
 
 

 

    

    

  

  

 

  

  

  

    

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  نداشتديدارمادري كه خواسته اي جز يك 

 

  .بهشتي اسير در فرقه رجوي در آلباني، چشم از جهان فروبست) ميالد(، خانم زهرا كزازي، مادر مصطفي 98 بهمن 7در اولين ساعات روز دوشنبه 
مام رجوي ملعون بابت ت. جانب فرزندشان بر دلشان باقي ماند خانم كزازي به جمع مادران چشم انتظاري پيوست كه حسرت حتي يك تماس از

  ممنوع كردن ارتباط فرزندان گرفتارشان، زجر هايش از خانواده هاي دردمند و رنج كشيده اعضا انتقام مي گيرد و آنان را، با ناكامي ها و شكست
  عاطفه نادعليان / .مي دهد

 

  22شماره    ����98 زمستان ���� تحليلي - مجله خبري ����
  

      

 

 
 جنگ  دواژهي كلكرونا

  فرقه رجوي يرسانه ا
  

  

به مناسبت سالگرد تأسيس تشكل 
 »مادران، قربانيان فراموش شده«

قه فر مادران اسيران
رجوي، قربانياني كه 

  فراموش شدند
  

  

  »راديو مجاهد« مسخره بازاري به نام

پيام به آب حوض خالي 
بيكاري همه جا : كن

هست اينقدر دل دل 
  نكن

 

 

  مدير عامل انجمن نجات ايران خطاب

 : به وجدان هاي بيدار بشري

     كسي هست براي التيام    
          دردهاي مادران                

   دران سالخورده                  و پ
  حرفي                     
  ؟باشدداشته                       

 

 تبريك عرض مي نمائيم را 1399سال   رسيدنفراپيشاپيش 
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  هاي اسيران فرقه رجوي اي در حوزه خانواده ترين گروه رسانه ترين و پرمخاطب فعال
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  .اين كشور به آلباني است
فرقه همچنين اخيرا براي  :او افزود

جلوگيري از تردد اعضا دستورالعمل هاي 
وضع كرده و بر اساس تصميم  سخت گيرانه اي

كادر رهبري اعضا بايد در اطاق هاي خود به 
تيمي كار كنند تا روش هاي  گروهي و صورت

وي .جاسوسي فرقه به شكل دلخواه انجام گيرد
بنا بر : شريح جزئيات اين دستورالعمل گفتدر ت

خودش هم گفته  دستور خود مريم رجوي كه
معلوم نيست تا چه اندازه قابل اجرا باشد، تمام 

هنگام كار با اينترنت در تيم هاي دو  اعضا بايد
و  نفري و چهار نفري باشند و حتي براي قطع

وصل كردن برق نيز بايد دو نفري به اطاق 
 .بروند

اينكه طبق اين دستور  و با اشاره بهاين عض
حتي نبايد اعضا در صورت بيماري به كلينيك 

هم اكنون : مراجعه كنند افزود هاي داخل شهر
اعضايي كه مشكوك به بيماري سرماخوردگي 

هستند اجازه مراجعه به پزشك داخل شهر  هم
در پايان  3عضو حاضر در مقر اشرف  .را ندارند
ده بر عليه اعضاي تمام موارد گفته ش: گفت

كادرهاي رهبري از  حاضر در حالي است كه
اين قاعده مستثني بوده و دائم در حال 

  .كشورهاي اروپايي هستند خوشگذراني در

» 3اشرف «يكي از اعضاي حاضر در مقر 
مدتي است كه تردد مشكوك كادرهاي : گفت

وي .فرقه رجوي به كشور ايتاليا زياد شده است
كه نخواست نامش فاش شود، ظهر امروز در 

فرقه رجوي در : گفت و گو با فراق اظهار داشت
را از حال حاضر بسياري از امور جاري خود 

ايتاليا انجام مي دهد  طريق واسطه گري كشور
 .و نمي خواهد كسي از اين رابطه خبردار شود

ترس و نگراني : وي در ادامه تصريح كرد
اين جهت مي  فرقه رجوي از انتشار اين خبر به

باشد كه جامعه آلباني با توجه به شيوع بيماري 
ز به شدت نگران انتقال آلودگي ا كرونا در ايتاليا،

 

  مريم رجوي هم كرونايي شد

 شورش در كمپِ فرقه رجوي در آلباني

  كرونا به كمپ منافقين و مبتال شدن  به دنبال انتشار خبر ورود ويروس
 رسد خبرهايي مبني بر وقوع شورش و ناآرامي در اين كمپ به گوش مي زيادي از سالمندان اين كمپ،تعداد 

  2ي با فرقه رجوي در مبارزه رسانه ا ي اتحاد و همبستگضرورت �

  4شورش در كمپِ فرقه رجوي در آلباني �

توانست  كه پس از درخواست هاي متعدد» تايمز نيويورك«گزارش خبرنگار  �

   6 يرجو سركوبگر فرقهي برا ديجديي رسوا: از اردوگاه فرقه رجوي بازديد كند

  9 است اتم بمب كي يرجو فرقه ديد از انواده خ�

  11خائن هويش بهي موكراس د�

: مروري بر كارنامه سياه فرقه سركوبگر رجوي پس از اخراج به آلباني �

  15 رانيا ملت به انتيخي برا صبح 5 از باش داريب

: » مادران، قربانيان فراموش شده«به مناسبت سالگرد تأسيس تشكل  �

  20مادران اسيران فرقه رجوي، قربانياني كه فراموش شدند

  21 يرجو فرقه درون در تحول نيتر كننده مشمئز ك،يدئولوژيا انقالب �

 ديتأك:  در خرم آباد قربانيان فراموش شده همايش تشكل مادراني ازگزارش �

  26 خود فرزندانيي رهاي براي رجو فرقه رانياسي ها خانواده تالش بر

 راي آلباني ها جداشده سر بر معامله هرگونه  گرفتاري اعضاي ها خانواده �

  29كنند  يم محكوم
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 اردبيل استانمركز      

گيري  سازمان كه درمواردي منجر به انتقام
ميان اعضا شده، همراه با خفقان و عدم  شخصي

گسترده  رسيدگي مناسب به مبتاليان، شورش

ال داشته كه فعالً از اي در اين كمپ به دنب
اطالع دقيقي در  هاي آن تلفات و خسارت

 .دست نيست
  

نابع خبري، پس از به گفته برخي از م
جنايتكار  ابتالي مريم رجوي سركرده فرقه

منافقين به كرونا، هم اكنون فرماندهي واحد در 
به گزارش فراق به نقل  .ندارد اين اردوگاه وجود

خبرگزاري صدا و سيما، حساب كاربري سيد   از
آرامي  در توئيتر از شورش و نا) سننتقم( فرهان

از  اني پسدر كمپ فرقه رجوي واقع در آلب
به : شيوع كرونا در اين كمپ خبر داد و نوشت

كرونا به كمپ  دنبال انتشار خبر ورود ويروس
منافقين و مبتال شدن تعداد زيادي از سالمندان 

خبرهايي مبني بر وقوع شورش و  اين كمپ،
وي در .رسد ناآرامي در اين كمپ به گوش مي

توئيت ديگري نوشت پس از ابتالي مريم 
به ويروس  ده اين گروه جنايتكاررجوي سركر
اكنون فرماندهي واحد در اين اردوگاه  كرونا، هم

اي رده هاي مختلف  رفتار سليقه وجود نداشته و

 در گفت و گو با فراق خبر داد» 3اشرف «يكي از اعضاي حاضر در مقر 
  

  فرقه رجويتردد مشكوك كادرهاي 
   به ايتاليا

  

 »3اشرف «دستورالعمل هاي جديد فرقه براي اعضاي حاضر در 
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  شوندي چشم انتظار آب ميواده هاخان
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 اري آنان را در اختيحقوق بشر عنان زندگ
 و ادانه آزيري گميگرفته و امكان هرگونه تصم

لذا اعضا در .  سلب نموده اندشاني را از اياراد
 ي از حداقل حقوق و آزادتيوم محرطيشرا
 تي چاره را فقط در تبعنيادي بني بشريها

  . دانندي رهبران خود مماتيمحض از تصم
 مبهم و سوال ندي فرآكي متاسفانه در _
  .ني ا2009 اروپا در سال هي اتحادزيبرانگ

 يستي تروري گروه هاستي سازمان را از ل
حال آنكه شواهد و مدارك .  حذف نموديخارج
 اقدام و اثبات تداوم توسل به نيد در رد امتعد

  . خشونت توسط سازمان وجود داشته است
 ي دولت آلبانري اخي متاسفانه در سالها_

 رييضمن تغ)  سازماندي جدزبانيبه عنوان م(
 خود، ي خارجاستيمواضع آشكار در س

 را با يزي و ابهام برانگرمعمولي غيهمكار
 يعضا در سركوب اژهيرهبران سازمان به و

 سازمان و سرپوش هي مخالف رواي طلب ييجدا
 است به ده سازمان آغاز نمواتينهادن بر جنا

 و  افراد و داري بي اعتراضات وجدان هايگونه ا
 مستقل و مدافعان حقوق بشر را ينهادها

  .  استختهيبرانگ
 استي نظر به آنچه گفته شد از مسئول س_

 به بروز  باتوجهمي اروپا تقاضا دارهيخارجه اتحاد
 اعضا و تي در خصوص وضعي جديهاينگران

 االمكان ي حتشان،ي اي و جسميسالمت روح
 زاني ارتباط خانواده ها با عزي برقراري هانهيزم

 و ي  با هماهنگ_به هر روش ممكن_خود 
 مجموعه ملل اي اروپا هي اتحادينظارت نهادها

  .متحد فراهم گردد
  .مي صبرانه در انتظار پاسخ نامه هستيب
  

  :رونوشت
  ي سرخ جهانبي صل- 
 ي اروپا در جمهورهي اتحاديندگي دفتر نما- 
  يآلبان
 يندگي نماأتي هسي سوركا، رئي لوج- 
   ي اروپا در آلبانهياتحاد
 ي شوراسي رئسلبرگر،ي فيچي تزابتي ال- 

  حقوق بشر ملل متحد 
 روابط تي پارلمان اروپا در تثبيندگي نما- 
  ي اروپا و آلبانهياتحاد
  

 گرفتار در ي اعضاي از خانواده هايجمع
 استي به مسئول سلي از استان اردبفرقه رجوي

  . نوشتندي اروپا نامه رسمهي اتحاديخارج
ن  فراق، متيليتحل- ي خبرگاهي گزارش پابه

 فراق اري نسخه از آن در اختكي نامه كه نيا
  : استريقرار گرفت، به شرح ز

   جوزپ بورولي آقاجناب
   اروپاهي اتحادي خارجاستي سمسئول

 از يجمع_ نجانباني احترام، امي تقدبا
 گرفتار در سازمان ي اعضايخانواده ها

 مي الزم دانست_لي خلق از استان اردبنيمجاهد
  . ميآن مقام برسان را به استحضار ينكات
 ي و اندوه و چشماندي آكنده از امي قلوببا

 زانيمنتظر سالهاست در حسرت بازگشت عز
چنانكه مستحضر . مي گذرانيخود روزگار م

 ي اخچهي خلق با تارني سازمان مجاهدديهست
ماالمال از ترور و خشونت، مدتها در عراق 

 و جي به تدرري اخيحضور داشته و در سال ها
 ي توافقات چندجانبه به كشور آلبانهجيدر نت

 حضور ي طول سال هادر.  استدهيمنتقل گرد
در عراق به دستور رهبران سازمان و ترساندن 

 خانواده ها از ،ي هرگونه ارتباطياعضا از برقرار
 خود محروم بودند و پس از زاني عزداريامكان د

 تماس با ي برقراريانتقال آنان به خاك آلبان
 مساله نيا.  استدهيب دشوارتر گرداعضا به مرات

 خانواده ها را دوچندان ي و دغدغه هاهاينگران
  .كرده است

   بوروليجناب آقا
 نسبت به خواسته مي تقاضا داري حضرتعالاز
 نامه توجهات الزم را ني اسندگاني نويها

  . دييمبذول فرما
 حاضر در كمپ سازمان ي اعضا_
 ياسي فرقه سكي خلق عموما در بند نيمجاهد
 گرفتار آمده كه از يستي تروري انهيشيبا پ
 افراد ي و ذهني و كنترل روحيي مغزشوقيطر

 و ناقض يرانساني غيو استفاده از حربه ها
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  يضرورت اتحاد و همبستگ
  ي با فرقه رجوي در مبارزه رسانه ا
  

  محمدجواد نوع پرور
  لي انجمن نجات استان اردب

  
 

 نشانه

 اردبيل ناستامركز       اردبيل استانمركز      

 از نيري شي ثمره ا،يصدها نفر در عراق و آلبان
اما .  ه است ماندادگاري تالش ها بود كه به نيا

حق با  جبهه تي نبرد تمام،يگريبعد دوم و د
 از آن غافل دي نفاق است كه نباانيباطل و جر

  .شد
 ي كه توسط جداشده هايي هاي افشاگر

 ي رسانه هاقي و از طرردي گي فرقه  انجام منيا
 شود، موجب ي حوزه منتشر منيفعال در ا
  .  شده استي رجوقهوحشت فر

 ني در برابر ادي باي فرقه رجويجداشده ها
ان نموده چند  صدتيموضوع، احساس مسؤول

 مرز و بوم، ني از اگري دي ناكرده افراديتا خدا
 ني را نخورده و همدست اادي فرقه شني ابيفر
  . زمان نشوندنياطيش

 حق و اني بعد مرز مني در اخوشبختانه
 مشخص است اما امكانات و يباطل به روشن

 شود ي جنگ استفاده مني كه در اييابزارها
 با استفاده يرجوفرقه دجال .  كامال نابرابر است

 مانند دروغ، يي و  ابزارهاياز امكانات گسترده فن
 ي براي الهي از هر حي و اعتراف اجبارعهيشا
  .  كندي خود استفاده مهداف به ادنيرس

درست است كه امكانات آنها با ما قابل 
 جستن ياري اما ما خانواده ها با ستي نسهيمقا

مبارزه  نياز پروردگار متعال، عزم خود را در ا
  .ميراسخ كرده ا

 يادي زي جبهه به مراقبت هاني در اتيفعال

 با دقت كامل اجازه دي دارد كه باازيهم ن
سوءاستفاده به دشمنان را نداده و دانش و 

  . مي كنتي خود را تقوي رسانه ايابزارها
 خواهد، ي جبهه فرد مردد نمني در اتيفعال

 و سكون در دي لحظه تردكيهمان گونه كه 
 ي ضررهاجب تواند موي ميكيزيجنگِ ف كي

 ي كه لحظه امي نبرادي شود، از ريجبران ناپذ
 تواند ما را از اهداف ي حوزه مني در ازيغفلت ن

 ساله ني چنديخود دور نموده و تمام تالش ها
  . ببردنيرا از ب
 در راه ي رسانه ااني جري جمله راهكارهااز

 است كه اخبار و ني ايمبارزه با فرقه رجو
 از فرقه ي افشاگري شده در راستاديمطالب تول
 با دي فعال در حوزه نفاق بايرسانه ها. باشند

 ي خبري سازاني جرشتري و اتحاد بيهمبستگ
  .  را رسوا سازندينموده و فرقه رجو

 ي رجويستي است فرقه ترورني اتيواقع
 ي گسترده اي مالي هايگذار هيهم اكنون سرما

 يب انواع بنگاه هادر حوزه رسانه كرده و صاح
  .  استراني ملت اهي عليلجن پراكن

 پر از ي با كارنامه ايسران فرقه دجال رجو
 و نشان دادن ي رسانه اي با پروپاگانداتيجنا
 با دشمنان همسو دارند ي سعيرواقعي غريتصاو

 شي اهداف خود را پران،يقسم خورده ملت ا
 شي به تالش و اتحاد بازي موضوع ننيببرند و ا

  . ما داردشِي پاز
  

  :فراق
 جنگ ي ابزارهاني از مهمتريكي رسانه، 

 راني ملت و كشور اهي علي فرقه رجواريتمام ع
 تي سخن وجود ده ها ساني اقيمصاد. است
 ي و انواع صفحات در شبكه هاي ارهيزنج

 فرقه در ني ا  است كه از اتاق فكرياجتماع
  . شوندي مهي و فرانسه تغذيآلبان
  

 ي اعضاي ما به عنوان خانواده هاامروز
 ني ازي در جبهه و خاكر،يگرفتار در فرقه رجو

 كه اگر با شناخت و درك ميجنگ قرار دار
 ممكن است دچار خطا ميكامل حركت نكن

  .ميشو
 ابعاد ي جبهه داراني ما در اتيفعال
 اركان و ي داراكي است كه هر يگوناگون

در بعد اول .  باشدي قابل توجه ميضرورت ها
 گرفتار در فرقه ي اعضايآن، خود خانواده ها

  .  هستنديرجو
 خود در عراق ثابت يخانواده ها با تالش ها

 توان وجدان يكردند كه با معجزه عشق، م
 كه ناخواسته در يي اعضاردهخاموش و روح پژم
  .  نمودداريفرقه مانده اند را ب
 خسته ي رسانه اتي از فعالديخانواده ها با

 به ي موجچي ه. كار باشندي پادوارينشده و ام
 خانواده، تار و پود فرقه درمانده ياندازه صدا

 از شي بييجدا.  اندازدي را به لرزه نميرجو

   اروپاهي اتحادي خارجاستي مسئول ساز لي عضو انجمن نجات استان اردبي خانواده هادرخواست
  

   خودزاني ارتباط خانواده ها با عزيبرقرار
   به هر روش ممكن فراهم گردد
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 اري آنان را در اختيحقوق بشر عنان زندگ
 و ادانه آزيري گميگرفته و امكان هرگونه تصم

لذا اعضا در .  سلب نموده اندشاني را از اياراد
 ي از حداقل حقوق و آزادتيوم محرطيشرا
 تي چاره را فقط در تبعنيادي بني بشريها

  . دانندي رهبران خود مماتيمحض از تصم
 مبهم و سوال ندي فرآكي متاسفانه در _
  .ني ا2009 اروپا در سال هي اتحادزيبرانگ

 يستي تروري گروه هاستي سازمان را از ل
حال آنكه شواهد و مدارك .  حذف نموديخارج
 اقدام و اثبات تداوم توسل به نيد در رد امتعد

  . خشونت توسط سازمان وجود داشته است
 ي دولت آلبانري اخي متاسفانه در سالها_

 رييضمن تغ)  سازماندي جدزبانيبه عنوان م(
 خود، ي خارجاستيمواضع آشكار در س

 را با يزي و ابهام برانگرمعمولي غيهمكار
 يعضا در سركوب اژهيرهبران سازمان به و

 سازمان و سرپوش هي مخالف رواي طلب ييجدا
 است به ده سازمان آغاز نمواتينهادن بر جنا

 و  افراد و داري بي اعتراضات وجدان هايگونه ا
 مستقل و مدافعان حقوق بشر را ينهادها

  .  استختهيبرانگ
 استي نظر به آنچه گفته شد از مسئول س_

 به بروز  باتوجهمي اروپا تقاضا دارهيخارجه اتحاد
 اعضا و تي در خصوص وضعي جديهاينگران

 االمكان ي حتشان،ي اي و جسميسالمت روح
 زاني ارتباط خانواده ها با عزي برقراري هانهيزم

 و ي  با هماهنگ_به هر روش ممكن_خود 
 مجموعه ملل اي اروپا هي اتحادينظارت نهادها

  .متحد فراهم گردد
  .مي صبرانه در انتظار پاسخ نامه هستيب
  

  :رونوشت
  ي سرخ جهانبي صل- 
 ي اروپا در جمهورهي اتحاديندگي دفتر نما- 
  يآلبان
 يندگي نماأتي هسي سوركا، رئي لوج- 
   ي اروپا در آلبانهياتحاد
 ي شوراسي رئسلبرگر،ي فيچي تزابتي ال- 

  حقوق بشر ملل متحد 
 روابط تي پارلمان اروپا در تثبيندگي نما- 
  ي اروپا و آلبانهياتحاد
  

 گرفتار در ي اعضاي از خانواده هايجمع
 استي به مسئول سلي از استان اردبفرقه رجوي

  . نوشتندي اروپا نامه رسمهي اتحاديخارج
ن  فراق، متيليتحل- ي خبرگاهي گزارش پابه

 فراق اري نسخه از آن در اختكي نامه كه نيا
  : استريقرار گرفت، به شرح ز

   جوزپ بورولي آقاجناب
   اروپاهي اتحادي خارجاستي سمسئول

 از يجمع_ نجانباني احترام، امي تقدبا
 گرفتار در سازمان ي اعضايخانواده ها

 مي الزم دانست_لي خلق از استان اردبنيمجاهد
  . ميآن مقام برسان را به استحضار ينكات
 ي و اندوه و چشماندي آكنده از امي قلوببا

 زانيمنتظر سالهاست در حسرت بازگشت عز
چنانكه مستحضر . مي گذرانيخود روزگار م

 ي اخچهي خلق با تارني سازمان مجاهدديهست
ماالمال از ترور و خشونت، مدتها در عراق 

 و جي به تدرري اخيحضور داشته و در سال ها
 ي توافقات چندجانبه به كشور آلبانهجيدر نت

 حضور ي طول سال هادر.  استدهيمنتقل گرد
در عراق به دستور رهبران سازمان و ترساندن 

 خانواده ها از ،ي هرگونه ارتباطياعضا از برقرار
 خود محروم بودند و پس از زاني عزداريامكان د

 تماس با ي برقراريانتقال آنان به خاك آلبان
 مساله نيا.  استدهيب دشوارتر گرداعضا به مرات

 خانواده ها را دوچندان ي و دغدغه هاهاينگران
  .كرده است

   بوروليجناب آقا
 نسبت به خواسته مي تقاضا داري حضرتعالاز
 نامه توجهات الزم را ني اسندگاني نويها

  . دييمبذول فرما
 حاضر در كمپ سازمان ي اعضا_
 ياسي فرقه سكي خلق عموما در بند نيمجاهد
 گرفتار آمده كه از يستي تروري انهيشيبا پ
 افراد ي و ذهني و كنترل روحيي مغزشوقيطر

 و ناقض يرانساني غيو استفاده از حربه ها
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  يضرورت اتحاد و همبستگ
  ي با فرقه رجوي در مبارزه رسانه ا
  

  محمدجواد نوع پرور
  لي انجمن نجات استان اردب

  
 

 نشانه

 اردبيل ناستامركز       اردبيل استانمركز      

 از نيري شي ثمره ا،يصدها نفر در عراق و آلبان
اما .  ه است ماندادگاري تالش ها بود كه به نيا

حق با  جبهه تي نبرد تمام،يگريبعد دوم و د
 از آن غافل دي نفاق است كه نباانيباطل و جر

  .شد
 ي كه توسط جداشده هايي هاي افشاگر

 ي رسانه هاقي و از طرردي گي فرقه  انجام منيا
 شود، موجب ي حوزه منتشر منيفعال در ا
  .  شده استي رجوقهوحشت فر

 ني در برابر ادي باي فرقه رجويجداشده ها
ان نموده چند  صدتيموضوع، احساس مسؤول

 مرز و بوم، ني از اگري دي ناكرده افراديتا خدا
 ني را نخورده و همدست اادي فرقه شني ابيفر
  . زمان نشوندنياطيش

 حق و اني بعد مرز مني در اخوشبختانه
 مشخص است اما امكانات و يباطل به روشن

 شود ي جنگ استفاده مني كه در اييابزارها
 با استفاده يرجوفرقه دجال .  كامال نابرابر است

 مانند دروغ، يي و  ابزارهاياز امكانات گسترده فن
 ي براي الهي از هر حي و اعتراف اجبارعهيشا
  .  كندي خود استفاده مهداف به ادنيرس

درست است كه امكانات آنها با ما قابل 
 جستن ياري اما ما خانواده ها با ستي نسهيمقا

مبارزه  نياز پروردگار متعال، عزم خود را در ا
  .ميراسخ كرده ا

 يادي زي جبهه به مراقبت هاني در اتيفعال

 با دقت كامل اجازه دي دارد كه باازيهم ن
سوءاستفاده به دشمنان را نداده و دانش و 

  . مي كنتي خود را تقوي رسانه ايابزارها
 خواهد، ي جبهه فرد مردد نمني در اتيفعال

 و سكون در دي لحظه تردكيهمان گونه كه 
 ي ضررهاجب تواند موي ميكيزيجنگِ ف كي

 ي كه لحظه امي نبرادي شود، از ريجبران ناپذ
 تواند ما را از اهداف ي حوزه مني در ازيغفلت ن

 ساله ني چنديخود دور نموده و تمام تالش ها
  . ببردنيرا از ب
 در راه ي رسانه ااني جري جمله راهكارهااز

 است كه اخبار و ني ايمبارزه با فرقه رجو
 از فرقه ي افشاگري شده در راستاديمطالب تول
 با دي فعال در حوزه نفاق بايرسانه ها. باشند

 ي خبري سازاني جرشتري و اتحاد بيهمبستگ
  .  را رسوا سازندينموده و فرقه رجو

 ي رجويستي است فرقه ترورني اتيواقع
 ي گسترده اي مالي هايگذار هيهم اكنون سرما

 يب انواع بنگاه هادر حوزه رسانه كرده و صاح
  .  استراني ملت اهي عليلجن پراكن

 پر از ي با كارنامه ايسران فرقه دجال رجو
 و نشان دادن ي رسانه اي با پروپاگانداتيجنا
 با دشمنان همسو دارند ي سعيرواقعي غريتصاو

 شي اهداف خود را پران،يقسم خورده ملت ا
 شي به تالش و اتحاد بازي موضوع ننيببرند و ا

  . ما داردشِي پاز
  

  :فراق
 جنگ ي ابزارهاني از مهمتريكي رسانه، 

 راني ملت و كشور اهي علي فرقه رجواريتمام ع
 تي سخن وجود ده ها ساني اقيمصاد. است
 ي و انواع صفحات در شبكه هاي ارهيزنج

 فرقه در ني ا  است كه از اتاق فكرياجتماع
  . شوندي مهي و فرانسه تغذيآلبان
  

 ي اعضاي ما به عنوان خانواده هاامروز
 ني ازي در جبهه و خاكر،يگرفتار در فرقه رجو

 كه اگر با شناخت و درك ميجنگ قرار دار
 ممكن است دچار خطا ميكامل حركت نكن

  .ميشو
 ابعاد ي جبهه داراني ما در اتيفعال
 اركان و ي داراكي است كه هر يگوناگون

در بعد اول .  باشدي قابل توجه ميضرورت ها
 گرفتار در فرقه ي اعضايآن، خود خانواده ها

  .  هستنديرجو
 خود در عراق ثابت يخانواده ها با تالش ها

 توان وجدان يكردند كه با معجزه عشق، م
 كه ناخواسته در يي اعضاردهخاموش و روح پژم
  .  نمودداريفرقه مانده اند را ب
 خسته ي رسانه اتي از فعالديخانواده ها با

 به ي موجچي ه. كار باشندي پادوارينشده و ام
 خانواده، تار و پود فرقه درمانده ياندازه صدا

 از شي بييجدا.  اندازدي را به لرزه نميرجو

   اروپاهي اتحادي خارجاستي مسئول ساز لي عضو انجمن نجات استان اردبي خانواده هادرخواست
  

   خودزاني ارتباط خانواده ها با عزيبرقرار
   به هر روش ممكن فراهم گردد
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  .اين كشور به آلباني است
فرقه همچنين اخيرا براي  :او افزود

جلوگيري از تردد اعضا دستورالعمل هاي 
وضع كرده و بر اساس تصميم  سخت گيرانه اي

كادر رهبري اعضا بايد در اطاق هاي خود به 
تيمي كار كنند تا روش هاي  گروهي و صورت

وي .جاسوسي فرقه به شكل دلخواه انجام گيرد
بنا بر : شريح جزئيات اين دستورالعمل گفتدر ت

خودش هم گفته  دستور خود مريم رجوي كه
معلوم نيست تا چه اندازه قابل اجرا باشد، تمام 

هنگام كار با اينترنت در تيم هاي دو  اعضا بايد
و  نفري و چهار نفري باشند و حتي براي قطع

وصل كردن برق نيز بايد دو نفري به اطاق 
 .بروند

اينكه طبق اين دستور  و با اشاره بهاين عض
حتي نبايد اعضا در صورت بيماري به كلينيك 

هم اكنون : مراجعه كنند افزود هاي داخل شهر
اعضايي كه مشكوك به بيماري سرماخوردگي 

هستند اجازه مراجعه به پزشك داخل شهر  هم
در پايان  3عضو حاضر در مقر اشرف  .را ندارند
ده بر عليه اعضاي تمام موارد گفته ش: گفت

كادرهاي رهبري از  حاضر در حالي است كه
اين قاعده مستثني بوده و دائم در حال 

  .كشورهاي اروپايي هستند خوشگذراني در

» 3اشرف «يكي از اعضاي حاضر در مقر 
مدتي است كه تردد مشكوك كادرهاي : گفت

وي .فرقه رجوي به كشور ايتاليا زياد شده است
كه نخواست نامش فاش شود، ظهر امروز در 

فرقه رجوي در : گفت و گو با فراق اظهار داشت
را از حال حاضر بسياري از امور جاري خود 

ايتاليا انجام مي دهد  طريق واسطه گري كشور
 .و نمي خواهد كسي از اين رابطه خبردار شود

ترس و نگراني : وي در ادامه تصريح كرد
اين جهت مي  فرقه رجوي از انتشار اين خبر به

باشد كه جامعه آلباني با توجه به شيوع بيماري 
ز به شدت نگران انتقال آلودگي ا كرونا در ايتاليا،

 

  مريم رجوي هم كرونايي شد

 شورش در كمپِ فرقه رجوي در آلباني

  كرونا به كمپ منافقين و مبتال شدن  به دنبال انتشار خبر ورود ويروس
 رسد خبرهايي مبني بر وقوع شورش و ناآرامي در اين كمپ به گوش مي زيادي از سالمندان اين كمپ،تعداد 

  2ي با فرقه رجوي در مبارزه رسانه ا ي اتحاد و همبستگضرورت �

  4شورش در كمپِ فرقه رجوي در آلباني �

توانست  كه پس از درخواست هاي متعدد» تايمز نيويورك«گزارش خبرنگار  �

   6 يرجو سركوبگر فرقهي برا ديجديي رسوا: از اردوگاه فرقه رجوي بازديد كند

  9 است اتم بمب كي يرجو فرقه ديد از انواده خ�

  11خائن هويش بهي موكراس د�

: مروري بر كارنامه سياه فرقه سركوبگر رجوي پس از اخراج به آلباني �

  15 رانيا ملت به انتيخي برا صبح 5 از باش داريب

: » مادران، قربانيان فراموش شده«به مناسبت سالگرد تأسيس تشكل  �

  20مادران اسيران فرقه رجوي، قربانياني كه فراموش شدند

  21 يرجو فرقه درون در تحول نيتر كننده مشمئز ك،يدئولوژيا انقالب �

 ديتأك:  در خرم آباد قربانيان فراموش شده همايش تشكل مادراني ازگزارش �

  26 خود فرزندانيي رهاي براي رجو فرقه رانياسي ها خانواده تالش بر

 راي آلباني ها جداشده سر بر معامله هرگونه  گرفتاري اعضاي ها خانواده �

  29كنند  يم محكوم
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گيري  سازمان كه درمواردي منجر به انتقام
ميان اعضا شده، همراه با خفقان و عدم  شخصي

گسترده  رسيدگي مناسب به مبتاليان، شورش

ال داشته كه فعالً از اي در اين كمپ به دنب
اطالع دقيقي در  هاي آن تلفات و خسارت

 .دست نيست
  

نابع خبري، پس از به گفته برخي از م
جنايتكار  ابتالي مريم رجوي سركرده فرقه

منافقين به كرونا، هم اكنون فرماندهي واحد در 
به گزارش فراق به نقل  .ندارد اين اردوگاه وجود

خبرگزاري صدا و سيما، حساب كاربري سيد   از
آرامي  در توئيتر از شورش و نا) سننتقم( فرهان

از  اني پسدر كمپ فرقه رجوي واقع در آلب
به : شيوع كرونا در اين كمپ خبر داد و نوشت

كرونا به كمپ  دنبال انتشار خبر ورود ويروس
منافقين و مبتال شدن تعداد زيادي از سالمندان 

خبرهايي مبني بر وقوع شورش و  اين كمپ،
وي در .رسد ناآرامي در اين كمپ به گوش مي

توئيت ديگري نوشت پس از ابتالي مريم 
به ويروس  ده اين گروه جنايتكاررجوي سركر
اكنون فرماندهي واحد در اين اردوگاه  كرونا، هم

اي رده هاي مختلف  رفتار سليقه وجود نداشته و

 در گفت و گو با فراق خبر داد» 3اشرف «يكي از اعضاي حاضر در مقر 
  

  فرقه رجويتردد مشكوك كادرهاي 
   به ايتاليا

  

 »3اشرف «دستورالعمل هاي جديد فرقه براي اعضاي حاضر در 
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  .خرج مي كند
اين قبيل مرگ و ميرهاي فزاينده اسيران 
گرفتار در اسارتگاه آلباني سرنوشت تك به تك 

روحي و آنها در اين شرايط انواع فشارهاي 
جسمي مي باشد لذا اگر همين اآلن از فرقه 
رجوي خارج نشوند فردا به همان سرنوشتي 
دچار خواهند شد كه چند وقت بيش اكبر، 

  .محراب و اسماعيل دچار آن شدند
خالصه اين آخر و عاقبت اسيران سالمند 
در آلباني است كه اگر خواهان زنده ماندن و 

احي كه زندگي هستند بايد در اين چند صب
  .براي زندگي دارند از آنجا خارج شوند

لذا من خطاب به اين اسيران مي گويم كه 
شماها به خوبي مي دانيد اين فرقة وامانده عليل 
و ذليل ديگر دستش به جايي نمي رسد و 
امروزه كه مي بينيد تبديل به يك بيزانس 
اطالعاتي براي كشورهاي عرب منطقه شده 

م و سران اين فرقه است البته اين براي مري
خوب است كه پولش را مي گيرند و از بهترين 
امكانات برخوردارند و زندگي خودشان را دارند 
اما درماندگان اسير و سالخورده در آلباني چي 

  چيزي را دارا مي باشند؟
آخر شماها كه در اين سنين باال در آنجا 
مانده ايد به چه چيزي دلتان را خوش كرده 

يي كه در آلباني به نام كنفرانس ايد؟ به شوها
بين المللي برگزار كرديد كه كساني همچون 
جولياني و غيره مي آيند و صحبت مي كنند و 

  به شما دلداري مي دهند؟
. در اين صورت سخت در اشتباه هستيد
اينها كه مي بينيد همه با پول خريداري شده 
اند و اين را شماها بهتر از من مي دانيد و اگر از 

ينها همانند جولياني و يا بولتون كه قبال آنجا ا
مي امد كاري ساخته بود ساده ترين كار را براي 

مثال االن چندين . اين فرقه انجام مي دادند

سال است كه مريم زبانش بيرون آمده براي 
رفتن به آمريكا چرا راهش نمي دهند؟ تازه اين 
كه كاري ندارد هر كسي مي تواند ويزا بگيرد 

 اما چرا اين نمي تواند برود؟ چون امثال برود
جولياني فقط پول مي گيرند بيايند حرف بزند 

آنها در اين همه سالها حتي . اينكه خرجي ندارد
نتوانستند مريم رجوي را براي يك مسافرت 
عادي هم به آمريكا ببرند تا چه رسد به اينكه او 
را محبوب دل ترامپ كرده و يا موهوم تر اينكه 

  . به قدرت برساننداو را
اگر هم دلتان را به ترامپ خوش كرده ايد 
كه فردا امريكا به جمهوري اسالمي حمله مي 
كند و مريم را به تخته شاهي مي رساند باز هم 
مي گويم سخت در اشتباهيد و اگر پشت 
گوشتان را ببينيد اين يكي را به خواب هم 

  .نخواهيد ديد
ه ايران چرا اوال امريكا در هيچ شرايطي ب

حمله نمي كند و در ثاني اگر حمله كند مگر 
           مردم ايران مريم رجوي و يا شماها را راه
        مي دهند؟ مگر اصال مردم ايران شماها را

  مي شناسند؟
بهترين مثال اين است كه در همين خارج 
كشور بيش از پنج ميليون ايراني زندگي مي 

 هوادار فرقة رجوي كنند، از اين تعداد چند نفر
هستند؟ به آسمان هفتم هم برويد به صد نفر 

  .نمي رسند
 شما تظاهرات خارج كشور فرقه رجوي را 
نگاه كنيد، همه نفرات خارجي هستند كه آنها 
را براي هر تظاهراتي اجير كرده و از اين كشور 

اينها را كه ديگر . به آن كشور مي چرخانند
        س چرا اجازهشماها از من بهتر مي دانيد پ

مي دهيد كه مريم و باند فرقه اي اش به 
ناجوانمردانه ترين شكل ممكن از شماها سوء 

  استفاده كند؟
  

  
مدتي است كه سايت هاي فرقه رجوي از 
درگذشت سريالي اعضاي رده پايين فرقه 
  كهاخباري منتشر مي كنند و به نظر مي رسد

با  آن ها در صفحه آلباني بازي 1399در سال 
 به پايان خواهد رسيدكيش و مات يك 

به گزارش فراق، غفو فتاحيان، عضو 
در با انتشار يادداشتي جداشده از فرقة رجوي 

سوال اساسي اينجاست كه چرا : اين باره نوشت
در فرقه رجوي هميشه عناصر رده پايين و 
مخالف در انواع و اقسام بيمارستان هاي آلباني 

 كشورهاي ديگر مي ميرند در حالي كه سن يا
هر كدام از اين مردگان چند دهه كمتر از 

مثال . مسئولين باالي اين فرقه جنايت كار است
چرا مهدي ابريشمچي و يا عباس داوري 

و يا دهها جنايتكار و آدم كش حرفه ) رحمان(
 مي باشد به 80 و 70اي كه سن هايشان بين 
  شده و نمي ميرند؟اين نوع بيماري ها دچار ن

آيا مريم رجوي به اندازه سر سوزني به اين 
فكر كرده است كه چرا اينطوري است؟ اصال 
خودش مريض هم نمي شود در حالي كه 

  . گذشته است60سنش از 
البته بگذريم كه يكي از آرزويهاي همين 
خانم اين است كه هر چه زودتر تك به تك 

سه در افراد مستقر در خانه سالمندان اشرف 
آلباني بميرند تا خيالش از همه بابت راحت 
شود و ديگر كسي بيرون نيايد تا عليه او 
افشاگري كند و براي مريم و فرقه اش بهترين 
سناريو اين است كه همه اينها در يك روز 
بميرند و اين هم از مرگ آنها استفاده سياسي 
خودش را بكند وگرنه اين فرقه هيچ گاه و در 

حاضر نبود كه از جيب خودش هيچ زماني 
خرج كند و هميشه دست كثيفش در جيب 
اعضاي خودش است و از كيسة همين اسيران 
در بندي كه در كهن سالي به سر مي ببرند 

88  5  

 يادداشت

 3 اشرف دري باز انيپا 99سال 

 كيش و مات در آلباني

عوامل استكباري و مزدوران خارج نشين در 
فضاي مجازي و كانال هاي فارسي زبان بي بي 
سي، من و تو، و فرقه منحوس رجوي وطن 
فروش مبني بر تحريم انتخابات، به كوري چشم 

افتمند ايران دشمنان انقالب مردم غيور و شر
عزيز بار ديگر حماسه بزرگ آفريدند و با آمدن 
به پاي صندوق هاي اخذ راي اميد بر اندازي 
آنان را ناكام گذاشتند و ديگر بار توطئه خائنانه 

  .آنان را خنثي شد
در دوران هشت سال دفاع مقدس،   

ديكتاتور بعث عراق با توصيه فرقه رجوي مردم 
 مي كرد تا در مراسم را با بمباران هوايي تهديد

جشن انقالب و انتخابات شركت نكنند عليرغم 
اين تهديدات باز مردم با وجود بمباران هاي 
هوايي در صحنه حضور انقالبي داشتند و با 
حضورشان مشت محكمي بر دهان ياوه گويان 

  .بود

مشاركت عمومي و گسترده در صحنه 
دهنده همبستگي ملي، مذهبي   نشان  انتخابات
 اتحاد و همبستگي   و بار ديگر با ايجاداست 

 دشمنان انقالب و نظام نقش  ملت ايران توطئه
  .بر آب كرد
ي  ي اين انتخابات ملت است و همه برنده
 كه در انتخاب شركت و حضور پر شور   مردم
ي اين انتخابات قطعا امريكا و  اند و بازنده داشته

   صهيونيسم و نوكرانش اعم از سلطنت طلبان ،
  .ان فرقه رجوي كه دشمن ملت ايرانندسر

حضور پر شور ملت ايران در صحنه 
انتخابات به مثابه انتقام سخت عليه آمريكا است 

 و مزدوران حلقه   و اي آمريكاي جنايت پيشه
بگوش و اي سران فرقه رجوي بدانيد كه مردم 
آگاه و با بصيرت ايران عزيز تا آخرين قطره 

لتان خواهند خون و تا آخرين نفس در مقاب
  .ايستاد
  
  

روز جمعه دوم اسفند ماه راي گيري براي 
نتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در ا

 به وقت 8سراسر ايران عزيزمان از ساعت 
 .محلي آغاز شد

رهبر فرزانه و معظم انقالب در سخناني، روز 
انتخابات را روز جشن ملي خواندند و با تبريك 

 ميهنان فرمودند روز  اين جشن به همه هم
انتخابات روز احقاق حق مدني ملت است كه 

د با رأي دادن، شركت خود در اداره خواهن مي
دست آورند،  امور كشور را كه حق آنها است به

  .ضمن اينكه رأي دادن يك تكليف شرعي است
ها  ديروز هر برگه رايي كه به صندوق

انداخته شد مهر تاييد به نظام جمهوري 
اسالمي و قانون اساسي و حضور هر ايراني پاي 
ياوه صندوق هاي اخذ راي مشت محكمي بر 

  .گويان و دشمنان نظام و انقالب بود
عليرغم تبليغات گسترده و شبانه روزي 

   و پيام به مزدوران حلقه به گوشيمل جشن
  محمدي. ن

  انجمن نجات استان اردبيل
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تايمز نير چند روز بعد اجازه ورود  نيويورك
  ».دريافت كرد

نويسنده بر اين باور است كه شايد اجازه 
ورودش به كمپ منافقين تالشي از سوي اين 

اش پس از مواجهه با  فرقه براي تصحيح چهره
 بوده 2003تايمز در سال  خبرنگار نيويورك

است، زماني كه شخص مورد مصاحبه اين 
كرده و  برنگار از روي نوشته صحبت ميخ

وگوي خصوصي با اعضاي  خبرنگار اجازه گفت
  .اين فرقه را نيافته بود

تواند  يكي از نكاتي كه در اين گزارش مي
گويي اعضاي  مورد توجه قرار گيرد، شيوه پاسخ

فرقه تروريستي منافقين به سوال در خصوص 
، سركرده اين فرقه »مسعود رجوي«سرنوشت 

 2003تايمز از سال  كه به نوشته نيويوركاست 
  .ناپديد شده است

، نماينده فرقه تروريستي »علي صفوي«
منافقين در واشنگتن وقتي با اين سوال مواجه 

توانيم در  خوب، ما نمي«: گويد شود، مي مي
او سخنانش را » …مورد اين مساله حرف بزنيم 

. دوزد كند و نگاهش را به پاهايش مي قطع مي
آيا او «: شود گونه مطرح مي سوال مجددا اين

پس از چند » زنده است؟ آيا او در آلباني است؟
ما «: ثانيه سكوت، پاسخ صفوي باز هم اين است

  ».توانيم درباره آن حرف بزنيم نمي

در ميان اشاره به سوابق فرقه تروريستي 
نام  تايمز به نظر مورخي به قين، نيويوركمناف

در خصوص وضعيت » يرواند آبراهاميان«
. كند منافقين در افكار عمومي ايران اشاره مي

كند كه هنوز از حمايت  اين گروه ادعا مي«
زيادي برخوردار است اما آقاي آبراهاميان گفت 
كه محبوبيت اين گروه پس از روي آوردن به 

 سقوط كرده 1980خشونت در اوايل دهه 
كنيد كه در  وگو مي وقتي با مردمي گفت. است

” مجاهدين“اند و نام  دوران انقالب زندگي كرده
  ».شوند بريد، آنها برآشفته مي را مي

تايمز پس از اشاره به نحوه  خبرنگار نيويورك
آفريني  انتقال منافقين از عراق به آلباني با نقش

يگاه بازديد وقتي من از پا«: نويسد آمريكا، مي
. رسيد نظر مي شكل عجيبي خالي به كردم، به

ميزبان ] اين پايگاه[كند كه  گروه ادعا مي
 نفر است اما در طول دو روز، ما بيش از 2500
  ». نفر در آنجا نديديم200

ها نفر از  ، ده به نوشته اين روزنامه آمريكايي
اعضاي سابق فرقه تروريستي منافقين اكنون 

. كنند  در آلباني زندگي ميصورت مستقل به
من با ده نفر از آنها ديدار كردم كه هركدام از «

وشوي مغزي  داد كه با شست آنها توضيح مي
  ».تجرد اختيار كرده بود

گويند، روابط رمانتيك و افكار  اين افراد مي
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تايمز كه از اردوگاه  خبرنگار روزنامه نيويورك
فرقه تروريستي رجوي در آلباني بازديد داشته، 

توانند درباره  نمي  گويد اعضاي اين فرقه  مي
 .ين گروه سخن بگويندسرنوشت سركرده ا

، خبرنگار روزنامه «پاتريك كينگسلي »
تايمز ضمن انتشار گزارشي در اين  نيويورك

روزنامه خبر داده كه توانسته است از اردوگاه 
 .فرقه تروريستي منافقين در آلباني بازديد كند

  
 سرويس ديگر رسانه هاي   به گزارش

تايمز به  بخش عمده گزارش نيويورك  فراق،
 تاريخچه اين فرقه تروريستي اختصاص روايت

دارد اما در ميان سطور اين گزارش، نكات 
  .خورند چشم مي جديدي هم به

نويسنده در تشريح چگوني ورود خود به 
در ابتدا، گروه «: نويسد كمپ منافقين مي

هاي متعدد براي دسترسي را ناديده  درخواست
بنابراين بدون چندان اميدي به سوي . گرفت
 آنها حركت كردم و مدارك خود را به پايگاه

سه ساعت بعد، اندكي . محافظين ارائه دادم
به . پيش از غروب آفتاب، تماسي دريافت كردم

. آوري اجازه ورود يافته بودم شكل تعجب
بنابراين، شروع به يكسري مصاحبه، شركت در 
جلسات تبليغاتي و تورهايي كردم كه تا ساعت 

يك عكاس . يد بامداد به طول انجام1:30
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ها و ويدئوهايي عليه  مشغول ساختن آهنگ
نظام جمهوري اسالمي ايران هستند تا در 

  .نتشر شوندهاي اجتماعي م شبكه
هاي  سوئيت«: نويسد كينگسلي در ادامه مي
گويند چيزي شبيه  كامپيوتر كه جداشدگان مي

پايه  اي از اعضاي دون مجموعه(» ترول فارم«به 
هاي متعدد در فيسبوك و توييتر  كه با اكانت

هايي را در انتقاد از دولت ايران، تشويق  پيام
سران فرقه تروريستي منافقين و تقويت 

گيرند تايپ  گراني كه از آنها پول مي يالب
  ».است، به من نشان داده نشد) كنند مي

زماني كه جولياني و بولتون «: افزايد وي مي
هاي اخير سخنراني عمومي داشتند، به  در سال

اعضا دستور داده شده بود كه خط مشخصي را 
هاي مختلف   بار از اكانت10{ از سخنان آنها{

  ».توييت كنند
گويد منافقين بين او و سه نفر   مينويسنده
هايي كه از اردوگاه آنان در عراق  از آمريكايي
اند، اما  كرده ارتباط برقرار كرده حفاظت مي

در بين ايبن سه نفر » كاپيتان متيو وودسايد«

كينگسلي با وودسايد در خصوص . نبوده است
وگو  وضعيت اردوگاه منافقين در عراق گفت

 2005 تا 2004هاي  لاو بين سا. كرده است
  .ها در اردگاه منافقين بوده است ناظر آمريكايي

ها در واقع به  به گفته وودسايد، آمريكايي
هاي اردوگاه منافقين و اعضاي آن كه  ساختمان

گفتند به زور در اردوگاه  بستگانشان مي
شوند، به صورت منظم دسترسي  نگهداري مي

  .اند نداشته
، سران منافقين هاي وودسايد بر اساس گفته

پس از چند روز تاخير به اعضا اجازه ديدار با 
مقامات آمريكايي و خويشاوندانشان را 

  .اند داده مي
گويد فرار از اردوگاه براي اعضا  وودسايد مي

به خصوص زنان بسيار سخت بوده تا آنجا كه 
دو نفر از آنان تالش كرده بودند با كاميون 

  .تحويل بار از آنجا فرار كنند
من آن سازمان را «: گويد وي در پايان مي

از اينكه آنها در آلباني . انگيز يافتم كامال نفرت
  ».حضور دارند، متعجبم

  

اند، تماس با خانواده به  سي ممنوع بوده
شدت محدود شده بود و از دوستي برحذر 

همگي روايت كردند كه مجبور . شدند ميداشته 
اند  هاي انتقاد از خود بوده به شركت در مراسم

كه در آن اعضا در خصوص هرگونه تفكر 
اي كه داشتند در برابر  جنسي يا غيروفادارانه

  .كردند فرماندهانشان اعتراف مي

جن

عبدالرحمان «كينگسلي به نقل از 
 1988 ساله كه در سال 60، فردي »محمديان

 عضويت فرقه تروريستي منافقين درآمده و به
: نويسد  از آن جدا شده، مي2016در سال 

خود را فراموش . شكنيد كم مي شما كم«
تنها از . دهيد كنيد و شخصيتتان را تغيير مي مي

. شما خودتان نيستيد. كنيد قوانين پيروي مي
  ».شما تنها يك ماشين هستيد

اينكه تايمز با اشاره به  خبرنگار نيويورك
فرقه منافقين براي افزايش نفوذ خود روي به 

گويد در جريان  اينترنت آورده است مي
بازديدش از اردوگاه مزبور، يك استوديوي ضبط 
به او نشان داده شده كه در آن دو آهنگساز 
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تايمز نير چند روز بعد اجازه ورود  نيويورك
  ».دريافت كرد

نويسنده بر اين باور است كه شايد اجازه 
ورودش به كمپ منافقين تالشي از سوي اين 

اش پس از مواجهه با  فرقه براي تصحيح چهره
 بوده 2003تايمز در سال  خبرنگار نيويورك

است، زماني كه شخص مورد مصاحبه اين 
كرده و  برنگار از روي نوشته صحبت ميخ

وگوي خصوصي با اعضاي  خبرنگار اجازه گفت
  .اين فرقه را نيافته بود

تواند  يكي از نكاتي كه در اين گزارش مي
گويي اعضاي  مورد توجه قرار گيرد، شيوه پاسخ

فرقه تروريستي منافقين به سوال در خصوص 
، سركرده اين فرقه »مسعود رجوي«سرنوشت 

 2003تايمز از سال  كه به نوشته نيويوركاست 
  .ناپديد شده است

، نماينده فرقه تروريستي »علي صفوي«
منافقين در واشنگتن وقتي با اين سوال مواجه 

توانيم در  خوب، ما نمي«: گويد شود، مي مي
او سخنانش را » …مورد اين مساله حرف بزنيم 

. دوزد كند و نگاهش را به پاهايش مي قطع مي
آيا او «: شود گونه مطرح مي سوال مجددا اين

پس از چند » زنده است؟ آيا او در آلباني است؟
ما «: ثانيه سكوت، پاسخ صفوي باز هم اين است

  ».توانيم درباره آن حرف بزنيم نمي

در ميان اشاره به سوابق فرقه تروريستي 
نام  تايمز به نظر مورخي به قين، نيويوركمناف

در خصوص وضعيت » يرواند آبراهاميان«
. كند منافقين در افكار عمومي ايران اشاره مي

كند كه هنوز از حمايت  اين گروه ادعا مي«
زيادي برخوردار است اما آقاي آبراهاميان گفت 
كه محبوبيت اين گروه پس از روي آوردن به 

 سقوط كرده 1980خشونت در اوايل دهه 
كنيد كه در  وگو مي وقتي با مردمي گفت. است

” مجاهدين“اند و نام  دوران انقالب زندگي كرده
  ».شوند بريد، آنها برآشفته مي را مي

تايمز پس از اشاره به نحوه  خبرنگار نيويورك
آفريني  انتقال منافقين از عراق به آلباني با نقش

يگاه بازديد وقتي من از پا«: نويسد آمريكا، مي
. رسيد نظر مي شكل عجيبي خالي به كردم، به

ميزبان ] اين پايگاه[كند كه  گروه ادعا مي
 نفر است اما در طول دو روز، ما بيش از 2500
  ». نفر در آنجا نديديم200

ها نفر از  ، ده به نوشته اين روزنامه آمريكايي
اعضاي سابق فرقه تروريستي منافقين اكنون 

. كنند  در آلباني زندگي ميصورت مستقل به
من با ده نفر از آنها ديدار كردم كه هركدام از «

وشوي مغزي  داد كه با شست آنها توضيح مي
  ».تجرد اختيار كرده بود

گويند، روابط رمانتيك و افكار  اين افراد مي

 

ي 
خبر

ه 
جل

م
ي
ليل

تح
 

تايمز كه از اردوگاه  خبرنگار روزنامه نيويورك
فرقه تروريستي رجوي در آلباني بازديد داشته، 

توانند درباره  نمي  گويد اعضاي اين فرقه  مي
 .ين گروه سخن بگويندسرنوشت سركرده ا

، خبرنگار روزنامه «پاتريك كينگسلي »
تايمز ضمن انتشار گزارشي در اين  نيويورك

روزنامه خبر داده كه توانسته است از اردوگاه 
 .فرقه تروريستي منافقين در آلباني بازديد كند

  
 سرويس ديگر رسانه هاي   به گزارش

تايمز به  بخش عمده گزارش نيويورك  فراق،
 تاريخچه اين فرقه تروريستي اختصاص روايت

دارد اما در ميان سطور اين گزارش، نكات 
  .خورند چشم مي جديدي هم به

نويسنده در تشريح چگوني ورود خود به 
در ابتدا، گروه «: نويسد كمپ منافقين مي

هاي متعدد براي دسترسي را ناديده  درخواست
بنابراين بدون چندان اميدي به سوي . گرفت
 آنها حركت كردم و مدارك خود را به پايگاه

سه ساعت بعد، اندكي . محافظين ارائه دادم
به . پيش از غروب آفتاب، تماسي دريافت كردم

. آوري اجازه ورود يافته بودم شكل تعجب
بنابراين، شروع به يكسري مصاحبه، شركت در 
جلسات تبليغاتي و تورهايي كردم كه تا ساعت 

يك عكاس . يد بامداد به طول انجام1:30
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ها و ويدئوهايي عليه  مشغول ساختن آهنگ
نظام جمهوري اسالمي ايران هستند تا در 

  .نتشر شوندهاي اجتماعي م شبكه
هاي  سوئيت«: نويسد كينگسلي در ادامه مي
گويند چيزي شبيه  كامپيوتر كه جداشدگان مي

پايه  اي از اعضاي دون مجموعه(» ترول فارم«به 
هاي متعدد در فيسبوك و توييتر  كه با اكانت

هايي را در انتقاد از دولت ايران، تشويق  پيام
سران فرقه تروريستي منافقين و تقويت 

گيرند تايپ  گراني كه از آنها پول مي يالب
  ».است، به من نشان داده نشد) كنند مي

زماني كه جولياني و بولتون «: افزايد وي مي
هاي اخير سخنراني عمومي داشتند، به  در سال

اعضا دستور داده شده بود كه خط مشخصي را 
هاي مختلف   بار از اكانت10{ از سخنان آنها{

  ».توييت كنند
گويد منافقين بين او و سه نفر   مينويسنده
هايي كه از اردوگاه آنان در عراق  از آمريكايي
اند، اما  كرده ارتباط برقرار كرده حفاظت مي

در بين ايبن سه نفر » كاپيتان متيو وودسايد«

كينگسلي با وودسايد در خصوص . نبوده است
وگو  وضعيت اردوگاه منافقين در عراق گفت

 2005 تا 2004هاي  لاو بين سا. كرده است
  .ها در اردگاه منافقين بوده است ناظر آمريكايي

ها در واقع به  به گفته وودسايد، آمريكايي
هاي اردوگاه منافقين و اعضاي آن كه  ساختمان

گفتند به زور در اردوگاه  بستگانشان مي
شوند، به صورت منظم دسترسي  نگهداري مي

  .اند نداشته
، سران منافقين هاي وودسايد بر اساس گفته

پس از چند روز تاخير به اعضا اجازه ديدار با 
مقامات آمريكايي و خويشاوندانشان را 

  .اند داده مي
گويد فرار از اردوگاه براي اعضا  وودسايد مي

به خصوص زنان بسيار سخت بوده تا آنجا كه 
دو نفر از آنان تالش كرده بودند با كاميون 

  .تحويل بار از آنجا فرار كنند
من آن سازمان را «: گويد وي در پايان مي

از اينكه آنها در آلباني . انگيز يافتم كامال نفرت
  ».حضور دارند، متعجبم

  

اند، تماس با خانواده به  سي ممنوع بوده
شدت محدود شده بود و از دوستي برحذر 

همگي روايت كردند كه مجبور . شدند ميداشته 
اند  هاي انتقاد از خود بوده به شركت در مراسم

كه در آن اعضا در خصوص هرگونه تفكر 
اي كه داشتند در برابر  جنسي يا غيروفادارانه

  .كردند فرماندهانشان اعتراف مي

جن

عبدالرحمان «كينگسلي به نقل از 
 1988 ساله كه در سال 60، فردي »محمديان

 عضويت فرقه تروريستي منافقين درآمده و به
: نويسد  از آن جدا شده، مي2016در سال 

خود را فراموش . شكنيد كم مي شما كم«
تنها از . دهيد كنيد و شخصيتتان را تغيير مي مي

. شما خودتان نيستيد. كنيد قوانين پيروي مي
  ».شما تنها يك ماشين هستيد

اينكه تايمز با اشاره به  خبرنگار نيويورك
فرقه منافقين براي افزايش نفوذ خود روي به 

گويد در جريان  اينترنت آورده است مي
بازديدش از اردوگاه مزبور، يك استوديوي ضبط 
به او نشان داده شده كه در آن دو آهنگساز 
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   و پيام به مزدوران حلقه به گوشيمل جشن
  محمدي. ن

  انجمن نجات استان اردبيل
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  .خرج مي كند
اين قبيل مرگ و ميرهاي فزاينده اسيران 
گرفتار در اسارتگاه آلباني سرنوشت تك به تك 

 فشارهاي روحي و آنها در اين شرايط انواع
جسمي مي باشد لذا اگر همين اآلن از فرقه 
رجوي خارج نشوند فردا به همان سرنوشتي 
دچار خواهند شد كه چند وقت بيش اكبر، 

  .محراب و اسماعيل دچار آن شدند
خالصه اين آخر و عاقبت اسيران سالمند 
در آلباني است كه اگر خواهان زنده ماندن و 

ين چند صباحي كه زندگي هستند بايد در ا
  .براي زندگي دارند از آنجا خارج شوند

لذا من خطاب به اين اسيران مي گويم كه 
شماها به خوبي مي دانيد اين فرقة وامانده عليل 
و ذليل ديگر دستش به جايي نمي رسد و 
امروزه كه مي بينيد تبديل به يك بيزانس 
اطالعاتي براي كشورهاي عرب منطقه شده 

 براي مريم و سران اين فرقه است البته اين
خوب است كه پولش را مي گيرند و از بهترين 
امكانات برخوردارند و زندگي خودشان را دارند 
اما درماندگان اسير و سالخورده در آلباني چي 

  چيزي را دارا مي باشند؟
آخر شماها كه در اين سنين باال در آنجا 
مانده ايد به چه چيزي دلتان را خوش كرده 

؟ به شوهايي كه در آلباني به نام كنفرانس ايد
بين المللي برگزار كرديد كه كساني همچون 
جولياني و غيره مي آيند و صحبت مي كنند و 

  به شما دلداري مي دهند؟
. در اين صورت سخت در اشتباه هستيد

اينها كه مي بينيد همه با پول خريداري شده 
 اگر از اند و اين را شماها بهتر از من مي دانيد و

اينها همانند جولياني و يا بولتون كه قبال آنجا 
مي امد كاري ساخته بود ساده ترين كار را براي 

مثال االن چندين . اين فرقه انجام مي دادند

سال است كه مريم زبانش بيرون آمده براي 
رفتن به آمريكا چرا راهش نمي دهند؟ تازه اين 

گيرد كه كاري ندارد هر كسي مي تواند ويزا ب
برود اما چرا اين نمي تواند برود؟ چون امثال 
جولياني فقط پول مي گيرند بيايند حرف بزند 

آنها در اين همه سالها حتي . اينكه خرجي ندارد
نتوانستند مريم رجوي را براي يك مسافرت 
عادي هم به آمريكا ببرند تا چه رسد به اينكه او 

نكه را محبوب دل ترامپ كرده و يا موهوم تر اي
  .او را به قدرت برسانند

اگر هم دلتان را به ترامپ خوش كرده ايد 
كه فردا امريكا به جمهوري اسالمي حمله مي 
كند و مريم را به تخته شاهي مي رساند باز هم 
مي گويم سخت در اشتباهيد و اگر پشت 
گوشتان را ببينيد اين يكي را به خواب هم 

  .نخواهيد ديد
 شرايطي به ايران چرا اوال امريكا در هيچ

حمله نمي كند و در ثاني اگر حمله كند مگر 
     مردم ايران مريم رجوي و يا شماها را راه
     مي دهند؟ مگر اصال مردم ايران شماها را

  مي شناسند؟
بهترين مثال اين است كه در همين خارج 
كشور بيش از پنج ميليون ايراني زندگي مي 

د چند نفر هوادار فرقة رجوي كنند، از اين تعدا
هستند؟ به آسمان هفتم هم برويد به صد نفر 

  .نمي رسند
 شما تظاهرات خارج كشور فرقه رجوي را 
نگاه كنيد، همه نفرات خارجي هستند كه آنها 
را براي هر تظاهراتي اجير كرده و از اين كشور 

اينها را كه ديگر . به آن كشور مي چرخانند
ي دانيد پس چرا اجازه مي شماها از من بهتر م

دهيد كه مريم و باند فرقه اي اش به 
ناجوانمردانه ترين شكل ممكن از شماها سوء 

  استفاده كند؟
  

  
 

 يادداشت

   است مات و شيكي آلبان در سالمند رانياس عاقبت

 3 اشرف دري باز انيپا 99 سال 
 

مدتي است كه سايت هاي فرقه رجوي از
درگذشت سريالي اعضاي رده پايين فرقه 

در  مي رسد اخباري منتشر مي كنند و به نظر
پايان بازي آن ها در صفحه آلباني  1399سال 

 .كيش و مات است
به گزارش فراق، غفو فتاحيان، عضو 

در با انتشار يادداشتي جداشده از فرقة رجوي 
سوال اساسي اينجاست كه چرا : اين باره نوشت

در فرقه رجوي هميشه عناصر رده پايين و 
آلباني مخالف در انواع و اقسام بيمارستان هاي 

يا كشورهاي ديگر مي ميرند در حالي كه سن 
هر كدام از اين مردگان چند دهه كمتر از 

مثال . مسئولين باالي اين فرقه جنايت كار است
چرا مهدي ابريشمچي و يا عباس داوري 

و يا دهها جنايتكار و آدم كش حرفه ) رحمان(
 مي باشد به 80 و 70اي كه سن هايشان بين 

  ها دچار نشده و نمي ميرند؟اين نوع بيماري 
آيا مريم رجوي به اندازه سر سوزني به اين 
فكر كرده است كه چرا اينطوري است؟ اصال 
خودش مريض هم نمي شود در حالي كه 

  . گذشته است60سنش از 
البته بگذريم كه يكي از آرزويهاي همين 
خانم اين است كه هر چه زودتر تك به تك 

دان اشرف سه در افراد مستقر در خانه سالمن
آلباني بميرند تا خيالش از همه بابت راحت 
شود و ديگر كسي بيرون نيايد تا عليه او 
افشاگري كند و براي مريم و فرقه اش بهترين 
سناريو اين است كه همه اينها در يك روز 
بميرند و اين هم از مرگ آنها استفاده سياسي 
خودش را بكند وگرنه اين فرقه هيچ گاه و در 

يچ زماني حاضر نبود كه از جيب خودش ه
خرج كند و هميشه دست كثيفش در جيب 
اعضاي خودش است و از كيسة همين اسيران 
در بندي كه در كهن سالي به سر مي ببرند 
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عوامل استكباري و مزدوران خارج نشين در 
فضاي مجازي و كانال هاي فارسي زبان بي بي 
سي، من و تو، و فرقه منحوس رجوي وطن 
فروش مبني بر تحريم انتخابات، به كوري چشم 

افتمند ايران دشمنان انقالب مردم غيور و شر
عزيز بار ديگر حماسه بزرگ آفريدند و با آمدن 
به پاي صندوق هاي اخذ راي اميد بر اندازي 
آنان را ناكام گذاشتند و ديگر بار توطئه خائنانه 

  .آنان را خنثي شد
در دوران هشت سال دفاع مقدس،   

ديكتاتور بعث عراق با توصيه فرقه رجوي مردم 
 مي كرد تا در مراسم را با بمباران هوايي تهديد

جشن انقالب و انتخابات شركت نكنند عليرغم 
اين تهديدات باز مردم با وجود بمباران هاي 
هوايي در صحنه حضور انقالبي داشتند و با 
حضورشان مشت محكمي بر دهان ياوه گويان 

  .بود

مشاركت عمومي و گسترده در صحنه 
دهنده همبستگي ملي، مذهبي   نشان  انتخابات

 اتحاد و همبستگي   و بار ديگر با ايجاداست 
 دشمنان انقالب و نظام نقش  ملت ايران توطئه

  .بر آب كرد
ي  ي اين انتخابات ملت است و همه برنده

 كه در انتخاب شركت و حضور پر شور   مردم
ي اين انتخابات قطعا امريكا و  اند و بازنده داشته

   صهيونيسم و نوكرانش اعم از سلطنت طلبان ،
  .ان فرقه رجوي كه دشمن ملت ايرانندسر

حضور پر شور ملت ايران در صحنه 
انتخابات به مثابه انتقام سخت عليه آمريكا است 

 و مزدوران حلقه   و اي آمريكاي جنايت پيشه
بگوش و اي سران فرقه رجوي بدانيد كه مردم 
آگاه و با بصيرت ايران عزيز تا آخرين قطره 

لتان خواهند خون و تا آخرين نفس در مقاب
  .ايستاد
  
  

 

ردبيلاردبيل ستانمركز       ا ستانمركز       ا ا

روز جمعه دوم اسفند ماه راي گيري براي
نتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در ا

 به وقت 8سراسر ايران عزيزمان از ساعت 
 .محلي آغاز شد

رهبر فرزانه و معظم انقالب در سخناني، روز 
تخابات را روز جشن ملي خواندند و با تبريك 

 ميهنان فرمودند روز  اين جشن به همه هم
انتخابات روز احقاق حق مدني ملت است كه 

د با رأي دادن، شركت خود در اداره خواهن مي
دست آورند،  امور كشور را كه حق آنها است به

  .ضمن اينكه رأي دادن يك تكليف شرعي است
ها  ديروز هر برگه رايي كه به صندوق

انداخته شد مهر تاييد به نظام جمهوري 
اسالمي و قانون اساسي و حضور هر ايراني پاي 

ياوه صندوق هاي اخذ راي مشت محكمي بر 
  .گويان و دشمنان نظام و انقالب بود

عليرغم تبليغات گسترده و شبانه روزي 

 ان
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 98  زمستان   ا22شماره  

3
پنجر

 98  زمستان   ا22شماره  
 فــراق نامه  ه

  روايت  فــراق نامه 

  ه شداز روزي كه به خانواده ها بد و بيراه گفت

ي
ليل

تح
ي 

خبر
ه 
جل

م
 

براي تجمع نفرات يك سالن . فرشته يگانه بردند
  .كوچكي را در نظر گرفته بودند

 خانواده هايمان طبق اسامي همه ما را كه
براي مالقات آمده بودند، جمع كردند و نزد 

چند دقيقه اي در سالن نشسته بوديم كه 
فرشته يگانه وارد سالن شد و بدون مقدمه 
شروع كرد به پرخاشگري بر عليه خانواده ها و 

 چرا مي خواهيد برويد با يك در ادامه گفت
  مشت مزدور خود فروخته مالقات كنيد؟

خجالت نمي كشيد جواب برادر را چگونه 
من به جاي شما باشم . مي خواهيد بدهيد

همين االن بر مي گردم مقر و محل به اين 
ما با اين ها يك دريا خون . مزدوران نمي گذارم

مگر شما بچه هاي سازمان . فاصله داريم
خيلي جالب بود تا ديروز ما اسيران  ( نيستيد

پيوسته بوديم سران فرقه خودشان را الي 
منگنه ديدند شديم بچه هاي سازمان، اين هم 
يكي از ترفند هاي كثيف سران فرقه 

در تجمع آن روز فرشته يگانه .)رجويست
خودش را به در و ديوار مي كوبيد كه مانع 

ن رابطه مالقات ما با خانواده ها شود ولي در اي
شكست خورد و ما با خانواده هاي خود مالقات 

  .كرديم 
بعد از مالقات، فرشته يگانه مجددا ما را 
خواست و گفت شما مرز را رد كرديد و از اين 
پس نمي توانيم به شما به ديد يك مجاهد نگاه 
كنيم و شروع كرد به خانواده هاي ما بد و بيراه 

 ميز فرقه را بعد از مالقات با خانواده ام.گفتن
منتظر . چپ كردم و هر روز روي ميز آنها بودم 

از . فرصتي بودم كه خودم را از فرقه نجات بدهم
ديد فرقه رجوي خانواده به مثابه يك بمب اتم 
است به همين دليل است كه فرقه رجوي از 

  .دست خانواده در حال فرار است 
  انجمن نجات مركز اراك

  

نواده ها به درب اشرف مراجعه روزي كه خا
سران . كردند سيستم فرقه رجوي به هم ريخت

فرقه مي گفتند چند موشك به مقر اشرف 
اصابت كند و كشته بدهيم براي ما بهتر است تا 

خانواده . خانواده اي به درب اشرف مراجعه كند
ها به درب اشرف مراجعه مي كردند از جمله 

  .خانواده من
يكائي ها در اشرف در آن زمان كه آمر

مستقر بودند اجازه دادند كه خانواده ها به 
داخل اشرف وارد شوند و با سران فرقه رجوي 
هماهنگ كرده بودند كه اجازه دهيد خانواده ها 

از آنجايي . با فرزندانشان ديداري داشته باشند
كه سمبه پر زور بود سران فرقه موافقت كرده 

  .بودند
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ر جويروايت عضو نجات يافته از فرقه  انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس شوراي 
اسالمي، معرفي نامه از كميته امداد امام، هفت عدد 

 عدد قمقمه، يك آرم بسيج سپاه 3كوله پشتي، 
 د زيادي نشريه مجاهد، پيكار، كار، پاسداران، تعدا

صدر معزول و نشريه دست  هايي از بني امت و پيام
  .نويس

  

  است اتم بمب كي يرجو فرقه ديد از خانواده
  

  فؤاد بصري
 گروه 20:30در ساعت :  تهران60٫ شهريور 29 

 موفق به كشف و 11ضربت سپاه پاسداران منطقه 
انهدام يك خانه تيمي و دستگيري سه نفر از اعضاي 

 و 3 قبضه سالح ژ33از اين خانه . اين خانه شد
. مقادير زيادي فشنگ اين سالح كشف گرديد

پاسداران هنگام انتقال دستگيرشدگان متوجه حضور 
شوند كه ضمن تعقيب به  دو تروريست ديگر مي

پردازند كه سرانجام پس  درگيري مسلحانه با آنها مي
از ساعتي تيراندازي هر دو تروريست دستگير 

 كنند كه در دوم مهرماه قصد شوند و اعتراف مي مي
ترور حجت االسالم گلپايگاني و همچنين انجام 
گسترده عمليات ترور و تخريب در روز انتخابات را 

هاي عضو  از دو خودرو اين تروريست. داشتند
قبضه سالح 18) مجاهدين خلق(گروهك منافقين

  .هاي آن كشف گرديد  و فشنگ3ژ
، سه تن از 14:00در ساعت :  تهران60٫ مهر 3

با انتخابات رياست جمهوري برادران بسيج مقارن 
اي  االسالم خامنه مشغول به نصب پوسترهاي حجت

بودند كه توسط سرنشينان ناشناس يك دستگاه 
اهللا كاشاني  اتومبيل پژوي سفيد رنگ در خيابان آيت

 نفر به 3تهران مورد سوء قصد قرار گرفتند و هر 
) 1: اسامي اين شهدا عبارتند از. شهادت رسيدند

) رضا(محمدحسين ) 2اكبري،  لفضل عليابوا) عباس(
  .بيگي اكبر حسين علي) 3داد،  اهللا

االسالم  پيكر حجت: آباد  خرم60٫ مهر 7
عبدالحسين مبشر، سرپرست بنياد لرستان و عضو 
هيات اجرايي انتخابات رياست جمهوري كه بامداد 

آباد مورد سوء قصد دو مهاجم  پنجم مهرماه در خرم
 و به شهادت رسيد، در خرم موتور سوار قرار گرفت

  .آباد تشييع شد
يك خانه تيمي توسط افراد :  زاهدان60٫ مهر 9

سپاه زاهدان كشف شد كه از اين خانه تيمي برنامه و 
 نفر از روحانيون اهل سنت و عده 8اسناد طرح ترور 

 و سپاه كه قرار بود در روز   از مقامات استان اي
انتخابات به مرحله اجرا گذاشته شود، كشف و خنثي 

در جستجو از اين خانه تيمي مقداري مهمات، . شد
نما به دست  سيم و قطب ، انواع بي3تي، اسلحه ژ ان تي

  .آمد و يك نفر نيز بازداشت شد

گيري انتخابات  هم زمان با رأي:  آمل60٫مهر 10
هاي اطراف  داخل يكي از باغرياست جمهوري از 

قادي محله آمل يك تن از پاسداران محافظ صندوق 
اخذ رأي از فاصله دور مورد سوء قصد قرار گرفت و 

  .مجروح شد
عوامل مسلح :  اصفهان60٫ مهر 10
 صبح، از 10:05ساعت ) مجاهدين خلق(منافقين

 تن 3و سبز رنگ به سوي .ام.داخل يك اتومبيل بي
اصفهان كه مشغول گشت زدن با از برادران بسيج 

هاي انتخاباتي در  موتورسيكلت در مقابل يكي از حوزه
خيابان چهارباغ باال بودند، شليك كردند كه در نتيجه 
دو تن از برادران بسيج شهيد و يك نفر ديگر مجروح 

پس از اين جنايت ) مجاهدين خلق(منافقين. شدند
شهيد علي : اسامي شهدا. متواري شدند

مشهدي و شهيد حسين  ظرين ضامن
  .آدرمنابادي يزداني

ساز در  سه بمب دست:  خوي60٫ مهر 10
هاي انتخاباتي شهرستان خوي كشف و خنثي  حوزه
  .شد

بر اثر انفجار بمبي در حوزه :  سنندج60٫ مهر 10
انتخاباتي واقع در خيابان سيروس قديم شهر سنندج 

 نفر مجروح شدند و به چند 25 نفر شهيد و 5
شهيد : اسامي شهدا. اه خودرو آسيب وارد آمددستگ

سيدوفا حسيني، شهيد علي زند، شهيد عباس 
چناران و شهيد  پيرمرادي، شهيد احمد حبيبي

  .ستاره اهللا روشن حبيب
نفر از هواداران    6  : قائم شهر60٫ مهر 12
كه قصد برهم زدن و ) مجاهدين خلق(منافقين

هر را ش آشوب انتخابات رياست جمهوري در قائم
  .داشتند، توسط پاسداران دستگير شدند

با كمك مردم و تالش :  اهواز60٫ آذر 29
مجاهدين (پاسداران كادرهاي اصلي سازمان منافقين

تعدادي از . در اهواز و خوزستان دستگير شدند) خلق
دستگير شدگان قبالً خود را كانديداي انتخابات 

  .مجلس شوراي اسالمي كرده بودند
در يك درگيري مسلحانه : تهران 60٫ بهمن 18

كه در خيابان سيد خندان تهران روي داد يك تن از 
به نام ابراهيم سنجري ) مجاهدين خلق(منافقين 

براي ) مجاهدين خلق(كانديداي سازمان منافقين
انتخابات مجلس شوراي اسالمي از بندر ريگ به 

در . هالكت رسيد، دو زن ديگر نيز بازداشت شدند
ين افراد يك قبضه كلت كمري و مقداري بازرسي از ا

اسناد درون گروهي در رابطه با نقش آنان در ترورها 
  .به دست آمد

  

فه شهيد . تند شهيد محمدتقي مرادي، سرباز وظيگرف
ر اكب ، پاسدار شهيد علي]از يزد[زاده  محمدرضا زكي

  .اصغر اسدي ، شهيد علي]از يزد[معظمي 
پاسدار جليل عباسي از   : تهران60٫ مرداد 2

گيري به   ميرداماد، كه در روز راي4كميته ناحيه 
گيري به گشت اعزام  منظور حفاظت از صندوق راي

شده بود و در جريان توطئه توسط منافقين 
  .ترور و به شهادت رسيد) مجاهدين خلق(

همزمان با برگزاري   :مين ورا60٫ مرداد 2
 خرداد 15انتخابات رياست جمهوري، در ميدان 

پيشواي ورامين از يك وانت بار متعلق به 
، سه 3 قبضه اسلحه ژ14، )مجاهدين خلق(منافقين

عدد نارنجك جنگي و تعداد زيادي فشنگ و مهمات 
  .كه جاسازي شده بود كشف شد

در نخستين ساعات   :  تبريز60٫ مرداد 3
ري انتخابات رياست جمهوري يك بمب گي رأي

صوتي از نوع سه راهي در محله سيالب تبريز منفجر 
 2در اين رابطه . شد كه به كسي آسيبي وارد نيامد

  .نفر دستگير شدند
در روز انتخابات رياست :  شميران60٫ مرداد 3

جمهوري يك بمب در منطقه ميدان دربند شميران 
ن اطالعي در منفجر شد كه از تلفات و خسارات آ

  .دست نيست
كني، وزير  اهللا مهدوي آيت  : تهران60٫ مرداد 5

 نفر روز 50[كشور اعالم كرد كه در جريان انتخابات 
از عناصر ]  نفر روز قبل از انتخابات70انتخابات و 

  .منافقين و ضدانقالب در تهران دستگير شدند
 صبح 9:30ساعت   : سنندج60٫ شهريور 10

انتخابات رياست جمهوري، در اثر همزمان با برگزاري 
انفجار يك بمب نسبتاً قوي در خيابان سيروس 

اي كار  سنندج كه توسط ضدانقالب درون سطل زباله
 تن شهيد 3 نفر مجروح و 32گذاشته شده بود، 

 زن عابر 4 كودك و 6در ميان مجروحين . شدند
  .وجوددارند

توسط پاسداران كميته   : اراك60٫ شهريور 11
راك و همكاري مردم، دو خانه مركزي ا
همراه با تعداد بسياري ) مجاهدين خلق(منافقين

در اين . وسايل مربوط به اين گروهك كشف شد
وسايل كشف شده به .  نفر دستگير شدند6رابطه 

دو عدد گالون مايع ساخته شده : شرح زير است
 6عدد دوربين، پنج عدد چماق 3كوكتل مولوتف، 

راهي و يك دو راهي  سهپرآهني، تعدادي درپوش 
زانوئي، نقشه كامل شهر تهران همراه با كروكي 

هاي مقاومت مردم، حكم نظارت بر  مساجد و پايگاه

 اردبيل استانمركز      اردبيل استانمركز      
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سركوب   آنان را با اجبار، تهديد، شكنجه و كشتار
اي كه  د عقيده جامعهتوان نمايد، به هيچ وجه نمي

  .لحاظ فكري با آن در تعارض است را قبول كند به
ويژه ايام پيش رو، اما نحوه  در ساليان اخير و به

تقابل اين گروهك با مشاركت مردمي در نظام 
جمهوري اسالمي اشكال ديگري به خود گرفته 

آنان كه شدت تنفر ملت ايران را از خود . است
د كه اگر با نام و نشان منافقين يا ان اند و دانسته دريافته

    به !!! به قول خودشان مجاهدين خلق
برند، دست به  جوسازي بپردازند راه به جايي نمي

دامان انتشار اخبار جعلي با عناوين فيك در فضاي 
از حمله به شوراي نگهبان و نظارت : مجازي شده اند

د وضعيت  تا تقلب و نااميدسازي از بهبو استصوابي
   . …معيشتي و

هايي از  شناخت اين چنين اخبار و جوسازي
سوي مردم هيچگاه سخت نبوده چراكه بارها در 

اند؛ اما آن چيزي كه  اي آزموده شده چنين معركه
سواالت متعددي را در ذهن اين ملت با بصيرت 

كند، تكرار اين اخبار جعلي از زبان برخي  ايجاد مي
يش رو نيز قطعا از اين انتخابات پ.مسئولين است

آرم و نشان  قاعده مستثني نيست و منافقين بي
  .مشغول خواهند بود

هايي از احترام منافقين به آراي مردم و  نمونه
  !جمهوري مبتني بر آراي مردم

  برگرفته از روزشمار وقايع تروريستي ايران
  
در شب قبل از انتخابات :  قوچان60٫ مرداد 1

 منافقين همراه با چند چند نفر از اعضاي مؤثر
سوزي داشتند دستگير  كوكتل مولوتف كه قصد آتش

  .شدند
نام و مشخصات برخي از :  تهران60٫ مرداد 2

افرادي كه در روز انتخابات رياست جمهوري در 
) مجاهدين خلق(هاي تهران توسط منافقين خيابان

شهيد قنبر : به شهادت رسيدند، اعالم شد
ر انفجار بمب در شهر ري زاده ناييني كه د اخباري

پاسدار شهيد محمدرضا رمضاني، در . شهيد شد
پاسدار . انفجار بمب در خيابان فروغي شهيد شد

شهيد حميدرضا بيدهندي، سوار بر موتور سوزوكي 
) مجاهدين خلق(بود كه مورد سوء قصد منافقين
ها سوار بر اتومبيل  كوردل قرار مي گيرد، تروريست

شهيد رضا . بندند  مسلسل ميوانت وي را به رگبار
رضا طارم سري و پاسدار بهزاد  ميرزايي، پاسدار علي

 منافق كه لباس پاسداري 3توسط ) مهرابي(بهرامي 
به تن كرده بودند در مقابل مسجد هدف گلوله قرار 

همواره در ايام برگزاري انتخابات در نظام 
در چهل نظير مردم  جمهوري اسالمي و مشاركت بي
ها  هاي راي، دولت سال اخير در پاي صندوق

هايي كه هيچگاه خواست و اراده ملت خود را  گروه  و
اند و مستبدانه بر مردم خود حكومت  نپذيرفته

اند، ترس خود را از مشاركت هميشگي ملت  كرده
گذارند؛ از  به نمايش مي! ايران با افاضات دموكراتيك

شان  ربي اروپاييحكومت شيرده سعودي و اربابان غ
تا متوهمان حكومت بر ملت ايران همچون منافقين 

  .ها طلب و سلطنت
به گزارش فراق ، در اين بين، منافقين كه حيات 

جان خود را در پادويي آمريكا و ساير  ثمر و بي بي
بيند، بيشترين تقال را براي  كشورهاي اروپايي مي

دهد؛  تشكيك در انتخابات و مشاركت مردم مي
ي بيهوده كه در اين چهل سال مستمرا انجام كار

دادند و صرفا در هر سال شكل آن تغيير كرده است 
و واعجبا از دولتمردان آمريكايي كه هنوز دالرهاي 

  .كنند خاصيتي مي سعودي را خرج چنين گروه بي
از همان ابتداي پيروزي انقالب كه هنوز اين 
 گروه ضدخلق به صورت آشكار دست به ترور مردم

اي از  بيگناه ايران اسالمي نزده بود و با فريب عده
جوانان سعي در كسب جايگاه اجتماعي براي خود 
بود با روشنگري برخي خواص همچون استاد شهيد 
مطهري و بيان پيشينه آنان، نتوانست هيچ جايگاهي 

هاي مجلس، رياست جمهوري و خبرگان  در انتخابات
د و كينه به دست آورد و همين مسئله موجب حق

آنان از مردم انقالبي ايران و به تبع آنان روي آوردن 
  .به اقدامات تروريستي گرديد

ژست دموكراتيك آنان به تحريم انتخابات و 
تشكيك در آن منتهي نشد؛ بلكه در دزدي 

گيري و  هاي راي هاي راي، حمله به حوزه صندوق
البته اين نوع برخورد با   .كشتار مردم نيز نمود يافت

فروش را  ظر و عقيده ملت از سوي اين گروه وطنن
اي آنان  اي از روابط درون فرقه توان در هر برهه مي

نيز مشاهده كرد؛ قطعا گروهي كه هيچ اختياري را 
براي بيان عقيده و نظر هم صنفان خود قائل نباشد و 

88  11  

  هايي از احترام فرقه رجوي به آراي مردم و جمهوري مبتني بر آراي مردم نمونه
  

  خائن هويش بهي دموكراس
  

  پور  حسينمحمدمهدي

 
  پدر كي ازي ادي

  بود رانياسي ها خانواده همه مشترك درد كه 
  بخشعلي عليزاده   - فراق 

 
 

اردبيل ستانمركز      

به جد باعث نارحتيشان را فراهم كرده بودم و 
بايد يك جوري اين عذاب وجدان را از درونم 

فكر كردم كه ديگر حمالي . تخليه ميكردم
بس است، كردن مفت و مجاني براي رجوي 

ديگر دروغ بس است، بايد به اين همه نيرنگ و 
تا به كي مي شود اين همه . فريب پايان داد

ننگ و نيرنگ و فريب و دروغ را تحمل كرد؟ و 
  واقعا تا به كي؟

لذا به خودم آمدم و بعد از مدتها جنگيدن با 
افكار پليدي كه رجوي در طي ساليان در درونم 

ايي از دام اين تنيده بود، براي خروج و ره
 به آغوش وطن و به   ستمگران و برگشتن

هر چند .  طرحي نو براندازم  كانون گرم خانواده
كه ساليان زيادي را از دست داده بودم ولي باز 
فرصت داشتم كه بتوانم چند صباحي را در كنار 
خانواده باشم به ويژه در كنار پدري كه در سرما 

شيده و گرماي عراق مدت ها تحمل سختي ك
بود تا كه صدايش را به من برساند كه مرا رها 

به لحاظ قانوني هم كه جمهوري اسالمي .سازد
ايران بسترش را فراهم كرده بود و با مورد عفو 

قرار دادن كساني كه از فرقه مرگبار رجوي جدا 
مي شدند امكان بازگشت به وطن وبه آغوش 

  .گرم خانواده را داشتند
ر خانواده ديدم، ناگهان خودم را در كنا

باورش برايم سخت بود ولي اين آرزوي چندين 
ساله برايم محقق شده بود، دركنار پدري بودم 
كه سالها در روياهايم با وي مي خنديم و مي 

 چهره اش بسيار شكسته و كمرش   !گريستم
خم شده بود، ديدن آن صحنه ها برايم اصال 
خوشايند نبود و خيلي عذابم مي داد ولي مهم 

ين بود كه اكنون در كنارشان هستم، البته كه ا
جاي مادرم به شدت خالي بود و غم هجران او 

  .تا به ابد مرا در خود خواهد پيچيد
 دو سال بعد از   تاسف بار تر از همه اين كه

برگشتنم به ايران، آن پدر مرا در اين دنيا تنها 
گذاشت و رفت، رفته به نزد مادرم تا او بيشتر از 

 من ماندم و كوهي از غم و   ا نباشد، امااين تنه
  .اندوه

چه روزگار سخت و طاقت فرسايي هست، 
  .روحشان شاد و يادشان گرامي

  

  
 قصد دارم يادي كنم از   در اين نوشته: فراق

يك پدر قهرمان كه االن در ميان ما نيست و 
تصميم دارم از . چهره در خاك كشيده است

پدر خودم ياد كنم كه اكنون در ميان ما نيست 
  .و بدرود حيات گفت و رفت

او نيز همچون خيلي از پدران ديگر كه 
 فرقه رجوي ملعون اسيري در بين اسراي

 براي رهايي و آزادي فرزندش دست به   داشت
هر كاري زد و هر فداكاري كه نياز بود انجام داد 
تا بلكه قدمي در راه رهايي فرزندش انجام داده 

پدري كه قبال يك فرزند پسر جوان . باشد
ديگرش را در اثر يك تصادف از دست داده بود 

ده بود، و سنگيني بار آن غم كمرش را خم كر
بود كه پسرش را اگر كه بتواند از اسارت   آمده 

فرقه رجوي نجات داده و زندگي را مجددا به او 
  .باز گرداند

حاج موسي عليزاده كه بسياري از خانواده 
هاي اسراي در بند رجوي او را مي شناختند و 
به تواضع اين مرد بزرگ پي برده بودند كه چه 

صالبتي بي مثال در چهره او . انسان شريفي بود
مي ديدند و در رفتار و كردارش متانت و 

اما . خضوعي كه در كمتر كسي ديده مي شد
آنچه كه او را در ميان ساير پدران و مادران و 
خانواده ها مشابهت مي بخشيد، درد مشتركي 

  . داشت  بود كه همه آن خانواده ها
درد دوري و جدايي از فرزند و دلبند و نور 

ساليان فراق و حسرت و رنج و چشمشان، درد 
محنت، درد زخم هاي روزگاري كه رجوي 
جنايتكار بر خانواده هاي ايران و ايراني وارد كرد 
و هيچ وقت التيام نيافت، بله در تمام اين درد و 
رنج ها پدرم همانند ساير خانواده ها بود، اگر 

  .بيشتر از آنان رنج نكشيده بود كمتر هم نبود
اعث شد كه من به خودم همين تكان ها ب
 و تصميمي بگيرم و قيام   بيايم و حركتي بكنم

كنم تا كه برگردم به نزد خانواده، خانواده اي كه 

ردبيل ا ستانمركز       ا  ا
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سركوب   آنان را با اجبار، تهديد، شكنجه و كشتار
اي كه  د عقيده جامعهتوان نمايد، به هيچ وجه نمي

  .لحاظ فكري با آن در تعارض است را قبول كند به
ويژه ايام پيش رو، اما نحوه  در ساليان اخير و به

تقابل اين گروهك با مشاركت مردمي در نظام 
جمهوري اسالمي اشكال ديگري به خود گرفته 

آنان كه شدت تنفر ملت ايران را از خود . است
د كه اگر با نام و نشان منافقين يا ان اند و دانسته دريافته

    به !!! به قول خودشان مجاهدين خلق
برند، دست به  جوسازي بپردازند راه به جايي نمي

دامان انتشار اخبار جعلي با عناوين فيك در فضاي 
از حمله به شوراي نگهبان و نظارت : مجازي شده اند

د وضعيت  تا تقلب و نااميدسازي از بهبو استصوابي
   . …معيشتي و

هايي از  شناخت اين چنين اخبار و جوسازي
سوي مردم هيچگاه سخت نبوده چراكه بارها در 

اند؛ اما آن چيزي كه  اي آزموده شده چنين معركه
سواالت متعددي را در ذهن اين ملت با بصيرت 

كند، تكرار اين اخبار جعلي از زبان برخي  ايجاد مي
يش رو نيز قطعا از اين انتخابات پ.مسئولين است

آرم و نشان  قاعده مستثني نيست و منافقين بي
  .مشغول خواهند بود

هايي از احترام منافقين به آراي مردم و  نمونه
  !جمهوري مبتني بر آراي مردم

  برگرفته از روزشمار وقايع تروريستي ايران
  
در شب قبل از انتخابات :  قوچان60٫ مرداد 1

 منافقين همراه با چند چند نفر از اعضاي مؤثر
سوزي داشتند دستگير  كوكتل مولوتف كه قصد آتش

  .شدند
نام و مشخصات برخي از :  تهران60٫ مرداد 2

افرادي كه در روز انتخابات رياست جمهوري در 
) مجاهدين خلق(هاي تهران توسط منافقين خيابان

شهيد قنبر : به شهادت رسيدند، اعالم شد
ر انفجار بمب در شهر ري زاده ناييني كه د اخباري

پاسدار شهيد محمدرضا رمضاني، در . شهيد شد
پاسدار . انفجار بمب در خيابان فروغي شهيد شد

شهيد حميدرضا بيدهندي، سوار بر موتور سوزوكي 
) مجاهدين خلق(بود كه مورد سوء قصد منافقين
ها سوار بر اتومبيل  كوردل قرار مي گيرد، تروريست

شهيد رضا . بندند  مسلسل ميوانت وي را به رگبار
رضا طارم سري و پاسدار بهزاد  ميرزايي، پاسدار علي

 منافق كه لباس پاسداري 3توسط ) مهرابي(بهرامي 
به تن كرده بودند در مقابل مسجد هدف گلوله قرار 

همواره در ايام برگزاري انتخابات در نظام 
در چهل نظير مردم  جمهوري اسالمي و مشاركت بي
ها  هاي راي، دولت سال اخير در پاي صندوق

هايي كه هيچگاه خواست و اراده ملت خود را  گروه  و
اند و مستبدانه بر مردم خود حكومت  نپذيرفته

اند، ترس خود را از مشاركت هميشگي ملت  كرده
گذارند؛ از  به نمايش مي! ايران با افاضات دموكراتيك

شان  ربي اروپاييحكومت شيرده سعودي و اربابان غ
تا متوهمان حكومت بر ملت ايران همچون منافقين 

  .ها طلب و سلطنت
به گزارش فراق ، در اين بين، منافقين كه حيات 

جان خود را در پادويي آمريكا و ساير  ثمر و بي بي
بيند، بيشترين تقال را براي  كشورهاي اروپايي مي

دهد؛  تشكيك در انتخابات و مشاركت مردم مي
ي بيهوده كه در اين چهل سال مستمرا انجام كار

دادند و صرفا در هر سال شكل آن تغيير كرده است 
و واعجبا از دولتمردان آمريكايي كه هنوز دالرهاي 

  .كنند خاصيتي مي سعودي را خرج چنين گروه بي
از همان ابتداي پيروزي انقالب كه هنوز اين 
 گروه ضدخلق به صورت آشكار دست به ترور مردم

اي از  بيگناه ايران اسالمي نزده بود و با فريب عده
جوانان سعي در كسب جايگاه اجتماعي براي خود 
بود با روشنگري برخي خواص همچون استاد شهيد 
مطهري و بيان پيشينه آنان، نتوانست هيچ جايگاهي 

هاي مجلس، رياست جمهوري و خبرگان  در انتخابات
د و كينه به دست آورد و همين مسئله موجب حق

آنان از مردم انقالبي ايران و به تبع آنان روي آوردن 
  .به اقدامات تروريستي گرديد

ژست دموكراتيك آنان به تحريم انتخابات و 
تشكيك در آن منتهي نشد؛ بلكه در دزدي 

گيري و  هاي راي هاي راي، حمله به حوزه صندوق
البته اين نوع برخورد با   .كشتار مردم نيز نمود يافت

فروش را  ظر و عقيده ملت از سوي اين گروه وطنن
اي آنان  اي از روابط درون فرقه توان در هر برهه مي

نيز مشاهده كرد؛ قطعا گروهي كه هيچ اختياري را 
براي بيان عقيده و نظر هم صنفان خود قائل نباشد و 
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  هايي از احترام فرقه رجوي به آراي مردم و جمهوري مبتني بر آراي مردم نمونه
  

  خائن هويش بهي دموكراس
  

  پور  حسينمحمدمهدي

 
  پدر كي ازي ادي

  بود رانياسي ها خانواده همه مشترك درد كه 
  بخشعلي عليزاده   - فراق 

 
 

اردبيل ستانمركز      

به جد باعث نارحتيشان را فراهم كرده بودم و 
بايد يك جوري اين عذاب وجدان را از درونم 

فكر كردم كه ديگر حمالي . تخليه ميكردم
بس است، كردن مفت و مجاني براي رجوي 

ديگر دروغ بس است، بايد به اين همه نيرنگ و 
تا به كي مي شود اين همه . فريب پايان داد

ننگ و نيرنگ و فريب و دروغ را تحمل كرد؟ و 
  واقعا تا به كي؟

لذا به خودم آمدم و بعد از مدتها جنگيدن با 
افكار پليدي كه رجوي در طي ساليان در درونم 

ايي از دام اين تنيده بود، براي خروج و ره
 به آغوش وطن و به   ستمگران و برگشتن

هر چند .  طرحي نو براندازم  كانون گرم خانواده
كه ساليان زيادي را از دست داده بودم ولي باز 
فرصت داشتم كه بتوانم چند صباحي را در كنار 
خانواده باشم به ويژه در كنار پدري كه در سرما 

شيده و گرماي عراق مدت ها تحمل سختي ك
بود تا كه صدايش را به من برساند كه مرا رها 

به لحاظ قانوني هم كه جمهوري اسالمي .سازد
ايران بسترش را فراهم كرده بود و با مورد عفو 

قرار دادن كساني كه از فرقه مرگبار رجوي جدا 
مي شدند امكان بازگشت به وطن وبه آغوش 

  .گرم خانواده را داشتند
ر خانواده ديدم، ناگهان خودم را در كنا

باورش برايم سخت بود ولي اين آرزوي چندين 
ساله برايم محقق شده بود، دركنار پدري بودم 
كه سالها در روياهايم با وي مي خنديم و مي 

 چهره اش بسيار شكسته و كمرش   !گريستم
خم شده بود، ديدن آن صحنه ها برايم اصال 
خوشايند نبود و خيلي عذابم مي داد ولي مهم 

ين بود كه اكنون در كنارشان هستم، البته كه ا
جاي مادرم به شدت خالي بود و غم هجران او 

  .تا به ابد مرا در خود خواهد پيچيد
 دو سال بعد از   تاسف بار تر از همه اين كه

برگشتنم به ايران، آن پدر مرا در اين دنيا تنها 
گذاشت و رفت، رفته به نزد مادرم تا او بيشتر از 

 من ماندم و كوهي از غم و   ا نباشد، امااين تنه
  .اندوه

چه روزگار سخت و طاقت فرسايي هست، 
  .روحشان شاد و يادشان گرامي

  

  
 قصد دارم يادي كنم از   در اين نوشته: فراق

يك پدر قهرمان كه االن در ميان ما نيست و 
تصميم دارم از . چهره در خاك كشيده است

پدر خودم ياد كنم كه اكنون در ميان ما نيست 
  .و بدرود حيات گفت و رفت

او نيز همچون خيلي از پدران ديگر كه 
 فرقه رجوي ملعون اسيري در بين اسراي

 براي رهايي و آزادي فرزندش دست به   داشت
هر كاري زد و هر فداكاري كه نياز بود انجام داد 
تا بلكه قدمي در راه رهايي فرزندش انجام داده 

پدري كه قبال يك فرزند پسر جوان . باشد
ديگرش را در اثر يك تصادف از دست داده بود 

ده بود، و سنگيني بار آن غم كمرش را خم كر
بود كه پسرش را اگر كه بتواند از اسارت   آمده 

فرقه رجوي نجات داده و زندگي را مجددا به او 
  .باز گرداند

حاج موسي عليزاده كه بسياري از خانواده 
هاي اسراي در بند رجوي او را مي شناختند و 
به تواضع اين مرد بزرگ پي برده بودند كه چه 

صالبتي بي مثال در چهره او . انسان شريفي بود
مي ديدند و در رفتار و كردارش متانت و 

اما . خضوعي كه در كمتر كسي ديده مي شد
آنچه كه او را در ميان ساير پدران و مادران و 
خانواده ها مشابهت مي بخشيد، درد مشتركي 

  . داشت  بود كه همه آن خانواده ها
درد دوري و جدايي از فرزند و دلبند و نور 

ساليان فراق و حسرت و رنج و چشمشان، درد 
محنت، درد زخم هاي روزگاري كه رجوي 
جنايتكار بر خانواده هاي ايران و ايراني وارد كرد 
و هيچ وقت التيام نيافت، بله در تمام اين درد و 
رنج ها پدرم همانند ساير خانواده ها بود، اگر 

  .بيشتر از آنان رنج نكشيده بود كمتر هم نبود
اعث شد كه من به خودم همين تكان ها ب
 و تصميمي بگيرم و قيام   بيايم و حركتي بكنم

كنم تا كه برگردم به نزد خانواده، خانواده اي كه 

ردبيل ا ستانمركز       ا  ا
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براي تجمع نفرات يك سالن . فرشته يگانه بردند
  .كوچكي را در نظر گرفته بودند

 خانواده هايمان طبق اسامي همه ما را كه
براي مالقات آمده بودند، جمع كردند و نزد 

چند دقيقه اي در سالن نشسته بوديم كه 
فرشته يگانه وارد سالن شد و بدون مقدمه 
شروع كرد به پرخاشگري بر عليه خانواده ها و 

 چرا مي خواهيد برويد با يك در ادامه گفت
  مشت مزدور خود فروخته مالقات كنيد؟

خجالت نمي كشيد جواب برادر را چگونه 
من به جاي شما باشم . مي خواهيد بدهيد

همين االن بر مي گردم مقر و محل به اين 
ما با اين ها يك دريا خون . مزدوران نمي گذارم

مگر شما بچه هاي سازمان . فاصله داريم
خيلي جالب بود تا ديروز ما اسيران  ( نيستيد

پيوسته بوديم سران فرقه خودشان را الي 
منگنه ديدند شديم بچه هاي سازمان، اين هم 
يكي از ترفند هاي كثيف سران فرقه 

در تجمع آن روز فرشته يگانه .)رجويست
خودش را به در و ديوار مي كوبيد كه مانع 

ن رابطه مالقات ما با خانواده ها شود ولي در اي
شكست خورد و ما با خانواده هاي خود مالقات 

  .كرديم 
بعد از مالقات، فرشته يگانه مجددا ما را 
خواست و گفت شما مرز را رد كرديد و از اين 
پس نمي توانيم به شما به ديد يك مجاهد نگاه 
كنيم و شروع كرد به خانواده هاي ما بد و بيراه 

 ميز فرقه را بعد از مالقات با خانواده ام.گفتن
منتظر . چپ كردم و هر روز روي ميز آنها بودم 

از . فرصتي بودم كه خودم را از فرقه نجات بدهم
ديد فرقه رجوي خانواده به مثابه يك بمب اتم 
است به همين دليل است كه فرقه رجوي از 

  .دست خانواده در حال فرار است 
  انجمن نجات مركز اراك

  

نواده ها به درب اشرف مراجعه روزي كه خا
سران . كردند سيستم فرقه رجوي به هم ريخت

فرقه مي گفتند چند موشك به مقر اشرف 
اصابت كند و كشته بدهيم براي ما بهتر است تا 

خانواده . خانواده اي به درب اشرف مراجعه كند
ها به درب اشرف مراجعه مي كردند از جمله 

  .خانواده من
يكائي ها در اشرف در آن زمان كه آمر

مستقر بودند اجازه دادند كه خانواده ها به 
داخل اشرف وارد شوند و با سران فرقه رجوي 
هماهنگ كرده بودند كه اجازه دهيد خانواده ها 

از آنجايي . با فرزندانشان ديداري داشته باشند
كه سمبه پر زور بود سران فرقه موافقت كرده 

  .بودند
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ر جويروايت عضو نجات يافته از فرقه  انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس شوراي 
اسالمي، معرفي نامه از كميته امداد امام، هفت عدد 

 عدد قمقمه، يك آرم بسيج سپاه 3كوله پشتي، 
 د زيادي نشريه مجاهد، پيكار، كار، پاسداران، تعدا

صدر معزول و نشريه دست  هايي از بني امت و پيام
  .نويس

  

  است اتم بمب كي يرجو فرقه ديد از خانواده
  

  فؤاد بصري
 گروه 20:30در ساعت :  تهران60٫ شهريور 29 

 موفق به كشف و 11ضربت سپاه پاسداران منطقه 
انهدام يك خانه تيمي و دستگيري سه نفر از اعضاي 

 و 3 قبضه سالح ژ33از اين خانه . اين خانه شد
. مقادير زيادي فشنگ اين سالح كشف گرديد

پاسداران هنگام انتقال دستگيرشدگان متوجه حضور 
شوند كه ضمن تعقيب به  دو تروريست ديگر مي

پردازند كه سرانجام پس  درگيري مسلحانه با آنها مي
از ساعتي تيراندازي هر دو تروريست دستگير 

 كنند كه در دوم مهرماه قصد شوند و اعتراف مي مي
ترور حجت االسالم گلپايگاني و همچنين انجام 
گسترده عمليات ترور و تخريب در روز انتخابات را 

هاي عضو  از دو خودرو اين تروريست. داشتند
قبضه سالح 18) مجاهدين خلق(گروهك منافقين

  .هاي آن كشف گرديد  و فشنگ3ژ
، سه تن از 14:00در ساعت :  تهران60٫ مهر 3

با انتخابات رياست جمهوري برادران بسيج مقارن 
اي  االسالم خامنه مشغول به نصب پوسترهاي حجت

بودند كه توسط سرنشينان ناشناس يك دستگاه 
اهللا كاشاني  اتومبيل پژوي سفيد رنگ در خيابان آيت

 نفر به 3تهران مورد سوء قصد قرار گرفتند و هر 
) 1: اسامي اين شهدا عبارتند از. شهادت رسيدند

) رضا(محمدحسين ) 2اكبري،  لفضل عليابوا) عباس(
  .بيگي اكبر حسين علي) 3داد،  اهللا

االسالم  پيكر حجت: آباد  خرم60٫ مهر 7
عبدالحسين مبشر، سرپرست بنياد لرستان و عضو 
هيات اجرايي انتخابات رياست جمهوري كه بامداد 

آباد مورد سوء قصد دو مهاجم  پنجم مهرماه در خرم
 و به شهادت رسيد، در خرم موتور سوار قرار گرفت

  .آباد تشييع شد
يك خانه تيمي توسط افراد :  زاهدان60٫ مهر 9

سپاه زاهدان كشف شد كه از اين خانه تيمي برنامه و 
 نفر از روحانيون اهل سنت و عده 8اسناد طرح ترور 

 و سپاه كه قرار بود در روز   از مقامات استان اي
انتخابات به مرحله اجرا گذاشته شود، كشف و خنثي 

در جستجو از اين خانه تيمي مقداري مهمات، . شد
نما به دست  سيم و قطب ، انواع بي3تي، اسلحه ژ ان تي

  .آمد و يك نفر نيز بازداشت شد

گيري انتخابات  هم زمان با رأي:  آمل60٫مهر 10
هاي اطراف  داخل يكي از باغرياست جمهوري از 

قادي محله آمل يك تن از پاسداران محافظ صندوق 
اخذ رأي از فاصله دور مورد سوء قصد قرار گرفت و 

  .مجروح شد
عوامل مسلح :  اصفهان60٫ مهر 10
 صبح، از 10:05ساعت ) مجاهدين خلق(منافقين

 تن 3و سبز رنگ به سوي .ام.داخل يك اتومبيل بي
اصفهان كه مشغول گشت زدن با از برادران بسيج 

هاي انتخاباتي در  موتورسيكلت در مقابل يكي از حوزه
خيابان چهارباغ باال بودند، شليك كردند كه در نتيجه 
دو تن از برادران بسيج شهيد و يك نفر ديگر مجروح 

پس از اين جنايت ) مجاهدين خلق(منافقين. شدند
شهيد علي : اسامي شهدا. متواري شدند

مشهدي و شهيد حسين  ظرين ضامن
  .آدرمنابادي يزداني

ساز در  سه بمب دست:  خوي60٫ مهر 10
هاي انتخاباتي شهرستان خوي كشف و خنثي  حوزه
  .شد

بر اثر انفجار بمبي در حوزه :  سنندج60٫ مهر 10
انتخاباتي واقع در خيابان سيروس قديم شهر سنندج 

 نفر مجروح شدند و به چند 25 نفر شهيد و 5
شهيد : اسامي شهدا. اه خودرو آسيب وارد آمددستگ

سيدوفا حسيني، شهيد علي زند، شهيد عباس 
چناران و شهيد  پيرمرادي، شهيد احمد حبيبي

  .ستاره اهللا روشن حبيب
نفر از هواداران    6  : قائم شهر60٫ مهر 12
كه قصد برهم زدن و ) مجاهدين خلق(منافقين

هر را ش آشوب انتخابات رياست جمهوري در قائم
  .داشتند، توسط پاسداران دستگير شدند

با كمك مردم و تالش :  اهواز60٫ آذر 29
مجاهدين (پاسداران كادرهاي اصلي سازمان منافقين

تعدادي از . در اهواز و خوزستان دستگير شدند) خلق
دستگير شدگان قبالً خود را كانديداي انتخابات 

  .مجلس شوراي اسالمي كرده بودند
در يك درگيري مسلحانه : تهران 60٫ بهمن 18

كه در خيابان سيد خندان تهران روي داد يك تن از 
به نام ابراهيم سنجري ) مجاهدين خلق(منافقين 

براي ) مجاهدين خلق(كانديداي سازمان منافقين
انتخابات مجلس شوراي اسالمي از بندر ريگ به 

در . هالكت رسيد، دو زن ديگر نيز بازداشت شدند
ين افراد يك قبضه كلت كمري و مقداري بازرسي از ا

اسناد درون گروهي در رابطه با نقش آنان در ترورها 
  .به دست آمد

  

فه شهيد . تند شهيد محمدتقي مرادي، سرباز وظيگرف
ر اكب ، پاسدار شهيد علي]از يزد[زاده  محمدرضا زكي

  .اصغر اسدي ، شهيد علي]از يزد[معظمي 
پاسدار جليل عباسي از   : تهران60٫ مرداد 2

گيري به   ميرداماد، كه در روز راي4كميته ناحيه 
گيري به گشت اعزام  منظور حفاظت از صندوق راي

شده بود و در جريان توطئه توسط منافقين 
  .ترور و به شهادت رسيد) مجاهدين خلق(

همزمان با برگزاري   :مين ورا60٫ مرداد 2
 خرداد 15انتخابات رياست جمهوري، در ميدان 

پيشواي ورامين از يك وانت بار متعلق به 
، سه 3 قبضه اسلحه ژ14، )مجاهدين خلق(منافقين

عدد نارنجك جنگي و تعداد زيادي فشنگ و مهمات 
  .كه جاسازي شده بود كشف شد

در نخستين ساعات   :  تبريز60٫ مرداد 3
ري انتخابات رياست جمهوري يك بمب گي رأي

صوتي از نوع سه راهي در محله سيالب تبريز منفجر 
 2در اين رابطه . شد كه به كسي آسيبي وارد نيامد

  .نفر دستگير شدند
در روز انتخابات رياست :  شميران60٫ مرداد 3

جمهوري يك بمب در منطقه ميدان دربند شميران 
ن اطالعي در منفجر شد كه از تلفات و خسارات آ

  .دست نيست
كني، وزير  اهللا مهدوي آيت  : تهران60٫ مرداد 5

 نفر روز 50[كشور اعالم كرد كه در جريان انتخابات 
از عناصر ]  نفر روز قبل از انتخابات70انتخابات و 

  .منافقين و ضدانقالب در تهران دستگير شدند
 صبح 9:30ساعت   : سنندج60٫ شهريور 10

انتخابات رياست جمهوري، در اثر همزمان با برگزاري 
انفجار يك بمب نسبتاً قوي در خيابان سيروس 

اي كار  سنندج كه توسط ضدانقالب درون سطل زباله
 تن شهيد 3 نفر مجروح و 32گذاشته شده بود، 

 زن عابر 4 كودك و 6در ميان مجروحين . شدند
  .وجوددارند

توسط پاسداران كميته   : اراك60٫ شهريور 11
راك و همكاري مردم، دو خانه مركزي ا
همراه با تعداد بسياري ) مجاهدين خلق(منافقين

در اين . وسايل مربوط به اين گروهك كشف شد
وسايل كشف شده به .  نفر دستگير شدند6رابطه 

دو عدد گالون مايع ساخته شده : شرح زير است
 6عدد دوربين، پنج عدد چماق 3كوكتل مولوتف، 

راهي و يك دو راهي  سهپرآهني، تعدادي درپوش 
زانوئي، نقشه كامل شهر تهران همراه با كروكي 

هاي مقاومت مردم، حكم نظارت بر  مساجد و پايگاه

 اردبيل استانمركز      اردبيل استانمركز      
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3
 فــراق نامه  گزارش

ف  ــراق نامه فرا رو 

  
 ريمس

  .مقاومت باج به شغال نمي دهد

 سال است 5در حاليكه كشور يمن بيش از 
در گير جنگي نابرابر از سوي اشغالگران و 

و كشورهاي ديگر شده دنيا شاهد كشتار سعودي 
ناجوانمردانه زنان و كودكان و غير نظاميان در 

كشوري كه تنها . بمباران هاي وحشتناك است 
   هنگامي كه. جرمش استقالل و آزادي است 

نيروهاي يمني براي دفاع و مقابله در برابر 
دشمناني كه با انبوهي سالح هاي آمريكايي و 

با مردم بي پناه مي جنگند براي اروپايي بيشرمانه 
شوي نيكي .  از موشك استفاده نمودند   اولين بار

هيلي شروع شد مبني بر اينكه موشك مورد 
اين شوي .استفاده يمني ها ساخت ايران است

 جز براي محدود كردن ، و   مضحك و كثيف
   تحريم و بهانه تراشي هاي مضاعف ، براي

    نمايش  به خبري     و تحريف  فريبكاري بيشتر
 و    ميان مزدوري   و در اين   گذاشته مي شد

كه . هيزم كشي فرقه رجوي نيز تماشايي بود
 روزانه موشك و   خوشبختانه اكنون كشور يمن

آتش بر سر دشمنان خويش مي ريزد و محور 

 و اعضاي   برخورد خشن مقام هاي آلباني
و حتي پس از ارائه . منافقين مواجه مي شود

كارت خبرنگاري خود اجازه ورود به داخل كمپ 
به گزارش خبرنگار شبكه . را پيدا نمي كند

انگليسي، بر اساس تدابير امنيتي، غير از اعضاي 
اين گروهك ساير افراد قادر به نزديك شدن تا 

تمام .د صد متري اردوگاه نخواهند بودشعاع چن
 در دوران جديد   تالش ها و توان گروه سالخورده

    فعاليت در فضاي مجازي شد كه  منتهي به
مهم ترين اقدامات، هشتگ سازي هاي 

  .تروريستي و جعلي درباره شرايط ايران است

با 
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 تا كنون 94 عضو از سال 400خروج حدود   
 بر اثر سكته و مرگ و مير اعضا   افزايش  و

  سرطان و فشار هاي عصبي
پس از اخراج اعضاي فرقه به كشور آلباني   

 تن موفق به 200 اول حدود   در همان سال
كه سران فرقه با . جدايي و فرار از فرقه شده اند

مشاهده چنين وضعيتي به تالطم افتاده و با 
 تالش   ايجاد سخت گيري و شگردهاي متعددي

ي ناراضي را با سختي و كردند راه خروج اعضا
از جمله قطع . موانع زيادي مواجه نمايند

مستمري، قطع كمك هاي كميسيارياي 
پناهندگان ، تباني با دولت و پليس آلباني مبني 

 ارائه برگه هاي هويتي و   برايجاد محدوديت، عدم
پاسپورت ، عدم اجازه خروج از كشور آلباني و 

متاسفانه انواع و اقسام دسيسه هاي مختلف كه 
 جيره خوار آلباني نيز تا كنون به   دولت

   عليرغم همه.همدستي با فرقه ادامه مي دهد
 و آزار ولي در سالهاي بعد نيز   سختي ها و اذيت

همچنان فرار و جدايي از فرقه ادامه داشته و 
عالوه بر اين .هرساله دهها تن جدا مي شوند

بسياري از اعضاي باقيمانده بخاطر گذراندن 
ايط سخت در اردوگاه هاي مختلف اغلب به شر

بيمارهاي مختلف العالج دچار شده و آمار مرگ 
و مير در اردوگاه دوهزار و پانصد نفره بصورت 

  .چشمگيري باالست
خبرهايي مبني بر محدود نمودن فعاليت 

  منافقين در فرانسه
 به نقل از يك    برخي خبر گزاريها98در آبان 

   ردند دولت فرانسهسايت انگليسي اعالم ك وب
 ساله گروهك 40تصميم گرفته به حضور 

   .تروريستي منافقين در اين كشور پايان دهد
خبر خود را به نقل از » آنالين اُديسه«سايت  وب

 Alexis(» الكسي كوهلر«توييتر منتسب به 
Kohler (رئيس كاركنان كاخ اليزه اعالم كرد  

در توييتير منتسب به آلكسيس كوهلر ادعا 
بين )  آبان7( اكتبر 29در نشست «د كه ش

وزير خارجه (لودريان - امانوئل مكرون و ژان ايو
 ساله 40تصميم گرفته شد به حضور ) فرانسه

در ) منافقين(اعضاي سازمان مجاهين خلق ايران 
فرانسه پايان دهند؛صحت يا عدم صحت اين 
موضوع در هر حال در آينده بيشتر مشخص شد 

رها مريم قجر ماه ها ست در آنطور كه بنا به خب
كشور آلباني مستقر شده و به مانند سابق نمي 

تواند تردد زيادي به فرانسه داشته باشد و عليرغم 
مزدوري و رشوه هاي فراوان با محدوديت هاي 

هم چنين پايگاه   .جديدي مواجه شده است
تحليلي لوبالگ آمريكا با انتشار مطلبي با عنوان 

آيا فرانسه در حال اقدام عليه سازمان مجاهدين «
ضمن اشاره به وقايع مرتبط با » خلق است؟

خبري كه اخيراً به نقل از توييت يك مقام 
هاي  فرانسوي دربارة محدودسازي فعاليت
كذيب منافقين منتشر و بعدا توسط كاخ اليزه ت

خبر ايجاد محدوديت براي منافقين : شد، نوشت
در ».پايه و اساس نيست ضرورتاً بي«در فرانسه 

ادامة اين مطلب به سابقة گروهك تروريستي 
هاي آن اشاره شده و پس از  منافقين و فعاليت

آن داليلي دربارة تمايل دولت فرانسه به 
محدودسازي و يا حتي اخراج منافقين از اين 

از جمله داليلي كه در اين . ئه شده استكشور ارا
يادداشت به آنان اشاره شده، مخالفت دولت 
فرانسه با برگزاري مراسم ساالنة منافقين در 
فرانسه است كه به اعتقاد نويسندة يادداشت 
انگيزة اصلي دولت فرانسه از اين مخالفت، تالش 
براي گسترش روابط ديپلماتيك با تهران بوده 

  .است

  زيدآميتهدي
 كه  رودي م شيپ در آني آلبان

  ابراهيم خدابنده
  انجمن نجات مركز تهران

 

  دن حساب افراد جدا شدهمسدود كر
اخيرا نيز خبرهايي حاكي از مسدود كردن 
حساب افراد جدا شده از سازمان منافقين به 

 جدا   بنا بر اخباردريافتي افراد.گوش مي رسد
    بانك هايي در آلباني ،   به  شده پس از مراجعه

 كه به    شده  توسط كارمندان بانك به آنها گفته
افراد جدا شده ( حساب هاي شما   دستور پليس

علت بسته شدن حساب .مسدود شده است) 
هاي آنها تباني و هماهنگي سران نابكارفرقه با 

 باعث مسدود    است كه   آلباني  وزارت كشور
نمودن حساب بانكي افراد جدا شده از فرقه شده 

 گفته    ضمن ابراز همدردي  كارمندان بانك. اند
تشان اند كه مامور هستند و معذور و كاري از دس

اما در حال .ساخته نيست و دستور پليس است
 با اين عمل ددمنشانه و رذيالته فرقه فشار   حاضر

   مضاعفي به اعضا جداشده وارد مي شود كه
مشخص مي كند فرقه تا چه اندازه زبون و پست 

 و هم چنين نسق   شده كه بخاطرفشار به آنها
كشيدن از اعضاي ناراضي به انها نيزبفهماند كه 

صورت جدا شدن به سختي خواهيد افتاد و در 
كسي از شما حمايت نمي كند تا آنها را همچنان 

  .در زير يوغ خود نگه دارد
  
  
  
  
  
  
  

خبر چيني ، مزدوري و همراهي با   
  امپرياليسم، صهيونيسم و سعودي

تنگانتگ با عاملين اطالعاتي آمريكا و ارتباط 
حمايت گسترده از اقدامات دولت آمريكا عليه 

از ديگر اقدامات سخيف و خيانت كارانه   .ايران
 گسترش   .منافقين پس از اخراج از عراق است

مزدوري، خبرچيني، و باز نشر گسترده اقدامات 
دولت آمريكا عليه مردم ايران چون تحريم و 

در سال هاي اخير همچنان كه تهديدات مختلف 
 اين گروه   رو به فزوني گذاشته بطور مضاعفي نيز

تروريستي را نزد مردم ايران منفور و منزوي 
  .نموده است

هيزم كشي و حمايت از شوهاي سخيف 
  نيكي هيلي عليه ايران

آنان همچنين همراه با .  قرباني گرفت12000
 در 1991ارتش صدام حسين در سركوب قيام 

  .شمال و جنوب عراق شركت نمودند
اين فرقه همچنين داراي سوابق فجيع نقض 

د كه حقوق انساني عليه اعضاي خود مي باش
آنان را مغزشويي كرده و در يك اردوگاه بسته و 
دور افتاده، ابتدا در عراق و سپس در آلباني، 

  .نگهداري مي نمايد

اين عمل مكمل اقدامات تروريستي در 
 ميالدي بود كه 80داخل ايران در اوايل دهه 

صدام كه هميشه دشمن ايران و ايراني بود 
از مجاهدين خلق تروريست براي پيش برد 
عمليات خرابكارانه در داخل ايران تا زمان 

 سال سقوطش توسط اشغالگران آمريكايي در
  . استفاده نمود2003

  انتقال مجاهدين خلق به آلباني
بعد از سقوط ديكتاتور بغداد در سال 

، دولت هاي عراقي يكي بعد از ديگري 2003
مصرانه خواهان اخراج مجاهدين خلق، كه آن را 
يك تهديد امنيت ملي به حساب مي آوردند، از 

مشكل در اين بود كه هيچ . كشورشان بودند
گي پذيرش آنان را نداشت تا اين كشوري آماد

كه آلباني به خاطر منافع كوتاه مدت برخي 
سياستمدارانش نسبت به اين موضوع تمايل 

  .نشان داد
در حال حاضر دولت آلباني خدماتي مشابه 
صدام حسين در گذشته در اختيار اين فرقه 

  .قرار مي دهد

  
  

دولت آلباني ظاهراً منافع كوتاه مدت مقابله 
با ايران و حمايت از مجاهدين خلق را به منافع 

  .دراز مدت رابطه با اروپا و دنيا ترجيح مي دهد
شوراي ملي (سازمان مجاهدين خلق 

مقاومت، ارتش آزادي بخش ملي، يا بهتر است 
يك پادگان نظامي در ) گفته شود فرقه رجوي

عراق داشت كه توسط صدام حسين تجهيز 
گرديده بود و اين فرقه به صورت فعال عليه 
كشور خود و در طرف دشمن در جنگ هشت 

شركت ) 1988 تا 1980(ساله ايران و عراق 
  .مودن

ردبيل مركز      اردبيل استانمركز       ا ستان ا
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آمريكا از جمله سخنگوي سابق كاخ سفيد و 
، »نيوت گينگريچ«مشاور كنوني ترامپ يعني 

اند  براي سازمان مجاهدين خلق سخنراني كرده
ها براي اين  هاي دريافتي برخي از آن كه رقم

سخنراني اعالم شده است؛ اما بسياري نيز از 
ها  اعالم مبالغ دريافتي در ازاي اين سخنراني

 انگليس هدف 4گزارش شبكه .اند ري كردهخوددا
نهايي منافقين را ضربه زدن به جمهوري اسالمي 
ايران عنوان كرده و اضافه مي كند كه آنها از 
طريق پرداخت رشوه به نزديكان دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور آمريكا سياست ضد ايراني كاخ 

  .سفيد را طراحي مي كنند

دراين گزارش آمده است كه تعدادي از 
 متحده مقامات پيشين سنا و دولت اياالت

پ و باالگرفتن جنگ و جدايي بين ترام  
   و رودي جولياني  بولتون

مي بينيم با همه پرداخت هاي گزاف و 
عليرغم سرمايه گذاري و دخيل بستن هاي 

 روي رودي جولياني و   رجوي و مريم قجر بر
بولتون، نيكي هيلي و مردان رشوه خوار و منفعت 
پرست امروز شاهد رقم خوردن شرايط جديدي 

شد و جان بولتون از دولت ترامپ اخراج . هستيم
 و دعواهاي اين دو …كتابي عليه ترامپ نوشته 

باالگرفته، نيلي هيلي مورد تصفيه قرار گرفت و 
ناكام رفت و رودي جولياني نيز سرنوشتي بهتر 

  .نخواهد يافت
  اخراج فرقه از عراق به آلباني

پس از سال هاي مزدوري و همجواري با 

 سال ها زندگي خفت بار در    و  دولت صدام
 رجوي بعد ازسقوط    لجبازي  شرف،اردوگاه ا
 ادامه يافت تا به    قصد ماندن در عراق  صدام به

زعم خويش ترور و اقدامات مسلحانه را ادامه 
اما سرانجام با فشارهاي بين المللي و حكم . دهد

اخراج دولت جديد عراق ،با به كشتن دادن 
 دولت آمريكا به    هزينه   با   تن نهايتا200حدود 

پس از . ه و فقير آلباني اخراج شدندكشور پرحاشي
كوتاه شدن دست رجوي و اعضاي دست نشانده 

 اين گروه   از امكانات نظامي و مرز هاي ايران
    . متوسل شود   شيوه هاي ديگري  مجبور شد به

نيروهاي سالخورده اي كه هم اكنون در دهه 
 با اموزش هاي    زندگي و پابگور هستند70 و 60
 در فضاي مجازي براي  مشغول فعاليت  الزم

    منفي بر مردم و فضاي سياسي  تاثير گذاري
 4بدين ترتيب بود كه شبكه  .كشور شدند

    گزارشي از اردوگاه   مدتي پيش  انگليس،
 اين   و نوشت.  در آلباني منتشر كرد  منافقين
 در منطقه اي روستايي واقع    سالمندان  اردگاه

تر براي  قرار گرفته كه پيش  در خارج از شهر مانز
نگهداري آوارگان و پناهجويان مورداستفاده قرار 

 اكنون حدود    اردوگاهي كه هم  .مي گرفت
 عضو منافقين را در خود جاي داده و 2500

تحت حفاظت دستگاه هاي امنيتي دولت آلباني 
 كه    انگليس4 خبرنگار شبكه   البته  .قرار دارد

    تهيه گزارش به اردوگاه منافقين رفته بود  براي

 پس از باال گرفتن رسوايي هاي فرقه :فراق
رجوي مبتني بر دادن رشوه و دعوت سخنران 
هاي اجاره اي براي مراسم ها و شوهاي ساالنه 

 رويه رشوه   منابع و خبرگزاري هاي متعددي از
ا پرده برداشتند و افشاگري هاي خواري سناتوره

   گسترده اي منتشر نمودند از جمله
در گزارش   آسوشيتدپرس و فاكس نيوز

يكي از وزراي دولت : اعالم نمودند  مستندي
ترامپ و چند تن از مشاوران و نزديكان وي به 
خاطر سخنراني در محافل و اجتماعات سازمان 
 مجاهدين خلق، مبالغ قابل توجهي از اين گروه

اند؛ رودي جولياني و نيوت  پول دريافت كرده
گينگريچ از جمله مشاوران و نزديكان ترامپ 
هستند كه براي سخنراني عليه ايران از 

هاي سازمان مجاهدين خلق سود  سخاوتمندي
  .اند جسته

الين چائو، وزير حمل و نقل كابينه دونالد 
ترامپ، اعالم كرده كه فرقه رجوي براي ايراد 

 50اي، به او مبلغ   دقيقه5نراني فقط يك سخ
  .هزار دالر پرداخت كرده است

رودي جولياني، شهردار سابق نيويورك و از 
افراد نزديك به دونالد ترامپ و از مشاوران حلقه 
دروني وي براي ايراد چندين سخنراني در 
محافل و مجالس سازمان مجاهدين خلق، مبالغ 

در هنگفتي دريافت كرده است؛آسوشيتدپرس، 
گزارش منتشره بر موارد بسيار زيادي از 

هاي مقامات دولت ترامپ و همچنين  دريافت
خواه و دموكرات،  مقامات پيشين جمهوري

نمايندگان و سناتورهاي آمريكايي، انگشت 
گذاشته است كه همگي آنان از 

هاي سازمان مجاهدين خلق بهره  سخاوتمندي
در اين گزارش هم چنين قيد شده . اند برده

 توسط برخي سناتورهاي   دريافت رشوه
آمريكايي از گروهك تروريستي منافقين آنچنان 

رئيس جمهوري » باراك اوباما«گسترده شد كه 
پيشين امريكا به وزارت خزانه داري اين كشور 
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حتي اگر به اين معنا باشد كه بهاي آن از دست 
دادن عضويت در اتحاديه اروپا باشد كه البته 

  .خيلي مشتاق آن است
  آلبانيروابط اتحاديه اروپا و 

آلباني كانديداي عضويت در اتحاديه اروپا 
مي باشد و پيشرفت قابل توجهي در سال هاي 
اخير براي رسيدن به معيارهاي سياسي و 
اهداف مرتبط با پنج اولويت كليدي براي باز 
كردن باب مذاكرات در اين خصوص داشته 

در هر صورت، دولت آلباني نياز دارد تا . است
مانده را با يك روش پايدار، موانع چالشي باقي 

جامع و ملموس، خصوصاً وقتي به مقابله با 
فساد در تمامي سطوح، مقابله با جرائم سازمان 
يافته، ارتقاي نقش قانون و اصالح سيستم 
قضايي، حمايت از اقليت ها و برقراري روابط 
  .خوب با همسايگان بر مي گردد، از ميان بردارد

 خط دهندگان حال آلباني، براي خوشنودي
آمريكايي، يك فرقه تروريستي را در خاك اروپا 
با هر وسيله ممكن مورد حمايت كامل قرار مي 

جداشدگان از مجاهدين خلق تحت . دهد
فشارهاي شديد براي وادار كردن آنان به 
بازگشت به داخل فرقه قرار مي گيرند، و اعضا از 
ارتباط با دنياي خارج، خصوصاً خانواده شان، 

دولت آلباني از ورود خانواده . وم هستندمحر
هاي اعضاي مجاهدين خلق كه براي ديدار 
  .عزيزان خود مي روند ممانعت به عمل مي آورد

  آلباني ها به دنبال چه هستند؟
  

دولت آلباني ظاهراً منافع كوتاه مدت مقابله 
با ايران و حمايت از مجاهدين خلق را به منافع 

. و دنيا ترجيح مي دهددراز مدت رابطه با اروپا 
سازمان مجاهدين خلق ديگر يك تهديد 
امنيتي يا حتي يك تهديد سياسي براي ايران 
نيست، اين سازمان بيشتر يك مشكل حقوق 

ولي مجاهدين خلق مي توانند . بشري است
يك تهديد براي آلباني و همچنين كل اروپا به 

  .حساب بيايند
اعضاي مجاهدين خلق بدون مدارك سفر 

 آلباني آورده شدند لذا هيچ موقعيت قانوني به
در اين كشور ندارند و بي وطن به حساب مي 
آيند و آنان در حال حاضر در دستان رهبري 
فرقه در شرايط برده داري نوين زندگي مي 

در حال حاضر صدها تن از اعضا در آلباني .كنند
از اين فرقه جدا شده اند و هيچ گونه حمايت 

هزاران خانواده از ارتباط با . دارندقانوني و مالي ن
عزيزان خود در داخل اردوگاه سازمان محروم 

ترسم از اين است كه آلباني ريسك .مي باشند
بااليي را در پيروي كامل از سياست خصمانه 

حمايتي . ترامپ در قبال ايران و ايراني بپذيرد
كه دولت آلباني از اقدامات آمريكا مي كند در 

فرد است و به هيچ وجه آنان جهان منحصر به 
  .را به اروپا نزديك تر نخواهد كرد

  

ترامپ از دولت آلباني به خاطر تقابل با ايران 
  تشكر كرد

 اعالم شد كه آلباني دو 2020 ژانويه 15در 
. ديپلمات ديگر ايران را هم اخراج نموده است

وزير خارجه آلباني گنت كاكاج اين تصميم را 
او نوشت . در صفحه فيس بوك خود اعالم نمود

كه، از دو نماينده جمهوري اسالمي خواسته 
. شد تا خاك جمهوري آلباني را ترك نمايند

يشتري در اين خصوص ارائه كاكاج، توضيح ب
  .نداد

رئيس جمهور آمريكا دونالد ترامپ، از آلباني 
به خاطر اخراج دو ديپلمات ايراني ظاهراً به 

طبق اعالم . داليل امنيت ملي تشكر نمود
سفارت آمريكا در تيرانا، ترامپ از نخست وزير 
ادي راما در نامه اي به خاطر كوشش هاي 

  . تشكر كردمستمر براي تقابل با ايران
دشمني دولت ترامپ با ايران و ايراني بر كسي 
پوشيده نيست، و رئيس جمهور آمريكا تصور 
مي كند كه ممكن است به نحوي بتواند از 
تروريست هاي مجاهدين خلق عليه ايران 

اين دليل حمايت آمريكا از اين . استفاده نمايد
گروه است و لذا سعي مي كند تا جلوي 

لي رغم نقض اوليه ترين فروپاشي آن را ع
  .حقوق انساني اعضا بگيرد

نقش دولت آلباني در اين راستا بيش از دنباله 
روي كوركورانه از رهنمودهاي واشنگتن نيست، 

ردبيل ا ستانمركز       ا  ا
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آمريكا از جمله سخنگوي سابق كاخ سفيد و 
، »نيوت گينگريچ«مشاور كنوني ترامپ يعني 

اند  براي سازمان مجاهدين خلق سخنراني كرده
ها براي اين  هاي دريافتي برخي از آن كه رقم

سخنراني اعالم شده است؛ اما بسياري نيز از 
ها  اعالم مبالغ دريافتي در ازاي اين سخنراني

 انگليس هدف 4گزارش شبكه .اند ري كردهخوددا
نهايي منافقين را ضربه زدن به جمهوري اسالمي 
ايران عنوان كرده و اضافه مي كند كه آنها از 
طريق پرداخت رشوه به نزديكان دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور آمريكا سياست ضد ايراني كاخ 

  .سفيد را طراحي مي كنند

دراين گزارش آمده است كه تعدادي از 
 متحده مقامات پيشين سنا و دولت اياالت

پ و باالگرفتن جنگ و جدايي بين ترام  
   و رودي جولياني  بولتون

مي بينيم با همه پرداخت هاي گزاف و 
عليرغم سرمايه گذاري و دخيل بستن هاي 

 روي رودي جولياني و   رجوي و مريم قجر بر
بولتون، نيكي هيلي و مردان رشوه خوار و منفعت 
پرست امروز شاهد رقم خوردن شرايط جديدي 

شد و جان بولتون از دولت ترامپ اخراج . هستيم
 و دعواهاي اين دو …كتابي عليه ترامپ نوشته 

باالگرفته، نيلي هيلي مورد تصفيه قرار گرفت و 
ناكام رفت و رودي جولياني نيز سرنوشتي بهتر 

  .نخواهد يافت
  اخراج فرقه از عراق به آلباني

پس از سال هاي مزدوري و همجواري با 

 سال ها زندگي خفت بار در    و  دولت صدام
 رجوي بعد ازسقوط    لجبازي  شرف،اردوگاه ا
 ادامه يافت تا به    قصد ماندن در عراق  صدام به

زعم خويش ترور و اقدامات مسلحانه را ادامه 
اما سرانجام با فشارهاي بين المللي و حكم . دهد

اخراج دولت جديد عراق ،با به كشتن دادن 
 دولت آمريكا به    هزينه   با   تن نهايتا200حدود 

پس از . ه و فقير آلباني اخراج شدندكشور پرحاشي
كوتاه شدن دست رجوي و اعضاي دست نشانده 

 اين گروه   از امكانات نظامي و مرز هاي ايران
    . متوسل شود   شيوه هاي ديگري  مجبور شد به

نيروهاي سالخورده اي كه هم اكنون در دهه 
 با اموزش هاي    زندگي و پابگور هستند70 و 60
 در فضاي مجازي براي  مشغول فعاليت  الزم

    منفي بر مردم و فضاي سياسي  تاثير گذاري
 4بدين ترتيب بود كه شبكه  .كشور شدند

    گزارشي از اردوگاه   مدتي پيش  انگليس،
 اين   و نوشت.  در آلباني منتشر كرد  منافقين
 در منطقه اي روستايي واقع    سالمندان  اردگاه

تر براي  قرار گرفته كه پيش  در خارج از شهر مانز
نگهداري آوارگان و پناهجويان مورداستفاده قرار 

 اكنون حدود    اردوگاهي كه هم  .مي گرفت
 عضو منافقين را در خود جاي داده و 2500

تحت حفاظت دستگاه هاي امنيتي دولت آلباني 
 كه    انگليس4 خبرنگار شبكه   البته  .قرار دارد

    تهيه گزارش به اردوگاه منافقين رفته بود  براي

 پس از باال گرفتن رسوايي هاي فرقه :فراق
رجوي مبتني بر دادن رشوه و دعوت سخنران 
هاي اجاره اي براي مراسم ها و شوهاي ساالنه 

 رويه رشوه   منابع و خبرگزاري هاي متعددي از
ا پرده برداشتند و افشاگري هاي خواري سناتوره

   گسترده اي منتشر نمودند از جمله
در گزارش   آسوشيتدپرس و فاكس نيوز

يكي از وزراي دولت : اعالم نمودند  مستندي
ترامپ و چند تن از مشاوران و نزديكان وي به 
خاطر سخنراني در محافل و اجتماعات سازمان 
 مجاهدين خلق، مبالغ قابل توجهي از اين گروه

اند؛ رودي جولياني و نيوت  پول دريافت كرده
گينگريچ از جمله مشاوران و نزديكان ترامپ 
هستند كه براي سخنراني عليه ايران از 

هاي سازمان مجاهدين خلق سود  سخاوتمندي
  .اند جسته

الين چائو، وزير حمل و نقل كابينه دونالد 
ترامپ، اعالم كرده كه فرقه رجوي براي ايراد 

 50اي، به او مبلغ   دقيقه5نراني فقط يك سخ
  .هزار دالر پرداخت كرده است

رودي جولياني، شهردار سابق نيويورك و از 
افراد نزديك به دونالد ترامپ و از مشاوران حلقه 
دروني وي براي ايراد چندين سخنراني در 
محافل و مجالس سازمان مجاهدين خلق، مبالغ 

در هنگفتي دريافت كرده است؛آسوشيتدپرس، 
گزارش منتشره بر موارد بسيار زيادي از 

هاي مقامات دولت ترامپ و همچنين  دريافت
خواه و دموكرات،  مقامات پيشين جمهوري

نمايندگان و سناتورهاي آمريكايي، انگشت 
گذاشته است كه همگي آنان از 

هاي سازمان مجاهدين خلق بهره  سخاوتمندي
در اين گزارش هم چنين قيد شده . اند برده

 توسط برخي سناتورهاي   دريافت رشوه
آمريكايي از گروهك تروريستي منافقين آنچنان 

رئيس جمهوري » باراك اوباما«گسترده شد كه 
پيشين امريكا به وزارت خزانه داري اين كشور 

  .براي توقف اين روند دستور صادر كرد

88  15  
اردبيل ستانمركز      

حتي اگر به اين معنا باشد كه بهاي آن از دست 
دادن عضويت در اتحاديه اروپا باشد كه البته 

  .خيلي مشتاق آن است
  آلبانيروابط اتحاديه اروپا و 

آلباني كانديداي عضويت در اتحاديه اروپا 
مي باشد و پيشرفت قابل توجهي در سال هاي 
اخير براي رسيدن به معيارهاي سياسي و 
اهداف مرتبط با پنج اولويت كليدي براي باز 
كردن باب مذاكرات در اين خصوص داشته 

در هر صورت، دولت آلباني نياز دارد تا . است
مانده را با يك روش پايدار، موانع چالشي باقي 

جامع و ملموس، خصوصاً وقتي به مقابله با 
فساد در تمامي سطوح، مقابله با جرائم سازمان 
يافته، ارتقاي نقش قانون و اصالح سيستم 
قضايي، حمايت از اقليت ها و برقراري روابط 
  .خوب با همسايگان بر مي گردد، از ميان بردارد

 خط دهندگان حال آلباني، براي خوشنودي
آمريكايي، يك فرقه تروريستي را در خاك اروپا 
با هر وسيله ممكن مورد حمايت كامل قرار مي 

جداشدگان از مجاهدين خلق تحت . دهد
فشارهاي شديد براي وادار كردن آنان به 
بازگشت به داخل فرقه قرار مي گيرند، و اعضا از 
ارتباط با دنياي خارج، خصوصاً خانواده شان، 

دولت آلباني از ورود خانواده . وم هستندمحر
هاي اعضاي مجاهدين خلق كه براي ديدار 
  .عزيزان خود مي روند ممانعت به عمل مي آورد

  آلباني ها به دنبال چه هستند؟
  

دولت آلباني ظاهراً منافع كوتاه مدت مقابله 
با ايران و حمايت از مجاهدين خلق را به منافع 

. و دنيا ترجيح مي دهددراز مدت رابطه با اروپا 
سازمان مجاهدين خلق ديگر يك تهديد 
امنيتي يا حتي يك تهديد سياسي براي ايران 
نيست، اين سازمان بيشتر يك مشكل حقوق 

ولي مجاهدين خلق مي توانند . بشري است
يك تهديد براي آلباني و همچنين كل اروپا به 

  .حساب بيايند
اعضاي مجاهدين خلق بدون مدارك سفر 

 آلباني آورده شدند لذا هيچ موقعيت قانوني به
در اين كشور ندارند و بي وطن به حساب مي 
آيند و آنان در حال حاضر در دستان رهبري 
فرقه در شرايط برده داري نوين زندگي مي 

در حال حاضر صدها تن از اعضا در آلباني .كنند
از اين فرقه جدا شده اند و هيچ گونه حمايت 

هزاران خانواده از ارتباط با . دارندقانوني و مالي ن
عزيزان خود در داخل اردوگاه سازمان محروم 

ترسم از اين است كه آلباني ريسك .مي باشند
بااليي را در پيروي كامل از سياست خصمانه 

حمايتي . ترامپ در قبال ايران و ايراني بپذيرد
كه دولت آلباني از اقدامات آمريكا مي كند در 

فرد است و به هيچ وجه آنان جهان منحصر به 
  .را به اروپا نزديك تر نخواهد كرد

  

ترامپ از دولت آلباني به خاطر تقابل با ايران 
  تشكر كرد

 اعالم شد كه آلباني دو 2020 ژانويه 15در 
. ديپلمات ديگر ايران را هم اخراج نموده است

وزير خارجه آلباني گنت كاكاج اين تصميم را 
او نوشت . در صفحه فيس بوك خود اعالم نمود

كه، از دو نماينده جمهوري اسالمي خواسته 
. شد تا خاك جمهوري آلباني را ترك نمايند

يشتري در اين خصوص ارائه كاكاج، توضيح ب
  .نداد

رئيس جمهور آمريكا دونالد ترامپ، از آلباني 
به خاطر اخراج دو ديپلمات ايراني ظاهراً به 

طبق اعالم . داليل امنيت ملي تشكر نمود
سفارت آمريكا در تيرانا، ترامپ از نخست وزير 
ادي راما در نامه اي به خاطر كوشش هاي 

  . تشكر كردمستمر براي تقابل با ايران
دشمني دولت ترامپ با ايران و ايراني بر كسي 
پوشيده نيست، و رئيس جمهور آمريكا تصور 
مي كند كه ممكن است به نحوي بتواند از 
تروريست هاي مجاهدين خلق عليه ايران 

اين دليل حمايت آمريكا از اين . استفاده نمايد
گروه است و لذا سعي مي كند تا جلوي 

لي رغم نقض اوليه ترين فروپاشي آن را ع
  .حقوق انساني اعضا بگيرد

نقش دولت آلباني در اين راستا بيش از دنباله 
روي كوركورانه از رهنمودهاي واشنگتن نيست، 

ردبيل ا ستانمركز       ا  ا
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 فــراق نامه  گزارش

ف  ــراق نامه فرا رو 

  
 ريمس

  .مقاومت باج به شغال نمي دهد

 سال است 5در حاليكه كشور يمن بيش از 
در گير جنگي نابرابر از سوي اشغالگران و 

و كشورهاي ديگر شده دنيا شاهد كشتار سعودي 
ناجوانمردانه زنان و كودكان و غير نظاميان در 

كشوري كه تنها . بمباران هاي وحشتناك است 
   هنگامي كه. جرمش استقالل و آزادي است 

نيروهاي يمني براي دفاع و مقابله در برابر 
دشمناني كه با انبوهي سالح هاي آمريكايي و 

با مردم بي پناه مي جنگند براي اروپايي بيشرمانه 
شوي نيكي .  از موشك استفاده نمودند   اولين بار

هيلي شروع شد مبني بر اينكه موشك مورد 
اين شوي .استفاده يمني ها ساخت ايران است

 جز براي محدود كردن ، و   مضحك و كثيف
   تحريم و بهانه تراشي هاي مضاعف ، براي

    نمايش  به خبري     و تحريف  فريبكاري بيشتر
 و    ميان مزدوري   و در اين   گذاشته مي شد

كه . هيزم كشي فرقه رجوي نيز تماشايي بود
 روزانه موشك و   خوشبختانه اكنون كشور يمن

آتش بر سر دشمنان خويش مي ريزد و محور 

 و اعضاي   برخورد خشن مقام هاي آلباني
و حتي پس از ارائه . منافقين مواجه مي شود

كارت خبرنگاري خود اجازه ورود به داخل كمپ 
به گزارش خبرنگار شبكه . را پيدا نمي كند

انگليسي، بر اساس تدابير امنيتي، غير از اعضاي 
اين گروهك ساير افراد قادر به نزديك شدن تا 

تمام .د صد متري اردوگاه نخواهند بودشعاع چن
 در دوران جديد   تالش ها و توان گروه سالخورده

    فعاليت در فضاي مجازي شد كه  منتهي به
مهم ترين اقدامات، هشتگ سازي هاي 

  .تروريستي و جعلي درباره شرايط ايران است
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 تا كنون 94 عضو از سال 400خروج حدود   
 بر اثر سكته و مرگ و مير اعضا   افزايش  و

  سرطان و فشار هاي عصبي
پس از اخراج اعضاي فرقه به كشور آلباني   

 تن موفق به 200 اول حدود   در همان سال
كه سران فرقه با . جدايي و فرار از فرقه شده اند

مشاهده چنين وضعيتي به تالطم افتاده و با 
 تالش   ايجاد سخت گيري و شگردهاي متعددي

ي ناراضي را با سختي و كردند راه خروج اعضا
از جمله قطع . موانع زيادي مواجه نمايند

مستمري، قطع كمك هاي كميسيارياي 
پناهندگان ، تباني با دولت و پليس آلباني مبني 

 ارائه برگه هاي هويتي و   برايجاد محدوديت، عدم
پاسپورت ، عدم اجازه خروج از كشور آلباني و 

متاسفانه انواع و اقسام دسيسه هاي مختلف كه 
 جيره خوار آلباني نيز تا كنون به   دولت

   عليرغم همه.همدستي با فرقه ادامه مي دهد
 و آزار ولي در سالهاي بعد نيز   سختي ها و اذيت

همچنان فرار و جدايي از فرقه ادامه داشته و 
عالوه بر اين .هرساله دهها تن جدا مي شوند

بسياري از اعضاي باقيمانده بخاطر گذراندن 
ايط سخت در اردوگاه هاي مختلف اغلب به شر

بيمارهاي مختلف العالج دچار شده و آمار مرگ 
و مير در اردوگاه دوهزار و پانصد نفره بصورت 

  .چشمگيري باالست
خبرهايي مبني بر محدود نمودن فعاليت 

  منافقين در فرانسه
 به نقل از يك    برخي خبر گزاريها98در آبان 

   ردند دولت فرانسهسايت انگليسي اعالم ك وب
 ساله گروهك 40تصميم گرفته به حضور 

   .تروريستي منافقين در اين كشور پايان دهد
خبر خود را به نقل از » آنالين اُديسه«سايت  وب

 Alexis(» الكسي كوهلر«توييتر منتسب به 
Kohler (رئيس كاركنان كاخ اليزه اعالم كرد  

در توييتير منتسب به آلكسيس كوهلر ادعا 
بين )  آبان7( اكتبر 29در نشست «د كه ش

وزير خارجه (لودريان - امانوئل مكرون و ژان ايو
 ساله 40تصميم گرفته شد به حضور ) فرانسه

در ) منافقين(اعضاي سازمان مجاهين خلق ايران 
فرانسه پايان دهند؛صحت يا عدم صحت اين 
موضوع در هر حال در آينده بيشتر مشخص شد 

رها مريم قجر ماه ها ست در آنطور كه بنا به خب
كشور آلباني مستقر شده و به مانند سابق نمي 

تواند تردد زيادي به فرانسه داشته باشد و عليرغم 
مزدوري و رشوه هاي فراوان با محدوديت هاي 

هم چنين پايگاه   .جديدي مواجه شده است
تحليلي لوبالگ آمريكا با انتشار مطلبي با عنوان 

آيا فرانسه در حال اقدام عليه سازمان مجاهدين «
ضمن اشاره به وقايع مرتبط با » خلق است؟

خبري كه اخيراً به نقل از توييت يك مقام 
هاي  فرانسوي دربارة محدودسازي فعاليت
كذيب منافقين منتشر و بعدا توسط كاخ اليزه ت

خبر ايجاد محدوديت براي منافقين : شد، نوشت
در ».پايه و اساس نيست ضرورتاً بي«در فرانسه 

ادامة اين مطلب به سابقة گروهك تروريستي 
هاي آن اشاره شده و پس از  منافقين و فعاليت

آن داليلي دربارة تمايل دولت فرانسه به 
محدودسازي و يا حتي اخراج منافقين از اين 

از جمله داليلي كه در اين . ئه شده استكشور ارا
يادداشت به آنان اشاره شده، مخالفت دولت 
فرانسه با برگزاري مراسم ساالنة منافقين در 
فرانسه است كه به اعتقاد نويسندة يادداشت 
انگيزة اصلي دولت فرانسه از اين مخالفت، تالش 
براي گسترش روابط ديپلماتيك با تهران بوده 

  .است

  زيدآميتهدي
 كه  رودي م شيپ در آني آلبان

  ابراهيم خدابنده
  انجمن نجات مركز تهران

 

  دن حساب افراد جدا شدهمسدود كر
اخيرا نيز خبرهايي حاكي از مسدود كردن 
حساب افراد جدا شده از سازمان منافقين به 

 جدا   بنا بر اخباردريافتي افراد.گوش مي رسد
    بانك هايي در آلباني ،   به  شده پس از مراجعه

 كه به    شده  توسط كارمندان بانك به آنها گفته
افراد جدا شده ( حساب هاي شما   دستور پليس

علت بسته شدن حساب .مسدود شده است) 
هاي آنها تباني و هماهنگي سران نابكارفرقه با 

 باعث مسدود    است كه   آلباني  وزارت كشور
نمودن حساب بانكي افراد جدا شده از فرقه شده 

 گفته    ضمن ابراز همدردي  كارمندان بانك. اند
تشان اند كه مامور هستند و معذور و كاري از دس

اما در حال .ساخته نيست و دستور پليس است
 با اين عمل ددمنشانه و رذيالته فرقه فشار   حاضر

   مضاعفي به اعضا جداشده وارد مي شود كه
مشخص مي كند فرقه تا چه اندازه زبون و پست 

 و هم چنين نسق   شده كه بخاطرفشار به آنها
كشيدن از اعضاي ناراضي به انها نيزبفهماند كه 

صورت جدا شدن به سختي خواهيد افتاد و در 
كسي از شما حمايت نمي كند تا آنها را همچنان 

  .در زير يوغ خود نگه دارد
  
  
  
  
  
  
  

خبر چيني ، مزدوري و همراهي با   
  امپرياليسم، صهيونيسم و سعودي

تنگانتگ با عاملين اطالعاتي آمريكا و ارتباط 
حمايت گسترده از اقدامات دولت آمريكا عليه 

از ديگر اقدامات سخيف و خيانت كارانه   .ايران
 گسترش   .منافقين پس از اخراج از عراق است

مزدوري، خبرچيني، و باز نشر گسترده اقدامات 
دولت آمريكا عليه مردم ايران چون تحريم و 

در سال هاي اخير همچنان كه تهديدات مختلف 
 اين گروه   رو به فزوني گذاشته بطور مضاعفي نيز

تروريستي را نزد مردم ايران منفور و منزوي 
  .نموده است

هيزم كشي و حمايت از شوهاي سخيف 
  نيكي هيلي عليه ايران

آنان همچنين همراه با .  قرباني گرفت12000
 در 1991ارتش صدام حسين در سركوب قيام 

  .شمال و جنوب عراق شركت نمودند
اين فرقه همچنين داراي سوابق فجيع نقض 

د كه حقوق انساني عليه اعضاي خود مي باش
آنان را مغزشويي كرده و در يك اردوگاه بسته و 
دور افتاده، ابتدا در عراق و سپس در آلباني، 

  .نگهداري مي نمايد

اين عمل مكمل اقدامات تروريستي در 
 ميالدي بود كه 80داخل ايران در اوايل دهه 

صدام كه هميشه دشمن ايران و ايراني بود 
از مجاهدين خلق تروريست براي پيش برد 
عمليات خرابكارانه در داخل ايران تا زمان 

 سال سقوطش توسط اشغالگران آمريكايي در
  . استفاده نمود2003

  انتقال مجاهدين خلق به آلباني
بعد از سقوط ديكتاتور بغداد در سال 

، دولت هاي عراقي يكي بعد از ديگري 2003
مصرانه خواهان اخراج مجاهدين خلق، كه آن را 
يك تهديد امنيت ملي به حساب مي آوردند، از 

مشكل در اين بود كه هيچ . كشورشان بودند
گي پذيرش آنان را نداشت تا اين كشوري آماد

كه آلباني به خاطر منافع كوتاه مدت برخي 
سياستمدارانش نسبت به اين موضوع تمايل 

  .نشان داد
در حال حاضر دولت آلباني خدماتي مشابه 
صدام حسين در گذشته در اختيار اين فرقه 

  .قرار مي دهد

  
  

دولت آلباني ظاهراً منافع كوتاه مدت مقابله 
با ايران و حمايت از مجاهدين خلق را به منافع 

  .دراز مدت رابطه با اروپا و دنيا ترجيح مي دهد
شوراي ملي (سازمان مجاهدين خلق 

مقاومت، ارتش آزادي بخش ملي، يا بهتر است 
يك پادگان نظامي در ) گفته شود فرقه رجوي

عراق داشت كه توسط صدام حسين تجهيز 
گرديده بود و اين فرقه به صورت فعال عليه 
كشور خود و در طرف دشمن در جنگ هشت 

شركت ) 1988 تا 1980(ساله ايران و عراق 
  .مودن

ردبيل مركز      اردبيل استانمركز       ا ستان ا
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اين تمام آن چيزي است كه رجوي تالش 
 كند به نفرات اسير در مناسبات مرگبارش مي

القاء و مستمر وانمود نمايد كه افراد جدا شده 
در بيچارگي و بدبختي تمام زندگي مي كنند و 
راهي جز برگشتن به نزد فرقه رجوي ندارند 

ميزان .زيرا آنان را هيچ جا راه نمي دهند
شارالتانيزم رجوي آنقدر زياد است كه تالش 

 به ويژه اسيران در بندش مي كند به همگان
اينگونه وانمود كند كه آنها خيلي تالش مي 

 به جداشده ها كمك نمايند ولي دولت   كنند
آلباني و ساير دول اروپايي از جدا شدگان فرقه 
رجوي بيم و هراس دارند و مستمر به سران 
فرقه رجوي گاليگي مي كنند اين وحشي ها 

باني و ديگر چه كساني هستند كه به جامعه آل
اروپا رها كرده ايد؟من از تمام جداشده ها 
محترم معذرت مي خواهم كه اينگونه بيان مي 
كنم ولي بايد ماهيت واقعي و ضد بشري رجوي 

 زير آن بزك    در  را افشا كرد تا همگان بدانند
كردن هاي خانم مريم رجوي يك ديو بد 

بله رجوي جنايتكار به .سيرت خوابيده است
 از درون مناسباتش جدا شود محض اينكه يكي

را به بدترين شكل ممكن تالش مي كند 
  .مفتضح نمايد و بي آبرويي را نثار آنان نمايد   

وي در قدم هاي بعدي تالش مي كند كه 

خود اين افراد را در مخمصه قرار بدهد كه در 
گذشته نمونه هاي آن را هم بنده و هم ساير 

ان اين كساني كه متاسفانه سالياني را در مي
  .وحوش گذرانده ايم افشاگري كرده ايم

اما اين يكي يعني مسدود كردن حساب 
بانكي افراد جدا شده چيز جديدي است و دقيقا 
در هماهنگي با وزارت كشور و پليس فاشيست 
آلباني و سران فرقه منحوس رجوي انجام 

جهت اطالعتان اجازه افتتاح اين . گرفته است
رت كشور در يكي حساب هاي بانكي توسط وزا

از بانك هاي آلباني به وجود آمده است و به 
افراد جدا شده اين امكان را مي داد كه خانواده 
و بستگانشان براي آنها مقداري پول جهت 
كمك معيشتي بفرستند و يا زماني كه 
كميساريا به افراد پول مي داد به آن حساب ها 

 با بسته شدن اين حساب   متاسفانه. مي ريخت
 ديگر آن يك ذره آب باريكه اي كه امكان ها

حيات به رهايافتگان از بندهاي رجوي را مي 
لذا از تمامي وجدان هاي .داد ديگر نمي دهد

بيدار جهاني و بين المللي در خواست داريم كه 
مانع از اين وحشي گري هاي رجوي شوند و 
اجازه ندهند كه اين ظالمان به كرامت فرزندان 

ز كرده و هر غلطي كه دلشان مردم ايران تجاو
  .مي خواهد انجام بدهند

  

از آلباني خبري به دستم رسيد كه خيلي 
دوستانم در آلباني شنيدم كه از . شوكه ام كرد

وقتي به بانك مراجعه مي كنند به بهانه اينكه 
در حال بررسي حساب هاي ساالنه 
مشتريانشان هستند از پاسخگويي كارمندان 

چند روز بعد كه مجدد . بانك متعجب مي شوند
به بانك مراجعه مي كنند مي بينند كه بانك به 

شما آنها مي گويد به دستور پليس حساب هاي 
) نفرات جدا شده از فرقه تروريستي رجوي ( 

  .مسدود شده است
خالصه بعد از تالش هاي زياد موفق نمي 

معلوم . شوند كه صدايشان را به جايي برسانند
مي شود كه دستي از پشت پرده در حال سر 

بيشتر كه . خط دادن به كارمندان بانك است
ريز مي شويم مي بينيم فرقه ضد انساني رجوي 

 يك هماهنگي ددمنشانه با وزارت كشور در
آلباني باعث مسدود شدن حساب بانكي افراد 

  .جدا شده از فرقه منحوس رجوي شده است
رجوي به زعم خويش با اين كارش مي 
خواهد كه جداشده ها را به زير چتر خود 
كشيده و از آنها بهره كشي نمايد و در قدم بعد 

كه از تمام كساني .به مزدوري خودش بكشاند
فرقه جدا شده اند مي دانند كه هر كسي از 
فرقه بيرون مي آيد مسئله اول و آخرش پول 

بنابر اين براي زير منگه گذاشتن افراد . است
بهترين كار اين است كه آنان را با پول اذيت 

 كه آنها به خواسته هاي   نمايند و يا فشار آورند
پليد رجوي بلي بگويند در حالي كه هيچ كسي 

 قبول نمي    آلباني اين حركت ضد انساني رادر
كارمندان بانك نيز ضمن ابراز همدردي با . كند

نفرات گفته اند كه مامور هستند و معذور و از 
فشاري كه بر آنان وارد مي شود متاسف هستند 
ولي كاري از دستشان ساخته نيست و دستور 

تمام اين حركت هاي مذبوحانه .پليس است
ده ها به اين خاطر است كه رجوي عليه جدا ش

افراد داخل فرقه را مجبور به باقي ماندن در 
حتي يك روز   سازمان نمايند و اجازه ندهند كه 

هم كسي به فكر جدا شدن بيفتد و اگر به جدا 
 بداند كه مسيري جز بدبختي   شدن فكر كرد

  . مرگ برايشان متصور نمي باشد  و
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  جنايتي ديگر از سوي فرقه رجوي
  اني در آلب در حق اعضاي جداشده

 
اساس  بعدا مشخص شد كه اين جابجايي بر

متحد كه افراد بايد به  انين پناهندگي مللقو
فردي پناهنده شوند صورت نپذيرفته  صورت

در ارتباط با  بلكه به صورت سازماني و صرفا
در . رهبران مجاهدين خلق انجام گرفته است

موقعيت قانوني بوده و بي  نتيجه اين افراد فاقد
 سازمان مجاهدين خلق.وطن به حساب مي آيند

خرب كنترل ذهن عمل مي مانند يك فرقه م
ارتباط  اين سازمان عشق، خروج از فرقه،. نمايد

با بيرون خصوصا دوستان و خانواده، داشتن 
انتقاد به رهبر فرقه و  زندگي و افكار شخصي،

بسياري ديگر از حقوق پايه اي انساني را براي 
 .اعضاي خود ممنوع كرده است

يافت اين اعضا در من هزاران نامه از خانواده هاي
ارتباط ساده با  كرده ام كه صرفا خواهان يك

 .در داخل اين فرقه مي باشند عزيزان گرفتار خود

رهبران فرقه ده ها سال است كه چنين اجازه اي 
دولت آلباني و ديگر ارگان هاي  را نمي دهند و

. ذي ربط هم هيچگونه همكاري نشان نمي دهد
يم و پاسخ به اين خانواده ها چه بايد بگو من در

چه جوابي بايد بدهم؟تعداد قابل توجهي از اين 
دليل  از اين سازمان جداشده اند كه به افراد

نداشتن برگه هاي  وضعيت مبهم قانوني خود و

به  هويت فردي در شرايط بسيار بدي در آلباني
كميساريا و وزارت كشور دولت . سر مي برند

 نمي دارند چرا كه آلباني هيچ قدمي براي آنان بر
از اساس وجود آنان را به صفت فردي به رسميت 

آنان را به صورت گروهي و  نمي شناسند و
صنفي و  اين افراد به لحاظ.سازماني پذيرفته اند

مالي مجبورند همچنان به مجاهدين خلق وابسته 
ماهيانه شان را صرفا به  باشند و البته آنان پول

شرط عدم افشاي نقض حقوق بشر در داخل 
و همچنين جنايت ها و خيانت  سازمانمناسبات 

 هايي كه اين سازمان انجام داده است مي پردازند

و به هر نحو ممكن آزادي عمل آنان را مي گيرند 
آيا .جاسوسي مي نمايند و حتي آنان را وادار به

عريض و طويل  در ميان اين همه سازمان هاي
 بين المللي و حقوق بشري كسي هست كه توجه

حقوق انساني   مقوله نقض فاحشكوچكي به اين
هست كه براي التيام دردهاي  بنمايد؟ آيا كسي

براي گفتن  اين مادران و پدران سالخورده حرفي
داشته باشد؟ آيا جدا از سياست هاي بين المللي 

يا تضاد منافع طرف هاي  و اشتراك منافع
مختلف، بحث ديگري هم مي تواند اين ميان 

 ر پاسخ شما هستممطرح باشد؟بي صبرانه منتظ

 .و پيشاپيش از توجهات شما تشكر مي كنم

  

مدير عامل انجمن نجات  نامه اي از جانب
كشور خطاب به وجدان هاي بيدار بشري تنظيم 
گرديد كه براي سازمان هاي بين المللي و حقوق 

ملل متحد،  جمله نهادهاي مختلف بشري از
 ديدبان بين الملل، صليب سرخ جهاني، عفو

مختلف اتحاديه اروپا و  حقوق بشر، ارگان هاي
اروپا و همچنين رسانه هاي بين المللي  پارلمان

 :نامه به شرح زير است متن. ارسال گرديد

 خطاب به وجدان هاي بيدار بشري

مايلم از جانب هزاران تن از خانواده هاي 
سازمان مجاهدين  دردمند و رنج كشيده اعضاي

وگاهي بسته و دورافتاده در خلق مستقر در ارد
در جريان موارد نقض فاحش اوليه  آلباني شما را

 ترين حقوق انساني در خصوص اين سازمان قرار

 .دهم و از شما طلب ياري نمايم

  انتقال2016سازمان مجاهدين خلق در سال 

اين . اعضاي خود از عراق به آلباني را تكميل نمود
 صورت توافق جابجايي به صورت گروهي تحت

گرفته در ژنو ميان دولت اياالت متحده آمريكا، 
آلباني، كميسارياي عالي ملل  دولت جمهوري

 متحد براي پناهندگان و سازمان مجاهدين خلق

قرار بر اين شد كه كميساريا مسئوليت . انجام شد
 .بر عهده بگيرند انتقال و آمريكا هزينه آنرا

 

 

متأسفانه مادرانِ اعضاي فرقه ها، .گرديده است
قربانياني  از جمله مادران اعضاي فرقه رجوي،

 فريادشان به گوش جهانيان هستند كه تاكنون
     فراموش نرسيده و به حق در اين خصوص

سايت فراق و سايت انجمن نجات از .شده اند

در   قربانيان  گذشته به شرح حال تعدادي از
و سعي كردند تا گوشه   فرقه رجوي پرداخته 

و اسراي در بند را  اي از درد و رنج خانواده ها
اد در گلو نهفته نمايان سازند و در حد توان، فري

 .و خانواده ها باشند پدران مادران و

مادران، قربانيان «در خصوص تشكلِ 
 در يك سال گذشته فعاليت» فراموش شده

هاي بسيار اساسي انجام شد كه اميدواريم 
 مسئول محترم اين تشكل، يعني سركار خانم

عبدالهي گرامي گزارشي تهيه كرده و به اطالع 
براي  آرزوي موفقيت. خانواده هاي عزيز برسانند

  .اين تشكل و دست اندر كاران آن داريم

 

  

آغاز   ،97 اسفند 7سال گذشته در : فراق
» هفراموش شد مادران، قربانيان«فعاليت تشكل 

           همزمان با ميالد با  را اعالم داشتيم كه 
ثبت ) س(فاطمه زهرا  سعادت ام االئمه حضرت

با كمال مسرت و افتخار سالگرد شروع  .شد
» فراموش شده مادران، قربانيان«فعاليت تشكل 

سال هاست كه فرقه رجوي . را گرامي مي دارم
خود كه در اردوگاه مرگ  مانع از ارتباط اسراي

رجوي گرفتار هستند با خانواده هايشان شده 
موضوع، نقض آشكار ابتدايي ترين  كه اين

 حقوق انساني است و به همين دليل رنج و درد

بسياري نصيب خانواده ها به خصوص مادران 

 »مادران، قربانيان فراموش شده«به مناسبت سالگرد تأسيس تشكل 

 مادران اسيران فرقه رجوي، قربانياني كه فراموش شدند

 

 :مدير عامل انجمن نجات ايران خطاب به وجدان هاي بيدار بشري

  كسي هست براي التيام دردهاي مادران و پدران سالخورده حرفي داشته باشد؟
 مدير عامل انجمن نجات   -  ابراهيم خدابنده
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  شوندي چشم انتظار آب ميخانواده ها
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مادري، به فرزندش امير اصالن حسن زاده و 
هم زنجيران او دانست و تاكيد كرد تا آزادي 
همه فرزندان اين مادران از پا ننشسته و 
اميراصالن آخرين فرزندي خواهد بود كه از 

در .ها آزاد خواهد شد فرقه به همت خانواده 
شروع مراسم خانم عبدالهي، ضمن خوش آمد 
گوئي به همه مادران و خواهران ، اسراي گرفتار 
در چنگ مجاهدين، مادران و خواهران را به 
ايستادگي و تداوم سماجت و مداومت بيشتر در 

مراسم به .مسير آزادي فرزندان خود فرا خواند
ه قدري احساسي و شورانگيز شده بود ك

تعدادي از مادران در حين برنامه اشك ريخته و 
خانم عبدالهي هم ضمن قطع برنامه همراه آنان، 

مسئول تشكل مادران اين نويد  .اشك ريختند
را به همه مادران داد كه مسير پرشكوه عزم 
براي آزادي فرزندانمان بي وقفه ادامه خواهد 
داشت و هر مانعي را در اين راه به هيچ خواهيم 

وي گفت، اين كمترين حق يك مادر . دشمر
است كه با فرزند خود ارتباط برقرار كرده و 

هرگز تن به اين جدائي ظالمانه فرقه رجوي 
نخواهيم داد، به كوري چشم رجوي تمام تالش 
خود را براي آزادي همه ي فرزندانم به كار 

  .خواهيم بست
خانم عبدالهي در قسمتي از برنامه، يادواره 

اده ها در پشت ديوار هاي اشرف را اي از خانو
به نمايش گذاشتند كه حاضرين را به وجد 
آورده و خاطرات شيرين و تلخ بسياري را براي 

نشان دادن عكس تنها پسر .حاضران رقم زدند
خانم عبدالهي ، اميراصالن حسن زاده بود كه 
سالهاست در چنگال فرقه رجوي در اسارتي 

ا را دچار رقت سنگين و سياه است ، خانواده ه
در تبريز، همت و غيرت مادراني را .قلب كرد

ديديم كه پادگان اشرف در عراق را در هم 
شكستند و اكنون نيز با عزمي جزم به دنبال 
سقوط كامل قلعه رجوي در آلباني و زندان مانز 
بوده و اين تالش بي شك آزادي تمام فرزندان 

  .اين مادران را رقم خواهد زد
  ركز آذربايجان شرقيانجمن نجات م

  
 

  
همايش مادران، قربانيان فراموش شده طي 

اين همايش با  .دو روز در تبريز برگزار شد
حضور خانم ثريا عبدالهي و آقاي بخشعلي 

مكاري عليزاده از مسئولين اين تشكل و نيز با ه
مسئولين انجمن نجات استان آذربايجانشرقي 

هيأتي از افراد خبره از طرف  .برگزار گرديد
انجمن نجات تهران نيز ايشان را در اين سفر و 

از همان ابتداي  .همايش همراهي مي كردند
مراسم خانواده هايي كه در عراق با خانم 
عبدالهي در تالشي چند ساله و پر ثمر همراه 

نيدن خبر حضور خانم عبدالهي با بودند از ش
شور و شوقي وصف ناپذير به سالن همايش وارد 

تعدادي از مادران رنج كشيده بدون . مي شدند
توجه به نظم جلسه با مسئول تشكل مادران به 
روبوسي و ديده بوسي پرداخته و خاطرات 
چندين ساله رنج و شكنج خود را در پشت 

مي ديوار هاي اشرف براي همديگر نقل 
خانم عبدالهي هم ضمن همدردي با .كردند

مادران، اصلي ترين وظيفه خود را اداي دين 
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   عنوان شددر همايش مادران قربانيان فراموش شده در تبريز
  

  فرزندان همهي آزاد تاي رجو فرقه رانياس مادران
 نشست نخواهندي پا از 

  فريد: گزارش از
 اري فضا در اختني اند، بهترباني گربهدست  

 تا با دامن ردي گي برانداز قرار ماي معاند اناتيجر
 دي و تشدي وحشت و هراس عمومنيزدن به ا

 شهروندان اني مي و ناامنياحساس سرخوردگ
 اني مي تقابل جدي الزم براي هانهيزم

  . را فراهم سازندتيشهروندان و حاكم
 كه چنان در معرض اخبار و يشهروند
 قرارگرفته كه از ي كننده و منفوسياطالعات ما

 خود دي است و امي در آستانه فروپاشينظر روان
 چيرون رفت از بحران را از دست داده و هبه ب

 خود و ي براي ادوارانهي اماي مثبت يدورنما
 است ي ابزار مساعدستياجتماع خود متصور ن

 اقدام كي اي زي خشونت اميياروي روكي يبرا
  . ي مرگبار در عرصه عمومياعتراض
 شروع بحثها و گمانه ها در مورد ي ابتدااز

 و ي رجويه ا رساناني، جرروسي كروناووعيش
 يزي شان به صورت هدفمند و برنامه رنيمتحد

 و فاقد يشده به ارائه آمار و اطالعات جعل
، يي كرونامارانيهرگونه سورس معتبر در مورد ب

 زي ها و ني و تلفات آن و كاستانيتعداد مبتال
 يگمانه ها.  دولت پرداختنديا هي تفاوتيب

  آنيي دولت و چراي درباب پنهان كارياريبس
 نسبت به يعي وساري و هجمه بسديمطرح گرد

 آن و اهمال منتج به ي تفاوتيدولت با عنوان ب
. دي كرونا در سطح رسانه ها آغاز گردوعيش
 در كانال ني منافقادداشتي ني نگارش انيح

 را راني ادر كرونا ي خود آمار كشته هايرسم
 ي با آمار رسمدي كنسهيمقا( نفر 1300حدود 

و ) دهي نفر عنوان گرد100دولت كه حدود 
              را چندده هزار نفر اعالم انيمبتال

  .كرده اند
 ي موضع خودم را نسبت به آمارهاديبگذار

.  اعالم كنميارائه شده توسط مقامات رسم
 به اني مبتالزي آمار تلفات و نريبنظر حق

 از آمار شي در سطح كشور بروسيكروناو
اما در  است توسط وزارتخانه بهداشت ياعالم

 به آمار ي خدشه اني كمتران توي نمنهي زمنيا
اتفاقا برعكس، دقت . وزارت بهداشت وارد كرد

 ي در ارائه آمار بنظر امريرينظر و سختگ

 توجه داشت آنچه بنده و ديبا . استيستودن
 ي شهروند عادكيعنوان ه ب(امثال بنده 

عنوان آمار ه ب) ي در عالم پزشكرمتخصصيغ
 ي است برمبنايي صرفا گمانه هاميزني منيتخم

  . ماراني بي در برخي و ظاهرينيعالئم بال
 ي متولي تخصصي از نهاد رسمچگونه

 كه در رودي  كشور توقع مكيبهداشت در 
 ي معتبري رسمشي آزماچگونهي كه هيطيشرا
 ي كرونايماري فوت شده وجود ندارد بمارياز ب
 يني با عالئم بالماري كند؟ گرچه بديي را تايو

 يماري فرض بتواني مشخص فوت نموده و م
 نجاستي ماجرا ابي عجنكته. را متصور بوديو

 رسانه ها تعداد تلفات را چندصدنفر و يكه برخ
 ي عنوان م_قي دقيبا ذكر ارقام_ شتري بيحت

 اي مشخصات چيكنند حال آنكه قادر به ارائه ه
 در ي فكت معتبراني مشخص از قرباناتيجزئ

 كمبود متاسفانه.ستنديد ن خوياثبات ادعا
 در حوزه گري از مشكالت دياريامكانات و بس

 خواه علل يليهردله ب (يبهداشت عموم
 يمسائل) ي علل داخلاي مهاي و تحريخارج

 يصورت جده  توان برآنها بيهستند كه م
 كنمي مديتاك_ زي چچيانتقاد وارد نمود اما ه

 شود كه با هرنگرش ي سبب نم_زي چچيه
، در تي نسبت به حاكميدگاهي و دياسيس
 منافع ني بر تامي سعي بحرانيتهاي وضعنيچن

  . ميخودداشته باش
 بار يتي وضعني در چني رجوالتيتشك

 به را  خوديرملي نگاه منفعت طلبانه و غگريد
 ي آلبانيتالش گسترده رسانه ا. اثبات رساند

 در سطوح مختلف و به اشكال مختلف نانينش
، حضور گسترده ي تلفنهياعم از جعل آمار، تخل

 ني با عناوي اجتماعي شبكه هاري و ساترييدر تو
، جعل صوت منتسب ... دكتر و پرستار و كيف

 ي هراس افكني و تالش برايبه مقامات بهداشت
 چاكان نهي سي دستاوردهاي اجتماعهگسترد

 ني چننايقي. در عصر كرونا بوده استيرجو
 يباي محك و ارزي فرصت براني بهترياوضاع
 و خدمت به ي دوستهني مي مدعيانهايجر

  . خلق است
  
  
  
  
  

 است ي اچندهفته: فراقاختصاصي 
رونا در  كاي »19 ديكوو«نام ه  مرگبار بيروسيو

 خود بدون گناهي بانينقاط مختلف جهان از قربان
 پست و مقام و ، و نژاد و رنگتيتوجه به مل

از اول اسفندماه .  ستاندي منيري جان شييدارا
 مهلك توسط روسي وني اوعيخبر وجود و ش

 و دي كشور اعالم گردي رسمينهادها
 ي حال آموزشهاني الزم و درعياهشداره
 ي ضروري نكات بهداشتتي در باب رعايمقتض

. دي ارائه گرديي استرس زاطي شرانيدر چن
 مرگبار روسي وني از مواجهه با اي ناشبتيمص
 در ژهي گسترده بوي، جنگ رواني سوكيبه 

 ي برون مرزي خبريسطح رسانه ها و كانال ها
مشكالت را دوچندان و اوضاع را بغرنج تر نموده 

 ني چنني كه از قضا در كمييرسانه ها. است
 يباني نشسته و اساسا پول و پشتييفرصتها

 نقش ي خاص را براي دول و نهادهايبرخ
 ي مافتي دري اوضاعني در چنينيآفر

ست كه كرونا عمال باعث  ا تلخ آنتيواقع.دارند
 ياري در بسي بحراناي قرمز تي وضعجاديا

همچنانكه در حدود .  استدهي گردرانيمناطق ا
 ني سبب چنشي هم كماباي دنگري كشور د80

 اوضاع نيدر چن.  استدهي گردييبلبشو
 ي ملتي امني خاص حتيطي تحت شرايريخط

 تواند در ي مزي دولت قدرتمند مستقر نكي
 دهياساسا پد. ردي قرار گيمعرض مخاطرات جد

 اي لي همچون زلزله، سي اتفاقاي يعي طبيها
 ماي تواند مستقي مكيدمي اپيماري بكي وعيش

را   آناي اثرگذار بوده  كشورهاي ملتيبر امن
لذا در . دي نماداتي دستخوش تهديتاحدود

 و ي عمومتيلفه امنؤ توجه به مي مواردنيچن
 في در زمره وظايمواجهه با مخاطرات احتمال

 ساده تر در ياني ببه. باشدي امر منيمسئول
 از ي ناشمي كه جامعه با شوك عظي موادنيچن
 ابلرقي غاي رمترقبهي و غي حادثه ناگهانكي

 اجتماع با تي و اكثرشودي كنترل مواجه م
 مرگ اي يماري به بي از ابتاليوحشت ناش

 ي دولت و نهادهاي ناتوانجهي در نتيجمع
 در حفاظت از شهروندان و كنترل اوضاع ربطيذ

  فرقه رجوي ي جنگ رسانه ادواژهيكرونا كل
  دكتر نواب محمدي: فراق 
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مادري، به فرزندش امير اصالن حسن زاده و 
هم زنجيران او دانست و تاكيد كرد تا آزادي 
همه فرزندان اين مادران از پا ننشسته و 
اميراصالن آخرين فرزندي خواهد بود كه از 

در .ها آزاد خواهد شد فرقه به همت خانواده 
شروع مراسم خانم عبدالهي، ضمن خوش آمد 
گوئي به همه مادران و خواهران ، اسراي گرفتار 
در چنگ مجاهدين، مادران و خواهران را به 
ايستادگي و تداوم سماجت و مداومت بيشتر در 

مراسم به .مسير آزادي فرزندان خود فرا خواند
ه قدري احساسي و شورانگيز شده بود ك

تعدادي از مادران در حين برنامه اشك ريخته و 
خانم عبدالهي هم ضمن قطع برنامه همراه آنان، 

مسئول تشكل مادران اين نويد  .اشك ريختند
را به همه مادران داد كه مسير پرشكوه عزم 
براي آزادي فرزندانمان بي وقفه ادامه خواهد 
داشت و هر مانعي را در اين راه به هيچ خواهيم 

وي گفت، اين كمترين حق يك مادر . دشمر
است كه با فرزند خود ارتباط برقرار كرده و 

هرگز تن به اين جدائي ظالمانه فرقه رجوي 
نخواهيم داد، به كوري چشم رجوي تمام تالش 
خود را براي آزادي همه ي فرزندانم به كار 

  .خواهيم بست
خانم عبدالهي در قسمتي از برنامه، يادواره 

اده ها در پشت ديوار هاي اشرف را اي از خانو
به نمايش گذاشتند كه حاضرين را به وجد 
آورده و خاطرات شيرين و تلخ بسياري را براي 

نشان دادن عكس تنها پسر .حاضران رقم زدند
خانم عبدالهي ، اميراصالن حسن زاده بود كه 
سالهاست در چنگال فرقه رجوي در اسارتي 

ا را دچار رقت سنگين و سياه است ، خانواده ه
در تبريز، همت و غيرت مادراني را .قلب كرد

ديديم كه پادگان اشرف در عراق را در هم 
شكستند و اكنون نيز با عزمي جزم به دنبال 
سقوط كامل قلعه رجوي در آلباني و زندان مانز 
بوده و اين تالش بي شك آزادي تمام فرزندان 

  .اين مادران را رقم خواهد زد
  ركز آذربايجان شرقيانجمن نجات م

  
 

  
همايش مادران، قربانيان فراموش شده طي 

اين همايش با  .دو روز در تبريز برگزار شد
حضور خانم ثريا عبدالهي و آقاي بخشعلي 

مكاري عليزاده از مسئولين اين تشكل و نيز با ه
مسئولين انجمن نجات استان آذربايجانشرقي 

هيأتي از افراد خبره از طرف  .برگزار گرديد
انجمن نجات تهران نيز ايشان را در اين سفر و 

از همان ابتداي  .همايش همراهي مي كردند
مراسم خانواده هايي كه در عراق با خانم 
عبدالهي در تالشي چند ساله و پر ثمر همراه 

نيدن خبر حضور خانم عبدالهي با بودند از ش
شور و شوقي وصف ناپذير به سالن همايش وارد 

تعدادي از مادران رنج كشيده بدون . مي شدند
توجه به نظم جلسه با مسئول تشكل مادران به 
روبوسي و ديده بوسي پرداخته و خاطرات 
چندين ساله رنج و شكنج خود را در پشت 

مي ديوار هاي اشرف براي همديگر نقل 
خانم عبدالهي هم ضمن همدردي با .كردند

مادران، اصلي ترين وظيفه خود را اداي دين 
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 گزارش

 
 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

   عنوان شددر همايش مادران قربانيان فراموش شده در تبريز
  

  فرزندان همهي آزاد تاي رجو فرقه رانياس مادران
 نشست نخواهندي پا از 

  فريد: گزارش از
 اري فضا در اختني اند، بهترباني گربهدست  

 تا با دامن ردي گي برانداز قرار ماي معاند اناتيجر
 دي و تشدي وحشت و هراس عمومنيزدن به ا

 شهروندان اني مي و ناامنياحساس سرخوردگ
 اني مي تقابل جدي الزم براي هانهيزم

  . را فراهم سازندتيشهروندان و حاكم
 كه چنان در معرض اخبار و يشهروند
 قرارگرفته كه از ي كننده و منفوسياطالعات ما

 خود دي است و امي در آستانه فروپاشينظر روان
 چيرون رفت از بحران را از دست داده و هبه ب

 خود و ي براي ادوارانهي اماي مثبت يدورنما
 است ي ابزار مساعدستياجتماع خود متصور ن

 اقدام كي اي زي خشونت اميياروي روكي يبرا
  . ي مرگبار در عرصه عمومياعتراض
 شروع بحثها و گمانه ها در مورد ي ابتدااز

 و ي رجويه ا رساناني، جرروسي كروناووعيش
 يزي شان به صورت هدفمند و برنامه رنيمتحد

 و فاقد يشده به ارائه آمار و اطالعات جعل
، يي كرونامارانيهرگونه سورس معتبر در مورد ب

 زي ها و ني و تلفات آن و كاستانيتعداد مبتال
 يگمانه ها.  دولت پرداختنديا هي تفاوتيب

  آنيي دولت و چراي درباب پنهان كارياريبس
 نسبت به يعي وساري و هجمه بسديمطرح گرد

 آن و اهمال منتج به ي تفاوتيدولت با عنوان ب
. دي كرونا در سطح رسانه ها آغاز گردوعيش
 در كانال ني منافقادداشتي ني نگارش انيح

 را راني ادر كرونا ي خود آمار كشته هايرسم
 ي با آمار رسمدي كنسهيمقا( نفر 1300حدود 

و ) دهي نفر عنوان گرد100دولت كه حدود 
              را چندده هزار نفر اعالم انيمبتال

  .كرده اند
 ي موضع خودم را نسبت به آمارهاديبگذار

.  اعالم كنميارائه شده توسط مقامات رسم
 به اني مبتالزي آمار تلفات و نريبنظر حق

 از آمار شي در سطح كشور بروسيكروناو
اما در  است توسط وزارتخانه بهداشت ياعالم

 به آمار ي خدشه اني كمتران توي نمنهي زمنيا
اتفاقا برعكس، دقت . وزارت بهداشت وارد كرد

 ي در ارائه آمار بنظر امريرينظر و سختگ

 توجه داشت آنچه بنده و ديبا . استيستودن
 ي شهروند عادكيعنوان ه ب(امثال بنده 

عنوان آمار ه ب) ي در عالم پزشكرمتخصصيغ
 ي است برمبنايي صرفا گمانه هاميزني منيتخم

  . ماراني بي در برخي و ظاهرينيعالئم بال
 ي متولي تخصصي از نهاد رسمچگونه

 كه در رودي  كشور توقع مكيبهداشت در 
 ي معتبري رسمشي آزماچگونهي كه هيطيشرا
 ي كرونايماري فوت شده وجود ندارد بمارياز ب
 يني با عالئم بالماري كند؟ گرچه بديي را تايو

 يماري فرض بتواني مشخص فوت نموده و م
 نجاستي ماجرا ابي عجنكته. را متصور بوديو

 رسانه ها تعداد تلفات را چندصدنفر و يكه برخ
 ي عنوان م_قي دقيبا ذكر ارقام_ شتري بيحت

 اي مشخصات چيكنند حال آنكه قادر به ارائه ه
 در ي فكت معتبراني مشخص از قرباناتيجزئ

 كمبود متاسفانه.ستنديد ن خوياثبات ادعا
 در حوزه گري از مشكالت دياريامكانات و بس

 خواه علل يليهردله ب (يبهداشت عموم
 يمسائل) ي علل داخلاي مهاي و تحريخارج

 يصورت جده  توان برآنها بيهستند كه م
 كنمي مديتاك_ زي چچيانتقاد وارد نمود اما ه

 شود كه با هرنگرش ي سبب نم_زي چچيه
، در تي نسبت به حاكميدگاهي و دياسيس
 منافع ني بر تامي سعي بحرانيتهاي وضعنيچن

  . ميخودداشته باش
 بار يتي وضعني در چني رجوالتيتشك

 به را  خوديرملي نگاه منفعت طلبانه و غگريد
 ي آلبانيتالش گسترده رسانه ا. اثبات رساند

 در سطوح مختلف و به اشكال مختلف نانينش
، حضور گسترده ي تلفنهياعم از جعل آمار، تخل

 ني با عناوي اجتماعي شبكه هاري و ساترييدر تو
، جعل صوت منتسب ... دكتر و پرستار و كيف

 ي هراس افكني و تالش برايبه مقامات بهداشت
 چاكان نهي سي دستاوردهاي اجتماعهگسترد

 ني چننايقي. در عصر كرونا بوده استيرجو
 يباي محك و ارزي فرصت براني بهترياوضاع
 و خدمت به ي دوستهني مي مدعيانهايجر

  . خلق است
  
  
  
  
  

 است ي اچندهفته: فراقاختصاصي 
رونا در  كاي »19 ديكوو«نام ه  مرگبار بيروسيو

 خود بدون گناهي بانينقاط مختلف جهان از قربان
 پست و مقام و ، و نژاد و رنگتيتوجه به مل

از اول اسفندماه .  ستاندي منيري جان شييدارا
 مهلك توسط روسي وني اوعيخبر وجود و ش

 و دي كشور اعالم گردي رسمينهادها
 ي حال آموزشهاني الزم و درعياهشداره
 ي ضروري نكات بهداشتتي در باب رعايمقتض

. دي ارائه گرديي استرس زاطي شرانيدر چن
 مرگبار روسي وني از مواجهه با اي ناشبتيمص
 در ژهي گسترده بوي، جنگ رواني سوكيبه 

 ي برون مرزي خبريسطح رسانه ها و كانال ها
مشكالت را دوچندان و اوضاع را بغرنج تر نموده 

 ني چنني كه از قضا در كمييرسانه ها. است
 يباني نشسته و اساسا پول و پشتييفرصتها

 نقش ي خاص را براي دول و نهادهايبرخ
 ي مافتي دري اوضاعني در چنينيآفر

ست كه كرونا عمال باعث  ا تلخ آنتيواقع.دارند
 ياري در بسي بحراناي قرمز تي وضعجاديا

همچنانكه در حدود .  استدهي گردرانيمناطق ا
 ني سبب چنشي هم كماباي دنگري كشور د80

 اوضاع نيدر چن.  استدهي گردييبلبشو
 ي ملتي امني خاص حتيطي تحت شرايريخط

 تواند در ي مزي دولت قدرتمند مستقر نكي
 دهياساسا پد. ردي قرار گيمعرض مخاطرات جد

 اي لي همچون زلزله، سي اتفاقاي يعي طبيها
 ماي تواند مستقي مكيدمي اپيماري بكي وعيش

را   آناي اثرگذار بوده  كشورهاي ملتيبر امن
لذا در . دي نماداتي دستخوش تهديتاحدود

 و ي عمومتيلفه امنؤ توجه به مي مواردنيچن
 في در زمره وظايمواجهه با مخاطرات احتمال

 ساده تر در ياني ببه. باشدي امر منيمسئول
 از ي ناشمي كه جامعه با شوك عظي موادنيچن
 ابلرقي غاي رمترقبهي و غي حادثه ناگهانكي

 اجتماع با تي و اكثرشودي كنترل مواجه م
 مرگ اي يماري به بي از ابتاليوحشت ناش

 ي دولت و نهادهاي ناتوانجهي در نتيجمع
 در حفاظت از شهروندان و كنترل اوضاع ربطيذ

  فرقه رجوي ي جنگ رسانه ادواژهيكرونا كل
  دكتر نواب محمدي: فراق 
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اين تمام آن چيزي است كه رجوي تالش 
 كند به نفرات اسير در مناسبات مرگبارش مي

القاء و مستمر وانمود نمايد كه افراد جدا شده 
در بيچارگي و بدبختي تمام زندگي مي كنند و 
راهي جز برگشتن به نزد فرقه رجوي ندارند 

ميزان .زيرا آنان را هيچ جا راه نمي دهند
شارالتانيزم رجوي آنقدر زياد است كه تالش 

 به ويژه اسيران در بندش مي كند به همگان
اينگونه وانمود كند كه آنها خيلي تالش مي 

 به جداشده ها كمك نمايند ولي دولت   كنند
آلباني و ساير دول اروپايي از جدا شدگان فرقه 
رجوي بيم و هراس دارند و مستمر به سران 
فرقه رجوي گاليگي مي كنند اين وحشي ها 

باني و ديگر چه كساني هستند كه به جامعه آل
اروپا رها كرده ايد؟من از تمام جداشده ها 
محترم معذرت مي خواهم كه اينگونه بيان مي 
كنم ولي بايد ماهيت واقعي و ضد بشري رجوي 

 زير آن بزك    در  را افشا كرد تا همگان بدانند
كردن هاي خانم مريم رجوي يك ديو بد 

بله رجوي جنايتكار به .سيرت خوابيده است
 از درون مناسباتش جدا شود محض اينكه يكي

را به بدترين شكل ممكن تالش مي كند 
  .مفتضح نمايد و بي آبرويي را نثار آنان نمايد   

وي در قدم هاي بعدي تالش مي كند كه 

خود اين افراد را در مخمصه قرار بدهد كه در 
گذشته نمونه هاي آن را هم بنده و هم ساير 

ان اين كساني كه متاسفانه سالياني را در مي
  .وحوش گذرانده ايم افشاگري كرده ايم

اما اين يكي يعني مسدود كردن حساب 
بانكي افراد جدا شده چيز جديدي است و دقيقا 
در هماهنگي با وزارت كشور و پليس فاشيست 
آلباني و سران فرقه منحوس رجوي انجام 

جهت اطالعتان اجازه افتتاح اين . گرفته است
رت كشور در يكي حساب هاي بانكي توسط وزا

از بانك هاي آلباني به وجود آمده است و به 
افراد جدا شده اين امكان را مي داد كه خانواده 
و بستگانشان براي آنها مقداري پول جهت 
كمك معيشتي بفرستند و يا زماني كه 
كميساريا به افراد پول مي داد به آن حساب ها 

 با بسته شدن اين حساب   متاسفانه. مي ريخت
 ديگر آن يك ذره آب باريكه اي كه امكان ها

حيات به رهايافتگان از بندهاي رجوي را مي 
لذا از تمامي وجدان هاي .داد ديگر نمي دهد

بيدار جهاني و بين المللي در خواست داريم كه 
مانع از اين وحشي گري هاي رجوي شوند و 
اجازه ندهند كه اين ظالمان به كرامت فرزندان 

ز كرده و هر غلطي كه دلشان مردم ايران تجاو
  .مي خواهد انجام بدهند

  

از آلباني خبري به دستم رسيد كه خيلي 
دوستانم در آلباني شنيدم كه از . شوكه ام كرد

وقتي به بانك مراجعه مي كنند به بهانه اينكه 
در حال بررسي حساب هاي ساالنه 
مشتريانشان هستند از پاسخگويي كارمندان 

چند روز بعد كه مجدد . بانك متعجب مي شوند
به بانك مراجعه مي كنند مي بينند كه بانك به 

شما آنها مي گويد به دستور پليس حساب هاي 
) نفرات جدا شده از فرقه تروريستي رجوي ( 

  .مسدود شده است
خالصه بعد از تالش هاي زياد موفق نمي 

معلوم . شوند كه صدايشان را به جايي برسانند
مي شود كه دستي از پشت پرده در حال سر 

بيشتر كه . خط دادن به كارمندان بانك است
ريز مي شويم مي بينيم فرقه ضد انساني رجوي 

 يك هماهنگي ددمنشانه با وزارت كشور در
آلباني باعث مسدود شدن حساب بانكي افراد 

  .جدا شده از فرقه منحوس رجوي شده است
رجوي به زعم خويش با اين كارش مي 
خواهد كه جداشده ها را به زير چتر خود 
كشيده و از آنها بهره كشي نمايد و در قدم بعد 

كه از تمام كساني .به مزدوري خودش بكشاند
فرقه جدا شده اند مي دانند كه هر كسي از 
فرقه بيرون مي آيد مسئله اول و آخرش پول 

بنابر اين براي زير منگه گذاشتن افراد . است
بهترين كار اين است كه آنان را با پول اذيت 

 كه آنها به خواسته هاي   نمايند و يا فشار آورند
پليد رجوي بلي بگويند در حالي كه هيچ كسي 

 قبول نمي    آلباني اين حركت ضد انساني رادر
كارمندان بانك نيز ضمن ابراز همدردي با . كند

نفرات گفته اند كه مامور هستند و معذور و از 
فشاري كه بر آنان وارد مي شود متاسف هستند 
ولي كاري از دستشان ساخته نيست و دستور 

تمام اين حركت هاي مذبوحانه .پليس است
ده ها به اين خاطر است كه رجوي عليه جدا ش

افراد داخل فرقه را مجبور به باقي ماندن در 
حتي يك روز   سازمان نمايند و اجازه ندهند كه 

هم كسي به فكر جدا شدن بيفتد و اگر به جدا 
 بداند كه مسيري جز بدبختي   شدن فكر كرد

  . مرگ برايشان متصور نمي باشد  و
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  جنايتي ديگر از سوي فرقه رجوي
  اني در آلب در حق اعضاي جداشده

 
اساس  بعدا مشخص شد كه اين جابجايي بر

متحد كه افراد بايد به  انين پناهندگي مللقو
فردي پناهنده شوند صورت نپذيرفته  صورت

در ارتباط با  بلكه به صورت سازماني و صرفا
در . رهبران مجاهدين خلق انجام گرفته است

موقعيت قانوني بوده و بي  نتيجه اين افراد فاقد
 سازمان مجاهدين خلق.وطن به حساب مي آيند

خرب كنترل ذهن عمل مي مانند يك فرقه م
ارتباط  اين سازمان عشق، خروج از فرقه،. نمايد

با بيرون خصوصا دوستان و خانواده، داشتن 
انتقاد به رهبر فرقه و  زندگي و افكار شخصي،

بسياري ديگر از حقوق پايه اي انساني را براي 
 .اعضاي خود ممنوع كرده است

يافت اين اعضا در من هزاران نامه از خانواده هاي
ارتباط ساده با  كرده ام كه صرفا خواهان يك

 .در داخل اين فرقه مي باشند عزيزان گرفتار خود

رهبران فرقه ده ها سال است كه چنين اجازه اي 
دولت آلباني و ديگر ارگان هاي  را نمي دهند و

. ذي ربط هم هيچگونه همكاري نشان نمي دهد
يم و پاسخ به اين خانواده ها چه بايد بگو من در

چه جوابي بايد بدهم؟تعداد قابل توجهي از اين 
دليل  از اين سازمان جداشده اند كه به افراد

نداشتن برگه هاي  وضعيت مبهم قانوني خود و

به  هويت فردي در شرايط بسيار بدي در آلباني
كميساريا و وزارت كشور دولت . سر مي برند

 نمي دارند چرا كه آلباني هيچ قدمي براي آنان بر
از اساس وجود آنان را به صفت فردي به رسميت 

آنان را به صورت گروهي و  نمي شناسند و
صنفي و  اين افراد به لحاظ.سازماني پذيرفته اند

مالي مجبورند همچنان به مجاهدين خلق وابسته 
ماهيانه شان را صرفا به  باشند و البته آنان پول

شرط عدم افشاي نقض حقوق بشر در داخل 
و همچنين جنايت ها و خيانت  سازمانمناسبات 

 هايي كه اين سازمان انجام داده است مي پردازند

و به هر نحو ممكن آزادي عمل آنان را مي گيرند 
آيا .جاسوسي مي نمايند و حتي آنان را وادار به

عريض و طويل  در ميان اين همه سازمان هاي
 بين المللي و حقوق بشري كسي هست كه توجه

حقوق انساني   مقوله نقض فاحشكوچكي به اين
هست كه براي التيام دردهاي  بنمايد؟ آيا كسي

براي گفتن  اين مادران و پدران سالخورده حرفي
داشته باشد؟ آيا جدا از سياست هاي بين المللي 

يا تضاد منافع طرف هاي  و اشتراك منافع
مختلف، بحث ديگري هم مي تواند اين ميان 

 ر پاسخ شما هستممطرح باشد؟بي صبرانه منتظ

 .و پيشاپيش از توجهات شما تشكر مي كنم

  

مدير عامل انجمن نجات  نامه اي از جانب
كشور خطاب به وجدان هاي بيدار بشري تنظيم 
گرديد كه براي سازمان هاي بين المللي و حقوق 

ملل متحد،  جمله نهادهاي مختلف بشري از
 ديدبان بين الملل، صليب سرخ جهاني، عفو

مختلف اتحاديه اروپا و  حقوق بشر، ارگان هاي
اروپا و همچنين رسانه هاي بين المللي  پارلمان

 :نامه به شرح زير است متن. ارسال گرديد

 خطاب به وجدان هاي بيدار بشري

مايلم از جانب هزاران تن از خانواده هاي 
سازمان مجاهدين  دردمند و رنج كشيده اعضاي

وگاهي بسته و دورافتاده در خلق مستقر در ارد
در جريان موارد نقض فاحش اوليه  آلباني شما را

 ترين حقوق انساني در خصوص اين سازمان قرار

 .دهم و از شما طلب ياري نمايم

  انتقال2016سازمان مجاهدين خلق در سال 

اين . اعضاي خود از عراق به آلباني را تكميل نمود
 صورت توافق جابجايي به صورت گروهي تحت

گرفته در ژنو ميان دولت اياالت متحده آمريكا، 
آلباني، كميسارياي عالي ملل  دولت جمهوري

 متحد براي پناهندگان و سازمان مجاهدين خلق

قرار بر اين شد كه كميساريا مسئوليت . انجام شد
 .بر عهده بگيرند انتقال و آمريكا هزينه آنرا

 

 

متأسفانه مادرانِ اعضاي فرقه ها، .گرديده است
قربانياني  از جمله مادران اعضاي فرقه رجوي،

 فريادشان به گوش جهانيان هستند كه تاكنون
     فراموش نرسيده و به حق در اين خصوص

سايت فراق و سايت انجمن نجات از .شده اند

در   قربانيان  گذشته به شرح حال تعدادي از
و سعي كردند تا گوشه   فرقه رجوي پرداخته 

و اسراي در بند را  اي از درد و رنج خانواده ها
اد در گلو نهفته نمايان سازند و در حد توان، فري

 .و خانواده ها باشند پدران مادران و

مادران، قربانيان «در خصوص تشكلِ 
 در يك سال گذشته فعاليت» فراموش شده

هاي بسيار اساسي انجام شد كه اميدواريم 
 مسئول محترم اين تشكل، يعني سركار خانم

عبدالهي گرامي گزارشي تهيه كرده و به اطالع 
براي  آرزوي موفقيت. خانواده هاي عزيز برسانند

  .اين تشكل و دست اندر كاران آن داريم

 

  

آغاز   ،97 اسفند 7سال گذشته در : فراق
» هفراموش شد مادران، قربانيان«فعاليت تشكل 

           همزمان با ميالد با  را اعالم داشتيم كه 
ثبت ) س(فاطمه زهرا  سعادت ام االئمه حضرت

با كمال مسرت و افتخار سالگرد شروع  .شد
» فراموش شده مادران، قربانيان«فعاليت تشكل 

سال هاست كه فرقه رجوي . را گرامي مي دارم
خود كه در اردوگاه مرگ  مانع از ارتباط اسراي

رجوي گرفتار هستند با خانواده هايشان شده 
موضوع، نقض آشكار ابتدايي ترين  كه اين

 حقوق انساني است و به همين دليل رنج و درد

بسياري نصيب خانواده ها به خصوص مادران 

 »مادران، قربانيان فراموش شده«به مناسبت سالگرد تأسيس تشكل 

 مادران اسيران فرقه رجوي، قربانياني كه فراموش شدند

 

 :مدير عامل انجمن نجات ايران خطاب به وجدان هاي بيدار بشري

  كسي هست براي التيام دردهاي مادران و پدران سالخورده حرفي داشته باشد؟
 مدير عامل انجمن نجات   -  ابراهيم خدابنده
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  98  زمستان   ا22شماره  
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  98  زمستان   ا22شماره  
 نامهفــراق  

ف  ــراق نامه انديشه 
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  .سازگاري نداشت) آن بود
گام دوم نيز چهار سال بعد و با ايجاد 
محدوديتهاي شديد بر زندگي خصوصي اعضا و 
الزام آن به ترك عواطف و زن و فرزند بديهي 

 برداشته ترين نيازهاي جسمي و رواني خود
به واقع با وجود تاكيد بر مضحك بودن .شد

مباني انقالب ايدئولوژيك رجوي اما نمي توان 
يا به تعبير عاميانه و (منكر زيركي و توانايي او 
در ايجاد مجموعه اي ) دقيقتر پدرسوختگي او

مطيع و فرمانبردار بود كه بتواند عطش سيري 
د ناپذير قدرت طلبي و استبداد وي را تا حدو

مصاحبه اخير مسعود خدابنده . (زيادي رفع كند
 كه به روشني _از جداشدگان فرقه رجوي_

بيان مي دارند كه كتاب هاي روانشناسي با 
محوريت شستشوي مغزي از آمريكا براي 
رجوي ارسال و پس از ترجمه در اختيار وي 
قرار مي گرفت بهترين گواه بر هدفمند بودن 

  ).اينگونه اقدامات اوست
بدين منظور و با توجه به اينكه انقالب 
ايدئولوژيك فرقه رجوي يك واقعيت آشكار و 
غيرقابل انكاري است كه حتي اخيرا برخي 
رسانه هاي غربي نيز به بررسي آن پرداخته اند 

منجمله مستند چندماه پيش بي بي سي (
فارسي در مورد ممنوعيت روابط جنسي در 

تا در تالش مي گردد ) ميان اعضاي فرقه
: سلسله نوشتاري بر اين پديده از دومنظر

تحقير و _نگرش جنسي و جنسيتي رجوي و 
نابودي شخصيتي و روحي افراد تا سرحد 
تبديل آنان به موجوداتي منفعل و مطيع براي 
استمرار تسلط رجوي بر آنان و بعنوان بهترين 
گواه بر ماهيت فرقه اي مجاهدين خلق پرداخته 

 اين موضوعات و تالش بي شك يادآوري.شود
بر شناساندن ماهيت واقعي اين تشكيالت فرقه 
اي به ويژه در سطح رسانه اي، دستكم بر 
نگرش افكار عمومي جهاني نسبت به اين فرقه 

به ويژه در ميان آن دسته . موثر خواهد بود
گروههايي كه تشكيالت را يك اپوزيسيون 
    سياسي دمكراتيك و منادي حقوق بشر 

  .مي پندارند
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حالي كه هزاران كيلومتر دور از ميهن به 
جاسوسي براي دار و دسته ترامپ و مزدوري 
براي نتانياهو و سعودي مشغول هستند، براي 
خدشه دار كردن چهره انقالبيون اصيل، به 
روش هميشگي خود يعني ترور شخصيت 

و عليه استاد مطهري مطلب نوشتند و پرداخته 
  با وقاحت ايشان را متهم به حمايت از رژيم

در . ان هر روز بيشتر مي شودو اين داست
خرين نمونه رجوي ها در حضيض ذلت، در 

  . پهلوي نمودند
اما براي نشان دادن 
دورويي و رياكاري آنها 
بخشي از اطالعيه اي 
كه رجوي به اسم 

 درباره ترور  سازمان
شهيد مطهري صادر 
نمود را در زير مالحظه 

تصوير در . مي كنيد
  اد اطالعيه شهادت است

در خدمت «و ترور ايشان را » ضايعه«مطهري 
 .خواندند» ارتجاع و تقويت امپرياليسم آمريكا

حال اينكه چگونه يك نفر هم مي تواند در 
خدمت شاه و امپرياليسم باشد و هم به شهادت 

در خدمت ارتجاع و تقويت «رساندنش 
فقط از ذات پليد رجوي ها » امپريالسم آمريكا
  .تراوش مي كند

 

  
بي گمان يكي از درست ترين القابي كه 

چرا كه هيچ . است» منافق«فته لقب رجوي گر
اقدام و حرف او را نمي توان در دو مقطع 
همانند هم يافت كه مثال هاي آن بي شمار 

  .است
از امپرياليسم خواندن آمريكا تا شعارهاي 
مرگ بر امپرياليسم و بعد جاسوسي كردن براي 
آمريكا، از ادعاي جنگيدن در كنار فلسطينيان 

سو شدن با جنايتكار ترين بر عليه اسرائيل تا هم
جناح هاي اسرائيل و نتانياهو، از ادعاي 
جنگيدن با دولت متجاوز صدام تا مزدوري براي 
او به عنوان ارتش خصوصي، از متهم كردن 
مقامات ايراني به اينكه در خط آمريكا حركت 
مي كنند تا درخواست از آمريكا براي تحريم 

  .…مقامات و مردم ايران و

آ

ند  يبگو   ا

 

 اردبيل استانمركز      اردبيل استانمركز      

 يرجو فرقه درون در تحول نيتر كننده مشمئز ك،يدئولوژيا انقالب
  دكتر نواب محمدي   - انجمن نجات استان اردبيل 

سازمان مجاهدين خلق در طول : فراق
 ساله خود در معرض دگرگوني ها و 55حيات 

 در عين حال و) در وجه منفي(تحوالت عميق 
عجيب و غريبي بوده است كه بر الگوي رفتاري 
اين تشكيالت، نحوه اداره و عملكرد مقامات آن، 
شيوه زندگي اعضا، تصميم سازي ها و در 
نهايت تغيير قالب و چهره آن به يك فرقه 

  .سياسي تمام عيار موثر بوده است
اقدامات مسلحانه و نتيجتا دستگيري و 

رهبري سازمان پيش از مجازات گسترده كادر 
انقالب، انشعاب دروني سازمان و تنش هاي 
جدي اسالمگرايان و ماركسيست ها، بروز 
اختالفات جدي با سران انقالب و تصميم به 
رويارويي نظامي و ترورهاي گسترده، مشاركت 
در جنگ صدام عليه ايران و ورود به فاز ايجاد 
تنش هاي سياسي در اتحاد با دشمنان خارجي 

  .نطقه اي و جهاني از آن جمله اندم
اما بال ترديد مضحك ترين، عجيب ترين و 
در عين حال مشمئزكننده ترين تحوالت در 
درون تشكيالت فرقه اي رجوي و تحت عنوان 

. رخ داده است» انقالب ايدئولوژيك«پرطمطراق 
تحولي كه در عين ماهيت ضدانساني، زورگويانه 

كميك و و استثماري آن واجد جنبه هاي 
حقيقتا نگاشتن از اين رويدادي .طنزگونه است

كه رجوي از آن به انقالب ايدئولوژيك ياد كرده 
و سعي بر تئوريزه كردن و تقدس زايي براي آن 
نمود دشوار است البته از جهت ابعاد ماجرا و 
تفصيلي كه مي توان بر آن نگاشت و از سويي 
  .رعايت حوصله مخاطب و فضاي اندك نگارش

يست اندكي بر مباني و اصول انقالب كاف
ايدئولوژيك رجوي تامل نمود تا به اين نتيجه 

از ديدگاه سركرده ! رسيد كه اين انقالب عظيم
يك فرقه در واقع چيزي نيست جز خزعبالتي 
زاييده ذهني بيمار، مستبد و استثمارگر، شديدا 

و بايد تاسف خورد به . جنسي و جنسيت زده
اجبار يا به هردليل ديگر حال كساني كه از سر 

عنان زندگي و آزادي و انديشه خود را از كف 
داده و عمر و زندگي خود را وقف الطائالت 

  .چنين رهبر مستبد و بيماري نمودند

آنچه كه سران فرقه از آن به عنوان انقالب 
ايدئولوژيك ياد مي كنند در واقع اشاره به دو 

  دارد كه طي آن1360مقطع زماني در دهه 
همه چيز براي رهبري فرقه مباح و قابل 
پذيرش مي گردد و براي اعضا ممنوعيت و 
محدوديت هاي شديد حتي در خصوصي ترين 
اليه هاي زندگي فيزيكي و فكري يك انسان را 
به دنبال دارد و البته اين روند كماكان بر زندگي 

  .اعضا حاكم است
به نظر نگارنده اين مناسبات جديد در عين 

خاص و غيرعادي خود از ابعاد مختلف ماهيت 
به ويژه از دو منظر تعيين . قابل بررسي است

تكليف براي مسائل جنسي و جنسيتي اعضا و 
ايجاد نظامي از بردگي و استثمار جسمي و 
روحي افراد ناشي از ميل به خودكامگي و 

اين دو بعد ماجرا . استبداد عريان شخص رجوي
وده و رجوي كامال متقابال بر روي هم اثرگذار ب

عامدانه اقدام به طراحي و ترويج نظامي فكري 
نمود كه هدف آن استثمار و كنترل كنش و 
انديشه اعضاي فرقه خود بود به گونه اي كه فرد 
به چنان درجه اي از فروپاشي شخصيتي و 
رواني ميرسد كه عمال به موجودي خنثي و 
   فاقد هر اختياري بدل مي گردد و فقط منتظر

امر و نواهي مافوق خود مي ماند؛ سمعا و او
گام اول انقالب ايدئولوژيك رجوي در .طاعتا
 و متعاقب ازدواج وي با مريم 1364سال 

همسر چندروز قبلتر ابريشمچي يكي از (
رخ داد كه رهبري ) اعضاي كادر رهبري فرقه

فرقه سعي نمود به اين رويداد غيراخالقي و 
!  بيفزايدغيرعرفي اندكي قدسيت و معنويت

امري كه به هيچ وجه با قواعد شريعت اسالم 
كه رجوي دستكم در شعار مدعي پايبندي به (

 است گرفتهي رجو كهي لقب نيتر درست» منافق«
  انجمن نجات مركز مازندران   - الحيص

  
 

 

كشور شما خزيده اند دستشان به خون بيش از 
 هزار ايراني بي گناه آلوده است و از ترس و 17

گريخته و پس خشم ملت خود ، از كشورشان 
از آوارگي چندين دهه به ناچار به كشور شما 
پناه برده اند؟از نخست وزير آلباني و ديگر 
مقامات اين كشور مي پرسم آيا خبر داريد كه 

رانده شده اي كه به نام   بيشتر اعضاي گروه 
به سرزمين شما پناه » !مجاهدين خلق ايران«

ن برده اند ، به طرق گوناگون پس از ربوده شد
يا اغفال شدن توسط دم و دستگاه رجوي ، به 
عضويت آن گروه در آمده و دهه هاست از 
خانواده و نزديكان خود بي خبرند و اجازه 
ارتباط با دنياي آزاد و يا خانواده خود ندارد ، 
مبادا حقايق تلخ داخل فرقه به بيرون درز پيدا 

از مقامات دولت آلباني مي پرسم آيا اين .كند
ه خود را مجاهد خلق مي نامد در گروهي ك

دوران هشت سال جنگ كه عراق آن را به ايران 
تحميل كرد ، مي دانيد دوشادوش دشمن بر 

  عليه ملت ايران جنگيد؟

خوب است مقامات آلباني به جاي آنكه 
نداي اعالم ماندن در كنار آمريكايي ها براي 
مقابله با تروريسم سر دهند به اين تناقض 

پاسخ دهند كه چرا از فرقه رجوي رفتاري خود 
كه يكي از بزرگترين گروه هاي تروريستي نه 
تنها ضد حكومتي كه ضد بشري دنيا محسوب 
    مي شود جان پناه داده و از آنان حمايت 

  .كنند
به عنوان يك شهروند ايراني از جناب 
نخست وزير آلباني مي خواهم به عنوان يك 

ه اي كه سالهاست سياستمدار از گروه رانده شد
اجازه داده در خاك كشورش سكني گزيده اند 
بپرسند رهبرشان كجاست و به چه علت 

 از حضور در مجامع و حتي در جمع   سالهاست
نيرو هاي خود ندارد او كه ادعا مي كند مدافع 
خلق قهرمان است پس چرا اين همه ترس و 
واهمه از آشكارشدن خود دارد، شايد هم هر 

 هزار ترور خلق 17ظه كابوس روز و هر لح
  .قهرمان او را رها نمي كند

 

  
  

اخيرا نخست وزير آلباني و مقامات : فراق
اين كشور با اشاره به ترور سردار ملي، شهيد 
ز قاسم سليماني توسط اياالت متحده آمريكا، ا

فعاليت هاي حكومت ايران به عنوان خطري 
 در   عليه دنياي آزاد نام برده و به عنوان متحدي

اين نوع اظهار . كنار آمريكا سوگند ياد كرده اند
نظر و به قولي بي گدار به آب زدن ها، پيش از 
آنكه نشان از جانبداري سران آلباني از واقعيت 
 هاي امروز دنياي سياست داشته باشد بيشتر
بيانگر عدم اطالع آنان از ماهيت و سرشت 
بانيان و باعثان ترور و خشونت و حاميان گروه 
هاي تروريستي است چرا كه اگر غير از اين بود 
بدون شك امروز شاهد جوالن تروريست هاي 

  .دم و دستگاه رجوي در خاك آلباني نبوديم
چه به عنوان خانواده يكي از اسيران گرفتار 

مغز شويي رجوي و فراتر از آن شده در دستگاه 
به عنوان شهروندي ايراني ، از نخست وزير 
آلباني مي پرسم آيا خبر داريد فرقه رانده شده 
اي كه سالهاست در سوراخ سمبه هاي خاك 

ر سميترور از تيحما علت ديباي آلبان مقامات
  محمدي
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 شايد بتوان گفت انتشار خبر ديدار برايان
هوك رئيس گروه اقدام ايران در وزارت خارجه 

الحال منافقين  آمريكا با سران گروه معلوم
ن شد پيش از اي چندان دور از انتظار نبود و مي

كه مريم رجوي در ساختار  بيني كرد پيش
تر  اي جوان وزارت خارجه آمريكا به دنبال مهره

هاي  بازي بولتون براي تقويت خيمه شب از
 گوناگون خود بگردد اما مطلبي كه در اين

كند اين است كه چرا  خصوص جلب نظر مي
جوان  منافقين در ميان اين همه سياستمدار

اند؟ به  غ هوك رفتهنوليبرال آمريكايي به سرا
ادامه و با يك نگاه كوتاه  احتمال زياد بتوان در

 :به گذشته داليل اين انتخاب مرموز را دريافت
 از سابقه برايان هوك كامالً پيداست كه وي
. دست پرورده و شاگرد خلف جان بولتون است

هاي  گيري موضع انجام يك ارزيابي سطحي از
ايران خصمانه هوك عليه جمهوري اسالمي 

تفكرات اين دو به يكديگر  نشان دهنده نزديكي
توان با قاطعيت گفت  است تا حدي كه مي

. اي ديگر از جان بولتون است نسخه برايان هوك
با  بنابراين منافقين و در رأس آنها مريم رجوي

كنار گذاشتن يك سياستمدار پير و بازنشسته 
ضمن حفظ  به سراغ هوك جوان رفته است تا

مانه خود عليه ملت و دولت ايران مواضع خص
خارجه براي خود دست  دوستي تازه در وزارت

توان اين مسئله  عالوه بر مورد فوق مي.و پا كند
در نظر گرفت كه منافقين براي فرار از  را

از  هاي متعددي كه از سوي جداشدگان طعنه
فرقه و افكار عمومي ايران و جهان در خصوص 

وامانده از  دوم وتمسك به سياستمداران دست 
كرد در يك چرخش  غافله سياست دريافت مي

 .هوك نزديك كرد بيني خود را به قابل پيش
يگانگي اهدافي كه منافقين و آقاي هوك 

عنوان رهبر اصلي گروه موسوم به اقدام ايران  به
از پيش  كنند عنصري است كه بيش دنبال مي

ناگفته . سازد اين دو را به يكديگر نزديك مي
بين از نقش تعيين كننده  اند كه نبايد در ايننم

عنصر تروريسم غفلت كرد كه در حقيقت عامل 
چرا . دادن معامله بين اين دو است اصلي جوش
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 هزار شهيد 17به طوري كه در كشور تاكنون 
 گروه تروريستي ثبت شده 35ترور توسط 

دبيركل بنياد هابيليان با بيان اينكه از روز .است
نخست پيروزي انقالب اسالمي در كشور ترور 
داشتيم تا اين اواخر كه شهيد سليماني ترور 

ر حوادث تروريستي كه در كشور د: شد، افزود
ما رخ داد اغلب مردم عادي در كنار مقامات به 
شهادت رسيدند كه اين مسئله را در جايي 

 فرقهوي با تاكيد بر اينكه .توان ديد ديگر نمي
منافقين بيشترين ترور را انجام دادند و مورد 
حمايت كشورهاي غربي و آمريكا بودند، بيان 

گيرد گروه  ميم مي آمريكا تص97سال : كرد
دهد، وزارت  منافقين را در ليست خود قرار 

گويد اين گروه بسياري  خارجه به صراحت مي
از مقامات و مردم ايران را ترور كرده و مردم از 
آن متنفر هستند، اما آمريكا با وجود اين 
موضوع در نزديكي كاخ سفيد دفتري را به اين 

 دبيركل بنياد. اختصاص داده است گروه
هابيليان با بيان اينكه نسل جوان ما آنچه در 

دانند،   بر كشور ما گذشت را نمي60دهه 
 شايد يك روز يكصد 60در دهه : تصريح كرد

ترور هم داشتيم اما برخي جوانان ما هنوز آن 
شناسند، نبايد بگذاريم  روي دشمنان را نمي

دشمن از فرصت عدم آگاهي جوانان عليه ما 
وي از آزادي عمل منافقين .داقداماتي انجام ده

در كشورهاي غربي و آمريكا سخن گفت و 
آزادي عمل اينها در كشورهاي غربي به : افزود

آور است، آزادي و  حدي است كه تعجب
اختيارات آنها به حدي است كه استخبارات 
عراق در دوران جنگ تحميلي نداشت و كامالً 

نژاد موضوع  هاشمي.دست آنها باز است
اي كشور را نتيجه  ستهمشكالت ه

هايي دانست كه از كشور شده بود و  جاسوسي
جاسوسان و منافقين اين خدمت را به : افزود

آمريكا كردند، بدون اينكه كسي متوجه شود؛ 
اي كه از داخل و خيانت آنها  بنابراين ضربه

  .خوريم، بسيار بيشتر از خارج است مي

معلمان بايد : بيركل بنياد هابيليان گفتد
جوانان را از هجمه فضاي مجازي و خوراك 

به گزارش پايگاه .فكري منافقين مطلع كنند
تحليلي فراق به نقل از هابيليان، -  خبري

 بهمن ماه در 17» نژاد سيدمحمدجواد هاشمي«
» معلم، واليتمداري و انتخاب صحيح«همايش 

مان بايد جوانان را معل: در همدان، اظهار داشت
از هجمه فضاي مجازي و خوراك فكري 
منافقين مطلع كنند و اگر اين موضوعات 
موشكافي نشود، ممكن است در دام دشمنان 
گرفتار شوند؛ زيرا اقدامات منافقين براي 

گيري  وي با اشاره به تصميم.ناآگاهان است
آمريكا در خصوص ارائه خوراك فكري از سوي 

هزار  يك: ان اين مرز و بوم گفتمنافقين به جوان
 نفر 500 نفر از منافقين و در هر شيفت 500و 

روزانه در هشت ساعت كاري براي توليدات 
مجازي عليه ملت ايران آن هم بدون آرم و 
مشخصات فعاليت دارند كه اگر خط فكري آنها 

دبيركل .را نشناسيم، دچار مشكل خواهيم شد
گر ايمان در جوانان بنياد هابيليان با بيان اينكه ا

تواند معجزه كند، از عيان بودن  شكل گيرد، مي
ايمان در دفاع مقدس سخن به ميان آورد و 

مداري  مردم با توكل به خدا و واليت: افزود
هاي دشمن را نقش بر آب  توانستند تمام برنامه

وي به ترورهاي انجام شده در كشور طي .كنند
ت حمال:  سال اخير اشاره كرد و گفت40

هاي دشمن بود  تروريستي يكي ديگر از توطئه

وي با اشاره به ترور و شهادت چهار 
اين ترورها بين : اي اضافه كرد  هستهدانشمند

 بود كه دشمنان به 2009 و 2007هاي  سال
اي  صراحت اعالم كردند ترور دانشمندان هسته
هاي  ايران در همكاري تنگاتنگ گروهك

تروريستي و موساد در اسرائيل، سيا در آمريكا و 
  .منافقين بود

وي با تاكيد بر اينكه دست جوانان ما در 
ت و بايد كاري كنيم از توطئه دست معلمان اس

طرح تحريم : دشمنان درامان باشند، افزود
بانكي و نفتي ما هفت سال قبل از آمريكا توسط 
منافقين عليه ملت ايران كليد زده شد؛ چون 
معتقد بودند بايد ملت ايران در تحريم باشند تا 

  .كشورشان را تحت فشار قرار دهند
قشه دشمنان نژاد با بيان اينكه بايد ن هاشمي

را بشناسيم و مردم را مطلع كنيم، نقش 
  .معلمان را در اين زمينه مهم قلمداد كرد
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  هم رجوي و هم هوك رهبران دو جريان
گري و  دهندگان وحشي تروريست و رواج

 بهترين. خشونت در اقصي نقاط جهان هستند
ديد سردار شاهد مثال براي گفته ما ته
سياستمدار  اسماعيل قاآني به ترور توسط اين

 .نوكيسه آمريكايي است

كه

 عنصر ديگري كه نقشي غيرقابل انكار اما
پنهان در اين رابطه دارد رژيم صهيونيستي 

داشت كه  نبايد اين نكته را از نظر دور. است
صهيونيستها و سازمانهاي هوادار پر نفوذشان در 

هاي حامي خشونت  رالنوليب فرايند ترقي كردن
مانند هوك در هرم قدرت كاخ سفيد نقشي 

كنند و اين در واقع نتانياهو و  مي اساسي ايفا
 اسرائيل  دوستانش در گروه حاميان جنگ در 

هستند كه سياست خارجي تروريستي جديد 
برآورد  كنند، چرا كه طبق آمريكا را هدايت مي

خود صهيونيستها در يكي از آخرين 
كنفرانس امنيت ) ي موسوم به هرزالياكنفرانسها

ملي رژيم صهيونيستي كه به طور منظم و 
نيروي قدس سپاه «) شود مي ساالنه برگزار

ترين عامل  پاسداران انقالب اسالمي خطرناك
با اين حساب » امنيت ملي اسرائيل است تهديد
ترور  توان هم نقش انكارناپذير اسرائيل در مي

 حاج قاسم سليماني ناجوانمردانه سپهبد شهيد
اين جرثومه فساد  را در نظر گرفت و هم نقش

را در سناريوي نزديكي ميان هوك و منافقين 
از به نوشته بنياد هابيليان، .وجو نمود جست

پيوند  ترين عامل جو مهم منظر يك نگاه حقيقت
هايي مانند هوك  ناميمون منافقين و نوكيسه

لت آنها با دو قيد و شرط هر دو دوستي بي
زيرا با . نژادپرست و تروريست اسرائيل است

ديدارهايي ميان سران منافقين  برقراري چنين
 كاران آمريكايي، اسرائيل دسته نومحافظه و دارو
تواند هم از منافقين به عنوان يك ابزار فشار  مي

اي تر شعبه عبارت ساده بر روي كاخ سفيد يا به
گيري  ديگر از البي خود در مركز تصميم

تواند با ايجاد  استفاده كند و هم مي مريكاآ
 ائتالف ميان تروريستها موضع خود را در

خاورميانه در برابر ايران اسالمي و محور 

تمام اين  لكن با وجود. مقاومت تقويت كند
ها تالش براي ايجاد يك جبهه  ريزي برنامه

منافقين و  سياسي واحد متشكل از
م به كاران در دراز مدت محكو نومحافظه

 :شكست است، به دليل اين كه
  سال تجربه تاريخي خود41ايران در طول 

اثبات كرده است كه قدرتش نه وابسته به 
 هاي خاص بلكه اشخاص و يا برخي جريان

هاي  متكي به قدرت نرم برخواسته از درون ملت
تقويت موج  منطقه است، عاملي كه تالش براي
ل به ايجاد ترور در غرب آسيا و ايران را با توس

سياسي و مشتي  رابطه بين يك جناح
در واقع . سازد تروريست خود فروخته عقيم مي

از دكترين امنيت وابسته به  آمريكا با پيروي
ترور اسرائيل و دوستانش امواجي را به نفع ايران 

كند كه  محور مقاومت در منطقه ايجاد مي و
تناور بسازد  تواند از خون هر شهيد درختي مي

ان كه در ماجراي ترور حاج قاسم همچن
منافقين نيز در طول .سليماني شاهد آن بوديم
و نشيب خود نشان  تاريخ خونين و پر فراز

دادند كه كمتر از آن قابل اعتماد هستند كه 
به عنوان عضوي از يك ائتالف  بتوان به آنها

 نارو زدن به ربع پهلوي و يا. سياسي اميد بست
در تشكيالت موسوم به دفتري  اهللا متين هدايت

ديكتاتوري  شوراي ملي مقاومت و برپايي يك
تواند  تمام عيار در اين شوراي خود ساخته مي

ديكتاتورمĤبي رجوي كه به  نمونه خوبي باشد از
 .شكست يك ائتالف سياسي انجاميد

 واكنش ايران به ترور مظلومانه سردار
مقاومت و يار ديرينه اش ابومهدي المهندس و 

قدر  آن األسد قتدرانه به عينحمله م
كاران كاخ سفيد را محتاط كرده است  نومحافظه

با خرج كردن پول  گدار به آب نزنند و كه بي
توان گفت  پس مي. اضافي آبروي خود را نبرند

بين گروه اقدام ايران و منافقين  ايجاد ائتالف
 هاي سياسي و اقدامات بيشتر به بازي

 محدود بشري خاصيت به ظاهر حقوق بي
 گاه به يك اقدام عملي مؤثر شود و هيج مي

  .نخواهد انجاميد
  

        
 

  علي رحماني 

 با فرقه رجوي »هوك«
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 شايد بتوان گفت انتشار خبر ديدار برايان
هوك رئيس گروه اقدام ايران در وزارت خارجه 

الحال منافقين  آمريكا با سران گروه معلوم
ن شد پيش از اي چندان دور از انتظار نبود و مي

كه مريم رجوي در ساختار  بيني كرد پيش
تر  اي جوان وزارت خارجه آمريكا به دنبال مهره

هاي  بازي بولتون براي تقويت خيمه شب از
 گوناگون خود بگردد اما مطلبي كه در اين

كند اين است كه چرا  خصوص جلب نظر مي
جوان  منافقين در ميان اين همه سياستمدار

اند؟ به  غ هوك رفتهنوليبرال آمريكايي به سرا
ادامه و با يك نگاه كوتاه  احتمال زياد بتوان در

 :به گذشته داليل اين انتخاب مرموز را دريافت
 از سابقه برايان هوك كامالً پيداست كه وي
. دست پرورده و شاگرد خلف جان بولتون است

هاي  گيري موضع انجام يك ارزيابي سطحي از
ايران خصمانه هوك عليه جمهوري اسالمي 

تفكرات اين دو به يكديگر  نشان دهنده نزديكي
توان با قاطعيت گفت  است تا حدي كه مي

. اي ديگر از جان بولتون است نسخه برايان هوك
با  بنابراين منافقين و در رأس آنها مريم رجوي

كنار گذاشتن يك سياستمدار پير و بازنشسته 
ضمن حفظ  به سراغ هوك جوان رفته است تا

مانه خود عليه ملت و دولت ايران مواضع خص
خارجه براي خود دست  دوستي تازه در وزارت

توان اين مسئله  عالوه بر مورد فوق مي.و پا كند
در نظر گرفت كه منافقين براي فرار از  را

از  هاي متعددي كه از سوي جداشدگان طعنه
فرقه و افكار عمومي ايران و جهان در خصوص 

وامانده از  دوم وتمسك به سياستمداران دست 
كرد در يك چرخش  غافله سياست دريافت مي

 .هوك نزديك كرد بيني خود را به قابل پيش
يگانگي اهدافي كه منافقين و آقاي هوك 

عنوان رهبر اصلي گروه موسوم به اقدام ايران  به
از پيش  كنند عنصري است كه بيش دنبال مي

ناگفته . سازد اين دو را به يكديگر نزديك مي
بين از نقش تعيين كننده  اند كه نبايد در ايننم

عنصر تروريسم غفلت كرد كه در حقيقت عامل 
چرا . دادن معامله بين اين دو است اصلي جوش

مركز      
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 هزار شهيد 17به طوري كه در كشور تاكنون 
 گروه تروريستي ثبت شده 35ترور توسط 

دبيركل بنياد هابيليان با بيان اينكه از روز .است
نخست پيروزي انقالب اسالمي در كشور ترور 
داشتيم تا اين اواخر كه شهيد سليماني ترور 

ر حوادث تروريستي كه در كشور د: شد، افزود
ما رخ داد اغلب مردم عادي در كنار مقامات به 
شهادت رسيدند كه اين مسئله را در جايي 

 فرقهوي با تاكيد بر اينكه .توان ديد ديگر نمي
منافقين بيشترين ترور را انجام دادند و مورد 
حمايت كشورهاي غربي و آمريكا بودند، بيان 

گيرد گروه  ميم مي آمريكا تص97سال : كرد
دهد، وزارت  منافقين را در ليست خود قرار 

گويد اين گروه بسياري  خارجه به صراحت مي
از مقامات و مردم ايران را ترور كرده و مردم از 
آن متنفر هستند، اما آمريكا با وجود اين 
موضوع در نزديكي كاخ سفيد دفتري را به اين 

 دبيركل بنياد. اختصاص داده است گروه
هابيليان با بيان اينكه نسل جوان ما آنچه در 

دانند،   بر كشور ما گذشت را نمي60دهه 
 شايد يك روز يكصد 60در دهه : تصريح كرد

ترور هم داشتيم اما برخي جوانان ما هنوز آن 
شناسند، نبايد بگذاريم  روي دشمنان را نمي

دشمن از فرصت عدم آگاهي جوانان عليه ما 
وي از آزادي عمل منافقين .داقداماتي انجام ده

در كشورهاي غربي و آمريكا سخن گفت و 
آزادي عمل اينها در كشورهاي غربي به : افزود

آور است، آزادي و  حدي است كه تعجب
اختيارات آنها به حدي است كه استخبارات 
عراق در دوران جنگ تحميلي نداشت و كامالً 

نژاد موضوع  هاشمي.دست آنها باز است
اي كشور را نتيجه  ستهمشكالت ه

هايي دانست كه از كشور شده بود و  جاسوسي
جاسوسان و منافقين اين خدمت را به : افزود

آمريكا كردند، بدون اينكه كسي متوجه شود؛ 
اي كه از داخل و خيانت آنها  بنابراين ضربه

  .خوريم، بسيار بيشتر از خارج است مي

معلمان بايد : بيركل بنياد هابيليان گفتد
جوانان را از هجمه فضاي مجازي و خوراك 

به گزارش پايگاه .فكري منافقين مطلع كنند
تحليلي فراق به نقل از هابيليان، -  خبري

 بهمن ماه در 17» نژاد سيدمحمدجواد هاشمي«
» معلم، واليتمداري و انتخاب صحيح«همايش 

مان بايد جوانان را معل: در همدان، اظهار داشت
از هجمه فضاي مجازي و خوراك فكري 
منافقين مطلع كنند و اگر اين موضوعات 
موشكافي نشود، ممكن است در دام دشمنان 
گرفتار شوند؛ زيرا اقدامات منافقين براي 

گيري  وي با اشاره به تصميم.ناآگاهان است
آمريكا در خصوص ارائه خوراك فكري از سوي 

هزار  يك: ان اين مرز و بوم گفتمنافقين به جوان
 نفر 500 نفر از منافقين و در هر شيفت 500و 

روزانه در هشت ساعت كاري براي توليدات 
مجازي عليه ملت ايران آن هم بدون آرم و 
مشخصات فعاليت دارند كه اگر خط فكري آنها 

دبيركل .را نشناسيم، دچار مشكل خواهيم شد
گر ايمان در جوانان بنياد هابيليان با بيان اينكه ا

تواند معجزه كند، از عيان بودن  شكل گيرد، مي
ايمان در دفاع مقدس سخن به ميان آورد و 

مداري  مردم با توكل به خدا و واليت: افزود
هاي دشمن را نقش بر آب  توانستند تمام برنامه

وي به ترورهاي انجام شده در كشور طي .كنند
ت حمال:  سال اخير اشاره كرد و گفت40

هاي دشمن بود  تروريستي يكي ديگر از توطئه

وي با اشاره به ترور و شهادت چهار 
اين ترورها بين : اي اضافه كرد  هستهدانشمند

 بود كه دشمنان به 2009 و 2007هاي  سال
اي  صراحت اعالم كردند ترور دانشمندان هسته
هاي  ايران در همكاري تنگاتنگ گروهك

تروريستي و موساد در اسرائيل، سيا در آمريكا و 
  .منافقين بود

وي با تاكيد بر اينكه دست جوانان ما در 
ت و بايد كاري كنيم از توطئه دست معلمان اس

طرح تحريم : دشمنان درامان باشند، افزود
بانكي و نفتي ما هفت سال قبل از آمريكا توسط 
منافقين عليه ملت ايران كليد زده شد؛ چون 
معتقد بودند بايد ملت ايران در تحريم باشند تا 

  .كشورشان را تحت فشار قرار دهند
قشه دشمنان نژاد با بيان اينكه بايد ن هاشمي

را بشناسيم و مردم را مطلع كنيم، نقش 
  .معلمان را در اين زمينه مهم قلمداد كرد
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اردبيل

 

 اردبيل استانمركز      

پشت پرده هاي ديدار مرموز 

 
  

  هم رجوي و هم هوك رهبران دو جريان
گري و  دهندگان وحشي تروريست و رواج

 بهترين. خشونت در اقصي نقاط جهان هستند
ديد سردار شاهد مثال براي گفته ما ته
سياستمدار  اسماعيل قاآني به ترور توسط اين

 .نوكيسه آمريكايي است

كه

 عنصر ديگري كه نقشي غيرقابل انكار اما
پنهان در اين رابطه دارد رژيم صهيونيستي 

داشت كه  نبايد اين نكته را از نظر دور. است
صهيونيستها و سازمانهاي هوادار پر نفوذشان در 

هاي حامي خشونت  رالنوليب فرايند ترقي كردن
مانند هوك در هرم قدرت كاخ سفيد نقشي 

كنند و اين در واقع نتانياهو و  مي اساسي ايفا
 اسرائيل  دوستانش در گروه حاميان جنگ در 

هستند كه سياست خارجي تروريستي جديد 
برآورد  كنند، چرا كه طبق آمريكا را هدايت مي

خود صهيونيستها در يكي از آخرين 
كنفرانس امنيت ) ي موسوم به هرزالياكنفرانسها

ملي رژيم صهيونيستي كه به طور منظم و 
نيروي قدس سپاه «) شود مي ساالنه برگزار

ترين عامل  پاسداران انقالب اسالمي خطرناك
با اين حساب » امنيت ملي اسرائيل است تهديد
ترور  توان هم نقش انكارناپذير اسرائيل در مي

 حاج قاسم سليماني ناجوانمردانه سپهبد شهيد
اين جرثومه فساد  را در نظر گرفت و هم نقش

را در سناريوي نزديكي ميان هوك و منافقين 
از به نوشته بنياد هابيليان، .وجو نمود جست

پيوند  ترين عامل جو مهم منظر يك نگاه حقيقت
هايي مانند هوك  ناميمون منافقين و نوكيسه

لت آنها با دو قيد و شرط هر دو دوستي بي
زيرا با . نژادپرست و تروريست اسرائيل است

ديدارهايي ميان سران منافقين  برقراري چنين
 كاران آمريكايي، اسرائيل دسته نومحافظه و دارو
تواند هم از منافقين به عنوان يك ابزار فشار  مي

اي تر شعبه عبارت ساده بر روي كاخ سفيد يا به
گيري  ديگر از البي خود در مركز تصميم

تواند با ايجاد  استفاده كند و هم مي مريكاآ
 ائتالف ميان تروريستها موضع خود را در

خاورميانه در برابر ايران اسالمي و محور 

تمام اين  لكن با وجود. مقاومت تقويت كند
ها تالش براي ايجاد يك جبهه  ريزي برنامه

منافقين و  سياسي واحد متشكل از
م به كاران در دراز مدت محكو نومحافظه

 :شكست است، به دليل اين كه
  سال تجربه تاريخي خود41ايران در طول 

اثبات كرده است كه قدرتش نه وابسته به 
 هاي خاص بلكه اشخاص و يا برخي جريان

هاي  متكي به قدرت نرم برخواسته از درون ملت
تقويت موج  منطقه است، عاملي كه تالش براي
ل به ايجاد ترور در غرب آسيا و ايران را با توس

سياسي و مشتي  رابطه بين يك جناح
در واقع . سازد تروريست خود فروخته عقيم مي

از دكترين امنيت وابسته به  آمريكا با پيروي
ترور اسرائيل و دوستانش امواجي را به نفع ايران 

كند كه  محور مقاومت در منطقه ايجاد مي و
تناور بسازد  تواند از خون هر شهيد درختي مي

ان كه در ماجراي ترور حاج قاسم همچن
منافقين نيز در طول .سليماني شاهد آن بوديم
و نشيب خود نشان  تاريخ خونين و پر فراز

دادند كه كمتر از آن قابل اعتماد هستند كه 
به عنوان عضوي از يك ائتالف  بتوان به آنها

 نارو زدن به ربع پهلوي و يا. سياسي اميد بست
در تشكيالت موسوم به دفتري  اهللا متين هدايت

ديكتاتوري  شوراي ملي مقاومت و برپايي يك
تواند  تمام عيار در اين شوراي خود ساخته مي

ديكتاتورمĤبي رجوي كه به  نمونه خوبي باشد از
 .شكست يك ائتالف سياسي انجاميد

 واكنش ايران به ترور مظلومانه سردار
مقاومت و يار ديرينه اش ابومهدي المهندس و 

قدر  آن األسد قتدرانه به عينحمله م
كاران كاخ سفيد را محتاط كرده است  نومحافظه

با خرج كردن پول  گدار به آب نزنند و كه بي
توان گفت  پس مي. اضافي آبروي خود را نبرند

بين گروه اقدام ايران و منافقين  ايجاد ائتالف
 هاي سياسي و اقدامات بيشتر به بازي

 محدود بشري خاصيت به ظاهر حقوق بي
 گاه به يك اقدام عملي مؤثر شود و هيج مي

  .نخواهد انجاميد
  

        
 

  علي رحماني 

 با فرقه رجوي »هوك«
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  .سازگاري نداشت) آن بود
گام دوم نيز چهار سال بعد و با ايجاد 
محدوديتهاي شديد بر زندگي خصوصي اعضا و 
الزام آن به ترك عواطف و زن و فرزند بديهي 

 برداشته ترين نيازهاي جسمي و رواني خود
به واقع با وجود تاكيد بر مضحك بودن .شد

مباني انقالب ايدئولوژيك رجوي اما نمي توان 
يا به تعبير عاميانه و (منكر زيركي و توانايي او 
در ايجاد مجموعه اي ) دقيقتر پدرسوختگي او

مطيع و فرمانبردار بود كه بتواند عطش سيري 
د ناپذير قدرت طلبي و استبداد وي را تا حدو

مصاحبه اخير مسعود خدابنده . (زيادي رفع كند
 كه به روشني _از جداشدگان فرقه رجوي_

بيان مي دارند كه كتاب هاي روانشناسي با 
محوريت شستشوي مغزي از آمريكا براي 
رجوي ارسال و پس از ترجمه در اختيار وي 
قرار مي گرفت بهترين گواه بر هدفمند بودن 

  ).اينگونه اقدامات اوست
بدين منظور و با توجه به اينكه انقالب 
ايدئولوژيك فرقه رجوي يك واقعيت آشكار و 
غيرقابل انكاري است كه حتي اخيرا برخي 
رسانه هاي غربي نيز به بررسي آن پرداخته اند 

منجمله مستند چندماه پيش بي بي سي (
فارسي در مورد ممنوعيت روابط جنسي در 

تا در تالش مي گردد ) ميان اعضاي فرقه
: سلسله نوشتاري بر اين پديده از دومنظر

تحقير و _نگرش جنسي و جنسيتي رجوي و 
نابودي شخصيتي و روحي افراد تا سرحد 
تبديل آنان به موجوداتي منفعل و مطيع براي 
استمرار تسلط رجوي بر آنان و بعنوان بهترين 
گواه بر ماهيت فرقه اي مجاهدين خلق پرداخته 

 اين موضوعات و تالش بي شك يادآوري.شود
بر شناساندن ماهيت واقعي اين تشكيالت فرقه 
اي به ويژه در سطح رسانه اي، دستكم بر 
نگرش افكار عمومي جهاني نسبت به اين فرقه 

به ويژه در ميان آن دسته . موثر خواهد بود
گروههايي كه تشكيالت را يك اپوزيسيون 
    سياسي دمكراتيك و منادي حقوق بشر 

  .مي پندارند
  

88  21  

حالي كه هزاران كيلومتر دور از ميهن به 
جاسوسي براي دار و دسته ترامپ و مزدوري 
براي نتانياهو و سعودي مشغول هستند، براي 
خدشه دار كردن چهره انقالبيون اصيل، به 
روش هميشگي خود يعني ترور شخصيت 

و عليه استاد مطهري مطلب نوشتند و پرداخته 
  با وقاحت ايشان را متهم به حمايت از رژيم

در . ان هر روز بيشتر مي شودو اين داست
خرين نمونه رجوي ها در حضيض ذلت، در 

  . پهلوي نمودند
اما براي نشان دادن 
دورويي و رياكاري آنها 
بخشي از اطالعيه اي 
كه رجوي به اسم 

 درباره ترور  سازمان
شهيد مطهري صادر 
نمود را در زير مالحظه 

تصوير در . مي كنيد
  اد اطالعيه شهادت است

در خدمت «و ترور ايشان را » ضايعه«مطهري 
 .خواندند» ارتجاع و تقويت امپرياليسم آمريكا

حال اينكه چگونه يك نفر هم مي تواند در 
خدمت شاه و امپرياليسم باشد و هم به شهادت 

در خدمت ارتجاع و تقويت «رساندنش 
فقط از ذات پليد رجوي ها » امپريالسم آمريكا
  .تراوش مي كند

 

  
بي گمان يكي از درست ترين القابي كه 

چرا كه هيچ . است» منافق«فته لقب رجوي گر
اقدام و حرف او را نمي توان در دو مقطع 
همانند هم يافت كه مثال هاي آن بي شمار 

  .است
از امپرياليسم خواندن آمريكا تا شعارهاي 
مرگ بر امپرياليسم و بعد جاسوسي كردن براي 
آمريكا، از ادعاي جنگيدن در كنار فلسطينيان 

سو شدن با جنايتكار ترين بر عليه اسرائيل تا هم
جناح هاي اسرائيل و نتانياهو، از ادعاي 
جنگيدن با دولت متجاوز صدام تا مزدوري براي 
او به عنوان ارتش خصوصي، از متهم كردن 
مقامات ايراني به اينكه در خط آمريكا حركت 
مي كنند تا درخواست از آمريكا براي تحريم 

  .…مقامات و مردم ايران و

آ

ند  يبگو   ا

 

 اردبيل استانمركز      اردبيل استانمركز      

 يرجو فرقه درون در تحول نيتر كننده مشمئز ك،يدئولوژيا انقالب
  دكتر نواب محمدي   - انجمن نجات استان اردبيل 

سازمان مجاهدين خلق در طول : فراق
 ساله خود در معرض دگرگوني ها و 55حيات 

 در عين حال و) در وجه منفي(تحوالت عميق 
عجيب و غريبي بوده است كه بر الگوي رفتاري 
اين تشكيالت، نحوه اداره و عملكرد مقامات آن، 
شيوه زندگي اعضا، تصميم سازي ها و در 
نهايت تغيير قالب و چهره آن به يك فرقه 

  .سياسي تمام عيار موثر بوده است
اقدامات مسلحانه و نتيجتا دستگيري و 

رهبري سازمان پيش از مجازات گسترده كادر 
انقالب، انشعاب دروني سازمان و تنش هاي 
جدي اسالمگرايان و ماركسيست ها، بروز 
اختالفات جدي با سران انقالب و تصميم به 
رويارويي نظامي و ترورهاي گسترده، مشاركت 
در جنگ صدام عليه ايران و ورود به فاز ايجاد 
تنش هاي سياسي در اتحاد با دشمنان خارجي 

  .نطقه اي و جهاني از آن جمله اندم
اما بال ترديد مضحك ترين، عجيب ترين و 
در عين حال مشمئزكننده ترين تحوالت در 
درون تشكيالت فرقه اي رجوي و تحت عنوان 

. رخ داده است» انقالب ايدئولوژيك«پرطمطراق 
تحولي كه در عين ماهيت ضدانساني، زورگويانه 

كميك و و استثماري آن واجد جنبه هاي 
حقيقتا نگاشتن از اين رويدادي .طنزگونه است

كه رجوي از آن به انقالب ايدئولوژيك ياد كرده 
و سعي بر تئوريزه كردن و تقدس زايي براي آن 
نمود دشوار است البته از جهت ابعاد ماجرا و 
تفصيلي كه مي توان بر آن نگاشت و از سويي 
  .رعايت حوصله مخاطب و فضاي اندك نگارش

يست اندكي بر مباني و اصول انقالب كاف
ايدئولوژيك رجوي تامل نمود تا به اين نتيجه 

از ديدگاه سركرده ! رسيد كه اين انقالب عظيم
يك فرقه در واقع چيزي نيست جز خزعبالتي 
زاييده ذهني بيمار، مستبد و استثمارگر، شديدا 

و بايد تاسف خورد به . جنسي و جنسيت زده
اجبار يا به هردليل ديگر حال كساني كه از سر 

عنان زندگي و آزادي و انديشه خود را از كف 
داده و عمر و زندگي خود را وقف الطائالت 

  .چنين رهبر مستبد و بيماري نمودند

آنچه كه سران فرقه از آن به عنوان انقالب 
ايدئولوژيك ياد مي كنند در واقع اشاره به دو 

  دارد كه طي آن1360مقطع زماني در دهه 
همه چيز براي رهبري فرقه مباح و قابل 
پذيرش مي گردد و براي اعضا ممنوعيت و 
محدوديت هاي شديد حتي در خصوصي ترين 
اليه هاي زندگي فيزيكي و فكري يك انسان را 
به دنبال دارد و البته اين روند كماكان بر زندگي 

  .اعضا حاكم است
به نظر نگارنده اين مناسبات جديد در عين 

خاص و غيرعادي خود از ابعاد مختلف ماهيت 
به ويژه از دو منظر تعيين . قابل بررسي است

تكليف براي مسائل جنسي و جنسيتي اعضا و 
ايجاد نظامي از بردگي و استثمار جسمي و 
روحي افراد ناشي از ميل به خودكامگي و 

اين دو بعد ماجرا . استبداد عريان شخص رجوي
وده و رجوي كامال متقابال بر روي هم اثرگذار ب

عامدانه اقدام به طراحي و ترويج نظامي فكري 
نمود كه هدف آن استثمار و كنترل كنش و 
انديشه اعضاي فرقه خود بود به گونه اي كه فرد 
به چنان درجه اي از فروپاشي شخصيتي و 
رواني ميرسد كه عمال به موجودي خنثي و 
   فاقد هر اختياري بدل مي گردد و فقط منتظر

امر و نواهي مافوق خود مي ماند؛ سمعا و او
گام اول انقالب ايدئولوژيك رجوي در .طاعتا
 و متعاقب ازدواج وي با مريم 1364سال 

همسر چندروز قبلتر ابريشمچي يكي از (
رخ داد كه رهبري ) اعضاي كادر رهبري فرقه

فرقه سعي نمود به اين رويداد غيراخالقي و 
!  بيفزايدغيرعرفي اندكي قدسيت و معنويت

امري كه به هيچ وجه با قواعد شريعت اسالم 
كه رجوي دستكم در شعار مدعي پايبندي به (

 است گرفتهي رجو كهي لقب نيتر درست» منافق«
  انجمن نجات مركز مازندران   - الحيص

  
 

 

كشور شما خزيده اند دستشان به خون بيش از 
 هزار ايراني بي گناه آلوده است و از ترس و 17

گريخته و پس خشم ملت خود ، از كشورشان 
از آوارگي چندين دهه به ناچار به كشور شما 
پناه برده اند؟از نخست وزير آلباني و ديگر 
مقامات اين كشور مي پرسم آيا خبر داريد كه 

رانده شده اي كه به نام   بيشتر اعضاي گروه 
به سرزمين شما پناه » !مجاهدين خلق ايران«

ن برده اند ، به طرق گوناگون پس از ربوده شد
يا اغفال شدن توسط دم و دستگاه رجوي ، به 
عضويت آن گروه در آمده و دهه هاست از 
خانواده و نزديكان خود بي خبرند و اجازه 
ارتباط با دنياي آزاد و يا خانواده خود ندارد ، 
مبادا حقايق تلخ داخل فرقه به بيرون درز پيدا 

از مقامات دولت آلباني مي پرسم آيا اين .كند
ه خود را مجاهد خلق مي نامد در گروهي ك

دوران هشت سال جنگ كه عراق آن را به ايران 
تحميل كرد ، مي دانيد دوشادوش دشمن بر 

  عليه ملت ايران جنگيد؟

خوب است مقامات آلباني به جاي آنكه 
نداي اعالم ماندن در كنار آمريكايي ها براي 
مقابله با تروريسم سر دهند به اين تناقض 

پاسخ دهند كه چرا از فرقه رجوي رفتاري خود 
كه يكي از بزرگترين گروه هاي تروريستي نه 
تنها ضد حكومتي كه ضد بشري دنيا محسوب 
    مي شود جان پناه داده و از آنان حمايت 

  .كنند
به عنوان يك شهروند ايراني از جناب 
نخست وزير آلباني مي خواهم به عنوان يك 

ه اي كه سالهاست سياستمدار از گروه رانده شد
اجازه داده در خاك كشورش سكني گزيده اند 
بپرسند رهبرشان كجاست و به چه علت 

 از حضور در مجامع و حتي در جمع   سالهاست
نيرو هاي خود ندارد او كه ادعا مي كند مدافع 
خلق قهرمان است پس چرا اين همه ترس و 
واهمه از آشكارشدن خود دارد، شايد هم هر 

 هزار ترور خلق 17ظه كابوس روز و هر لح
  .قهرمان او را رها نمي كند

 

  
  

اخيرا نخست وزير آلباني و مقامات : فراق
اين كشور با اشاره به ترور سردار ملي، شهيد 
ز قاسم سليماني توسط اياالت متحده آمريكا، ا

فعاليت هاي حكومت ايران به عنوان خطري 
 در   عليه دنياي آزاد نام برده و به عنوان متحدي

اين نوع اظهار . كنار آمريكا سوگند ياد كرده اند
نظر و به قولي بي گدار به آب زدن ها، پيش از 
آنكه نشان از جانبداري سران آلباني از واقعيت 
 هاي امروز دنياي سياست داشته باشد بيشتر
بيانگر عدم اطالع آنان از ماهيت و سرشت 
بانيان و باعثان ترور و خشونت و حاميان گروه 
هاي تروريستي است چرا كه اگر غير از اين بود 
بدون شك امروز شاهد جوالن تروريست هاي 

  .دم و دستگاه رجوي در خاك آلباني نبوديم
چه به عنوان خانواده يكي از اسيران گرفتار 

مغز شويي رجوي و فراتر از آن شده در دستگاه 
به عنوان شهروندي ايراني ، از نخست وزير 
آلباني مي پرسم آيا خبر داريد فرقه رانده شده 
اي كه سالهاست در سوراخ سمبه هاي خاك 

ر سميترور از تيحما علت ديباي آلبان مقامات
  محمدي
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اين فشارها و .ازدواج و تشكيل خانواده را ندارند
نيز اختالفات موجب شد تا كنون صدها نفر در 
آلباني از اين سازمان جدا شده و روي به زندگي 

ة زيادي فردي مستقل بياورند كه از آن ميان عد
به كشورهاي ديگر رفتند ولي هنوز تعدادي از 
جداشدگان در آلباني هستند كه از هيچگونه 
حقوق و مستمري و امكانات مالي زندگي و 
كاري يك پناهجو برخوردار نيستند زيرا هم 
كميساريا و هم دولت آلباني و هم سازمان 
مجاهدين از تأمين ابتدائي ترين حقوق آنها 

 اند و از آنجا كه دولت آلباني شانه خالي كرده
بنا به خواست سازمان مجاهدين ورود خانواده 
هاي ايراني به اين كشور را ممنوع كرده امكان 
كمك گرفتن مادي و عاطفي و روحي اين افراد 
  .از خانواده هايشان نيز از آنان سلب شده است

ضمن تعطيلي دفتر كميساريا در اين كشور 
ازمان مجاهدين ، در راستاي همين توطئه س

پليس الباني تمام حقوق و مزاياي انان را كه 
رسما در اين كشور پناهجو بوده از آنان سلب 
كرده و حتي يكي از آنان يعني اقاي احسان 
بيدي را كه كارت پناهندگي سياسي كميساريا 
را دارد بدون هيچ دليل و مدركي تنها به علت 
ين تهمت هاي واهي و دشمنانه سازمان مجاهد

ا ز زندگي ازاد در جامعه محروم وبه كمپ 
مسدود شده منتقل كرده است و حتي در صدد 

امضاگيري فريبكارانه از او مبني برترك 
داوطلبانه خاك الباني بوده است كه با هوشياري 

از اين رو ما . خود ايشان خنثي شده است 
جوامع ايرانيان مقيم كشورهاي مختلف اروپا، 

ستراليا و آسيا به آن مقام و نهاد آمريكا، كانادا، ا
محترم بين المللي وظايف قانوني كميسارياي 

در )) UNHCRعالي پناهندگان ملل متحد 
مقابل زندگي افراد جدا شده از سازمان 
مجاهدين در آلباني را كه عالوه بر فشارها و 
تهديدهاي اعمال شده به آنان از سوي اين 

قوق و كار و سازمان از هر گونه امكان دريافت ح
اشتغال و مسافرت و ديدار با خانواده محروم مي 
باشند ياد آور مي شويم و خواستار اقدام فوري 
كميساريا طبق قوانين بين المللي براي تأمين 
حقوق اولية زندگي و امنيت اين پناهجويان 
ايراني در كشور آلباني از جمله پرداخت 

ت براي حماي.مستمري ماهانه براي آنان هستيم
از اين كمپين مي توانيد به نشاني زير مراجعه 

  :نمائيد
https://avaaz.org/de/community

_petitions/filippo_grandi_flypwgrnd

y__nmh_jwm_yrnyn_mqym_khrj_z_

khshwrbryst_mhtrm_khmysryy_ly_p

nhndgn_mll_mthd_/share/?new&jBi

eupb 

 

  
 آمريكا، كانادا، جمعي از ايرانيان مقيم اروپا،

   استراليا وآسيا با تشكيل يك كمپين، درباره
وضعيت جداشده هاي فرقه رجوي اعالم نگراني 

تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري.كردند
تشكيل دهنده هاي اين كمپين همچنين در 
يك نامه سرگشاده به رياست كميسارياي عالي 
پناهندگان ملل متحد خواستار تأمين حقوق 

ية زندگي و امنيت اين پناهجويان ايراني در اول
متن اين نامه سرگشاده را در .كشور آلباني شدند

  :زير مي خوانيد
  جناب آقاي فليپو گراندي

رياست محترم كميسارياي عالي پناهندگان   
   ژنو- ملل متحد

با درود؛ ما جوامع ايرانيان مقيم خارج از 
 كشور با نگراني تمام وضعيت وخامت بار زندگي
ايرانيان جدا شده از سازمان مجاهدين خلق 

در كشور آلباني را دنبال مي ) MEK(ايران 
  بعد از انتقال اين ايرانيان پناهجو. كنيم

از عراق به كشور آلباني كه با همكاري 
كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد 

)UNHCR ( براي حفظ امنيت جاني آنان
انبه صورت گرفت، قرار بود طبق توافق سه ج

بين آمريكا و دولت آلباني و سازمان مجاهدين 
به اين پناهجويان با كمك و همياري 
كميسارياي عالي پناهندگان امكانات زندگي 
آزاد و ادغام در جامعة آلباني داده شود؛ ولي 
بعدا در زد و بند بين سازمان مجاهدين و 
بخشهايي از دولت آلباني اين توافق اوليه نقض 

يارات در رابطه با اين انتقال و شد و تمام اخت
افراد منتقل شده و زندگي آنان در آلباني به 
سازمان مجاهدين محول گرديد و در نتيجه 
بارديگر همانند زمان حضور آنها در عراق اين 
افراد توسط رهبران سازمان تحت كنترل و 
محدوديتهاي كامل ارتباطي و حتي در زندگي 

 حق و امكان فردي شان قرار گرفتند بطوريكه
هيچگونه تماس و ارتباط و ديدار با خانواده 
هايشان در ايران و كشورهاي ديگر و حتي 
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  پژواك

  كمپين جوامع ايرانيان مقيم خارج از كشور 

 عليه جنايت هاي فرقه رجوي

 

  خود صاحبي برا ديبا كهيي ها برده
  دهند جان و كرده كار

  مجيد محمدي
 

استفاده از روش هاي شستشوي مغزي در 
صدد تغييرات كلي در اعضاي اسير براي ترويج 
  .عقايد و حفظ جايگاه خودش مي نمايد
نشست هاي مغزشويي طوالني و مستمر، بر 
ذهن، روح و روان افراد كار مي شود تا براي 
 و شخص رجوي و اطاعت بي چون و چرا

اجراي آن و خرد كردن افراد ، تا ديگر كسي 
نتواند حرفي براي گفتن داشته باشد و مطيع 
  .بي چون و چرا براي رهبري فرقه باشد 
در سيستم فرقه اي رجوي ابتدا همه بايد 
وفاداري خود را نشان دهند كه از دادن تعهدات 
بي چون و چرا، نداشتن احساسات عاطفي و 

ق و عالقه به ديگران، كشتن آنها، نداشتن عش
توهين كردن به خانواده، پرورش دادن تخم 
نفرت و كينه كشي عليه همديگر و در نهايت 
ابزاري دست سازمان و تشكيالت براي پيشبرد 

  .اهداف خيانت كارانه رجوي 
  

در سيستم فرقه اي، همه چيز براي رهبري 
همه عشق و عالقه بايد در . آن مي باشد 

اشد و كينه و نفرت عليه چهارچوب تشكيالت ب
اين سيستم . خانواده و ديگران پرورش مي يابد

فرقه اي رجوي است كه هنوز شاهد هستيم 

كه نفرات جرات فكر كردن و تصميم گيري 
براي خود را ندارند و به همين خاطر بايد در 
جهنمي كه رجوي براي آنان ساخته ، جان 
بدهند و بعد يك تعريف كشكي از مريم قجر 

  .سوم رجوي و ديگر هيچ زن 
شايد براي گفتن مسائل فرقه اي نتوان همه 

ولي چيزي كه وجود دارد با . جوانب را بيان كرد
شناختي كه از مناسبات فرقه اي كه در دنيا 
هست فرقه رجوي در كاكل همه آنها قرار 
داشته، چرا كه رجوي به مانند شيطاني عمل 

 افسون مي كند كه با دروغ گفتن بزرگتر همه را
خود نمايد ولي شاهد هستيم وقتي از مناسبات 
جهنمي كه رجوي تروريست داير كرده دور مي 
شويم به ابعاد ديگري از جنايت و فريبكاري 
رهبري فرقه شناخت پيدا مي كنيم و اين نمونه 
كوچكي است كه مي توان به آن پرداخت و اگر 
اكنون هم مريم قجر با شارالتان بازي سعي 

البي هاي غربي خود براي تبليغات دارد از 
در راستاي همان سيستم فرقه . استفاده كنند

اي است كه كسي جرات ندارد سئوالي از وي 
نمايد و بايد مانند برده براي صاحبان خود كار 

  .كنند و جان بدهند
  انجمن نجات مركز مازندران   

  
 

كشورهاي پديده فرقه و فرقه گرايي در 
اروپايي و آمريكايي مانند ويروسي بسيار 
خطرناك بر ضد سالمت و امنيت جامعه 
شناخته شده كه دولت ها و متخصصين براي 
رفع اين معضل و نجات قربانيان فرقه گرايي، 

آنها در . متحد و به جد وارد عمل گرديده اند
اين زمينه به پيشرفت هاي قابل توجهي دست 

در كشور ما با بي تفاوتي و بي پيدا نموده اند كه 
  .توجهي از كنارش عبور مي شود 
فرقه ي دست ساز مسعود رجوي از يك 
سيستم بسيار پيچيده و خطرناك برخوردار 
است كه به سختي براي مردم عادي قابل لمس 
و شناخت مي باشد، چون با مسايل روز 

  .مطابقت ندارد
رجوي تروريست در فرقه اش داراي قدرت 

شستشوي مغزي . توري مطلق استو ديكتا
اعضاي اسير در فرقه خود را با برگزاري 
نشستهاي طوالني، خردكردن عقايد شخصي، 
سخنراني هاي بدون وقفه، نشستهايي كه عمدتا 
در طول شب برگزار مي شود و تا طلوع صبح 

رجوي فريبكار رهبر . به طول مي انجامد
عقيدتي فرقه انديشه و ايدئولوژي خود را بي 
نظير و فوق درك و فهم ديگران مي داند و با 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      
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فرقه ها تالش براي جذب و تسهيل ورود افراد به 
فرقه با بهانه هاي خوش آب و رنگ و رؤيافروشي 

ترسيم بهشتي گاه با وعده هاي مطلقا دروغ با (
و دشواري خروج اعضا از جهنم مخوفي كه ) دنيوي

مساله اي كه گاه هزينه . برايشان ساخته مي شود
هاي گزافي معادل از دست دادن جان يا آزادي و 

  . اعضا را دربردارد  حتي اعتبار و آبروي
متاسفانه در مورد وضعيت اعضاي فرقه رجوي 

فرقه و شاهد همكاري كامل دولت آلباني با سران 
حتي كوتاهي يا بي اعتنايي نهادهاي بين المللي 
ذيربط بويژه كميسارياي عالي پناهندگان هستيم كه 

گاه به _روند خروج يا جدايي اعضا را بسيار دشوار 
 ساخته _قيمت جان يا حبس و شكنجه شديد

نكته تلخ و البته مضحك ماجرا آنجاست كه  .است
و حفظ و چنين تشكيالتي داعيه حضور در قدرت 

كافي است طرح . حراست از حقوق شهروندي دارد
   ده بندي رجوي را بخواني و از سويي خاطرات و
سرگذشت اعضاي جداشده فرقه متبوعش را 
بررسي كني تا حقيقت رذالت و فطرت ناپاك 

يكي از   .تشكيالت اين شبه انسان برايت نمايان گردد
وا مهمترين اسناد مؤيد نقض حقوق بشر و مظالم نار

به اعضاي خواهان جدايي يا بريده از فرقه در سالهاي 
 ديده بان حقوق 2005نه چندان دور، گزارش سال 

بشر است كه تحت عنوان شايسته و به جاي 
 منتشر گرديد و جاي No Exit» خروج ممنوع«

كمترين ترديدي درباره نقض حقوق اعضا در رويه 
و در اين گزارش كه با دقت .سازمان باقي نگذاشت

 تن از 12بيطرفي قابل ستايشي تنظيم گرديد 
اعضاي جداشده فرقه كه پس از جدايي نيز در اروپا 

) با ذكر نام و جزييات قابل استناد(اقامت گزيدند 
ديدبان حقوق . مورد مصاحبه و پرسش واقع شده اند

بشر در گزارش مذكور وضعيت نامطلوب اعضاي 
قصد مخالف مواضع سازمان يا كساني كه بنحوي 

خود براي ترك سازمان را ابراز مي كردند، احراز 
كرده و اشاره مي كند كه برخي از اعضاي مخالف يا 

 تن از 5منجمله (خواهان جدايي از سازمان 
به زندان ابوغريب فرستاده مي ) مصاحبه شوندگان

كليه اعضاي مورد مصاحبه ديدبان حقوق بشر .شدند
 سازمان بدرفتاري و ظلم هاي صورت گرفته توسط

از زندان و شكنجه تا حبس هاي انفرادي طويل 

المدت، ايراد آسيبهاي شديد جسمي و شكنجه 
نسبت به اعضاي مخالف يا خواهان ترك سازمان را 

ديده بان حقوق بشر تاكيد مي .مورد تاييد قرار دادند
كند كه سازمان مجاهدين خلق در خالل دهه 

 داخلي  مخالفان سياسي خود را در زندانهاي1990
خود نگهداري كرده و سپس برخي از آنها را براي 
نگهداري در زندان ابوغريب تحويل مقامات عراقي 

حتي در يك مورد يكي از اعضا بنام محمد . داده اند
از (حسين سبحاني به مدت هشت و نيم سال 

در سلول انفرادي ) 2001 تا ژانويه 1992سپتامبر 
ديدبان .ستسازمان در كمپ اشرف زنداني بوده ا

به نام (حقوق بشر دو مورد مرگ اعضاي سازمان 
تحت بازجويي ) هاي پرويز احمدي و قربانعلي ترابي

) به استناد شهادت شاهدان با ذكر جزئيات(شديد را 
جالب آنكه يكي از مصاحبه شوندگان . تاييد نمود

شخصي بنام ياسر عزتي بود كه اقدامات ظالمانه پدر 
ان بازجوي سازمان را  بعنو_حسن عزتي_خويش 

اين گزارش ديدبان حقوق بشر . مورد تاييد قرار داد
 مربوط به حوادث و مسائل دروني فرقه   گرچه

 است و تنها بخش ناچيزي از 2005رجوي تا سال 
جنايات درون سازماني نسبت به اعضا را انعكاس مي 
دهد كه در مقابل گستردگي جنايات تشكيالت 

حقيقتا ناچيز است اما رجوي طي سالهاي متمادي 
از يك سو مويد اظهارات اعضاي جداشده فرقه 
رجوي در نشستها و مناسبتهاي مختلف است و از 
سوي ديگر گزارشهاي متعدد از اعضاي جدايي خواه 
سازمان و سرگذشت تلخ برخي از آنان در حال 
حاضر نشان مي دهد كه نه تنها رويه سابق در 

زمان متوقف شكنجه و حذف مخالفان دروني سا
نشده بلكه چه بسا با شدت و حدت بيشتري نيز 

به هرحال در سال هاي اخير به .تداوم يافته باشد
لطف تكنولوژي و ابزار ارتباطي امكان رصد 
فعاليتهاي ضدبشري فرقه رجوي و اطالع از وضعيت 
اعضاي مايل به جدايي از فرقه بيش از پيش مهيا 
گشته و در اين زمينه اتخاذ تدابير عاجل از سوي 

و بويژه تشكل هاي مردم (افراد و نهادهاي ذيربط 
در انعكاس صداي جدايي ) ر اين حوزهنهاد فعال د

آناني (خواهان و فراهم سازي زمينه هاي خروج امن 
از ) كه در جنايات ارتكابي فرقه نقشي نداشته اند

  .اسارتگاه رجوي ضرورتي دوچندان مي يابد

اواخر ديماه نشستي با محوريت بررسي : فراق
 فرقه رجوي در هتلي در نقض حقوق بشر در

پاريس برگزار گرديد كه از آن جهت كه غالب 
شركت كنندگان در نشست هاي اين چنيني عمدتا 
جداشدگان يا به تعبير بهتر رهايي يافتگان فرقه 
ضدانساني مجاهدين خلق مي باشند، اهميت و 

طبيعتا ارائه چنين   .يابند جذابيتي دوچندان مي 
 به هردليلي روزگاري را بحثهايي از سوي كساني كه

در قلعه مخوف رجوي گذرانده و با تمام وجود 
فضاي فيزيكي و رواني موجود در اردوگاه 
خودكامگي و استبداد رجويها را لمس نموده اندو از 
سويي نيز پس از رهايي از فرقه روانه كشوري ثالث 

از آن روي كه شائبه تاثيرگذاري يا اجبار (گرديده 
به مراتب از قدرت نفوذ و ) گرددافراد منتفي مي 

تاثيرگذاري باالتري برخوردار بوده و ترديدها نسبت 
به صحت ادعاها و انطباق ادعاها با حقايق تاريخي را 

آنچه كه قريب به اتفاق رهايي  .از اذهان مي زدايد
به تعبير بهتر اسرايي كه ذهن و روح شان _يافتگان 

آن صحه  بر _بيش از جسم شان به بندكشيده شده
مي گذارند دشواري خروج از فرقه براي بازگشت به 
يك زندگي شرافتمندانه و آزاد به دور از استثمار 
جسمي و ذهني، نفرت پراكني، توطئه و خيانت 

مرور حوادث اخير در اردوگاه رجوي و  .است
كه _سرنوشت تلخ افرادي چون ابوالفضل قنادي 

در سوداي بنابر شواهد و گفته هاي اطرافيان سالها 
رهايي از تشكيالت رجوي سوخت تا در نهايت جان 

 و مشكالت و موانعي كه در مسير رهايي _سپرد
افرادي چون احسان بيدي تدارك ديده مي شود 

بعنوان يك نمونه از دهها عضو سازمان كه در _
 حقيقتا ناراحت كننده و _تقالي رهايي هستند

ته كه به ويژه با درنظرگرفتن اين نك. دردناك است
بهرحال خانواده هاي اين افراد در غم فراق عزيزان 
خود و در انديشه رهايي آنان و بازگشت به زندگي 
عادي متحمل چه مصائب روحي و رواني مي 

دردناكتر آنجاست كه بعضا خانواده ها خبر . گردند
فوت نزديكان خود را از رسانه هاي رجوي مي 

 فقط براي درك اين غم جانكاه كافيست. شنوند
لحظه اي خود را در جايگاه آن خانواده تصور 

تشكيالت   نگارنده همواره بر ماهيت فرقه گونه .كنيم
از جمله ويژگيهاي بارز . رجوي تاكيد داشته است  
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مادران و فعاليت هايي كه تا كنون در راستاي 
نيل به اهداف انجمن مادران انجام شده و مسير 

وي . پيش رو را براي حاضرين تشريح نمود
همچنين در خصوص ماهيت ضد انساني و ضد 

الت از ايراني فرقه رجوي و كينه سران تشكي
خانواده ها توضيحات مبسوطي ارائه نمود و به 
مصداقهاي بارز آن در زمان تجمع مادران در 
مقابل پادگان اشرف استناد نمود، مادران به 
دليل حس مشتركشان با خانم عبدالهي و 
آشنايي آنها در فعاليت هاي مشترك درعراق، 
مقابل پادگان اشرف براي رهايي فرزندانشان ، 

  .ان به سخنان وي گوش مي دادند با دل و ج
در پايان صحبت هاي خانم عبدالهي، آخرين 
تصاوير در دسترس فرزندانشان روي پرده 
ويدئو پروژكتور به نمايش در آمد كه اكثرا بعد 
از دهها سال براي اولين بار تصاوير فرزندان خود 

پس از وي آقاي بخشعلي عليزاده .را مي ديدند 
ي انجمن تهران كه عضو جداشده و از اعضا

تجربه زندگي در آلباني و ترفند ها و حيله و 
نيرنگ هاي سران فرقه رجوي عليه نيروهاي 
دربند را دارد، سخنانش را آغاز نمود و با آرامش 
  .و محبتي از جنس خانواده با آنان گفتگو نمود

وي ابتدا به بررسي و تحليل آخرين 

وضعيت سياسي فرقه رجوي در آلباني و در 
رصه بين المللي پرداخت و سپس آخرين ع

اخبار و اوضاع و احوال فرزندان خانواده هاي 
لرستاني را براي مادران توضيح داد و به نمونه 
ترفند هاي فرقه رجوي براي ممانعت اسيران 
فرقه از جداشدن و ارتباط با خانواده خود، زد و 
بند هاي سياسي با مسئولين آمريكايي و 

ناهندگان و ارگانهاي بين كميسارياي عالي پ
المللي را به روشني توضيح داد و در عين حال 
روش ها و اسلوب هاي موثر در تالش خانواده 
ها و همكاري آنان با انجمن نجات براي رهايي 
فرزندانشان را در اختيار آنان گذاشت و تصميم 
هاي مشخص و مشتركي براي فشار حداكثري 

آزادي و رهايي خانواده ها بر فرقه رجوي براي 
مادران حاضر در .فرزندانشان اتخاذ گرديد 

جلسه هر كدام به طور جداگانه طي مصاحبه 
اي براي فرزندان خود پيام دادند و از مسئولين 
  .براي رهايي آنان استمداد طلب نمودند 
قطعنامه پاياني توسط يك نفر از حضار قرائت و 
ي به امضاي همگي رسيد، خانواده ها بر ايستادگ

و ارتباط هرچه فعالتر با انجمن نجات استان و 
ادامه فعاليت براي رهايي فرزندان گرفتار خود 

 .تاكيد نموده و پافشاري نمودند 

گزارش كامل   ات مركز لرستان انجمن نج
همايش تشكل مادران در اين مركز را منتشر 

به گزارش فراق، اين همايش با حضور .كرد
 25خانواده هاي عضو انجمن نجات در تاريخ 

 .دي ماه در خرم آباد برگزار گرديد

ثريا عبدالهي مسؤول تشكل مادران، 
بخشعلي عليزاده از مهمانان و مدعوين جلسه، 

اعضاي انجمن استان و جمعي از مسؤول و 
مادران و خواهران و ساير اعضاي خانواده 

 .قربانيان فرقه در اين جلسه حاضر بودند

جلسه با تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد آغاز 
شد و بعد از خوش آمد گويي و صحبت هاي 
آغازين عضو انجمن نجات استان، خانم 
عبدالهي كه خود يك مادر دلسوخته مي باشد 
وساليان متمادي در فراق فرزند دلبندش 
  .نشسته است، به سخنراني پرداخت 
سخنان سرشار از احساس و عاطفه ايشان از 
درد مشترك، مادران حاضر در جلسه را 

مادران لرستاني در جمعي . دگرگون ساخت
صميمي به صورت جمعي مي گريستند و 
برخي به رسم سنتي با صداي بلند مويه سر 

باتصاوير فرزندانشان صحبت مي مي دادند و 
خانم عبدالهي ضرورت تشكيل تشكل .كردند 

 ممنوع خروج

  دكتر نواب محمدي
  دبيلانجمن نجات استان ار

 
 

 اردبيل استانمركز      

  

   در خرم آباد  قربانيان فراموش شده همايش تشكل مادراني ازگزارش

  يرجو فرقه رانياسي ها خانواده تالش بر ديتأك
 خود فرزندانيي رهاي برا 
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فرقه ها تالش براي جذب و تسهيل ورود افراد به 
فرقه با بهانه هاي خوش آب و رنگ و رؤيافروشي 

ترسيم بهشتي گاه با وعده هاي مطلقا دروغ با (
و دشواري خروج اعضا از جهنم مخوفي كه ) دنيوي

مساله اي كه گاه هزينه . برايشان ساخته مي شود
هاي گزافي معادل از دست دادن جان يا آزادي و 

  . اعضا را دربردارد  حتي اعتبار و آبروي
متاسفانه در مورد وضعيت اعضاي فرقه رجوي 

فرقه و شاهد همكاري كامل دولت آلباني با سران 
حتي كوتاهي يا بي اعتنايي نهادهاي بين المللي 
ذيربط بويژه كميسارياي عالي پناهندگان هستيم كه 

گاه به _روند خروج يا جدايي اعضا را بسيار دشوار 
 ساخته _قيمت جان يا حبس و شكنجه شديد

نكته تلخ و البته مضحك ماجرا آنجاست كه  .است
و حفظ و چنين تشكيالتي داعيه حضور در قدرت 

كافي است طرح . حراست از حقوق شهروندي دارد
   ده بندي رجوي را بخواني و از سويي خاطرات و
سرگذشت اعضاي جداشده فرقه متبوعش را 
بررسي كني تا حقيقت رذالت و فطرت ناپاك 

يكي از   .تشكيالت اين شبه انسان برايت نمايان گردد
وا مهمترين اسناد مؤيد نقض حقوق بشر و مظالم نار

به اعضاي خواهان جدايي يا بريده از فرقه در سالهاي 
 ديده بان حقوق 2005نه چندان دور، گزارش سال 

بشر است كه تحت عنوان شايسته و به جاي 
 منتشر گرديد و جاي No Exit» خروج ممنوع«

كمترين ترديدي درباره نقض حقوق اعضا در رويه 
و در اين گزارش كه با دقت .سازمان باقي نگذاشت

 تن از 12بيطرفي قابل ستايشي تنظيم گرديد 
اعضاي جداشده فرقه كه پس از جدايي نيز در اروپا 

) با ذكر نام و جزييات قابل استناد(اقامت گزيدند 
ديدبان حقوق . مورد مصاحبه و پرسش واقع شده اند

بشر در گزارش مذكور وضعيت نامطلوب اعضاي 
قصد مخالف مواضع سازمان يا كساني كه بنحوي 

خود براي ترك سازمان را ابراز مي كردند، احراز 
كرده و اشاره مي كند كه برخي از اعضاي مخالف يا 

 تن از 5منجمله (خواهان جدايي از سازمان 
به زندان ابوغريب فرستاده مي ) مصاحبه شوندگان

كليه اعضاي مورد مصاحبه ديدبان حقوق بشر .شدند
 سازمان بدرفتاري و ظلم هاي صورت گرفته توسط

از زندان و شكنجه تا حبس هاي انفرادي طويل 

المدت، ايراد آسيبهاي شديد جسمي و شكنجه 
نسبت به اعضاي مخالف يا خواهان ترك سازمان را 

ديده بان حقوق بشر تاكيد مي .مورد تاييد قرار دادند
كند كه سازمان مجاهدين خلق در خالل دهه 

 داخلي  مخالفان سياسي خود را در زندانهاي1990
خود نگهداري كرده و سپس برخي از آنها را براي 
نگهداري در زندان ابوغريب تحويل مقامات عراقي 

حتي در يك مورد يكي از اعضا بنام محمد . داده اند
از (حسين سبحاني به مدت هشت و نيم سال 

در سلول انفرادي ) 2001 تا ژانويه 1992سپتامبر 
ديدبان .ستسازمان در كمپ اشرف زنداني بوده ا

به نام (حقوق بشر دو مورد مرگ اعضاي سازمان 
تحت بازجويي ) هاي پرويز احمدي و قربانعلي ترابي

) به استناد شهادت شاهدان با ذكر جزئيات(شديد را 
جالب آنكه يكي از مصاحبه شوندگان . تاييد نمود

شخصي بنام ياسر عزتي بود كه اقدامات ظالمانه پدر 
ان بازجوي سازمان را  بعنو_حسن عزتي_خويش 

اين گزارش ديدبان حقوق بشر . مورد تاييد قرار داد
 مربوط به حوادث و مسائل دروني فرقه   گرچه

 است و تنها بخش ناچيزي از 2005رجوي تا سال 
جنايات درون سازماني نسبت به اعضا را انعكاس مي 
دهد كه در مقابل گستردگي جنايات تشكيالت 

حقيقتا ناچيز است اما رجوي طي سالهاي متمادي 
از يك سو مويد اظهارات اعضاي جداشده فرقه 
رجوي در نشستها و مناسبتهاي مختلف است و از 
سوي ديگر گزارشهاي متعدد از اعضاي جدايي خواه 
سازمان و سرگذشت تلخ برخي از آنان در حال 
حاضر نشان مي دهد كه نه تنها رويه سابق در 

زمان متوقف شكنجه و حذف مخالفان دروني سا
نشده بلكه چه بسا با شدت و حدت بيشتري نيز 

به هرحال در سال هاي اخير به .تداوم يافته باشد
لطف تكنولوژي و ابزار ارتباطي امكان رصد 
فعاليتهاي ضدبشري فرقه رجوي و اطالع از وضعيت 
اعضاي مايل به جدايي از فرقه بيش از پيش مهيا 
گشته و در اين زمينه اتخاذ تدابير عاجل از سوي 

و بويژه تشكل هاي مردم (افراد و نهادهاي ذيربط 
در انعكاس صداي جدايي ) ر اين حوزهنهاد فعال د

آناني (خواهان و فراهم سازي زمينه هاي خروج امن 
از ) كه در جنايات ارتكابي فرقه نقشي نداشته اند

  .اسارتگاه رجوي ضرورتي دوچندان مي يابد

اواخر ديماه نشستي با محوريت بررسي : فراق
 فرقه رجوي در هتلي در نقض حقوق بشر در

پاريس برگزار گرديد كه از آن جهت كه غالب 
شركت كنندگان در نشست هاي اين چنيني عمدتا 
جداشدگان يا به تعبير بهتر رهايي يافتگان فرقه 
ضدانساني مجاهدين خلق مي باشند، اهميت و 

طبيعتا ارائه چنين   .يابند جذابيتي دوچندان مي 
 به هردليلي روزگاري را بحثهايي از سوي كساني كه

در قلعه مخوف رجوي گذرانده و با تمام وجود 
فضاي فيزيكي و رواني موجود در اردوگاه 
خودكامگي و استبداد رجويها را لمس نموده اندو از 
سويي نيز پس از رهايي از فرقه روانه كشوري ثالث 

از آن روي كه شائبه تاثيرگذاري يا اجبار (گرديده 
به مراتب از قدرت نفوذ و ) گرددافراد منتفي مي 

تاثيرگذاري باالتري برخوردار بوده و ترديدها نسبت 
به صحت ادعاها و انطباق ادعاها با حقايق تاريخي را 

آنچه كه قريب به اتفاق رهايي  .از اذهان مي زدايد
به تعبير بهتر اسرايي كه ذهن و روح شان _يافتگان 

آن صحه  بر _بيش از جسم شان به بندكشيده شده
مي گذارند دشواري خروج از فرقه براي بازگشت به 
يك زندگي شرافتمندانه و آزاد به دور از استثمار 
جسمي و ذهني، نفرت پراكني، توطئه و خيانت 

مرور حوادث اخير در اردوگاه رجوي و  .است
كه _سرنوشت تلخ افرادي چون ابوالفضل قنادي 

در سوداي بنابر شواهد و گفته هاي اطرافيان سالها 
رهايي از تشكيالت رجوي سوخت تا در نهايت جان 

 و مشكالت و موانعي كه در مسير رهايي _سپرد
افرادي چون احسان بيدي تدارك ديده مي شود 

بعنوان يك نمونه از دهها عضو سازمان كه در _
 حقيقتا ناراحت كننده و _تقالي رهايي هستند

ته كه به ويژه با درنظرگرفتن اين نك. دردناك است
بهرحال خانواده هاي اين افراد در غم فراق عزيزان 
خود و در انديشه رهايي آنان و بازگشت به زندگي 
عادي متحمل چه مصائب روحي و رواني مي 

دردناكتر آنجاست كه بعضا خانواده ها خبر . گردند
فوت نزديكان خود را از رسانه هاي رجوي مي 

 فقط براي درك اين غم جانكاه كافيست. شنوند
لحظه اي خود را در جايگاه آن خانواده تصور 

تشكيالت   نگارنده همواره بر ماهيت فرقه گونه .كنيم
از جمله ويژگيهاي بارز . رجوي تاكيد داشته است  
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مادران و فعاليت هايي كه تا كنون در راستاي 
نيل به اهداف انجمن مادران انجام شده و مسير 

وي . پيش رو را براي حاضرين تشريح نمود
همچنين در خصوص ماهيت ضد انساني و ضد 

الت از ايراني فرقه رجوي و كينه سران تشكي
خانواده ها توضيحات مبسوطي ارائه نمود و به 
مصداقهاي بارز آن در زمان تجمع مادران در 
مقابل پادگان اشرف استناد نمود، مادران به 
دليل حس مشتركشان با خانم عبدالهي و 
آشنايي آنها در فعاليت هاي مشترك درعراق، 
مقابل پادگان اشرف براي رهايي فرزندانشان ، 

  .ان به سخنان وي گوش مي دادند با دل و ج
در پايان صحبت هاي خانم عبدالهي، آخرين 
تصاوير در دسترس فرزندانشان روي پرده 
ويدئو پروژكتور به نمايش در آمد كه اكثرا بعد 
از دهها سال براي اولين بار تصاوير فرزندان خود 

پس از وي آقاي بخشعلي عليزاده .را مي ديدند 
ي انجمن تهران كه عضو جداشده و از اعضا

تجربه زندگي در آلباني و ترفند ها و حيله و 
نيرنگ هاي سران فرقه رجوي عليه نيروهاي 
دربند را دارد، سخنانش را آغاز نمود و با آرامش 
  .و محبتي از جنس خانواده با آنان گفتگو نمود

وي ابتدا به بررسي و تحليل آخرين 

وضعيت سياسي فرقه رجوي در آلباني و در 
رصه بين المللي پرداخت و سپس آخرين ع

اخبار و اوضاع و احوال فرزندان خانواده هاي 
لرستاني را براي مادران توضيح داد و به نمونه 
ترفند هاي فرقه رجوي براي ممانعت اسيران 
فرقه از جداشدن و ارتباط با خانواده خود، زد و 
بند هاي سياسي با مسئولين آمريكايي و 

ناهندگان و ارگانهاي بين كميسارياي عالي پ
المللي را به روشني توضيح داد و در عين حال 
روش ها و اسلوب هاي موثر در تالش خانواده 
ها و همكاري آنان با انجمن نجات براي رهايي 
فرزندانشان را در اختيار آنان گذاشت و تصميم 
هاي مشخص و مشتركي براي فشار حداكثري 

آزادي و رهايي خانواده ها بر فرقه رجوي براي 
مادران حاضر در .فرزندانشان اتخاذ گرديد 

جلسه هر كدام به طور جداگانه طي مصاحبه 
اي براي فرزندان خود پيام دادند و از مسئولين 
  .براي رهايي آنان استمداد طلب نمودند 
قطعنامه پاياني توسط يك نفر از حضار قرائت و 
ي به امضاي همگي رسيد، خانواده ها بر ايستادگ

و ارتباط هرچه فعالتر با انجمن نجات استان و 
ادامه فعاليت براي رهايي فرزندان گرفتار خود 

 .تاكيد نموده و پافشاري نمودند 

گزارش كامل   ات مركز لرستان انجمن نج
همايش تشكل مادران در اين مركز را منتشر 

به گزارش فراق، اين همايش با حضور .كرد
 25خانواده هاي عضو انجمن نجات در تاريخ 

 .دي ماه در خرم آباد برگزار گرديد

ثريا عبدالهي مسؤول تشكل مادران، 
بخشعلي عليزاده از مهمانان و مدعوين جلسه، 

اعضاي انجمن استان و جمعي از مسؤول و 
مادران و خواهران و ساير اعضاي خانواده 

 .قربانيان فرقه در اين جلسه حاضر بودند

جلسه با تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد آغاز 
شد و بعد از خوش آمد گويي و صحبت هاي 
آغازين عضو انجمن نجات استان، خانم 
عبدالهي كه خود يك مادر دلسوخته مي باشد 
وساليان متمادي در فراق فرزند دلبندش 
  .نشسته است، به سخنراني پرداخت 
سخنان سرشار از احساس و عاطفه ايشان از 
درد مشترك، مادران حاضر در جلسه را 

مادران لرستاني در جمعي . دگرگون ساخت
صميمي به صورت جمعي مي گريستند و 
برخي به رسم سنتي با صداي بلند مويه سر 

باتصاوير فرزندانشان صحبت مي مي دادند و 
خانم عبدالهي ضرورت تشكيل تشكل .كردند 

 ممنوع خروج

  دكتر نواب محمدي
  دبيلانجمن نجات استان ار
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اين فشارها و .ازدواج و تشكيل خانواده را ندارند
نيز اختالفات موجب شد تا كنون صدها نفر در 
آلباني از اين سازمان جدا شده و روي به زندگي 

ة زيادي فردي مستقل بياورند كه از آن ميان عد
به كشورهاي ديگر رفتند ولي هنوز تعدادي از 
جداشدگان در آلباني هستند كه از هيچگونه 
حقوق و مستمري و امكانات مالي زندگي و 
كاري يك پناهجو برخوردار نيستند زيرا هم 
كميساريا و هم دولت آلباني و هم سازمان 
مجاهدين از تأمين ابتدائي ترين حقوق آنها 

 اند و از آنجا كه دولت آلباني شانه خالي كرده
بنا به خواست سازمان مجاهدين ورود خانواده 
هاي ايراني به اين كشور را ممنوع كرده امكان 
كمك گرفتن مادي و عاطفي و روحي اين افراد 
  .از خانواده هايشان نيز از آنان سلب شده است

ضمن تعطيلي دفتر كميساريا در اين كشور 
ازمان مجاهدين ، در راستاي همين توطئه س

پليس الباني تمام حقوق و مزاياي انان را كه 
رسما در اين كشور پناهجو بوده از آنان سلب 
كرده و حتي يكي از آنان يعني اقاي احسان 
بيدي را كه كارت پناهندگي سياسي كميساريا 
را دارد بدون هيچ دليل و مدركي تنها به علت 
ين تهمت هاي واهي و دشمنانه سازمان مجاهد

ا ز زندگي ازاد در جامعه محروم وبه كمپ 
مسدود شده منتقل كرده است و حتي در صدد 

امضاگيري فريبكارانه از او مبني برترك 
داوطلبانه خاك الباني بوده است كه با هوشياري 

از اين رو ما . خود ايشان خنثي شده است 
جوامع ايرانيان مقيم كشورهاي مختلف اروپا، 

ستراليا و آسيا به آن مقام و نهاد آمريكا، كانادا، ا
محترم بين المللي وظايف قانوني كميسارياي 

در )) UNHCRعالي پناهندگان ملل متحد 
مقابل زندگي افراد جدا شده از سازمان 
مجاهدين در آلباني را كه عالوه بر فشارها و 
تهديدهاي اعمال شده به آنان از سوي اين 

قوق و كار و سازمان از هر گونه امكان دريافت ح
اشتغال و مسافرت و ديدار با خانواده محروم مي 
باشند ياد آور مي شويم و خواستار اقدام فوري 
كميساريا طبق قوانين بين المللي براي تأمين 
حقوق اولية زندگي و امنيت اين پناهجويان 
ايراني در كشور آلباني از جمله پرداخت 

ت براي حماي.مستمري ماهانه براي آنان هستيم
از اين كمپين مي توانيد به نشاني زير مراجعه 

  :نمائيد
https://avaaz.org/de/community

_petitions/filippo_grandi_flypwgrnd

y__nmh_jwm_yrnyn_mqym_khrj_z_

khshwrbryst_mhtrm_khmysryy_ly_p

nhndgn_mll_mthd_/share/?new&jBi

eupb 

 

  
 آمريكا، كانادا، جمعي از ايرانيان مقيم اروپا،

   استراليا وآسيا با تشكيل يك كمپين، درباره
وضعيت جداشده هاي فرقه رجوي اعالم نگراني 

تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري.كردند
تشكيل دهنده هاي اين كمپين همچنين در 
يك نامه سرگشاده به رياست كميسارياي عالي 
پناهندگان ملل متحد خواستار تأمين حقوق 

ية زندگي و امنيت اين پناهجويان ايراني در اول
متن اين نامه سرگشاده را در .كشور آلباني شدند

  :زير مي خوانيد
  جناب آقاي فليپو گراندي

رياست محترم كميسارياي عالي پناهندگان   
   ژنو- ملل متحد

با درود؛ ما جوامع ايرانيان مقيم خارج از 
 كشور با نگراني تمام وضعيت وخامت بار زندگي
ايرانيان جدا شده از سازمان مجاهدين خلق 

در كشور آلباني را دنبال مي ) MEK(ايران 
  بعد از انتقال اين ايرانيان پناهجو. كنيم

از عراق به كشور آلباني كه با همكاري 
كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد 

)UNHCR ( براي حفظ امنيت جاني آنان
انبه صورت گرفت، قرار بود طبق توافق سه ج

بين آمريكا و دولت آلباني و سازمان مجاهدين 
به اين پناهجويان با كمك و همياري 
كميسارياي عالي پناهندگان امكانات زندگي 
آزاد و ادغام در جامعة آلباني داده شود؛ ولي 
بعدا در زد و بند بين سازمان مجاهدين و 
بخشهايي از دولت آلباني اين توافق اوليه نقض 

يارات در رابطه با اين انتقال و شد و تمام اخت
افراد منتقل شده و زندگي آنان در آلباني به 
سازمان مجاهدين محول گرديد و در نتيجه 
بارديگر همانند زمان حضور آنها در عراق اين 
افراد توسط رهبران سازمان تحت كنترل و 
محدوديتهاي كامل ارتباطي و حتي در زندگي 

 حق و امكان فردي شان قرار گرفتند بطوريكه
هيچگونه تماس و ارتباط و ديدار با خانواده 
هايشان در ايران و كشورهاي ديگر و حتي 
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  پژواك

  كمپين جوامع ايرانيان مقيم خارج از كشور 

 عليه جنايت هاي فرقه رجوي

 

  خود صاحبي برا ديبا كهيي ها برده
  دهند جان و كرده كار

  مجيد محمدي
 

استفاده از روش هاي شستشوي مغزي در 
صدد تغييرات كلي در اعضاي اسير براي ترويج 
  .عقايد و حفظ جايگاه خودش مي نمايد
نشست هاي مغزشويي طوالني و مستمر، بر 
ذهن، روح و روان افراد كار مي شود تا براي 
 و شخص رجوي و اطاعت بي چون و چرا

اجراي آن و خرد كردن افراد ، تا ديگر كسي 
نتواند حرفي براي گفتن داشته باشد و مطيع 
  .بي چون و چرا براي رهبري فرقه باشد 
در سيستم فرقه اي رجوي ابتدا همه بايد 
وفاداري خود را نشان دهند كه از دادن تعهدات 
بي چون و چرا، نداشتن احساسات عاطفي و 

ق و عالقه به ديگران، كشتن آنها، نداشتن عش
توهين كردن به خانواده، پرورش دادن تخم 
نفرت و كينه كشي عليه همديگر و در نهايت 
ابزاري دست سازمان و تشكيالت براي پيشبرد 

  .اهداف خيانت كارانه رجوي 
  

در سيستم فرقه اي، همه چيز براي رهبري 
همه عشق و عالقه بايد در . آن مي باشد 

اشد و كينه و نفرت عليه چهارچوب تشكيالت ب
اين سيستم . خانواده و ديگران پرورش مي يابد

فرقه اي رجوي است كه هنوز شاهد هستيم 

كه نفرات جرات فكر كردن و تصميم گيري 
براي خود را ندارند و به همين خاطر بايد در 
جهنمي كه رجوي براي آنان ساخته ، جان 
بدهند و بعد يك تعريف كشكي از مريم قجر 

  .سوم رجوي و ديگر هيچ زن 
شايد براي گفتن مسائل فرقه اي نتوان همه 

ولي چيزي كه وجود دارد با . جوانب را بيان كرد
شناختي كه از مناسبات فرقه اي كه در دنيا 
هست فرقه رجوي در كاكل همه آنها قرار 
داشته، چرا كه رجوي به مانند شيطاني عمل 

 افسون مي كند كه با دروغ گفتن بزرگتر همه را
خود نمايد ولي شاهد هستيم وقتي از مناسبات 
جهنمي كه رجوي تروريست داير كرده دور مي 
شويم به ابعاد ديگري از جنايت و فريبكاري 
رهبري فرقه شناخت پيدا مي كنيم و اين نمونه 
كوچكي است كه مي توان به آن پرداخت و اگر 
اكنون هم مريم قجر با شارالتان بازي سعي 

البي هاي غربي خود براي تبليغات دارد از 
در راستاي همان سيستم فرقه . استفاده كنند

اي است كه كسي جرات ندارد سئوالي از وي 
نمايد و بايد مانند برده براي صاحبان خود كار 

  .كنند و جان بدهند
  انجمن نجات مركز مازندران   

  
 

كشورهاي پديده فرقه و فرقه گرايي در 
اروپايي و آمريكايي مانند ويروسي بسيار 
خطرناك بر ضد سالمت و امنيت جامعه 
شناخته شده كه دولت ها و متخصصين براي 
رفع اين معضل و نجات قربانيان فرقه گرايي، 

آنها در . متحد و به جد وارد عمل گرديده اند
اين زمينه به پيشرفت هاي قابل توجهي دست 

در كشور ما با بي تفاوتي و بي پيدا نموده اند كه 
  .توجهي از كنارش عبور مي شود 
فرقه ي دست ساز مسعود رجوي از يك 
سيستم بسيار پيچيده و خطرناك برخوردار 
است كه به سختي براي مردم عادي قابل لمس 
و شناخت مي باشد، چون با مسايل روز 

  .مطابقت ندارد
رجوي تروريست در فرقه اش داراي قدرت 

شستشوي مغزي . توري مطلق استو ديكتا
اعضاي اسير در فرقه خود را با برگزاري 
نشستهاي طوالني، خردكردن عقايد شخصي، 
سخنراني هاي بدون وقفه، نشستهايي كه عمدتا 
در طول شب برگزار مي شود و تا طلوع صبح 

رجوي فريبكار رهبر . به طول مي انجامد
عقيدتي فرقه انديشه و ايدئولوژي خود را بي 
نظير و فوق درك و فهم ديگران مي داند و با 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

32  2  
 

ي
ليل

تح
ي 

خبر
ه 
جل

م
 

  98  زمستان   ا22شماره  

3
 پژواك

  98  زمستان   ا22شماره  
  فــراق نامه فــراق نامه 

ي
ليل

تح
ي 

خبر
ه 
جل

م
 

88  29  

قلي پور، ارشادي ، دولت پناه، عبدلي، 
يوسفي سادات، پرورش، مهدي زاده ، صحبت 
زاده ، مجردي، ناظري ، عبداللهي، مستانه ، 
سيلمان جاه، نصرتي، اسدزاده ، ربيعي، صمدي، 

زاده نياري، عزيززاده، بشارتي، ارسي، علي
  نصيري، نظري، صباحتي، شعباني، محمدي

  
حسين رضايي، برادر چشم انتظار يكي از 

  :اسيران فرقه رجوي
 و گفتن دروغي رجو فرقه سركرده كار

 است دادن بيفر
برادر چشم انتظار يكي از اسيران فرقه 

ي كارش دروغ سركرده فرقه رجو :رجوي گفت
  .گفتن و فريب دادن است

  
  
  
  
  
  
  

از زماني كه از عراق به آلباني منتقل شده 
انتظار داشتم طي . اي به شما دسترسي ندارم

اين مدت تماسي با ما داشته باشي، الاقل با 
مادرت تماسي مي گرفتي، خيلي نگران 
شماست و دلش براي شما تنگ شده است 

 هستند، خانواده ات كماكان منتظر شما.
  .بخصوص مادرت، منتظرت هستيم 

  
ي ستيترور فرقه از رحمان ديجاوي آقا
 دينمائ ديبازدي آلبان كشور دري رجو

جمعي از خانواده هاي اسيران فرقه رجوي 
در استان مركزي به گزارشگر ويژه حقوق بشر 

 .سازمان ملل نامه نوشتند
به گزارش فراق به نقل از انجمن نجات 
مركز اراك، خانواده هاي استان مركزي در اين 

ويد رحمان از درون فرقه نامه، بازديد جا
 .تروريستي رجوي در آلباني را خواستار شدند

آقاي جاويد :متن اين نامه به شرح زير است
رحمان شما واقعا گزارشگر سازمان ملل 
هستيد؟ گزارشگر كدام حقوق بشر؟ شما فقط 
در رابطه با ايران و مردم ايران دست به قلم مي 

طه مي شويد و سخنراني هاي كشافي در اين راب

چرا از سازمان تروريستي مجاهدين در . كنيد
كشور آلباني بازديد به عمل نمي آوريد و نقض 
حقوق بشر را در اين سازمان تروريستي ببينيد؟ 
. ببينيد كه فرزندان ما به چه روزي افتاده اند

درخواستي كه از شما داريم اين است كه از 
درون سازمان تروريستي مجاهدين در آلباني 

ديد به عمل بياوريد و از آنها بخواهيد بصورت باز
جداگانه و به دور از سران سازمان با فرزندان ما 

آنوقت خواهيد ديد كه فرزندان ما .مالقات كنيد
خواهان ماندن در سازمان تروريستي مجاهدين 

فرزندان ما خسته شدند و مي خواهند . نيستند
آزاد زندگي كنند هر چند كه ديگر عمري براي 

  .ها باقي نمانده استآن
  

 رانياسي ها خانواده جمع از مهرباني پدر
 ديكش پري رجو فرقه

بازهم پدري مهربان از ميان خانواده هاي 
به گزارش پايگاه .اسيران فرقه رجوي پر كشيد

محمدعلي «تحليلي فراق، باخبر شديم - خبري
 ديده، با چشماني باز و در پدري رنج» بهارلو

انتظار ديدار فرزند، چشم از اين جهان خاكي 
به گزارش انجمن نجات اصفهان .فرو بست

 سال مي باشد 36فرزند وي، » حسنعلي بهارلو«
پرواز تلخ . كه اسير فرقه جنايتكار رجوي است

امي اين پدر را به خانواده محترم بهارلو و تم
  .يمئبازماندگان تسليت عرض مي نما

  
جمعي از خانواده هاي اسيران فرقه رجوي 
در استان قزوين خطاب به مسئول سياست 

  :خارجي اتحاديه اروپا 
 خواستاري رجو فرقه رانياسي ها خانواده

 هستند بشر حقوق نيتريي ابتدا شدنيي اجرا
سوم ما خانواده هاي اسيران دربند گروه مو

به مجاهدين سالهاست كه به واسطه اقدامات 
محدود كننده و ضد انساني سران فرقه رجوي 
از مالقات آزادانه و هرگونه تماس با عزيزان 

   ما از شما به عنوان. دربند مان محروم مانده ايم
 كه   مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا

حامي حقوق بشر هستيد خواستار ابتدايي ترين 
اني كه حق ديدار با فرزند و يا عزيز حقوق انس

دربندش مي باشد را داريم و تاكنون از مالقات 
با فرزندان خود محروم مانده ايم بنابراين ما 

  .همگي نگران وضعيت فرزندانمان مي باشيم
  
  
  
  
  
  
  

 تماس كي جزي ا خواسته كهي مادر
 رفت نداشت، خود پسر با

، 98 بهمن 7در اولين ساعات روز دوشنبه 
بهشتي ) ميالد(خانم زهرا كزازي، مادر مصطفي 

اسير در فرقه رجوي در آلباني، چشم از جهان 
خانم كزازي به جمع مادران چشم .فروبست

تظاري پيوست كه حسرت حتي يك تماس از ان
مادر . جانب فرزندشان بر دلشان باقي ماند

بهشتي ها بعد از قرباني شدن پسر بزرگش 
مرتضي بهشتي، خواسته اي جز يك تماس از 
جانب پسر دومش مصطفي نداشت كه رجوي 

  عاطفه نادعليان. آن را هم از وي دريغ نمود
  

ان فرقه مادر يكي از اسيرثريا عبداللهي ، 
رجوي خطاب به مسئول جديد سياست 

  :خارجي اتحاديه اروپا
 فرقه رانياسي ها خانواده مشكل

 دينمائ حلي آلبان دولت با راي رجو
  »خوزپ بورل«جناب آقاي 

  مسئول محترم سياست خارجي اتحاديه اروپا
م كه بنده مادري از هزاران مادر هست

. قربانيان فراموش شده فرقه رجوي شديم
فرزندان ما سالهاست با انواع روش هاي 
مغزشويي در فرقه تروريستي رجوي موسوم به 

بارها همراه . گرفتار شدند» مجاهدين خلق«
ساير مادران چشم انتظار به مقر فرقه رجوي در 
كشور عراق مراجعه كرديم تا با فرزندان خود 

م اما مسئوالن اين فرقه با ديداري داشته باشي
خانواده . سنگ و گلوله از ما استقبال كردند

هاي اسيران فرقه رجوي سالهاست با مقام هاي 
بين المللي و سازمان هاي حقوق بشري در اين 
رابط مكاتبه دارند اما متاسفانه تا كنوني پاسخي 
شايسته به كمترين حقوق انساني آنها داده 

  .نشده است
ر در فرقه رجوي حتي اجازه اسيران گرفتا

خانواده ها . يك تماس ساده تلفني را هم ندارند
فقط مي خواهند از وضعيت عزيزان خود با 
خبر شوند، لذا از آن مقام محترم خواهشمند 
است مشكل ما را با دولت آلباني مطرح نموده 
تا راهي براي ديدار و يا يك تماس تلفني بي 

  .واسطه فراهم گردد
اده هاي اسيران فرقه رجوي در اسامي خانو

  :استان اردبيل كه متن اين نامه را تاييد كردند

اساس معامالت كثيف سياسي و پشت پرده 
مي توان . استوار گرديده را كنار بگذاريم

دريافت، عالقه وافر خاندان آقاي متا براي 
ديدارهاي پي درپي از مقر فرقه رجوي صرفا 

نبوده و احتماال پشت براي محض رضاي خدا 
اين ادا بازيها مسائل ديگري درحال وقوع است 

  ». بي مايه فطير است«و به قول ايرانيها 
شايان ذكراست پس از ديدار رئيس جمهور 
آلباني از مقر تروريست ها با خواسته مريم 
رجوي، احسان بيدي يكي از جداشدگان از آن 
فرقه توسط پليس آلباني با زير پا گذاشتن 

نوانسيون هاي سازمان ملل، دستگير و روانه ك
  .زندان شد

ماجراي مالقات خانم كروئه مازي هرچه 
باشد براي دولت مردان آلباني و به طور خاص 
خانواده آقاي رئيس جمهور، مايه سرشكستگي 
است كه چشم بر واقعيت هاي ذاتي اين فرقه 
بد نام بسته و از سرنوشت برخي شيوخ عراق 

دهه حضور در آن كشور كه با كه در طول سه 
پول هاي اهدايي رجوي بازيچه دست آنها شده 

جامعه خانواده هاي جدا .بودند عبرت نگرفته اند
شده و خانواده هاي اعضاي گرفتار در فرقه 
رجوي هرگونه معامله برسر جداشدگان حاضر 
     در كشور آلباني را به شدت محكوم و اعالم

  .عمال آنها خواهد بود مي دارد جهان نظاره گر ا
  انجمن نجات مركز زنجان

  

  
 

   گرفتاري اعضاي ها خانواده
  راي آلباني ها جداشده سر بر معامله هرگونه 

  كنندي م محكوم 
  

ماجراي مالقات خانم كروئه مازي هرچه باشد براي دولت مردان آلباني و به طور خاص خانواده آقاي رئيس جمهور، مايه 
در طول سه دهه سرشكستگي است كه چشم بر واقعيت هاي ذاتي اين فرقه بد نام بسته و از سرنوشت برخي شيوخ عراق كه 
  اندحضور در آن كشور كه با پول هاي اهدايي رجوي بازيچه دست آنها شده بودند عبرت نگرفته

  

ردبيلاردبيل ستانمركز       ا ستانمركز       ا ا

چندي از ديدار ايلير متا رئيس جمهور
 نگذشته كه 3آلباني از مقر موسوم به اشرف 

ئيس  همسر ايشان مونيكا كروئه مازي، و ر
جنبش سوسياليست ها چهارشنبه نهم بهمن 

 مقر تروريستي رجوي ها در )2020ژانويه 29(
 .در آلباني حاضر و با مريم رجوي ديدار كرد

به ظاهر ميهمان نوازي مريم رجوي به مذاق 
خانواده رئيس جمهور آلباني خوش آمده، شايد 
هم پشت پرده خبرهايي است كه ازديد عموم 
مخفي مانده و معلوم نيست سر كرده فرقه چه 

يفه فداكاري از جيب مبارك كرده كه پاي طا
 آقاي رئيس جمهور از قلعه مانز قطع نمي شود؟

اگر تعارفات سياسي در دنياي كنوني كه بر 

 بين الملل 
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 تا 1939ي دوم خالل سال هاي جنگ جهان
آلمان نازي به . اس. به دست قواي اس1945

فرماندهي سرهنگ رودلف هوس و همكارانش 
در اين اردوگاه ) دكتر يوزف منگله و تني چند(

ها را   درصد آن90اند كه بالغ بر  كشته شده
يهوديان تبعيدي و مابقي را زندانيان سياسي 

هاي   كولي– اسراي جنگي شوروي –لهستاني 
يي وساير اسراي جنگي متفقين تشكيل اروپا
  .دادند مي

 ميالدي به وسيله 1945اين اردوگاه در سال 
نيروهاي ارتش سرخ شوروي به فرماندهي ژنرال 
. ژوكوف از دست قواي آلمان نازي آزاد گرديد

گانه اردوگاه آشويتس به صورت  امروزه مجتمع سه
شاهد تاريخ جهت بازديد جهانگردان از سراسر 

 ميالدي، 1979در سال .است رآمدهجهان د
) سازمان ميراث فرهنگي جهاني ( سازمان يونسكو 

نماد بي رحمي انساني «اين اردوگاه را به عنوان 
 در   »نوعان خود در قرن بيستم نسبت به هم 

ساالنه . فهرست ميراث جهاني يونسكو قرار داد
هفتصد هزار نفر از اين اردوگاه مرگ و كار اجباري 

 ميالدي 1990تا سال .ه عمل مي آورندبازديد ب
تابلويي در ورودي اردوگاه آشويتس توسط دولت 

شدگان در  لهستان نصب شده بود كه شمار كشته
در . كرد اين اردوگاه را چهار ميليون نفر عنوان مي

اين سال، تابلوي جديدي در محل گذاشته شد كه 
تر يك و نيم  شدگان را عدد دقيق تعداد كشته

  .فر معرفي كردميليون ن
بله دوستان عزيز ، همانطور كه مي بينيد 
شباهت زيادي وجود دارد، به ويژه در زماني كه 
فرقه رجوي در عراق و در كمپ هاي موسوم به 

  .اشرف و ليبرتي مستقر بود 
را كه اكنون فرقه » مانز«من كمپ موسوم به 

رجوي در آن ساكن مي باشد را فقط در حد 

 

ي
ليل

تح
ي 

خبر
ه 
جل

م
 

به كرات در » آشوويتس«بنده از واژه زندان 
نوشته هايم استفاده كرده و در يك شبيه سازي 
گفته ام كه كمپ ها و اسارتگاه رجوي دست كمي 
از زندان آشوويتس هيتلر ندارند، زيرا تداعي كننده 
خاطرات بسيار وحشتناكي مي باشد كه بشريت 

  .ه خود ديده استدر تاريخ ب
در زير مروري مي كنيم بر زندان واقعي 

تا ببينيم كه اين اردوگاه ) آشوويتز(» آشوويتس«
كار اجباري آلمان نازي واقعا شباهت دارد با زندان 
هاي رجوي يا كه نه، من دارم اغراق مي كنم و 

  .بهتان مي زنم
نگاهي اجمالي به تاريخچه اردوگاه هاي كار 

كه بعدا به اردوگاه هاي » آشوويتس«اجباري 
  :مرگ هيتلري تبديل گشت

بزرگترين و مجهزترين اردوگاه كار اجباري 
آلمان نازي بود كه در طول اشغال لهستان توسط 

  .ها ساخته و تجهيز شده بود نازي
     :شامل سه اردوگاه اصلي بود » آشوويتس«

هاي آدم سوزي كه براي  هاي گاز و كوره اتاق
اندازي  طور گسترده راه  اردوگاه به اولين بار در اين

 مايلي 37ها تقريباً در  اين مجموعه اردوگاه. شدند
 - غرب شهر كراكوف لهستان، نزديك به مرز آلمان

. در سيلسيا قرار دارند) پيش از جنگ(لهستان 
اي كه آلمان نازي پس از تهاجم و غلبه بر  منطقه

 ميالدي به صورت موقت آن را 1939لهستان در 
  .يمه خاك خود نموده بودضم

اس، سه اردوگاه اصلي شرح داده  . مقامات اس
چيم بنا  شده را نزديك به شهر لهستاني اوشوين

  :كردند
   ميالدي1942 در ماه مه 1آشويتس 
   ميالدي1942 در اوايل 2آشويتس 
  1942 در اكتبر 3آشويتس 

در مجموع نزديك به چهار ميليون نفر در 

استانمركز      

  98  زمستان   ا22شماره  

3
 آينه

  98  زمستان   ا22شماره  
   فــراق نامه فــراق نامه 
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  بيشتر بايد مراقب باشيد
بيكاري همه : پيام به آب حوض خالي كن

  جا هست اينقدر دل دل نكن
سر چهارراه اگر : ماشينپيام به شيشه شور 

  ديدي اقدام كن
فردا شما يك ديدار : پيام به گربه شور

  !خواهي داشت با گربه قصاب محله
شما از رفتن به باالي : پيام به كفتر باز 

  پشت بام تا بعد خودداري كنيد
داداش از بس : پيام به بقالي سر كوچه

  گرون مي دي ديگه ازت نمي خرن
اري نمي دوني انگ: پيام به رضا موتوري

  بنزين گرون شده
  

. بله دوستان، پيام از اين قبيل زياد هست
اگر تشابهي احساس كرديد تقصير بنده نيست، 

بيشتر منظورم .جنس پيام ها اين گونه است
اين است كه با اين گونه پيام ارسال كردن ها، 
فرقه رجوي تالش دارد جوان ها را از راه به در 

 كه سر انجامش ناكجا نمايند و به وادي بكشاند

    بيچاره ها بعد از دستگيري تازه . آباد است
مي فهمند كه چه باليي سرشان آمده و ديگر 

عناصر فرقه . كسي نيست كه كمك شان كند
هم از آن طرف تكذيب مي كنند كه دستگير 
شدگان ربطي به فرقه ندارند و كانون هاي 
 شورشي در حال شورش هستند و آزادانه براي

اين ! . خودشان در خيابان ها جوالن مي دهند 
گونه است كه حتي اين وابستگان به آژانس 

و يا » اي. آي. سي«هاي امنيتي خارجي مثل 
و يا ساير نهادهاي امنيتي خارجي » 6. آي. ام«

مسئوليت به گردن نمي گيرند و شانه خالي مي 
بنابر اين حتما به دوستانتان و آشنايانتان و .كنند
اده هايي كه در اطراف تان است هوشياري خانو

بدهيد تا گول اين مدل فريب ها را نخورند و 
فكر نكنند كه خبري است و بعد از دستگير 

باز تاكيد دارم اگر .ديگر پشيماني سودي ندارد
راديو «قصد خنديدن داريد به راديو موسوم به 

هر چند كه هر شادي . گوش بدهيد »مجاهد
دست كمي از سم مار كه از آنان برسد هم 

  .خطرناك ندارد
 

  
يكي از شوهاي مسخره فرقه مدتي است 

راديو «رجوي در برنامه راديويي موسوم به 
  .پخش مي شود» مجاهد

 ساعته 24اين رسانه مسخره رجوي به طور 
 و خالي بندي از نوع در حال مغز شويي

رجويسم است كه اكثريت قريب به اتفاق مردم 
خوشبختانه با كاركرد هاي خطرناك آن 

  .آشنايي دارند و دوري هم مي جويند
در اين ايام كه مقداري فضاي داخل ايران 
به خاطر حوادثي كه اتفاق افتاد متشنج شد اين 
رسانه رجوي در حال فرستادن پيام هاي 
مسخره اي بود كه اگر مي خواهيد مقداري 
بخنديد دقايقي به آن گوش بدهيد تا با شنيدن 
كد هاي ارسالي به فريب خوردگان به ظاهر 

 آن طور كه پيداست .فعال فرقه حسابي بخنديد
كانون هاي موهوم شورشي رجوي در داخل 
كشور بدون اين كد ها دست از پا خطا نمي 
كنند و لحظه مره منتظر شنيدن پيام هاي 
  .ارسالي از طريق راديو مجاهد هستند

به برخي از كدهايي كه آنان ارسال مي كنند 
  :توجه كنيد 

  
پيام ها عين همان پيام هايي است كه ( 
 مي شود، اگر ترديد داشتيد خودتان ارسال

  )گوش بدهيد تا حساب كار دستتان بيايد 
امروز كاري نكن تا آفتاب : پيام به جغد شب

  غروب كنه
شما در اين ايام : پيام به پيرزن خفه كن
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 پيام

 اردبيل استانمركز      اردبيل 

 ولي از اسمي كه    امس هاي هوايي ديده
 كامال معلوم   »3اشرف « برايش انتخاب كرده اند، 

است كه دقيقا مثل همان اشرف در عراق درست 
كرده اند، با همان خصلت ها و خصوصيات ضد 

همين كه آن زمان . انساني كه اشرف عراق داشت
اجازه داده نمي شد كه انسانها با خانواده هايشان و 

ي بيرونشان ارتباط برقرار كنند،  با دنيا  به دنبال آن
مي شود فهميد كه كمپ اشرف زندان و اردوگاه 

. رجوي بود» آشوويتس«هاي مرگ و كار اجباري 
لعنت «ما در آن زمان به كمپ اشرف مي گفتيم 

  .»آباد

عك

هيتلري » آشوويتس«مگر در اردوگاه مرگ 
چكار مي كردند ؟ در قدم اول به اسارت در آوردن 

ذهني و بعد قطع هر گونه فكري و جسمي و 
اجازه نمي .  بود  ارتباط مادي فرد با دنياي بيرون

دادند كه كمترين ارتباطي با انسان هاي ديگر و 
 به   پيرامونش برقرار كند يعني منزوي كردن افراد

قطع از همه احساسات و . شديدترين شكل ممكن
عواطف انساني و در نهايت مرگي به شكل 

هم اكنون نيز انسان ها را .يخشونت بار و ضد انسان
 مي كشند و به اسم 3در كمپ موسوم به اشرف 

بيماري و خفگي در آب و غيره حذف فيزيكي مي 
دوستان عزيز به خاطر دنياي ارتباطات و   . نمايند

فناوري هاي موجود خيلي از آن جنايت ها به آن 
شكل انجام نمي شود، اتفاقا از پيچيدگي خاصي 

 نحوه انجامشان فرق   و فقطبرخوردار شده اند 
كرده است بنابراين مي بينيد كه انتخاب اين اسم 
براي كمپ ها و يا همان اردوگاه هاي اجباري كار 
و مرگ رجوي بي سبب نبوده و بسيار شباهت 

بنابراين با عزمي دو چندان و اراده اي  .دارند
فوالدين بايد اين كمپ ها و اردوگاه هاي مرگ را 

برچيد و اسراي در زنجير فكري و از هم پاشاند، 
  .ذهني و جسمي را نجات داد

  
 

ي ها شباهت بهي نگاه
» تسيآشوو «زندان

 يرجو اسارتگاه با تلريه

 

  
    اختصاصي فراق-  بخشعلي عليزاده

  »راديو مجاهد«مسخره بازاري به نام  
بيكاري همه جا هست : پيام به آب حوض خالي كن

  اينقدر دل دل نكن
  

  انجمن نجات استان اردبيل
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 تا 1939ي دوم خالل سال هاي جنگ جهان
آلمان نازي به . اس. به دست قواي اس1945

فرماندهي سرهنگ رودلف هوس و همكارانش 
در اين اردوگاه ) دكتر يوزف منگله و تني چند(

ها را   درصد آن90اند كه بالغ بر  كشته شده
يهوديان تبعيدي و مابقي را زندانيان سياسي 

هاي   كولي– اسراي جنگي شوروي –لهستاني 
يي وساير اسراي جنگي متفقين تشكيل اروپا
  .دادند مي

 ميالدي به وسيله 1945اين اردوگاه در سال 
نيروهاي ارتش سرخ شوروي به فرماندهي ژنرال 
. ژوكوف از دست قواي آلمان نازي آزاد گرديد

گانه اردوگاه آشويتس به صورت  امروزه مجتمع سه
شاهد تاريخ جهت بازديد جهانگردان از سراسر 

 ميالدي، 1979در سال .است رآمدهجهان د
) سازمان ميراث فرهنگي جهاني ( سازمان يونسكو 

نماد بي رحمي انساني «اين اردوگاه را به عنوان 
 در   »نوعان خود در قرن بيستم نسبت به هم 

ساالنه . فهرست ميراث جهاني يونسكو قرار داد
هفتصد هزار نفر از اين اردوگاه مرگ و كار اجباري 

 ميالدي 1990تا سال .ه عمل مي آورندبازديد ب
تابلويي در ورودي اردوگاه آشويتس توسط دولت 

شدگان در  لهستان نصب شده بود كه شمار كشته
در . كرد اين اردوگاه را چهار ميليون نفر عنوان مي

اين سال، تابلوي جديدي در محل گذاشته شد كه 
تر يك و نيم  شدگان را عدد دقيق تعداد كشته

  .فر معرفي كردميليون ن
بله دوستان عزيز ، همانطور كه مي بينيد 
شباهت زيادي وجود دارد، به ويژه در زماني كه 
فرقه رجوي در عراق و در كمپ هاي موسوم به 

  .اشرف و ليبرتي مستقر بود 
را كه اكنون فرقه » مانز«من كمپ موسوم به 

رجوي در آن ساكن مي باشد را فقط در حد 
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ي 
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به كرات در » آشوويتس«بنده از واژه زندان 
نوشته هايم استفاده كرده و در يك شبيه سازي 
گفته ام كه كمپ ها و اسارتگاه رجوي دست كمي 
از زندان آشوويتس هيتلر ندارند، زيرا تداعي كننده 
خاطرات بسيار وحشتناكي مي باشد كه بشريت 

  .ه خود ديده استدر تاريخ ب
در زير مروري مي كنيم بر زندان واقعي 

تا ببينيم كه اين اردوگاه ) آشوويتز(» آشوويتس«
كار اجباري آلمان نازي واقعا شباهت دارد با زندان 
هاي رجوي يا كه نه، من دارم اغراق مي كنم و 

  .بهتان مي زنم
نگاهي اجمالي به تاريخچه اردوگاه هاي كار 

كه بعدا به اردوگاه هاي » آشوويتس«اجباري 
  :مرگ هيتلري تبديل گشت

بزرگترين و مجهزترين اردوگاه كار اجباري 
آلمان نازي بود كه در طول اشغال لهستان توسط 

  .ها ساخته و تجهيز شده بود نازي
     :شامل سه اردوگاه اصلي بود » آشوويتس«

هاي آدم سوزي كه براي  هاي گاز و كوره اتاق
اندازي  طور گسترده راه  اردوگاه به اولين بار در اين

 مايلي 37ها تقريباً در  اين مجموعه اردوگاه. شدند
 - غرب شهر كراكوف لهستان، نزديك به مرز آلمان

. در سيلسيا قرار دارند) پيش از جنگ(لهستان 
اي كه آلمان نازي پس از تهاجم و غلبه بر  منطقه

 ميالدي به صورت موقت آن را 1939لهستان در 
  .يمه خاك خود نموده بودضم

اس، سه اردوگاه اصلي شرح داده  . مقامات اس
چيم بنا  شده را نزديك به شهر لهستاني اوشوين

  :كردند
   ميالدي1942 در ماه مه 1آشويتس 
   ميالدي1942 در اوايل 2آشويتس 
  1942 در اكتبر 3آشويتس 

در مجموع نزديك به چهار ميليون نفر در 

استانمركز      
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  بيشتر بايد مراقب باشيد
بيكاري همه : پيام به آب حوض خالي كن

  جا هست اينقدر دل دل نكن
سر چهارراه اگر : ماشينپيام به شيشه شور 

  ديدي اقدام كن
فردا شما يك ديدار : پيام به گربه شور

  !خواهي داشت با گربه قصاب محله
شما از رفتن به باالي : پيام به كفتر باز 

  پشت بام تا بعد خودداري كنيد
داداش از بس : پيام به بقالي سر كوچه

  گرون مي دي ديگه ازت نمي خرن
اري نمي دوني انگ: پيام به رضا موتوري

  بنزين گرون شده
  

. بله دوستان، پيام از اين قبيل زياد هست
اگر تشابهي احساس كرديد تقصير بنده نيست، 

بيشتر منظورم .جنس پيام ها اين گونه است
اين است كه با اين گونه پيام ارسال كردن ها، 
فرقه رجوي تالش دارد جوان ها را از راه به در 

 كه سر انجامش ناكجا نمايند و به وادي بكشاند

    بيچاره ها بعد از دستگيري تازه . آباد است
مي فهمند كه چه باليي سرشان آمده و ديگر 

عناصر فرقه . كسي نيست كه كمك شان كند
هم از آن طرف تكذيب مي كنند كه دستگير 
شدگان ربطي به فرقه ندارند و كانون هاي 
 شورشي در حال شورش هستند و آزادانه براي

اين ! . خودشان در خيابان ها جوالن مي دهند 
گونه است كه حتي اين وابستگان به آژانس 

و يا » اي. آي. سي«هاي امنيتي خارجي مثل 
و يا ساير نهادهاي امنيتي خارجي » 6. آي. ام«

مسئوليت به گردن نمي گيرند و شانه خالي مي 
بنابر اين حتما به دوستانتان و آشنايانتان و .كنند
اده هايي كه در اطراف تان است هوشياري خانو

بدهيد تا گول اين مدل فريب ها را نخورند و 
فكر نكنند كه خبري است و بعد از دستگير 

باز تاكيد دارم اگر .ديگر پشيماني سودي ندارد
راديو «قصد خنديدن داريد به راديو موسوم به 

هر چند كه هر شادي . گوش بدهيد »مجاهد
دست كمي از سم مار كه از آنان برسد هم 

  .خطرناك ندارد
 

  
يكي از شوهاي مسخره فرقه مدتي است 

راديو «رجوي در برنامه راديويي موسوم به 
  .پخش مي شود» مجاهد

 ساعته 24اين رسانه مسخره رجوي به طور 
 و خالي بندي از نوع در حال مغز شويي

رجويسم است كه اكثريت قريب به اتفاق مردم 
خوشبختانه با كاركرد هاي خطرناك آن 

  .آشنايي دارند و دوري هم مي جويند
در اين ايام كه مقداري فضاي داخل ايران 
به خاطر حوادثي كه اتفاق افتاد متشنج شد اين 
رسانه رجوي در حال فرستادن پيام هاي 
مسخره اي بود كه اگر مي خواهيد مقداري 
بخنديد دقايقي به آن گوش بدهيد تا با شنيدن 
كد هاي ارسالي به فريب خوردگان به ظاهر 

 آن طور كه پيداست .فعال فرقه حسابي بخنديد
كانون هاي موهوم شورشي رجوي در داخل 
كشور بدون اين كد ها دست از پا خطا نمي 
كنند و لحظه مره منتظر شنيدن پيام هاي 
  .ارسالي از طريق راديو مجاهد هستند

به برخي از كدهايي كه آنان ارسال مي كنند 
  :توجه كنيد 

  
پيام ها عين همان پيام هايي است كه ( 
 مي شود، اگر ترديد داشتيد خودتان ارسال

  )گوش بدهيد تا حساب كار دستتان بيايد 
امروز كاري نكن تا آفتاب : پيام به جغد شب

  غروب كنه
شما در اين ايام : پيام به پيرزن خفه كن
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 پيام

 اردبيل استانمركز      اردبيل 

 ولي از اسمي كه    امس هاي هوايي ديده
 كامال معلوم   »3اشرف « برايش انتخاب كرده اند، 

است كه دقيقا مثل همان اشرف در عراق درست 
كرده اند، با همان خصلت ها و خصوصيات ضد 

همين كه آن زمان . انساني كه اشرف عراق داشت
اجازه داده نمي شد كه انسانها با خانواده هايشان و 

ي بيرونشان ارتباط برقرار كنند،  با دنيا  به دنبال آن
مي شود فهميد كه كمپ اشرف زندان و اردوگاه 

. رجوي بود» آشوويتس«هاي مرگ و كار اجباري 
لعنت «ما در آن زمان به كمپ اشرف مي گفتيم 

  .»آباد

عك

هيتلري » آشوويتس«مگر در اردوگاه مرگ 
چكار مي كردند ؟ در قدم اول به اسارت در آوردن 

ذهني و بعد قطع هر گونه فكري و جسمي و 
اجازه نمي .  بود  ارتباط مادي فرد با دنياي بيرون

دادند كه كمترين ارتباطي با انسان هاي ديگر و 
 به   پيرامونش برقرار كند يعني منزوي كردن افراد

قطع از همه احساسات و . شديدترين شكل ممكن
عواطف انساني و در نهايت مرگي به شكل 

هم اكنون نيز انسان ها را .يخشونت بار و ضد انسان
 مي كشند و به اسم 3در كمپ موسوم به اشرف 

بيماري و خفگي در آب و غيره حذف فيزيكي مي 
دوستان عزيز به خاطر دنياي ارتباطات و   . نمايند

فناوري هاي موجود خيلي از آن جنايت ها به آن 
شكل انجام نمي شود، اتفاقا از پيچيدگي خاصي 

 نحوه انجامشان فرق   و فقطبرخوردار شده اند 
كرده است بنابراين مي بينيد كه انتخاب اين اسم 
براي كمپ ها و يا همان اردوگاه هاي اجباري كار 
و مرگ رجوي بي سبب نبوده و بسيار شباهت 

بنابراين با عزمي دو چندان و اراده اي  .دارند
فوالدين بايد اين كمپ ها و اردوگاه هاي مرگ را 

برچيد و اسراي در زنجير فكري و از هم پاشاند، 
  .ذهني و جسمي را نجات داد

  
 

ي ها شباهت بهي نگاه
» تسيآشوو «زندان

 يرجو اسارتگاه با تلريه

 

  
    اختصاصي فراق-  بخشعلي عليزاده

  »راديو مجاهد«مسخره بازاري به نام  
بيكاري همه جا هست : پيام به آب حوض خالي كن

  اينقدر دل دل نكن
  

  انجمن نجات استان اردبيل
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  98  زمستان   ا22شماره  

3
 پژواك

  98  زمستان   ا22شماره  
  فــراق نامه فــراق نامه 
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قلي پور، ارشادي ، دولت پناه، عبدلي، 
يوسفي سادات، پرورش، مهدي زاده ، صحبت 
زاده ، مجردي، ناظري ، عبداللهي، مستانه ، 
سيلمان جاه، نصرتي، اسدزاده ، ربيعي، صمدي، 

زاده نياري، عزيززاده، بشارتي، ارسي، علي
  نصيري، نظري، صباحتي، شعباني، محمدي

  
حسين رضايي، برادر چشم انتظار يكي از 

  :اسيران فرقه رجوي
 و گفتن دروغي رجو فرقه سركرده كار

 است دادن بيفر
برادر چشم انتظار يكي از اسيران فرقه 

ي كارش دروغ سركرده فرقه رجو :رجوي گفت
  .گفتن و فريب دادن است

  
  
  
  
  
  
  

از زماني كه از عراق به آلباني منتقل شده 
انتظار داشتم طي . اي به شما دسترسي ندارم

اين مدت تماسي با ما داشته باشي، الاقل با 
مادرت تماسي مي گرفتي، خيلي نگران 
شماست و دلش براي شما تنگ شده است 

 هستند، خانواده ات كماكان منتظر شما.
  .بخصوص مادرت، منتظرت هستيم 

  
ي ستيترور فرقه از رحمان ديجاوي آقا
 دينمائ ديبازدي آلبان كشور دري رجو

جمعي از خانواده هاي اسيران فرقه رجوي 
در استان مركزي به گزارشگر ويژه حقوق بشر 

 .سازمان ملل نامه نوشتند
به گزارش فراق به نقل از انجمن نجات 
مركز اراك، خانواده هاي استان مركزي در اين 

ويد رحمان از درون فرقه نامه، بازديد جا
 .تروريستي رجوي در آلباني را خواستار شدند

آقاي جاويد :متن اين نامه به شرح زير است
رحمان شما واقعا گزارشگر سازمان ملل 
هستيد؟ گزارشگر كدام حقوق بشر؟ شما فقط 
در رابطه با ايران و مردم ايران دست به قلم مي 

طه مي شويد و سخنراني هاي كشافي در اين راب

چرا از سازمان تروريستي مجاهدين در . كنيد
كشور آلباني بازديد به عمل نمي آوريد و نقض 
حقوق بشر را در اين سازمان تروريستي ببينيد؟ 
. ببينيد كه فرزندان ما به چه روزي افتاده اند

درخواستي كه از شما داريم اين است كه از 
درون سازمان تروريستي مجاهدين در آلباني 

ديد به عمل بياوريد و از آنها بخواهيد بصورت باز
جداگانه و به دور از سران سازمان با فرزندان ما 

آنوقت خواهيد ديد كه فرزندان ما .مالقات كنيد
خواهان ماندن در سازمان تروريستي مجاهدين 

فرزندان ما خسته شدند و مي خواهند . نيستند
آزاد زندگي كنند هر چند كه ديگر عمري براي 

  .ها باقي نمانده استآن
  

 رانياسي ها خانواده جمع از مهرباني پدر
 ديكش پري رجو فرقه

بازهم پدري مهربان از ميان خانواده هاي 
به گزارش پايگاه .اسيران فرقه رجوي پر كشيد

محمدعلي «تحليلي فراق، باخبر شديم - خبري
 ديده، با چشماني باز و در پدري رنج» بهارلو

انتظار ديدار فرزند، چشم از اين جهان خاكي 
به گزارش انجمن نجات اصفهان .فرو بست

 سال مي باشد 36فرزند وي، » حسنعلي بهارلو«
پرواز تلخ . كه اسير فرقه جنايتكار رجوي است

امي اين پدر را به خانواده محترم بهارلو و تم
  .يمئبازماندگان تسليت عرض مي نما

  
جمعي از خانواده هاي اسيران فرقه رجوي 
در استان قزوين خطاب به مسئول سياست 

  :خارجي اتحاديه اروپا 
 خواستاري رجو فرقه رانياسي ها خانواده

 هستند بشر حقوق نيتريي ابتدا شدنيي اجرا
سوم ما خانواده هاي اسيران دربند گروه مو

به مجاهدين سالهاست كه به واسطه اقدامات 
محدود كننده و ضد انساني سران فرقه رجوي 
از مالقات آزادانه و هرگونه تماس با عزيزان 

   ما از شما به عنوان. دربند مان محروم مانده ايم
 كه   مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا

حامي حقوق بشر هستيد خواستار ابتدايي ترين 
اني كه حق ديدار با فرزند و يا عزيز حقوق انس

دربندش مي باشد را داريم و تاكنون از مالقات 
با فرزندان خود محروم مانده ايم بنابراين ما 

  .همگي نگران وضعيت فرزندانمان مي باشيم
  
  
  
  
  
  
  

 تماس كي جزي ا خواسته كهي مادر
 رفت نداشت، خود پسر با

، 98 بهمن 7در اولين ساعات روز دوشنبه 
بهشتي ) ميالد(خانم زهرا كزازي، مادر مصطفي 

اسير در فرقه رجوي در آلباني، چشم از جهان 
خانم كزازي به جمع مادران چشم .فروبست

تظاري پيوست كه حسرت حتي يك تماس از ان
مادر . جانب فرزندشان بر دلشان باقي ماند

بهشتي ها بعد از قرباني شدن پسر بزرگش 
مرتضي بهشتي، خواسته اي جز يك تماس از 
جانب پسر دومش مصطفي نداشت كه رجوي 

  عاطفه نادعليان. آن را هم از وي دريغ نمود
  

ان فرقه مادر يكي از اسيرثريا عبداللهي ، 
رجوي خطاب به مسئول جديد سياست 

  :خارجي اتحاديه اروپا
 فرقه رانياسي ها خانواده مشكل

 دينمائ حلي آلبان دولت با راي رجو
  »خوزپ بورل«جناب آقاي 

  مسئول محترم سياست خارجي اتحاديه اروپا
م كه بنده مادري از هزاران مادر هست

. قربانيان فراموش شده فرقه رجوي شديم
فرزندان ما سالهاست با انواع روش هاي 
مغزشويي در فرقه تروريستي رجوي موسوم به 

بارها همراه . گرفتار شدند» مجاهدين خلق«
ساير مادران چشم انتظار به مقر فرقه رجوي در 
كشور عراق مراجعه كرديم تا با فرزندان خود 

م اما مسئوالن اين فرقه با ديداري داشته باشي
خانواده . سنگ و گلوله از ما استقبال كردند

هاي اسيران فرقه رجوي سالهاست با مقام هاي 
بين المللي و سازمان هاي حقوق بشري در اين 
رابط مكاتبه دارند اما متاسفانه تا كنوني پاسخي 
شايسته به كمترين حقوق انساني آنها داده 

  .نشده است
ر در فرقه رجوي حتي اجازه اسيران گرفتا

خانواده ها . يك تماس ساده تلفني را هم ندارند
فقط مي خواهند از وضعيت عزيزان خود با 
خبر شوند، لذا از آن مقام محترم خواهشمند 
است مشكل ما را با دولت آلباني مطرح نموده 
تا راهي براي ديدار و يا يك تماس تلفني بي 

  .واسطه فراهم گردد
اده هاي اسيران فرقه رجوي در اسامي خانو

  :استان اردبيل كه متن اين نامه را تاييد كردند

اساس معامالت كثيف سياسي و پشت پرده 
مي توان . استوار گرديده را كنار بگذاريم

دريافت، عالقه وافر خاندان آقاي متا براي 
ديدارهاي پي درپي از مقر فرقه رجوي صرفا 

نبوده و احتماال پشت براي محض رضاي خدا 
اين ادا بازيها مسائل ديگري درحال وقوع است 

  ». بي مايه فطير است«و به قول ايرانيها 
شايان ذكراست پس از ديدار رئيس جمهور 
آلباني از مقر تروريست ها با خواسته مريم 
رجوي، احسان بيدي يكي از جداشدگان از آن 
فرقه توسط پليس آلباني با زير پا گذاشتن 

نوانسيون هاي سازمان ملل، دستگير و روانه ك
  .زندان شد

ماجراي مالقات خانم كروئه مازي هرچه 
باشد براي دولت مردان آلباني و به طور خاص 
خانواده آقاي رئيس جمهور، مايه سرشكستگي 
است كه چشم بر واقعيت هاي ذاتي اين فرقه 
بد نام بسته و از سرنوشت برخي شيوخ عراق 

دهه حضور در آن كشور كه با كه در طول سه 
پول هاي اهدايي رجوي بازيچه دست آنها شده 

جامعه خانواده هاي جدا .بودند عبرت نگرفته اند
شده و خانواده هاي اعضاي گرفتار در فرقه 
رجوي هرگونه معامله برسر جداشدگان حاضر 
     در كشور آلباني را به شدت محكوم و اعالم

  .عمال آنها خواهد بود مي دارد جهان نظاره گر ا
  انجمن نجات مركز زنجان

  

  
 

   گرفتاري اعضاي ها خانواده
  راي آلباني ها جداشده سر بر معامله هرگونه 

  كنندي م محكوم 
  

ماجراي مالقات خانم كروئه مازي هرچه باشد براي دولت مردان آلباني و به طور خاص خانواده آقاي رئيس جمهور، مايه 
در طول سه دهه سرشكستگي است كه چشم بر واقعيت هاي ذاتي اين فرقه بد نام بسته و از سرنوشت برخي شيوخ عراق كه 
  اندحضور در آن كشور كه با پول هاي اهدايي رجوي بازيچه دست آنها شده بودند عبرت نگرفته

  

ردبيلاردبيل ستانمركز       ا ستانمركز       ا ا

چندي از ديدار ايلير متا رئيس جمهور
 نگذشته كه 3آلباني از مقر موسوم به اشرف 

ئيس  همسر ايشان مونيكا كروئه مازي، و ر
جنبش سوسياليست ها چهارشنبه نهم بهمن 

 مقر تروريستي رجوي ها در )2020ژانويه 29(
 .در آلباني حاضر و با مريم رجوي ديدار كرد

به ظاهر ميهمان نوازي مريم رجوي به مذاق 
خانواده رئيس جمهور آلباني خوش آمده، شايد 
هم پشت پرده خبرهايي است كه ازديد عموم 
مخفي مانده و معلوم نيست سر كرده فرقه چه 

يفه فداكاري از جيب مبارك كرده كه پاي طا
 آقاي رئيس جمهور از قلعه مانز قطع نمي شود؟

اگر تعارفات سياسي در دنياي كنوني كه بر 

 بين الملل 
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  نداشتديدارمادري كه خواسته اي جز يك 

 

  .بهشتي اسير در فرقه رجوي در آلباني، چشم از جهان فروبست) ميالد(، خانم زهرا كزازي، مادر مصطفي 98 بهمن 7در اولين ساعات روز دوشنبه 
مام رجوي ملعون بابت ت. جانب فرزندشان بر دلشان باقي ماند خانم كزازي به جمع مادران چشم انتظاري پيوست كه حسرت حتي يك تماس از

  ممنوع كردن ارتباط فرزندان گرفتارشان، زجر هايش از خانواده هاي دردمند و رنج كشيده اعضا انتقام مي گيرد و آنان را، با ناكامي ها و شكست
  عاطفه نادعليان / .مي دهد

 

  22شماره    ����98 زمستان ���� تحليلي - مجله خبري ����
  

      

 

 
 جنگ  دواژهي كلكرونا

  فرقه رجوي يرسانه ا
  

  

به مناسبت سالگرد تأسيس تشكل 
 »مادران، قربانيان فراموش شده«

قه فر مادران اسيران
رجوي، قربانياني كه 

  فراموش شدند
  

  

  »راديو مجاهد« مسخره بازاري به نام

پيام به آب حوض خالي 
بيكاري همه جا : كن

هست اينقدر دل دل 
  نكن

 

 

  مدير عامل انجمن نجات ايران خطاب

 : به وجدان هاي بيدار بشري

     كسي هست براي التيام    
          دردهاي مادران                

   دران سالخورده                  و پ
  حرفي                     
  ؟باشدداشته                       

 

 تبريك عرض مي نمائيم را 1399سال   رسيدنفراپيشاپيش 
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