
  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  11شماره  ���� 96هار  ب ����  تحليلي- مجله خبري 

  چشم از اين جهان خاكي فرو بست، كه در حسرت ديدار فرزندامين عبدلي پدر چشم انتظار ِ ميرزا عبدليزنده ياد 

  :هاي انجمن نجات استان اردبيل عنوان شد در نشست خانواده
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  λλλλساختار عمليات خرابكاري  
   مطابق با در تهران     
  نيت فرقه رجوي بود     

 

 λλλλعطر تغيير مي آيد  
 

λλλλآفتاب پرستِ قرن   
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ـاي پـيش ، فرقـه    امسال نيز بر روال    ـال ه ي   س
ـاطر عقـب نمانـدن از قافلـه           ي گرامـي   رجوي به خ

ـاص      دارندگان روز جهاني زن و سوء استفاده هاي خ
ـا شـركت مـريم رجـوي در               خود از اين مناسبت ، ب
ـا             كشور آلباني گردهمايي نمايـشي ديگـري را بـر پ

  .كرد 
ـاني زن و سـخن از حقـوق        گراميداشت روز جه

رجـوي صـورت    ي توسـط    زنانِ تحت ستم ، در حال     
ـان و      گسترده به نقض  وي   گيرد كه   مي ي حقـوق زن

در تشكيالت اين فرقـه مـتهم اسـت كـه      نيز مردان 
درطي ساليان حضور در اين جريان از ابتداهه تـرين        

مريم رجـوي در    .اند   حقوق انساني خود محروم بوده    
سال هاي گذشته تالش كـرده اسـت كـه خـود را              

ـالي اسـت       ن نشان دهد    مدافع حقوق زنا   ، اين در ح
ــر كــه در ايجــاد فــضاي خفقــان   وي كــه عــالوه ب

 كـه درطـول     فرقـه ومناسبات فرقه اي بر زنان عضو       
سال ها عضويت در اين فرقه به انحاء مختلف مـورد           
شديدترين رفتارهاي غيـر انـساني قـرار گرفتـه انـد        
نقش مستقيم داشته و دارد بلكـه درعمـق انديـشه           

ـايي     ـاي    خود نيز به برابري و ره زن از قيـد و بنـد ه
اسـتثماري كمتــرين اعتقــادي نــدارد و نمــود ايــن  

ي ارتجاعي در موضع گيري ها ، تـصميمات           انديشه
و نقش مـوثر وي در سـركوب سيـستماتيك درون           
تشكيالتي به روشني پيداست ؛ انديـشه اي كـه آن           
را وام دار مسعود است و هميشه به آن افتخار كـرده      

ي زن     رجوي به مقولـه    ي  بررسي رويكرد فرقه  .است  
ـان               و آنچه در اثر اين نگرش بر زنان عـضو ايـن جري
گذشته است يكـي داسـتاني اسـت پـر آب چـشم             

ـاب مـي     ! جرياني كه هرگاه نيازهاي سياسي اش ايج
ـان و              ـايي زن ـان داعيـه دار پرچمـداري ره كند چن
ي   پيشتاز و راهگشا بـودن در عملـي كـردن نمونـه           

ـان اسـت كـه       عيني مناسبات برابر بين مـردان        و زن
ـله     ي اين فرقه مدينـه      گويي تشكيالت بسته   ي فاض

ي  الگـوي جامعـه  ” ميتـوان و بايـد   ” اي اسـت كـه   
جهاني براي ايجاد دنيايي بهتر و خالي از اسـتثمار و           
بهره كشي باشد ، اما بـه گـواهي كـساني كـه رنـج               

بودن در اين جريان را از سر گذرانده انـد ، بـودن در       
مهيب ترين و جانكاه ترين تجربـه       آنجا عيني ترين ،     

اي است كه يك انسان مي تواند در فراتـر از تـصور              
ي ابعــاد آن  خـود از مناســبات اســتثماري در همــه 

ـان در آن بـه طـور            .داشته باشـد     مناسـباتي كـه زن
مضاعف مورد ظلم و تحت فشار هاي خـرد كننـده           
قرار مي گيرنـد و رجـوي چـه وقيحانـه در حـضور              

ـان مـي زنـد و         همان زنان دم از د     ـاع از حقـوق زن ف
ـان    انتظار رهبري مبارزات برابري طلبانه   ـان جه ي زن

ـاني       .را دارد    رجوي ها شرم نمي شناسند ، شرم از زن
ي ضد انساني و ضـد ايرانـي    كه سال ها در اين فرقه   

از ابتدايي ترين حقوق خود محروم بوده اند ، از حـق      
ـادر            دوست داشتن و دوست داشته شدن ، از حق م

ـاي        ب ـاب ه ـاده تـرين انتخ ودن ، و حتـي از حـق س
ـان           شخصي مانند نوع پوشش و حجاب ، آنها همچن
ـايي        كه مردان اين تشكيالت براي رجوي ها مهره ه

 فهرست
 

 

  زن به رجوينگاه فرقه 
 

 

ـا     بودند و هستند بي ارزش كه معيار درجه بندي آنه
ميزان و نوع رابطه با رهبرعقيدتي فرقـه ، مـسعود و            

ـا  اجراي فرامين تشكيالتي و ايـدئولوژيكي فرقـ        ه و پ
واقعيـت ايـن اسـت كـه       .جاي پاي مريم نهادن بود      

شوهاي تبليغاتي بغايت مضحك مريم رجوي ديگـر        
امروزه و پس از افشاگري هاي منتقـدين و اعـضاي           
سابق اين فرقه ، ديگـر رسـواتر از آن اسـت كـه در                
ـاري بـه               ـان اعتب سطح بين المللـي بـراي ايـن جري

ـا    ارمغان بياورد و تنها مصرف داخلي دارد ا        ما اينكه ب
تمام سركوبي ها ، محروميت هاي اعـضا و بـه طـور         
خــاص زنــان و اســتمرار روش هــاي مغزشــويي در 
درون اين فرقه باز هم رجوي خود را بـه نفهميـدن             
زده و ژست روشـنفكر بـودن گرفتـه و برابـر طلـب           
ـاالي بـي انـدام              شده است ديگر قبايي است كه بر ب

  .ايشان قدري گشاد است 
  5 بقيه در صفحه
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هايي كه هرچنـد   عشق ، عاشق ، معشوق واژه  
غريبه مي آيند اما آشنا مي شوند ودرپيوند زمان         

شيدايي وشيفتگي . دبا بشر همراه وهمزبان بودهان
را ســرود ونغمــه از دل شــيرين وفرهــاد و ليلــي 
ومجنون و هزاران عاشق دارند روزگـار خواسـته          
. وناخواسته برقلب خود تبش از عشق عاشق دارد      
اما كنار ياد عاشقان ، عاشقاني بيدار چهـره ولـب      
سخنگو بررويش زمين بر نگاه دلبران لبخند مـي       

ه مي كنند، آهـاي  زنند و برخود مي با لند وزمزم     
آدمها كجاييد؟ كه از عشق، كمر خم كرده ايـد و     
روزگار سراب ،برمژگانتان نويد از اشك وسوگندي 
از كالم يار دارد، اما عشق ما هديه اي از دل خاك 
بر سفره زمين ونگـين هـاي رنگـين بـر دسـتان           

بنفشه هاي جوان برلب جويبار بـر       . معشوق دارد 
رخشان نـاز ووقـار   عشق خود مي نازند بر آفتاب       

  بهارانه
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از سنت ها و آيين هاي نيكوي ايرانيان را در دل           
تاريخ اسالم چنان جـاي داد تـا درخـشش آن ،            

يكي ( گار تر از ديروز شود همانگونه كه معلي ماند
از قول اين بزرگوار ايـن  ) ع (از يارا ن امام صادق    

نـوروز روزي اسـت كـه    : گونه نقل كرده انـد كـه   
خداوند درآن از بندگا نش پيمان گرفـت تـا او را      
بپرســتند وذره اي بــه او شــرك نورزنــد ؛ نــوروز 
نخستين روزي است كه خورشيد درآن درخشيد 

نوروز روزي است كـه در آن پيـامبر اسـالم در            ،  
از ا مت بيعت ) ع ( غدير خم براي امير المومنين  

ــت  ــت   . گرف ــين طبيع ــر آي ــدكي ب ــر ان آري اگ
بيانديشيم ، مي يـابيم سراسـر بهانـه شـكفتن از         
حالتي به حالت ديگر است ؛ مي آموزيم درسي از 
آموزهاي كردگار برتخته سياه روزگار كه چگونـه        

است از رسيدن بهار پـس از زمـستان ، و        الهامي  
گذر از غم براي شادي ، كه زبان تـاريخ گذشـته          
نوروز، هم اينگونه بيان مي دارد ، ايرانيا ن با ستان 
مراسمي به نام فروردگان داشته اند كه در پايـان        
سا ل وبه مدت ده روز برگزار مي كردند كـه ظـا       

 نچـه بيرونـي    هرآ روزهاي عزا وماتم بـوده ،چنـا       
روزهاي آخر سا ل در نزد سغديان را اينگونه مي          

اهل سغد براي اموات قديم خـود گريـه         : نويسد  
ونوحه سرايي مي كردند وچهر هاي خود را مـي          

و ظاهرا به ) 235آثار البا قيه ص  ( …خراشيدند  
همين علت جشن نوروز كه پس از آن مـي آمـد      

ناگفته نماند كه در . روز شادي بزرگي بوده است      
 ايرانيان از عهد كهن تابه امروزجـشن نـوروز          بين

پيوسته برگزار شده است حتي مخالفت برخي از        
حكما هم نتوانست اين جشن را ازبين ببـرد امـا           
اين روز نو، دستخوش تغييراتي شده ولي تاكنون      

در عهد ساسانيان نوروز، روز .فراموش نشده است 
 اول سال ايراني ونخستين روز فروردين ماه در اول
فصل بهار نبوده است ، بلكه مانند عيد فطر و عيد 
اضحي ، در روزهاي گوناگون سـا ل در گـردش            
بوده است كه در سال يازدهم هجـرت كـه مبـدا     
تاريخ يزدگردي ومصادف با جلوس يزدگرد پـسر      
شهريار آخرين پادشاه ساساني اسـت ، نـوروز در          
شانزدهم حزيران رومـي يعنـي نزديـك بـه اول           

تدريج هر چهار   وازآن تاريخ به بعد بهتابستان بوده
سال يك روز عقب تر مانده ، تـادر حـدود سـال        

هجري قمري ، نوروز به اول حمل رسيد ودر 392

 برج حـوت    23هجري قمري نوروز در     467سال  
 روز به پايان زمستان واقع شد در ايـن          17يعني  

-485)هنگــام جالالــدين ملكــشاه ســلجوقي   
ي رابنا نهاد ونوروز    ترتيب تقويم جديد جالل   (465

را در روز اول بهار كه موقع نجومي تحويل آفتاب   
داشـت وسـا ل    به برج حمل اسـت ، ثابـت نگـا ه    

آريايي همچنان با بهار آغار شد وبهار با فروردين         
ونخستين روز فروردين نوروز شد كه اين روز بـا          

  .مراسمي خاص همراه شد 
ز هرگاه نـورو  : درباره نوروز چنين نقل كردند      

شود غسل كن و پاك ترين پيراهنت را بپـوش و         
با خوشبو ترين عطرها يت خود را خوش بو كن و  
آن روز را روزه باش ، پس خواندن نماز هاي نافله 
و ظهر و عصر ، چهـار ركعـت نمـاز بخـوان ، در               

انـا  ( ركعت اول پس از حمد ده بـار سـوره قـدر        
 در ركعت دوم پس از حمد) انزلناه في ليله القدر 
در ) قل يـا ايهـا الكـافرون    ( ده بار سوره كافرون    

قل ( ركعت سوم پس از حمد ده بار سوره توحيد 
در ركعت چهارم پس از حمد ده بار ) هو اهللا احد 
وده بار سوره نا    ) قل اعوذ برب الفلق     ( سوره فلق   

را بخوان پس از چهار ) قل اعوذ برب الناس ( س 
ودرآن دعا كن ركعت نماز ، سجده شكر به جا آور 

چـه خـوب اسـت از    . كه گناهان توآمرزيده شود   
نوروز درس بگيريم از جابجـايي زمـستان وبهـار          
وبرياد بياوريم كه شايد روزگار در نوروز ديگرمارا         
در جايگاهي كه در اين نوروز خوشـايند ديگـري        
نيست قرار دهد پسمي طلبد، اندوخته اي از هم         

اشيم ، وبـدانيم  زبا ني وهمياري به همراه داشته ب     
كه نوروز ايرانيان برمبناي خوش گـذراني ولـذت        
نبوده است بلكه آئيني است براي فراموش نكردن 
يگديگر وشادبودن دركنار باهم بـودن ودرنهايـت       
آغاز زمان ديگر براي ثبت فـا صـله كمتـر بـراي           
رسيدن به مقصد ، هنوز هم دير نيست مي توانيم 

يم وبـا  به چـشمان منتظـر آرامـشي ديگرببخـش        
يگديگر سفره هفت سيني از سالمت ، سـعادت ،       
سربلندي ، سيادت ، سخاوت ، سـياحت وسـپيد          
روزي داشته باشيم ، ودر قلبمان از يكتـا معبـود         
بخواهيم براي ديگران آنچه را كه براي خود مـي          

  .خواهيم 
  ـ فرهنگ فارسي ،محمد معين1
ـ تازيانه هـاي سـلوك ، دكتـر محمدرضـا           2

  انتشارات آگاهشفيعي كدكني ، 
ـ اسالم وايران ، دكتر محمد رضا افتخار زاده 3

  ، انتشارات رسالت قلم
 

  آيد عطر تغيير مي
 

مي فروشند كه از راه دور آمده ايم بـراي رقـص            
بهار لباس نو پوشيده ايم، پيك صبا بـا حـد يـث        

  .عشق ودرد دوري فغان دارد
بيدها سجودكنان،مجنون تر از ديـروز برآينـه    
رود، چهر ه خود را جوانتر بر ماهي هـاي عاشـق          
مي بينند و درختان كمر كبود برانگشتا ن خـود          

اي سفيد ،برف نما را آويزان كـرده انـد،    شكوفه ه 
بازار روزگار، فخر ونمايش جواني وزيبـايي اسـت        
اينگونه تصور مي شود، كه زمـستان را درخـواب          
نبوده اند بلكه به خيال ديدار يار هر لحظه حديث 
عشق مي بافته ا ند تا با جلوه اي شگفت، بـاوري        
نو بسرايند، اينجاست كه ديگر حسادت زمـستان     

از زيبايي روز وفرياد عاشـقان دارد ، شـب       سخن  
است وپوياي بهار غزل مي خواند ، زمستان خسته 
ازبلندي شب ،خود بر تار روزگار مي نوازد و ستاره 

         بـه يـاري زمـان از گفتـه شـاعر شـيرين سـخن        
  مي خواند،

  چون تو شدي پير ، بلندي مجوي
  كانكه زتو زاد ، بلند آن شود

   آخر رسدروز ، نبيني چو به
  )سنايي ( سايه هر چيز دو چندان شود 

اين همـه رجـز خـواني شـب وروز حكايـت            
ازچيست ؟ حكايـت از رازي كـه دردل طبيعـت      
        نهفته اسـت وهـر بهـار ازدل زمـين سـر بيـرون         
مي آورد وايرانيـان مردمـاني از سـرزمين شـورو           
هياهو را برآن مي دارد تا باري ديگـر ايـن آيـين         

ا جشن بگيرند وبرابري شـب وروز ،   ديرينه خود ر  
نخستين روز از ماه فروردين را گواهي برتوانا بودن 
خالق يكتا بدانند ، سخن از نوروز است ، نـوروزي   
كه براي ما آفتخار آفرين است ، نوروزي كه يكي          

  زهرا جلوداريان  �
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هايي كه هرچنـد   عشق ، عاشق ، معشوق واژه  
غريبه مي آيند اما آشنا مي شوند ودرپيوند زمان         

شيدايي وشيفتگي . دبا بشر همراه وهمزبان بودهان
را ســرود ونغمــه از دل شــيرين وفرهــاد و ليلــي 
ومجنون و هزاران عاشق دارند روزگـار خواسـته          
. وناخواسته برقلب خود تبش از عشق عاشق دارد      
اما كنار ياد عاشقان ، عاشقاني بيدار چهـره ولـب      
سخنگو بررويش زمين بر نگاه دلبران لبخند مـي       

ه مي كنند، آهـاي  زنند و برخود مي با لند وزمزم     
آدمها كجاييد؟ كه از عشق، كمر خم كرده ايـد و     
روزگار سراب ،برمژگانتان نويد از اشك وسوگندي 
از كالم يار دارد، اما عشق ما هديه اي از دل خاك 
بر سفره زمين ونگـين هـاي رنگـين بـر دسـتان           

بنفشه هاي جوان برلب جويبار بـر       . معشوق دارد 
رخشان نـاز ووقـار   عشق خود مي نازند بر آفتاب       

  بهارانه
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از سنت ها و آيين هاي نيكوي ايرانيان را در دل           
تاريخ اسالم چنان جـاي داد تـا درخـشش آن ،            

يكي ( گار تر از ديروز شود همانگونه كه معلي ماند
از قول اين بزرگوار ايـن  ) ع (از يارا ن امام صادق    

نـوروز روزي اسـت كـه    : گونه نقل كرده انـد كـه   
خداوند درآن از بندگا نش پيمان گرفـت تـا او را      
بپرســتند وذره اي بــه او شــرك نورزنــد ؛ نــوروز 
نخستين روزي است كه خورشيد درآن درخشيد 

نوروز روزي است كـه در آن پيـامبر اسـالم در            ،  
از ا مت بيعت ) ع ( غدير خم براي امير المومنين  

ــت  ــت   . گرف ــين طبيع ــر آي ــدكي ب ــر ان آري اگ
بيانديشيم ، مي يـابيم سراسـر بهانـه شـكفتن از         
حالتي به حالت ديگر است ؛ مي آموزيم درسي از 
آموزهاي كردگار برتخته سياه روزگار كه چگونـه        

است از رسيدن بهار پـس از زمـستان ، و        الهامي  
گذر از غم براي شادي ، كه زبان تـاريخ گذشـته          
نوروز، هم اينگونه بيان مي دارد ، ايرانيا ن با ستان 
مراسمي به نام فروردگان داشته اند كه در پايـان        
سا ل وبه مدت ده روز برگزار مي كردند كـه ظـا       

 نچـه بيرونـي    هرآ روزهاي عزا وماتم بـوده ،چنـا       
روزهاي آخر سا ل در نزد سغديان را اينگونه مي          

اهل سغد براي اموات قديم خـود گريـه         : نويسد  
ونوحه سرايي مي كردند وچهر هاي خود را مـي          

و ظاهرا به ) 235آثار البا قيه ص  ( …خراشيدند  
همين علت جشن نوروز كه پس از آن مـي آمـد      

ناگفته نماند كه در . روز شادي بزرگي بوده است      
 ايرانيان از عهد كهن تابه امروزجـشن نـوروز          بين

پيوسته برگزار شده است حتي مخالفت برخي از        
حكما هم نتوانست اين جشن را ازبين ببـرد امـا           
اين روز نو، دستخوش تغييراتي شده ولي تاكنون      

در عهد ساسانيان نوروز، روز .فراموش نشده است 
 اول سال ايراني ونخستين روز فروردين ماه در اول
فصل بهار نبوده است ، بلكه مانند عيد فطر و عيد 
اضحي ، در روزهاي گوناگون سـا ل در گـردش            
بوده است كه در سال يازدهم هجـرت كـه مبـدا     
تاريخ يزدگردي ومصادف با جلوس يزدگرد پـسر      
شهريار آخرين پادشاه ساساني اسـت ، نـوروز در          
شانزدهم حزيران رومـي يعنـي نزديـك بـه اول           

تدريج هر چهار   وازآن تاريخ به بعد بهتابستان بوده
سال يك روز عقب تر مانده ، تـادر حـدود سـال        

هجري قمري ، نوروز به اول حمل رسيد ودر 392

 برج حـوت    23هجري قمري نوروز در     467سال  
 روز به پايان زمستان واقع شد در ايـن          17يعني  

-485)هنگــام جالالــدين ملكــشاه ســلجوقي   
ي رابنا نهاد ونوروز    ترتيب تقويم جديد جالل   (465

را در روز اول بهار كه موقع نجومي تحويل آفتاب   
داشـت وسـا ل    به برج حمل اسـت ، ثابـت نگـا ه    

آريايي همچنان با بهار آغار شد وبهار با فروردين         
ونخستين روز فروردين نوروز شد كه اين روز بـا          

  .مراسمي خاص همراه شد 
ز هرگاه نـورو  : درباره نوروز چنين نقل كردند      

شود غسل كن و پاك ترين پيراهنت را بپـوش و         
با خوشبو ترين عطرها يت خود را خوش بو كن و  
آن روز را روزه باش ، پس خواندن نماز هاي نافله 
و ظهر و عصر ، چهـار ركعـت نمـاز بخـوان ، در               

انـا  ( ركعت اول پس از حمد ده بـار سـوره قـدر        
 در ركعت دوم پس از حمد) انزلناه في ليله القدر 
در ) قل يـا ايهـا الكـافرون    ( ده بار سوره كافرون    

قل ( ركعت سوم پس از حمد ده بار سوره توحيد 
در ركعت چهارم پس از حمد ده بار ) هو اهللا احد 
وده بار سوره نا    ) قل اعوذ برب الفلق     ( سوره فلق   

را بخوان پس از چهار ) قل اعوذ برب الناس ( س 
ودرآن دعا كن ركعت نماز ، سجده شكر به جا آور 

چـه خـوب اسـت از    . كه گناهان توآمرزيده شود   
نوروز درس بگيريم از جابجـايي زمـستان وبهـار          
وبرياد بياوريم كه شايد روزگار در نوروز ديگرمارا         
در جايگاهي كه در اين نوروز خوشـايند ديگـري        
نيست قرار دهد پسمي طلبد، اندوخته اي از هم         

اشيم ، وبـدانيم  زبا ني وهمياري به همراه داشته ب     
كه نوروز ايرانيان برمبناي خوش گـذراني ولـذت        
نبوده است بلكه آئيني است براي فراموش نكردن 
يگديگر وشادبودن دركنار باهم بـودن ودرنهايـت       
آغاز زمان ديگر براي ثبت فـا صـله كمتـر بـراي           
رسيدن به مقصد ، هنوز هم دير نيست مي توانيم 

يم وبـا  به چـشمان منتظـر آرامـشي ديگرببخـش        
يگديگر سفره هفت سيني از سالمت ، سـعادت ،       
سربلندي ، سيادت ، سخاوت ، سـياحت وسـپيد          
روزي داشته باشيم ، ودر قلبمان از يكتـا معبـود         
بخواهيم براي ديگران آنچه را كه براي خود مـي          

  .خواهيم 
  ـ فرهنگ فارسي ،محمد معين1
ـ تازيانه هـاي سـلوك ، دكتـر محمدرضـا           2

  انتشارات آگاهشفيعي كدكني ، 
ـ اسالم وايران ، دكتر محمد رضا افتخار زاده 3

  ، انتشارات رسالت قلم
 

  آيد عطر تغيير مي
 

مي فروشند كه از راه دور آمده ايم بـراي رقـص            
بهار لباس نو پوشيده ايم، پيك صبا بـا حـد يـث        

  .عشق ودرد دوري فغان دارد
بيدها سجودكنان،مجنون تر از ديـروز برآينـه    
رود، چهر ه خود را جوانتر بر ماهي هـاي عاشـق          
مي بينند و درختان كمر كبود برانگشتا ن خـود          

اي سفيد ،برف نما را آويزان كـرده انـد،    شكوفه ه 
بازار روزگار، فخر ونمايش جواني وزيبـايي اسـت        
اينگونه تصور مي شود، كه زمـستان را درخـواب          
نبوده اند بلكه به خيال ديدار يار هر لحظه حديث 
عشق مي بافته ا ند تا با جلوه اي شگفت، بـاوري        
نو بسرايند، اينجاست كه ديگر حسادت زمـستان     

از زيبايي روز وفرياد عاشـقان دارد ، شـب       سخن  
است وپوياي بهار غزل مي خواند ، زمستان خسته 
ازبلندي شب ،خود بر تار روزگار مي نوازد و ستاره 

         بـه يـاري زمـان از گفتـه شـاعر شـيرين سـخن        
  مي خواند،

  چون تو شدي پير ، بلندي مجوي
  كانكه زتو زاد ، بلند آن شود

   آخر رسدروز ، نبيني چو به
  )سنايي ( سايه هر چيز دو چندان شود 

اين همـه رجـز خـواني شـب وروز حكايـت            
ازچيست ؟ حكايـت از رازي كـه دردل طبيعـت      
        نهفته اسـت وهـر بهـار ازدل زمـين سـر بيـرون         
مي آورد وايرانيـان مردمـاني از سـرزمين شـورو           
هياهو را برآن مي دارد تا باري ديگـر ايـن آيـين         

ا جشن بگيرند وبرابري شـب وروز ،   ديرينه خود ر  
نخستين روز از ماه فروردين را گواهي برتوانا بودن 
خالق يكتا بدانند ، سخن از نوروز است ، نـوروزي   
كه براي ما آفتخار آفرين است ، نوروزي كه يكي          

  زهرا جلوداريان  �
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ـاي پـيش ، فرقـه    امسال نيز بر روال    ـال ه ي   س
ـاطر عقـب نمانـدن از قافلـه           ي گرامـي   رجوي به خ

ـاص      دارندگان روز جهاني زن و سوء استفاده هاي خ
ـا شـركت مـريم رجـوي در               خود از اين مناسبت ، ب
ـا             كشور آلباني گردهمايي نمايـشي ديگـري را بـر پ

  .كرد 
ـاني زن و سـخن از حقـوق        گراميداشت روز جه

رجـوي صـورت    ي توسـط    زنانِ تحت ستم ، در حال     
ـان و      گسترده به نقض  وي   گيرد كه   مي ي حقـوق زن

در تشكيالت اين فرقـه مـتهم اسـت كـه      نيز مردان 
درطي ساليان حضور در اين جريان از ابتداهه تـرين        

مريم رجـوي در    .اند   حقوق انساني خود محروم بوده    
سال هاي گذشته تالش كـرده اسـت كـه خـود را              

ـالي اسـت       ن نشان دهد    مدافع حقوق زنا   ، اين در ح
ــر كــه در ايجــاد فــضاي خفقــان   وي كــه عــالوه ب

 كـه درطـول     فرقـه ومناسبات فرقه اي بر زنان عضو       
سال ها عضويت در اين فرقه به انحاء مختلف مـورد           
شديدترين رفتارهاي غيـر انـساني قـرار گرفتـه انـد        
نقش مستقيم داشته و دارد بلكـه درعمـق انديـشه           

ـايي     ـاي    خود نيز به برابري و ره زن از قيـد و بنـد ه
اسـتثماري كمتــرين اعتقــادي نــدارد و نمــود ايــن  

ي ارتجاعي در موضع گيري ها ، تـصميمات           انديشه
و نقش مـوثر وي در سـركوب سيـستماتيك درون           
تشكيالتي به روشني پيداست ؛ انديـشه اي كـه آن           
را وام دار مسعود است و هميشه به آن افتخار كـرده      

ي زن     رجوي به مقولـه    ي  بررسي رويكرد فرقه  .است  
ـان               و آنچه در اثر اين نگرش بر زنان عـضو ايـن جري
گذشته است يكـي داسـتاني اسـت پـر آب چـشم             

ـاب مـي     ! جرياني كه هرگاه نيازهاي سياسي اش ايج
ـان و              ـايي زن ـان داعيـه دار پرچمـداري ره كند چن
ي   پيشتاز و راهگشا بـودن در عملـي كـردن نمونـه           

ـان اسـت كـه       عيني مناسبات برابر بين مـردان        و زن
ـله     ي اين فرقه مدينـه      گويي تشكيالت بسته   ي فاض

ي  الگـوي جامعـه  ” ميتـوان و بايـد   ” اي اسـت كـه   
جهاني براي ايجاد دنيايي بهتر و خالي از اسـتثمار و           
بهره كشي باشد ، اما بـه گـواهي كـساني كـه رنـج               

بودن در اين جريان را از سر گذرانده انـد ، بـودن در       
مهيب ترين و جانكاه ترين تجربـه       آنجا عيني ترين ،     

اي است كه يك انسان مي تواند در فراتـر از تـصور              
ي ابعــاد آن  خـود از مناســبات اســتثماري در همــه 

ـان در آن بـه طـور            .داشته باشـد     مناسـباتي كـه زن
مضاعف مورد ظلم و تحت فشار هاي خـرد كننـده           
قرار مي گيرنـد و رجـوي چـه وقيحانـه در حـضور              

ـان مـي زنـد و         همان زنان دم از د     ـاع از حقـوق زن ف
ـان    انتظار رهبري مبارزات برابري طلبانه   ـان جه ي زن

ـاني       .را دارد    رجوي ها شرم نمي شناسند ، شرم از زن
ي ضد انساني و ضـد ايرانـي    كه سال ها در اين فرقه   

از ابتدايي ترين حقوق خود محروم بوده اند ، از حـق      
ـادر            دوست داشتن و دوست داشته شدن ، از حق م

ـاي        ب ـاب ه ـاده تـرين انتخ ودن ، و حتـي از حـق س
ـان           شخصي مانند نوع پوشش و حجاب ، آنها همچن
ـايي        كه مردان اين تشكيالت براي رجوي ها مهره ه

 فهرست
 

 

  زن به رجوينگاه فرقه 
 

 

ـا     بودند و هستند بي ارزش كه معيار درجه بندي آنه
ميزان و نوع رابطه با رهبرعقيدتي فرقـه ، مـسعود و            

ـا  اجراي فرامين تشكيالتي و ايـدئولوژيكي فرقـ        ه و پ
واقعيـت ايـن اسـت كـه       .جاي پاي مريم نهادن بود      

شوهاي تبليغاتي بغايت مضحك مريم رجوي ديگـر        
امروزه و پس از افشاگري هاي منتقـدين و اعـضاي           
سابق اين فرقه ، ديگـر رسـواتر از آن اسـت كـه در                
ـاري بـه               ـان اعتب سطح بين المللـي بـراي ايـن جري

ـا    ارمغان بياورد و تنها مصرف داخلي دارد ا        ما اينكه ب
تمام سركوبي ها ، محروميت هاي اعـضا و بـه طـور         
خــاص زنــان و اســتمرار روش هــاي مغزشــويي در 
درون اين فرقه باز هم رجوي خود را بـه نفهميـدن             
زده و ژست روشـنفكر بـودن گرفتـه و برابـر طلـب           
ـاالي بـي انـدام              شده است ديگر قبايي است كه بر ب

  .ايشان قدري گشاد است 
  5 بقيه در صفحه
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  گفت و گو
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نمي دانم شما پادگان اشرف را از نزديك ديده 
ايد يا نه، زنداني است كه دور تا دور آن سيم هاي 
چهار اليه خاردار و تيغ دار به اضافه نـرده هـاي            
شمشيري كه نوك پيكان شمشير به طرف زندان 

و اشرف يعني محلي كه بچه هاي اسير ما گرفتار    
وهله اول اين صحنه ها براي ما . زنداني بودند، بود

مادران و خانواده ها درد آور بود كه چرا بايـد در            
كشور غريبه اي همچون عراق، عده اي ايراني به         
اين صورت محبوس و زنداني شوند؟ هـيچ كـس     
اجازه ورود و خروج نداشت، واقعا وحشتناك بود،       

نه آدميزادي،  برهوت بيابان نه آبي بود و نه برقي،         
ما چند خانواده بوديم كه براي ديدار بچـه هـاي           
نگون بختمان آمده بوديم، نمي دانستيم كه بچـه   
ها در چنين مكان دور افتاده و ويـران شـده اي             
اسير و گرفتارند، من به خيال خودم چندين سال  
فكر مي كردم كه اميرم به آلمان رفته است، چون 

ت، گفـت مـن     با من آخرين باري كه تماس گرف      
خـدا  . آلمان هستم و علي آنكـارايي باشـگاه دارد     

به چـه   . لعنت كند مسعود رجوي و مريم قجر را       
  .دروغ هايي چندين سال خوش بوديم

تمام نفرات فرقه در كـانكس هـا يـا همـان              
بنگال ها زنداني بودند، هيچ كس جـرأت بيـرون          
آمدن نداشت، به جز چند فرمانده كه جـان نثـار         

و مي دانستند كه اگر اين ها برونـد        رجوي بودند   
در هر دو . پشت سيم خاردارها فرار نخواهند كرد     

كيلومترمربع يك كانكس نگهباني گذاشته بودند       
ــود از   ــاني مــي داد موظــف ب و نفــري كــه نگهب
كوچكترين حركـت خـانواده هـا عكـس و فـيلم         

ناگفته نماند بعد از مدت زمـاني برخـي از       . بگيرد
ي سيم خاردارهـا فـرار مـي    همين نگهبانان از ال  

  .كردند
شرايط روحي و جسمي بعضي از خانواده هـا        
با آب و هواي اشرف خاك آلود سـازگار نبـود يـا        
دچار سرگيجه مي شدند و يا اين كه حالت تهوع      
داشتند و با همين وضع بعضي از نفرات نگهبـان          

   كه پشت خاك ريزها پنهان مي شدند از فرصت     
مادران پير را از پشت با استفاده مي كردند و اين     

بـا تمـام ايـن مـشكالت        . سنگ و آهن مي زدند    
خانواده ها از ساعت پنج صبح تا نيمه شب به دور 
اين سيم ها مي گشتند و فريـاد مـي زدنـد كـه            

نفرات فرقه ” .بياييد ما خانواده هاي شما هستيم  “

مزدور برو “و يا همان نگهبانان با انواع شعارها      
لندگو دست گرفتي، هند گم شو، چند گرفتي ب

مـا  ” جگر خوار تـويي، مـادر خونخـوار تـويي         
خانواده ها هم بـه دنبـال يوسـف گـم گـشته            

  .خودمان بوديم
ــا ســنگ و آهــن و فحــش   نگهبانــان از مــا ب
پذيرايي مي كردند و ما تنها به دنبال گـم شـده            
خودمان بوديم، با گريه، ضجه، آه، ناله و التمـاس          

خواهيم عزيزانمان را   كه ما خانواده هستيم و مي       
ولي چه فايده، انگاري در گوش سـنگ و         . ببينيم

همه در واقـع مـسخ شـده        . آهن حرف مي زدي   
يعني گروهي اصحاب كهف بودند كه چهل . بودند

از عـشق، عاطفـه و      . سال به خواب رفتـه بودنـد      
فقط نگاه مي كردند و . التماس هيچ نمي دانستند

. نـد فيلم و عكس مي گرفتند و فحـش مـي داد           
بعضي از مادران از جملـه خـودم سـنگ و آهـن       

واقعاً انگار بـه بـرق سـه فـاز     . تقديم مان مي شد   
وصل مي شديم، بر اثر سـنگي كـه بـه دسـت و            
كمرم خورد تا چند روز تمام بدنم كالً بي حـس           

اتفاقاً همان روز بغض و كينه عجيبـي تمـام         . بود
با گريه و فرياد پسرم را صدا زدم . وجودم را گرفت

امير بيا ببين مادرت را اين بي خـدايان       “: و گفتم 
چگونه مي زنند، تمام بـدنم را بـا سـنگ و آهـن        
سياه و كبود كردند، بيا ببين در اين بيابان چگونه    
به دست از خدا بي خبرها گرفتار شده ام، فقط به 
عشق ديدنت امير، دجاالن رجوي مادرت را كتك 

  .مي زنند، بيا بيرون قهرمانم
اشـرف  . اه گرماي هوا بيداد مي كـرد      مرداد م 

ويران شده تماماً خاك، زبـان روزه، بـه دور ايـن            
بـه خـدا   . سياج ها مي گشتيم و فرياد مي زديـم  

آخر زمان بود، هـيچ فريادرسـي پيـدا نـشد كـه            
بپرسد شما چندين ماه به دنبال چه مي گرديـد،       
خدا حاميان دروغين حقوق بشر را لعنـت كنـد،          

درخواست كمك كرديم ولي شكايت ها نوشتيم و 
هيچ كس . انگاري همه دست ها در يك كاسه بود

با خانواده كاري نداشت، حتي وقتي تانـك هـاي       
ملل متحد مي آمد همه كالً وارد اشرف مي شدند 
و اصالً نگاهي بـه خـانواده هـاي متحـصن نمـي          

ــد ــرف   . كردن ــرف از ط ــوي درب اش ــاً جل تمام
شدند، من  فرماندهان فرقه، پذيرايي آنچناني مي      

چندين بار خواهش و التماس كردم كه الاقل از ما 

بپرسيد كه چرا اينجا نشسته ايم و به دنبال چـه           
هستيم، اصالً گوش شنوايي نبود، ما بـا آه، نالـه،            
گريه و التماس از سربازان آمريكـايي درخواسـت      
كمك كرديم ولي آن ها با قنداق تفنگ ها مادران 

ه ندادند كه مـا الاقـل   پير را كنار مي زدند و اجاز   
چند كلمه اي با نمايندگان حقـوق بـه اصـطالح         

به هر صورت چند سـال،  . بشر مان صحبت كنيم   
تمام شرايط سخت حـضور در اشـرف و تحـصن           
براي ديدار حتي چند دقيقه اي را، تحمل كرديم  

  .ولي دريغ از يك مالقات حضوري
اما ناگفته نماند حضور خانواده ها باعـث شـد      

 صد و هشتاد نفر از اشـرف بـا تحمـل        كه حدوداً 
. تمام شرايط فرار كنند و بـه دنيـاي آزاد بياينـد           

خيلي از نفرات جـدا شـده از فرمانـدهان همـان         
بعد از مدتي دختران . كانكس هاي نگهباني بودند

فرار كردند از جمله خانم زهرا مير باقري و خـانم    
مريم سنجابي كه اين خود نويـد بـسيار بزرگـي           

  .واده ها و اسيرانمان بودبراي خان
اكثر جدا شدگان از ما مي خواستند تا جايي          
كه برايمان امكان دارد به تحصن خود ادامه دهيم 
چون اسيران به حضور خانواده ها در پشت درب         
هاي زندان الموتي رجوي بسيار اميدوار هستند و 
همين پيغام ها به خانواده ها اميدواري داد و اكثر 

 زندان اشرف به هر صورت ممكن       نفرات اسير در  
براي خانواده هاي متحصن نامه مي فرسـتادند و         
التماس مي كردند كه به هـيچ عنـوان دسـت از            
تحصن برندارند چون اگر خانواده ها بروند، رجوي 

  .همه را به عمد خواهد كشت
مــا در مــدت . مطلبــي را فرامــوش كــردم

تحصن خود تمام اطراف زنـدان اشـرف را بـه           
ي بسيار قوي مجهـز كـرده بـوديم و      بلندگوها

اخبار روز را از طريق همين بلند گوها به گوش 
نفرات اسير مي رسانديم، علي الخصوص سـي       
دي ضبط شده خانم بتول سلطاني به نام رقص 
ــي و   ــد كرم ــشاهي، محم ــزاد علي ــايي، به ره
افشاگري جداشدگاني كه در كنار خانواده هـا        

 فسادهاي بودند و از طريق بلندگو جنايت ها و
اخالقي رجوي را به گوش نفـرات زنـداني در           
ضلع جنوب، شرق، شمال شـرق و درب اسـد          
مي رسانديم كه همين مسئله باعث ريـزش و         

  .جدايي خيل زيادي از نفرات شد
  

  انديشه
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  4ادامه از صفحه 
روند انقالب ايدئولوژيك دروني منافقين و      

ي مـذهبي ـ    ي آن به يك فرقـه  سير استحاله
ــه گــام حلقــه  و ي فــشار  تروريــستي ، گــام ب

سركوب را بر بـه طـور خـاص زنـان اسـير در         
ــاز    ــرد ، در آغ ــر ك ــگ ت ــه تن ــشكيالت فرق ت
ميبايست همسران خود را طـالق مـي دادنـد      
سپس فرزندانشان از آنها گرفته شد و پـس از        

ي منافقين كـه تماميـت        آن رهبر خودشيفته  
تمام همه چيز اعضاي خـود را مـي خواسـت           

يز مسلط ي آنان ن بايد بر روح و روان و انديشه   
ي رو به اضـمحاللش را        مي شد تا بتواند فرقه    

ي شـيطاني   دوباره سروسامان دهـد و سـيطره   
خود را بر اعضا حفظ كند و در اين مسير اين           
خــانم رجــوي بــود كــه آمــر و عامــل اجــراي 
منويات مسعود در تـشكيالت بـود و مـسئول          
مستقيم تمام اجحاف ها و بـي عـدالتي هـاي      

  . مجاهدين گرديد روا داشته شده بر اعضاي
زنــان مبــارز، آزاديخــواه و كوشــندگان راه 
برابري ، آزادي و عدالت اجتمـاعي سالهاسـت      

ي   كه در مسير مبارزه براي تحقق حقوق حقه       
خود به عنوان يك انسان برابـر كوشـش مـي            
كنند ، كساني كه به آنچه مي گويند و عمـل           
مي كنند تا بن استخوان ايمـان دارنـد و گـاه          

ــدگ ي راه رهــايي و  ي شــان را فديــهتمــام زن
آزادي مي كنند ، آنها هستند كـه هريـك بـه      
سهم خود راهگشاي زنـان ديگـر شـده انـد و            
دنياي امروز به زناني چون خانم مريم رجـوي         
كه خود عامل سركوب انسانها هستند نيـازي        

ي رجوي ها دير زمانيست كـه         ندارد ، انديشه  
باطل شده است و تـالش هـاي بـي حاصـلي            

ند شوهاي اينچنيني خانم رجوي ديگر در        مان
ميان آگاهان خريداري ندارد و ايشان و همسر 
مرحــوم مــي بايــست روزي جوابگــوي تمــام  

  .خيانت ها و جنايت هاي خود باشند 
  شهروز تاج بخش
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 مجله خبري تحليلي 6

  پيام
 

 96بهار   /  11شماره     /  فراق نامه

 

خانواده هـاي اسـيران فرقـه رجـوي اسـتان           
اردبيل در يك نشست صميمي با انتشار بيانيه اي 

 با فريادهايمان اسيران خود     اعالم نمودند كه آخر   
  .را از دام شيطان رها مي كنيم

به گزارش فراق، در اين بيانيه كه در نشـست      
انجمن نجات استان اردبيـل بـا خـانواده هـا بـه             
مناسبت آغاز سال جديد منتشر شد آمده اسـت         
كه خزان فرقه رجوي آغاز شده و با ياري خداوند      

نحوس به زودي شاهد فروپاشي كامل اين فرقه م  

  .خواهيم بود
خانواده هاي اسيران همچنين اعـالم كردنـد        
كه امروز ديگر كـارد بـه اسـتخوان خـانواده هـا              
رســيده اســت و مــي خــواهيم بــا دســت هــاي 
خودمان بچه هاي خود را از چنگال فرقه رجـوي   

  .رها سازيم
ــسارياي   ــا از كمي ــه خــانواده ه ــن بياني در اي

د كه  سازمان ملل متحد در كشور آلباني خواستن      
به آنها اجازه حضور در آلبـاني را بدهنـد تـا آنهـا      

بتوانند با اسيران خـود ديـدار و مالقـات داشـته            
  .باشند

در اين نشست كه بـا تـالش و همـت دفتـر             
انجمن نجات استان اردبيل برگزار شد، محمدپور ، 
يكي از جدا شده هاي فرقـه رجـوي بـه عنـوان             
 مهمان ويژه حضور يافت و ضمن توضيح وضعيت

اسـيران فرقـه   : آشفته فرقه جوي در آلباني گفت    
رجوي در آلباني درمانده شـدند و اميـدواريم بـه      

  .زودي شاهد تغيير و بازگشت همه آنها باشيم
 

  گفت و گو
 

 96بهار   /  11شماره     /  فراق نامه
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به ديدن مادري فداكار و شـجاع رفتـيم كـه           
سال هاست براي رهايي فرزنـد خـود و فرزنـدان     
ديگر اين مرز و بوم از اسـارت فرقـه تروريـستي            
رجوي تالش مي كند و خستگي ناپـذير در ايـن     

  .راه گام بر مي دارد
ن فرياد هاي او پشت ديوارهـاي پادگـان         اولي

 سـران فرقـه مخـرب       88اشرف در اوايـل سـال       
خانم ثريا عبداللهي   . رجوي را به وحشت انداخت    

كه هرگز از تهديد، توهين، تحقير و سنگ پرانـي      
 يعني به مدت    91هاي فرقه نهراسيد، تا شهريور      

سه سال و نيم همراه با ديگر خانواده ها در بيابان      
عراق پايداري نمـود تـا صـداي او و      هاي خشك   

ساير مادران بـه گـوش اسـراي اشـرف برسـد و             
  .فريادهايشان رهايي را به آنان نويد دهد

مادران رشته محكمي شده بودنـد كـه فرقـه       
رجوي نتوانست در برابـر آنـان دوام بيـاورد و بـه      
ناچار مجبور بـه تخليـه پادگـان اشـرف و نهايتـا       

دران و خواهراني كه ما. تخليه اردوگاه ليبرتي شد  
ــان هــاي عــراق بــراي رهــايي   ســال هــا در بياب
عزيزانشان سختي ها را تحمل كردند با جدا شدن 
 افراد از فرقه، شادمان مي شدند و خـدا را شـكر             

مصاحبه با خانم عبـداللهي در زيـر از         .مي كردند 
  :نظرتان مي گذرد

از شما خواهش مي كنم     ! خانم عبداللهي 

رانه خود نسبت بـه     در مورد احساسات ماد   

  فرزند دربندتان با ما سخن بگوييد؟

فرزند پاره تن مـادر اسـت و ايـن بزرگتـرين            
من يكي از اين . هديه از طرف خالق هستي است  

مادراني هستم كه خداوند پسري صـالح و سـالم         
 در 1361عطــايم كــرد، روز ســي آذر ســـال    

بيمارستان امام خميني تهران، اولين لحظه اي كه 
ديدم فراموش نمي كـنم، نـوزادي الغـر    پسرم را   

اندام با چشمان درشت، دست هاي پهن، انگشتان 
كوچك و ظريف؛ شايد باور نكنيد وقتـي اميـر را          
بغل كردم، بوسيدم و در واقع بوييدم بـه آرامـش        

چندين ماه با دلشوره و اضـطراب  . خاصي رسيدم 
منتظر چنين روزي بودم، برايم خيلي مهم بود كه 

  . داشته باشمفرزندي سالم
به هرصورت زمان با هر خوبي، بدي، سختي و 
گرفتاري كه داشت مي گذشت و آن نوزاد قنداقي 
روز به روز بزرگ و بزرگتـر مـي شـد و روياهـا و         
  .آرزوهاي من هم با قد رشيد اميرم رشد مي كرد

نكته اي را ياد آوري كنم، امير اصالن من، در   
بود كـه   محيط خانه و اجتماع چنان تربيت شده        

. به نماز، قرآن و روزه اعتقاد و ايمان خاصي داشت
بــه همــين دليــل در جامعــه و محــيط ورزش و 
مدرسه، جايگاه خودرا حفـظ كـرده بـود و تمـام       
دوستان از صميم قلب به امير محبت مي كردند و 
احترام مي گذاشتند و مهم تر اين كه او با تمـام            
شــرايط ســخت زنــدگي، بــا متانــت خاصــي بــا  

ت رو به رو مي شد، هيچ وقت از كمبودها   مشكال
بسيار صبور و نصيحت پذير بود، در . گله نمي كرد

زندگي كمك حالم بود، كـوهي بـود در روزگـار            
تنهايي هاي من، گنجينه اي بود در نداري مـن،          
عشقي بود هنگام شكست مـن، چراغـي بـود در         

بـاز هـم بگـويم؟؟      . خانه بي روح و خاموش مـن      
مام زندگي، نفس و غيـرت مـن   بگويم كه اميرم ت 

بود، اميرم پناه خواهران بي كس و مادر تنهـايش   
  .بود، آري اميرم ستون زندگي من بود

ــه      ــت ك ــال اس ــانزده س ــون ش ــرم اكن امي
اسيرهيواليي چون رجوي منافق شده، راهزنان و       
دزدان پسرم را از تركيه ربودند و تاكنون هيچ بشر 

 كـه گـرفتم   و نهادي به دادم نرسيده، تنها جوابي 
سكوت بوده و سكوت و سينه من شـانزده سـال           

  .است كه قبرستان تمام احساس هاست
    گلي گم كرده ام مي جويم او را

  به هر گل مي رسم مي بويم او را  
  گل من يك نشاني در بدن داشت 

   يكـي پيراهن كهنه به تن داشت
                                             اگـر پيدا كنم زيبا گلم را 

  بـه آب ديدگان مي شويم او را   
  صـداي آشنايي آمدش گوش

  كه شد از كف برونش طاقت و هوش
                     به ســــوي آن صدا شد زار و نـاالن          

  گُـل خود را بديد و كرد افغان
ــادران در   ــج م ــاي درد و رن ــحنه ه ص

جستجوي فرزند در بيابان هاي عراق طـي        

 سال هاي طوالني و رنجي كه اينك در فراق   

  عزيز خود تحمل مي كنند را بيان كنيد؟

 مجله خبري تحليلي

  : مادري چشم انتظار و پرتالش  يا عبداللهي،ثرگفت و گو با 

  گلي گم كرده ام مي جويم او را
 

  : انجمن نجات استان اردبيل عنوان شدخانواده هايدر نشست 

  مي كنيمآزاد  اسيران را سرانجام،
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجله خبري تحليلي 6

  پيام
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خانواده هـاي اسـيران فرقـه رجـوي اسـتان           
اردبيل در يك نشست صميمي با انتشار بيانيه اي 

 با فريادهايمان اسيران خود     اعالم نمودند كه آخر   
  .را از دام شيطان رها مي كنيم

به گزارش فراق، در اين بيانيه كه در نشـست      
انجمن نجات استان اردبيـل بـا خـانواده هـا بـه             
مناسبت آغاز سال جديد منتشر شد آمده اسـت         
كه خزان فرقه رجوي آغاز شده و با ياري خداوند      

نحوس به زودي شاهد فروپاشي كامل اين فرقه م  

  .خواهيم بود
خانواده هاي اسيران همچنين اعـالم كردنـد        
كه امروز ديگر كـارد بـه اسـتخوان خـانواده هـا              
رســيده اســت و مــي خــواهيم بــا دســت هــاي 
خودمان بچه هاي خود را از چنگال فرقه رجـوي   

  .رها سازيم
ــسارياي   ــا از كمي ــه خــانواده ه ــن بياني در اي

د كه  سازمان ملل متحد در كشور آلباني خواستن      
به آنها اجازه حضور در آلبـاني را بدهنـد تـا آنهـا      

بتوانند با اسيران خـود ديـدار و مالقـات داشـته            
  .باشند

در اين نشست كه بـا تـالش و همـت دفتـر             
انجمن نجات استان اردبيل برگزار شد، محمدپور ، 
يكي از جدا شده هاي فرقـه رجـوي بـه عنـوان             
 مهمان ويژه حضور يافت و ضمن توضيح وضعيت

اسـيران فرقـه   : آشفته فرقه جوي در آلباني گفت    
رجوي در آلباني درمانده شـدند و اميـدواريم بـه      

  .زودي شاهد تغيير و بازگشت همه آنها باشيم
 

  گفت و گو
 

 96بهار   /  11شماره     /  فراق نامه
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به ديدن مادري فداكار و شـجاع رفتـيم كـه           
سال هاست براي رهايي فرزنـد خـود و فرزنـدان     
ديگر اين مرز و بوم از اسـارت فرقـه تروريـستي            
رجوي تالش مي كند و خستگي ناپـذير در ايـن     

  .راه گام بر مي دارد
ن فرياد هاي او پشت ديوارهـاي پادگـان         اولي

 سـران فرقـه مخـرب       88اشرف در اوايـل سـال       
خانم ثريا عبداللهي   . رجوي را به وحشت انداخت    

كه هرگز از تهديد، توهين، تحقير و سنگ پرانـي      
 يعني به مدت    91هاي فرقه نهراسيد، تا شهريور      

سه سال و نيم همراه با ديگر خانواده ها در بيابان      
عراق پايداري نمـود تـا صـداي او و      هاي خشك   

ساير مادران بـه گـوش اسـراي اشـرف برسـد و             
  .فريادهايشان رهايي را به آنان نويد دهد

مادران رشته محكمي شده بودنـد كـه فرقـه       
رجوي نتوانست در برابـر آنـان دوام بيـاورد و بـه      
ناچار مجبور بـه تخليـه پادگـان اشـرف و نهايتـا       

دران و خواهراني كه ما. تخليه اردوگاه ليبرتي شد  
ــان هــاي عــراق بــراي رهــايي   ســال هــا در بياب
عزيزانشان سختي ها را تحمل كردند با جدا شدن 
 افراد از فرقه، شادمان مي شدند و خـدا را شـكر             

مصاحبه با خانم عبـداللهي در زيـر از         .مي كردند 
  :نظرتان مي گذرد

از شما خواهش مي كنم     ! خانم عبداللهي 

رانه خود نسبت بـه     در مورد احساسات ماد   

  فرزند دربندتان با ما سخن بگوييد؟

فرزند پاره تن مـادر اسـت و ايـن بزرگتـرين            
من يكي از اين . هديه از طرف خالق هستي است  

مادراني هستم كه خداوند پسري صـالح و سـالم         
 در 1361عطــايم كــرد، روز ســي آذر ســـال    

بيمارستان امام خميني تهران، اولين لحظه اي كه 
ديدم فراموش نمي كـنم، نـوزادي الغـر    پسرم را   

اندام با چشمان درشت، دست هاي پهن، انگشتان 
كوچك و ظريف؛ شايد باور نكنيد وقتـي اميـر را          
بغل كردم، بوسيدم و در واقع بوييدم بـه آرامـش        

چندين ماه با دلشوره و اضـطراب  . خاصي رسيدم 
منتظر چنين روزي بودم، برايم خيلي مهم بود كه 

  . داشته باشمفرزندي سالم
به هرصورت زمان با هر خوبي، بدي، سختي و 
گرفتاري كه داشت مي گذشت و آن نوزاد قنداقي 
روز به روز بزرگ و بزرگتـر مـي شـد و روياهـا و         
  .آرزوهاي من هم با قد رشيد اميرم رشد مي كرد

نكته اي را ياد آوري كنم، امير اصالن من، در   
بود كـه   محيط خانه و اجتماع چنان تربيت شده        

. به نماز، قرآن و روزه اعتقاد و ايمان خاصي داشت
بــه همــين دليــل در جامعــه و محــيط ورزش و 
مدرسه، جايگاه خودرا حفـظ كـرده بـود و تمـام       
دوستان از صميم قلب به امير محبت مي كردند و 
احترام مي گذاشتند و مهم تر اين كه او با تمـام            
شــرايط ســخت زنــدگي، بــا متانــت خاصــي بــا  

ت رو به رو مي شد، هيچ وقت از كمبودها   مشكال
بسيار صبور و نصيحت پذير بود، در . گله نمي كرد

زندگي كمك حالم بود، كـوهي بـود در روزگـار            
تنهايي هاي من، گنجينه اي بود در نداري مـن،          
عشقي بود هنگام شكست مـن، چراغـي بـود در         

بـاز هـم بگـويم؟؟      . خانه بي روح و خاموش مـن      
مام زندگي، نفس و غيـرت مـن   بگويم كه اميرم ت 

بود، اميرم پناه خواهران بي كس و مادر تنهـايش   
  .بود، آري اميرم ستون زندگي من بود

ــه      ــت ك ــال اس ــانزده س ــون ش ــرم اكن امي
اسيرهيواليي چون رجوي منافق شده، راهزنان و       
دزدان پسرم را از تركيه ربودند و تاكنون هيچ بشر 

 كـه گـرفتم   و نهادي به دادم نرسيده، تنها جوابي 
سكوت بوده و سكوت و سينه من شـانزده سـال           

  .است كه قبرستان تمام احساس هاست
    گلي گم كرده ام مي جويم او را

  به هر گل مي رسم مي بويم او را  
  گل من يك نشاني در بدن داشت 

   يكـي پيراهن كهنه به تن داشت
                                             اگـر پيدا كنم زيبا گلم را 

  بـه آب ديدگان مي شويم او را   
  صـداي آشنايي آمدش گوش

  كه شد از كف برونش طاقت و هوش
                     به ســــوي آن صدا شد زار و نـاالن          

  گُـل خود را بديد و كرد افغان
ــادران در   ــج م ــاي درد و رن ــحنه ه ص

جستجوي فرزند در بيابان هاي عراق طـي        

 سال هاي طوالني و رنجي كه اينك در فراق   

  عزيز خود تحمل مي كنند را بيان كنيد؟

 مجله خبري تحليلي

  : مادري چشم انتظار و پرتالش  يا عبداللهي،ثرگفت و گو با 

  گلي گم كرده ام مي جويم او را
 

  : انجمن نجات استان اردبيل عنوان شدخانواده هايدر نشست 

  مي كنيمآزاد  اسيران را سرانجام،
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  گفت و گو
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نمي دانم شما پادگان اشرف را از نزديك ديده 
ايد يا نه، زنداني است كه دور تا دور آن سيم هاي 
چهار اليه خاردار و تيغ دار به اضافه نـرده هـاي            
شمشيري كه نوك پيكان شمشير به طرف زندان 

و اشرف يعني محلي كه بچه هاي اسير ما گرفتار    
وهله اول اين صحنه ها براي ما . زنداني بودند، بود

مادران و خانواده ها درد آور بود كه چرا بايـد در            
كشور غريبه اي همچون عراق، عده اي ايراني به         
اين صورت محبوس و زنداني شوند؟ هـيچ كـس     
اجازه ورود و خروج نداشت، واقعا وحشتناك بود،       

نه آدميزادي،  برهوت بيابان نه آبي بود و نه برقي،         
ما چند خانواده بوديم كه براي ديدار بچـه هـاي           
نگون بختمان آمده بوديم، نمي دانستيم كه بچـه   
ها در چنين مكان دور افتاده و ويـران شـده اي             
اسير و گرفتارند، من به خيال خودم چندين سال  
فكر مي كردم كه اميرم به آلمان رفته است، چون 

ت، گفـت مـن     با من آخرين باري كه تماس گرف      
خـدا  . آلمان هستم و علي آنكـارايي باشـگاه دارد     

به چـه   . لعنت كند مسعود رجوي و مريم قجر را       
  .دروغ هايي چندين سال خوش بوديم

تمام نفرات فرقه در كـانكس هـا يـا همـان              
بنگال ها زنداني بودند، هيچ كس جـرأت بيـرون          
آمدن نداشت، به جز چند فرمانده كه جـان نثـار         

و مي دانستند كه اگر اين ها برونـد        رجوي بودند   
در هر دو . پشت سيم خاردارها فرار نخواهند كرد     

كيلومترمربع يك كانكس نگهباني گذاشته بودند       
ــود از   ــاني مــي داد موظــف ب و نفــري كــه نگهب
كوچكترين حركـت خـانواده هـا عكـس و فـيلم         

ناگفته نماند بعد از مدت زمـاني برخـي از       . بگيرد
ي سيم خاردارهـا فـرار مـي    همين نگهبانان از ال  

  .كردند
شرايط روحي و جسمي بعضي از خانواده هـا        
با آب و هواي اشرف خاك آلود سـازگار نبـود يـا        
دچار سرگيجه مي شدند و يا اين كه حالت تهوع      
داشتند و با همين وضع بعضي از نفرات نگهبـان          

   كه پشت خاك ريزها پنهان مي شدند از فرصت     
مادران پير را از پشت با استفاده مي كردند و اين     

بـا تمـام ايـن مـشكالت        . سنگ و آهن مي زدند    
خانواده ها از ساعت پنج صبح تا نيمه شب به دور 
اين سيم ها مي گشتند و فريـاد مـي زدنـد كـه            

نفرات فرقه ” .بياييد ما خانواده هاي شما هستيم  “

مزدور برو “و يا همان نگهبانان با انواع شعارها      
لندگو دست گرفتي، هند گم شو، چند گرفتي ب

مـا  ” جگر خوار تـويي، مـادر خونخـوار تـويي         
خانواده ها هم بـه دنبـال يوسـف گـم گـشته            

  .خودمان بوديم
ــا ســنگ و آهــن و فحــش   نگهبانــان از مــا ب
پذيرايي مي كردند و ما تنها به دنبال گـم شـده            
خودمان بوديم، با گريه، ضجه، آه، ناله و التمـاس          

خواهيم عزيزانمان را   كه ما خانواده هستيم و مي       
ولي چه فايده، انگاري در گوش سـنگ و         . ببينيم

همه در واقـع مـسخ شـده        . آهن حرف مي زدي   
يعني گروهي اصحاب كهف بودند كه چهل . بودند

از عـشق، عاطفـه و      . سال به خواب رفتـه بودنـد      
فقط نگاه مي كردند و . التماس هيچ نمي دانستند

. نـد فيلم و عكس مي گرفتند و فحـش مـي داد           
بعضي از مادران از جملـه خـودم سـنگ و آهـن       

واقعاً انگار بـه بـرق سـه فـاز     . تقديم مان مي شد   
وصل مي شديم، بر اثر سـنگي كـه بـه دسـت و            
كمرم خورد تا چند روز تمام بدنم كالً بي حـس           

اتفاقاً همان روز بغض و كينه عجيبـي تمـام         . بود
با گريه و فرياد پسرم را صدا زدم . وجودم را گرفت

امير بيا ببين مادرت را اين بي خـدايان       “: و گفتم 
چگونه مي زنند، تمام بـدنم را بـا سـنگ و آهـن        
سياه و كبود كردند، بيا ببين در اين بيابان چگونه    
به دست از خدا بي خبرها گرفتار شده ام، فقط به 
عشق ديدنت امير، دجاالن رجوي مادرت را كتك 

  .مي زنند، بيا بيرون قهرمانم
اشـرف  . اه گرماي هوا بيداد مي كـرد      مرداد م 

ويران شده تماماً خاك، زبـان روزه، بـه دور ايـن            
بـه خـدا   . سياج ها مي گشتيم و فرياد مي زديـم  

آخر زمان بود، هـيچ فريادرسـي پيـدا نـشد كـه            
بپرسد شما چندين ماه به دنبال چه مي گرديـد،       
خدا حاميان دروغين حقوق بشر را لعنـت كنـد،          

درخواست كمك كرديم ولي شكايت ها نوشتيم و 
هيچ كس . انگاري همه دست ها در يك كاسه بود

با خانواده كاري نداشت، حتي وقتي تانـك هـاي       
ملل متحد مي آمد همه كالً وارد اشرف مي شدند 
و اصالً نگاهي بـه خـانواده هـاي متحـصن نمـي          

ــد ــرف   . كردن ــرف از ط ــوي درب اش ــاً جل تمام
شدند، من  فرماندهان فرقه، پذيرايي آنچناني مي      

چندين بار خواهش و التماس كردم كه الاقل از ما 

بپرسيد كه چرا اينجا نشسته ايم و به دنبال چـه           
هستيم، اصالً گوش شنوايي نبود، ما بـا آه، نالـه،            
گريه و التماس از سربازان آمريكـايي درخواسـت      
كمك كرديم ولي آن ها با قنداق تفنگ ها مادران 

ه ندادند كه مـا الاقـل   پير را كنار مي زدند و اجاز   
چند كلمه اي با نمايندگان حقـوق بـه اصـطالح         

به هر صورت چند سـال،  . بشر مان صحبت كنيم   
تمام شرايط سخت حـضور در اشـرف و تحـصن           
براي ديدار حتي چند دقيقه اي را، تحمل كرديم  

  .ولي دريغ از يك مالقات حضوري
اما ناگفته نماند حضور خانواده ها باعـث شـد      

 صد و هشتاد نفر از اشـرف بـا تحمـل        كه حدوداً 
. تمام شرايط فرار كنند و بـه دنيـاي آزاد بياينـد           

خيلي از نفرات جـدا شـده از فرمانـدهان همـان         
بعد از مدتي دختران . كانكس هاي نگهباني بودند

فرار كردند از جمله خانم زهرا مير باقري و خـانم    
مريم سنجابي كه اين خود نويـد بـسيار بزرگـي           

  .واده ها و اسيرانمان بودبراي خان
اكثر جدا شدگان از ما مي خواستند تا جايي          
كه برايمان امكان دارد به تحصن خود ادامه دهيم 
چون اسيران به حضور خانواده ها در پشت درب         
هاي زندان الموتي رجوي بسيار اميدوار هستند و 
همين پيغام ها به خانواده ها اميدواري داد و اكثر 

 زندان اشرف به هر صورت ممكن       نفرات اسير در  
براي خانواده هاي متحصن نامه مي فرسـتادند و         
التماس مي كردند كه به هـيچ عنـوان دسـت از            
تحصن برندارند چون اگر خانواده ها بروند، رجوي 

  .همه را به عمد خواهد كشت
مــا در مــدت . مطلبــي را فرامــوش كــردم

تحصن خود تمام اطراف زنـدان اشـرف را بـه           
ي بسيار قوي مجهـز كـرده بـوديم و      بلندگوها

اخبار روز را از طريق همين بلند گوها به گوش 
نفرات اسير مي رسانديم، علي الخصوص سـي       
دي ضبط شده خانم بتول سلطاني به نام رقص 
ــي و   ــد كرم ــشاهي، محم ــزاد علي ــايي، به ره
افشاگري جداشدگاني كه در كنار خانواده هـا        

 فسادهاي بودند و از طريق بلندگو جنايت ها و
اخالقي رجوي را به گوش نفـرات زنـداني در           
ضلع جنوب، شرق، شمال شـرق و درب اسـد          
مي رسانديم كه همين مسئله باعث ريـزش و         

  .جدايي خيل زيادي از نفرات شد
  

  انديشه
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  4ادامه از صفحه 
روند انقالب ايدئولوژيك دروني منافقين و      

ي مـذهبي ـ    ي آن به يك فرقـه  سير استحاله
ــه گــام حلقــه  و ي فــشار  تروريــستي ، گــام ب

سركوب را بر بـه طـور خـاص زنـان اسـير در         
ــاز    ــرد ، در آغ ــر ك ــگ ت ــه تن ــشكيالت فرق ت
ميبايست همسران خود را طـالق مـي دادنـد      
سپس فرزندانشان از آنها گرفته شد و پـس از        

ي منافقين كـه تماميـت        آن رهبر خودشيفته  
تمام همه چيز اعضاي خـود را مـي خواسـت           

يز مسلط ي آنان ن بايد بر روح و روان و انديشه   
ي رو به اضـمحاللش را        مي شد تا بتواند فرقه    

ي شـيطاني   دوباره سروسامان دهـد و سـيطره   
خود را بر اعضا حفظ كند و در اين مسير اين           
خــانم رجــوي بــود كــه آمــر و عامــل اجــراي 
منويات مسعود در تـشكيالت بـود و مـسئول          
مستقيم تمام اجحاف ها و بـي عـدالتي هـاي      

  . مجاهدين گرديد روا داشته شده بر اعضاي
زنــان مبــارز، آزاديخــواه و كوشــندگان راه 
برابري ، آزادي و عدالت اجتمـاعي سالهاسـت      

ي   كه در مسير مبارزه براي تحقق حقوق حقه       
خود به عنوان يك انسان برابـر كوشـش مـي            
كنند ، كساني كه به آنچه مي گويند و عمـل           
مي كنند تا بن استخوان ايمـان دارنـد و گـاه          

ــدگ ي راه رهــايي و  ي شــان را فديــهتمــام زن
آزادي مي كنند ، آنها هستند كـه هريـك بـه      
سهم خود راهگشاي زنـان ديگـر شـده انـد و            
دنياي امروز به زناني چون خانم مريم رجـوي         
كه خود عامل سركوب انسانها هستند نيـازي        

ي رجوي ها دير زمانيست كـه         ندارد ، انديشه  
باطل شده است و تـالش هـاي بـي حاصـلي            

ند شوهاي اينچنيني خانم رجوي ديگر در        مان
ميان آگاهان خريداري ندارد و ايشان و همسر 
مرحــوم مــي بايــست روزي جوابگــوي تمــام  

  .خيانت ها و جنايت هاي خود باشند 
  شهروز تاج بخش
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 انجمن نجات استان اردبيـل ايـن آزادي   
يـاري   و رهايي را بـه خـانواده آقـاي علـي    

تبريـك عـرض مـي نمايـد و بـراي رهــايي      
ساير اسـيران در بنـد فرقـه رجـوي آرزوي         

  .نجات مي نمايد
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در اوايل اسفندماه صداي يك زنـگ تلفـن و          
        ارتبــاط تلفنــي از آلبــاني دل و روح خــانوادة   

ياري كه ساكن تهران و كـرج مـي باشـد را        علي
شاد كرد و خبر زنده بـودن و رهـايي عـضوي از             

واده خانواده را از زبان خود وي شنيدند ايـن خـان     
 سال و سه ماه از فرزند خود هيچ خبـري       30كه  

نداشتند با خرسندي تمام اين خبر خـوش را بـه     
دفتر انجمن اطالع و بـا روحيـه اي شـادمان بـه          
استقبال بهار و سال نو ميرونـد و يـزدان پـاك را       

  .سپاس مي گويند 
كـريم    انجمن نجات مركز البرزبه گزارش 

 در 1365عليياري فرزند فرخ در آذر ماه سال  
يكي از عمليات هاي ضد ميهني ارتش متجاوز 
عراق در منطقه جنگي انديمـشك خوزسـتان        
اسير ميشود و تا اتمام جنگ در اردوگاه هاي         
عراق به اميد تبادل اسرا بين دو كشور رنـج و       

 ارتـش و  كنـد ،  سختي فراواني را تحمل مـي     
رژيم سابق عراق كه هيچگونه آمـاري از وي و    
ديگر اسرا را به مقامات صليب سرخ جهـاني و    
دولت ايران نداده بودند بعد از تبـادل اسـرا و           

يـك تبـاني و اقـدام شـوم ،      اتمام آن در پـي 
اسيران را بـا    پليدانه و فريبكارانه فرقه رجوي

 را به ترفند انتقال اسرا از سازمان به ايران، آنها
اسارت ذهني و جسمي ديگر در مي آورند و به 
                 اردوگاههاي اهـدايي عـراق بـه فرقـه منتقـل          

 هيچ ارتباطي با خـانواده و       مي شوند و تا كنون    
   .دنياي آزاد نداشته 

و تبـادل    وي نيز بعد از اتمام جنگ تحميلي
آخرين گروه ازاسرا به عنوان مفقـوداالثر جنگـي         

  بيژن / .گردد ده معرفي ميبه خانوا

  گفت و گو
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 وقتي .درد جدايي سه دهه واقعاً رنج آور است
خانواده ها با هزاران عشق، اميد و آرزو تنها براي          
ديدار عزيزانشان به اشرف يـا همـان عـراق مـي            
آمدند و بعد از مدتي نااميد و با چشم هاي گريان 
محل استقرار را ترك مي كردنـد بـراي خـانواده           
ــود   ــي درد آور بــ ــصن دايمــ ــاي متحــ   .هــ
خاطرم هست خانمي از كرمان بود كه برادرش از  

بعد از پانزده روز بايد .  جنگ ربوده شده بودجبهه
روز موعـود بـه هـيچ عنـوان نمـي           . برمي گشت 

: مي گفـت  . خواست دست خالي به ايران برگردد     
پدرم فوت كرده، مادرم تنها همين پسر را دارد،         “

من به مادرم قول حتمي و صد درصد داده ام كه    
با برادرم برمي گردم، حاال با دست خالي چه كار           

  ”كنم؟
اين صحنه ها دردآور و غيرقابل تحمـل بـود          

خدا لعنت كند رجوي . ولي چاره اي هم نداشتيم   
ها را كه به بهانه مبارزه با ظلـم فقـط بـه خـاطر         
قدرت طلبي هاي خود، بـه عمـد جوانـان ايـران       
زمين را بـه خـاك و خـون كـشيدند و از طـرف       
دشمنان ملت ايران هم به نحـو احـسن حمايـت     

  .شدند
  رزندان ما را گروگان گرفته است؟ چرا رجوي ف

 شما به عنوان مادري كه در طـي ايـن         3٫
سال ها، در صف مقدم مبارزه با فرقه رجـوي          
براي رهائي اسيران در بنـد بـوده ايـد نمونـه            
هاي بسياري از مادران و پدران را ديـده ايـد           
. كه در فراق فرزند دربندشان از دنيا رفته انـد     

  صحبت كنيد؟خواهش مي كنم در اين مورد 
امــان از دل خــانم شــوكت قاســمي مــادر 
پيمان كردميـر، واقعـاً فـوت نابهنگـام ايـشان        

اين مادر همراه . ضربه روحي سختي به من زد
شوهر مريض خود سال ها پشت درب اشـرف         

تنها خواسته او فقط ديدار و مالقات بعد      . ماند
ايشان بيشتر همـراه  . از بيست سال دوري بود   

د، در تمام سـاعات شـبانه روز       خانواده ها بودن  
اين مرحومه آماده بود و همـراه همـسر خـود           
بــاالي خــاك ريزهــا مــي نشــست و آرام آرام 

روزي از ايـن    . حرف مي زد و گريه مـي كـرد        
خانم كردميـر بـا     “: مادر جگر سوخته پرسيدم   

:  گفـت  ”كي حرف مي زني و گريه مي كني؟       
، پـدرش  )پـسرش كـه اسـير بـود    (با پيمـان    “

ض است مـي ترسـم باليـي سـرش       خيلي مري 
بيايـد و پيمـان را نبينـد، پيمـان پـسر آرام و      
مظلومي است اصالً با هيچ كس كاري نـدارد،         
او فقط به عشق خوانندگي آمـده ايـن خـراب      

  ”شده
تا ساعت ها كه قدم مي زدم فقط به اشك    
هاي صورت مرحوم شوكت قاسمي فكـر مـي         
كردم كه مثل باران قطره قطره پـشت سـرهم     

دامن گل گلي اش مي ريخت، نمي دانم       روي  
  .واقعاً خدا چرا اين همه ظلم را قبول كرد

مرحوم آقاي حبيب ااهللا عبدي رئوف پـدر        
احمد عبدي، نزديـك بـه دو سـال در اشـرف         

پدري بسيار آرام ولي با معلومات      . تحصن كرد 
عمومي بسيار قوي، مهربان، صبور و خنده رو،    

واده هـا   روزي مـا خـان    . قلبشان باتري داشـت   
رفتيم درب جنوب، آقاي عبدي هم همراه مـا      
بود، اعضاي فرقه با سنگ و آهن و چـوب بـه             
طرف اين پيرمرد هشتاد ساله حمله ور شدند،   
چندين سنگ و آهن به بـدن الغـر ايـن پـدر          
خورد، من فرياد زدم كه چـرا ايـن پيرمـرد را          
مي زنيد ايشان با حرمـت و احتـرام بـا شـما              

 تمام خـانواده هـا را بـه    حرف مي زند، مجدداً  

سنگ و آهن بستند، ديدم آقاي عبدي گوشه        
اي نشست، ترسيدم رفـتم ببيـنم چـه شـده،           
ديدم دست و صورت ايشان تماماً خوني شده،      
خدا لعنت كنـد شـماها را مگـر مـا چـه مـي           
خواستيم، مگر اين پـدر چـه گنـاهي داشـت،         
همسر ايشان با گريه آمد و آقاي عبدي را بـه         

  .خانواده ها بردطرف كانكس 
پيام شما به سـران جنايتكـار فرقـه         

  تروريستي رجوي چيست؟

سران جنايتكـار فرقـه مخـرب رجـوي در          
حدي نيستند كه من بخواهم به آن هـا پيـام           
بفرستم، اين نفرات قاتل ملت ايران و جوانـان        
ايران هستند، آن ها جنايت هايي كردنـد كـه       
در تاريخ بشر ديده نـشده، سـران فرقـه مـي            
دانند كه ما خانواده ها همراه با جداشدگان از         
ــشتكار   فرقــه رجــوي، دســت از مقاومــت و پ
برنخواهيم داشت، چرا كه عزيزان ما را با انواع        
دروغ ها و نيرنگ ها در زندان هاي خود اسير          
و گرفتار كرده اند و براي رهايي ايـن اسـيران        
. تا آخرين نفر و تا آخرين نفـس ايـستاده ايـم    

ــي ــام  آزادي اســ ــلي تمــ ــدف اصــ                  ران هــ
  .خانواده هاست
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   به آغوش خانواده برگشت سال30 از پسكريم علي ياري 
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 حددر اجالسيه حقوق بشر سازمان ملل مت  خانم عبداللهي  حضور

 

 تنها 1388من به عنوان يك مادر در سال 
بــراي ديــدن پــسرم بــه عــراق رفــتم و تنهــا  
خواسته من فقط ديدار با پسرم بـود، بـه هـر            
صورت اين حق طبيعي و قانوني من بـود كـه        
با پسرم مالقات كنم چرا كه فرزندم را سـران          

ـ      دان اشـرف مخفـي كـرده    فرقه ربوده و در زن
بودند تا سـپر جـاني مـريم و مـسعود ملعـون       

اولين روزهاي تحـصن بـه فرمانـدهان و         .باشد
سركردگان فرقه در اشرف اعالم كردم مـن بـا     
سياست كثيف شما كاري ندارم فقط پسرم را        
مي خواهم اگر پسرم را آزاد كنيد من هم بـي     

 از اشرف خواهم رفت و اگـر نـه بـه     سر وصدا 
 قسم، خاك اشرف را زير و رو خـواهم         خداوند

كرد چراكه من مادرم و عمر، جواني و هستي          
  .ام را فداي پسرم كرده ام

 را تكـرار    88اكنون همان گفته هاي سال      
مي كنم، پسرم بايد از چنگال ديو ستمگر رها        
شود، در غير اين صورت من و تمـام خـانواده           
هاي اسيران فرقـه دجـال رجـوي بـه كـشور            

اهيم رفت و مقـر مژگـان پارسـايي         آلباني خو 
نفرين شده را به سرنوشـت اشـرف و ليبرتـي           
. دچــار وهمــه اســيران را آزاد خــواهيم نمــود

  .مالقات حضوري حق مسلم ماست
 به مناسبت روز مـادر بـا فرزنـد خـود       5٫ 

اميد اسـت كـه ايـن مـصاحبه         . سخن بگوييد 
موجب شود صداي شما به گـوش او برسـد و           

  . اسارت را بگسلد ايهر چه زودتر زنجير ه
عزيز مادر،  ! امير اصالنم، فداي نام قشنگت    

همه ايـن اتفاقـات را مـي دانـستي، خـاطرت        
هست روزي كه مي خواستي با قطار به مشهد 
بروي؟ زني فال بين در قطار كنارت نشست و        
گفت پسرم براي تو اتفاقي خواهد افتاد و تو از 
مادر و خانواده ات خيلي دور مي شـوي و بـه        

فتـار  دست عـده اي خـدا نـشناس و كـافر گر     
خواهي شد چرا كه فال حضرت يوسف برايـت      

آري پـسرم اي كـاش زبـان آن زن الل           . آمده
اميـر  . مي شد و اين فال را برايت نمي گرفـت   

جان مي دانم تو خود را فداي راحتي مـادر و           
خواهرانت كردي، مي خواستي بهترين زندگي     
را بــراي مــا مهيــا كنــي ولــي افــسوس، ايــن 

ين سرنوشـت را   نامردمان و كافرصـفتان بـدتر     
  .براي تو نوشتند

اســفند مــاه اســت و امــروز شــب  ! اميــرم
آه عزيز مـادر، چقـدر     . چهارشنبه سوري است  

دلم برايت تنگ شده، هواي آغـوش گرمـت و          
دستان مهربانت را كرده ام، مي خواهم دو بار         

دلـم تنـگ اسـت     ! زير گلويت را جانانه ببوسم    
براي صدايت، براي نگاه هـاي معـصومانه ات،         

راي آن هيكـل قهرمانـت، بـراي آن صـحبت        ب
هــاي شــيرينت، بــراي خنــده هايــت، اميــرم، 
. بعضي وقت ها آمدن ها هـم ديـر مـي شـود            

سـعي كـن زودتـر بيـايي تـا حـسرت            ! عزيزم
! ديدارت را به خاك نبرم، يگانه پسر مظلـومم        

كور شود چشمي كه اميـدم را نـشان كـرد و            
بشكند دستي كه زنـدگي ام را اسـير و نـابود            

  !دكر
حتمـاً متوجـه شـدي كـه ايـن          ! امير جان 

دجاالن روباه صفت چه سرنوشت شومي براي       
تو، مادرت و خانواده ات نوشته اند، سي سـال         
تمامي اعضاي خـود را فريـب دادنـد، نفـرات           
مخالف را اعدام و زنده به گور كردند، ازدواج و 
عشق را براي تو و دوستانت حرام كردند ولـي      

ه و ديگـر كـشورها بـه        رهبران فرقه در فرانس   
! عــيش و نــوش خــود مــشغولند، اميــر جــان 

بسياري از اعضاي اين فرقه حتـي در سـطوح          
. باال جدا شدند و به دنبال زندگي خود رفتنـد     

تمام نفرات اسير؛ ربوده شـده از جبهـه هـاي           
جنگ يا زندان صدام حسين و يـا از كاريـابي           

كــدام ! تركيــه هــستند، پــسرم كــدام مبــارزه
ه اين حرف ها فقط يك كاسـه        سرنگوني؟ هم 

كشك است كه به جاي نهار و شام به شما بي    
آمريكـا بـا آن     . خبران تحويل داده مـي شـود      

همه هيبت در مقابل قدرت ايـران دسـت بـه           
سينه ايستاده، حال يك عـده پيـر، معلـول و           
مريض با دسـت خـالي مـي خواهـد ملـت را             

ــات دهنــد  ــنج ســال    . نج ــسرم ســي و پ پ
يـستي رجـوي بـه شـما     سركردگان فرقه ترور  

دروغ گفتند، به تو دروغ تحويـل دادنـد، مـي        
دانم تو مي تواني جدا شوي امـا تـرا ترسـانده      
اند كه اگر جدا شوي به عنوان منافق در ايران    

اميرجان به خدا قسم تماماً     . اعدام خواهي شد  

كذب محض است تمام جدا شدگان در ايـران     
. هستند، همه مشغول زندگي خود مي باشـند   

ين ها فقط و فقـط بـراي فريـب و ترسـاندن         ا
تمام دوسـتانت  . تو اعالم جدايي كن . شماست

رهبـران فرقـه اميـر را       “: جدا شدند و گفتنـد    
تمام وقت زير نظر دارنـد، اصـالً اجـازه نـدارد      
تنها جايي برود، به خاطر اين كه مـي ترسـند     

تو مي تواني به كميساريا ! اميرجان” .جدا شود
هر كـشوري   ! دا مي شوم  اعالم كني كه من ج    

كه خواستي مي تواني بـروي، اصـالً اصـراري          
نيست كه حتماً بايد به ايـران بيـايي، اصـالن           
! جان ترا قـسم مـي دهـم بـه روح علـي بابـا              

خودت را نجات بده، تو بيايي به يقين تمـامي      
 بـراي پناهنـدگي      دوستانت هم خواهند آمد،   

در كشورهايي كه دوست داري مـي تـواني از          
كميساريا اقدام كني، اصالنم فقط اراده      طريق  

مي خواهد همين، خواستن توانستن است، تـا      

كي مي خواهي بار ذلت را به دوش بكشي، يا          
  !علي بگو و زنجيرها را پاره كن

حنــاي رجــوي واقعــاً ديگــر رنــگ نــدارد، 
خانواده ها تا آخرين لحظه براي رهـايي تمـام    
اسيران از دست زالوي خون آشام تـالش مـي     

  .نند و در كنار عزيزانشان هستندك
  .ما تا آخر ايستاده ايم

از خانم عبداللهي براي اينكه قبول زحمت       
نموده و اين مصاحبه را بـا مـن انجـام دادنـد             
نهايت سپاس را دارم و براي ايشان و تمـامي           
مادران دردمند و رنـج كـشيده كـه بـه حـق             

لقــب گرفتــه انــد ” قربانيــان فرامــوش شــده“
سيدن به وصال عزيزانـشان را      آرزوي صبر و ر   

با توسل بـه بـي بـي دو عـالم از درگـاه حـق             
  .مسئلت مي نمايم

  
  عاطفه نادعليان

 

بسياري از اعضاي ايـن فرقـه       ! امير جان 

حتي در سطوح باال جدا شدند و به دنبال 

تمام نفـرات اسـير؛     . زندگي خود رفتند  

ربوده شده از جبهه هاي جنگ يا زندان        

صدام حـسين و يـا از كاريـابي تركيـه           

كــدام ! هــستند، پــسرم كــدام مبــارزه

سرنگوني؟ همه اين حرف ها فقـط يـك         

ه جاي نهار و شام     كاسه كشك است كه ب    

 .به شما بي خبران تحويل داده مي شود
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 حددر اجالسيه حقوق بشر سازمان ملل مت  خانم عبداللهي  حضور

 

 تنها 1388من به عنوان يك مادر در سال 
بــراي ديــدن پــسرم بــه عــراق رفــتم و تنهــا  
خواسته من فقط ديدار با پسرم بـود، بـه هـر            
صورت اين حق طبيعي و قانوني من بـود كـه        
با پسرم مالقات كنم چرا كه فرزندم را سـران          

ـ      دان اشـرف مخفـي كـرده    فرقه ربوده و در زن
بودند تا سـپر جـاني مـريم و مـسعود ملعـون       

اولين روزهاي تحـصن بـه فرمانـدهان و         .باشد
سركردگان فرقه در اشرف اعالم كردم مـن بـا     
سياست كثيف شما كاري ندارم فقط پسرم را        
مي خواهم اگر پسرم را آزاد كنيد من هم بـي     

 از اشرف خواهم رفت و اگـر نـه بـه     سر وصدا 
 قسم، خاك اشرف را زير و رو خـواهم         خداوند

كرد چراكه من مادرم و عمر، جواني و هستي          
  .ام را فداي پسرم كرده ام

 را تكـرار    88اكنون همان گفته هاي سال      
مي كنم، پسرم بايد از چنگال ديو ستمگر رها        
شود، در غير اين صورت من و تمـام خـانواده           
هاي اسيران فرقـه دجـال رجـوي بـه كـشور            

اهيم رفت و مقـر مژگـان پارسـايي         آلباني خو 
نفرين شده را به سرنوشـت اشـرف و ليبرتـي           
. دچــار وهمــه اســيران را آزاد خــواهيم نمــود

  .مالقات حضوري حق مسلم ماست
 به مناسبت روز مـادر بـا فرزنـد خـود       5٫ 

اميد اسـت كـه ايـن مـصاحبه         . سخن بگوييد 
موجب شود صداي شما به گـوش او برسـد و           

  . اسارت را بگسلد ايهر چه زودتر زنجير ه
عزيز مادر،  ! امير اصالنم، فداي نام قشنگت    

همه ايـن اتفاقـات را مـي دانـستي، خـاطرت        
هست روزي كه مي خواستي با قطار به مشهد 
بروي؟ زني فال بين در قطار كنارت نشست و        
گفت پسرم براي تو اتفاقي خواهد افتاد و تو از 
مادر و خانواده ات خيلي دور مي شـوي و بـه        

فتـار  دست عـده اي خـدا نـشناس و كـافر گر     
خواهي شد چرا كه فال حضرت يوسف برايـت      

آري پـسرم اي كـاش زبـان آن زن الل           . آمده
اميـر  . مي شد و اين فال را برايت نمي گرفـت   

جان مي دانم تو خود را فداي راحتي مـادر و           
خواهرانت كردي، مي خواستي بهترين زندگي     
را بــراي مــا مهيــا كنــي ولــي افــسوس، ايــن 

ين سرنوشـت را   نامردمان و كافرصـفتان بـدتر     
  .براي تو نوشتند

اســفند مــاه اســت و امــروز شــب  ! اميــرم
آه عزيز مـادر، چقـدر     . چهارشنبه سوري است  

دلم برايت تنگ شده، هواي آغـوش گرمـت و          
دستان مهربانت را كرده ام، مي خواهم دو بار         

دلـم تنـگ اسـت     ! زير گلويت را جانانه ببوسم    
براي صدايت، براي نگاه هـاي معـصومانه ات،         

راي آن هيكـل قهرمانـت، بـراي آن صـحبت        ب
هــاي شــيرينت، بــراي خنــده هايــت، اميــرم، 
. بعضي وقت ها آمدن ها هـم ديـر مـي شـود            

سـعي كـن زودتـر بيـايي تـا حـسرت            ! عزيزم
! ديدارت را به خاك نبرم، يگانه پسر مظلـومم        

كور شود چشمي كه اميـدم را نـشان كـرد و            
بشكند دستي كه زنـدگي ام را اسـير و نـابود            

  !دكر
حتمـاً متوجـه شـدي كـه ايـن          ! امير جان 

دجاالن روباه صفت چه سرنوشت شومي براي       
تو، مادرت و خانواده ات نوشته اند، سي سـال         
تمامي اعضاي خـود را فريـب دادنـد، نفـرات           
مخالف را اعدام و زنده به گور كردند، ازدواج و 
عشق را براي تو و دوستانت حرام كردند ولـي      

ه و ديگـر كـشورها بـه        رهبران فرقه در فرانس   
! عــيش و نــوش خــود مــشغولند، اميــر جــان 

بسياري از اعضاي اين فرقه حتـي در سـطوح          
. باال جدا شدند و به دنبال زندگي خود رفتنـد     

تمام نفرات اسير؛ ربوده شـده از جبهـه هـاي           
جنگ يا زندان صدام حسين و يـا از كاريـابي           

كــدام ! تركيــه هــستند، پــسرم كــدام مبــارزه
ه اين حرف ها فقط يك كاسـه        سرنگوني؟ هم 

كشك است كه به جاي نهار و شام به شما بي    
آمريكـا بـا آن     . خبران تحويل داده مـي شـود      

همه هيبت در مقابل قدرت ايـران دسـت بـه           
سينه ايستاده، حال يك عـده پيـر، معلـول و           
مريض با دسـت خـالي مـي خواهـد ملـت را             

ــات دهنــد  ــنج ســال    . نج ــسرم ســي و پ پ
يـستي رجـوي بـه شـما     سركردگان فرقه ترور  

دروغ گفتند، به تو دروغ تحويـل دادنـد، مـي        
دانم تو مي تواني جدا شوي امـا تـرا ترسـانده      
اند كه اگر جدا شوي به عنوان منافق در ايران    

اميرجان به خدا قسم تماماً     . اعدام خواهي شد  

كذب محض است تمام جدا شدگان در ايـران     
. هستند، همه مشغول زندگي خود مي باشـند   

ين ها فقط و فقـط بـراي فريـب و ترسـاندن         ا
تمام دوسـتانت  . تو اعالم جدايي كن . شماست

رهبـران فرقـه اميـر را       “: جدا شدند و گفتنـد    
تمام وقت زير نظر دارنـد، اصـالً اجـازه نـدارد      
تنها جايي برود، به خاطر اين كه مـي ترسـند     

تو مي تواني به كميساريا ! اميرجان” .جدا شود
هر كـشوري   ! دا مي شوم  اعالم كني كه من ج    

كه خواستي مي تواني بـروي، اصـالً اصـراري          
نيست كه حتماً بايد به ايـران بيـايي، اصـالن           
! جان ترا قـسم مـي دهـم بـه روح علـي بابـا              

خودت را نجات بده، تو بيايي به يقين تمـامي      
 بـراي پناهنـدگي      دوستانت هم خواهند آمد،   

در كشورهايي كه دوست داري مـي تـواني از          
كميساريا اقدام كني، اصالنم فقط اراده      طريق  

مي خواهد همين، خواستن توانستن است، تـا      

كي مي خواهي بار ذلت را به دوش بكشي، يا          
  !علي بگو و زنجيرها را پاره كن

حنــاي رجــوي واقعــاً ديگــر رنــگ نــدارد، 
خانواده ها تا آخرين لحظه براي رهـايي تمـام    
اسيران از دست زالوي خون آشام تـالش مـي     

  .نند و در كنار عزيزانشان هستندك
  .ما تا آخر ايستاده ايم

از خانم عبداللهي براي اينكه قبول زحمت       
نموده و اين مصاحبه را بـا مـن انجـام دادنـد             
نهايت سپاس را دارم و براي ايشان و تمـامي           
مادران دردمند و رنـج كـشيده كـه بـه حـق             

لقــب گرفتــه انــد ” قربانيــان فرامــوش شــده“
سيدن به وصال عزيزانـشان را      آرزوي صبر و ر   

با توسل بـه بـي بـي دو عـالم از درگـاه حـق             
  .مسئلت مي نمايم

  
  عاطفه نادعليان

 

بسياري از اعضاي ايـن فرقـه       ! امير جان 

حتي در سطوح باال جدا شدند و به دنبال 

تمام نفـرات اسـير؛     . زندگي خود رفتند  

ربوده شده از جبهه هاي جنگ يا زندان        

صدام حـسين و يـا از كاريـابي تركيـه           

كــدام ! هــستند، پــسرم كــدام مبــارزه

سرنگوني؟ همه اين حرف ها فقـط يـك         

ه جاي نهار و شام     كاسه كشك است كه ب    

 .به شما بي خبران تحويل داده مي شود



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجمن نجات استان اردبيـل ايـن آزادي   
يـاري   و رهايي را بـه خـانواده آقـاي علـي    

تبريـك عـرض مـي نمايـد و بـراي رهــايي      
ساير اسـيران در بنـد فرقـه رجـوي آرزوي         

  .نجات مي نمايد
 

 مجله خبري تحليلي 12

  ميدان
 

 96بهار   /  11شماره     /  فراق نامه

 

در اوايل اسفندماه صداي يك زنـگ تلفـن و          
        ارتبــاط تلفنــي از آلبــاني دل و روح خــانوادة   

ياري كه ساكن تهران و كـرج مـي باشـد را        علي
شاد كرد و خبر زنده بـودن و رهـايي عـضوي از             

واده خانواده را از زبان خود وي شنيدند ايـن خـان     
 سال و سه ماه از فرزند خود هيچ خبـري       30كه  

نداشتند با خرسندي تمام اين خبر خـوش را بـه     
دفتر انجمن اطالع و بـا روحيـه اي شـادمان بـه          
استقبال بهار و سال نو ميرونـد و يـزدان پـاك را       

  .سپاس مي گويند 
كـريم    انجمن نجات مركز البرزبه گزارش 

 در 1365عليياري فرزند فرخ در آذر ماه سال  
يكي از عمليات هاي ضد ميهني ارتش متجاوز 
عراق در منطقه جنگي انديمـشك خوزسـتان        
اسير ميشود و تا اتمام جنگ در اردوگاه هاي         
عراق به اميد تبادل اسرا بين دو كشور رنـج و       

 ارتـش و  كنـد ،  سختي فراواني را تحمل مـي     
رژيم سابق عراق كه هيچگونه آمـاري از وي و    
ديگر اسرا را به مقامات صليب سرخ جهـاني و    
دولت ايران نداده بودند بعد از تبـادل اسـرا و           

يـك تبـاني و اقـدام شـوم ،      اتمام آن در پـي 
اسيران را بـا    پليدانه و فريبكارانه فرقه رجوي

 را به ترفند انتقال اسرا از سازمان به ايران، آنها
اسارت ذهني و جسمي ديگر در مي آورند و به 
                 اردوگاههاي اهـدايي عـراق بـه فرقـه منتقـل          

 هيچ ارتباطي با خـانواده و       مي شوند و تا كنون    
   .دنياي آزاد نداشته 

و تبـادل    وي نيز بعد از اتمام جنگ تحميلي
آخرين گروه ازاسرا به عنوان مفقـوداالثر جنگـي         

  بيژن / .گردد ده معرفي ميبه خانوا

  گفت و گو
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 وقتي .درد جدايي سه دهه واقعاً رنج آور است
خانواده ها با هزاران عشق، اميد و آرزو تنها براي          
ديدار عزيزانشان به اشرف يـا همـان عـراق مـي            
آمدند و بعد از مدتي نااميد و با چشم هاي گريان 
محل استقرار را ترك مي كردنـد بـراي خـانواده           
ــود   ــي درد آور بــ ــصن دايمــ ــاي متحــ   .هــ
خاطرم هست خانمي از كرمان بود كه برادرش از  

بعد از پانزده روز بايد .  جنگ ربوده شده بودجبهه
روز موعـود بـه هـيچ عنـوان نمـي           . برمي گشت 

: مي گفـت  . خواست دست خالي به ايران برگردد     
پدرم فوت كرده، مادرم تنها همين پسر را دارد،         “

من به مادرم قول حتمي و صد درصد داده ام كه    
با برادرم برمي گردم، حاال با دست خالي چه كار           

  ”كنم؟
اين صحنه ها دردآور و غيرقابل تحمـل بـود          

خدا لعنت كند رجوي . ولي چاره اي هم نداشتيم   
ها را كه به بهانه مبارزه با ظلـم فقـط بـه خـاطر         
قدرت طلبي هاي خود، بـه عمـد جوانـان ايـران       
زمين را بـه خـاك و خـون كـشيدند و از طـرف       
دشمنان ملت ايران هم به نحـو احـسن حمايـت     

  .شدند
  رزندان ما را گروگان گرفته است؟ چرا رجوي ف

 شما به عنوان مادري كه در طـي ايـن         3٫
سال ها، در صف مقدم مبارزه با فرقه رجـوي          
براي رهائي اسيران در بنـد بـوده ايـد نمونـه            
هاي بسياري از مادران و پدران را ديـده ايـد           
. كه در فراق فرزند دربندشان از دنيا رفته انـد     

  صحبت كنيد؟خواهش مي كنم در اين مورد 
امــان از دل خــانم شــوكت قاســمي مــادر 
پيمان كردميـر، واقعـاً فـوت نابهنگـام ايـشان        

اين مادر همراه . ضربه روحي سختي به من زد
شوهر مريض خود سال ها پشت درب اشـرف         

تنها خواسته او فقط ديدار و مالقات بعد      . ماند
ايشان بيشتر همـراه  . از بيست سال دوري بود   

د، در تمام سـاعات شـبانه روز       خانواده ها بودن  
اين مرحومه آماده بود و همـراه همـسر خـود           
بــاالي خــاك ريزهــا مــي نشــست و آرام آرام 

روزي از ايـن    . حرف مي زد و گريه مـي كـرد        
خانم كردميـر بـا     “: مادر جگر سوخته پرسيدم   

:  گفـت  ”كي حرف مي زني و گريه مي كني؟       
، پـدرش  )پـسرش كـه اسـير بـود    (با پيمـان    “

ض است مـي ترسـم باليـي سـرش       خيلي مري 
بيايـد و پيمـان را نبينـد، پيمـان پـسر آرام و      
مظلومي است اصالً با هيچ كس كاري نـدارد،         
او فقط به عشق خوانندگي آمـده ايـن خـراب      

  ”شده
تا ساعت ها كه قدم مي زدم فقط به اشك    
هاي صورت مرحوم شوكت قاسمي فكـر مـي         
كردم كه مثل باران قطره قطره پـشت سـرهم     

دامن گل گلي اش مي ريخت، نمي دانم       روي  
  .واقعاً خدا چرا اين همه ظلم را قبول كرد

مرحوم آقاي حبيب ااهللا عبدي رئوف پـدر        
احمد عبدي، نزديـك بـه دو سـال در اشـرف         

پدري بسيار آرام ولي با معلومات      . تحصن كرد 
عمومي بسيار قوي، مهربان، صبور و خنده رو،    

واده هـا   روزي مـا خـان    . قلبشان باتري داشـت   
رفتيم درب جنوب، آقاي عبدي هم همراه مـا      
بود، اعضاي فرقه با سنگ و آهن و چـوب بـه             
طرف اين پيرمرد هشتاد ساله حمله ور شدند،   
چندين سنگ و آهن به بـدن الغـر ايـن پـدر          
خورد، من فرياد زدم كه چـرا ايـن پيرمـرد را          
مي زنيد ايشان با حرمـت و احتـرام بـا شـما              

 تمام خـانواده هـا را بـه    حرف مي زند، مجدداً  

سنگ و آهن بستند، ديدم آقاي عبدي گوشه        
اي نشست، ترسيدم رفـتم ببيـنم چـه شـده،           
ديدم دست و صورت ايشان تماماً خوني شده،      
خدا لعنت كنـد شـماها را مگـر مـا چـه مـي           
خواستيم، مگر اين پـدر چـه گنـاهي داشـت،         
همسر ايشان با گريه آمد و آقاي عبدي را بـه         

  .خانواده ها بردطرف كانكس 
پيام شما به سـران جنايتكـار فرقـه         

  تروريستي رجوي چيست؟

سران جنايتكـار فرقـه مخـرب رجـوي در          
حدي نيستند كه من بخواهم به آن هـا پيـام           
بفرستم، اين نفرات قاتل ملت ايران و جوانـان        
ايران هستند، آن ها جنايت هايي كردنـد كـه       
در تاريخ بشر ديده نـشده، سـران فرقـه مـي            
دانند كه ما خانواده ها همراه با جداشدگان از         
ــشتكار   فرقــه رجــوي، دســت از مقاومــت و پ
برنخواهيم داشت، چرا كه عزيزان ما را با انواع        
دروغ ها و نيرنگ ها در زندان هاي خود اسير          
و گرفتار كرده اند و براي رهايي ايـن اسـيران        
. تا آخرين نفر و تا آخرين نفـس ايـستاده ايـم    

ــي ــام  آزادي اســ ــلي تمــ ــدف اصــ                  ران هــ
  .خانواده هاست

 مجله خبري تحليلي 9

  
   هستيم فراقمنتظر نظر ، انتقاد و پيشنهادهاي شما مخاطبان محترم

  

  

  :پست الكترونيكي

Faragngo@gmail.com  
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   به آغوش خانواده برگشت سال30 از پسكريم علي ياري 
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بر اساس آخرين خبرهاي دريافتي از اعـضاي    
جدا شده فرقه رجوي در كشور آلباني در جريان         
نشست اخير مريم رجوي اعضاي ناراضي ضـمن        
ايجاد اغتشاش، جلسه نشـست مـريم رجـوي را          

  .اند برهم زده و از نشست خارج شده
ق ، عناصر جداشده از گروهـك    به گزارش فرا  

تروريستي منافقين در آخرين اخبار منتشره خود 
  :آوردند

بر اساس آخرين خبرهاي دريافتي از اعـضاي    
جدا شده فرقه موسـوم بـه مجاهـدين خلـق در            
كشور آلباني در جريان نشست اخير مريم رجوي     
اعضاي ناراضي ضـمن ايجـاد اغتـشاش، جلـسه          

و از نشـست  نشست مـريم رجـوي را بـرهم زده      
  .خارج شده اند

اعتراض از نقطـه اي شـروع شـد كـه مـريم             
رجوي سعي كرده بود همانند نشست هاي طعمه 
اعضا را مقصراصلي بن بست كنوني سازمان وعدم 
تحقق سرنگوني قلمداد نمايد ولي دراين هنگـام        
چند نفر به حالت اعتراض خطاب به مريم رجوي      

 نمايي شما گفته اند كه ديگر وران تهديد و قدرت
گذشته اينجا عـراق نيـست در ضـمن فرامـوش           
نكنيد كه صدام هم سرنگون و بدرك واصل شده        

بدنبال اعتراض به ياوه گـويي هـاي مـريم          . است
  .رجوي جلسه نشست را ترك كرده اند

الزم به يادآوري است كه ايـن اعتراضـات در          
گيرد كه از مـدتها پـيش بـه      شرايطي صورت مي  
زاويه دارشدن اعضا كه بدنبال دنبال ايجاد تنش و 

اخراج از عراق و استقرار در آلبـاني شـروع شـده          
است مريم رجوي سفر يك ماهه به كشور آلباني         
وبرگزاري نشست هاي اليه اي را در دستور كـار         

مريم رجوي درجريان برگزاري .خود قرار داده بود   
  .اين نشست ها سه هدف اساسي را دنبال ميكرد

اي اليـه اي بمنظـور      برگزاري نشست هـ   ) 1
مقابله با اعتراضات و تناقضات اعضا بخصوص بعد       
از اخراج از عـراق ومـوج جـدايي و ريـزش آنهـا              
درآلباني كه ترس و وحشت آنهـا را از فروپاشـي           

  .افزايش داده است
برنامه ريزي جهت مقابله با حضور خانوادها ) 2

در آلباني كه مي تواند بعنوان يك پارامتر تعيـين     
بخصوص . به اين نارضايتي اعضا دامن بزند   كننده  

اينكه مريم رجوي وديگرسركردگان فرقـه بـدنام        
موسوم به مجاهدين تجربه تلخ حضور خانوادها در 
اشرف و ليبرتي را دارند و برايشان واضح است كه 
چگونه خانواده هاي قهرمان وفداكار با حضورشان  
باعث عقب نشيني از شعارهاي استراتژيكي شان       

همان عبوراز مرز سرخ خـروج از اشـرف بـود      كه  
  .شدند
سفر وزير خارجـه آلبـاني بـه ايـران طـي       ) 3

ماههاي گذشته و بحث بازگشايي سـفارت هـاي      
ايران و آلباني درتهران و تيرانا كه مي تواند عرصه 
را برفعاليت هاي تروريستي فرقه رجوي درآلباني      
تنگ تر ودست خانوادها را براي سفربه آن كشور       

زتر نمايد و اين امرشكستن طلسم اختناق و غل با
و زنجيرهاي كنترل مخرب ذهن و الجـرم آزادي   
اسـيران را درپـي خواهـد داشـت مـريم رجـوي       

ــه    ــت پاچ ــه را دس ــن فرق ــركردگان اي وديگرس
بخـصوص اينكـه بلحـاظ     .وعصباني ساخته اسـت   

جنبه هاي روحـي و روانـي اعـضاي مـستقر در            
از جهنم ايـن    آلباني مترصد فرصتي براي رهايي      

  .فرقه ميباشند
بنا بر گزارش سايت ديده بان ، برهمين اساس 
و طبق آخرين خبرهاي دريافتي از آلباني مـريم          
رجوي براي مهار اين بحـران هـا و جلـوگيري از         
ريزش نيروها و وادار كردنـشان بـه وفـاداري بـه           
سازمان اقامت خود را تمديد كرده است تا شايد          

ارضايتي ها پايان دهد ولي     بتواند بنحوي به اين ن    
موج جدايي اعـضا در روزهـاي اخيـر كـه حتـي        

ا سابقه را هم دربر دارد و تالش بي وقفه   اعضاي ب 
خانواده ها جهت برقراري تماس با عزيزان و رفتن 
به آلباني جهت مالقات خود بخوبي گواه اين است 
كه تقالهاي مذبوحانه مريم رجوي راه بـه جـابي         
نخواهد برد و فروپاشـي ايـن فرقـه ضـد انـساني        
وآزادي تمامي اسيران دربند آن امري محتـوم و         

  .د ناپذيراستتردي
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 در كمپ تيرانا  درگيري

 

ت آلباني ، طبق اخبار رسيده از درون تشكيال  
هفتة گذشته مريم قجر براي وصله پينه زدن بـه        
تشكيالت رو به اضمحالل فرقـه اش مجـددا بـه        

هـدف  . آلباني رفته و كماكان در آنجا مي باشـد         
اصلي رفتن وي اين بوده كه تمام تالش خودش         
را به كار ببـرد تـا بتوانـد ايـن تـشكيالت رو بـه               

در . اضمحالل را هر طور شده جمع و جور كنـد         
واقع داستان از اينجا شروع مي شود كـه بعـد از            
رفتن وزير خارجة آلباني به ايران، افراد اسير ايـن    
فرقه حدس مي زنند كه خانواده هـا ميخواهنـد           
براي مالقات بيايند زيرا تا به حال چند خانواده به 
مالقات عزيزانشان رفتـه و عليـرغم مـشكالت و          

فق به ديدار موانعي كه سران فرقه پيش آوردند مو
  .با آنها شده اند

در واقع اين تشكيالت لرزان به شدت سست   
در اين نشست كه مريم قجر . تر از قبل شده است

در آلباني براي اسيران فرقه برگزار كـرده وي بـا            
چرا خودتان را : تهديد و توپ و تشر به افراد گفته

فيل بعضي هايتـان  ! ول داده ايد؟ مگر چي شده؟ 
.  كرده و به يادخانواده افتاده ايـد؟       ياد هندوستان 

وي همچنين گفته كه اگـر مـن چهـار نفـر آدم             
يعني كامال  (» واقعا انقالب كرده  «درست حسابي   

داشتم رژيم را سرنگون مي ) وفادار و مورد اعتماد
اينجا بايد گفت ايـن خـانم يـا سـرنگون              !!.كردم

يـا واقعـا   ! كردن يك رژيم را نمي داند چيـست؟       
تش داغان است كه به قول معروف       آنقدر تشكيال 

ايـن خـود نـشان     . سگ صاحبش را نمي شناسد    
دهندة وضعيت رو به تالشي اين تشكيالت است        
كه مريم قجر را وادار كـرده شخـصا وارد شـود و      
ضمن سفر به آلباني و گذاشتن نشست بـا افـراد           

نزديك سه هفتـه اسـت     . ( اين طور صحبت كند   
  . )كه در الباني مستقر شده است

در واقع مي توان نتيجه گرفت كه از سـويي            
اوضاع فرقه اين روزها خيلي درام است و كسي در 
داخل تـشكيالت آن هـم بـه خـط و خطـوط و              
تحليلهاي تكراري و غير واقعي سران فرقه پشيزي 

ارزش قائل نيست، و از سوي ديگر صدامي هم در 
كار نيست كه پشتيبان زندان و شكنجه و قتل در 

  .الت فرقه باشدداخل تشكي
اخبار رسيده از آلباني حاكيست كـه بعـد از            

اين نشست مريم قجر، نشست هاي موسـوم بـه           
پروژه خواني افراد يعني همان نشستهايي كه قبال 

بـراي جوشـاندن و شـكنجة       (» ديگ«معروف به   
بود بار ديگـر بـه راه افتـاده         ) رواني سوژة نشست  

  .است
ي مريم قجر در ايـن نشـست خـود در آلبـان           

مفصال به موضوع خانواده ها پرداختـه و بـارديگر         
تاكيد كرده كه ديدار بـا خـانواده هـا مـرز سـرخ       

  .سازمان است
بنابراين طبق اين اخبـار رسـيده اكنـون در            

جريـان دارد و نيـز     » ديـگ «آلباني نشست هاي    
موضوع خانواده ها تبديل به كابوسي در تشكيالت 

قجـر و  حاال ايـن وظيفـه مـريم    . فرقه شده است  
ديگر سران اين فرقه است كه توضيح بدهند چرا         
خانواده ها تبديل به كابوسي براي آنهـا شـده؟ از       

  !چه چيزي مي ترسند؟
خبر ديگري كه مهم و جالب است مي گويد         

همان زمان كه نشستهاي مريم قجـر در آلبـاني          
جريان داشـته در عـرض يـك هفتـه دو نفـر از              

 در آلباني باز هم به جريان افتاد »ديگ« نشست هاي

  نوشته محمد كرمي

 

اي عـادي از    اعضاي بـا سـابقه و دو نفـر از اعـض           
تشكيالت فرقه جدا شده اند و اين امر نشان مـي   
دهد كه ديگر نشست هاي خود مريم هم كارايي        
و تأثيري در حفظ افـراد در تـشكيالت نـدارد و            
اينجا بايد گفت گذشت آن زمان كه با يك تـوپ       
و تشر وتهديد كردن مـي توانـستند افـراد را بـه         

ان اكنون ديگـر افـراد بـراي سـر        . سكوت وادارند 
فرقه و حتي براي خود مريم قجر هم تره خـورد            

  .نمي كنند
واقيعت اين است كه بعد از خروج از عراق و            

مستقر شدن در آلباني، تشكيالت فرقه به شدت        
. لرزان شده و با هر خبر سياسي به تنش مي افتد  

ــرد و ارزش   ــدهان ب ديگــر حــرف ســران و فرمان
 اين به همين دليل است كه سران،. چنداني ندارد

فرقة بي صاحب را دارند به زور با خود يدك مي           
كشند بطوريكه مريم قجر مجبور است خودش پا    

  .به ميدان بگذارد
به طور كلي شرايط روحي اسيران فرقـه در           

آلباني بويژه با برگزاري اين نشست هاي تهديد و         
تــوهين از جملــه نشــستهاي فحــش و فحاشــي 

يت خيلي خراب است و وضـع » ديگ«معروف به   
ــر   ــفته ت ــه روز آش ــشكيالت آن روز ب ــه و ت        فرق

 .مي شود
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  ميز گرد
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به گزارش فراق ، محمد كرمي در وبـالگ         
همزمان كه مريم قجر عـضدانلو      :عياران نوشت 

در آلباني براي اسيران فرقـه رجـوي نشـست          
برگزار كرده بود تـا بـا داغ ودرفـش و مكـر و             

 دروغ اين اعضاي اسـير را در چنگـال          حيله و 
ــت   ــابق و دوس ــرزم س ــدارد، هم ــه ب ــود نگ خ

معـروف بـه    ( عزيزمان آقاي مصطفي ابـودردا      
از فرقـة رجـوي اعـالم جـدايي      ) برات صنايع   

  .كرد
از بنـد اسـارت     ) بـرات   ( رهائي مـصطفي    

فرقة رجوي و قدم نهادن وي به دنياي آزاد را        

و آرزو به او و خانواده اش تبريـك مـي گـويم     
دارم اين اقدام مبـارك او راه رهـايي را پـيش     
ــن زن   ــل اي ــه در مقاب ــر اســيران ك پــاي ديگ

  .افسونگر تسليم نشده اند هموارتر سازد
آري، دوست عزيزمان برات درسـت وقتـي      
ــاي     ــست ه ــاني نش ــر در آلب ــريم قج ــه م ك
افسونگري و دجالي و فريبكـاري راه انداختـه         

گـد زد و   بود بر تمـامي اجبـارات و افـسونها ل         
ديوارهاي هفت حصار رجوي را شكست و پـا         

  .به دنياي آزاد نهاد
اين تولد جديد و شروع يك زندگي نـوين         

مبارك ) برات(بر دوست عزيزمان آقا مصطفي      
باشد تا راهگشاي ديگر اسيران گردد كـه        . باد

تسليم نيرنگ و افسونگري مريم قجر نـشده و        
  .راه زندگي خود را انتخاب كنند

رصت استفاده مي كنم تا به تمـام        از اين ف  
دوستانمان كـه هنـوز اسـير فرقـه رجـوي در       

پـشم و پيلـه و يـال و         : آلباني هستند بگـويم   
كوپال اين فرقه ريختـه اسـت، تـرس را كنـار      
بگذاريـد و بـاور كنيـد در دنيـاي آزاد بيـرون      
شمايان مي توانيد روي پاي خودتان زنـدگي         

  .را به شادي و خوشي بگذرانيد
 

  دو سند جديد از خيانت هاي فرقه 

  در مقابل خانواده ها 

  :پيام جدا شده ها به اسيران فرقه رجوي

  ترس را كنار بگذاريد و بيرون بياييد
ز اين فرصت استفاده مي كنم تا به تمام دوستانمان كه هنوز اسير فرقه رجوي در آلباني هستند ا
پشم و پيله و يال و كوپال اين فرقه ريخته است، ترس را كنار بگذاريد و باور كنيد در دنياي آزاد : بگويم

  بيرون شمايان مي توانيد روي پاي خودتان زندگي را به شادي و خوشي بگذرانيد

 

 

اسـنادي از كنتـرل و    »پيوند رهـايي «سايت 
جاسوسي و ترس از جدايي افـراد در تـشكيالت          
فرقة رجوي را منتشر كرده اسـت كـه در آن دو            
ــي و   ــصويري از كنترل،جاسوس ــي و ت ــند كتب س

 .ده ها به چشم مي خوردخيانت به خانوا

بــه گــزارش فــراق بــه نقــل از ايــن ســايت،  
همزمان با موج ريزش نيرويي و آشفتگي اوضـاع         
تشكيالتي فرقة رجوي كه مـريم رجـوي را وادار       
كرده شخصا و به همراه مسئولين باالي سـازمان         
براي برگزاري سلسله نشستهاي طوالني با اعـضا        

اد جـدا   و مسئولين در آلباني مـستقر بـشود افـر         
شدة اخير از تشكيالت اين فرقه در آلباني اسـناد    
و مدارك نوشـتاري و تـصويري متعـددي را بـه            
بيرون تشكيالت آورده اند كه هـر يـك افـشاگر            
گوشــه اي از مــوج ســركوب و كنتــرل و اعمــال 
محدوديت عليه افـراد اسـير ايـن فرقـه و نـشان        

رجــوي بــر »هفــت حــصار«دهنــدة حــصاري از 
 سابقا در اشـرف و ليبرتـي و         پيرامون تشكيالت، 

اكنون در آلباني به شمار مي رود و از جملة آنهـا      
اعمــال كنتــرل و مراقبــت روي كارمنــدان و    
ــالي   ــسارياي ع ــل و كمي ــازمان مل ــسئولين س م
ــسمتهاي   ــشان از ق ــع ديدارهاي ــدگان موق پناهن
ــي و   ــپ ليبرت ــه در كم ــشكيالت فرق ــف ت مختل
ــا    ــشان ب ــصاحبه هاي ــد از م ــراد بع ــازجويي اف ب

ميساريا جهت اعمال فضاي رعب و وحـشت و         ك
          بازداشـتن افـراد از فـرار و جـدايي از تــشكيالت     

 .مي باشد

ما طي سلسله گزارشهايي در اين مورد اسناد     
افشاگرانة مربوطـه را منتـشر كـرده و در اختيـار      
سازمان ملل و كميسارياي عالي پناهندگان نيـز         

 كـافي بـه   مي گذاريم تا اين سازمانها بـا اشـراف        
ــراي   ــراد ب ــرل اف ــه در كنت ــن فرق ــدهاي اي ترفن
ممانعت از استقالل فكري و جدايي آنها از فرقـه،    
براي رهايي اين اسيران و بـاز شـدن راه ارتبـاط            
افراد با دنياي بيرون بـويژه بـا خـانواده هايـشان            

 .كمك كنند

از دوستان جدا شده مـي خـواهيم كـه در     
ترفندهاي اين راستا هر گونه سند افشاكنندة        

كنترل و سركوب و خفقان و ارعاب و تهديد و   
تطميع را كه موفق مي شوند با خود به بيرون       
تشكيالت ببرند در اختيار ما براي انتشار آنهـا     

 .بگذارند

در قسمت اول اين سلسله گزارشها دو سـند         
كتبي و تصويري را كه نشان دهندة ايـن اعمـال         

 :كنترلها مي باشد منتشر مي كنيم

فرمانـده  (ندي حاوي گزارش يك اف آ س -1
خـودش از   )فرمانـده گروهـان  ( به افجـي )دسته

آوردن و نشاندن افرادش در يك نشـست يگـان          
ــور  =اف ام ( ــدهي مح ــشاندهندة  )فرمان ــه ن ك

وضعيت عدم اعتقاد افـراد بـه مقـررات بـسته و             
كنترل كنندة تشكيالت و عدم اعتماد بـه آنهـا و       

ــسي   ــزارش نوي ــي و گ ــاي جاسوس ــيوه ه  از ش
تخلفات و نافرماني هاي افراد و دررفـتن آنـان از           
نشستهاي فشار رواني به بهانـه هـاي مختلـف از       

الزم به يادآوري  .جمله سيگار كشيدن مي باشد
است كه اسامي افراد در متن اين گزارش توسط          
دوستان بيرون آورندة آن سياه يا حذف شـده تـا      

ف ا .فرد منبع از يكانهاي مربوطه شناخته نـشود       
آ در شرايط حاضر سازمان كه هيچگونه عملياتي        
در كار نيست بر خالف معني فرمانده در ارتشها،         
هيچ كاره و در واقع نگهبان فـرد در آسايـشگاه و    
حمام و ورزش است كه با كسي طرح فرار نريزد           
ــتهاي    ــازماني و سياس ــوط س ــط و خط ــا از خ ي
ــسي   ــيش ك ــه پ ــستة فرق ــررات ب ــري و مق رهب

 جي هم كه فرمانده بـاالي اف  اف .بدگويي نكند
آ مي باشد در حقيقت نگهبان و كنترل كننـده و     
مراقب همـان اف آ بـه شـمار مـي رود تـا او بـا               
افرادي كه تهديد بريـدن و جـدا شـدن يـا فـرار         

اف جـي   .دارند طبق دستور العملها برخورد كند
پاســـخگوي باالدســـت خـــود يعنـــي خـــواهر 

د كــه فرمانـده يكــان يـا اف ام مــي باشـ   )خـانم (
مسئول تشكيالتي افراد است و به هيچ كار سياه         
و ســفيد دســت نمــي زنــد و مــستمرا در حــال 
گرفتن گزارش از پايين خود و دادن گـزارش بـه      
باال و تحليل وضعيت تك تك افـراد و برگـزاري           
نشستهاي سـركوب و كنتـرل و تفتـيش عقايـد           

همچنين بند س  .براي افراد يكان خود مي باشد
رنگوني اسـت كـه منظـور وعـده         به معني بند س   

وعيدهاي پوچ و موهوم همه سالة رهبـري فرقـه         
مبني بر سرنگوني رژيم در آن سـال و مرحلـه و            

مي باشد كه افراد نبايد در مورد اعتقاد و  !دوران
يقين به آن بـه اصـطالح شـكاف داشـته باشـند          
يعني نبايد ترديدي بكنند و اال بايد اين شكاف و          

ــ  ــازخواني ك ــد را ب ــع تردي ــضور جم رده و در ح
حساب پس بدهد كه چرا چنين گناهي مرتكـب       
شـده و چنـين ترديـدي را بـه خــودش راه داده     

همچنين منظـور از كميتـه و گـزارش     .!!است؟
كميته نشستهاي قسمتي در هر بخـش و يكـان         
مي باشد كه در آنها افراد بايد وضـعيت فكـري و      
ذهني خود را بازخواني و بازگويي كند تـا مـورد           

ن و تـوهين و سـركوب روانـي توسـط افـراد           طع
 .ديگر قرار بگيرد

فيلمي جديد منتشر نشده از صحنه اي  - 2
كوتاه از تجمع خانواده ها جلوي ليبرتي موقعي 
كه اسيران فرقة رجوي در آنجا بودند كـه بـه           
خوبي نشان مي دهد زنان مسئول نوچه هـاي   
مريم قجر چگونه با تكان دادن دست افـراد را       

از چهــره (يــل خودشــان و ربــات وار بــدون م
به طرف خانواده ها و براي  )هايشان پيدا است

حمله به آنان روانه مي كنند و بعد باز هـم بـا      
تكان دادن دست به آنها فرمان عقب نـشيني         

اين در حاليست كه فرقه ادعا مـي   .مي دهند
كند اين افراد خودشان با خواسـت خودشـان         

 دسـت بـه     عليه خـانواده هـاي اسـراي فرقـه        
 .!تظاهرات مي زدند

 



 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجله خبري تحليلي 14

  ميز گرد
 

 96بهار   /  11شماره     /  فراق نامه

 

  ميز گرد
 

 96بهار   /  11شماره     /  نامهفراق 
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به گزارش فراق ، محمد كرمي در وبـالگ         
همزمان كه مريم قجر عـضدانلو      :عياران نوشت 

در آلباني براي اسيران فرقـه رجـوي نشـست          
برگزار كرده بود تـا بـا داغ ودرفـش و مكـر و             

 دروغ اين اعضاي اسـير را در چنگـال          حيله و 
ــت   ــابق و دوس ــرزم س ــدارد، هم ــه ب ــود نگ خ

معـروف بـه    ( عزيزمان آقاي مصطفي ابـودردا      
از فرقـة رجـوي اعـالم جـدايي      ) برات صنايع   

  .كرد
از بنـد اسـارت     ) بـرات   ( رهائي مـصطفي    

فرقة رجوي و قدم نهادن وي به دنياي آزاد را        

و آرزو به او و خانواده اش تبريـك مـي گـويم     
دارم اين اقدام مبـارك او راه رهـايي را پـيش     
ــن زن   ــل اي ــه در مقاب ــر اســيران ك پــاي ديگ

  .افسونگر تسليم نشده اند هموارتر سازد
آري، دوست عزيزمان برات درسـت وقتـي      
ــاي     ــست ه ــاني نش ــر در آلب ــريم قج ــه م ك
افسونگري و دجالي و فريبكـاري راه انداختـه         

گـد زد و   بود بر تمـامي اجبـارات و افـسونها ل         
ديوارهاي هفت حصار رجوي را شكست و پـا         

  .به دنياي آزاد نهاد
اين تولد جديد و شروع يك زندگي نـوين         

مبارك ) برات(بر دوست عزيزمان آقا مصطفي      
باشد تا راهگشاي ديگر اسيران گردد كـه        . باد

تسليم نيرنگ و افسونگري مريم قجر نـشده و        
  .راه زندگي خود را انتخاب كنند

رصت استفاده مي كنم تا به تمـام        از اين ف  
دوستانمان كـه هنـوز اسـير فرقـه رجـوي در       

پـشم و پيلـه و يـال و         : آلباني هستند بگـويم   
كوپال اين فرقه ريختـه اسـت، تـرس را كنـار      
بگذاريـد و بـاور كنيـد در دنيـاي آزاد بيـرون      
شمايان مي توانيد روي پاي خودتان زنـدگي         

  .را به شادي و خوشي بگذرانيد
 

  دو سند جديد از خيانت هاي فرقه 

  در مقابل خانواده ها 

  :پيام جدا شده ها به اسيران فرقه رجوي

  ترس را كنار بگذاريد و بيرون بياييد
ز اين فرصت استفاده مي كنم تا به تمام دوستانمان كه هنوز اسير فرقه رجوي در آلباني هستند ا
پشم و پيله و يال و كوپال اين فرقه ريخته است، ترس را كنار بگذاريد و باور كنيد در دنياي آزاد : بگويم

  بيرون شمايان مي توانيد روي پاي خودتان زندگي را به شادي و خوشي بگذرانيد

 

 

اسـنادي از كنتـرل و    »پيوند رهـايي «سايت 
جاسوسي و ترس از جدايي افـراد در تـشكيالت          
فرقة رجوي را منتشر كرده اسـت كـه در آن دو            
ــي و   ــصويري از كنترل،جاسوس ــي و ت ــند كتب س

 .ده ها به چشم مي خوردخيانت به خانوا

بــه گــزارش فــراق بــه نقــل از ايــن ســايت،  
همزمان با موج ريزش نيرويي و آشفتگي اوضـاع         
تشكيالتي فرقة رجوي كه مـريم رجـوي را وادار       
كرده شخصا و به همراه مسئولين باالي سـازمان         
براي برگزاري سلسله نشستهاي طوالني با اعـضا        

اد جـدا   و مسئولين در آلباني مـستقر بـشود افـر         
شدة اخير از تشكيالت اين فرقه در آلباني اسـناد    
و مدارك نوشـتاري و تـصويري متعـددي را بـه            
بيرون تشكيالت آورده اند كه هـر يـك افـشاگر            
گوشــه اي از مــوج ســركوب و كنتــرل و اعمــال 
محدوديت عليه افـراد اسـير ايـن فرقـه و نـشان        

رجــوي بــر »هفــت حــصار«دهنــدة حــصاري از 
 سابقا در اشـرف و ليبرتـي و         پيرامون تشكيالت، 

اكنون در آلباني به شمار مي رود و از جملة آنهـا      
اعمــال كنتــرل و مراقبــت روي كارمنــدان و    
ــالي   ــسارياي ع ــل و كمي ــازمان مل ــسئولين س م
ــسمتهاي   ــشان از ق ــع ديدارهاي ــدگان موق پناهن
ــي و   ــپ ليبرت ــه در كم ــشكيالت فرق ــف ت مختل
ــا    ــشان ب ــصاحبه هاي ــد از م ــراد بع ــازجويي اف ب

ميساريا جهت اعمال فضاي رعب و وحـشت و         ك
          بازداشـتن افـراد از فـرار و جـدايي از تــشكيالت     

 .مي باشد

ما طي سلسله گزارشهايي در اين مورد اسناد     
افشاگرانة مربوطـه را منتـشر كـرده و در اختيـار      
سازمان ملل و كميسارياي عالي پناهندگان نيـز         

 كـافي بـه   مي گذاريم تا اين سازمانها بـا اشـراف        
ــراي   ــراد ب ــرل اف ــه در كنت ــن فرق ــدهاي اي ترفن
ممانعت از استقالل فكري و جدايي آنها از فرقـه،    
براي رهايي اين اسيران و بـاز شـدن راه ارتبـاط            
افراد با دنياي بيرون بـويژه بـا خـانواده هايـشان            

 .كمك كنند

از دوستان جدا شده مـي خـواهيم كـه در     
ترفندهاي اين راستا هر گونه سند افشاكنندة        

كنترل و سركوب و خفقان و ارعاب و تهديد و   
تطميع را كه موفق مي شوند با خود به بيرون       
تشكيالت ببرند در اختيار ما براي انتشار آنهـا     

 .بگذارند

در قسمت اول اين سلسله گزارشها دو سـند         
كتبي و تصويري را كه نشان دهندة ايـن اعمـال         

 :كنترلها مي باشد منتشر مي كنيم

فرمانـده  (ندي حاوي گزارش يك اف آ س -1
خـودش از   )فرمانـده گروهـان  ( به افجـي )دسته

آوردن و نشاندن افرادش در يك نشـست يگـان          
ــور  =اف ام ( ــدهي مح ــشاندهندة  )فرمان ــه ن ك

وضعيت عدم اعتقاد افـراد بـه مقـررات بـسته و             
كنترل كنندة تشكيالت و عدم اعتماد بـه آنهـا و       

ــسي   ــزارش نوي ــي و گ ــاي جاسوس ــيوه ه  از ش
تخلفات و نافرماني هاي افراد و دررفـتن آنـان از           
نشستهاي فشار رواني به بهانـه هـاي مختلـف از       

الزم به يادآوري  .جمله سيگار كشيدن مي باشد
است كه اسامي افراد در متن اين گزارش توسط          
دوستان بيرون آورندة آن سياه يا حذف شـده تـا      

ف ا .فرد منبع از يكانهاي مربوطه شناخته نـشود       
آ در شرايط حاضر سازمان كه هيچگونه عملياتي        
در كار نيست بر خالف معني فرمانده در ارتشها،         
هيچ كاره و در واقع نگهبان فـرد در آسايـشگاه و    
حمام و ورزش است كه با كسي طرح فرار نريزد           
ــتهاي    ــازماني و سياس ــوط س ــط و خط ــا از خ ي
ــسي   ــيش ك ــه پ ــستة فرق ــررات ب ــري و مق رهب

 جي هم كه فرمانده بـاالي اف  اف .بدگويي نكند
آ مي باشد در حقيقت نگهبان و كنترل كننـده و     
مراقب همـان اف آ بـه شـمار مـي رود تـا او بـا               
افرادي كه تهديد بريـدن و جـدا شـدن يـا فـرار         

اف جـي   .دارند طبق دستور العملها برخورد كند
پاســـخگوي باالدســـت خـــود يعنـــي خـــواهر 

د كــه فرمانـده يكــان يـا اف ام مــي باشـ   )خـانم (
مسئول تشكيالتي افراد است و به هيچ كار سياه         
و ســفيد دســت نمــي زنــد و مــستمرا در حــال 
گرفتن گزارش از پايين خود و دادن گـزارش بـه      
باال و تحليل وضعيت تك تك افـراد و برگـزاري           
نشستهاي سـركوب و كنتـرل و تفتـيش عقايـد           

همچنين بند س  .براي افراد يكان خود مي باشد
رنگوني اسـت كـه منظـور وعـده         به معني بند س   

وعيدهاي پوچ و موهوم همه سالة رهبـري فرقـه         
مبني بر سرنگوني رژيم در آن سـال و مرحلـه و            

مي باشد كه افراد نبايد در مورد اعتقاد و  !دوران
يقين به آن بـه اصـطالح شـكاف داشـته باشـند          
يعني نبايد ترديدي بكنند و اال بايد اين شكاف و          

ــ  ــازخواني ك ــد را ب ــع تردي ــضور جم رده و در ح
حساب پس بدهد كه چرا چنين گناهي مرتكـب       
شـده و چنـين ترديـدي را بـه خــودش راه داده     

همچنين منظـور از كميتـه و گـزارش     .!!است؟
كميته نشستهاي قسمتي در هر بخـش و يكـان         
مي باشد كه در آنها افراد بايد وضـعيت فكـري و      
ذهني خود را بازخواني و بازگويي كند تـا مـورد           

ن و تـوهين و سـركوب روانـي توسـط افـراد           طع
 .ديگر قرار بگيرد

فيلمي جديد منتشر نشده از صحنه اي  - 2
كوتاه از تجمع خانواده ها جلوي ليبرتي موقعي 
كه اسيران فرقة رجوي در آنجا بودند كـه بـه           
خوبي نشان مي دهد زنان مسئول نوچه هـاي   
مريم قجر چگونه با تكان دادن دست افـراد را       

از چهــره (يــل خودشــان و ربــات وار بــدون م
به طرف خانواده ها و براي  )هايشان پيدا است

حمله به آنان روانه مي كنند و بعد باز هـم بـا      
تكان دادن دست به آنها فرمان عقب نـشيني         

اين در حاليست كه فرقه ادعا مـي   .مي دهند
كند اين افراد خودشان با خواسـت خودشـان         

 دسـت بـه     عليه خـانواده هـاي اسـراي فرقـه        
 .!تظاهرات مي زدند
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بر اساس آخرين خبرهاي دريافتي از اعـضاي    
جدا شده فرقه رجوي در كشور آلباني در جريان         
نشست اخير مريم رجوي اعضاي ناراضي ضـمن        
ايجاد اغتشاش، جلسه نشـست مـريم رجـوي را          

  .اند برهم زده و از نشست خارج شده
ق ، عناصر جداشده از گروهـك    به گزارش فرا  

تروريستي منافقين در آخرين اخبار منتشره خود 
  :آوردند

بر اساس آخرين خبرهاي دريافتي از اعـضاي    
جدا شده فرقه موسـوم بـه مجاهـدين خلـق در            
كشور آلباني در جريان نشست اخير مريم رجوي     
اعضاي ناراضي ضـمن ايجـاد اغتـشاش، جلـسه          

و از نشـست  نشست مـريم رجـوي را بـرهم زده      
  .خارج شده اند

اعتراض از نقطـه اي شـروع شـد كـه مـريم             
رجوي سعي كرده بود همانند نشست هاي طعمه 
اعضا را مقصراصلي بن بست كنوني سازمان وعدم 
تحقق سرنگوني قلمداد نمايد ولي دراين هنگـام        
چند نفر به حالت اعتراض خطاب به مريم رجوي      

 نمايي شما گفته اند كه ديگر وران تهديد و قدرت
گذشته اينجا عـراق نيـست در ضـمن فرامـوش           
نكنيد كه صدام هم سرنگون و بدرك واصل شده        

بدنبال اعتراض به ياوه گـويي هـاي مـريم          . است
  .رجوي جلسه نشست را ترك كرده اند

الزم به يادآوري است كه ايـن اعتراضـات در          
گيرد كه از مـدتها پـيش بـه      شرايطي صورت مي  
زاويه دارشدن اعضا كه بدنبال دنبال ايجاد تنش و 

اخراج از عراق و استقرار در آلبـاني شـروع شـده          
است مريم رجوي سفر يك ماهه به كشور آلباني         
وبرگزاري نشست هاي اليه اي را در دستور كـار         

مريم رجوي درجريان برگزاري .خود قرار داده بود   
  .اين نشست ها سه هدف اساسي را دنبال ميكرد

اي اليـه اي بمنظـور      برگزاري نشست هـ   ) 1
مقابله با اعتراضات و تناقضات اعضا بخصوص بعد       
از اخراج از عـراق ومـوج جـدايي و ريـزش آنهـا              
درآلباني كه ترس و وحشت آنهـا را از فروپاشـي           

  .افزايش داده است
برنامه ريزي جهت مقابله با حضور خانوادها ) 2

در آلباني كه مي تواند بعنوان يك پارامتر تعيـين     
بخصوص . به اين نارضايتي اعضا دامن بزند   كننده  

اينكه مريم رجوي وديگرسركردگان فرقـه بـدنام        
موسوم به مجاهدين تجربه تلخ حضور خانوادها در 
اشرف و ليبرتي را دارند و برايشان واضح است كه 
چگونه خانواده هاي قهرمان وفداكار با حضورشان  
باعث عقب نشيني از شعارهاي استراتژيكي شان       

همان عبوراز مرز سرخ خـروج از اشـرف بـود      كه  
  .شدند
سفر وزير خارجـه آلبـاني بـه ايـران طـي       ) 3

ماههاي گذشته و بحث بازگشايي سـفارت هـاي      
ايران و آلباني درتهران و تيرانا كه مي تواند عرصه 
را برفعاليت هاي تروريستي فرقه رجوي درآلباني      
تنگ تر ودست خانوادها را براي سفربه آن كشور       

زتر نمايد و اين امرشكستن طلسم اختناق و غل با
و زنجيرهاي كنترل مخرب ذهن و الجـرم آزادي   
اسـيران را درپـي خواهـد داشـت مـريم رجـوي       

ــه    ــت پاچ ــه را دس ــن فرق ــركردگان اي وديگرس
بخـصوص اينكـه بلحـاظ     .وعصباني ساخته اسـت   

جنبه هاي روحـي و روانـي اعـضاي مـستقر در            
از جهنم ايـن    آلباني مترصد فرصتي براي رهايي      

  .فرقه ميباشند
بنا بر گزارش سايت ديده بان ، برهمين اساس 
و طبق آخرين خبرهاي دريافتي از آلباني مـريم          
رجوي براي مهار اين بحـران هـا و جلـوگيري از         
ريزش نيروها و وادار كردنـشان بـه وفـاداري بـه           
سازمان اقامت خود را تمديد كرده است تا شايد          

ارضايتي ها پايان دهد ولي     بتواند بنحوي به اين ن    
موج جدايي اعـضا در روزهـاي اخيـر كـه حتـي        

ا سابقه را هم دربر دارد و تالش بي وقفه   اعضاي ب 
خانواده ها جهت برقراري تماس با عزيزان و رفتن 
به آلباني جهت مالقات خود بخوبي گواه اين است 
كه تقالهاي مذبوحانه مريم رجوي راه بـه جـابي         
نخواهد برد و فروپاشـي ايـن فرقـه ضـد انـساني        
وآزادي تمامي اسيران دربند آن امري محتـوم و         

  .د ناپذيراستتردي
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 در كمپ تيرانا  درگيري

 

ت آلباني ، طبق اخبار رسيده از درون تشكيال  
هفتة گذشته مريم قجر براي وصله پينه زدن بـه        
تشكيالت رو به اضمحالل فرقـه اش مجـددا بـه        

هـدف  . آلباني رفته و كماكان در آنجا مي باشـد         
اصلي رفتن وي اين بوده كه تمام تالش خودش         
را به كار ببـرد تـا بتوانـد ايـن تـشكيالت رو بـه               

در . اضمحالل را هر طور شده جمع و جور كنـد         
واقع داستان از اينجا شروع مي شود كـه بعـد از            
رفتن وزير خارجة آلباني به ايران، افراد اسير ايـن    
فرقه حدس مي زنند كه خانواده هـا ميخواهنـد           
براي مالقات بيايند زيرا تا به حال چند خانواده به 
مالقات عزيزانشان رفتـه و عليـرغم مـشكالت و          

فق به ديدار موانعي كه سران فرقه پيش آوردند مو
  .با آنها شده اند

در واقع اين تشكيالت لرزان به شدت سست   
در اين نشست كه مريم قجر . تر از قبل شده است

در آلباني براي اسيران فرقه برگزار كـرده وي بـا            
چرا خودتان را : تهديد و توپ و تشر به افراد گفته

فيل بعضي هايتـان  ! ول داده ايد؟ مگر چي شده؟ 
.  كرده و به يادخانواده افتاده ايـد؟       ياد هندوستان 

وي همچنين گفته كه اگـر مـن چهـار نفـر آدم             
يعني كامال  (» واقعا انقالب كرده  «درست حسابي   

داشتم رژيم را سرنگون مي ) وفادار و مورد اعتماد
اينجا بايد گفت ايـن خـانم يـا سـرنگون              !!.كردم

يـا واقعـا   ! كردن يك رژيم را نمي داند چيـست؟       
تش داغان است كه به قول معروف       آنقدر تشكيال 

ايـن خـود نـشان     . سگ صاحبش را نمي شناسد    
دهندة وضعيت رو به تالشي اين تشكيالت است        
كه مريم قجر را وادار كـرده شخـصا وارد شـود و      
ضمن سفر به آلباني و گذاشتن نشست بـا افـراد           

نزديك سه هفتـه اسـت     . ( اين طور صحبت كند   
  . )كه در الباني مستقر شده است

در واقع مي توان نتيجه گرفت كه از سـويي            
اوضاع فرقه اين روزها خيلي درام است و كسي در 
داخل تـشكيالت آن هـم بـه خـط و خطـوط و              
تحليلهاي تكراري و غير واقعي سران فرقه پشيزي 

ارزش قائل نيست، و از سوي ديگر صدامي هم در 
كار نيست كه پشتيبان زندان و شكنجه و قتل در 

  .الت فرقه باشدداخل تشكي
اخبار رسيده از آلباني حاكيست كـه بعـد از            

اين نشست مريم قجر، نشست هاي موسـوم بـه           
پروژه خواني افراد يعني همان نشستهايي كه قبال 

بـراي جوشـاندن و شـكنجة       (» ديگ«معروف به   
بود بار ديگـر بـه راه افتـاده         ) رواني سوژة نشست  

  .است
ي مريم قجر در ايـن نشـست خـود در آلبـان           

مفصال به موضوع خانواده ها پرداختـه و بـارديگر         
تاكيد كرده كه ديدار بـا خـانواده هـا مـرز سـرخ       

  .سازمان است
بنابراين طبق اين اخبـار رسـيده اكنـون در            

جريـان دارد و نيـز     » ديـگ «آلباني نشست هاي    
موضوع خانواده ها تبديل به كابوسي در تشكيالت 

قجـر و  حاال ايـن وظيفـه مـريم    . فرقه شده است  
ديگر سران اين فرقه است كه توضيح بدهند چرا         
خانواده ها تبديل به كابوسي براي آنهـا شـده؟ از       

  !چه چيزي مي ترسند؟
خبر ديگري كه مهم و جالب است مي گويد         

همان زمان كه نشستهاي مريم قجـر در آلبـاني          
جريان داشـته در عـرض يـك هفتـه دو نفـر از              

 در آلباني باز هم به جريان افتاد »ديگ« نشست هاي

  نوشته محمد كرمي

 

اي عـادي از    اعضاي بـا سـابقه و دو نفـر از اعـض           
تشكيالت فرقه جدا شده اند و اين امر نشان مـي   
دهد كه ديگر نشست هاي خود مريم هم كارايي        
و تأثيري در حفظ افـراد در تـشكيالت نـدارد و            
اينجا بايد گفت گذشت آن زمان كه با يك تـوپ       
و تشر وتهديد كردن مـي توانـستند افـراد را بـه         

ان اكنون ديگـر افـراد بـراي سـر        . سكوت وادارند 
فرقه و حتي براي خود مريم قجر هم تره خـورد            

  .نمي كنند
واقيعت اين است كه بعد از خروج از عراق و            

مستقر شدن در آلباني، تشكيالت فرقه به شدت        
. لرزان شده و با هر خبر سياسي به تنش مي افتد  

ــرد و ارزش   ــدهان ب ديگــر حــرف ســران و فرمان
 اين به همين دليل است كه سران،. چنداني ندارد

فرقة بي صاحب را دارند به زور با خود يدك مي           
كشند بطوريكه مريم قجر مجبور است خودش پا    

  .به ميدان بگذارد
به طور كلي شرايط روحي اسيران فرقـه در           

آلباني بويژه با برگزاري اين نشست هاي تهديد و         
تــوهين از جملــه نشــستهاي فحــش و فحاشــي 

يت خيلي خراب است و وضـع » ديگ«معروف به   
ــر   ــفته ت ــه روز آش ــشكيالت آن روز ب ــه و ت        فرق

 .مي شود



مريم رجوي سركرده فرقه تروريـستي تكفيـري        
ـارض          ـاي مع منافقين نشستي با حضور شخصيت ه
از كشورهاي سوريه، يمن، فلسطين، اردن و الجزايـر         

در . در اورسوراواز واقع در شمال فرانسه برگزار كـرد        
اين مراسم كه هدف از برگـزاري آن عـوام فريبـي و          

ـان  گول زدن افكار عمومي بود مريم رجوي و          مهمان
  !روزه نگرفته افطار كردند

مريم رجوي كه هيچ بويي از انسانيت و شـرافت          
نبرده اصال نمي داند ماه رمضان چيـست و و از ايـن      

بـسيار شـينع و   . كنـد  ماه مبارك استفاده ابزاري مي    
چندش آور است كسي كه دستش به خون هـزاران      

ـاه آغـشته شـده و از خنـده          نفر از مردم بي    ـاي   گن ه
گناهــان  رش هــزاران گريـه و ضــجه بـي  آو چنـدش 

آورد و بـه   هاي مذهبي را در مـي       پيداست، اداي آدم  
  !افتد ياد خدا مي

ـان اهـداف                فرقه رجوي كه خيلـي زود از هم
اوليه خود نيز عـدول كـرد و اعـضاي آن كـه ديگـر          

فقين شده بودند، اعضاي شكست خورده رجـوي       منا
به شمار مي رفتند، بعد از پيـروزي انقـالب تـصميم     
گرفت راه خود را از مسيري كه ملت ايران در پـيش    
گرفته بـود جـدا كـرده و رو در روي مردمـي قـرار               
بگيرد كه زماني فلسفه وجودي خود را خـدمت بـه           

  .آنها مي دانست
ـاي ابتـدايي دهـه          افقين بـه   ، منـ  60در سال ه

ــه    ــن فرق ــركردگان اي ــر س ــوي و ديگ ــتور رج دس
ـا عنـوان        ـاتي ب را » مهندسـي «مضمحل شده، عملي

ـات           طراحي و اجرا كردند، هدف از اجراي ايـن عملي
وحشتناك و بي رحمانه، اعتراف گيري از هر كـسي         
ـا سـپاه پاسـداران و                بود كه گمان بـرده مـي شـد ب
بـه  كميته در ارتباط است، در اين بين حتـي افـراد            

ظاهر مذهبي هم از شر منافقان در امان نبودند چـرا     
كه بسياري از قربانيان اين عمليات طي آن سال ها،           

  .كساني بودند كه فقط چهره مذهبي داشتند
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: خواهر چشم انتظار فريدون پرورش گفت
سال ها در حسرت ديدار برادر اسير خود در فرقه 

 .رجوي خون گريه مي كنيم

به گزارش پايگاه خبري تحليلي فراق،فريده 
با حضور در دفتر   پرورش به همراه نوه هاي خود 
هم اكنون من : اشتانجمن استان اردبيل اظهار د

صاحب نوه و فرزند هستم ولي برادر من به دور از 
زندگي و فرزند هنوز هم اسير عقايد رجوي 

 .ملعون است

وي با اشاره به نوه هاي خود ، خطاب به 
برادر عزيزم اين ها نوه هاي : برادرش اظهار داشت

من به نام هاي روميسا و ساينا هستند و حاصل 
من مي باشند اما زحمات زندگي و جواني 

متاسفانه تو با وجود اين كه فرزند و نوه داري از 
 .نعمت ديدن و لذت از آن ها محروم هستي

ها است كه چشم  سال: پرورش ادامه داد
انتظار ديدار برادرم هستيم، مادر در حسرت 
ديدار، چشم از اين جهان خاكي فرو بست و من 

غوش چندين ساله را در آ خواهم فراق و رنج  مي  
 .برادرم گريه كنم

فريده پرورش با ذكر خاطره اي از نحوه 
برادرم در : اسارت و آخرين ديدار با فريدون گفت

عمليات مرصاد در منطقه اسالم آباد به دست 
صدام اسير شد و بعد از چند سال به ما اطالع 
دادند كه فريدون پرورش در اردوگاه اشرف دره 

  . دست منافقين گرفتار شده است
 با مادر ، خواهر و 1382سال : ي افزودو

برادرانم به بغداد رفتيم، فاصله بغداد تا اشرف 
چهار ساعت بود تا غروب منتظر مانديم و 

هاي غروب بود كه به ما خبردادند كه  نزديك
 .فريدون جلوي درب نگهباني منتظر شما است

پرورش با بيان اينكه با ديدن فريدون و چهره 
مادر : لي ناراحت شديم گفتالغر و ضعيف او خي

من شروع به ضجه و گريه كرد و خود را در 
 مزدوران رجوي   آغوش فريدون انداخت اما

 . تهديد او را از ما جدا كردند  عصباني شده و با

نگهبانان رجوي خيلي : وي اظهار داشت

برخورد بدي با ما داشتند و جلوي چشم ما 
 پاره عكس هايي را كه براي فريدون آورده بوديم

فريدون را جلوي : اين خواهر داغدار گفت.كردند
چشم ما به زور سوار ماشين كرده و از ما دور 
كردند و ما فقط مي توانستيم آن ها را نفرين 

نمي دانستيم بعد از : فريده پرورش گفت.كنيم
برگشت به خانه به فرزندان فريدون چه بگوييم و 

 .به آن ها چه خبر از پدرشان دهيم

 نيز با 1389اشاره به اينكه در سال وي با 
هزاران اميد همراه خانواده ها به عراق رفتيم ادامه 

تمام خانواده ها يك صدا فرياد مي زدند : داد
 .فرزندان ما را آزاد كنيد

آن موقع نيز : خواهر فريدون پرورش ادامه داد
پس از چند روز انتظار برادرم را يك بار از دور 

ا از پشت سيم خاردارها ديدم و فرياد زدم بي
حرف بزنيم ولي متاسفانه برادرم با حالت عصباني 

 .شروع به فحاشي و سنگ زدن به طرف ما كرد

وي با بيان اينكه مي خواستم تمام سنگ ها 
را به سينه بخرم ولي لحظه اي او با من حرف 

خدا لعنت كند رجوي ملعون را كه : بزند گفت
واده اش سنگ وادار مي كرد برادري به سمت خان

 .پرتاب كند

مادرم پس از آن روزها : وي اظهار داشت
سكته كرد و در بستر افتاد و تنها كارش ديدن 
عكس فريدون و گريه كردن بود تا اينكه حسرت 

 .رخ در نقاب خاك كشيد  به دل 

به عنوان يك خواهر : پرورش در پايان گفت
دردمند و يك خانواده درد كشيده از تمام 

وق بشري مسؤول براي آزادي برادرم نهادهاي حق
فريدون پرورش از دست فرقه ي رجوي 

 و تا جان دارم براي رهايي   درخواست كمك دارم
 .برادرم تالش خواهم كرد

 

  :از اسيران فرقه رجوي خواهر چشم انتظار يكي

 تا جان دارم براي رهايي برادرم تالش خواهم كرد

 

   تكفيري رجوي- ي فرقه تروريستي وقتي فرمانده هرزه

  ! بدون روزه افطار كرد
مريم رجوي سركرده فرقه تروريستي تكفيري منافقين نشستي با حضور شخصيت هاي معارض از كشورهاي سوريه، يمن، فلسطين، اردن و 

  ف از برگزاري آن عوام فريبي و گول زدن افكار عمومي بوددر اين مراسم كه هد. الجزاير در اورسوراواز واقع در شمال فرانسه برگزار كرد
  !مريم رجوي و مهمانان روزه نگرفته افطار كردند
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داراي اصول و معيارهاي اخالقي ثابتي نيـستند و از          
ـا دوسـتان خـود          سياست هاي ماكياوليستي حتي ب

ـال     . بهره مي برنـد    ـار ايـن       افـرادي كـه س ـا در كن ه
ـا  – ولو به ازاي دريافـت پـول   –سازمان ايستادند    ام

اكنون به راحتي از گردونه خارج مي شـوند و حتـي       
حقوق آنها نيز با فريب كاري پرداخت نمـي شـود و            
اين افراد مجبور به بلند كردن كوس رسوايي خـود و   

  .گروه بد نام رجوي مي شوند
 سوي نيز مزدوران اين گروه بي توجـه بـه   در آن 

ـار ايـن گـروه            نام يا اعتبار خود، آبرويشان را در اختي
ـا         ـا ب منفعت طلب و فرصت طلبد قرار مـي دهنـد ت
ـاه مـدت            استفاده از نام و چهره آنها، بـه اهـداف كوت

  .خود برسد

مورد محمد لبناني، يك مـورد از صـدها مـورد            
 بعثـي عراقـي،     عالوه بر نويسندگان  . اينچنيني است 

ـاي           بسياري از شخصيت   ـال ه ها و افراد عربي كه س
گذشته در مراسم اين گروه در فرانسه شـركت مـي           
ـا روشـن شـود        كردند، امسال ديگر دعوت نـشدند ت
ـا بـرده     اين گروه منفعات طلب استفاده خود را از آنه

حـضور تعـدادي از   . است و ديگر نيازي به آنان ندارد  
مضحك روز زن در گروه     زنان عرب در نمايش هاي      

ـا در مراسـم             رجوي در سال هاي گذشته و نبود آنه
امسال گوياي آنان است اين گـروه از ايـن افـراد بـه           
ـأثير گـذاري در             ضرورت نياز و با هدف تبليغاتي و ت

  .جهان عرب استفاده مي كرده است
در هر صورت مزدوران سابق ايـن گـروه اكنـون         

روه تروريـستي و  بايد به گذشته روابط خود با اين گـ    
ـا             عمق بي تعهدي و بي اخالقي آنان نـسبت بـه آنه
بنگرند و حقوق بگيران فعلي آنها هم بايد بدانند كـه           
ـات و             در آينده نرديك، قطعا شاهد تكـرار ايـن اتفاق
برخوردها با خود باشند و بي آبرويي و تخريبـي كـه            
مزدوران سابق با آن مواجه شدند در انتظار آنان نيـز           

ـاي          . دخواهد بو  ـافقين به حمايـت از تروريـسم و من
ـال پـرداختن آن      سنگيني دارد كه حاميان آن در ح

ـاوتي نمـي كنـد       . هستند ـاني تف ـا جولي ـاني ت . از لبن
تمامي آناني كه خود را به فرقه بدنام رجـوي پيونـد            

  .زدند، ضربه هاي سهمگيني را متحمل شدند
  

  يادداشت از سيدرضا قزويني غرابي
 

 مجله خبري تحليلي

  

ـاني روشـن         پس از اخراج منافقين از عراق به آلب
ـابق خـود را از             بود كه اين گروه بخشي از تمركـز س

ـا يعنـي          عراق و    شخصيت هاي عرب به سـمت اروپ
از همـين رو  . جايي كه اكنون آنجا حضور دارد ببـرد     

از بدو خروج از عراق، ارتباط اغلب اين اشـخاص بـه           
ـا كـم رنـگ شـد        ويژه عراقي  ـافقين قطـع ي . ها با من

منافقين معتقد بودند كه در شرايط جديد بايد پـول          
    …  هاي خود را براي

 گروهـك تروريـستي     اخيراً يكي از سينه چاكان    
منافقين كه يك روحاني خود فروخته لبناني اسـت،         

ها خدمت كه مشخص گرديد خالـصانه         پس از سال  
نبوده، خواسته يا ناخواسته عليه اين گروهك دسـت         

  .به اقدامات افشاگرانه زده است
ـاني خـود فروختـه         محمد علـي حـسيني، روح
لبناني، چند سال قبل و با هدف حمايت از گروهك           

ريــستي منــافقين، اقــدام بــه تأســيس شــوراي  ترو
ـافقين            اسالمي عربي كرد تا عالوه بـر حمايـت از من
در ازاي كسب پول و حقوق، برنامـه و هـدف خـود             
ـاه يـك شخـصيت سياسـي             براي رسيدن بـه جايگ

  .برجسته در لبنان را با كمك آنان دنبال كند
همزمـــان، پيونـــدهايي ميـــان او و عربـــستان 

چند بار بـه عربـستان رفـت و    او  . سعودي برقرار شد  
ـاه عربـستان            در ديدارهاي عمومي، بـه ديـدار پادش
ـاي سـعودي و وابـسته بـه آن،                ـانه ه رفت و در رس

  .عنوان عالمه به وي اهدا شد
ـاط         لبناني پس از آن به دليل متهم شدن به ارتب

از آن  . با رژيم صهيونيستي، محاكمـه و زنـدان شـد         
ـا م        تـشكل از  پس شوراي اسالمي عربـي او كـه تنه

در آن . تعدادي از نزديكان او بـود، از هـم فروپاشـيد       
ها از منافقين و رياض بـه جيـب     ها سيل كمك    سال

هاي لبناني روانه مي شد اما اعضاي نگون بخت ايـن    
شورا، همزمان با دستگيري لبناني، عالوه بر تـرس از       
ـا او، بـه دليـل محـروم          متهم شدن بـه همدسـتي ب

و منافقين و نارضايتي    ماندن از كمك هاي سعودي      
ـا پـس از آزادي             از لبناني، به سرعت كنار كشيدند ت

  .لبناني از زندان، خود را تنها ببيند
ـاني روشـن         پس از اخراج منافقين از عراق به آلب
ـابق خـود را از             بود كه اين گروه بخشي از تمركـز س

ـا يعنـي             عراق و شخصيت هاي عرب به سـمت اروپ
از همـين رو  . رد ببـرد جايي كه اكنون آنجا حضور دا    

از بدو خروج از عراق، ارتباط اغلب اين اشـخاص بـه           
  .ها با منافقين قطع يا كم رنگ شد ويژه عراقي

منافقين معتقد بودند كه در شرايط جديـد بايـد     
پول هاي خود را بـراي سـرمايه گـذاري روي افـراد       
ـابراين              ـاخرج كـرد بن ـاني و اروپ جديد به ويژه در آلب

ن گـروه كـه بيـشتر نويـسندگان         مزدوران سابق ايـ   
ـارج شـدند و همـين       بعثي بودند از گردونه ارتزاق خ

هـر  . امر موجبات نارضايتي آنها را فراهم كرده اسـت      
چنــد ايــن بــه معنــاي آن نيــست كــه منــافقين از 
ـا مـسأله              حمايت آن افراد اسـتقبال نمـي كننـد ام
اينجاست كه خود منافقين نيز مي دانند پـشتيباني          

ـاي كـالن     آن افراد از     فرقه رجوي، در مقابل پـول ه
ـا بـه       بنابراين كم كردن پول   . بوده است  ها يا قطع آنه

  .طور طبيعي باعث اعتراض آنان خواهد شد
ـاني يـك از ايـن افـراد اسـت        او . محمد علي لبن

اخيرا در مطلبي كه بر روي صفحه شخـصي اش در      

فيسبوك منتـشر كـرده بـود بـه صـراحت از عـدم              
ـافقين گاليـه كـرد        پرداخت حقوق معوقه     اش از من

ـافقين، از          . بود او خطاب به مريم رجوي سـركرده من
محمد سيد المحدثين كه از سركردگان ارشـد ايـن          
فرقه است شكايت كرده اسـت كـه وي حقـوق او را     

ـاني      . قطع كرده و پرداخت نمي كند      ايـن گاليـه لبن
. عمق ساده انديشي او را از منافقين نشان مي دهـد          

ـاذ         وي حتي نمي دان    ـامي تـصميمات اتخ د كـه تم
ـا غيـر او، از سـوي          شده توسـط سـيد المحـدثين ي

  .رجوي اتخاذ و ابالغ مي شود
ـافقين نيـز از مـدتها پـيش             سايت اينترنتـي من
ـاني از ايـن گـروه را از روي            مطالب حمايت آميز لبن

موضوعي كـه نـشان     . سايت خود حذف كرده است    
ايه مي دهد منافقين ديگر تمايل چنداني براي سـرم     

ـاني ندارنـد و            گذاري روي فرد بـي اثـري ماننـد لبن
  .توجه خود را معطوف افراد جديد كرده اند

كامال روشن و آشكار اسـت كـه گروهـي ماننـد        
منافقين يا هر گروه تروريستي ديگري به هيچ وجـه        

 پول، نقطة پيوند منافقين با مزدوران 
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داراي اصول و معيارهاي اخالقي ثابتي نيـستند و از          
ـا دوسـتان خـود          سياست هاي ماكياوليستي حتي ب

ـال     . بهره مي برنـد    ـار ايـن       افـرادي كـه س ـا در كن ه
ـا  – ولو به ازاي دريافـت پـول   –سازمان ايستادند    ام

اكنون به راحتي از گردونه خارج مي شـوند و حتـي       
حقوق آنها نيز با فريب كاري پرداخت نمـي شـود و            
اين افراد مجبور به بلند كردن كوس رسوايي خـود و   

  .گروه بد نام رجوي مي شوند
 سوي نيز مزدوران اين گروه بي توجـه بـه   در آن 

ـار ايـن گـروه            نام يا اعتبار خود، آبرويشان را در اختي
ـا         ـا ب منفعت طلب و فرصت طلبد قرار مـي دهنـد ت
ـاه مـدت            استفاده از نام و چهره آنها، بـه اهـداف كوت

  .خود برسد

مورد محمد لبناني، يك مـورد از صـدها مـورد            
 بعثـي عراقـي،     عالوه بر نويسندگان  . اينچنيني است 

ـاي           بسياري از شخصيت   ـال ه ها و افراد عربي كه س
گذشته در مراسم اين گروه در فرانسه شـركت مـي           
ـا روشـن شـود        كردند، امسال ديگر دعوت نـشدند ت
ـا بـرده     اين گروه منفعات طلب استفاده خود را از آنه

حـضور تعـدادي از   . است و ديگر نيازي به آنان ندارد  
مضحك روز زن در گروه     زنان عرب در نمايش هاي      

ـا در مراسـم             رجوي در سال هاي گذشته و نبود آنه
امسال گوياي آنان است اين گـروه از ايـن افـراد بـه           
ـأثير گـذاري در             ضرورت نياز و با هدف تبليغاتي و ت

  .جهان عرب استفاده مي كرده است
در هر صورت مزدوران سابق ايـن گـروه اكنـون         

روه تروريـستي و  بايد به گذشته روابط خود با اين گـ    
ـا             عمق بي تعهدي و بي اخالقي آنان نـسبت بـه آنه
بنگرند و حقوق بگيران فعلي آنها هم بايد بدانند كـه           
ـات و             در آينده نرديك، قطعا شاهد تكـرار ايـن اتفاق
برخوردها با خود باشند و بي آبرويي و تخريبـي كـه            
مزدوران سابق با آن مواجه شدند در انتظار آنان نيـز           

ـاي          . دخواهد بو  ـافقين به حمايـت از تروريـسم و من
ـال پـرداختن آن      سنگيني دارد كه حاميان آن در ح

ـاوتي نمـي كنـد       . هستند ـاني تف ـا جولي ـاني ت . از لبن
تمامي آناني كه خود را به فرقه بدنام رجـوي پيونـد            

  .زدند، ضربه هاي سهمگيني را متحمل شدند
  

  يادداشت از سيدرضا قزويني غرابي
 

 مجله خبري تحليلي

  

ـاني روشـن         پس از اخراج منافقين از عراق به آلب
ـابق خـود را از             بود كه اين گروه بخشي از تمركـز س

ـا يعنـي          عراق و    شخصيت هاي عرب به سـمت اروپ
از همـين رو  . جايي كه اكنون آنجا حضور دارد ببـرد     

از بدو خروج از عراق، ارتباط اغلب اين اشـخاص بـه           
ـا كـم رنـگ شـد        ويژه عراقي  ـافقين قطـع ي . ها با من

منافقين معتقد بودند كه در شرايط جديد بايد پـول          
    …  هاي خود را براي

 گروهـك تروريـستي     اخيراً يكي از سينه چاكان    
منافقين كه يك روحاني خود فروخته لبناني اسـت،         

ها خدمت كه مشخص گرديد خالـصانه         پس از سال  
نبوده، خواسته يا ناخواسته عليه اين گروهك دسـت         

  .به اقدامات افشاگرانه زده است
ـاني خـود فروختـه         محمد علـي حـسيني، روح
لبناني، چند سال قبل و با هدف حمايت از گروهك           

ريــستي منــافقين، اقــدام بــه تأســيس شــوراي  ترو
ـافقين            اسالمي عربي كرد تا عالوه بـر حمايـت از من
در ازاي كسب پول و حقوق، برنامـه و هـدف خـود             
ـاه يـك شخـصيت سياسـي             براي رسيدن بـه جايگ

  .برجسته در لبنان را با كمك آنان دنبال كند
همزمـــان، پيونـــدهايي ميـــان او و عربـــستان 

چند بار بـه عربـستان رفـت و    او  . سعودي برقرار شد  
ـاه عربـستان            در ديدارهاي عمومي، بـه ديـدار پادش
ـاي سـعودي و وابـسته بـه آن،                ـانه ه رفت و در رس

  .عنوان عالمه به وي اهدا شد
ـاط         لبناني پس از آن به دليل متهم شدن به ارتب

از آن  . با رژيم صهيونيستي، محاكمـه و زنـدان شـد         
ـا م        تـشكل از  پس شوراي اسالمي عربـي او كـه تنه

در آن . تعدادي از نزديكان او بـود، از هـم فروپاشـيد       
ها از منافقين و رياض بـه جيـب     ها سيل كمك    سال

هاي لبناني روانه مي شد اما اعضاي نگون بخت ايـن    
شورا، همزمان با دستگيري لبناني، عالوه بر تـرس از       
ـا او، بـه دليـل محـروم          متهم شدن بـه همدسـتي ب

و منافقين و نارضايتي    ماندن از كمك هاي سعودي      
ـا پـس از آزادي             از لبناني، به سرعت كنار كشيدند ت

  .لبناني از زندان، خود را تنها ببيند
ـاني روشـن         پس از اخراج منافقين از عراق به آلب
ـابق خـود را از             بود كه اين گروه بخشي از تمركـز س

ـا يعنـي             عراق و شخصيت هاي عرب به سـمت اروپ
از همـين رو  . رد ببـرد جايي كه اكنون آنجا حضور دا    

از بدو خروج از عراق، ارتباط اغلب اين اشـخاص بـه           
  .ها با منافقين قطع يا كم رنگ شد ويژه عراقي

منافقين معتقد بودند كه در شرايط جديـد بايـد     
پول هاي خود را بـراي سـرمايه گـذاري روي افـراد       
ـابراين              ـاخرج كـرد بن ـاني و اروپ جديد به ويژه در آلب

ن گـروه كـه بيـشتر نويـسندگان         مزدوران سابق ايـ   
ـارج شـدند و همـين       بعثي بودند از گردونه ارتزاق خ

هـر  . امر موجبات نارضايتي آنها را فراهم كرده اسـت      
چنــد ايــن بــه معنــاي آن نيــست كــه منــافقين از 
ـا مـسأله              حمايت آن افراد اسـتقبال نمـي كننـد ام
اينجاست كه خود منافقين نيز مي دانند پـشتيباني          

ـاي كـالن     آن افراد از     فرقه رجوي، در مقابل پـول ه
ـا بـه       بنابراين كم كردن پول   . بوده است  ها يا قطع آنه

  .طور طبيعي باعث اعتراض آنان خواهد شد
ـاني يـك از ايـن افـراد اسـت        او . محمد علي لبن

اخيرا در مطلبي كه بر روي صفحه شخـصي اش در      

فيسبوك منتـشر كـرده بـود بـه صـراحت از عـدم              
ـافقين گاليـه كـرد        پرداخت حقوق معوقه     اش از من

ـافقين، از          . بود او خطاب به مريم رجوي سـركرده من
محمد سيد المحدثين كه از سركردگان ارشـد ايـن          
فرقه است شكايت كرده اسـت كـه وي حقـوق او را     

ـاني      . قطع كرده و پرداخت نمي كند      ايـن گاليـه لبن
. عمق ساده انديشي او را از منافقين نشان مي دهـد          

ـاذ         وي حتي نمي دان    ـامي تـصميمات اتخ د كـه تم
ـا غيـر او، از سـوي          شده توسـط سـيد المحـدثين ي

  .رجوي اتخاذ و ابالغ مي شود
ـافقين نيـز از مـدتها پـيش             سايت اينترنتـي من
ـاني از ايـن گـروه را از روي            مطالب حمايت آميز لبن

موضوعي كـه نـشان     . سايت خود حذف كرده است    
ايه مي دهد منافقين ديگر تمايل چنداني براي سـرم     

ـاني ندارنـد و            گذاري روي فرد بـي اثـري ماننـد لبن
  .توجه خود را معطوف افراد جديد كرده اند

كامال روشن و آشكار اسـت كـه گروهـي ماننـد        
منافقين يا هر گروه تروريستي ديگري به هيچ وجـه        

 پول، نقطة پيوند منافقين با مزدوران 



مريم رجوي سركرده فرقه تروريـستي تكفيـري        
ـارض          ـاي مع منافقين نشستي با حضور شخصيت ه
از كشورهاي سوريه، يمن، فلسطين، اردن و الجزايـر         

در . در اورسوراواز واقع در شمال فرانسه برگزار كـرد        
اين مراسم كه هدف از برگـزاري آن عـوام فريبـي و          

ـان  گول زدن افكار عمومي بود مريم رجوي و          مهمان
  !روزه نگرفته افطار كردند

مريم رجوي كه هيچ بويي از انسانيت و شـرافت          
نبرده اصال نمي داند ماه رمضان چيـست و و از ايـن      

بـسيار شـينع و   . كنـد  ماه مبارك استفاده ابزاري مي    
چندش آور است كسي كه دستش به خون هـزاران      

ـاه آغـشته شـده و از خنـده          نفر از مردم بي    ـاي   گن ه
گناهــان  رش هــزاران گريـه و ضــجه بـي  آو چنـدش 

آورد و بـه   هاي مذهبي را در مـي       پيداست، اداي آدم  
  !افتد ياد خدا مي

ـان اهـداف                فرقه رجوي كه خيلـي زود از هم
اوليه خود نيز عـدول كـرد و اعـضاي آن كـه ديگـر          

فقين شده بودند، اعضاي شكست خورده رجـوي       منا
به شمار مي رفتند، بعد از پيـروزي انقـالب تـصميم     
گرفت راه خود را از مسيري كه ملت ايران در پـيش    
گرفته بـود جـدا كـرده و رو در روي مردمـي قـرار               
بگيرد كه زماني فلسفه وجودي خود را خـدمت بـه           

  .آنها مي دانست
ـاي ابتـدايي دهـه          افقين بـه   ، منـ  60در سال ه

ــه    ــن فرق ــركردگان اي ــر س ــوي و ديگ ــتور رج دس
ـا عنـوان        ـاتي ب را » مهندسـي «مضمحل شده، عملي

ـات           طراحي و اجرا كردند، هدف از اجراي ايـن عملي
وحشتناك و بي رحمانه، اعتراف گيري از هر كـسي         
ـا سـپاه پاسـداران و                بود كه گمان بـرده مـي شـد ب
بـه  كميته در ارتباط است، در اين بين حتـي افـراد            

ظاهر مذهبي هم از شر منافقان در امان نبودند چـرا     
كه بسياري از قربانيان اين عمليات طي آن سال ها،           

  .كساني بودند كه فقط چهره مذهبي داشتند
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: خواهر چشم انتظار فريدون پرورش گفت
سال ها در حسرت ديدار برادر اسير خود در فرقه 

 .رجوي خون گريه مي كنيم

به گزارش پايگاه خبري تحليلي فراق،فريده 
با حضور در دفتر   پرورش به همراه نوه هاي خود 
هم اكنون من : اشتانجمن استان اردبيل اظهار د

صاحب نوه و فرزند هستم ولي برادر من به دور از 
زندگي و فرزند هنوز هم اسير عقايد رجوي 

 .ملعون است

وي با اشاره به نوه هاي خود ، خطاب به 
برادر عزيزم اين ها نوه هاي : برادرش اظهار داشت

من به نام هاي روميسا و ساينا هستند و حاصل 
من مي باشند اما زحمات زندگي و جواني 

متاسفانه تو با وجود اين كه فرزند و نوه داري از 
 .نعمت ديدن و لذت از آن ها محروم هستي

ها است كه چشم  سال: پرورش ادامه داد
انتظار ديدار برادرم هستيم، مادر در حسرت 
ديدار، چشم از اين جهان خاكي فرو بست و من 

غوش چندين ساله را در آ خواهم فراق و رنج  مي  
 .برادرم گريه كنم

فريده پرورش با ذكر خاطره اي از نحوه 
برادرم در : اسارت و آخرين ديدار با فريدون گفت

عمليات مرصاد در منطقه اسالم آباد به دست 
صدام اسير شد و بعد از چند سال به ما اطالع 
دادند كه فريدون پرورش در اردوگاه اشرف دره 

  . دست منافقين گرفتار شده است
 با مادر ، خواهر و 1382سال : ي افزودو

برادرانم به بغداد رفتيم، فاصله بغداد تا اشرف 
چهار ساعت بود تا غروب منتظر مانديم و 

هاي غروب بود كه به ما خبردادند كه  نزديك
 .فريدون جلوي درب نگهباني منتظر شما است

پرورش با بيان اينكه با ديدن فريدون و چهره 
مادر : لي ناراحت شديم گفتالغر و ضعيف او خي

من شروع به ضجه و گريه كرد و خود را در 
 مزدوران رجوي   آغوش فريدون انداخت اما

 . تهديد او را از ما جدا كردند  عصباني شده و با

نگهبانان رجوي خيلي : وي اظهار داشت

برخورد بدي با ما داشتند و جلوي چشم ما 
 پاره عكس هايي را كه براي فريدون آورده بوديم

فريدون را جلوي : اين خواهر داغدار گفت.كردند
چشم ما به زور سوار ماشين كرده و از ما دور 
كردند و ما فقط مي توانستيم آن ها را نفرين 

نمي دانستيم بعد از : فريده پرورش گفت.كنيم
برگشت به خانه به فرزندان فريدون چه بگوييم و 

 .به آن ها چه خبر از پدرشان دهيم

 نيز با 1389اشاره به اينكه در سال وي با 
هزاران اميد همراه خانواده ها به عراق رفتيم ادامه 

تمام خانواده ها يك صدا فرياد مي زدند : داد
 .فرزندان ما را آزاد كنيد

آن موقع نيز : خواهر فريدون پرورش ادامه داد
پس از چند روز انتظار برادرم را يك بار از دور 

ا از پشت سيم خاردارها ديدم و فرياد زدم بي
حرف بزنيم ولي متاسفانه برادرم با حالت عصباني 

 .شروع به فحاشي و سنگ زدن به طرف ما كرد

وي با بيان اينكه مي خواستم تمام سنگ ها 
را به سينه بخرم ولي لحظه اي او با من حرف 

خدا لعنت كند رجوي ملعون را كه : بزند گفت
واده اش سنگ وادار مي كرد برادري به سمت خان

 .پرتاب كند

مادرم پس از آن روزها : وي اظهار داشت
سكته كرد و در بستر افتاد و تنها كارش ديدن 
عكس فريدون و گريه كردن بود تا اينكه حسرت 

 .رخ در نقاب خاك كشيد  به دل 

به عنوان يك خواهر : پرورش در پايان گفت
دردمند و يك خانواده درد كشيده از تمام 

وق بشري مسؤول براي آزادي برادرم نهادهاي حق
فريدون پرورش از دست فرقه ي رجوي 

 و تا جان دارم براي رهايي   درخواست كمك دارم
 .برادرم تالش خواهم كرد

 

  :از اسيران فرقه رجوي خواهر چشم انتظار يكي

 تا جان دارم براي رهايي برادرم تالش خواهم كرد

 

   تكفيري رجوي- ي فرقه تروريستي وقتي فرمانده هرزه

  ! بدون روزه افطار كرد
مريم رجوي سركرده فرقه تروريستي تكفيري منافقين نشستي با حضور شخصيت هاي معارض از كشورهاي سوريه، يمن، فلسطين، اردن و 

  ف از برگزاري آن عوام فريبي و گول زدن افكار عمومي بوددر اين مراسم كه هد. الجزاير در اورسوراواز واقع در شمال فرانسه برگزار كرد
  !مريم رجوي و مهمانان روزه نگرفته افطار كردند
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ـا در محـل دفتـر انجمـن              تعدادي از خانواده ه
ـا در مـورد            نجات اسـتان مازنـدران حـضور يافتـه ت
آخـرين وضـعيت فرقــه تروريـستي رجـوي مطلــع     

ـات بـه     گردند و اينكه چگونه مـي تـوان بـر          اي مالق
  .كشور آلباني رفت 

ـات مركـز      به گزارش فراق به نقل از        انجمـن نج
 ، ابتدا مسئول نشـست بـه وضـعيت فرقـه        مازندران

تروريستي رجوي در كشور آلباني پرداختـه و اينكـه    
 مناسـبات فرقـه در آن كــشور بـه حالـت انفجــاري    
رسيده است و در حال حاضر مريم قجـر نيـز بـراي            
ـاني بـه         جمع و جور كردن اين مسئله در كـشور آلب
ـا راه انـدازي شـوهاي           سر مي برد و سعي مي كند ب
مسخره وانمود نمايد كه خبري از اوضاع بهم ريختـه    

ـا   . !!!تشكيالت فرقه تروريستي رجـوي نيـست   ام
 خبرهايي كه از درون مناسبات به گوش مـي رسـد          
ــرات از   نــشان مــي دهــد كــه تعــداد زيــادي از نف
مناسبات جهنمي رجـوي جـدا شـده انـد ولـي بـه        

خاطر مسائل اقتصادي حاضر نيستند اعالم جـدايي        
كنند و اين حربه اي اسـت كـه در شـرايط كنـوني              

   .رجوي در كشور آلباني در پيش گرفته است
يكــي از اعــضاي فعــال  سـيد محمــد يعقــوبي 
ـام سـرتا      خانواده ها در اين خصو     ص اظهار نمـود تم

ـاري فـرا             ـا ك پاي فرقه تروريستي رجوي دروغ و ري
  گرفته است چون در مـورد خـواهر خـودم بـه جـد          
مي گـوئيم وقتـي كـه خـواهرم در تلويزيـون فرقـه         
حـرف مـي زد تمامــاً يـك مــشت دروغ بـوده كــه     

  !خودش هم آن حرفها را قبول نداشته است
 حـسن آهنگـر طبقـي كـه بـرادرش       در ادامـه 

ـار مغزشــويي فرقــه      عبدالحــسين آهنگــر گرفتـ
همچنانكـه   :تروريستي رجوي مي باشد مـي گويـد  

ـا      مي دانيد رجوي ملعون اجازه ديدار به ما خانواده ه
در كشور عراق را نداد ولي حتي اگـر الزم باشـد بـه        
ـا            ـا ب ـا بتـوانيم در آنج كشور آلباني خـواهيم رفـت ت

ـام بـه     .برادرم مالقات داشته باشـم   رجـوي  ايـن پي

ـا               ـانواده ه ـا خ تروريست مي باشـد كـه از دسـت م
ـار بـه كـشور     .خالصي ندارد  همانگونه كه چندين ب

ـا بـرادرم كـه              عراق سفر كردم باز هم براي مالقات ب
اسير مغز شويي رجوي شده به كشور آلباني خـواهم      

  .رفت 
يك ديگـر   ضيايي داماد محمد رضا خميسي
 بـه  بايـد  :از حاضرين در اين نشست گفته اسـت 

رجوي شيطان خطاب كرد كه اصالً به فكر جـان      
بچه ها نيست و سعي دارد بـا شـيوه هـاي ضـد            

وي افـزود   .انقالبي رابطه خانواده را قطـع كنـد   
من به همراه همسرم تمـام راههـاي مربـوط بـه            

را مـورد بررسـي    مالقات با محمد رضا خميسي
قــرار خــواهم داد چــرا كــه هــر روز مــي گــذرد 

 فرقه تروريستي رجوي پيـدا      شناخت بيشتري از  
مي كنم كـه افـرادي ماننـد محمـد رضـا اسـير             
مغزشويي تشكيالت جهنمي قرار گرفتـه و بايـد         

  .به او و ديگر افراد كمك كرد 
  
  
  

  : عنوان شدي مازندراني هادر نشست خانواده 

  رجوي با استقامت خانواده ها به زودي شكست مي خورد
 

  گروه دين و انديشه فراق؛
نيمه ماه مبارك رمضان سال روز والدت با 

به . مي باشد) ع(سعادت امام حسن المجتبي 
همين مناسبت گروه دين و انديشه فراق نگاهي 
به رسالت آن امام كريم و بزرگوار در مبارزه با 

  . خط نفاق داشته است
در اوج حضور نفاق در ) ع(امام حسن مجتبي

معه اسالمي خالفت را بر عهده گرفتند و با جا
گري و از سويي ديگر نفاق مواجه  پديده اشرافي

  .كردند بودند كه بايد با آن مبارزه مي
معروف به ) ع(طالب حسن بن علي بن ابي

امام حسن مجتبي دومين امام شيعه و 
و حضرت ) ع(ترين فرزند امام علي بزرگ
فت  سالگي به خال37است كه در ) س(فاطمه

  .ق با معاويه، صلح كرد. ه41رسيد و در سال 
 ماه و سه 6دوره خالفت دومين امام شيعيان 

پس از صلح، به ) ع(امام حسن. روز طول كشيد
مدينه رفتند و ده سال در آنجا بودند تا اينكه به 
شهادت رسيدند و در قبرستان بقيع به خاك 

داري امامت و خالفت و تالش  عهده.سپرده شدند
هت اتحاد و همبستگي ميان مسلمانان كه در ج

در نهايت منجر به صلح با معاويه شد، تصويري 
به ) ع(كلي از شخصيت بردبار امام حسن مجتبي

دوران خالفت و صلح امام .دهد دست مي
ترين رخدادهاي حيات  با معاويه از مهم) ع(حسن

ايشان و نيز صدر اسالم بود كه هم در زمان خود 
اي  شد و هم به مثابه آموزهايشان سبب اتحاد 

ويژه  ديني و اخالقي در طول تاريخ مسلمانان، به
شيعيان، بر چگونگي رويكرد به برخي مفاهيم 
  .اساسي مانند اقتدار، جنگ و صلح، تأثير گذاشت

ترين مردم به رسول  شبيه) ع(امام حسن
از . در خوي، رفتار و سيادت بود) ص(خدا
 به وي نقل شده است كه خطاب) ص(پيامبر
) صورت(اي حسن، تو از جهت آفرينش«: فرمود
  .»شبيه من هستي) سيرت و رفتار(و اخالق

با اشرافي گري بني اميه و ) ع(امام حسن
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داند؛ يعني بر اساس عملكرد حضرت، وظيفه  مي
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حضرت در حقيقت انقالب سبزي بود كه زمينه 
انقالب سرخ حسيني را فراهم ساخت و اين 
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ريز انقالب علمي امام باقر عليه السالم و امام  پايه

صادق عليه السالم در عصر طاليي خأل انتقال 
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به اين ترتيب سمي مهلك تهيه . عمل بپوشاند
كرد و آن را توسط همسر آن حضرت به او 

حضرت پس از مدتي درد و رنج، در روز .خوراند
 هجري به لقاء اهللا 50 ماه صفر سال 28

ي  برادرش امام حسين عليه السالم، جنازه.شتافت
او را پس از تغسيل و نماز براي دفن به سوي 

بر برد ولي سرانجام بر اثر مسجد و روضه پيام
رسول .اميه در بقيع به خاك سپرد ممانعت بني

ها پيش از  خدا صلّي اهللا عليه و آله و سلّم سال
هر كس بر « : شهادت امام حسن فرموده بود 

ها كور  حسن گريه كند، چشمش روزي كه ديده
، كور نمي شود و هركس )روزقيامت(مي شوند 

روزي كه همه دلها در مصيبت او اندوهگين شود، 
زيارت حسن . اندوهگين است، غم و اندوهي ندارد

  ».ها در قيامت است ي استواري قدم مايه
 

 )ع(رسالت امام حسن
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جداشده هاي فرقه رجوي با رصد دقيق فرقه       
در آلباني خطاب به مريم رجوي عنوان مي كنند        

 مـي باشـد و        كه اينجا آخر خـط فرقـه رجـوي        
مـامي  فروپاشي اين فرقه ضـد انـساني و آزادي ت    

اســيران دربنــد آن امــري محتــوم و ترديــد     
  .ناپذيراست

 اغتشاش در آخرين جلسه به گزارش فراق ،
سخنراني مريم رجوي كه نشست وي را برهم زد     

اعتراض . اوج اعتراض هاي اعضا رابه دنبال داشت  
از نقطه اي شروع شد كه مريم رجوي سعي كرده 
ــضا را    ــه ، اع ــاي طعم ــست ه ــد نش ــود همانن ب

 وعـدم تحقـق        بن بست كنوني فرقه    مقصراصلي
سرنگوني قلمداد نمايد ولي دراين هنگام چند نفر 
به حالت اعتراض خطاب به مريم رجوي گفته اند    
كه ديگردوران تهديد و قدرت نمايي شما گذشته 
اينجا عراق نيست در ضمن فراموش نكنيـد كـه          

  .صدام هم سرنگون و بدرك واصل شده است

هـا سـه هـدف      مريم رجوي با ايـن نشـست        
  .اساسي را دنبال مي كند

برگزاري نشست هاي اليه اي بـه منظـور         ) 1
مقابله با اعتراضات و تناقضات اعضا بخصوص بعد       
از اخراج از عـراق ومـوج جـدايي و ريـزش آنهـا              
درآلباني كه ترس و وحشت آنهـا را از فروپاشـي           

  .افزايش داده است
برنامه ريـزي جهـت مقابلـه بـا حـضور       ) 2

در آلباني كه مي تواند بعنـوان يـك         خانوادها  
پارامتر تعيين كننده به ايـن نارضـايتي اعـضا          

  .دامن بزند
سفر وزير خارجـه آلبـاني بـه ايـران طـي       ) 3

ماههاي گذشته و بحث بازگشايي سـفارت هـاي      
ايران و آلباني درتهران و تيرانا كه مي تواند عرصه 
را برفعاليت هاي تروريستي فرقه رجوي درآلباني      

تر ودست خانوادها را براي سفربه آن كشور      تنگ  
بازتر نمايد و اين امرشكستن طلسم اختناق و غل 

و زنجيرهاي كنترل مخرب ذهن و الجـرم آزادي   
اسـيران را درپـي خواهـد داشـت مـريم رجـوي       
ــه    ــت پاچ ــه را دس ــن فرق ــركردگان اي وديگرس

  .وعصباني ساخته است
طبق آخرين خبرهاي دريافتي از آلباني مريم      

ي براي مهار اين بحـران هـا و جلـوگيري از         رجو
   ريزش نيروها و وادار كردنشان به وفاداري به فرقه

مدام به آلباني رفت و آمد مي كند تا شايد بتواند         
به نحوي به اين نارضايتي ها پايان دهد ولي موج       
جدايي اعضا در روزهاي اخير كه حتي اعضاي با         

 خانواده ها سابقه را هم دربر دارد و تالش بي وقفه
جهت برقراري تماس با عزيزان و رفتن به آلبـاني   
جهت مالقات خود بخوبي گـواه ايـن اسـت كـه            
تقالهاي مذبوحانـه مـريم رجـوي راه بـه جـابي            
نخواهد برد و فروپاشـي ايـن فرقـه ضـد انـساني        
وآزادي تمامي اسيران دربند آن امري محتـوم و         

  .ترديد ناپذيراست
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  :اعضاي جدا شده فرقه رجوي خطاب به مريم رجوي
  

 اينجا آخر خط است
  موج جدايي اعضا كه حتي اعضاي با سابقه را هم دربر دارد و تالش بي وقفه خانواده ها جهت برقراري تماس با عزيزان و رفتن

 به آلباني جهت مالقات خود بخوبي گواه اين است كه تقالهاي مذبوحانه مريم رجوي راه به جابي نخواهد برد و فروپاشي اين فرقه 
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ـا در محـل دفتـر انجمـن              تعدادي از خانواده ه
ـا در مـورد            نجات اسـتان مازنـدران حـضور يافتـه ت
آخـرين وضـعيت فرقــه تروريـستي رجـوي مطلــع     

ـات بـه     گردند و اينكه چگونه مـي تـوان بـر          اي مالق
  .كشور آلباني رفت 

ـات مركـز      به گزارش فراق به نقل از        انجمـن نج
 ، ابتدا مسئول نشـست بـه وضـعيت فرقـه        مازندران

تروريستي رجوي در كشور آلباني پرداختـه و اينكـه    
 مناسـبات فرقـه در آن كــشور بـه حالـت انفجــاري    
رسيده است و در حال حاضر مريم قجـر نيـز بـراي            
ـاني بـه         جمع و جور كردن اين مسئله در كـشور آلب
ـا راه انـدازي شـوهاي           سر مي برد و سعي مي كند ب
مسخره وانمود نمايد كه خبري از اوضاع بهم ريختـه    

ـا   . !!!تشكيالت فرقه تروريستي رجـوي نيـست   ام
 خبرهايي كه از درون مناسبات به گوش مـي رسـد          
ــرات از   نــشان مــي دهــد كــه تعــداد زيــادي از نف
مناسبات جهنمي رجـوي جـدا شـده انـد ولـي بـه        

خاطر مسائل اقتصادي حاضر نيستند اعالم جـدايي        
كنند و اين حربه اي اسـت كـه در شـرايط كنـوني              

   .رجوي در كشور آلباني در پيش گرفته است
يكــي از اعــضاي فعــال  سـيد محمــد يعقــوبي 
ـام سـرتا      خانواده ها در اين خصو     ص اظهار نمـود تم

ـاري فـرا             ـا ك پاي فرقه تروريستي رجوي دروغ و ري
  گرفته است چون در مـورد خـواهر خـودم بـه جـد          
مي گـوئيم وقتـي كـه خـواهرم در تلويزيـون فرقـه         
حـرف مـي زد تمامــاً يـك مــشت دروغ بـوده كــه     

  !خودش هم آن حرفها را قبول نداشته است
 حـسن آهنگـر طبقـي كـه بـرادرش       در ادامـه 

ـار مغزشــويي فرقــه      عبدالحــسين آهنگــر گرفتـ
همچنانكـه   :تروريستي رجوي مي باشد مـي گويـد  

ـا      مي دانيد رجوي ملعون اجازه ديدار به ما خانواده ه
در كشور عراق را نداد ولي حتي اگـر الزم باشـد بـه        
ـا            ـا ب ـا بتـوانيم در آنج كشور آلباني خـواهيم رفـت ت

ـام بـه     .برادرم مالقات داشته باشـم   رجـوي  ايـن پي

ـا               ـانواده ه ـا خ تروريست مي باشـد كـه از دسـت م
ـار بـه كـشور     .خالصي ندارد  همانگونه كه چندين ب

ـا بـرادرم كـه              عراق سفر كردم باز هم براي مالقات ب
اسير مغز شويي رجوي شده به كشور آلباني خـواهم      

  .رفت 
يك ديگـر   ضيايي داماد محمد رضا خميسي
 بـه  بايـد  :از حاضرين در اين نشست گفته اسـت 

رجوي شيطان خطاب كرد كه اصالً به فكر جـان      
بچه ها نيست و سعي دارد بـا شـيوه هـاي ضـد            

وي افـزود   .انقالبي رابطه خانواده را قطـع كنـد   
من به همراه همسرم تمـام راههـاي مربـوط بـه            

را مـورد بررسـي    مالقات با محمد رضا خميسي
قــرار خــواهم داد چــرا كــه هــر روز مــي گــذرد 

 فرقه تروريستي رجوي پيـدا      شناخت بيشتري از  
مي كنم كـه افـرادي ماننـد محمـد رضـا اسـير             
مغزشويي تشكيالت جهنمي قرار گرفتـه و بايـد         

  .به او و ديگر افراد كمك كرد 
  
  
  

  : عنوان شدي مازندراني هادر نشست خانواده 

  رجوي با استقامت خانواده ها به زودي شكست مي خورد
 

  گروه دين و انديشه فراق؛
نيمه ماه مبارك رمضان سال روز والدت با 

به . مي باشد) ع(سعادت امام حسن المجتبي 
همين مناسبت گروه دين و انديشه فراق نگاهي 
به رسالت آن امام كريم و بزرگوار در مبارزه با 

  . خط نفاق داشته است
در اوج حضور نفاق در ) ع(امام حسن مجتبي

معه اسالمي خالفت را بر عهده گرفتند و با جا
گري و از سويي ديگر نفاق مواجه  پديده اشرافي

  .كردند بودند كه بايد با آن مبارزه مي
معروف به ) ع(طالب حسن بن علي بن ابي

امام حسن مجتبي دومين امام شيعه و 
و حضرت ) ع(ترين فرزند امام علي بزرگ
فت  سالگي به خال37است كه در ) س(فاطمه

  .ق با معاويه، صلح كرد. ه41رسيد و در سال 
 ماه و سه 6دوره خالفت دومين امام شيعيان 

پس از صلح، به ) ع(امام حسن. روز طول كشيد
مدينه رفتند و ده سال در آنجا بودند تا اينكه به 
شهادت رسيدند و در قبرستان بقيع به خاك 

داري امامت و خالفت و تالش  عهده.سپرده شدند
هت اتحاد و همبستگي ميان مسلمانان كه در ج

در نهايت منجر به صلح با معاويه شد، تصويري 
به ) ع(كلي از شخصيت بردبار امام حسن مجتبي

دوران خالفت و صلح امام .دهد دست مي
ترين رخدادهاي حيات  با معاويه از مهم) ع(حسن

ايشان و نيز صدر اسالم بود كه هم در زمان خود 
اي  شد و هم به مثابه آموزهايشان سبب اتحاد 

ويژه  ديني و اخالقي در طول تاريخ مسلمانان، به
شيعيان، بر چگونگي رويكرد به برخي مفاهيم 
  .اساسي مانند اقتدار، جنگ و صلح، تأثير گذاشت

ترين مردم به رسول  شبيه) ع(امام حسن
از . در خوي، رفتار و سيادت بود) ص(خدا
 به وي نقل شده است كه خطاب) ص(پيامبر
) صورت(اي حسن، تو از جهت آفرينش«: فرمود
  .»شبيه من هستي) سيرت و رفتار(و اخالق

با اشرافي گري بني اميه و ) ع(امام حسن
نفاق و درويي مواجه بودند و رويارويي با كساني 

هاي ديني در جهت اهداف دنيوي  كه از ارزش

تر  كردند در اين شرايط سخت سوء استفاده مي
در عين حال به فكر فقرا بودند ) ع(نامام حس.بود

و همچنين مستضعفان، كساني كه حقشان ضايع 
را نشان ) ع(شده بود كه اين بعد كريميت امام

مهمترين حادثه در زندگي امام حسن .دهد مي
السالم جريان صلح معاويه با آن حضرت  عليه
تحليل اين حادثه ضروري به نظر مي رسد . است

 حجتي بر آيندگان زيرا خود امام صلحش را
داند؛ يعني بر اساس عملكرد حضرت، وظيفه  مي

انسان نيز در شرايط مشابه با آن زمان، صلح و 
بررسي مقدمات و شرايط و عللي .مصالحه است

كه صلح را ايجاب كرد و دقت در كيفيت وقوع 
صلح و مواد صلحنامه و موشكافي نتايج شيرين 

آن بر هاي سهمگين  صلح براي جناح حق و ضربه
كند كه صلح آن  خوبي روشن مي جناح باطل به

حضرت در حقيقت انقالب سبزي بود كه زمينه 
انقالب سرخ حسيني را فراهم ساخت و اين 

ستيزانه،  حركت به جا در كنار آن جنبش ظلم
ريز انقالب علمي امام باقر عليه السالم و امام  پايه

صادق عليه السالم در عصر طاليي خأل انتقال 
عباس گشت و به اين  اميه به بني ت از بنيقدر

گر  ترتيب، اسالم ناب محمدي كه در تشيع جلوه
بود، نهال خود را آبياري نمود و به درخت 

تمامي تالش امام حسن .تنومندي تبديل كرد

پس از قبول صلح اين بود كه فوايد مورد نظرش 
را از صلح به نتيجه برساند و بر اين اساس در 

به حفظ نيروهاي كيفي و خالص تمام اين مدت 
، بازسازي نيروهاي خسته و وازده و تفسير 

تالش موفق امام حسن .صحيح اسالم پرداخت
كرسي نشاندن اهداف صلح باعث شد كه  براي به

معاويه طرح قتل حضرت را پيگيري نمايد تا 
بتواند به خواسته ديرين خود يعني تبديل 
ي  خالفت اسالمي به سلطنت موروثي، جامه

به اين ترتيب سمي مهلك تهيه . عمل بپوشاند
كرد و آن را توسط همسر آن حضرت به او 

حضرت پس از مدتي درد و رنج، در روز .خوراند
 هجري به لقاء اهللا 50 ماه صفر سال 28

ي  برادرش امام حسين عليه السالم، جنازه.شتافت
او را پس از تغسيل و نماز براي دفن به سوي 

بر برد ولي سرانجام بر اثر مسجد و روضه پيام
رسول .اميه در بقيع به خاك سپرد ممانعت بني

ها پيش از  خدا صلّي اهللا عليه و آله و سلّم سال
هر كس بر « : شهادت امام حسن فرموده بود 

ها كور  حسن گريه كند، چشمش روزي كه ديده
، كور نمي شود و هركس )روزقيامت(مي شوند 

روزي كه همه دلها در مصيبت او اندوهگين شود، 
زيارت حسن . اندوهگين است، غم و اندوهي ندارد

  ».ها در قيامت است ي استواري قدم مايه
 

 )ع(رسالت امام حسن
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حسن ثابت رستمي برادر محمد مهدي ثابت       
رستمي كه از خانواده هاي فعـال اسـتان بـشمار     

ون چندين بار به عراق جهـت ديـدار         رفته و تاكن  
با برادرش رفته است ، گفت اكنون پـدر گرامـي           
شان به بيماري مبتال شده است تـا كـي رجـوي     
تروريست مي خواهد اين كار كثيف ضد انـساني         
را ادامه دهد ؟ آيا فكر مي كنند كه خانواده ها از          
 :عزيزانشان مي گذرند ؟ وي همچنين مي گويد

يت فرقه تروريستي رجـوي در  از قرار معلوم وضع 
كشور آلباني بسيار خراب مي باشد چـون مـريم          
قجر سراسيمه و مخيفانه به آنجا رفته تـا مـسئله    
تشكيالتش را سر و سامان بدهد خـودش نـشان      
از وخيم بودن وضعيت نفـرات دارد و ايـن خبـر            
خوشحال كننده اي براي ما خانواده ها مي باشد         

ادرم اميـدي بـه     كه ديگر همه نفـرات ماننـد بـر        
  .آينده دروغين رجوي ندارند 

ــه   ــاره گفــت كــه ســران فرق بايــد در ايــن ب
تروريستي رجوي هـستند كـه بـا زدن سـنگ و        
توهين كردن و لجن پراكنـي عليـه خـانواده هـا            
سعي داشتند مقاومت شـان را در هـم بـشكنند           
ولي بـاز هـم شـاهد بـوديم كـه هـر بـار تعـداد                

دند براي مالقات   بيشتري از اين خانواده حاضر بو     
  .به عراق بروند 

محمد علي نيكزاد برادر نـاتني محمـد رضـا          
قنبرزاده كه هميشه و در همه حال برادرشـان را       
تنهــا نگذاشــتند و هــر بــار بــه عــشق ديــدار بــا 
برادرشان به عراق مـي رفتنـد تـا شـايد بتواننـد          

چـه سـود    مالقاتي با محمدرضا داشته باشد ولي
 تروريـستي رجـوي   كه مسئولين سنگ دل فرقه    

هر بار مانع مالقات اين دو برادر مي شدند لـيكن    
هر بار باز اراده اي كـه آقـاي نيكـزاد از خـودش           
نشان مي داد مشخص بود كه باالخره روزي كـه        
همانا رهايي برادرش از چنگال فرقـه تروريـستي     

  .رجوي مي باشد خواهد رسيد 
نيكزاد اظهار داشته اسـت مـن خيلـي بـه         

يدار با برادرم رفتم ولي چيزي كه عراق براي د
برايم مشخص است رجوي نمي خواهد يكـي         
از بچه ها از تشكيالت شان جدا شود چرا كـه      
مي ترسد نفر جدا شده دسـت بـه افـشاگري           
بزند به همين خاطر با انواع شـيوه هـاي ضـد         
انقالبي مي خواهد مانع مالقات ما خانواده هـا     

   .بشود

ش را مي رجوي تروريست چوب خيانت هاي
خورد چون كارهاي ضد انقالبي كه عليه مردم 
ايران انجام داده اسـت بايـد تقاصـش را پـس       

اكنون با اخباري كه از وضعيت دروني       . بدهد  
فرقه تروريستي رجوي بدست آوردم نشان مي 
دهد كه اين اميدواري وجود دارد كـه شـاهد          
فروپاشي فرقه رجوي در آينده باشيم چرا كـه     

 كشور آلباني رفتنـد ريـزش       طي مدتي كه به   
نيرو بسيار زياد بوده است و اين مايه دلگرمي         

  .ما مي باشد 
در ادامه بحث ضيايي در تائيد حرفهاي آقاي        
نيكزاد عنوان داشت كه من هم مـي تـوانم ايـن            
شرايط را براي فرقه تروريـستي رجـوي حـدس          
بزنم چون ديگر مناسبات فرقـه شـرايط عـراق را       

ر را بيشتر كنند فرد از آنـان       ندارد اگر قدري فشا   
جدا مي شود به همين خاطر مريم قجـر اكنـون           
در كشور آلباني حضور يافته تا راههـاي مختلـف      
جدا شدن نفرات را در مناسبات ببندد و من هـم   
مي توانم اميدوار باشـم و بايـد بگـويم كـه سـال       
آينده سـال فروپاشـي فرقـه تروريـستي رجـوي         

  .باشد 
هادي ( دگان استان در ادامه جلسه جدا ش

ــان و    ــداهللا افغ ــالحي ، عب ــرج ص ــباني ، اي ش
بار ديگر به افشاي   ) محمدرضا گلي اسكاردي    

ماهيت رجوي تروريست پرداختند بـه شـيوه         
هايي كـه امكـان دارد سـران فرقـه در پـيش        
بگيرند با خانوادها صحبت نمودند اين آگاهي از 
ماهيت رجوي براي خانواده ها بسيار خوب بود 

كه بيان نمودند هر روز كه مي گـذرد بـه      چرا  
ابعاد جديدي از ماهيت ضـد انقالبـي رجـوي          
تروريست پي مي برند و بايد براي مقابله با اين 
توطئه ها كمربندها را در سال آينده سفت تر         
كرد چون با استقامت و پايداري ما خانواده ها       
مي توان رجوي تروريست را شكست داد و او را 

 به مالقات ما با عزيزانمـان تـن         وادار نمود كه  
  .بدهد 

در پايان ضمن تبريك سـال جديـد بـراي        
همــه خانوادهــا آرزوي ســالمتي و رهــايي    
عزيزانشان را از چنگال فرقه تروريستي رجوي 

  .خواستار شدند 
 

كه حتي از سـوي ضـدايراني تـرين چهـره سـنا            
ــافقين از      ــه من ــين ك ــك ك ــناتور م ــي س يعن
سمپاتيزانهاي وي به شمار مي روند نيـز قـانوني          

 به جز آنكـه خـشم رهبـري    دانسته شد كه طبعاً  
ــزواي    ــشاني از ان ــت، ن ــوي را برانگيخ ــه رج فرق

  .رويكرد آنان است
بازگرديم به موضوع انتخابات و ايـن موضـوع         
قابل طرح كه در عين حال كه منافقين تبليغات         
فراواني مي كنند تا نشان دهند هيچ جناح ميانه         
رويي در صـحنه انتخابـات ايـران وجـود نـدارد،            

ه اروپا با نگاهي واقع بينانه اعتقـاد        جهان و به ويژ   
راسخ دارد كه نه تنها جناح ميانه رو در سياسـت   
ايران وجود دارد، بلكه بايستي از سياستهايي كـه    

كند پرهيز نمود كه بـه معنـاي    آن را تضعيف مي   
بي اعتنايي به رويكرد منافقين و ناديـده گـرفتن         
ــه   ــا آنجــا ك ــامعقول آن اســت، ت ــدگاههاي ن دي

» سـراب اسـتعماري   « ناگزير از تفسير     باندرجوي

  !در مقابل نگاه غرب است
المللــي امــا  هــاي بــين مهمتــر از واكــنش

تحوالت داخلـي اسـت كـه درسـت در نقطـه         
مقابل شعار تحريم نشان از مـشاركت جـويي         

دار  اي كه  مردم در تمام آحاد آن دارد، پديده   
و دسته رجوي در مواجه با آن چـاره اي جـز            

هاي تكراري ماننـد خـالي        ييتكرار هذيان گو  
گيري و اتهام هميشگي  هاي رأي بودن صندوق

تقلب و ارائـه اطالعـات دروغ در بـاره ميـزان           
شركت كنندگان از سـوي نهادهـاي نظـارتي         

جالب اين كه دسـتگاه تبليغـاتي       .نخواهد داشت 
باندرجوي با وجود كاناليزه كردن همه مطالـب و         

 رسـانه  درج دهها مطلب كليشه اي و تكراري در      
اش نيــز نتوانــسته اســت بــر واقعيــت حــضور و  
مشاركت مردم در انتخابـات سـرپوش بگـذارد و          

  . ناگزير از اعتراف به آن شده است
به عنوان نمونه نگاه كنيد به مطلبـي منـدرج        

رژيــم « در ســايت همبــستگي ملــي بــا عنــوان 
ميخواهد شما ابرويش را بزك كنيد، چـشمش را     

هلـوان كـه در آن   بـه قلـم حـسين پ   » .كور كنيد 
برخالف تمام دروغهاي دسـتگاه تبليغـاتي فرقـه      
رجوي، به نقش مردم در انتخابـات اذعـان شـده         

وي در ايـن مقالـه از مـردم عاجزانـه مــي     .اسـت 
خواهد كه در اين انتخابـات شـركت نكننـد و در     

كار بسيار آسان اينـست كـه      « : خانه خود بمانند  
م دهيـد   در روز نمايش انتخابات هر كاري را انجا       

مطمئن باشيد در تغييـر دوران      . جز رأي دادن    به
  ».ترين كاراست ترين و راحت اين بزرگ

بــه هــر روي ايــن بــار نيــز هماننــد گذشــته 
انتخابات رياست جمهوري با شوق و شور فـراوان      
و با شركت گسترده مردم برگـزار خواهـد شـد و        
دنيا نيـز انجـام و نتـايج آن را مـشتاقانه تعقيـب         

و بـارديگر دار و دسـته رجـوي يـك     خواهد كرد  
  .قدم ديگر به دوزخ نزديك خواهند شد

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

ســركرده فرقــه تروريــستي رجــوي در    
سخنراني نوروزي خود از رييس جمهور آمريكا 
خواست كه فشارها به ايران را افزايش دهـد و    

ــدار ــپاه پاس ــاي  س ــروه ه ــت گ ان را در فهرس
  .تروريستي قرار دهد

به گزارش فراق، اينترنشنال بيزينس تايمز از        
درخواست مريم رجوي براي قطع روابـط دولـت         

  .آمريكا با ايران خبر داد
سركرده فرقه رجوي كه در تجمعي در تيرانا،        
پايتخت آلباني سخنراني مـي كـرد، درخواسـت          

  .طرح كردهايي را از دولت دونالد ترامپ م
او نخــست خواهــان قطــع روابــط تجــاري و 
ديپلماتيك آمريكا با ايران شد تا زماني كه اعدام و 

  .شكنجه در ايران متوقف شود
درخواست دوم سـركرده منـافقين از ريـيس       
جمهور اياالت متحده، اخراج نيروهـاي ايرانـي از         
منطقه است كه به گفته او بـا سـكوت غـرب، در      

  . كرده اندكشورهاي منطقه پيشروي
مريم رجوي سومين درخواست خود را همنوا    
بـا برخــي مقامــات آمريكـايي، قــرار دادن ســپاه   
پاسداران در فهرسـت گـروه هـاي تروريـستي و          
محدود كردن آزادي فعاليت هاي آن دانست و در 

ايران بـراي    نهايت خواهان احترام به تالش مردم     
  .آزادي شد

اتي يا اين كه مريم رجوي دچار اشتباه محاسب
توهم در مورد فضاي سياسي داخل ايران است بر 
كسي پوشيده نيست، امـا درخواسـت هـاي او از       
دونالد ترامپ نشان مي دهد كه سركرده منفاقين 
از اوضاع و احوال بين المللـي هـم چنـدان آگـاه       

  .نيست
او در حالي خواهان قطع روابط ديپلماتيك و        

ر بيش از اقتصادي آمريكا با ايران شده كه دو كشو
سـه دهـه اسـت بـا يكـديگر هـيچ گونـه رابطـه         
ديپلماتيكي نداشته اند و تنها در سال هاي اخير         

در مذاكرات چندجانبه هـسته اي تمـاس هـايي       
  .ميان وزيران خارجه دو طرف وجود داشته است

او كه رهبري فرقه اي جنايت كار را بر عهـده   
دارد و همواره از حمايت هاي مـالي و تـداركاتي       

رهاي غربي بهره برده است، دوستان خود را        كشو
متهم مي كند كه در مقابل پيشروي هاي ايـران          

  .در منطقه سكوت كرده اند
درخواست هاي مريم رجوي از رييس جمهور 
اياال ت متحده در حالي مطرح مي شود كه پيش   

براي افزايش » سي نفر «  از اين هم نامه موسوم به
، موجب تعجب و تحريم هاي ايران از سوي آمريكا

  .خشم ايراني ها شده بود
از ســوي ديگــر، دعــوت از تركــي فيــصل، 
شاهزاده سعودي ضدايران، در نشست سـاالنه       
اين گروهك گواه روشني از همسويي مواضـع        
اين گروه تروريـستي بـا مقامـات عربـستان و          

  .اسرائيل بود
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كوشـد   ها مي باند رجوي با انواع و اقسام شيوه    
تا نمايشي از حضور فعال و مداخله گـر خـود در       
امور سياسي به نمايش بگذارد، گـاه بـا برگـزاري         
ــي   ــضور برخ ــي آن ح ــا ويژگ ــه تنه ــوهايي ك ش
سخنرانان خـارجي اسـت و گـاه بـا مـصاحبه بـا        
معارضين سوري و در عين حال تكرار مواضع هر      

امـا  . كشور و نهادي كه ضد ايران سـخن بگويـد         
هـايي، صـحنه سياسـت        برخالف چنين نمـايش   

المللي، نـشانگر انـزوا و   ايران اعم از داخلي و بين     
ــروه    ــدگاه گ ــرد و دي ــدن رويك ــارج ش از دور خ

    .تروريستي مجاهدين است
يكي از مهمترين رويدادهايي كه اين انـزوا را         

برجسته كرده و به نمـايش مـي گـذارد، رويـداد       
انتخابات و به ويژه انتخابات رياست جمهوري در         

باندرجوي با مواضع قبل، حين و بعد       . ايران است 
خاباتي خود همـواره در صـدد بـوده اسـت تـا        انت

انتخابــات در ايــران را غيــرآزاد، بــدون اســتقبال 
مردم و غير رقابتي نشان دهد كه مردم و جامعـه   
جهاني بايد آن را تحريم كرده و از كنـار آن بـي             

  .اعتنا بگذرد
اما حقيقت اين است هم مردم و هم جامعـه           

اتنـد  جهاني به شدت عالقمند و نگران اين انتخاب       
مـثالً اقـدام نماينـدگان سـناي     . و از آن متأثرنـد 

آمريكا در خارج كردن يـك اليحـه ضـدايراني از      

روند قانونگذاري به دليل تبعات احتمـالي آن بـر         
روي نتايج انتخابات در ايران به عنوان يك نمونه         

از دسـتور خـارج   . فوق العاده قابـل توجـه اسـت       
 شدت  شدن اين اليحه كه از سوي نمايندگان به       

تنــدروي ســنا و عليــه برنامــه موشــكي و ســپاه 
پاسداران تهيه شده بود در حالي بود كـه از قـضا     

هاي فراوان كوشيدند تا زمينه       منافقين با سعايت  
اقدامات ضدايراني، آن هم در ايام انتخابات را بـه          

  .همين بهانه فراهم آورند
جا دارد تا همين جا به موضع گيـري سـناي     
آمريكا در باره قرارداد شركت هواپيمايي آسـمان        
با شركت بوئينگ براي خريد هواپيما اشاره كنيم        

 مجله خبري تحليلي

  انتخابات ايران

   خاري
  در چشم رجوي 
 

  توهم هاي فرقه رجوي و درخواست از دونالد ترامپ
  

  سركرده فرقه تروريستي رجوي در سخنراني نوروزي خود از رييس جمهور آمريكا خواست كه فشارها به ايران را افزايش 
  اي تروريستي قرار دهدهرست گروه هدهد و سپاه پاسداران را در ف

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

ســركرده فرقــه تروريــستي رجــوي در    
سخنراني نوروزي خود از رييس جمهور آمريكا 
خواست كه فشارها به ايران را افزايش دهـد و    

ــدار ــپاه پاس ــاي  س ــروه ه ــت گ ان را در فهرس
  .تروريستي قرار دهد

به گزارش فراق، اينترنشنال بيزينس تايمز از        
درخواست مريم رجوي براي قطع روابـط دولـت         

  .آمريكا با ايران خبر داد
سركرده فرقه رجوي كه در تجمعي در تيرانا،        
پايتخت آلباني سخنراني مـي كـرد، درخواسـت          

  .طرح كردهايي را از دولت دونالد ترامپ م
او نخــست خواهــان قطــع روابــط تجــاري و 
ديپلماتيك آمريكا با ايران شد تا زماني كه اعدام و 

  .شكنجه در ايران متوقف شود
درخواست دوم سـركرده منـافقين از ريـيس       
جمهور اياالت متحده، اخراج نيروهـاي ايرانـي از         
منطقه است كه به گفته او بـا سـكوت غـرب، در      

  . كرده اندكشورهاي منطقه پيشروي
مريم رجوي سومين درخواست خود را همنوا    
بـا برخــي مقامــات آمريكـايي، قــرار دادن ســپاه   
پاسداران در فهرسـت گـروه هـاي تروريـستي و          
محدود كردن آزادي فعاليت هاي آن دانست و در 

ايران بـراي    نهايت خواهان احترام به تالش مردم     
  .آزادي شد

اتي يا اين كه مريم رجوي دچار اشتباه محاسب
توهم در مورد فضاي سياسي داخل ايران است بر 
كسي پوشيده نيست، امـا درخواسـت هـاي او از       
دونالد ترامپ نشان مي دهد كه سركرده منفاقين 
از اوضاع و احوال بين المللـي هـم چنـدان آگـاه       

  .نيست
او در حالي خواهان قطع روابط ديپلماتيك و        

ر بيش از اقتصادي آمريكا با ايران شده كه دو كشو
سـه دهـه اسـت بـا يكـديگر هـيچ گونـه رابطـه         
ديپلماتيكي نداشته اند و تنها در سال هاي اخير         

در مذاكرات چندجانبه هـسته اي تمـاس هـايي       
  .ميان وزيران خارجه دو طرف وجود داشته است

او كه رهبري فرقه اي جنايت كار را بر عهـده   
دارد و همواره از حمايت هاي مـالي و تـداركاتي       

رهاي غربي بهره برده است، دوستان خود را        كشو
متهم مي كند كه در مقابل پيشروي هاي ايـران          

  .در منطقه سكوت كرده اند
درخواست هاي مريم رجوي از رييس جمهور 
اياال ت متحده در حالي مطرح مي شود كه پيش   

براي افزايش » سي نفر «  از اين هم نامه موسوم به
، موجب تعجب و تحريم هاي ايران از سوي آمريكا

  .خشم ايراني ها شده بود
از ســوي ديگــر، دعــوت از تركــي فيــصل، 
شاهزاده سعودي ضدايران، در نشست سـاالنه       
اين گروهك گواه روشني از همسويي مواضـع        
اين گروه تروريـستي بـا مقامـات عربـستان و          

  .اسرائيل بود
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كوشـد   ها مي باند رجوي با انواع و اقسام شيوه    
تا نمايشي از حضور فعال و مداخله گـر خـود در       
امور سياسي به نمايش بگذارد، گـاه بـا برگـزاري         
ــي   ــضور برخ ــي آن ح ــا ويژگ ــه تنه ــوهايي ك ش
سخنرانان خـارجي اسـت و گـاه بـا مـصاحبه بـا        
معارضين سوري و در عين حال تكرار مواضع هر      

امـا  . كشور و نهادي كه ضد ايران سـخن بگويـد         
هـايي، صـحنه سياسـت        برخالف چنين نمـايش   

المللي، نـشانگر انـزوا و   ايران اعم از داخلي و بين     
ــروه    ــدگاه گ ــرد و دي ــدن رويك ــارج ش از دور خ

    .تروريستي مجاهدين است
يكي از مهمترين رويدادهايي كه اين انـزوا را         

برجسته كرده و به نمـايش مـي گـذارد، رويـداد       
انتخابات و به ويژه انتخابات رياست جمهوري در         

باندرجوي با مواضع قبل، حين و بعد       . ايران است 
خاباتي خود همـواره در صـدد بـوده اسـت تـا        انت

انتخابــات در ايــران را غيــرآزاد، بــدون اســتقبال 
مردم و غير رقابتي نشان دهد كه مردم و جامعـه   
جهاني بايد آن را تحريم كرده و از كنـار آن بـي             

  .اعتنا بگذرد
اما حقيقت اين است هم مردم و هم جامعـه           

اتنـد  جهاني به شدت عالقمند و نگران اين انتخاب       
مـثالً اقـدام نماينـدگان سـناي     . و از آن متأثرنـد 

آمريكا در خارج كردن يـك اليحـه ضـدايراني از      

روند قانونگذاري به دليل تبعات احتمـالي آن بـر         
روي نتايج انتخابات در ايران به عنوان يك نمونه         

از دسـتور خـارج   . فوق العاده قابـل توجـه اسـت       
 شدت  شدن اين اليحه كه از سوي نمايندگان به       

تنــدروي ســنا و عليــه برنامــه موشــكي و ســپاه 
پاسداران تهيه شده بود در حالي بود كـه از قـضا     

هاي فراوان كوشيدند تا زمينه       منافقين با سعايت  
اقدامات ضدايراني، آن هم در ايام انتخابات را بـه          

  .همين بهانه فراهم آورند
جا دارد تا همين جا به موضع گيـري سـناي     
آمريكا در باره قرارداد شركت هواپيمايي آسـمان        
با شركت بوئينگ براي خريد هواپيما اشاره كنيم        

 مجله خبري تحليلي

  انتخابات ايران

   خاري
  در چشم رجوي 
 

  توهم هاي فرقه رجوي و درخواست از دونالد ترامپ
  

  سركرده فرقه تروريستي رجوي در سخنراني نوروزي خود از رييس جمهور آمريكا خواست كه فشارها به ايران را افزايش 
  اي تروريستي قرار دهدهرست گروه هدهد و سپاه پاسداران را در ف

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجله خبري تحليلي 28

  رويداد
 

 96بهار   /  11شماره     /  فراق نامه

 

  گزارش
 

 96بهار   /  11شماره     /  فراق نامه

 

 

 مجله خبري تحليلي 25

 

 

 

حسن ثابت رستمي برادر محمد مهدي ثابت       
رستمي كه از خانواده هاي فعـال اسـتان بـشمار     

ون چندين بار به عراق جهـت ديـدار         رفته و تاكن  
با برادرش رفته است ، گفت اكنون پـدر گرامـي           
شان به بيماري مبتال شده است تـا كـي رجـوي     
تروريست مي خواهد اين كار كثيف ضد انـساني         
را ادامه دهد ؟ آيا فكر مي كنند كه خانواده ها از          
 :عزيزانشان مي گذرند ؟ وي همچنين مي گويد

يت فرقه تروريستي رجـوي در  از قرار معلوم وضع 
كشور آلباني بسيار خراب مي باشد چـون مـريم          
قجر سراسيمه و مخيفانه به آنجا رفته تـا مـسئله    
تشكيالتش را سر و سامان بدهد خـودش نـشان      
از وخيم بودن وضعيت نفـرات دارد و ايـن خبـر            
خوشحال كننده اي براي ما خانواده ها مي باشد         

ادرم اميـدي بـه     كه ديگر همه نفـرات ماننـد بـر        
  .آينده دروغين رجوي ندارند 

ــه   ــاره گفــت كــه ســران فرق بايــد در ايــن ب
تروريستي رجوي هـستند كـه بـا زدن سـنگ و        
توهين كردن و لجن پراكنـي عليـه خـانواده هـا            
سعي داشتند مقاومت شـان را در هـم بـشكنند           
ولي بـاز هـم شـاهد بـوديم كـه هـر بـار تعـداد                

دند براي مالقات   بيشتري از اين خانواده حاضر بو     
  .به عراق بروند 

محمد علي نيكزاد برادر نـاتني محمـد رضـا          
قنبرزاده كه هميشه و در همه حال برادرشـان را       
تنهــا نگذاشــتند و هــر بــار بــه عــشق ديــدار بــا 
برادرشان به عراق مـي رفتنـد تـا شـايد بتواننـد          

چـه سـود    مالقاتي با محمدرضا داشته باشد ولي
 تروريـستي رجـوي   كه مسئولين سنگ دل فرقه    

هر بار مانع مالقات اين دو برادر مي شدند لـيكن    
هر بار باز اراده اي كـه آقـاي نيكـزاد از خـودش           
نشان مي داد مشخص بود كه باالخره روزي كـه        
همانا رهايي برادرش از چنگال فرقـه تروريـستي     

  .رجوي مي باشد خواهد رسيد 
نيكزاد اظهار داشته اسـت مـن خيلـي بـه         

يدار با برادرم رفتم ولي چيزي كه عراق براي د
برايم مشخص است رجوي نمي خواهد يكـي         
از بچه ها از تشكيالت شان جدا شود چرا كـه      
مي ترسد نفر جدا شده دسـت بـه افـشاگري           
بزند به همين خاطر با انواع شـيوه هـاي ضـد         
انقالبي مي خواهد مانع مالقات ما خانواده هـا     

   .بشود

ش را مي رجوي تروريست چوب خيانت هاي
خورد چون كارهاي ضد انقالبي كه عليه مردم 
ايران انجام داده اسـت بايـد تقاصـش را پـس       

اكنون با اخباري كه از وضعيت دروني       . بدهد  
فرقه تروريستي رجوي بدست آوردم نشان مي 
دهد كه اين اميدواري وجود دارد كـه شـاهد          
فروپاشي فرقه رجوي در آينده باشيم چرا كـه     

 كشور آلباني رفتنـد ريـزش       طي مدتي كه به   
نيرو بسيار زياد بوده است و اين مايه دلگرمي         

  .ما مي باشد 
در ادامه بحث ضيايي در تائيد حرفهاي آقاي        
نيكزاد عنوان داشت كه من هم مـي تـوانم ايـن            
شرايط را براي فرقه تروريـستي رجـوي حـدس          
بزنم چون ديگر مناسبات فرقـه شـرايط عـراق را       

ر را بيشتر كنند فرد از آنـان       ندارد اگر قدري فشا   
جدا مي شود به همين خاطر مريم قجـر اكنـون           
در كشور آلباني حضور يافته تا راههـاي مختلـف      
جدا شدن نفرات را در مناسبات ببندد و من هـم   
مي توانم اميدوار باشـم و بايـد بگـويم كـه سـال       
آينده سـال فروپاشـي فرقـه تروريـستي رجـوي         

  .باشد 
هادي ( دگان استان در ادامه جلسه جدا ش

ــان و    ــداهللا افغ ــالحي ، عب ــرج ص ــباني ، اي ش
بار ديگر به افشاي   ) محمدرضا گلي اسكاردي    

ماهيت رجوي تروريست پرداختند بـه شـيوه         
هايي كـه امكـان دارد سـران فرقـه در پـيش        
بگيرند با خانوادها صحبت نمودند اين آگاهي از 
ماهيت رجوي براي خانواده ها بسيار خوب بود 

كه بيان نمودند هر روز كه مي گـذرد بـه      چرا  
ابعاد جديدي از ماهيت ضـد انقالبـي رجـوي          
تروريست پي مي برند و بايد براي مقابله با اين 
توطئه ها كمربندها را در سال آينده سفت تر         
كرد چون با استقامت و پايداري ما خانواده ها       
مي توان رجوي تروريست را شكست داد و او را 

 به مالقات ما با عزيزانمـان تـن         وادار نمود كه  
  .بدهد 

در پايان ضمن تبريك سـال جديـد بـراي        
همــه خانوادهــا آرزوي ســالمتي و رهــايي    
عزيزانشان را از چنگال فرقه تروريستي رجوي 

  .خواستار شدند 
 

كه حتي از سـوي ضـدايراني تـرين چهـره سـنا            
ــافقين از      ــه من ــين ك ــك ك ــناتور م ــي س يعن
سمپاتيزانهاي وي به شمار مي روند نيـز قـانوني          

 به جز آنكـه خـشم رهبـري    دانسته شد كه طبعاً  
ــزواي    ــشاني از ان ــت، ن ــوي را برانگيخ ــه رج فرق

  .رويكرد آنان است
بازگرديم به موضوع انتخابات و ايـن موضـوع         
قابل طرح كه در عين حال كه منافقين تبليغات         
فراواني مي كنند تا نشان دهند هيچ جناح ميانه         
رويي در صـحنه انتخابـات ايـران وجـود نـدارد،            

ه اروپا با نگاهي واقع بينانه اعتقـاد        جهان و به ويژ   
راسخ دارد كه نه تنها جناح ميانه رو در سياسـت   
ايران وجود دارد، بلكه بايستي از سياستهايي كـه    

كند پرهيز نمود كه بـه معنـاي    آن را تضعيف مي   
بي اعتنايي به رويكرد منافقين و ناديـده گـرفتن         
ــه   ــا آنجــا ك ــامعقول آن اســت، ت ــدگاههاي ن دي

» سـراب اسـتعماري   « ناگزير از تفسير     باندرجوي

  !در مقابل نگاه غرب است
المللــي امــا  هــاي بــين مهمتــر از واكــنش

تحوالت داخلـي اسـت كـه درسـت در نقطـه         
مقابل شعار تحريم نشان از مـشاركت جـويي         

دار  اي كه  مردم در تمام آحاد آن دارد، پديده   
و دسته رجوي در مواجه با آن چـاره اي جـز            

هاي تكراري ماننـد خـالي        ييتكرار هذيان گو  
گيري و اتهام هميشگي  هاي رأي بودن صندوق

تقلب و ارائـه اطالعـات دروغ در بـاره ميـزان           
شركت كنندگان از سـوي نهادهـاي نظـارتي         

جالب اين كه دسـتگاه تبليغـاتي       .نخواهد داشت 
باندرجوي با وجود كاناليزه كردن همه مطالـب و         

 رسـانه  درج دهها مطلب كليشه اي و تكراري در      
اش نيــز نتوانــسته اســت بــر واقعيــت حــضور و  
مشاركت مردم در انتخابـات سـرپوش بگـذارد و          

  . ناگزير از اعتراف به آن شده است
به عنوان نمونه نگاه كنيد به مطلبـي منـدرج        

رژيــم « در ســايت همبــستگي ملــي بــا عنــوان 
ميخواهد شما ابرويش را بزك كنيد، چـشمش را     

هلـوان كـه در آن   بـه قلـم حـسين پ   » .كور كنيد 
برخالف تمام دروغهاي دسـتگاه تبليغـاتي فرقـه      
رجوي، به نقش مردم در انتخابـات اذعـان شـده         

وي در ايـن مقالـه از مـردم عاجزانـه مــي     .اسـت 
خواهد كه در اين انتخابـات شـركت نكننـد و در     

كار بسيار آسان اينـست كـه      « : خانه خود بمانند  
م دهيـد   در روز نمايش انتخابات هر كاري را انجا       

مطمئن باشيد در تغييـر دوران      . جز رأي دادن    به
  ».ترين كاراست ترين و راحت اين بزرگ

بــه هــر روي ايــن بــار نيــز هماننــد گذشــته 
انتخابات رياست جمهوري با شوق و شور فـراوان      
و با شركت گسترده مردم برگـزار خواهـد شـد و        
دنيا نيـز انجـام و نتـايج آن را مـشتاقانه تعقيـب         

و بـارديگر دار و دسـته رجـوي يـك     خواهد كرد  
  .قدم ديگر به دوزخ نزديك خواهند شد
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 يادم هست كه تازه مقر باقرزاده براي 75سال 
عيد بود و به همه نفرات      . نشستها آماده شده بود   

ساعتهايي كـه بـا عـرق       .  بودند ساعت مچي داده  
دست از بين ميرفتند و يا سريع با بخار آب از كار 
ميافتادند و خيلي هم سـر آن ميگفتنـد و منـت         
ميگذاشتند كه ببينيد خـواهر مـريم چكـار دارد          
براي شما ميكند و از جيب خـودش و از كـارش        

  .ميزند
چند روزي گذشت كه بـا سـناريوئي از قبـل        

ارگـاه در نشـست عمـومي    چيده شده فرمانده قر  
اعالم كرد كه چرا در سـازمان بـي اعتمـادي راه           
مياندازيد؟ مگر براي همه ساعت نگرفته اند؟ چرا        
دست در كمد يكديگر ميكنيد وساعت نفـرات را       
بر ميداريد؟ يك تعداد هم باور كـرده بودنـد كـه        
واقعا اينطوري است و پشت ميكروفن شـروع بـه       

ه حتي مسئول حرفهاي بي مصرف زدن كردند ك     
نشـست در ذهــنش مــي خنديـد و بــا خــودش   

  .ميگفت چه آدمهاي خنگي هستند
ولي اصل موضوع نشست مسعود رجوي بـود      

كه به بهانه دزدي ميخواستند كمدهاي نفرات را        
بگردند كه كسي چاقو يا سالح يا نارنجكي نداشته 

. باشد كه در نشست كلك مسعود رجوي را بكند       
بـراي  .  خوابگاه رفتـيم   بعد از اين نشست همه به     

نفراتي كه شك داشتند مسئول نيرو گذاشتند كه 
مـن هميـشه    . خود من هم جزو اين نفرات بودم      

بارها گفته بـودم    . مورد سوء ظن آنها قرار داشتم     
كه براي چه به عراق آمدم؟ مـن دنبـال زنـدگي            

  .خودم بودم كه شما مرا به اين مسير كشانديد
 اول زيـر و بـم   .بگذريم، وارد آسايشگاه شديم   

كمدها را به بهانه پيدا كـردن سـاعت گـشتند و            
وقتـي تمـام شـد    . حتي بازرسي بدني هم كردند    

گفتند . گفتند دوباره به سالن برويد كه كار دارند       
خوشبختانه ساعت پيدا شد و اين چه كار زشتي         

حاال نميخواهيم اسـم بيـاوريم      . است كه ميكنيد  
 كـار را  خود نفر هم پشيمان است كـه چـرا ايـن    

در صورتي كه ما ميدانستيم سـاعتي     . كرده است 
  .وجود نداشته و اين گشتنها براي چه بوده است

اين بي اعتمادي بود كـه بـين نفـرات ايجـاد         

خيلي ها باور كرده بودند كـه يعنـي         . كرده بودند 
بخاطر يك ساعت آشغال اين همه وقت گذاشته         

ش بودند كه اين ساعت را پيدا كنند كه پيدا كردن
  .از يافتن سوزن در انبار كاه سخت تر بود

بعد از اينكه به نشست رفتيم از دوستان ديگر 
كه در مقرات ديگري بودند سئوال كردم آيا هفته  
پيش كمدهاي شما را هم گشتند؟ گفتند بله، به      

بعـد  . بهانه هاي طال، فشنگ، كلت كمري، وغيره     
. مسعود رجوي ميگفت اعتماد كسب كردني است

ست نفر به سازمانت اعتماد ميكنـد و پـا          چطور ا 
توي آن ميگذارد ولي كسي كه خودش را صاحب 
سازمان مي داند به اين شكل بذر بـي اعتمـادي           

  .مي پاشد
بــه قــول معــروف تفرقــه بينــداز و حكومــت 

اين است داستان نوك كوه يخ بي اعتمـادي         .كن
  .در فرقه رجوي

  
يادداشت يكي از جداشدگان فرقه رجوي در        

 .ح .ي با اسم مستعار بآلبان
 

  يكي از جداشدگان فرقه رجوي در آلبانينامه وارده توسط

  اعتمادي در فرقهموج بي 

 
 

 

چهارم، كيش شخصيت، پرسـتش رهبـري    
 روزهاي كـه بـه فرقـه رجـوي         عقيدتي؛ اوايل 

پيوسته بودم چند تا نمايش و فـيلم ويـدئويي     
خمينـي را بـه   امـام  بود كـه در آن هـواداران     

تمسخر مي گرفت، كساني كه بـراي خمينـي        
                خميني  امامشعارمي دادند و يا به دست بوس

ــشاني  ــدن او جــان ف ــراي دي ــد و ب           مــي رفتن
وقتــي كــه مــن جلــسات درون . مــي كردنــد

تشكيالتي مجاهدين را ديدم، اين فيلم ها بـه        
يادم افتاد و با خودم گفتم كه اگر شعار دادن           
و بوسيدن دست و تالش كردن بـراي ديـدن           

 همين كار نافقينخميني بد است، چرا خود م  
وقتي كـه مـسعود رجـوي     . را انجام مي دهند   

 جـاي خـود   مي شد، همه از وارد سالن جلسه 
 با تمام قدرتي كـه داشـتند        بلند مي شدند و   

دست مي زند و شعار مي دادند و براي ديدن          
         و نزديــك شــدن بــه او روي صــندلي هــا     
          مي رفتند و همـديگر را زيـر دسـت و پـا لـه             

ــا او   ــراي صــحبت كــردن ب ــا ب ــد ي مــي كردن
  . مي قاپيدند ميكروفون را از دست همديگر

در ذهـن   . ي بـه تمـام عيـار      يك وحشيگر 
افراد اين كاشته شده بود كه مـسعود رجـوي          
فردي بود بي بديل و معصوم و بيگناه، عـاري           
از هرگونه خطايي است كـه بايـد او پرسـتيده      

وقتي كه قرآن مـي خوانـد و آن را بـه            . بشود
اصطالح ترجمه و تفسير مي كرد، طوري كـه         
صحبت مي كرد كه گويا در همه آن واقعه ها          

  . وده و از طرف خدا به او وحي مي شودب
 در تبليغــات درون تــشكيالتي و منــافقين

بعضا در عموم چنان نشان مي دادند كه گويـا     
مسعود رجوي امام زمان است و از طرف خدا          
به او وحي مي شود و او آينده را پـيش بينـي        
مي كند، البته هر چند كه تا بـه امـروز هـيچ             

واقعيت نپيوسته كدام از پيش بيني هاي او به    
همه جا عكس هاي مرحوم اول مسعود       . است

رجوي و مـريم رجـوي، وجـود داشـت و اگـر          
كسي عكس او را در اتاق و يا كمد شخصي و           
در وسايل خود نداشت، مورد سركوب قرار مي 

  .گرفت حتي بعضا مارك بريده مي خورد

بريده؛ بريده اصطالحي بـود كـه در فرقـه          
 كه قصد خروج رجوي به كساني گفته مي شد

از فرقه را دارند و اين بدترين ماركي بـود كـه     
  .مي شد به يك فرد در فرقه زد

پنجم، ايجاد تـرس بـراي خـروج از فرقـه           
رجوي؛بزرگترين گنـاه در فرقـه رجـوي جـدا          

          “ بريـده „شدن از فرقه بـود كـه فـرد مـارك             
مرحوم اول مسعود رجـوي، گفتـه       . مي خورد 

الت مجاهـدين هـر   در درون تـشكي „بود كـه    
گناهي قابل بخشيدن اسـت فقـط يـك گنـاه        
بخشودني نيست و آن پشت كردن بـه جنـگ      

هـر چنـد كـه      . “اسـت ) جدا شـدن از فرقـه     (
مسعود رجوي در تمـام طـول عمـرش حتـي        
يكبار هم نجنگيد و هر گاه وضعيت خطرنـاك     

بـه  . مي شد، از صحنه جنـگ فـرار مـي كـرد      
دليل همين روش شستشوي مغـزي، در مغـز      
اعضاي فرقه جدا شدن از سـازمان يـك گنـاه      

همچنين افراد بـه    . بزرگ است حك شده بود    
دليل از دست دادن اعتماد بـه نفـس خـود و           
عدم اطالع از دنياي بيرون خـروج از سـازمان     
مجاهـــدين يـــك كـــار بـــسيار ترســـناك و 

فـرار كـردن از   . وحشتناكي به نطر مي رسـيد   
سازمان كـار بـسيار دشـواري بـود، در طـول            

اليان شايد فقط سه يا چهار نفر توانستند از       س
دور تا دور اردوگاه اشرف با      . اشرف فرار بكنند  

چند اليه سيم خاردار و مـين گـذاري، بـسته        
به دليـل اينكـه     (شده بود و هر چند صد متر        

منطقه دشتي و كـامال صـاف بـود، يـك بـرج        
مراقبت مي توانست تا چندين كيلـومتر ديـد         

يدباني وجـود داشـت     يك برج د  ) داشته باشد 
كه هدف آن ديدباني از داخل اشرف بـود، نـه        

حفاظت اشـرف تـا شـعاع ده        (خارج از اشرف    
). كيلومتري به دست نيروهاي ارتش عراق بود   

اينگونه به اعضاي مجاهدين تلقين شـده بـود         
كه، هر آنچه كه دارنـد از سـازمان مجاهـدين        
است و آنها در فرقه رجوي عاقل تر شده اند و    

چيز را در آنجا آموخته اند، در نتيجه اگر    همه  
از سازمان جدا بشوند، همـه چيـز خـود را از             

  .دست مي دهند
ــوان    ــه عنـ ــا بـ ــن و مـ ــسئوليت مـ مـ
جداشدگان از فرقـه رجـوي، مبـارزه بـراي          
هويت انـسانها و نجـات جـان انـسان هـاي       
اسير در اين فرقه اسـت، شـايد روزي ايـن           
 مبارزه فرهنگي و سياسي مـا گـسترده تـر         

گردد و آن مبارزه با هرگونه فرقه گرايـي و         
  .خشونت طلبي باشد

  يادداشت از كريم غالمي
 

  
  

بريده اصـطالحي بـود    

كه در فرقه رجوي بـه      

كساني گفته مي شـد     

كه قصد خروج از فرقه 

ن را دارند و اين بدتري    

ماركي بود كه مي شـد   

  به يك فرد در فرقه زد
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ــه خــاطر دارم كــه در   از زمــان كــودكي ب
هنگام تحويل سال نو خانواده هـا تـالش مـي       
كردند آغاز سال را در بهترين شـرايط سـپري    
كننـد، زيـرا اعتقـاد داشـتند كـه سـال نـو را        
همانگونه كـه آغـاز كردنـد، طـول سـال نيـز             

آنها تالش مي كردند كه   . همانگونه خواهد بود  
مال همه جـا را تميـز كـرده و همـه     تمام و ك  

كدورت ها را پاك كننـد و همـه بـدي هـا را             
بزدايند تا در آغاز سال نو، هيچ نقطـه شـومي      

هـر چنـد   . در زندگي آنها وجود نداشته باشـد   
شايد اين يك خرافه بيـشتر نباشـد، ولـي بـه            
عنوان يك تفكر خوب و مثبت و يك فرهنـگ   

 آغـاز  اگـر . به آن نگاه كنيم چيز زيبايي اسـت  

سال، با نيكي و خوبي آغاز شود، طـول سـال            
نيز چنان خواهد بود، اما اگر سال را با پليدي          
و شوم آغاز كنيم، طول سال نيز تماما پليدي         

  .و شوم خواهد بود
مريم رجوي سال نو خود و فرقه رجوي را         

تصوير جـان   . شوم و همراه با خيانت آغاز كرد      
ار مريم در كن) دشمن ايران و ايراني (مك كين 

ــه    ــت ك ــدي اس ــوم و پلي ــصوير ش ــوي، ت رج
امـا  . منافقين سال خود را با آن آغاز كرده اند        

شوم ترين تصوير، ادامه به اسارت نگه داشـتن     
مـدتها اسـت كـه مـريم        . اعضاي فرقـه اسـت    

رجوي بطور مستمر به تيرانا مـي رود و بـراي      
 نشـست هـاي    اعضاي بـاقي مانـده منـافقين    

ــ ــن ايــدئولوژيك و تــشكيالتي م ي گــذارد، اي
نشست ها همان جلسات شستشوي مغـزي و        

فرقـه رجـوي يـك تـشكيالت        . سركوب است 
ــاك اســت  ــسيار خطرن ــه گــراي ب ــه . فرق البت

خطرناك نه به معني اينكه داراي يك قـدرت         
نظامي باشند و يا تهديـد جـدي جـاني بـراي      
انسان ها بلكه خطرنـاك از ديـد ايـدئولوژيك          

ـ       . است سانها، منافقين با شستـشوي مغـزي ان
آنها را تبديل به افرادي بدون احساس و اراده         
و بدون كوچكترين قدرت تصميم گيري مـي         

آنها به اين شيوه شـكل نـويني از بـرده        . كنند
  .داري را به راه انداخته اند

برعكس آنچه كـه در اذهـان عامـه مـردم           

  :افشاگري جدا شده ها

  روش براي تخريب افراد در فرقه5

 

وجود دارد و يا در فيلم هاي تخيلي آن را بـه       
ي يـك   نمايش مي گذارنـد، شستـشوي مغـز       

روند پيچيده و نيازمند دستگاه ها و داروهـاي    
شستشوي مغـزي يـا     . عجبيب و غريب نيست   

همــان كنتــرل ذهــن، يــك رونــد طــوالني و  
مسمتر است كه در آن شخـصيت و باورهـا و           
افكار فرد تخريب مي شود، به بجاي آن باورها   

در فرقـه   . و افكار خاص جـايگزين مـي شـود        
كـه در افـراد   رجوي ، اين حالتهاي تجزيه اي     

رخ مي دهد كـه آنهـا را در معـرض دورهـاي      
طوالني مدت و شديد و متقاعد سازي اجباري 

اين روش در فرقه رجـوي بـه       . قرار مي گيرند  
  .اين ترتيب انجام مي شود

اول، ايزوله سازي افراد؛ اولـين قـدم بـراي      
شستشوي مغزي فرد بايد او از دنياي واقعي و   

صـورت نيازهـاي    اطالعات ايزوله شود در اين      
فرد براي بروز شدن اطالعات از اخبار روزانـه          
ــا اقتــصادي و سياســي و فرهنگــي و ســاير   ت

تمـامي اطالعـات   . زمينه، كانـاليزه مـي شـود     
دروغ و يا تحريف شده و يا واقعـي بـه شـكل             
مورد نظر به فرد داده مي شود تـا ذهـن او را            
. در جهتي كه مي خواهند سمت و سو بدهند        

شرف، اعضاي مجاهدين از هرگونه در اردوگاه ا 
دست رسي به رسـانه هـاي عمـومي محـروم           

در سـازمان مجاهـدين افـراد كلمـاتي         . بودند
و “ اينترنـت „، “فيـسبوك „، “موبايـل „ماننـد  

خيلي كلمات ديگر را مـي شـنيدند، ولـي تـا            
زماني كه در عراق بودند هيچ تصوير عينـي از    

يه اين تصوير بسيار شب   . اين رسانه ها نداشتند   
در چنـد برنامـه     . به وضعيت كره شمالي دارد    

اي كه در رابطه با كره شمالي ديده ام، مـردم         
. كره شمالي حتي نمي دانند فيسبوك چيست
به اين ترتيـب رهبـران مجاهـدين توانـستند          
اعضاي خود را فريب بدهند و دنيا و ايـران را           
به شكل و حالت ديگـري در مغـز آنهـا حـك           

  .كنند
 فرد به تبعيت از خواسته      دوم، وادار كردن  

هاي سران منـافقين؛ پـذيرفتن ايـدئولوژي و          
استراتژي و سياست مجاهدين كامال اجبـاري       

اگر فـردي وارد فرقـه رجـوي بـشود و            . است
حاضر نباشد ايـدئولوژي منـافقين را بپـذيرد،         
اين فرد روزانه و بطور مستمر تحت فشار قرار       
 را مي گيرد تا زماني كه اين ايدئولوژي مخرب  

محروم شدن فرد از امكانـات مختلـف     . بپذيرد
حتي پزشكي، قرار گـرفتن در شـرايط كـاري         
سخت و خطرناك، تحقيـر و تـوهين مـستمر،      

 مـن   1374تـا سـال     . زنداني و شكنجه شدن   
عضو سازمان مجاهدين نبودم و در ايـن سـال    
زير ضرب جلسات سركوب و شستشوي مغزي 

گـه  مرا واراد كردنـد كـه بر  “ حوض„تحت نام  
حتي . عضويت اين ايدئولوژي كثيف را بپذيرم     

 من متوجه شـدم كـه       1372يك بار در سال     
سازمان مجاهدين در پرونـده هـاي پرسـنلي          
خــود نــام مــرا تحــت عنــوان عــضو ســازمان  
مجاهدين ثبت كرده اند، به همين دليـل مـن    
در يك نامه اعتراضي مطـرح كـردم كـه مـن            
ين مجاهد نيستم و ايدئولوژي سازمان مجاهد      

اين نامه براي من بسيار گـران       . را نمي پذيرم  
تمام شد و در كنار جلساتي كه براي سركوب         
كردن مـن مـي گذاشـتند، تهديـد و محـروم            
كردن من از امكانات بخصوص موارد پزشـكي        

من تـا  . و دارويي نيز تا چند سال ادامه داشت  
زماني كه از سازمان مجاهـدين خـارج شـدم،        

كانات پزشـكي و    تحت محروميت پزشكي و ام    
  .دارويي بودم

سوم، ايجاد بحران هويت؛ در فرقه رجـوي        
از بدو ورود اين موضوع در ذهن فرد حك مي   
  شود كه آن فرد نيازمند رهبـري عقيـدتي و         
فرقـه هـستند و او هـيچ توانمنـدي و قــدرت     
ندارد و توانايي هايي كه او دارد از سـازمان و           
 رهبري عقيدتي است و بدون آن او يـك فـرد    

انقـالب  . بدبخت و نيازمند و هيچكـاره اسـت        
ايدئولوژيك مجاهدين، كثيـف تـرين شـيوه از      

بـا انقـالب ايـدئولوژيك در طـي         . اين نوع بود  
ساليان به اعضاي فرقـه القـاء شـد كـه دليـل         
شكست هاي فرقـه و سـرنگون نـشدن رژيـم           
ايران، اعضاي فرقه هستند زيرا تمـام ذهـن و          

سائل جنـسي   فكر اعضاي منافقين به دنبال م     
گنـاه  (است و همـه اعـضا گنـاه كـار هـستند           

اين روش مخرب باعث شد كه همـه        ). جنسي
اعضاي فرقه رجوي اعتماد بـه نفـس خـود را           
بطور كامل از دست بدهند و دچار فلـج اراده          

افراد دچار تغيرات بنيادي در هويـت و        . شوند
اعـضاي  . ارزشها و باورهاي گذشته خود شدند    

و مي شدند و حتـي در  مجاهدين توام واپس ر 
تغييـر  . ادراكهاي ساده دچار ترديد مي شدند     

هويت، يك امر همه گير در فرقه رجوي بـود،          
كساني كه زماني حتي فرمانـده هـان نظـامي         
اليقي بودند در گذشت زمان حتي بعضا تـوان   

  .اداره كمترين امورات مشكالت را نداشتند

  

ــه   ــردي وارد فرق ــر ف اگ

ــشود و حاضــر   ــوي ب رج

نباشد ايدئولوژي منافقين   

را بپذيرد، اين فرد روزانه     

طور مستمر تحت فشار و ب

قرار مي گيرد تا زماني كه      

اين ايدئولوژي مخرب را    

  بپذيرد

ــرد از   ــدن ف ــروم ش مح

ــي  ــف حت ــات مختل امكان

پزشكي، قرار گـرفتن در     

شرايط كـاري سـخت و      

خطرناك، تحقير و توهين    

مستمر، زنداني و شكنجه    

 شدن
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ــه خــاطر دارم كــه در   از زمــان كــودكي ب
هنگام تحويل سال نو خانواده هـا تـالش مـي       
كردند آغاز سال را در بهترين شـرايط سـپري    
كننـد، زيـرا اعتقـاد داشـتند كـه سـال نـو را        
همانگونه كـه آغـاز كردنـد، طـول سـال نيـز             

آنها تالش مي كردند كه   . همانگونه خواهد بود  
مال همه جـا را تميـز كـرده و همـه     تمام و ك  

كدورت ها را پاك كننـد و همـه بـدي هـا را             
بزدايند تا در آغاز سال نو، هيچ نقطـه شـومي      

هـر چنـد   . در زندگي آنها وجود نداشته باشـد   
شايد اين يك خرافه بيـشتر نباشـد، ولـي بـه            
عنوان يك تفكر خوب و مثبت و يك فرهنـگ   

 آغـاز  اگـر . به آن نگاه كنيم چيز زيبايي اسـت  

سال، با نيكي و خوبي آغاز شود، طـول سـال            
نيز چنان خواهد بود، اما اگر سال را با پليدي          
و شوم آغاز كنيم، طول سال نيز تماما پليدي         

  .و شوم خواهد بود
مريم رجوي سال نو خود و فرقه رجوي را         

تصوير جـان   . شوم و همراه با خيانت آغاز كرد      
ار مريم در كن) دشمن ايران و ايراني (مك كين 

ــه    ــت ك ــدي اس ــوم و پلي ــصوير ش ــوي، ت رج
امـا  . منافقين سال خود را با آن آغاز كرده اند        

شوم ترين تصوير، ادامه به اسارت نگه داشـتن     
مـدتها اسـت كـه مـريم        . اعضاي فرقـه اسـت    

رجوي بطور مستمر به تيرانا مـي رود و بـراي      
 نشـست هـاي    اعضاي بـاقي مانـده منـافقين    

ــ ــن ايــدئولوژيك و تــشكيالتي م ي گــذارد، اي
نشست ها همان جلسات شستشوي مغـزي و        

فرقـه رجـوي يـك تـشكيالت        . سركوب است 
ــاك اســت  ــسيار خطرن ــه گــراي ب ــه . فرق البت

خطرناك نه به معني اينكه داراي يك قـدرت         
نظامي باشند و يا تهديـد جـدي جـاني بـراي      
انسان ها بلكه خطرنـاك از ديـد ايـدئولوژيك          

ـ       . است سانها، منافقين با شستـشوي مغـزي ان
آنها را تبديل به افرادي بدون احساس و اراده         
و بدون كوچكترين قدرت تصميم گيري مـي         

آنها به اين شيوه شـكل نـويني از بـرده        . كنند
  .داري را به راه انداخته اند

برعكس آنچه كـه در اذهـان عامـه مـردم           

  :افشاگري جدا شده ها

  روش براي تخريب افراد در فرقه5

 

وجود دارد و يا در فيلم هاي تخيلي آن را بـه       
ي يـك   نمايش مي گذارنـد، شستـشوي مغـز       

روند پيچيده و نيازمند دستگاه ها و داروهـاي    
شستشوي مغـزي يـا     . عجبيب و غريب نيست   

همــان كنتــرل ذهــن، يــك رونــد طــوالني و  
مسمتر است كه در آن شخـصيت و باورهـا و           
افكار فرد تخريب مي شود، به بجاي آن باورها   

در فرقـه   . و افكار خاص جـايگزين مـي شـود        
كـه در افـراد   رجوي ، اين حالتهاي تجزيه اي     

رخ مي دهد كـه آنهـا را در معـرض دورهـاي      
طوالني مدت و شديد و متقاعد سازي اجباري 

اين روش در فرقه رجـوي بـه       . قرار مي گيرند  
  .اين ترتيب انجام مي شود

اول، ايزوله سازي افراد؛ اولـين قـدم بـراي      
شستشوي مغزي فرد بايد او از دنياي واقعي و   

صـورت نيازهـاي    اطالعات ايزوله شود در اين      
فرد براي بروز شدن اطالعات از اخبار روزانـه          
ــا اقتــصادي و سياســي و فرهنگــي و ســاير   ت

تمـامي اطالعـات   . زمينه، كانـاليزه مـي شـود     
دروغ و يا تحريف شده و يا واقعـي بـه شـكل             
مورد نظر به فرد داده مي شود تـا ذهـن او را            
. در جهتي كه مي خواهند سمت و سو بدهند        

شرف، اعضاي مجاهدين از هرگونه در اردوگاه ا 
دست رسي به رسـانه هـاي عمـومي محـروم           

در سـازمان مجاهـدين افـراد كلمـاتي         . بودند
و “ اينترنـت „، “فيـسبوك „، “موبايـل „ماننـد  

خيلي كلمات ديگر را مـي شـنيدند، ولـي تـا            
زماني كه در عراق بودند هيچ تصوير عينـي از    

يه اين تصوير بسيار شب   . اين رسانه ها نداشتند   
در چنـد برنامـه     . به وضعيت كره شمالي دارد    

اي كه در رابطه با كره شمالي ديده ام، مـردم         
. كره شمالي حتي نمي دانند فيسبوك چيست
به اين ترتيـب رهبـران مجاهـدين توانـستند          
اعضاي خود را فريب بدهند و دنيا و ايـران را           
به شكل و حالت ديگـري در مغـز آنهـا حـك           

  .كنند
 فرد به تبعيت از خواسته      دوم، وادار كردن  

هاي سران منـافقين؛ پـذيرفتن ايـدئولوژي و          
استراتژي و سياست مجاهدين كامال اجبـاري       

اگر فـردي وارد فرقـه رجـوي بـشود و            . است
حاضر نباشد ايـدئولوژي منـافقين را بپـذيرد،         
اين فرد روزانه و بطور مستمر تحت فشار قرار       
 را مي گيرد تا زماني كه اين ايدئولوژي مخرب  

محروم شدن فرد از امكانـات مختلـف     . بپذيرد
حتي پزشكي، قرار گـرفتن در شـرايط كـاري         
سخت و خطرناك، تحقيـر و تـوهين مـستمر،      

 مـن   1374تـا سـال     . زنداني و شكنجه شدن   
عضو سازمان مجاهدين نبودم و در ايـن سـال    
زير ضرب جلسات سركوب و شستشوي مغزي 

گـه  مرا واراد كردنـد كـه بر  “ حوض„تحت نام  
حتي . عضويت اين ايدئولوژي كثيف را بپذيرم     

 من متوجه شـدم كـه       1372يك بار در سال     
سازمان مجاهدين در پرونـده هـاي پرسـنلي          
خــود نــام مــرا تحــت عنــوان عــضو ســازمان  
مجاهدين ثبت كرده اند، به همين دليـل مـن    
در يك نامه اعتراضي مطـرح كـردم كـه مـن            
ين مجاهد نيستم و ايدئولوژي سازمان مجاهد      

اين نامه براي من بسيار گـران       . را نمي پذيرم  
تمام شد و در كنار جلساتي كه براي سركوب         
كردن مـن مـي گذاشـتند، تهديـد و محـروم            
كردن من از امكانات بخصوص موارد پزشـكي        

من تـا  . و دارويي نيز تا چند سال ادامه داشت  
زماني كه از سازمان مجاهـدين خـارج شـدم،        

كانات پزشـكي و    تحت محروميت پزشكي و ام    
  .دارويي بودم

سوم، ايجاد بحران هويت؛ در فرقه رجـوي        
از بدو ورود اين موضوع در ذهن فرد حك مي   
  شود كه آن فرد نيازمند رهبـري عقيـدتي و         
فرقـه هـستند و او هـيچ توانمنـدي و قــدرت     
ندارد و توانايي هايي كه او دارد از سـازمان و           
 رهبري عقيدتي است و بدون آن او يـك فـرد    

انقـالب  . بدبخت و نيازمند و هيچكـاره اسـت        
ايدئولوژيك مجاهدين، كثيـف تـرين شـيوه از      

بـا انقـالب ايـدئولوژيك در طـي         . اين نوع بود  
ساليان به اعضاي فرقـه القـاء شـد كـه دليـل         
شكست هاي فرقـه و سـرنگون نـشدن رژيـم           
ايران، اعضاي فرقه هستند زيرا تمـام ذهـن و          

سائل جنـسي   فكر اعضاي منافقين به دنبال م     
گنـاه  (است و همـه اعـضا گنـاه كـار هـستند           

اين روش مخرب باعث شد كه همـه        ). جنسي
اعضاي فرقه رجوي اعتماد بـه نفـس خـود را           
بطور كامل از دست بدهند و دچار فلـج اراده          

افراد دچار تغيرات بنيادي در هويـت و        . شوند
اعـضاي  . ارزشها و باورهاي گذشته خود شدند    

و مي شدند و حتـي در  مجاهدين توام واپس ر 
تغييـر  . ادراكهاي ساده دچار ترديد مي شدند     

هويت، يك امر همه گير در فرقه رجوي بـود،          
كساني كه زماني حتي فرمانـده هـان نظـامي         
اليقي بودند در گذشت زمان حتي بعضا تـوان   

  .اداره كمترين امورات مشكالت را نداشتند

  

ــه   ــردي وارد فرق ــر ف اگ

ــشود و حاضــر   ــوي ب رج

نباشد ايدئولوژي منافقين   

را بپذيرد، اين فرد روزانه     

طور مستمر تحت فشار و ب

قرار مي گيرد تا زماني كه      

اين ايدئولوژي مخرب را    

  بپذيرد

ــرد از   ــدن ف ــروم ش مح

ــي  ــف حت ــات مختل امكان

پزشكي، قرار گـرفتن در     

شرايط كـاري سـخت و      

خطرناك، تحقير و توهين    

مستمر، زنداني و شكنجه    

 شدن
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 يادم هست كه تازه مقر باقرزاده براي 75سال 
عيد بود و به همه نفرات      . نشستها آماده شده بود   

ساعتهايي كـه بـا عـرق       .  بودند ساعت مچي داده  
دست از بين ميرفتند و يا سريع با بخار آب از كار 
ميافتادند و خيلي هم سـر آن ميگفتنـد و منـت         
ميگذاشتند كه ببينيد خـواهر مـريم چكـار دارد          
براي شما ميكند و از جيب خـودش و از كـارش        

  .ميزند
چند روزي گذشت كه بـا سـناريوئي از قبـل        

ارگـاه در نشـست عمـومي    چيده شده فرمانده قر  
اعالم كرد كه چرا در سـازمان بـي اعتمـادي راه           
مياندازيد؟ مگر براي همه ساعت نگرفته اند؟ چرا        
دست در كمد يكديگر ميكنيد وساعت نفـرات را       
بر ميداريد؟ يك تعداد هم باور كـرده بودنـد كـه        
واقعا اينطوري است و پشت ميكروفن شـروع بـه       

ه حتي مسئول حرفهاي بي مصرف زدن كردند ك     
نشـست در ذهــنش مــي خنديـد و بــا خــودش   

  .ميگفت چه آدمهاي خنگي هستند
ولي اصل موضوع نشست مسعود رجوي بـود      

كه به بهانه دزدي ميخواستند كمدهاي نفرات را        
بگردند كه كسي چاقو يا سالح يا نارنجكي نداشته 

. باشد كه در نشست كلك مسعود رجوي را بكند       
بـراي  .  خوابگاه رفتـيم   بعد از اين نشست همه به     

نفراتي كه شك داشتند مسئول نيرو گذاشتند كه 
مـن هميـشه    . خود من هم جزو اين نفرات بودم      

بارها گفته بـودم    . مورد سوء ظن آنها قرار داشتم     
كه براي چه به عراق آمدم؟ مـن دنبـال زنـدگي            

  .خودم بودم كه شما مرا به اين مسير كشانديد
 اول زيـر و بـم   .بگذريم، وارد آسايشگاه شديم   

كمدها را به بهانه پيدا كـردن سـاعت گـشتند و            
وقتـي تمـام شـد    . حتي بازرسي بدني هم كردند    

گفتند . گفتند دوباره به سالن برويد كه كار دارند       
خوشبختانه ساعت پيدا شد و اين چه كار زشتي         

حاال نميخواهيم اسـم بيـاوريم      . است كه ميكنيد  
 كـار را  خود نفر هم پشيمان است كـه چـرا ايـن    

در صورتي كه ما ميدانستيم سـاعتي     . كرده است 
  .وجود نداشته و اين گشتنها براي چه بوده است

اين بي اعتمادي بود كـه بـين نفـرات ايجـاد         

خيلي ها باور كرده بودند كـه يعنـي         . كرده بودند 
بخاطر يك ساعت آشغال اين همه وقت گذاشته         

ش بودند كه اين ساعت را پيدا كنند كه پيدا كردن
  .از يافتن سوزن در انبار كاه سخت تر بود

بعد از اينكه به نشست رفتيم از دوستان ديگر 
كه در مقرات ديگري بودند سئوال كردم آيا هفته  
پيش كمدهاي شما را هم گشتند؟ گفتند بله، به      

بعـد  . بهانه هاي طال، فشنگ، كلت كمري، وغيره     
. مسعود رجوي ميگفت اعتماد كسب كردني است

ست نفر به سازمانت اعتماد ميكنـد و پـا          چطور ا 
توي آن ميگذارد ولي كسي كه خودش را صاحب 
سازمان مي داند به اين شكل بذر بـي اعتمـادي           

  .مي پاشد
بــه قــول معــروف تفرقــه بينــداز و حكومــت 

اين است داستان نوك كوه يخ بي اعتمـادي         .كن
  .در فرقه رجوي

  
يادداشت يكي از جداشدگان فرقه رجوي در        

 .ح .ي با اسم مستعار بآلبان
 

  يكي از جداشدگان فرقه رجوي در آلبانينامه وارده توسط

  اعتمادي در فرقهموج بي 

 
 

 

چهارم، كيش شخصيت، پرسـتش رهبـري    
 روزهاي كـه بـه فرقـه رجـوي         عقيدتي؛ اوايل 

پيوسته بودم چند تا نمايش و فـيلم ويـدئويي     
خمينـي را بـه   امـام  بود كـه در آن هـواداران     

تمسخر مي گرفت، كساني كه بـراي خمينـي        
                خميني  امامشعارمي دادند و يا به دست بوس

ــشاني  ــدن او جــان ف ــراي دي ــد و ب           مــي رفتن
وقتــي كــه مــن جلــسات درون . مــي كردنــد

تشكيالتي مجاهدين را ديدم، اين فيلم ها بـه        
يادم افتاد و با خودم گفتم كه اگر شعار دادن           
و بوسيدن دست و تالش كردن بـراي ديـدن           

 همين كار نافقينخميني بد است، چرا خود م  
وقتي كـه مـسعود رجـوي     . را انجام مي دهند   

 جـاي خـود   مي شد، همه از وارد سالن جلسه 
 با تمام قدرتي كـه داشـتند        بلند مي شدند و   

دست مي زند و شعار مي دادند و براي ديدن          
         و نزديــك شــدن بــه او روي صــندلي هــا     
          مي رفتند و همـديگر را زيـر دسـت و پـا لـه             

ــا او   ــراي صــحبت كــردن ب ــا ب ــد ي مــي كردن
  . مي قاپيدند ميكروفون را از دست همديگر

در ذهـن   . ي بـه تمـام عيـار      يك وحشيگر 
افراد اين كاشته شده بود كه مـسعود رجـوي          
فردي بود بي بديل و معصوم و بيگناه، عـاري           
از هرگونه خطايي است كـه بايـد او پرسـتيده      

وقتي كه قرآن مـي خوانـد و آن را بـه            . بشود
اصطالح ترجمه و تفسير مي كرد، طوري كـه         
صحبت مي كرد كه گويا در همه آن واقعه ها          

  . وده و از طرف خدا به او وحي مي شودب
 در تبليغــات درون تــشكيالتي و منــافقين

بعضا در عموم چنان نشان مي دادند كه گويـا     
مسعود رجوي امام زمان است و از طرف خدا          
به او وحي مي شود و او آينده را پـيش بينـي        
مي كند، البته هر چند كه تا بـه امـروز هـيچ             

واقعيت نپيوسته كدام از پيش بيني هاي او به    
همه جا عكس هاي مرحوم اول مسعود       . است

رجوي و مـريم رجـوي، وجـود داشـت و اگـر          
كسي عكس او را در اتاق و يا كمد شخصي و           
در وسايل خود نداشت، مورد سركوب قرار مي 

  .گرفت حتي بعضا مارك بريده مي خورد

بريده؛ بريده اصطالحي بـود كـه در فرقـه          
 كه قصد خروج رجوي به كساني گفته مي شد

از فرقه را دارند و اين بدترين ماركي بـود كـه     
  .مي شد به يك فرد در فرقه زد

پنجم، ايجاد تـرس بـراي خـروج از فرقـه           
رجوي؛بزرگترين گنـاه در فرقـه رجـوي جـدا          

          “ بريـده „شدن از فرقه بـود كـه فـرد مـارك             
مرحوم اول مسعود رجـوي، گفتـه       . مي خورد 

الت مجاهـدين هـر   در درون تـشكي „بود كـه    
گناهي قابل بخشيدن اسـت فقـط يـك گنـاه        
بخشودني نيست و آن پشت كردن بـه جنـگ      

هـر چنـد كـه      . “اسـت ) جدا شـدن از فرقـه     (
مسعود رجوي در تمـام طـول عمـرش حتـي        
يكبار هم نجنگيد و هر گاه وضعيت خطرنـاك     

بـه  . مي شد، از صحنه جنـگ فـرار مـي كـرد      
دليل همين روش شستشوي مغـزي، در مغـز      
اعضاي فرقه جدا شدن از سـازمان يـك گنـاه      

همچنين افراد بـه    . بزرگ است حك شده بود    
دليل از دست دادن اعتماد بـه نفـس خـود و           
عدم اطالع از دنياي بيرون خـروج از سـازمان     
مجاهـــدين يـــك كـــار بـــسيار ترســـناك و 

فـرار كـردن از   . وحشتناكي به نطر مي رسـيد   
سازمان كـار بـسيار دشـواري بـود، در طـول            

اليان شايد فقط سه يا چهار نفر توانستند از       س
دور تا دور اردوگاه اشرف با      . اشرف فرار بكنند  

چند اليه سيم خاردار و مـين گـذاري، بـسته        
به دليـل اينكـه     (شده بود و هر چند صد متر        

منطقه دشتي و كـامال صـاف بـود، يـك بـرج        
مراقبت مي توانست تا چندين كيلـومتر ديـد         

يدباني وجـود داشـت     يك برج د  ) داشته باشد 
كه هدف آن ديدباني از داخل اشرف بـود، نـه        

حفاظت اشـرف تـا شـعاع ده        (خارج از اشرف    
). كيلومتري به دست نيروهاي ارتش عراق بود   

اينگونه به اعضاي مجاهدين تلقين شـده بـود         
كه، هر آنچه كه دارنـد از سـازمان مجاهـدين        
است و آنها در فرقه رجوي عاقل تر شده اند و    

چيز را در آنجا آموخته اند، در نتيجه اگر    همه  
از سازمان جدا بشوند، همـه چيـز خـود را از             

  .دست مي دهند
ــوان    ــه عنـ ــا بـ ــن و مـ ــسئوليت مـ مـ
جداشدگان از فرقـه رجـوي، مبـارزه بـراي          
هويت انـسانها و نجـات جـان انـسان هـاي       
اسير در اين فرقه اسـت، شـايد روزي ايـن           
 مبارزه فرهنگي و سياسي مـا گـسترده تـر         

گردد و آن مبارزه با هرگونه فرقه گرايـي و         
  .خشونت طلبي باشد

  يادداشت از كريم غالمي
 

  
  

بريده اصـطالحي بـود    

كه در فرقه رجوي بـه      

كساني گفته مي شـد     

كه قصد خروج از فرقه 

ن را دارند و اين بدتري    

ماركي بود كه مي شـد   

  به يك فرد در فرقه زد

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجله خبري تحليلي 36

  يادداشت
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ارگان تبليغاتي فرقـه رجـوي موسـوم بـه          
ديدترين موضع گيري خود   ايران افشاگر در ج   

ــاي    ــت ه ــود را از فعالي ــشت خ ــرس و وح ت
افــشاگرايانه انجمــن نجــات و افــزايش اقبــال 
اجتمــاعي ومحبوبيــت ايــن انجمــن درميــان  
خانواده هاي اعضاي تحت اسارت بـه نمـايش         

  .گذاشت
ارگــان دروغ پــرداز و رســواگر رجــوي     
درجديدترين اقـدام، دو نفـراز اعـضاي تحـت          

ــك  ــازي اســارت خــود را دري خيمــه شــب ب
تلويزيوني به صحنه آورد تا از زبان آنها خـشم   

ــود را    ــاله خ ــد س ــاي چن ــده ه ــين و عق و ك
 كـه درطـي ايـن     برسراعضاي انجمـن نجـات   

ساليان با تالش خستگي ناپذير وصادقانه خود     
توانسته با روشنگري ماهيت ضدانـساني ايـن        
فرقه را دراذهان خانواده هـا افـشا وزمينـه را           

  .سيران فراهم سـازد خـالي كنـد    براي آزادي ا  
منوچر كوهكي و عبدالرضا دلفي سـوژه هـاي         
جديدي بودنـد كـه دراتـاق فرمـان وبوسـيله           
سركردگان اطالعاتي رجوي با تحت فشار قرار 
دادن و تهديد قطع مستمري پناهندگي آنهـا        
را محبوربه شركت دراين خيمـه شـب بـازي          

ــد   ــرده بودنـ ــراري كـ ــوا وتكـ ــت . رسـ تحـ
ين اسيران درشرايطي صـورت     فشارقراردادن ا 

 14گرفت كه اعضاي انجمن نجـات درتـاريخ         
 درمنزل شخصي آنها حاضر وبـا       1395اسفند  

  .خـــانواده آنهـــا ديـــدار كـــرده بودنـــد     
به صحنه آوردن اسيران درهم شكسته حدودا       

 روز بعد از حضور اعـضاي انجمـن نجـات           45
درخانه هايشان نشان دهنـده عقـب مانـدگي         

 روند شتابان و رو به جلو   مفرط فرقه رجوي از   
تحوالت است زورگيري سران فرقه از اسـيران    
دربند و القـا مزخرفـات تكـراري و نمايـشات           
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  ترس رجوي ها از محبوبيت روز افزون انجمن نجات

   در ميان خانواده ها

 

  

بر اساس اظهارات تني چند از جدا شده هـا،          
خراسـان  اسماعيل مرتضائي با نام مستعار جـواد        

هنگام پرداخت مستمري به برخي اعضا آن ها را         
تهديد به قطع اندك مستمري و برخـورد شـديد    

  .مي كند
به گزارش پايگاه خبري تحليلي فراق، نامبرده  
، پرداخت مستمري را منوط به جاسوسي و عدم         
ارتباط با خانواده ها نموده است و اعالم كرده كه          

رخـورد  در صورت مـشاهده چنـين رفتارهـايي ب        
خـانواده هـاي    .شديدي صـورت خواهـد گرفـت      

اسيران فرقه رجوي هم اكنون با اراده بيـشتر در          
  .تالش براي رهايي فرزندان خود هستند

  

  :سران فرقه رجوي اعضا را تهديد كردند

  پرداخت مستمري

  به شرط دوري از خانواده
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مسخره تلويزيوني ترفند وشيوه نخ نمـا شـده         
اي است كه ديگرهيچ كودكي را نمـي فريبـد        
وبرعكس اقتـدار و رشـد ومحبوبيـت شـگفت          
انگيز اعضاي انجمن و ترس و وحـشت سـران        

  .در افكــارعموي تــداعي ميــسازد  فرقــه را 
براستي كه آگاهي خانواده هـا شـگفت انگيـز          
است آنجا كه خانواده كوهكي و دلفـي بعـد از    
شنيدن خبرمـصاحبه اجبـاري فرزندانـشان از      

  .سركردگان فرقه بدرستي مي پرسند
ــاي     -1 ــه بجـ ــركردگان فرقـ ــرا سـ  چـ

حاضركردن آنها درتلويزيون اجـازه نميدهنـد       
لفني با خـانواده داشـته      همين صحبت ها را ت    

  باشند؟
 چرا درشرايطي كه امكان تماس تلفني    -2

فراهم است با واسطه وغيرمستقيم به خانواده        
  پيام ميدهند؟

براســتي اگرفرقــه رجــوي دربيــان موضــع 
گيري خود كه ادعـا ميكنـد اعـضاي انجمـن           

خوزستان با اجبار وبواسـطه فـشارهاي وزارت      
مالقــات اطالعـات خـانواده هــا را مجبـور بـه     

وموضع گيري ميكنند خود فرقه چرا خـانواده       
ها را به آلباني ومقرخودشان دعوت نميكننـد        
و درايــن خــصوص برايــشان افــشاگري نمــي 
نمايند تـا واقعيـت هـا بـر همگـان مـشخص             

  گردد؟
 چرا درزمان حضورخانواده ها دراطراف      -3

اشرف وليبرتي به خانواده ها اجازه ندادند كـه       
ضور اعضاي انجمن كه بـه    به تنهايي وبدون ح   

ادعاي آنها خانواده ها را با زور به عـراق آورده     
بودند درقرارگاه اشرف وكمپ ترانزيت ليبرتي      
حاضرشوند تا واقعيـت هـا بـراي فرزندانـشان          
  روشن گردد وآنها جذب انقالب مـريم شـوند؟   
فرقه رجوي نعل وارونـه ميزنـد وتـصورميكند         

بـه  همه همانند خودشان بـراي جـذب افـراد          
دروغ واجبار وعوام فريبـي متوصـل ميـشوند         
وخانواده هاي اسيران هـم هماننـد توريـست         

ــاجرين  ــاي عربي،هندي،بنگالدشـــي ومهـ هـ
اروپــايي هــستند كــه بــا پرداخــت دالرهــاي 
امريكايي و بليط رفت و برگشت در متينگ ها 

  .حاضرشوند
دررابطه با لجن پراكني برعليه اعضاي جدا     

ي را عليـرغم    شده كـه وقـت و گـذران زنـدگ         
ساليان زجر وعقـب مانـدگي درفرقـه بعـد از           
ــاني و روشــنگري     ــالع رس ــرف اط آزادي ص
وآزادي هم بندان سابق خود كـرده انـد فقـط     

  .)مه نورفشاند وسـگان عوعوكننـد     (بايد گفت   
اعضاي انجمـن سـاليان صـداقت شـان بـراي           
خانواده ها روشن شده است ولجن پراكني هـا    

 نـخ نمـا شـده    وسوز وگداز سران فرقـه ديگـر   
گند گاوچالـه   ( فقط درپاسخ تمامي اين   . است
مريم رجوي مي گوييم وعـده مـا بـه          ) دهاني

  .زودي با خانواده ها در آلباني
  يادداشت از علي اكرامي
  انجمن نجات خوزستان

 

هم اكنون فرقة رجوي پرداخت كمك هزينه       
 نفـري كـه   130را تبديل به ابزاز فشاري بر عليه  

. جدا شده و اكنون در آلباني هستند كرده اسـت         
اين كمك هزينه توسط عبداهللا تهرانـي يكـي از          
فرماندهان فرقه كه دستانش الوده به خون مردم         

 در عراق   1370 كشي سال    ايران است و در كرد    
يكي از مسئولين هوانيروز فرقه بود بـه افـراد آن           

در اينجـا   . هم در مقر فرقه پرداخـت مـي شـود         
 و    برخي از شيوه هاي فـشار و شـكنجة روحـي          

رواني را كه بـراي ايـن افـراد ايجـاد مـي كننـد               
  :توضيح مي دهم

 افراد به اجبار براي دريافت كمك هزينه  –
  .روندبايد به مقر فرقه ب

ــراد  – ــه از اف ــع گــرفتن كمــك هزين  موق
درخواست مي شود كه بر عليه ديگر دوسـتان   
خود جاسوسي وخبرچيني كنند در غيـر ايـن     
صورت از ماههاي بعد بـا تـأخير طـوالني تـر            

  .كمك هزينه به آنها داده ميشود

 با افراد تشكيالتي كه درون شهر آنها را         –
  .مي بينند مطلقا نبايد صحبت كنند

 اماكن عمومي مانند پارك يا كوه كه         در –
بعضي مواقع فرقه افرادش را به صورت دسـته      
اي مي برد بخـصوص در زمـان مناسـبت هـا            
افراد جدا شده حق ندارند در آن مناطق تردد        

  .داشته باشند
ــق   – ــازي ح ــاي مج ــدگان در دني  جداش

ندارند با جدا شده هايي كه در اروپـا هـستند         
  .تماس داشته باشند

دا شده اگـر از هـر كـدام از مـوارد      افراد ج 
فوق تخطي كنند كمك هزينه آنها قطع مـي          
شود كه همين اآلن اين حقوق به چند نفـر از       

  . آنان ديگر داده نمي شود
  هموطنان عزيز، فعاالن و مدافعان حقوق بشر؛
اگر اين اهرم فـشار نباشـد خيلـي از ايـن            
اسيران كه فرزندان ايران هـستند و هنـوز در          

 جهنمـي ايـن فرقـه بـاقي مانـده و          تشكيالت

نظاره گر اين رفتار سران فرقه با جداشـدگان         
مي باشند اين فرقه را ترك كرده و آزادانه راه          
و روش زندگي خودشـان را انتخـاب خواهنـد       
كرد و مانند بسياري جداشدگان در كشورهاي 
ديگر به زندگي و فعاليت آزادنة خود خواهنـد       

ة هموطنـان   به همين دليـل از همـ      . پرداخت
عزيز و شخصيتها و جريانها و تشكلهاي مدافع    
حقوق بشر درخواست مي شود با نوشتن نامه        
به رئيس كمييسارياي عالي پناهندگان در ژنو    

  .درخواست رسيدگي به اين موضوع را بكنند
خواستة ما اين است كه اوال كمك هزينـة         

 دالر سـابق تعيـين شـده        500افراد به همـان   
فزايش يابد، ثانيـا پرداخـت      توسط كميساريا ا  

اين كمك هزينه را خـود دفتـر كميـساريا در      
   .آلباني يا دولت آلباني برعهده بگيرد

  انجمن هاي
   پيوند رهائي– كانون آوا -  فرياد آزادي

ــا ( ــه رجــوي در اروپ ــابق فرق ــضاي س   )اع
 

  حقوق بشرينفراخوان به مدافعان و فعاال
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 مجله خبري تحليلي 34

  پنجره
 

 96بهار   /  11شماره     /  فراق نامه

 

  انتخاب
 

 96بهار   /  11  شماره     /فراق نامه

 

 مجله خبري تحليلي 35

 

مسخره تلويزيوني ترفند وشيوه نخ نمـا شـده         
اي است كه ديگرهيچ كودكي را نمـي فريبـد        
وبرعكس اقتـدار و رشـد ومحبوبيـت شـگفت          
انگيز اعضاي انجمن و ترس و وحـشت سـران        

  .در افكــارعموي تــداعي ميــسازد  فرقــه را 
براستي كه آگاهي خانواده هـا شـگفت انگيـز          
است آنجا كه خانواده كوهكي و دلفـي بعـد از    
شنيدن خبرمـصاحبه اجبـاري فرزندانـشان از      

  .سركردگان فرقه بدرستي مي پرسند
ــاي     -1 ــه بجـ ــركردگان فرقـ ــرا سـ  چـ

حاضركردن آنها درتلويزيون اجـازه نميدهنـد       
لفني با خـانواده داشـته      همين صحبت ها را ت    

  باشند؟
 چرا درشرايطي كه امكان تماس تلفني    -2

فراهم است با واسطه وغيرمستقيم به خانواده        
  پيام ميدهند؟

براســتي اگرفرقــه رجــوي دربيــان موضــع 
گيري خود كه ادعـا ميكنـد اعـضاي انجمـن           

خوزستان با اجبار وبواسـطه فـشارهاي وزارت      
مالقــات اطالعـات خـانواده هــا را مجبـور بـه     

وموضع گيري ميكنند خود فرقه چرا خـانواده       
ها را به آلباني ومقرخودشان دعوت نميكننـد        
و درايــن خــصوص برايــشان افــشاگري نمــي 
نمايند تـا واقعيـت هـا بـر همگـان مـشخص             

  گردد؟
 چرا درزمان حضورخانواده ها دراطراف      -3

اشرف وليبرتي به خانواده ها اجازه ندادند كـه       
ضور اعضاي انجمن كه بـه    به تنهايي وبدون ح   

ادعاي آنها خانواده ها را با زور به عـراق آورده     
بودند درقرارگاه اشرف وكمپ ترانزيت ليبرتي      
حاضرشوند تا واقعيـت هـا بـراي فرزندانـشان          
  روشن گردد وآنها جذب انقالب مـريم شـوند؟   
فرقه رجوي نعل وارونـه ميزنـد وتـصورميكند         

بـه  همه همانند خودشان بـراي جـذب افـراد          
دروغ واجبار وعوام فريبـي متوصـل ميـشوند         
وخانواده هاي اسيران هـم هماننـد توريـست         

ــاجرين  ــاي عربي،هندي،بنگالدشـــي ومهـ هـ
اروپــايي هــستند كــه بــا پرداخــت دالرهــاي 
امريكايي و بليط رفت و برگشت در متينگ ها 

  .حاضرشوند
دررابطه با لجن پراكني برعليه اعضاي جدا     

ي را عليـرغم    شده كـه وقـت و گـذران زنـدگ         
ساليان زجر وعقـب مانـدگي درفرقـه بعـد از           
ــاني و روشــنگري     ــالع رس ــرف اط آزادي ص
وآزادي هم بندان سابق خود كـرده انـد فقـط     

  .)مه نورفشاند وسـگان عوعوكننـد     (بايد گفت   
اعضاي انجمـن سـاليان صـداقت شـان بـراي           
خانواده ها روشن شده است ولجن پراكني هـا    

 نـخ نمـا شـده    وسوز وگداز سران فرقـه ديگـر   
گند گاوچالـه   ( فقط درپاسخ تمامي اين   . است
مريم رجوي مي گوييم وعـده مـا بـه          ) دهاني

  .زودي با خانواده ها در آلباني
  يادداشت از علي اكرامي
  انجمن نجات خوزستان

 

هم اكنون فرقة رجوي پرداخت كمك هزينه       
 نفـري كـه   130را تبديل به ابزاز فشاري بر عليه  

. جدا شده و اكنون در آلباني هستند كرده اسـت         
اين كمك هزينه توسط عبداهللا تهرانـي يكـي از          
فرماندهان فرقه كه دستانش الوده به خون مردم         

 در عراق   1370 كشي سال    ايران است و در كرد    
يكي از مسئولين هوانيروز فرقه بود بـه افـراد آن           

در اينجـا   . هم در مقر فرقه پرداخـت مـي شـود         
 و    برخي از شيوه هاي فـشار و شـكنجة روحـي          

رواني را كه بـراي ايـن افـراد ايجـاد مـي كننـد               
  :توضيح مي دهم

 افراد به اجبار براي دريافت كمك هزينه  –
  .روندبايد به مقر فرقه ب

ــراد  – ــه از اف ــع گــرفتن كمــك هزين  موق
درخواست مي شود كه بر عليه ديگر دوسـتان   
خود جاسوسي وخبرچيني كنند در غيـر ايـن     
صورت از ماههاي بعد بـا تـأخير طـوالني تـر            

  .كمك هزينه به آنها داده ميشود

 با افراد تشكيالتي كه درون شهر آنها را         –
  .مي بينند مطلقا نبايد صحبت كنند

 اماكن عمومي مانند پارك يا كوه كه         در –
بعضي مواقع فرقه افرادش را به صورت دسـته      
اي مي برد بخـصوص در زمـان مناسـبت هـا            
افراد جدا شده حق ندارند در آن مناطق تردد        

  .داشته باشند
ــق   – ــازي ح ــاي مج ــدگان در دني  جداش

ندارند با جدا شده هايي كه در اروپـا هـستند         
  .تماس داشته باشند

دا شده اگـر از هـر كـدام از مـوارد      افراد ج 
فوق تخطي كنند كمك هزينه آنها قطع مـي          
شود كه همين اآلن اين حقوق به چند نفـر از       

  . آنان ديگر داده نمي شود
  هموطنان عزيز، فعاالن و مدافعان حقوق بشر؛
اگر اين اهرم فـشار نباشـد خيلـي از ايـن            
اسيران كه فرزندان ايران هـستند و هنـوز در          

 جهنمـي ايـن فرقـه بـاقي مانـده و          تشكيالت

نظاره گر اين رفتار سران فرقه با جداشـدگان         
مي باشند اين فرقه را ترك كرده و آزادانه راه          
و روش زندگي خودشـان را انتخـاب خواهنـد       
كرد و مانند بسياري جداشدگان در كشورهاي 
ديگر به زندگي و فعاليت آزادنة خود خواهنـد       

ة هموطنـان   به همين دليـل از همـ      . پرداخت
عزيز و شخصيتها و جريانها و تشكلهاي مدافع    
حقوق بشر درخواست مي شود با نوشتن نامه        
به رئيس كمييسارياي عالي پناهندگان در ژنو    

  .درخواست رسيدگي به اين موضوع را بكنند
خواستة ما اين است كه اوال كمك هزينـة         

 دالر سـابق تعيـين شـده        500افراد به همـان   
فزايش يابد، ثانيـا پرداخـت      توسط كميساريا ا  

اين كمك هزينه را خـود دفتـر كميـساريا در      
   .آلباني يا دولت آلباني برعهده بگيرد

  انجمن هاي
   پيوند رهائي– كانون آوا -  فرياد آزادي

ــا ( ــه رجــوي در اروپ ــابق فرق ــضاي س   )اع
 

  حقوق بشرينفراخوان به مدافعان و فعاال

 

چرا درزمان حضورخانواده ها دراطراف اشرف وليبرتي به خانواده ها اجازه ندادند كه بـه   
تنهايي وبدون حضور اعضاي انجمن كه به ادعاي آنها خانواده ها را با زور به عراق آورده            
بودند درقرارگاه اشرف وكمـپ ترانزيـت ليبرتـي حاضرشـوند تـا واقعيـت هـا بـراي                   
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ارگان تبليغاتي فرقـه رجـوي موسـوم بـه          
ديدترين موضع گيري خود   ايران افشاگر در ج   

ــاي    ــت ه ــود را از فعالي ــشت خ ــرس و وح ت
افــشاگرايانه انجمــن نجــات و افــزايش اقبــال 
اجتمــاعي ومحبوبيــت ايــن انجمــن درميــان  
خانواده هاي اعضاي تحت اسارت بـه نمـايش         

  .گذاشت
ارگــان دروغ پــرداز و رســواگر رجــوي     
درجديدترين اقـدام، دو نفـراز اعـضاي تحـت          

ــك  ــازي اســارت خــود را دري خيمــه شــب ب
تلويزيوني به صحنه آورد تا از زبان آنها خـشم   

ــود را    ــاله خ ــد س ــاي چن ــده ه ــين و عق و ك
 كـه درطـي ايـن     برسراعضاي انجمـن نجـات   

ساليان با تالش خستگي ناپذير وصادقانه خود     
توانسته با روشنگري ماهيت ضدانـساني ايـن        
فرقه را دراذهان خانواده هـا افـشا وزمينـه را           

  .سيران فراهم سـازد خـالي كنـد    براي آزادي ا  
منوچر كوهكي و عبدالرضا دلفي سـوژه هـاي         
جديدي بودنـد كـه دراتـاق فرمـان وبوسـيله           
سركردگان اطالعاتي رجوي با تحت فشار قرار 
دادن و تهديد قطع مستمري پناهندگي آنهـا        
را محبوربه شركت دراين خيمـه شـب بـازي          

ــد   ــرده بودنـ ــراري كـ ــوا وتكـ ــت . رسـ تحـ
ين اسيران درشرايطي صـورت     فشارقراردادن ا 

 14گرفت كه اعضاي انجمن نجـات درتـاريخ         
 درمنزل شخصي آنها حاضر وبـا       1395اسفند  

  .خـــانواده آنهـــا ديـــدار كـــرده بودنـــد     
به صحنه آوردن اسيران درهم شكسته حدودا       

 روز بعد از حضور اعـضاي انجمـن نجـات           45
درخانه هايشان نشان دهنـده عقـب مانـدگي         

 روند شتابان و رو به جلو   مفرط فرقه رجوي از   
تحوالت است زورگيري سران فرقه از اسـيران    
دربند و القـا مزخرفـات تكـراري و نمايـشات           

 مجله خبري تحليلي 33

  ترس رجوي ها از محبوبيت روز افزون انجمن نجات

   در ميان خانواده ها

 

  

بر اساس اظهارات تني چند از جدا شده هـا،          
خراسـان  اسماعيل مرتضائي با نام مستعار جـواد        

هنگام پرداخت مستمري به برخي اعضا آن ها را         
تهديد به قطع اندك مستمري و برخـورد شـديد    

  .مي كند
به گزارش پايگاه خبري تحليلي فراق، نامبرده  
، پرداخت مستمري را منوط به جاسوسي و عدم         
ارتباط با خانواده ها نموده است و اعالم كرده كه          

رخـورد  در صورت مـشاهده چنـين رفتارهـايي ب        
خـانواده هـاي    .شديدي صـورت خواهـد گرفـت      

اسيران فرقه رجوي هم اكنون با اراده بيـشتر در          
  .تالش براي رهايي فرزندان خود هستند

  

  :سران فرقه رجوي اعضا را تهديد كردند

  پرداخت مستمري

  به شرط دوري از خانواده
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ـات    با ورود فرقه رجوي به جامعه آلباني و اعتراض
روز افــزون اعــضاي ايــن فرقــه در نشــست ســران  
ــه شــد تــا كمــي   ــراين گرفت ــصميم ب ســركوبگر، ت
حصارهاي افراد را تعديل نمايند شايد بتوانند نفـرات       
را مدتي بيشتر بعنوان سياهي لـشكر در ايـن فرقـه            

ـان افـرادي     نگه دارند، غافل از اينكه    افـراد فرقـه هم
ـاه تـرين و فـداكارترين و               هستند كـه پيـشتاز و آگ

  .فهميده ترين در جهان بودند
ـاب را روزانـه            آنان حاال بايستي تاوان همـين الق
ـاني       بپردازند چراكه افراد به يك آزادي نـسبي در آلب

اتفاقا همان افراد درون تشكيالت روزانـه       . رسيده اند 
ليان سرشــان كــاله ميبينــد كــه چگونــه طــي ســا

ـاپو           گشادي رفته است، لذا سـران ايـن فرقـه بـه تك
افتاده اند تا بلكه با حركات تاكتيكي و فـرار بـه جلـو      

  .مجددا بتوانند بر سر افراد كاله بگذارند
اكنون توجه شما را به درون ايـن تاريـك          

    :خانه جلب مي نمايم
ـابقم در درون ايـن          ـامي دوسـتان س با حفظ اس

ـار بـه بدنـه ايـن             تشكيالت چنين    ـاجي را بـه ناچ ب
ـاه هـزار لـك                تشكيالت داده اند كه به هر فرد در م

همچنـين بـراي    . يعني حدود هشت يورو ميپردازند    
ـاني            اينكه زبان اعتراض افراد را ببندند كه چرا در آلب
ـاطي              ـايل ارتب هم فاقد دسترسـي بـه موبايـل و وس
ـا كوچـك         هستيم لذا به هر فـرد يـك گوشـي نوكي

كه تنها قادر به ارتباط در خود كشور آلباني         داده اند   
  .است

ـان تـشكيالت ايـن             اما وضع در مورد برخـي زن
ـاده          ـاي پي فرقه فرق ميكنـد و ميتـوان براسـتي ردپ
نمودن جامعه بـي طبقـه توحيـدي را در كـشور و             

ـان جامعـه بـي      . وطن خودمان مـشاهده نمـود      هم
. طبقه توحيدي كه هيچ تبعيضي قايـل نمـي شـود       

ـاص و   . ياز ويژه اي ندارد هيچ كس امت   هيچ كـس خ
  .ويژه نيست و همه با هم برابر ميباشند

هزينه برخي خانم هاي رده اول در فرقه ماهانـه          
ده هزار لك يعني هشتاد يورو بعـالوه يـك گوشـي            
ـا          هوشمند سامسونگ ميباشد كه ميتوانند با همه ج

ـا هـيچ        . ارتباط برقرار نمايند   در ايـن جـور مـوارد ام
ـام و     كس هيچ احدي    نمي تواند حتـي در قالـب ابه

ـاد بگويـد و             سوال ذهني چه برسد به اعتراض و انتق

بخواهـد كــه ايــن فاصــله از تبعــيض و فــرق بــراي  
  .چيست

بالفاصــله آنــتن مــسئول مــي گيــرد و شــست 
ـاري در             باالتري ها خبر دار مي شود كه حتما كم ك
اين زمينه وجود داشته كه بجاي بدهكار بـودن فـرد    

ـانش دراز     اين پرداخت  ـازه زب ي كه فرقه به او نمـوده ت
ـاتي     شده و ذهنش باز شده كه تبعيض و فاصله طبق

لذا بالفاصله براي فـرد ديـگ       . به چه منظوري است   
فراهم ميكنند و با شگردها و ترفنـدهاي هميـشگي          
ـا               مبني بر بازخواني نوبه اي و سرفصلي هـر فـرد و ب

ـاني  توجه به ورود به استاتوي جديد و استقرار در       آلب
  .او را به عقب نشيني وا مي دارند

ـازخواني             ـا پـروژه ب افراد را مجبـور مـي كننـد ت
خودشان را در جمع بخوانند و سپس با سـناريوي از    
ـانند كـه             قبل طراحي شده فرد را به نقطه اي ميرس
ــواميس      ــنم روي ن ــه ذه ــردم ك ــط ك ــد غل بگوي
ـاي بـدهكار بـودن داشـتم            ايدئولوژيك بازشـد و بج

ـاز    . ي را طي ميكردمجاده طلبكار  ـازه شـروع ب اين ت
شدن جاده به روي ديگران ميباشد و بدين صـورت          
چند ماهي را اينچنين نفرات را مـشغول خـود مـي         
ـا كـسي جـرات اينكـه بخواهـد روي ايـن               نمايند ت

  .تبعيض ها ذهنش بلغزد نكند
به ياد دارم كه بعد از خلع سالح در اشرف بـراي       

نـدهي نيرويـي را     اينكه جلوي اعتراض سلـسله فرما     
بگيرند براي هر فرمانده نيرويي يك خوروي سـواري       

ـا داده شـد      ـان  . نيسان تويوتا خريداري و بـه آنه آنزم
ـات پـچ پـچ           آنقدر نفرات بهم ريختند و مـوج تجمع
هاي دو نفره در درون تشكيالت براه افتاده بـود كـه        
ناگزير مريم رجوي به صحنه آمد و در يك نشـست           

ه بعد از جمع آوري داوطلبانـه       عمومي بازگو نمود ك   
سالحها و زرهي اكنون ما در شـهر اشـرف مـستقر            
هستيم و ديگر نگوييد پادگان اشرف يا بقول عراقـي          

  .ها معسكر الخالص بلكه بگوييد شهر اشرف
ـا جيـب          ـا ي لذا وسط شـهر كـه نمـي شـود آيف
ـاي             ـاطر سـواري ه لندكروز راه انـداخت بهمـين خ

ـار و مـسئولي          ت هـر فرمانـده     نيسان بـه اقتـضاي ك
ـا              برايش تهيه شده است و فـردا اگـر خبـري شـد ب

  .همين سواري ها به تهران خواهيم رفت
همان زمان البته همگان بـه ريـش او خنديدنـد     
كه زماني كه هزاران تانك و تـوپ داشـتي و شـيره             
ـا          ـاال ام جان ما را كشيدي هـيچ غلطـي نكـردي ح
وعــده ســرنگوني بــا ســواري هــاي نيــسان تويوتــا  

  .ميدهي
  

    . دال. اف
     آلباني–تيرانا 
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  از تاريك خانه رجوي در آلباني افشاگري يكي از جدا شده ها

   

زندگينامه و خاطرات » سراب آزادي«كتاب 
 رهبري فرقـه    مريم سنجابي از اعضاي شوراي    

المللي كتاب تهران نقد  رجوي در نمايشگاه بين
  .و بررسي شد

به گـزارش فـراق مـريم سـنجابي در ايـن        

خوشـبختانه پـس از سـرنگوني       : نشست گفت 
 در عـراق افتـاد      82صدام و اتفاقاتي كه سال      

 نفر از اعضاي فرقه از كمپ اشرف    700حدود  
 به ايران آمدند و تعداد زيادي نيز به خـارج از         

ها و ديدار با اعضاي  حضور خانواده. كشور رفتند

اين فرقه موجب شد كه كمي محيط باز شود و 
در اين نشست   .افراد آگاهي بيشتري پيدا كنند

بـا ويـرايش    » سـراب آزادي  «چاپ دوم كتاب    
جديد از سـوي انجمـن پيشكـسوتان سـپاس         

  .رونمايي شد
 

  :مريم سنجابي، عضو جدا شده از فرقه رجوي

  ها موجب شد كه اعضاي فرقه حضور خانواده

  آگاهي پيدا كنند
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از روز اول كــه وارد فرقــه شــدم هــيچ    
 دسـتگاه نداشـتم و هميـشه    اعتمادي به ايـن   

سوال ذهنيم اين بود كه چرا هنوز وارد نـشده   
چـرا بـا    . همه اش بحث انقـالب مـريم اسـت        

نفرات تا صحبت ميكني مـي گوينـد انقـالب          
تا سوالي داشتم مي گفتنـد بـا انقـالب          . مريم

مريم حل ميشود و تا حرفي مي زدم ميگفتند 
تـا مخـالفتي   . بايد در انقالب مريم ذوب شوي 

 كردم مي گفتند كه خـودت را از انقـالب           مي
ــدي و    ــالب ش ــد انق ــردي و ض ــريم دور ك م

  .حواست به خودت باشد
هميشه در نشستها بحث دو دسـتگاه كـه         
يك طرفش ايران بود و جهـنم و كاركردهـاي     
بـدش و دســتگاه ديگــر انقـالب مــريم بــود و   
ــاي   ــوبش ومزايـ ــاي خـ بهـــشت و كاركردهـ

ود كـه  بسيارش؛ كه نمونه اش هم اين حرف ب       
انقالب مريم فرد را از زندگي حيواني به سوي        
انقالبي گري و زندگي انساني تمام عيار سوق        

  .ميدهد
به قدري اين حرفها در ذهنم بود كه مدام         
مي پرسيدم كه مگر اين مريم چـه كـرده كـه      
مي گويند در تاريخ بي نظير است و تـا حـال           
كسي جرات اين كار را نداشـته و مـي گفـتم            

 افراد از روي اجبار و نه دلخـواه و         طالق دادن 
عمليات جاري فرماليستي و كينه كشي بـين        
افراد و نشستهاي به اصالح غسل هفتگي كـه         
آدم بايد زير و بم مسائل جنسي خود را بـراي    

كـه تـازه ايـن خـودش ام         (نفرات بازگو كنـد     
مگر چه كار شـاقي اسـت و ايـن     ) الفتنه است 

  .همه تعريف و تمجيد ندارد
ه اين شكل در مناسبات بـت شـده         مريم ب 

بود و در همه جا عكسهاي او قرار داشت كـه           
اگر هزينه چاپ ايـن عكـسهاي بـا كيفيـت را       
حساب كني پولش سر به آسمان مي كشيد و         
اين باعث نفرت من از مريم و انقالبـش شـده           

بود و هميشه بين نفرات دوست و قابل اعتماد 
  .اين موضوع را به تمسخر مي گرفتيم

الها گذشت و ديدم كه نه انقالب مريم          س
جهاني شده و نه صـدايي از آن در مـي آيـد،             
بلكــه نفــرت عجيبــي بــين نفــرات در داخــل 
مناسبات ايجاد شده و ديگر نفرات مثل قبـل         
خودشان هم اعتمادي به اين دسـتگاه ندارنـد     
چون ميشود از رفتـار تندشـان و صـحبتهاي          

  .آنها فهميد
نه سـازمان از    گذشت و گذشت تا اينكه بد     

. جهنم ليبرتي خالص شده و به آلباني آمـديم   
بعد از چنـد مـاه و چنـد روز ديـدم جنـب و               
جوشي در بـين افـراد اسـت و بعـد از مـدتي            
مسئولين صـدا كـرده و گفتـه شـد نشـستي            
هست و بايد كت و شـلوار بپوشـيد و كـروات            

همـان  (زده به اشرف يكي از مكانهـاي فرقـه          
 بر 3يرانا نام اشرف  مقر اصلي كه سازمان در ت     

  .برويم) آن گذاشته است
موقع وارد شدن و ديدن پرچم و سن زيبا          

بعد . و فرش قرمز پهن شده گفتم مريم است         
از صف بستن افراد كنار جاده باريك و طنـاب    
كشي شده صداي همهمه اي از پايين شنيده        
شد و بعد به خود گفتم كه ببينم سر انقـالب            

ن هالـه نـوري كـه    كه چيزي نفهميدم شايد آ    
گفته مي شود از صورتش تشعشع مي دهد را     

بعد از نزديـك شـدن و رودررو قـرار          . ميبينم
گرفتن جز چهره تكيده و الغر و پيري كـه بـا       
آرايش غليظ پوشـانده شـده بـود و لباسـهاي           

ــا . قيمتــي و رنگارنــگ چيــزي نديــدم بعــد ب
دوستان خود كه در آنجا بودم گفتم شايد من        

يا شما چيزي در او مـي بينيـد         اشتباه كردم آ  
كه در جواب آنها به من لبخندي زده و گفتند   

من بعـد از    . اگر تو چيزي ديدي ما هم ديديم      
ديدن او گفتم اين از چهـره اش حـاال بـرويم            

صـــحبتهايش را گــــوش بـــدهيم شــــايد   
بعـد از   . صحبتهايش آدمها را جذب مي كنـد      

ساعتها شعار دادن و دسـت زدن، خـانم وارد           
ه و بـاالي سـن رفـت و نفراتـي كـه      سالن شد 

ساعتها صف كشيده بودند براي صحبت كردن  
و رابطه زدن شروع به تمجيد از او كردند و او           
هم مثل يك ملكـه كـه نفـرات بـراي دسـت             
بوسي پيش او آمده بودند كـه بتواننـد از ايـن      
طريق پول و امكاناتي را كه مـي خواسـتند از         

ــد و بعــد از نو حــه مــسئولين خودشــان بگيرن
سرايي و تعريف شاهانه از او نوبت بـه خـود او      
رسيد و تمام ذهنم را كه حتي در عمرم و در           
كالسها و در هـيچ مكـاني تمركـزي بـه ايـن             
شدت نكرده بودم متمركز روي صـحبتهاي او        
كـردم كـه شــايد از طريـق صـحبتهاي او بــه     
اشتباه خودم در طي اين همه سال برسم و يا          

 ولي دريغ از اينكـه    اينكه جواب خود را بگيرم    
دقايقي از صحبتهايش را بگذارد كه ما در اين     
. پانزده سال در جهـنم عـراق چـه كـرده ايـم          
انتظار داشتم كه لحظاتي را هـم در خـصوص         

  .كارهايي كه ما كرديم صحبت كند
بلــه مــريم را شــناختم و جــواب ســالها 
انتظار كشيدن را گرفتم كه چاپ عكسها و        

الري بـود امـا     آرايش و لباسـش ميليـون د      
جرات اين را نداشت كـه در زمـان سـختي         
بين نفراتش بماند و فرار را بر قرار تـرجيح          
داد در صورتي كه دم از انبيا ميزد و خود را 
پرچم دار حسين مي دانست ولي يـك نفـر    
جرات اين را نداشت كه بـه او بگويـد آخـر           
انبيا و كساني كه تو از آنها دم ميزنـي كـه            

ودشان بودند و نه اينكه     جلودار جنگهاي خ  
  .از مهلكه جان سالم بدر ببرند

اي كاش كه از روز اول شناخته بـودم كـه      
ساليان عمر خودم را تباه نميكـردم و در ايـن        
اسارتگاه جوانيم را بخاطر شهوت قدرت مـريم   

با شناخت مريم فهميـدم كـه       . از دست بدهم  
نبايد فريب قولهاي اين شخصيتها را خـورد و         

چگونه ميشود فردي اينگونه خون  فهميدم كه   
هزاران نفر را بخاطر اميال خود بريزد و خـون        

بله فهميدم كـه    . هزاران نفر را در شيشه كند     
مثل قديمها داستانها به واقعيت تبديل شـده         

  .است
اين بود تجربه بد من و الگـويي بـراي هـم     

ــود . ســن و ســالهاي آن زمــان خــودم  ايــن ب
 مـريم و خـود      شناختم از ايدئولوژي و انقالب    

  مريم قجر عضدانلو
   امضاء محفوظ
 بنياد خانواده سحر

 

 

 

 

  :نامه وارده يكي از جدا شدگان فرقه رجوي

  يك تروريست انقالبِ
 

  

اي كـاش كـه از روز اول شـناخته    

بودم كه ساليان عمر خودم را تباه       

يم نميكردم و در اين اسارتگاه جوان   

را بخاطر شهوت قـدرت مـريم از        

بـا شـناخت مـريم      . دست بـدهم  

فهميدم كه نبايد فريـب قولهـاي       

اين شخصيتها را خورد و فهميـدم       

كه چگونه ميشود فـردي اينگونـه       

خون هزاران نفر را بخـاطر اميـال        

خود بريزد و خون هزاران نفر را در        

بله فهميدم كـه مثـل      . شيشه كند 

تبديل استانها به واقعيت    قديمها د 

  شده است
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از روز اول كــه وارد فرقــه شــدم هــيچ    
 دسـتگاه نداشـتم و هميـشه    اعتمادي به ايـن   

سوال ذهنيم اين بود كه چرا هنوز وارد نـشده   
چـرا بـا    . همه اش بحث انقـالب مـريم اسـت        

نفرات تا صحبت ميكني مـي گوينـد انقـالب          
تا سوالي داشتم مي گفتنـد بـا انقـالب          . مريم

مريم حل ميشود و تا حرفي مي زدم ميگفتند 
تـا مخـالفتي   . بايد در انقالب مريم ذوب شوي 

 كردم مي گفتند كه خـودت را از انقـالب           مي
ــدي و    ــالب ش ــد انق ــردي و ض ــريم دور ك م

  .حواست به خودت باشد
هميشه در نشستها بحث دو دسـتگاه كـه         
يك طرفش ايران بود و جهـنم و كاركردهـاي     
بـدش و دســتگاه ديگــر انقـالب مــريم بــود و   
ــاي   ــوبش ومزايـ ــاي خـ بهـــشت و كاركردهـ

ود كـه  بسيارش؛ كه نمونه اش هم اين حرف ب       
انقالب مريم فرد را از زندگي حيواني به سوي        
انقالبي گري و زندگي انساني تمام عيار سوق        

  .ميدهد
به قدري اين حرفها در ذهنم بود كه مدام         
مي پرسيدم كه مگر اين مريم چـه كـرده كـه      
مي گويند در تاريخ بي نظير است و تـا حـال           
كسي جرات اين كار را نداشـته و مـي گفـتم            

 افراد از روي اجبار و نه دلخـواه و         طالق دادن 
عمليات جاري فرماليستي و كينه كشي بـين        
افراد و نشستهاي به اصالح غسل هفتگي كـه         
آدم بايد زير و بم مسائل جنسي خود را بـراي    

كـه تـازه ايـن خـودش ام         (نفرات بازگو كنـد     
مگر چه كار شـاقي اسـت و ايـن     ) الفتنه است 

  .همه تعريف و تمجيد ندارد
ه اين شكل در مناسبات بـت شـده         مريم ب 

بود و در همه جا عكسهاي او قرار داشت كـه           
اگر هزينه چاپ ايـن عكـسهاي بـا كيفيـت را       
حساب كني پولش سر به آسمان مي كشيد و         
اين باعث نفرت من از مريم و انقالبـش شـده           

بود و هميشه بين نفرات دوست و قابل اعتماد 
  .اين موضوع را به تمسخر مي گرفتيم

الها گذشت و ديدم كه نه انقالب مريم          س
جهاني شده و نه صـدايي از آن در مـي آيـد،             
بلكــه نفــرت عجيبــي بــين نفــرات در داخــل 
مناسبات ايجاد شده و ديگر نفرات مثل قبـل         
خودشان هم اعتمادي به اين دسـتگاه ندارنـد     
چون ميشود از رفتـار تندشـان و صـحبتهاي          

  .آنها فهميد
نه سـازمان از    گذشت و گذشت تا اينكه بد     

. جهنم ليبرتي خالص شده و به آلباني آمـديم   
بعد از چنـد مـاه و چنـد روز ديـدم جنـب و               
جوشي در بـين افـراد اسـت و بعـد از مـدتي            
مسئولين صـدا كـرده و گفتـه شـد نشـستي            
هست و بايد كت و شـلوار بپوشـيد و كـروات            

همـان  (زده به اشرف يكي از مكانهـاي فرقـه          
 بر 3يرانا نام اشرف  مقر اصلي كه سازمان در ت     

  .برويم) آن گذاشته است
موقع وارد شدن و ديدن پرچم و سن زيبا          

بعد . و فرش قرمز پهن شده گفتم مريم است         
از صف بستن افراد كنار جاده باريك و طنـاب    
كشي شده صداي همهمه اي از پايين شنيده        
شد و بعد به خود گفتم كه ببينم سر انقـالب            

ن هالـه نـوري كـه    كه چيزي نفهميدم شايد آ    
گفته مي شود از صورتش تشعشع مي دهد را     

بعد از نزديـك شـدن و رودررو قـرار          . ميبينم
گرفتن جز چهره تكيده و الغر و پيري كـه بـا       
آرايش غليظ پوشـانده شـده بـود و لباسـهاي           

ــا . قيمتــي و رنگارنــگ چيــزي نديــدم بعــد ب
دوستان خود كه در آنجا بودم گفتم شايد من        

يا شما چيزي در او مـي بينيـد         اشتباه كردم آ  
كه در جواب آنها به من لبخندي زده و گفتند   

من بعـد از    . اگر تو چيزي ديدي ما هم ديديم      
ديدن او گفتم اين از چهـره اش حـاال بـرويم            

صـــحبتهايش را گــــوش بـــدهيم شــــايد   
بعـد از   . صحبتهايش آدمها را جذب مي كنـد      

ساعتها شعار دادن و دسـت زدن، خـانم وارد           
ه و بـاالي سـن رفـت و نفراتـي كـه      سالن شد 

ساعتها صف كشيده بودند براي صحبت كردن  
و رابطه زدن شروع به تمجيد از او كردند و او           
هم مثل يك ملكـه كـه نفـرات بـراي دسـت             
بوسي پيش او آمده بودند كـه بتواننـد از ايـن      
طريق پول و امكاناتي را كه مـي خواسـتند از         

ــد و بعــد از نو حــه مــسئولين خودشــان بگيرن
سرايي و تعريف شاهانه از او نوبت بـه خـود او      
رسيد و تمام ذهنم را كه حتي در عمرم و در           
كالسها و در هـيچ مكـاني تمركـزي بـه ايـن             
شدت نكرده بودم متمركز روي صـحبتهاي او        
كـردم كـه شــايد از طريـق صـحبتهاي او بــه     
اشتباه خودم در طي اين همه سال برسم و يا          

 ولي دريغ از اينكـه    اينكه جواب خود را بگيرم    
دقايقي از صحبتهايش را بگذارد كه ما در اين     
. پانزده سال در جهـنم عـراق چـه كـرده ايـم          
انتظار داشتم كه لحظاتي را هـم در خـصوص         

  .كارهايي كه ما كرديم صحبت كند
بلــه مــريم را شــناختم و جــواب ســالها 
انتظار كشيدن را گرفتم كه چاپ عكسها و        

الري بـود امـا     آرايش و لباسـش ميليـون د      
جرات اين را نداشت كـه در زمـان سـختي         
بين نفراتش بماند و فرار را بر قرار تـرجيح          
داد در صورتي كه دم از انبيا ميزد و خود را 
پرچم دار حسين مي دانست ولي يـك نفـر    
جرات اين را نداشت كه بـه او بگويـد آخـر           
انبيا و كساني كه تو از آنها دم ميزنـي كـه            

ودشان بودند و نه اينكه     جلودار جنگهاي خ  
  .از مهلكه جان سالم بدر ببرند

اي كاش كه از روز اول شناخته بـودم كـه      
ساليان عمر خودم را تباه نميكـردم و در ايـن        
اسارتگاه جوانيم را بخاطر شهوت قدرت مـريم   

با شناخت مريم فهميـدم كـه       . از دست بدهم  
نبايد فريب قولهاي اين شخصيتها را خـورد و         

چگونه ميشود فردي اينگونه خون  فهميدم كه   
هزاران نفر را بخاطر اميال خود بريزد و خـون        

بله فهميدم كـه    . هزاران نفر را در شيشه كند     
مثل قديمها داستانها به واقعيت تبديل شـده         

  .است
اين بود تجربه بد من و الگـويي بـراي هـم     

ــود . ســن و ســالهاي آن زمــان خــودم  ايــن ب
 مـريم و خـود      شناختم از ايدئولوژي و انقالب    

  مريم قجر عضدانلو
   امضاء محفوظ
 بنياد خانواده سحر

 

 

 

 

  :نامه وارده يكي از جدا شدگان فرقه رجوي

  يك تروريست انقالبِ
 

  

اي كـاش كـه از روز اول شـناخته    

بودم كه ساليان عمر خودم را تباه       

يم نميكردم و در اين اسارتگاه جوان   

را بخاطر شهوت قـدرت مـريم از        

بـا شـناخت مـريم      . دست بـدهم  

فهميدم كه نبايد فريـب قولهـاي       

اين شخصيتها را خورد و فهميـدم       

كه چگونه ميشود فـردي اينگونـه       

خون هزاران نفر را بخـاطر اميـال        

خود بريزد و خون هزاران نفر را در        

بله فهميدم كـه مثـل      . شيشه كند 

تبديل استانها به واقعيت    قديمها د 

  شده است
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ـات    با ورود فرقه رجوي به جامعه آلباني و اعتراض
روز افــزون اعــضاي ايــن فرقــه در نشــست ســران  
ــه شــد تــا كمــي   ــراين گرفت ــصميم ب ســركوبگر، ت
حصارهاي افراد را تعديل نمايند شايد بتوانند نفـرات       
را مدتي بيشتر بعنوان سياهي لـشكر در ايـن فرقـه            

ـان افـرادي     نگه دارند، غافل از اينكه    افـراد فرقـه هم
ـاه تـرين و فـداكارترين و               هستند كـه پيـشتاز و آگ

  .فهميده ترين در جهان بودند
ـاب را روزانـه            آنان حاال بايستي تاوان همـين الق
ـاني       بپردازند چراكه افراد به يك آزادي نـسبي در آلب

اتفاقا همان افراد درون تشكيالت روزانـه       . رسيده اند 
ليان سرشــان كــاله ميبينــد كــه چگونــه طــي ســا

ـاپو           گشادي رفته است، لذا سـران ايـن فرقـه بـه تك
افتاده اند تا بلكه با حركات تاكتيكي و فـرار بـه جلـو      

  .مجددا بتوانند بر سر افراد كاله بگذارند
اكنون توجه شما را به درون ايـن تاريـك          

    :خانه جلب مي نمايم
ـابقم در درون ايـن          ـامي دوسـتان س با حفظ اس

ـار بـه بدنـه ايـن             تشكيالت چنين    ـاجي را بـه ناچ ب
ـاه هـزار لـك                تشكيالت داده اند كه به هر فرد در م

همچنـين بـراي    . يعني حدود هشت يورو ميپردازند    
ـاني            اينكه زبان اعتراض افراد را ببندند كه چرا در آلب
ـاطي              ـايل ارتب هم فاقد دسترسـي بـه موبايـل و وس
ـا كوچـك         هستيم لذا به هر فـرد يـك گوشـي نوكي

كه تنها قادر به ارتباط در خود كشور آلباني         داده اند   
  .است

ـان تـشكيالت ايـن             اما وضع در مورد برخـي زن
ـاده          ـاي پي فرقه فرق ميكنـد و ميتـوان براسـتي ردپ
نمودن جامعه بـي طبقـه توحيـدي را در كـشور و             

ـان جامعـه بـي      . وطن خودمان مـشاهده نمـود      هم
. طبقه توحيدي كه هيچ تبعيضي قايـل نمـي شـود       

ـاص و   . ياز ويژه اي ندارد هيچ كس امت   هيچ كـس خ
  .ويژه نيست و همه با هم برابر ميباشند

هزينه برخي خانم هاي رده اول در فرقه ماهانـه          
ده هزار لك يعني هشتاد يورو بعـالوه يـك گوشـي            
ـا          هوشمند سامسونگ ميباشد كه ميتوانند با همه ج

ـا هـيچ        . ارتباط برقرار نمايند   در ايـن جـور مـوارد ام
ـام و     كس هيچ احدي    نمي تواند حتـي در قالـب ابه

ـاد بگويـد و             سوال ذهني چه برسد به اعتراض و انتق

بخواهـد كــه ايــن فاصــله از تبعــيض و فــرق بــراي  
  .چيست

بالفاصــله آنــتن مــسئول مــي گيــرد و شــست 
ـاري در             باالتري ها خبر دار مي شود كه حتما كم ك
اين زمينه وجود داشته كه بجاي بدهكار بـودن فـرد    

ـانش دراز     اين پرداخت  ـازه زب ي كه فرقه به او نمـوده ت
ـاتي     شده و ذهنش باز شده كه تبعيض و فاصله طبق

لذا بالفاصله براي فـرد ديـگ       . به چه منظوري است   
فراهم ميكنند و با شگردها و ترفنـدهاي هميـشگي          
ـا               مبني بر بازخواني نوبه اي و سرفصلي هـر فـرد و ب

ـاني  توجه به ورود به استاتوي جديد و استقرار در       آلب
  .او را به عقب نشيني وا مي دارند

ـازخواني             ـا پـروژه ب افراد را مجبـور مـي كننـد ت
خودشان را در جمع بخوانند و سپس با سـناريوي از    
ـانند كـه             قبل طراحي شده فرد را به نقطه اي ميرس
ــواميس      ــنم روي ن ــه ذه ــردم ك ــط ك ــد غل بگوي
ـاي بـدهكار بـودن داشـتم            ايدئولوژيك بازشـد و بج

ـاز    . ي را طي ميكردمجاده طلبكار  ـازه شـروع ب اين ت
شدن جاده به روي ديگران ميباشد و بدين صـورت          
چند ماهي را اينچنين نفرات را مـشغول خـود مـي         
ـا كـسي جـرات اينكـه بخواهـد روي ايـن               نمايند ت

  .تبعيض ها ذهنش بلغزد نكند
به ياد دارم كه بعد از خلع سالح در اشرف بـراي       

نـدهي نيرويـي را     اينكه جلوي اعتراض سلـسله فرما     
بگيرند براي هر فرمانده نيرويي يك خوروي سـواري       

ـا داده شـد      ـان  . نيسان تويوتا خريداري و بـه آنه آنزم
ـات پـچ پـچ           آنقدر نفرات بهم ريختند و مـوج تجمع
هاي دو نفره در درون تشكيالت براه افتاده بـود كـه        
ناگزير مريم رجوي به صحنه آمد و در يك نشـست           

ه بعد از جمع آوري داوطلبانـه       عمومي بازگو نمود ك   
سالحها و زرهي اكنون ما در شـهر اشـرف مـستقر            
هستيم و ديگر نگوييد پادگان اشرف يا بقول عراقـي          

  .ها معسكر الخالص بلكه بگوييد شهر اشرف
ـا جيـب          ـا ي لذا وسط شـهر كـه نمـي شـود آيف
ـاي             ـاطر سـواري ه لندكروز راه انـداخت بهمـين خ

ـار و مـسئولي          ت هـر فرمانـده     نيسان بـه اقتـضاي ك
ـا              برايش تهيه شده است و فـردا اگـر خبـري شـد ب

  .همين سواري ها به تهران خواهيم رفت
همان زمان البته همگان بـه ريـش او خنديدنـد     
كه زماني كه هزاران تانك و تـوپ داشـتي و شـيره             
ـا          ـاال ام جان ما را كشيدي هـيچ غلطـي نكـردي ح
وعــده ســرنگوني بــا ســواري هــاي نيــسان تويوتــا  

  .ميدهي
  

    . دال. اف
     آلباني–تيرانا 
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  از تاريك خانه رجوي در آلباني افشاگري يكي از جدا شده ها

   

زندگينامه و خاطرات » سراب آزادي«كتاب 
 رهبري فرقـه    مريم سنجابي از اعضاي شوراي    

المللي كتاب تهران نقد  رجوي در نمايشگاه بين
  .و بررسي شد

به گـزارش فـراق مـريم سـنجابي در ايـن        

خوشـبختانه پـس از سـرنگوني       : نشست گفت 
 در عـراق افتـاد      82صدام و اتفاقاتي كه سال      

 نفر از اعضاي فرقه از كمپ اشرف    700حدود  
 به ايران آمدند و تعداد زيادي نيز به خـارج از         

ها و ديدار با اعضاي  حضور خانواده. كشور رفتند

اين فرقه موجب شد كه كمي محيط باز شود و 
در اين نشست   .افراد آگاهي بيشتري پيدا كنند

بـا ويـرايش    » سـراب آزادي  «چاپ دوم كتاب    
جديد از سـوي انجمـن پيشكـسوتان سـپاس         

  .رونمايي شد
 

  :مريم سنجابي، عضو جدا شده از فرقه رجوي

  ها موجب شد كه اعضاي فرقه حضور خانواده

  آگاهي پيدا كنند
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طبق اخباري كه از درون تشكيالت فرقـه        
رجــوي در آلبـــاني بــه دســـتمان رســـيده   

 ســر تــيم) هــومن ( مهــدي ســليماني :اســت
اطالعات فرقه رجوي است كه مدت دو سـال         
است خودش را به عنوان جـدا شـده در بـين            

شمه اي از عملكرد اين     . خانواده جا زده است   
سرتيم اطالعات فرقـة رجـوي بـه شـرح زيـر            

  :است
 دادن ريز گـزارش وضـعيت افـراد جـدا          –

ــه اســماعيل   ــاني هــستند ب شــده كــه در آلب
نظامي جواد خراسان از فرماندهان     ( مرتضائي  
او سردمدار شبكه جاسوسـي در  ). فرقه رجوي 

ــا  آلبــاني اســت كــه از روز اول مــسئوليتش ب
  .اسماعيل مرتضائي مي باشد

 دادن گزارش وضعيت افراد جدا شده به        –

مسئول دفتر كميساريا در آلباني كه مـسئول        
. دفتر يك نسخه از گزارش را به فرقه مي دهد
تمامي دستخط هاي مهـدي سـليماني ديـده      

  .شده كه او گزارش را تهيه كرده است
 نامبرده از آنجائي كه بـين جداشـدگان          –

نفوذ كرده بوده، ارتباط افراد جـدا شـده را بـا       
در اين رابطـه  . خانواده هايشان برقرار مي كند 

او از خانواده ها اخاذي كرده و بابت ايـن كـار          
  .پول مي گيرد

 از آنجائي كه افراد جدا شـده مـشكل      –
، مهدي سـليماني يـك حـساب        مالي دارند 

بانكي باز كرده و به افـراد مـي گويـد مـي             
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  :هشدار به خانواده هاي اسيران فرقه رجوي

 جواد خراسان و هومن جاسوس را بشناسيد

  محمد كرمي

oyanyoldash@yahoo.com  
 

با گذشت زمان شاهد تغييـرات عميقـي كـه         
ــساسيت   ــسائل ح ــاري روي آن م رجــوي روزگ

 شـود گفـت انقـالب       خاصي نشان مي داد و مي     
  . بنا شده بود ، هستيم  درون اين گروه روي آن

بـه   پايگاه خبر ي تحليلـي فـراق           گزارشبه  
، مـريم   كردسـتان  مركـز  نجـات  انجمن نقل از 

همانند مانكن ها هر روز با يك پوشش و رنـگ و      
ه مي شود و از همه بـدتر        لعاب جديد وارد صحن   

از دامنهاي كوتاه با پاهاي برهنه براي اروپائي هـا       
خــود را عــرض انــدام مــي كنــد و بــا گذاشــتن 

 درون روسري بـه شـيوه اسـالمي خـود را بـراي       
   ايـن دو چهـره بـودن   .مناسبات حفظ مي كنـد   
اما به تـازگي هـم بـراي        . سرشار از تناقض است   

 تزريـق  هضم بيشتر اين موضوع كم كم در حـال    

اين وضعيت به افراد درون مناسـباتش نيـز مـي           
زماني در اسارتگاه اشرف هيچ زن و مردي        .باشد  

نمــي بايــست در مناســبات جمعــي كنــار هــم  
بنــشينند و حتــي اگــر بــرادر و خــواهري در آن 
مراسم همديگر را مي ديدند حـق حـرف زدن را       

    چه برسد بـه ايـن كـه آنهـا بخواهنـد              نداشتن
حتي زنها و مردها اگر     .بنشينند  مختلط كنار هم    

در اين مناسبات همديگر را مي ديدند بالفاصـله         
بعد از مراسم بايستي نشست عمليـات جـاري و          

اما بـه ظـاهر     . غسل براي افراد گذاشته مي شود     
انقالب جديد رخ داده كـه در مراسـمات جديـد           
. مريم قجر افراد به صورت مختلط مـي نـشينند      

س العمل آفتاب پرست    البته اين شيوه همان عك    
  !است كه بي دليل نيست

اوال براي ريا كاري و فريب افراد بيـرون               –
ــه    ــد ك ــشان دهن ــد ن ــي خواهن ــبات م از مناس
مناسبات درون آنها خشك نيست و از ترسـشان         
تنها از مسئولين رده بـاال بـه ايـن شـيوه اجـازه              

 مـي     نشستن داده شده كه بعد از اين مراسمات       
ر عمليـات جـاري و غـسل        بايست همـه آنهـا د     

  !شركت كنند 
دوما اين وضعيت نشان از ريـا كـاري و                –

فريب اين گروه مي دهد كه براي بدسـت آوردن          
اهدافشان حاضر هستن به تمام عقايد و ماهيـت         
خود پشت كنند تا به جاه طلبي هـا و موقعيـت            
هاي خود برسند و نمي توان هيچ وقت بـه ايـن            

مانند آفتاب پرست در    گروه اطمينان نمود زيرا ه    
  .حال رنگ عوض كردن هستند 

 

   قرنآفتاب پرستِ
  لبانيآمهدي سليماني سرتيم اطالعات فرقه رجوي در  
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  افشاگري
 

 96بهار   /  11شماره     /  فراق نامه

 

  نگاه
 

 96بهار   /  11شماره     /  فراق نامه
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ــد   ــول جابجــا كن ــا پ ــراي آنه ــد ب وي . توان
بدينگونه از پول هايي كه خانواده ها بـراي         
فرزندانشان مي فرستند از راههاي مختلـف   
اخاذي مي كند يعني مقداري به عنوان حق 
الزحمه بر مي دارد ولي بـا اينحـال مـابقي          

. نه يكجا بلكه كم كم مـي دهـد   پول را هم    
تاكنون طبق اخبار دريافتي هزاران دالر از       
ــالي خــانواده را خــورده اســت و   ــول ارس پ

 نفر از وي طلب دارند امـا پـول       20نزديك  
  .نفرات را برنمي گرداند

ــن مهــره و   ــراي اينكــه اي ــه رجــوي ب فرق
مسئول اطالعات خود را حفظ كند، در تاريخ         

ري پول يكي از     در مقابل مقدا   25/04/2017

خبرچين هاي خود بنـام سـرفراز رحيمـي را          
قرباني كرد تا چهره منحوس و نقـش مهـدي          

به همـين دليـل     . سليماني را مخفي نگه دارد    
در اين چند روزه در طي نوشته هايي كـه بـه      
نام هاي مختلف انتشار ميدهند، خيلي جزئي        
        بــه اســم مهــدي ســليماني بــه اجبــار اشــاره 

 هم به اين دليل است كه تمامي        مي كنند آن  
ــدي    ــد مه ــي دانن ــاني م ــدگان در آلب جداش
سليماني چقدر كاله بـرداري كـرده و تمـامي       
تبادل اطالعات توسط او مي باشـد بطوريكـه         
اگر به نام وي اشاره اي نمـي كردنـد تمـامي            
ــك     ــامال ش ــر ك ــه وي ديگ ــا ب ــده ه                 جداش

  .مي كردند

نشان در آلباني هموطنان عزيزي كه فرزندا  
هستند بايد مواظب اين كاله برداري ها باشند  
و تا زماني كه مطمئن نشدند پولي كـه بـراي           
عزيزانشان مي فرستند مستقيم به دسـت وي     
. نمي رسد از ارسال پول جدا خود داري كنند      

همچنين در مواجه شدن با اين افـراد بايـد از        
دادن هرگونـه اطالعـات غيــر ضـروري اكيــدا    

  .نمايندپرهيز 
  
  

اخبار و گزارشهاي تكميلي در مـورد تـيم         
 منتـشر   سايت فراق اطالعاتي فرقه رجوي در     

  .مي شود

ـارگران           11  اردبيهشت به پاس رنـج و تـالش ك
روز جهاني كارگر ناميده مـي شـود و در ايـن روز از        
ـازندگي تجليـل            زحمات كارگران در امر توليـد و س

  .به عمل مي آيد
مريم رجـوي سـركرده فرقـه ضـد كـارگري           

مقولـه  موسوم به فرقه رجوي همانند هرسـال از         
كار وكارگر استفاده ابزاري كرده وپيامي خطـاب        

ــتاد   ــارگري فرس ــه ك ــه جامع ــوي  . ب ــريم رج م
 روز كارگر با عوام فريبي از مبـارزه          درپيامش در 

كارگران در راستاي امحاي اسـتثمار ومبـارزه بـا       
سرمايه داران حمايت نمود و كشور ايـران را بـه           
ضديت با كارگران وشكنجه وزنداني كـردن آنهـا         

  .متهم نمود 
ـان امنيـت شـغلي          مريم رجوي همچنين خواه

ـاي حمايـت   .وتشكيل سنديكاهاي كارگري شد     ادع
ازحقوق كارگران از طرف مريم رجـوي درشـرايطي         
صورت ميگيرد كه فرقه رجوي درعملكرد بيـشترين     
ضديت را با كارگران درمناسبات خود اعمال نمـوده         
و آنهــا را بــا شــيوه هــاي فريــب بــصورت مــضاعف 

  .ستثماركرده استا
درخصوص جذب وبه كارگيري كارگران عوامـل       
ـارگران       قاچاق انسان فرقه رجوي درميادين تجمع ك
ـا            دركشورهاي امارات وتركيـه حاضـرمي شـدند وب
ـا    ــوق ومزايـ ــده كاربــا حق ـاي فريبن ــده هـ دادن وع
ـايي    وپورسانت باال واخذ پناهندگي دركشورهاي اروپ

ـار       ـانون  نيروي جواني كه بدليل مشكالت بيك ي از ك
گرم خانواده جدا شده وبه دوبي و يا اسـتانبول آمـده     
. بودند را جذب وبه اسارتگاه اشرف اعزام مي كردنـد        

ـارگيري         درهنگامي كه عوامل قاچاقچي رجوي با بك
شيوه هاي مغزشويي سناريو فريب و بـدام انـداختن          
ـانم           كارگران نگون بخت را تنظيم واجرا ميكردنـد خ

ـارگران وضـرورت    رجوي هـيچ حرفـي از     حقـوق ك
ـارگري نميـزد      آن روز بـراي  . تشكيل سنديكاهاي ك

  .استثماركارگران اشك تمساح نمي ريخت
مريم رجوي درادامه پيامش به سرنوشت صـدها      
كارگر كه درپادگان اشرف آنها را بداخل تنور جنـگ       
ـا صـرفا بخاطردرخواسـت            طلبي صدام انـداخت وي

ابوغريب بـه  جدايي از سازمانش درزندانهاي اشرف و      

ـارت گرفـت    نميكنـد درحاليكـه بــه      اشــاره اي  اس
مسئله زنداني وشكنجه شدن كارگران توسط رژيـم        

  .جمهوري اسالمي اشاره دارد
مريم رجوي درادامه پيامش بـه مـسئله كتـك           
خوردن دست فروشان درايران اشاره مي كنـد ولـي        
درمورد دهها عضوي كه صرفا بخاطر اصـراربه حـق          

رنوشـت مـسيرآينده زنـدگي خـود        آزادانه تعيين س  
ـاي    ـاه هـ ــه اردوگـ ــه ب ــدايي از فرق ــت ج ودرخواس
ـاي        ـادي وحلـه بـه نيروه كاراجباري درشهرهاي رم
شكنجه گر استخبارات صـدام تحويـل مـي شـدند           

  .سكوت وخفقان پيشه ميكند
اك كارگران وسركوب وحـشيانه   استثمار وحشتن 

ـايي دربرنمـي            آنها فقط اعـضاي كارگرفرقـه را بتنه
ـازار            گرفت بلكه شامل كارگران عراقي كـه جـذب ب
كار اسارتگاه اشرف ميشدند نيز مي شـد مـسئولين          
ـا اجـراي طـرح تبعيـضانه تفكيـك         امنيتي رجوي ب
قوميتي كارگران عراقي ضـوابطي را تـصويب كـرده          

وطلـب كاردراشـرف اگرمتولـد      بودند كه نيروهاي دا   

ــالر،   ــشين كفــري ، ك وياســاكن شــهرهاي كــرد ن
ـاره و       سليمانيه، جلوال ويا شـعيه نـشين بـصره ، العم

  .كوت بودند حق ورود به اسارتگاه اشرف را نداشتند
 وعجيب تراينكه همين خانم رجـوي كـه بـراي     
دستگيري وبقول خودش شكنجه كارگران دل مـي        

ـا      ـارگيري     سوزاند با اسـتخدام جاسوس ن محلـي وبك
آنها درپوش كارگر دهها كارگرستم ديـده عراقـي را          
ــران      ــم اي ــراي رژي ــي ب ــي جاسوس ــرم واه ــه ج ب
دستگيروتحويل شـكنجه گـران اسـتخبارات عـراق         

  .ميداد
مـــريم رجـــوي عـــادت كـــرده شـــيپور را از 
سرگشادش بدمد غافل از اينكـه ماهيـت او و فرقـه            

ـان آنقدرجنايتك       ارانـه  اش آن چنان پليد وعملكردش
  .است كه قابل ماست مالي كردن نيست 

ــتكش    ـارگران زحم ـامي كـ ــر تمـ ـارگر ب روز كـ
  .وشرافتمند مبارك

ـارگران         نوشته علي اكرامي مسئول سابق اداره ك
  )نيرويي(اسارتگاه اشرف 

 

   از نام كارگر كثيفرجويِبهره برداري 
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ــد   ــول جابجــا كن ــا پ ــراي آنه ــد ب وي . توان
بدينگونه از پول هايي كه خانواده ها بـراي         
فرزندانشان مي فرستند از راههاي مختلـف   
اخاذي مي كند يعني مقداري به عنوان حق 
الزحمه بر مي دارد ولي بـا اينحـال مـابقي          

. نه يكجا بلكه كم كم مـي دهـد   پول را هم    
تاكنون طبق اخبار دريافتي هزاران دالر از       
ــالي خــانواده را خــورده اســت و   ــول ارس پ

 نفر از وي طلب دارند امـا پـول       20نزديك  
  .نفرات را برنمي گرداند

ــن مهــره و   ــراي اينكــه اي ــه رجــوي ب فرق
مسئول اطالعات خود را حفظ كند، در تاريخ         

ري پول يكي از     در مقابل مقدا   25/04/2017

خبرچين هاي خود بنـام سـرفراز رحيمـي را          
قرباني كرد تا چهره منحوس و نقـش مهـدي          

به همـين دليـل     . سليماني را مخفي نگه دارد    
در اين چند روزه در طي نوشته هايي كـه بـه      
نام هاي مختلف انتشار ميدهند، خيلي جزئي        
        بــه اســم مهــدي ســليماني بــه اجبــار اشــاره 

 هم به اين دليل است كه تمامي        مي كنند آن  
ــدي    ــد مه ــي دانن ــاني م ــدگان در آلب جداش
سليماني چقدر كاله بـرداري كـرده و تمـامي       
تبادل اطالعات توسط او مي باشـد بطوريكـه         
اگر به نام وي اشاره اي نمـي كردنـد تمـامي            
ــك     ــامال ش ــر ك ــه وي ديگ ــا ب ــده ه                 جداش

  .مي كردند

نشان در آلباني هموطنان عزيزي كه فرزندا  
هستند بايد مواظب اين كاله برداري ها باشند  
و تا زماني كه مطمئن نشدند پولي كـه بـراي           
عزيزانشان مي فرستند مستقيم به دسـت وي     
. نمي رسد از ارسال پول جدا خود داري كنند      

همچنين در مواجه شدن با اين افـراد بايـد از        
دادن هرگونـه اطالعـات غيــر ضـروري اكيــدا    

  .نمايندپرهيز 
  
  

اخبار و گزارشهاي تكميلي در مـورد تـيم         
 منتـشر   سايت فراق اطالعاتي فرقه رجوي در     

  .مي شود

ـارگران           11  اردبيهشت به پاس رنـج و تـالش ك
روز جهاني كارگر ناميده مـي شـود و در ايـن روز از        
ـازندگي تجليـل            زحمات كارگران در امر توليـد و س

  .به عمل مي آيد
مريم رجـوي سـركرده فرقـه ضـد كـارگري           

مقولـه  موسوم به فرقه رجوي همانند هرسـال از         
كار وكارگر استفاده ابزاري كرده وپيامي خطـاب        

ــتاد   ــارگري فرس ــه ك ــه جامع ــوي  . ب ــريم رج م
 روز كارگر با عوام فريبي از مبـارزه          درپيامش در 

كارگران در راستاي امحاي اسـتثمار ومبـارزه بـا       
سرمايه داران حمايت نمود و كشور ايـران را بـه           
ضديت با كارگران وشكنجه وزنداني كـردن آنهـا         

  .متهم نمود 
ـان امنيـت شـغلي          مريم رجوي همچنين خواه

ـاي حمايـت   .وتشكيل سنديكاهاي كارگري شد     ادع
ازحقوق كارگران از طرف مريم رجـوي درشـرايطي         
صورت ميگيرد كه فرقه رجوي درعملكرد بيـشترين     
ضديت را با كارگران درمناسبات خود اعمال نمـوده         
و آنهــا را بــا شــيوه هــاي فريــب بــصورت مــضاعف 

  .ستثماركرده استا
درخصوص جذب وبه كارگيري كارگران عوامـل       
ـارگران       قاچاق انسان فرقه رجوي درميادين تجمع ك
ـا            دركشورهاي امارات وتركيـه حاضـرمي شـدند وب
ـا    ــوق ومزايـ ــده كاربــا حق ـاي فريبن ــده هـ دادن وع
ـايي    وپورسانت باال واخذ پناهندگي دركشورهاي اروپ

ـار       ـانون  نيروي جواني كه بدليل مشكالت بيك ي از ك
گرم خانواده جدا شده وبه دوبي و يا اسـتانبول آمـده     
. بودند را جذب وبه اسارتگاه اشرف اعزام مي كردنـد        

ـارگيري         درهنگامي كه عوامل قاچاقچي رجوي با بك
شيوه هاي مغزشويي سناريو فريب و بـدام انـداختن          
ـانم           كارگران نگون بخت را تنظيم واجرا ميكردنـد خ

ـارگران وضـرورت    رجوي هـيچ حرفـي از     حقـوق ك
ـارگري نميـزد      آن روز بـراي  . تشكيل سنديكاهاي ك

  .استثماركارگران اشك تمساح نمي ريخت
مريم رجوي درادامه پيامش به سرنوشت صـدها      
كارگر كه درپادگان اشرف آنها را بداخل تنور جنـگ       
ـا صـرفا بخاطردرخواسـت            طلبي صدام انـداخت وي

ابوغريب بـه  جدايي از سازمانش درزندانهاي اشرف و      

ـارت گرفـت    نميكنـد درحاليكـه بــه      اشــاره اي  اس
مسئله زنداني وشكنجه شدن كارگران توسط رژيـم        

  .جمهوري اسالمي اشاره دارد
مريم رجوي درادامه پيامش بـه مـسئله كتـك           
خوردن دست فروشان درايران اشاره مي كنـد ولـي        
درمورد دهها عضوي كه صرفا بخاطر اصـراربه حـق          

رنوشـت مـسيرآينده زنـدگي خـود        آزادانه تعيين س  
ـاي    ـاه هـ ــه اردوگـ ــه ب ــدايي از فرق ــت ج ودرخواس
ـاي        ـادي وحلـه بـه نيروه كاراجباري درشهرهاي رم
شكنجه گر استخبارات صـدام تحويـل مـي شـدند           

  .سكوت وخفقان پيشه ميكند
اك كارگران وسركوب وحـشيانه   استثمار وحشتن 

ـايي دربرنمـي            آنها فقط اعـضاي كارگرفرقـه را بتنه
ـازار            گرفت بلكه شامل كارگران عراقي كـه جـذب ب
كار اسارتگاه اشرف ميشدند نيز مي شـد مـسئولين          
ـا اجـراي طـرح تبعيـضانه تفكيـك         امنيتي رجوي ب
قوميتي كارگران عراقي ضـوابطي را تـصويب كـرده          

وطلـب كاردراشـرف اگرمتولـد      بودند كه نيروهاي دا   

ــالر،   ــشين كفــري ، ك وياســاكن شــهرهاي كــرد ن
ـاره و       سليمانيه، جلوال ويا شـعيه نـشين بـصره ، العم

  .كوت بودند حق ورود به اسارتگاه اشرف را نداشتند
 وعجيب تراينكه همين خانم رجـوي كـه بـراي     
دستگيري وبقول خودش شكنجه كارگران دل مـي        

ـا      ـارگيري     سوزاند با اسـتخدام جاسوس ن محلـي وبك
آنها درپوش كارگر دهها كارگرستم ديـده عراقـي را          
ــران      ــم اي ــراي رژي ــي ب ــي جاسوس ــرم واه ــه ج ب
دستگيروتحويل شـكنجه گـران اسـتخبارات عـراق         

  .ميداد
مـــريم رجـــوي عـــادت كـــرده شـــيپور را از 
سرگشادش بدمد غافل از اينكـه ماهيـت او و فرقـه            

ـان آنقدرجنايتك       ارانـه  اش آن چنان پليد وعملكردش
  .است كه قابل ماست مالي كردن نيست 

ــتكش    ـارگران زحم ـامي كـ ــر تمـ ـارگر ب روز كـ
  .وشرافتمند مبارك

ـارگران         نوشته علي اكرامي مسئول سابق اداره ك
  )نيرويي(اسارتگاه اشرف 

 

   از نام كارگر كثيفرجويِبهره برداري 
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   رهايي

 96بهار   /  11شماره     /  فراق نامه

 

   هشدار

 96بهار   /  11شماره     /  فراق نامه

 

طبق اخباري كه از درون تشكيالت فرقـه        
رجــوي در آلبـــاني بــه دســـتمان رســـيده   

 ســر تــيم) هــومن ( مهــدي ســليماني :اســت
اطالعات فرقه رجوي است كه مدت دو سـال         
است خودش را به عنوان جـدا شـده در بـين            

شمه اي از عملكرد اين     . خانواده جا زده است   
سرتيم اطالعات فرقـة رجـوي بـه شـرح زيـر            

  :است
 دادن ريز گـزارش وضـعيت افـراد جـدا          –

ــه اســماعيل   ــاني هــستند ب شــده كــه در آلب
نظامي جواد خراسان از فرماندهان     ( مرتضائي  
او سردمدار شبكه جاسوسـي در  ). فرقه رجوي 

ــا  آلبــاني اســت كــه از روز اول مــسئوليتش ب
  .اسماعيل مرتضائي مي باشد

 دادن گزارش وضعيت افراد جدا شده به        –

مسئول دفتر كميساريا در آلباني كه مـسئول        
. دفتر يك نسخه از گزارش را به فرقه مي دهد
تمامي دستخط هاي مهـدي سـليماني ديـده      

  .شده كه او گزارش را تهيه كرده است
 نامبرده از آنجائي كه بـين جداشـدگان          –

نفوذ كرده بوده، ارتباط افراد جـدا شـده را بـا       
در اين رابطـه  . خانواده هايشان برقرار مي كند 

او از خانواده ها اخاذي كرده و بابت ايـن كـار          
  .پول مي گيرد

 از آنجائي كه افراد جدا شـده مـشكل      –
، مهدي سـليماني يـك حـساب        مالي دارند 

بانكي باز كرده و به افـراد مـي گويـد مـي             
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  :هشدار به خانواده هاي اسيران فرقه رجوي

 جواد خراسان و هومن جاسوس را بشناسيد

  محمد كرمي

oyanyoldash@yahoo.com  
 

با گذشت زمان شاهد تغييـرات عميقـي كـه         
ــساسيت   ــسائل ح ــاري روي آن م رجــوي روزگ

 شـود گفـت انقـالب       خاصي نشان مي داد و مي     
  . بنا شده بود ، هستيم  درون اين گروه روي آن

بـه   پايگاه خبر ي تحليلـي فـراق           گزارشبه  
، مـريم   كردسـتان  مركـز  نجـات  انجمن نقل از 

همانند مانكن ها هر روز با يك پوشش و رنـگ و      
ه مي شود و از همه بـدتر        لعاب جديد وارد صحن   

از دامنهاي كوتاه با پاهاي برهنه براي اروپائي هـا       
خــود را عــرض انــدام مــي كنــد و بــا گذاشــتن 

 درون روسري بـه شـيوه اسـالمي خـود را بـراي       
   ايـن دو چهـره بـودن   .مناسبات حفظ مي كنـد   
اما به تـازگي هـم بـراي        . سرشار از تناقض است   

 تزريـق  هضم بيشتر اين موضوع كم كم در حـال    

اين وضعيت به افراد درون مناسـباتش نيـز مـي           
زماني در اسارتگاه اشرف هيچ زن و مردي        .باشد  

نمــي بايــست در مناســبات جمعــي كنــار هــم  
بنــشينند و حتــي اگــر بــرادر و خــواهري در آن 
مراسم همديگر را مي ديدند حـق حـرف زدن را       

    چه برسد بـه ايـن كـه آنهـا بخواهنـد              نداشتن
حتي زنها و مردها اگر     .بنشينند  مختلط كنار هم    

در اين مناسبات همديگر را مي ديدند بالفاصـله         
بعد از مراسم بايستي نشست عمليـات جـاري و          

اما بـه ظـاهر     . غسل براي افراد گذاشته مي شود     
انقالب جديد رخ داده كـه در مراسـمات جديـد           
. مريم قجر افراد به صورت مختلط مـي نـشينند      

س العمل آفتاب پرست    البته اين شيوه همان عك    
  !است كه بي دليل نيست

اوال براي ريا كاري و فريب افراد بيـرون               –
ــه    ــد ك ــشان دهن ــد ن ــي خواهن ــبات م از مناس
مناسبات درون آنها خشك نيست و از ترسـشان         
تنها از مسئولين رده بـاال بـه ايـن شـيوه اجـازه              

 مـي     نشستن داده شده كه بعد از اين مراسمات       
ر عمليـات جـاري و غـسل        بايست همـه آنهـا د     

  !شركت كنند 
دوما اين وضعيت نشان از ريـا كـاري و                –

فريب اين گروه مي دهد كه براي بدسـت آوردن          
اهدافشان حاضر هستن به تمام عقايد و ماهيـت         
خود پشت كنند تا به جاه طلبي هـا و موقعيـت            
هاي خود برسند و نمي توان هيچ وقت بـه ايـن            

مانند آفتاب پرست در    گروه اطمينان نمود زيرا ه    
  .حال رنگ عوض كردن هستند 

 

   قرنآفتاب پرستِ
  لبانيآمهدي سليماني سرتيم اطالعات فرقه رجوي در  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجله خبري تحليلي 48

  نفاق
 

 96بهار   /  11شماره     /  فراق نامه

 

  پرونده 
 

 96بهار   /  11شماره     /  فراق نامه

 

به گزارش فراق يك از جدا شده هاي فرقه  
رجوي طي نامه اي از مشكالت جدا شده ها در 
آلباني و شرايط فرقه رجوي گفته است كه در       

  :زير منتشر مي شود
ــوي   ــه رج ــدگاني از فرق ــاني جداش در آلب

بيست سـال و بعـضا   هستند كه بطور متوسط     
قريب به سي و پنج سال و كمتـرينش پـانزده     
سال در اين سازمان به صورت شـبانه روزي و     

داستاني . دور از جامعه عادي خدمت كرده اند  
كه خيلي به ما شباهت دارد داستان اصـحاب         

كهف است كه بعد از سيصد و اندي سال كـه           
در غار به خـواب رفتنـد و مـوقعي كـه بيـدار        

 شـهر رسـيدند ديدنـد همـه چيـز           شدند و به  
تغيير كرده و هيچ آثـاري از زمانـه خودشـان           

بله داستان ما شباهت زيادي بـه آنهـا         . نيست
  .دارد

از روزي كه پـا بـه عرصـه دنيـاي بيـرون             
گذاشـته و از سـازمان جـدا شـديم اولـش در      
تصورمان اين بود كه با اندوخته اي كه طي اين 

 است و  ساليان كسب كرديم دنيا زير دست ما      

صد . از پس هر مشكل و هر تضادي بر مياييم        
موقعي كـه خـود را در       . البته اشتباه ميكرديم  

بيرون يافتيم و تغييراتي را كه ما در خواب هم 
نميديديم با چشم ديديم تمام تـصوراتي كـه         

  .داشتيم محو شد
من فردي هستم با تجربه هاي زيـاد ولـي          

ما . ندمتاسفانه اين تجارب با عصر حاضر نميخوا
تمام ابزاري كه در سازمان اسـتفاده ميكـريم         
مربوط به عصر قديم بود و من فهميدم كه بـا           
اين همه ادعا هنـوز نميتـوانم بـا موبايـل كـه         
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ـا مـي        هسته اي ايران با اطالعاتي كه از اسـرائيلي ه
از سي خـرداد  ] فتند و دامن زدن به ايران هراسي    گر

ـا     24 ضـمن    1394 خـرداد    30 تا   1370 ـال ، ت  س
ـاختار        ـا س جامعه بين المللي بـر انگيختـه شـوند و ت

  .”تحريم هاي فلج كننده آجر به آجر ساخته شود
ـا   خوانــدن داعــشي هــاي » عــشاير انقالبــي«آي

جنايتكار توسط فرقـه تروريـستي رجـوي، پـس از           
موصـل و اعـالم ايـن تحليـل از سـوي      تصرف شهر  

با تصرف موصل   » مرحله انقالبي «رجوي خبيث كه    
اگر نجنبيم از قطار انقالب عقـب  «فرا رسيده است و  

ـال و          » مي افتيم  اتفاقي بود؟ بعد از گذشت چنـد س
در حالي كـه شكـست داعـش در موصـل نزديـك           
است آيا اثـري از عـشاير انقالبـي عـراق در موصـل           

ـا عنـوان     ديده شد؟ نگاهي    لحظـه  «به يـك مقالـه ب
ــه درج شــده اســت،  » انقــالب ــه در ســايت فرق ك

همراهي و همĤهنگي رجوي ها با داعش و اميـد بـه        
سرنگوني دولت هاي عراق و ايران توسـط داعـش را     

در بخـشي از ايـن مقالـه    . به خوبي روشن مي كنـد     
 50هفته گذشته چه كسي فكر ميكـرد كـه          “: آمده

 روز از لوث وجـود      4ا   ت 3درصد خاك عراق ، ظرف      
ـالهاي        .ارتش مالكي، آزاد شود      ارتـشي كـه طـي س

گذشته بخوبي آموزش ديـده بـود و از نظـر سـالح             

ـايي  [بطور كيفي بر انقالبيون عشاير   همان داعشي ه
ــد  ــه موصــل را گرفتن ــري داشــت ] ك  ……. برت

ـارت و اقـدامات ضـد         [انقالب شروع شـد      قتـل و غ
جوي ها انقـالب   انساني كه داعش انجام داد از نظر ر       

بلـه ايـن   . و ارتش مالكي را تار و مار كـرد          ] نام دارد 
لحظـه  “. “لحظـه انقـالب   “است خاصيت موقعيت و   

كند، انقـالب هـشدار     هيچ كس را خبر نمي    ” انقالب
ـار انقـالب بـشو           اگـر  . نميدهد، كه آمدم و سـوار قط

همراه با داعشي ها دسـت بـه   [لحظه را شكار نكنيم   
همـين  . …. الب عبور ميكنـد   ، قطار انق  ]عمل نزنيم 

داستاني كه در عراق اتفاق افتاد ، بـسا بـسا، عميـق             
  ”تر، در سراسر ميهن ما آغاز ميشود

آيا همراه شدن با حكومت سعودي در اقـدامات         
ـاقي       ضد ايراني از سوي فرقه تروريـستي رجـوي اتف
است؟ آيا حضور شاهزاده سعودي در مراسـم فرقـه           

ــه رجــوي تمــام  ــه بعــد از آن كــه فرق ــد از حمل  ق
عربستان به يمن و ويران كردن اين كـشور حمايـت    

  كرد اتفاقي بوده است؟
ـاهو و جنـگ         آيا همسو بودن فرقه رجوي با نتاني
ـاقي           ـام اتف ـا برج طلبان حامي اسرائيل در دشمني ب

  است؟
بالشك جواب تمام اين سواالت نشان مي دهـد       

كه رجوي ها هميشه همسو با دشمنان مردم ايـران         
از كشتار و جنگ و تحريم عليه مـردم ايـران           بوده و   

  .به وجد مي آيند
اقدام اخير آنها در پذيرايي از مك كين كه    
تصاوير همراهي او با تروريست هاي القاعده و        
داعش در سوريه ماهيت او را روشن مي كند و 
برگــزاري كنفــرانس خبــري در واشــينگتن و 
ترويج ايران هراسي همزمان با اظهـارات ضـد       

ي برخي مقامات آمريكايي چيزي نيـست       ايران
جز ليسيدن چكمه ترامـپ تـا شـايد در ايـن            
دوران كه فرقه تروريستي رجوي بدليل شرايط 
سياسي و بين المللي نمـي توانـد بـر اسـاس            
ماهيت خود عمليات تروريستي انجـام دهـد،        
ديگر دشمنان ايران عطش جنگ طلبان رجوي 

  .ها ارضاء نمايند
ـا نـه اولـين     خالصه آن كه اين اقـد    ام رجـوي ه

ـا بـوده و نـه               اقدام وطن فروشانه و جنگ طلبانه آنه
ـا غيـر از ايـن        . آخرين آن خواهد بود    اگـر رجـوي ه

اما جواب آنان ايـن ضـرب    . بكنند عجيب خواهد بود   
شتر در خـواب بينـد      “: المثل زيباي ايراني است كه    

  ”گهي لپ لپ خورد گه دانه دانه           پنبه دانه
  الحييادداشت از ص

 

  :اعتراف يكي ازجدا شده هاي فرقه رجوي

  در دنياي رجوي همه بايد جاسوسي

   و گزارش كنند
 معاش خـود در شـرايط      جداشدگان براي اينكه پول بيشتري از سازمان براي امرار         تعداد معدودي از  

سخت قربت بگيرند زيراب برادر خود و دوست خود را ميزنند و حتي گاه گزارشات دروغ مي دهنـد،     
يا اينكه نفري از فرقه جدا ميشود و به دنياي بيرون ميايد كه بايد به او كمك كرد و تجربه خود را بـه    

ويند و مثل يك انسان دلسوز باشند اما نفراتي هستند قديمي كه تا او به خـود بجنبـد از سـر                      او بگ 
احتياج پولش را ميزنند و خود من و نفرات زيادي در دام همين نفرات باصالح دوسـت و بـرادر گيـر          

  .افتاديم
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در ميانه هياهوي جديدي كه ترامپ و برخـي از        
ه انداختنـد،  مقامات دولـت او بـر عليـه ايـران بـه را            
ــشت   ــه اول ارديبه ـان روز جمع ــه 1396ناگهـ  فرق

رجوي اقدام به برگزاري يـك كنفـرانس خبـري در           
واشينگتن نموده و در آن مـدعي شـدند كـه ايـران           
بعد از برجام در تالش براي طراحي و ساخت بمـب           

  !!!اتم است
هر چند در مضحك بودن ايـن خـوش رقـصي           

ارجـه  همين بس كه ركس تيلرسون، وزيـر امـور خ         
اي به پـل       فروردين در نامه   29شنبه    آمريكا، روز سه  
مجلس نمايندگان آمريكا، گفته بود كـه     رايان، رييس 

ـامع اقـدام مـشترك،        “ ايران تاكنون از مفاد برنامه ج
اما سوال اينجاسـت كـه      ” .برجام، تبعيت كرده است   

ـا             آيا همزماني اين اقدام فرقـه تروريـستي رجـوي ب
ن حامي اسرائيل بـه راه  موج جديدي كه جنگ طلبا 
  انداخته اند تصادفي است؟

براي رسـيدن بـه پاسـخ مـروري بـه برخـي از              
اقدامات اين فرقه در چند ساله گذشـته و دقـت در            
ـا                اين امـر كـه همـواره فرقـه تروريـستي رجـوي ب

و نه فقط دشـمنان جمهـوري   (دشمنان مردم ايران   
ـا كمـك            ) اسالمي همسو و همراه بوده اسـت، بـه م
  .ردخواهد ك

 صدامي كه بـسياري از       آيا همراهي رجوي ها با    
مردم ما ايران را با بمب و موشك شهيد و مجـروح و    

ـادي را              بي خانمان كـرده و شـهرها و روسـتاهاي زي
ــود؟   ـاقي بـ ــود اتفــ ــرده بـ ــصب كـ ــران و غـ   ويـ
ـاي          ـا از دولـت ه آيا درخواسـت مـستمر رجـوي ه
مختلف آمريكا اعـم از دمكـرات و جمهـوري خـواه            

م بيـشتر و بيـشتر مـردم ايـران و زمينـه         براي تحري 
ـام             27سازي براي تحريم اتفاقي بود؟ رجـوي در پي

عنصر تعيـين كننـده   “:  خود چنين گفت  1394تير  
همين مجاهدين بوده اند با بـيش از        ] تحريم ها [آن  

جاسوسـي عليـه برنامـه      [صد رشته افشاگري اتمي     

  : رجويتوسط مريمباز هم وطن فروشي 

 شتر در خوا ب بيند پنبه دانه

 

كمترين وسيله اي است كه دست حتي بچـه         
پنج ساله ميبيني كار كـنم و مـدتها طـول        
كشيد تا بتوانم خودم با خـانواده ام تمـاس       

  .تفاده از وسايل ديگربگيرم چه برسد به اس
در فرقه اين ابزار فقط در دست مـسئولين    
باال بود و براي ما بورژوائي و به دور از انقالبي           

من ماهها طول كشيد تـا بتـوانم بـا     . گري بود 
موبايل و كاركرد آن آشنا بشوم و اين مـشكل         
اكثــر نفراتــي اســت كــه از مناســبات بيــرون 

كـه  ميايند و خودم احساس ايـن را ميكـردم          
چقدر از دنياي امروزي عقب هستيم و حتـي         
در اين بـاور هـستم كـه مـا و نفـرات داخـل               
مناسبات حداقل بيست سال از دنياي امروزي   

  .فاصله داريم
يكي ديگر از مشكالت نفرات در بيرون كه        
ماهها طول كشيد تا اين مشكل حل شود اين      
بود كه اگر خانمي را ميديديم ناخوداگـاه سـر      

 مياورديم و خيلي زود از فاصـله    خود را پايين  
ده متري از كنار هر خانمي رد ميشديم چون         
در تشكيالت كه بوديم حق برخـورد تكـي بـا         
جنس مخالف را نداشتيم و بايد دو نفره پيش         
خانم و يا بـه اصـطالح خـواهري كـه آنهـا در        
دستگاه خودشان ميگويند مي رفتيم و فاصله       

حـريم  خود را حفظ مي كرديم چون اينها در         
مسعود بود و فقط او محرم به همه زنها بود و           
اين در وجود و اخالقيات ما شكل گرفته و در         

  .ما ريشه كرده بود
من ماهها تالش كردم تا به خودم بقبوالنم       
كه در دنيـاي آزاد هـستم و نـه در مناسـبات       
مجاهدين خلق، مناسباتي كه حتي به خـواهر      

كـه  و برادرش شك دارند كه ايـن مـسائلي را     
ــت كننــد ــالش . گفــتم رعاي بعــد از مــدتي ت

توانـستم بـا جـنس مخـالف خـود رودررو بـه       
صحبت بپردازم و مانعي در برابـر آن نبيـنم و         
يا اينكه بتوانم در خيابان بدون فاصله گـرفتن      

شايد بخنديد ولي اين . از كنار زن ها رد بشوم  
  .ها در ما شكل گرفته و در وجود ما بود

هني كه مدتها باز    يكي ديگر از مشكالت ذ    
مرا اذيت ميكرد و مثل بختك اسير آن بوديم         

هميشه حس ميكردم كه بايد . زمان بنديها بود
به كسي پاسخگو باشم و االن اسـت كـه ديـر            
كردم و االن است كه مـورد حـسابرسي قـرار           

در صورتي كه من خودم تنها هـستم و   . بگيرم
از آنجا كه سر همين . پاسخگو به كسي نيستم   

 سالها اذيت ميشديم و دنيا بـا همـين           مسائل
زمانبنديها براي ما تكراري شده و مثل ربـات         
بوديم كه از باال ما را برنامه ريزي كرده و طي          
سالها كه در مناسبات بودم در من تنيده شده       
بود و بعد از آزادي صبحها از خواب ميپريـدم          
و ميگفتم كه دير شده و بيدار باش را رعايـت        

 تـا ديـر وقـت بيـرون بـودم           نكردم و شب كه   
هميشه احساس ميكردم بايد بگردم تـا مـورد      
حسابرسي قرار نگيرم و اين هم ماههـا طـول           

  .كشيد تا از آن كنده شويم
بيشترين تضادي كه ما را اذيـت ميكـرد و       
شبها حتي نمي خوابيديم اين بـود كـه نمـي           
توانستيم به نفري كه سالها بـا او بـوديم و يـا            

د كنيم و هنوز هم ذهنيت    مي شناختيم اعتما  
خوبي نسبت به همديگر نداريم كـه ايـن هـم         
ساخته و پرداخته تفكرات اين فرقه و از اثرات      

در درون تـشكيالت همـه      . انقالب مريم است  
مي بايـست روي ديگـران جاسوسـي كـرده و        
گزارش بدهند و به اين ترتيب حـسن اعتمـاد    

  .را از بين برده اند
داشـدگان  همچنين تعـداد معـدودي از ج      

 براي اينكه پول بيشتري از سازمان براي امرار       
معاش خود در شرايط سـخت قربـت بگيرنـد          
زيراب برادر خود و دوست خـود را ميزننـد و            
حتي گاه گزارشات دروغ مي دهند، يـا اينكـه     
نفري از فرقه جدا ميشود و به دنيـاي بيـرون           
ميايد كه بايد به او كمك كرد و تجربه خود را    

ند و مثل يك انسان دلسوز باشند اما به او بگوي
نفراتي هستند قديمي كه تا او به خود بجنبد از 
سر احتياج پولش را ميزنند و خود من و نفرات 
زيادي در دام همين نفرات باصالح دوسـت و         

  .برادر گير افتاديم
اين مسائل كـه گفـتم از مـشكالت مـن و        
ديگران است و از اين مـوارد بـسيار و بـسيار             

ازه ميفهمم كه وقتي بيرون ميايي و پا      ت. است
به دنياي آزاد ميگذاري بايد ماهها تالش كرد تا 
اين تفكرات را ريشه كن نمود و هنوز هـم در          
مواردي از اين مشكالت مانند تارعنكبوت بـه        
دست و پاي من پيچيده و من البته تمام تالش 
خود را ميكنم تا به خودم بقبوالنم كـه ديگـر           

  .آزاد هستم
  ضاء محفوظام

منتـشر  بنياد خانواده سحر اين نامه توسط   
 .شده است
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در ميانه هياهوي جديدي كه ترامپ و برخـي از        
ه انداختنـد،  مقامات دولـت او بـر عليـه ايـران بـه را            
ــشت   ــه اول ارديبه ـان روز جمع ــه 1396ناگهـ  فرق

رجوي اقدام به برگزاري يـك كنفـرانس خبـري در           
واشينگتن نموده و در آن مـدعي شـدند كـه ايـران           
بعد از برجام در تالش براي طراحي و ساخت بمـب           

  !!!اتم است
هر چند در مضحك بودن ايـن خـوش رقـصي           

ارجـه  همين بس كه ركس تيلرسون، وزيـر امـور خ         
اي به پـل       فروردين در نامه   29شنبه    آمريكا، روز سه  
مجلس نمايندگان آمريكا، گفته بود كـه     رايان، رييس 

ـامع اقـدام مـشترك،        “ ايران تاكنون از مفاد برنامه ج
اما سوال اينجاسـت كـه      ” .برجام، تبعيت كرده است   

ـا             آيا همزماني اين اقدام فرقـه تروريـستي رجـوي ب
ن حامي اسرائيل بـه راه  موج جديدي كه جنگ طلبا 
  انداخته اند تصادفي است؟

براي رسـيدن بـه پاسـخ مـروري بـه برخـي از              
اقدامات اين فرقه در چند ساله گذشـته و دقـت در            
ـا                اين امـر كـه همـواره فرقـه تروريـستي رجـوي ب

و نه فقط دشـمنان جمهـوري   (دشمنان مردم ايران   
ـا كمـك            ) اسالمي همسو و همراه بوده اسـت، بـه م
  .ردخواهد ك

 صدامي كه بـسياري از       آيا همراهي رجوي ها با    
مردم ما ايران را با بمب و موشك شهيد و مجـروح و    

ـادي را              بي خانمان كـرده و شـهرها و روسـتاهاي زي
ــود؟   ـاقي بـ ــود اتفــ ــرده بـ ــصب كـ ــران و غـ   ويـ
ـاي          ـا از دولـت ه آيا درخواسـت مـستمر رجـوي ه
مختلف آمريكا اعـم از دمكـرات و جمهـوري خـواه            

م بيـشتر و بيـشتر مـردم ايـران و زمينـه         براي تحري 
ـام             27سازي براي تحريم اتفاقي بود؟ رجـوي در پي

عنصر تعيـين كننـده   “:  خود چنين گفت  1394تير  
همين مجاهدين بوده اند با بـيش از        ] تحريم ها [آن  

جاسوسـي عليـه برنامـه      [صد رشته افشاگري اتمي     

  : رجويتوسط مريمباز هم وطن فروشي 

 شتر در خوا ب بيند پنبه دانه

 

كمترين وسيله اي است كه دست حتي بچـه         
پنج ساله ميبيني كار كـنم و مـدتها طـول        
كشيد تا بتوانم خودم با خـانواده ام تمـاس       

  .تفاده از وسايل ديگربگيرم چه برسد به اس
در فرقه اين ابزار فقط در دست مـسئولين    
باال بود و براي ما بورژوائي و به دور از انقالبي           

من ماهها طول كشيد تـا بتـوانم بـا     . گري بود 
موبايل و كاركرد آن آشنا بشوم و اين مـشكل         
اكثــر نفراتــي اســت كــه از مناســبات بيــرون 

كـه  ميايند و خودم احساس ايـن را ميكـردم          
چقدر از دنياي امروزي عقب هستيم و حتـي         
در اين بـاور هـستم كـه مـا و نفـرات داخـل               
مناسبات حداقل بيست سال از دنياي امروزي   

  .فاصله داريم
يكي ديگر از مشكالت نفرات در بيرون كه        
ماهها طول كشيد تا اين مشكل حل شود اين      
بود كه اگر خانمي را ميديديم ناخوداگـاه سـر      

 مياورديم و خيلي زود از فاصـله    خود را پايين  
ده متري از كنار هر خانمي رد ميشديم چون         
در تشكيالت كه بوديم حق برخـورد تكـي بـا         
جنس مخالف را نداشتيم و بايد دو نفره پيش         
خانم و يا بـه اصـطالح خـواهري كـه آنهـا در        
دستگاه خودشان ميگويند مي رفتيم و فاصله       

حـريم  خود را حفظ مي كرديم چون اينها در         
مسعود بود و فقط او محرم به همه زنها بود و           
اين در وجود و اخالقيات ما شكل گرفته و در         

  .ما ريشه كرده بود
من ماهها تالش كردم تا به خودم بقبوالنم       
كه در دنيـاي آزاد هـستم و نـه در مناسـبات       
مجاهدين خلق، مناسباتي كه حتي به خـواهر      

كـه  و برادرش شك دارند كه ايـن مـسائلي را     
ــت كننــد ــالش . گفــتم رعاي بعــد از مــدتي ت

توانـستم بـا جـنس مخـالف خـود رودررو بـه       
صحبت بپردازم و مانعي در برابـر آن نبيـنم و         
يا اينكه بتوانم در خيابان بدون فاصله گـرفتن      

شايد بخنديد ولي اين . از كنار زن ها رد بشوم  
  .ها در ما شكل گرفته و در وجود ما بود

هني كه مدتها باز    يكي ديگر از مشكالت ذ    
مرا اذيت ميكرد و مثل بختك اسير آن بوديم         

هميشه حس ميكردم كه بايد . زمان بنديها بود
به كسي پاسخگو باشم و االن اسـت كـه ديـر            
كردم و االن است كه مـورد حـسابرسي قـرار           

در صورتي كه من خودم تنها هـستم و   . بگيرم
از آنجا كه سر همين . پاسخگو به كسي نيستم   

 سالها اذيت ميشديم و دنيا بـا همـين           مسائل
زمانبنديها براي ما تكراري شده و مثل ربـات         
بوديم كه از باال ما را برنامه ريزي كرده و طي          
سالها كه در مناسبات بودم در من تنيده شده       
بود و بعد از آزادي صبحها از خواب ميپريـدم          
و ميگفتم كه دير شده و بيدار باش را رعايـت        

 تـا ديـر وقـت بيـرون بـودم           نكردم و شب كه   
هميشه احساس ميكردم بايد بگردم تـا مـورد      
حسابرسي قرار نگيرم و اين هم ماههـا طـول           

  .كشيد تا از آن كنده شويم
بيشترين تضادي كه ما را اذيـت ميكـرد و       
شبها حتي نمي خوابيديم اين بـود كـه نمـي           
توانستيم به نفري كه سالها بـا او بـوديم و يـا            

د كنيم و هنوز هم ذهنيت    مي شناختيم اعتما  
خوبي نسبت به همديگر نداريم كـه ايـن هـم         
ساخته و پرداخته تفكرات اين فرقه و از اثرات      

در درون تـشكيالت همـه      . انقالب مريم است  
مي بايـست روي ديگـران جاسوسـي كـرده و        
گزارش بدهند و به اين ترتيب حـسن اعتمـاد    

  .را از بين برده اند
داشـدگان  همچنين تعـداد معـدودي از ج      

 براي اينكه پول بيشتري از سازمان براي امرار       
معاش خود در شرايط سـخت قربـت بگيرنـد          
زيراب برادر خود و دوست خـود را ميزننـد و            
حتي گاه گزارشات دروغ مي دهند، يـا اينكـه     
نفري از فرقه جدا ميشود و به دنيـاي بيـرون           
ميايد كه بايد به او كمك كرد و تجربه خود را    

ند و مثل يك انسان دلسوز باشند اما به او بگوي
نفراتي هستند قديمي كه تا او به خود بجنبد از 
سر احتياج پولش را ميزنند و خود من و نفرات 
زيادي در دام همين نفرات باصالح دوسـت و         

  .برادر گير افتاديم
اين مسائل كـه گفـتم از مـشكالت مـن و        
ديگران است و از اين مـوارد بـسيار و بـسيار             

ازه ميفهمم كه وقتي بيرون ميايي و پا      ت. است
به دنياي آزاد ميگذاري بايد ماهها تالش كرد تا 
اين تفكرات را ريشه كن نمود و هنوز هـم در          
مواردي از اين مشكالت مانند تارعنكبوت بـه        
دست و پاي من پيچيده و من البته تمام تالش 
خود را ميكنم تا به خودم بقبوالنم كـه ديگـر           

  .آزاد هستم
  ضاء محفوظام

منتـشر  بنياد خانواده سحر اين نامه توسط   
 .شده است
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به گزارش فراق يك از جدا شده هاي فرقه  
رجوي طي نامه اي از مشكالت جدا شده ها در 
آلباني و شرايط فرقه رجوي گفته است كه در       

  :زير منتشر مي شود
ــوي   ــه رج ــدگاني از فرق ــاني جداش در آلب

بيست سـال و بعـضا   هستند كه بطور متوسط     
قريب به سي و پنج سال و كمتـرينش پـانزده     
سال در اين سازمان به صورت شـبانه روزي و     

داستاني . دور از جامعه عادي خدمت كرده اند  
كه خيلي به ما شباهت دارد داستان اصـحاب         

كهف است كه بعد از سيصد و اندي سال كـه           
در غار به خـواب رفتنـد و مـوقعي كـه بيـدار        

 شـهر رسـيدند ديدنـد همـه چيـز           شدند و به  
تغيير كرده و هيچ آثـاري از زمانـه خودشـان           

بله داستان ما شباهت زيادي بـه آنهـا         . نيست
  .دارد

از روزي كه پـا بـه عرصـه دنيـاي بيـرون             
گذاشـته و از سـازمان جـدا شـديم اولـش در      
تصورمان اين بود كه با اندوخته اي كه طي اين 

 است و  ساليان كسب كرديم دنيا زير دست ما      

صد . از پس هر مشكل و هر تضادي بر مياييم        
موقعي كـه خـود را در       . البته اشتباه ميكرديم  

بيرون يافتيم و تغييراتي را كه ما در خواب هم 
نميديديم با چشم ديديم تمام تـصوراتي كـه         

  .داشتيم محو شد
من فردي هستم با تجربه هاي زيـاد ولـي          

ما . ندمتاسفانه اين تجارب با عصر حاضر نميخوا
تمام ابزاري كه در سازمان اسـتفاده ميكـريم         
مربوط به عصر قديم بود و من فهميدم كه بـا           
اين همه ادعا هنـوز نميتـوانم بـا موبايـل كـه         
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ـا مـي        هسته اي ايران با اطالعاتي كه از اسـرائيلي ه
از سي خـرداد  ] فتند و دامن زدن به ايران هراسي    گر

ـا     24 ضـمن    1394 خـرداد    30 تا   1370 ـال ، ت  س
ـاختار        ـا س جامعه بين المللي بـر انگيختـه شـوند و ت

  .”تحريم هاي فلج كننده آجر به آجر ساخته شود
ـا   خوانــدن داعــشي هــاي » عــشاير انقالبــي«آي

جنايتكار توسط فرقـه تروريـستي رجـوي، پـس از           
موصـل و اعـالم ايـن تحليـل از سـوي      تصرف شهر  

با تصرف موصل   » مرحله انقالبي «رجوي خبيث كه    
اگر نجنبيم از قطار انقالب عقـب  «فرا رسيده است و  

ـال و          » مي افتيم  اتفاقي بود؟ بعد از گذشت چنـد س
در حالي كـه شكـست داعـش در موصـل نزديـك           
است آيا اثـري از عـشاير انقالبـي عـراق در موصـل           

ـا عنـوان     ديده شد؟ نگاهي    لحظـه  «به يـك مقالـه ب
ــه درج شــده اســت،  » انقــالب ــه در ســايت فرق ك

همراهي و همĤهنگي رجوي ها با داعش و اميـد بـه        
سرنگوني دولت هاي عراق و ايران توسـط داعـش را     

در بخـشي از ايـن مقالـه    . به خوبي روشن مي كنـد     
 50هفته گذشته چه كسي فكر ميكـرد كـه          “: آمده

 روز از لوث وجـود      4ا   ت 3درصد خاك عراق ، ظرف      
ـالهاي        .ارتش مالكي، آزاد شود      ارتـشي كـه طـي س

گذشته بخوبي آموزش ديـده بـود و از نظـر سـالح             

ـايي  [بطور كيفي بر انقالبيون عشاير   همان داعشي ه
ــد  ــه موصــل را گرفتن ــري داشــت ] ك  ……. برت

ـارت و اقـدامات ضـد         [انقالب شروع شـد      قتـل و غ
جوي ها انقـالب   انساني كه داعش انجام داد از نظر ر       

بلـه ايـن   . و ارتش مالكي را تار و مار كـرد          ] نام دارد 
لحظـه  “. “لحظـه انقـالب   “است خاصيت موقعيت و   

كند، انقـالب هـشدار     هيچ كس را خبر نمي    ” انقالب
ـار انقـالب بـشو           اگـر  . نميدهد، كه آمدم و سـوار قط

همراه با داعشي ها دسـت بـه   [لحظه را شكار نكنيم   
همـين  . …. الب عبور ميكنـد   ، قطار انق  ]عمل نزنيم 

داستاني كه در عراق اتفاق افتاد ، بـسا بـسا، عميـق             
  ”تر، در سراسر ميهن ما آغاز ميشود

آيا همراه شدن با حكومت سعودي در اقـدامات         
ـاقي       ضد ايراني از سوي فرقه تروريـستي رجـوي اتف
است؟ آيا حضور شاهزاده سعودي در مراسـم فرقـه           

ــه رجــوي تمــام  ــه بعــد از آن كــه فرق ــد از حمل  ق
عربستان به يمن و ويران كردن اين كـشور حمايـت    

  كرد اتفاقي بوده است؟
ـاهو و جنـگ         آيا همسو بودن فرقه رجوي با نتاني
ـاقي           ـام اتف ـا برج طلبان حامي اسرائيل در دشمني ب

  است؟
بالشك جواب تمام اين سواالت نشان مي دهـد       

كه رجوي ها هميشه همسو با دشمنان مردم ايـران         
از كشتار و جنگ و تحريم عليه مـردم ايـران           بوده و   

  .به وجد مي آيند
اقدام اخير آنها در پذيرايي از مك كين كه    
تصاوير همراهي او با تروريست هاي القاعده و        
داعش در سوريه ماهيت او را روشن مي كند و 
برگــزاري كنفــرانس خبــري در واشــينگتن و 
ترويج ايران هراسي همزمان با اظهـارات ضـد       

ي برخي مقامات آمريكايي چيزي نيـست       ايران
جز ليسيدن چكمه ترامـپ تـا شـايد در ايـن            
دوران كه فرقه تروريستي رجوي بدليل شرايط 
سياسي و بين المللي نمـي توانـد بـر اسـاس            
ماهيت خود عمليات تروريستي انجـام دهـد،        
ديگر دشمنان ايران عطش جنگ طلبان رجوي 

  .ها ارضاء نمايند
ـا نـه اولـين     خالصه آن كه اين اقـد    ام رجـوي ه

ـا بـوده و نـه               اقدام وطن فروشانه و جنگ طلبانه آنه
ـا غيـر از ايـن        . آخرين آن خواهد بود    اگـر رجـوي ه

اما جواب آنان ايـن ضـرب    . بكنند عجيب خواهد بود   
شتر در خـواب بينـد      “: المثل زيباي ايراني است كه    

  ”گهي لپ لپ خورد گه دانه دانه           پنبه دانه
  الحييادداشت از ص

 

  :اعتراف يكي ازجدا شده هاي فرقه رجوي

  در دنياي رجوي همه بايد جاسوسي

   و گزارش كنند
 معاش خـود در شـرايط      جداشدگان براي اينكه پول بيشتري از سازمان براي امرار         تعداد معدودي از  

سخت قربت بگيرند زيراب برادر خود و دوست خود را ميزنند و حتي گاه گزارشات دروغ مي دهنـد،     
يا اينكه نفري از فرقه جدا ميشود و به دنياي بيرون ميايد كه بايد به او كمك كرد و تجربه خود را بـه    

ويند و مثل يك انسان دلسوز باشند اما نفراتي هستند قديمي كه تا او به خـود بجنبـد از سـر                      او بگ 
احتياج پولش را ميزنند و خود من و نفرات زيادي در دام همين نفرات باصالح دوسـت و بـرادر گيـر          

  .افتاديم
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چند روز پيش فرقه رجوي در آلباني به سه تـن         
ق از جداشدگان در تيرانا اعالم نمـود كـه ديگـر حـ            

   پناهندگي آنان را نخواهد پرداخت چرا كـه مـزدور         
ـا            . ايران شده اند   ـان ب ـاط آن دليل اين امر را هـم ارتب

خانواده هاي خود در ايران ذكر كـرده و البتـه بـراي        
ايـن  . همين موضوع هم مدركي ارائـه نـداده اسـت         

ـاق          موضوع براي ديگر جداشدگان نيز در گذشته اتف
ـان را قطـع نمـوده    افتاده كه به اين بهانـه حقـوق      آن

فرقه مي خواهد با اين ترفند جداشـدگان را از       . است
  .ارتباط با دنياي آزاد بترساند

ـا           ـاط ب ظاهرا به زعم فرقـه رجـوي هرگونـه ارتب
ـا رژيـم           ـاط ب ايران، حتي اگر با پدر و مادر باشد، ارتب

ـازمان بـه      . ايران محـسوب مـي شـود       مـسئولين س
ـانواد           ـا خ ـاط ب ه منجـر بـه     خوبي مي دانند كـه ارتب

آگاهي افراد نسبت به حقايق شده و دست نيرنـگ و     
البتـه ناگفتـه   . فريب فرقه را در برابر آنان رو مي كند      

ـار        نماند كه كميساريا به صورت غيرقانوني ايـن اختي
  .را به سازمان داده تا بتواند نظر خود را اعمال كند

به دنبال اين موضوع سـه نفـر يـاد شـده بـه          
ل متحد براي پناهندگان در     كميسارياي عالي مل  

آلباني مراجعه كرده و نسبت به ايـن عمـل غيـر            
يكـي از كارمنـدان ارشـد       . قانوني اعتراض كردند  

كميساريا بـه حـرف آنـان گـوش داده و تمـامي        
موارد را يادداشت نموده و اظهار داشته است كه          

او البتـه   . موضوع را به ژنو گـزارش خواهـد كـرد         
 اين نفـرات بـه مقـر        پيشنهاد داده كه بهتر است    

 گذاشـته  3اصلي فرقه در تيرانا كه نام آنرا اشرف      
اند مراجعه نمايند چرا كه به اين صـورت زودتـر           

  .به نتيجه ميرسند
اين سه نفر به توصيه كميـساريا بـه مقـر فرقـه             
رجوي مراجعه كردند و با متانت كامل مشكل خـود         
ـا و            ـا انـواع تهمـت ه را مطرح نمودند اما در مقابل ب

وهين هــا و تهديــدات از جانــب مــسئولين فرقــه تــ
مواجه شدند كه همزمان به عكـس بـرداري و فـيلم     
ـا    برداري از جداشدگان معترض مشغول شده و نهايت
درگيري ايجاد كردند كه منجـر بـه دخالـت پلـيس      

  .گرديد
ـان              ـانواده سـحر ، در ايـن مي به گزارش بنياد خ

ـا ال        ـاظ  زنان مسئول در فرقه رجوي بيرون آمده و ب ف
ـا شـرم دارد چـه               ركيكي كه انـسان از شـنيدن آنه
ـاورد شـروع بـه فحاشـي               برسد به اين كه بر زبان بي
نمودند و جالب است كه از دريدگي و وقاحت خـود           
كه به آن افتخار مي كردند فـيلم بـرداري هـم مـي         

  .نمودند
آنچه جاي تأسف دارد اين است كه كميـساريا و      

ـاهد زورگـوئي فرقـه      رجـوي بـه   پليس آلباني كه ش
ـان        تعدادي پناهنده در كشوري غريب بودند صرفا آن
ـا فرقـه راه بياينـد و سـعي                را ترغيب مي كردند تا ب

البته واضح است كـه     . كنند نظر آنان را جلب نمايند     
نظر سازمان اين است كه افراد جدا شده مانند افـراد         
ـا حتـي          گرفتار در درون فرقه با هيچ كس و هيچ ج

 نداشته باشـند و صـرفا بـه امـر           خانواده خود ارتباط  
جاسوسـي و خبرچينـي بــر روي ديگـران مــشغول    

  .گردند
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در جريان هستيم كـه مـسعود رجـوي تـا       
بر انتقال از اشرف بـه ليبرتـي و    توانست در برا  

همچنين انتقال از ليبرتي به آلبـاني مقاومـت      
كرد تا نهايتا مجبـور شـد در برابـر فـشارهاي      
بين المللي كوتاه بيايد و تـن بـه ايـن انتقـال          

” ويـروس سـه نقطـه     “رجوي با عنـوان     . بدهد
حتي فكر كردن به انتقال بـه كـشور ثالـث را           

. مـي كـرد   خطا مي دانست و بـا آن برخـورد          
حــال جالــب اســت كــه مــريم رجــوي بــراي 

انتقـال  “جلوگيري از ريزش نيرو به آن عنوان        
داده و آنرا سرمنشا تحـولي عظـيم در         ” بزرگ

حركت سازمان براي سـرنگوني نظـام دانـسته     
  .است
  

ــن ــسئله داري و   اواقعيــت اي ــه م ــت ك س
نااميدي در سراسر سازمان، خصوصا در ميـان      

ئولين، موج مـي    طيف هاي سابقه دارتر و مس     
زند و تمام تـالش مـريم رجـوي بـراي فـائق             
آمدن بر اين موج نارضايتي، از ديدار با سناتور  
آمريكائي حامي تروريسم گرفتـه تـا نشـست          

هاي مطول تشكيالتي و عمليـات جـاري، بـه        
  .جائي نرسيده و مشكلي حل نكرده است

مريم رجوي بايد قبل از همه اين حرف         
 پافـشاري بـراي     ها پاسخ بدهد كـه آنهمـه      

ماندن در عراق و به كشتن دادن افـراد در           
اشرف و ليبرتي و آنهمه رنج و سـختي كـه        
در اين ساليان بر اعـضا وارد كـرد بـه چـه             
منظور بود و آيا به هيچ موجه امكـان ايـن           

قبل از همه اينها فراهم نبود ” انتقال بزرگ“
و چرا سازمان تمامي ناكامي ها و شكـست         

نوان پيروزي و موفقيت به هاي خود را به ع 
خورد اعضا مي دهد و اين اعـضاي اسـير و          
گرفتار در فرقه رجـوي تـا كـي بايـد ايـن              
اراجيف را تحويل بگيرند و عمـر و زنـدگي          
خود را به بيهودگي بگذرانند و با اميد هاي     

  .واهي سر كنند
  

همه مي دانند كه تنها مزيت فرقه رجـوي     
 ارتـشي   بر ساير گروه هاي اپوزيسيون داشتن     

مسلح در مرزهاي ايـران بـود و خـود رجـوي         

بارها گفته بود كـه بـدون ارتـش آزاديـبخش           
ملي و بدون عـراق جـائي در ميـان مخالفـان          

جابجـائي كامـل از بـه       . نظام نخواهـد داشـت    
به حاشـيه اروپـا     ” جوار خاك ميهن  “اصطالح  

قطعا در هيچ شـرايطي بـراي سـازمان نقطـه           
را كـه  قوت محسوب نشده و نخواهـد شـد چـ       

جدا از هر بحث و فحص اسـتراتژيك، ريـزش          
نيرو را به شدت افزايش مي دهد و بـه لحـاظ        
سياسي هم در مقايسه با ساير گروهها كه بـه          
همكاري با دشمن متجـاوز بـه خـاك مـيهن           
آلوده نشده اند در موقعيت بـه مراتـب پـائين           

  .تري قرار دارد
آنچــه مــسلم اســت و از اخبــار رســيده 

ينست كه مسئله داري و     مشهود مي باشد ا   
نارضايتي و ريزش نيرو در فرقه تروريـستي   
رجوي ابعـاد وسـيعتري بـه خـود گرفتـه و       
تمامي تالش هاي مذبوحانه مريم رجوي و        
ديگر مسئولين باالي سازمان نتوانسته مانع    
از آغاز روند فروپاشي در اين فرقـه مخـرب     

  .گردد
 

 

  ارتباط اسيران با خانواده ها
 فرقه را رو مي كند  دست نيرنگ

 
 

  

ظاهرا به زعم فرقه رجوي هرگونه      

ارتباط با ايران، حتي اگر با پـدر و         

مادر باشد، ارتباط با رژيـم ايـران        

ـ . محسوب مـي شـود     سئولين م

سازمان به خوبي مـي داننـد كـه      

ـاهي        ارتباط با خانواده منجر به آگ

ـايق شـده و          افراد نسبت بـه حق

دست نيرنگ و فريب فرقـه را در        

 برابر آنان رو مي كند
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ـافتي از جداشـدگان         ـات دري در نامه ها و گزارش
فرقه رجوي در آلباني به مـوارد متعـدد مـسامحه و            
ـان و مـسئولين كميـسارياي            تخلف از جانب كاركن
ـاني،           عالي ملل متحد براي پناهندگان در كـشور آلب

ـال فـشار          از جمله   باز گذاشتن دست فرقه براي اعم
بر جداشدگان و وادار نمودن آنان بـه جاسوسـي بـر            
ـان      روي ديگران، اشاره گرديده كه شرايط را بـراي آن

  .به شدت سخت نموده است
ـاس     به گزارش پايگاه خبري تحليلي فراق بـر اس

 اين افـراد همچنـين      ياد خانواده سحر  بننوشته هاي   
ابراز داشته اند كه ظاهر ا مسئولين مربوطه با سـران           
فرقه همكاري داشته و بر خالف مقررات ملل متحد         
امور جداشدگان را بـه فرقـه رجـوي سـپرده انـد و              
دســت ســازمان را بــراي اعمــال انــواع فــشارها بــر 
ـاز             جداشدگان كه پناهنـده محـسوب مـي شـوند ب

ـات      .ندگذاشته ا ـاكي اسـت كـه مراجع گزارشات ح
مستمر اين افراد به دفاتر كميساريا سـودي نداشـته         

 .است

ــرد     ــه از عملك ــساني ك ــت ك الزم اس
كميساريا در آلباني رضايت ندارند به موضـوع       

  .زير توجه نمايند
ـالي ملــل متحــد بــراي      در كميــسارياي عـ

كه مركز آن در شهر ژنـو در      UNHCRپناهندگان  
 دارد ارگاني بـراي رسـيدگي بـه      كشور سوئيس قرار  

تخلفات بوجـود آمـده كـه كـساني كـه از عملكـرد         
ـايت        ـا رض ـاي دني كميساريا يا پرسنل آن در هر كج
ـاط برقـرار كـرده و              ندارند مي توانند با اين دفتر ارتب

  .طرح شكايت نمايند
 The Inspectorاين ارگان دفتر بازرس كـل  

General’s Office (IGO( ن نام دارد كه مقـر آ
ـابي  : اين دفتر سه موضوع كار دارد     . در ژنو است   ارزي

ـاد         كيفيت مديريت در كميساريا شامل شناسائي ابع
ـات در          سوء مديريت احتمالي؛ تحقيق حـول گزارش

ـان        خصوص كميساريا يا هر كس كه بـراي ايـن ارگ
ـان داوطلـب            كار و فعاليت مي كند كه شامل كاركن
 هم مي شود؛ و رسيدگي بـه شـكايات در خـصوص       
هر اقدام يا عملي كه مي توانـد وجهـه كميـساريا را         

  .خدشه دار نمايد
ــه   ــت و رســيدگي ب ــر مــسئول درياف ــن دفت اي
شكايات در خصوص تخلفات پرسـنل كميـساريا در     

ـازرس كـل بـه صـورت        . هر كجاي دنيا مي باشـد      ب
مستقل حول موضوع تحقيق كرده و گـزارش خـود      

ـاس       ـا بـر اس  آن را به كميسر عالي در ژنو مي دهد ت
  .اقدام مقتضي صورت گيرد

ـا         نحوه شكايت از عملكـرد پرسـنل كميـساريا ي
گزارش تخلف در اين رابطه به اين صورت است كـه         
ـاي رسـمي           ـان ه مي توان شكايت مربوطه را بـه زب

انگليــسي، روســي، چينــي، فرانــسه، (ملــل متحــد 
  :به شماره زير فاكس نمود) اسپانيائي، عربي

ـاكس مــــستقيم     :IGOشــــماره فـــ

  Confidential fax: +41 22 739 73 80  
  :يا آنرا از طريق سيستم ايميل كرد

آدرس ايميلي ايـن دفتـر در لينـك زيـر قابـل             
ــستم    ـا سي ــه بـ ــت ك ــشاهده اس  Microsoftم

Outlookكار ميكند:  
mailto:inspector@unhcr.org?subj

ect=UNHCR%20Complaint  
همچنـين از طريـق لينـك زيــر مـي تـوان بــه      

  :صورت آن الين اقدام به شكايت نمود
http://www.unhcr.org/igo-

complaints.html  
ـا واژه               ـا بايـد حتم در تمامي نامه ها و ايميـل ه

CONFIDENTIAL)گرددقيد ) محرمانه.  
ـالت            ـاس رس پايگاه خبري تحليلي فـراق بـر اس
ـا انتـشار ايـن نامـه، خواسـتار               اطالع رساني خـود ب
ـاي بـين المللـي بـه ايـن            ـام ه رسيدگي فـوري مق

  .موضوع مي باشد
 

  ان در آلباني كارشكني كميسارياي پناهندگ

  كار را بر جدا شده ها سخت كرده است

 

يكي از اعضاي فرقـه رجـوي در ارتبـاطي          
غير مستقيم كه با من داشت مطرح نمود كـه       
مريم رجوي در نشست هاي درون تشكيالتي       
در آلباني كـه بـه منظـور ممانعـت از ريـزش             
شديد نيرو و فائق آمدن بر جـو مـسئله داري           

رسيد ” انتقال بزرگ “ث  برگزار مي نمود به بح    
 وفرقه رجوي   و آنرا تحولي بزرگ در مبارزات       

گـامي مــؤثر در رسـيدن بــه سـرنگوني نظــام    
  .جمهوري اسالمي خواند

” انتقــال بــزرگ“منظــور مــريم رجــوي از 
جابجائي نيروهاي سازمان از عراق بـه آلبـاني         

است كه در اواخـر تابـستان گذشـته تكميـل         
بـه شـدت    او همچنـين بـه نيروهـاي        . گرديد

ناراضي و سرخورده اش وعده داده اسـت كـه          
در انتخابات پيش رو قطعا تحوالت جـدي در         
ايران رخ خواهد داد كـه مـي تـوان بـه نحـو               
  .احسن از آن در جهت سرنگوني استفاده نمود

مريم رجوي عنوان كـرده اسـت كـه ايـن           
 كمك خواهد كرد تا با     اعضابه  ” انتقال بزرگ “

ــود آ  ــضاي بوج ــع اســتفاده از ف ــده در مقط م
انتخابات به فرصت هاي بزرگـي دسـت پيـدا          
كند و به اين ترتيـب خيلـي راه هـا در برابـر              

سازمان باز خواهد شد كه در عراق امكـان آن       
  .به هيچ وجه وجود نداشت

اما سؤالي كه در ذهن اعضا شكل گرفته و         
پاسخ قانع كننده اي تاكنون به آن داده نشده         

 اينقـدر در  اين است كه پس چـرا در گذشـته   
مقاومـت صــورت  ” انتقــال بـزرگ “برابـر ايـن   

گرفته و چرا روند آن بدليل كارشـكني هـاي           
فرقه رجوي و عليرغم خواست ملـل متحـد و          

.  سال بـه طـول كـشيده اسـت         4دولت عراق   
راستي چرا سازمان زودتر اين، تحول شگرفت       

  .را بوجود نياورد

  !مريم رجوي و انتقال بزرگ 
   انجمن نجات–يادداشت از ابراهيم خدابنده 
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ـافتي از جداشـدگان         ـات دري در نامه ها و گزارش
فرقه رجوي در آلباني به مـوارد متعـدد مـسامحه و            
ـان و مـسئولين كميـسارياي            تخلف از جانب كاركن
ـاني،           عالي ملل متحد براي پناهندگان در كـشور آلب

ـال فـشار          از جمله   باز گذاشتن دست فرقه براي اعم
بر جداشدگان و وادار نمودن آنان بـه جاسوسـي بـر            
ـان      روي ديگران، اشاره گرديده كه شرايط را بـراي آن

  .به شدت سخت نموده است
ـاس     به گزارش پايگاه خبري تحليلي فراق بـر اس

 اين افـراد همچنـين      ياد خانواده سحر  بننوشته هاي   
ابراز داشته اند كه ظاهر ا مسئولين مربوطه با سـران           
فرقه همكاري داشته و بر خالف مقررات ملل متحد         
امور جداشدگان را بـه فرقـه رجـوي سـپرده انـد و              
دســت ســازمان را بــراي اعمــال انــواع فــشارها بــر 
ـاز             جداشدگان كه پناهنـده محـسوب مـي شـوند ب

ـات      .ندگذاشته ا ـاكي اسـت كـه مراجع گزارشات ح
مستمر اين افراد به دفاتر كميساريا سـودي نداشـته         

 .است

ــرد     ــه از عملك ــساني ك ــت ك الزم اس
كميساريا در آلباني رضايت ندارند به موضـوع       

  .زير توجه نمايند
ـالي ملــل متحــد بــراي      در كميــسارياي عـ

كه مركز آن در شهر ژنـو در      UNHCRپناهندگان  
 دارد ارگاني بـراي رسـيدگي بـه      كشور سوئيس قرار  

تخلفات بوجـود آمـده كـه كـساني كـه از عملكـرد         
ـايت        ـا رض ـاي دني كميساريا يا پرسنل آن در هر كج
ـاط برقـرار كـرده و              ندارند مي توانند با اين دفتر ارتب

  .طرح شكايت نمايند
 The Inspectorاين ارگان دفتر بازرس كـل  

General’s Office (IGO( ن نام دارد كه مقـر آ
ـابي  : اين دفتر سه موضوع كار دارد     . در ژنو است   ارزي

ـاد         كيفيت مديريت در كميساريا شامل شناسائي ابع
ـات در          سوء مديريت احتمالي؛ تحقيق حـول گزارش

ـان        خصوص كميساريا يا هر كس كه بـراي ايـن ارگ
ـان داوطلـب            كار و فعاليت مي كند كه شامل كاركن
 هم مي شود؛ و رسيدگي بـه شـكايات در خـصوص       
هر اقدام يا عملي كه مي توانـد وجهـه كميـساريا را         

  .خدشه دار نمايد
ــه   ــت و رســيدگي ب ــر مــسئول درياف ــن دفت اي
شكايات در خصوص تخلفات پرسـنل كميـساريا در     

ـازرس كـل بـه صـورت        . هر كجاي دنيا مي باشـد      ب
مستقل حول موضوع تحقيق كرده و گـزارش خـود      

ـاس       ـا بـر اس  آن را به كميسر عالي در ژنو مي دهد ت
  .اقدام مقتضي صورت گيرد

ـا         نحوه شكايت از عملكـرد پرسـنل كميـساريا ي
گزارش تخلف در اين رابطه به اين صورت است كـه         
ـاي رسـمي           ـان ه مي توان شكايت مربوطه را بـه زب

انگليــسي، روســي، چينــي، فرانــسه، (ملــل متحــد 
  :به شماره زير فاكس نمود) اسپانيائي، عربي

ـاكس مــــستقيم     :IGOشــــماره فـــ

  Confidential fax: +41 22 739 73 80  
  :يا آنرا از طريق سيستم ايميل كرد

آدرس ايميلي ايـن دفتـر در لينـك زيـر قابـل             
ــستم    ـا سي ــه بـ ــت ك ــشاهده اس  Microsoftم

Outlookكار ميكند:  
mailto:inspector@unhcr.org?subj

ect=UNHCR%20Complaint  
همچنـين از طريـق لينـك زيــر مـي تـوان بــه      

  :صورت آن الين اقدام به شكايت نمود
http://www.unhcr.org/igo-

complaints.html  
ـا واژه               ـا بايـد حتم در تمامي نامه ها و ايميـل ه

CONFIDENTIAL)گرددقيد ) محرمانه.  
ـالت            ـاس رس پايگاه خبري تحليلي فـراق بـر اس
ـا انتـشار ايـن نامـه، خواسـتار               اطالع رساني خـود ب
ـاي بـين المللـي بـه ايـن            ـام ه رسيدگي فـوري مق

  .موضوع مي باشد
 

  ان در آلباني كارشكني كميسارياي پناهندگ

  كار را بر جدا شده ها سخت كرده است

 

يكي از اعضاي فرقـه رجـوي در ارتبـاطي          
غير مستقيم كه با من داشت مطرح نمود كـه       
مريم رجوي در نشست هاي درون تشكيالتي       
در آلباني كـه بـه منظـور ممانعـت از ريـزش             
شديد نيرو و فائق آمدن بر جـو مـسئله داري           

رسيد ” انتقال بزرگ “ث  برگزار مي نمود به بح    
 وفرقه رجوي   و آنرا تحولي بزرگ در مبارزات       

گـامي مــؤثر در رسـيدن بــه سـرنگوني نظــام    
  .جمهوري اسالمي خواند

” انتقــال بــزرگ“منظــور مــريم رجــوي از 
جابجائي نيروهاي سازمان از عراق بـه آلبـاني         

است كه در اواخـر تابـستان گذشـته تكميـل         
بـه شـدت    او همچنـين بـه نيروهـاي        . گرديد

ناراضي و سرخورده اش وعده داده اسـت كـه          
در انتخابات پيش رو قطعا تحوالت جـدي در         
ايران رخ خواهد داد كـه مـي تـوان بـه نحـو               
  .احسن از آن در جهت سرنگوني استفاده نمود

مريم رجوي عنوان كـرده اسـت كـه ايـن           
 كمك خواهد كرد تا با     اعضابه  ” انتقال بزرگ “

ــود آ  ــضاي بوج ــع اســتفاده از ف ــده در مقط م
انتخابات به فرصت هاي بزرگـي دسـت پيـدا          
كند و به اين ترتيـب خيلـي راه هـا در برابـر              

سازمان باز خواهد شد كه در عراق امكـان آن       
  .به هيچ وجه وجود نداشت

اما سؤالي كه در ذهن اعضا شكل گرفته و         
پاسخ قانع كننده اي تاكنون به آن داده نشده         

 اينقـدر در  اين است كه پس چـرا در گذشـته   
مقاومـت صــورت  ” انتقــال بـزرگ “برابـر ايـن   

گرفته و چرا روند آن بدليل كارشـكني هـاي           
فرقه رجوي و عليرغم خواست ملـل متحـد و          

.  سال بـه طـول كـشيده اسـت         4دولت عراق   
راستي چرا سازمان زودتر اين، تحول شگرفت       

  .را بوجود نياورد

  !مريم رجوي و انتقال بزرگ 
   انجمن نجات–يادداشت از ابراهيم خدابنده 
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   يادداشت

 96 بهار / 11شماره   /فراق نامه

 

   جوان

 96بهار   /  11شماره     /  فراق نامه

 

چند روز پيش فرقه رجوي در آلباني به سه تـن         
ق از جداشدگان در تيرانا اعالم نمـود كـه ديگـر حـ            

   پناهندگي آنان را نخواهد پرداخت چرا كـه مـزدور         
ـا            . ايران شده اند   ـان ب ـاط آن دليل اين امر را هـم ارتب

خانواده هاي خود در ايران ذكر كـرده و البتـه بـراي        
ايـن  . همين موضوع هم مدركي ارائـه نـداده اسـت         

ـاق          موضوع براي ديگر جداشدگان نيز در گذشته اتف
ـان را قطـع نمـوده    افتاده كه به اين بهانـه حقـوق      آن

فرقه مي خواهد با اين ترفند جداشـدگان را از       . است
  .ارتباط با دنياي آزاد بترساند

ـا           ـاط ب ظاهرا به زعم فرقـه رجـوي هرگونـه ارتب
ـا رژيـم           ـاط ب ايران، حتي اگر با پدر و مادر باشد، ارتب

ـازمان بـه      . ايران محـسوب مـي شـود       مـسئولين س
ـانواد           ـا خ ـاط ب ه منجـر بـه     خوبي مي دانند كـه ارتب

آگاهي افراد نسبت به حقايق شده و دست نيرنـگ و     
البتـه ناگفتـه   . فريب فرقه را در برابر آنان رو مي كند      

ـار        نماند كه كميساريا به صورت غيرقانوني ايـن اختي
  .را به سازمان داده تا بتواند نظر خود را اعمال كند

به دنبال اين موضوع سـه نفـر يـاد شـده بـه          
ل متحد براي پناهندگان در     كميسارياي عالي مل  

آلباني مراجعه كرده و نسبت به ايـن عمـل غيـر            
يكـي از كارمنـدان ارشـد       . قانوني اعتراض كردند  

كميساريا بـه حـرف آنـان گـوش داده و تمـامي        
موارد را يادداشت نموده و اظهار داشته است كه          

او البتـه   . موضوع را به ژنو گـزارش خواهـد كـرد         
 اين نفـرات بـه مقـر        پيشنهاد داده كه بهتر است    

 گذاشـته  3اصلي فرقه در تيرانا كه نام آنرا اشرف      
اند مراجعه نمايند چرا كه به اين صـورت زودتـر           

  .به نتيجه ميرسند
اين سه نفر به توصيه كميـساريا بـه مقـر فرقـه             
رجوي مراجعه كردند و با متانت كامل مشكل خـود         
ـا و            ـا انـواع تهمـت ه را مطرح نمودند اما در مقابل ب

وهين هــا و تهديــدات از جانــب مــسئولين فرقــه تــ
مواجه شدند كه همزمان به عكـس بـرداري و فـيلم     
ـا    برداري از جداشدگان معترض مشغول شده و نهايت
درگيري ايجاد كردند كه منجـر بـه دخالـت پلـيس      

  .گرديد
ـان              ـانواده سـحر ، در ايـن مي به گزارش بنياد خ

ـا ال        ـاظ  زنان مسئول در فرقه رجوي بيرون آمده و ب ف
ـا شـرم دارد چـه               ركيكي كه انـسان از شـنيدن آنه
ـاورد شـروع بـه فحاشـي               برسد به اين كه بر زبان بي
نمودند و جالب است كه از دريدگي و وقاحت خـود           
كه به آن افتخار مي كردند فـيلم بـرداري هـم مـي         

  .نمودند
آنچه جاي تأسف دارد اين است كه كميـساريا و      

ـاهد زورگـوئي فرقـه      رجـوي بـه   پليس آلباني كه ش
ـان        تعدادي پناهنده در كشوري غريب بودند صرفا آن
ـا فرقـه راه بياينـد و سـعي                را ترغيب مي كردند تا ب

البته واضح است كـه     . كنند نظر آنان را جلب نمايند     
نظر سازمان اين است كه افراد جدا شده مانند افـراد         
ـا حتـي          گرفتار در درون فرقه با هيچ كس و هيچ ج

 نداشته باشـند و صـرفا بـه امـر           خانواده خود ارتباط  
جاسوسـي و خبرچينـي بــر روي ديگـران مــشغول    

  .گردند
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در جريان هستيم كـه مـسعود رجـوي تـا       
بر انتقال از اشرف بـه ليبرتـي و    توانست در برا  

همچنين انتقال از ليبرتي به آلبـاني مقاومـت      
كرد تا نهايتا مجبـور شـد در برابـر فـشارهاي      
بين المللي كوتاه بيايد و تـن بـه ايـن انتقـال          

” ويـروس سـه نقطـه     “رجوي با عنـوان     . بدهد
حتي فكر كردن به انتقال بـه كـشور ثالـث را           

. مـي كـرد   خطا مي دانست و بـا آن برخـورد          
حــال جالــب اســت كــه مــريم رجــوي بــراي 

انتقـال  “جلوگيري از ريزش نيرو به آن عنوان        
داده و آنرا سرمنشا تحـولي عظـيم در         ” بزرگ

حركت سازمان براي سـرنگوني نظـام دانـسته     
  .است
  

ــن ــسئله داري و   اواقعيــت اي ــه م ــت ك س
نااميدي در سراسر سازمان، خصوصا در ميـان      

ئولين، موج مـي    طيف هاي سابقه دارتر و مس     
زند و تمام تـالش مـريم رجـوي بـراي فـائق             
آمدن بر اين موج نارضايتي، از ديدار با سناتور  
آمريكائي حامي تروريسم گرفتـه تـا نشـست          

هاي مطول تشكيالتي و عمليـات جـاري، بـه        
  .جائي نرسيده و مشكلي حل نكرده است

مريم رجوي بايد قبل از همه اين حرف         
 پافـشاري بـراي     ها پاسخ بدهد كـه آنهمـه      

ماندن در عراق و به كشتن دادن افـراد در           
اشرف و ليبرتي و آنهمه رنج و سـختي كـه        
در اين ساليان بر اعـضا وارد كـرد بـه چـه             
منظور بود و آيا به هيچ موجه امكـان ايـن           

قبل از همه اينها فراهم نبود ” انتقال بزرگ“
و چرا سازمان تمامي ناكامي ها و شكـست         

نوان پيروزي و موفقيت به هاي خود را به ع 
خورد اعضا مي دهد و اين اعـضاي اسـير و          
گرفتار در فرقه رجـوي تـا كـي بايـد ايـن              
اراجيف را تحويل بگيرند و عمـر و زنـدگي          
خود را به بيهودگي بگذرانند و با اميد هاي     

  .واهي سر كنند
  

همه مي دانند كه تنها مزيت فرقه رجـوي     
 ارتـشي   بر ساير گروه هاي اپوزيسيون داشتن     

مسلح در مرزهاي ايـران بـود و خـود رجـوي         

بارها گفته بود كـه بـدون ارتـش آزاديـبخش           
ملي و بدون عـراق جـائي در ميـان مخالفـان          

جابجـائي كامـل از بـه       . نظام نخواهـد داشـت    
به حاشـيه اروپـا     ” جوار خاك ميهن  “اصطالح  

قطعا در هيچ شـرايطي بـراي سـازمان نقطـه           
را كـه  قوت محسوب نشده و نخواهـد شـد چـ       

جدا از هر بحث و فحص اسـتراتژيك، ريـزش          
نيرو را به شدت افزايش مي دهد و بـه لحـاظ        
سياسي هم در مقايسه با ساير گروهها كه بـه          
همكاري با دشمن متجـاوز بـه خـاك مـيهن           
آلوده نشده اند در موقعيت بـه مراتـب پـائين           

  .تري قرار دارد
آنچــه مــسلم اســت و از اخبــار رســيده 

ينست كه مسئله داري و     مشهود مي باشد ا   
نارضايتي و ريزش نيرو در فرقه تروريـستي   
رجوي ابعـاد وسـيعتري بـه خـود گرفتـه و       
تمامي تالش هاي مذبوحانه مريم رجوي و        
ديگر مسئولين باالي سازمان نتوانسته مانع    
از آغاز روند فروپاشي در اين فرقـه مخـرب     

  .گردد
 

 

  ارتباط اسيران با خانواده ها
 فرقه را رو مي كند  دست نيرنگ

 
 

  

ظاهرا به زعم فرقه رجوي هرگونه      

ارتباط با ايران، حتي اگر با پـدر و         

مادر باشد، ارتباط با رژيـم ايـران        

ـ . محسوب مـي شـود     سئولين م

سازمان به خوبي مـي داننـد كـه      

ـاهي        ارتباط با خانواده منجر به آگ

ـايق شـده و          افراد نسبت بـه حق

دست نيرنگ و فريب فرقـه را در        

 برابر آنان رو مي كند
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  تباني
 

 96  بهار /  11  شماره   /  فراق نامه

 

  مهرنامه
 

 96 بهار  /  11  شماره   /  فراق نامه

 

بعد از سقوط بزرگترين حامي تروريسم و 
 منافقين در منطقه كه همان سازمان تروريستي

صدام ملعون بود، خانواده هاي اسيران فرقه 
رجوي توانستند با تجمع در جلوي پادگان نظامي 
اشرف ، فرزندان خود را با تسلط كامل سران آن 
مالقات نمايند و هر چند اين ديدار براي مدت 
كمي بطول انجاميد ولي توانست تبعات خوبي 

جات يافتن بيش از داشته باشد كه رهايي و ن
 نفر از عناصر فرقه رجوي از جمله آنها مي 500

باشد كه همين روال بعد با گذشت توقف چند 
ساله ادامه يابد كه البته ديگر سران فرقه رجوي 
كه زخم خورده بودند و به خانواده ها اجازه 

  .مالقات ندادند 
از به گزارش انجمن نجات مركز گلستان، 

 كه آلباني تبديل به طرفي سران فرقه رجوي
گورستان آنها شده و عناصر مخالف آن به سرعت 
دارند از اين فرقه خبيث جدا ميشوند و هر روز 
نيز بر تعداد آنها افزوده ميشود ، به فكر چاره ايي 
براي حفظ النه تار عنكبوتي خود افتاده اند تا 
بتوانند حمايتهاي مالي كشورهاي حامي 

 و به همين منظور به تروريست را از دست ندهند
فكر افتاده اند تا افرادي را كه از اين سازمان 
مخوف و تروريستي قصد جدايي دارند را به بار 
ديگر به بهانه پرداخت حقوق و مقرري به زير يوغ 
خد ببرند و آنها را همچنان اسير و گرفتار خود 
كنند كه متاسفانه بر اساس آنچه كه از برخي 

باني بگوش ميرسد ، افراد جدا شده در آل
كميسارياي پناهندگي نيز كه قبال به وضوح 

همبستگي خود با سران فرقه رجوي را به بهانه 
هاي مختلف نشان داده نيز كوتاهي نموده و 
حتي المقدور تا دو ماه و شايد بيشتر به كسانيكه 
به طور كامل از فرقه اعالم جدايي مي كنند 

براي رسيدگي ميكند كه اين خود بن بستي 
كساني است كه قصد دارند كامال اين فرقه ننگين 
و ضد بشري را ترك كنند و بهمين خاطر خيلي 
از افرادي كه با خانواده هايشان از آلباني در 
ارتباط ميباشند نميتوانند اعالم جدايي نمايند و 
دليل آن نيز همين چندرغازي است كه مجبور 

ي هستند براي امرار معاش از سران فرقه رجو
  .دريافت كنند 

چند روز گذشته يكي از خانواده هايي كه 
فرزندشان توسط سران خائن فرقه رجوي به بهانه 
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آنها سپس با توسل به . جنايات را مرتكب شدند   
جاسوسي و خبرچيني براي آمريكا و ساير 

صم سعي كردند موجوديت پليد كشورهاي متخا
خود را به هر قيمت ممكن و حتي به قيمت 
خيانت به وطن مزدوري اجانب حفظ كنند لكن 
امروزه حتي در چشم دشمنان ملت ايران هم 

شوند كه  گروهي تروريستي و خائن محسوب مي
به خاطر يك لقمه نان حاضرند همه چيز را در 

 اوج خيانت به ملت در. معرض حراج قرار دهند
روزهاي مقاومت در برابر تهاجمات خارجي و 

ترين صفحات كارنامه  تجاوزات صدام، از سياه
  .پرننگ و نكبت منافقين است

آمريكا تصور نكند با تغيير موضع و 
ها اعم از  گذاري بر روي تروريست سرمايه

تواند چيزي را   مي…منافقين، داعش، القاعده و
تغيير در صحنه سياسي منطقه به سود خود 

بلكه به عكس، اشتراك مواضع واشنگتن و . دهد
ها، باقيمانده حيثيت و اعتبار آمريكا نيز  تروريست

عناصر خوش باور در منطقه و جهان را يكسره 
اينكه در ذهن زمامداران . برباد خواهد داد

   بزرگترين كابوس رجوي خبيثخانواده ها
  

 

  

 داعـش،  ها اعم از منـافقين،  گذاري بر روي تروريست آمريكا تصور نكند با تغيير موضع و سرمايه     

بلكه به عكـس،  . تواند چيزي را در صحنه سياسي منطقه به سود خود تغيير دهد  مي …القاعده و 

ها، باقيمانده حيثيت و اعتبار آمريكا نيـز عناصـر خـوش              اشتراك مواضع واشنگتن و تروريست    

 باور در منطقه و جهان را يكسره برباد خواهد داد

گذرد،  ها چه مي ريستآمريكاي ترامپ و ترو
چندان اهميتي ندارد چرا كه در همدستي با 

ي تروريست جنايتكار، تا اينجاي قضيه هم مشت
به جز بدنامي چيزي نصيب آمريكا و ساير 
. متحدانش نشده و از اين پس نيز نخواهد شد

شكست خوار كننده آمريكا و ساير حاميان 
هاي فراواني به آنها  تروريسم در منطقه، درس

آموخته ولي افسوس كه حاميان تروريسم، قادر 
ند و اصرار دارندكه يكبار ها نيست به درك واقعيت

  .ديگر شانس خود را نوميدانه بيازمايند
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ي آمريكا در حمايت از اقدامات رسوا
اي روزمره و  هاي وحشي به پديده تروريست

ديدار جان مك . هميشگي تبديل شده است
كين رئيس كميته نيروهاي مسلح سناي آمريكا 

ترين شرارت  با سركرده منافقين در آلباني، تازه
به گزارش پايگاه . آمريكا در اين مقوله است

مي خبري تحليلي فراق، روزنامه جمهوري اسال
: در سرمقاله اي به اين موضوع اشاره كرد و نوشت

آبروي  واشنگتن با اميد احياي گروهك بي
منافقين مرتكب اين اقدام شده و مك كين 
صراحتاً آرزو كرده كه روزي در ميدان آزادي 
. همراه با منافقين و در كنار يكديگر حضور يابند

البته مك كين و منافقين اين آرزو را به گور 
ند برد ولي با مروري به اين مرحله بهتر در خواه
يابيم كه اين همان شعار صدام و منافقين در  مي

 ساله بود و صدام 8آغاز و پايان جنگ تحميلي 
نيز اين آرزو را به گور برد كما اينكه هزاران تن از 

هاي منافق هم از مرگ خفت باري  تروريست
استقبال كردند ولي هرگز به آرزوي خود 

  .دنرسيدن
با وجود اين، گرايش آشكار آمريكاي ترامپ به 

دهد  سمت و سوي منافقين به خوبي نشان مي
كه انتخاب اصلي آمريكا در ايران را همچنان 

آبرو تشكيل  هاي سوخته و بي ها و مهره تروريست
همين امر بيانگر آن است كه واشنگتن . دهند مي

ن تا چه اندازه به قهقرا رفته و از درون زباله دا
هاي  تاريخ به دنبال احياي پليدترين گروه

گرددتا بلكه به كمك آنها راه  تروريستي مي
  .نفوذي به ايران پيدا كند

مك كين از منافقين به خاطر عمليات 
جاسوسي و خبرچيني تمجيد و آنها را به خاطر 

واشنگتن براي تامين . نوكري آمريكا ستايش كرد
ديت بودجه جاسوسي و خبرچيني و حفظ موجو

منافقين، بودجه اختصاصي مقرر كرده و آنها را 
با . همچنان در زير چتر حمايتي خود گرفته است

در نظر گرفتن ساير اقدامات آمريكا در تشكيل، 
 داعش و ساير  آموزش، تجهيز و هدايت القاعده،

هاي تروريستي در گوشه و كنار جهان،  گروه

گرايش آشكار آمريكا به سمت و سوي منافقين 
ليرغم آنهمه جنايت و بدنامي، چندان دور از ع

  .انتظار نبوده و نيست
نبايد از نظر دور داشت كه رفتار واشنگتن در 

. ها به ويژه منافقين، يكسان نيست قبال تروريست
هاي انقالب از  آمريكا در نخستين سال

ها حمايت و آنها را آلترناتيو نظام  تروريست
سپس . دكر مقدس جمهوري اسالمي معرفي مي

ها قرار گرفتند و  آنها در فهرست تروريست
آمريكا در ظاهر از آنها فاصله گرفت اما در مقطع 

هاي  ها و رسوائي كنوني با آشكار شدن شكست
اند با احياي  واشنگتن، برخي درصدد بر آمده

منافقين، شرايطي را به وجود آورند كه شايد به 
مه هاي روزافزون آمريكا در منطقه خات ناكامي
  .دهند

پرونده سياه منافقين فقط به ايران مربوط 
شود بلكه در همدستي با صدام جنايتكار  نمي

براي سركوب كردهاي عراق و به خاك و خون 
در عراق بيشترين » انتفاضه شعبانيه«كشيدن 

 

 

 حاصل گذاري بي همراهي آمريكا با منافقين سرمايه

 
كار ربوده شده و اكنون بعنوان سياهي لشكر از او 
سوء استفاده مي شود به دفتر انجمن نجات آمد 

  .و در مورد وضعيت فرزندش گفتگو نمود 
        وي كه مادري زحمتكش و رنجديده

 سال بود كه 20مي باشد ميگويد از پسرم حدود 
هيچ خبري نداشتم و از برخي افرادي كه توانسته 
بودند از سازمان مجاهدين نجات پيدا كنند و 
رهايي يابند شنيده بودم كه فرزندم در عراق 
است و براي مالقاتش چند بار به آن كشور رفتم 
و متاسفانه مورد بي مهري و هتك حرمت سران 

قرار گرفتم و با وجود بيماريم كه خيلي شديد آن 
او ميگويد كه .بود هر دفعه دست خالي برگشتم 

چند وقت پيش تلفنم به صدا در اومد و صداي 
آشنايي من رو صدا نمود طوريكه تمام بدنم به 
لرزه در آمد و و فرزندم بود كه بعد از نزديك به 

دو دهه صدايش را ميشنيدم و با تمام وجودم او 
مادر خسته و رنجور ادامه مي .ا حس مي كردمر

دهد كه از ان تاريخ هر روز با فرزندم ارتباط دارم 
ولي نميدانم چرا همش او ميترسد كه مبادا 
ارتباط ما را بفهمد و حتي اجازه نميدهد كه به 
فاميلهاي نزديك اطالع بدهم و ميگويد من هنوز 
هوادار سازمان ميباشم و چون در آلباني شغلي 
نيست مجبورم از آنها مقرري بگيرم و بهمين 
دليل فعال نميوانم آشكار اعالم جدايي كنم و مثل 

سياست كثيف سران .من خيلي ها هستند اينجا 
فرقه رجوي در گفته هاي اين مادر به طور كامل 
نمايان مي باشد كه با وجود جدا شدن 
عناصرشان هنوز آنها را در بردگي خود دارند و 

مانطور كه در باال نيز اشاره شد ، متاسفانه ه
كميسارياي پناهندگي و نهادهاي بين المللي 

حقوق بشري مرتبط با آن همچنان سكوت 
خفت بار خودشان را ادامه ميدهند و در برابر 
جنايتهاي سازمان تروريستي مجاهدين همچنان 

اين مادر كه سالها در .چشمان خود را بسته اند 
 را هم از دست فراق فرزندش سالمتي خودش

داده مي گويد كه من براي ديدن فرزندم حاظرم 
تا ان طرف دنيا هم برم ولي متاسفانه فرزندم از 
مالقات با من ميترسه و فكر ميكنه من برم 
پيشش سران فرقه رجوي او را اذيت خواهند 
نمود و اين خود از بدترين شكنجه ها هم بدتره 

خدا به .كه سران فرقه رجوي در پيش گرفته اند 
تمامي مادران و پدراني كه در راه ديدار 
فرزندانشان منتظر و چشم براه هستند قوت و 
نيرو بدهد و نيز سران فرقه رجوي را كه هر 
  .لحظه به سرنگوني نزديكتر ميشوند را عذاب الهي
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ي آمريكا در حمايت از اقدامات رسوا
اي روزمره و  هاي وحشي به پديده تروريست

ديدار جان مك . هميشگي تبديل شده است
كين رئيس كميته نيروهاي مسلح سناي آمريكا 

ترين شرارت  با سركرده منافقين در آلباني، تازه
به گزارش پايگاه . آمريكا در اين مقوله است

مي خبري تحليلي فراق، روزنامه جمهوري اسال
: در سرمقاله اي به اين موضوع اشاره كرد و نوشت

آبروي  واشنگتن با اميد احياي گروهك بي
منافقين مرتكب اين اقدام شده و مك كين 
صراحتاً آرزو كرده كه روزي در ميدان آزادي 
. همراه با منافقين و در كنار يكديگر حضور يابند

البته مك كين و منافقين اين آرزو را به گور 
ند برد ولي با مروري به اين مرحله بهتر در خواه
يابيم كه اين همان شعار صدام و منافقين در  مي

 ساله بود و صدام 8آغاز و پايان جنگ تحميلي 
نيز اين آرزو را به گور برد كما اينكه هزاران تن از 

هاي منافق هم از مرگ خفت باري  تروريست
استقبال كردند ولي هرگز به آرزوي خود 

  .دنرسيدن
با وجود اين، گرايش آشكار آمريكاي ترامپ به 

دهد  سمت و سوي منافقين به خوبي نشان مي
كه انتخاب اصلي آمريكا در ايران را همچنان 

آبرو تشكيل  هاي سوخته و بي ها و مهره تروريست
همين امر بيانگر آن است كه واشنگتن . دهند مي

ن تا چه اندازه به قهقرا رفته و از درون زباله دا
هاي  تاريخ به دنبال احياي پليدترين گروه

گرددتا بلكه به كمك آنها راه  تروريستي مي
  .نفوذي به ايران پيدا كند

مك كين از منافقين به خاطر عمليات 
جاسوسي و خبرچيني تمجيد و آنها را به خاطر 

واشنگتن براي تامين . نوكري آمريكا ستايش كرد
ديت بودجه جاسوسي و خبرچيني و حفظ موجو

منافقين، بودجه اختصاصي مقرر كرده و آنها را 
با . همچنان در زير چتر حمايتي خود گرفته است

در نظر گرفتن ساير اقدامات آمريكا در تشكيل، 
 داعش و ساير  آموزش، تجهيز و هدايت القاعده،

هاي تروريستي در گوشه و كنار جهان،  گروه

گرايش آشكار آمريكا به سمت و سوي منافقين 
ليرغم آنهمه جنايت و بدنامي، چندان دور از ع

  .انتظار نبوده و نيست
نبايد از نظر دور داشت كه رفتار واشنگتن در 

. ها به ويژه منافقين، يكسان نيست قبال تروريست
هاي انقالب از  آمريكا در نخستين سال

ها حمايت و آنها را آلترناتيو نظام  تروريست
سپس . دكر مقدس جمهوري اسالمي معرفي مي

ها قرار گرفتند و  آنها در فهرست تروريست
آمريكا در ظاهر از آنها فاصله گرفت اما در مقطع 

هاي  ها و رسوائي كنوني با آشكار شدن شكست
اند با احياي  واشنگتن، برخي درصدد بر آمده

منافقين، شرايطي را به وجود آورند كه شايد به 
مه هاي روزافزون آمريكا در منطقه خات ناكامي
  .دهند

پرونده سياه منافقين فقط به ايران مربوط 
شود بلكه در همدستي با صدام جنايتكار  نمي

براي سركوب كردهاي عراق و به خاك و خون 
در عراق بيشترين » انتفاضه شعبانيه«كشيدن 

 

 

 حاصل گذاري بي همراهي آمريكا با منافقين سرمايه

 
كار ربوده شده و اكنون بعنوان سياهي لشكر از او 
سوء استفاده مي شود به دفتر انجمن نجات آمد 

  .و در مورد وضعيت فرزندش گفتگو نمود 
        وي كه مادري زحمتكش و رنجديده

 سال بود كه 20مي باشد ميگويد از پسرم حدود 
هيچ خبري نداشتم و از برخي افرادي كه توانسته 
بودند از سازمان مجاهدين نجات پيدا كنند و 
رهايي يابند شنيده بودم كه فرزندم در عراق 
است و براي مالقاتش چند بار به آن كشور رفتم 
و متاسفانه مورد بي مهري و هتك حرمت سران 

قرار گرفتم و با وجود بيماريم كه خيلي شديد آن 
او ميگويد كه .بود هر دفعه دست خالي برگشتم 

چند وقت پيش تلفنم به صدا در اومد و صداي 
آشنايي من رو صدا نمود طوريكه تمام بدنم به 
لرزه در آمد و و فرزندم بود كه بعد از نزديك به 

دو دهه صدايش را ميشنيدم و با تمام وجودم او 
مادر خسته و رنجور ادامه مي .ا حس مي كردمر

دهد كه از ان تاريخ هر روز با فرزندم ارتباط دارم 
ولي نميدانم چرا همش او ميترسد كه مبادا 
ارتباط ما را بفهمد و حتي اجازه نميدهد كه به 
فاميلهاي نزديك اطالع بدهم و ميگويد من هنوز 
هوادار سازمان ميباشم و چون در آلباني شغلي 
نيست مجبورم از آنها مقرري بگيرم و بهمين 
دليل فعال نميوانم آشكار اعالم جدايي كنم و مثل 

سياست كثيف سران .من خيلي ها هستند اينجا 
فرقه رجوي در گفته هاي اين مادر به طور كامل 
نمايان مي باشد كه با وجود جدا شدن 
عناصرشان هنوز آنها را در بردگي خود دارند و 

مانطور كه در باال نيز اشاره شد ، متاسفانه ه
كميسارياي پناهندگي و نهادهاي بين المللي 

حقوق بشري مرتبط با آن همچنان سكوت 
خفت بار خودشان را ادامه ميدهند و در برابر 
جنايتهاي سازمان تروريستي مجاهدين همچنان 

اين مادر كه سالها در .چشمان خود را بسته اند 
 را هم از دست فراق فرزندش سالمتي خودش

داده مي گويد كه من براي ديدن فرزندم حاظرم 
تا ان طرف دنيا هم برم ولي متاسفانه فرزندم از 
مالقات با من ميترسه و فكر ميكنه من برم 
پيشش سران فرقه رجوي او را اذيت خواهند 
نمود و اين خود از بدترين شكنجه ها هم بدتره 

خدا به .كه سران فرقه رجوي در پيش گرفته اند 
تمامي مادران و پدراني كه در راه ديدار 
فرزندانشان منتظر و چشم براه هستند قوت و 
نيرو بدهد و نيز سران فرقه رجوي را كه هر 
  .لحظه به سرنگوني نزديكتر ميشوند را عذاب الهي
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بعد از سقوط بزرگترين حامي تروريسم و 
 منافقين در منطقه كه همان سازمان تروريستي

صدام ملعون بود، خانواده هاي اسيران فرقه 
رجوي توانستند با تجمع در جلوي پادگان نظامي 
اشرف ، فرزندان خود را با تسلط كامل سران آن 
مالقات نمايند و هر چند اين ديدار براي مدت 
كمي بطول انجاميد ولي توانست تبعات خوبي 

جات يافتن بيش از داشته باشد كه رهايي و ن
 نفر از عناصر فرقه رجوي از جمله آنها مي 500

باشد كه همين روال بعد با گذشت توقف چند 
ساله ادامه يابد كه البته ديگر سران فرقه رجوي 
كه زخم خورده بودند و به خانواده ها اجازه 

  .مالقات ندادند 
از به گزارش انجمن نجات مركز گلستان، 

 كه آلباني تبديل به طرفي سران فرقه رجوي
گورستان آنها شده و عناصر مخالف آن به سرعت 
دارند از اين فرقه خبيث جدا ميشوند و هر روز 
نيز بر تعداد آنها افزوده ميشود ، به فكر چاره ايي 
براي حفظ النه تار عنكبوتي خود افتاده اند تا 
بتوانند حمايتهاي مالي كشورهاي حامي 

 و به همين منظور به تروريست را از دست ندهند
فكر افتاده اند تا افرادي را كه از اين سازمان 
مخوف و تروريستي قصد جدايي دارند را به بار 
ديگر به بهانه پرداخت حقوق و مقرري به زير يوغ 
خد ببرند و آنها را همچنان اسير و گرفتار خود 
كنند كه متاسفانه بر اساس آنچه كه از برخي 

باني بگوش ميرسد ، افراد جدا شده در آل
كميسارياي پناهندگي نيز كه قبال به وضوح 

همبستگي خود با سران فرقه رجوي را به بهانه 
هاي مختلف نشان داده نيز كوتاهي نموده و 
حتي المقدور تا دو ماه و شايد بيشتر به كسانيكه 
به طور كامل از فرقه اعالم جدايي مي كنند 

براي رسيدگي ميكند كه اين خود بن بستي 
كساني است كه قصد دارند كامال اين فرقه ننگين 
و ضد بشري را ترك كنند و بهمين خاطر خيلي 
از افرادي كه با خانواده هايشان از آلباني در 
ارتباط ميباشند نميتوانند اعالم جدايي نمايند و 
دليل آن نيز همين چندرغازي است كه مجبور 

ي هستند براي امرار معاش از سران فرقه رجو
  .دريافت كنند 

چند روز گذشته يكي از خانواده هايي كه 
فرزندشان توسط سران خائن فرقه رجوي به بهانه 
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آنها سپس با توسل به . جنايات را مرتكب شدند   
جاسوسي و خبرچيني براي آمريكا و ساير 

صم سعي كردند موجوديت پليد كشورهاي متخا
خود را به هر قيمت ممكن و حتي به قيمت 
خيانت به وطن مزدوري اجانب حفظ كنند لكن 
امروزه حتي در چشم دشمنان ملت ايران هم 

شوند كه  گروهي تروريستي و خائن محسوب مي
به خاطر يك لقمه نان حاضرند همه چيز را در 

 اوج خيانت به ملت در. معرض حراج قرار دهند
روزهاي مقاومت در برابر تهاجمات خارجي و 

ترين صفحات كارنامه  تجاوزات صدام، از سياه
  .پرننگ و نكبت منافقين است

آمريكا تصور نكند با تغيير موضع و 
ها اعم از  گذاري بر روي تروريست سرمايه

تواند چيزي را   مي…منافقين، داعش، القاعده و
تغيير در صحنه سياسي منطقه به سود خود 

بلكه به عكس، اشتراك مواضع واشنگتن و . دهد
ها، باقيمانده حيثيت و اعتبار آمريكا نيز  تروريست

عناصر خوش باور در منطقه و جهان را يكسره 
اينكه در ذهن زمامداران . برباد خواهد داد

   بزرگترين كابوس رجوي خبيثخانواده ها
  

 

  

 داعـش،  ها اعم از منـافقين،  گذاري بر روي تروريست آمريكا تصور نكند با تغيير موضع و سرمايه     

بلكه به عكـس،  . تواند چيزي را در صحنه سياسي منطقه به سود خود تغيير دهد  مي …القاعده و 

ها، باقيمانده حيثيت و اعتبار آمريكا نيـز عناصـر خـوش              اشتراك مواضع واشنگتن و تروريست    

 باور در منطقه و جهان را يكسره برباد خواهد داد

گذرد،  ها چه مي ريستآمريكاي ترامپ و ترو
چندان اهميتي ندارد چرا كه در همدستي با 

ي تروريست جنايتكار، تا اينجاي قضيه هم مشت
به جز بدنامي چيزي نصيب آمريكا و ساير 
. متحدانش نشده و از اين پس نيز نخواهد شد

شكست خوار كننده آمريكا و ساير حاميان 
هاي فراواني به آنها  تروريسم در منطقه، درس

آموخته ولي افسوس كه حاميان تروريسم، قادر 
ند و اصرار دارندكه يكبار ها نيست به درك واقعيت

  .ديگر شانس خود را نوميدانه بيازمايند
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خواهم نظر شما رو به  قبل از هر چيز مي
برده داري نوين چيه و . عنوان مطلب جلب كنم

وري بوجود اومده و اصال اين تيتر درسته يا چط
اميدوارم كه . نه؟ با هم به اين موضوع مي پردازيم

بتوانم در اين چند سطر قطره اي از دريا رو 
  .براتون بازگو كنم

در ابتدا نيازه كه به تعريف برده داري 
هر گونه بهره كشي، رفتار مالكانه، خريد . بپردازيم

يك انسان ديگه، و فروش از يك انسان توسط 
البته اين تعريف مال . بهش برده داري ميگند

زمان هاي قديمه، چون االن در قرن بيست و 

يكم، اين موضوع توسط فرقه رجوي خيلي 
پيچيده شده و به برده داري نوين ارتقا پيدا كرده، 

  .و از زمين تا آسمان با هم فرق ميكنند
به عنوان مثال، در زمان قديم، برده مي 

ت تشكيل خانواده بده و صاحب زن و بچه تونس
بشه و بخشي از عواطف خودش رو نثار خانواده 

ولي االن . اش بكنه و حريم خصوصي داشته باشه
متاسفانه اين حق توسط فرقه رجوي از برده هاي 
خودشون دريغ ميشه و به اونا اصال اجازه 

حاال چه . فكركردن هم به اين چيزها داده نميشه
براي . ه حريم خصوصي داشته باشهبرسه به اينك

اونا اصال حريم خصوصي هيچ معني نداره و فقط 
مسعود (بايد همه چيز رو در حريم رهبري 

  .ديد) رجوي
اصال مي دونيد در گذشته برده داري اساسا 
به شكل خانگي در منطقه ما مرسوم بود و از 
ويژگيهاي عمده آن خوش رفتاري با بردگان و به 

ولي متاسفانه االن، . ن اونا بودآساني آزاد كرد
همين هم توسط مجاهدين خلق داره نقض 
ميشه، چون تمام برده هاي رجوي اصال حق 
آزادشدن و حتي آزاد انديشيدن رو ندارند و تنها 
مجاز به اين هستند كه هرچي فرقه مي گويد 
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  :بازگشت رئوف فرامرزي به كانون پر مهر خانواده 

  

  تالش خانواده فرامرزي 
   سال نتيجه داد29پس از 

 

  
  

  »فرقه رجوي«اري نوين در دبرده 
 

رزي براي باز پس گرفتن تالش خانواده فرام
 سال 29فرزندشان از بند رجوي باالخره پس از 

پس از سالها خانواده فرامرزي بسيار . نتيجه داد
خوشحالند كه با تالششان، احساسات فرزندشان 

احساساتي كه سازمان . رئوف دوباره بيدار شد 
هميشه قصد كشتن آن را در درون اعضايش 

توانست از پس از ايشان با كمك خانواده . دارد 
 سال مسير اشتباهي را كه انتخاب كرده بود و 29

  .به دام اين گروه تروريستي افتاده بود، رها كند 
گرفتار شدن در فرقه رجوي مصيبت كمي 

زماني كه رئوف در الباني متوجه شد از . نيست 
كمترين حقوق زندگي و انساني توسط سران اين 

اي اولين بار گروه محروم شده به خود آمده و بر
وقتي صداي برادر كوچكش را از پشت خط تلفن 
شنيد تصميم مهمي در زندگي خود گرفت و آن 
كشيدن خط ابطال بر تمام دروغها ، نيرنگ ها و 
حيله هاي مسعود و مريم رجوي بود و حال كه 
قلب رئوف ماالمال از عشق و رافت شده همانند 
از مرغ عشقي بي قرار از قفس تنگ و تاريك پرو

  .كرد و به سوي خانواده پر كشيد
و امروز در آغوش گرم پر محبت پدر و 
مادرش و تمامي اعضاي خانواده آرام گرفته است 

  .بدون هيچ نگراني 
وي به گزارش انجمن نجات مركز كردستان، 

در صحبتهايش اشاره مي كند كه چقدر مردم 
اي كاش اين را زوتر مي ! ايران و كردستان خوبند

  .فهميدم
انجمن نجات نيز تولد دوباره ايشان را تبريك 

باشد كه روزي تمامي افراد در بند فرقه . گفته 
رجوي ريسمان ذهني خود را پاره كرده و مفهوم 
واقعي آزادي را درك كنند و لذت اين آزادي و 
آغوش گرم خانواده را حتي براي يك روز هم كه 

  .شده بچشند 
 ايشان را  تحليلي فراق، رهايي–پايگاه خبري 

به خانواده پرتالش فرامرزي تبريك و تهنيت 
  .عرض مي نمايد

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فكر كنند و عمل كنند و تمام عواطف و 
جوي احساسات خودشون رو بايد براي مسعود ر

و مريم نثار كنند و اصال فكر كردن به خانواده و يا 
به كسي ديگه گناه كبيره است و بايد حساب 

  .پس بدهند
اينا رو از كجا ميگم، از اينجا كه خودم شاهد 
و ناظر اين بودم و االن هم متاسفانه اين داستان 

حاال سوال اينجاست كه فرقه رجوي . ادامه داره
رو مجبور مي كنند چطوري برده هاي خودشون 

كه به اونچه كه آن ها مي گويند فكر كنند و 
عمل كنند؟ واقعيتش اينه كه علت اين همه 
نشست و روضه خواني توسط مريم رجوي و 
مسئولين باالي فرقه رجوي چيه؟علت اينكه 
مريم رجوي در تيرانا موندگار شده چيه؟ علت 

 تالش مي كنند كه افراد با   اينكه اعضاي فرقه
واده هاي خودشون در تماس نباشند چيه؟ خان

علت اينكه فرقه نميذارد افراد تردد آزاد به شهر و 
  دسترسي آسان به اينترنت داشته باشند چيه؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خيلي ساده، اينا مي خوان با تكرار اراجيف 
خودشون در ذهن و ضمير اين افراد، همچنان اونا 

 رو رو مطيع فرمان خودشون بكنند، و اونا
به اين ميگند . همچنان برده خودشون نگه دارند

برده داري از نوع رجوي، كه توسط فرقه داره 
فكر كنم تا اينجا تا حدودي به . صورت ميگيره

اشراف رسيديد كه برده داري نوين توسط فرقه 
  رجوي؟
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لطفا به اين موضوع فكر كنيد كه چرا ما 
همچنان اجازه ميديم كه مجاهدين خلق به اين 

بايد جلوي اونا ايستاد و . ار ادامه بدهندك
. روشنگري كرد و افكار عمومي رو آگاه كرد
بيشتر از اين وقت شما رو نميگيرم، خيلي ممنون 

  .كه به حرف هام توجه كرديد
عضو جدا شده از مجاهدين . خ. م: يادداشت از

   تيرانا–خلق 
مسعود بني صدر كه ساليان سال در فرقه 

مختلف از جمله نمايندگي رجوي مسئوليت هاي 
در غرب آمريكا را برعهده داشته كتابي با عنوان 

 نوعي برده –فرقه هاي تروريستي و مخرب “
به زبان انگليسي به رشته تحرير در ” داري نوين
  .آورده است

در اين كتاب آمده است كه چگونه فرقه هاي 
تروريستي و مخرب و رهبران آنها قربانيان را 

سيون ذهني مي نمايند و آنها را جذب و مانيپوال

            از يك فرد عادي به يك بمب انساني تبديل 
قربانيان چه كساني هستند و چرا آنها . مي كنند

  در دام رهبران فرقه هاي تروريستي و مخرب
  مي افتند؟

بني صدر در اين كتاب از تجربه شخصي و 
سالها تحقيق در خصوص مانيپوالسيون ذهني و 

. ر فكري اعضا در درون فرقه ها مي گويداستثما
او توضيح مي دهد كه مناسبات داخلي يك فرقه 
افراطي، كه ترور غالب سياست هايش است، 

  .چگونه مي باشد
در اين كتاب ارتباط مستقيم ترور با 
. مغزشوئي به نحو احسن توضيح داده مي شود
مغزشوئي يك واقعيت است كه بسياري در دنياي 

 آن هستند و امروزه ريشه تروريسم امروز گرفتار
تأثيرات مغزشوئي حتي تا . شناخته مي شود

ساليان بعد از جدائي از فرقه از ذهن و ضمير 
    .قربانيان پاك نمي گردد
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ناخداگاه . ماه مبارك رمضان فرارسيد
خاطرات تلخي گوشه ذهنم سنگيني كرده و 
ميكند و به واقع نمي دانم با اين كوله بار رنج و 

اما بنا به توصيه دوست . شكنج چه بايد كرد
  .خوبم تنها براي تسكين به روي ورق مي آورم

در اين ايام هميشه براي فرقه بهترين گزينه و 
وده و هست تا القائات بهترين فرصتي ب

ايدئولوژيكي پوسيده خودش را در پوشش دين و 
اسالم قبل از هركس به خورد نيروهايش بدهد و 
متاسفانه بايد گفت كه از اعتماد نيروها و كادرها 
همواره سوء استفاده نموده است و در اين منظر 
نيز اعتقادات مذهبي فقط يك وسيله براي 

  .ليد فرقه بوده و هستاستفاده ابزاري براي نيت پ
ماه مبارك رمضان براي ما ايرانيان همواره ماه 
تقواي و رهايي، ماه كمك به مستمندان، ماه 
دوري جستن از گناه و نزديك شدن به خالق 

ماه رمضان ماهي است كه در آن قرآن نازل . است
در اين ماه شير پيروزمند خدا حيدر كرار . شد

اما وقتي . بدست شب پرستان به شهادت رسيد
به اين فرقه نگاهي اجمالي بيندازيد درخواهيد 
يافت كه همه و همه تنها و تنها براي فرقه 
استفاده ابزاري داشته و در اين ساليان با سوار 
شدن بر مقدسات نه تنها آنها را بيش از بيش 
لوث نموده بلكه در هرمقطع و در هر سرفصلي 

  .استفاده خودش را نموده است
ادرها و نيروها واقعيت اما چيز در خصوص ك

از يكماه قبل از فرارسيدن اين ماه . ديگريست

نيروها واقعا پژمرده و در خود ميروند و انگار 
به جد ميگويم قلبا كسي رغبتي و . عذاداريست

تمايلي به اين ماه نشان نميدهد و در يك كالم 
  شايد بپرسيد چرا؟. همه ماتم و عذا ميگيرند
مد كارهاي سخت و طاقت در اين ماه به ع

فرساي فيزيكي و كمبود استراحت همراه با 
نشستهاي طويل ايدئولوژيك و نهايتا نشستهاي 
اليه اي و تشكيالتي تنها خاطره تلخ از اين ماه 

اگر صاف و ساده بگويم نفرات به واقع از . است
دين اسالم زده شده اند چرا كه همه چيز بر پايه 

كسي هم مطلقا نمي . زور و اجبار بنا شده است
تواند حرفي به زبان بياورد چراكه مقدسات اسالم 

در حاليكه اين فرقه آنچنان پليد و مكار . است
است كه وقتي پاي مريم رجوي به ساحل امن 
خارج كشور ميرسد براي جلب نيرو در سخنراني 

  :خودش با زبان بلند اعالم كرده بود
  ”لغيالاكراه في الدين قد تبين الرشد من ا“

اگر بخواهيم نگاهي و تفسير كوچكي به اين 
آيه بيندازيم اين چنين ميگويد كه پيام عام و 
جهان شمول و انساني دارد و آن اينكه دين يك 
مسئله اعتقادي و قلبي است و اكراه و اجبار در 

اينرا با صداي بلند به دنيا اعالم . آن محال است
يرسي اما وقتي به درون تشكيالت فرقه م. نمود

.  درجه عكس ميشوند180هميشه موضوعات 
نماز و روزه اجبار مطلق و كسي جرات اينرا 
نداشت كه سؤال كند كه پس آن حرف مريم در 

آيا تنها براي عوام . گردهمايي خارج كشور چه بود

فريبي و كاله گذاشتن و رنگ نمودن خاليق 
آنهم تنها براي راي جمع كردن يا يك نفر هوادار 

هيهات كه اگر قد علم ميكردي . شتنبيشتر دا
نتيجه اش اما اين بود كه . كفر مطلق ميشدي

متاسفانه افراد و اعضا خيلي ها مخفيانه در گوشه 
           و كنار آسايشگاه ها و يا سنگر ها سيگاري
مي كشيندند يا غذايي مي خوردند چرا كه هيچ 
كس قبول نميكرد و همه براي از سر بدر كردن 

ورات فقط اشكال و ظاهر امر را رعايت اين ام
ميكردند و همه چشم به راه عيد فطر روزها را 

  . مي نمودند ولي با دلي پر و چركين سپري
براي اولين بار در اين سي سال احساس 
خودم اينست كه حتي رمضان به گروگان گرفته 
. شده توسط اين فرقه امسال برايم رها و آزاد شد

ر جامعه جداشدگان در اكنون هر جداشده اي د
آلباني فارق از زور و اجبار و سايه شوم اين فرقه 
در خور خودش اين مناسك خدايي را بجا مي 
آورد و اسالم واقعي را بدور از تلقين ها و القاعات 
اين فرقه انجام ميدهد همانگونه كه هر ايراني در 

واقعيت تلخ تر اما .ميهن مان بدآن مشغول است
. ها به واقع از آن فرار ميكننداينست كه خيلي 

تنها و تنها تاثيرات مخرب و شوم ساليان گذشته 
افراد را از همه چيز دلزده كرده است و يك حس 
بدي از گذشته هنوز كه هنوز است در ذهن و 

ولي هر روزي كه . ضمير افراد سايه افكنده است
جلوتر ميرويم، هر روزي كه فارق از قيد و 

ميتوانند خودشان تصميم بندهاي فرقه نفرات 
بگيرند و خودشان درست را از غلط تشخيص 
بدهند اين امور هم آهسته آهسته به جاي اصلي 

  .خود باز ميگردد
آري امسال در ميان جامعه جداشدگان در 

از دست فرقه تروريستي رجوي   آلباني رمضان
  .رها شد

  
  ) آلباني–تيرانا . (دال.الف

  بنياد خانواده سحر

 مجله خبري تحليلي

   :يك جدا شده در آلباني دل نوشته هاي

 رهاييرمضانِ اولين 
 

 
  

سوال اينجاست كه فرقـه رجـوي       

چطوري برده هـاي خودشـون رو       

           مجبور مي كنند كه به اونچـه كـه    

آن ها مي گويند فكر كنند و عمل        

كنند؟ علت اينكه فرقـه نميـذارد     

ــهر و    ــه ش ــردد آزاد ب ــراد ت اف

دسترسي آسان به اينترنت داشته     

 باشند چيه؟



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فكر كنند و عمل كنند و تمام عواطف و 
جوي احساسات خودشون رو بايد براي مسعود ر

و مريم نثار كنند و اصال فكر كردن به خانواده و يا 
به كسي ديگه گناه كبيره است و بايد حساب 

  .پس بدهند
اينا رو از كجا ميگم، از اينجا كه خودم شاهد 
و ناظر اين بودم و االن هم متاسفانه اين داستان 

حاال سوال اينجاست كه فرقه رجوي . ادامه داره
رو مجبور مي كنند چطوري برده هاي خودشون 

كه به اونچه كه آن ها مي گويند فكر كنند و 
عمل كنند؟ واقعيتش اينه كه علت اين همه 
نشست و روضه خواني توسط مريم رجوي و 
مسئولين باالي فرقه رجوي چيه؟علت اينكه 
مريم رجوي در تيرانا موندگار شده چيه؟ علت 

 تالش مي كنند كه افراد با   اينكه اعضاي فرقه
واده هاي خودشون در تماس نباشند چيه؟ خان

علت اينكه فرقه نميذارد افراد تردد آزاد به شهر و 
  دسترسي آسان به اينترنت داشته باشند چيه؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خيلي ساده، اينا مي خوان با تكرار اراجيف 
خودشون در ذهن و ضمير اين افراد، همچنان اونا 

 رو رو مطيع فرمان خودشون بكنند، و اونا
به اين ميگند . همچنان برده خودشون نگه دارند

برده داري از نوع رجوي، كه توسط فرقه داره 
فكر كنم تا اينجا تا حدودي به . صورت ميگيره

اشراف رسيديد كه برده داري نوين توسط فرقه 
  رجوي؟
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لطفا به اين موضوع فكر كنيد كه چرا ما 
همچنان اجازه ميديم كه مجاهدين خلق به اين 

بايد جلوي اونا ايستاد و . ار ادامه بدهندك
. روشنگري كرد و افكار عمومي رو آگاه كرد
بيشتر از اين وقت شما رو نميگيرم، خيلي ممنون 

  .كه به حرف هام توجه كرديد
عضو جدا شده از مجاهدين . خ. م: يادداشت از

   تيرانا–خلق 
مسعود بني صدر كه ساليان سال در فرقه 

مختلف از جمله نمايندگي رجوي مسئوليت هاي 
در غرب آمريكا را برعهده داشته كتابي با عنوان 

 نوعي برده –فرقه هاي تروريستي و مخرب “
به زبان انگليسي به رشته تحرير در ” داري نوين
  .آورده است

در اين كتاب آمده است كه چگونه فرقه هاي 
تروريستي و مخرب و رهبران آنها قربانيان را 

سيون ذهني مي نمايند و آنها را جذب و مانيپوال

            از يك فرد عادي به يك بمب انساني تبديل 
قربانيان چه كساني هستند و چرا آنها . مي كنند

  در دام رهبران فرقه هاي تروريستي و مخرب
  مي افتند؟

بني صدر در اين كتاب از تجربه شخصي و 
سالها تحقيق در خصوص مانيپوالسيون ذهني و 

. ر فكري اعضا در درون فرقه ها مي گويداستثما
او توضيح مي دهد كه مناسبات داخلي يك فرقه 
افراطي، كه ترور غالب سياست هايش است، 

  .چگونه مي باشد
در اين كتاب ارتباط مستقيم ترور با 
. مغزشوئي به نحو احسن توضيح داده مي شود
مغزشوئي يك واقعيت است كه بسياري در دنياي 

 آن هستند و امروزه ريشه تروريسم امروز گرفتار
تأثيرات مغزشوئي حتي تا . شناخته مي شود

ساليان بعد از جدائي از فرقه از ذهن و ضمير 
    .قربانيان پاك نمي گردد
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ناخداگاه . ماه مبارك رمضان فرارسيد
خاطرات تلخي گوشه ذهنم سنگيني كرده و 
ميكند و به واقع نمي دانم با اين كوله بار رنج و 

اما بنا به توصيه دوست . شكنج چه بايد كرد
  .خوبم تنها براي تسكين به روي ورق مي آورم

در اين ايام هميشه براي فرقه بهترين گزينه و 
وده و هست تا القائات بهترين فرصتي ب

ايدئولوژيكي پوسيده خودش را در پوشش دين و 
اسالم قبل از هركس به خورد نيروهايش بدهد و 
متاسفانه بايد گفت كه از اعتماد نيروها و كادرها 
همواره سوء استفاده نموده است و در اين منظر 
نيز اعتقادات مذهبي فقط يك وسيله براي 

  .ليد فرقه بوده و هستاستفاده ابزاري براي نيت پ
ماه مبارك رمضان براي ما ايرانيان همواره ماه 
تقواي و رهايي، ماه كمك به مستمندان، ماه 
دوري جستن از گناه و نزديك شدن به خالق 

ماه رمضان ماهي است كه در آن قرآن نازل . است
در اين ماه شير پيروزمند خدا حيدر كرار . شد

اما وقتي . بدست شب پرستان به شهادت رسيد
به اين فرقه نگاهي اجمالي بيندازيد درخواهيد 
يافت كه همه و همه تنها و تنها براي فرقه 
استفاده ابزاري داشته و در اين ساليان با سوار 
شدن بر مقدسات نه تنها آنها را بيش از بيش 
لوث نموده بلكه در هرمقطع و در هر سرفصلي 

  .استفاده خودش را نموده است
ادرها و نيروها واقعيت اما چيز در خصوص ك

از يكماه قبل از فرارسيدن اين ماه . ديگريست

نيروها واقعا پژمرده و در خود ميروند و انگار 
به جد ميگويم قلبا كسي رغبتي و . عذاداريست

تمايلي به اين ماه نشان نميدهد و در يك كالم 
  شايد بپرسيد چرا؟. همه ماتم و عذا ميگيرند
مد كارهاي سخت و طاقت در اين ماه به ع

فرساي فيزيكي و كمبود استراحت همراه با 
نشستهاي طويل ايدئولوژيك و نهايتا نشستهاي 
اليه اي و تشكيالتي تنها خاطره تلخ از اين ماه 

اگر صاف و ساده بگويم نفرات به واقع از . است
دين اسالم زده شده اند چرا كه همه چيز بر پايه 

كسي هم مطلقا نمي . زور و اجبار بنا شده است
تواند حرفي به زبان بياورد چراكه مقدسات اسالم 

در حاليكه اين فرقه آنچنان پليد و مكار . است
است كه وقتي پاي مريم رجوي به ساحل امن 
خارج كشور ميرسد براي جلب نيرو در سخنراني 

  :خودش با زبان بلند اعالم كرده بود
  ”لغيالاكراه في الدين قد تبين الرشد من ا“

اگر بخواهيم نگاهي و تفسير كوچكي به اين 
آيه بيندازيم اين چنين ميگويد كه پيام عام و 
جهان شمول و انساني دارد و آن اينكه دين يك 
مسئله اعتقادي و قلبي است و اكراه و اجبار در 

اينرا با صداي بلند به دنيا اعالم . آن محال است
يرسي اما وقتي به درون تشكيالت فرقه م. نمود

.  درجه عكس ميشوند180هميشه موضوعات 
نماز و روزه اجبار مطلق و كسي جرات اينرا 
نداشت كه سؤال كند كه پس آن حرف مريم در 

آيا تنها براي عوام . گردهمايي خارج كشور چه بود

فريبي و كاله گذاشتن و رنگ نمودن خاليق 
آنهم تنها براي راي جمع كردن يا يك نفر هوادار 

هيهات كه اگر قد علم ميكردي . شتنبيشتر دا
نتيجه اش اما اين بود كه . كفر مطلق ميشدي

متاسفانه افراد و اعضا خيلي ها مخفيانه در گوشه 
           و كنار آسايشگاه ها و يا سنگر ها سيگاري
مي كشيندند يا غذايي مي خوردند چرا كه هيچ 
كس قبول نميكرد و همه براي از سر بدر كردن 

ورات فقط اشكال و ظاهر امر را رعايت اين ام
ميكردند و همه چشم به راه عيد فطر روزها را 

  . مي نمودند ولي با دلي پر و چركين سپري
براي اولين بار در اين سي سال احساس 
خودم اينست كه حتي رمضان به گروگان گرفته 
. شده توسط اين فرقه امسال برايم رها و آزاد شد

ر جامعه جداشدگان در اكنون هر جداشده اي د
آلباني فارق از زور و اجبار و سايه شوم اين فرقه 
در خور خودش اين مناسك خدايي را بجا مي 
آورد و اسالم واقعي را بدور از تلقين ها و القاعات 
اين فرقه انجام ميدهد همانگونه كه هر ايراني در 

واقعيت تلخ تر اما .ميهن مان بدآن مشغول است
. ها به واقع از آن فرار ميكننداينست كه خيلي 

تنها و تنها تاثيرات مخرب و شوم ساليان گذشته 
افراد را از همه چيز دلزده كرده است و يك حس 
بدي از گذشته هنوز كه هنوز است در ذهن و 

ولي هر روزي كه . ضمير افراد سايه افكنده است
جلوتر ميرويم، هر روزي كه فارق از قيد و 

ميتوانند خودشان تصميم بندهاي فرقه نفرات 
بگيرند و خودشان درست را از غلط تشخيص 
بدهند اين امور هم آهسته آهسته به جاي اصلي 

  .خود باز ميگردد
آري امسال در ميان جامعه جداشدگان در 

از دست فرقه تروريستي رجوي   آلباني رمضان
  .رها شد

  
  ) آلباني–تيرانا . (دال.الف

  بنياد خانواده سحر

 مجله خبري تحليلي

   :يك جدا شده در آلباني دل نوشته هاي

 رهاييرمضانِ اولين 
 

 
  

سوال اينجاست كه فرقـه رجـوي       

چطوري برده هـاي خودشـون رو       

           مجبور مي كنند كه به اونچـه كـه    

آن ها مي گويند فكر كنند و عمل        

كنند؟ علت اينكه فرقـه نميـذارد     

ــهر و    ــه ش ــردد آزاد ب ــراد ت اف

دسترسي آسان به اينترنت داشته     

 باشند چيه؟
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خواهم نظر شما رو به  قبل از هر چيز مي
برده داري نوين چيه و . عنوان مطلب جلب كنم

وري بوجود اومده و اصال اين تيتر درسته يا چط
اميدوارم كه . نه؟ با هم به اين موضوع مي پردازيم

بتوانم در اين چند سطر قطره اي از دريا رو 
  .براتون بازگو كنم

در ابتدا نيازه كه به تعريف برده داري 
هر گونه بهره كشي، رفتار مالكانه، خريد . بپردازيم

يك انسان ديگه، و فروش از يك انسان توسط 
البته اين تعريف مال . بهش برده داري ميگند

زمان هاي قديمه، چون االن در قرن بيست و 

يكم، اين موضوع توسط فرقه رجوي خيلي 
پيچيده شده و به برده داري نوين ارتقا پيدا كرده، 

  .و از زمين تا آسمان با هم فرق ميكنند
به عنوان مثال، در زمان قديم، برده مي 

ت تشكيل خانواده بده و صاحب زن و بچه تونس
بشه و بخشي از عواطف خودش رو نثار خانواده 

ولي االن . اش بكنه و حريم خصوصي داشته باشه
متاسفانه اين حق توسط فرقه رجوي از برده هاي 
خودشون دريغ ميشه و به اونا اصال اجازه 

حاال چه . فكركردن هم به اين چيزها داده نميشه
براي . ه حريم خصوصي داشته باشهبرسه به اينك

اونا اصال حريم خصوصي هيچ معني نداره و فقط 
مسعود (بايد همه چيز رو در حريم رهبري 

  .ديد) رجوي
اصال مي دونيد در گذشته برده داري اساسا 
به شكل خانگي در منطقه ما مرسوم بود و از 
ويژگيهاي عمده آن خوش رفتاري با بردگان و به 

ولي متاسفانه االن، . ن اونا بودآساني آزاد كرد
همين هم توسط مجاهدين خلق داره نقض 
ميشه، چون تمام برده هاي رجوي اصال حق 
آزادشدن و حتي آزاد انديشيدن رو ندارند و تنها 
مجاز به اين هستند كه هرچي فرقه مي گويد 
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  :بازگشت رئوف فرامرزي به كانون پر مهر خانواده 

  

  تالش خانواده فرامرزي 
   سال نتيجه داد29پس از 

 

  
  

  »فرقه رجوي«اري نوين در دبرده 
 

رزي براي باز پس گرفتن تالش خانواده فرام
 سال 29فرزندشان از بند رجوي باالخره پس از 

پس از سالها خانواده فرامرزي بسيار . نتيجه داد
خوشحالند كه با تالششان، احساسات فرزندشان 

احساساتي كه سازمان . رئوف دوباره بيدار شد 
هميشه قصد كشتن آن را در درون اعضايش 

توانست از پس از ايشان با كمك خانواده . دارد 
 سال مسير اشتباهي را كه انتخاب كرده بود و 29

  .به دام اين گروه تروريستي افتاده بود، رها كند 
گرفتار شدن در فرقه رجوي مصيبت كمي 

زماني كه رئوف در الباني متوجه شد از . نيست 
كمترين حقوق زندگي و انساني توسط سران اين 

اي اولين بار گروه محروم شده به خود آمده و بر
وقتي صداي برادر كوچكش را از پشت خط تلفن 
شنيد تصميم مهمي در زندگي خود گرفت و آن 
كشيدن خط ابطال بر تمام دروغها ، نيرنگ ها و 
حيله هاي مسعود و مريم رجوي بود و حال كه 
قلب رئوف ماالمال از عشق و رافت شده همانند 
از مرغ عشقي بي قرار از قفس تنگ و تاريك پرو

  .كرد و به سوي خانواده پر كشيد
و امروز در آغوش گرم پر محبت پدر و 
مادرش و تمامي اعضاي خانواده آرام گرفته است 

  .بدون هيچ نگراني 
وي به گزارش انجمن نجات مركز كردستان، 

در صحبتهايش اشاره مي كند كه چقدر مردم 
اي كاش اين را زوتر مي ! ايران و كردستان خوبند

  .فهميدم
انجمن نجات نيز تولد دوباره ايشان را تبريك 

باشد كه روزي تمامي افراد در بند فرقه . گفته 
رجوي ريسمان ذهني خود را پاره كرده و مفهوم 
واقعي آزادي را درك كنند و لذت اين آزادي و 
آغوش گرم خانواده را حتي براي يك روز هم كه 

  .شده بچشند 
 ايشان را  تحليلي فراق، رهايي–پايگاه خبري 

به خانواده پرتالش فرامرزي تبريك و تهنيت 
  .عرض مي نمايد

 

 



  .تمام اون اسناد موجود هست
مريم رجوي خيلي خوب صحبت ميكنند اما 
اين فقط ظاهر قضيه است مريم رجوي ضد زن 

آزادي و ضد دين هست او فقط شيفته ،ضد 
رجوي هست در آنجا اگر كسي نماز نميخواند را 
تنبيه ميكردند ، اگر كسي مسيحي ميبود او را به 
اجبار مسلمان ميكردند افرادي بودند مثل فليپ 
كه مسيحي بود او را به اجبار مسلمان كردند بعد 
از مدتي او را به خاك ايران بردند كه فهميديم در 

ها را  جا كشته شد و يا افرادي هستند كه آنآن
بظاهر ميفرستاند به كليسا و ظاهراً بود مريم 

ها با  رجوي مثل سران داعش هست مثل آن
خشونت افراديكه بخواهند از آنجا خارج شوند را 

  .شانتاژ ميكنند
تمام افراد را برعليه خانوادههاي خودشون   

د جدا كردند سران سازمان به افراديكه ميخواهن
شوند ميگويند ما ميتوانيم كارهاي پناهندگي 
شما را خراب كنيم در اين مالقاتها خانم هاي 
نماينده بسيار متأثر شده و با اشتياق به سخنان 

  .گوش مي دادند
در پايان خانم معيني مطرح كردند من از 
شما خواهش ميكنم بعنوان زني كه سالهاي از 

 در كشورهاي عمرم را در آنجا بود به افراديكه
شوند كمك كنند  اروپاي بعنوان پناهنده وارد مي

ها هم بتوانند در دنياي آزاد زندگي كنند  تا آن
وخودشان براي آينده تصميم بگيرند ، از دولتها 

گروههاي مختلف به آنجا از   ميخواهم با فرستادن
ها را از نزديك مشاهده كنند وبا آن  شرايط آن

ن هيچ واسطه اي افراد به طور خصوصي و بدو
صحبت كنند ، چونكه سران سازمان اجازه هيچ 

ها نميدهد حتي آن  مالقات با خانواده را به آن
افراد از داشتن تلفن و اينترنت محروحم هستند و 

اي از  افراديكه در كشور آلباني اسير هستند نمونه
حرفهاي من را ثابت ميكند در و كشورآلباني از 

د نفري در اسير هستند افراد فاميل من هنوز چن
به نامهاي اكبر معيني ؛اصغرمعين، و سميه 

ها خواهر وبرادر هستند اكبر  معيني كه اين
معيني طبق اخباري كه به من رسيده از ناراحتي 
سرطان رنج ميبره و او قبالً در فرانسه پناهنده 
         بوده واينكه دوران درمان را در فرانسه طي
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ين كلمه و سرتيتر طنز گونه شايد براي شما ا

به نظر بيايد كه چرا تيتر اين مقاله فتواي رجوي 
. توضيح مي دهم و اين عين حقيقت است. است

مي خواهم يك از نشستهاي رهبري فرقه را براي 
  .اليه هاي پايين براي شما شرح دهم

در گرماگرم فرار نفرات در اشرف و با جريان 
د كه با جداشدنها، نشستهايي برگزار ميش

ترساندن و يا انگيزه دادن نفرات جلوي فرارها و 
نهايتا رهبري . جداشدنها را بگيرند، ولي نمي شد

فرقه خود مجبور شد به صحنه بيايد و صحنه را 
  .به دست بگيرد

ما . يادم هست كه گفته شد نشست داريم
نفرات اليه پايين تر يا همان نفرات ديرتر آمده را 

 اشرف بود بردند و بعد از به سالن بزرگي كه در
بعد از شعار دادن كه . مدتي نشست شروع شد

براي سالمتي و يا بزرگ جلوه دادن رهبر فرقه 
داديم طبق معمول ايرادات مسعود  بايد مي

شروع گرديد و طبق معمول آيه اي از سوره 
احزاب و يا سوره ديگري بود كه معني آن ختم 

  .ميشد به خيانت و فرار از جبهه جنگ
مسعود رجوي به طرزي آيات را لوث مي كرد 
و در راستاي مطامع خود بكار ميبرد كه هر كس 
اطالع نداشت مي پنداشت كه آيات مربوطه اصال 

در اين مواقع سكوت در . براي او نازل شده است
سالن حكفرما ميشد و هميشه آدمهاي ساده اي 
هم بودند كه از اين صحبتها در مورد آيات تاثير 

فتند و خبر نداشتند كه اين شگرد رهبر مي گر
با اين كار نفراتي كه تاثير ميپذيرفتند . فرقه است

جلوي اعتراضات نفرات آگاه را هم ميگرفتند و 
اين اوج فريبكاري و نيرنگ بازي رهبر فرقه را 

  .ميرساند
. بحث اصلي هيچ موقع اول شروع نمي شد

وسط بحث سياسي رهبر فرقه آن را مي انداخت 
 كه بگويد اين بحث كه ميخواهم نوكي بزنم وسط

. براي من جدي نيست فقط من باب تاكيد است
يادم هست بعد از اتمام خواندن آيات قرآن، 
شروع به بحث سياسي كرد و از جلو بودن 
مقاومت در همه صحنه ها گفت تا آنجايي كه 
مدعي بود ما نمي توانيم جلوي سير صعودي 

ي نفرات تازگي اين بحث برا. خود رابگيريم
حناي رجوي ديگر . نداشت و كسل كننده بود

رنگي نداشت، ولي چه كنيم كه بايد باالجبار 
گوش مي داديم و جرات حتي رفتن به بيرون از 

بايد تا آخر . سالن و نوشيدن آب را هم نداشتيم
ميخكوب روي صندليها مي نشستيم تا اين 

  .نشست تمام مي شد
اسي از نفر رهبر فرقه وسط همين بحث سي

سوال كننده اي كه پشت ميكروفن بود پرسيد 
. كه آيا آماده اي از تو سوالي كنم؟ نفر گفت بله

گفت به نظر تو بدترين گناه و بزرگترين گناه 
. گفت اشتباه است. كبيره چيست؟ او گفت زنا
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  ! و فتواي رجوياعضافرار 
 

ظاهرا بخاطر خودشان به خارج مي فرستادند هم 
رحم نمي كردند، ما هميشه فكر ميكرديم 

با رهبران فرقه به ما واقيعيت را ميگويند و ما را 
دنياي بيرون قطع كامل كردند حق هيچگونه 
تماس تلفني و يا نامه نگاري را نداشتيم هيچ 
شبكه اي تلويزيوني بغير از تلويزيون مداربسته 

در روز و    دقيقه20خودشون نبود آن هم فقط 
بصورت انتخاب شده چند بار اديت شده و ضبط 

  .شده
در آن زمان مريم رجوي به دستور همسرش 

جمهور و من در آن زمان در تيم شد رئيس 
حفاظتي مريم رجوي بودم و مسعود رجوي به ما 
دستور داده بود كه بايد از مريم محافظت كنيم و 
او را به فرانسه ميبريم ، و قتيكه به فرانسه وارد 
شدم و بعد از مدتي منو فرستادند آلمان و گفتند 
كه بايد چطور از مردم پول بگيرم و چونكه دست 

 اينطوري هست مردم بيشتر به من پول من هم
  .ميدهند

به من گفتند كه در مصاحبه ها بايد بگويم در 
زندان اوين دستم مجروح شده و هنگاميكه با 
تعجب نگاه مي كردم آنها مي گفتند اين دروغ 
نيست بالخره در عمليات هم كه شده يك 
طوري كار پاسدارها و رژيم است و اينطوري 

 ذهن ما مانيپوله بشود كه توجيه مي كردند كه
فكر نكنيم حقه بازي مي كنيم اما اين همان 

به جنگ با   دروغ بود براي اينكه كسي كه مرا
سربازها در مرز ايران و عراق فرستاد مسعود 
رجوي بود و اين ربطي به زندان ا يران و دولت 

  .ايران دارد
من شاهد اين بودم كه چطور از مردم و 

برداري ، و اينكه يكي  الهدولت كشورها دزدي، ك
از دوستان من به آلمان آمد و او گفت كه به 

 سالش تجاوز شده ويا اينكه يكي از 7يا 6دختر 
اي  خانمها وقتي داشتيم از كار برميگشتيم بچه

بدون سرپرست پيدا )مترو(خودش را در قطار 
كرد و خانم رجوي در آن زمان در پاريس براي 

وصي گرفته بود دختر خودش محافظ ومعلم خص
ها ادامه بدهم از مقر  وديگه من نميتوانستم با آن

ها فرار كردم و خودم را به پليس آلمان معرفي  آن
ها بازگو كردم كه  كردم و تمام ماجرا را براي آن

ها بيخبرهستم ما به جز  كرده همچنان از آن مي
اين افراد دوستاني داريم كه ناراضي هستند و 

  احتياج زياد به كمك دارند
در مالقات با خانم آنا ماريا گومز خانم حميرا 
محمد نژاد مطرح كردند كه در سن نوجواني و در 
حاليكه هنوز به سن قانوني نرسيده بود از ميان 

 به درون سازمان در عراق خانواده ربوده شد و
وي همچنين از شيوه هاي استثمار . منتقل شد

زنان و نزديك كردن مرحله به مرحله به شخص 
رجوي و مورد سوء استفاده و استثمار جنسي 

  . قرار گرفتن سخن گفتند
وي همچنين به ازدواجهاي اجباري 
تشكيالتي كه با اهداف محمل سازي و همچنين 

ه بر اساس احساس و مقاصد تشكيالتي بود ن
تمايل مطرح كرد كه اينها فاكتهاي ضد حقوق 
بشري فرقه اي است كه مدعي اپوزسيون براي 

  .دولت ايران است
در فرقه اي كه اجازه : وي همچنين گفت

اين ها دم از . نداشتيم سر قبر بستگان خود برويم
آزادي و حقوق بشر مي زنند وي همچنين از 

آزادي بستگان و تالش و انگيزه خودش براي 
برده  دوستان باقيمانده اش گفت و اشاره كرد كه

داري بصورتي نوين در تشكيالت رجوي در حال 
و دروغ بزرگ اينجاست كه فرقه اي . اجرا هست

كه خودش اينگونه افراد را وادار به بردگي و زير 
خط معيارهاي اخالقي و انساني مي كشاند در 

از آزادي جلسات و ديدارهاي مريم رجوي دم 
  .مردم ايران و زنان ايران مي زند

همچنين خانم بتول سلطاني از سرنوشت 
و   گرفتار شدنش در فرقه به مدت بيست سال 

جدا كردن كودكانش از او در حاليكه پسر او 
 سال و تا 15و اينكه تا . شيرخواره بوده است

زمان آزادي از فرقه از سرنوشت آنها اطالعي 
لطاني ليستي از زناني كه در خانم بتول س. نداشته

زندان رجوي ساخته درون تشكيالت هستند و 
تحت فشار جسمي و روحي هستند در اختيار 
نمايندگان گذاشت و همچنين نسبت به آزادي 
آنها و بازديد آزادانه از ا عضاي فرقه در آلباني و 
تحت درمان و رسيدگي قرار دادن آنها صحبت 

  .كرد
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نفرات پشت ميكروفن صف كشيدند تا سوال را 
ديگري قتل نفس، ديگري خوردن . جواب دهند

ال يتيم، ديگري لواط و همينطور ادامه دادند و م
  .كسي نتوانست جواب دلخواه رهبر فرقه را بدهد

ما هاج و واج منتظر شنيدن جواب سوال از 
. خود او بوديم وهمه ميخكوب و منتظر بوديم

فرار از مبارزه و خيانت به مسعود “جواب اين بود 
ر از نظر او بقيه هم گناه دارد ولي نه د. ”و مريم

 او توضيح داد كه مثال كسي را ٫مدار اين موضوع
ميشنويم كه در ارتش لواط انجام داده است، 
درست است گناه دارد ولي نه در اين اندازه، با آن 
نفر ميشود صحبت كرد، حتي چند بار و هر چند 

  .بار اين كار را انجام بدهد به اشتباهش پي ميبرد
براي خواننده گرامي اين را با عرض 

مندگي بيان كنم كه بعضي از مواقع از اين شر
كارهاي زشت انجام ميشد كه اين از بركات و 

من و چندين   . نعمات انقالب مريم رهايي است

نفر ديگر در لحظه ذهنمان گرفت و ميگفتيم 
مگر در دين اسالم اين موضوعات نفي نشده 
است و اين رهبر خودكامه چطور به خود اجازه 

را گناه كوچك جلوه دهد و مي دهد كه اين كار 
خالص شدن از شر خودش را باالترين گناه 

  .بنامد
يادم هست بعد كه از نشست بيرون رفتم 
نفرات هر كدام در گوشه اي سر بحث نشست 
صحبت مي كردند و پيش هر كدام كه ميرفتي از 
نشست و بحث مزخرف آن حرف مي زدند كه 

پيش يكي . همه ميگفتند فتواي جديد رجوي
ر از نفرات كه رفتم يادم هست گفت ديدي ديگ

رذالت را؟ گفتم چطور؟ گفت با اين حرفش به 
آدمها مي گويد شما فرار نكنيد هر غلطي 

ببين آخر و عاقبت ما به كجا . ميخواهيد بكنيد
رسيده كه همه ضد ارزش هاي ديني را ارزش 

  .كند مي

اين را به خواننده ميخواستم بگويم كه اوال 
 با آن تيتر شروع كردم طنز نبود و اين مقاله را

اگر دست خود رجوي بود تمام . عين واقعيت بود
آيات قرآن را در راستاي منافع خودش از نو مي 

اين يك نمونه از فتواهاي رجوي بود كه . نوشت
خودش را اول مرد بشريت در عصر حاضر، امام 
عصر و نجات دهنده مي پنداشت كه مردم ايران 

رهبر فرقه پي برده اند كه معلوم به دجالگري اين 
نيست در كدام مكان و در منزل كدام اربابش 
مخفي شده و يا اين كه به درك واصل شده 

انشاهللا كه به درك واصل نشده باشد و . است
بماند و جوابگوي دادگاه مردمي باشد كه نسلهايي 
. را از بين برد، پدر و مادرهايي را دق مرگ كرد

  ٫به اميد آن روز
  
   ش٫ ز  ادداشت ازي

  يكي از جدا شده هاي فرقه رجوي در آلباني
 

  گزارش
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 بتول سلطاني، زهرا معيني و خانم   خانم ها
   حميرا محمد نژاد از انجمن زنان و آقاي علي

 با خانم ماريته    آقاي رضا صادقياكبر راستگو و
شاكه و خانم آنا ماريا گومز در بروكسل بلژيك 
محل پارلمان اروپا مالقات و تبادل نظر داشتند 
در اين دو مالقات اين فعالين حقوق بشر از 
حقوق پايمال شده اعضاي فرقه رجوي و 
سركوبي اعضا توسط رهبران فاسدي همچون 

. گفتندمسعود رجوي و مريم رجوي سخن 
ستمي كه همچنان ابعاد ديگري به خود گرفته 

  .است
به گزارش پايگاه خبري تحليلي فراق به نقل 

 ، در مالقات با خانم ماريه شاكه انجمن زناناز 
از   خانم زهرا معيني به خشنونتهاي فرقه گرائي 

اينكه با پارلمترهاي جنگ طلب آمريكاي جمله 
واينكه بر آتش جنگ ميدمد وضد زن بودن ضد 
برابري بودن و اينكه مريم رجوي و سرانش هيچ 
جايگاهي در ميان مردم ايران و ايرانيان خارج 

رژيم ايران و در زندان ايران اين اتفاق ا فتاده 
  .است

وي همچنين مطرح كرد در آن زمان جنگ 
ايران وعراق بود ومن به همراه همسر سابقم به 

فرقه اي رجوي پاكستان رفته بوديم اولين كار 
اين بود كه ارتباط ما را با خانواده قطع كردند 
وبالفاصله براي ما نوارهاي ويدئوي از رهبران 
سازمان گذاشتند و گفتند كه اين طالق براي 
چي بوده وبعد از مدتي به ما گفتند كه براي 

چكار   زيارت و ديدن اينكه چريك هاي مجاهد
ي از عراق رويم و بعد از مدت ميكنند به عراق مي

شويم ، و ما نميتوانستيم كاري برخالف  خارج مي
آن را انجام بدهيم وقتي كه وارد عراق شديم 

ها برخالف بود و به دروغ گفتند  تمام حرفها آن
كه ديگر نميتوانيم از آن جهنم خارج شويم به 

  .ناچار اون شرايط را ميبايست تحمل ميكرديم
شوراي  598بعد از اينكه ايران قطعنامه اي 

امنيت را پذيرفت به فرمان مسعود رجوي همگي 
كرديم دست من  بايست به ايران حمله مي مي

در آنجا تركش خورد ومن را به بيمارستاني در 
بغداد منتقل كردند در آنجا به دستور مسعود 
رجوي ميخواستند كه دست منو قطع كنند اما 
يك دكتري نگذاشت اين اتفاق بيافتد وبا 

ش دست من را عمل كرد اما مسئوليت خود
ها يك كشور  براي بهبودي كامل و اينكه آن

جنگ زده هستند امكانات و تكنولوژي براي 
بهبودي كامل ندارند و سفارش كرده بود كه در 
اولين فرصت من را براي مداوا به خارج منتقل 
  .كنند كه هيچ وقت فرقه اي رجوي اينكار را نكرد

، در آنجا  سال در عراق بودم 8يا 7من 
ميبايست كه از همسرم طالق ميگرفتم به اجبار 
و هركسي كه طالق نميداد تحت فشار و شكنجه 
روحي، رواني قرار مي گرفت حتي به كساني كه 

كشور چه در اروپا و چه در آمريكا ندارند و تمام 
ها هستند را  افراديكه شما ميبيند كه حاميان آن

ها  جهاي كالً به اين شوها مياورند به آنبا خر
 .چندصد هزار دالر پول ميدهند

خيلي خوب شعار آزادي وبرابري زن ومردو 
  .دمكراسي مي دهند

خانم زهرا معيني ضمن نشان دادن دستشان 
كه آثار باقيمانده جراحت و عدم رسيدگي توسط 
سازمان مجاهدين منجر به نقص عضو ايشان شد 

تم در عمليات آنها مجروح مطرح كردند من دس
شد و در اثر عدم رسيدگي حاد و حادتر شد و 
آنها براي معالجه اقدام نمي كردند و حتي مي 
گفتند كه آن را قطع كنيم، خيلي جدي مي 

همچنين با سوء . گفتند كه بايد شهيد مي شدي
استفاده از اين موضوع هنگامه كه مرا با هزار بار 

ه من گفتند كه پيگيري به خارج فرستادند ب
بايستي در خيابانها و مالقاتها و در مصاحبه با 
اداره خارجيهاي دولت آلمان بگويم كه توسط 

   

  :در ديدار نمايندگان انجمن هاي آوا و زنان با دوعضو پارلمان اروپا عنوان شد

  

  ضد آزادي و ضد دين هست مريم رجوي ضد زن،
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  يادداشت
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نفرات پشت ميكروفن صف كشيدند تا سوال را 
ديگري قتل نفس، ديگري خوردن . جواب دهند

ال يتيم، ديگري لواط و همينطور ادامه دادند و م
  .كسي نتوانست جواب دلخواه رهبر فرقه را بدهد

ما هاج و واج منتظر شنيدن جواب سوال از 
. خود او بوديم وهمه ميخكوب و منتظر بوديم

فرار از مبارزه و خيانت به مسعود “جواب اين بود 
ر از نظر او بقيه هم گناه دارد ولي نه د. ”و مريم

 او توضيح داد كه مثال كسي را ٫مدار اين موضوع
ميشنويم كه در ارتش لواط انجام داده است، 
درست است گناه دارد ولي نه در اين اندازه، با آن 
نفر ميشود صحبت كرد، حتي چند بار و هر چند 

  .بار اين كار را انجام بدهد به اشتباهش پي ميبرد
براي خواننده گرامي اين را با عرض 

مندگي بيان كنم كه بعضي از مواقع از اين شر
كارهاي زشت انجام ميشد كه اين از بركات و 

من و چندين   . نعمات انقالب مريم رهايي است

نفر ديگر در لحظه ذهنمان گرفت و ميگفتيم 
مگر در دين اسالم اين موضوعات نفي نشده 
است و اين رهبر خودكامه چطور به خود اجازه 

را گناه كوچك جلوه دهد و مي دهد كه اين كار 
خالص شدن از شر خودش را باالترين گناه 

  .بنامد
يادم هست بعد كه از نشست بيرون رفتم 
نفرات هر كدام در گوشه اي سر بحث نشست 
صحبت مي كردند و پيش هر كدام كه ميرفتي از 
نشست و بحث مزخرف آن حرف مي زدند كه 

پيش يكي . همه ميگفتند فتواي جديد رجوي
ر از نفرات كه رفتم يادم هست گفت ديدي ديگ

رذالت را؟ گفتم چطور؟ گفت با اين حرفش به 
آدمها مي گويد شما فرار نكنيد هر غلطي 

ببين آخر و عاقبت ما به كجا . ميخواهيد بكنيد
رسيده كه همه ضد ارزش هاي ديني را ارزش 

  .كند مي

اين را به خواننده ميخواستم بگويم كه اوال 
 با آن تيتر شروع كردم طنز نبود و اين مقاله را

اگر دست خود رجوي بود تمام . عين واقعيت بود
آيات قرآن را در راستاي منافع خودش از نو مي 

اين يك نمونه از فتواهاي رجوي بود كه . نوشت
خودش را اول مرد بشريت در عصر حاضر، امام 
عصر و نجات دهنده مي پنداشت كه مردم ايران 

رهبر فرقه پي برده اند كه معلوم به دجالگري اين 
نيست در كدام مكان و در منزل كدام اربابش 
مخفي شده و يا اين كه به درك واصل شده 

انشاهللا كه به درك واصل نشده باشد و . است
بماند و جوابگوي دادگاه مردمي باشد كه نسلهايي 
. را از بين برد، پدر و مادرهايي را دق مرگ كرد

  ٫به اميد آن روز
  
   ش٫ ز  ادداشت ازي

  يكي از جدا شده هاي فرقه رجوي در آلباني
 

  گزارش
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 بتول سلطاني، زهرا معيني و خانم   خانم ها
   حميرا محمد نژاد از انجمن زنان و آقاي علي

 با خانم ماريته    آقاي رضا صادقياكبر راستگو و
شاكه و خانم آنا ماريا گومز در بروكسل بلژيك 
محل پارلمان اروپا مالقات و تبادل نظر داشتند 
در اين دو مالقات اين فعالين حقوق بشر از 
حقوق پايمال شده اعضاي فرقه رجوي و 
سركوبي اعضا توسط رهبران فاسدي همچون 

. گفتندمسعود رجوي و مريم رجوي سخن 
ستمي كه همچنان ابعاد ديگري به خود گرفته 

  .است
به گزارش پايگاه خبري تحليلي فراق به نقل 

 ، در مالقات با خانم ماريه شاكه انجمن زناناز 
از   خانم زهرا معيني به خشنونتهاي فرقه گرائي 

اينكه با پارلمترهاي جنگ طلب آمريكاي جمله 
واينكه بر آتش جنگ ميدمد وضد زن بودن ضد 
برابري بودن و اينكه مريم رجوي و سرانش هيچ 
جايگاهي در ميان مردم ايران و ايرانيان خارج 

رژيم ايران و در زندان ايران اين اتفاق ا فتاده 
  .است

وي همچنين مطرح كرد در آن زمان جنگ 
ايران وعراق بود ومن به همراه همسر سابقم به 

فرقه اي رجوي پاكستان رفته بوديم اولين كار 
اين بود كه ارتباط ما را با خانواده قطع كردند 
وبالفاصله براي ما نوارهاي ويدئوي از رهبران 
سازمان گذاشتند و گفتند كه اين طالق براي 
چي بوده وبعد از مدتي به ما گفتند كه براي 

چكار   زيارت و ديدن اينكه چريك هاي مجاهد
ي از عراق رويم و بعد از مدت ميكنند به عراق مي

شويم ، و ما نميتوانستيم كاري برخالف  خارج مي
آن را انجام بدهيم وقتي كه وارد عراق شديم 

ها برخالف بود و به دروغ گفتند  تمام حرفها آن
كه ديگر نميتوانيم از آن جهنم خارج شويم به 

  .ناچار اون شرايط را ميبايست تحمل ميكرديم
شوراي  598بعد از اينكه ايران قطعنامه اي 

امنيت را پذيرفت به فرمان مسعود رجوي همگي 
كرديم دست من  بايست به ايران حمله مي مي

در آنجا تركش خورد ومن را به بيمارستاني در 
بغداد منتقل كردند در آنجا به دستور مسعود 
رجوي ميخواستند كه دست منو قطع كنند اما 
يك دكتري نگذاشت اين اتفاق بيافتد وبا 

ش دست من را عمل كرد اما مسئوليت خود
ها يك كشور  براي بهبودي كامل و اينكه آن

جنگ زده هستند امكانات و تكنولوژي براي 
بهبودي كامل ندارند و سفارش كرده بود كه در 
اولين فرصت من را براي مداوا به خارج منتقل 
  .كنند كه هيچ وقت فرقه اي رجوي اينكار را نكرد

، در آنجا  سال در عراق بودم 8يا 7من 
ميبايست كه از همسرم طالق ميگرفتم به اجبار 
و هركسي كه طالق نميداد تحت فشار و شكنجه 
روحي، رواني قرار مي گرفت حتي به كساني كه 

كشور چه در اروپا و چه در آمريكا ندارند و تمام 
ها هستند را  افراديكه شما ميبيند كه حاميان آن

ها  جهاي كالً به اين شوها مياورند به آنبا خر
 .چندصد هزار دالر پول ميدهند

خيلي خوب شعار آزادي وبرابري زن ومردو 
  .دمكراسي مي دهند

خانم زهرا معيني ضمن نشان دادن دستشان 
كه آثار باقيمانده جراحت و عدم رسيدگي توسط 
سازمان مجاهدين منجر به نقص عضو ايشان شد 

تم در عمليات آنها مجروح مطرح كردند من دس
شد و در اثر عدم رسيدگي حاد و حادتر شد و 
آنها براي معالجه اقدام نمي كردند و حتي مي 
گفتند كه آن را قطع كنيم، خيلي جدي مي 

همچنين با سوء . گفتند كه بايد شهيد مي شدي
استفاده از اين موضوع هنگامه كه مرا با هزار بار 

ه من گفتند كه پيگيري به خارج فرستادند ب
بايستي در خيابانها و مالقاتها و در مصاحبه با 
اداره خارجيهاي دولت آلمان بگويم كه توسط 

   

  :در ديدار نمايندگان انجمن هاي آوا و زنان با دوعضو پارلمان اروپا عنوان شد

  

  ضد آزادي و ضد دين هست مريم رجوي ضد زن،
 



  .تمام اون اسناد موجود هست
مريم رجوي خيلي خوب صحبت ميكنند اما 
اين فقط ظاهر قضيه است مريم رجوي ضد زن 

آزادي و ضد دين هست او فقط شيفته ،ضد 
رجوي هست در آنجا اگر كسي نماز نميخواند را 
تنبيه ميكردند ، اگر كسي مسيحي ميبود او را به 
اجبار مسلمان ميكردند افرادي بودند مثل فليپ 
كه مسيحي بود او را به اجبار مسلمان كردند بعد 
از مدتي او را به خاك ايران بردند كه فهميديم در 

ها را  جا كشته شد و يا افرادي هستند كه آنآن
بظاهر ميفرستاند به كليسا و ظاهراً بود مريم 

ها با  رجوي مثل سران داعش هست مثل آن
خشونت افراديكه بخواهند از آنجا خارج شوند را 

  .شانتاژ ميكنند
تمام افراد را برعليه خانوادههاي خودشون   

د جدا كردند سران سازمان به افراديكه ميخواهن
شوند ميگويند ما ميتوانيم كارهاي پناهندگي 
شما را خراب كنيم در اين مالقاتها خانم هاي 
نماينده بسيار متأثر شده و با اشتياق به سخنان 

  .گوش مي دادند
در پايان خانم معيني مطرح كردند من از 
شما خواهش ميكنم بعنوان زني كه سالهاي از 

 در كشورهاي عمرم را در آنجا بود به افراديكه
شوند كمك كنند  اروپاي بعنوان پناهنده وارد مي

ها هم بتوانند در دنياي آزاد زندگي كنند  تا آن
وخودشان براي آينده تصميم بگيرند ، از دولتها 

گروههاي مختلف به آنجا از   ميخواهم با فرستادن
ها را از نزديك مشاهده كنند وبا آن  شرايط آن

ن هيچ واسطه اي افراد به طور خصوصي و بدو
صحبت كنند ، چونكه سران سازمان اجازه هيچ 

ها نميدهد حتي آن  مالقات با خانواده را به آن
افراد از داشتن تلفن و اينترنت محروحم هستند و 

اي از  افراديكه در كشور آلباني اسير هستند نمونه
حرفهاي من را ثابت ميكند در و كشورآلباني از 

د نفري در اسير هستند افراد فاميل من هنوز چن
به نامهاي اكبر معيني ؛اصغرمعين، و سميه 

ها خواهر وبرادر هستند اكبر  معيني كه اين
معيني طبق اخباري كه به من رسيده از ناراحتي 
سرطان رنج ميبره و او قبالً در فرانسه پناهنده 
         بوده واينكه دوران درمان را در فرانسه طي
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  گزارش
 

 96  بهار /  11  شماره   /  فراق نامه

 

  يادداشت
 

 96  بهار /  11  شماره   /  فراق نامه

 

  
ين كلمه و سرتيتر طنز گونه شايد براي شما ا

به نظر بيايد كه چرا تيتر اين مقاله فتواي رجوي 
. توضيح مي دهم و اين عين حقيقت است. است

مي خواهم يك از نشستهاي رهبري فرقه را براي 
  .اليه هاي پايين براي شما شرح دهم

در گرماگرم فرار نفرات در اشرف و با جريان 
د كه با جداشدنها، نشستهايي برگزار ميش

ترساندن و يا انگيزه دادن نفرات جلوي فرارها و 
نهايتا رهبري . جداشدنها را بگيرند، ولي نمي شد

فرقه خود مجبور شد به صحنه بيايد و صحنه را 
  .به دست بگيرد

ما . يادم هست كه گفته شد نشست داريم
نفرات اليه پايين تر يا همان نفرات ديرتر آمده را 

 اشرف بود بردند و بعد از به سالن بزرگي كه در
بعد از شعار دادن كه . مدتي نشست شروع شد

براي سالمتي و يا بزرگ جلوه دادن رهبر فرقه 
داديم طبق معمول ايرادات مسعود  بايد مي

شروع گرديد و طبق معمول آيه اي از سوره 
احزاب و يا سوره ديگري بود كه معني آن ختم 

  .ميشد به خيانت و فرار از جبهه جنگ
مسعود رجوي به طرزي آيات را لوث مي كرد 
و در راستاي مطامع خود بكار ميبرد كه هر كس 
اطالع نداشت مي پنداشت كه آيات مربوطه اصال 

در اين مواقع سكوت در . براي او نازل شده است
سالن حكفرما ميشد و هميشه آدمهاي ساده اي 
هم بودند كه از اين صحبتها در مورد آيات تاثير 

فتند و خبر نداشتند كه اين شگرد رهبر مي گر
با اين كار نفراتي كه تاثير ميپذيرفتند . فرقه است

جلوي اعتراضات نفرات آگاه را هم ميگرفتند و 
اين اوج فريبكاري و نيرنگ بازي رهبر فرقه را 

  .ميرساند
. بحث اصلي هيچ موقع اول شروع نمي شد

وسط بحث سياسي رهبر فرقه آن را مي انداخت 
 كه بگويد اين بحث كه ميخواهم نوكي بزنم وسط

. براي من جدي نيست فقط من باب تاكيد است
يادم هست بعد از اتمام خواندن آيات قرآن، 
شروع به بحث سياسي كرد و از جلو بودن 
مقاومت در همه صحنه ها گفت تا آنجايي كه 
مدعي بود ما نمي توانيم جلوي سير صعودي 

ي نفرات تازگي اين بحث برا. خود رابگيريم
حناي رجوي ديگر . نداشت و كسل كننده بود

رنگي نداشت، ولي چه كنيم كه بايد باالجبار 
گوش مي داديم و جرات حتي رفتن به بيرون از 

بايد تا آخر . سالن و نوشيدن آب را هم نداشتيم
ميخكوب روي صندليها مي نشستيم تا اين 

  .نشست تمام مي شد
اسي از نفر رهبر فرقه وسط همين بحث سي

سوال كننده اي كه پشت ميكروفن بود پرسيد 
. كه آيا آماده اي از تو سوالي كنم؟ نفر گفت بله

گفت به نظر تو بدترين گناه و بزرگترين گناه 
. گفت اشتباه است. كبيره چيست؟ او گفت زنا
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  ! و فتواي رجوياعضافرار 
 

ظاهرا بخاطر خودشان به خارج مي فرستادند هم 
رحم نمي كردند، ما هميشه فكر ميكرديم 

با رهبران فرقه به ما واقيعيت را ميگويند و ما را 
دنياي بيرون قطع كامل كردند حق هيچگونه 
تماس تلفني و يا نامه نگاري را نداشتيم هيچ 
شبكه اي تلويزيوني بغير از تلويزيون مداربسته 

در روز و    دقيقه20خودشون نبود آن هم فقط 
بصورت انتخاب شده چند بار اديت شده و ضبط 

  .شده
در آن زمان مريم رجوي به دستور همسرش 

جمهور و من در آن زمان در تيم شد رئيس 
حفاظتي مريم رجوي بودم و مسعود رجوي به ما 
دستور داده بود كه بايد از مريم محافظت كنيم و 
او را به فرانسه ميبريم ، و قتيكه به فرانسه وارد 
شدم و بعد از مدتي منو فرستادند آلمان و گفتند 
كه بايد چطور از مردم پول بگيرم و چونكه دست 

 اينطوري هست مردم بيشتر به من پول من هم
  .ميدهند

به من گفتند كه در مصاحبه ها بايد بگويم در 
زندان اوين دستم مجروح شده و هنگاميكه با 
تعجب نگاه مي كردم آنها مي گفتند اين دروغ 
نيست بالخره در عمليات هم كه شده يك 
طوري كار پاسدارها و رژيم است و اينطوري 

 ذهن ما مانيپوله بشود كه توجيه مي كردند كه
فكر نكنيم حقه بازي مي كنيم اما اين همان 

به جنگ با   دروغ بود براي اينكه كسي كه مرا
سربازها در مرز ايران و عراق فرستاد مسعود 
رجوي بود و اين ربطي به زندان ا يران و دولت 

  .ايران دارد
من شاهد اين بودم كه چطور از مردم و 

برداري ، و اينكه يكي  الهدولت كشورها دزدي، ك
از دوستان من به آلمان آمد و او گفت كه به 

 سالش تجاوز شده ويا اينكه يكي از 7يا 6دختر 
اي  خانمها وقتي داشتيم از كار برميگشتيم بچه

بدون سرپرست پيدا )مترو(خودش را در قطار 
كرد و خانم رجوي در آن زمان در پاريس براي 

وصي گرفته بود دختر خودش محافظ ومعلم خص
ها ادامه بدهم از مقر  وديگه من نميتوانستم با آن

ها فرار كردم و خودم را به پليس آلمان معرفي  آن
ها بازگو كردم كه  كردم و تمام ماجرا را براي آن

ها بيخبرهستم ما به جز  كرده همچنان از آن مي
اين افراد دوستاني داريم كه ناراضي هستند و 

  احتياج زياد به كمك دارند
در مالقات با خانم آنا ماريا گومز خانم حميرا 
محمد نژاد مطرح كردند كه در سن نوجواني و در 
حاليكه هنوز به سن قانوني نرسيده بود از ميان 

 به درون سازمان در عراق خانواده ربوده شد و
وي همچنين از شيوه هاي استثمار . منتقل شد

زنان و نزديك كردن مرحله به مرحله به شخص 
رجوي و مورد سوء استفاده و استثمار جنسي 

  . قرار گرفتن سخن گفتند
وي همچنين به ازدواجهاي اجباري 
تشكيالتي كه با اهداف محمل سازي و همچنين 

ه بر اساس احساس و مقاصد تشكيالتي بود ن
تمايل مطرح كرد كه اينها فاكتهاي ضد حقوق 
بشري فرقه اي است كه مدعي اپوزسيون براي 

  .دولت ايران است
در فرقه اي كه اجازه : وي همچنين گفت

اين ها دم از . نداشتيم سر قبر بستگان خود برويم
آزادي و حقوق بشر مي زنند وي همچنين از 

آزادي بستگان و تالش و انگيزه خودش براي 
برده  دوستان باقيمانده اش گفت و اشاره كرد كه

داري بصورتي نوين در تشكيالت رجوي در حال 
و دروغ بزرگ اينجاست كه فرقه اي . اجرا هست

كه خودش اينگونه افراد را وادار به بردگي و زير 
خط معيارهاي اخالقي و انساني مي كشاند در 

از آزادي جلسات و ديدارهاي مريم رجوي دم 
  .مردم ايران و زنان ايران مي زند

همچنين خانم بتول سلطاني از سرنوشت 
و   گرفتار شدنش در فرقه به مدت بيست سال 

جدا كردن كودكانش از او در حاليكه پسر او 
 سال و تا 15و اينكه تا . شيرخواره بوده است

زمان آزادي از فرقه از سرنوشت آنها اطالعي 
لطاني ليستي از زناني كه در خانم بتول س. نداشته

زندان رجوي ساخته درون تشكيالت هستند و 
تحت فشار جسمي و روحي هستند در اختيار 
نمايندگان گذاشت و همچنين نسبت به آزادي 
آنها و بازديد آزادانه از ا عضاي فرقه در آلباني و 
تحت درمان و رسيدگي قرار دادن آنها صحبت 

  .كرد
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  ايستگاه
 

 96  بهار /  11  شماره   /  فراق نامه

 

 

  نفوذ
 

 96  بهار /  11  شماره   /  فراق نامه

 

  
هاي مخرب  دانشمندان عصر حاضر، فرقه

 Mind Control(كنترل ذهن 

Destructive Cults (يد را به عنوان تهد
اين تهديد بزرگ .اند اصلي هزاره سوم معرفي كرده

هاي كشورهاي  گذاري قرن به واسطه سرمايه
غربي به شكلي فزاينده وارد كشور ما شده است؛ 

هاي ايراني خصوصاً در طول يك دهه  خانواده
گذشته يا به طور مستقيم يا غير مستقيم و در 
بسياري مواقع نيز بدون آنكه خود اطالع داشته 

  .اند شند، با اين پديده درگير شدهبا
هاي تبليغ و جذب،  ها، روش شناخت فرقه

كنترل ذهن و شستشوي مغزي آنها نيازي است 
  .كه بايد هر خانواده ايراني براي آن وقت بگذارد

براي توضيح كنترل ادراك يا به عبارت ديگر 
هاي مخرب به  سازي ذهن توسط فرقه مخدوش

به » ها ر فرقهفريب د«طور عام، در كتاب  
مرحله . شود گانه آنها اشاره مي بندي سه تقسيم

هاي معمولي نفوذ و تأثيرگذاري  نخست، شيوه
عقالني جهت ايجاد، تقويت يا تغيير اعتقادات در 
افراد تازه جذب شده است كه به كار گرفته 

  .شود مي
طور خالصه، نفوذ يا تأثيرگذاري  ها را به اين شيوه

 تغيير اعتقادات يك فرد، رهبران بعد از. ايم ناميده
شوند و آن،  رو مي فرقه با يك مشكل جدي روبه

اين است كه چگونه اعتقادات جديد را در فرد 
تثبيت كرده و مانع بازگشت وي به مباني 

در اين مرحله فرد تازه . اش شوند اعتقادي گذشته
اش و  شده تحت تأثير شخصيت گذشته جذب

اسي و عاطفي هاي احس همچنين در اثر كشش
نسبت به محيط و فضاي زندگي گذشته، 

اش، همواره تمايل براي  دوستان و خانواده
  به. بازگشت به اعتقادات قديمي خود را دارد

 مثال گفتني است، اگر درگذشته همواره  عنوان
روزهاي تعطيل با دوستان به بازي فوتبال 
مبادرت داشته و بعد از پيوستن به فرقه، مجبور 

ن وقت را اختصاص به كار براي فرقه است اي
بدهد، با ديدن يا يادآوردي آن دوستان، 

كند كه  خود به اين سمت كشش پيدا مي خودبه
اي را رها كرده و به دوستان قديمي خود  كار فرقه

 مجله خبري تحليلي 65

  ها و شستشوي مغزي آنها شناخت فرقه

  بايد بداند نيازي است كه هر خانواده ايراني 
  

 

جدانشده اند چقدر هزينه زندگي و درمان و غيره  
. مي گردد و به جداشدگان چقدر داده مي شود
مستمري برخي را هم به بهانه هاي واهي از 
جمله ارتباط با خانواده در ايران كه به زعم 
سازمان ارتباط با رژيم محسوب ميشود قطع 

  .كرده است
رفندي كه فرقه رجوي بكار گرفته، كه ديگر ت

البته هميشه در درون فرقه نيز براي كنترل نيرو 
بكار مي گرفت، گماردن جاسوساني در ميان 
جداشدگان است تا گزارش عملكرد ديگران را 
بدهند و در عوض مبلغ بيشتري به عنوان 
مستمري، يعني تنها بخشي از حق خودشان را، 

را در عراق و در اردوگاه همين كار . دريافت نمايند
TIPF هم انجام مي داد و ميان جداشدگان

جاسوس ميفرستاد و تالش مي كرد تا بين آنان 
  .اختالف انداخته و جو بي اعتمادي ايجاد نمايد

شايد اطالع داشته باشيد كه به لحاظ قانوني، 
سازمان ملل متحد و كميساريا حق ندارند با هيچ 

هيچ گروهي . ده شوندسازماني مستقيما وارد مراو
به صفت سازماني نميتواند پناهنده محسوب شود 

باالخص اگر سياسي و از آن بدتر تروريستي 
سازمان ملل متحد يا صليب سرخ يا هر . باشد

سازمان رسمي بين المللي ديگر نبايد و نميتوانند 
نقش ولينعمتي سازماني را عليه كشوري از 

ستفاده باند ا. اعضاي ملل متحد به عهده بگيرند
هاي آمريكايي در آلباني امروز و صدام حسين در 

كه ” سازمان مجاهدين خلق“عراق سابق از 
اعضاي آن به صورت فردي پناهنده محسوب مي 
شوند غير قانوني و خالف مقررات سازمان ملل 

  .متحد است
كميساريا بايد با پناهندگان تك به تك طرف 

ا با فرقه ارتباط سازماني كميساري. حساب باشد
تروريستي رجوي خالف قوانين داخلي سازمان 

البته در عراق . ملل متحد بودهو پذيرفته نيست
هم سالها چه در اشرف و چه در ليبرتي اين 
قانون شكني از جانب سازمان ملل متحد و 

حتي اگر پناهنده . كميساريا صورت مي گرفت
اي حق دريافت مستمري را از خود سلب كرده و 

ديگري واگذار نمايد كميساريا حق ندارد آنرا به 
  .اين امر را قبول و اجرا كند

در حال حاضر با امتيازي كه كميساريا به 
فرقه رجوي داده، جداشدگان يا غير جداشدگان 
فرقي نمي كنند، اختيار همه پناهندگان ايراني در 
آلباني در دست فرقه است و هميشه و در هر 

ور مي باشند به حالتي اسير فرقه هستند و مجب
مريم رجوي بارها . تمايالت رهبر فرقه عمل كنند

براي ممانعت از جداشدن اعضا گفته است كه 
. ”تصور نشود كه در آلباني دست ما بسته است“

اينجا كشور پنتاگون “: او تأكيد كرده است كه
است و ما هم بخشي از پنتاگون هستيم و در 

ر عراق حال حاضر قدرتمان از زمانصدام حسين د
، كه البته خواسته است به اين ”بيشتر است

ترتيب فرار به جلو كرده و نقطه ضعف فعلي خود 
مجددا تأكيد مي گردد و بايد توجه .را بپوشاند

داشت كه قطع حقوق يك پناهنده توسط 
سازمان مجاهدين خلق كامال غير قانوني است، 
خصوصا اينكه سازمان براي برقراري مجدد اين 

رد را وادار به جاسوسي مي كند يا او مستمري، ف
را مجبور مي نمايد تا هرچه سازمان مي خواهد 

  .تحت عنوان اقرار نامه بنويسد
  
 

  

ارتباط سازماني كميساريا . كميساريا بايد با پناهندگان تك به تك طرف حساب باشد

با فرقه تروريستي رجوي خالف قوانين داخلي سازمان ملل متحد بودهو پذيرفته 

ا چه در اشرف و چه در ليبرتي اين قانون شكني از البته در عراق هم ساله. نيست

حتي اگر پناهنده اي حق . جانب سازمان ملل متحد و كميساريا صورت مي گرفت

دريافت مستمري را از خود سلب كرده و آنرا به ديگري واگذار نمايد كميساريا حق 

  .ندارد اين امر را قبول و اجرا كند
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رهبر فرقه جهت انجماد و تثبيت . بپيوندد
شده، اساساً  اعتقادات جديد در عناصر تازه جذب

ي فيزيكي آنها از محيط جداسازي رواني و حت
زندگي گذشته در جهت ايجاد انزوا از گذشته و 

هاي كنترل و تغيير رفتار را به كار  همچنين شيوه
  .گيرد مي

ها كنترل فكر يا  در اينجا اين مجموعه از شيوه
سرانجام يك رهبر . شود كنترل ذهن ناميده مي

فرقه مخرب، براي آنكه زنان و مردان تازه 
ديل به مومي كند كه بتواند هر شده را تب جذب

اي  زمان آنها را به شكل دلخواه خود درآورد، چاره
ندارد مگر آنكه شخصيت فردي آنها را عوض 
كرده و آن را با شخصيت جمعي فرقه جايگزين 

اين كار توسط كنترل عواطف يا ايجاد و . سازد
گيرد  كارگيري هيجانات و احساسات انجام مي به

  .ايم غزي ناميدهكه آن را شستشوي م
به طور كامل به » ها فريب در فرقه«در كتاب 

اين كتاب توسط . اين موضوع اشاره شده است
 200تاليف شده و به قيمت » مجتبي تمدني«

به تازگي » كالم ماندگار«هزار ريال توسط نشر 
  .وارد بازار كتاب شده است

  :در بخشي از اين كتاب آمده
 گذشته خود افرادي كه عضو فرقه هستند از«
هاي خود  اند و به قول فرقه رجوي تمام پل بريده

ها مكانيسمي  اند، در فرقه با گذشته را خراب كرده
كند كه يك فرد تا  وجود دارد كه مشخص مي

هاي خود نسبت به دنياي  چه حد وابستگي
بيرون را حفظ كرده است و وي دائما تحت فشار 

ته و است كه هر چه بيشتر از گذشته فاصله گرف
به . اي كند دنياي خود را محدود به دنياي فرقه

طوري كه سرانجام فرد به طور كلي گذشته خود 
اي و تاريخچه  را فراموش كرده و شخصيت فرقه

شود و  كند؛ حتي نامش عضو مي اي پيدا مي فرقه
كند كه فرضا  تاريخ تولدش هم به روزي تغيير مي

  .اند كه عضو فرقه است به وي گفته
خواهد از اين فضا جدا شده  تي فردي ميحال وق

و وارد دنياي بيرون، آن هم يكه و تنها شود، 
دوباره بايد از اين دنيا جدا شده و وارد دنياي 

در اين نقطه حتي . كامال نو و ناشناخته شود
ترس از درآمد و حل مسائل بسيار ساده 

در اين نقطه حتي ترس از درآمد . ناشناخته شود

ه ايران گنجد كه ب حتي در مغزشان هم نمي
بازگرداند و براي رفتن به يك كشور ديگر و 
زندگي مثل يك شهروند آن كشور، حتي ابزاري 

زبان . كه يك كودك در آن كشورها دارد را ندارند
دانند با  دانند، حتي عربي را نمي آن كشور را نمي

. كنند هاست در عراق زندگي مي اينكه سال
ها نيز مدارك قانوني ندارند و با فرهنگ آن كشور

  .آشنا نيستند
ها متعلق به زماني است كه در   تازه همه اين

اثر يك معجزه، كشوري حاضر شود 
را به گذشته » هاي شرور آدم«و » ها تروريست«

  ».پناهندگي بپذيرد
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سفانه سازمان يكي از مقوالت انساني كه متأ
هاي بين المللي و حقوق بشري، البته بر مبناي 
منافع و مصالح سياسي، در خصوص آن روي 
خود را گردانده و چشمان خود را بسته اند 
وضعيت جداشدگان از فرقه رجوي در كشور 

  .آلباني مي باشد
خوانندگان در جريان هستند كه مستمري 
ر پناهندگي تمامي اعضاي فرقه رجوي مستقر د

توسط   آلباني، بر اساس توافقي كه در ژنو 
كميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان 

UNHCR فرقه رجوي باMKO ،بوجود آمد
يكجا به فرقه رجوي پرداخت مي شود تا رهبران 

را به گونه اي كه مي خواهند  اين فرقه هم آن
  .صرف نمايند

در زمان صدام حسين هم رجوي به تعداد 
آماري كه از نفرات تشكيالتش مي داد از 

مخابرات عراق سرانه مي گرفت و به همين دليل 
تعداد را بيش از آنچه بود گزارش مي كرد و حتي 
        افرادي را از خارج مي آورد و وارد ليست 
مي نمود اما خروجشان را ثبت نمي كرد كه آمار 

  .باال برود
در حال حاضر هم اطالع داريم كه خيلي ها 
كه جدا شده يا بر اساس مأموريت در اروپا 
هستند همچنان نامشان براي گرفتن سرانه در 

در اين ميان نام . ليست كميساريا موجود است
حتي كساني كه به ايران رفته اند هم ثبت شده و 

البته بعيد است . فرقه سرانه آنها را هم مي گيرد
ولين كميساريا در آلباني از اين موضوع كه مسئ

  .مطلع نباشند
در اين خصوص فرقه رجوي از تك تك 
افرادي كه از عراق به آلباني منتقل كرده نامه و 
امضاء گرفته است كه آنان ظاهرا خواستار آن 

فرقه “شده اند تا مستمري ماهانه شان از طريق 
به آنان پرداخت شود كه اين شامل ” رجوي

گو اينكه آنزمان .  فعلي هم ميشودجداشدگان
خيلي ها متوجه نشدند محتواي نامه انگليسي كه 

البته جداشدگان در شرايطي . امضا كردند چه بود
كه فقط مي خواستند هرچه زودتر به آزادي 
برسند هر نامه ديكته شده ديگري را هم نوشته و 

  .امضا كرده اند
فرقه رجوي با اين ترفند همچنان كنترل 

دي كه تمايل به جداشدن داشته باشند را در افرا
دست دارد چرا كه آنان در كشور غريب و بدون 
امكانات و شغل و دانستن زبان و بدون پول چكار 
مي توانند بكنند؟ البته فرقه تقريبا نيمي از آنچه 
كه حق هر پناهنده است را به نفرات جداشده 
مي دهد كه به هيچ عنوان كفاف زندگي شان 

 مي توان مقايسه كرد كه براي كساني كه .نيست

 مجله خبري تحليلي

  ي اعضاي فرقه رجويمستمري پناهندگ

   با چه ترفندي پرداخت مي شود؟
 

ار ساده فردي مثل تامين و حل مسائل بسي
مكاني براي زندگي و پيدا كردن كار و درآمد 

شاخ و دمي  هاي بي براي وي تبديل به غول
شوند كه هر يك مانع جدايي وي از فرقه  مي
دهد در شرايطي كه به  شود و ترجيح مي مي
ها خو گرفته و با قوانين زندگي در آن آشنا  آن

اي اين همه شده است زندگي نمايد تا اينكه پذير
براي . باره شود تغيير و تحول جديد آن هم به يك

اعضا فرقه رجوي در عراق مشكالت ديگري هم 
تر  وجود دارد كه ترك سازمان را به مراتب مشكل

ها به دليل ترس و شك  كند، خيلي از آن مي
بيمارگونه، فوبيا و پارانويا نسبت به نظام ايران، 



 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجله خبري تحليلي 66

  نفوذ
 

 96  بهار /  11  شماره   /  فراق نامه

 

رهبر فرقه جهت انجماد و تثبيت . بپيوندد
شده، اساساً  اعتقادات جديد در عناصر تازه جذب

ي فيزيكي آنها از محيط جداسازي رواني و حت
زندگي گذشته در جهت ايجاد انزوا از گذشته و 

هاي كنترل و تغيير رفتار را به كار  همچنين شيوه
  .گيرد مي

ها كنترل فكر يا  در اينجا اين مجموعه از شيوه
سرانجام يك رهبر . شود كنترل ذهن ناميده مي

فرقه مخرب، براي آنكه زنان و مردان تازه 
ديل به مومي كند كه بتواند هر شده را تب جذب

اي  زمان آنها را به شكل دلخواه خود درآورد، چاره
ندارد مگر آنكه شخصيت فردي آنها را عوض 
كرده و آن را با شخصيت جمعي فرقه جايگزين 

اين كار توسط كنترل عواطف يا ايجاد و . سازد
گيرد  كارگيري هيجانات و احساسات انجام مي به

  .ايم غزي ناميدهكه آن را شستشوي م
به طور كامل به » ها فريب در فرقه«در كتاب 

اين كتاب توسط . اين موضوع اشاره شده است
 200تاليف شده و به قيمت » مجتبي تمدني«

به تازگي » كالم ماندگار«هزار ريال توسط نشر 
  .وارد بازار كتاب شده است

  :در بخشي از اين كتاب آمده
 گذشته خود افرادي كه عضو فرقه هستند از«
هاي خود  اند و به قول فرقه رجوي تمام پل بريده

ها مكانيسمي  اند، در فرقه با گذشته را خراب كرده
كند كه يك فرد تا  وجود دارد كه مشخص مي

هاي خود نسبت به دنياي  چه حد وابستگي
بيرون را حفظ كرده است و وي دائما تحت فشار 

ته و است كه هر چه بيشتر از گذشته فاصله گرف
به . اي كند دنياي خود را محدود به دنياي فرقه

طوري كه سرانجام فرد به طور كلي گذشته خود 
اي و تاريخچه  را فراموش كرده و شخصيت فرقه

شود و  كند؛ حتي نامش عضو مي اي پيدا مي فرقه
كند كه فرضا  تاريخ تولدش هم به روزي تغيير مي

  .اند كه عضو فرقه است به وي گفته
خواهد از اين فضا جدا شده  تي فردي ميحال وق

و وارد دنياي بيرون، آن هم يكه و تنها شود، 
دوباره بايد از اين دنيا جدا شده و وارد دنياي 

در اين نقطه حتي . كامال نو و ناشناخته شود
ترس از درآمد و حل مسائل بسيار ساده 

در اين نقطه حتي ترس از درآمد . ناشناخته شود

ه ايران گنجد كه ب حتي در مغزشان هم نمي
بازگرداند و براي رفتن به يك كشور ديگر و 
زندگي مثل يك شهروند آن كشور، حتي ابزاري 

زبان . كه يك كودك در آن كشورها دارد را ندارند
دانند با  دانند، حتي عربي را نمي آن كشور را نمي

. كنند هاست در عراق زندگي مي اينكه سال
ها نيز مدارك قانوني ندارند و با فرهنگ آن كشور

  .آشنا نيستند
ها متعلق به زماني است كه در   تازه همه اين

اثر يك معجزه، كشوري حاضر شود 
را به گذشته » هاي شرور آدم«و » ها تروريست«

  ».پناهندگي بپذيرد
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سفانه سازمان يكي از مقوالت انساني كه متأ
هاي بين المللي و حقوق بشري، البته بر مبناي 
منافع و مصالح سياسي، در خصوص آن روي 
خود را گردانده و چشمان خود را بسته اند 
وضعيت جداشدگان از فرقه رجوي در كشور 

  .آلباني مي باشد
خوانندگان در جريان هستند كه مستمري 
ر پناهندگي تمامي اعضاي فرقه رجوي مستقر د

توسط   آلباني، بر اساس توافقي كه در ژنو 
كميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان 

UNHCR فرقه رجوي باMKO ،بوجود آمد
يكجا به فرقه رجوي پرداخت مي شود تا رهبران 

را به گونه اي كه مي خواهند  اين فرقه هم آن
  .صرف نمايند

در زمان صدام حسين هم رجوي به تعداد 
آماري كه از نفرات تشكيالتش مي داد از 

مخابرات عراق سرانه مي گرفت و به همين دليل 
تعداد را بيش از آنچه بود گزارش مي كرد و حتي 
        افرادي را از خارج مي آورد و وارد ليست 
مي نمود اما خروجشان را ثبت نمي كرد كه آمار 

  .باال برود
در حال حاضر هم اطالع داريم كه خيلي ها 
كه جدا شده يا بر اساس مأموريت در اروپا 
هستند همچنان نامشان براي گرفتن سرانه در 

در اين ميان نام . ليست كميساريا موجود است
حتي كساني كه به ايران رفته اند هم ثبت شده و 

البته بعيد است . فرقه سرانه آنها را هم مي گيرد
ولين كميساريا در آلباني از اين موضوع كه مسئ

  .مطلع نباشند
در اين خصوص فرقه رجوي از تك تك 
افرادي كه از عراق به آلباني منتقل كرده نامه و 
امضاء گرفته است كه آنان ظاهرا خواستار آن 

فرقه “شده اند تا مستمري ماهانه شان از طريق 
به آنان پرداخت شود كه اين شامل ” رجوي

گو اينكه آنزمان .  فعلي هم ميشودجداشدگان
خيلي ها متوجه نشدند محتواي نامه انگليسي كه 

البته جداشدگان در شرايطي . امضا كردند چه بود
كه فقط مي خواستند هرچه زودتر به آزادي 
برسند هر نامه ديكته شده ديگري را هم نوشته و 

  .امضا كرده اند
فرقه رجوي با اين ترفند همچنان كنترل 

دي كه تمايل به جداشدن داشته باشند را در افرا
دست دارد چرا كه آنان در كشور غريب و بدون 
امكانات و شغل و دانستن زبان و بدون پول چكار 
مي توانند بكنند؟ البته فرقه تقريبا نيمي از آنچه 
كه حق هر پناهنده است را به نفرات جداشده 
مي دهد كه به هيچ عنوان كفاف زندگي شان 

 مي توان مقايسه كرد كه براي كساني كه .نيست

 مجله خبري تحليلي

  ي اعضاي فرقه رجويمستمري پناهندگ

   با چه ترفندي پرداخت مي شود؟
 

ار ساده فردي مثل تامين و حل مسائل بسي
مكاني براي زندگي و پيدا كردن كار و درآمد 

شاخ و دمي  هاي بي براي وي تبديل به غول
شوند كه هر يك مانع جدايي وي از فرقه  مي
دهد در شرايطي كه به  شود و ترجيح مي مي
ها خو گرفته و با قوانين زندگي در آن آشنا  آن

اي اين همه شده است زندگي نمايد تا اينكه پذير
براي . باره شود تغيير و تحول جديد آن هم به يك

اعضا فرقه رجوي در عراق مشكالت ديگري هم 
تر  وجود دارد كه ترك سازمان را به مراتب مشكل

ها به دليل ترس و شك  كند، خيلي از آن مي
بيمارگونه، فوبيا و پارانويا نسبت به نظام ايران، 
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هاي مخرب  دانشمندان عصر حاضر، فرقه

 Mind Control(كنترل ذهن 

Destructive Cults (يد را به عنوان تهد
اين تهديد بزرگ .اند اصلي هزاره سوم معرفي كرده

هاي كشورهاي  گذاري قرن به واسطه سرمايه
غربي به شكلي فزاينده وارد كشور ما شده است؛ 

هاي ايراني خصوصاً در طول يك دهه  خانواده
گذشته يا به طور مستقيم يا غير مستقيم و در 
بسياري مواقع نيز بدون آنكه خود اطالع داشته 

  .اند شند، با اين پديده درگير شدهبا
هاي تبليغ و جذب،  ها، روش شناخت فرقه

كنترل ذهن و شستشوي مغزي آنها نيازي است 
  .كه بايد هر خانواده ايراني براي آن وقت بگذارد

براي توضيح كنترل ادراك يا به عبارت ديگر 
هاي مخرب به  سازي ذهن توسط فرقه مخدوش

به » ها ر فرقهفريب د«طور عام، در كتاب  
مرحله . شود گانه آنها اشاره مي بندي سه تقسيم

هاي معمولي نفوذ و تأثيرگذاري  نخست، شيوه
عقالني جهت ايجاد، تقويت يا تغيير اعتقادات در 
افراد تازه جذب شده است كه به كار گرفته 

  .شود مي
طور خالصه، نفوذ يا تأثيرگذاري  ها را به اين شيوه

 تغيير اعتقادات يك فرد، رهبران بعد از. ايم ناميده
شوند و آن،  رو مي فرقه با يك مشكل جدي روبه

اين است كه چگونه اعتقادات جديد را در فرد 
تثبيت كرده و مانع بازگشت وي به مباني 

در اين مرحله فرد تازه . اش شوند اعتقادي گذشته
اش و  شده تحت تأثير شخصيت گذشته جذب

اسي و عاطفي هاي احس همچنين در اثر كشش
نسبت به محيط و فضاي زندگي گذشته، 

اش، همواره تمايل براي  دوستان و خانواده
  به. بازگشت به اعتقادات قديمي خود را دارد

 مثال گفتني است، اگر درگذشته همواره  عنوان
روزهاي تعطيل با دوستان به بازي فوتبال 
مبادرت داشته و بعد از پيوستن به فرقه، مجبور 

ن وقت را اختصاص به كار براي فرقه است اي
بدهد، با ديدن يا يادآوردي آن دوستان، 

كند كه  خود به اين سمت كشش پيدا مي خودبه
اي را رها كرده و به دوستان قديمي خود  كار فرقه
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  ها و شستشوي مغزي آنها شناخت فرقه

  بايد بداند نيازي است كه هر خانواده ايراني 
  

 

جدانشده اند چقدر هزينه زندگي و درمان و غيره  
. مي گردد و به جداشدگان چقدر داده مي شود
مستمري برخي را هم به بهانه هاي واهي از 
جمله ارتباط با خانواده در ايران كه به زعم 
سازمان ارتباط با رژيم محسوب ميشود قطع 

  .كرده است
رفندي كه فرقه رجوي بكار گرفته، كه ديگر ت

البته هميشه در درون فرقه نيز براي كنترل نيرو 
بكار مي گرفت، گماردن جاسوساني در ميان 
جداشدگان است تا گزارش عملكرد ديگران را 
بدهند و در عوض مبلغ بيشتري به عنوان 
مستمري، يعني تنها بخشي از حق خودشان را، 

را در عراق و در اردوگاه همين كار . دريافت نمايند
TIPF هم انجام مي داد و ميان جداشدگان

جاسوس ميفرستاد و تالش مي كرد تا بين آنان 
  .اختالف انداخته و جو بي اعتمادي ايجاد نمايد

شايد اطالع داشته باشيد كه به لحاظ قانوني، 
سازمان ملل متحد و كميساريا حق ندارند با هيچ 

هيچ گروهي . ده شوندسازماني مستقيما وارد مراو
به صفت سازماني نميتواند پناهنده محسوب شود 

باالخص اگر سياسي و از آن بدتر تروريستي 
سازمان ملل متحد يا صليب سرخ يا هر . باشد

سازمان رسمي بين المللي ديگر نبايد و نميتوانند 
نقش ولينعمتي سازماني را عليه كشوري از 

ستفاده باند ا. اعضاي ملل متحد به عهده بگيرند
هاي آمريكايي در آلباني امروز و صدام حسين در 

كه ” سازمان مجاهدين خلق“عراق سابق از 
اعضاي آن به صورت فردي پناهنده محسوب مي 
شوند غير قانوني و خالف مقررات سازمان ملل 

  .متحد است
كميساريا بايد با پناهندگان تك به تك طرف 

ا با فرقه ارتباط سازماني كميساري. حساب باشد
تروريستي رجوي خالف قوانين داخلي سازمان 

البته در عراق . ملل متحد بودهو پذيرفته نيست
هم سالها چه در اشرف و چه در ليبرتي اين 
قانون شكني از جانب سازمان ملل متحد و 

حتي اگر پناهنده . كميساريا صورت مي گرفت
اي حق دريافت مستمري را از خود سلب كرده و 

ديگري واگذار نمايد كميساريا حق ندارد آنرا به 
  .اين امر را قبول و اجرا كند

در حال حاضر با امتيازي كه كميساريا به 
فرقه رجوي داده، جداشدگان يا غير جداشدگان 
فرقي نمي كنند، اختيار همه پناهندگان ايراني در 
آلباني در دست فرقه است و هميشه و در هر 

ور مي باشند به حالتي اسير فرقه هستند و مجب
مريم رجوي بارها . تمايالت رهبر فرقه عمل كنند

براي ممانعت از جداشدن اعضا گفته است كه 
. ”تصور نشود كه در آلباني دست ما بسته است“

اينجا كشور پنتاگون “: او تأكيد كرده است كه
است و ما هم بخشي از پنتاگون هستيم و در 

ر عراق حال حاضر قدرتمان از زمانصدام حسين د
، كه البته خواسته است به اين ”بيشتر است

ترتيب فرار به جلو كرده و نقطه ضعف فعلي خود 
مجددا تأكيد مي گردد و بايد توجه .را بپوشاند

داشت كه قطع حقوق يك پناهنده توسط 
سازمان مجاهدين خلق كامال غير قانوني است، 
خصوصا اينكه سازمان براي برقراري مجدد اين 

رد را وادار به جاسوسي مي كند يا او مستمري، ف
را مجبور مي نمايد تا هرچه سازمان مي خواهد 

  .تحت عنوان اقرار نامه بنويسد
  
 

  

ارتباط سازماني كميساريا . كميساريا بايد با پناهندگان تك به تك طرف حساب باشد

با فرقه تروريستي رجوي خالف قوانين داخلي سازمان ملل متحد بودهو پذيرفته 

ا چه در اشرف و چه در ليبرتي اين قانون شكني از البته در عراق هم ساله. نيست

حتي اگر پناهنده اي حق . جانب سازمان ملل متحد و كميساريا صورت مي گرفت

دريافت مستمري را از خود سلب كرده و آنرا به ديگري واگذار نمايد كميساريا حق 

  .ندارد اين امر را قبول و اجرا كند
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  پيام ها
 

 96  بهار /  11  شماره   /  فراق نامه

 

با نهايت مسرت و خوشحالي فرار غرور آفرين 
زينب حسين نژاد از فرقه ضاله رجوي را خدمت 

 .شما تبريك و شادباش مي گوييم

وارم با ياري خداوند منان اين آزادي اميد
 .شامل حال تمام اسيران اين فرقه شود

زينب حسين نژاد با شجاعت تمام ديوارها و 
حصارهاي فكري فرقه رجوي را در آلباني درهم 

 .شكست و از اين گروهك تروريستي جدا شد

به گزارش پايگاه خبري تحليلي فراق ، 
ت و گو با قربانعلي حسين نژاد، پدر زينب در گف

 فرار   به زودي با: فراق ضمن تاييد اين فرار گفت
و جدايي سران فرقه شاهد فروپاشي كامل اين 

 .فرقه خواهيم بود

همچنين بنا بر پيگيري هاي فراق ، در حال 
حاضر مريم رجوي به شدت از وضعيت اعضاي 
خود نگران است و به همين علت خود راهي 

ير امنيتي از آلباني شده تا با شديدترين تداب
 .ارتباط خانواده ها با اسيران جلوگيري كند

با جدايي روزانه اعضا، فرقه رجوي آخرين 
 .روزهاي عمر خود را سپري مي كند

  

 

  
  
  
  
  
 

  هنر هفتم
 

 96  بهار /  11  شماره   /  فراق نامه
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از جنايات فرقه » اسير در زنجير دروغ« در  مستند ابراهيم خدابنده از اعضاي جدا شده فرقه رجوي
 .رجوي و گروهك تروريستي منافقين پرده برداشته و از همكاري اين گروه با صدام حسين مي گويد

به تهيه كنندگي و كارگرداني محمد » اسير در زنجير دروغ«به گزارش پايگاه خبري تحليلي فراق، 
  .ابنده است كه به روشنگري درباره فرقه رجوي مي پردازدعبدي زاده مستندي از سخنان ابراهيم خد

 

 تسليت به خانواده داغدار كردمير

با نهايت تأسف و تأثر باخبر شديم خانم مـريم كردميـر        
خواهر چشم انتظار و رنجديده پيمان كردميـر دار فـاني را            

ربنـد افكـار    پيمان كردمير سال ها است كـه د       . وداع گفت 
مسموم فرقه رجوي شده و متاسفانه تالش بي وقفه مادر و       

 .خواهر رنجور او براي لحظه اي ديدار به نتيجه نرسيد

مادر پيمان نيز چنـد سـال پـيش رخ در نقـاب خـاك         
كشيد ولي خواهرزاده ها و ساير خانواده همچنـان منتظـر            

 .شنيدن صداي پيمان هستند

از خداوند متعال براي مرحومه مريم كردمير و شـوكت          
 طلب مغفرت نمـوده و بـراي خـانواده          قاسمي مادر ايشان  

 .محترمشان صبر جميل و اجر جزيل مسئلت داريم

 

 

 

 

با موضوع حمله به اردوگاه » تاوان«تند مس
 عضو منافقين در سال 52اشرف و كشته شدن 

مستند هاي جديد توليد شده درباره ، از 1392
 .فرقه رجوي مي باشد

به گزارش پايگاه خبري تحليلي فراق، 
ه گروهي ش بود ك1392سحرگاه شهريورماه سال 

ناشناس وارد پادگان اشرف در عراق شدند و طي 
 عضو رده باالي فرقه 52اي ناگهاني، حمله 

 .رجويق را كشتند

در اين حمله غافلگيرانه، حتي سازمان هاي 
امنيتي عراق هم از چگونگي انجام آن حيرت زده 
بودند اما در اين بين همه به دنبال پاسخي براي 
اين سوال بودند كه هويت مهاجمان چه بود و آن 

 ها چه هدفي را دنبال مي كردند؟

درباره اين حمله به اردوگاه » تاوان«مستند 
اشرف و دنبال يافتن پاسخي براي اين سوال مهم 

 .است

در اين فيلم با برخي اعضاي جدا شده از فرقه 
رجوي و اعضاي پارلمان عراق گفت وگو شده و 
عالوه بر اين تصاويري آرشيوي به همراه نريشن 
از چگونگي شكل گيري پادگان اشرف، حمايت 

ز منافقين و اقدامات جنايت كارانه هاي صدام ا
 .مسعود رجوي و همسرش به نمايش در مي آيد

 

محمد هادي نعمت الهي تهيه و كارگرداني 
 .را بر عهده داشته است» تاوان«

 

  
منش و كارگرداني عليرضا  كنندگي عبدالمهدي آگاه به تهيه» داستان يك پايان«
 .نويس در جشنواره تلويزيوني شبكه مستند پخش شد خوش

مروري بر تاريخ فعاليت » داستان يك پايان«به گزارش پايگاه خبري تحليلي فراق، 
 در اين 67گيري فرقه رجوي و فعاليت اين فرقه تا سال  فرقه رجوي است و سير شكل

 شده، در اين مستند كه در تهران و اصفهان تصويربرداري.مستند بررسي شده است
، 44هايي از تاريخ معاصر ايران مانند تشكيل اين فرقه در سال   دقيقه فصل58

، تغيير ايدئولوژي اين فرقه و ترورهاي درون 50دستگيري گسترده اعضا در سال 
 مانند ترور مجيد شريف واقفي، رياست مسعود رجوي بر اعضاي 54گروهي سال 

  .كند را روايت مي …زنداني گروهك و 
 

  بزرگ ترين اشتباه منافقان»اوانت«د مستند جدي

 »داستان يك پايان« در مستند  روايتي متفاوت از فرقه رجوي
 

  مستند اسير در زنجير دروغ
 پرده برداري ابراهيم خدابنده از جنايات فرقه رجوي

 

  :تبريك و شادباش به خانواده حسين نژاد

  د را سپري مي كندفرقه رجوي آخرين روزهاي عمر خو
 

  كوكب خانم ، مادر كه در حسرت ديدار محمود خود رخ در نقاب خاك كشيد
 

  
خيانت و جنايت رجوي درحق ملت ايـران        
ــاي   ــال شــده اش گــستره و پهن واعــضاي اغف

يـار آن   زيادي دارد كه زبان وقلم ازبيان تمام ع       
دراين ميان خانواده هـاي     . قاصر و ناتوان است     

ــدنام رجــوي خاصــه   ــه ب اعــضاي گرفتاردرفرق
ــا     ــت رجويه ــلي خباث ــان اص ــادران ازقرباني م
محسوب مي شوند كـه در اثـر نـاجوانمردي و           
ظلم وجور رجويهـا بـي آنكـه عزيـزان شـان را       
درآغوش بكشند ؛ ناكام و چشم انتظار دارفـاني     

ــه  ــد وب ــه  را وداع گفتن ــتافتند وب ــاراعالء ش دي
  .آرامش رسيدند

مرحومه مغفـوره كوكـب سـلطان       : متوفي  
   ساله81ميرجمالي 

مادرمحمود وحيدي سپهرازاعضاي گرفتـار     
  درفرقه بدنام رجوي

  
  

 .روح كوكب خانم ازمادران بدرود يافته شاد
  

 

 

 

 

 



به گزارش فراق، يكي از اعضاي سابق شوراي        
رهبري فرقه رجوي طي نامه اي به يكي از رسانه   
 هاي طرفدار فرقه در آلباني اعتراض نموده اسـت  

  :كه در زير منتشر مي شود
   2006نام من بتـول سـلطاني اسـت اواخـر           

زماني كه يكي از اعضاي رده شوراي رهبري فرقه 
  .رجوي خلق بودم از آنها جدا شدم

من سعي مي كنم تا جامعه اروپا و بخـصوص     
آلباني را نسبت به گزند اين فرقه و فرقه گرائي كه 

 بد اكنون تحت عنوان شوراي ملي مقاومت بعلت      
نامي فرقه رجوي كه با ديكتاتوري مسعود رجوي  

  .گره خورده است آشنا كنم
در همين روزها اين فرقه با خرج هزينه هاي         
كالن سعي مي كند بـراي نگهداشـتن نيروهـاي         
واخورده خود و خـوراك تبليغـاتي، سـناتورهاي         
بازنشسته و ورشكسته را از آمريكا و هر جـا كـه            

 و بـه مراسـمهاي خـود    بتواند با تطميع به آلباني   
  .بكشاند

 مسعود و مريم رجوي رهبران 1991در سال 
سازمان مجاهدين خلق برنامه طالق هاي اجباري 
را به اعضا اعالم نمودند و ما را مجبور كردند تا از        
همسرانمان جدا شده و تمامي فرزندان خود را به 

 ساله من به سوئد 5دختر . اروپا و آمريكا بفرستيم
اهه من به هلند، البته هر دو با هويـت         م 6و پسر   

 سال  16جعلي، فرستاده شدند و من از آن زمان         
من آنزمان به اين    . از وضعيت آنها بي اطالع بودم     

موضوع اعتراض كردم ولي چاره اي نداشتم چـرا         
  .كه در يك فرقه مخرب خطرناك گرفتار بودم

آنهــا هــر گونــه ارتبــاط بــا خــانواده را جــرم 
  .محسوب مي كنند

من دو دهه از عمر خود را با اين فرقه گذرانده 
ام و خوب ميدانم كه افراد مستقر در پايگاههـاي        
آنها در آلباني يا هر پايگاهشان مانند يك زنـدان          

مـن در  . اداره مي شود و آنها چه وضعيتي دارنـد   
 توانستم از اشرف بـا بـه خطـر      2006اواخر سال   

 نيروهاي  انداختن جانم فرار كنم و خود را به مقر        

  .آمريكايي در نزديكي آنجا برسانم
موضوع اصلي در خصوص فرقه رجوي موضوع 

گزارش ديـدبان حقـوق     (نقض حقوق بشر است     
رهبران فرقـه تروريـستي     ). 2005 ماه مه    –بشر  

رجوي اساسي ترين حقوق انساني اعـضاي خـود     
كه به لحـاظ ذهنـي بـا اسـتفاده از روش هـاي               

. ا نقـض ميكننـد  پيچيده رواني اسير شـده انـد ر      
اعضاي اين سازمان هيچگونـه ارتبـاط آزادي بـا          

آنها بر اين باور هـستند كـه        . دنياي خارج ندارند  
مجبور به ماندن در آنجا مي باشند و مانند پيروان 
تمامي فرقه ها فكر مي كنند كـه دنيـاي خـارج          
شيطاني و فاسد بوده و آنجا تنهـا بهـشت نجـات      

  !دهنده آنان مي باشد
عنوان يك رسـانه آزاد خواهـشمندم       از شما ب  

توجه كنيد كه هيچگاه اين فرقه بـه سـواالت مـا     
  :پاسخ نداده است سوآالتي نظير

 چرا اعضا به وسايل ارتباطي نظير پـست و          –
تلفن براي ارتباط با خانواده هايشان و همچنـين         
سـاير رســانه و كتابخانــه و انتــشارات دسترســي  

  .ندارند
قـات بـا اعـضاي     چرا به اعـضاي اجـازه مال   –

خانواده كه براي ديدن آنان مي رونـد داده نمـي          
  .شود

  :بتول سلطاني،عضو سابق شوراي رهبري فرقه 

  رجوي با دعوت از سناتورها مي خواهد 
 خوراك تبليغاتي درست كند
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من بايد تأكيد كنم كه تهديد اصلي عليه جان 
و روان اعضاي گرفتار از جانب رهبران فرقه مـي          
باشد چرا كه آنها به دفعات هشدار داده انـد كـه            
خروج ممنوع است و آنها جـدا شـدگان خـود را          

 كنند و آنها را     تعقيب و براي آنها خطرسازي مي     
براي هميشه مي خواهند كه گروگان خود داشته   

  .باشند
مــن شخــصا مــورد تهديــد و ترورشخــصيت 
توسط اين سازمان به رهبري مـسعود رجـوي و          
و   همــسر ســومش مــريم قجرعــضدانلو شــده ام

درسايت پاساگاردسيتي وابسته به اين تشكيالت      
البتـه    هنوز هم اين ترورشخصيت ها وجـود دارد     

ر توسط اين سازمان نه تنها در مورد من بلكه اينكا
حتي درمورد تمامي منتقدان اين سازمان مصداق 

هم   مارتين كوبلر نماينده سازمان ملل      دارد حتي 
ازاين اتهامات و ترور شخـصيتي مـصون نمانـده          

  .است
مريم قجـر عـضدانلو كـه هـم اكنـون بجـاي        
همسرش ناپديد شده اش در آلباني به سـر مـي           

ل سركوبي اعضا بصورت مغز شوئي و       برد و مشغو  
  .مانيپوله هست، رهبري اين فرقه را بعهده دارد

من آماده ام تا با هر كس كه مايل باشـد، در             
هر كجا و در هر زمان، در خصوص آنچـه كـه در      
درون پادگان فرقه اي مخوف اشرف در عراق مي   

مــن همچنــين از تمــامي . گــذرد ديــدار نمــايم
تا وضعيت حقوق بشر در     پارلمانتر ها مي خواهم     

خصوص اعضاي اسـير فرقـه رجـوي در عـراق و        
همچنين مواضع بر حق دولت عراق را مـد نظـر           

  .قرار دهند
از شما خواهشمندم كه نـسبت بـه تبليـغ و            
خوراك و طعمه تبليغاتي شدن براي ايـن فرقـه          

  .هوشيار باشيد
  

  با تشكر فراوان
  بتول سلطاني، آلمان

  2017شانزدهم آپريل 
  

  :بتول سلطاني،عضو سابق شوراي رهبري فرقه 

  رجوي با دعوت از سناتورها مي خواهد 
 يغاتي درست كندخوراك تبل

 

  

  

  

 

  اسيران فرقه رجوي در مقابل
 چه خواهند كرد؟ چشم انتظار و حسرت به دل پدران و مادرانِ

 



به گزارش فراق، يكي از اعضاي سابق شوراي        
رهبري فرقه رجوي طي نامه اي به يكي از رسانه   
 هاي طرفدار فرقه در آلباني اعتراض نموده اسـت  

  :كه در زير منتشر مي شود
   2006نام من بتـول سـلطاني اسـت اواخـر           

زماني كه يكي از اعضاي رده شوراي رهبري فرقه 
  .رجوي خلق بودم از آنها جدا شدم

من سعي مي كنم تا جامعه اروپا و بخـصوص     
آلباني را نسبت به گزند اين فرقه و فرقه گرائي كه 

 بد اكنون تحت عنوان شوراي ملي مقاومت بعلت      
نامي فرقه رجوي كه با ديكتاتوري مسعود رجوي  

  .گره خورده است آشنا كنم
در همين روزها اين فرقه با خرج هزينه هاي         
كالن سعي مي كند بـراي نگهداشـتن نيروهـاي         
واخورده خود و خـوراك تبليغـاتي، سـناتورهاي         
بازنشسته و ورشكسته را از آمريكا و هر جـا كـه            

 و بـه مراسـمهاي خـود    بتواند با تطميع به آلباني   
  .بكشاند

 مسعود و مريم رجوي رهبران 1991در سال 
سازمان مجاهدين خلق برنامه طالق هاي اجباري 
را به اعضا اعالم نمودند و ما را مجبور كردند تا از        
همسرانمان جدا شده و تمامي فرزندان خود را به 

 ساله من به سوئد 5دختر . اروپا و آمريكا بفرستيم
اهه من به هلند، البته هر دو با هويـت         م 6و پسر   

 سال  16جعلي، فرستاده شدند و من از آن زمان         
من آنزمان به اين    . از وضعيت آنها بي اطالع بودم     

موضوع اعتراض كردم ولي چاره اي نداشتم چـرا         
  .كه در يك فرقه مخرب خطرناك گرفتار بودم

آنهــا هــر گونــه ارتبــاط بــا خــانواده را جــرم 
  .محسوب مي كنند

من دو دهه از عمر خود را با اين فرقه گذرانده 
ام و خوب ميدانم كه افراد مستقر در پايگاههـاي        
آنها در آلباني يا هر پايگاهشان مانند يك زنـدان          

مـن در  . اداره مي شود و آنها چه وضعيتي دارنـد   
 توانستم از اشرف بـا بـه خطـر      2006اواخر سال   

 نيروهاي  انداختن جانم فرار كنم و خود را به مقر        

  .آمريكايي در نزديكي آنجا برسانم
موضوع اصلي در خصوص فرقه رجوي موضوع 

گزارش ديـدبان حقـوق     (نقض حقوق بشر است     
رهبران فرقـه تروريـستي     ). 2005 ماه مه    –بشر  

رجوي اساسي ترين حقوق انساني اعـضاي خـود     
كه به لحـاظ ذهنـي بـا اسـتفاده از روش هـاي               

. ا نقـض ميكننـد  پيچيده رواني اسير شـده انـد ر      
اعضاي اين سازمان هيچگونـه ارتبـاط آزادي بـا          

آنها بر اين باور هـستند كـه        . دنياي خارج ندارند  
مجبور به ماندن در آنجا مي باشند و مانند پيروان 
تمامي فرقه ها فكر مي كنند كـه دنيـاي خـارج          
شيطاني و فاسد بوده و آنجا تنهـا بهـشت نجـات      

  !دهنده آنان مي باشد
عنوان يك رسـانه آزاد خواهـشمندم       از شما ب  

توجه كنيد كه هيچگاه اين فرقه بـه سـواالت مـا     
  :پاسخ نداده است سوآالتي نظير

 چرا اعضا به وسايل ارتباطي نظير پـست و          –
تلفن براي ارتباط با خانواده هايشان و همچنـين         
سـاير رســانه و كتابخانــه و انتــشارات دسترســي  

  .ندارند
قـات بـا اعـضاي     چرا به اعـضاي اجـازه مال   –

خانواده كه براي ديدن آنان مي رونـد داده نمـي          
  .شود

  :بتول سلطاني،عضو سابق شوراي رهبري فرقه 

  رجوي با دعوت از سناتورها مي خواهد 
 خوراك تبليغاتي درست كند
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من بايد تأكيد كنم كه تهديد اصلي عليه جان 
و روان اعضاي گرفتار از جانب رهبران فرقه مـي          
باشد چرا كه آنها به دفعات هشدار داده انـد كـه            
خروج ممنوع است و آنها جـدا شـدگان خـود را          

 كنند و آنها را     تعقيب و براي آنها خطرسازي مي     
براي هميشه مي خواهند كه گروگان خود داشته   

  .باشند
مــن شخــصا مــورد تهديــد و ترورشخــصيت 
توسط اين سازمان به رهبري مـسعود رجـوي و          
و   همــسر ســومش مــريم قجرعــضدانلو شــده ام

درسايت پاساگاردسيتي وابسته به اين تشكيالت      
البتـه    هنوز هم اين ترورشخصيت ها وجـود دارد     

ر توسط اين سازمان نه تنها در مورد من بلكه اينكا
حتي درمورد تمامي منتقدان اين سازمان مصداق 

هم   مارتين كوبلر نماينده سازمان ملل      دارد حتي 
ازاين اتهامات و ترور شخـصيتي مـصون نمانـده          

  .است
مريم قجـر عـضدانلو كـه هـم اكنـون بجـاي        
همسرش ناپديد شده اش در آلباني به سـر مـي           

ل سركوبي اعضا بصورت مغز شوئي و       برد و مشغو  
  .مانيپوله هست، رهبري اين فرقه را بعهده دارد

من آماده ام تا با هر كس كه مايل باشـد، در             
هر كجا و در هر زمان، در خصوص آنچـه كـه در      
درون پادگان فرقه اي مخوف اشرف در عراق مي   

مــن همچنــين از تمــامي . گــذرد ديــدار نمــايم
تا وضعيت حقوق بشر در     پارلمانتر ها مي خواهم     

خصوص اعضاي اسـير فرقـه رجـوي در عـراق و        
همچنين مواضع بر حق دولت عراق را مـد نظـر           

  .قرار دهند
از شما خواهشمندم كه نـسبت بـه تبليـغ و            
خوراك و طعمه تبليغاتي شدن براي ايـن فرقـه          

  .هوشيار باشيد
  

  با تشكر فراوان
  بتول سلطاني، آلمان

  2017شانزدهم آپريل 
  

  :بتول سلطاني،عضو سابق شوراي رهبري فرقه 

  رجوي با دعوت از سناتورها مي خواهد 
 يغاتي درست كندخوراك تبل

 

  

  

  

 

  اسيران فرقه رجوي در مقابل
 چه خواهند كرد؟ چشم انتظار و حسرت به دل پدران و مادرانِ
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  پيام ها
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با نهايت مسرت و خوشحالي فرار غرور آفرين 
زينب حسين نژاد از فرقه ضاله رجوي را خدمت 

 .شما تبريك و شادباش مي گوييم

وارم با ياري خداوند منان اين آزادي اميد
 .شامل حال تمام اسيران اين فرقه شود

زينب حسين نژاد با شجاعت تمام ديوارها و 
حصارهاي فكري فرقه رجوي را در آلباني درهم 

 .شكست و از اين گروهك تروريستي جدا شد

به گزارش پايگاه خبري تحليلي فراق ، 
ت و گو با قربانعلي حسين نژاد، پدر زينب در گف

 فرار   به زودي با: فراق ضمن تاييد اين فرار گفت
و جدايي سران فرقه شاهد فروپاشي كامل اين 

 .فرقه خواهيم بود

همچنين بنا بر پيگيري هاي فراق ، در حال 
حاضر مريم رجوي به شدت از وضعيت اعضاي 
خود نگران است و به همين علت خود راهي 

ير امنيتي از آلباني شده تا با شديدترين تداب
 .ارتباط خانواده ها با اسيران جلوگيري كند

با جدايي روزانه اعضا، فرقه رجوي آخرين 
 .روزهاي عمر خود را سپري مي كند

  

 

  
  
  
  
  
 

  هنر هفتم
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از جنايات فرقه » اسير در زنجير دروغ« در  مستند ابراهيم خدابنده از اعضاي جدا شده فرقه رجوي
 .رجوي و گروهك تروريستي منافقين پرده برداشته و از همكاري اين گروه با صدام حسين مي گويد

به تهيه كنندگي و كارگرداني محمد » اسير در زنجير دروغ«به گزارش پايگاه خبري تحليلي فراق، 
  .ابنده است كه به روشنگري درباره فرقه رجوي مي پردازدعبدي زاده مستندي از سخنان ابراهيم خد

 

 تسليت به خانواده داغدار كردمير

با نهايت تأسف و تأثر باخبر شديم خانم مـريم كردميـر        
خواهر چشم انتظار و رنجديده پيمان كردميـر دار فـاني را            

ربنـد افكـار    پيمان كردمير سال ها است كـه د       . وداع گفت 
مسموم فرقه رجوي شده و متاسفانه تالش بي وقفه مادر و       

 .خواهر رنجور او براي لحظه اي ديدار به نتيجه نرسيد

مادر پيمان نيز چنـد سـال پـيش رخ در نقـاب خـاك         
كشيد ولي خواهرزاده ها و ساير خانواده همچنـان منتظـر            

 .شنيدن صداي پيمان هستند

از خداوند متعال براي مرحومه مريم كردمير و شـوكت          
 طلب مغفرت نمـوده و بـراي خـانواده          قاسمي مادر ايشان  

 .محترمشان صبر جميل و اجر جزيل مسئلت داريم

 

 

 

 

با موضوع حمله به اردوگاه » تاوان«تند مس
 عضو منافقين در سال 52اشرف و كشته شدن 

مستند هاي جديد توليد شده درباره ، از 1392
 .فرقه رجوي مي باشد

به گزارش پايگاه خبري تحليلي فراق، 
ه گروهي ش بود ك1392سحرگاه شهريورماه سال 

ناشناس وارد پادگان اشرف در عراق شدند و طي 
 عضو رده باالي فرقه 52اي ناگهاني، حمله 

 .رجويق را كشتند

در اين حمله غافلگيرانه، حتي سازمان هاي 
امنيتي عراق هم از چگونگي انجام آن حيرت زده 
بودند اما در اين بين همه به دنبال پاسخي براي 
اين سوال بودند كه هويت مهاجمان چه بود و آن 

 ها چه هدفي را دنبال مي كردند؟

درباره اين حمله به اردوگاه » تاوان«مستند 
اشرف و دنبال يافتن پاسخي براي اين سوال مهم 

 .است

در اين فيلم با برخي اعضاي جدا شده از فرقه 
رجوي و اعضاي پارلمان عراق گفت وگو شده و 
عالوه بر اين تصاويري آرشيوي به همراه نريشن 
از چگونگي شكل گيري پادگان اشرف، حمايت 

ز منافقين و اقدامات جنايت كارانه هاي صدام ا
 .مسعود رجوي و همسرش به نمايش در مي آيد

 

محمد هادي نعمت الهي تهيه و كارگرداني 
 .را بر عهده داشته است» تاوان«

 

  
منش و كارگرداني عليرضا  كنندگي عبدالمهدي آگاه به تهيه» داستان يك پايان«
 .نويس در جشنواره تلويزيوني شبكه مستند پخش شد خوش

مروري بر تاريخ فعاليت » داستان يك پايان«به گزارش پايگاه خبري تحليلي فراق، 
 در اين 67گيري فرقه رجوي و فعاليت اين فرقه تا سال  فرقه رجوي است و سير شكل

 شده، در اين مستند كه در تهران و اصفهان تصويربرداري.مستند بررسي شده است
، 44هايي از تاريخ معاصر ايران مانند تشكيل اين فرقه در سال   دقيقه فصل58

، تغيير ايدئولوژي اين فرقه و ترورهاي درون 50دستگيري گسترده اعضا در سال 
 مانند ترور مجيد شريف واقفي، رياست مسعود رجوي بر اعضاي 54گروهي سال 

  .كند را روايت مي …زنداني گروهك و 
 

  بزرگ ترين اشتباه منافقان»اوانت«د مستند جدي

 »داستان يك پايان« در مستند  روايتي متفاوت از فرقه رجوي
 

  مستند اسير در زنجير دروغ
 پرده برداري ابراهيم خدابنده از جنايات فرقه رجوي

 

  :تبريك و شادباش به خانواده حسين نژاد

  د را سپري مي كندفرقه رجوي آخرين روزهاي عمر خو
 

  كوكب خانم ، مادر كه در حسرت ديدار محمود خود رخ در نقاب خاك كشيد
 

  
خيانت و جنايت رجوي درحق ملت ايـران        
ــاي   ــال شــده اش گــستره و پهن واعــضاي اغف

يـار آن   زيادي دارد كه زبان وقلم ازبيان تمام ع       
دراين ميان خانواده هـاي     . قاصر و ناتوان است     

ــدنام رجــوي خاصــه   ــه ب اعــضاي گرفتاردرفرق
ــا     ــت رجويه ــلي خباث ــان اص ــادران ازقرباني م
محسوب مي شوند كـه در اثـر نـاجوانمردي و           
ظلم وجور رجويهـا بـي آنكـه عزيـزان شـان را       
درآغوش بكشند ؛ ناكام و چشم انتظار دارفـاني     

ــه  ــد وب ــه  را وداع گفتن ــتافتند وب ــاراعالء ش دي
  .آرامش رسيدند

مرحومه مغفـوره كوكـب سـلطان       : متوفي  
   ساله81ميرجمالي 

مادرمحمود وحيدي سپهرازاعضاي گرفتـار     
  درفرقه بدنام رجوي

  
  

 .روح كوكب خانم ازمادران بدرود يافته شاد
  

 

 

 

 

 



 جلـوي طغيـان را   مگر سران فرقه ميتوانستند 
بگيرند و اين جرات را به نفرات داده بـود كـه            

قبلش كسي جرات  .روزانه تعدادي فرار كنند
آخر فهميديم و نفراتي كه  .اين كار را نداشت

فرار كردند هم همينطور كـه آنهـا نيـستند و           
جراتي پيدا كرده بودند ولي رهبري فرقه كـه         
د از مسئولين گاليه داشت كه جلوي فرار افـرا    

مسئولين فرقه هم جز سنگ زدن و  .را بگيرند
يا دشنام دادن و يا زنجير كردن افراد كـه بـه          
زور بــود و فــيلم گــرفتن از آنهــا و امــضاهاي 
زوركي و طومارهايي را كه جمع ميكردند كه         
خدا را شـاهد ميگيـرم كـه اگـر كـسي امـضا            
نميكرد آنقدر با او حـرف ميزدنـد و شـكنجه            

سردرد ميگرفـت و    روحي مي دادند كه طرف      
مجبور بـه امـضا ميـشد و بـردن نفراتـي كـه             
خانواده آنها به پشت سياج اشرف مي آمد بـه          
تلويزيون خود فرقه كه حتي برگه هـايي هـم          
به افراد ميداند كـه آنهـا را حفـظ كـرده و در       
تلويزيون بگويند ديگر هـيچ روشـي نداشـتند         

اين را هم بگـويم كـه قـضيه     .كه جواب بدهد
 به تلويزيون فرقه و يا نوشتن نامـه         بردن افراد 

به سازمانهاي مختلف از قبيـل ملـل متحـد و      
كميساريا يا صليب سرخ به خواسته افراد نبود   

جمالتـي كـه     و مجبور به اين كار بودند مثل
ميگفتند و با احساسات افراد بازي كردند كـه         

يا اينكه اثبـات كـن    تو انقالبي بزرگي هستي
ته هـاي خـوراكي و   و دادن بـس   كه از مـايي 

لباس و پوشاك چون آنها نقطه ضعف افراد را         

ميدانستند و از آن طريق وارد ميشدند و افراد   
را مجبور به اين كار ميكردند و افرادي هم كه     
زير بار اين گونـه مـسائل نميرفتنـد تهديـد و       
زدن ماركهايي از قبيل مزدور و ترد شدن آنها   

 .را هم مجبور به اين كار ميكردند

آري سازماني كه سر لوحه اش صـداقت و         
فدا است و ظاهرا هـيچ چيـزي زور نيـست و            
همه چيز طبق تمايل افراد هست اينگونـه بـا          
ــافر   ــا را ك ــا خــانواده ه نفــراتش برخــورد و ي

بله ديگر همه روشها را فرقه رفتـه    ميدانست
بود ولي جوابي كه نگرفت بلكـه عـزم و جـزم            

انواده هـا   خانواده ها بيشتر شد و قبل كـه خـ         
بدون برنامه اي مي آمدند مسئولي براي خود        
انتخاب ميكردند و بـا برنامـه وارد ميـشدند و           
اين را بدون هيچ اغراقي ميگويم كه علت جـا          
كن شدن فرقه از اشـرف همـين خـانواده هـا           
بودند چون خود دولت عراق كه با ايـن فرقـه           
ضديت داشت و ميدانست كشتار وسـيعي در        

فرقه شده است ولي نه آن      دولت سابق توسط    
كه كشور اشغالگر يعنـي آمريكـا و همچنـين          
عربستان پشت آنها بود نميتوانـست عليـه آن         
كاري بكند بـا سـماجت و پـشتكار و هـزاران           
كاري كه انجام دادند مجبور كردند كه حتـي         
آمريكا هم با رفتن آنهـا بـه ليبرتـي موافقـت            

 .كند
طبـق صـحبتهاي مـسعود      بله اشرفي كه

 كه مي گفت كـه اگـر اشـرف بايـستد            رجوي
جهان پشت سر آن است و ايستادگي مي كند 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجله خبري تحليلي 76

  نجات
 

 96  بهار /  11  ره شما  /  فراق نامه

 

  رسانه
 

 96  بهار /  11  شماره   /  فراق نامه

 

 

 مجله خبري تحليلي 73

 

ق  �د   	ح�� ���    � � ��ا  

 

� 	� 	� �ز �اق �ا  �� � ��� 
 

و يا قلـب تپنـده و يـا شـهر شـرف و هـزاران         
بلـه   .القابي كه داده بود به يكباره جا كن شد

اين حرف تنها من نيست حرف تمام افراد در          
تشكيالت فرقه بود كه تمامـا دسـت روي آن          

ـ          اني آن مي گذاشتند كه خانواده ها باعـث و ب
است و با رفتن به ليبرتي هم همـين داسـتان     
ولي بخاطر مكانش كمتر كه مجبور كردند كه       
فرقه را كه از عراق هزاران كيلـومتر دورتـر از           
ميهن بروند و تازه اينكـه در آلبـاني هـم كـه             
شنيديم بعد از مدتي احتمال دارد خانواده ها        
به اينجا بياينـد احـسنت گفتـيم و در مقابـل        

قه هم ميگفتند كه كجا برويم كـه از         سران فر 
خانواده اي كه دشـنام و   .اينها در امان باشيم

فحش هاي فراواني را تحمل كرد و سنگهايي         
كه جراحتهاي فراواني را بر چهره آنها بوجـود         
آورده بــود و روزهــا و ســاعتها در ســرما و در 

 درجه عراق و هـزاران مـشكالت و   50 گرماي
ـ      دان خـود بعـد از      برخوردها براي ديـدن فرزن

ساليان طوالني لحظه شماري ميكردند بايد ما   
نفرات جداشده يا داخل فرقه تا به ابد مـديون   

انشاهللا كه مقـدمات   .خانواده هاي خود باشيم
سفر خانواده هـا بـه آلبـاني فـراهم شـود كـه         
پيكره نيمه جـان فرقـه بـه زبالـه دان تـاريخ             
بپيوندد و ايـن را گـواه ميـدهم كـه تنهـا راه              
ســرنگوني ايــن فرقــه و رهــائي اعــضا همــين 

  .خانواده است بله همين خانواده
 

  1396 فروردين 6 آلباني .ف .ش

  

 



انشاهللا كه مقدمات سـفر خـانواده هـا بـه            
آلباني فراهم شود كه پيكره نيمه جـان فرقـه          
به زباله دان تاريخ بپيوندد و اين را گـواه مـي          
دهم كه تنها راه سرنگوني اين فرقـه و رهـائي     
  .اعضا همين خانواده است بله همين خانواده

اي فرقه رجـوي در     من يكي از جداشده ه    
آلباني هستم كه مدت كوتاهي است كـه آزاد         

مـي  . شده ام و االن هم در آلباني بسر مي برم  
خواستم مواردي كه در فرقـه مـي گذشـت را      

  .مختصرا بازگو كنم
به گزارش پايگاه خبري تحليلي فـراق بـه         

تـشكيالت فرقـه    ده سـحر    بنياد خـانوا  نقل از   

رجوي تشكيالتي است پليسي و بـا زيـر نظـر       
داشتن نفرات و ماركهاي مختلـف بـه نفـرات          
زدن و ترساندن آنها به هر طريق و همينطـور         
مغزشويي نفرات از طريق نشـستهاي مـستمر        
تشكيالتي بسيار قوي و اسـتوار بـه نظـر مـي        
رسد كه به هيچ طريقي نمي شـود مخـالفتي          

حظه فرد سركوب ميشود و نفرات كرد كه در ل 
ديگر هم با ديدن اين نوع طـرز رفتـار جـرات       

يك انتقاد ساده را هم ندارنـد؛ انتقـادي    حتي
كه به گفته رهبري فرقـه اگـر همـين انتقـاد            

درسـت   .نباشـد تـشكيالت متالشـي ميـشود    
است، انتقاد فقط براي نفرات پايين است و نه         

بري براي مسئولين و رهبران سازمان چون ره  
به گفتـه خـودش اشـتباه نميكنـد و معـصوم            

 .است

منظورم در كل اين اسـت كـه فـضاي بـه            
غايت پليسي و وحشت تشكيالتي حاكم است      
كه مخالفـت در آن محـال اسـت و حتـي بـا              
حمله فيزيكـي و مـسائل سياسـي و حقـوقي           

ايـن را طـي تجربـه سـالها و      .مواجه ميـشود 
ديدن و لمس كردن آن و حتي تجربه نفـرات          

التر كه آنها هم ميگفتند كه مخالفـت كنـي          با
ــواني  ــد اشــهدت را بخ ــدش باي ــت  .بع درس

 ميگفتند حتي اگر كسي كوچكترين مخالفتي
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  :اظهارات تكان دهنده يكي از جداشده هاي اخير فرقه رجوي

  !آمدن صداي خانواده ما را بيدار كرد
 

يا انتقادي نسبت بـه رهبـري داشـت زنـداني         
حال ميخواهم به  .ميشد و زير فشار مي رفت

كساني كه چه در تشكيالت به آن پي بردند و      
ن در  ديدند كه يك نقطه ضعف بعـد از سـاليا         

اين تشكيالت فرقه نمايـان شـد حتـي بـراي           
خواننده گرامي عرض كنم و شـايد هـم بـراي     
شما غير باور باشد كه تـشكيالتي كـه خيلـي        
مستحكم به نظر مـي رسـيد چگونـه بـه ايـن        
شكل پيكره اش سست شد و هنوز هم ادامـه          
دارد تا نابوديش بلـه تنهـا نقطـه ضـعف ايـن            

 مثـل  كلمـه اي كـه   .تشكيالت خانواده است
كابوس بـراي رهبـران ايـن فرقـه اسـت و بـا              

كلمه اي كه  .شنيدن آن افسار را پاره ميكنند
توانست تشكيالت ظاهرا بغايت محكم فرقه را       

 .به تالطم بيندازد

خود من كه در فرقه بودم ديدم كه تمامي       
نشستهاي مستمر بخاطر اين است و آنجا بود        
كه همه از جمله من فهميـديم كـه سـازماني      

ــه ــت و  ك ــه وارف ــرد چگون ــا ميك ــدر ادع  اينق
زنجيرهايي كه طي ساليان در دستان ما بـود         

شـايد بگوييـد چـه     .چگونه دارد بـاز ميـشود  
ربطي دارد بله قبل از آمدن خانوادها به عراق         
ما كه ارتباطي با بيـرون خـود نداشـتيم و بـا             
ــر   ــه ميــشد فك ــه گفت ــه در فرق خبرهــايي ك

 نفـرات  ميكرديم كه خانواده اصلي مـا همـين       
فرقه هستند و خانواده اصلي مانع ما هستند و 
اصال بايد آنها را طالق داد و ايـن موضـوع در            
ذهن ما شكل گرفته بود كه ديگر خـانواده اي     
براي ما وجود ندارد و پدر و مـادر مـا همـين            

   .رهبري فرقه است
ولي با آمدن خانواده ها به اشرف و ليبرتي         

كنند چـون   مجبور شدند سخت گيريها را كم       
تازه فهميديم كه ما كساني را داريم كه مـا را        
فراموش نكرده اند و چيزهايي كه سران فرقـه       
ميگفتند كـشك و پوشـال بـود و همـين كـه        
احساس كرديم تنها نيـستيم و كـسي هـست     
كه در بيرون ما را حمايت كند فرقـه مجبـور           
شد نه اينكه خودش اين كار را كند كه سخت   

 مـا هـم فهميـديم كـه         گيريها را كـم كنـد و      
ميتوانيم راحت حرفمـان را بـزنيم و خواسـته          
خود را بگـوييم و آنهـا هـم كـه ناچـار بودنـد         
بخاطر فرار ما همه جوره كوتاه بيايند بله ايـن     

لطف و دلسوزيهاي خانواده ها بود كـه جـرات     
  .به ما داد

همين خانواده اي كه در دولت سابق عراق     
راق را يعني صدام حسين جرات آمـدن بـه عـ      

نداشت بله اين خواست خدا بود كه ديكتـاتور        
عراق سرنگون شود و فرقه هم در ادامه آن به          

نزديك شود و مـن كـه در تـشكيالت     نابودي
بودم از همه نفرات كه سوال ميكردم از آمدن         
خـانواده هــا ابــراز خوشـحالي ميكردنــد ولــي   

درست اسـت كـه    .جرات بيان آن را نداشتند
ود ولـي هنـوز در خيلـي از    زنجيرها باز شده ب   

موارد دست بـاال را فرقـه داشـت آن هـم بـه              
پشتوانه دولت آمريكا وعربـستان ولـي ايـن را        
بگويم كه االن در تشكيالت فرقه ديگر ترس و 
واهمه اي افراد ندارند و راحت تمام حرفهـا و          
انتقادات خود را ميكننـد آن هـم نـه بخـاطر            

 شـده  دلسوزي مسئولين فرقه بلكه آنها ناچـار  
 .اند

بله همه خوشـحال از آمـدن خـانواده هـا           
وجرات اين را هنوز نداشـتيم كـه چـرا نمـي             

با خانواده هـا داشـته باشـيم     گذاريد ديداري
 برعكس سران فرقه هر گونه ديدار با خـانواده        
را ممنوع كرده بود و حتي در خيلي از مـوارد       
بايد به خانواده هاي خود دشنام بدهيم و آنها         

را سنگ بزنيم چون طبق دين رجوي اينها از          
كافر بدترند و با القابي از جانب رهبـري فرقـه     
كه در شان خـودش اسـت از قبيـل خـانواده            
الدنگ و يا مزدور و يا خانواده پولكي بـه آنهـا          

باز اين را بگويم كه قبـل از آمـدن       ميداد ولي   
خانواده مـا بـا دنيـاي بيـرون هـيچ ارتبـاطي            
نداشتيم و يا خبرهايي كه از درون فرقه به ما          
ميدادند تمامـا سانـسور شـده و همـه اش در        

ما  .رابطه با شوراي به اصالح ملي مقاومت بود
هيچ رابطه اي نداشته و يا اين   كه با اينترنت

 نشنيده بودند بله خبرهـا  كلمه را خيليها اصال 
سانسور نشده از طريق آنها به ما گفته ميـشد        
و تــازه فهميــديم كــه تمــام خبرهــاي فرقــه  

يـا سانـسور شـده و دروغ اسـت و      سـاختگي 
همين خبرها را كه ميشنيديم از خـانواده هـا          
بين افراد مخفيانـه پخـش ميكـرديم و ديگـر           
مــسئولين و ســران فرقــه خــواب راحتــي     

 .نداشتند

نشستهاي ما سر همين خانواده بود و  تمام  
اينكــه اينهــا را بايــدبا ســنگ زد و تمــام      
نشستهاي مسئولين با رهبـري فرقـه كـه بـه           
گوش ما ميرسيد تماما در رابطه با خـانواده و          
اينكه چگونه افـراد را عليـه آن بـسيج كـرد و       
چگونه افراد را از خانواده هايشان دور كرد بله        



انشاهللا كه مقدمات سـفر خـانواده هـا بـه            
آلباني فراهم شود كه پيكره نيمه جـان فرقـه          
به زباله دان تاريخ بپيوندد و اين را گـواه مـي          
دهم كه تنها راه سرنگوني اين فرقـه و رهـائي     
  .اعضا همين خانواده است بله همين خانواده

اي فرقه رجـوي در     من يكي از جداشده ه    
آلباني هستم كه مدت كوتاهي است كـه آزاد         

مـي  . شده ام و االن هم در آلباني بسر مي برم  
خواستم مواردي كه در فرقـه مـي گذشـت را      

  .مختصرا بازگو كنم
به گزارش پايگاه خبري تحليلي فـراق بـه         

تـشكيالت فرقـه    ده سـحر    بنياد خـانوا  نقل از   

رجوي تشكيالتي است پليسي و بـا زيـر نظـر       
داشتن نفرات و ماركهاي مختلـف بـه نفـرات          
زدن و ترساندن آنها به هر طريق و همينطـور         
مغزشويي نفرات از طريق نشـستهاي مـستمر        
تشكيالتي بسيار قوي و اسـتوار بـه نظـر مـي        
رسد كه به هيچ طريقي نمي شـود مخـالفتي          

حظه فرد سركوب ميشود و نفرات كرد كه در ل 
ديگر هم با ديدن اين نوع طـرز رفتـار جـرات       

يك انتقاد ساده را هم ندارنـد؛ انتقـادي    حتي
كه به گفته رهبري فرقـه اگـر همـين انتقـاد            

درسـت   .نباشـد تـشكيالت متالشـي ميـشود    
است، انتقاد فقط براي نفرات پايين است و نه         

بري براي مسئولين و رهبران سازمان چون ره  
به گفتـه خـودش اشـتباه نميكنـد و معـصوم            

 .است

منظورم در كل اين اسـت كـه فـضاي بـه            
غايت پليسي و وحشت تشكيالتي حاكم است      
كه مخالفـت در آن محـال اسـت و حتـي بـا              
حمله فيزيكـي و مـسائل سياسـي و حقـوقي           

ايـن را طـي تجربـه سـالها و      .مواجه ميـشود 
ديدن و لمس كردن آن و حتي تجربه نفـرات          

التر كه آنها هم ميگفتند كه مخالفـت كنـي          با
ــواني  ــد اشــهدت را بخ ــدش باي ــت  .بع درس

 ميگفتند حتي اگر كسي كوچكترين مخالفتي
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 مجله خبري تحليلي

  

 

  :اظهارات تكان دهنده يكي از جداشده هاي اخير فرقه رجوي

  !آمدن صداي خانواده ما را بيدار كرد
 

يا انتقادي نسبت بـه رهبـري داشـت زنـداني         
حال ميخواهم به  .ميشد و زير فشار مي رفت

كساني كه چه در تشكيالت به آن پي بردند و      
ن در  ديدند كه يك نقطه ضعف بعـد از سـاليا         

اين تشكيالت فرقه نمايـان شـد حتـي بـراي           
خواننده گرامي عرض كنم و شـايد هـم بـراي     
شما غير باور باشد كه تـشكيالتي كـه خيلـي        
مستحكم به نظر مـي رسـيد چگونـه بـه ايـن        
شكل پيكره اش سست شد و هنوز هم ادامـه          
دارد تا نابوديش بلـه تنهـا نقطـه ضـعف ايـن            

 مثـل  كلمـه اي كـه   .تشكيالت خانواده است
كابوس بـراي رهبـران ايـن فرقـه اسـت و بـا              

كلمه اي كه  .شنيدن آن افسار را پاره ميكنند
توانست تشكيالت ظاهرا بغايت محكم فرقه را       

 .به تالطم بيندازد

خود من كه در فرقه بودم ديدم كه تمامي       
نشستهاي مستمر بخاطر اين است و آنجا بود        
كه همه از جمله من فهميـديم كـه سـازماني      

ــه ــت و  ك ــه وارف ــرد چگون ــا ميك ــدر ادع  اينق
زنجيرهايي كه طي ساليان در دستان ما بـود         

شـايد بگوييـد چـه     .چگونه دارد بـاز ميـشود  
ربطي دارد بله قبل از آمدن خانوادها به عراق         
ما كه ارتباطي با بيـرون خـود نداشـتيم و بـا             
ــر   ــه ميــشد فك ــه گفت ــه در فرق خبرهــايي ك

 نفـرات  ميكرديم كه خانواده اصلي مـا همـين       
فرقه هستند و خانواده اصلي مانع ما هستند و 
اصال بايد آنها را طالق داد و ايـن موضـوع در            
ذهن ما شكل گرفته بود كه ديگر خـانواده اي     
براي ما وجود ندارد و پدر و مـادر مـا همـين            

   .رهبري فرقه است
ولي با آمدن خانواده ها به اشرف و ليبرتي         

كنند چـون   مجبور شدند سخت گيريها را كم       
تازه فهميديم كه ما كساني را داريم كه مـا را        
فراموش نكرده اند و چيزهايي كه سران فرقـه       
ميگفتند كـشك و پوشـال بـود و همـين كـه        
احساس كرديم تنها نيـستيم و كـسي هـست     
كه در بيرون ما را حمايت كند فرقـه مجبـور           
شد نه اينكه خودش اين كار را كند كه سخت   

 مـا هـم فهميـديم كـه         گيريها را كـم كنـد و      
ميتوانيم راحت حرفمـان را بـزنيم و خواسـته          
خود را بگـوييم و آنهـا هـم كـه ناچـار بودنـد         
بخاطر فرار ما همه جوره كوتاه بيايند بله ايـن     

لطف و دلسوزيهاي خانواده ها بود كـه جـرات     
  .به ما داد

همين خانواده اي كه در دولت سابق عراق     
راق را يعني صدام حسين جرات آمـدن بـه عـ      

نداشت بله اين خواست خدا بود كه ديكتـاتور        
عراق سرنگون شود و فرقه هم در ادامه آن به          

نزديك شود و مـن كـه در تـشكيالت     نابودي
بودم از همه نفرات كه سوال ميكردم از آمدن         
خـانواده هــا ابــراز خوشـحالي ميكردنــد ولــي   

درست اسـت كـه    .جرات بيان آن را نداشتند
ود ولـي هنـوز در خيلـي از    زنجيرها باز شده ب   

موارد دست بـاال را فرقـه داشـت آن هـم بـه              
پشتوانه دولت آمريكا وعربـستان ولـي ايـن را        
بگويم كه االن در تشكيالت فرقه ديگر ترس و 
واهمه اي افراد ندارند و راحت تمام حرفهـا و          
انتقادات خود را ميكننـد آن هـم نـه بخـاطر            

 شـده  دلسوزي مسئولين فرقه بلكه آنها ناچـار  
 .اند

بله همه خوشـحال از آمـدن خـانواده هـا           
وجرات اين را هنوز نداشـتيم كـه چـرا نمـي             

با خانواده هـا داشـته باشـيم     گذاريد ديداري
 برعكس سران فرقه هر گونه ديدار با خـانواده        
را ممنوع كرده بود و حتي در خيلي از مـوارد       
بايد به خانواده هاي خود دشنام بدهيم و آنها         

را سنگ بزنيم چون طبق دين رجوي اينها از          
كافر بدترند و با القابي از جانب رهبـري فرقـه     
كه در شان خـودش اسـت از قبيـل خـانواده            
الدنگ و يا مزدور و يا خانواده پولكي بـه آنهـا          

باز اين را بگويم كه قبـل از آمـدن       ميداد ولي   
خانواده مـا بـا دنيـاي بيـرون هـيچ ارتبـاطي            
نداشتيم و يا خبرهايي كه از درون فرقه به ما          
ميدادند تمامـا سانـسور شـده و همـه اش در        

ما  .رابطه با شوراي به اصالح ملي مقاومت بود
هيچ رابطه اي نداشته و يا اين   كه با اينترنت

 نشنيده بودند بله خبرهـا  كلمه را خيليها اصال 
سانسور نشده از طريق آنها به ما گفته ميـشد        
و تــازه فهميــديم كــه تمــام خبرهــاي فرقــه  

يـا سانـسور شـده و دروغ اسـت و      سـاختگي 
همين خبرها را كه ميشنيديم از خـانواده هـا          
بين افراد مخفيانـه پخـش ميكـرديم و ديگـر           
مــسئولين و ســران فرقــه خــواب راحتــي     

 .نداشتند

نشستهاي ما سر همين خانواده بود و  تمام  
اينكــه اينهــا را بايــدبا ســنگ زد و تمــام      
نشستهاي مسئولين با رهبـري فرقـه كـه بـه           
گوش ما ميرسيد تماما در رابطه با خـانواده و          
اينكه چگونه افـراد را عليـه آن بـسيج كـرد و       
چگونه افراد را از خانواده هايشان دور كرد بله        



 جلـوي طغيـان را   مگر سران فرقه ميتوانستند 
بگيرند و اين جرات را به نفرات داده بـود كـه            

قبلش كسي جرات  .روزانه تعدادي فرار كنند
آخر فهميديم و نفراتي كه  .اين كار را نداشت

فرار كردند هم همينطور كـه آنهـا نيـستند و           
جراتي پيدا كرده بودند ولي رهبري فرقه كـه         
د از مسئولين گاليه داشت كه جلوي فرار افـرا    

مسئولين فرقه هم جز سنگ زدن و  .را بگيرند
يا دشنام دادن و يا زنجير كردن افراد كـه بـه          
زور بــود و فــيلم گــرفتن از آنهــا و امــضاهاي 
زوركي و طومارهايي را كه جمع ميكردند كه         
خدا را شـاهد ميگيـرم كـه اگـر كـسي امـضا            
نميكرد آنقدر با او حـرف ميزدنـد و شـكنجه            

سردرد ميگرفـت و    روحي مي دادند كه طرف      
مجبور بـه امـضا ميـشد و بـردن نفراتـي كـه             
خانواده آنها به پشت سياج اشرف مي آمد بـه          
تلويزيون خود فرقه كه حتي برگه هـايي هـم          
به افراد ميداند كـه آنهـا را حفـظ كـرده و در       
تلويزيون بگويند ديگر هـيچ روشـي نداشـتند         

اين را هم بگـويم كـه قـضيه     .كه جواب بدهد
 به تلويزيون فرقه و يا نوشتن نامـه         بردن افراد 

به سازمانهاي مختلف از قبيـل ملـل متحـد و      
كميساريا يا صليب سرخ به خواسته افراد نبود   

جمالتـي كـه     و مجبور به اين كار بودند مثل
ميگفتند و با احساسات افراد بازي كردند كـه         

يا اينكه اثبـات كـن    تو انقالبي بزرگي هستي
ته هـاي خـوراكي و   و دادن بـس   كه از مـايي 

لباس و پوشاك چون آنها نقطه ضعف افراد را         

ميدانستند و از آن طريق وارد ميشدند و افراد   
را مجبور به اين كار ميكردند و افرادي هم كه     
زير بار اين گونـه مـسائل نميرفتنـد تهديـد و       
زدن ماركهايي از قبيل مزدور و ترد شدن آنها   

 .را هم مجبور به اين كار ميكردند

آري سازماني كه سر لوحه اش صـداقت و         
فدا است و ظاهرا هـيچ چيـزي زور نيـست و            
همه چيز طبق تمايل افراد هست اينگونـه بـا          
ــافر   ــا را ك ــا خــانواده ه نفــراتش برخــورد و ي

بله ديگر همه روشها را فرقه رفتـه    ميدانست
بود ولي جوابي كه نگرفت بلكـه عـزم و جـزم            

انواده هـا   خانواده ها بيشتر شد و قبل كـه خـ         
بدون برنامه اي مي آمدند مسئولي براي خود        
انتخاب ميكردند و بـا برنامـه وارد ميـشدند و           
اين را بدون هيچ اغراقي ميگويم كه علت جـا          
كن شدن فرقه از اشـرف همـين خـانواده هـا           
بودند چون خود دولت عراق كه با ايـن فرقـه           
ضديت داشت و ميدانست كشتار وسـيعي در        

فرقه شده است ولي نه آن      دولت سابق توسط    
كه كشور اشغالگر يعنـي آمريكـا و همچنـين          
عربستان پشت آنها بود نميتوانـست عليـه آن         
كاري بكند بـا سـماجت و پـشتكار و هـزاران           
كاري كه انجام دادند مجبور كردند كه حتـي         
آمريكا هم با رفتن آنهـا بـه ليبرتـي موافقـت            

 .كند
طبـق صـحبتهاي مـسعود      بله اشرفي كه

 كه مي گفت كـه اگـر اشـرف بايـستد            رجوي
جهان پشت سر آن است و ايستادگي مي كند 
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و يا قلـب تپنـده و يـا شـهر شـرف و هـزاران         
بلـه   .القابي كه داده بود به يكباره جا كن شد

اين حرف تنها من نيست حرف تمام افراد در          
تشكيالت فرقه بود كه تمامـا دسـت روي آن          

ـ          اني آن مي گذاشتند كه خانواده ها باعـث و ب
است و با رفتن به ليبرتي هم همـين داسـتان     
ولي بخاطر مكانش كمتر كه مجبور كردند كه       
فرقه را كه از عراق هزاران كيلـومتر دورتـر از           
ميهن بروند و تازه اينكـه در آلبـاني هـم كـه             
شنيديم بعد از مدتي احتمال دارد خانواده ها        
به اينجا بياينـد احـسنت گفتـيم و در مقابـل        

قه هم ميگفتند كه كجا برويم كـه از         سران فر 
خانواده اي كه دشـنام و   .اينها در امان باشيم

فحش هاي فراواني را تحمل كرد و سنگهايي         
كه جراحتهاي فراواني را بر چهره آنها بوجـود         
آورده بــود و روزهــا و ســاعتها در ســرما و در 

 درجه عراق و هـزاران مـشكالت و   50 گرماي
ـ      دان خـود بعـد از      برخوردها براي ديـدن فرزن

ساليان طوالني لحظه شماري ميكردند بايد ما   
نفرات جداشده يا داخل فرقه تا به ابد مـديون   

انشاهللا كه مقـدمات   .خانواده هاي خود باشيم
سفر خانواده هـا بـه آلبـاني فـراهم شـود كـه         
پيكره نيمه جـان فرقـه بـه زبالـه دان تـاريخ             
بپيوندد و ايـن را گـواه ميـدهم كـه تنهـا راه              
ســرنگوني ايــن فرقــه و رهــائي اعــضا همــين 

  .خانواده است بله همين خانواده
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خواهر يكي از اسيران فرقه رجوي نامـه اي         
 آلبــاني نوشــت و خواســتار بــراي كميــسارياي

 .پيگيري وضعيت برادر خود شد

 تحليلـي فـراق     –به گزارش پايگاه خبـري      
ــرف   ــراعي و از ط ــرا ش ــط زه ــه توس ــن نام          اي
خانواده اي چشم انتظار به شـرح زيـر منتـشر           

 :شده است

  

با عرض سالم و ادب خـدمت كميـسارياي         
عالي آلباني، اين نامه از طـرف مـادر و خـواهر            

ك شراعي اسير فرقـه رجـوي بـراي فرزنـد           مال
 .عزيزمان مي باشد

مالك جان شيرپسر پهلوان سالم، عزيز دل        
و نور چشمانم سالم، مالكم مي داني بـا رفـتن           
تو نور از چشمان و نيرو از بدن نـاتوان مـادرت          

سال مي شـود كـه از       20پسرم  . هم رفته است  
به هر دري زدم شـايد      . جه مي زنم  ضدوري تو   
ي باشد براي قلب زخم خورده ام ولـي     نور اميد 

در . دريغ از يك خبري و نامه اي از طـرف تـو           
حسرت شنيدن صـداي زيبايـت و ديـدن قـد           
رعنايت قامتم خميده شد، چشمهايم كـم سـو       

چشمهايم را عمل كردم   . شد ولي نا اميد نشدم    
بلكه بتوانم نور كمي به آنها بـازگردانم و يكبـار           

 .ديگر روي ماه تو را ببينم

بارها خانواده ها براي ديدن عزيزانـشون بـه      
عراق سفر كردند ولي من بـه خـاطر كـم سـو             
بودن چـشمهايم و نـاتواني جـسمي نتوانـستم         
ــسين و     ــرادرت ح ــي ب ــايم ول ــشان بي همراه
خواهرت زهرا چند بـار آمدنـد و دسـت خـالي       

 .برگشتند

پسرم، قوت قلب پير و شكسته ام تو چطور         
ردي كـه ايـن     سال به مادرت فكر نك    20در اين 

. درد هجران را چگونه مي توانـد تحمـل كنـد           
مگر تو همان پسري نبودي كه نـه تنهـا بـراي           
مادر و خانواده ات بلكه براي همـسايه هـا هـم         

مگر مي توانم بـاور     . دلسوز و كمك حال بودي    
كنم كه دلت براي مادر و خـانواده تنـگ نمـي         

. شود تويي كه قلبت بـراي خـانواده مـي تپيـد      
د كه فكر كنم مالـك مـن پهلـوان          مگر مي شو  

تو كه همـدم  . من به مادر پيرش فكر نمي كند      
و مونس مادر بودي و براي دكتر بردن مادر تـا           
بيمارستان مرا كولت مي گرفتـي چطـور بـاور          
كنم حاال كه پيـر و رنجـور شـدم و سـويي در             

 .چشمانم نمانده تو اصال به من فكر نميكني

نجـوري  مي ترسم در اين سالهاي پيري و ر     
در حــسرت ديــدن قــد و بــاالي رعنــاي تــو و 
بوسيدن و بوييدنت چشم از جهان فرو بنـدم و          

 .آرزوي ديدن دوباره تو را به گور ببرم

پسركم هر لحظه و ثانيـه منتظـر شـنيدن           
صداي زيباي تو و ديدن روي ماهت چشم بـه          

تو را به خدا يك لحظه به چـشمان      . در هستم   
تهاي عــصاي دســ. منتظــر مــادرت فكــر كــن
تـو را بـه خداونـد    . پيروقوت قلبم دوستت دارم  

ــستم     ــرت ه ــان منتظ ــپارم و همچن ــي س م
 .خواهش مي كنم به من زنگ بزن.

 

 دلتنگي هاي خواهر

  

زهرا هستم، تا حاال چند     . مالك جان سالم    

. نامه برايت فرستادم ولي جـوابي نيامـده اسـت    
خودت خوب مي داني كه چقدر براي من مهم         

مادر حرفها رو زد ولي من هـم    . و عزيز هستي    
. خواستم چند جمله اي بـا تـو صـحبت كـنم           

برادر عزيرم دلم برايت بي نهايـت تنـگ شـده            
براي آزادي تو سال ها تـالش كـرديم و      . است  

باز هم هر كاري از دستمان بر بيايد انجام مـي           
دل ما براي شـنيدن صـدايت لـك زده          . دهيم
تـو  داداش گلم تـو فقـط بـرادر نبـودي،       . است

بدون تو زندگي خيلـي  . پشت و پناه من بودي    
عزيـز دلـم، يـار و يـاورم،         . سخت گذشته است  

نمي شود همه حرفهـا را در چنـد خـط نامـه              
به اميد آزادي و بازگشت به آغوش گرم        . نوشت

تو اميد روزهاي سخت و تنهايي من         . خانواده  
اگـر الزم باشـد     . اميدم رو نا اميد نكن      . هستي

تو همـان  .  فداي آزادي تو كنم حاضرم جانم را  
. مالك مهربان و پهلوان در ذهن همـه مانـدي        

قربانت برم، تو را به خدا مـي سـپارم و منتظـر            
فداي آن لحظه اي كه دسـت       . تماست هستم   

  . به تلفن مي بري و شماره مرا مي گيري 
  

 خواهرت زهرا
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 31سفر خاورميانه اي دونالد ترامپ در تاريخ 
ارديبهشت ماه كه وي نشستي هم با سران ارتجاع در 

وريسم داشت و آدرس را اشتباهي رياض حول محور تر
داده بود، هنوز به اتمام نرسيده بود كه در اولين دست 
گرمي تروريستهاي داعش به منچستر انگلستان حمله 
كردند، سپس با گذشت دو هفته تروريستها به سه 
پايتخت جهان يعني كابل و لندن و تهران، حمله كردند 

  .و تلفات هنگفتي از مردم گرفتند
 رانيا  پايگاه خبري تحليلي فراق به نقل ازبه گزارش

د ماه در تهران  خردا17، حمالت روز چهارشنبه فانوس
را داعش به عهده گرفته و افكار عمومي ناچاراً متوجه 

سبك  .اما واقعيت امر غير از اين است .داعش است
عملياتهاي داعش در كشورهاي تحت سيطره كه حضور 
فعال دارند و كشورهاي اروپايي كه امكانات و هواداران 

 آنان طي سالهاي اخير حتي .فراوان دارند، متفاوت است

ك عمليات هدفمند و سازمان يافته در كشورهاي غربي ي
نداشتند و معموالً داراي عملياتهاي كور و غير هدفمند 

 در رابطه با ايران كه سيستم امنيتي قوي دارد و .بودند
ضد داعش است و داعش وسايل و امكانات كافي در اين 
كشور ندارد، الجرم توان عمليات روز چهارشنبه تهران را 

چون پيشبرد عمليات سازمانيافته و دقيق در نداشت، 
تهران و به مقبره آيت اهللا خميني و مجلس شوراي 
اسالمي، نيازمند ارتباطات، شناسايي، تجربه، لجستيك، 
اطالعات و دانش چريكي كافي بود كه از عهده داعش 

نيروهاي آنارشي داعش در ايران حداكثر در  .خارج است
 عملياتهاي كور و انتحاري مرزها مي توانستند اقدام به

مثل انتحار مابين بازار يا حداكثر در نماز جمعه و از اين 
دست ترورهاي كور انجام دهند تا تجربه كافي جهت 

 .عملياتهاي پيچيده تر را كسب نمايند

 خرداد تهران، همان گونه كه 17عمليات چهارشنبه 
از ماهيت ترور و مناطق عملياتي مشهود است، مي 

مانند  .ار دو نيرو، دو ايده و دو خط كاري باشدبايست ك
داعش و مجاهدين خلق كه دومي در اين عمليات مي 
تواند غير از اجرا، مابقي مسايل عمليات را حل و فصل 

عملياتي اشتراكي كه يكي خواسته اش ابراز وجود  .نمايد

و انتقامگيري است و ديگري اما اهداف مهمتري دارد و 
المي مصمم بر انفجار مقبره ضمن مجلس شوراي اس

 .آيت اهللا خميني، است

عمليات در مقبره آيت اهللا خميني حتي به مخيله 
اگر آنها مي خواستند براي اولين بار  .داعش نمي گنجد

اقدام تروريستي در ايران داشته باشند، مي بايست در 
مرزها و حداكثر يك عمليات كور را به سرانجام مي 

تخت يك كشور نيازمند تجربه و رفتن به پاي .رساندند
يك كشور و انبوه تداركات و  اعتماد به نفس و پشتيباني

طراحي و برنامه ريزي دارد كه اينها در زمره توان و تجربه 
 .داعش نيست

آناني كه از ماهيت و عملكرد و لجاجت رهبري فرقه 
 دارند كه مسعود رجوي در رجوي آشنايي دارند، به ياد

حين آماده سازي و برنامه ريزي عمليات فروغ جاويدان و 
چند شب مانده به انجام عمليات، رو به محمود عطايي و 
با تاكيد گفته بود، وقتي به تهران رسيدي در اولين اقدام 

انفجار مقبره آيت اهللا  !قبر خميني را منفجر مي كني
مود عطايي پس از خميني، جزو فرامين عملياتي مح

البته عمليات فروغ جاويدان در سال  .تصرف تهران بود
 شكست خورد، اما مجاهدين خلق كراراً از چنين 1367

عملياتي كه به مثابه رويا و وصيت رهبري مجاهدين 
 .شمرده مي شد حرف مي زدند

عمليات مشترك تهران، در حالي انجام گرفت كه در 
 مقبره آيت اهللا خميني، بخشي از عمليات سيانور و زن و

وجود داشت كه دقيقاً فرقه رجوي غير مستقيم مي 
خواستند نيات و آرمانهاي خود را وارد عمليات كرده و 
به مقامات جمهوري اسالمي برسانند كه آنان هنوز داراي 
توانمنديهاي نظامي هستند و قادرند از دور دستي در 

 .آتش داشته باشند

دقيقاً به  .اصالحات بودعمليات مشترك تهران، ضد 
مثابه عملياتهايي كه مجاهدين خلق در ابتداي دولت 

 كه 1376در سال  .محمد خاتمي در تهران داشتند
دولت اصالحات بر سر كار آمد، مجاهدين خلق اگر 
دست روي دست مي گذاشتند، ناچاراً شاهد مرگ خود 
در داخل و خارج از ايران مي شدند لذا در اسرع وقت 

هاي ضد اصالحات را با كمك بعث عراق و در عمليات
 مجاهدين خلق 1377در سال  .تهران به پيش بردند

عمليات مشتركي را به كمك بعث عراق در تهران، اجرا 
از سوژه ها صياد شيرازي، از جانب عراق  كردند كه يكي

و ديگري اسداهللا الجوردي، متعلق به مجاهدين خلق 
 و ضد اصالحات در اين گونه عملياتهاي مشترك .بود

 خرداد ماه امسال در 17ايران، مجدداً روز چهارشنبه 
تهران اتفاق افتاد و هدف از انتخاب مجلس شوراي 
اسالمي، اختالل در تشكيل كابينه اصالح طلب از جانب 
حسن روحاني بود و انفجار در مقبره آيت اهللا خميني، 

ن به اين دليل بود كه مجاهدين خلق مي خواستند به اي
وسيله زنده بودن و اجراي وصيت مسعود رجوي را 
محقق كنند و موضوعي متفاوت از نمايش پارسال در 
بورژه پاريس كه تركي الفيصل خبر مرگ مسعود رجوي 

با عمليات تروريستي در تهران  .را داده بود، داشته باشند
كه اگر جواب مي داد، مجاهدين خلق مي توانستند 

 .يشان را سورپرايز كنندجملگي اربابان و نيروها

با اين وصف، راز عمليات تهران از زير قباي 
آنان، مدتهاست كه طي  .مجاهدين خلق بيرون زد

تبليغات پر طمطراق و پر سروصدايي اعالم مي دارند كه 
مراسم ويلپنت پاريس امسال با سالهاي گذشته متفاوت 

به راستي چرا بايد نمايش امسال مجاهدين  .خواهد بود
 كه در سالن ويلپنت پاريس و قرار است دهم تيرماه خلق

امسال برگزار شود، بايد متفاوت از سالهاي قبل باشد؟ آيا 
مجاهدين خلق طي سال گذشته جز شكست، دستاورد 
ديگري داشتند تا حرف تازه اي در مراسم ويلپنت امسال 

 داشته باشند؟

آنان در مراسم ويلپنت امسال مي خواستند همه ي 
 ناكاميهاي خود را كه طي سال گذشته و از شكست و

مرحوم شدن مسعود رجوي آغاز شده و به انتخابات 
ايران و روي كار آمدن حسن روحاني منجر شده بود، 

 سپتامبر سال 11توسط يك خبر ظاهراً خوش بمثابه 
 در آمريكا، جملگي اربابان و نيروهاي روحيه باخته 2001

آنان از قبل مي خود را سورپرايز كنند، خبري كه 
  .دانستند و ديگران غافل بودند

  

  ساختار عمليات خرابكاري در تهران

   مطابق با نيت فرقه رجوي بود
 

  خانواده مالك شراعيدل تنگي هاي 
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مريم : مدير عامل انجمن نجات كشور گفت
رجوي مي گفت هنر يك مجاهد خلق اين است 

 رو بشناسد و طبق آن ”مسعود“كه تمايالت 
  .تمايالت عمل كند

به گزارش پايگاه خبري تحليلي فراق، ابراهيم 
خدابنده مديرعامل انجمن نجات و يكي از اعضاي 
جدا شده از سازمان منافقين در گفتگو با خبرنگار 

، هدف انجمن نجات را آشنا كردن عصرهامون
فرقه هاي ضاله  ن با مقوله هاي فكريدانشگاهيا

علي الخصوص فرقه تروريستي رجوي دانست و 
ضمن تأكيد بر هوشياري دانشجويان در فضاي 

در حال حاضر اين فرقه ها دست  :مجازي گفت
از تبليغات گسترده برداشته و به صورت جزئي و 
كانالي در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي 

جذب دانشجويان اقدام به شستشوي مغزي و 
 .مي كنند

وي با اشاره به سابقه عضويت خود در 
گروهك منافقين در سال هاي گذشته، نداشتن 
ايدئولوژي مستقل اعضا و انجام عمليات هاي 
رواني متعدد را از نقاط ضعف اين گروهك 

وابستگي به غرب و آلوده شدن  :برشمرد و گفت
به همكاري با صدام حسين در زمان جنگ چهره 

ت مسعود رجوي و دوستانش را به همه نشان زش
داد، به طوري كه حتي اپوزيسيون و سلطنت 

 .طلب ها اين اقدام را نفي مي كردند

 را به 67خدابنده مسئوليت اعدام هاي سال 
 67در سال  :مسعود رجوي منتسب كرد و افزود

مسعود رجوي در عراق بود و نيروهايش ضمن 
و مدافعان ايراني را تجاوز به خاك ايران، مرزبانان 

به قتل رساندند، وقتي همين افراد در زندان ادعا 
مي كنند ما سرموضع خود هستيم يعني صحه 
مي گذارند بر چنين خيانتي، از نظام نمي شود 
انتظار داشت با امنيت كشور بازي كند، اين اعدام 
ها مسئوليتش با مسعود رجوي است و من اين را 

 .گفته امبه خانواده قربانيان هم 

اين عضو جدا شده از گروهك رجوي با بيان 
ديگر اعضاي سازمان مبني بر انطباق خود   تالش 

با شرايط روز و محيط براي بقاي بيشتر و تأمين 
صدام اسپانسر  :ادامه داد  منافع رهبر حزب، 

مجاهدين خلق بود، سقوط صدام حسين آغازي 

بر پايان مجاهدين خلق بود و مسئول همه اين 
ناكامي هاي سازمان،   ش بيني هاي غلط،پي

 آلوده شدن به همكاري با صدام، مسعود رجوي

يك شكست خورده اي بود كه بايد پاسخگو 
 .باشد

مديرعامل انجمن نجات استان در مقايسه 
تطبيقي گروه تروريستي داعش با گروهك 

اين دو گروه در ظاهر بسيار  :منافقين گفت
است، سواستفاده متفاوتند اما ماهيت هردو يكي 
و استفاده از تركيه   از اسالم، استفاده از خشونت 

 .براي ترانزيت از وجوه تشابه آن هاست

وي همچنين نوع ترفند و هدف دشمنان 
هميشه  :نظام در انتخابات را اينگونه بيان كرد

سازمان تالش مي كند مردم را از تظاهرات هاي 
 وقتي انقالبي و انتخابات دور كند، زيرا ميداند

غربي ها به ايران نگاه مي كنند به قدرت تكيه 
نظام به حضور مردم در تمامي عرصه هاي 
سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشور پي مي برند 
و تا زماني كه اين حضور مردم هست اين نظام 

 .حفظ مي شود

ابراهيم خدابنده به دستگيري خود در حالي 
ن  ميليون دالر از طرف سازما2كه حامل مبلغ 

 :منافقين بوده است، اشاره كرد و اظهار داشت

پس از دستگيري به ايران منتقل شدم و در اين  
مدت با مطالعه كتب فرقه هاي مختلف و كتاب 
هاي اوليه سازمان، ماهيت گروهك و به عوام 
فريبي هايشان پي بردم و احساس تكليف كردم 
كه جواناني را كه شايد امروز فريب بخورند را 

 .يي كنم تا با چشم بازتري فعاليت كنندراهنما

وي در پايان ضمن اشاره به تهديد داعش در 
خصوص حمله به ايران و تبديل آن به كشوري 

ايران تجربه  :بي ثبات در منطقه خاطرنشان كرد
مبارزه با منافقين رو در عمليات مرصاد را به 
فرماندهي سپهبد شهيد صياد شيرازي را دارد و 

 ايران از كشورهاي مسلمان اگر حمايت هاي
منطقه نبود، ارتش هاي كالسيك سوريه و عراق 

 .قدرت تقابل با داعش و متحدانش را نداشتند

 

  افشاگري
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  :مدير عامل انجمن نجات

  داعش و منافقين محصول يك ايده هستند
 

  

   شما مخاطبان محترم هستيممنتظر نظر ، انتقاد و پيشنهادهاي
  

  :پست الكترونيكي

Faragngo@gmail.com  

  بيانيه ها و نامه هاي ارسالي خانواده ها 

 مجامع بين المللي و  اسيرانبه

 

 

  .به اسيران و مجامع بين المللي نگاهي دارد صفحه هاي پيش رو به بخشي از نامه هاي ارسالي خانواده ها :فراق

  .الزم به توضيح است بخش مهمي از اين  نامه ها از سوي انجمن نجات استان اردبيل به مجامع بين المللي ارسال شده است
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  گيشه
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مريم : مدير عامل انجمن نجات كشور گفت
رجوي مي گفت هنر يك مجاهد خلق اين است 

 رو بشناسد و طبق آن ”مسعود“كه تمايالت 
  .تمايالت عمل كند

به گزارش پايگاه خبري تحليلي فراق، ابراهيم 
خدابنده مديرعامل انجمن نجات و يكي از اعضاي 
جدا شده از سازمان منافقين در گفتگو با خبرنگار 

، هدف انجمن نجات را آشنا كردن عصرهامون
فرقه هاي ضاله  ن با مقوله هاي فكريدانشگاهيا

علي الخصوص فرقه تروريستي رجوي دانست و 
ضمن تأكيد بر هوشياري دانشجويان در فضاي 

در حال حاضر اين فرقه ها دست  :مجازي گفت
از تبليغات گسترده برداشته و به صورت جزئي و 
كانالي در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي 

جذب دانشجويان اقدام به شستشوي مغزي و 
 .مي كنند

وي با اشاره به سابقه عضويت خود در 
گروهك منافقين در سال هاي گذشته، نداشتن 
ايدئولوژي مستقل اعضا و انجام عمليات هاي 
رواني متعدد را از نقاط ضعف اين گروهك 

وابستگي به غرب و آلوده شدن  :برشمرد و گفت
به همكاري با صدام حسين در زمان جنگ چهره 

ت مسعود رجوي و دوستانش را به همه نشان زش
داد، به طوري كه حتي اپوزيسيون و سلطنت 

 .طلب ها اين اقدام را نفي مي كردند

 را به 67خدابنده مسئوليت اعدام هاي سال 
 67در سال  :مسعود رجوي منتسب كرد و افزود

مسعود رجوي در عراق بود و نيروهايش ضمن 
و مدافعان ايراني را تجاوز به خاك ايران، مرزبانان 

به قتل رساندند، وقتي همين افراد در زندان ادعا 
مي كنند ما سرموضع خود هستيم يعني صحه 
مي گذارند بر چنين خيانتي، از نظام نمي شود 
انتظار داشت با امنيت كشور بازي كند، اين اعدام 
ها مسئوليتش با مسعود رجوي است و من اين را 

 .گفته امبه خانواده قربانيان هم 

اين عضو جدا شده از گروهك رجوي با بيان 
ديگر اعضاي سازمان مبني بر انطباق خود   تالش 

با شرايط روز و محيط براي بقاي بيشتر و تأمين 
صدام اسپانسر  :ادامه داد  منافع رهبر حزب، 

مجاهدين خلق بود، سقوط صدام حسين آغازي 

بر پايان مجاهدين خلق بود و مسئول همه اين 
ناكامي هاي سازمان،   ش بيني هاي غلط،پي

 آلوده شدن به همكاري با صدام، مسعود رجوي

يك شكست خورده اي بود كه بايد پاسخگو 
 .باشد

مديرعامل انجمن نجات استان در مقايسه 
تطبيقي گروه تروريستي داعش با گروهك 

اين دو گروه در ظاهر بسيار  :منافقين گفت
است، سواستفاده متفاوتند اما ماهيت هردو يكي 
و استفاده از تركيه   از اسالم، استفاده از خشونت 

 .براي ترانزيت از وجوه تشابه آن هاست

وي همچنين نوع ترفند و هدف دشمنان 
هميشه  :نظام در انتخابات را اينگونه بيان كرد

سازمان تالش مي كند مردم را از تظاهرات هاي 
 وقتي انقالبي و انتخابات دور كند، زيرا ميداند

غربي ها به ايران نگاه مي كنند به قدرت تكيه 
نظام به حضور مردم در تمامي عرصه هاي 
سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشور پي مي برند 
و تا زماني كه اين حضور مردم هست اين نظام 

 .حفظ مي شود

ابراهيم خدابنده به دستگيري خود در حالي 
ن  ميليون دالر از طرف سازما2كه حامل مبلغ 

 :منافقين بوده است، اشاره كرد و اظهار داشت

پس از دستگيري به ايران منتقل شدم و در اين  
مدت با مطالعه كتب فرقه هاي مختلف و كتاب 
هاي اوليه سازمان، ماهيت گروهك و به عوام 
فريبي هايشان پي بردم و احساس تكليف كردم 
كه جواناني را كه شايد امروز فريب بخورند را 

 .يي كنم تا با چشم بازتري فعاليت كنندراهنما

وي در پايان ضمن اشاره به تهديد داعش در 
خصوص حمله به ايران و تبديل آن به كشوري 

ايران تجربه  :بي ثبات در منطقه خاطرنشان كرد
مبارزه با منافقين رو در عمليات مرصاد را به 
فرماندهي سپهبد شهيد صياد شيرازي را دارد و 

 ايران از كشورهاي مسلمان اگر حمايت هاي
منطقه نبود، ارتش هاي كالسيك سوريه و عراق 

 .قدرت تقابل با داعش و متحدانش را نداشتند

 

  افشاگري
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  :مدير عامل انجمن نجات

  داعش و منافقين محصول يك ايده هستند
 

  

   شما مخاطبان محترم هستيممنتظر نظر ، انتقاد و پيشنهادهاي
  

  :پست الكترونيكي

Faragngo@gmail.com  

  بيانيه ها و نامه هاي ارسالي خانواده ها 

 مجامع بين المللي و  اسيرانبه

 

 

  .به اسيران و مجامع بين المللي نگاهي دارد صفحه هاي پيش رو به بخشي از نامه هاي ارسالي خانواده ها :فراق

  .الزم به توضيح است بخش مهمي از اين  نامه ها از سوي انجمن نجات استان اردبيل به مجامع بين المللي ارسال شده است

 



خواهر يكي از اسيران فرقه رجوي نامـه اي         
 آلبــاني نوشــت و خواســتار بــراي كميــسارياي

 .پيگيري وضعيت برادر خود شد

 تحليلـي فـراق     –به گزارش پايگاه خبـري      
ــرف   ــراعي و از ط ــرا ش ــط زه ــه توس ــن نام          اي
خانواده اي چشم انتظار به شـرح زيـر منتـشر           

 :شده است

  

با عرض سالم و ادب خـدمت كميـسارياي         
عالي آلباني، اين نامه از طـرف مـادر و خـواهر            

ك شراعي اسير فرقـه رجـوي بـراي فرزنـد           مال
 .عزيزمان مي باشد

مالك جان شيرپسر پهلوان سالم، عزيز دل        
و نور چشمانم سالم، مالكم مي داني بـا رفـتن           
تو نور از چشمان و نيرو از بدن نـاتوان مـادرت          

سال مي شـود كـه از       20پسرم  . هم رفته است  
به هر دري زدم شـايد      . جه مي زنم  ضدوري تو   
ي باشد براي قلب زخم خورده ام ولـي     نور اميد 

در . دريغ از يك خبري و نامه اي از طـرف تـو           
حسرت شنيدن صـداي زيبايـت و ديـدن قـد           
رعنايت قامتم خميده شد، چشمهايم كـم سـو       

چشمهايم را عمل كردم   . شد ولي نا اميد نشدم    
بلكه بتوانم نور كمي به آنها بـازگردانم و يكبـار           

 .ديگر روي ماه تو را ببينم

بارها خانواده ها براي ديدن عزيزانـشون بـه      
عراق سفر كردند ولي من بـه خـاطر كـم سـو             
بودن چـشمهايم و نـاتواني جـسمي نتوانـستم         
ــسين و     ــرادرت ح ــي ب ــايم ول ــشان بي همراه
خواهرت زهرا چند بـار آمدنـد و دسـت خـالي       

 .برگشتند

پسرم، قوت قلب پير و شكسته ام تو چطور         
ردي كـه ايـن     سال به مادرت فكر نك    20در اين 

. درد هجران را چگونه مي توانـد تحمـل كنـد           
مگر تو همان پسري نبودي كه نـه تنهـا بـراي           
مادر و خانواده ات بلكه براي همـسايه هـا هـم         

مگر مي توانم بـاور     . دلسوز و كمك حال بودي    
كنم كه دلت براي مادر و خـانواده تنـگ نمـي         

. شود تويي كه قلبت بـراي خـانواده مـي تپيـد      
د كه فكر كنم مالـك مـن پهلـوان          مگر مي شو  

تو كه همـدم  . من به مادر پيرش فكر نمي كند      
و مونس مادر بودي و براي دكتر بردن مادر تـا           
بيمارستان مرا كولت مي گرفتـي چطـور بـاور          
كنم حاال كه پيـر و رنجـور شـدم و سـويي در             

 .چشمانم نمانده تو اصال به من فكر نميكني

نجـوري  مي ترسم در اين سالهاي پيري و ر     
در حــسرت ديــدن قــد و بــاالي رعنــاي تــو و 
بوسيدن و بوييدنت چشم از جهان فرو بنـدم و          

 .آرزوي ديدن دوباره تو را به گور ببرم

پسركم هر لحظه و ثانيـه منتظـر شـنيدن           
صداي زيباي تو و ديدن روي ماهت چشم بـه          

تو را به خدا يك لحظه به چـشمان      . در هستم   
تهاي عــصاي دســ. منتظــر مــادرت فكــر كــن
تـو را بـه خداونـد    . پيروقوت قلبم دوستت دارم  

ــستم     ــرت ه ــان منتظ ــپارم و همچن ــي س م
 .خواهش مي كنم به من زنگ بزن.

 

 دلتنگي هاي خواهر

  

زهرا هستم، تا حاال چند     . مالك جان سالم    

. نامه برايت فرستادم ولي جـوابي نيامـده اسـت    
خودت خوب مي داني كه چقدر براي من مهم         

مادر حرفها رو زد ولي من هـم    . و عزيز هستي    
. خواستم چند جمله اي بـا تـو صـحبت كـنم           

برادر عزيرم دلم برايت بي نهايـت تنـگ شـده            
براي آزادي تو سال ها تـالش كـرديم و      . است  

باز هم هر كاري از دستمان بر بيايد انجام مـي           
دل ما براي شـنيدن صـدايت لـك زده          . دهيم
تـو  داداش گلم تـو فقـط بـرادر نبـودي،       . است

بدون تو زندگي خيلـي  . پشت و پناه من بودي    
عزيـز دلـم، يـار و يـاورم،         . سخت گذشته است  

نمي شود همه حرفهـا را در چنـد خـط نامـه              
به اميد آزادي و بازگشت به آغوش گرم        . نوشت

تو اميد روزهاي سخت و تنهايي من         . خانواده  
اگـر الزم باشـد     . اميدم رو نا اميد نكن      . هستي

تو همـان  .  فداي آزادي تو كنم حاضرم جانم را  
. مالك مهربان و پهلوان در ذهن همـه مانـدي        

قربانت برم، تو را به خدا مـي سـپارم و منتظـر            
فداي آن لحظه اي كه دسـت       . تماست هستم   

  . به تلفن مي بري و شماره مرا مي گيري 
  

 خواهرت زهرا
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 31سفر خاورميانه اي دونالد ترامپ در تاريخ 
ارديبهشت ماه كه وي نشستي هم با سران ارتجاع در 

وريسم داشت و آدرس را اشتباهي رياض حول محور تر
داده بود، هنوز به اتمام نرسيده بود كه در اولين دست 
گرمي تروريستهاي داعش به منچستر انگلستان حمله 
كردند، سپس با گذشت دو هفته تروريستها به سه 
پايتخت جهان يعني كابل و لندن و تهران، حمله كردند 

  .و تلفات هنگفتي از مردم گرفتند
 رانيا  پايگاه خبري تحليلي فراق به نقل ازبه گزارش

د ماه در تهران  خردا17، حمالت روز چهارشنبه فانوس
را داعش به عهده گرفته و افكار عمومي ناچاراً متوجه 

سبك  .اما واقعيت امر غير از اين است .داعش است
عملياتهاي داعش در كشورهاي تحت سيطره كه حضور 
فعال دارند و كشورهاي اروپايي كه امكانات و هواداران 

 آنان طي سالهاي اخير حتي .فراوان دارند، متفاوت است

ك عمليات هدفمند و سازمان يافته در كشورهاي غربي ي
نداشتند و معموالً داراي عملياتهاي كور و غير هدفمند 

 در رابطه با ايران كه سيستم امنيتي قوي دارد و .بودند
ضد داعش است و داعش وسايل و امكانات كافي در اين 
كشور ندارد، الجرم توان عمليات روز چهارشنبه تهران را 

چون پيشبرد عمليات سازمانيافته و دقيق در نداشت، 
تهران و به مقبره آيت اهللا خميني و مجلس شوراي 
اسالمي، نيازمند ارتباطات، شناسايي، تجربه، لجستيك، 
اطالعات و دانش چريكي كافي بود كه از عهده داعش 

نيروهاي آنارشي داعش در ايران حداكثر در  .خارج است
 عملياتهاي كور و انتحاري مرزها مي توانستند اقدام به

مثل انتحار مابين بازار يا حداكثر در نماز جمعه و از اين 
دست ترورهاي كور انجام دهند تا تجربه كافي جهت 

 .عملياتهاي پيچيده تر را كسب نمايند

 خرداد تهران، همان گونه كه 17عمليات چهارشنبه 
از ماهيت ترور و مناطق عملياتي مشهود است، مي 

مانند  .ار دو نيرو، دو ايده و دو خط كاري باشدبايست ك
داعش و مجاهدين خلق كه دومي در اين عمليات مي 
تواند غير از اجرا، مابقي مسايل عمليات را حل و فصل 

عملياتي اشتراكي كه يكي خواسته اش ابراز وجود  .نمايد

و انتقامگيري است و ديگري اما اهداف مهمتري دارد و 
المي مصمم بر انفجار مقبره ضمن مجلس شوراي اس

 .آيت اهللا خميني، است

عمليات در مقبره آيت اهللا خميني حتي به مخيله 
اگر آنها مي خواستند براي اولين بار  .داعش نمي گنجد

اقدام تروريستي در ايران داشته باشند، مي بايست در 
مرزها و حداكثر يك عمليات كور را به سرانجام مي 

تخت يك كشور نيازمند تجربه و رفتن به پاي .رساندند
يك كشور و انبوه تداركات و  اعتماد به نفس و پشتيباني

طراحي و برنامه ريزي دارد كه اينها در زمره توان و تجربه 
 .داعش نيست

آناني كه از ماهيت و عملكرد و لجاجت رهبري فرقه 
 دارند كه مسعود رجوي در رجوي آشنايي دارند، به ياد

حين آماده سازي و برنامه ريزي عمليات فروغ جاويدان و 
چند شب مانده به انجام عمليات، رو به محمود عطايي و 
با تاكيد گفته بود، وقتي به تهران رسيدي در اولين اقدام 

انفجار مقبره آيت اهللا  !قبر خميني را منفجر مي كني
مود عطايي پس از خميني، جزو فرامين عملياتي مح

البته عمليات فروغ جاويدان در سال  .تصرف تهران بود
 شكست خورد، اما مجاهدين خلق كراراً از چنين 1367

عملياتي كه به مثابه رويا و وصيت رهبري مجاهدين 
 .شمرده مي شد حرف مي زدند

عمليات مشترك تهران، در حالي انجام گرفت كه در 
 مقبره آيت اهللا خميني، بخشي از عمليات سيانور و زن و

وجود داشت كه دقيقاً فرقه رجوي غير مستقيم مي 
خواستند نيات و آرمانهاي خود را وارد عمليات كرده و 
به مقامات جمهوري اسالمي برسانند كه آنان هنوز داراي 
توانمنديهاي نظامي هستند و قادرند از دور دستي در 

 .آتش داشته باشند

دقيقاً به  .اصالحات بودعمليات مشترك تهران، ضد 
مثابه عملياتهايي كه مجاهدين خلق در ابتداي دولت 

 كه 1376در سال  .محمد خاتمي در تهران داشتند
دولت اصالحات بر سر كار آمد، مجاهدين خلق اگر 
دست روي دست مي گذاشتند، ناچاراً شاهد مرگ خود 
در داخل و خارج از ايران مي شدند لذا در اسرع وقت 

هاي ضد اصالحات را با كمك بعث عراق و در عمليات
 مجاهدين خلق 1377در سال  .تهران به پيش بردند

عمليات مشتركي را به كمك بعث عراق در تهران، اجرا 
از سوژه ها صياد شيرازي، از جانب عراق  كردند كه يكي

و ديگري اسداهللا الجوردي، متعلق به مجاهدين خلق 
 و ضد اصالحات در اين گونه عملياتهاي مشترك .بود

 خرداد ماه امسال در 17ايران، مجدداً روز چهارشنبه 
تهران اتفاق افتاد و هدف از انتخاب مجلس شوراي 
اسالمي، اختالل در تشكيل كابينه اصالح طلب از جانب 
حسن روحاني بود و انفجار در مقبره آيت اهللا خميني، 

ن به اين دليل بود كه مجاهدين خلق مي خواستند به اي
وسيله زنده بودن و اجراي وصيت مسعود رجوي را 
محقق كنند و موضوعي متفاوت از نمايش پارسال در 
بورژه پاريس كه تركي الفيصل خبر مرگ مسعود رجوي 

با عمليات تروريستي در تهران  .را داده بود، داشته باشند
كه اگر جواب مي داد، مجاهدين خلق مي توانستند 

 .يشان را سورپرايز كنندجملگي اربابان و نيروها

با اين وصف، راز عمليات تهران از زير قباي 
آنان، مدتهاست كه طي  .مجاهدين خلق بيرون زد

تبليغات پر طمطراق و پر سروصدايي اعالم مي دارند كه 
مراسم ويلپنت پاريس امسال با سالهاي گذشته متفاوت 

به راستي چرا بايد نمايش امسال مجاهدين  .خواهد بود
 كه در سالن ويلپنت پاريس و قرار است دهم تيرماه خلق

امسال برگزار شود، بايد متفاوت از سالهاي قبل باشد؟ آيا 
مجاهدين خلق طي سال گذشته جز شكست، دستاورد 
ديگري داشتند تا حرف تازه اي در مراسم ويلپنت امسال 

 داشته باشند؟

آنان در مراسم ويلپنت امسال مي خواستند همه ي 
 ناكاميهاي خود را كه طي سال گذشته و از شكست و

مرحوم شدن مسعود رجوي آغاز شده و به انتخابات 
ايران و روي كار آمدن حسن روحاني منجر شده بود، 

 سپتامبر سال 11توسط يك خبر ظاهراً خوش بمثابه 
 در آمريكا، جملگي اربابان و نيروهاي روحيه باخته 2001

آنان از قبل مي خود را سورپرايز كنند، خبري كه 
  .دانستند و ديگران غافل بودند

  

  ساختار عمليات خرابكاري در تهران

   مطابق با نيت فرقه رجوي بود
 

  خانواده مالك شراعيدل تنگي هاي 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايـن  سوال خانواده هاي اسيران فرقه از شـما         
است كه آيـا فرزنـدان مـا اجـازه مالقـات بـا               

 خانواده خود را ندارند ؟

شما بـه قطـع اطـالع داريـد كـه مـريم قجـر         
عضدانلو ، يك تروريـست ، آدم ربـا و خيانـت         
كار است پس چرا رفت وآمد سـران فرقـه بـه      
كشورشما راحت اسـت ولـي بـه خـانواده هـا            
اجازه حضور و يا ديدار بـا عزيـزان داده نمـي           

 شود؟

چرا اسيران اشرف و ليبرتي ، مجدد در كشور         
 و گرفتـار شـدند ،       آلباني به نوعي ديگر اسـير     

مگر اين افراد را شما به عنوان پناهنده قبـول          
 نكرديد؟

چرا بازهم بايد همان برنامه ها و شكنجه هاي        
گذشته بر فرزندان ما در كشورشما اعمال مي       

 شود ؟

چــرا شــما بــه عنــوان يــك صــاحب خانــه از  
وضعيت ميهمانان خود خبـر نداريـد ؟اكنـون         

ور شما مي از حضور اسيران ما در كش	دوسال 
گذرد چرا تا به حال تالش نكرديد كـه حتـي           

 يك ديدار و يا مالقات صورت بگيرد ؟

شما جـرات رسـانه ايـي كـردن آن را داشـته          
 سال انتظار و تالش براي 35باشيد كه پس از  

دقيقه ايي ديدار ، نور اميـدي در دل مـادران        
 .بي گناه دميده شود

ي در نهايت ضمن اين كه اميدواريم حـضرتعال     
به خواسـته هـاي قـانوني خـانواده هـا پاسـخ           
دهيد، مـريم قجـر نيـز در آلبـاني بدانـد كـه              
خــانواده هــا تــا آزادي آخــرين نفــر دســت از 

 . فعاليت و تالش برنخواهند داشت

به يقـين نـابودي فرقـه تروريـستي رجـوي و          
به دست خانواده هاي مقاوم     	خونخواران فرقه   

 .و استوار خواهد بود
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         مادري از ميان ما رفت كهچندي پيش
ت به دل در انتظار ديدار سال ها بي قرار و حسر

  .فرزند خود بود
مشيت  الهي اين چنين شد كه مادر چشم 
انتظار حمداله مستانه بدون ديدار با فرزند خود 

نمي دانيم اين . چشم از اين جهان فرو بندد
اسيران كي از خواب غفلت بيدار مي شوند و به 
سوي خانواده هاي خود باز مي گردند تا معناي 

 .بفهمند اواقعي زندگي ر

فرزندان بزرگوار آن مرحومه چند روز قبل از 
عيد با حضور در دفتر انجمن نجات استان اردبيل 
تنها آرزوي مادر خود را ديدار برادر اسيرشان 
عنوان مي كردند اما صد حيف و افسوس كه 
حمداله صداي آن ها را به گوش نخريد ولي 
خواهران و برادران هنوز هم براي ديدن روي 

 .در لحظه شماري مي كنندبرا

دفتر   نيزچند روز قبل از درگذشت ايشان
بيمار عيادتي از مادر  انجمن نجات استان اردبيل

اي : گفتصمداله داشت كه در اين ديدار وي 
كاش فرصتي باشد تا براي لحظه اي فرزندم را 

 .ببينم و با خيال راحت از اين دنيا بروم

با حالتي در اين ديدار مادر صمداله مستانه 
 سال 28: خسته و صدايي رنجور اظهار داشت

مي شود در فراق پسرش همچو فراق حضرت 
 .  مي كند  يوسف، خون گريه

بيست و هشت سال به دنبال جاي : وي گفت
پاي صمداله در كوهاي روستاي خودمان گشتم، 
من گناهي نكردم اگر شما سواد داريد فقط 

ب بنويسيد مادر صمداله همچون حضرت يقعو
در اين كوهاي گيس سفيد كرد ، عمرش به 

 .پايان نزديك شد ولي خبري از يوسف نيامد

خاطرات زندگي اين مادر جنايات رجوي 
 . وطن فروش و ملت فروش را قطور تر مي كند

 اشكهاي و ناله ها ، سنگها و آتشها ، تهمت 

ها و تهديدها ، همه در اين پرونده ضبط شده 
ي در پيشگاه خدا و است تا زماني كه اين جان

ملت قهرمان ايران جوابگوي تمامي اعمال خود 
 . شود

خانواده مستانه چندين سال در كنار خانواده 
هاي متحصن ، درپشت دربهاي زندان اشرف 

 . براي مالقات با اسير خود همراه و همدرد بودند

        اي كاش اسيران دربند فرقه رجوي فقط
نواده هايشان را مي توانستند دقايقي صحبت خا

مي يافتند   اي كاش اين اسيران، فرصتي . بشنوند
تا آغوش مادر داغدار ، خواهر دلشكسته و خانواده 

اي كاش در  .نگران خود را به اختيار درك كنند
اين عصر مدرن وسايل ارتباط جمعي به ابتدايي 
ترين آنها دست مي يافتند تا بدانند تلفن همراه و 

فهميدند دنيا چارچوب اينترنت چيست و مي 
بسته عقايد رجوي ملعون نيست كه گويا اين امر 

 .به اميد خداوند به زودي در حال وقوع مي باشد
مادرچشم انتظار حمداله مستانه نيز چشم از 

 اسيران كي بيدار مي شوند؟:جهان فرو بست

از خداوند متعال براي مرحومه كربالئيه مينا  
نموده و براي اسودي طلب رحمت و غفران الهي 

فرزندان مهربان و دلسوز و ساير اعضاي خانواده و 
 .بازماندگان صبر جميل مسئلت داريم
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جمعي از خانواده هاي اسيران فرقه رجوي بـا         
ارسال نامه اي به ايميل و تويتر نخست وزيـر          

پاسخ وي به درخواست آن ها      آلباني خواستار   
بـا   چرا به فرزندانشان اجـازه مالقـات   	و اينكه 
 . داده نمي شود، شدند	خانواده

 تحليلي فراق، ايـن     –به گزارش پايگاه خبري     
 	نامه توسط انجمن نجات استان اردبيل و بـه         

 :شرح زير منتشر شده است

 

 جناب آقاي ادي راما

  نخست وزير محترم كشور آلباني
 

باسالم و احترام بدينوسيله به استحضار عـالي        
 	ي هستيم كهمي رساند ما هزاران خانواده هاي

بــه دســت فرقــه 	آن هــا 	گنــاه  فرزنــدان بــي
 . تروريستي رجوي اسير و زنداني شده است

مزدوران فرقه رجوي، فرزندان مظلوم ما را بـا         
 35فريب و نيرنگ از راه هاي مختلف ربوده و      

سال است كه مالقات خانواده ها را بـا آن هـا            
 . ممنوع اعالم كردند

انواده در فرقـه    پدر، مادر، همسر، فرزنـد و خـ       
تروريستي رجوي مفهـومي نـدارد و سـركرده      
هاي اين فرقه عاطفه، عشق و محبت را بـراي      

 .اعضاي خود حرام نمودند

ارتباط با دنياي بيرون ، رفت و آمد بـه درون           
مقر اعضا به طـور كامـل ممنـوع بـوده و اگـر        
فرماندهان متوجه چنين حركت غيـر قـانوني        

لــي همچــون شـوند، نفــر مـورد نظــر بـه دالي   
ــواع   ــا ان داشــتن ســرطان ، عفونــت كليــه و ي
    بيماري هاي سـاختگي ديگـر كـشته خواهـد          

 . شد
ــت و     ــان تربي ــوي چن ــه رج ــيران در فرق اس

شستشوي مغزي شدند كه بـه خـانواده خـود          
 .اعتماد عاطفي و انساني ندارند

اين فرقه، تمامي خـانواده هـا ،       	سركرده هاي   
بــه نظــام پــدران و مــادران منتظــر را نــوعي 
انـواع  	و بـا  	جمهوري اسالمي ايران ربط داده    

تهمت ها و دروغها اسيران ناآگاه و بي خبر را          
 .فريب مي دهند

صدها نفر از افراد جدا شـده فرقـه رجـوي در      
ايران تشكيل زندگي داده و مـشغول زنـدگي         
عادي شدند در حالي كه سران فرقه بـه دروغ      

گوينـد  اعضاي باقيمانده را فريـب داده و مـي    
 .اگر بازگرديد شكنجه مي شويد

مريم قجر عضدانلو، گرداننده فعلي اين فرقه ،        
يك تروريست بسيار ماهر، فردي هزار چهره و   

 فريبكار است

كه ازدواج و عـشق را در فرقـه بـه طـور كـل         
ممنوع كرد ولي صدها دختر جـوان را بـا بـي       
شرمي تمام به ازدواج مسعود رجوي رهبر اين  

 .آوردفرقه كثيف در

در حالي حامي حقـوق زنـان و كودكـان         	وي  
شده است كه زنان در فرقه اجازه ندارند لباس  
ــو بپوشــند و تمــامي كودكــان را از آغــوش   ن
مادران اسير درفرقه جدا و به كـشورهاي بـي          

 .نام فرستاد

 رجوي گاهي حامي خودسوزي ها مـي        	مريم
شـود در صــورتي كـه در همــين فرقـه چنــد    

ي براي به اثبات رساندن     هزارنفري ، خودسوز  
عشق به سركردگان رجوي از جمله مريم قجر   

 . ، يكي از قوانين دائمي است

 17جناب آقاي راما ، مـريم رجـوي در تـرور           
هزار ايراني دخالت مستقيم داشته ولـي شـما       
اين فرقه را به عنوان پناهنده در كـشور خـود      

 ! قبول كرديد
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  :نامه جمعي از خانواده هاي اسيران به نخست وزير آلباني
  

  چرا فرزندان ما اجازه مالقات با خانواده خود را ندارند

  :مادرچشم انتظار حمداله مستانه نيز چشم از جهان فرو بست

 اسيران كي بيدار مي شوند؟
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 96  بهار /  11  شماره   /  فراق نامه

 

انجمن نجات مركز نقل از به گزارش فراق به 
ديداري با علي اكبر قزوينيان در دفتر  سمنان

ضمن خوش آمد . انجمن نجات استان داشتيم 
به وي گفتگويي در رابطه با اعضاي گرفتار در 

 اصغر و مريم قزوينيان برادر علي. آلباني انجام شد
وينيان از اسراي فرقه ي رجوي مي باشد كه قز

   طي اين ساليان هيچ ارتباطي با خانواده خود
نداشته اند و مادر اين خانواده بعد ازسالها انتظار 

وي گفت با وجود اينكه من . برحمت خدا رفتند 

كودكي بيش نبودم ولي همواره از آن زمان 
تاكنون بفكر آنها هستم چرا رجوي بعد از اين 

سال دست بردار نيست ؟ چه هدفي دارد همه 
قصد دارد همه را به كشتن دهد ؟ برايشان باور 
كردني نبود با وجودي كه به آلباني منتقل شده 
اند هم چنان فضاي اختناق و كنترل بر روي آنها 
اعمال گردد و بيان داشت ترس و وحشت رجوي 
از چيست اين افراد كه جواني و عمرشان را 

 . ز جان آنها چه مي خواهدگذاشتند ديگر ا

  پژواك
 

 96  بهار /  11  شماره   /  فراق نامه
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زين دهه هشتاد درهنگامه جواد دولتپور درآغا
جستجو براي اشتغال دركشور تركيه ناخواسته به 
تور مافياي رجوي افتاد و با فريب و نيرنگ و 
وعده كارمناسب دراروپا به عراق واشرف مضمحل 
شده كشانده شد وبي آنكه بفهمد وانتخاب كند 
ساليان است كه بدور از ارتباط با خانواده 

ن نيزدرتشكيالت دراسارت رجوي است وهم اكنو
 .تحت كنترل رجويها درآلباني بسر ميبرد

 رودبار 1369خانواده دولتپورازقربانيان زلزله سال 
 عضو اين خانواده 4گيالن هستند كه متاسفانه 

ازجمله مادروسه فرزند طعمه زلزله شدند وطبعا 
 .مصيبت بزرگي را به جان خريدند

انجمن نجات مركز به گزارش فراق به نقل از 

،خانم سميرا دولتپوركه به اتفاق  گيالن
همسرخود در دفترانجمن نجات گيالن حضور 
” پيدا كردند درديداربا مسول انجمن گفتند 

مصيبت بزرگتراززلزله كه يك بالي طبيعي بود ؛ 
 اسارت برادرنازنينم جواد هست كه چيزي حدود
پانزده سال است كه ازايشان دورهستيم ودرد 
جانكاه وفراغش را با سختي تمام داريم تحمل 

جواد بخاطركمك مالي به خانواده . ميكنيم 
درصدد برآمد به تركيه برود وشغلي دست و پا 
بكند وليكن از بد روزگار چنگال اهريمنان رجوي 
چونان اختابوس رويش افتاد ومسيرزندگيش را 

 ”.ه انحراف كشاند وازما قرباني گرفت ناخواسته ب
جواد نازنيم قبل ازانتقال به آلباني ازداخل 

اسارتگاه ليبرتي چندبارموفق به برقراري تماس 
تلفني با من و ساير اعضاي خانواده شد وقول 
اكيد داد كه درفرصت مناسب ضمن جدايي از 

حقيقت االن .رجويها به ايران و نزدمان بيايد
 با وجود انتقال به آلباني كه طبعا خيلي نگرانم كه

مي بايست ازآزادي عمل بيشتري برخوردار باشد؛ 
هيچگونه تماسي با ما نداشته وشخصا بشدت 
احساس بدي دارم كه نكند رجويها باليي سرش 
آورده باشند چونكه به قطع ويقين ميدانم جوادم 
ازاعضاي ناراضي ومنتقد عليه تشكيالت دربند 

 ودعا ميكنم خداي منان رجويها بوده وهست
 اورا به ما 1396پشتيبانش باشد ودرسال جديد 

 ”.برگرداند

 

 

  

  :خانواده جواد دولتپور 

 خدا كند امسال جواد را ببينيم

  :دلسوزي هاي يك برادر

  رجوي چرا دست از سر عزيزان ما بر نمي دارد؟
  

 خانم عاصمه جهانگير

 نماينده محترم حقوق بشر

 سالم

نمي دانيم اين . ما خانواده رضا حسن زاده هستيم
اما باز هم مي . چندمين نامه است كه مي نويسيم

ي موفق نويسيم چون اميدواريم كه شايد يك روز
شويم و حتي اگر شده يك بار رضاي عزيزمان را 

   .در جمع خانواده ببينيم
. رضا و افرادي مثل او يك سرباز ساده بودند
بدون هيچ گونه وابستگي سياسي به هيچ 

 … جناحي

يك پسر جوان كه براي دفاع از ميهنش به جبهه 
 .هاي جنگ رفت و اسير دست فرقه رجوي شد

ن خبر هاي بيرون از فرقه اي كه مانع رسيد
اردوگاه به اعضايش مي شود تا افراد در بي خبري 

براي . و ترس و ياس حرف هاي آنان را باور كنند
همين رضا و بسياري از افراد فرقه فكر مي كنند 

فكر ميكنند . افراد خانواده آنها كشته شده اند
شهر وكشورآنها خرابه اي ويران است و انگيزه اي 

  .رندبراي بازگشت ندا
خانم عاصمه جهانگيرشما به عنوان يك زن حتما 
دلتنگي و انتظار يك خانواده براي ديدن فرزندش 

رضا كودك نيست تا ما براي . را درك ميكنيد
بردن و زندگي كردنش در جايي تصميم بگيريم 
اما مسئله اين است كه فرقه رجوي با تحريف و 

 و توهم را در فكر افرادش   حذف واقعيت، ترس
كم مي كند و اجازه تصميم گيري آزادانه به حا

  .آنها نمي دهد
لطفا به سربازاني كه فكر و احساس شان در 
اردوگاه هاي فرقه رجوي شكنجه و كشته ميشود 

  .كمك كنيد
 

لطفا به خانواده هايي ك سي و چند سال است 
. منتظر ديدن فرزندانشان هستند كمك كنيد

اده امكاني يك تماس تلفني با ديدار افراد خانو
است ك حتي در زندان ها براي مجرمين فراهم 

به دستور چه ! چرا فرزندان ما محروم اند؟.ميشود
كسي؟به نفع چه كسي در محروميت و بي 

  چرا؟! خبري مانده اند؟
  

  انجمن نجات مركز گيالن
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انجمن نجات مركز نقل از به گزارش فراق به 
ديداري با علي اكبر قزوينيان در دفتر  سمنان

ضمن خوش آمد . انجمن نجات استان داشتيم 
به وي گفتگويي در رابطه با اعضاي گرفتار در 

 اصغر و مريم قزوينيان برادر علي. آلباني انجام شد
وينيان از اسراي فرقه ي رجوي مي باشد كه قز

   طي اين ساليان هيچ ارتباطي با خانواده خود
نداشته اند و مادر اين خانواده بعد ازسالها انتظار 

وي گفت با وجود اينكه من . برحمت خدا رفتند 

كودكي بيش نبودم ولي همواره از آن زمان 
تاكنون بفكر آنها هستم چرا رجوي بعد از اين 

سال دست بردار نيست ؟ چه هدفي دارد همه 
قصد دارد همه را به كشتن دهد ؟ برايشان باور 
كردني نبود با وجودي كه به آلباني منتقل شده 
اند هم چنان فضاي اختناق و كنترل بر روي آنها 
اعمال گردد و بيان داشت ترس و وحشت رجوي 
از چيست اين افراد كه جواني و عمرشان را 

 . ز جان آنها چه مي خواهدگذاشتند ديگر ا

  پژواك
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زين دهه هشتاد درهنگامه جواد دولتپور درآغا
جستجو براي اشتغال دركشور تركيه ناخواسته به 
تور مافياي رجوي افتاد و با فريب و نيرنگ و 
وعده كارمناسب دراروپا به عراق واشرف مضمحل 
شده كشانده شد وبي آنكه بفهمد وانتخاب كند 
ساليان است كه بدور از ارتباط با خانواده 

ن نيزدرتشكيالت دراسارت رجوي است وهم اكنو
 .تحت كنترل رجويها درآلباني بسر ميبرد

 رودبار 1369خانواده دولتپورازقربانيان زلزله سال 
 عضو اين خانواده 4گيالن هستند كه متاسفانه 

ازجمله مادروسه فرزند طعمه زلزله شدند وطبعا 
 .مصيبت بزرگي را به جان خريدند

انجمن نجات مركز به گزارش فراق به نقل از 

،خانم سميرا دولتپوركه به اتفاق  گيالن
همسرخود در دفترانجمن نجات گيالن حضور 
” پيدا كردند درديداربا مسول انجمن گفتند 

مصيبت بزرگتراززلزله كه يك بالي طبيعي بود ؛ 
 اسارت برادرنازنينم جواد هست كه چيزي حدود
پانزده سال است كه ازايشان دورهستيم ودرد 
جانكاه وفراغش را با سختي تمام داريم تحمل 

جواد بخاطركمك مالي به خانواده . ميكنيم 
درصدد برآمد به تركيه برود وشغلي دست و پا 
بكند وليكن از بد روزگار چنگال اهريمنان رجوي 
چونان اختابوس رويش افتاد ومسيرزندگيش را 

 ”.ه انحراف كشاند وازما قرباني گرفت ناخواسته ب
جواد نازنيم قبل ازانتقال به آلباني ازداخل 

اسارتگاه ليبرتي چندبارموفق به برقراري تماس 
تلفني با من و ساير اعضاي خانواده شد وقول 
اكيد داد كه درفرصت مناسب ضمن جدايي از 

حقيقت االن .رجويها به ايران و نزدمان بيايد
 با وجود انتقال به آلباني كه طبعا خيلي نگرانم كه

مي بايست ازآزادي عمل بيشتري برخوردار باشد؛ 
هيچگونه تماسي با ما نداشته وشخصا بشدت 
احساس بدي دارم كه نكند رجويها باليي سرش 
آورده باشند چونكه به قطع ويقين ميدانم جوادم 
ازاعضاي ناراضي ومنتقد عليه تشكيالت دربند 

 ودعا ميكنم خداي منان رجويها بوده وهست
 اورا به ما 1396پشتيبانش باشد ودرسال جديد 

 ”.برگرداند

 

 

  

  :خانواده جواد دولتپور 

 خدا كند امسال جواد را ببينيم

  :دلسوزي هاي يك برادر

  رجوي چرا دست از سر عزيزان ما بر نمي دارد؟
  

 خانم عاصمه جهانگير

 نماينده محترم حقوق بشر

 سالم

نمي دانيم اين . ما خانواده رضا حسن زاده هستيم
اما باز هم مي . چندمين نامه است كه مي نويسيم

ي موفق نويسيم چون اميدواريم كه شايد يك روز
شويم و حتي اگر شده يك بار رضاي عزيزمان را 

   .در جمع خانواده ببينيم
. رضا و افرادي مثل او يك سرباز ساده بودند
بدون هيچ گونه وابستگي سياسي به هيچ 

 … جناحي

يك پسر جوان كه براي دفاع از ميهنش به جبهه 
 .هاي جنگ رفت و اسير دست فرقه رجوي شد

ن خبر هاي بيرون از فرقه اي كه مانع رسيد
اردوگاه به اعضايش مي شود تا افراد در بي خبري 

براي . و ترس و ياس حرف هاي آنان را باور كنند
همين رضا و بسياري از افراد فرقه فكر مي كنند 

فكر ميكنند . افراد خانواده آنها كشته شده اند
شهر وكشورآنها خرابه اي ويران است و انگيزه اي 

  .رندبراي بازگشت ندا
خانم عاصمه جهانگيرشما به عنوان يك زن حتما 
دلتنگي و انتظار يك خانواده براي ديدن فرزندش 

رضا كودك نيست تا ما براي . را درك ميكنيد
بردن و زندگي كردنش در جايي تصميم بگيريم 
اما مسئله اين است كه فرقه رجوي با تحريف و 

 و توهم را در فكر افرادش   حذف واقعيت، ترس
كم مي كند و اجازه تصميم گيري آزادانه به حا

  .آنها نمي دهد
لطفا به سربازاني كه فكر و احساس شان در 
اردوگاه هاي فرقه رجوي شكنجه و كشته ميشود 

  .كمك كنيد
 

لطفا به خانواده هايي ك سي و چند سال است 
. منتظر ديدن فرزندانشان هستند كمك كنيد

اده امكاني يك تماس تلفني با ديدار افراد خانو
است ك حتي در زندان ها براي مجرمين فراهم 

به دستور چه ! چرا فرزندان ما محروم اند؟.ميشود
كسي؟به نفع چه كسي در محروميت و بي 

  چرا؟! خبري مانده اند؟
  

  انجمن نجات مركز گيالن



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ايـن  سوال خانواده هاي اسيران فرقه از شـما         
است كه آيـا فرزنـدان مـا اجـازه مالقـات بـا               

 خانواده خود را ندارند ؟

شما بـه قطـع اطـالع داريـد كـه مـريم قجـر         
عضدانلو ، يك تروريـست ، آدم ربـا و خيانـت         
كار است پس چرا رفت وآمد سـران فرقـه بـه      
كشورشما راحت اسـت ولـي بـه خـانواده هـا            
اجازه حضور و يا ديدار بـا عزيـزان داده نمـي           

 شود؟

چرا اسيران اشرف و ليبرتي ، مجدد در كشور         
 و گرفتـار شـدند ،       آلباني به نوعي ديگر اسـير     

مگر اين افراد را شما به عنوان پناهنده قبـول          
 نكرديد؟

چرا بازهم بايد همان برنامه ها و شكنجه هاي        
گذشته بر فرزندان ما در كشورشما اعمال مي       

 شود ؟

چــرا شــما بــه عنــوان يــك صــاحب خانــه از  
وضعيت ميهمانان خود خبـر نداريـد ؟اكنـون         

ور شما مي از حضور اسيران ما در كش	دوسال 
گذرد چرا تا به حال تالش نكرديد كـه حتـي           

 يك ديدار و يا مالقات صورت بگيرد ؟

شما جـرات رسـانه ايـي كـردن آن را داشـته          
 سال انتظار و تالش براي 35باشيد كه پس از  

دقيقه ايي ديدار ، نور اميـدي در دل مـادران        
 .بي گناه دميده شود

ي در نهايت ضمن اين كه اميدواريم حـضرتعال     
به خواسـته هـاي قـانوني خـانواده هـا پاسـخ           
دهيد، مـريم قجـر نيـز در آلبـاني بدانـد كـه              
خــانواده هــا تــا آزادي آخــرين نفــر دســت از 

 . فعاليت و تالش برنخواهند داشت

به يقـين نـابودي فرقـه تروريـستي رجـوي و          
به دست خانواده هاي مقاوم     	خونخواران فرقه   

 .و استوار خواهد بود
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         مادري از ميان ما رفت كهچندي پيش
ت به دل در انتظار ديدار سال ها بي قرار و حسر

  .فرزند خود بود
مشيت  الهي اين چنين شد كه مادر چشم 
انتظار حمداله مستانه بدون ديدار با فرزند خود 

نمي دانيم اين . چشم از اين جهان فرو بندد
اسيران كي از خواب غفلت بيدار مي شوند و به 
سوي خانواده هاي خود باز مي گردند تا معناي 

 .بفهمند اواقعي زندگي ر

فرزندان بزرگوار آن مرحومه چند روز قبل از 
عيد با حضور در دفتر انجمن نجات استان اردبيل 
تنها آرزوي مادر خود را ديدار برادر اسيرشان 
عنوان مي كردند اما صد حيف و افسوس كه 
حمداله صداي آن ها را به گوش نخريد ولي 
خواهران و برادران هنوز هم براي ديدن روي 

 .در لحظه شماري مي كنندبرا

دفتر   نيزچند روز قبل از درگذشت ايشان
بيمار عيادتي از مادر  انجمن نجات استان اردبيل

اي : گفتصمداله داشت كه در اين ديدار وي 
كاش فرصتي باشد تا براي لحظه اي فرزندم را 

 .ببينم و با خيال راحت از اين دنيا بروم

با حالتي در اين ديدار مادر صمداله مستانه 
 سال 28: خسته و صدايي رنجور اظهار داشت

مي شود در فراق پسرش همچو فراق حضرت 
 .  مي كند  يوسف، خون گريه

بيست و هشت سال به دنبال جاي : وي گفت
پاي صمداله در كوهاي روستاي خودمان گشتم، 
من گناهي نكردم اگر شما سواد داريد فقط 

ب بنويسيد مادر صمداله همچون حضرت يقعو
در اين كوهاي گيس سفيد كرد ، عمرش به 

 .پايان نزديك شد ولي خبري از يوسف نيامد

خاطرات زندگي اين مادر جنايات رجوي 
 . وطن فروش و ملت فروش را قطور تر مي كند

 اشكهاي و ناله ها ، سنگها و آتشها ، تهمت 

ها و تهديدها ، همه در اين پرونده ضبط شده 
ي در پيشگاه خدا و است تا زماني كه اين جان

ملت قهرمان ايران جوابگوي تمامي اعمال خود 
 . شود

خانواده مستانه چندين سال در كنار خانواده 
هاي متحصن ، درپشت دربهاي زندان اشرف 

 . براي مالقات با اسير خود همراه و همدرد بودند

        اي كاش اسيران دربند فرقه رجوي فقط
نواده هايشان را مي توانستند دقايقي صحبت خا

مي يافتند   اي كاش اين اسيران، فرصتي . بشنوند
تا آغوش مادر داغدار ، خواهر دلشكسته و خانواده 

اي كاش در  .نگران خود را به اختيار درك كنند
اين عصر مدرن وسايل ارتباط جمعي به ابتدايي 
ترين آنها دست مي يافتند تا بدانند تلفن همراه و 

فهميدند دنيا چارچوب اينترنت چيست و مي 
بسته عقايد رجوي ملعون نيست كه گويا اين امر 

 .به اميد خداوند به زودي در حال وقوع مي باشد
مادرچشم انتظار حمداله مستانه نيز چشم از 

 اسيران كي بيدار مي شوند؟:جهان فرو بست

از خداوند متعال براي مرحومه كربالئيه مينا  
نموده و براي اسودي طلب رحمت و غفران الهي 

فرزندان مهربان و دلسوز و ساير اعضاي خانواده و 
 .بازماندگان صبر جميل مسئلت داريم
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جمعي از خانواده هاي اسيران فرقه رجوي بـا         
ارسال نامه اي به ايميل و تويتر نخست وزيـر          

پاسخ وي به درخواست آن ها      آلباني خواستار   
بـا   چرا به فرزندانشان اجـازه مالقـات   	و اينكه 
 . داده نمي شود، شدند	خانواده

 تحليلي فراق، ايـن     –به گزارش پايگاه خبري     
 	نامه توسط انجمن نجات استان اردبيل و بـه         

 :شرح زير منتشر شده است

 

 جناب آقاي ادي راما

  نخست وزير محترم كشور آلباني
 

باسالم و احترام بدينوسيله به استحضار عـالي        
 	ي هستيم كهمي رساند ما هزاران خانواده هاي

بــه دســت فرقــه 	آن هــا 	گنــاه  فرزنــدان بــي
 . تروريستي رجوي اسير و زنداني شده است

مزدوران فرقه رجوي، فرزندان مظلوم ما را بـا         
 35فريب و نيرنگ از راه هاي مختلف ربوده و      

سال است كه مالقات خانواده ها را بـا آن هـا            
 . ممنوع اعالم كردند

انواده در فرقـه    پدر، مادر، همسر، فرزنـد و خـ       
تروريستي رجوي مفهـومي نـدارد و سـركرده      
هاي اين فرقه عاطفه، عشق و محبت را بـراي      

 .اعضاي خود حرام نمودند

ارتباط با دنياي بيرون ، رفت و آمد بـه درون           
مقر اعضا به طـور كامـل ممنـوع بـوده و اگـر        
فرماندهان متوجه چنين حركت غيـر قـانوني        

لــي همچــون شـوند، نفــر مـورد نظــر بـه دالي   
ــواع   ــا ان داشــتن ســرطان ، عفونــت كليــه و ي
    بيماري هاي سـاختگي ديگـر كـشته خواهـد          

 . شد
ــت و     ــان تربي ــوي چن ــه رج ــيران در فرق اس

شستشوي مغزي شدند كه بـه خـانواده خـود          
 .اعتماد عاطفي و انساني ندارند

اين فرقه، تمامي خـانواده هـا ،       	سركرده هاي   
بــه نظــام پــدران و مــادران منتظــر را نــوعي 
انـواع  	و بـا  	جمهوري اسالمي ايران ربط داده    

تهمت ها و دروغها اسيران ناآگاه و بي خبر را          
 .فريب مي دهند

صدها نفر از افراد جدا شـده فرقـه رجـوي در      
ايران تشكيل زندگي داده و مـشغول زنـدگي         
عادي شدند در حالي كه سران فرقه بـه دروغ      

گوينـد  اعضاي باقيمانده را فريـب داده و مـي    
 .اگر بازگرديد شكنجه مي شويد

مريم قجر عضدانلو، گرداننده فعلي اين فرقه ،        
يك تروريست بسيار ماهر، فردي هزار چهره و   

 فريبكار است

كه ازدواج و عـشق را در فرقـه بـه طـور كـل         
ممنوع كرد ولي صدها دختر جـوان را بـا بـي       
شرمي تمام به ازدواج مسعود رجوي رهبر اين  

 .آوردفرقه كثيف در

در حالي حامي حقـوق زنـان و كودكـان         	وي  
شده است كه زنان در فرقه اجازه ندارند لباس  
ــو بپوشــند و تمــامي كودكــان را از آغــوش   ن
مادران اسير درفرقه جدا و به كـشورهاي بـي          

 .نام فرستاد

 رجوي گاهي حامي خودسوزي ها مـي        	مريم
شـود در صــورتي كـه در همــين فرقـه چنــد    

ي براي به اثبات رساندن     هزارنفري ، خودسوز  
عشق به سركردگان رجوي از جمله مريم قجر   

 . ، يكي از قوانين دائمي است

 17جناب آقاي راما ، مـريم رجـوي در تـرور           
هزار ايراني دخالت مستقيم داشته ولـي شـما       
اين فرقه را به عنوان پناهنده در كـشور خـود      

 ! قبول كرديد
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  :نامه جمعي از خانواده هاي اسيران به نخست وزير آلباني
  

  چرا فرزندان ما اجازه مالقات با خانواده خود را ندارند

  :مادرچشم انتظار حمداله مستانه نيز چشم از جهان فرو بست

 اسيران كي بيدار مي شوند؟
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آبادي بغداد زاده زارع درخواست كمك مادر محمد
  از مجامع بين المللي
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اي از  بغداد آبادي طي نامه زاده زارع مادر چشم به راه محمد 
كميسارياي عالي پناهندگان و سفارت جمهوري اسالمي ايران در 

 :است كه در زير منتشر مي شودآلباني استمداد كرده 

معصومه دهقاني مادر محمد زارع زاده بغداد آبادي كه فرزندش 
 سال است در اسارت  فرقه بسر مي برد با ارسال نامه هاي 30حدود 
آلباني و  –گانه اي به سفارت جمهوري اسالمي ايران در تيرانا  جدا

و در كميسارياي عالي پناهندگان تقاضاي استمداد و كمك كرد 
من براي ديدار پسرم با همين :بخشي از نامه خود چنين آورده است

كهولت سن بارها به عراق و به درب اشرف و ليبرتي رفتم اما با درب 
اينك .بسته روبرو شدم وحتي براي دو دقيقه هم نتوانستم او را ببينم

دست ياري بسوي شما هموطنان عزيز در سفارت جمهوري اسالمي 
ز كرده و درخواست دارم تا بتوانم با مساعدت شما بعد از در تيرانا درا
فقط به او بگوييد با من تماس !  سال خبري از او بگيرم30گذشت 

 .بگيرد كه من سالهاست منتظر اين تماس هستم
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ري تحليلي فراق ، مسعود حبيب پور ، ساكن اروميه براي خواهر اسير به گزارش پايگاه خب
خود فريبا حبيب پور كه تحت اسارت فرقه ستيزه جوي رجوي در آلباني مي باشد نامه اي 

 .نوشته كه در زير منتشر مي شود

  :اين نامه توسط سايت نيم نگاه منتشر شده است
 

 بسمه تعالي

يكسال پيش نامه اي برايت نوشتيم كه اميدوار . فريبا جان سالم اميدوارم حالت خوب باشد
 .بوديم از تو خبري برايمان برسد اما خبري نشد

االن . نمي دانم شايد نامه رو خوندي ولي جواب ندادي يا نخواستي كه جوابمون رو بدي
دت بهتر از من مي دوني يك  ساله كه رفتي خيلي ها از گروه جداشدن خو30 الي 25حدود 

عده رفتن اروپا، عده ديگه رفتن ايران صاحب خونه و زندگي شدن صاحب زن، بچه ، خانواده ـ 
ولي تو نه خبر دادي كه ميخواي بياي نه خبري دادي كه ميخواي چه كار بكني ، باالخره 

 . انسان برده هيچ كس نيست خدا انسان را آزاد آفريده كه زندگي كنه نه بردگي

  چشم انتظاري هاي مسعود حبيب پور براي خواهر اسيرش فريبا

 

  هاي خواهر رحيم سهرابي غم فراق و دلتنگي
 

  به نام خداوند عليم و رحيم
  برادرم ، رحيم سهرابي سالم

آيا فكر نمي كني كه سالهاست چشم به راه توايم كه شايد تو از 
چنگال فرقه ي كثيف رجوي تروريست نجات يابي؟ غم فراق تو 
ي همه ما را نگران كرده و در اين مدت و چند دهه ما بخاطر دور

هر غروب به ياد آن برادر دلسوز و . شما از زندگي لذت نبرديم
مهربان هستيم كه در چه وضعيتي و حال و شكنجه روحي و رواني 
هستي؟ وقتي به اشرف آمدم در يك نگاه متوجه كليه حركات شما 

اكنون همه شما از چاله به . شدم كه در چه ذلت و خواري هستيد
نواده يكي هستيم و براي نجات جان ما همه اعضاي خا. چاه افتاديد

همچنان كه اين ( شما كه مريم قجر راه قرباني را به پيش گرفته 
همه جوانان را در فرقه به عناوين مختلف با شكنجه هاي مستقيم و 
غيرمستقيم و با ترفندهاي مختلف كشته و شهيد ناميده هنوز خيال 

رين لحظه و تا آخ. حرامش ميكنيم) كشتن تك تك شما را دارد 
هر وقت صندوق را باز ميكنم . براي نجات جان تو تالش ميكنيم

  !پيراهنت را غرق بوسه كرده و براي سرنوشتت مي گريم
 فاطمه سهرابي خواهر دلتنگ رحيم سهرابي

  انجمن نجات مركز مازندران

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحمت ابوالفتحي نياري يكي از مادران 
ها  داغدار اسيران فرقه رجوي مي باشد كه سال

در حسرت ديدار فرزند اسير خود برات ربيعي 
  .ه استسوخت

 فراق وي با - به گزارش پايگاه خبري تحليلي
حضور در دفتر انجمن نجات استان اردبيل 
صحبت هايي با فرزند خود داشت كه عينا در زير 

 :منتشر مي شود

سالم برات جان ، مادر جان اميدت را از من 
قطع نكن ، اين روزها آخرين روزهاي عمر من 

برات .  ببينتو پدرت را نديدي ولي بيا و مرا. است
جان به خدا خانه و زندگي تو همراه بچه ها 

 اميدت را   برات عزيزتر از جانم. منتظر تو هستند
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تمام لحظه هاي زندگي من در . از ما قطع نكن
پسرت . حسرت رسيدن به تو سپري شده است

فرهاد به همراه عروس و نوه زيبايت چشم انتظار 
 .ديدن تو هستند

تا غم سينه تورا به بيا به زندگي خودت برس 
پسر عزيزتر از جانم خواهش مي كنم . جان بخرم

تو را . برگرد تا امسال ديگر از غم فراق راحت شوم
به خداوندي كه تو را و مرا خلق كرده قسم مي 

 . دهم ما را فراموش نكن

 و التماست مي كنم بيا تا تو را   خواهش
تو را به خداوند قسم ال اقل يك زنگ بزن . ببينم 

مادر جان پسر . و ما را از بي قراري آزاد كن 
 .عزيزم ، چشم انتظار راهت هستم
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  :نامه ي برادر حميد رضا نوري

  پدر و مادرمان چشم انتظار ديدار هستند
 

  :مادر چشم انتظار برات ربيعي خطاب به فرزندش
  

  سينه بخرمبرگرد تا غم تورا به التماس مي كنم 
 

  
 

سالم زهرا جان، اول صورت ماهت را مي بوسم بعد 
 .نامه ام را شروع ميكنم

خواهر عزيزم پدر و مادرت از دوري تو خيلي پير 
زتو راضي اگر دوست داري پدر و مادرت ا. شده اند 

اگر از . باشند هرچه زودتر برگرد پيش خانواده ات
مرتضي ميخواي برات بگم بيماري ام اس گرفته و فلج 

با آمدن تو شايد شوكي بر او وارد شود و خوب . شده
 .شود

 انجمن نجات مركز گيالن

 

  دل نوشته هاي خانواده  

  براي

   زهرا حسيني
 

 

  

بيا به زندگي خودت برس تا 
. غم سينه تورا به جان بخرم

پسر عزيزتر از جانم خواهش 
مي كنم برگرد تا امسال 
. ديگر از غم فراق راحت شوم

تو را به خداوندي كه تو را و 
مرا خلق كرده قسم مي دهم 

 . فراموش نكنما را 

 

 نامه اي به برادرم حميد رضا نوري در آلباني

چند وقت پيش پدرم براي شـما نامـه اي   ! سالم
نوشت كه شايد بعد از چندين سال جـوابي بـه ايـن              
ــي   ــاوري ول ــي در بي ــدهي و آن را از نگران پيرمــرد ب
متاسفانه هـيچ جـوابي بـه آن نـدادي مـن بـرادرت              

دم و تصميم گرفتم چند     مصطفي هستم طاقت نياور   
چنـدين  . خط نامه براي شما بنويسم و ارسـال كـنم         

سال است كه از شما خبري نداريم پـدر و مادرمـان            
پير شده اند و آرزوي ديدن شما را دارنـد هميـشه از     
من مي پرسند پس اين حميـد رضـا كـي مـي آيـد           
متاسفانه جوابي نـدارم بـه آنهـا بـدهم فقـط آنهـا را             

ن هميشه خبرهـا را دنبـال مـي    م. .دلداري مي دهم 
كنم در آلباني خيلي ها جدا شده اند و بـه نظـر مـن        
تصميم درستي گرفته اند و يك زندگي جديد بـراي          
خود انتخاب كرده اند شما هـم مـي توانيـد تـصميم         
درستي در رابطه با خودت بگيري و خودت را نجـات       
دهي دهي اميدوارم تصميم درستي را براي خـودت          

  . ودي به آغوش خانواده برگرديبگيري و به ز
   انجمن نجات مركز اراك /برادرت مصطفي نوري

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحمت ابوالفتحي نياري يكي از مادران 
ها  داغدار اسيران فرقه رجوي مي باشد كه سال

در حسرت ديدار فرزند اسير خود برات ربيعي 
  .ه استسوخت

 فراق وي با - به گزارش پايگاه خبري تحليلي
حضور در دفتر انجمن نجات استان اردبيل 
صحبت هايي با فرزند خود داشت كه عينا در زير 

 :منتشر مي شود

سالم برات جان ، مادر جان اميدت را از من 
قطع نكن ، اين روزها آخرين روزهاي عمر من 

برات .  ببينتو پدرت را نديدي ولي بيا و مرا. است
جان به خدا خانه و زندگي تو همراه بچه ها 

 اميدت را   برات عزيزتر از جانم. منتظر تو هستند
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تمام لحظه هاي زندگي من در . از ما قطع نكن
پسرت . حسرت رسيدن به تو سپري شده است

فرهاد به همراه عروس و نوه زيبايت چشم انتظار 
 .ديدن تو هستند

تا غم سينه تورا به بيا به زندگي خودت برس 
پسر عزيزتر از جانم خواهش مي كنم . جان بخرم

تو را . برگرد تا امسال ديگر از غم فراق راحت شوم
به خداوندي كه تو را و مرا خلق كرده قسم مي 

 . دهم ما را فراموش نكن

 و التماست مي كنم بيا تا تو را   خواهش
تو را به خداوند قسم ال اقل يك زنگ بزن . ببينم 

مادر جان پسر . و ما را از بي قراري آزاد كن 
 .عزيزم ، چشم انتظار راهت هستم
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  :نامه ي برادر حميد رضا نوري

  پدر و مادرمان چشم انتظار ديدار هستند
 

  :مادر چشم انتظار برات ربيعي خطاب به فرزندش
  

  سينه بخرمبرگرد تا غم تورا به التماس مي كنم 
 

  
 

سالم زهرا جان، اول صورت ماهت را مي بوسم بعد 
 .نامه ام را شروع ميكنم

خواهر عزيزم پدر و مادرت از دوري تو خيلي پير 
زتو راضي اگر دوست داري پدر و مادرت ا. شده اند 

اگر از . باشند هرچه زودتر برگرد پيش خانواده ات
مرتضي ميخواي برات بگم بيماري ام اس گرفته و فلج 

با آمدن تو شايد شوكي بر او وارد شود و خوب . شده
 .شود

 انجمن نجات مركز گيالن

 

  دل نوشته هاي خانواده  

  براي

   زهرا حسيني
 

 

  

بيا به زندگي خودت برس تا 
. غم سينه تورا به جان بخرم

پسر عزيزتر از جانم خواهش 
مي كنم برگرد تا امسال 
. ديگر از غم فراق راحت شوم

تو را به خداوندي كه تو را و 
مرا خلق كرده قسم مي دهم 

 . فراموش نكنما را 

 

 نامه اي به برادرم حميد رضا نوري در آلباني

چند وقت پيش پدرم براي شـما نامـه اي   ! سالم
نوشت كه شايد بعد از چندين سال جـوابي بـه ايـن              
ــي   ــاوري ول ــي در بي ــدهي و آن را از نگران پيرمــرد ب
متاسفانه هـيچ جـوابي بـه آن نـدادي مـن بـرادرت              

دم و تصميم گرفتم چند     مصطفي هستم طاقت نياور   
چنـدين  . خط نامه براي شما بنويسم و ارسـال كـنم         

سال است كه از شما خبري نداريم پـدر و مادرمـان            
پير شده اند و آرزوي ديدن شما را دارنـد هميـشه از     
من مي پرسند پس اين حميـد رضـا كـي مـي آيـد           
متاسفانه جوابي نـدارم بـه آنهـا بـدهم فقـط آنهـا را             

ن هميشه خبرهـا را دنبـال مـي    م. .دلداري مي دهم 
كنم در آلباني خيلي ها جدا شده اند و بـه نظـر مـن        
تصميم درستي گرفته اند و يك زندگي جديد بـراي          
خود انتخاب كرده اند شما هـم مـي توانيـد تـصميم         
درستي در رابطه با خودت بگيري و خودت را نجـات       
دهي دهي اميدوارم تصميم درستي را براي خـودت          

  . ودي به آغوش خانواده برگرديبگيري و به ز
   انجمن نجات مركز اراك /برادرت مصطفي نوري

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آبادي بغداد زاده زارع درخواست كمك مادر محمد
  از مجامع بين المللي
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اي از  بغداد آبادي طي نامه زاده زارع مادر چشم به راه محمد 
كميسارياي عالي پناهندگان و سفارت جمهوري اسالمي ايران در 

 :است كه در زير منتشر مي شودآلباني استمداد كرده 

معصومه دهقاني مادر محمد زارع زاده بغداد آبادي كه فرزندش 
 سال است در اسارت  فرقه بسر مي برد با ارسال نامه هاي 30حدود 
آلباني و  –گانه اي به سفارت جمهوري اسالمي ايران در تيرانا  جدا

و در كميسارياي عالي پناهندگان تقاضاي استمداد و كمك كرد 
من براي ديدار پسرم با همين :بخشي از نامه خود چنين آورده است

كهولت سن بارها به عراق و به درب اشرف و ليبرتي رفتم اما با درب 
اينك .بسته روبرو شدم وحتي براي دو دقيقه هم نتوانستم او را ببينم

دست ياري بسوي شما هموطنان عزيز در سفارت جمهوري اسالمي 
ز كرده و درخواست دارم تا بتوانم با مساعدت شما بعد از در تيرانا درا
فقط به او بگوييد با من تماس !  سال خبري از او بگيرم30گذشت 

 .بگيرد كه من سالهاست منتظر اين تماس هستم
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ري تحليلي فراق ، مسعود حبيب پور ، ساكن اروميه براي خواهر اسير به گزارش پايگاه خب
خود فريبا حبيب پور كه تحت اسارت فرقه ستيزه جوي رجوي در آلباني مي باشد نامه اي 

 .نوشته كه در زير منتشر مي شود

  :اين نامه توسط سايت نيم نگاه منتشر شده است
 

 بسمه تعالي

يكسال پيش نامه اي برايت نوشتيم كه اميدوار . فريبا جان سالم اميدوارم حالت خوب باشد
 .بوديم از تو خبري برايمان برسد اما خبري نشد

االن . نمي دانم شايد نامه رو خوندي ولي جواب ندادي يا نخواستي كه جوابمون رو بدي
دت بهتر از من مي دوني يك  ساله كه رفتي خيلي ها از گروه جداشدن خو30 الي 25حدود 

عده رفتن اروپا، عده ديگه رفتن ايران صاحب خونه و زندگي شدن صاحب زن، بچه ، خانواده ـ 
ولي تو نه خبر دادي كه ميخواي بياي نه خبري دادي كه ميخواي چه كار بكني ، باالخره 

 . انسان برده هيچ كس نيست خدا انسان را آزاد آفريده كه زندگي كنه نه بردگي

  چشم انتظاري هاي مسعود حبيب پور براي خواهر اسيرش فريبا

 

  هاي خواهر رحيم سهرابي غم فراق و دلتنگي
 

  به نام خداوند عليم و رحيم
  برادرم ، رحيم سهرابي سالم

آيا فكر نمي كني كه سالهاست چشم به راه توايم كه شايد تو از 
چنگال فرقه ي كثيف رجوي تروريست نجات يابي؟ غم فراق تو 
ي همه ما را نگران كرده و در اين مدت و چند دهه ما بخاطر دور

هر غروب به ياد آن برادر دلسوز و . شما از زندگي لذت نبرديم
مهربان هستيم كه در چه وضعيتي و حال و شكنجه روحي و رواني 
هستي؟ وقتي به اشرف آمدم در يك نگاه متوجه كليه حركات شما 

اكنون همه شما از چاله به . شدم كه در چه ذلت و خواري هستيد
نواده يكي هستيم و براي نجات جان ما همه اعضاي خا. چاه افتاديد

همچنان كه اين ( شما كه مريم قجر راه قرباني را به پيش گرفته 
همه جوانان را در فرقه به عناوين مختلف با شكنجه هاي مستقيم و 
غيرمستقيم و با ترفندهاي مختلف كشته و شهيد ناميده هنوز خيال 

رين لحظه و تا آخ. حرامش ميكنيم) كشتن تك تك شما را دارد 
هر وقت صندوق را باز ميكنم . براي نجات جان تو تالش ميكنيم

  !پيراهنت را غرق بوسه كرده و براي سرنوشتت مي گريم
 فاطمه سهرابي خواهر دلتنگ رحيم سهرابي

  انجمن نجات مركز مازندران
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به گزارش پايگاه خبري تحليلي فراق، ولي اله گل 
ريزان با ابراز نگراني خود ريزان عموي عباس گل 

نسبت به وضعيت برادرزاده  اسير خود در فرقه رجوي 
اميدوارم حالت خوب ! عباس جان سالم:نوشتنامه اي 

باشد من و تمامي اهل فاميل نگران حال شما هستيم 
من از نبود تو و غم و قصه اي كه در نبود تو مي خورم 

 تو از فرقه ولي در رابطه با آزادي. مريض شده ام و پير 
نگذاشته ام و سعي خودم را مي  منحوس رجوي كم 

 نمي دانم چرا .كنم شما را از فرقه رجوي آزاد كنم
تصميم نمي گيري خودت را از دام اين فرقه مخرب 
نجات دهي افسوس مي خورم كه بهترين دوران 
زندگي خود را براي كساني تباه كردي كه دشمنان 

چند ! دفي نرسيديمردم ايران هستند و به هيچ ه
خط نامه اي كه براي شما مي نويسم مي خواهم به 
شما بگويم كه فكر نكن بعد از چندين سال فكر كني 
كسي به فكر شما نيست من و اعضاي كل خانواده 
نگران حال شما هستيم و هميشه بياد شما هستيم هر 
زماني خودت را نجات دهي ما شما را در آغوش 

  گل ريزانولي اله.  خواهيم گرفت
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دلتنگي هاي خانواده براي 
برادر جان : حافظ نصرتي

مشتاق هستيم كه ببينيم راه 
  درست را انتخاب كردي

  
  

خانواده حافظ نصرتي از اعضاي فعال 
دبيل هستند كه شبانه انجمن نجات استان ار

روز پيگير وضعيت اسير گرفتار خود در فرقه 
برادر حافظ با حضور در دفتر . رجوي هستند

انجمن نجات استان اردبيل نامه اي را براي 
 .خود نوشت 

  
  

 

  دل نوشته هاي عموي چشم انتظار براي عباس گل ريزان

 

  كانال تلگرامي اسيران فرقه رجوي
https://telegram.me/asirfergherajavi  

  

 منتظر نظر ، انتقاد و پيشنهادهاي شما مخاطبان محترم هستيم

  Faragngo@gmail.com:پست الكترونيكي

   www.feraghnews.ir:وب سايت

  

www.facebook.com/faragh.ngo                              www.twitter.com.com/faraghngo  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سفارت محترم جمهوري اسالمي ايـران در       
 آلباني

 سالم
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برادر اينجانب محمد شريف دامني بـه نـام         
 در زمـان جنـگ      1367خدابنده دامني سـاله     

وي در آن زمان . ايران و عراق سرباز ارتش بود       

 يـك بـار   اسير فرقه رجوي شد و تا االن حتـي      
 . است  هم به ما زنگ نزده

بنده فقط از طريق جدا شـده هـا بـا خبـر             
اسـت و     فرقه رجوي اسير  شدم كه برادرم در

سالمي شود كه فرقه رجوي حتي يك       29االن  
 . بار اجازه نمي دهد برادرم با ما تماس بگيرد

 بـه عـراق جلـوي درب      خود من پـنح بـار     
ادرم را  كمپ اشرف و ليبرتي رفتم تا يك بار بر        

به من نشان دهند ولي متاسفانه دست خالي و         
ــشتم  ــي شكــسته برگ ــا قلب ــده از شــما  .ب بن

مسؤوالن سفارت ايران در آلباني و كميسارياي       
سازمان ملل عاجزانه تقاضاي مالقات با بـرادرم        
يا حداقل يك تمـاس تلفنـي دارم تـا صـداي            
برادرم به گوشم برسد و مطمـئن شـوم بـرادرم       

هنوز زنده هـست و ايـن قلـب       سال   29بعد از   
 . آرام بگيرد  شكسته من
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  نامه برادر خدابنده دامني به سفارت ايران در آلباني
 

ـاي اشـتغال و زنـدگي             احمد و امين تالوتي با روي
بهتر با مشقات زياد عازم تركيه شدند كه با فريـب           
ـاري         ونيرنگ مافياي رجوي سر ازعراق و پادگان ك

 بعد  اجباري اشرف درآوردند شايد كه مدت زماني      
ـاي   !!به اروپا اعزام شوند پـدر احمـد و   تالوتـي  آق
چنانچـه كميـساريا    : در ادامه افزود  :امين مي گويد  

اسراي آلباني را طرف حساب خـودش قراربدهـد          
وحقوق ماهيانه شان را مـستقيما و بالواسـطه بـه           
ـا         ـان ب حسابشان بريزد اطمينان خاطردارم عزيزانم

ـا          صـف  دست باز و بدون چشم داشت بـه رجويه
خود را ازآنان جدا كرده و پـي زنـدگي مـستقل و          
ـاي    آزادانه خود خواهند رفت و بدين صورت به دني
ـان خواسـت و         آزاد بازخواهند گشت كـه ايـن هم
آرزوي ما خانواده هاست كه به بار خواهد نشـست          

 .و عملي خواهد شد

  

 

متعاقــــب اطــــالع از وخامــــت حــــال 
ــماعيل   ــار اس ــشم انتظ ــد و چ پدرومادردردمن
پورمحمدعلي بازكيايي ازاعضاي اسير در فرقـه       
بدنام رجوي در آلباني عـصر يكـشنبه مورخـه          

 مصادف با اولين روزمـاه  1396هفتم خردادماه   
مبارك رمضان به عيادت آنان رفتيم و سعادت         

انه بـه درد دل شـان   نصيبمان شـد تـا صـميم      
 .گوش بدهيم

پدر و مادر رنجديده ازظلم وجور رجوي بـه   
مجرد حضور سرزده مان درخانه بسيار زيبـاي         
روستايي شان بـسيارخوشحال شـدند وبـزرگ        
منشانه و مهربانانه ضـمن تـشكر و قـدرداني از       

يعني ميـشود  ” : اينكه بياد شان بوديم فرمودند    
ي وانـدي   روزي اسماعيل مان نيزسرزده بعد س     

سال دوري وبيخبري راه خانه و كاشانه خود را         
 ”.پيدا كند و نزدمان برگردد

خانم مولـود طريقتـي مـادرمريض احـوال         
عضواسيرآلباني درحاليكه با دستان پينه بـسته       
: اش اشكهايش را پاك ميكرد مظلومانه گفتنـد      

 در هالـه اي ازكنتـرل و        1383هرچند سال   ” 
لبندم را درآغـوش  بازرسي توانستم يكبارعزيز د   

بگيرم ومادرانه لذت ببرم ولـي حيـف شـد كـه       
ســران بيــرحم شــان اجــازه ندادنــد درخاتمــه 
مالقات دوساعته مان يك عكـس يادگـاري بـا         
جگرگوشه ام بگيرم وبا خود بياورم وهرازگـاهي        

واقعـا  . ازسردلتنگي يك شكم سيرنگاهش كنم    
من مادر پيرچه گناهي كردم كه اجـازه نـدارم          

ــ ــو تلفن ــال  ول ــوكنم وازح ــدم گفتگ ــا فرزن ي ب
آقـاي محمـد حـسين پـور       . واحوالش بپرسـم    

محمدعلي بازكيايي كه خـود چهـار مرتبـه بـا           
وجود مشكالت عديده خاصـه بيمـاري تجربـه        
ــشت    ــرف را پ ــيم خارداراش ــصن دركنارس تح
سرگذاشتند وبـا خلـق وخـوي سـران بيـرحم           
تشكيالت رجوي بيشترآشنا هـستند مايوسـانه      

آلباني فرقـي بـه حـال اسـراي         عراق و ” گفتند  
اسارت اسارت است حال بخواهـد   . گرفتارندارد  

مهـم گسـستن قيـد و       . عراق باشد يـا آلبـاني       
بندهاي ذهني است كه فرزنـدم بايـد شـهامت       
داشته باشد وبا غلبه برآنها؛ راه خـروج ازجهـنم       
رجويها را برخود همواركنـد وكـاري كنـد كـه           

  سايرين كردند وازآن گروه جدا شدند
  

  :پدر اسماعيل پورمحمدعلي بازكيايي

  هنوزاميدوارم كه روزي فرزندم را درآغوش بگيرم
 

  
 

  مادرچشم انتظار
اي كاش : محمد زارع زاده

مي دانستي چه روزهايي را 
در فراق تو پشت سر 

  گذاشتم
 

يـا وقـت آن نرسـيده كـه         محمد جـان آ   
جواب سالم مادر پيـر خـودت را بـدهي؟آيا          
مي داني من در واپسين روزهاي عمرم تنها        
ــدن توســت؟آيا خواســته   ــط دي ــم فق آرزوي
وخواهش مادري كـه تـو را بـزرگ كـرده و            
اينك در تنهايي خود ، تنها اميدش شنيدن        
صدايي و يا رسيدن پيغامي از تو مـي باشـد     

دانــستي چــه  اي كــاش مــي زيــاد اســت ؟
روزهايي را در غم فراق و دوري تو پشت سر 

گذاشته ام ؟كاش كمـي و ذره اي احـساس          
مادري در وجودت مي بود تا بفهمي من چه  

 نمي خواهم تو را رنجيده خـاطر      مي كشم؟ 
كنم چون من مادرم و احساس مادري اجازه 
نمي دهد امـا تـو هـم اجـازه نـده مـن بـه                 

 را بـه    سرنوشت پدرت كه حسرت ديدن تـو      
  .گور برد دچار شوم

 

  معصومه دهقان
  
 

  پدر و مادر دردمند احمد و امين تالوتي براي رهايي فرزندان خودتالش هاي 
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 آلباني
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برادر اينجانب محمد شريف دامني بـه نـام         
 در زمـان جنـگ      1367خدابنده دامني سـاله     

وي در آن زمان . ايران و عراق سرباز ارتش بود       

 يـك بـار   اسير فرقه رجوي شد و تا االن حتـي      
 . است  هم به ما زنگ نزده

بنده فقط از طريق جدا شـده هـا بـا خبـر             
اسـت و     فرقه رجوي اسير  شدم كه برادرم در

سالمي شود كه فرقه رجوي حتي يك       29االن  
 . بار اجازه نمي دهد برادرم با ما تماس بگيرد

 بـه عـراق جلـوي درب      خود من پـنح بـار     
ادرم را  كمپ اشرف و ليبرتي رفتم تا يك بار بر        

به من نشان دهند ولي متاسفانه دست خالي و         
ــشتم  ــي شكــسته برگ ــا قلب ــده از شــما  .ب بن

مسؤوالن سفارت ايران در آلباني و كميسارياي       
سازمان ملل عاجزانه تقاضاي مالقات با بـرادرم        
يا حداقل يك تمـاس تلفنـي دارم تـا صـداي            
برادرم به گوشم برسد و مطمـئن شـوم بـرادرم       

هنوز زنده هـست و ايـن قلـب       سال   29بعد از   
 . آرام بگيرد  شكسته من
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ـا          صـف  دست باز و بدون چشم داشت بـه رجويه
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 .و عملي خواهد شد
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به گزارش پايگاه خبري تحليلي فراق، ولي اله گل 
ريزان با ابراز نگراني خود ريزان عموي عباس گل 

نسبت به وضعيت برادرزاده  اسير خود در فرقه رجوي 
اميدوارم حالت خوب ! عباس جان سالم:نوشتنامه اي 

باشد من و تمامي اهل فاميل نگران حال شما هستيم 
من از نبود تو و غم و قصه اي كه در نبود تو مي خورم 

 تو از فرقه ولي در رابطه با آزادي. مريض شده ام و پير 
نگذاشته ام و سعي خودم را مي  منحوس رجوي كم 

 نمي دانم چرا .كنم شما را از فرقه رجوي آزاد كنم
تصميم نمي گيري خودت را از دام اين فرقه مخرب 
نجات دهي افسوس مي خورم كه بهترين دوران 
زندگي خود را براي كساني تباه كردي كه دشمنان 

چند ! دفي نرسيديمردم ايران هستند و به هيچ ه
خط نامه اي كه براي شما مي نويسم مي خواهم به 
شما بگويم كه فكر نكن بعد از چندين سال فكر كني 
كسي به فكر شما نيست من و اعضاي كل خانواده 
نگران حال شما هستيم و هميشه بياد شما هستيم هر 
زماني خودت را نجات دهي ما شما را در آغوش 

  گل ريزانولي اله.  خواهيم گرفت
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دلتنگي هاي خانواده براي 
برادر جان : حافظ نصرتي

مشتاق هستيم كه ببينيم راه 
  درست را انتخاب كردي

  
  

خانواده حافظ نصرتي از اعضاي فعال 
دبيل هستند كه شبانه انجمن نجات استان ار

روز پيگير وضعيت اسير گرفتار خود در فرقه 
برادر حافظ با حضور در دفتر . رجوي هستند

انجمن نجات استان اردبيل نامه اي را براي 
 .خود نوشت 

  
  

 

  دل نوشته هاي عموي چشم انتظار براي عباس گل ريزان

 

  كانال تلگرامي اسيران فرقه رجوي
https://telegram.me/asirfergherajavi  

  

 منتظر نظر ، انتقاد و پيشنهادهاي شما مخاطبان محترم هستيم

  Faragngo@gmail.com:پست الكترونيكي

   www.feraghnews.ir:وب سايت

  

www.facebook.com/faragh.ngo                              www.twitter.com.com/faraghngo  

 


