
 
 

 

    

    

  

  

 

  

  

  

    

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  »ايستي باغچه«در تپه هاي  ساله يك پدر 33انتظار 

در حال  كه »حمداله«.  به انتظار نشسته است»ايستي باغچه«هاي سرسبز   كه در تپهشود سال مي 33 »حمداله مستانه«درپ

 به منظور انجام خدمت سربازي راهي  ايران و عراق و در اواخر دوران جنگ1366 در سال  يكي از اسيران فرقه رجوي استحاضر

 هم اما آيم مي كه حالم خوب است و يك زمان به ايراننوشت  نوم اين مضهب  هشت ماه نامه اي ازوي بعد .مناطق جنگي شد

چشم از اين جهان   كه تنها آرزويش گرفتن عروسي براي فرزندش بود ويرنج ديده مادر . سال گذشته است33 رفتناز اين  اكنون

از روستاهاي توابع استان » ايستي باغچه«.  برادران، خواهران و پدر سالخورده اش در حسرت وصال او هستندخاكي فروبست و

  .اردبيل است

 

 

  23شماره       ����99  بهار  ����    تحليلي -  خبريفصلنامه   ����

  

      

 

 

   ي با محمد رزاقي اختصاصيگفت و گو
  :ي جدا شده از فرقه رجويميعضو قد

  

   ستگاهي اني آخريآلبان

   استي فرقه رجويبرا
  

  اسيران فرقه رجويخانواده هاي 

  منتظر همراهي دولت آلباني
  

www.feraghnews.ir  

  

  هاي اسيران فرقه رجوي اي در حوزه خانواده ترين گروه رسانه ين و پرمخاطبتر فعال

  

  

 نامه ـراقـف

 جنايتكارسركردگان 

خانواده هاي اعضاي خود را 

  تهديد به سيلي كردند
  

8  

  ارباب فرقه رجوي
  در حال خفه شدن است
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  صداي وقتي

   پر مهر خانواده ها را

   از راديوي خودرو شنيدم
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  تان آمريكاآيا سياه پوس
  از نظر مريم رجوي 

  انسان نيستند؟
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   هاني نشي آلبانيا جنگ رسانه
  راني با ملت ا

  

 يي فرصت طالكرونا،

  كي يبرا

 25 11 يخي تارروسيو
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ـاي حقـوق            نفرات را متقاعد سازند كه تـالش ه
بشري انجمن نجات سودي نداشته و بي جهـت         

 .خوشحال نباشند

در اصل مخاطبشان افراد مسأله دار در 
داخل فرقه است و مي خواهند مشكلشان را با 

واقعيت اينست كه اقدامات  .آنها حل كنند
ي در ميان انجمن نجات موجي از شادمان

اعضاي ناراضي فرقه رجوي در اردوگاه اين فرقه 
شرايط دروني  .در آلباني ايجاد كرده است

سازمان مجاهدين خلق در آلباني از زمين تا 
اآلن  .آسمان با شرايطش در عراق فرق مي كند

به هيچ عنوان كنترل هاي معمول در داخل 
اردوگاه فرقه قابل اعمال نيست و كساني كه 

 جداشدن هستند به يك جريان رو به مايل به
حضور خانواده هاي  .رشد تبديل شده اند

دردمند در مقابل اردوگاه فرقه رجوي در آلباني 
هنوز از حد حرف فراتر نرفته است، اما تا همين 
اندازه سران فرقه را تا حد مرگ در وحشت فرو 

بروز اين ميزان از ترس و واهمه،  .برده است
مي و اميدواري اعضاي انعكاس منطقي دلگر

واضح است كه  .ناراضي در درون اردوگاه است
مشكل آنان افراد مسأله داري هستند كه حاال 
به اقدامات حقوقي و بين المللي انجمن نجات 

سران فرقه تالش مي كنند اين  .دلگرم شده اند
نفرات را متقاعد سازند كه تالش هاي حقوق 

جهت بشري انجمن نجات سودي نداشته و بي 
در اصل مخاطبشان افراد  .خوشحال نباشند

مسأله دار در داخل فرقه است و مي خواهند 
واقعيت اين  .مشكلشان را با آن ها حل كنند

است كه اقدامات انجمن نجات موجي از 
شادماني در ميان اعضاي ناراضي فرقه رجوي 

 .در اردوگاه اين فرقه در آلباني ايجاد كرده است

ن مجاهدين خلق در آلباني شرايط دروني سازما
از زمين تا آسمان با شرايطش در عراق فرق مي 

اآلن به هيچ عنوان كنترل هاي معمول در  .كند
داخل اردوگاه فرقه قابل اعمال نيست و كساني 
كه مايل به جداشدن هستند به يك جريان رو 

فعاليت هاي حقوق .به رشد تبديل شده اند
در دل را  بشري انجمن نجات شعله اميدي

اعضاي ناراضي و خواهان جدايي در آلباني كه 
در يك اردوگاه ايزوله و دور افتاده محبوس و 
گرفتار هستند روشن مي نمايد و آنان را به 

به نهادهاي مختلف ملل متحد و همچنين 
           اتحاديه و پارلمان اروپا و ديگر ارگان هاي
بين المللي بي جواب نماند و در مواردي 
شكايات مطرح شده كه با مستندات الزم ارسال 

 حقوق بشر شده بود در دستور كار كميسيون
ملل متحد و همچنين كميسارياي عالي ملل 

در اين زمان  .متحد براي پناهندگان قرار گرفت
كنوانسيون بين المللي حمايت از همه افراد در «

نظر برخي » برابر ناپديد شدن هاي اجباري
خانواده ها را جلب نمود و مشخص شد كه 
كميته اي جهت دريافت شكايات افراد در اين 

برخي مفاد اين  . وجود آمده استرابطه به
كنوانسيون شامل حال افراد گرفتار در اردوگاه 

لذا خانواده ها با ارسال . فرقه رجوي نيز مي شود
مدارك الزم و پر كردن فرم هاي مربوطه اقدام 
به شكايت از دولت آلباني نمودند كه امكان 
. ارتباط آنان با عزيزانشان را قطع كرده است

 شكايات در حال حاضر در دست تعدادي از اين
» كميته ناپديد شدن هاي اجباري«بررسي در
دولت ها هم مي توانند عالوه بر افراد . مي باشد

حقيقي به اين كميته شكايت نمايند كه از 
جمهوري اسالمي ايران خواسته شد تا در اين 
خصوص و بر اساس موادي از كنوانسيون 

قه مذكور كه شامل حال اعضاي اسير در فر
رجوي مي شود از جانب خانواده ها اقدام كرده 
و عليه دولت آلباني در ملل متحد شكايت نمايد 
و قرار استرايزني هايي در آينده در اين رابطه 

  .صورت گيرد
را  طوماري  ،99خانواده ها از اول ارديبهشت      

 11000 به امضا گذاشتند كه تاكنون نزديك بـه 
ـا  2امضا داشته و نزديك به       ـتراك    هزار ب ر بـه اش

ـان      .گذاشته شده است ايـن پـويش كـه همچن
ـبات فرقـه             ـان تنـشي را در مناس ادامه دارد چن
رجوي ايجاد كرده كه سران فرقـه را هـر روز بـه     
ـاي جديـد وا       ـاقض گـويي ه مهمل بافي ها و تن

واكنش هيستريك فرقه رجوي به اين       .مي دارد 
سران فرقه تـالش   .موضوعات بسيار جالب است

ـات       مي نمايند    ثابت كنند كه اقدامات انجمن نج
واضح اسـت كـه مـشكل       .مؤثر واقع نخواهد شد   

ـاال بـه               آنان افـراد مـسأله داري هـستند كـه ح
ـات         ـين المللـي انجمـن نج اقدامات حقـوقي و ب

سران فرقه تالش مي كنند ايـن   .دلگرم شده اند
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آينده اميدوار مي سازد كه اين دقيقاً همان 
چيزي است كه سران فرقه به شدت از آن 

 .وحشت دارند

 اين مدت صدها خانواده براي مقامات آلباني
و همچنين مقامات اروپايي و بين المللي نامه 
نوشته و با ارائه عكس و مستندات خواهان 
فراهم شدن وسيله اي براي ارتباط با عزيزانشان 
كه در اردوگاه فرقه رجوي در آلباني گرفتار 

اين خواست كامالً مشروع است  .هستند شدند
اما فرقه رجوي ضوابط ارتباط ممنوع خصوصاً با 

 خانواده را همچون تمام فرقه هاي دوستان و
 .ديگر در درون خود اعمال مي كند

اگر به واكنش هاي فرقه رجوي به اقدامات 
خانواده ها رجوع كنيد روشن است كه تالش 
مي كند كه از يك طرف رابطه عاطفي اعضا با 
خانواده را با تخطئه و تمسخر خانواده ها و 

رف توهين و تهمت به آنان ضعيف كند و از ط
ديگر آسمان و ريسمان را به هم ببافد تا ثابت 
كند تالش هاي بين المللي انجمن نجات راه به 

. جايي نخواهد برد و كسي اميد به آن نبندد

اطالعاتي از درون فرقه رجوي در آلباني داريم 
      كه اعضا در گزارشات دروني خود تناقض
مي نويسند كه مثالً وقتي از حركت طومار 

ه ها مطلع گرديدند اميدوار شدند كه خانواد
خانواده ها بتوانند به ياري آنان آمده و راه نجاتي 

همچنين اطالع داريم كه  .برايشان فراهم كنند
البي مافيايي فرقه رجوي در داخل آلباني 
تمامي سعي و تالش خود را به كار گرفته است 
تا دولت آلباني را تحت فشار قرار داده و وادار به 

 گيري عليه فعاليت هاي انجمن نجات و موضع
خانواده ها بنمايد تا شايد بتواند ايجاد اميد در 

طومار .اعضا را خنثي كند كه موفق نبوده است
خانواده ها در حال حاضر تأثيراتي به مراتب 
بيشتر از حضور فيزيكي آنان در عراق داشته 
است اين به دليل ضعيف شدن تشكيالت 

         ه شدن مناسباتمجاهدين خلق و شكنند
واقعيت اين است كه اين افراد  .فرقه اي است

اكنون وارد اروپا شده اند كه شرايطي كامالً 
فروپاشي  .متفاوت با قرارگاه اشرف در عراق دارد

محتوم تشكيالت فرقه اي و مافيايي رجوي و 
          آزاد شدن اسرا نزديك است و اين سوز و 

 . همين خاطر استگداز ها هم دقيقاً به
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  شوندي چشم انتظار آب ميخانواده ها
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مركز تهران در زير توضيحات ايشان را در اين 
  :خصوص مي خوانيم

قبل از هر چيز مايلم به خانواده هاي رنج 
ديده و مقاوم و به خانواده بزرگ نجات درود 
بفرستم كه كاري كردند كارستان؛ و به واقع آب 
در النه مورچه ريختند و به جد سران فرقه 

تي رجوي را كه فرزندانشان را به تروريس
  .گروگان گرفته اند به وحشت انداختند

عكس العمل عصبي و دور از نزاكت، روال 
معمول فرقه رجوي بوده و به غير از اين، ادبيات 

قبل از اين كه وارد محتواي . ديگري بلد نيست
اين عكس العمل ها از جانب فرقه رجوي در 

 نجات شوم برابر اقدامات حقوق بشري انجمن
بايد به اين سؤال پاسخ داد كه مخاطب اين 
واكنش ها و توجيهات سخيف و بي پايه سران 
          سازمان مجاهدين خلق كيست و اين 
فحاشي ها قرار است چه مسئله اي از فرقه حل 

  كند؟
اطالعاتي كه از داخل فرقه رجوي به دست 
آمده حاكي از آن است كه خبر اقدامات انجمن 

 به گوش اعضا مي رسد و شنيدن اين نجات
        اخبار موجب تقويت روحيه افراد مسأله دار
             مي گردد و آنان را در ايستادگي بر
خواسته هاي برحق خود كه مهم ترين آن ها 

  .حق ارتباط با خانواده است دلگرم تر مي سازد
 خانواده ها نسبت به 98در اواخر سال 
 در داخل اردوگاه 19ويد گسترش بيماري كو

فرقه رجوي در آلباني بسيار نگران بودند چرا كه 
مي دانستند مقامات بين المللي يا دولت آلباني 

زندگي . هيچ گونه كنترلي بر اين اردوگاه ندارند
تنگاتنگ جمعي و عدم توجه سران فرقه به 

 كه متأسفانه مدام خبر فوت –سالمت اعضا 
وجب مي گردد  م–تعدادي به گوش مي رسد 

  .تا اقدامات بهداشتي الزم صورت نگيرد
خانواده ها به صورت خودجوش شروع به 
ارسال نامه كرده و پويشي را به راه انداختند تا 
مقامات بهداشت جهاني را متوجه اين معضل 

  .بزرگ نمايند
اين امر در اوايل امسال موجب واكنش 
شديد فرقه رجوي گرديد كه نشان داد نسبت 

گونه دخالت مقامات بهداشتي در درون به هر
حتي مشخص شد كه . اردوگاه واهمه دارد

سران فرقه اجازه ورود به تيم هاي ضد عفوني 
كننده آلباني به داخل اردوگاه را نداده اند و اين 
ممانعت در رسانه هاي آلباني هم منعكس 

  .گرديد و بر نگراني خانواده ها افزود
د در سال خانواده ها در پويش بعدي خو

جديد اقدام به شكايت عليه فرقه رجوي به 
دليل نقض فاحش اساسي ترين حقوق انساني 
و همچنين عليه دولت آلباني به خاطر حمايت 
از اقدامات غير قانوني فرقه رجوي به مجامع 

نامه هاي خانواده ها خطاب . بين المللي نمودند

فروپاشي  : گفتمدير عامل انجمن نجات
محتوم تشكيالت فرقه اي و مافيايي رجوي و 

 .آزاد شدن اسرا نزديك است

در رسانه هاي فرقه رجوي اخيراً 
            مختلف خود اقدام به تهاجم 
گسترده اي عليه فعاليت هاي انجمن 
نجات و خصوصاً مديرعامل آن نموده 

با توجه به اين كه در گذشته چنين  .است
تي در زمان حضور خانواده ها هجمه اي، ح

در مقابل اشرف و ليبرتي در عراق، تجربه 
نشده بود علت را از ابراهيم خدابنده، 
مدير عامل انجمن نجات جويا شديم، كه 
چرا در اين مقطع چنين عكس العمل هاي 
عصبي و حتي به دور از نزاكت و ادب در 
  گفتار و نوشتار از فرقه رجوي مشاهده

 مي شود؟
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 گزارش

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      
اين باب باز شود ديگر امكان محدود كردن آن 
وجود ندارد و مستمر بايد به درخواست هاي 

 پاسخ مثبت دهد و امكان تماس را فراهم افراد
در همين فرصت از كساني كه سابقا با . آورند

هم بوديم و هم اكنون متاسفانه هنوز در 
مناسبات جهنمي رجوي هستند درخواست 
دارم كه مسئولين خود را زير فشار بگذارند و 
درخواست تماس تلفني نمائيد و آنها را مجبور 

.  پاسخ مثبت دهندنمائيد تا به درخواست شما
اين وظيفه آنان است و بايد زير فشارشان 

تحت تاثير اين حرف هاي منقلب . گذاشت
شما مبارز هستيد، «: كننده آنان قرار نگيريد كه

شما مجاهد هستيد، شما انقالب كرده هستيد، 
جواب شهدا را چه خواهيد دارد و امثالهم 

 اين يك امر واجب و الهي و انساني».قرارنگيريد
است كه شما با خانواده هايتان تماس برقرار 

 منتظر   كنيد، پدران و مادران شما بي صبرانه

يك تماس شما هستند تا صداي شما را بشنوند 
 خوب است،   و مطمئن شوند كه شما حالتان

خواهران و برادران شما سالهاست كه در 
حسرت شنيدن صداي شما هستند و منتظر 

مگر نمي بينيد . يك خبر خوش از شما هستند
كه خود آنان چگونه با خانواده هاي خودشان در 
تماس هستند ولي به شماها كه مي رسد 

 .مي شود سمي، مركز فساد و غيره خانواده
ننگ و نفرين ابدي بر اين عناصر فريب كار و 
حقه باز كه در فرقه رجوي همواره تاكيد بر ضد 

 را بر خيلي از زندگيارزش هاي خود دارند و 
خداوند به خانواده  .نواده ها دردناك مي كنندخا

هاي چشم انتظار صبر جميل عطا كند و لعنت 
ابدي نثار سركردگان فرقه شود كه باني اين 
همه درد و رنج شده اند و با وعده هاي دروغين 
افراد را در چنبره خود نگه داشته و عمر آنها را 

  .هدر مي دهند
  
  

بهار رسيد و همچنان  باز هم فصل: فراق
خانواده هاي زيادي از سرنوشت فرزندان خود 
در فرقه رجوي بي خبر هستند به ويژه در اين 

ده است و فرقه ايام كه اپيدمي كرونا خبر ساز ش
رجوي نيز به پنهان كاري و الپوشاني مشغول 
است و طوري وانمود مي كند كه گويا آنان در 
مقابل اين ويروس مطلقا اثر پذير نيستند و 

  .مصون هستند
ممانعت از اينكه خانواده هاي اين اسرا 
امكان ديدار، تماس و كوچكتري خبرگيري 
داشته باشند، يك كار ضد اسالمي و ضد 
انساني است، در روزگاري كه آن اسرا در 
نشست هاي موسوم به عمليات جاري مستمر 
مطرح مي كنند و نگران خانواده هايشان 
هستند و عالقمندند كه از خانواده هاي خود 
خبر سالمتي داشته باشند، ولي عناصر منحوس 
رجوي در اشكال مختلف ممانعت مي نمايند 

ماس نمي دهند تحت اين بهانه كه ايران اجازه ت
و يا اينكه تماس ها شنود مي شوند و يا اينكه 

 ارتباطي را ايران قطع كرده و از اين   خطوط
قبيل مزخرفات كه هميشه براي ممانعت از 
تماس هاي خانوادگي مطرح مي كنند تا اجازه 
. ندهند كه كسي درخواست تماس بدهد

اينهايي كه عرض كردم تجربه بنده است و 
كه سابقه بودن در مناسبات ساير دوستاني 

جهنمي رجوي را دارند مي دانند كه روال 
در واقع اين ترفند فرقه رجوي از  .اينگونه است

مي شود و با اين  ساليان قبل در سر بزنگا تكرار
حقه و كلك تالش مي كند كه ممانعت از 
تماس را طي يك فرافكني مشمئز كننده به 

اين حاكمان ايران برگرداند در حالي كه 
حقيقت ندارد و هر كسي كه امكان تماس دارد، 
مي تواند تماس برقرار نمايد و از خانواده اش 

اما چرا اجازه از طرف سران . جوياي حال شود
فرقه رجوي صادر نمي شود؟ به خاطر اينكه اگر 

  
  :ابنده، مدير عامل انجمن نجاتابراهيم خد

  خانواده هاي عضو انجمن نجات

   كاري كردند كارستان 

 فروپاشي محتوم فرقه رجوي و آزادشدن اسرا نزديك است � 
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مركز تهران در زير توضيحات ايشان را در اين 
  :خصوص مي خوانيم

قبل از هر چيز مايلم به خانواده هاي رنج 
ديده و مقاوم و به خانواده بزرگ نجات درود 
بفرستم كه كاري كردند كارستان؛ و به واقع آب 
در النه مورچه ريختند و به جد سران فرقه 

تي رجوي را كه فرزندانشان را به تروريس
  .گروگان گرفته اند به وحشت انداختند

عكس العمل عصبي و دور از نزاكت، روال 
معمول فرقه رجوي بوده و به غير از اين، ادبيات 

قبل از اين كه وارد محتواي . ديگري بلد نيست
اين عكس العمل ها از جانب فرقه رجوي در 

 نجات شوم برابر اقدامات حقوق بشري انجمن
بايد به اين سؤال پاسخ داد كه مخاطب اين 
واكنش ها و توجيهات سخيف و بي پايه سران 
          سازمان مجاهدين خلق كيست و اين 
فحاشي ها قرار است چه مسئله اي از فرقه حل 

  كند؟
اطالعاتي كه از داخل فرقه رجوي به دست 
آمده حاكي از آن است كه خبر اقدامات انجمن 

 به گوش اعضا مي رسد و شنيدن اين نجات
        اخبار موجب تقويت روحيه افراد مسأله دار
             مي گردد و آنان را در ايستادگي بر
خواسته هاي برحق خود كه مهم ترين آن ها 

  .حق ارتباط با خانواده است دلگرم تر مي سازد
 خانواده ها نسبت به 98در اواخر سال 
 در داخل اردوگاه 19ويد گسترش بيماري كو

فرقه رجوي در آلباني بسيار نگران بودند چرا كه 
مي دانستند مقامات بين المللي يا دولت آلباني 

زندگي . هيچ گونه كنترلي بر اين اردوگاه ندارند
تنگاتنگ جمعي و عدم توجه سران فرقه به 

 كه متأسفانه مدام خبر فوت –سالمت اعضا 
وجب مي گردد  م–تعدادي به گوش مي رسد 

  .تا اقدامات بهداشتي الزم صورت نگيرد
خانواده ها به صورت خودجوش شروع به 
ارسال نامه كرده و پويشي را به راه انداختند تا 
مقامات بهداشت جهاني را متوجه اين معضل 

  .بزرگ نمايند
اين امر در اوايل امسال موجب واكنش 
شديد فرقه رجوي گرديد كه نشان داد نسبت 

گونه دخالت مقامات بهداشتي در درون به هر
حتي مشخص شد كه . اردوگاه واهمه دارد

سران فرقه اجازه ورود به تيم هاي ضد عفوني 
كننده آلباني به داخل اردوگاه را نداده اند و اين 
ممانعت در رسانه هاي آلباني هم منعكس 

  .گرديد و بر نگراني خانواده ها افزود
د در سال خانواده ها در پويش بعدي خو

جديد اقدام به شكايت عليه فرقه رجوي به 
دليل نقض فاحش اساسي ترين حقوق انساني 
و همچنين عليه دولت آلباني به خاطر حمايت 
از اقدامات غير قانوني فرقه رجوي به مجامع 

نامه هاي خانواده ها خطاب . بين المللي نمودند

فروپاشي  : گفتمدير عامل انجمن نجات
محتوم تشكيالت فرقه اي و مافيايي رجوي و 

 .آزاد شدن اسرا نزديك است

در رسانه هاي فرقه رجوي اخيراً 
            مختلف خود اقدام به تهاجم 
گسترده اي عليه فعاليت هاي انجمن 
نجات و خصوصاً مديرعامل آن نموده 

با توجه به اين كه در گذشته چنين  .است
تي در زمان حضور خانواده ها هجمه اي، ح

در مقابل اشرف و ليبرتي در عراق، تجربه 
نشده بود علت را از ابراهيم خدابنده، 
مدير عامل انجمن نجات جويا شديم، كه 
چرا در اين مقطع چنين عكس العمل هاي 
عصبي و حتي به دور از نزاكت و ادب در 
  گفتار و نوشتار از فرقه رجوي مشاهده

 مي شود؟

ارش فراق به نقل از انجمن نجات به گز
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 گزارش

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      
اين باب باز شود ديگر امكان محدود كردن آن 
وجود ندارد و مستمر بايد به درخواست هاي 

 پاسخ مثبت دهد و امكان تماس را فراهم افراد
در همين فرصت از كساني كه سابقا با . آورند

هم بوديم و هم اكنون متاسفانه هنوز در 
مناسبات جهنمي رجوي هستند درخواست 
دارم كه مسئولين خود را زير فشار بگذارند و 
درخواست تماس تلفني نمائيد و آنها را مجبور 

.  پاسخ مثبت دهندنمائيد تا به درخواست شما
اين وظيفه آنان است و بايد زير فشارشان 

تحت تاثير اين حرف هاي منقلب . گذاشت
شما مبارز هستيد، «: كننده آنان قرار نگيريد كه

شما مجاهد هستيد، شما انقالب كرده هستيد، 
جواب شهدا را چه خواهيد دارد و امثالهم 

 اين يك امر واجب و الهي و انساني».قرارنگيريد
است كه شما با خانواده هايتان تماس برقرار 

 منتظر   كنيد، پدران و مادران شما بي صبرانه

يك تماس شما هستند تا صداي شما را بشنوند 
 خوب است،   و مطمئن شوند كه شما حالتان

خواهران و برادران شما سالهاست كه در 
حسرت شنيدن صداي شما هستند و منتظر 

مگر نمي بينيد . يك خبر خوش از شما هستند
كه خود آنان چگونه با خانواده هاي خودشان در 
تماس هستند ولي به شماها كه مي رسد 

 .مي شود سمي، مركز فساد و غيره خانواده
ننگ و نفرين ابدي بر اين عناصر فريب كار و 
حقه باز كه در فرقه رجوي همواره تاكيد بر ضد 

 را بر خيلي از زندگيارزش هاي خود دارند و 
خداوند به خانواده  .نواده ها دردناك مي كنندخا

هاي چشم انتظار صبر جميل عطا كند و لعنت 
ابدي نثار سركردگان فرقه شود كه باني اين 
همه درد و رنج شده اند و با وعده هاي دروغين 
افراد را در چنبره خود نگه داشته و عمر آنها را 

  .هدر مي دهند
  
  

بهار رسيد و همچنان  باز هم فصل: فراق
خانواده هاي زيادي از سرنوشت فرزندان خود 
در فرقه رجوي بي خبر هستند به ويژه در اين 

ده است و فرقه ايام كه اپيدمي كرونا خبر ساز ش
رجوي نيز به پنهان كاري و الپوشاني مشغول 
است و طوري وانمود مي كند كه گويا آنان در 
مقابل اين ويروس مطلقا اثر پذير نيستند و 

  .مصون هستند
ممانعت از اينكه خانواده هاي اين اسرا 
امكان ديدار، تماس و كوچكتري خبرگيري 
داشته باشند، يك كار ضد اسالمي و ضد 
انساني است، در روزگاري كه آن اسرا در 
نشست هاي موسوم به عمليات جاري مستمر 
مطرح مي كنند و نگران خانواده هايشان 
هستند و عالقمندند كه از خانواده هاي خود 
خبر سالمتي داشته باشند، ولي عناصر منحوس 
رجوي در اشكال مختلف ممانعت مي نمايند 

ماس نمي دهند تحت اين بهانه كه ايران اجازه ت
و يا اينكه تماس ها شنود مي شوند و يا اينكه 

 ارتباطي را ايران قطع كرده و از اين   خطوط
قبيل مزخرفات كه هميشه براي ممانعت از 
تماس هاي خانوادگي مطرح مي كنند تا اجازه 
. ندهند كه كسي درخواست تماس بدهد

اينهايي كه عرض كردم تجربه بنده است و 
كه سابقه بودن در مناسبات ساير دوستاني 

جهنمي رجوي را دارند مي دانند كه روال 
در واقع اين ترفند فرقه رجوي از  .اينگونه است

مي شود و با اين  ساليان قبل در سر بزنگا تكرار
حقه و كلك تالش مي كند كه ممانعت از 
تماس را طي يك فرافكني مشمئز كننده به 

اين حاكمان ايران برگرداند در حالي كه 
حقيقت ندارد و هر كسي كه امكان تماس دارد، 
مي تواند تماس برقرار نمايد و از خانواده اش 

اما چرا اجازه از طرف سران . جوياي حال شود
فرقه رجوي صادر نمي شود؟ به خاطر اينكه اگر 

  
  :ابنده، مدير عامل انجمن نجاتابراهيم خد

  خانواده هاي عضو انجمن نجات

   كاري كردند كارستان 

 فروپاشي محتوم فرقه رجوي و آزادشدن اسرا نزديك است � 

 



  

 مزا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جاتانجمن نـ
  استان اردبيل

4  

 

 

 

 فهرست

  

ا    23شماره   ا  ا  ا      99  بهار   

 گزارش 

 
  فــراق نامه

3 

ي
يل
حل
ي ت

بر
خ
ه 
جل

م
 

4  

ـاي حقـوق            نفرات را متقاعد سازند كه تـالش ه
بشري انجمن نجات سودي نداشته و بي جهـت         

 .خوشحال نباشند

در اصل مخاطبشان افراد مسأله دار در 
داخل فرقه است و مي خواهند مشكلشان را با 

واقعيت اينست كه اقدامات  .آنها حل كنند
انجمن نجات موجي از شادماني در ميان 
اعضاي ناراضي فرقه رجوي در اردوگاه اين فرقه 

شرايط دروني  .در آلباني ايجاد كرده است
سازمان مجاهدين خلق در آلباني از زمين تا 

اآلن  .آسمان با شرايطش در عراق فرق مي كند
اخل به هيچ عنوان كنترل هاي معمول در د

اردوگاه فرقه قابل اعمال نيست و كساني كه 
مايل به جداشدن هستند به يك جريان رو به 

حضور خانواده هاي  .رشد تبديل شده اند
دردمند در مقابل اردوگاه فرقه رجوي در آلباني 
هنوز از حد حرف فراتر نرفته است، اما تا همين 
اندازه سران فرقه را تا حد مرگ در وحشت فرو 

بروز اين ميزان از ترس و واهمه،  .تبرده اس
انعكاس منطقي دلگرمي و اميدواري اعضاي 

واضح است كه  .ناراضي در درون اردوگاه است
مشكل آنان افراد مسأله داري هستند كه حاال 
به اقدامات حقوقي و بين المللي انجمن نجات 

سران فرقه تالش مي كنند اين  .دلگرم شده اند
 كه تالش هاي حقوق نفرات را متقاعد سازند

بشري انجمن نجات سودي نداشته و بي جهت 
در اصل مخاطبشان افراد  .خوشحال نباشند

مسأله دار در داخل فرقه است و مي خواهند 
واقعيت اين  .مشكلشان را با آن ها حل كنند

است كه اقدامات انجمن نجات موجي از 
شادماني در ميان اعضاي ناراضي فرقه رجوي 

 .ين فرقه در آلباني ايجاد كرده استدر اردوگاه ا

شرايط دروني سازمان مجاهدين خلق در آلباني 
از زمين تا آسمان با شرايطش در عراق فرق مي 

اآلن به هيچ عنوان كنترل هاي معمول در  .كند
داخل اردوگاه فرقه قابل اعمال نيست و كساني 
كه مايل به جداشدن هستند به يك جريان رو 

فعاليت هاي حقوق . اندبه رشد تبديل شده
را در دل  بشري انجمن نجات شعله اميدي

اعضاي ناراضي و خواهان جدايي در آلباني كه 
در يك اردوگاه ايزوله و دور افتاده محبوس و 
گرفتار هستند روشن مي نمايد و آنان را به 

به نهادهاي مختلف ملل متحد و همچنين 
           رلمان اروپا و ديگر ارگان هاياتحاديه و پا

بين المللي بي جواب نماند و در مواردي 
شكايات مطرح شده كه با مستندات الزم ارسال 
شده بود در دستور كار كميسيون حقوق بشر 
ملل متحد و همچنين كميسارياي عالي ملل 

در اين زمان  .متحد براي پناهندگان قرار گرفت
ي حمايت از همه افراد در كنوانسيون بين الملل«

نظر برخي » برابر ناپديد شدن هاي اجباري
خانواده ها را جلب نمود و مشخص شد كه 
كميته اي جهت دريافت شكايات افراد در اين 

برخي مفاد اين  .رابطه به وجود آمده است
كنوانسيون شامل حال افراد گرفتار در اردوگاه 

با ارسال لذا خانواده ها . فرقه رجوي نيز مي شود
مدارك الزم و پر كردن فرم هاي مربوطه اقدام 
به شكايت از دولت آلباني نمودند كه امكان 
. ارتباط آنان با عزيزانشان را قطع كرده است

تعدادي از اين شكايات در حال حاضر در دست 
» كميته ناپديد شدن هاي اجباري«بررسي در
دولت ها هم مي توانند عالوه بر افراد . مي باشد

حقيقي به اين كميته شكايت نمايند كه از 
جمهوري اسالمي ايران خواسته شد تا در اين 
خصوص و بر اساس موادي از كنوانسيون 
مذكور كه شامل حال اعضاي اسير در فرقه 
رجوي مي شود از جانب خانواده ها اقدام كرده 
و عليه دولت آلباني در ملل متحد شكايت نمايد 

در آينده در اين رابطه و قرار استرايزني هايي 
  .صورت گيرد

را  طوماري  ،99خانواده ها از اول ارديبهشت      
 11000 به امضا گذاشتند كه تاكنون نزديك بـه 

ـتراك     2امضا داشته و نزديك به       ـار بـه اش  هزار ب
ـان      .گذاشته شده است ايـن پـويش كـه همچن

ـبات فرقـه             ـان تنـشي را در مناس ادامه دارد چن
 فرقـه را هـر روز بـه    رجوي ايجاد كرده كه سران 

ـاي جديـد وا       ـاقض گـويي ه مهمل بافي ها و تن
واكنش هيستريك فرقه رجوي به اين       .مي دارد 

سران فرقه تـالش   .موضوعات بسيار جالب است
ـات          مي نمايند ثابت كنند كه اقدامات انجمن نج

واضح اسـت كـه مـشكل       .مؤثر واقع نخواهد شد   
ـاال بـه               آنان افـراد مـسأله داري هـستند كـه ح

ـات        اق ـين المللـي انجمـن نج دامات حقـوقي و ب
سران فرقه تالش مي كنند ايـن   .دلگرم شده اند

 

 2چشم انتظاريهم  بازبهار و  �
  

  :ابراهيم خدابنده، مدير عامل انجمن نجات �

  ده هاي عضو انجمن نجاتخانوا

   3 كاري كردند كارستان
  

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

   6 يرجو سركوبگر فرقهي برا ديجديي رسوا: از اردوگاه فرقه رجوي بازديد كند
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  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
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  26 خود فرزندانيي رهاي براي رجو فرقه رانياسي ها خانواده تالش بر

 راي آلباني ها جداشده سر بر معامله هرگونه  گرفتاري اعضاي ها خانواده �
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آينده اميدوار مي سازد كه اين دقيقاً همان 
چيزي است كه سران فرقه به شدت از آن 

 .وحشت دارند

اين مدت صدها خانواده براي مقامات آلباني 
و همچنين مقامات اروپايي و بين المللي نامه 
نوشته و با ارائه عكس و مستندات خواهان 
فراهم شدن وسيله اي براي ارتباط با عزيزانشان 
كه در اردوگاه فرقه رجوي در آلباني گرفتار 

اين خواست كامالً مشروع است  .هستند شدند
اما فرقه رجوي ضوابط ارتباط ممنوع خصوصاً با 
دوستان و خانواده را همچون تمام فرقه هاي 

 .ديگر در درون خود اعمال مي كند

اگر به واكنش هاي فرقه رجوي به اقدامات 
خانواده ها رجوع كنيد روشن است كه تالش 
مي كند كه از يك طرف رابطه عاطفي اعضا با 

ر خانواده ها و خانواده را با تخطئه و تمسخ
توهين و تهمت به آنان ضعيف كند و از طرف 
ديگر آسمان و ريسمان را به هم ببافد تا ثابت 
كند تالش هاي بين المللي انجمن نجات راه به 

. جايي نخواهد برد و كسي اميد به آن نبندد

اطالعاتي از درون فرقه رجوي در آلباني داريم 
      كه اعضا در گزارشات دروني خود تناقض
مي نويسند كه مثالً وقتي از حركت طومار 
خانواده ها مطلع گرديدند اميدوار شدند كه 
خانواده ها بتوانند به ياري آنان آمده و راه نجاتي 

همچنين اطالع داريم كه  .برايشان فراهم كنند
البي مافيايي فرقه رجوي در داخل آلباني 
تمامي سعي و تالش خود را به كار گرفته است 

ا دولت آلباني را تحت فشار قرار داده و وادار به ت
موضع گيري عليه فعاليت هاي انجمن نجات و 
خانواده ها بنمايد تا شايد بتواند ايجاد اميد در 

طومار .اعضا را خنثي كند كه موفق نبوده است
خانواده ها در حال حاضر تأثيراتي به مراتب 
بيشتر از حضور فيزيكي آنان در عراق داشته 

ست اين به دليل ضعيف شدن تشكيالت ا
         مجاهدين خلق و شكننده شدن مناسبات

واقعيت اين است كه اين افراد  .فرقه اي است
اكنون وارد اروپا شده اند كه شرايطي كامالً 

فروپاشي  .متفاوت با قرارگاه اشرف در عراق دارد
محتوم تشكيالت فرقه اي و مافيايي رجوي و 

          زديك است و اين سوز و آزاد شدن اسرا ن
 .گداز ها هم دقيقاً به همين خاطر است
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با شروع فعاليت بنيادها و انجمن هاي مردم 
نهاد متمركز بر مبارزه با فرقه مجاهدين خلق، 
اقدامات و فعاليتهاي ضد اين تشكيالت چه در 
سطح داخلي و چه در سطح فرامرزي منسجم 

بدون اغراق . تر، خالقانه تر و موثرتر گشته است
ي توان گفت بخش اعظم فعاليتهاي صورت م

گرفته براي شناساندن ماهيت اين فرقه و مقابله 
 ها NGOبا برنامه هاي آن توسط همين 

گواينكه بررسي امكانات و . صورت مي گيرد
ظرفيت هاي حقوقي و ابعاد مختلف موضوع در 
مواجهه با جنايات فرقه در گذشته و حال نيز به 

جدي تر بدل گشته  و يك مطالبه   يك موضوع
  .است

در تحليل حقوقي ماجرا بايد فارغ از مسائل 
احساسي و عاليق و عواطف شخصي يا جمعي 
و با تكيه بر مستندات حقوقي و ادله اثباتي 

ابتدا الزم است توصيف درستي از . سخن گفت
. وضعيت و رخدادهاي ناشي از آن داشته باشيم

 - هسابقا مسلحان- در اين موضوع ما با گروهي 
طرف هستيم كه پيشتر طي سالها به مقابله 
مسلحانه با دولت و مردم خود پرداخته و از 
طريق عملياتهاي تروريستي متعدد هزاران بي 

اين فرقه . گناه را به خاك و خون كشيده است
در سال هاي بعد در جريان شورش هاي 
داخلي عراق نيز مرتكب كشتار بيرحمانه 

كه سالها بعد شيعيان و اكراد گرديد چنان
بسياري از سران آن در دادگاه عراق به ارتكاب 

پس از . جنايت عليه بشريت محكوم گرديدند
سقوط صدام و در نتيجه توافق سه گانه، مقر 
فرقه به آلباني انتقال يافت كه در اين روند نه 
تنها محدوديتهاي تحميلي به اعضا از منظر 
آزاديهاي فردي و اجتماعي، حريم خصوصي و 

 بدون ترديد الفاظ قاصر است از وصف :فراق
هاي قربانيان رنج ها و مرارت هايي كه خانواده 

گرفتار در بند فرقه منحوس رجوي در غم فراق 
  خانواده هاي. عزيزان خود تحمل مي نمايند

بي گناهي كه با بغضي فروخورده و قلبهايي 
آكنده از بيم و اميد به هر دستاويزي براي 
نجات عزيزان خود چنگ مي يازند، باشد كه 
روزنه اي به سوي وصال و در آغوش كشاندن 

كافيست با اندكي جستجو .  خود بيابندپاره تن
در اينترنت تالش هاي شبانه روزيِ گاها 

وصف . چندماهه آنان مقابل اشرف را ببينيم
. عبداللهي هاناپذير است عزم و همت و اميد ثريا

بررسي ظرفيت هاي غرض از اين نوشتار 
خانواده ها  حقوقي احتمالي براي دادخواهي
 ها و مصايب است اما نمي شود از كنار رنج

در سال هاي اخير  .تحميلي به ايشان گذشت

88  5  

 بين الملل

 

  فعاليت هاي فرقه رجوي در آلباني
 نقض آشكار حقوق بشر است

  دكتر نواب محمدي: تحليل و بررسي از
 

سالهاست كه خانواده هاي اعضاي اسير در 
شنيدن  ر و يافرقه رجوي براي دقايقي ديدا

صدايي ازعزيزانشان تالش مي كنند اما 
       حمايت متاسفانه سركردگان فرقه به لطف

بي قيد وشرط سياست مداران به ظاهر بشر 
ها را براي  دوست آمريكا تالش اين خانواده

جلوگيري از هم پاشيدگي بساط فرقه خود 
انتقال اعضا به آلباني  بعد از. ناكام گذاشتند

 هاي اعضا اميدوار شدند كه با ورودخانواده 

 فرزندانشان به يك كشور به اصطالح مستقل و
براي مالقات  آزاد مي توانند با هرسختي خود را

با عزيزانشان به آن كشور برسانند اما متاسفانه 
ارباب رجوي بر روي دولت آلباني  بدليل نفوذ

 باعث شده كه اين دولت تاكنون از دادن ويزاي

اده هاي دردمند اسيران دربند فرقه سفر به خانو
 . خودداري كند

حال با شيوع ويروس كرونا در كشور آلباني 
نسبت به  و پنهان كاري سركردگان فرقه

 3وضعيت سالمتي اعضاي مستقر در اشرف 
با سركردگان  وهمياري غيراخالقي دولت آلباني

فرقه دراين زمينه خانواده هاي آنها را به شدت 
از وضعيت سالمتي  عنگران عدم اطال

 .فرزندانشان كرده است

  اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

 

اما بايد به سركردگان فرتوت فرقه رجوي 
شما  گفت واكنش هيستريك و هراس آلود

 طرح پويش ملي نسبت به گسترده تر شدن
خود  خانواده ها براي تحقق خواسته به حق

ناشي ازكينه عميقي است كه شما از خانواده ها 
درغربت نزنيد چون  داريد پس بيهوده الف

خوب مي دانيد همانطور كه اين خانواده ها 
محكمي بر بناگوش شما نواخته  درعراق سيلي

و توانستند بساط اسيركشي و شيادي شما را 
ور برچينند اينبار نيز خواهند توانست كش درآن

ديگري  و قطعا كه اراده كردند تا سيلي محكم
بر بناگوش شما نواخته و براي هميشه تاروپود 

و زنجيراسارت و  فرقه تان را درهم پيچيده
بردگي را كه شما بر گردن فرزندانشان انداختيد 

سران فرقه پوكيده رجوي نيز  .بگسلند از هم
  با فراگيرشدن طرح پويش مليبايد بدانند كه

خانواده هاي اعضاي دربند، فرقه ديگر نمي 
خانواده ها افكار  تواند با بازي كردن با كلمات

 . عمومي را بفريبد

در آخر اينكه سران فرقه رجوي مطمئن 
نجات  باشند كه طرح پويش ملي خانواده ها تا

كامل فرزندان اسيرشان از فرقه جعل و فريب 
  . واهد داشتآنها ادامه خ
 

 

 

سركردگان 
 جنايتكار

هاي  خانواده
اعضاي خود را 

  تهديد به 
   كردندسيلي
  

 حميد

 انجمن نجات مركز خوزستان

به همين خاطر اين خانواده ها با اقدامي 
ملي كه  شجاعانه با راه اندازي طرح پويش

 هزار امضا را درآن به ثبت 10تاكنون بيش از 
جامعه جهاني نسبت  رسانده اند خواستار توجه

به نقض ابتدايي ترين حقوق انساني خود و 
بران فرقه مجاهدين سوي ره فرزندانشان از

خلق شده و همچنين از نخست وزير آلباني نيز 
متاسفانه رهبران اين فرقه منحوس را فعال  كه

پايبندي به  حمايت مي كند خواستند تا با
تعهدات بين المللي خود ممنوعيت صدور ويزا 

اعضاي مجاهدين به منظور  براي خانواده هاي
نشان را سفر به كشورآلباني براي ديدار با عزيزا

 .نمايد لغو

بين المللي شدن طرح پويش ملي خانواده 
باال رفتن  ها براي تحقق خواسته به حق خود و

روزافزون آمار امضاها يكبار ديگر سركردگان 
مضطرب كرده و مثل  فرقه رجوي را به شدت

هميشه در سايت هاي خود عليه خانواده هاي 
 لجن پراكني نموده و طبق معمول اعضا اقدام به

 . با فرافكني آنها را مزدور عنوان مي كنند
همچنين سركردگان فرقه در وحشت از حضور 

غربت زده  احتمالي خانواده در آلباني بازالف در
 .و آنها را تهديد به سيلي خوردن كرده است
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عرض مي كنم كه اميدوار باشيد، همچنانكه تا 
االن و بعد از اين همه سال اميد خود را از 

       ي شما ترديددر پيروز. دست نداده ايد
نمي شود كرد به خاطر اينكه مگر مي شود 
انسان هاي با انگيزه و پويان را از مسير پيروزي 
و موفقيت باز داشت؟ نه هرگز، نمي شود با 
هيچ ترفندي و حقه و كلكي انسان هاي با 
انگيزه و با اميد را از مسير درست و حقيقي 

م همين حس را من در همسر. شان باز ايستاد
به كرات مي بينم، او هنگام صحبت كردن از 
خانواده ها بسيار مشتاقانه صحبت مي كند، 
         بسيار اميدوار است، به من هم مستمر اميد 
مي دهد و مي گويد كه مسير خانواده ها مسير 
درست و حقي است و در پيروزي اين مسير 

  .درخشان نبايد ترديد نمود
مسير و يا بسيار طبيعي است كه مثل هر 

هر مبداء به مقصدي مشكالت بسيار فراواني 
اما نبايد مشكالت و مسائل . وجود داشته باشد

بغرنج را به رسميت شناخت منظورم اين نيست 
كه وجود ندارند و يا ناديده بگيريم، نه، اتفاقا 
مشكالت هستند و واقعي هم هستند ولي مهم 

 را اين است كه با اين چالش ها رودرو شد و آنها
  .همانند سال هاي قبل شكست داد

آرزوي موفقيت و بهروزي براي همه شما 
. پدران و مادران و خواهران و برادرانم دارم

اميدوارم كه در فرصت هاي آينده بتوانم با شما 
خيلي مشتاق ديدنتان . ديدار داشته باشم

  .خدا به همراه همگي شما باد. هستم
 

اين  .سالم به همه دوستان جديدم در فراق
          مقاله خودم را اختصاص مي دهم به 
خانواده هايي كه بي مهابا در تالش هستند تا 

رجوي گرفتار هستند را عزيزانشان كه در فرقه 
نجات بدهند، بي وقفه در تمام صحنه ها حضور 
دارند و براي رسيدن به عزيزانشان كه در كمپ 
سازمان خلق در آلباني اسير مي باشند، از هيچ 

 .تالشي دريغ نمي كنند

من هميشه در زندگيم آدم اميدواري بودم 
. و دوست دارم به اطرافيانم نيز اميدواري بدهم

يدواري به هم نوعان حس خوبي را در دادن ام
انسان به وجود مي آورد كه وصف كردنش كار 
راحتي نيست بنابراين از فرصت پيش آمده 
حسن استفاده را مي كنم و به همه خانواده ها 
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 و مثبت در ي قدم اساسكي كه به عنوان ي اقدامنيبه اعتقاد نگارنده بزرگتر
 همانا شناساندن ردي مطمح نظر قرارگدي فرقه منحوس باني مبارزه با اريمس
 در كشور مقر فرقه ژهي به وي سازمان به افكار عمومني اي فرقه اتيماه
  استيم عمويپلماسي اقدام مرتبط با حوزه دكيبه عنوان ) يآلبان(

قلمرو مسائل شخصي همچون ارتباط با 
 مرتفع نشد …خانواده، تصميم به ازدواج و 

بلكه حسب ظاهر در مواردي تشديد هم شده 
در مورد موضوعاتي همچون انتقال اعضاي .است

فرقه به كشور آلباني، اقدامات فرقه در عراق، 
عملكرد كميسارياي عالي پناهندگان بعنوان 

عيت پناهندگان در عالي ترين نهاد ناظر بر وض
طبق كنوانسيون (سطح جامعه بين المللي 

در اين انتقال، )  حقوق پناهندگان1951
اقدامات بعدي دولت آلباني و حتي كميساريا 
سخن بسيار است كه در جاي خود بدان 

در اين موضوع نيز كه  .پرداخته خواهد شد
رفتارهاي صورت گرفته با اعضا و دستورالعمل 

تحميلي به آنان خالف ها و سبك زندگي 
مقررات مسلم حقوق بين الملل بشر است نيز 

اما يك نكته در اين ميان . هيچ ترديدي نيست
سازمان . وجود دارد كه نبايد از آن غافل شد

از (مجاهدين خلق يك سازمان يا تشكيالت 
اپوزيسيوني غيردولتي ) ديدگاه اينجانب فرقه

است كه اين تصميمات تحميلي به اعضا را 
اقداماتي ماهيتا ارادي و به خواست خود اعضا 
توصيف مي كند كه فاقد ويژگي الزامي يا آمرانه 

به بياني ساده تر در اين    .از سوي دولت است
موضوع ما با تشكيالتي مواجهيم كه در ماهيت 

اي است و ويژگي فرقه ها هم تخريب » فرقه«
رواني افراد، تسليم سازي و تحميل عقايد و 

جز (اعضا . شت نقاب هاي فريبنده استاوامر پ
، به عنوان انسانهايي مسخ )در موارد جدايي

شده يا در هراس از تبعات احتمالي، از رعايت 
   عنوانه چنين الگوي ضدبشري از زندگي ب

و نه الزامي و (يك تصميم ارادي و آگاهانه 
البته ترديدي نيست .دفاع خواهند كرد) آمرانه

فراحقوقي، تالش رسانه كه به عنوان يك اقدام 
اي و منسجم براي شناساندن ماهيت فرقه اي و 
وجود چنين قواعد و الزاماتي در اين تشكيالت 

در سطح افكار عمومي جهاني، ضربه اي مهلك 
ناديده گرفتن حقوق و . بر پيكره آن خواهد بود

آزادي هاي بديهي انساني همچون حق ازدواج، 
 ارتباطات، آزادي اعم از رفت و آمد و آزادي

آزادي بيان، مذهب و عقيده، دسترسي به 
ابزارآالت ارتباطي و حق بر حريم خصوصي كه 
ذكر مصاديق عمده نقض آن طي جلسات 
غسل هفتگي يا ترتيبات عجيب و غريب 
       موجود در اين فرقه خود مجالي مفصل

طبيعتا در مورد حق خانواده هاي  .مي طلبد
اري ارتباط و اسراي فرقه رجوي براي برقر

پيگيري وضعيت عزيزان خود نيز جاي هيچ 
اما در اين خصوص همان . ترديدي نيست

مسائل پيش گفته وجود دارد منجمله ماهيت 
فرقه اي آن سازمان و فقدان امكاني براي 
اعضاي حاضر در كمپ جهت اعتراض به مظالم 

  .فرقه يا اعالم تمنيات دروني خود
 اقدامي كه به به اعتقاد نگارنده بزرگترين  

عنوان يك قدم اساسي و مثبت در مسير مبارزه 
با اين فرقه منحوس بايد مطمح نظر قرارگيرد 
همانا شناساندن ماهيت فرقه اي اين سازمان به 

) آلباني(افكار عمومي به ويژه در كشور مقر فرقه 
به عنوان يك اقدام مرتبط با حوزه ديپلماسي 

اي اقدامات اين مساله راه را بر. عمومي است
بعدي بويژه براي تحت فشار قراردادن دولت 
هاي حامي و ميزبان فعاليتهاي اين سازمان باز 

واقعيت آن است كه نظام بين الملل به .مي كند
به . مساله فرقه ها يا كالت ها ورود نداشته است

واقع مسائل و معضالتي به مراتب بزرگتر و 
حياتي تر همچون جنگ، تروريسم و حتي 

ات زيست محيطي همواره جامعه بين خطر
گذشته . المللي را با تهديد مواجه ساخته است

از آنكه اين گروه ها بعنوان موجوديتهاي 
غيردولتي، عمدتا تحت شمول مستقيم قواعد 

حقوق بين . حقوق بين الملل قرارنمي گيرند

الملل در مواردي به موضوع گروههاي مسلح 
ضعيت فعلي مخالف پرداخته است كه در مورد و

به نظر بنده خانواده  .فرقه رجوي صادق نيست
هاي قربانيان مي توانند با رسواسازي فعاليت 
هاي فرقه اي رجوي دولت آلباني را از منظر 

در . نقض آشكار حقوق بشر تحت فشار قرار دهند
واقع فارغ از مباحث مرتبط با وضعيت پناهندگي 

و نيز اعضاي سازمان و اقدامات دولت هاي ذيربط 
كميساريا كه در مواردي بنظر مي رسد در 
موضوع پناهندگي با نقض قواعد بين المللي 
ذيربط توامان بوده، در وضعيت كنوني و متعاقب 
شناساندن ماهيت ضدبشري اقدامات فرقه، مي 

به عنوان تابع حقوق بين –توان يقه دولت آلباني 
الملل و دولت ملزم به رعايت مقررات حقوق 

اعالميه جهاني : ح در اسناد سه گانهبشري مصر
ميثاق / ميثاق حقوق مدني و سياسي/حقوق بشر

 كه 1967حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي 
 را فشرد - براي همه دولتها الزم الرعايه گشته اند

كه چرا در اقدامي خالف قواعد حقوق بين الملل 
بشر بر اعمال ضدبشري و فرقه گرايانه گروه 

تحت هر عنواني اعم از (ن مستقر در خاك آ
سرپوش نهاده و حتي در ) پناهنده يا غيرآن

مواردي در همدستي با آن به سركوب اعضاي 
اتخاذ  !مخالف يا جدايي خواه مي پردازد

رويكردي فعاالنه در حوزه رسانه اي، اقدامات 
فرهنگي درخور و برقراري ارتباط با نهادها و افراد 

با هدف افشاي تاثيرگذار در سطح بين المللي 
جنايات گذشته و ماهيت دروني اين تشكيالت 
بزرگترين ضربه به سازوكار، برنامه ها و اقدامات 

اين قبيل اقدامات مي تواند . آتي آن فرقه است
پيش زمينه مناسبي براي موفقيت در اقدامات 
 .حقوقي و حتي سياسي احتمالي نيز فراهم آورد

بايد توجه داشت كه صرفا وضعيت فعلي فرقه *
در آلباني و نحوه مواجهه خانواده هاي قربانيان با 

  .اين دولت و فرقه مجاهدين مدنظربوده است
  

 مسير خانواده ها درست و حق است
  رضايي. ش

 

وي است كه با سرنوشت تك تك ما در رج
راستاي رسيدن به اهداف كثيف خود وارد معامله 

من ديگر از هيچ : م در پايان گفت. محمد.شد
يك از تهديدهاي فرقه رجوي نمي ترسم و قسم 

خورده ام تا به هر قيمتي كه شده از مناسبات 
نروژ  .كثيف درون فرقه رجوي افشاگري كنم

اي جهان براي زندگي يكي از گرانترين كشوره
  .است
  
  

بر اساس  :يك عضو فرقه رجوي گفت
اطالعات موثقي كه به دست ما رسيده، مسعود 
      رجوي زنده است و در كشور نروژ نگهداري

م در گفت و گو با خبرنگار فراق . محمد .مي شود
بسياري از اعضاي درون فرقه هم : اظهار داشت

 اكنون اين موضوع مهم كه سال ها مرز سرخ بود
: بريده(را فهميده اند و حتي برخي از افراد بريده 

اصطالح رايج درون فرقه براي اعضايي كه 
آپارتمان محل نگهداري ) خواهان جدايي هستند

وي با اشاره به اينكه هم اكنون  .او را هم ديده اند
مسعود رجوي بيماري هاي شديد جسمي دارد، 

بنا بر اسناد افشا شده هزينه : تصريح كرد
 هزار دالر مي رسد و 7داري وي ماهانه به نگه

محل نگهداري او نيز با تدابير شديد امنيتي 
اين عضو كه درخواست جدايي  .كنترل مي شود

بسياري از دوستان من : از فرقه رجوي داده، افزود
    در درون فرقه لقب مزدور به من داده اند ولي
مي خواهم اين را بگويم كه مزدور واقعي، مسعود 

  يك عضو فرقه رجوي در گفت و گو با فراق

 است در نروژ  زنده ومسعود رجوي
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عرض مي كنم كه اميدوار باشيد، همچنانكه تا 
االن و بعد از اين همه سال اميد خود را از 

       ي شما ترديددر پيروز. دست نداده ايد
نمي شود كرد به خاطر اينكه مگر مي شود 
انسان هاي با انگيزه و پويان را از مسير پيروزي 
و موفقيت باز داشت؟ نه هرگز، نمي شود با 
هيچ ترفندي و حقه و كلكي انسان هاي با 
انگيزه و با اميد را از مسير درست و حقيقي 

م همين حس را من در همسر. شان باز ايستاد
به كرات مي بينم، او هنگام صحبت كردن از 
خانواده ها بسيار مشتاقانه صحبت مي كند، 
         بسيار اميدوار است، به من هم مستمر اميد 
مي دهد و مي گويد كه مسير خانواده ها مسير 
درست و حقي است و در پيروزي اين مسير 

  .درخشان نبايد ترديد نمود
مسير و يا بسيار طبيعي است كه مثل هر 

هر مبداء به مقصدي مشكالت بسيار فراواني 
اما نبايد مشكالت و مسائل . وجود داشته باشد

بغرنج را به رسميت شناخت منظورم اين نيست 
كه وجود ندارند و يا ناديده بگيريم، نه، اتفاقا 
مشكالت هستند و واقعي هم هستند ولي مهم 

 را اين است كه با اين چالش ها رودرو شد و آنها
  .همانند سال هاي قبل شكست داد

آرزوي موفقيت و بهروزي براي همه شما 
. پدران و مادران و خواهران و برادرانم دارم

اميدوارم كه در فرصت هاي آينده بتوانم با شما 
خيلي مشتاق ديدنتان . ديدار داشته باشم

  .خدا به همراه همگي شما باد. هستم
 

اين  .سالم به همه دوستان جديدم در فراق
          مقاله خودم را اختصاص مي دهم به 
خانواده هايي كه بي مهابا در تالش هستند تا 

رجوي گرفتار هستند را عزيزانشان كه در فرقه 
نجات بدهند، بي وقفه در تمام صحنه ها حضور 
دارند و براي رسيدن به عزيزانشان كه در كمپ 
سازمان خلق در آلباني اسير مي باشند، از هيچ 

 .تالشي دريغ نمي كنند

من هميشه در زندگيم آدم اميدواري بودم 
. و دوست دارم به اطرافيانم نيز اميدواري بدهم

يدواري به هم نوعان حس خوبي را در دادن ام
انسان به وجود مي آورد كه وصف كردنش كار 
راحتي نيست بنابراين از فرصت پيش آمده 
حسن استفاده را مي كنم و به همه خانواده ها 
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 و مثبت در ي قدم اساسكي كه به عنوان ي اقدامنيبه اعتقاد نگارنده بزرگتر
 همانا شناساندن ردي مطمح نظر قرارگدي فرقه منحوس باني مبارزه با اريمس
 در كشور مقر فرقه ژهي به وي سازمان به افكار عمومني اي فرقه اتيماه
  استيم عمويپلماسي اقدام مرتبط با حوزه دكيبه عنوان ) يآلبان(

قلمرو مسائل شخصي همچون ارتباط با 
 مرتفع نشد …خانواده، تصميم به ازدواج و 

بلكه حسب ظاهر در مواردي تشديد هم شده 
در مورد موضوعاتي همچون انتقال اعضاي .است

فرقه به كشور آلباني، اقدامات فرقه در عراق، 
عملكرد كميسارياي عالي پناهندگان بعنوان 

عيت پناهندگان در عالي ترين نهاد ناظر بر وض
طبق كنوانسيون (سطح جامعه بين المللي 

در اين انتقال، )  حقوق پناهندگان1951
اقدامات بعدي دولت آلباني و حتي كميساريا 
سخن بسيار است كه در جاي خود بدان 

در اين موضوع نيز كه  .پرداخته خواهد شد
رفتارهاي صورت گرفته با اعضا و دستورالعمل 

تحميلي به آنان خالف ها و سبك زندگي 
مقررات مسلم حقوق بين الملل بشر است نيز 

اما يك نكته در اين ميان . هيچ ترديدي نيست
سازمان . وجود دارد كه نبايد از آن غافل شد

از (مجاهدين خلق يك سازمان يا تشكيالت 
اپوزيسيوني غيردولتي ) ديدگاه اينجانب فرقه

است كه اين تصميمات تحميلي به اعضا را 
اقداماتي ماهيتا ارادي و به خواست خود اعضا 
توصيف مي كند كه فاقد ويژگي الزامي يا آمرانه 

به بياني ساده تر در اين    .از سوي دولت است
موضوع ما با تشكيالتي مواجهيم كه در ماهيت 

اي است و ويژگي فرقه ها هم تخريب » فرقه«
رواني افراد، تسليم سازي و تحميل عقايد و 

جز (اعضا . شت نقاب هاي فريبنده استاوامر پ
، به عنوان انسانهايي مسخ )در موارد جدايي

شده يا در هراس از تبعات احتمالي، از رعايت 
   عنوانه چنين الگوي ضدبشري از زندگي ب

و نه الزامي و (يك تصميم ارادي و آگاهانه 
البته ترديدي نيست .دفاع خواهند كرد) آمرانه

فراحقوقي، تالش رسانه كه به عنوان يك اقدام 
اي و منسجم براي شناساندن ماهيت فرقه اي و 
وجود چنين قواعد و الزاماتي در اين تشكيالت 

در سطح افكار عمومي جهاني، ضربه اي مهلك 
ناديده گرفتن حقوق و . بر پيكره آن خواهد بود

آزادي هاي بديهي انساني همچون حق ازدواج، 
 ارتباطات، آزادي اعم از رفت و آمد و آزادي

آزادي بيان، مذهب و عقيده، دسترسي به 
ابزارآالت ارتباطي و حق بر حريم خصوصي كه 
ذكر مصاديق عمده نقض آن طي جلسات 
غسل هفتگي يا ترتيبات عجيب و غريب 
       موجود در اين فرقه خود مجالي مفصل

طبيعتا در مورد حق خانواده هاي  .مي طلبد
اري ارتباط و اسراي فرقه رجوي براي برقر

پيگيري وضعيت عزيزان خود نيز جاي هيچ 
اما در اين خصوص همان . ترديدي نيست

مسائل پيش گفته وجود دارد منجمله ماهيت 
فرقه اي آن سازمان و فقدان امكاني براي 
اعضاي حاضر در كمپ جهت اعتراض به مظالم 

  .فرقه يا اعالم تمنيات دروني خود
 اقدامي كه به به اعتقاد نگارنده بزرگترين  

عنوان يك قدم اساسي و مثبت در مسير مبارزه 
با اين فرقه منحوس بايد مطمح نظر قرارگيرد 
همانا شناساندن ماهيت فرقه اي اين سازمان به 

) آلباني(افكار عمومي به ويژه در كشور مقر فرقه 
به عنوان يك اقدام مرتبط با حوزه ديپلماسي 

اي اقدامات اين مساله راه را بر. عمومي است
بعدي بويژه براي تحت فشار قراردادن دولت 
هاي حامي و ميزبان فعاليتهاي اين سازمان باز 

واقعيت آن است كه نظام بين الملل به .مي كند
به . مساله فرقه ها يا كالت ها ورود نداشته است

واقع مسائل و معضالتي به مراتب بزرگتر و 
حياتي تر همچون جنگ، تروريسم و حتي 

ات زيست محيطي همواره جامعه بين خطر
گذشته . المللي را با تهديد مواجه ساخته است

از آنكه اين گروه ها بعنوان موجوديتهاي 
غيردولتي، عمدتا تحت شمول مستقيم قواعد 

حقوق بين . حقوق بين الملل قرارنمي گيرند

الملل در مواردي به موضوع گروههاي مسلح 
ضعيت فعلي مخالف پرداخته است كه در مورد و

به نظر بنده خانواده  .فرقه رجوي صادق نيست
هاي قربانيان مي توانند با رسواسازي فعاليت 
هاي فرقه اي رجوي دولت آلباني را از منظر 

در . نقض آشكار حقوق بشر تحت فشار قرار دهند
واقع فارغ از مباحث مرتبط با وضعيت پناهندگي 

و نيز اعضاي سازمان و اقدامات دولت هاي ذيربط 
كميساريا كه در مواردي بنظر مي رسد در 
موضوع پناهندگي با نقض قواعد بين المللي 
ذيربط توامان بوده، در وضعيت كنوني و متعاقب 
شناساندن ماهيت ضدبشري اقدامات فرقه، مي 

به عنوان تابع حقوق بين –توان يقه دولت آلباني 
الملل و دولت ملزم به رعايت مقررات حقوق 

اعالميه جهاني : ح در اسناد سه گانهبشري مصر
ميثاق / ميثاق حقوق مدني و سياسي/حقوق بشر

 كه 1967حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي 
 را فشرد - براي همه دولتها الزم الرعايه گشته اند

كه چرا در اقدامي خالف قواعد حقوق بين الملل 
بشر بر اعمال ضدبشري و فرقه گرايانه گروه 

تحت هر عنواني اعم از (ن مستقر در خاك آ
سرپوش نهاده و حتي در ) پناهنده يا غيرآن

مواردي در همدستي با آن به سركوب اعضاي 
اتخاذ  !مخالف يا جدايي خواه مي پردازد

رويكردي فعاالنه در حوزه رسانه اي، اقدامات 
فرهنگي درخور و برقراري ارتباط با نهادها و افراد 

با هدف افشاي تاثيرگذار در سطح بين المللي 
جنايات گذشته و ماهيت دروني اين تشكيالت 
بزرگترين ضربه به سازوكار، برنامه ها و اقدامات 

اين قبيل اقدامات مي تواند . آتي آن فرقه است
پيش زمينه مناسبي براي موفقيت در اقدامات 
 .حقوقي و حتي سياسي احتمالي نيز فراهم آورد

بايد توجه داشت كه صرفا وضعيت فعلي فرقه *
در آلباني و نحوه مواجهه خانواده هاي قربانيان با 

  .اين دولت و فرقه مجاهدين مدنظربوده است
  

 مسير خانواده ها درست و حق است
  رضايي. ش

 

وي است كه با سرنوشت تك تك ما در رج
راستاي رسيدن به اهداف كثيف خود وارد معامله 

من ديگر از هيچ : م در پايان گفت. محمد.شد
يك از تهديدهاي فرقه رجوي نمي ترسم و قسم 

خورده ام تا به هر قيمتي كه شده از مناسبات 
نروژ  .كثيف درون فرقه رجوي افشاگري كنم

اي جهان براي زندگي يكي از گرانترين كشوره
  .است
  
  

بر اساس  :يك عضو فرقه رجوي گفت
اطالعات موثقي كه به دست ما رسيده، مسعود 
      رجوي زنده است و در كشور نروژ نگهداري

م در گفت و گو با خبرنگار فراق . محمد .مي شود
بسياري از اعضاي درون فرقه هم : اظهار داشت

 اكنون اين موضوع مهم كه سال ها مرز سرخ بود
: بريده(را فهميده اند و حتي برخي از افراد بريده 

اصطالح رايج درون فرقه براي اعضايي كه 
آپارتمان محل نگهداري ) خواهان جدايي هستند

وي با اشاره به اينكه هم اكنون  .او را هم ديده اند
مسعود رجوي بيماري هاي شديد جسمي دارد، 

بنا بر اسناد افشا شده هزينه : تصريح كرد
 هزار دالر مي رسد و 7داري وي ماهانه به نگه

محل نگهداري او نيز با تدابير شديد امنيتي 
اين عضو كه درخواست جدايي  .كنترل مي شود

بسياري از دوستان من : از فرقه رجوي داده، افزود
    در درون فرقه لقب مزدور به من داده اند ولي
مي خواهم اين را بگويم كه مزدور واقعي، مسعود 

  يك عضو فرقه رجوي در گفت و گو با فراق

 است در نروژ  زنده ومسعود رجوي
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با شروع فعاليت بنيادها و انجمن هاي مردم 
نهاد متمركز بر مبارزه با فرقه مجاهدين خلق، 
اقدامات و فعاليتهاي ضد اين تشكيالت چه در 
سطح داخلي و چه در سطح فرامرزي منسجم 

بدون اغراق . تر، خالقانه تر و موثرتر گشته است
ي توان گفت بخش اعظم فعاليتهاي صورت م

گرفته براي شناساندن ماهيت اين فرقه و مقابله 
 ها NGOبا برنامه هاي آن توسط همين 

گواينكه بررسي امكانات و . صورت مي گيرد
ظرفيت هاي حقوقي و ابعاد مختلف موضوع در 
مواجهه با جنايات فرقه در گذشته و حال نيز به 

جدي تر بدل گشته  و يك مطالبه   يك موضوع
  .است

در تحليل حقوقي ماجرا بايد فارغ از مسائل 
احساسي و عاليق و عواطف شخصي يا جمعي 
و با تكيه بر مستندات حقوقي و ادله اثباتي 

ابتدا الزم است توصيف درستي از . سخن گفت
. وضعيت و رخدادهاي ناشي از آن داشته باشيم

 - هسابقا مسلحان- در اين موضوع ما با گروهي 
طرف هستيم كه پيشتر طي سالها به مقابله 
مسلحانه با دولت و مردم خود پرداخته و از 
طريق عملياتهاي تروريستي متعدد هزاران بي 

اين فرقه . گناه را به خاك و خون كشيده است
در سال هاي بعد در جريان شورش هاي 
داخلي عراق نيز مرتكب كشتار بيرحمانه 

كه سالها بعد شيعيان و اكراد گرديد چنان
بسياري از سران آن در دادگاه عراق به ارتكاب 

پس از . جنايت عليه بشريت محكوم گرديدند
سقوط صدام و در نتيجه توافق سه گانه، مقر 
فرقه به آلباني انتقال يافت كه در اين روند نه 
تنها محدوديتهاي تحميلي به اعضا از منظر 
آزاديهاي فردي و اجتماعي، حريم خصوصي و 

 بدون ترديد الفاظ قاصر است از وصف :فراق
هاي قربانيان رنج ها و مرارت هايي كه خانواده 

گرفتار در بند فرقه منحوس رجوي در غم فراق 
  خانواده هاي. عزيزان خود تحمل مي نمايند

بي گناهي كه با بغضي فروخورده و قلبهايي 
آكنده از بيم و اميد به هر دستاويزي براي 
نجات عزيزان خود چنگ مي يازند، باشد كه 
روزنه اي به سوي وصال و در آغوش كشاندن 

كافيست با اندكي جستجو .  خود بيابندپاره تن
در اينترنت تالش هاي شبانه روزيِ گاها 

وصف . چندماهه آنان مقابل اشرف را ببينيم
. عبداللهي هاناپذير است عزم و همت و اميد ثريا

بررسي ظرفيت هاي غرض از اين نوشتار 
خانواده ها  حقوقي احتمالي براي دادخواهي
 ها و مصايب است اما نمي شود از كنار رنج

در سال هاي اخير  .تحميلي به ايشان گذشت
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 بين الملل

 

  فعاليت هاي فرقه رجوي در آلباني
 نقض آشكار حقوق بشر است

  دكتر نواب محمدي: تحليل و بررسي از
 

سالهاست كه خانواده هاي اعضاي اسير در 
شنيدن  ر و يافرقه رجوي براي دقايقي ديدا

صدايي ازعزيزانشان تالش مي كنند اما 
       حمايت متاسفانه سركردگان فرقه به لطف

بي قيد وشرط سياست مداران به ظاهر بشر 
ها را براي  دوست آمريكا تالش اين خانواده

جلوگيري از هم پاشيدگي بساط فرقه خود 
انتقال اعضا به آلباني  بعد از. ناكام گذاشتند

 هاي اعضا اميدوار شدند كه با ورودخانواده 

 فرزندانشان به يك كشور به اصطالح مستقل و
براي مالقات  آزاد مي توانند با هرسختي خود را

با عزيزانشان به آن كشور برسانند اما متاسفانه 
ارباب رجوي بر روي دولت آلباني  بدليل نفوذ

 باعث شده كه اين دولت تاكنون از دادن ويزاي

اده هاي دردمند اسيران دربند فرقه سفر به خانو
 . خودداري كند

حال با شيوع ويروس كرونا در كشور آلباني 
نسبت به  و پنهان كاري سركردگان فرقه

 3وضعيت سالمتي اعضاي مستقر در اشرف 
با سركردگان  وهمياري غيراخالقي دولت آلباني

فرقه دراين زمينه خانواده هاي آنها را به شدت 
از وضعيت سالمتي  عنگران عدم اطال

 .فرزندانشان كرده است

  اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

 

اما بايد به سركردگان فرتوت فرقه رجوي 
شما  گفت واكنش هيستريك و هراس آلود

 طرح پويش ملي نسبت به گسترده تر شدن
خود  خانواده ها براي تحقق خواسته به حق

ناشي ازكينه عميقي است كه شما از خانواده ها 
درغربت نزنيد چون  داريد پس بيهوده الف

خوب مي دانيد همانطور كه اين خانواده ها 
محكمي بر بناگوش شما نواخته  درعراق سيلي

و توانستند بساط اسيركشي و شيادي شما را 
ور برچينند اينبار نيز خواهند توانست كش درآن

ديگري  و قطعا كه اراده كردند تا سيلي محكم
بر بناگوش شما نواخته و براي هميشه تاروپود 

و زنجيراسارت و  فرقه تان را درهم پيچيده
بردگي را كه شما بر گردن فرزندانشان انداختيد 

سران فرقه پوكيده رجوي نيز  .بگسلند از هم
  با فراگيرشدن طرح پويش مليبايد بدانند كه

خانواده هاي اعضاي دربند، فرقه ديگر نمي 
خانواده ها افكار  تواند با بازي كردن با كلمات

 . عمومي را بفريبد

در آخر اينكه سران فرقه رجوي مطمئن 
نجات  باشند كه طرح پويش ملي خانواده ها تا

كامل فرزندان اسيرشان از فرقه جعل و فريب 
  . واهد داشتآنها ادامه خ
 

 

 

سركردگان 
 جنايتكار

هاي  خانواده
اعضاي خود را 

  تهديد به 
   كردندسيلي
  

 حميد

 انجمن نجات مركز خوزستان

به همين خاطر اين خانواده ها با اقدامي 
ملي كه  شجاعانه با راه اندازي طرح پويش

 هزار امضا را درآن به ثبت 10تاكنون بيش از 
جامعه جهاني نسبت  رسانده اند خواستار توجه

به نقض ابتدايي ترين حقوق انساني خود و 
بران فرقه مجاهدين سوي ره فرزندانشان از

خلق شده و همچنين از نخست وزير آلباني نيز 
متاسفانه رهبران اين فرقه منحوس را فعال  كه

پايبندي به  حمايت مي كند خواستند تا با
تعهدات بين المللي خود ممنوعيت صدور ويزا 

اعضاي مجاهدين به منظور  براي خانواده هاي
نشان را سفر به كشورآلباني براي ديدار با عزيزا

 .نمايد لغو

بين المللي شدن طرح پويش ملي خانواده 
باال رفتن  ها براي تحقق خواسته به حق خود و

روزافزون آمار امضاها يكبار ديگر سركردگان 
مضطرب كرده و مثل  فرقه رجوي را به شدت

هميشه در سايت هاي خود عليه خانواده هاي 
 لجن پراكني نموده و طبق معمول اعضا اقدام به

 . با فرافكني آنها را مزدور عنوان مي كنند
همچنين سركردگان فرقه در وحشت از حضور 

غربت زده  احتمالي خانواده در آلباني بازالف در
 .و آنها را تهديد به سيلي خوردن كرده است
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  روايت

  يادي از خاطرات تالش خانواده ها در مقابل منفورترين فرقه تاريخ

   نشستگُل در عراق به جوانه هاي اميدوقتي 
 مينا مرتضايي

  .المللي بيشتري دهد كرونا جنبه بين
ها نبايد  ئله ديگري كه در مورد سعوديمس

آن را ناديده گرفت مقوله بازار نفت و سوء 
در . استفاده آنها از آشفته بازاركرونا است

گيري از بحران كرونا  حقيقت عربستان با بهره
در جهان و با روي آوردن به استفاده از سياست 
بيشترين توليد نفت در برهه كنوني سعي دارد 

ترين كارفرماي نفتي خويش  رضايت برجسته
يعني اياالت متحده آمريكا را بيش از پيش 

  .فراهم آورد
توان شكست  با وجود تمام اين تمهيدات مي

اي را  استراتژي برپايي جنگ تمام عيار رسانه
. پس از پايان كامل بحران كرونا به وضوح ديد

  :داليل چنين شكستي عبارتند از
فيانش پارانوياي بيمارگونه رجوي واطرا

هاي  ها و حكومت همان گونه كه تاريخ فرقه
خواهانه نشان داده است درعوض  تماميت

نابودي ايران و مردم و دولت آن تشكيالت 
با توجه به . منافقين را از ريشه خواهد سوزاند

دارمنافقين حتي در دوره كنوني  جنايات دنباله
به زودي شاهد رو شدن دست اين تشكيالت 

هاي جاسوسي  اري از پروندهدر پشت پرده بسي
  .هاي اخير خواهيم بود دهه

پس از فروكش كردن موج كرونا و با عنايت 
به ساختار جمعيتي پير اين فرقه شاهد ريزش و 

مير بسياري از اعضا در بحران كرونا  و مرگ
خواهيم بود كه رجوي را بيش از پيش ضعيف 

  .كند مي
نظيري كه عليه اين  بسيج عمومي بي

ر كشور شكل گرفته است طرح بيماري د
موضوع ناكارآمدي نهادهاي حكومتي در ايران 
  .را براي مقابله با اين بيماري عقيم گذاشته است

ها بايد گفت جنايت  در خصوص سعودي
كش عليه بشريت و در كشور  اين رژيم كودك

يمن بيش از آن است كه در اصل تروريست 
بودن رژيم حاكم بر عربستان سعودي جاي 

يد باقي گذارد و شوي اخير تبليغاتي ترد
هاي سخيف سعودي هرگز نخواهد  رسانه

ها  توانست بر جنايات ددمنشانه سعودي
  .سرپوش بگذارد

استفاده از نفت براي جلب رضايت اربابان 
آمريكايي نيز با توجه به افت روز افزون ذخاير 

حد و حصر  هاي بي ها و ولخرجي نفت سعودي
تواند چندان  لف دنيا نمياين رژيم در نقاط مخت

  .دراز مدت باشد
با در نظر گرفتن موارد فوق بايد گفت سوء 

اي ضد انقالب و در رأس آن  استفاده رسانه
ها و منافقين از بحران كرونا خاصيتي  سعودي

مقطعي و زود گذر دارد و با پايان يافتن اين 
بحران جهاني فروكش خواهد كرد به عالوه 

در پايان خود ابعاد ممكن است اين بحران 
هاي  انگاري و احتماالً فعاليت عميق سهل

ازپيش به  ها را بيش موذيانه منافقين و سعودي
  .نمايش بگذارد

  
  
 

هاي  داخل و خارج از كشور از طريق رسانه
كند خود به نوعي  گوناگون به رجوي كمك مي
خواران  ن و جيرهسند بقاي فرقه پوسيده منافقي

آن در آلباني است زيرا با اتكاء به اين داستان 
تواند هر چه بيشتر  عريض و طويل رجوي مي

به بهانه واهي مبارزه با بيوتروريسم ايران، غرب 
  .و تندروهاي آمريكايي را بدوشد

به نوشته هابيليان، جنگ رواني برخاسته از 
 تر از اين دارد به بحران كرونا ابعادي وسيع

پرور سعودي را  حدي كه پاي دولت تروريست
نيز به قضيه باز كرده است و از ابتداي شروع 

اي  هاي رسانه ها و جريان اين بحران شبكه
وابسته به رژيم سعودي مانند ايران اينترنشنال 

 از ابتداي شروع بحران كرونا جنگ رواني �و
را آغاز كردند، علل شروع اين نبرد نابرابر بر عليه 

  :توان اين طور تحليل كرد ان را مياير
شيوع كرونا بهترين زمان براي طرح 

هاي گوناگون ديني و اعتقادي توسط اتاق  شبهه
فكرهاي فرقه ضاله وهابيت است تا بدين وسيله 
اساس عقايد ديني و مذهبي مردم ايران را 

هاي  فرافكني و اتهام زني.هدف قرار دهند
اي فرار از ها بر اساس حربه هميشگي سعودي بي

در بحران . هاي مختلف است مديريت بحران
كرونا نيز مسندنشينان رياض براي فرار از زير 

هاي  تدبيري بار مسئوليت و با هدف پوشاندن بي
خويش به مطرح كردن اتهام بيوتروريسم عليه 

اند تا از اين طريق به جنگ رواني  ايران پرداخته

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  

 

و شناخت وضعيت پيچيده و اسرار آميزي كه 
  بسياري از .در آن گرفتار بوديم كار آساني نبود

و در جمع هاي كوچك چند نفره   ما در درون
تراضات را با همديگر اع  مشكالت و تناقضات و

مطرح مي كرديم و من به دليل آشنايي با 
گزارشات اكثر افراد كم و بيش از فضاي 

كسي   نارضايتي ها با خبر بودم ولي اينكه
جرئت كند خيانت هاي رجوي و اعتراضاتش را 
با صداي بلند اعالم كند و به گوش همه برساند 

 .حتي در تصوراتمان هم نمي گنجيد

ين شرايط كه حتي اجازه فكر دقيقا در هم
كردن به خانواده را هم نداشتيم، خانواده هاي 
عزيز دست به اقدامي حماسي زدند كه در 
تاريخ ايران و فرقه ها مانا و ماندگار شد و ناگهان 

 .شدند  روزنه هاي اميدي پديدار

 سال كار آساني نبود و 4 روز معادل 1460
تصور نمي كرديم خانواده هايمان، پدر من، مادر 

پشت درب هاي بسته كمپ   تو اينقدر در
 ميان خانم   در اين .اشرف دوام بياورند

عبداللهي پررنگ تر از همه درذهن هاي نگران 
رجوي .ما نقش بست و اميد بخش همه شد

 اهالي چه بيرون و   خيانت كار بيش از همه
مقاومت، .  ارزش كار او را دريافته بوددرون

           مقاومت و به همين دليل سعي مي كرد تا 

مي تواند چهره اين مادر قهرمان و فداكار را در 
اذهان خراب كند ولي خوشبختانه به خاطر 

  نيات پليد و  سال ها آشنايي با ترفندها،
حسادت هايش، اكثر بچه ها حتي آنها كه 

 د مي دانستند كه ياوه بافي ناراضي هم نبودن
 كسي پا روي دم او گذاشته و   مي كند و دوباره

راستش ما هم آن  .اين چنين وحشي شده
اوايل خانم عبداللهي را دقيقا نمي شناختيم و از 

ما كه از .  اطالع نداشتيم  خدمات و كارهايش
خبرهاي زيادي نداشتيم، تنها  بيرون

كه اميدبخشي ما صداي بلندگوهايي بود 
عصرها و صبح ها پخش مي شد ولي كم كم 

ولي رجوي از بس   . شد  ساعات آن بيشتر
بدگويي كرد و در جلسات دروني هر آنچه كه 

         به خانواده ها نسبت   سزاوار خويش بود را
 و مي گفت آنها   آنها را دشنام مي داد. مي داد

خانواده نيستند، مزدورند و بايد همه را در چاه 
 ما هم   .ردن زد و فالن و بهمانريخت و گ

 با خانم   بيشتر نقش آنها را فهميديم وكم كم
 .عبداللهي اين شيرزن قهرمان آشنا شديم

 مي كرد  رجوي در خياالت خام خودش فكر
مي تواند خانم عبداللهي را هم مثل ساير 
رقيبانش چون علي زركش و مهدي افتخاري و 

بداللهي معارضين شورايي كنار بزند ولي خانم ع

در آخرين سال هاي سخت در كشور   :فراق
گرفتار   بحران زده عراق پس از سقوط صدام

اگر در زمان صدام  .روهاي آمريكايي شديمني
يك قرار  يك بار ان هم براي اجراي شايد ماهي

  پزشكي و يا گاهي براي خريدي به شهر و

بغداد مي رفتيم، در زمان حضور نيروهاي 
آمريكايي آن ترددات متفرقه هم قطع شد و به 

 . طور كامل در كمپ اشرف زنداني شديم
زندانبان هاي  اززنداني هاي بدبختي كه بايد 

 .خود هم تشكر مي كردند

آمدن خانواده به پشت درب هاي كمپ 
بارقه اميد و مائده آسماني با ارزشي بود   اشرف

كه باور كنيد قلم قادر به توصيف آن نيست، 
اقدامي با ارزش كه منجر به نتايج درخشان 
رهايي بسياري از اعضا و آگاهي بخشي اثر گذار 

         و  س، نااميديدرست در زمان يأ .شد
بي پناهي و درست در زماني كه هيچ اميدي به 
آينده و رهايي نداشتيم بيشترين فشارها را بر ما 

كردند و راه نجات و فراري نيز بر خود  وارد مي
ديديم حتي در شرايطي كه ناراضي ها و  نمي

نيروهاي ائتالف در گوشه اي از   فراري ها را هم
و آنها را هم زندان در كمپ اشرف جمع كرده 

         زندان نموده و اجازه رفتن به آنها را هم
شكستن تابوي فرقه، به خود آمدن، .نمي دادند
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منافقين و رجوي را بر آن داشته تا از كرونا به 
در . عنوان يك ابزار تبليغاتي استفاده كنند

  :هاي چنين عملكردي عبارتند از مجموع علت
 شده الحال رجوي مجبور تشكيالت معلوم

براي فرار از پاسخگويي در خصوص تلفات 
احتمالي كرونا در درون گروهك خود و بستن 

دار  دهان اعضاي معترض و يا به عبارتي مسئله
دست به فرافكني بزند تا از اين طريق هم 

هاي داخلي را ساكت كند و هم با ياري  ناراضي
گرفتن از دستگاه باد آورده تبليغاتي خويش 

 اپوزيسيون را به سمت ايران هاي افكار گروه
  .معطوف كند

هاي تاريخ خونين  فارغ از تمام فراز و نشيب
منافقين اين سازمان غيرانساني همواره درصدد 
استفاده از حربه ناكارآمد جلوه دادن نظام 
جمهوري اسالمي در چشم مردم است كه 

هاي متعدد و خرج  سعي شده از طريق رسانه

. اتژي به اجرا درآيدحساب اين استر هاي بي پول
سابقه كرونا و درگير شدن بيشتر  با شيوع بي

نهادهاي دولتي و غيردولتي در يك جنگ همه 
گير با اين بيماري، يك فرصت طاليي در دست 
رهبران منافقين قرار گرفت تا به وسيله حربه 
هميشگي پخش شايعه، بر آتش بدبيني ميان 

  .مردم و نظام در ايران بدمند
رانگر پارانويا همواره در تشكيالت بيماري وي

با توجه به اين . هاي توتاليتر وجود دارد و فرقه
خصوصيت فرقه منحوس منافقين براي برپايي 
يك جنگ رواني در افكار عمومي جهان ضد 
مردم و دولت ايران به دنبال اين است كه اربابان 
آمريكايي و غربي خود را قانع كند كه شيوع 

 يك نوع پيچيده از كرونا در جهان اوالً
بيوتروريسم است و ثانياً اين بيوتروريسم نشأت 

اين رويا پردازي عالوه بر . گرفته از ايران است
پراكني در  اين كه از جنبه جنگ رواني و شايعه

  
ترين خبر  ناگفته پيدا است كه تأثر برانگيز

 در ميان 19وزها شيوع بيماري كوويد اين ر
مردم ايران و جهان است كه قاطبه ملت را 
نگران كرده است اما آنچه شايد بيش از نفس 

كند، تأثير اين  اين واقعه شوم جلب نظر مي
هاي ضد  اي جريان بيماري بر استراتژي رسانه

  .انقالب ايران است
هايي كه نهايت استفاده  ترين گروه برجسته

تي از اين بالي بزرگ را در دستور كار تبليغا
اند نيز فرقه رجوي و نهادهاي  خود قرار داده

ها هستند كه در  تبليغاتي وابسته به سعودي
. رأس آنها تلويزيون ايران اينترنشنال قرار دارد

در ادامه با تمركز بر روي فرقه تروريست 
اي سعودي سعي در  منافقين و جريان رسانه

كتورها و علل اين جنگ تحليل بخشي از فا
. رواني عليه ملت و دولت ايران خواهيم داشت

پيش از هر چيز بايد به سراغ عللي رفت كه 
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 ملت ايران با آلباني نشين هااي  جنگ رسانه

  علي رحماني
 

 

 
 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

چون شير تا به آخر ايستاد و ديديم كه پوزه 
خانواده ها به اميد   .رجوي را به خاك ماليد

ديدار و نجات فرزندانشان كمر همت بستند و 
با چهار سال مقاومت پياپي محكم در پشت 
درب هاي كمپ اشرف ايستادند و تكان 

 آنها   .نخوردند و حدود يك دهه تالش كردند
  ند و مي رفتند و تالشدسته دسته مي آمد

اطراف كمپ خالي نبود و . مي كردند
خوشبختانه حلقه پيوند آنها خانم عبداللهي 
عزيز بود كه باعث شد آنها خستگي ناپذير براي 
عزيزانشان فداكاري هاي بسياري انجام دهند 
كه باعث رسوايي بيشتر فرقه ها و افتخار 

تالش هاي آنها با  .خانواده هاي ايراني شد
ارشكني هاي فوق العاده رجوي همراه بود تا ك

 كه در مدت چهار سال اكثر امكانات كمپ   آنجا
اشرف را براي مقابله و عليه خانواده ها بسيج 

   در مقابل چند بلندگوي آنها صدها. كرده بود
 شده بود و از    نصب  بلندگو در داخل كمپ

 پخش مي شد تا   صبح تا شب سرود و ياوه
آنها هر روز صداي عشق  . نرسدصداي آنها به ما

و عالقه مادران به فرزندانشان، اخبار بيرون و 
خيانت هاي رجوي، همان حرف هايي كه ما 
جرئت گفتنش را نداشتيم را با صداي بلند 
فرياد مي زدند و درآن ميان صدايي شجاع تر و 

كارشكني و ناسزا و .رساتر به گوش مي رسيد
شت و خانواده ها سياه نمايي ها مستمرا ادامه دا

را مزدور و افرادي هم كه به فكر خانواده بودند 
رجوي وحشي تر از هميشه . را خائن مي ناميد

هاي اميد و نور  روزنه .عنان از كف داده بود
هاي  آري اين اميد و نور خانواده. بزرگ شد

عزيز ما بودند كه به رذالت و نيستي هجوم 
 آوردند و حدود يك دهه سختي كشيدند و

 مقاوم و پابرجا با تالش   اذيت و آزار ديدند ولي
هاي زيباي يك زن يك مادر به نام خانم ثريا 

آن روز ها با بودن   .عبداللهي به موفقيت رسيد
 احساس مي كردم خورشيدي هر   خانواده ها

روز در هر حال تابيدن به قبيله يخ زده ما است 
و هر روز صبح تا شام تالش مي كردند تا 

 قدرت به سمت   جود خويش را با تمامگرماي و
 و با شور و   خانم عبداللهي يك تنه.ما بتابانند

. شوق وصف ناپذير در اين جنگ ميدان دار بود
   جالب بود كه از اتفاق زمانه يك زن، يك

شيرزن و يك مادرشجاع مقابل رجوي ايستاده 

اين طرف تا بود  .بود و دست بردار هم نبود
و اقداكات مختلف كه كارشكني، لجن پراكني 

صدايش را نشنويم و هم محدوديت هاي 
نيروهاي عراقي و نگهبانان، نيروهاي آمريكايي و 
   هم چنين محدوديت امكانات سد راه آنان بود
   و در مقابل آن طرف تا بود مقاومت، رشادت و

فردي خستگي ناپذير با نام ثريا عبداللهي كه 
» وانسر«بعدها از طرف نيروهاي عراقي لقب 

 بندگان خدا، خانواده ها را از دور  .هم گرفت
   تمام امكانات شان چند كانتير و پتو. مي ديديم

و مقداري آذوقه بود و حتي بلندگوهايشان به 
اندازه بلندگوهاي كار گذاشته عليه آن ها در 

با اين حال محكم و استوار .درون كمپ نبود
 يك سال، دو. ايستادند و خم به ابرو نياورند

سال، سه سال، چهار سال و دقيقا تا زماني كه 
كمپ اشرف بود آنها هم ماندند و فرياد زدند و 
اسامي فرزندان شان را در بلندگو ها صدا مي 
زدند و آنها را از رهبر ديوانه و وحشي فرقه 

در مدت كوتاهي و با گذشت .طلب مي كردند
چند ماه به بودن آنها عادت كرديم و اگر روزي 

 را نمي شنيديم نگران مي شديم صدايشان
نكند دوباره به . نكند بروند، نكند خسته شوند

صداي بلندگو در آن . آن روزهاي سياه برگرديم
روزگاران خوش نوا ترين صدا و اميد بخش 

صداي مهرباني صداي عشق و . ترين نجواها بود
 نگاه ها، صداها و   .صداي دوست داشتن بود

ز ما شده بود و فريادشان اينك ديگر جزئي ا
 كسي مي تواند رشته بين فرزند و   آخر چه

خانواده را از هم بگلسد، كي جز يك اهريمن 
مي تواند فاصله و جدايي بين اعضاي خانواده 
بيندازد و حتي حكم كند نمي توانيد همديگر را 
ببينيد و پست تر از آن، خانواده را دشمن 

 كه خانم عبداللهي هم واقعا بيدي نبود.بخواند
آن زمان من آشنايي با ايشان . به اين بادها بلرزد

نداشتم ولي آنچه كه از دور شاهدش بوديم 
خبراز استواري و روي برنتافتن و فرماندهي 
خانواده هاي مستقر دراطراف كمپ بود به 
طوري كه گفتم به خاطر فرماندهي و 
شجاعتش در بين نظاميان عراقي اطراف كمپ 

را به » نقيب ثريا«و لقب نيز مورد احترام بود 
 داده بودند و اين بيشتر براي ما شوق   ايشان

 و    باعث خشم بيشتر رجوي  انگيز بود چون
   .شوق دروني ما مي شد

         خيلي وقت ها در محافل دروني با هم
مي گفتيم حق ما را دارد مي گيرد و خدا رو 
شكر يكي پيدا شد جلوي اين ها بايستد و خدا 

آرزوي قلبي ما ماندن . ياورد و بماندكند كم ن
          بدون آنها احساس  .ايشان و خانواده ها بود

بي پناهي مي كرديم و دوباره يأس به سراغ 
هر روز   .مان مي آمد، لذا دوست نداشتيم بروند

 نام يك فرد   صبح به اميد اينكه از بلندگو ها
به .رها شده ديگر را بشنويم بلند مي شديم

ود  مي رفتيم و به بهانه وزرش خ مپاطراف ك
مي رسانديم تا صداي آنها را  را به اطراف مقرها

. بشنويم و اميد به فرار دوستانمان بسته بوديم
از بلند . كم كم جوانه هاي اميد به گل نشست

گو ها شنيديم كه اعالم كردند ايمان يگانه فرار 
 مهرداد   كرده و كمي بعد علمدار شايگان،

بعد ازفرار .د جعفري و جليل عبدياميري، احم
 اميد روزانه ام در هتلي در   من و زهرا باز هم

 .بغداد شنيدن اسامي نجات يافتگان جديد بود
عبدالطيف شاردي و برات كيخايي، گروه سه 

 و   نفره بعدي علي قزل، حامد ميري و صادق
 محمدرضا گلي اسكاردي، عين   سه تاي ديگر

ر فريدون و اله و داريوش و دو تاي ديگ
 همينطور ادامه …محمدرضا، احمد و مهدي و

داشت و آنها كار خودشان را كرده بودند، اشك 
ريختند، مويه كردند تا راه را باز كردند و و قلب 

زندگي .شان را به خاطر ما جريحه دار نمودند
شان را دادند و حيثيت خود را پاي نجات ما 

 فرقه گذاشتند و دقيقا آنچه را كه روانشناسان
 تنها خانواده مي تواند   شناسي گفتند كه

چهار .اعضاي فرقه را نجات دهد عملي نمودند
             سال در به دري، چهار سال تحصن پشت
درب هاي بسته، چهار سال زخم خوردن در 

 درجه و 50بيابان هاي عراق در زير گرماي 
كاري بود .  سخت كار آساني نبود  زمستان هاي
 پا   به يمن وجود مقاومت وكارستان، كه

فشاري هاي خانواده هاي عزيز و مخصوصا 
خانم عبداللهي قهرمان كه اميد بخش همه بود 
به ثمر نشست و باعث رهايي صدها تن و 

 به قلب هاي   برگشتن مهر محبت خانواده ها
با ياد آوري خاطرات آن روز ها باز .بسياري شد

هم مراتب تشكر قدرداني و سپاس خود را 
تقديم خانواده هاي عزيز و شاخص آنها خانم 

  .عبداللهي عزيز مي نمايم
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منافقين و رجوي را بر آن داشته تا از كرونا به 
در . عنوان يك ابزار تبليغاتي استفاده كنند

  :هاي چنين عملكردي عبارتند از مجموع علت
 شده الحال رجوي مجبور تشكيالت معلوم

براي فرار از پاسخگويي در خصوص تلفات 
احتمالي كرونا در درون گروهك خود و بستن 

دار  دهان اعضاي معترض و يا به عبارتي مسئله
دست به فرافكني بزند تا از اين طريق هم 

هاي داخلي را ساكت كند و هم با ياري  ناراضي
گرفتن از دستگاه باد آورده تبليغاتي خويش 

 اپوزيسيون را به سمت ايران هاي افكار گروه
  .معطوف كند

هاي تاريخ خونين  فارغ از تمام فراز و نشيب
منافقين اين سازمان غيرانساني همواره درصدد 
استفاده از حربه ناكارآمد جلوه دادن نظام 
جمهوري اسالمي در چشم مردم است كه 

هاي متعدد و خرج  سعي شده از طريق رسانه

. اتژي به اجرا درآيدحساب اين استر هاي بي پول
سابقه كرونا و درگير شدن بيشتر  با شيوع بي

نهادهاي دولتي و غيردولتي در يك جنگ همه 
گير با اين بيماري، يك فرصت طاليي در دست 
رهبران منافقين قرار گرفت تا به وسيله حربه 
هميشگي پخش شايعه، بر آتش بدبيني ميان 

  .مردم و نظام در ايران بدمند
رانگر پارانويا همواره در تشكيالت بيماري وي

با توجه به اين . هاي توتاليتر وجود دارد و فرقه
خصوصيت فرقه منحوس منافقين براي برپايي 
يك جنگ رواني در افكار عمومي جهان ضد 
مردم و دولت ايران به دنبال اين است كه اربابان 
آمريكايي و غربي خود را قانع كند كه شيوع 

 يك نوع پيچيده از كرونا در جهان اوالً
بيوتروريسم است و ثانياً اين بيوتروريسم نشأت 

اين رويا پردازي عالوه بر . گرفته از ايران است
پراكني در  اين كه از جنبه جنگ رواني و شايعه

  
ترين خبر  ناگفته پيدا است كه تأثر برانگيز

 در ميان 19وزها شيوع بيماري كوويد اين ر
مردم ايران و جهان است كه قاطبه ملت را 
نگران كرده است اما آنچه شايد بيش از نفس 

كند، تأثير اين  اين واقعه شوم جلب نظر مي
هاي ضد  اي جريان بيماري بر استراتژي رسانه

  .انقالب ايران است
هايي كه نهايت استفاده  ترين گروه برجسته

تي از اين بالي بزرگ را در دستور كار تبليغا
اند نيز فرقه رجوي و نهادهاي  خود قرار داده

ها هستند كه در  تبليغاتي وابسته به سعودي
. رأس آنها تلويزيون ايران اينترنشنال قرار دارد

در ادامه با تمركز بر روي فرقه تروريست 
اي سعودي سعي در  منافقين و جريان رسانه

كتورها و علل اين جنگ تحليل بخشي از فا
. رواني عليه ملت و دولت ايران خواهيم داشت

پيش از هر چيز بايد به سراغ عللي رفت كه 
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چون شير تا به آخر ايستاد و ديديم كه پوزه 
خانواده ها به اميد   .رجوي را به خاك ماليد

ديدار و نجات فرزندانشان كمر همت بستند و 
با چهار سال مقاومت پياپي محكم در پشت 
درب هاي كمپ اشرف ايستادند و تكان 

 آنها   .نخوردند و حدود يك دهه تالش كردند
  ند و مي رفتند و تالشدسته دسته مي آمد

اطراف كمپ خالي نبود و . مي كردند
خوشبختانه حلقه پيوند آنها خانم عبداللهي 
عزيز بود كه باعث شد آنها خستگي ناپذير براي 
عزيزانشان فداكاري هاي بسياري انجام دهند 
كه باعث رسوايي بيشتر فرقه ها و افتخار 

تالش هاي آنها با  .خانواده هاي ايراني شد
ارشكني هاي فوق العاده رجوي همراه بود تا ك

 كه در مدت چهار سال اكثر امكانات كمپ   آنجا
اشرف را براي مقابله و عليه خانواده ها بسيج 

   در مقابل چند بلندگوي آنها صدها. كرده بود
 شده بود و از    نصب  بلندگو در داخل كمپ

 پخش مي شد تا   صبح تا شب سرود و ياوه
آنها هر روز صداي عشق  . نرسدصداي آنها به ما

و عالقه مادران به فرزندانشان، اخبار بيرون و 
خيانت هاي رجوي، همان حرف هايي كه ما 
جرئت گفتنش را نداشتيم را با صداي بلند 
فرياد مي زدند و درآن ميان صدايي شجاع تر و 

كارشكني و ناسزا و .رساتر به گوش مي رسيد
شت و خانواده ها سياه نمايي ها مستمرا ادامه دا

را مزدور و افرادي هم كه به فكر خانواده بودند 
رجوي وحشي تر از هميشه . را خائن مي ناميد

هاي اميد و نور  روزنه .عنان از كف داده بود
هاي  آري اين اميد و نور خانواده. بزرگ شد

عزيز ما بودند كه به رذالت و نيستي هجوم 
 آوردند و حدود يك دهه سختي كشيدند و

 مقاوم و پابرجا با تالش   اذيت و آزار ديدند ولي
هاي زيباي يك زن يك مادر به نام خانم ثريا 

آن روز ها با بودن   .عبداللهي به موفقيت رسيد
 احساس مي كردم خورشيدي هر   خانواده ها

روز در هر حال تابيدن به قبيله يخ زده ما است 
و هر روز صبح تا شام تالش مي كردند تا 

 قدرت به سمت   جود خويش را با تمامگرماي و
 و با شور و   خانم عبداللهي يك تنه.ما بتابانند

. شوق وصف ناپذير در اين جنگ ميدان دار بود
   جالب بود كه از اتفاق زمانه يك زن، يك

شيرزن و يك مادرشجاع مقابل رجوي ايستاده 

اين طرف تا بود  .بود و دست بردار هم نبود
و اقداكات مختلف كه كارشكني، لجن پراكني 

صدايش را نشنويم و هم محدوديت هاي 
نيروهاي عراقي و نگهبانان، نيروهاي آمريكايي و 
   هم چنين محدوديت امكانات سد راه آنان بود
   و در مقابل آن طرف تا بود مقاومت، رشادت و

فردي خستگي ناپذير با نام ثريا عبداللهي كه 
» وانسر«بعدها از طرف نيروهاي عراقي لقب 

 بندگان خدا، خانواده ها را از دور  .هم گرفت
   تمام امكانات شان چند كانتير و پتو. مي ديديم

و مقداري آذوقه بود و حتي بلندگوهايشان به 
اندازه بلندگوهاي كار گذاشته عليه آن ها در 

با اين حال محكم و استوار .درون كمپ نبود
 يك سال، دو. ايستادند و خم به ابرو نياورند

سال، سه سال، چهار سال و دقيقا تا زماني كه 
كمپ اشرف بود آنها هم ماندند و فرياد زدند و 
اسامي فرزندان شان را در بلندگو ها صدا مي 
زدند و آنها را از رهبر ديوانه و وحشي فرقه 

در مدت كوتاهي و با گذشت .طلب مي كردند
چند ماه به بودن آنها عادت كرديم و اگر روزي 

 را نمي شنيديم نگران مي شديم صدايشان
نكند دوباره به . نكند بروند، نكند خسته شوند

صداي بلندگو در آن . آن روزهاي سياه برگرديم
روزگاران خوش نوا ترين صدا و اميد بخش 

صداي مهرباني صداي عشق و . ترين نجواها بود
 نگاه ها، صداها و   .صداي دوست داشتن بود

ز ما شده بود و فريادشان اينك ديگر جزئي ا
 كسي مي تواند رشته بين فرزند و   آخر چه

خانواده را از هم بگلسد، كي جز يك اهريمن 
مي تواند فاصله و جدايي بين اعضاي خانواده 
بيندازد و حتي حكم كند نمي توانيد همديگر را 
ببينيد و پست تر از آن، خانواده را دشمن 

 كه خانم عبداللهي هم واقعا بيدي نبود.بخواند
آن زمان من آشنايي با ايشان . به اين بادها بلرزد

نداشتم ولي آنچه كه از دور شاهدش بوديم 
خبراز استواري و روي برنتافتن و فرماندهي 
خانواده هاي مستقر دراطراف كمپ بود به 
طوري كه گفتم به خاطر فرماندهي و 
شجاعتش در بين نظاميان عراقي اطراف كمپ 

را به » نقيب ثريا«و لقب نيز مورد احترام بود 
 داده بودند و اين بيشتر براي ما شوق   ايشان

 و    باعث خشم بيشتر رجوي  انگيز بود چون
   .شوق دروني ما مي شد

         خيلي وقت ها در محافل دروني با هم
مي گفتيم حق ما را دارد مي گيرد و خدا رو 
شكر يكي پيدا شد جلوي اين ها بايستد و خدا 

آرزوي قلبي ما ماندن . ياورد و بماندكند كم ن
          بدون آنها احساس  .ايشان و خانواده ها بود

بي پناهي مي كرديم و دوباره يأس به سراغ 
هر روز   .مان مي آمد، لذا دوست نداشتيم بروند

 نام يك فرد   صبح به اميد اينكه از بلندگو ها
به .رها شده ديگر را بشنويم بلند مي شديم

ود  مي رفتيم و به بهانه وزرش خ مپاطراف ك
مي رسانديم تا صداي آنها را  را به اطراف مقرها

. بشنويم و اميد به فرار دوستانمان بسته بوديم
از بلند . كم كم جوانه هاي اميد به گل نشست

گو ها شنيديم كه اعالم كردند ايمان يگانه فرار 
 مهرداد   كرده و كمي بعد علمدار شايگان،

بعد ازفرار .د جعفري و جليل عبدياميري، احم
 اميد روزانه ام در هتلي در   من و زهرا باز هم

 .بغداد شنيدن اسامي نجات يافتگان جديد بود
عبدالطيف شاردي و برات كيخايي، گروه سه 

 و   نفره بعدي علي قزل، حامد ميري و صادق
 محمدرضا گلي اسكاردي، عين   سه تاي ديگر

ر فريدون و اله و داريوش و دو تاي ديگ
 همينطور ادامه …محمدرضا، احمد و مهدي و

داشت و آنها كار خودشان را كرده بودند، اشك 
ريختند، مويه كردند تا راه را باز كردند و و قلب 

زندگي .شان را به خاطر ما جريحه دار نمودند
شان را دادند و حيثيت خود را پاي نجات ما 

 فرقه گذاشتند و دقيقا آنچه را كه روانشناسان
 تنها خانواده مي تواند   شناسي گفتند كه

چهار .اعضاي فرقه را نجات دهد عملي نمودند
             سال در به دري، چهار سال تحصن پشت
درب هاي بسته، چهار سال زخم خوردن در 

 درجه و 50بيابان هاي عراق در زير گرماي 
كاري بود .  سخت كار آساني نبود  زمستان هاي
 پا   به يمن وجود مقاومت وكارستان، كه

فشاري هاي خانواده هاي عزيز و مخصوصا 
خانم عبداللهي قهرمان كه اميد بخش همه بود 
به ثمر نشست و باعث رهايي صدها تن و 

 به قلب هاي   برگشتن مهر محبت خانواده ها
با ياد آوري خاطرات آن روز ها باز .بسياري شد

هم مراتب تشكر قدرداني و سپاس خود را 
تقديم خانواده هاي عزيز و شاخص آنها خانم 

  .عبداللهي عزيز مي نمايم
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  روايت

  يادي از خاطرات تالش خانواده ها در مقابل منفورترين فرقه تاريخ

   نشستگُل در عراق به جوانه هاي اميدوقتي 
 مينا مرتضايي

  .المللي بيشتري دهد كرونا جنبه بين
ها نبايد  ئله ديگري كه در مورد سعوديمس

آن را ناديده گرفت مقوله بازار نفت و سوء 
در . استفاده آنها از آشفته بازاركرونا است

گيري از بحران كرونا  حقيقت عربستان با بهره
در جهان و با روي آوردن به استفاده از سياست 
بيشترين توليد نفت در برهه كنوني سعي دارد 

ترين كارفرماي نفتي خويش  رضايت برجسته
يعني اياالت متحده آمريكا را بيش از پيش 

  .فراهم آورد
توان شكست  با وجود تمام اين تمهيدات مي

اي را  استراتژي برپايي جنگ تمام عيار رسانه
. پس از پايان كامل بحران كرونا به وضوح ديد

  :داليل چنين شكستي عبارتند از
فيانش پارانوياي بيمارگونه رجوي واطرا

هاي  ها و حكومت همان گونه كه تاريخ فرقه
خواهانه نشان داده است درعوض  تماميت

نابودي ايران و مردم و دولت آن تشكيالت 
با توجه به . منافقين را از ريشه خواهد سوزاند

دارمنافقين حتي در دوره كنوني  جنايات دنباله
به زودي شاهد رو شدن دست اين تشكيالت 

هاي جاسوسي  اري از پروندهدر پشت پرده بسي
  .هاي اخير خواهيم بود دهه

پس از فروكش كردن موج كرونا و با عنايت 
به ساختار جمعيتي پير اين فرقه شاهد ريزش و 

مير بسياري از اعضا در بحران كرونا  و مرگ
خواهيم بود كه رجوي را بيش از پيش ضعيف 

  .كند مي
نظيري كه عليه اين  بسيج عمومي بي

ر كشور شكل گرفته است طرح بيماري د
موضوع ناكارآمدي نهادهاي حكومتي در ايران 
  .را براي مقابله با اين بيماري عقيم گذاشته است

ها بايد گفت جنايت  در خصوص سعودي
كش عليه بشريت و در كشور  اين رژيم كودك

يمن بيش از آن است كه در اصل تروريست 
بودن رژيم حاكم بر عربستان سعودي جاي 

يد باقي گذارد و شوي اخير تبليغاتي ترد
هاي سخيف سعودي هرگز نخواهد  رسانه

ها  توانست بر جنايات ددمنشانه سعودي
  .سرپوش بگذارد

استفاده از نفت براي جلب رضايت اربابان 
آمريكايي نيز با توجه به افت روز افزون ذخاير 

حد و حصر  هاي بي ها و ولخرجي نفت سعودي
تواند چندان  لف دنيا نمياين رژيم در نقاط مخت

  .دراز مدت باشد
با در نظر گرفتن موارد فوق بايد گفت سوء 

اي ضد انقالب و در رأس آن  استفاده رسانه
ها و منافقين از بحران كرونا خاصيتي  سعودي

مقطعي و زود گذر دارد و با پايان يافتن اين 
بحران جهاني فروكش خواهد كرد به عالوه 

در پايان خود ابعاد ممكن است اين بحران 
هاي  انگاري و احتماالً فعاليت عميق سهل

ازپيش به  ها را بيش موذيانه منافقين و سعودي
  .نمايش بگذارد

  
  
 

هاي  داخل و خارج از كشور از طريق رسانه
كند خود به نوعي  گوناگون به رجوي كمك مي
خواران  ن و جيرهسند بقاي فرقه پوسيده منافقي

آن در آلباني است زيرا با اتكاء به اين داستان 
تواند هر چه بيشتر  عريض و طويل رجوي مي

به بهانه واهي مبارزه با بيوتروريسم ايران، غرب 
  .و تندروهاي آمريكايي را بدوشد

به نوشته هابيليان، جنگ رواني برخاسته از 
 تر از اين دارد به بحران كرونا ابعادي وسيع

پرور سعودي را  حدي كه پاي دولت تروريست
نيز به قضيه باز كرده است و از ابتداي شروع 

اي  هاي رسانه ها و جريان اين بحران شبكه
وابسته به رژيم سعودي مانند ايران اينترنشنال 

 از ابتداي شروع بحران كرونا جنگ رواني �و
را آغاز كردند، علل شروع اين نبرد نابرابر بر عليه 

  :توان اين طور تحليل كرد ان را مياير
شيوع كرونا بهترين زمان براي طرح 

هاي گوناگون ديني و اعتقادي توسط اتاق  شبهه
فكرهاي فرقه ضاله وهابيت است تا بدين وسيله 
اساس عقايد ديني و مذهبي مردم ايران را 

هاي  فرافكني و اتهام زني.هدف قرار دهند
اي فرار از ها بر اساس حربه هميشگي سعودي بي

در بحران . هاي مختلف است مديريت بحران
كرونا نيز مسندنشينان رياض براي فرار از زير 

هاي  تدبيري بار مسئوليت و با هدف پوشاندن بي
خويش به مطرح كردن اتهام بيوتروريسم عليه 

اند تا از اين طريق به جنگ رواني  ايران پرداخته

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  

 

و شناخت وضعيت پيچيده و اسرار آميزي كه 
  بسياري از .در آن گرفتار بوديم كار آساني نبود

و در جمع هاي كوچك چند نفره   ما در درون
تراضات را با همديگر اع  مشكالت و تناقضات و

مطرح مي كرديم و من به دليل آشنايي با 
گزارشات اكثر افراد كم و بيش از فضاي 

كسي   نارضايتي ها با خبر بودم ولي اينكه
جرئت كند خيانت هاي رجوي و اعتراضاتش را 
با صداي بلند اعالم كند و به گوش همه برساند 

 .حتي در تصوراتمان هم نمي گنجيد

ين شرايط كه حتي اجازه فكر دقيقا در هم
كردن به خانواده را هم نداشتيم، خانواده هاي 
عزيز دست به اقدامي حماسي زدند كه در 
تاريخ ايران و فرقه ها مانا و ماندگار شد و ناگهان 

 .شدند  روزنه هاي اميدي پديدار

 سال كار آساني نبود و 4 روز معادل 1460
تصور نمي كرديم خانواده هايمان، پدر من، مادر 

پشت درب هاي بسته كمپ   تو اينقدر در
 ميان خانم   در اين .اشرف دوام بياورند

عبداللهي پررنگ تر از همه درذهن هاي نگران 
رجوي .ما نقش بست و اميد بخش همه شد

 اهالي چه بيرون و   خيانت كار بيش از همه
مقاومت، .  ارزش كار او را دريافته بوددرون

           مقاومت و به همين دليل سعي مي كرد تا 

مي تواند چهره اين مادر قهرمان و فداكار را در 
اذهان خراب كند ولي خوشبختانه به خاطر 

  نيات پليد و  سال ها آشنايي با ترفندها،
حسادت هايش، اكثر بچه ها حتي آنها كه 

 د مي دانستند كه ياوه بافي ناراضي هم نبودن
 كسي پا روي دم او گذاشته و   مي كند و دوباره

راستش ما هم آن  .اين چنين وحشي شده
اوايل خانم عبداللهي را دقيقا نمي شناختيم و از 

ما كه از .  اطالع نداشتيم  خدمات و كارهايش
خبرهاي زيادي نداشتيم، تنها  بيرون

كه اميدبخشي ما صداي بلندگوهايي بود 
عصرها و صبح ها پخش مي شد ولي كم كم 

ولي رجوي از بس   . شد  ساعات آن بيشتر
بدگويي كرد و در جلسات دروني هر آنچه كه 

         به خانواده ها نسبت   سزاوار خويش بود را
 و مي گفت آنها   آنها را دشنام مي داد. مي داد

خانواده نيستند، مزدورند و بايد همه را در چاه 
 ما هم   .ردن زد و فالن و بهمانريخت و گ

 با خانم   بيشتر نقش آنها را فهميديم وكم كم
 .عبداللهي اين شيرزن قهرمان آشنا شديم

 مي كرد  رجوي در خياالت خام خودش فكر
مي تواند خانم عبداللهي را هم مثل ساير 
رقيبانش چون علي زركش و مهدي افتخاري و 

بداللهي معارضين شورايي كنار بزند ولي خانم ع

در آخرين سال هاي سخت در كشور   :فراق
گرفتار   بحران زده عراق پس از سقوط صدام

اگر در زمان صدام  .روهاي آمريكايي شديمني
يك قرار  يك بار ان هم براي اجراي شايد ماهي

  پزشكي و يا گاهي براي خريدي به شهر و

بغداد مي رفتيم، در زمان حضور نيروهاي 
آمريكايي آن ترددات متفرقه هم قطع شد و به 

 . طور كامل در كمپ اشرف زنداني شديم
زندانبان هاي  اززنداني هاي بدبختي كه بايد 

 .خود هم تشكر مي كردند

آمدن خانواده به پشت درب هاي كمپ 
بارقه اميد و مائده آسماني با ارزشي بود   اشرف

كه باور كنيد قلم قادر به توصيف آن نيست، 
اقدامي با ارزش كه منجر به نتايج درخشان 
رهايي بسياري از اعضا و آگاهي بخشي اثر گذار 

         و  س، نااميديدرست در زمان يأ .شد
بي پناهي و درست در زماني كه هيچ اميدي به 
آينده و رهايي نداشتيم بيشترين فشارها را بر ما 

كردند و راه نجات و فراري نيز بر خود  وارد مي
ديديم حتي در شرايطي كه ناراضي ها و  نمي

نيروهاي ائتالف در گوشه اي از   فراري ها را هم
و آنها را هم زندان در كمپ اشرف جمع كرده 

         زندان نموده و اجازه رفتن به آنها را هم
شكستن تابوي فرقه، به خود آمدن، .نمي دادند
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 فرا رو

 

     .كه به رياست محسن رضايي پيش مي رفت
 محسن 1372بعد از آن پروسه از سال 

رضايي به طور كامل به خارج كشور منتقل 
 و با عضويت در شوراي خود ساخته رجوي   شد

  .دداراي امتيازات بيشتري ش
اجازه تردد آزادانه به كشورهاي مختلف، 
مالقات ها و ديدار با خانواده و بستگان و 
برخورداري از امكانات رفاهي و مالي، امتياز و 

 نيست كه از طرف فرقه رجوي به   باج هايي
راحتي و بدون علت به همه افراد تعلق بگيرد و 
رازهاي بيشتري در اين باره وجود دارد كه 

  .به آن پرداخته مي شودبعدها بيشتر 
 به وقت 19 رضايي امروز، ساعت ٔمرضيه«

بغداد، به علت درد شديد در قفسه سينه و 
 و در حالي كه وضعيت 150ضربان نبض 

عمومي وخيمي داشت، به كلينيك عراقي 
در معاينه و گرفتن نوار قلب از او، . منتقل گرديد

وضعيت بيمار به علت تاكيكاردي و ايسكمي 
قلبي خطرناك تشخيص داده شد و ) نارسايي(

  . به بيمارستان منتقل گرديد

مرضيه رضايي خواهر رضا رضايي، احمد 
رضايي، مهدي رضايي، آذر رضايي و مهين 

  ».رضايي است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  .انتقاد و هجمه قرار مي گرفتند
مهين رضايي هم عليرغم جديت و سابقه  

مبازراتي خانواده اش در زمان شاه به دليل 
ر انتقادات و مخالفت هايش با انحرافات فرقه د

  .  بود  معرض سختي هاي زيادي
او متاسفانه قرباني فريب بزرگ رجوي شد و 

 روز او را در سنين 90با شركت وي در اعتصاب 
 و در چهل و پنچ سالگي به كشتن   جواني
محسن رضايي در بين اين خانواده تنها .دادند

تا دهه . مجيز گو رجوي و صاحب اسرار هم بود
ازمان را  او مسئوليت بخش پرسنلي س1370

به عهده داشت كه يكي از بزرگترين و سري 
زندان هاي فرقه . ترين ستادها محسوب مي شد

كه در آن ايام مهمانسرا خوانده مي شد تحت 
    .مسئوليت محسن رضايي قرار داشت

 خدا مي داند چه ظلم هايي در حق 
ناراضيان و جدا شدگان انجام مي شد و چه 

تعداد به اجحافي در حق آنان مي شد و چه 
پرونده اعمال  .دستور رجوي سربه نيست شدند

شخص رجوي در اين دوران در اين ستاد بود 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  

 بزرگ و مسؤوليت فرقه رجويي جدا شده ها

  ايمانعلي فاخري

  عضو جدا شده از فرقه رجوي
  

 

 و نسلي را كمك   زندكرده و دست به افشاگري ب
نمايد تا افراد بيشتري از انحراف و در دام افتادن 
در امان باشند ولي اين كار را نكرد، متاسفم كه 

مي خواهم از اين  اما من .او اين كار را نكرد
موضوع يك نتيجه گيري خيلي ساده و البته 

موضوع اين است كه هر . خيلي مهم بگيرم
لد و يك تاريخ كسي در اين جهان يك تاريخ تو

وفات دارد، نوع تولد اكثر انسان ها شبيه به هم 
مي باشد ولي مرگ آنها شبيه هم نيست به ويژه 
مسيري كه هر انساني طي مي كند و به پايان 

اغلب انسان ها درگير زندگي روزمره . مي رساند
در اين بين انسان . عادي هستند ولي برخي نه

پيش رو هايي هم هستند كه زندگي عادي را 
نمي گيرند و به هر دليلي متفاوت تر از سايرين 
هستند شايد كه احساس مسئوليتي در 

 مي كنند كه مي خواهند تغييراتي در   درونشان
به هر حال مثل  .بيرون از خودشان انجام بدهند

يك انسان عادي نيستند و وظايفي بر گردنشان 
ممكن است در انتخاب مسير . مي آيد

 باشند ولي آن حس مسئوليت اشتباهاتي داشته
را از گردنشان به درنمي كند به ويژه اينكه وقتي 
مسيري را اشتباه رفته اند بايد كه روشنگري 
نمايند تا ديگران نيز به آن مسير نروند و 
زندگيشان هدر نشود زيرا احساس مسئوليت 

. هنوز در وجودشان باقي است و عمل مي كند
ودند كه يك حس تقوايي نيز از آن جنس افراد ب

مسئوليتي داشتند و وارد مسيري شد و عمري 
 و در نهايت هم پي به انتخاب   را در آن گذراند

اشتباه خود برد و از آن مسير اشتباه خارج شده 
و به زندگي معمول خود روي آورد ولي بعد از 
تصحيح مسير، تجارب خود را به ديگران منتقل 

و اين وجه نكرد و عمري را در سكوت به سر برد 
او از ساير جداشدگاني است كه بي محابا   تمايز 

دست به افشاگري زده و به وظايف مبرم خود 
   .اقدام مي كنند

شخصا به اين شيوه كار، ديد منفي دارم و 
برايم به هيچ عنوان قابل قبول نيست كه كسي 
مدعي روشنفكري باشد و در تاريخچه خود 

قابل ظلم و ادعاي مبارزه داشته باشد ولي در م
دقيقا به  .جور وستم سكوت نموده و لب نگشايد

مي خورم كه چرا ايشان  همين خاطر افسوس
سكوت كرد و براي ملت خود و مردمي كه فكر 
مي كرد براي آنها سالها جانفشاني كرده است، 
در مقابل اشتباهات رجوي و ديكتاتوري او 

اميدوارم هر  .سكوت كرد و روشنگري ننمود
ن رابطه تجربه دارد آستين باال بزند و كسي در اي

خودش را با تبليغات مسموم و مزخرفاتي كه 
رجوي در مغزش پر كرده است غسل كرده و 

  .روشنگري نمايد
به خودمان بيائيم كه مسئوليت به گردن 
داريم و به عنوان قشر روشنفكر جامعه، به عنوان 
كسي كه عمري را در خياالت خودش مبارزه 

 مردم خودش فداكاري كرده است، كرده و براي
بعد از روشن شدن حقايق، بايد كه دست به 

اين يك مسئوليت . افشاگري و روشنگري بزنيم
بزرگ است، اي بسا كه همچون جهاد در 

هر كدام از كساني كه روزگاري را . درونمان باشد
در اسارتگاه هاي رجوي گذرانده است بايد كه 

د، نه بخاطر آستين باال زده و افشاگري نماي
حس فداكاري ، بلكه بخاطر احساس رضايت 

  .وجدان در نزد خود و خداي خودش

 خبري منتشر شد مبني بر چند وقت پيش
اينكه يكي از اعضاي قديمي فرقه رجوي كه 
چند سال پيش از فرقه جدا شده بود در 

 .انگلستان درگذشت

به گزارش فراق، مهدي تقوايي به خاطر 
ي سركوب مخالفت هايي كه با سياست ها

گرايانه مسعود رجوي داشت نهايتا تصميم به 
تقوايي از كادرهاي .  گرفتفرقه رجويجدايي از 

اوليه سازمان مجاهدين خلق و از مخالفين به 
           ظاهر سرسخت مسعود رجوي بود كه
نمي توانست ديگر تشكيالت سركوب گر فرقه 
تروريستي و محيط جاسوس پروري فرقه را 

مهدي تقوايي هميشه در مقابل  .تحمل نمايد
        رجوي معترض بود و خيلي ها در فرقه اين را 
مي گفتند و آوازه اين مخالفت در فرقه پيچيده 

سرانجام تقوايي از فرقه جدا شد و به زندگي . بود
آخرين مكاني كه وي براي . در اروپا روي آورد

سكونت انتخاب كرد انگلستان و در لندن بود كه 
ا هم در لندن و در بيمارستاني جان داد و نهايت

مي گفت و  كاش علت سكوتش را. درگذشت
جان مي داد تا پاداش مخالفتش را با خود به 

و در آن دنيا حرفي براي   همراه داشته باشد 
تقوايي مي توانست قبل از   .گفتن داشته باشد

مرگش به ديكتاتوري مسعود رجوي اعتراف 

سندي از حضور مرضيه رضايي در اعتصاب 
غذا با وخامت حال، منتشر شده در سايت 

  92 آبان 24مجاهد به تاريخ 
 

 
  

  

 ي رجـو  تكاريدر فرقه جنا  

ــس ــرادياريب ــه  ي از اف  ك

ـا     يخانواده ها   آنها در اروپ

ـ    ـ  بردنـد و     يبه سر م  از اي

ـات مرفـه بودنـد، در     طبق

 بــا زيــ نالتيدرون تــشك

 تر و توجهات    ژهيامكانات و 

ـا     يشتريب  قرار داشتند، ام

از  كــه يدر مقابـل، افـراد  

ــول  ـات معم ــ و يطبقـ  اي

محروم جامعـه بودنـد در      

ـا كارنيســخت تــر   هـ

 و در عـراق و      يسازمانده

 درجه در   50 ي گرما ريدر ز 

ـا  گاني ـام  ي ه  قـرار            ي نظ

   گرفتنديم
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در بعضي از جلسات مسعود رجوي با لحن 
         نده و تحقير آميزتريبشدت منزجر كن

مي گفت من شماها را از خانواده هايتان خريده 
بسياري از . اين سخنان او بي ربط نبود. ام

دختران و پسران اهل رمادي از كُردهاي ايراني 
 در خانواده هاي   بودند كه سال ها درعراق
   در روزگار صدام. تنگدستي زندگي مي كرند

ر كمپ رمادي فرقه رجوي نيز شعبه اي د
 به عضوگيري نيز   داشت كه عالوه بر تبليغات

مي پرداخت و در پروسه تعدادي از همان اعضا 
 را در ازاي پرداخت پول و    سن و سال  كم

مستمري به خانواده هايشان به كمپ اشرف 
  .منتقل نمودند

آنها هم مثل سايرين تحت آموزش هاي   
    با1377 سال   .مغزشويي فرقه قرار داشتند
 آن سال مريم قجر   .اتفاق ديگري نيز همراه بود

با شكست سختي از فرانسه به عراق برگشت و 
 تن از فرزندان اعضا 200   در ادامه آن بيش از

   كه در اروپا بودند را دسته دسته به بهانه
 و گذراندن آموزش هاي   مالقات با خانواده

چريكي شش ماهه و يكساله جذب وبه كمپ 
سفري بدون بازگشت براي نگه عراق كشاندند، 

    داري اين طيف از افراد كه ميليشيا ناميده 
از طرف تشكيالت و شخص مريم . مي شدند

 صرف آنها شد از   قجر هزينه هاي هنگفتي
جمله مقرهاي جدا، لباس هاي خاص و 

مريم . غذاهاي ويژه براي آنان پخت مي شد
 مي گفت نمي خواهيم   قجر بارها در جلسات

 پروژه شكست بخوريم كه داستان آن در اين
يكي از پوئن ها و امتيازات خاص اين . بماند

قشر جديد اين بود كه براي نگهداري، اغلب آنها 
را به عنوان سرتيم نيروهاي جديد و ورودي از 

خاصه اينكه در مراكز زنان . ايران قرار مي دادند
دختران كمپ رمادي و كُرد كه قدمت و تجربه 

از اين تازه واردان داشتند را تحت بيشتري نيز 
فرمان آنها قرار دادند و مشكالت زيادي را را 

  .سبب شدند
منصوره و مينا رضايي كه در مراكز متشكل 
از دختران و زنان حضور داشتند به خوبي اين 
تناقضات و مشكالت و اجحافي كه در حق آنان 
مي شد را مي ديدند و از شاكيان جدي اين 

 پيوسته اين موضوعات و ساير وضعيت بودند و
 البته نه تنها   .خيانت ها را گزارش مي كردند

 در معرض   كسي پاسخ دهنده نبود بلكه بيشتر

  . منتقدين جدي بودند  در صف
راستش من هنوزم باور ندارم مرضيه رضايي 
در اثر بيماري و يا ابتال به سرطان فوت كرده 

ال و با روحيه وي يكي از زنان سرح. باشد
البته احتماال اكثر خانواده ها به . بااليي بود

 به خاطر 1390خاطر دارند كه در سال 
بازداشت تعدادي از اعضا در زد و خورد بين 
   ساكنين اشرف و دولت عراق و در ادامه در

در ادامه سريال ننگ و نيرنگ 1392سال 
رجوي به خاطر مفقود شدن شش تن از اعضا 

 تن را به مدت 100 حدود   در كمپ اشرف
روز وارد اعتصاب غذا نمود كه يكي از 90 تا   80

طوالني ترين اعتصاب غذاهاي فرقه بود و رنج و 
عذاب و لطمات جبران ناپذيري به بسياري 

 در اين   بسياري از آنها. ازآنان وارد شد
مسيرتاب نياوردند و اگر نه در آن پروسه، ولي 

ادر رفيعي نژاد،  از جمله ن  .بعدا فوت نمودند
  …كريم رشيدي و

مهين رضايي هم در اين پروسه آسيب هاي 
جسمي بسياري ديد و احتماال زمينه بيماري او 

 و فوت وي نيز از رازهاي سربه مهر   فراهم شد
و مسئوليت آن به عهده شخص مريم قجر 

دقيقا به خاطر داريم در همان روزها مريم  .است
براي خودش قجر مراسم هاي مهماني اشرافي 

  .برپا مي كرد
           مينا و منصوره رضايي هم فريب 
سخاوت هاي مريم قجر و تشكيالت را نمي 

 انتقادات و تناقضات خود را   خوردند و همواره
به سرو صورت سركردگان مي ريختند و آنها را 

  .به باد سرزنش و فحش مي گرفتند
 بيش از بيست دختر جوان از 80در دهه   

ي عراق با ترفند هاي مختلف عضو شهر رماد
گيري شده و در واقع آنها را از خانواده هايشان 

 14دختران و پسراني در سنين . خريده بودند
 سالگي بودند و با اينكه خانواده هايشان 18الي 

كه در عراق حضور داشتند، بعد از يك سال، 
تمام مالقات اين بندگان خدا نيز با خانواده 

 و متحمل   لي قطع شدهايشان به طور ك
تبعيض هاي مختلف و انواع فشارهاي درون 

آنها به دليل كُرد بودن مستمرا . تشكيالت بودند
فرمان « بودند به طوري كه   مورد تحقير

در اعتراض به ناجوانمردي هاي فرقه » شفابين
  . خود را به آتش كشيد70در دهه 
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 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

    به يمن تبعيضات مريم رجوي،80   تا دهه
 را در راس ستاد عريض و طويل   گلناز ساعتچي

 و   موسوم به تبليغات يا فرهنگ و هنر گذاشت
    نيز در دفتر شخصي خودشمهرناز ساعتچي

مريم قجر به واسطه ديد . مشغول به كار بود
 غير فرهنگي،   تبعيض آميز و غير اسالمي و

 علي رغم    به شدت متحجري است كه  آدم
تمامي شعر و شعار هاي صدمن يه غاز در 
سازمانش دقيقا از الگوي طبقاتي و فئودالي 

  .پيروي مي كند
 و خانواده   ياو اعضا را با خواستگاه طبقات

از جمله فهميه ارواني، مهرناز و . مي سنجد
  …گلناز ساعتچي، عليرضا جعفرزاده و

 خانواده هاي آنها در   بسياري از افرادي كه
اروپا به سر مي بردند و يا از طبقات مرفه بودند، 
در درون تشكيالت نيز با امكانات ويژه تر و 
توجهات بيشتري قرار داشتند، در عوض بنده 

ا افرادي كه از طبقات معمولي و يا محروم خد
جامعه بودند در سخت ترين كارها سازماندهي 

          درجه در 50و در عراق و در زير گرماي 
  .يگان هاي نظامي قرار مي گرفتند

اعضاي جذب شده چون دختران و پسران   
           كُرد رمادي يا اعضاي جذب شده از

 از اين دست بودند اردوگاه هاي عراق، بلوچ ها
كه ساليان سال بدون كوچكترين امتياز و 

  .امكاناتي در فرقه به سر مي برند
) مبا نام اصلي ابوالقاس(محسن رضايي  

 در 1372ازخانواده رضايي ها تقريبا از سال 
اروپا به سر مي برد و او هم به لطف مريم قجر و 
چاپلوسي هاي خاص و امتيازات خانواده رضايي 
اكثرا در رده هاي اول تشكيالت و با امتيازات 

  .فوق العاده در فرقه حضور داشته است
اشرف رضايي از دختران خليل در سال 

 به كمپ    دختر ديگر ويبه همراه سه1365
اشرف منتقل شدند ولي نامبرده برخالف ساير 

خواهران و برادرش به دليل هوشياري كه 
داشت شروع به مخالفت نمود و تمايل به ماندن 
در عراق و تاب تحمل سختي هاي قرارگاه هاي 

  .نظامي را نداشت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

او هم به دليل امتيازات خانواده رضايي به 
 با   شور منتقل شد و بعدها خبر رسيدخارج ك

پرداخت هزينه هاي زندگي و خريد خانه براي 
 در    و بستگان  او و خانواده اش از جمله خليل

 بعد ها وكيل شد و از   اروپا تحصيل نموده و
 در   ترس اينكه شخصي از خانواده رضايي با آنها

نيفتد همه گونه امتياز به اين خانواده و بستگان 
جالب است  .ين آنها تعلق مي گرفتخارجه نش

بدانيد در جلسات دروني، مسعود رجوي به 
شدت از اين هزينه هاي هنگفتي كه صرف 
خانواده هاي شورايي و خارجه نشين مي شد 
 خاصه خليل درگذشته، گاليه هم مي كرد و 

در اين  .آن ها را به باد ناسزا و فحش مي كشيد
و ) مهينمعروف به (ميان البته مرضيه رضايي 

) منصوره و مينا (دو خواهر ديگر محسن رضايي
كه در كمپ اشرف حضور داشتند به دليل 
هوشياري و درك تناقضات رفتاري فرقه همواره 

بسياري از افرادي  جنايتكار رجوي در فرقه
 خانواده هاي آنها در اروپا به سر مي بردند و   كه

يا از طبقات مرفه بودند، در درون تشكيالت نيز 
با امكانات ويژه تر و توجهات بيشتري قرار 

 افرادي كه از طبقات  در مقابل،اامداشتند، 
معمولي و يا محروم جامعه بودند در سخت 

اندهي و در عراق و در زير ترين كارها سازم
          درجه در يگان هاي نظامي قرار50گرماي 

مهرناز و گلناز ساعتچي دو خواهر  .مي گرفتند
متعلق به يك خانواده سرمايه داري هستند كه 
در طي سه چهار دهه گذشته كه عضو فرقه 
         بودند اكثر مواقع در خارج كشور به سر 

 تبعيض مثبت هميشگي مي بردند و از الطاف و
تحليلي -به گزارش پايگاه خبري .سود بردند

و   فراق، مريم قجر براي نگهداري آنها در فرقه
هم چنين سو استفاده از امكانات خانواده آنان، 
عالوه بر اينكه همواره به آنها پوئن حضور در 
كشورهاي اروپايي را داد در درون تشكيالت نيز 

و يا   يك ستادعلي رغم سابقه كم در راس 
            هوادار در يك كشور آنها را قرار   نيروهاي 

  تافته اي جدا بافته  را  مي داد و همواره آنها
  .مي دانست
 

 كنند؟ چگونه زندگي مي سوگلي هاي مريم قجر

   هاي موجود تبعيضي به نگاه
   رجويسركوبگر  فرقهدر 

  مرتضي حيدرزاده
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در بعضي از جلسات مسعود رجوي با لحن 
         نده و تحقير آميزتريبشدت منزجر كن

مي گفت من شماها را از خانواده هايتان خريده 
بسياري از . اين سخنان او بي ربط نبود. ام

دختران و پسران اهل رمادي از كُردهاي ايراني 
 در خانواده هاي   بودند كه سال ها درعراق
   در روزگار صدام. تنگدستي زندگي مي كرند

ر كمپ رمادي فرقه رجوي نيز شعبه اي د
 به عضوگيري نيز   داشت كه عالوه بر تبليغات

مي پرداخت و در پروسه تعدادي از همان اعضا 
 را در ازاي پرداخت پول و    سن و سال  كم

مستمري به خانواده هايشان به كمپ اشرف 
  .منتقل نمودند

آنها هم مثل سايرين تحت آموزش هاي   
    با1377 سال   .مغزشويي فرقه قرار داشتند
 آن سال مريم قجر   .اتفاق ديگري نيز همراه بود

با شكست سختي از فرانسه به عراق برگشت و 
 تن از فرزندان اعضا 200   در ادامه آن بيش از

   كه در اروپا بودند را دسته دسته به بهانه
 و گذراندن آموزش هاي   مالقات با خانواده

چريكي شش ماهه و يكساله جذب وبه كمپ 
سفري بدون بازگشت براي نگه عراق كشاندند، 

    داري اين طيف از افراد كه ميليشيا ناميده 
از طرف تشكيالت و شخص مريم . مي شدند

 صرف آنها شد از   قجر هزينه هاي هنگفتي
جمله مقرهاي جدا، لباس هاي خاص و 

مريم . غذاهاي ويژه براي آنان پخت مي شد
 مي گفت نمي خواهيم   قجر بارها در جلسات

 پروژه شكست بخوريم كه داستان آن در اين
يكي از پوئن ها و امتيازات خاص اين . بماند

قشر جديد اين بود كه براي نگهداري، اغلب آنها 
را به عنوان سرتيم نيروهاي جديد و ورودي از 

خاصه اينكه در مراكز زنان . ايران قرار مي دادند
دختران كمپ رمادي و كُرد كه قدمت و تجربه 

از اين تازه واردان داشتند را تحت بيشتري نيز 
فرمان آنها قرار دادند و مشكالت زيادي را را 

  .سبب شدند
منصوره و مينا رضايي كه در مراكز متشكل 
از دختران و زنان حضور داشتند به خوبي اين 
تناقضات و مشكالت و اجحافي كه در حق آنان 
مي شد را مي ديدند و از شاكيان جدي اين 

 پيوسته اين موضوعات و ساير وضعيت بودند و
 البته نه تنها   .خيانت ها را گزارش مي كردند

 در معرض   كسي پاسخ دهنده نبود بلكه بيشتر

  . منتقدين جدي بودند  در صف
راستش من هنوزم باور ندارم مرضيه رضايي 
در اثر بيماري و يا ابتال به سرطان فوت كرده 

ال و با روحيه وي يكي از زنان سرح. باشد
البته احتماال اكثر خانواده ها به . بااليي بود

 به خاطر 1390خاطر دارند كه در سال 
بازداشت تعدادي از اعضا در زد و خورد بين 
   ساكنين اشرف و دولت عراق و در ادامه در

در ادامه سريال ننگ و نيرنگ 1392سال 
رجوي به خاطر مفقود شدن شش تن از اعضا 

 تن را به مدت 100 حدود   در كمپ اشرف
روز وارد اعتصاب غذا نمود كه يكي از 90 تا   80

طوالني ترين اعتصاب غذاهاي فرقه بود و رنج و 
عذاب و لطمات جبران ناپذيري به بسياري 

 در اين   بسياري از آنها. ازآنان وارد شد
مسيرتاب نياوردند و اگر نه در آن پروسه، ولي 

ادر رفيعي نژاد،  از جمله ن  .بعدا فوت نمودند
  …كريم رشيدي و

مهين رضايي هم در اين پروسه آسيب هاي 
جسمي بسياري ديد و احتماال زمينه بيماري او 

 و فوت وي نيز از رازهاي سربه مهر   فراهم شد
و مسئوليت آن به عهده شخص مريم قجر 

دقيقا به خاطر داريم در همان روزها مريم  .است
براي خودش قجر مراسم هاي مهماني اشرافي 

  .برپا مي كرد
           مينا و منصوره رضايي هم فريب 
سخاوت هاي مريم قجر و تشكيالت را نمي 

 انتقادات و تناقضات خود را   خوردند و همواره
به سرو صورت سركردگان مي ريختند و آنها را 

  .به باد سرزنش و فحش مي گرفتند
 بيش از بيست دختر جوان از 80در دهه   

ي عراق با ترفند هاي مختلف عضو شهر رماد
گيري شده و در واقع آنها را از خانواده هايشان 

 14دختران و پسراني در سنين . خريده بودند
 سالگي بودند و با اينكه خانواده هايشان 18الي 

كه در عراق حضور داشتند، بعد از يك سال، 
تمام مالقات اين بندگان خدا نيز با خانواده 

 و متحمل   لي قطع شدهايشان به طور ك
تبعيض هاي مختلف و انواع فشارهاي درون 

آنها به دليل كُرد بودن مستمرا . تشكيالت بودند
فرمان « بودند به طوري كه   مورد تحقير

در اعتراض به ناجوانمردي هاي فرقه » شفابين
  . خود را به آتش كشيد70در دهه 
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    به يمن تبعيضات مريم رجوي،80   تا دهه
 را در راس ستاد عريض و طويل   گلناز ساعتچي

 و   موسوم به تبليغات يا فرهنگ و هنر گذاشت
    نيز در دفتر شخصي خودشمهرناز ساعتچي

مريم قجر به واسطه ديد . مشغول به كار بود
 غير فرهنگي،   تبعيض آميز و غير اسالمي و

 علي رغم    به شدت متحجري است كه  آدم
تمامي شعر و شعار هاي صدمن يه غاز در 
سازمانش دقيقا از الگوي طبقاتي و فئودالي 

  .پيروي مي كند
 و خانواده   ياو اعضا را با خواستگاه طبقات

از جمله فهميه ارواني، مهرناز و . مي سنجد
  …گلناز ساعتچي، عليرضا جعفرزاده و

 خانواده هاي آنها در   بسياري از افرادي كه
اروپا به سر مي بردند و يا از طبقات مرفه بودند، 
در درون تشكيالت نيز با امكانات ويژه تر و 
توجهات بيشتري قرار داشتند، در عوض بنده 

ا افرادي كه از طبقات معمولي و يا محروم خد
جامعه بودند در سخت ترين كارها سازماندهي 

          درجه در 50و در عراق و در زير گرماي 
  .يگان هاي نظامي قرار مي گرفتند

اعضاي جذب شده چون دختران و پسران   
           كُرد رمادي يا اعضاي جذب شده از

 از اين دست بودند اردوگاه هاي عراق، بلوچ ها
كه ساليان سال بدون كوچكترين امتياز و 

  .امكاناتي در فرقه به سر مي برند
) مبا نام اصلي ابوالقاس(محسن رضايي  

 در 1372ازخانواده رضايي ها تقريبا از سال 
اروپا به سر مي برد و او هم به لطف مريم قجر و 
چاپلوسي هاي خاص و امتيازات خانواده رضايي 
اكثرا در رده هاي اول تشكيالت و با امتيازات 

  .فوق العاده در فرقه حضور داشته است
اشرف رضايي از دختران خليل در سال 

 به كمپ    دختر ديگر ويبه همراه سه1365
اشرف منتقل شدند ولي نامبرده برخالف ساير 

خواهران و برادرش به دليل هوشياري كه 
داشت شروع به مخالفت نمود و تمايل به ماندن 
در عراق و تاب تحمل سختي هاي قرارگاه هاي 

  .نظامي را نداشت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

او هم به دليل امتيازات خانواده رضايي به 
 با   شور منتقل شد و بعدها خبر رسيدخارج ك

پرداخت هزينه هاي زندگي و خريد خانه براي 
 در    و بستگان  او و خانواده اش از جمله خليل

 بعد ها وكيل شد و از   اروپا تحصيل نموده و
 در   ترس اينكه شخصي از خانواده رضايي با آنها

نيفتد همه گونه امتياز به اين خانواده و بستگان 
جالب است  .ين آنها تعلق مي گرفتخارجه نش

بدانيد در جلسات دروني، مسعود رجوي به 
شدت از اين هزينه هاي هنگفتي كه صرف 
خانواده هاي شورايي و خارجه نشين مي شد 
 خاصه خليل درگذشته، گاليه هم مي كرد و 

در اين  .آن ها را به باد ناسزا و فحش مي كشيد
و ) مهينمعروف به (ميان البته مرضيه رضايي 

) منصوره و مينا (دو خواهر ديگر محسن رضايي
كه در كمپ اشرف حضور داشتند به دليل 
هوشياري و درك تناقضات رفتاري فرقه همواره 

بسياري از افرادي  جنايتكار رجوي در فرقه
 خانواده هاي آنها در اروپا به سر مي بردند و   كه

يا از طبقات مرفه بودند، در درون تشكيالت نيز 
با امكانات ويژه تر و توجهات بيشتري قرار 

 افرادي كه از طبقات  در مقابل،اامداشتند، 
معمولي و يا محروم جامعه بودند در سخت 

اندهي و در عراق و در زير ترين كارها سازم
          درجه در يگان هاي نظامي قرار50گرماي 

مهرناز و گلناز ساعتچي دو خواهر  .مي گرفتند
متعلق به يك خانواده سرمايه داري هستند كه 
در طي سه چهار دهه گذشته كه عضو فرقه 
         بودند اكثر مواقع در خارج كشور به سر 

 تبعيض مثبت هميشگي مي بردند و از الطاف و
تحليلي -به گزارش پايگاه خبري .سود بردند

و   فراق، مريم قجر براي نگهداري آنها در فرقه
هم چنين سو استفاده از امكانات خانواده آنان، 
عالوه بر اينكه همواره به آنها پوئن حضور در 
كشورهاي اروپايي را داد در درون تشكيالت نيز 

و يا   يك ستادعلي رغم سابقه كم در راس 
            هوادار در يك كشور آنها را قرار   نيروهاي 

  تافته اي جدا بافته  را  مي داد و همواره آنها
  .مي دانست
 

 كنند؟ چگونه زندگي مي سوگلي هاي مريم قجر

   هاي موجود تبعيضي به نگاه
   رجويسركوبگر  فرقهدر 

  مرتضي حيدرزاده
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

16  2  
 

ي
يل
حل
ي ت

بر
خ
ه 
جل

م
 

ا    23شماره   ا  ا  ا      99  بهار   

 

3 
 گزارش

 

    99  بهار  اااا        23شماره  

 
 فــراق نامه

3 

  فــراق نامه

3 

 

ي
يل
حل
ي ت

بر
خ
ه 
جل

م
 

88  13  

 فرا رو

 

     .كه به رياست محسن رضايي پيش مي رفت
 محسن 1372بعد از آن پروسه از سال 

رضايي به طور كامل به خارج كشور منتقل 
 و با عضويت در شوراي خود ساخته رجوي   شد

  .دداراي امتيازات بيشتري ش
اجازه تردد آزادانه به كشورهاي مختلف، 
مالقات ها و ديدار با خانواده و بستگان و 
برخورداري از امكانات رفاهي و مالي، امتياز و 

 نيست كه از طرف فرقه رجوي به   باج هايي
راحتي و بدون علت به همه افراد تعلق بگيرد و 
رازهاي بيشتري در اين باره وجود دارد كه 

  .به آن پرداخته مي شودبعدها بيشتر 
 به وقت 19 رضايي امروز، ساعت ٔمرضيه«

بغداد، به علت درد شديد در قفسه سينه و 
 و در حالي كه وضعيت 150ضربان نبض 

عمومي وخيمي داشت، به كلينيك عراقي 
در معاينه و گرفتن نوار قلب از او، . منتقل گرديد

وضعيت بيمار به علت تاكيكاردي و ايسكمي 
قلبي خطرناك تشخيص داده شد و ) نارسايي(

  . به بيمارستان منتقل گرديد

مرضيه رضايي خواهر رضا رضايي، احمد 
رضايي، مهدي رضايي، آذر رضايي و مهين 

  ».رضايي است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  .انتقاد و هجمه قرار مي گرفتند
مهين رضايي هم عليرغم جديت و سابقه  

مبازراتي خانواده اش در زمان شاه به دليل 
ر انتقادات و مخالفت هايش با انحرافات فرقه د

  .  بود  معرض سختي هاي زيادي
او متاسفانه قرباني فريب بزرگ رجوي شد و 

 روز او را در سنين 90با شركت وي در اعتصاب 
 و در چهل و پنچ سالگي به كشتن   جواني
محسن رضايي در بين اين خانواده تنها .دادند

تا دهه . مجيز گو رجوي و صاحب اسرار هم بود
ازمان را  او مسئوليت بخش پرسنلي س1370

به عهده داشت كه يكي از بزرگترين و سري 
زندان هاي فرقه . ترين ستادها محسوب مي شد

كه در آن ايام مهمانسرا خوانده مي شد تحت 
    .مسئوليت محسن رضايي قرار داشت

 خدا مي داند چه ظلم هايي در حق 
ناراضيان و جدا شدگان انجام مي شد و چه 

تعداد به اجحافي در حق آنان مي شد و چه 
پرونده اعمال  .دستور رجوي سربه نيست شدند

شخص رجوي در اين دوران در اين ستاد بود 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  

 بزرگ و مسؤوليت فرقه رجويي جدا شده ها

  ايمانعلي فاخري

  عضو جدا شده از فرقه رجوي
  

 

 و نسلي را كمك   زندكرده و دست به افشاگري ب
نمايد تا افراد بيشتري از انحراف و در دام افتادن 
در امان باشند ولي اين كار را نكرد، متاسفم كه 

مي خواهم از اين  اما من .او اين كار را نكرد
موضوع يك نتيجه گيري خيلي ساده و البته 

موضوع اين است كه هر . خيلي مهم بگيرم
لد و يك تاريخ كسي در اين جهان يك تاريخ تو

وفات دارد، نوع تولد اكثر انسان ها شبيه به هم 
مي باشد ولي مرگ آنها شبيه هم نيست به ويژه 
مسيري كه هر انساني طي مي كند و به پايان 

اغلب انسان ها درگير زندگي روزمره . مي رساند
در اين بين انسان . عادي هستند ولي برخي نه

پيش رو هايي هم هستند كه زندگي عادي را 
نمي گيرند و به هر دليلي متفاوت تر از سايرين 
هستند شايد كه احساس مسئوليتي در 

 مي كنند كه مي خواهند تغييراتي در   درونشان
به هر حال مثل  .بيرون از خودشان انجام بدهند

يك انسان عادي نيستند و وظايفي بر گردنشان 
ممكن است در انتخاب مسير . مي آيد

 باشند ولي آن حس مسئوليت اشتباهاتي داشته
را از گردنشان به درنمي كند به ويژه اينكه وقتي 
مسيري را اشتباه رفته اند بايد كه روشنگري 
نمايند تا ديگران نيز به آن مسير نروند و 
زندگيشان هدر نشود زيرا احساس مسئوليت 

. هنوز در وجودشان باقي است و عمل مي كند
ودند كه يك حس تقوايي نيز از آن جنس افراد ب

مسئوليتي داشتند و وارد مسيري شد و عمري 
 و در نهايت هم پي به انتخاب   را در آن گذراند

اشتباه خود برد و از آن مسير اشتباه خارج شده 
و به زندگي معمول خود روي آورد ولي بعد از 
تصحيح مسير، تجارب خود را به ديگران منتقل 

و اين وجه نكرد و عمري را در سكوت به سر برد 
او از ساير جداشدگاني است كه بي محابا   تمايز 

دست به افشاگري زده و به وظايف مبرم خود 
   .اقدام مي كنند

شخصا به اين شيوه كار، ديد منفي دارم و 
برايم به هيچ عنوان قابل قبول نيست كه كسي 
مدعي روشنفكري باشد و در تاريخچه خود 

قابل ظلم و ادعاي مبارزه داشته باشد ولي در م
دقيقا به  .جور وستم سكوت نموده و لب نگشايد

مي خورم كه چرا ايشان  همين خاطر افسوس
سكوت كرد و براي ملت خود و مردمي كه فكر 
مي كرد براي آنها سالها جانفشاني كرده است، 
در مقابل اشتباهات رجوي و ديكتاتوري او 

اميدوارم هر  .سكوت كرد و روشنگري ننمود
ن رابطه تجربه دارد آستين باال بزند و كسي در اي

خودش را با تبليغات مسموم و مزخرفاتي كه 
رجوي در مغزش پر كرده است غسل كرده و 

  .روشنگري نمايد
به خودمان بيائيم كه مسئوليت به گردن 
داريم و به عنوان قشر روشنفكر جامعه، به عنوان 
كسي كه عمري را در خياالت خودش مبارزه 

 مردم خودش فداكاري كرده است، كرده و براي
بعد از روشن شدن حقايق، بايد كه دست به 

اين يك مسئوليت . افشاگري و روشنگري بزنيم
بزرگ است، اي بسا كه همچون جهاد در 

هر كدام از كساني كه روزگاري را . درونمان باشد
در اسارتگاه هاي رجوي گذرانده است بايد كه 

د، نه بخاطر آستين باال زده و افشاگري نماي
حس فداكاري ، بلكه بخاطر احساس رضايت 

  .وجدان در نزد خود و خداي خودش

 خبري منتشر شد مبني بر چند وقت پيش
اينكه يكي از اعضاي قديمي فرقه رجوي كه 
چند سال پيش از فرقه جدا شده بود در 

 .انگلستان درگذشت

به گزارش فراق، مهدي تقوايي به خاطر 
ي سركوب مخالفت هايي كه با سياست ها

گرايانه مسعود رجوي داشت نهايتا تصميم به 
تقوايي از كادرهاي .  گرفتفرقه رجويجدايي از 

اوليه سازمان مجاهدين خلق و از مخالفين به 
           ظاهر سرسخت مسعود رجوي بود كه
نمي توانست ديگر تشكيالت سركوب گر فرقه 
تروريستي و محيط جاسوس پروري فرقه را 

مهدي تقوايي هميشه در مقابل  .تحمل نمايد
        رجوي معترض بود و خيلي ها در فرقه اين را 
مي گفتند و آوازه اين مخالفت در فرقه پيچيده 

سرانجام تقوايي از فرقه جدا شد و به زندگي . بود
آخرين مكاني كه وي براي . در اروپا روي آورد

سكونت انتخاب كرد انگلستان و در لندن بود كه 
ا هم در لندن و در بيمارستاني جان داد و نهايت

مي گفت و  كاش علت سكوتش را. درگذشت
جان مي داد تا پاداش مخالفتش را با خود به 

و در آن دنيا حرفي براي   همراه داشته باشد 
تقوايي مي توانست قبل از   .گفتن داشته باشد

مرگش به ديكتاتوري مسعود رجوي اعتراف 

سندي از حضور مرضيه رضايي در اعتصاب 
غذا با وخامت حال، منتشر شده در سايت 

  92 آبان 24مجاهد به تاريخ 
 

 
  

  

 ي رجـو  تكاريدر فرقه جنا  

ــس ــرادياريب ــه  ي از اف  ك

ـا     يخانواده ها   آنها در اروپ

ـ    ـ  بردنـد و     يبه سر م  از اي

ـات مرفـه بودنـد، در     طبق

 بــا زيــ نالتيدرون تــشك

 تر و توجهات    ژهيامكانات و 

ـا     يشتريب  قرار داشتند، ام

از  كــه يدر مقابـل، افـراد  

ــول  ـات معم ــ و يطبقـ  اي

محروم جامعـه بودنـد در      

ـا كارنيســخت تــر   هـ

 و در عـراق و      يسازمانده

 درجه در   50 ي گرما ريدر ز 

ـا  گاني ـام  ي ه  قـرار            ي نظ

   گرفتنديم
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حقايقي از   مي خواستيم به طور مختصر
وضعيت زنان و مناسبات فرقه اي سازمان 

شايد كه اين  .مجاهدين به اطالعتان برسانيم
   ريخ و روشنگريفرصتي باشد جهت ثبت در تا

كوچكي در مسير آزاد انديشان و روشنفكران 
 حقوق بشري، طبق تجربيات و حضور   جوامع
 اينجانب در مناسبات فرقه اي با    ساله20

كمال تاسف به عرض شما مي رسانم، سازمان 
مجاهدين كه مدعي آزادي خواهي و مبارزه 

    عضو در شرايط   زن1000است حدود 
 سال دارد كه 60 الي50  بحراني و سني حدودا 

 18بخش وسيعي از اين زنان در طيف سني 
 سالگي بنا به شرايط زمان و ظاهر 25الي 

 آزادي    كه مدافع   سازمان مجاهدين  فريبنده
 . درآمدند   آن  به نظر مي رسيد به عضويت

 هنگام عضويت متاهل و    اين زنان   از  بخشي
 بخشي ديگر مجرد بودند   داراي فرزند بوده و

ولي در ادامه و در سير تحوالت فرقه اي و 
عجيب و غريب اين سازمان سري و مخوف 
   تمامي معادالت و قوانين داخل فرقه تغيير و به
روال سخت گيرانه اي انجاميد كه بخش هايي 

به جرئت   .از آن را در ذيل به اطالع مي رسانم
 زنان حاضر در    صدرصد   بگويم  مي توانم

بعيض جنسيتي و كمپ هاي فرقه مورد ت

محروميت از حقوق اوليه انساني هستند و بيش 
از نود درصد آنان امكان دسترسي به حقوق 
اوليه بشر، آزادي هاي اوليه ، تماس با خانواده و 

  .دنياي آزاد را ندارند
 اعضاي فرقه هفت سال   خانواده هاي آنها و

در پشت درب كمپ هاي فرقه در كشور عراق 
سانه فرياد مي زدند و  ملتم  تجمع نموده و

خواستار ديدار با فرزندان شان بودند ولي 
 به   متاسفانه اجازه مالقات حتي چند دقيقه اي

 هم اكنون نيز در كشور شما   آنها ندادند و
 ادامه دارد و برخالف تمامي   كارشكني ها

قوانين حقوق بشري و بين المللي خانواده ها را 
  ان محروماز ديدار و حتي تماس با فرزندانش

    من و بيش از هزار  طبق تجربه.مي نمايند
با اسامي و اسناد ( فرقه،   شاهد عيني جداشده از
در درون تشكيالت ) مستدل موجود هستند

 اجازه   منافقين نه آزادي عملي وجود دارد و نه
فكر و انديشه اي هست و اصالتا كسي حقوق و 
 آزادي عمل ندارد و در اين مسير زنان بيشتر در
معرض محروميت هاي مضاعف قرار 

    كه  قوانين و ساختار هاي ابداعي فرقه.دارند
 فاحش   تفاوت  اعضا را ملزم به اجرا مي نمايند 

 درجه اي با ادعاها و مرامنامه هاي 180و 
  .دروغين منتشره از طرف فرقه داراست

مونيكا كروئه «ارتباط هاي پشت پرده خانم 
ئيس  ، همسر رئيس جمهور آلباني و ر»مازي

جنبش سوسياليست اين كشور با مريم رجوي، 
موجب اعتراض شديد خانواده هاي اسيران فرقه 

تحليلي - به گزارش پايگاه خبري .رجوي شد
فراق به همين منظور خانم مريم سنجابي كه 
در گذشته مناسبات دروني فرقه رجوي را درك 

فريب هاي آن كرده و به خوبي با تضادها و 
آشنايي دارد به نمايندگي از طرف خانواده هاي 
اسيران فرقه رجوي داوطلب شد تا متن اين 
نامه اعتراضي را تنظيم نموده و ناگفته هايي از 
ماهيت واقعي اين فرقه خطرناك را براي بانوي 

        الزم به توضيح  .اول آلباني آشكار سازد
         يگاه فراق به مي باشد كه متن اين نامه توسط پا

زبان هاي آلبانيايي و انگليسي ترجمه و از سوي 
كانال هاي رسمي به خانم مونيكا كروئه مازي 

  .ارسال گرديده است
  :متن كامل اين نامه را در زير مي خوانيد

سالم خدمت بانوي اول كشور آلباني 
  سركار خانم مونيكا كروئه مازي

يم اخيرا در اخبار سايت ها متوجه شد
جنابعالي در كشورتان ديداري با مريم قجر 

  .عضدانلو رهبر سازمان مجاهدين داشته ايد
        با اظهار تاسف نسبت به اين ديدار
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 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  ي اول كشور آلبانيبه بانوي  فرقه رجورانياعتراض مادران و همسران اس

  
  سركوبگر رجوي در فرقه زن 1000
  قرار دارند در شرايط بحراني 

  
 

 دي نكنني سازمان مجاهدانتكاري جرم رهبران خكيخود را گرفتار و شر

  

 

به كشتار وحشيانه » اليزابت وارن«  و» كروز
سياست هاي نژاد پرستانه امريكا  سياهپوستان و
سخنگوي » ماريا زاخارووا «.اعتراض نمودند

 در يك موضعگيري   وزارت امور خارجه روسيه
در شرايطي كه پليس آمريكا در جريان « :گفت
 در اين كشور،هاي جاري  ناآرامي

هايي را نسبت به خبرنگاران مرتكب  گري وحشي
تواند  نمي مي شود، وزير خارجه اياالت متحده

درباره رعايت حقوق بشر به كسي چيزي 
در اين ميان معدود خبرگزاري هاي » .بگويد

   به  مي كنند بدون پرداختن   سعي  معلوم حال
    در آمريكا وارونه گويي نموده  ظلم و بي عدالتي

با سياستهاي حاكميتي  همسو.  مي كنند  و تقال
حركت كنند، به عنوان مثال فاكس نيوز در 

تنها به اخبار مرتبط با خسارات  خبري مغرضانه
         به مراكز و زخمي شدن مأموران امنيتي 

در نتيجه …«پردازد و در خبري قيد كرده  مي
 50اعتراضات شب گذشته واشنگتن بيش از 

خفي زخمي شده اند و نيروي سرويس م
  وارد…خسارات زيادي به مراكز دولتي و 

در اين ميانه سايت فرقه رجوي كه هم  .»شده
است  اكنون اربابش درگير بحران عظيمي شده

خفقان گرفته و به صورت رياكارانه اي با آموزش 
نيوز تنها اقدام به  گرفتن از همدستش فاكس

ستا با درج يك خبر كوتاه مغرضانه نموده و همرا
 مردم سياهپوست آمريكا را   بي شرمانه اربابانش

در حالي كه جنايات .قانون شكن جلوه مي دهند
  اش   نژاد پرستانه و ظالمانه   و رفتار  پليس آمريكا

درقبال بسياري از كشورهاي جهان از ونزوئال 
بر همگان  گرفته تا فلسطين و سوريه و كوبا

دجاليت و  منافقين آنچنان با   فرقه. روشن است
روي برمي گردانند كه  خفت از اين موضوعات

 به   رويكردي كه طي ساليان.گويا وجود ندارند
 خوبي نشان داده؛ اين گروه ضاله كه روزگاري

ياوه هاي ضد امپرياليستي سر مي داد اكنون 
امپرياليسم   بيش در دستان همان  تفاله اي

 جرئت كوچكترين اشاره اي   نيست كه توانايي و
   و مشكالت مردم آمريكا  حران حقوق بشريبه ب

را ندارد تا آنجا كه حتي از ترس و به فرموده 
 .يك موضعگيري ساده را هم ندارند اجازه

همانطور كه قبال هم گفتيم شيوه قديمي سكوت 
منافع و جيره خواري  خفت بار منافقين به خاطر

  اولين بار نيست و آنان مجبورند در چنين 
پيشه و حمايت گر اعمال  تشرايط هايي سكو

 .شرمگينانه دولت هاي امپرياليسم وظالم باشند

اجبار و خفتي كه بدان ملزم هستند باعث  
ترس . شود رسوايي بيش از پيش هميشگي مي

از دست دادن حمايت و دالرهاي خونين آغشته 
مردم بيگناه يمن   آمريكا و  به خون سياهپوستان

          ن شب همو ساير مظلومان براي فرقه از نا
اين تئوري محض گروه رجوي   .است واجب تر
 هر ظلمي، خفت و   سكوت در مقابل. است

برابر هر عمل بيرحمانه ارباب ، به خاطر  ذليلي در
 به دست آوردن حمايت و هدف سياهي كه

  . وسيله را توجيه مي كند  همواره
بار خواه پوشاندن خون به ناحق ريخته   اين
باشد خواه قطعه قطعه شدن جرج فلويد  شده

 جمال خاشقچي باشد و يا كشتار كودكان

 ويران كردن خانه هاي زنان و مردان   يمني،
 .… فلسطيني

  

 است آمريكا درگير تبعات مرگ مدتي :فراق
است كه به  جوان سياهپوستي» جرج فلويد«

دست پليس قاتل و نژاد پرست اياالت متحده 
   2020 مه 26در » مينياپوليس« آمريكا از شهر

مرگ مظلومانه اين جوان .به قتل رسيده است
باعث سياه پوست و رفتار وحشيانه پليس آمريكا 

كه در اكثر اياالت چون مينيا پليس،  شد
به  حتي واشنگتن.. كاليفرنيا و نيويوريك و 

 پليس   تظاهرات برخاسته و اعمال نژاد پرستانه
تا كنون اعتراضات  .امريكا را به چالش بكشند

 شهر آمريكا گسترش يافته كه از جمله 140به
به آتالنتا، فينيكس، واشينگتن دي  توان ها مي آن
دنورو  ، نيويورك، داالس، هوستون، بوستون،سي

سازمان ملل نحوه مرگ .شيكاگو اشاره كرد
بار خواند و كميسر عالي  را فاجعه» جرج فلويد«

بشر سازمان ملل از دولت آمريكا  حقوق
 درخواست كرد تدابيري اتخاذ كند تا ديگر

شهروندان اين كشور شاهد مرگ بي دليل 
هاي  رسانه. نباشندتبار  هاي آفريقايي آمريكايي

ها هزار آمريكايي در در  آمريكايي از حضور صد
. كشور خبر مي دهند اعتراضات سراسر
 آنان چون واشنگتن پست،   خبرگزاري هاي مهم
وال استريت ژورنال، سي ان  نيويورك تايمز،

 با گسترش و افزايش دامنه اعتراضات و …ان
          ها، به پوشش خبري موضوع  درگيري
 جرج فلويد با   قتل وحشيانه .پردازندمي 

هاي  گسترش اعتراضات در صدر توجه رسانه
قرار گرفته و تقريبا تمام خبرگزاري هاي  جهان

اين  مهم دنيا در طي هفته به پوشش خبري
دونالد ترامپ، .  مي پردازند  رويداد ظالمانه

جمهوري آمريكا، در توئيتي از اعزام گارد  رئيس
ر تيراندازي به نيروهاي خواستا ملي حمايت و

  واكنش او به اعتراضات،  .اعتراض كننده شد

باعث انتقاد بسياري از فعاالن اجتماعي و 
 مداران آمريكايي همچنين سياست

بسياري از افراد سرشناس دنياي .است شده
اوباما و  سياست از لرد كوربين گرفته تا باراك

حتي برخي از سناتورهاي معلوم الحال كه زماني 
تد «هم بوده اند چون  دافع فرقه منافقينم

 بازتاب قتل بي رحمانه يك سياه پوستِ آمريكايي در رسانه هاي جهان و سكوت خفت بار فرقه رجوي

  

 ارباب فرقه رجوي در حال خفه شدن است
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مينو فتحلعي، زهرا فيض بخش نسرين 
يا از فرط  .احمدي، معصومه غيبي پور و پروين

فشار مجبور به خودكشي شدند همچون، 
 .مرجان اكبريان، آالن محمدي، صديقه رجبيان

 در فرقة رجوي رايج شد   شيوة رذيالنه ديگري
كه طي آن زناني كه دچار بيماري هاي زنانه 

بالفاصله مورد ) بدون درمان و مداوا(شده بودند، 
عمل جراحي قرار گرفته و با خارج كردن 

          آنان را عقيم و مقطوع النسل …و» رحم«
مي كردند و پس از اين عمل شنيع، مسعود 

نان پيام تبريك مي فرستاد، رها رجوي براي آ
 تن 120ليست . (شديد و به قله رهايي رسيديد

از اين زنان توسط خانم زهرا ميرباقري كه در 
 .) از فرقه جدا شد منتشر شده است1389سال 

به زنان فرقه در انبوه جلسات تكراري و طاقت 
فرسا آموزش هاي فرقه اي خاص داده مي شد 

 شما   :آموخت كهو مريم رجوي به آنها مي 
فقط در حصار و چهارديواري رهبري بايد 

چهارديواري تشكيل شده از چهار ضلع . باشيد
 قرباني كردن جان و – اطاعت محض - رهبري
 قرباني كردن زندگي و نفس خود براي   –مال 

  .رهبر فرقه
 اين   آموزش هاي فرقه اي مريم رجوي

   :گونه تئوريزه مي شد و به زنان مي گفت
 متعلق به رهبري و   جان و زندگي شماجسم و 
 است و   شما متعلق به من) هرگونه تفكر(نفس 
    همه  . هيچگونه هويتي از خود نداريد  شما

بايد خود را در حيطه و حصار رهبري دانسته و 
 اين متدلوژي بود   .هويت خود را از او بگيريد
 اعضاي سازمان القا   كه بعدها به انديشة تمام

 شخصيت، اراده، ايده و تفكر و مي شد و تمامي
زنان و . استقالل افراد را محو و نابود مي كردند

مردان سازمان تحت شديدترين شكنجه هاي 

روحي در طي ساليان در كمپ هاي فرقه قرار 
دارند و زندان هاي متعددي براي افراد ناراضي 
درساليان متوالي تشكيل م يشد كه دهها تن در 

و تعدادي نيز در زندان طي ساليان زنداني شده 
هاي مخفي فرقه به قتل رسيده و سر به نيست 

افرادي از جمله قربانعلي ترابي، پرويز . شدند
   تعدادي از   …احمدي، جليل بزرگمهر و

 از جمله   شاهدين قتل ها و زندان هاي سازمان
اينجانب توانسته ايم از فرقه مخوف فرار نموده و 

ن المللي براي حاضر به شركت در هر دادگاه بي
از شما  .شهادت و افشاي حقايق هستيم

درخواست دارم كمي بينديشيد و با تعدادي از 
دوستان جدا شده من در همان كشور آلباني 
صحبت كنيد و اجازه دهيد آنها نيز نكاتشان را 

شما را به انديشه در رابطه با اعمال   . بيان كنند
ي اين سازمان فرا مي خوانم گروه هاي فرقه ا

در جهان كم نيستند و مشابهت هاي زيادي به 
هم دارند و به راحتي مي توانيد تحقيق نموده 

 و متوجه   وبه صحت گفتار ما دسترسي يابيد
 سازمان    از آزادي هاي ادعايي   كداميك  شويد

 مناسبات و در تشكيالتش اجرا   مجاهدين در
 در   خانم مونيكا كروئه مازي، اميدوارم.مي شود
شرايطي را محيا كنيد كه حداقل آن كشورتان 

 كه به حقايق فرقه دست   دسته از دوستان من
يافته و جدا شده اند، بتوانند با امكانات 
كميسارياي پناهندگي به دنبال زندگي شان 
بروند و هم چنين درخواست دارم مانع آن 
دسته از اعضاي ناراضي نشويد كه سال هاست 

 خواهند اسير چنگال فرقه مخوف هستند ومي
خود را گرفتار و شريك جرم رهبران . جدا شوند

 و از تجربه    نكنيد  خيانتكار سازمان مجاهدين
تاريخ عراق عبرت بگيريد و در مقابل مردم ايران 

  .قرار نگيريد
 

  

بندي شده بود كه هيچگونه ارتباطي بين دو 
در زمان هاي مورد نياز  .جنس مخالف نباشد

مراجعه به محل كار و يا صحبت با مردان، زنان 
اجازه  و   مي بايست با يك نفر ديگر همراه شده

زن ها اجازه  .تكي صحبت كردن را نداشتند
نداشتند در ماشين هايي كه متعلق به مردان 
بود سوار بشوند و يا هنگامي كه خودشان در 
حال رانندگي بودند مجاز به سوار كردن مردها 

هيچ زني حق دلسوزي براي مردان را . نبودند
نداشت و حتي اسم بردن از آنان گناهي 

براي برخورد با زناني كه اين  .نابخشودني است
 و مريم   ضوابط را اجرا نمي كردند، مسعود

   خطاب» بي ناموس «  رجوي در جلسات آنها را
جداسازي . كرده و مورد شماتت قرار مي دادند
در كمپ    و  كامل جنسيتي در فرقه رجوي

هايش، در هيچيك از كشورهاي اسالمي نمونه 
قين زنان در ظاهر امر در تشكيالت مناف. ندارد

فرمانده يكان ها هستند ولي حق تصميمي 
             همه تصميم   .گيري و اقدامي را ندارند

گيري ها به دستور شخص مريم رجوي 
مريم رجوي در آموزش هاي   .امكانپذير است

شاخص صالحيت ، : فرقه اي مي گويد
خصوصا زنان به »  افراد  سرسپاري مطلق«

هرچه . است) خودش و مسعود رجوي(رهبري
 و كم سوادتر   زنان ناآشنا تر به امور سياسي

 بيشتر مطلوب فرقه بود و از آنان   باشند
زناني را . خواسته مي شد فرمانبر مطلق باشند

كه به عنوان فرمانده انتخاب مي كردند آموزش 
ش مي دادند كه هر چه بيشتر به مردان فح

 جايگاه بهتري پيدا    ناسزا بگويند تا  بدهند و
 مريم رجوي مي گفت، شما مهره اي در   .كنند
 كه هر طور بخواهم شما را    من هستيد  پازل

 مي كنم و نبايد اعتراضي    سازماندهي  چيده و
 باعث بركناري و افت   اعتراض و مخالفت. باشد

 فرستادن به آشپزخانه جهت   رده و منجر به
    در كنترل مطلق  فرماندهان زن.ي شدتنبيه م

مريم رجوي قرار دارند و اعضاي شوراي رهبري 
   با تهديد مرگ روبرو هستند و رسما از طرف
رجوي به آنها ابالغ شده بود كه اجازه جدايي 

 تعدادي   . اال محكوم به مرگ هستند  ندارند و
 شورش نموده و حاضر به ماندن در   از زناني كه

پس از محاكمه هاي رعب آور تشكيالت نشدند 
و انزجار آور توسط رهبر فرقه سربه نيست و به 

 مهري موسوي،   قتل رسيدند از جمله خانم ها
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   قانون فرقه چنين بود كه براي. مي گرفت
دختران هر فردي را تشكيالت به عنوان همسر 

 پس از   .انتخاب مي نمود مجبور بودند بپذيرند
آن چنانچه زنان در جنگ ها همسران شان را 
از دست مي دادند، حق نداشتند به همسران 

 كنند و به   خود فكر نموده و يا سوگواري
سرعت و دوباره با انتخاب و اجبار تشكيالت به 

هم چنين  .همسري فرد ديگري در مي آمدند
 1362 تا 1360 دو ساله    دوره  قبل تر در يك
ري فقط خاص رده هاي باالي شمسي فرزند آو

تشكيالت بود و پس از آن نيز به طور كلي در 
درون تشكيالت منافقين فرزند داشتن زوج ها 

 و از موهبت    ممنوع شد   حق بارداري زنان  و
   1368 درسال   .الهي مادر شدن محروم شدند

به دستور رجوي فرمان طالق براي همه اعضا 
اي هميشه  زوج ها مجبور شدند بر  صادر شد و

 با اجراي قانون طالق زنان   .از هم جدا شوند
ومردان ملزم شدند در جلسات فرقه اي نسبت 

 ملعون و   به هم ابراز انزجار نمايند، همديگر را
عفريته بخوانند و براي هميشه همديگر را 

در اين بين اگر عشق و عاطفه . فراموش نمايند
د  هم باقي مانده بود به شدت با آن برخور  اي

زوج هاي . كرده و افراد خاطي تنبيه مي شدند
قديمي را به كمپ هاي مختلف مي فرستادند 

زنان و مردان مجرد در  .تا كنارهم نباشند
 فكر به زندگي    و يا   ازدواج  تشكيالت نيز حق

نداشتند و هر نوع عالقه و عشقي در سازمان 
 1370از سال .مجاهدين همچنان ممنوع است

 از مادران جدا   ود را همشمسي فرزندان موج
    اروپايي   به كشورهاي  كرده و از عراق
 با فرزندان    بسياري از مادران  فرستادند، ارتباط

 ديگر امكان تماس با آنها را نيز پيدا   قطع شد و
فكر كردن به فرزند، پيگيري سرنوشت  .نكردند

فرزند، دوست داشتن فرزند، و هر نوع وابستگي 
   ت ، جرم هاي نابخشودني از اين دس   رابطه  و

در  .در قوانين تشكيالت فرقه رجوي هستند
   بالها و مصائب زيادي بر سر  اين رهگذر، 

فرزندان آمد بسياري از مادران و پدران بعد از 
 را از آنها جدا نموده و به اروپا    كودكان  اينكه

فرستادند سال ها از آنها بي خبر بودند و رد و 
نشان را گم كردند چرا آدرسي نداشند و فرزندا

 با اسم و پاسپورت جعلي به   كه بسياري
كشورهاي ديگر اعزام شدند و امكان پيدا كردن 

بسياري از كودكان بي . و رديابي غيرممكن بود
گناه را سازمان مجاهدين به خانواده هاي 

از طرف .اروپايي بخشيد و رد و اثر آنان گم شد
دين و ديگر اعضاي سازمان حق ندارند با وال

خانواده شان ارتباطي داشته و درخواست 
مالقات نمايند فكر كردن به خانواده، تالش 
براي ارتباط و تماس با پدر و مادر، خانواده ها 
در ايران و اظهار عالقه به آنان نيز از منظر فرقه 
 .به شدت نكوهيده و جرم محسوب مي شود
زنان و مردان در محل هاي كار كامال جدا گانه 

 آيفن    با  حتي ارتباط. ور از هم قرار دارندو د
هاي داخلي كمپ نيز بين زنان و مردان ممنوع 

    كمپ ها   عمومي   تمامي محل هاي  .است
به عنوان مثال .  جنسيتي شده است  جداسازي

   پمپ«، »كتابخانه«، »محل هاي آموزش«
سالن هاي «، »خودروها«، »درمانگاه«، »بنزين

به طور كامل از هم ، در كمپ اشرف »غذاخوري
جدا بود براي رفتن به پمپ بنزين و هم چنين 
محل خريد، روزها بين مردان و زنان تقسيم 

در حالي كه بنا به ادعاها و لوايح منتشره از 
           رجوي ادعا طرف فرقه و منتسب به خانم

 حق طالق، اجازه پوشش   مي شود براي زنان
آزادانه، ممنوعيت چند همسري، حق داشتن 
شغل و آزادي هاي اجتماعي، حق انتخاب دين 

 به رسميت شناخته شده اما اين …و مذهب و
درون  سخنان تنها شعاري بيش نيست و

مناسبات و تشكيالت فرقه عالوه بر اينكه 
صول فوق رعايت نمي شود مردان هيچكدام از ا

و خصوصا زنان بي حقوق ترين افراد بوده و به 
  . مريم رجوي هستند  شدت مورد ظلم

بنا به قوانين مريم رجوي، در فرقه رجوي 
ازدواج ممنوع است، فرزند داشتن ممنوع است، 

 خانوادگي در جريان نيست، متاهلين   زندگي
ل قديمي هم بنا به دستور رهبر فرقه از سا

مهمتر   . مجبور به جدايي و طالق شدند  1368
از همه حق تفكر و انديشه اي نيست و بر 

 قرباني   اساس آموزش هاي فرقه افراد ملزم به
 براي    جسم و روح و انسانيت خويش  كردن

رهبر فرقه هستند و مريم و مسعود رجوي را به 
آزادي  .مانند قديس و بت بايست بپرستند

   مامي زنان و دخترانپوشش وجود ندارد و ت
موجود در تشكيالت مجبور به استفاده از 

عالوه بر پوشش . پوشش اجباري هستند
اجباري آنها حق استفاده از لوازم آرايشي و 
وسايل بهداشتي لوكس به مانند كرم هاي ضد 

هم چنين . آفتاب و عينك آفتابي را نيز ندارند
حق استفاده از لباس هاي رنگي، لباس هاي 

ز فرم هاي مشخص اجباري و حتي غير ا
 متنوع را نيز   جوراب رنگي و روسري هاي

 شاد و خوشحال نيستند، زندگي    آنها  .ندارند
 . افراد مصنوعي است   و شادي  اجباري دارند

 به تشريح تاريخ   براي آشنايي بيشتر شما
         وضعيت برخي از قوانين موجود در فرقه 

 زماني حدود در يك دوره محدود :مي پردازم
 شمسي كه هنوز فرمان طالق   1367 تا 1365

             و نابودي كامل خانواده صادر نشده بود
   تشكيالتي در بين اعضا صورت  ازدواج هاي

مي گرفت و بر طبق قانون فرقه، همسر هر فرد 
 طرفين انتخاب   .را تشكيالت انتخاب مي كرد

       حق اعتراض نداشته و بايستي   شده
انتخابي . ازدواج هاي تشكيالتي را مي پذيرفتند

كه عالقه و انتخاب آزاد در آن معنايي نداشت و 
         هر كس سرپيچي مي نمود مورد تنبيه قرار

  ران جنگ رجوي از زنان در دو استفاده ابزاري
   ايران و عراق
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مينو فتحلعي، زهرا فيض بخش نسرين 
يا از فرط  .احمدي، معصومه غيبي پور و پروين

فشار مجبور به خودكشي شدند همچون، 
 .مرجان اكبريان، آالن محمدي، صديقه رجبيان

 در فرقة رجوي رايج شد   شيوة رذيالنه ديگري
كه طي آن زناني كه دچار بيماري هاي زنانه 

بالفاصله مورد ) بدون درمان و مداوا(شده بودند، 
عمل جراحي قرار گرفته و با خارج كردن 

          آنان را عقيم و مقطوع النسل …و» رحم«
مي كردند و پس از اين عمل شنيع، مسعود 

نان پيام تبريك مي فرستاد، رها رجوي براي آ
 تن 120ليست . (شديد و به قله رهايي رسيديد

از اين زنان توسط خانم زهرا ميرباقري كه در 
 .) از فرقه جدا شد منتشر شده است1389سال 

به زنان فرقه در انبوه جلسات تكراري و طاقت 
فرسا آموزش هاي فرقه اي خاص داده مي شد 

 شما   :آموخت كهو مريم رجوي به آنها مي 
فقط در حصار و چهارديواري رهبري بايد 

چهارديواري تشكيل شده از چهار ضلع . باشيد
 قرباني كردن جان و – اطاعت محض - رهبري
 قرباني كردن زندگي و نفس خود براي   –مال 

  .رهبر فرقه
 اين   آموزش هاي فرقه اي مريم رجوي

   :گونه تئوريزه مي شد و به زنان مي گفت
 متعلق به رهبري و   جان و زندگي شماجسم و 
 است و   شما متعلق به من) هرگونه تفكر(نفس 
    همه  . هيچگونه هويتي از خود نداريد  شما

بايد خود را در حيطه و حصار رهبري دانسته و 
 اين متدلوژي بود   .هويت خود را از او بگيريد
 اعضاي سازمان القا   كه بعدها به انديشة تمام

 شخصيت، اراده، ايده و تفكر و مي شد و تمامي
زنان و . استقالل افراد را محو و نابود مي كردند

مردان سازمان تحت شديدترين شكنجه هاي 

روحي در طي ساليان در كمپ هاي فرقه قرار 
دارند و زندان هاي متعددي براي افراد ناراضي 
درساليان متوالي تشكيل م يشد كه دهها تن در 

و تعدادي نيز در زندان طي ساليان زنداني شده 
هاي مخفي فرقه به قتل رسيده و سر به نيست 

افرادي از جمله قربانعلي ترابي، پرويز . شدند
   تعدادي از   …احمدي، جليل بزرگمهر و

 از جمله   شاهدين قتل ها و زندان هاي سازمان
اينجانب توانسته ايم از فرقه مخوف فرار نموده و 

ن المللي براي حاضر به شركت در هر دادگاه بي
از شما  .شهادت و افشاي حقايق هستيم

درخواست دارم كمي بينديشيد و با تعدادي از 
دوستان جدا شده من در همان كشور آلباني 
صحبت كنيد و اجازه دهيد آنها نيز نكاتشان را 

شما را به انديشه در رابطه با اعمال   . بيان كنند
ي اين سازمان فرا مي خوانم گروه هاي فرقه ا

در جهان كم نيستند و مشابهت هاي زيادي به 
هم دارند و به راحتي مي توانيد تحقيق نموده 

 و متوجه   وبه صحت گفتار ما دسترسي يابيد
 سازمان    از آزادي هاي ادعايي   كداميك  شويد

 مناسبات و در تشكيالتش اجرا   مجاهدين در
 در   خانم مونيكا كروئه مازي، اميدوارم.مي شود
شرايطي را محيا كنيد كه حداقل آن كشورتان 

 كه به حقايق فرقه دست   دسته از دوستان من
يافته و جدا شده اند، بتوانند با امكانات 
كميسارياي پناهندگي به دنبال زندگي شان 
بروند و هم چنين درخواست دارم مانع آن 
دسته از اعضاي ناراضي نشويد كه سال هاست 

 خواهند اسير چنگال فرقه مخوف هستند ومي
خود را گرفتار و شريك جرم رهبران . جدا شوند

 و از تجربه    نكنيد  خيانتكار سازمان مجاهدين
تاريخ عراق عبرت بگيريد و در مقابل مردم ايران 

  .قرار نگيريد
 

  

بندي شده بود كه هيچگونه ارتباطي بين دو 
در زمان هاي مورد نياز  .جنس مخالف نباشد

مراجعه به محل كار و يا صحبت با مردان، زنان 
اجازه  و   مي بايست با يك نفر ديگر همراه شده

زن ها اجازه  .تكي صحبت كردن را نداشتند
نداشتند در ماشين هايي كه متعلق به مردان 
بود سوار بشوند و يا هنگامي كه خودشان در 
حال رانندگي بودند مجاز به سوار كردن مردها 

هيچ زني حق دلسوزي براي مردان را . نبودند
نداشت و حتي اسم بردن از آنان گناهي 

براي برخورد با زناني كه اين  .نابخشودني است
 و مريم   ضوابط را اجرا نمي كردند، مسعود

   خطاب» بي ناموس «  رجوي در جلسات آنها را
جداسازي . كرده و مورد شماتت قرار مي دادند
در كمپ    و  كامل جنسيتي در فرقه رجوي

هايش، در هيچيك از كشورهاي اسالمي نمونه 
قين زنان در ظاهر امر در تشكيالت مناف. ندارد

فرمانده يكان ها هستند ولي حق تصميمي 
             همه تصميم   .گيري و اقدامي را ندارند

گيري ها به دستور شخص مريم رجوي 
مريم رجوي در آموزش هاي   .امكانپذير است

شاخص صالحيت ، : فرقه اي مي گويد
خصوصا زنان به »  افراد  سرسپاري مطلق«

هرچه . است) خودش و مسعود رجوي(رهبري
 و كم سوادتر   زنان ناآشنا تر به امور سياسي

 بيشتر مطلوب فرقه بود و از آنان   باشند
زناني را . خواسته مي شد فرمانبر مطلق باشند

كه به عنوان فرمانده انتخاب مي كردند آموزش 
ش مي دادند كه هر چه بيشتر به مردان فح

 جايگاه بهتري پيدا    ناسزا بگويند تا  بدهند و
 مريم رجوي مي گفت، شما مهره اي در   .كنند
 كه هر طور بخواهم شما را    من هستيد  پازل

 مي كنم و نبايد اعتراضي    سازماندهي  چيده و
 باعث بركناري و افت   اعتراض و مخالفت. باشد

 فرستادن به آشپزخانه جهت   رده و منجر به
    در كنترل مطلق  فرماندهان زن.ي شدتنبيه م

مريم رجوي قرار دارند و اعضاي شوراي رهبري 
   با تهديد مرگ روبرو هستند و رسما از طرف
رجوي به آنها ابالغ شده بود كه اجازه جدايي 

 تعدادي   . اال محكوم به مرگ هستند  ندارند و
 شورش نموده و حاضر به ماندن در   از زناني كه

پس از محاكمه هاي رعب آور تشكيالت نشدند 
و انزجار آور توسط رهبر فرقه سربه نيست و به 

 مهري موسوي،   قتل رسيدند از جمله خانم ها
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   قانون فرقه چنين بود كه براي. مي گرفت
دختران هر فردي را تشكيالت به عنوان همسر 

 پس از   .انتخاب مي نمود مجبور بودند بپذيرند
آن چنانچه زنان در جنگ ها همسران شان را 
از دست مي دادند، حق نداشتند به همسران 

 كنند و به   خود فكر نموده و يا سوگواري
سرعت و دوباره با انتخاب و اجبار تشكيالت به 

هم چنين  .همسري فرد ديگري در مي آمدند
 1362 تا 1360 دو ساله    دوره  قبل تر در يك
ري فقط خاص رده هاي باالي شمسي فرزند آو

تشكيالت بود و پس از آن نيز به طور كلي در 
درون تشكيالت منافقين فرزند داشتن زوج ها 

 و از موهبت    ممنوع شد   حق بارداري زنان  و
   1368 درسال   .الهي مادر شدن محروم شدند

به دستور رجوي فرمان طالق براي همه اعضا 
اي هميشه  زوج ها مجبور شدند بر  صادر شد و

 با اجراي قانون طالق زنان   .از هم جدا شوند
ومردان ملزم شدند در جلسات فرقه اي نسبت 

 ملعون و   به هم ابراز انزجار نمايند، همديگر را
عفريته بخوانند و براي هميشه همديگر را 

در اين بين اگر عشق و عاطفه . فراموش نمايند
د  هم باقي مانده بود به شدت با آن برخور  اي

زوج هاي . كرده و افراد خاطي تنبيه مي شدند
قديمي را به كمپ هاي مختلف مي فرستادند 

زنان و مردان مجرد در  .تا كنارهم نباشند
 فكر به زندگي    و يا   ازدواج  تشكيالت نيز حق

نداشتند و هر نوع عالقه و عشقي در سازمان 
 1370از سال .مجاهدين همچنان ممنوع است

 از مادران جدا   ود را همشمسي فرزندان موج
    اروپايي   به كشورهاي  كرده و از عراق
 با فرزندان    بسياري از مادران  فرستادند، ارتباط

 ديگر امكان تماس با آنها را نيز پيدا   قطع شد و
فكر كردن به فرزند، پيگيري سرنوشت  .نكردند

فرزند، دوست داشتن فرزند، و هر نوع وابستگي 
   ت ، جرم هاي نابخشودني از اين دس   رابطه  و

در  .در قوانين تشكيالت فرقه رجوي هستند
   بالها و مصائب زيادي بر سر  اين رهگذر، 

فرزندان آمد بسياري از مادران و پدران بعد از 
 را از آنها جدا نموده و به اروپا    كودكان  اينكه

فرستادند سال ها از آنها بي خبر بودند و رد و 
نشان را گم كردند چرا آدرسي نداشند و فرزندا

 با اسم و پاسپورت جعلي به   كه بسياري
كشورهاي ديگر اعزام شدند و امكان پيدا كردن 

بسياري از كودكان بي . و رديابي غيرممكن بود
گناه را سازمان مجاهدين به خانواده هاي 

از طرف .اروپايي بخشيد و رد و اثر آنان گم شد
دين و ديگر اعضاي سازمان حق ندارند با وال

خانواده شان ارتباطي داشته و درخواست 
مالقات نمايند فكر كردن به خانواده، تالش 
براي ارتباط و تماس با پدر و مادر، خانواده ها 
در ايران و اظهار عالقه به آنان نيز از منظر فرقه 
 .به شدت نكوهيده و جرم محسوب مي شود
زنان و مردان در محل هاي كار كامال جدا گانه 

 آيفن    با  حتي ارتباط. ور از هم قرار دارندو د
هاي داخلي كمپ نيز بين زنان و مردان ممنوع 

    كمپ ها   عمومي   تمامي محل هاي  .است
به عنوان مثال .  جنسيتي شده است  جداسازي

   پمپ«، »كتابخانه«، »محل هاي آموزش«
سالن هاي «، »خودروها«، »درمانگاه«، »بنزين

به طور كامل از هم ، در كمپ اشرف »غذاخوري
جدا بود براي رفتن به پمپ بنزين و هم چنين 
محل خريد، روزها بين مردان و زنان تقسيم 

در حالي كه بنا به ادعاها و لوايح منتشره از 
           رجوي ادعا طرف فرقه و منتسب به خانم

 حق طالق، اجازه پوشش   مي شود براي زنان
آزادانه، ممنوعيت چند همسري، حق داشتن 
شغل و آزادي هاي اجتماعي، حق انتخاب دين 

 به رسميت شناخته شده اما اين …و مذهب و
درون  سخنان تنها شعاري بيش نيست و

مناسبات و تشكيالت فرقه عالوه بر اينكه 
صول فوق رعايت نمي شود مردان هيچكدام از ا

و خصوصا زنان بي حقوق ترين افراد بوده و به 
  . مريم رجوي هستند  شدت مورد ظلم

بنا به قوانين مريم رجوي، در فرقه رجوي 
ازدواج ممنوع است، فرزند داشتن ممنوع است، 

 خانوادگي در جريان نيست، متاهلين   زندگي
ل قديمي هم بنا به دستور رهبر فرقه از سا

مهمتر   . مجبور به جدايي و طالق شدند  1368
از همه حق تفكر و انديشه اي نيست و بر 

 قرباني   اساس آموزش هاي فرقه افراد ملزم به
 براي    جسم و روح و انسانيت خويش  كردن

رهبر فرقه هستند و مريم و مسعود رجوي را به 
آزادي  .مانند قديس و بت بايست بپرستند

   مامي زنان و دخترانپوشش وجود ندارد و ت
موجود در تشكيالت مجبور به استفاده از 

عالوه بر پوشش . پوشش اجباري هستند
اجباري آنها حق استفاده از لوازم آرايشي و 
وسايل بهداشتي لوكس به مانند كرم هاي ضد 

هم چنين . آفتاب و عينك آفتابي را نيز ندارند
حق استفاده از لباس هاي رنگي، لباس هاي 

ز فرم هاي مشخص اجباري و حتي غير ا
 متنوع را نيز   جوراب رنگي و روسري هاي

 شاد و خوشحال نيستند، زندگي    آنها  .ندارند
 . افراد مصنوعي است   و شادي  اجباري دارند

 به تشريح تاريخ   براي آشنايي بيشتر شما
         وضعيت برخي از قوانين موجود در فرقه 

 زماني حدود در يك دوره محدود :مي پردازم
 شمسي كه هنوز فرمان طالق   1367 تا 1365

             و نابودي كامل خانواده صادر نشده بود
   تشكيالتي در بين اعضا صورت  ازدواج هاي

مي گرفت و بر طبق قانون فرقه، همسر هر فرد 
 طرفين انتخاب   .را تشكيالت انتخاب مي كرد

       حق اعتراض نداشته و بايستي   شده
انتخابي . ازدواج هاي تشكيالتي را مي پذيرفتند

كه عالقه و انتخاب آزاد در آن معنايي نداشت و 
         هر كس سرپيچي مي نمود مورد تنبيه قرار

  ران جنگ رجوي از زنان در دو استفاده ابزاري
   ايران و عراق
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حقايقي از   مي خواستيم به طور مختصر
وضعيت زنان و مناسبات فرقه اي سازمان 

شايد كه اين  .مجاهدين به اطالعتان برسانيم
   ريخ و روشنگريفرصتي باشد جهت ثبت در تا

كوچكي در مسير آزاد انديشان و روشنفكران 
 حقوق بشري، طبق تجربيات و حضور   جوامع
 اينجانب در مناسبات فرقه اي با    ساله20

كمال تاسف به عرض شما مي رسانم، سازمان 
مجاهدين كه مدعي آزادي خواهي و مبارزه 

    عضو در شرايط   زن1000است حدود 
 سال دارد كه 60 الي50  بحراني و سني حدودا 

 18بخش وسيعي از اين زنان در طيف سني 
 سالگي بنا به شرايط زمان و ظاهر 25الي 

 آزادي    كه مدافع   سازمان مجاهدين  فريبنده
 . درآمدند   آن  به نظر مي رسيد به عضويت

 هنگام عضويت متاهل و    اين زنان   از  بخشي
 بخشي ديگر مجرد بودند   داراي فرزند بوده و

ولي در ادامه و در سير تحوالت فرقه اي و 
عجيب و غريب اين سازمان سري و مخوف 
   تمامي معادالت و قوانين داخل فرقه تغيير و به
روال سخت گيرانه اي انجاميد كه بخش هايي 

به جرئت   .از آن را در ذيل به اطالع مي رسانم
 زنان حاضر در    صدرصد   بگويم  مي توانم

بعيض جنسيتي و كمپ هاي فرقه مورد ت

محروميت از حقوق اوليه انساني هستند و بيش 
از نود درصد آنان امكان دسترسي به حقوق 
اوليه بشر، آزادي هاي اوليه ، تماس با خانواده و 

  .دنياي آزاد را ندارند
 اعضاي فرقه هفت سال   خانواده هاي آنها و

در پشت درب كمپ هاي فرقه در كشور عراق 
سانه فرياد مي زدند و  ملتم  تجمع نموده و

خواستار ديدار با فرزندان شان بودند ولي 
 به   متاسفانه اجازه مالقات حتي چند دقيقه اي

 هم اكنون نيز در كشور شما   آنها ندادند و
 ادامه دارد و برخالف تمامي   كارشكني ها

قوانين حقوق بشري و بين المللي خانواده ها را 
  ان محروماز ديدار و حتي تماس با فرزندانش

    من و بيش از هزار  طبق تجربه.مي نمايند
با اسامي و اسناد ( فرقه،   شاهد عيني جداشده از
در درون تشكيالت ) مستدل موجود هستند

 اجازه   منافقين نه آزادي عملي وجود دارد و نه
فكر و انديشه اي هست و اصالتا كسي حقوق و 
 آزادي عمل ندارد و در اين مسير زنان بيشتر در
معرض محروميت هاي مضاعف قرار 

    كه  قوانين و ساختار هاي ابداعي فرقه.دارند
 فاحش   تفاوت  اعضا را ملزم به اجرا مي نمايند 

 درجه اي با ادعاها و مرامنامه هاي 180و 
  .دروغين منتشره از طرف فرقه داراست

مونيكا كروئه «ارتباط هاي پشت پرده خانم 
ئيس  ، همسر رئيس جمهور آلباني و ر»مازي

جنبش سوسياليست اين كشور با مريم رجوي، 
موجب اعتراض شديد خانواده هاي اسيران فرقه 

تحليلي - به گزارش پايگاه خبري .رجوي شد
فراق به همين منظور خانم مريم سنجابي كه 
در گذشته مناسبات دروني فرقه رجوي را درك 

فريب هاي آن كرده و به خوبي با تضادها و 
آشنايي دارد به نمايندگي از طرف خانواده هاي 
اسيران فرقه رجوي داوطلب شد تا متن اين 
نامه اعتراضي را تنظيم نموده و ناگفته هايي از 
ماهيت واقعي اين فرقه خطرناك را براي بانوي 

        الزم به توضيح  .اول آلباني آشكار سازد
         يگاه فراق به مي باشد كه متن اين نامه توسط پا

زبان هاي آلبانيايي و انگليسي ترجمه و از سوي 
كانال هاي رسمي به خانم مونيكا كروئه مازي 

  .ارسال گرديده است
  :متن كامل اين نامه را در زير مي خوانيد

سالم خدمت بانوي اول كشور آلباني 
  سركار خانم مونيكا كروئه مازي

يم اخيرا در اخبار سايت ها متوجه شد
جنابعالي در كشورتان ديداري با مريم قجر 

  .عضدانلو رهبر سازمان مجاهدين داشته ايد
        با اظهار تاسف نسبت به اين ديدار
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  ي اول كشور آلبانيبه بانوي  فرقه رجورانياعتراض مادران و همسران اس

  
  سركوبگر رجوي در فرقه زن 1000
  قرار دارند در شرايط بحراني 

  
 

 دي نكنني سازمان مجاهدانتكاري جرم رهبران خكيخود را گرفتار و شر

  

 

به كشتار وحشيانه » اليزابت وارن«  و» كروز
سياست هاي نژاد پرستانه امريكا  سياهپوستان و
سخنگوي » ماريا زاخارووا «.اعتراض نمودند

 در يك موضعگيري   وزارت امور خارجه روسيه
در شرايطي كه پليس آمريكا در جريان « :گفت
 در اين كشور،هاي جاري  ناآرامي

هايي را نسبت به خبرنگاران مرتكب  گري وحشي
تواند  نمي مي شود، وزير خارجه اياالت متحده

درباره رعايت حقوق بشر به كسي چيزي 
در اين ميان معدود خبرگزاري هاي » .بگويد

   به  مي كنند بدون پرداختن   سعي  معلوم حال
    در آمريكا وارونه گويي نموده  ظلم و بي عدالتي

با سياستهاي حاكميتي  همسو.  مي كنند  و تقال
حركت كنند، به عنوان مثال فاكس نيوز در 

تنها به اخبار مرتبط با خسارات  خبري مغرضانه
         به مراكز و زخمي شدن مأموران امنيتي 

در نتيجه …«پردازد و در خبري قيد كرده  مي
 50اعتراضات شب گذشته واشنگتن بيش از 

خفي زخمي شده اند و نيروي سرويس م
  وارد…خسارات زيادي به مراكز دولتي و 

در اين ميانه سايت فرقه رجوي كه هم  .»شده
است  اكنون اربابش درگير بحران عظيمي شده

خفقان گرفته و به صورت رياكارانه اي با آموزش 
نيوز تنها اقدام به  گرفتن از همدستش فاكس

ستا با درج يك خبر كوتاه مغرضانه نموده و همرا
 مردم سياهپوست آمريكا را   بي شرمانه اربابانش

در حالي كه جنايات .قانون شكن جلوه مي دهند
  اش   نژاد پرستانه و ظالمانه   و رفتار  پليس آمريكا

درقبال بسياري از كشورهاي جهان از ونزوئال 
بر همگان  گرفته تا فلسطين و سوريه و كوبا

دجاليت و  منافقين آنچنان با   فرقه. روشن است
روي برمي گردانند كه  خفت از اين موضوعات

 به   رويكردي كه طي ساليان.گويا وجود ندارند
 خوبي نشان داده؛ اين گروه ضاله كه روزگاري

ياوه هاي ضد امپرياليستي سر مي داد اكنون 
امپرياليسم   بيش در دستان همان  تفاله اي

 جرئت كوچكترين اشاره اي   نيست كه توانايي و
   و مشكالت مردم آمريكا  حران حقوق بشريبه ب

را ندارد تا آنجا كه حتي از ترس و به فرموده 
 .يك موضعگيري ساده را هم ندارند اجازه

همانطور كه قبال هم گفتيم شيوه قديمي سكوت 
منافع و جيره خواري  خفت بار منافقين به خاطر

  اولين بار نيست و آنان مجبورند در چنين 
پيشه و حمايت گر اعمال  تشرايط هايي سكو

 .شرمگينانه دولت هاي امپرياليسم وظالم باشند

اجبار و خفتي كه بدان ملزم هستند باعث  
ترس . شود رسوايي بيش از پيش هميشگي مي

از دست دادن حمايت و دالرهاي خونين آغشته 
مردم بيگناه يمن   آمريكا و  به خون سياهپوستان

          ن شب همو ساير مظلومان براي فرقه از نا
اين تئوري محض گروه رجوي   .است واجب تر
 هر ظلمي، خفت و   سكوت در مقابل. است

برابر هر عمل بيرحمانه ارباب ، به خاطر  ذليلي در
 به دست آوردن حمايت و هدف سياهي كه

  . وسيله را توجيه مي كند  همواره
بار خواه پوشاندن خون به ناحق ريخته   اين
باشد خواه قطعه قطعه شدن جرج فلويد  شده

 جمال خاشقچي باشد و يا كشتار كودكان

 ويران كردن خانه هاي زنان و مردان   يمني،
 .… فلسطيني

  

 است آمريكا درگير تبعات مرگ مدتي :فراق
است كه به  جوان سياهپوستي» جرج فلويد«

دست پليس قاتل و نژاد پرست اياالت متحده 
   2020 مه 26در » مينياپوليس« آمريكا از شهر

مرگ مظلومانه اين جوان .به قتل رسيده است
باعث سياه پوست و رفتار وحشيانه پليس آمريكا 

كه در اكثر اياالت چون مينيا پليس،  شد
به  حتي واشنگتن.. كاليفرنيا و نيويوريك و 

 پليس   تظاهرات برخاسته و اعمال نژاد پرستانه
تا كنون اعتراضات  .امريكا را به چالش بكشند

 شهر آمريكا گسترش يافته كه از جمله 140به
به آتالنتا، فينيكس، واشينگتن دي  توان ها مي آن
دنورو  ، نيويورك، داالس، هوستون، بوستون،سي

سازمان ملل نحوه مرگ .شيكاگو اشاره كرد
بار خواند و كميسر عالي  را فاجعه» جرج فلويد«

بشر سازمان ملل از دولت آمريكا  حقوق
 درخواست كرد تدابيري اتخاذ كند تا ديگر

شهروندان اين كشور شاهد مرگ بي دليل 
هاي  رسانه. نباشندتبار  هاي آفريقايي آمريكايي

ها هزار آمريكايي در در  آمريكايي از حضور صد
. كشور خبر مي دهند اعتراضات سراسر
 آنان چون واشنگتن پست،   خبرگزاري هاي مهم
وال استريت ژورنال، سي ان  نيويورك تايمز،

 با گسترش و افزايش دامنه اعتراضات و …ان
          ها، به پوشش خبري موضوع  درگيري
 جرج فلويد با   قتل وحشيانه .پردازندمي 

هاي  گسترش اعتراضات در صدر توجه رسانه
قرار گرفته و تقريبا تمام خبرگزاري هاي  جهان

اين  مهم دنيا در طي هفته به پوشش خبري
دونالد ترامپ، .  مي پردازند  رويداد ظالمانه

جمهوري آمريكا، در توئيتي از اعزام گارد  رئيس
ر تيراندازي به نيروهاي خواستا ملي حمايت و

  واكنش او به اعتراضات،  .اعتراض كننده شد

باعث انتقاد بسياري از فعاالن اجتماعي و 
 مداران آمريكايي همچنين سياست

بسياري از افراد سرشناس دنياي .است شده
اوباما و  سياست از لرد كوربين گرفته تا باراك

حتي برخي از سناتورهاي معلوم الحال كه زماني 
تد «هم بوده اند چون  دافع فرقه منافقينم

 بازتاب قتل بي رحمانه يك سياه پوستِ آمريكايي در رسانه هاي جهان و سكوت خفت بار فرقه رجوي

  

 ارباب فرقه رجوي در حال خفه شدن است
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          و از ارتباط با عزيزانشان محروم عمل آمده
مي باشند مادران و پدران سالخورده اي هستند 
كه فرزندان خود را ده ها سال است نديده و 

مدير عامل انجمن  .ارتباطي با آنان نداشته اند
پدران و مادران كه سال ها زحمت  :نجات افزود

كشيده و جواني برومند را پرورش داده اند تا 
به ثمر برسد و عصاي دستشان باشد روزي 

تروريست نيستند، تروريست سران فرقه رجوي 
         هستند كه با مغزشويي و قاچاق انسان

و مادرها را فريب  توانسته اند عزيزان اين پدر
 :خدابنده در پايان گفت .داده و به اسارت ببرند

دولت آلباني بايد به خواست برحق خانواده ها 
 به آنان اين امكان را بدهد تا با توجه نموده و

فرقه تروريستي  .عزيزان خود در ارتباط باشند
 با موافقت دولت آلباني از 2016رجوي در سال 

عراق به اين كشور برده شد و در يك اردوگاه 
اين اقدام  دور افتاده منزوي مستقر گرديد

هميشه از جانب كارشناسان و متخصصان به 
براي آلباني و عنوان يك تهديد امنيتي 
  . مي آيد همچنين براي اروپا به حساب
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 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  منتظر همراهي دولت آلبانياسيران فرقه رجويخانواده هاي 

 

خانواده هاي اسيران فرقه رجوي مدتي 
است با نامه نگاري هاي متعدد و تشكيل 

پين، منتظر همراهي دولت آلباني به منظور كم
  .ارتباط با عزيزان خود هستند

به گزارش فراق، اين خانواده هاي رنج ديده 
سالهاست منتظر شنيدن صدايي از عزيزان خود 
در اسارتگاه رجوي هستند اما به داليل 
رفتارهاي فرقه اي، اجازه هيچ ارتباطي به آنها 

         ندرخواست صريح اي .داده نمي شود
خانواده ها از دولت آلباني اين است كه به 
خانواده ها اجازه بدهند با عزيزان خود در 

 داشته - اردوگاه فرقه رجوي به نحوي ارتباط
مدير عامل انجمن نجات در اين رابطه  .باشند
مي خواهيم تا براي  ما از دولت آلباني  :گفت

خانواده هاي رنج كشيده به داليل انسان 
نه ويزا صادر نمايد تا بتوانند به آلباني سفر دوستا

كنند و با عزيزان خود در اردوگاه مجاهدين 
 :ابراهيم خدابنده افزود .خلق ديدار داشته باشند

اين موضوع زنگ خطر را براي مجاهدين خلق 
  به صدا در آورده است زيرا كه مانند تمامي

فرقه هاي مخرب كنترل ذهن، رهبران تا حد 
وي با اشاره  .نواده ها وحشت دارندمرگ از خا

به اينكه سران فرقه رجوي معتقدند عواطف 
خانوادگي مي تواند آثار مغزشويي را در اعضا 

به دنبال تشكيل  :خنثي نمايد، تصريح كرد
كمپين درخواست ديدار خانواده ها از دولت 
آلباني، فرقه رجوي با انتشار مقاالت سراسر 

 كرد تا دولت دروغ در سايت هاي خود تالش
آلباني متقاعد گردد كه نبايد براي خانواده ها 
ويزا صادر كند و اين موضوع نشان مي دهد كه 
چقدر حضور خانواده ها به كابوسي هولناك 
براي رهبران فرقه يعني مسعود و مريم رجوي 

حضور  :خدابنده ادامه داد .تبديل گشته است
يك پوئن منفي براي  مجاهدين خلق در آلباني

آلباني كه خواهان ورود به اتحاديه اروپاست در 
حقيقت اين  :وي گفت .نظر گرفته مي شود

است كه تروريست هاي واقعي هم اكنون در 
آلباني حاضر بوده و از مهمان نوازي دولت اين 
كشور بهره مند مي شوند و البته نيازي هم به 
ويزا ندارند اما كساني كه از ورودشان ممانعت به 

  
 

 

گردد، براي  تروريستي براي جذب افراد مي
مثال در شرايط بحراني فعلي كه منجر به ركود 

ي بسياري از كارگران شده اقتصادي و بيكار
است، اين روند شتاب بيشتري خواهد گرفت 
كه بيانات دبيركل سازمان ملل در شوراي 

هاي افراطي از  گروه«امنيت مبني بر اينكه 
 دوران كرونا استفاده كرده و  فرصت قرنطينه
هاي اجتماعي فعالند تا عالوه  بشدت در شبكه

بيش از بر نفرت پراكني، جواناني را كه اكنون 
هميشه در فضاي اينترنت حضور دارند، جذب 

حتي قبل از شيوع كرونا نيز يك پنجم . كنند
جوانان در سراسر جهان به هيچ آموزش، كار يا 
كارآموزي مشغول نبودند و يك چهارم آنها 

اي  هاي منطقه تحت تاثير خشونت و درگيري
نهادهاي  .مؤيد اين مسئله است» قرار داشتند

ساختارهاي مدافع حقوق حقوق بشري و 
المللي براي احقاق حقوق  كارگران در عرصه بين

اند،  هاي زيادي را مبذول داشته كارگران تالش
هاي تروريسم بر جامعه  اما مسئله آسيب

كارگري خصوصاً فريب آنها تحت عنوان 
بر . كاريابي همچنان مورد غفلت قرار دارد

همين اساس روز جهاني كارگر فرصتي مهم 
 توجه نهادهاي مسئول به اين معضل براي

اساسي جامعه كارگري و ساير موارد مشابه در 
انجمن دفاع از  .نقاط ديگر جهان خواهد بود

قربانيان تروريسم ضمن گراميداشت روز جهاني 
هاي آسيب ديده از  كارگر و همدردي با خانواده

المللي و نهادهاي ملي و  تروريسم از مجامع بين
كاهاي كارگري و مقامات اي و سندي منطقه

خواهد اقدامات زير را در  مسئول در كشورها مي
دستور كار خود قرار داده تا شاهد پايان اسارت 
طوالني مدت كارگران ايراني در تشكيالت 
تروريستي منافقين در كشور آلباني و ديگر 
موارد مشابه در ساير نقاط جهان و جلوگيري از 

  .يمهايي باش تكرار چنين فريبكاري
المللي كار با همكاري ديگر   سازمان بين- 1

نهادهاي مرتبط به ويژه سازمان ملل برنامه 
مشخصي را براي استخالص اين كارگران اسير 

 فرقه تروريستي منافقين در كشور آلباني   در
  .مبذول دارند

هاي  المللي كار برنامه سازمان بين- 2
اي را جهت جلوگيري از تكرار چنين  پيشگيرانه

هايي تحت عنوان كاريابي مبذول  يبكاريفر
  .دارد
گزارشگر حق بر سالمت سازمان ملل با   - 3

همكاري سازمان بهداشت جهاني در شرايط 
حساس فراگيري بيماري كرونا، هياًتي را جهت 
مالقات و اطمينان از سالمت كارگران اسير در 
فرقه تروريستي منافقين به كشور آلباني اعزام 

  .نمايد
  
  
  
  
 

  
انجمن دفاع از قربانيان تروريسم در جهت 

ادن به چند دهه اسارت كارگران در پايان د
المللي و  فرقه تروريستي رجوي از جامعه بين

 .المللي كار درخواست كمك كرد سازمان بين

تحليلي فراق، متن - به گزارش پايگاه خبري
بيانيه انجمن دفاع از قربانيان تروريسم خطاب 

  :المللي كار به شرح زير است به سازمان بين
ه تروريسم فراتر ساليان متمادي است پديد

خشونت و كشتار انسانها، با از مباحث جنگ، 
بهانه اعطاي شغل و زندگي بهتر در كشورهاي 
ديگر افراد جوياي كار را با پوشش كاريابي 
فريب داده و در حصارهاي تشكيالتي، همچون 
بردگان، مورد سوء استفاده قرار مي دهد كه 
نوعي ديگر از برده داري نوين را نمايان نموده 

ق كارگران، در يك مورد از اين نقض حقو .است
دوران حاكميت صدام حسين ديكتاتور سابق 
عراق مي باشد كه گروه تروريستي منافقين با 
وعده كار، تحصيل و زندگي بهتر در اروپا، افراد 
جوياي كار را فريب داده و سپس با اين عنوان 
كه دفتر اين شركت كاريابي در بغداد است آنها 

ل و با را به عراق و در حصار تشكيالتي منتق
اخذ مدارك شناسايي مانع از خروج آنها شده 
 .است و همچنان اين اسارت و بردگي ادامه دارد

هاي بحراني،  شرايط بد اجتماعي و موقعيت
هاي  باعث سوءاستفاده حداكثري گروه

  اع از قربانيان تروريسمانجمن دف

   در فرقه رجوي شداسارت كارگران خواستار پايان 
 گروه تروريستي منافقين افراد جوياي كار را فريب داده است 
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اخيرا مطلع شدم سرويس راديو سايت  
در نگراني هاي اين روزها   .فراق راه اندازي شد

شايد يكي از بهترين خبرهايي كه شنيدم راه 
يس راديو سايت فراق اين صداي اندازي سرو
براي رساندن صداي   كانالي كه .آشنا بود

خانواده هاي دردمند به فرزندان اسيرشان 
ضمن تبريك و اعالم  .شروع به كار نموده است

از همه دست اندركاران و   خوشحالي اينجانب
مسئولين مربوطه نهايت تشكر خويش را اعالم 

ا با موفقيت نموده و اميدوارم فعاليت جديد شم
به ياد خاطراتي از  .روز افزون به پيش برود

 .تلخي كه دركمپ اشرف بودم افتادم  روزهاي

باور   روزهايي كه گاه با خبرهايي جالب و
فكر مي كنم دهه   .نكردني، شيرين مي شد

آن روزها در  . بود1382 و حدود سال 80
كمپ اشرف بودم و در حالي كه با بسياري از 

مكان ديداري و نه شنيداري از دوستان نه ا
طرف خانواده نداشتيم و سالها بود كه همچنان 
در اثر فشارهاي روحي و جسمي فرقه تماسي و 
        اطالعي هم نبود روزها را به سختي سپري

آن روزها هر قسمت تعدادي   .مي كرديم
خودرو براي جابجايي در سطح كمپ اشرف 

يو ضبط داشت و طبق معمول در خودروها راد
       زمان هايي كه سوار خودرو .  وجود داشت

و به   مي شديم گاها راديو را روشن مي كرديم
يكي  .برنامه هاي آن در مسير گوش مي داديم

از روزها كه به همراه يكي از دوستانم سوار 
جيپ لندكروز قسمت خودمان شده و براي 

راديو را هم روشن  .تردد به محلي مي رفتيم
همين طوري به صورت اتفاقي گردونه كرديم و 

كانال هاي مختلف را چرخاندم به نا آگاه روي 
كانالي رفت كه صدايي با حزن و اندوه را پخش 

راوي خود را مادر خانم كيواندخت  .مي كرد
ملتمسانه از كيواندخت   سيف معرفي نموده و

مي خواست با او تماس بگيرد تا حداقل 
با  .و داشته باشدصدايش را بشنود و خبري از ا

اينكه دو نفر در خودرو بوديم بسيار متاثر شديم 
و از طرف ديگر ذوق زده شده بوديم كه به اين 
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ي وهميات و خود بزرگ پندار پس ترويج اين
به هرحال بايد از . توسط سران فرقه نهفته است

نفتي و حاميان دولتي و غيردولتي طلب  شيوخ
فرقه،  مساله آنجاست كه يك قرباني. دالر كرد

يك نيروي كادري ميان رده يا پايين رده 
قبوالنده و آن  بخواهد ابن خزعبالت را به خود

قربانياني كه سال هاي . كند) ترويج(را پروموت
مبارزه براي آزادي و شعارهاي   بهانهسال به

دهان پركني همچون جامعه بي طبقه توحيدي 
بديهيات زندگي و ابتدايي ترين حقوق  از

پدر يا  محروم شدند، از نعمت تشكيل خانواده و
مادر شدن محروم شدند و با تصميمات خلق 

در بيشرفي  الساعه مسعود ساختند تا مسعود
 زندگي  اشرف براي خود49محض در مقر 

گاه در تامل براي  .اشرافي وراي تصور بسازد
شرفي اين فرد  نوشتن، چنان غرق مظالم و بي

حقيقتا ذهنم براي نوشتن عليل  مي شوم كه
 گويي اين. نميداني از كجا شروع كني. مي شود

وقايع در يك عالم موازي با قوانين خاص خود 
اوامر  فقط كافيست بخشي از. رخ داده است

انقالب «ي كه به آن عنوان پرجذبه ملوكانه ا
ذهن تحليل  داد را در» ايدئولوژيك

گذشته از اينها، آنچه در فعاليتهاي اخير  .كرد
بود تالش براي  رسانه هاي فرقه براي من جالب

بهره برداري از اعتراضات مردمي و خود 
جالبتر آنكه اقدام . است ليدرپنداري سران فرقه

اجراي سياست اخير خانواده ا را به نوعي 
براي منكوب ساختن فرقه و  حاكميتي

- جلوگيري از بروز اعتراضات مردمي در آينده 
رهبري مسعود و براي حمايت از  البد با
بعيد مي دانم هيچ ذهن .  مي داند- مسعود
تحليلگري اين اراجيف را بپذيرد مگر آن  سالم و

ميان  قربانيان شستشوي مغزي شده اي كه در
وجود در دنياي تكنولوژيك تنوع رسانه اي م

سازمان بعنوان تنها  ناگزير به ديدن برنامه هاي
سران فرقه خطرات  .آپشن موجود هستند

          اقدامات اخير خانواده ها را بخوبي درك
خنثي سازي آن به هر  كرده اند و براي

خواه در ساختار و . دستاويزي چنگ مي يازند
ني براي خود يا در سطح بيرو چارچوب دروني

مظلوم نمايي ها . مقابله با خواستهاي خانواده ها
حتي احتمال سوقصد و قرباني كردن برخي  و

. ذهن نيست نيروهاي پايين رده نيز ابدا دور از
  .در اين مورد بيشتر تامل خواهيم كرد

 

تالش هاي اخير خانواده هاي قربانيان 
در چنگال فرقه رجوي سبب واكنش گرفتار 

هيستريك و توام با خشم و عصبانيت شديد 
به گزارش فراق،  .ايادي فرقه گشته است

چنانكه بخش اعظم پروپاگانداي اين تشكيالت 
هاي سيماي مثال آزادي و ساير  و عمده برنامه

امكانات رسانه اي شان در جهت ناچيز جلوه 
فراد و اين اقدامات، توهين و تخريب ا دادن

كارگرفته  نهادهاي تاثيرگذار يا حامي آن به
و باز هم بيش از هر چيز تاكتيك  .شده است

 مجاهدين به- نخ نماي دوقطبي سازي حكومت

براساس اين خط استداللي افراد . چشم مي آمد
آزادي خواه و  يا) يعني مطلق شهروندان ايران(

چنانكه مسعود و مريم بودند (حق طلب هستند 
سركوبگران حكومت  يا عمال و) !و هستند

اين حقير نيز در سايت اين آزادي . ايران
نائل آمدم و » جالد«عنوان  خواهان به كسب

باالخره متوجه نشدم كه گروه هاي ديگر مثال 
) يا به تعبير عاميانه تر شاه اللهي(طلب  سلطنت

از نظر اين  كجاي معادالت اينان قرار دارند؟
الفشان باشد و در آقايان ممكن نيست كسي مخ

اعم از رسمي يا - شغلي  عين حال هيچ رابطه
 با نهادها يا ساختار جمهوري - غيررسمي

بحث مخالفت يا (نداشته باشد  اسالمي ايران
منطق آقايان اين است  .)موافقت با نظام نيست

كه اگر عليه ما نوشتي يا نقد كردي حتما 
حكومت ايران هستي و به قولي  مواجب بگير

يا شيفته مسعود و . ه دستت تو كارهعاميان
به هيچ عنوان . يا مواجب بگير ايران مريمي و

اطالعاتي  قصد ارزش گذاري فعاليتهاي امنيتي
را ندارم، مساله براي من اين تبختر و خودبزرگ 

كه ميانگين سني اعضاي  پنداري سازماني است
آن به دليل افكار و منش ضددمكراتيك و فرقه 

مطلق در جذب نيروهاي شكست  گرايانه و
چه . جوان، دستكمي از خانه سالمندان ندارد

باعث مي شود كه يك گروه با نهايتا سه  چيزي
يك  هزار نيروي رسمي سازماني خود را همپاي

دولت و نظام حاكم بپندارد؟يقينا اهداف و 
در ) خصوصا منافع مادي(منافع بسيار بزرگي 
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  دريچه

 

 ها  از اقدامات خانوادهسينه چاكان رجويهراس مرگبار 
  

 انجمن نجات استان اردبيل
  

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  اهميت انتشار صداي خانواده هاروايتي از مريم سنجابي به بهانه 
  

  از راديوي خودرو شنيدموقتي صداي پر مهر خانواده ها را 

 

راحتي توانستيم صداي مادري و خانواده اي را 
پيام مادر   بشنويم فكرمي كنم به علت اينكه

چندين بار پخش شده بود نهايتا اگر خود 
شش كيواندخت هم نشنيده بود ولي به گو

ما گروهي كه ناراضي بوديم و  .رسانده بودند
حداقل مي توانستيم يواشكي با همديگر 
نظراتمان را رد و بدل كنيم پنهاني ابراز 
خوشحالي مي كرديم و دوست داشتيم باز هم 

 كه بعد   صداي خانواده و يا اخباري از اين كانال
ولي . متوجه شديم صداي نجات است بشنويم

يو نداشتيم فقط زماني كه به خاطر اينكه راد
سوار خودرو شده و در مدت كوتاهي كه در 
جابجايي بوديم آن هم اگر شانس مي آورديم و 
         همراهمان فردي بود كه مثل خود ما بود

من . مي توانستيم به اين راديو گوش كنيم
خوشبختانه موفق شدم چندبار ديگر در ماشين 

ه صورت بعضا ب .به آن كانال گوش فرا دهم
پراكنده و از طرف دوستان مورد اعتماد، كه در 
قسمت هاي ديگر هم بودند شنيدم كه اين 

 را افراد زيادي توانسته اند بگيرند و گوش   كانال
 .بدهند و مورد استقبال هم قرار گرفته است

مي كرديم اين  البته ما خوش خيال فكر  
داستان ادامه دارد و هنوز به عمق ديكتاتوري 

پي نبرده بوده بوديم، باور كنيد مدت فرقه 
زيادي نگذشت كه يكباره با كمال بهت و 
حيرت متوجه شديم كه يكي يكي راديو ضبط 
هاي روي خود رو ها را به بهانه هاي تعمير 

 الكي دارند باز مي كنند و ديگر به …و
بعد از مدتي متوجه    .خودروها برنمي گردانند

ا هم ابتدا شديم خودروهاي نو خريداري شده ر
         راديو هاي آنها را باز كرده و به انبار منتقل
مي كنند و سپس تحويل قسمت ها مي دهند، 
فهميديم كه دستور اكيد فرقه است كه هيچ 
خودرويي راديو نداشته باشد و در مدت كوتاهي 

كار به    .تمام راديوهاي روي خودروها باز شد
 - لعملهمين جا ختم نشد و بعدا طبق دستورا

هاي داخلي كم كم از همه افراد مي پرسيدند 
 داشت مي بايست   راديو دارند يا نه و اگر كسي

به ياد دارم فردي    .آن را برده و تحويل مي داد
به نام نورمراد كله جويي كه پيرمردي بود و 
راديويش را هم خيلي دوست داشت ماه ها 
طول كشيد تا اجازه دادند راديويش را تحويل 

فقط افراد انگشت شماري كه مقاومت . ندهد
         كرده و به قول فرقه خيلي و جار و جنجال
مي كردند توانستند راديو هايشان را تحويل 

پس از آن داشتن راديو هاي كوچك و    .ندهند
گوش دادن به آن هم در كمپ اشرف جرم و 

          و  قاچاق شد و هر فردي هم راديو داشت
 آن را پنهان نموده و   .ل بدهدنمي خواست تحوي

 ديگر از   .به صورت قاچاقي نگهداري مي كرد
و تماما   خريد راديو هم در كمپ خبري نشد 

جمع آوري و از بين برده شده يا به انبارهاي قفل 
با اينكه كم و بيش مي دانستيم .دار منتقل شد

 و    كانال انجمن نجات  علت جمع آوري راديو ها
اده ها بود ولي به روي صداي پر محبت خانو

خودشان نمي آوردند و فقط بگير و ببند بود كه 
با اين حال به لطف آمدن خانواده   .اجرا مي شد

ها به اطراف كمپ اشرف و نصب بلندگوهاي آنها 
در سال هاي بعد توانستيم به صورت نزديك تر و 

 مادران و پدران رنج   با صداي صافتر صداي
يك مجدد به خاطر راه با تبر   .كشيده را بشنويم

اندازي سرويس راديو سايت فراق، از همه اعضاي 
 خصوصا آنها كه هنوز در كشور آلباني   جداشده

هستند درخواست دارم اين خبر مسرت بخش را 
اگر چه مي . به گوش اعضاي درون كمپ برسانند

دانم هنوز هم بگير و ببندها پابرجاست ولي شايد 
خانواده ها را بتوانند صداي آشنا و محبوب 

بشنوند و امكاني براي رسيدن صداي پرمحبت 
 .پدران و مادران و شنيدن اخبار جديد ايجاد شود
حتم دارم به اميد خدا در صورت موفقيت 
سرويس راديو فراق، صداي خانواده هاي عزيز به 

 خواهد رسيد لذا درخواست   گوش فرزندان آنها
 با مي كنم همه خانواده ها هرچقدر مي توانند

پيام و صدايشان به ياري فرزندان اسيرخويش 
بازهم در آخر تشكر مي كنم از همه  .بپردازند

  .افرادي كه اين موقعيت جديد را پديد آوردند
  
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

22  2  
 

اخيرا مطلع شدم سرويس راديو سايت  
در نگراني هاي اين روزها   .فراق راه اندازي شد

شايد يكي از بهترين خبرهايي كه شنيدم راه 
يس راديو سايت فراق اين صداي اندازي سرو
براي رساندن صداي   كانالي كه .آشنا بود

خانواده هاي دردمند به فرزندان اسيرشان 
ضمن تبريك و اعالم  .شروع به كار نموده است

از همه دست اندركاران و   خوشحالي اينجانب
مسئولين مربوطه نهايت تشكر خويش را اعالم 

ا با موفقيت نموده و اميدوارم فعاليت جديد شم
به ياد خاطراتي از  .روز افزون به پيش برود

 .تلخي كه دركمپ اشرف بودم افتادم  روزهاي

باور   روزهايي كه گاه با خبرهايي جالب و
فكر مي كنم دهه   .نكردني، شيرين مي شد

آن روزها در  . بود1382 و حدود سال 80
كمپ اشرف بودم و در حالي كه با بسياري از 

مكان ديداري و نه شنيداري از دوستان نه ا
طرف خانواده نداشتيم و سالها بود كه همچنان 
در اثر فشارهاي روحي و جسمي فرقه تماسي و 
        اطالعي هم نبود روزها را به سختي سپري

آن روزها هر قسمت تعدادي   .مي كرديم
خودرو براي جابجايي در سطح كمپ اشرف 

يو ضبط داشت و طبق معمول در خودروها راد
       زمان هايي كه سوار خودرو .  وجود داشت

و به   مي شديم گاها راديو را روشن مي كرديم
يكي  .برنامه هاي آن در مسير گوش مي داديم

از روزها كه به همراه يكي از دوستانم سوار 
جيپ لندكروز قسمت خودمان شده و براي 

راديو را هم روشن  .تردد به محلي مي رفتيم
همين طوري به صورت اتفاقي گردونه كرديم و 

كانال هاي مختلف را چرخاندم به نا آگاه روي 
كانالي رفت كه صدايي با حزن و اندوه را پخش 

راوي خود را مادر خانم كيواندخت  .مي كرد
ملتمسانه از كيواندخت   سيف معرفي نموده و

مي خواست با او تماس بگيرد تا حداقل 
با  .و داشته باشدصدايش را بشنود و خبري از ا

اينكه دو نفر در خودرو بوديم بسيار متاثر شديم 
و از طرف ديگر ذوق زده شده بوديم كه به اين 
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ي وهميات و خود بزرگ پندار پس ترويج اين
به هرحال بايد از . توسط سران فرقه نهفته است

نفتي و حاميان دولتي و غيردولتي طلب  شيوخ
فرقه،  مساله آنجاست كه يك قرباني. دالر كرد

يك نيروي كادري ميان رده يا پايين رده 
قبوالنده و آن  بخواهد ابن خزعبالت را به خود

قربانياني كه سال هاي . كند) ترويج(را پروموت
مبارزه براي آزادي و شعارهاي   بهانهسال به

دهان پركني همچون جامعه بي طبقه توحيدي 
بديهيات زندگي و ابتدايي ترين حقوق  از

پدر يا  محروم شدند، از نعمت تشكيل خانواده و
مادر شدن محروم شدند و با تصميمات خلق 

در بيشرفي  الساعه مسعود ساختند تا مسعود
 زندگي  اشرف براي خود49محض در مقر 

گاه در تامل براي  .اشرافي وراي تصور بسازد
شرفي اين فرد  نوشتن، چنان غرق مظالم و بي

حقيقتا ذهنم براي نوشتن عليل  مي شوم كه
 گويي اين. نميداني از كجا شروع كني. مي شود

وقايع در يك عالم موازي با قوانين خاص خود 
اوامر  فقط كافيست بخشي از. رخ داده است

انقالب «ي كه به آن عنوان پرجذبه ملوكانه ا
ذهن تحليل  داد را در» ايدئولوژيك

گذشته از اينها، آنچه در فعاليتهاي اخير  .كرد
بود تالش براي  رسانه هاي فرقه براي من جالب

بهره برداري از اعتراضات مردمي و خود 
جالبتر آنكه اقدام . است ليدرپنداري سران فرقه

اجراي سياست اخير خانواده ا را به نوعي 
براي منكوب ساختن فرقه و  حاكميتي

- جلوگيري از بروز اعتراضات مردمي در آينده 
رهبري مسعود و براي حمايت از  البد با
بعيد مي دانم هيچ ذهن .  مي داند- مسعود
تحليلگري اين اراجيف را بپذيرد مگر آن  سالم و

ميان  قربانيان شستشوي مغزي شده اي كه در
وجود در دنياي تكنولوژيك تنوع رسانه اي م

سازمان بعنوان تنها  ناگزير به ديدن برنامه هاي
سران فرقه خطرات  .آپشن موجود هستند

          اقدامات اخير خانواده ها را بخوبي درك
خنثي سازي آن به هر  كرده اند و براي

خواه در ساختار و . دستاويزي چنگ مي يازند
ني براي خود يا در سطح بيرو چارچوب دروني

مظلوم نمايي ها . مقابله با خواستهاي خانواده ها
حتي احتمال سوقصد و قرباني كردن برخي  و

. ذهن نيست نيروهاي پايين رده نيز ابدا دور از
  .در اين مورد بيشتر تامل خواهيم كرد

 

تالش هاي اخير خانواده هاي قربانيان 
در چنگال فرقه رجوي سبب واكنش گرفتار 

هيستريك و توام با خشم و عصبانيت شديد 
به گزارش فراق،  .ايادي فرقه گشته است

چنانكه بخش اعظم پروپاگانداي اين تشكيالت 
هاي سيماي مثال آزادي و ساير  و عمده برنامه

امكانات رسانه اي شان در جهت ناچيز جلوه 
فراد و اين اقدامات، توهين و تخريب ا دادن

كارگرفته  نهادهاي تاثيرگذار يا حامي آن به
و باز هم بيش از هر چيز تاكتيك  .شده است

 مجاهدين به- نخ نماي دوقطبي سازي حكومت

براساس اين خط استداللي افراد . چشم مي آمد
آزادي خواه و  يا) يعني مطلق شهروندان ايران(

چنانكه مسعود و مريم بودند (حق طلب هستند 
سركوبگران حكومت  يا عمال و) !و هستند

اين حقير نيز در سايت اين آزادي . ايران
نائل آمدم و » جالد«عنوان  خواهان به كسب

باالخره متوجه نشدم كه گروه هاي ديگر مثال 
) يا به تعبير عاميانه تر شاه اللهي(طلب  سلطنت

از نظر اين  كجاي معادالت اينان قرار دارند؟
الفشان باشد و در آقايان ممكن نيست كسي مخ

اعم از رسمي يا - شغلي  عين حال هيچ رابطه
 با نهادها يا ساختار جمهوري - غيررسمي

بحث مخالفت يا (نداشته باشد  اسالمي ايران
منطق آقايان اين است  .)موافقت با نظام نيست

كه اگر عليه ما نوشتي يا نقد كردي حتما 
حكومت ايران هستي و به قولي  مواجب بگير

يا شيفته مسعود و . ه دستت تو كارهعاميان
به هيچ عنوان . يا مواجب بگير ايران مريمي و

اطالعاتي  قصد ارزش گذاري فعاليتهاي امنيتي
را ندارم، مساله براي من اين تبختر و خودبزرگ 

كه ميانگين سني اعضاي  پنداري سازماني است
آن به دليل افكار و منش ضددمكراتيك و فرقه 

مطلق در جذب نيروهاي شكست  گرايانه و
چه . جوان، دستكمي از خانه سالمندان ندارد

باعث مي شود كه يك گروه با نهايتا سه  چيزي
يك  هزار نيروي رسمي سازماني خود را همپاي

دولت و نظام حاكم بپندارد؟يقينا اهداف و 
در ) خصوصا منافع مادي(منافع بسيار بزرگي 
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 ها  از اقدامات خانوادهسينه چاكان رجويهراس مرگبار 
  

 انجمن نجات استان اردبيل
  

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  اهميت انتشار صداي خانواده هاروايتي از مريم سنجابي به بهانه 
  

  از راديوي خودرو شنيدموقتي صداي پر مهر خانواده ها را 

 

راحتي توانستيم صداي مادري و خانواده اي را 
پيام مادر   بشنويم فكرمي كنم به علت اينكه

چندين بار پخش شده بود نهايتا اگر خود 
شش كيواندخت هم نشنيده بود ولي به گو

ما گروهي كه ناراضي بوديم و  .رسانده بودند
حداقل مي توانستيم يواشكي با همديگر 
نظراتمان را رد و بدل كنيم پنهاني ابراز 
خوشحالي مي كرديم و دوست داشتيم باز هم 

 كه بعد   صداي خانواده و يا اخباري از اين كانال
ولي . متوجه شديم صداي نجات است بشنويم

يو نداشتيم فقط زماني كه به خاطر اينكه راد
سوار خودرو شده و در مدت كوتاهي كه در 
جابجايي بوديم آن هم اگر شانس مي آورديم و 
         همراهمان فردي بود كه مثل خود ما بود

من . مي توانستيم به اين راديو گوش كنيم
خوشبختانه موفق شدم چندبار ديگر در ماشين 

ه صورت بعضا ب .به آن كانال گوش فرا دهم
پراكنده و از طرف دوستان مورد اعتماد، كه در 
قسمت هاي ديگر هم بودند شنيدم كه اين 

 را افراد زيادي توانسته اند بگيرند و گوش   كانال
 .بدهند و مورد استقبال هم قرار گرفته است

مي كرديم اين  البته ما خوش خيال فكر  
داستان ادامه دارد و هنوز به عمق ديكتاتوري 

پي نبرده بوده بوديم، باور كنيد مدت فرقه 
زيادي نگذشت كه يكباره با كمال بهت و 
حيرت متوجه شديم كه يكي يكي راديو ضبط 
هاي روي خود رو ها را به بهانه هاي تعمير 

 الكي دارند باز مي كنند و ديگر به …و
بعد از مدتي متوجه    .خودروها برنمي گردانند

ا هم ابتدا شديم خودروهاي نو خريداري شده ر
         راديو هاي آنها را باز كرده و به انبار منتقل
مي كنند و سپس تحويل قسمت ها مي دهند، 
فهميديم كه دستور اكيد فرقه است كه هيچ 
خودرويي راديو نداشته باشد و در مدت كوتاهي 

كار به    .تمام راديوهاي روي خودروها باز شد
 - لعملهمين جا ختم نشد و بعدا طبق دستورا

هاي داخلي كم كم از همه افراد مي پرسيدند 
 داشت مي بايست   راديو دارند يا نه و اگر كسي

به ياد دارم فردي    .آن را برده و تحويل مي داد
به نام نورمراد كله جويي كه پيرمردي بود و 
راديويش را هم خيلي دوست داشت ماه ها 
طول كشيد تا اجازه دادند راديويش را تحويل 

فقط افراد انگشت شماري كه مقاومت . ندهد
         كرده و به قول فرقه خيلي و جار و جنجال
مي كردند توانستند راديو هايشان را تحويل 

پس از آن داشتن راديو هاي كوچك و    .ندهند
گوش دادن به آن هم در كمپ اشرف جرم و 

          و  قاچاق شد و هر فردي هم راديو داشت
 آن را پنهان نموده و   .ل بدهدنمي خواست تحوي

 ديگر از   .به صورت قاچاقي نگهداري مي كرد
و تماما   خريد راديو هم در كمپ خبري نشد 

جمع آوري و از بين برده شده يا به انبارهاي قفل 
با اينكه كم و بيش مي دانستيم .دار منتقل شد

 و    كانال انجمن نجات  علت جمع آوري راديو ها
اده ها بود ولي به روي صداي پر محبت خانو

خودشان نمي آوردند و فقط بگير و ببند بود كه 
با اين حال به لطف آمدن خانواده   .اجرا مي شد

ها به اطراف كمپ اشرف و نصب بلندگوهاي آنها 
در سال هاي بعد توانستيم به صورت نزديك تر و 

 مادران و پدران رنج   با صداي صافتر صداي
يك مجدد به خاطر راه با تبر   .كشيده را بشنويم

اندازي سرويس راديو سايت فراق، از همه اعضاي 
 خصوصا آنها كه هنوز در كشور آلباني   جداشده

هستند درخواست دارم اين خبر مسرت بخش را 
اگر چه مي . به گوش اعضاي درون كمپ برسانند

دانم هنوز هم بگير و ببندها پابرجاست ولي شايد 
خانواده ها را بتوانند صداي آشنا و محبوب 

بشنوند و امكاني براي رسيدن صداي پرمحبت 
 .پدران و مادران و شنيدن اخبار جديد ايجاد شود
حتم دارم به اميد خدا در صورت موفقيت 
سرويس راديو فراق، صداي خانواده هاي عزيز به 

 خواهد رسيد لذا درخواست   گوش فرزندان آنها
 با مي كنم همه خانواده ها هرچقدر مي توانند

پيام و صدايشان به ياري فرزندان اسيرخويش 
بازهم در آخر تشكر مي كنم از همه  .بپردازند

  .افرادي كه اين موقعيت جديد را پديد آوردند
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          و از ارتباط با عزيزانشان محروم عمل آمده
مي باشند مادران و پدران سالخورده اي هستند 
كه فرزندان خود را ده ها سال است نديده و 

مدير عامل انجمن  .ارتباطي با آنان نداشته اند
پدران و مادران كه سال ها زحمت  :نجات افزود

كشيده و جواني برومند را پرورش داده اند تا 
به ثمر برسد و عصاي دستشان باشد روزي 

تروريست نيستند، تروريست سران فرقه رجوي 
         هستند كه با مغزشويي و قاچاق انسان

و مادرها را فريب  توانسته اند عزيزان اين پدر
 :خدابنده در پايان گفت .داده و به اسارت ببرند

دولت آلباني بايد به خواست برحق خانواده ها 
 به آنان اين امكان را بدهد تا با توجه نموده و

فرقه تروريستي  .عزيزان خود در ارتباط باشند
 با موافقت دولت آلباني از 2016رجوي در سال 

عراق به اين كشور برده شد و در يك اردوگاه 
اين اقدام  دور افتاده منزوي مستقر گرديد

هميشه از جانب كارشناسان و متخصصان به 
براي آلباني و عنوان يك تهديد امنيتي 
  . مي آيد همچنين براي اروپا به حساب

 

 

88  21  

 زنگ

 

 

 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  منتظر همراهي دولت آلبانياسيران فرقه رجويخانواده هاي 

 

خانواده هاي اسيران فرقه رجوي مدتي 
است با نامه نگاري هاي متعدد و تشكيل 

پين، منتظر همراهي دولت آلباني به منظور كم
  .ارتباط با عزيزان خود هستند

به گزارش فراق، اين خانواده هاي رنج ديده 
سالهاست منتظر شنيدن صدايي از عزيزان خود 
در اسارتگاه رجوي هستند اما به داليل 
رفتارهاي فرقه اي، اجازه هيچ ارتباطي به آنها 

         ندرخواست صريح اي .داده نمي شود
خانواده ها از دولت آلباني اين است كه به 
خانواده ها اجازه بدهند با عزيزان خود در 

 داشته - اردوگاه فرقه رجوي به نحوي ارتباط
مدير عامل انجمن نجات در اين رابطه  .باشند
مي خواهيم تا براي  ما از دولت آلباني  :گفت

خانواده هاي رنج كشيده به داليل انسان 
نه ويزا صادر نمايد تا بتوانند به آلباني سفر دوستا

كنند و با عزيزان خود در اردوگاه مجاهدين 
 :ابراهيم خدابنده افزود .خلق ديدار داشته باشند

اين موضوع زنگ خطر را براي مجاهدين خلق 
  به صدا در آورده است زيرا كه مانند تمامي

فرقه هاي مخرب كنترل ذهن، رهبران تا حد 
وي با اشاره  .نواده ها وحشت دارندمرگ از خا

به اينكه سران فرقه رجوي معتقدند عواطف 
خانوادگي مي تواند آثار مغزشويي را در اعضا 

به دنبال تشكيل  :خنثي نمايد، تصريح كرد
كمپين درخواست ديدار خانواده ها از دولت 
آلباني، فرقه رجوي با انتشار مقاالت سراسر 

 كرد تا دولت دروغ در سايت هاي خود تالش
آلباني متقاعد گردد كه نبايد براي خانواده ها 
ويزا صادر كند و اين موضوع نشان مي دهد كه 
چقدر حضور خانواده ها به كابوسي هولناك 
براي رهبران فرقه يعني مسعود و مريم رجوي 

حضور  :خدابنده ادامه داد .تبديل گشته است
يك پوئن منفي براي  مجاهدين خلق در آلباني

آلباني كه خواهان ورود به اتحاديه اروپاست در 
حقيقت اين  :وي گفت .نظر گرفته مي شود

است كه تروريست هاي واقعي هم اكنون در 
آلباني حاضر بوده و از مهمان نوازي دولت اين 
كشور بهره مند مي شوند و البته نيازي هم به 
ويزا ندارند اما كساني كه از ورودشان ممانعت به 

  
 

 

گردد، براي  تروريستي براي جذب افراد مي
مثال در شرايط بحراني فعلي كه منجر به ركود 

ي بسياري از كارگران شده اقتصادي و بيكار
است، اين روند شتاب بيشتري خواهد گرفت 
كه بيانات دبيركل سازمان ملل در شوراي 

هاي افراطي از  گروه«امنيت مبني بر اينكه 
 دوران كرونا استفاده كرده و  فرصت قرنطينه
هاي اجتماعي فعالند تا عالوه  بشدت در شبكه

بيش از بر نفرت پراكني، جواناني را كه اكنون 
هميشه در فضاي اينترنت حضور دارند، جذب 

حتي قبل از شيوع كرونا نيز يك پنجم . كنند
جوانان در سراسر جهان به هيچ آموزش، كار يا 
كارآموزي مشغول نبودند و يك چهارم آنها 

اي  هاي منطقه تحت تاثير خشونت و درگيري
نهادهاي  .مؤيد اين مسئله است» قرار داشتند

ساختارهاي مدافع حقوق حقوق بشري و 
المللي براي احقاق حقوق  كارگران در عرصه بين

اند،  هاي زيادي را مبذول داشته كارگران تالش
هاي تروريسم بر جامعه  اما مسئله آسيب

كارگري خصوصاً فريب آنها تحت عنوان 
بر . كاريابي همچنان مورد غفلت قرار دارد

همين اساس روز جهاني كارگر فرصتي مهم 
 توجه نهادهاي مسئول به اين معضل براي

اساسي جامعه كارگري و ساير موارد مشابه در 
انجمن دفاع از  .نقاط ديگر جهان خواهد بود

قربانيان تروريسم ضمن گراميداشت روز جهاني 
هاي آسيب ديده از  كارگر و همدردي با خانواده

المللي و نهادهاي ملي و  تروريسم از مجامع بين
كاهاي كارگري و مقامات اي و سندي منطقه

خواهد اقدامات زير را در  مسئول در كشورها مي
دستور كار خود قرار داده تا شاهد پايان اسارت 
طوالني مدت كارگران ايراني در تشكيالت 
تروريستي منافقين در كشور آلباني و ديگر 
موارد مشابه در ساير نقاط جهان و جلوگيري از 

  .يمهايي باش تكرار چنين فريبكاري
المللي كار با همكاري ديگر   سازمان بين- 1

نهادهاي مرتبط به ويژه سازمان ملل برنامه 
مشخصي را براي استخالص اين كارگران اسير 

 فرقه تروريستي منافقين در كشور آلباني   در
  .مبذول دارند

هاي  المللي كار برنامه سازمان بين- 2
اي را جهت جلوگيري از تكرار چنين  پيشگيرانه

هايي تحت عنوان كاريابي مبذول  يبكاريفر
  .دارد
گزارشگر حق بر سالمت سازمان ملل با   - 3

همكاري سازمان بهداشت جهاني در شرايط 
حساس فراگيري بيماري كرونا، هياًتي را جهت 
مالقات و اطمينان از سالمت كارگران اسير در 
فرقه تروريستي منافقين به كشور آلباني اعزام 

  .نمايد
  
  
  
  
 

  
انجمن دفاع از قربانيان تروريسم در جهت 

ادن به چند دهه اسارت كارگران در پايان د
المللي و  فرقه تروريستي رجوي از جامعه بين

 .المللي كار درخواست كمك كرد سازمان بين

تحليلي فراق، متن - به گزارش پايگاه خبري
بيانيه انجمن دفاع از قربانيان تروريسم خطاب 

  :المللي كار به شرح زير است به سازمان بين
ه تروريسم فراتر ساليان متمادي است پديد

خشونت و كشتار انسانها، با از مباحث جنگ، 
بهانه اعطاي شغل و زندگي بهتر در كشورهاي 
ديگر افراد جوياي كار را با پوشش كاريابي 
فريب داده و در حصارهاي تشكيالتي، همچون 
بردگان، مورد سوء استفاده قرار مي دهد كه 
نوعي ديگر از برده داري نوين را نمايان نموده 

ق كارگران، در يك مورد از اين نقض حقو .است
دوران حاكميت صدام حسين ديكتاتور سابق 
عراق مي باشد كه گروه تروريستي منافقين با 
وعده كار، تحصيل و زندگي بهتر در اروپا، افراد 
جوياي كار را فريب داده و سپس با اين عنوان 
كه دفتر اين شركت كاريابي در بغداد است آنها 

ل و با را به عراق و در حصار تشكيالتي منتق
اخذ مدارك شناسايي مانع از خروج آنها شده 
 .است و همچنان اين اسارت و بردگي ادامه دارد

هاي بحراني،  شرايط بد اجتماعي و موقعيت
هاي  باعث سوءاستفاده حداكثري گروه

  اع از قربانيان تروريسمانجمن دف

   در فرقه رجوي شداسارت كارگران خواستار پايان 
 گروه تروريستي منافقين افراد جوياي كار را فريب داده است 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

28  2  
 

ي
يل
حل
ي ت

بر
خ
ه 
جل

م
 

ا        23شماره   ا  ا  ا    99  بهار   

 

3 
 گو و گفت

 

ا    23شماره   ا  ا  ا    99  بهار   

 

 فــراق نامه

3 

  فــراق نامه

3 

 

ي
يل
حل
ي ت

بر
خ
ه 
جل

م
 

 جناب آقاي رزاقي لطفا در ابتدا –
بگوئيد چگونه وارد فرقه مخوف رجوي 

  شديد؟

 بود كه از ايران خارج 67من اواخر سال 

شدم و در تركيه بوسيله يكي از اعضاء فرقه 

به همراه . رجوي وصل انجمن هواداران شدم

يكي ديگر از اعضاي فرقه رجوي در قسمت 

 بعضي خريد فعاليت نموده و همچنين در تردد

از سران فرقه در خانه اي كه به عنوان انجمن 

          هواداران اسم گذاري شده بود همراهي 

در تركيه و به طور خاص در . مي كردم

استانبول چند خانه در اختيار فرقه رجوي بود 

كه هيچ كدام از اين خانه ها بصورت علني 

نبودند و تردد با كنترل و اجازه به اصطالح 

اوايل سال  .من صورت مي گرفتمسئول انج

 سران فرقه چند نشست در يكي از خانه ها 68

كه به عنوان مقر اصلي فرقه رجوي بود برگزار 

كردند و قرار شد نفرات انجمن به عراق اعزام 

 مرد و چهار زن كه در آن 20نزديك . شوند

 از 68خانه مستقر بوديم همگي اوايل سال 

  .تركيه به عراق اعزام شديم

س از ورود به عراق به طور مشخص  پ–
  چه كارهايي انجام مي داديد؟

من در عراق در اردوگاه بدنام اشرف و 

كه به » جلوال«قرارگاه مرزي ديگري در شهر 

قرارگاه انزلي نام گذاري شده بود به خاطر 

 - تخصصي كه داشتم در قسمت پشتيباني

 و عالوه بر آن در تعمريگاه خودروهاي - ترابري

مدتي هم مسئوليت . ر مي كردمسنگين كا

مربي رانندگي و سرويس نگهداري خودروهاي 

  .سنگين و فوق سنگين را به عهده داشتم

 لطفا از نشست هاي دروني فرقه –
  .براي ما بگوئيد

ببينيد سخن گفتن و نوشتن در مورد 

موضوع نشست هاي دروني در حد چند سطر و 

نشست هايي . يا چند صفحه كفاف نمي دهد

سعود رجوي و مريم قجر براي اعضاي كه م

نگون بخت بر پا مي كردند تماما از قبل طراحي 

 تمام نقشه و هدف   در همه نشست ها. مي شد

رجوي و مريم قجر نگه داشتن اعضاء در حصار 

ذهني و جسمي بود و بايد اعتراف كرد تا 

سرنگوني صدام ملعون هم به اين هدف پليد 

م قجر به همراه رجوي و مري. خود رسيده بودند

ديگر سران فرقه هر بار در نشست هاي دروني 

تمام تالش خود را به كار مي بردند كه اعضائي 

كه از دنياي بيرون قطع بودند و هيچ خبري از 

اوضاع احوال از درون ايران نداشتند را از جدا 

رجوي و مريم قجر الحق استاد . شدن بترسانند

 رجوي و .شيادي و فريبكاري بودند و هستند

مريم قجر كاري كرده بودند كه اعضاي نگون 

  
 جدا يمي عضو قدكي يمحمد رزاق

 اهل استان يو.  هستيشده از فرقه رجو
 سال از عمر 23 بوده و ي شرقجانيآذربا

 يستي فرقه ترورني ايها خود را در كمپ
 اواخر سال يرزاق.  نموده استيسپر

 لهي بوسهي خارج و در تركراني از ا1367
 وصل انجمن ي فرقه رجوي از اعضايكي

 لي اوايو.  شدخوف فرقه منيهواداران ا
 هي مرد و چهار زن از ترك20ه  همرا68سال 

به عراق اعزام گشت و از آنجا بود كه 
 ي زندگي روشي پي تلخ و سختيماجراها

 كه در حال حاضر يرزاق. اش قرار گرفت
 سكونت يي اروپاي از كشورهايكيدر 

 با خبرنگار ي اختصاصيدارد در گفت و گو
 در يو فرقه رجتي وضعنيفراق از آخر

 ي فرقه رجوي نشست هااتي جزئ،يآلبان
 مسعود يواني حيدر عراق، خلق و خو

  ي قجر و از تالش هامي و مريرجو
 ي را برايي ناگفته هاران،ي اسيخانواده ها

 فراق با يوگو  گفتمشروح . كردانيما ب
 خود را ي عضو جدا شده كه تمام زندگنيا

 فرقه ي هاتي از جناي افشاگريدر راستا
  :دي خواني مري گذاشته، در زيرجو

  

88  25  

  گو و گفت

  :گفت و گوي اختصاصي فراق با محمد رزاقي، عضو قديمي جدا شده از فرقه رجوي

   استفرقه رجويتگاه براي آلباني آخرين ايس
 

 
بيمارستان منتقل خواهد كرد و االن هم همين 

شيوه را به كار مي برند و نهايت سنگ مزاري 

. روي قبر اعضاي نگون بخت مي گذارند

ورم اين است كه مريم قجر و ديگر سران منظ

فرقه فقط گورستاني خواهد ساخت و آن 

  .گورستان آباد خواهد كرد

پيام شما به افراد اسير كه تا كنون در - 
  فرقه مانده اند چيست؟

واقعيت اين است كه حرف براي گفتن   

زياد مي باشد ولي مختصر و روشن بگويم 

دن به ماندن در اسارت ذهني و جسمي و تن دا

دوستان در .بردگي به دور از عقل و منطق است

وحله اول يك تصميم قاطع براي آزاد كردن 

خودتان از اسارت ذهني و جسمي بگيريد و 

 .خود را از چنگال فرقه رجوي نجات بدهيد

رجوي روح پليد با آن همه سالح، توپ و تانك 

و ميليون ها دالر اهدايي صدام ملعون در كنار 

حال كه .  نتوانست غلطي بكند  مرزهاي ايران

يك قاره از مرزهاي ايران دور شده و ميانگين 

 سال باالتر 60سن و سال اعضاء نگون بخت از 

دوستان اين  رفته چه حركتي مي توانيد بكنيد؟

را به يقين مي گويم يك ساعت آزاد زندگي 

كردن و ارتباط با خانواده و دوستان در دنياي 

ندگي در اسارت ذهني و آزاد واقعا به يك سال ز

   .جسمي مي ارزد

در وحله اول براي رسيدن به دنياي آزاد 

انتخاب با خود شماست و مطمئن باشيد 

خانواده در هر كجا كه باشيد با جان و دل از 

شما حمايت خواهند كرد و آنچه رجوي روح 

پليد و مريم قجر ساليان سال در مورد زندگي 

د دروغ بوده در جامعه در ذهن من و شما كردن

و در دنياي آزاد هر كس مي تواند تصميم 

دنياي بدون .بگيرد كجا و چطور زندگي بكند 

رجوي روح پليد و قوانين فرقه گرايانه اش 

  .زيباست حتي با سختي هايش

 ضمن تشكر از فرصتي كه در اختيار –
ما داديد در پايان هرگونه مطلبي را كه 

  .الزم به توضيح مي دانيد، بفرمائيد

دوست دارم از اين فرصت استفاده به 

خانواده هايي كه عزيزانشان در اسارت فرقه 

پدران و  .رجوي هستند چند جمله بگويم

مادران، خواهران و برادراني كه عزيزتان در 

اسارت فرقه رجوي هست قسم مي خورم هر 

            شما به عزيزانتان را در  وقت نامه و فيلم

وقت اشك و آه پدر، سايت ها مي بينم، هر 

مادري را مي بينم كه حتي در حسرت شنيدن 

صداي عزيزشان اشك مي ريزند و متاسفانه هر 

  وقت خبر فوت پدر و مادر چشم به راهي را

 .مي خوانم و يا مي شنوم قلبم به درد مي آيد

ولي ايمان و باور داشته باشيد هر وقت صداي آه 

اگر و ناله شما بلند مي شود مطمئن باشيد 

خلق خدا نداند، خالق مي داند كه رجوي روح 

پليد در حق مردم ايران، عراق و حتي اعضاء 

خود و خانواده هاي آنها چه جنايتهائي مرتكب 

  .شده و مي شود

 از شما يك   خانواده اسيران فرقه رجوي

مي دانم هر كس در زندگي فردي .تقاضا دارم

خود با مشكالتي درگير است ولي سكوت شما 

ا باعث خواهد شد مريم قجر و ديگر سران و م

فرقه با خيال راحت به گروگانگيري و اسير نگه 

قسم . داشتن عزيزانتان و دوستانم ادامه بدهد

مريم قجر و سران فرقه رجوي  مي خورم

خانواده ها و جدا شده ها را دشمن اصلي خود 

مي داند و تمام سعي و تالش خود را مي كند 

 ما جدا شده ها را به تهديد تا شما خانواده ها و

و تهمت و افترا ساكت كند ولي مريم قجر 

 .ساكت شدن ما را بايد به گور ببرد و خواهد برد

همچنين از خانواده هاي محترم تقاضا دارم نامه 

و خواسته هاي خود را فقط به درج در سايتها 

  .بسنده نكنند

 اگر برايشان امكان دارد خواسته هاي به 

 به خبر گزاري هاي –يروني بكنند حق خود را ب

 و شكايت –مختلف داخلي و يا خارجي بدهند 

خود از رفتار دولت آلباني در همكاري با سران 

فرقه را به سفارت كشورهاي مختلف خاص 

اروپائي به نماينده گان پارلمان اروپا، دادگاه 

 ارسال كنيد و مطمئن باشيد …پارلمان اروپا و 

عث خواهد شد ماهيت فعاليت گسترده شما با

ضد بشري سران فرقه رجوي بر همه 

 .سياستمداران و حتي مردم عادي اشكار شود

من از طرف خودم و عده اي از دوستانم كه 

براي آزادي عزيزانتان و افشاء جنايات سران 

فرقه رجوي فعاليت مي كنيم قول مي دهيم در 

هر كجا كه باشيم از تالش و همراهي شما 

براي همه ملت ايران آرزوي .كوتاهي نكنيم

سعادت و موفقيت مي كنم و اميدوارم هر چه 

زودتر چشمان شنا خانواده هاي چشم انتظار به 

  .ديدار عزيزانتان روشن شود

  

  

  

  

  

يعني تا  .باز نفر به داخل ايران فرستاده مي شود

قبل از سرنگوني صدام رجوي واقعا راه هاي 

خروج تماما بسته بود ولي با سرنگوني صدام 

ملعون و به طور خاص حضور آمريكايي ها و 

برقراري محلي به نام تيف براي كساني كه 

خواهان جدائي از فرقه رجوي شده بودند يك 

اي تونل براي كساني بود كه روشنايي در انته

واقعا مخالف رجوي بودند و يا كساني كه 

خانواده هايشان به مالقات آمدند و متوجه 

شدند هر آنچه در اين ساليان رجوي براي نگه 

داشتن اعضا در اسارت ذهني و جسمي در 

رابطه با وضع داخل ايران گفته بود دروغ و 

   .دغلي بيش نبوده است

يم رجوي و مريم قجر و يا در اينجا بايد بگو

ديگر سران فرقه انقدر كه از آزادي، 

دمكراسي،حقوق بشر، آزادي بيان وعقيده دم 

مي زنند يك هزارم آن گفته ها را در مناسبات 

خود نداشتند و قوانين فرقه گرايانه اي كه 

رجوي و مريم قجر براي اعضاء تدوين كرده 

 درجه با ادعاهايشان تفاوت 180بودند 

به خاطر اينكه به اين نتيجه رسيده بودم .داشت

فرقه رجوي يك باند مافيايي جنايتكاري هست 

كه فقط براي آنها قدرت و پول اهميت دارد نه 

آزادي مردم در اولين فرصت مناسب به محلي 

كه آمريكايي ها ساخته بودند به همراه شش 

البته چهار سال بودن در . نفر ديگر فرار كرديم

  .تان هاي خود را داردزندان تيف داس

 وضعيت فعلي فرقه رجوي را در –
  .آلباني چگونه تحليل مي كنيد

آلباني آخرين ايستگاه براي فرقه رجوي 

هست و با اينكه هر وقت به اين موضوع فكر 

مي كنم از ته دل ناراحت مي شوم ولي معتقدم 

مريم قجر در آلباني هيچ . بايد واقعيتها را گفت

گون بخت نخواهد كرد و كاري براي اعضاي ن

آنها را از ابتدائي ترين حقوق انساني محروم 

  .كرده و به آن ادامه خواهد داد

درصد اعضاي فرقه رجوي افراد 90

سالخورده و هر كدام از بيماري هاي سخت 

كمر درد، زانو درد، معده درد و مريضي هاي 

داخلي رنج مي برند و مريم قجر و ديگر سران 

 هيچ وقت براي بهبودي فرقه به صورت جدي

اين افراد اقدامي نكرده و نخواهد كرد تا به نقطه 

آن موقع فقط براي . پاياني زندگي برسند

گرفتن سند دفن اعضاي نگون بخت به 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

خانواده ها در نامه نگاري خود فقط به انتشار در سايت ها  �
  بسنده نكنند

  
فرقي ده يا زنده بودن مسعود رجوي در اين وضعيت  مر�

 ندارد
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در درب . بودند بيشتر از تبريز و اروميه بودند

براي انتقال خانواده ها به ورودي اردوگاه اشرف 

داخل اردوگاه اشرف رفته بودم كه پدر و مادر 

پيري گريه مي كردند و داشتند به زبان توركي 

به منوچهر و يكي از فرمانده هان امنيتي به نام 

التماس مي كردند اجازه مالقات با » فاضل«

مادري كه حتي نمي توانست .پسرشان را بدهند

ده بود و به پاي فارسي صحبت بكند زانو ز

منوچهر افتاده بود و زبان توركي مي گفت 

يك كيسه . دست و پاهايت را مي بوسم

          نايكلس پر از دارو نشان منوچهر مي داد و 

 اما …مي گفت؛ مادر مريض، مادر مريض و 

منوچهر بي شرف داد مي زد شما اطالعاتي 

  …هستيد شما را ايران فرستاده و 

. صحنه واقعا اشكم در آمدمن با ديدن اين 

به منوچهر گفتم اين پدر و مادر اصال فارسي 

  !تو داد مي زني اينها مامور هستند. بلد نيستند

منوچهر به من گفت تو دخالت نكن 

فاضل . مسئوليت تو جابجا كردن نه كار امنيتي

           وي برايم در اتاق.  شناختم73را سال 

دستگيري خانه هاي معروف به اسكان حكم 

وارد . منوچهر همان لحظه برگشت.خوانده بود

اتاقي كه خانواده ها را تفتيش بدني مي كردند 

فاضل به من گفت تو بي خود كردي در . شد

كار برادر منوچهر دخالت كردي بعدا حسابت را 

من رو كردم به فاضل در جواب .مي رسيم

گفتم؛ مثل اينكه هنوز خبر دار نشدي صدام 

آن زمان گذشت كه يكه تازي سرنگون شده، 

البته از انجا كه دل پر خوني از . مي كردي

فاضل داشتم دقيقا همان فحش هايي را كه 

موقع دستبند زدن بهم داده بود را به خودش 

گفتم كه بدبخت ارباب مرده، رنگش مثل گچ 

سفيد شد و فكر كنم همان برخورد باعث شد 

  .بفهمد واقعا ديگر صدامي در كار نيست

ينيد واقعيت اين بود كه چند مرحله بب

سيستم . خانواده ها به ديدار عزيزانشان آمدند

هم ريخته بود چون ه تشكيالتي فرقه رجوي ب

اعضاي فرقه با ديدن پدر، مادر، خواهر يا برادر 

خود حس انساني شان بر افروخته مي شد و 

احساس عاطفي كه ساليان سال توسط رجوي 

           گشته بود بيدارو ديگر سران فرقه سركوب 

رجوي و مريم قجر ساليان سال سعي .مي شد

كرده بودند با ياوه سرايي و شستشوي مغزي 

خودشان را در ذهن و دل اعضاء حتي باالتر از 

اعضاء با ديدن خانواده . خانواده قرار بدهند

هايشان آن ذهنيت دروغيني كه ساخته بود را 

كه سران كنار مي زدند به همين خاطر بود 

فرقه به دست و پا زدن افتاده بودند تا به هر 

  .طريق ممكن جلو مالقات خانواده ها را بگيرند

  

چطور شد كه تصميم به جدايي از -   
  فرقه گرفتيد؟

خيلي از اعضاي فرقه رجوي به دليل 

مخالفت با برخوردهاي ضد بشري و بر پا كردن 

با سياست هاي   قوانين فرقه گرايانه و مخالفت 

جوي ساليان پيش مي خواستند از فرقه ر

رجوي جدا شوند ولي رجوي تمام راه هاي 

خروج از فرقه را بسته بود كه از شاخص ترين 

آن مي توان به دستگيري و زنداني و شكنجه 

 اشاره 73كردن اعضاي مخالف رجوي در سال 

 تن از اعضاي مخالف در 500بيش از . كرد

دوگاه تشكيالت به دستور شخص رجوي در ار

بدنام اشرف زنداني و به شديدترين شكل 

شكنجه شدند و حتي زير شكنجه هاي 

وحشيانه چندين نفر كشته شدند از جمله در 

سلول ما قربانعلي ترابي جزو كشته هاي آن 

بعد از زندان و .سال در جلوي چشم ما بود

 رجوي شخصا در بغداد براي 73شكنجه سال 

به اعضاء نگون بخت نشست هاي موسوم 

رجوي در آن نشست گفت؛ . حوض برگزار كرد

از اين به بعد خارج شدن از سازمان را نداريم 

حتي به كمپ رمادي عراق هم تحويل نمي 

دهيم بلكه به مرز ايران و عراق برده و به داخل 

البته فرستادن به داخل ايران .ايران مي فرستيم

هم رسمي نبود و دهها نفر را به اين شيوه در 

ان و عراق رها كرد و آخر هم معلوم نشد مرز اير

چند نفرسالم به داخل ايران رسيدند و يا چند 

بعد آن .نفردر ميدان مين هاي مرز كشته شدند

هم قانون جديدي براي نگه داشتن و جلو 

گيري از جدا شدن اعضا ء وضع كرد و گفت هر 

كس خواهان جدائي شود دو سال بايد در 

ال نفري كه زندان اشرف بماند بعد دو س

خواهان جدائي شده را تحويل زندان ابوغريب 

عراق مي دهيم بدون آنكه مسئوليت نفر را 

بپذيريم كه پيش ما بوده در نتيجه نفر به جرم 

ورود غير قانوني به عراق هشت سال زنداني مي 

شود و بعد آن هر گاه بين ايران و عراق تبادل 

 زنداني صورت گرفت نفر را تبادل مي كنند و

حسين مدني مي گفتند به آمريكائي ها بگو 

اينها نيروهاي حكومت ايران هستند كه قصد 

بعد حسين .ف را دارندحمله به اردوگاه اشر

مدني سوار خودرو شد و به سرعت از نزد سران 

چند دقيقه بعد چند خودرو . فرقه دور شد

زرهي و نفر بر نظامي پر از سربازان آمريكائي 

فرمانده سربازان آمريكايي به . جلو درب آمدند

همراه حسين مدني نزد سران فرقه كه در 

ه با پاركينگ ايستاده بودند رفت و چند دقيق

بعد آن سربازان . سران فرقه صحبت كردند

آمريكائي به سمت اتوبوس هاي خانواده ها 

رفتند و دقيق يادم هست حتي به چند نفري 

كه از اتوبوس پياده شده بودند دست بند زدند و 

گويا . اجازه پياده شدن به خانواده ها را ندادند 

بين خانواده ها يك نفر انگليسي بلد بود كه 

ا يكي از سربازان آمريكايي صحبت مي داشت ب

بعد همان سرباز آمريكايي آمد داخل .كرد

اردوگاه، محلي كه فرمانده هان فرقه همراه 

فرمانده آمريكائي و چند سرباز آمريكايي كنار 

  .هم ايستاده بودند و شروع به صحبت كرد

در آن هنگام سران فرقه سعي مي كردند به 

فرمانده هر طريق ممكن جلوي حضور خود 

آمريكايي را براي رو در رو شدن خانواده ها 

بگيرند كه بعد چند دقيقه همان فرمانده 

آمريكائي بيرون از اردوگاه اشرف رفت و با ديدن 

خانواده ها در داخل اتوبوس، نزد فرمانده هان 

به نظر مي رسيد كه  .فرقه رجوي برگشت

فرمانده آمريكايي متوجه شده بود سران فرقه 

رجوي به آنها به دروغ گفته اند كه ماموران 

حكومت ايران قصد حمله به اردوگاه اشرف را 

دارند و ديده بود يك عده از زن و مرد هستند 

 .كه خواهان مالقات با عزيزان خود مي باشند

 با بيسيم فرمانده امريكائي بعد چند دقيقه اي

دستان چند . صحبت كرد كه وضعيت فرق كرد

نفري كه با دست بند بسته بودند را باز كردند و 

چند دقيقه بعد يك سرهنگ آمريكائي با يك 

اكيپ به نزد سران فرقه آمدند و شروع به 

صحبت كردند و نهايت سران فرقه مجبور 

شدند خانواده ها را براي مالقات با عزيزانشان 

واقعيت اينكه من خود از آنجا كه در  .بپذيرند

آن روزها اتوبوس رانندگي مي كردم و هر وقت 

خانواده ها براي مالقات مي آمدند حضور 

مستقيم داشتم، شاهد صحنه هاي دل خراشي 

بار دوم كه خانواده ها براي مالقات آمده .بودم  
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اما از حق نگذريم چند خلق و خوء بر . هستند

جسته حيواني در شخص رجوي و مريم قجر 

  :بيشتر مشخص بود

 شهوت و قدرت پرستي، ترس و بزدلي، –

شيادي و فريبكاري مثل روباه، بوقلمون صفتي 

 اينها بايد خلق و خوي وحشيگري البته به

. الشخوري و كفتار صفتي هم بايد اضافه كرد

رجوي و مريم قجر براي رسيدن به قدرت و 

اهداف پليد خود به هر رذالت و دريوزگي دست 

   .زدند و مي زنند

در هر كجا و هر موقع : ترسو و بزدل بودن- 

اين دو موجود احساس خطر كردند براي نجات 

. ودشان همه را فدا كردندجان بي ارزش خ

نمونه هاي زيادي هست كه اين گفته ام را ثابت 

 كه به 60فرار رجوي از ايران در سال . مي كند

خيال خود براي سرنگوني آغاز جنگ مسلحانه 

را اعالم كرد، خود الفرار به پاريس و بقيه اعضاء 

و هواداران خود را ول كرد تا آنها كشته شوند و 

ون بخت دادند يا در همين بها را اعضاء نگ

 قبل از 82جنگ بين عراق و امريكا در سال 

اينكه در عراق ترقه اي در شود شخص رجوي 

به سوراخ موش و مريم قجر به همراه نزديك 

 تن از سران فرقه به پاريس فرار كرد و 200

اعضاء را در بيابان هاي عراق زير سنگين ترين 

دشان را بمباران تاريخ رها كردند تا جان خو

آيا پست تر از اين افراد كه به اين . نجات بدهند

  شيوه فرار كردند در دنيا ديده شده؟

رجوي و مريم قجر هيچ زمان و در هيچ 

مكاني از مبارزه اي كه دم مي زنند حضور 

فقط از ويال و اتاق هاي گرم و نرم . نداشته اند

. در اروپا يا در عراق دستور صادر مي كردند

 وقت حتي به قول معروف دستي خودشان هيچ

در آتش نداشتند فقط از جان و عمر ديگران با 

مزدوري براي صدام و عربستان و آمريكا نردبان 

اما در مورد آخرين  .ترقي درست كرده اند

وضعيت رجوي بايد بگويم اوال مرده و يا زنده 

رجوي در اين موقعيت هيچ فرقي نمي كند، 

به نظر  .ودزنده هم باشد مرده حساب مي ش

من آخرين وضعيت رجوي را تركي الفيصل در 

شوي پاريس كه مريم قجر بر گزار كرده بود به 

تركي الفيصل يكي از شاهزاده . عيان مطرح كرد

هاي سعودي و وزير اطالعات سابق عربستان 

كه حتما به اخبار و اسرار داخل عربستان 

دسترسي دارد و خطاب كردن المرحوم رجوي 

م قجر تائيد مرگ رجوي در در شوي مري

ببينيد رجوي در  .عربستان را نشان مي دهد

حتي زماني . حرافي و روده درازي همتا نداشت

كه اعضاي فرقه در اردوگاه بد نام اشرف در 

عراق بودند رجوي براي آنها بصورت صوتي 

اين . روزها و هفته ها نشست مي گذاشت

همه چي تحريف . مردك عاشق گنده گويي بود

به .  كرد از آيه هاي قران گرفته تا تاريخمي

گفته خودش عراق بعد از خروج نيروهاي 

خوب از اين . آمريكايي توسط ايران اشغال شد

ابله شياد بايد پرسيد چطور زماني كه عراق در 

اشغال ايران بود مي توانستي روزها و هفته ها 

نشست صوتي برگزار بكني ولي حاال كه در 

اني به مراتب از عراق براي عراق نيستيد و آلب

سران فرقه امن تر هست نشستي حضوري كه 

هيچ حتي آن نشست هاي صوتي را هم بر گزار 

اما اينكه هر از گاهي به اسم رجوي . نمي كني؟

روح پليد پيامي صادر مي شود اين هم از حقه 

بازي مريم قجر و سران فرقه هست براي اينكه 

كنند رجوي به اعضاء نگون بخت اينطور القا 

  .هنوز زنده هست و ال غير

آيا از زمان آغاز سفر خانواده ها به - 
عراق خاطراتي به ياد داريد؟ نقش خانواده 
            را در بيداري اسيران چگونه ارزيابي

  مي كنيد؟

واقعيت اينكه حضور خانواده ها و ديدن 

صحنه هاي دلخراش يكي از نكاتي هست كه 

بله من .را سر ريز كردبه قول معروف صبر من 

از همان حضور اول خانواده ها در اردوگاه بد نام 

اشرف شاهد صحنه هائي بودم كه دل هر 

دقيقا يادم مي آيد؛ پائيز .انساني به درد مي آورد

 بود كه سري اول خانواده ها بعد از 82سال 

ظهر با چند اتوبوس به درب اردوگاه بدنام 

ركينگ جلو همان لحظه من در پا.اشرف آمدند

درب وردودي اردوگاه بد نام اشرف بودم كه 

چند دقيقه بعد از حضور خانواده ها سران فرقه 

مژگان پارسائي، زهره اخياني، فهيمه :از جمله 

ارواني، عباس داوري، مهدي برائي و چند نفر از 

سران فرقه رجوي در همان پاركينگ آمدند و 

ه سر پائي با هم صحبت مي كردند و چند دقيق

بعد فردي به نام حسين مدني از اعضاي فرقه 

رجوي كه نزد آمريكائي ها به عنوان رابط و 

مترجم بود به جمع سران فرقه اضافه شد و 

دقيق صحبتها سران فرقه را مي شنيدم كه به 

بخت حتي جرات گفتن حقيقت را نداشته 

باشند و براي ظاهر سازي هم شده مجبور 

بودند حرف هاي رجوي و يا ديگر سران فرقه را 

به نظر من در كل نشست هايي كه .تائيد كنند

رجوي و مريم قجر بر گزار مي كردند بر روي 

 مد نظر خودشان بود چند موضوع اصلي كه

    :چيده مي شد

 بت ساختن از خود، گويا رجوي و مريم –

قجر هيچ اشتباهي نداشتند و ندارند و شخص 

رجوي انسان بدون اشتباهي هست كه در 

و شخص رجوي و ! رديف معصومين قرار دارد 

اين طور القا مي   مريم قجر در نشست به اعضا 

ي بينند كردند كه نان امام زمان مي خورند و م

اما اعتراف نمي كنند كسي كه به آنها نان مي 

  !هست ) رجوي ( دهد امام زمان 

 شستشوي مغزي افراد با ايدئولوژي دست –

يعني رجوي و مريم قجر . ساز خودشان

يكسري مسائل روانشناسي از برنامه هاي 

تلويزيوني و يا كتابهاي روانشناسي را انتخاب 

دئولوژيك مي مي كردند و آن را در زرورق اي

پيچاندند و به خورد اعضاء به نام ايدئولوژي 

گويا اين ايدئولوژي كشف . رجوي مي دادند

  .شده توسط رجوي بوده است

توسط    مشت آهنين نشان دادن به اعضا –

شخص رجوي و مريم قجر براي ترساندن اعضاء 

  .نگون بخت از جدا شدن

اين نشستها واقعا شكنجه روحي بود و 

به شكنجه جسمي و ضرب و شتم خيلي جاها 

  .اعضاء ناراضي هم ختم مي شد

ببينيد واقعيت اين بود كه رجوي و مريم 

قجر اعضاء را به نقطه اي رسانده بودند كه از 

اسم نشست وحشت داشتند چون مي دانستند 

وقتي قرار نشستي برگزار شود جنگ اعصاب و 

  .شكنجه هاي روح در پي خواهد داشت

سعود و مريم  درباره شخصيت م–
رجوي توضيحي بفرمائيد؟ آيا درباره 
آخرين وضعيت مسعود رجوي و كساني 

  كه با او ارتباط دارند چيزي مي دانيد؟

واقعيت اينكه بايد در مورد چيزي صحبت 

كرد كه وجود داشته باشد از نظر من رجوي و 

مريم قجر هيچ شخصيت و مقام انساني يا 

 كساني كه كسي و يا.اخالقي نداشته و ندارند

براي رسيدن به اهداف خود وطن فروشي، 

جاسوسي و خود فروشي بكنند فاقد شخصيت 

   اردبيل استانمركز      
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در درب . بودند بيشتر از تبريز و اروميه بودند

براي انتقال خانواده ها به ورودي اردوگاه اشرف 

داخل اردوگاه اشرف رفته بودم كه پدر و مادر 

پيري گريه مي كردند و داشتند به زبان توركي 

به منوچهر و يكي از فرمانده هان امنيتي به نام 

التماس مي كردند اجازه مالقات با » فاضل«

مادري كه حتي نمي توانست .پسرشان را بدهند

ده بود و به پاي فارسي صحبت بكند زانو ز

منوچهر افتاده بود و زبان توركي مي گفت 

يك كيسه . دست و پاهايت را مي بوسم

          نايكلس پر از دارو نشان منوچهر مي داد و 

 اما …مي گفت؛ مادر مريض، مادر مريض و 

منوچهر بي شرف داد مي زد شما اطالعاتي 

  …هستيد شما را ايران فرستاده و 

. صحنه واقعا اشكم در آمدمن با ديدن اين 

به منوچهر گفتم اين پدر و مادر اصال فارسي 

  !تو داد مي زني اينها مامور هستند. بلد نيستند

منوچهر به من گفت تو دخالت نكن 

فاضل . مسئوليت تو جابجا كردن نه كار امنيتي

           وي برايم در اتاق.  شناختم73را سال 

دستگيري خانه هاي معروف به اسكان حكم 

وارد . منوچهر همان لحظه برگشت.خوانده بود

اتاقي كه خانواده ها را تفتيش بدني مي كردند 

فاضل به من گفت تو بي خود كردي در . شد

كار برادر منوچهر دخالت كردي بعدا حسابت را 

من رو كردم به فاضل در جواب .مي رسيم

گفتم؛ مثل اينكه هنوز خبر دار نشدي صدام 

آن زمان گذشت كه يكه تازي سرنگون شده، 

البته از انجا كه دل پر خوني از . مي كردي

فاضل داشتم دقيقا همان فحش هايي را كه 

موقع دستبند زدن بهم داده بود را به خودش 

گفتم كه بدبخت ارباب مرده، رنگش مثل گچ 

سفيد شد و فكر كنم همان برخورد باعث شد 

  .بفهمد واقعا ديگر صدامي در كار نيست

ينيد واقعيت اين بود كه چند مرحله بب

سيستم . خانواده ها به ديدار عزيزانشان آمدند

هم ريخته بود چون ه تشكيالتي فرقه رجوي ب

اعضاي فرقه با ديدن پدر، مادر، خواهر يا برادر 

خود حس انساني شان بر افروخته مي شد و 

احساس عاطفي كه ساليان سال توسط رجوي 

           گشته بود بيدارو ديگر سران فرقه سركوب 

رجوي و مريم قجر ساليان سال سعي .مي شد

كرده بودند با ياوه سرايي و شستشوي مغزي 

خودشان را در ذهن و دل اعضاء حتي باالتر از 

اعضاء با ديدن خانواده . خانواده قرار بدهند

هايشان آن ذهنيت دروغيني كه ساخته بود را 

كه سران كنار مي زدند به همين خاطر بود 

فرقه به دست و پا زدن افتاده بودند تا به هر 

  .طريق ممكن جلو مالقات خانواده ها را بگيرند

  

چطور شد كه تصميم به جدايي از -   
  فرقه گرفتيد؟

خيلي از اعضاي فرقه رجوي به دليل 

مخالفت با برخوردهاي ضد بشري و بر پا كردن 

با سياست هاي   قوانين فرقه گرايانه و مخالفت 

جوي ساليان پيش مي خواستند از فرقه ر

رجوي جدا شوند ولي رجوي تمام راه هاي 

خروج از فرقه را بسته بود كه از شاخص ترين 

آن مي توان به دستگيري و زنداني و شكنجه 

 اشاره 73كردن اعضاي مخالف رجوي در سال 

 تن از اعضاي مخالف در 500بيش از . كرد

دوگاه تشكيالت به دستور شخص رجوي در ار

بدنام اشرف زنداني و به شديدترين شكل 

شكنجه شدند و حتي زير شكنجه هاي 

وحشيانه چندين نفر كشته شدند از جمله در 

سلول ما قربانعلي ترابي جزو كشته هاي آن 

بعد از زندان و .سال در جلوي چشم ما بود

 رجوي شخصا در بغداد براي 73شكنجه سال 

به اعضاء نگون بخت نشست هاي موسوم 

رجوي در آن نشست گفت؛ . حوض برگزار كرد

از اين به بعد خارج شدن از سازمان را نداريم 

حتي به كمپ رمادي عراق هم تحويل نمي 

دهيم بلكه به مرز ايران و عراق برده و به داخل 

البته فرستادن به داخل ايران .ايران مي فرستيم

هم رسمي نبود و دهها نفر را به اين شيوه در 

ان و عراق رها كرد و آخر هم معلوم نشد مرز اير

چند نفرسالم به داخل ايران رسيدند و يا چند 

بعد آن .نفردر ميدان مين هاي مرز كشته شدند

هم قانون جديدي براي نگه داشتن و جلو 

گيري از جدا شدن اعضا ء وضع كرد و گفت هر 

كس خواهان جدائي شود دو سال بايد در 

ال نفري كه زندان اشرف بماند بعد دو س

خواهان جدائي شده را تحويل زندان ابوغريب 

عراق مي دهيم بدون آنكه مسئوليت نفر را 

بپذيريم كه پيش ما بوده در نتيجه نفر به جرم 

ورود غير قانوني به عراق هشت سال زنداني مي 

شود و بعد آن هر گاه بين ايران و عراق تبادل 

 زنداني صورت گرفت نفر را تبادل مي كنند و

حسين مدني مي گفتند به آمريكائي ها بگو 

اينها نيروهاي حكومت ايران هستند كه قصد 

بعد حسين .ف را دارندحمله به اردوگاه اشر

مدني سوار خودرو شد و به سرعت از نزد سران 

چند دقيقه بعد چند خودرو . فرقه دور شد

زرهي و نفر بر نظامي پر از سربازان آمريكائي 

فرمانده سربازان آمريكايي به . جلو درب آمدند

همراه حسين مدني نزد سران فرقه كه در 

ه با پاركينگ ايستاده بودند رفت و چند دقيق

بعد آن سربازان . سران فرقه صحبت كردند

آمريكائي به سمت اتوبوس هاي خانواده ها 

رفتند و دقيق يادم هست حتي به چند نفري 

كه از اتوبوس پياده شده بودند دست بند زدند و 

گويا . اجازه پياده شدن به خانواده ها را ندادند 

بين خانواده ها يك نفر انگليسي بلد بود كه 

ا يكي از سربازان آمريكايي صحبت مي داشت ب

بعد همان سرباز آمريكايي آمد داخل .كرد

اردوگاه، محلي كه فرمانده هان فرقه همراه 

فرمانده آمريكائي و چند سرباز آمريكايي كنار 

  .هم ايستاده بودند و شروع به صحبت كرد

در آن هنگام سران فرقه سعي مي كردند به 

فرمانده هر طريق ممكن جلوي حضور خود 

آمريكايي را براي رو در رو شدن خانواده ها 

بگيرند كه بعد چند دقيقه همان فرمانده 

آمريكائي بيرون از اردوگاه اشرف رفت و با ديدن 

خانواده ها در داخل اتوبوس، نزد فرمانده هان 

به نظر مي رسيد كه  .فرقه رجوي برگشت

فرمانده آمريكايي متوجه شده بود سران فرقه 

رجوي به آنها به دروغ گفته اند كه ماموران 

حكومت ايران قصد حمله به اردوگاه اشرف را 

دارند و ديده بود يك عده از زن و مرد هستند 

 .كه خواهان مالقات با عزيزان خود مي باشند

 با بيسيم فرمانده امريكائي بعد چند دقيقه اي

دستان چند . صحبت كرد كه وضعيت فرق كرد

نفري كه با دست بند بسته بودند را باز كردند و 

چند دقيقه بعد يك سرهنگ آمريكائي با يك 

اكيپ به نزد سران فرقه آمدند و شروع به 

صحبت كردند و نهايت سران فرقه مجبور 

شدند خانواده ها را براي مالقات با عزيزانشان 

واقعيت اينكه من خود از آنجا كه در  .بپذيرند

آن روزها اتوبوس رانندگي مي كردم و هر وقت 

خانواده ها براي مالقات مي آمدند حضور 

مستقيم داشتم، شاهد صحنه هاي دل خراشي 

بار دوم كه خانواده ها براي مالقات آمده .بودم  
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اما از حق نگذريم چند خلق و خوء بر . هستند

جسته حيواني در شخص رجوي و مريم قجر 

  :بيشتر مشخص بود

 شهوت و قدرت پرستي، ترس و بزدلي، –

شيادي و فريبكاري مثل روباه، بوقلمون صفتي 

 اينها بايد خلق و خوي وحشيگري البته به

. الشخوري و كفتار صفتي هم بايد اضافه كرد

رجوي و مريم قجر براي رسيدن به قدرت و 

اهداف پليد خود به هر رذالت و دريوزگي دست 

   .زدند و مي زنند

در هر كجا و هر موقع : ترسو و بزدل بودن- 

اين دو موجود احساس خطر كردند براي نجات 

. ودشان همه را فدا كردندجان بي ارزش خ

نمونه هاي زيادي هست كه اين گفته ام را ثابت 

 كه به 60فرار رجوي از ايران در سال . مي كند

خيال خود براي سرنگوني آغاز جنگ مسلحانه 

را اعالم كرد، خود الفرار به پاريس و بقيه اعضاء 

و هواداران خود را ول كرد تا آنها كشته شوند و 

ون بخت دادند يا در همين بها را اعضاء نگ

 قبل از 82جنگ بين عراق و امريكا در سال 

اينكه در عراق ترقه اي در شود شخص رجوي 

به سوراخ موش و مريم قجر به همراه نزديك 

 تن از سران فرقه به پاريس فرار كرد و 200

اعضاء را در بيابان هاي عراق زير سنگين ترين 

دشان را بمباران تاريخ رها كردند تا جان خو

آيا پست تر از اين افراد كه به اين . نجات بدهند

  شيوه فرار كردند در دنيا ديده شده؟

رجوي و مريم قجر هيچ زمان و در هيچ 

مكاني از مبارزه اي كه دم مي زنند حضور 

فقط از ويال و اتاق هاي گرم و نرم . نداشته اند

. در اروپا يا در عراق دستور صادر مي كردند

 وقت حتي به قول معروف دستي خودشان هيچ

در آتش نداشتند فقط از جان و عمر ديگران با 

مزدوري براي صدام و عربستان و آمريكا نردبان 

اما در مورد آخرين  .ترقي درست كرده اند

وضعيت رجوي بايد بگويم اوال مرده و يا زنده 

رجوي در اين موقعيت هيچ فرقي نمي كند، 

به نظر  .ودزنده هم باشد مرده حساب مي ش

من آخرين وضعيت رجوي را تركي الفيصل در 

شوي پاريس كه مريم قجر بر گزار كرده بود به 

تركي الفيصل يكي از شاهزاده . عيان مطرح كرد

هاي سعودي و وزير اطالعات سابق عربستان 

كه حتما به اخبار و اسرار داخل عربستان 

دسترسي دارد و خطاب كردن المرحوم رجوي 

م قجر تائيد مرگ رجوي در در شوي مري

ببينيد رجوي در  .عربستان را نشان مي دهد

حتي زماني . حرافي و روده درازي همتا نداشت

كه اعضاي فرقه در اردوگاه بد نام اشرف در 

عراق بودند رجوي براي آنها بصورت صوتي 

اين . روزها و هفته ها نشست مي گذاشت

همه چي تحريف . مردك عاشق گنده گويي بود

به .  كرد از آيه هاي قران گرفته تا تاريخمي

گفته خودش عراق بعد از خروج نيروهاي 

خوب از اين . آمريكايي توسط ايران اشغال شد

ابله شياد بايد پرسيد چطور زماني كه عراق در 

اشغال ايران بود مي توانستي روزها و هفته ها 

نشست صوتي برگزار بكني ولي حاال كه در 

اني به مراتب از عراق براي عراق نيستيد و آلب

سران فرقه امن تر هست نشستي حضوري كه 

هيچ حتي آن نشست هاي صوتي را هم بر گزار 

اما اينكه هر از گاهي به اسم رجوي . نمي كني؟

روح پليد پيامي صادر مي شود اين هم از حقه 

بازي مريم قجر و سران فرقه هست براي اينكه 

كنند رجوي به اعضاء نگون بخت اينطور القا 

  .هنوز زنده هست و ال غير

آيا از زمان آغاز سفر خانواده ها به - 
عراق خاطراتي به ياد داريد؟ نقش خانواده 
            را در بيداري اسيران چگونه ارزيابي

  مي كنيد؟

واقعيت اينكه حضور خانواده ها و ديدن 

صحنه هاي دلخراش يكي از نكاتي هست كه 

بله من .را سر ريز كردبه قول معروف صبر من 

از همان حضور اول خانواده ها در اردوگاه بد نام 

اشرف شاهد صحنه هائي بودم كه دل هر 

دقيقا يادم مي آيد؛ پائيز .انساني به درد مي آورد

 بود كه سري اول خانواده ها بعد از 82سال 

ظهر با چند اتوبوس به درب اردوگاه بدنام 

ركينگ جلو همان لحظه من در پا.اشرف آمدند

درب وردودي اردوگاه بد نام اشرف بودم كه 

چند دقيقه بعد از حضور خانواده ها سران فرقه 

مژگان پارسائي، زهره اخياني، فهيمه :از جمله 

ارواني، عباس داوري، مهدي برائي و چند نفر از 

سران فرقه رجوي در همان پاركينگ آمدند و 

ه سر پائي با هم صحبت مي كردند و چند دقيق

بعد فردي به نام حسين مدني از اعضاي فرقه 

رجوي كه نزد آمريكائي ها به عنوان رابط و 

مترجم بود به جمع سران فرقه اضافه شد و 

دقيق صحبتها سران فرقه را مي شنيدم كه به 

بخت حتي جرات گفتن حقيقت را نداشته 

باشند و براي ظاهر سازي هم شده مجبور 

بودند حرف هاي رجوي و يا ديگر سران فرقه را 

به نظر من در كل نشست هايي كه .تائيد كنند

رجوي و مريم قجر بر گزار مي كردند بر روي 

 مد نظر خودشان بود چند موضوع اصلي كه

    :چيده مي شد

 بت ساختن از خود، گويا رجوي و مريم –

قجر هيچ اشتباهي نداشتند و ندارند و شخص 

رجوي انسان بدون اشتباهي هست كه در 

و شخص رجوي و ! رديف معصومين قرار دارد 

اين طور القا مي   مريم قجر در نشست به اعضا 

ي بينند كردند كه نان امام زمان مي خورند و م

اما اعتراف نمي كنند كسي كه به آنها نان مي 

  !هست ) رجوي ( دهد امام زمان 

 شستشوي مغزي افراد با ايدئولوژي دست –

يعني رجوي و مريم قجر . ساز خودشان

يكسري مسائل روانشناسي از برنامه هاي 

تلويزيوني و يا كتابهاي روانشناسي را انتخاب 

دئولوژيك مي مي كردند و آن را در زرورق اي

پيچاندند و به خورد اعضاء به نام ايدئولوژي 

گويا اين ايدئولوژي كشف . رجوي مي دادند

  .شده توسط رجوي بوده است

توسط    مشت آهنين نشان دادن به اعضا –

شخص رجوي و مريم قجر براي ترساندن اعضاء 

  .نگون بخت از جدا شدن

اين نشستها واقعا شكنجه روحي بود و 

به شكنجه جسمي و ضرب و شتم خيلي جاها 

  .اعضاء ناراضي هم ختم مي شد

ببينيد واقعيت اين بود كه رجوي و مريم 

قجر اعضاء را به نقطه اي رسانده بودند كه از 

اسم نشست وحشت داشتند چون مي دانستند 

وقتي قرار نشستي برگزار شود جنگ اعصاب و 

  .شكنجه هاي روح در پي خواهد داشت

سعود و مريم  درباره شخصيت م–
رجوي توضيحي بفرمائيد؟ آيا درباره 
آخرين وضعيت مسعود رجوي و كساني 

  كه با او ارتباط دارند چيزي مي دانيد؟

واقعيت اينكه بايد در مورد چيزي صحبت 

كرد كه وجود داشته باشد از نظر من رجوي و 

مريم قجر هيچ شخصيت و مقام انساني يا 

 كساني كه كسي و يا.اخالقي نداشته و ندارند

براي رسيدن به اهداف خود وطن فروشي، 

جاسوسي و خود فروشي بكنند فاقد شخصيت 

   اردبيل استانمركز      
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 جناب آقاي رزاقي لطفا در ابتدا –
بگوئيد چگونه وارد فرقه مخوف رجوي 

  شديد؟

 بود كه از ايران خارج 67من اواخر سال 

شدم و در تركيه بوسيله يكي از اعضاء فرقه 

به همراه . رجوي وصل انجمن هواداران شدم

يكي ديگر از اعضاي فرقه رجوي در قسمت 

 بعضي خريد فعاليت نموده و همچنين در تردد

از سران فرقه در خانه اي كه به عنوان انجمن 

          هواداران اسم گذاري شده بود همراهي 

در تركيه و به طور خاص در . مي كردم

استانبول چند خانه در اختيار فرقه رجوي بود 

كه هيچ كدام از اين خانه ها بصورت علني 

نبودند و تردد با كنترل و اجازه به اصطالح 

اوايل سال  .من صورت مي گرفتمسئول انج

 سران فرقه چند نشست در يكي از خانه ها 68

كه به عنوان مقر اصلي فرقه رجوي بود برگزار 

كردند و قرار شد نفرات انجمن به عراق اعزام 

 مرد و چهار زن كه در آن 20نزديك . شوند

 از 68خانه مستقر بوديم همگي اوايل سال 

  .تركيه به عراق اعزام شديم

س از ورود به عراق به طور مشخص  پ–
  چه كارهايي انجام مي داديد؟

من در عراق در اردوگاه بدنام اشرف و 

كه به » جلوال«قرارگاه مرزي ديگري در شهر 

قرارگاه انزلي نام گذاري شده بود به خاطر 

 - تخصصي كه داشتم در قسمت پشتيباني

 و عالوه بر آن در تعمريگاه خودروهاي - ترابري

مدتي هم مسئوليت . ر مي كردمسنگين كا

مربي رانندگي و سرويس نگهداري خودروهاي 

  .سنگين و فوق سنگين را به عهده داشتم

 لطفا از نشست هاي دروني فرقه –
  .براي ما بگوئيد

ببينيد سخن گفتن و نوشتن در مورد 

موضوع نشست هاي دروني در حد چند سطر و 

نشست هايي . يا چند صفحه كفاف نمي دهد

سعود رجوي و مريم قجر براي اعضاي كه م

نگون بخت بر پا مي كردند تماما از قبل طراحي 

 تمام نقشه و هدف   در همه نشست ها. مي شد

رجوي و مريم قجر نگه داشتن اعضاء در حصار 

ذهني و جسمي بود و بايد اعتراف كرد تا 

سرنگوني صدام ملعون هم به اين هدف پليد 

م قجر به همراه رجوي و مري. خود رسيده بودند

ديگر سران فرقه هر بار در نشست هاي دروني 

تمام تالش خود را به كار مي بردند كه اعضائي 

كه از دنياي بيرون قطع بودند و هيچ خبري از 

اوضاع احوال از درون ايران نداشتند را از جدا 

رجوي و مريم قجر الحق استاد . شدن بترسانند

 رجوي و .شيادي و فريبكاري بودند و هستند

مريم قجر كاري كرده بودند كه اعضاي نگون 

  
 جدا يمي عضو قدكي يمحمد رزاق

 اهل استان يو.  هستيشده از فرقه رجو
 سال از عمر 23 بوده و ي شرقجانيآذربا

 يستي فرقه ترورني ايها خود را در كمپ
 اواخر سال يرزاق.  نموده استيسپر

 لهي بوسهي خارج و در تركراني از ا1367
 وصل انجمن ي فرقه رجوي از اعضايكي

 لي اوايو.  شدخوف فرقه منيهواداران ا
 هي مرد و چهار زن از ترك20ه  همرا68سال 

به عراق اعزام گشت و از آنجا بود كه 
 ي زندگي روشي پي تلخ و سختيماجراها

 كه در حال حاضر يرزاق. اش قرار گرفت
 سكونت يي اروپاي از كشورهايكيدر 

 با خبرنگار ي اختصاصيدارد در گفت و گو
 در يو فرقه رجتي وضعنيفراق از آخر

 ي فرقه رجوي نشست هااتي جزئ،يآلبان
 مسعود يواني حيدر عراق، خلق و خو

  ي قجر و از تالش هامي و مريرجو
 ي را برايي ناگفته هاران،ي اسيخانواده ها

 فراق با يوگو  گفتمشروح . كردانيما ب
 خود را ي عضو جدا شده كه تمام زندگنيا

 فرقه ي هاتي از جناي افشاگريدر راستا
  :دي خواني مري گذاشته، در زيرجو
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  گو و گفت

  :گفت و گوي اختصاصي فراق با محمد رزاقي، عضو قديمي جدا شده از فرقه رجوي

   استفرقه رجويتگاه براي آلباني آخرين ايس
 

 
بيمارستان منتقل خواهد كرد و االن هم همين 

شيوه را به كار مي برند و نهايت سنگ مزاري 

. روي قبر اعضاي نگون بخت مي گذارند

ورم اين است كه مريم قجر و ديگر سران منظ

فرقه فقط گورستاني خواهد ساخت و آن 

  .گورستان آباد خواهد كرد

پيام شما به افراد اسير كه تا كنون در - 
  فرقه مانده اند چيست؟

واقعيت اين است كه حرف براي گفتن   

زياد مي باشد ولي مختصر و روشن بگويم 

دن به ماندن در اسارت ذهني و جسمي و تن دا

دوستان در .بردگي به دور از عقل و منطق است

وحله اول يك تصميم قاطع براي آزاد كردن 

خودتان از اسارت ذهني و جسمي بگيريد و 

 .خود را از چنگال فرقه رجوي نجات بدهيد

رجوي روح پليد با آن همه سالح، توپ و تانك 

و ميليون ها دالر اهدايي صدام ملعون در كنار 

حال كه .  نتوانست غلطي بكند  مرزهاي ايران

يك قاره از مرزهاي ايران دور شده و ميانگين 

 سال باالتر 60سن و سال اعضاء نگون بخت از 

دوستان اين  رفته چه حركتي مي توانيد بكنيد؟

را به يقين مي گويم يك ساعت آزاد زندگي 

كردن و ارتباط با خانواده و دوستان در دنياي 

ندگي در اسارت ذهني و آزاد واقعا به يك سال ز

   .جسمي مي ارزد

در وحله اول براي رسيدن به دنياي آزاد 

انتخاب با خود شماست و مطمئن باشيد 

خانواده در هر كجا كه باشيد با جان و دل از 

شما حمايت خواهند كرد و آنچه رجوي روح 

پليد و مريم قجر ساليان سال در مورد زندگي 

د دروغ بوده در جامعه در ذهن من و شما كردن

و در دنياي آزاد هر كس مي تواند تصميم 

دنياي بدون .بگيرد كجا و چطور زندگي بكند 

رجوي روح پليد و قوانين فرقه گرايانه اش 

  .زيباست حتي با سختي هايش

 ضمن تشكر از فرصتي كه در اختيار –
ما داديد در پايان هرگونه مطلبي را كه 

  .الزم به توضيح مي دانيد، بفرمائيد

دوست دارم از اين فرصت استفاده به 

خانواده هايي كه عزيزانشان در اسارت فرقه 

پدران و  .رجوي هستند چند جمله بگويم

مادران، خواهران و برادراني كه عزيزتان در 

اسارت فرقه رجوي هست قسم مي خورم هر 

            شما به عزيزانتان را در  وقت نامه و فيلم

وقت اشك و آه پدر، سايت ها مي بينم، هر 

مادري را مي بينم كه حتي در حسرت شنيدن 

صداي عزيزشان اشك مي ريزند و متاسفانه هر 

  وقت خبر فوت پدر و مادر چشم به راهي را

 .مي خوانم و يا مي شنوم قلبم به درد مي آيد

ولي ايمان و باور داشته باشيد هر وقت صداي آه 

اگر و ناله شما بلند مي شود مطمئن باشيد 

خلق خدا نداند، خالق مي داند كه رجوي روح 

پليد در حق مردم ايران، عراق و حتي اعضاء 

خود و خانواده هاي آنها چه جنايتهائي مرتكب 

  .شده و مي شود

 از شما يك   خانواده اسيران فرقه رجوي

مي دانم هر كس در زندگي فردي .تقاضا دارم

خود با مشكالتي درگير است ولي سكوت شما 

ا باعث خواهد شد مريم قجر و ديگر سران و م

فرقه با خيال راحت به گروگانگيري و اسير نگه 

قسم . داشتن عزيزانتان و دوستانم ادامه بدهد

مريم قجر و سران فرقه رجوي  مي خورم

خانواده ها و جدا شده ها را دشمن اصلي خود 

مي داند و تمام سعي و تالش خود را مي كند 

 ما جدا شده ها را به تهديد تا شما خانواده ها و

و تهمت و افترا ساكت كند ولي مريم قجر 

 .ساكت شدن ما را بايد به گور ببرد و خواهد برد

همچنين از خانواده هاي محترم تقاضا دارم نامه 

و خواسته هاي خود را فقط به درج در سايتها 

  .بسنده نكنند

 اگر برايشان امكان دارد خواسته هاي به 

 به خبر گزاري هاي –يروني بكنند حق خود را ب

 و شكايت –مختلف داخلي و يا خارجي بدهند 

خود از رفتار دولت آلباني در همكاري با سران 

فرقه را به سفارت كشورهاي مختلف خاص 

اروپائي به نماينده گان پارلمان اروپا، دادگاه 

 ارسال كنيد و مطمئن باشيد …پارلمان اروپا و 

عث خواهد شد ماهيت فعاليت گسترده شما با

ضد بشري سران فرقه رجوي بر همه 

 .سياستمداران و حتي مردم عادي اشكار شود

من از طرف خودم و عده اي از دوستانم كه 

براي آزادي عزيزانتان و افشاء جنايات سران 

فرقه رجوي فعاليت مي كنيم قول مي دهيم در 

هر كجا كه باشيم از تالش و همراهي شما 

براي همه ملت ايران آرزوي .كوتاهي نكنيم

سعادت و موفقيت مي كنم و اميدوارم هر چه 

زودتر چشمان شنا خانواده هاي چشم انتظار به 

  .ديدار عزيزانتان روشن شود

  

  

  

  

  

يعني تا  .باز نفر به داخل ايران فرستاده مي شود

قبل از سرنگوني صدام رجوي واقعا راه هاي 

خروج تماما بسته بود ولي با سرنگوني صدام 

ملعون و به طور خاص حضور آمريكايي ها و 

برقراري محلي به نام تيف براي كساني كه 

خواهان جدائي از فرقه رجوي شده بودند يك 

اي تونل براي كساني بود كه روشنايي در انته

واقعا مخالف رجوي بودند و يا كساني كه 

خانواده هايشان به مالقات آمدند و متوجه 

شدند هر آنچه در اين ساليان رجوي براي نگه 

داشتن اعضا در اسارت ذهني و جسمي در 

رابطه با وضع داخل ايران گفته بود دروغ و 

   .دغلي بيش نبوده است

يم رجوي و مريم قجر و يا در اينجا بايد بگو

ديگر سران فرقه انقدر كه از آزادي، 

دمكراسي،حقوق بشر، آزادي بيان وعقيده دم 

مي زنند يك هزارم آن گفته ها را در مناسبات 

خود نداشتند و قوانين فرقه گرايانه اي كه 

رجوي و مريم قجر براي اعضاء تدوين كرده 

 درجه با ادعاهايشان تفاوت 180بودند 

به خاطر اينكه به اين نتيجه رسيده بودم .داشت

فرقه رجوي يك باند مافيايي جنايتكاري هست 

كه فقط براي آنها قدرت و پول اهميت دارد نه 

آزادي مردم در اولين فرصت مناسب به محلي 

كه آمريكايي ها ساخته بودند به همراه شش 

البته چهار سال بودن در . نفر ديگر فرار كرديم

  .تان هاي خود را داردزندان تيف داس

 وضعيت فعلي فرقه رجوي را در –
  .آلباني چگونه تحليل مي كنيد

آلباني آخرين ايستگاه براي فرقه رجوي 

هست و با اينكه هر وقت به اين موضوع فكر 

مي كنم از ته دل ناراحت مي شوم ولي معتقدم 

مريم قجر در آلباني هيچ . بايد واقعيتها را گفت

گون بخت نخواهد كرد و كاري براي اعضاي ن

آنها را از ابتدائي ترين حقوق انساني محروم 

  .كرده و به آن ادامه خواهد داد

درصد اعضاي فرقه رجوي افراد 90

سالخورده و هر كدام از بيماري هاي سخت 

كمر درد، زانو درد، معده درد و مريضي هاي 

داخلي رنج مي برند و مريم قجر و ديگر سران 

 هيچ وقت براي بهبودي فرقه به صورت جدي

اين افراد اقدامي نكرده و نخواهد كرد تا به نقطه 

آن موقع فقط براي . پاياني زندگي برسند

گرفتن سند دفن اعضاي نگون بخت به 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

خانواده ها در نامه نگاري خود فقط به انتشار در سايت ها  �
  بسنده نكنند

  
فرقي ده يا زنده بودن مسعود رجوي در اين وضعيت  مر�

 ندارد
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  تازه هاي

  نشر

 

شيوه نگارش كتاب تسخير شدگان به : كرد
سبك داستاني است در حقيقت روايت به 
صورت خطي نوشته شده و از ابتدا تا انتها به 

از سوي ديگر كتاب . خوبي مشخص است
از زبان اول شخص بيان » تسخير شدگان«
شود، در اين داستان دختري نوجوان  مي
هاي  مان داستان بوده كه در كنار دغدغهقهر

هاي  اش شاهد حوادث و رخداد نوجواني
 متفاوتي از  جديدي شده و پس از آن مرحله
گذارد، اين  زندگي خود را تجربه و پشت سر مي

هايي از  داستان عالوه بر اطالعات تاريخي درس
اين نويسنده  .زندگي را نيز با خود به همراه دارد

تسخير «ري كتابش با عنوان كتاب به نامگذا
براي انتخاب نام : اشاره و بيان كرد» شدگان

كتابم واژگان و اسامي بسياري را جستجو كردم 
و تالشم بر اين بود كه حتماً بتوانم ماهيت 
كتاب را با توجه به نام آن براي مخاطبان روشن 

تسخير «كنم لذا پس از جستجوي فراوان نام 
ين كلمه ارتباط را انتخاب كردم، ا» شدگان

مستقيمي با موضوع داستان دارد و تا حدودي 
محتوا را به مخاطب جوان و نوجوان نشان 

هايي دارد كه  دهد در عين حال جذابيت مي
شود مخاطب به خواندن كتاب ترغيب  باعث مي

شود به عبارت ديگر نام كتاب به قدرت تفكر و 
تصميماتي كه توسط برخي نوجوانان در 

گردد، افرادي كه  ه شده بود باز ميداستان گرفت
در شناخت راه درست از غلط دچار مشكل 
شده بودند و برخي از آنان به دليل انتخاب 
. نادرست در ورطه نابودي قرار گرفتند

ترين بخش كتاب  شائيلوزاده پيرامون جذاب
زماني كه : خاطر نشان كرد» تسخير شدگان«

برادر شخصيت اول داستان براي مدتي جذب 
سازمان منافقين شده و پس از مدني با اتفاقات 

هاي فراوان و پرفراز و نشيب مواجه  و رويداد
شود، متوجه فريب خوردگي خود شده و  مي

براي برگشت و رهايي خود از اين دام تالش 
كند، از اين رو اين داستان پيامي  فراواني مي

بزرگ در خود دارد و آن اين است كه نوجوانان 
دقت كنند تا در دام برخي از بايد هموار 

ها نيفتند، دقت و دوري از ساده انگاري  آسيب
براي هر نوجواني بسيار مهم است و در عين 
حال بايد نوجوان امروز در يابند كه براي حل 
مشكالت تنها به خودشان فكر نكنند بلكه به 
رفع موانع و مشكالت اطرافيان خود نيز توجه 

اي سالم داشته و  معهداشته باشند تا بتوانند جا
  .در كنار همه به راحتي زندگي كنند

 

نوجوان امروز  :يك نويسنده كتاب گفت
كند داستان سازمان منافقين به گذشته  فكر مي
ين اين داستان گردد، اما در حقيقت ا باز مي

هاي من نشان داد  همچنان ادامه دارد، بررسي
كه فرقه تروريستي رجوي همچنان در پي 

به گزارش پايگاه  .جذب نيرو است
تحليلي فراق، مينا شائيلوزاده نويسنده -خبري

وگو با خبرگزاري ميزان پيرامون  كتاب در گفت
 :گفت »تسخير شدگان«مضمون كتاب 

به سازمان  »نتسخير شدگا«مضمون كتاب 
منافقين، ماهيت و نوع جذب جوانان و نوجوانان 

وي در  .به عنوان نيروي ميليشيا پرداخته است
از آنجا كه سازمان  :همين راستا ادامه داد

 رويكردي عجيب را در 60منافقين در دهه 
دستور كار خود قرار داد و تالش كرد با 

هاي گوناگون و به شستشوي مغزي افراد  شيوه
ازد و از اين طريق به جمع آوري ارتشي بپرد

هاي خاص خود  براي خود دست بزند با روش
جوانان و نوجوانان خصوصاً دانشجويان را جذب 
داد،  كرده و آنان را در مسير اهداف خود قرار مي

هايي جوانان را  اين سازمان احساسات و آرمان
وسيله رسيدن به اهداف خود قرار داده و با 

بر تفكرات آنان تاثير هاي خاص  شگرد
گذاشت وخط مشي خود را در ذهن آنان  مي

شائيلوزاده پيرامون علل پرداختن  .داد رسوخ مي
 :بيان كرد »تسخير شدگان«به نوشتن كتاب 

به صورت اتفاقي مطلبي پيرامون سازمان 
منافقين نظرم را جلب كرد، در پي جستجو و 

تري دست  مطالعات بيشتر به اطالعات جذاب
م و متوجه شدم من و بسياري از هم يافت
هايم تا چه ميزان از حوادث و  اي دوره
اطالع هستيم، همين   بي60هاي دهه  رخداد

كمبود اطالعات سبب شد تا در حيطه 
تخصصي خود كه نويسندگي است اقدام به 
تحقيقات بيشتر نموده و در اين زمينه كتابي با 

وي به شيوه .بنويسم» تسخير شدگان«عنوان 
اشاره و ابراز » تسخير شدگان«نگارش كتاب 

مثال در اين  عنوان به. زيست منافقين شود
كتاب آمده است كه اعضاي سازمان در 

هاي موسوم به ديگ شروع به انتقاد از  نشست
رسند كه  خودكرده و به چنان هيجاني مي

عالوه بر فحش و ناسزا به خود حتي بر 
ها  در اين نشست. زنند هايشان آسيب مي بدن

من به خواهر «: گويد  و ميشود فرد بلند مي
مريم خيانت كردم، چراكه همه ذهنم پر از 

ها  گاهي در اين نشست» .تعلقات شخصي است
شود كه يكي از مسئوالن  قدري شور مي آش به

زند كه كافي است، اين  جلسه به فرد نهيب مي
ايي سبب  اما چه مسئله .چرنديات را نگو

ر عمل اي برسند كه د شود تا افراد به نقطه مي
تمام وجود خود را در اختيار فرقه منافقين قرار 

دهد كه حذف  دهند؟ اين كتاب نشان مي مي
ذهنيت تاريخي و جدا كردن فرد از گذشته 

خود اولين راهكار منافقين براي ساختن 
منافقين براي تحقق اين . سازماني است انسان

كرده  هدف، معنا و مفاهيم را در ذهن افراد پاك
ها  ها، معاني جديدي را به آن ريف آنو با بازتع

فرقه رجوي در اين فرآيند ارتباط . دهند مي
افراد با بيرون را قطع و خود را تبديل به تنها 

هاي بيروني  مجراي ارتباطي افراد با واقعيت
شود تا بعد از  اين مسئله سبب مي. كند مي

چندي اشخاص فقط آنچه را كه سازمان 
 ارتباط اعضا با بيرون قطع. خواهد را ببينند مي

ها محصور در نظام زباني  شود آن سبب مي
سازمان شده و حتي قدرت انديشيدن خارج از 

چنين . نظام زباني سازمان را نداشته باشند
شود كه خروجي چنين سازماني افراد  مي
هويتي است كه حاضر به انجام هر اقدام  بي

  .تروريستي هستند
  
  
  
  
  

در گفتمان غالب فرقه رجوي، نوعي «
عنصري كه  .شود ه ميگرايي مهيج ديد عرفان

چيز را به درون فرد  در عين مبهم بودن همه
كاهد و در عمل جهان بيرون را نفي  فرو مي
يك  )عضو فرقه رجوي(مسلك  عارف .كند مي

هدف بيشتر ندارد و آن نيز ذوب شدن در 
شخص اول سازمان و رسيدن به ساحت 

 كتاب سازمان مسعود ».اوست

وه زيست هاي مختلفي از نح تاكنون روايت
. ايم اعضاي فرقه رجوي در عراق و آلباني شنيده

از جلسات انتقاد از خود كه افراد بلند شده و 
كنند تا  عليه خود سخنراني غرايي مي

جمعي و ماجراي ازدواج  هاي دسته طالق
مشمئزكننده مسعود رجوي و مريم 

اي  با مرور اين وقايع اولين مسئله. قجرعضدانلو
كند اين پرسش است  كه در ذهن خطور مي
رسد كه خود را  جايي مي كه چگونه يك فرد به

از همه عناصر هويتي تهي كرده و در اختيار 
دهد كه به اسم رستگاري،  سازماني قرار مي

. كند چيزي جز توهمات به او عرضه نمي
هاي زيادي  ها و پژوهش هرچند تاكنون كتاب

طور  براي پاسخ به اين پرسش منتشرشده، اما به
باره  هايي كه دراين م يكي از بهترين كتابحت

سازمانِ مسعود، روايتِ «منتشرشده، كتاب 
شناسيِ سازمان مجاهدين خلق است در  انسان

كه از سوي محسن » دوران پسا انقالب اسالمي
زال نگاشته و از سوي انتشارات كوير 

اين كتاب نوشتاري است،  .منتشرشده است
 سبكِ زندگي هايي جذاب از خواندني با روايت
گرايانه فرقه رجوي  هاي فرقه مايه بر پايه درون
هاي خواندني از طالق و ازدواج  به همراه روايت

نمادين و معراج جمعي و رقص رهايي و 
نشست غسل و نشست حوض كوثر و نشست 
ديگ و نشست طعمه و نشست پرچم و 
ها  نشست تنگه كه خواندن هركدام از آن

اي از چگونگي  اويهتواند سبب روشن شدن ز مي

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

   در حوزه فرقه رجويهاي نشرتازه نگاهي به يكي از 

 » مسعودسازمان«جدا كردن فرد از گذشته در 
  زاده محسن موسوي
  

  مطرح كرد» تسخير شدگان«نويسنده كتاب 

  فرقه تروريستي رجوي
   به دنبال جذب نيروي جوان است

  

  

قطع ارتباط اعضا با 
 شود ي سبب مرونيب

ها محصور در نظام  آن
 سازمان شده و يزبان
 دنيشي قدرت انديحت

 يخارج از نظام زبان
 سازمان را نداشته باشند

 كه شود ي منيچن
 ي سازمانني چنيخروج
است كه حاضر به افراد 

انجام هر اقدام 
   هستنديستيترور
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 مهاجرت و ساير ادارات معلوم الحال كشور

آلباني است و تباني هاي گسترده آنها با روابط 
 .مي نمايد فاسدتر فرقه منافقين را اثبات

 ميليون دالر به 20هنگامي كه با دريافت 
          خود  دستور آمريكا منافقين را در خاك

مي پذيرند و بدون رعايت استاندارد هاي حقوق 
   اجازه مي دهند يستيبشري به فرقه ترور

اعضاي نگون بختش را در قلعه اي خارج شهر 
 قرار بود در شهر و در   كه زنداني كند در حالي

 باشند،   هتل و زير نظر كميسياري پناهندگي
كننده اين است كه در اين كشور پول،  مشخص

 .منفعت و رشوه حرف اول را مي زند

همانطور كه روابط افراد دولتي اين كشور با 
ناسالم و منفعت  رقه رجوي بر پايه روابطف

          خواهي سوار است مريم قجر توهم برش
همسر رئيس جمهور   كه با دعوت از  مي دارد

آلباني و ديدار با مقامات كشور به دوستي و 
اين كشور نائل آمده و قصد دارد  رفاقت با اركان

  را در اذهان   شويي از قدرت و روابط حسنه

 جز اين   ان مي شودتداعي كند و حقيقت عي
 با    افراد نيست كه روابط سياسي ناسالم اين

 فقط به دليل دالر و پول   سران شرير منافقين
هنگامي كه مقامات اين كشور چشم  .است

خارج  خود را بر روي زنداني كردن افراد در قلعه
شهر مي بندند اجازه ورود بستگان اعضا دزديده 

 

 مرتضي حيدرزاده: فراق

بنا بر خبرهاي رسيده رئيس و چند تن از 
آلباني به  كاركنان رده باالي اداره مهاجرت

دليل فروش برگه اقامت به قيمت يك تا دو 
و همچنين ويزاي  هزار يورو به اتباع خارجي

ه خالف هاي  و انبو   هزار يورو8ايتاليا به قيمت 
همان اداره مهاجرتي كه   .دستگير شدند ديگر

مستمرا در حال اذيت و آزار جدا شدگان فرقه 
 است و به جهت عدم صدور برگه   آلباني در

سال  اقامت و كار براي آنان كه حداقل چند
          است در آنجا ساكن هستند مشكالت 

         سرگرداني و  عديده اي ايجاد مي نمايد و باعث
جدا شده مي شود تا با تاثير بي پولي افراد 

 به دليل   ناراضي، آنها نيز منفي بر روي افراد
عدم اطمينان از وضعيت آينده خود جرئت جدا 

همين اداره معلوم الحالي كه در  .نيابند شدن
برنامه  همدستي و تباني با فرقه، با توطئه اي

 عليه آقاي احسان   ريزي شده و هماهنگ
ايشان در  قامت سال از ا10بيدي كه حداقل 
 او را بازداشت مي نمايند و از   آلباني مي گذرد

يا ويزايي معتبري برايش  صدور برگه اقامت و
خودداري مي كنند و باعث شكنجه و رنج 

اين اعمال ضد انساني و  .شده اند فراوان ايشان
ضد حقوق بشر كه به فرموده نيز انجام مي شود 

ره  فساد گسترده در ادا  كننده وجود مشخص
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مي بينيم كه فرقه رجوي در سكوت معنا داري 
كه اكثر ايالت هاي  فرو رفته و انگار نه انگار

هر روز و . آمريكا در آتش و دود فرو رفته است
هاي جهان انعكاسات جديدي  شب خبرگزاري

ان اين اعتراضات و تظاهرات ضد نژاد از ميز
نشان مي دهند و تالش مي كنند با  پرستي

 تصاوير و فيلم هاي مستند اخبار جديدي را به

 .افكار عمومي جهان ارائه بدهند

سكوت خانم مريم رجوي در رابطه با 
 شلوغي هاي آمريكا يك همسويي با سركوب

جاي تعجب . تظاهر كنندگان را نشان مي دهد
در جايي از   زاويه گفتم كه اگر گربه اياز اين

جهان عطسه كند سريع شبكه هاي فرقه 
 كرده و منعكس  رجوي آن را در بوق و كرنا

اما اكنون مي بينيم كه نه تنها . مي نمايند
كاخ سفيد نشينان توسط  خبري از محكوميت

سران بزهكار سازمان مجاهدين خلق 
د بلكه سكوت آنها تائي نيست) مزاحمين خلق(

كننده اين اقدامات وحشيانه توسط پليس و 
دولتي كه مداخالتش در . است دولت آمريكا

اقصي نقاط جهان براي كسي پوشيده نيست، 
كشتار مسلمانان چه مستقيم و چه  دولتي كه

 غير مستقيم همگان را در سطح جهاني به فكر

فرو مي برد، دولتي كه مستمر سنگ حقوق 
هاي   تمام دولتبشر را به سينه مي زند و به

جهان تذكر رعايت حقوق بشر مي دهد اكنون 
دست به  خودش براي چندمين بار متوالي

سركوب تظاهركنندگان زده است و آنان را با 
قرار مي دهد و يا  تير مستقيم مورد اصابت

دستگير كرده و روانه زندان مي نمايد، حاال به 
       دولت هاي سركوبگر و يا  كمك برخي از
وريستي اقدامات ضد انساني خود گروه هاي تر

 .كرده است را بيشتر

جاي سوال از مريم رجوي وجود دارد كه 
كاخ  نظر تو در اين رابطه چيست؟ چرا عليه

سفيد و دولت مداخله جوي آمريكا هيچ 
پوستان  موضعگيري نداريد؟ چرا به نفع سياه

آمريكا كه زير ضرب نژاد پرستي مستمر 
 يسياه ها ؟ آياسركوب مي شوند حرفي نداريد

آمريكا انسان نيستند؟ يا اينكه به آقاي ترامپ 
ايد تا در اين گونه مواقع  قول مساعدت داده
هر چه كه باشد بر ميزان بي . سكوت نمي آيند

فرقه آبرو باخته رجوي ضريب زده و  آبرويي
 اعضاي مستقر در زندان هاي رجوي در آلباني

را مسئله دار كرده و بقيه هواداران را در هر جا 
براي ما . مي كنند كه باشند غرق در سوال رها

كه زماني در اين فرقه تروريستي حضور داشتيم 
تعجب نيست و مي دانيم كه طرز  اصال قابل

 .تفكر اين فرقه بر اساس تروريسم سوار است

تروريسم عقيده و افكار و جسم و روح ايرانيان و 
اردوگاه مرگ  واده هاي اعضاي موجود درخان

به اميد آن كه هر كس به هر ميزان كه . رجوي
طرح هاي شيطاني اين  مي داند و مي تواند

فرقه شيطاني را برمال كرده و به افكار عمومي 
مثل همين كاري كه بنده . رساني نمايد اطالع

 بايد چهره بزك شده رجوي و. انجام دادم

افشا كرد تا كسي از اين سرانش را براي همگان 
 .مسائل غافل نباشد

 

ر ايالت ها و  است كه دچند  هفته اي :فراق
 شهرهاي مختلف آمريكا به دليل كشته شدن

يك فرد سياه پوست، مردم اين كشور در 
واكنش  التهاب فرو رفته و به خيابان ها ريخته و

تندي در قبال اين رفتار خشن پليس از خود 
رفتار پليس را به  به عبارتي اين. نشان دادند

شديدترين وجه ممكن محكوم كرده و عليه اين 
 .خود ابراز احساسات كردند م با خشماقدا

تقريبا در تمام كشورهاي دنيا كه به ميزاني 
اجتماعي معتقد  به دمكراسي و آزادي هاي

هستند اين اقدام پليس آمريكا را محكوم كردند 
آمريكا و كاخ سفيد نشينان  و از دولت

شخصيت هايي . درخواست اقدام عملي كردند
 اول پيشين بانوي(ميشل اوباما  همچون خانم

 به صحنه آمد و ضمن) اياالت متحده آمريكا

انزجار از اين اقدام پليس آمريكا خواستار يافتن 
          دادن به   پايان  راه حل هاي مناسب و

خشونت هاي فعلي عليه سياه پوستان آمريكا 
، »تيلور سويفت«هنرمنداني همچون  .شد

تهديد  ستاره موزيك آمريكا، دونالد ترامپ را
ال مردم اياالت متحده او را از كاخ كرد كه امس

 !انداخت سفيد بيرون خواهند

در اين ميان انديشه ها و تفكرات مختلفي 
مخالفين . كردند به صحنه آمدند و ابراز نظر

كشتار انسان ها به ويژه سياه پوستان به خاطر 
يك سو و نژاد پرستان و حاميان  نژاد پرستي از

  بالخره هر.اين طرز انديشه هم از سويي ديگر

كسي حرفي زد و زاويه خودش را با اين عمل 
          تعجب اما در كمال. ضد انساني مطرح كرد
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 رسوايي
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س اداره دهند و رئي شده را به آلباني نمي
مهاجرت در كار جداشدگان كارشنكي هاي 

نتيجه اين مي شود كه گند  متعدد مي نمايد
رشوه خواري و ساير فسادهايشان از جاهاي 

   پس متوجه مي شويم. بازمي كند ديگر سر
 رئيس پليس آلباني هم به خاطر صد دالر براي

و اين نمايشات جز   شما روي ميز مير قصد 
همه به خوبي مي  .دمصرف داخلي رنگي ندار

   دانيم كه تمام تقال و عز و جز هاي سران فرقه
دست ندادن حتي يك تن است كه به  براي از

اعمال  انواع اقسام حربه هاي التماس و تهديد تا
    سرانجام كه  غيرقانوني متوسل مي شوند و 
          فردي جدا تقال ها به جايي نمي رسد و
هاي  شيوه    و با  مي شوند آنگاه كين ها شروع

   ات مختلف مواجه  تهديد  ترور شخصيتي و
همان اعضايي كه بسياري شان از  .مي شوند

 30 الي 20نوجواني در فرقه بزرگ شدند و 
 از عمرشان را در حصار گذراندند و پس از   سال

جدايي، التماس و  ماه ها تالش براي انصراف از
نشست گذاشتن و پوئن هاي مختلف، يك شبه 

تيم سوء قصد قلمداد مي  بعد از جدايي عضو
اين همه پستي و خيانت جز از يك فرقه  .شوند

برنمي آيد  رشوه دهنده و مزدور و فرصت طلب
و خوشبختانه در روزگاري به سر مي بريم كه 

 .شود ترفند ها يكي يكي رو مي
 

   به دليل دريافت رشوهمهاجرت آلبانيدستگيري كاركنان اداره 
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 مهاجرت و ساير ادارات معلوم الحال كشور

آلباني است و تباني هاي گسترده آنها با روابط 
 .مي نمايد فاسدتر فرقه منافقين را اثبات

 ميليون دالر به 20هنگامي كه با دريافت 
          خود  دستور آمريكا منافقين را در خاك

مي پذيرند و بدون رعايت استاندارد هاي حقوق 
   اجازه مي دهند يستيبشري به فرقه ترور

اعضاي نگون بختش را در قلعه اي خارج شهر 
 قرار بود در شهر و در   كه زنداني كند در حالي

 باشند،   هتل و زير نظر كميسياري پناهندگي
كننده اين است كه در اين كشور پول،  مشخص

 .منفعت و رشوه حرف اول را مي زند

همانطور كه روابط افراد دولتي اين كشور با 
ناسالم و منفعت  رقه رجوي بر پايه روابطف

          خواهي سوار است مريم قجر توهم برش
همسر رئيس جمهور   كه با دعوت از  مي دارد

آلباني و ديدار با مقامات كشور به دوستي و 
اين كشور نائل آمده و قصد دارد  رفاقت با اركان

  را در اذهان   شويي از قدرت و روابط حسنه

 جز اين   ان مي شودتداعي كند و حقيقت عي
 با    افراد نيست كه روابط سياسي ناسالم اين

 فقط به دليل دالر و پول   سران شرير منافقين
هنگامي كه مقامات اين كشور چشم  .است

خارج  خود را بر روي زنداني كردن افراد در قلعه
شهر مي بندند اجازه ورود بستگان اعضا دزديده 

 

 مرتضي حيدرزاده: فراق

بنا بر خبرهاي رسيده رئيس و چند تن از 
آلباني به  كاركنان رده باالي اداره مهاجرت

دليل فروش برگه اقامت به قيمت يك تا دو 
و همچنين ويزاي  هزار يورو به اتباع خارجي

ه خالف هاي  و انبو   هزار يورو8ايتاليا به قيمت 
همان اداره مهاجرتي كه   .دستگير شدند ديگر

مستمرا در حال اذيت و آزار جدا شدگان فرقه 
 است و به جهت عدم صدور برگه   آلباني در

سال  اقامت و كار براي آنان كه حداقل چند
          است در آنجا ساكن هستند مشكالت 

         سرگرداني و  عديده اي ايجاد مي نمايد و باعث
جدا شده مي شود تا با تاثير بي پولي افراد 

 به دليل   ناراضي، آنها نيز منفي بر روي افراد
عدم اطمينان از وضعيت آينده خود جرئت جدا 

همين اداره معلوم الحالي كه در  .نيابند شدن
برنامه  همدستي و تباني با فرقه، با توطئه اي

 عليه آقاي احسان   ريزي شده و هماهنگ
ايشان در  قامت سال از ا10بيدي كه حداقل 
 او را بازداشت مي نمايند و از   آلباني مي گذرد

يا ويزايي معتبري برايش  صدور برگه اقامت و
خودداري مي كنند و باعث شكنجه و رنج 

اين اعمال ضد انساني و  .شده اند فراوان ايشان
ضد حقوق بشر كه به فرموده نيز انجام مي شود 

ره  فساد گسترده در ادا  كننده وجود مشخص
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مي بينيم كه فرقه رجوي در سكوت معنا داري 
كه اكثر ايالت هاي  فرو رفته و انگار نه انگار

هر روز و . آمريكا در آتش و دود فرو رفته است
هاي جهان انعكاسات جديدي  شب خبرگزاري

ان اين اعتراضات و تظاهرات ضد نژاد از ميز
نشان مي دهند و تالش مي كنند با  پرستي

 تصاوير و فيلم هاي مستند اخبار جديدي را به

 .افكار عمومي جهان ارائه بدهند

سكوت خانم مريم رجوي در رابطه با 
 شلوغي هاي آمريكا يك همسويي با سركوب

جاي تعجب . تظاهر كنندگان را نشان مي دهد
در جايي از   زاويه گفتم كه اگر گربه اياز اين

جهان عطسه كند سريع شبكه هاي فرقه 
 كرده و منعكس  رجوي آن را در بوق و كرنا

اما اكنون مي بينيم كه نه تنها . مي نمايند
كاخ سفيد نشينان توسط  خبري از محكوميت

سران بزهكار سازمان مجاهدين خلق 
د بلكه سكوت آنها تائي نيست) مزاحمين خلق(

كننده اين اقدامات وحشيانه توسط پليس و 
دولتي كه مداخالتش در . است دولت آمريكا

اقصي نقاط جهان براي كسي پوشيده نيست، 
كشتار مسلمانان چه مستقيم و چه  دولتي كه

 غير مستقيم همگان را در سطح جهاني به فكر

فرو مي برد، دولتي كه مستمر سنگ حقوق 
هاي   تمام دولتبشر را به سينه مي زند و به

جهان تذكر رعايت حقوق بشر مي دهد اكنون 
دست به  خودش براي چندمين بار متوالي

سركوب تظاهركنندگان زده است و آنان را با 
قرار مي دهد و يا  تير مستقيم مورد اصابت

دستگير كرده و روانه زندان مي نمايد، حاال به 
       دولت هاي سركوبگر و يا  كمك برخي از
وريستي اقدامات ضد انساني خود گروه هاي تر

 .كرده است را بيشتر

جاي سوال از مريم رجوي وجود دارد كه 
كاخ  نظر تو در اين رابطه چيست؟ چرا عليه

سفيد و دولت مداخله جوي آمريكا هيچ 
پوستان  موضعگيري نداريد؟ چرا به نفع سياه

آمريكا كه زير ضرب نژاد پرستي مستمر 
 يسياه ها ؟ آياسركوب مي شوند حرفي نداريد

آمريكا انسان نيستند؟ يا اينكه به آقاي ترامپ 
ايد تا در اين گونه مواقع  قول مساعدت داده
هر چه كه باشد بر ميزان بي . سكوت نمي آيند

فرقه آبرو باخته رجوي ضريب زده و  آبرويي
 اعضاي مستقر در زندان هاي رجوي در آلباني

را مسئله دار كرده و بقيه هواداران را در هر جا 
براي ما . مي كنند كه باشند غرق در سوال رها

كه زماني در اين فرقه تروريستي حضور داشتيم 
تعجب نيست و مي دانيم كه طرز  اصال قابل

 .تفكر اين فرقه بر اساس تروريسم سوار است

تروريسم عقيده و افكار و جسم و روح ايرانيان و 
اردوگاه مرگ  واده هاي اعضاي موجود درخان

به اميد آن كه هر كس به هر ميزان كه . رجوي
طرح هاي شيطاني اين  مي داند و مي تواند

فرقه شيطاني را برمال كرده و به افكار عمومي 
مثل همين كاري كه بنده . رساني نمايد اطالع

 بايد چهره بزك شده رجوي و. انجام دادم

افشا كرد تا كسي از اين سرانش را براي همگان 
 .مسائل غافل نباشد

 

ر ايالت ها و  است كه دچند  هفته اي :فراق
 شهرهاي مختلف آمريكا به دليل كشته شدن

يك فرد سياه پوست، مردم اين كشور در 
واكنش  التهاب فرو رفته و به خيابان ها ريخته و

تندي در قبال اين رفتار خشن پليس از خود 
رفتار پليس را به  به عبارتي اين. نشان دادند

شديدترين وجه ممكن محكوم كرده و عليه اين 
 .خود ابراز احساسات كردند م با خشماقدا

تقريبا در تمام كشورهاي دنيا كه به ميزاني 
اجتماعي معتقد  به دمكراسي و آزادي هاي

هستند اين اقدام پليس آمريكا را محكوم كردند 
آمريكا و كاخ سفيد نشينان  و از دولت

شخصيت هايي . درخواست اقدام عملي كردند
 اول پيشين بانوي(ميشل اوباما  همچون خانم

 به صحنه آمد و ضمن) اياالت متحده آمريكا

انزجار از اين اقدام پليس آمريكا خواستار يافتن 
          دادن به   پايان  راه حل هاي مناسب و

خشونت هاي فعلي عليه سياه پوستان آمريكا 
، »تيلور سويفت«هنرمنداني همچون  .شد

تهديد  ستاره موزيك آمريكا، دونالد ترامپ را
ال مردم اياالت متحده او را از كاخ كرد كه امس

 !انداخت سفيد بيرون خواهند

در اين ميان انديشه ها و تفكرات مختلفي 
مخالفين . كردند به صحنه آمدند و ابراز نظر

كشتار انسان ها به ويژه سياه پوستان به خاطر 
يك سو و نژاد پرستان و حاميان  نژاد پرستي از

  بالخره هر.اين طرز انديشه هم از سويي ديگر

كسي حرفي زد و زاويه خودش را با اين عمل 
          تعجب اما در كمال. ضد انساني مطرح كرد
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 رسوايي

 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

س اداره دهند و رئي شده را به آلباني نمي
مهاجرت در كار جداشدگان كارشنكي هاي 

نتيجه اين مي شود كه گند  متعدد مي نمايد
رشوه خواري و ساير فسادهايشان از جاهاي 

   پس متوجه مي شويم. بازمي كند ديگر سر
 رئيس پليس آلباني هم به خاطر صد دالر براي

و اين نمايشات جز   شما روي ميز مير قصد 
همه به خوبي مي  .دمصرف داخلي رنگي ندار

   دانيم كه تمام تقال و عز و جز هاي سران فرقه
دست ندادن حتي يك تن است كه به  براي از

اعمال  انواع اقسام حربه هاي التماس و تهديد تا
    سرانجام كه  غيرقانوني متوسل مي شوند و 
          فردي جدا تقال ها به جايي نمي رسد و
هاي  شيوه    و با  مي شوند آنگاه كين ها شروع

   ات مختلف مواجه  تهديد  ترور شخصيتي و
همان اعضايي كه بسياري شان از  .مي شوند

 30 الي 20نوجواني در فرقه بزرگ شدند و 
 از عمرشان را در حصار گذراندند و پس از   سال

جدايي، التماس و  ماه ها تالش براي انصراف از
نشست گذاشتن و پوئن هاي مختلف، يك شبه 

تيم سوء قصد قلمداد مي  بعد از جدايي عضو
اين همه پستي و خيانت جز از يك فرقه  .شوند

برنمي آيد  رشوه دهنده و مزدور و فرصت طلب
و خوشبختانه در روزگاري به سر مي بريم كه 

 .شود ترفند ها يكي يكي رو مي
 

   به دليل دريافت رشوهمهاجرت آلبانيدستگيري كاركنان اداره 
  

 ر شدعلت كارشكني هاي اداره مهاجرت عليه جداشده هاي فرقه رجوي آشكا
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  تازه هاي

  نشر

 

شيوه نگارش كتاب تسخير شدگان به : كرد
سبك داستاني است در حقيقت روايت به 
صورت خطي نوشته شده و از ابتدا تا انتها به 

از سوي ديگر كتاب . خوبي مشخص است
از زبان اول شخص بيان » تسخير شدگان«
شود، در اين داستان دختري نوجوان  مي
هاي  مان داستان بوده كه در كنار دغدغهقهر

هاي  اش شاهد حوادث و رخداد نوجواني
 متفاوتي از  جديدي شده و پس از آن مرحله
گذارد، اين  زندگي خود را تجربه و پشت سر مي

هايي از  داستان عالوه بر اطالعات تاريخي درس
اين نويسنده  .زندگي را نيز با خود به همراه دارد

تسخير «ري كتابش با عنوان كتاب به نامگذا
براي انتخاب نام : اشاره و بيان كرد» شدگان

كتابم واژگان و اسامي بسياري را جستجو كردم 
و تالشم بر اين بود كه حتماً بتوانم ماهيت 
كتاب را با توجه به نام آن براي مخاطبان روشن 

تسخير «كنم لذا پس از جستجوي فراوان نام 
ين كلمه ارتباط را انتخاب كردم، ا» شدگان

مستقيمي با موضوع داستان دارد و تا حدودي 
محتوا را به مخاطب جوان و نوجوان نشان 

هايي دارد كه  دهد در عين حال جذابيت مي
شود مخاطب به خواندن كتاب ترغيب  باعث مي

شود به عبارت ديگر نام كتاب به قدرت تفكر و 
تصميماتي كه توسط برخي نوجوانان در 

گردد، افرادي كه  ه شده بود باز ميداستان گرفت
در شناخت راه درست از غلط دچار مشكل 
شده بودند و برخي از آنان به دليل انتخاب 
. نادرست در ورطه نابودي قرار گرفتند

ترين بخش كتاب  شائيلوزاده پيرامون جذاب
زماني كه : خاطر نشان كرد» تسخير شدگان«

برادر شخصيت اول داستان براي مدتي جذب 
سازمان منافقين شده و پس از مدني با اتفاقات 

هاي فراوان و پرفراز و نشيب مواجه  و رويداد
شود، متوجه فريب خوردگي خود شده و  مي

براي برگشت و رهايي خود از اين دام تالش 
كند، از اين رو اين داستان پيامي  فراواني مي

بزرگ در خود دارد و آن اين است كه نوجوانان 
دقت كنند تا در دام برخي از بايد هموار 

ها نيفتند، دقت و دوري از ساده انگاري  آسيب
براي هر نوجواني بسيار مهم است و در عين 
حال بايد نوجوان امروز در يابند كه براي حل 
مشكالت تنها به خودشان فكر نكنند بلكه به 
رفع موانع و مشكالت اطرافيان خود نيز توجه 

اي سالم داشته و  معهداشته باشند تا بتوانند جا
  .در كنار همه به راحتي زندگي كنند

 

نوجوان امروز  :يك نويسنده كتاب گفت
كند داستان سازمان منافقين به گذشته  فكر مي
ين اين داستان گردد، اما در حقيقت ا باز مي

هاي من نشان داد  همچنان ادامه دارد، بررسي
كه فرقه تروريستي رجوي همچنان در پي 

به گزارش پايگاه  .جذب نيرو است
تحليلي فراق، مينا شائيلوزاده نويسنده -خبري

وگو با خبرگزاري ميزان پيرامون  كتاب در گفت
 :گفت »تسخير شدگان«مضمون كتاب 

به سازمان  »نتسخير شدگا«مضمون كتاب 
منافقين، ماهيت و نوع جذب جوانان و نوجوانان 

وي در  .به عنوان نيروي ميليشيا پرداخته است
از آنجا كه سازمان  :همين راستا ادامه داد

 رويكردي عجيب را در 60منافقين در دهه 
دستور كار خود قرار داد و تالش كرد با 

هاي گوناگون و به شستشوي مغزي افراد  شيوه
ازد و از اين طريق به جمع آوري ارتشي بپرد

هاي خاص خود  براي خود دست بزند با روش
جوانان و نوجوانان خصوصاً دانشجويان را جذب 
داد،  كرده و آنان را در مسير اهداف خود قرار مي

هايي جوانان را  اين سازمان احساسات و آرمان
وسيله رسيدن به اهداف خود قرار داده و با 

بر تفكرات آنان تاثير هاي خاص  شگرد
گذاشت وخط مشي خود را در ذهن آنان  مي

شائيلوزاده پيرامون علل پرداختن  .داد رسوخ مي
 :بيان كرد »تسخير شدگان«به نوشتن كتاب 

به صورت اتفاقي مطلبي پيرامون سازمان 
منافقين نظرم را جلب كرد، در پي جستجو و 

تري دست  مطالعات بيشتر به اطالعات جذاب
م و متوجه شدم من و بسياري از هم يافت
هايم تا چه ميزان از حوادث و  اي دوره
اطالع هستيم، همين   بي60هاي دهه  رخداد

كمبود اطالعات سبب شد تا در حيطه 
تخصصي خود كه نويسندگي است اقدام به 
تحقيقات بيشتر نموده و در اين زمينه كتابي با 

وي به شيوه .بنويسم» تسخير شدگان«عنوان 
اشاره و ابراز » تسخير شدگان«نگارش كتاب 

مثال در اين  عنوان به. زيست منافقين شود
كتاب آمده است كه اعضاي سازمان در 

هاي موسوم به ديگ شروع به انتقاد از  نشست
رسند كه  خودكرده و به چنان هيجاني مي

عالوه بر فحش و ناسزا به خود حتي بر 
ها  در اين نشست. زنند هايشان آسيب مي بدن

من به خواهر «: گويد  و ميشود فرد بلند مي
مريم خيانت كردم، چراكه همه ذهنم پر از 

ها  گاهي در اين نشست» .تعلقات شخصي است
شود كه يكي از مسئوالن  قدري شور مي آش به

زند كه كافي است، اين  جلسه به فرد نهيب مي
ايي سبب  اما چه مسئله .چرنديات را نگو

ر عمل اي برسند كه د شود تا افراد به نقطه مي
تمام وجود خود را در اختيار فرقه منافقين قرار 

دهد كه حذف  دهند؟ اين كتاب نشان مي مي
ذهنيت تاريخي و جدا كردن فرد از گذشته 

خود اولين راهكار منافقين براي ساختن 
منافقين براي تحقق اين . سازماني است انسان

كرده  هدف، معنا و مفاهيم را در ذهن افراد پاك
ها  ها، معاني جديدي را به آن ريف آنو با بازتع

فرقه رجوي در اين فرآيند ارتباط . دهند مي
افراد با بيرون را قطع و خود را تبديل به تنها 

هاي بيروني  مجراي ارتباطي افراد با واقعيت
شود تا بعد از  اين مسئله سبب مي. كند مي

چندي اشخاص فقط آنچه را كه سازمان 
 ارتباط اعضا با بيرون قطع. خواهد را ببينند مي

ها محصور در نظام زباني  شود آن سبب مي
سازمان شده و حتي قدرت انديشيدن خارج از 

چنين . نظام زباني سازمان را نداشته باشند
شود كه خروجي چنين سازماني افراد  مي
هويتي است كه حاضر به انجام هر اقدام  بي

  .تروريستي هستند
  
  
  
  
  

در گفتمان غالب فرقه رجوي، نوعي «
عنصري كه  .شود ه ميگرايي مهيج ديد عرفان

چيز را به درون فرد  در عين مبهم بودن همه
كاهد و در عمل جهان بيرون را نفي  فرو مي
يك  )عضو فرقه رجوي(مسلك  عارف .كند مي

هدف بيشتر ندارد و آن نيز ذوب شدن در 
شخص اول سازمان و رسيدن به ساحت 

 كتاب سازمان مسعود ».اوست

وه زيست هاي مختلفي از نح تاكنون روايت
. ايم اعضاي فرقه رجوي در عراق و آلباني شنيده

از جلسات انتقاد از خود كه افراد بلند شده و 
كنند تا  عليه خود سخنراني غرايي مي

جمعي و ماجراي ازدواج  هاي دسته طالق
مشمئزكننده مسعود رجوي و مريم 

اي  با مرور اين وقايع اولين مسئله. قجرعضدانلو
كند اين پرسش است  كه در ذهن خطور مي
رسد كه خود را  جايي مي كه چگونه يك فرد به

از همه عناصر هويتي تهي كرده و در اختيار 
دهد كه به اسم رستگاري،  سازماني قرار مي

. كند چيزي جز توهمات به او عرضه نمي
هاي زيادي  ها و پژوهش هرچند تاكنون كتاب

طور  براي پاسخ به اين پرسش منتشرشده، اما به
باره  هايي كه دراين م يكي از بهترين كتابحت

سازمانِ مسعود، روايتِ «منتشرشده، كتاب 
شناسيِ سازمان مجاهدين خلق است در  انسان

كه از سوي محسن » دوران پسا انقالب اسالمي
زال نگاشته و از سوي انتشارات كوير 

اين كتاب نوشتاري است،  .منتشرشده است
 سبكِ زندگي هايي جذاب از خواندني با روايت
گرايانه فرقه رجوي  هاي فرقه مايه بر پايه درون
هاي خواندني از طالق و ازدواج  به همراه روايت

نمادين و معراج جمعي و رقص رهايي و 
نشست غسل و نشست حوض كوثر و نشست 
ديگ و نشست طعمه و نشست پرچم و 
ها  نشست تنگه كه خواندن هركدام از آن

اي از چگونگي  اويهتواند سبب روشن شدن ز مي

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

   در حوزه فرقه رجويهاي نشرتازه نگاهي به يكي از 

 » مسعودسازمان«جدا كردن فرد از گذشته در 
  زاده محسن موسوي
  

  مطرح كرد» تسخير شدگان«نويسنده كتاب 

  فرقه تروريستي رجوي
   به دنبال جذب نيروي جوان است

  

  

قطع ارتباط اعضا با 
 شود ي سبب مرونيب

ها محصور در نظام  آن
 سازمان شده و يزبان
 دنيشي قدرت انديحت

 يخارج از نظام زبان
 سازمان را نداشته باشند

 كه شود ي منيچن
 ي سازمانني چنيخروج
است كه حاضر به افراد 

انجام هر اقدام 
   هستنديستيترور
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 دلدادگان

 

با توجه به اينكه دولت شما مسئوليت ميزباني 
 سازمان را پذيرفته از شما تقاضا مي اعضاي اين

كنيم به رسم انسانيت به ما اجازه دهيد تا به 
كشورتان سفر كرده و بتوانيم با فرزندم ديداري 

  ».داشته باشيم
جنايت يك  خانواده اسدزاده پيگير

  فرقه رجوي توسطبيوتروريستي

وي در يك جنايت فرقه تروريستي رج
يكي از جدا شده هاي خود را  بيوتروريستي

به گزارش فراق، اسد اسدزاده يكي از  .كردبيمار 
جدا شده هاي فرقه رجوي ساكن يكي از 
كشورهاي اروپايي مي باشد كه بالفاصله پس از 
اعالم جدايي به يك بيماري سخت مبتال گشته 

  .است
  
  
  
  
  
  
  
  

خانواده بر اساس اخبار رسيده به فراق، 
ايشان به جد پيگير شكايت از نهادهاي بين 

 و فرقه رجوي را عامل اين بيماري بودهالمللي 
مي دانند كه در صورت اثبات نهايي اين 
         موضوع، فرقه رجوي بايد در دادگاه هاي 

  .بين المللي پاسخگو باشد
 اده محمدرضا گوياپيام از طرف خانو

خواهر چشم انتظار محمدرضا گويا در يك 
پيام از دلتنگي هاي خود و خانواده در فراق 

محمدرضا از دوم آذر سال  .گفتبرادرش 
 . به اسارت فرقه رجوي درآمده است1366

  )پيمان  (پيام از طرف مادرعلي فاتحي
مهرانگيز رضايي، مادر چشم انتظار علي 
فاتحي بيش از سه دهه مي باشد كه در 

 .حسرت رسيدن صدايي از فرزند خود است

رضيه بقايي، خواهر چشم انتظار يكي م
مادر مي گويد  :از اسيران فرقه رجوي

  مبادا تب كني دلبندم
رضيه بقايي، خواهر چشم انتظار يكي از م

 .اسيران فرقه رجوي به برادر خود نامه نوشت

سالهاست كه عكست مهمان سفره هاي 
هفت سينمان شده ولي اين بهار شعله غربتش 

مي سوزاند دلمان را از اينكه . داغ تر است
ازاينكه نمي دانيم  .نگران سالمتي تو هستيم

اين بالي خانمان سوز كرونا چه برسرت آورده؟ 
مادر را به گونه اي نگران كرده كه با عكست 

 انجمن نجات مركز خراسان .سخن مي گويد
  رضوي

شم انتظار يكي از اقدس بندي، مادر چ
فرزندم خودت را  :اسيران فرقه رجوي

 نجات بده

اقدس بندي، مادر چشم انتظار يكي از 
يك  :اسيران فرقه رجوي با انتشار نامه اي گفت

م سري آدم هاي خدا نشناس كه حيف است نا
آدم روي آنها گذاشت، فرزند ما را ربوده و او را 

  .زنداني كردند
نامه رسمي خانواده هاي اسيران فرقه 
رجوي در استان اردبيل به كميسر عالي 

  سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
خانواده هاي اسيران فرقه رجوي در استان 
اردبيل به كميسر عالي سازمان ملل متحد در 

به گزارش پايگاه  .ان نامه نوشتندامور پناهندگ
تحليلي فراق، خانواده هاي عضو انجمن -خبري

نجات استان اردبيل در اين نامه خواستار نگاه 
مسئوالنه تر سازمان ملل متحد نسبت به 
وضعيت اعضاي حاضر و جدايي طلب درون و 
وضعيت حقوق بشر در كمپ هاي فرقه رجوي 

خطاب به   نامه اين خانواده ها بخشي از.شدند
با نهايت  :به شرح زير استفيليپو گراندي 

تاسف بايد گفت دولت آلباني ارزش هاي 
همچون عدالت و حقوق بشر را فداي كسب 

با . منافع سياسي و كمك هاي مالي نموده است
توجه به نقش و جايگاه ارزشمند كميساريا، 
ماهيت كامال غيرسياسي و اهداف واالي انساني و 

 اساسنامه 2مصرح در ماده _بشردوستانه آن 
 از حضرتعالي _كميسارياي عالي پناهندگان

تقاضا داريم اوال با توجه به گزارش هاي متعدد 
درخصوص وضعيت نگران كننده اعضا در كمپ 
سازمان نسبت به تسهيل امكان برقراري ارتباط 
ميان اعضا و خانواده هاي خود تحت نظارت 

اد و كامل و در چارچوب رهنمودهاي آن نه
ضمن رعايت حقوق دولت ميزبان، اقدامات الزم 
را به عمل آورده و ثانيا رويكرد فعاالنه و مسئوالنه 
تري را نسبت به وضعيت اعضاي مخالف و 
جدايي طلب درون سازمان و وضعيت حقوق 

  . بشر در كمپ هاي سازمان اتخاذ گردانيد
  
  
  
  
  
  

برادر چشم انتظار » طهمورث ناظري«پيام 
  يكي از اسيران فرقه رجوي

  
  
  
  
  
  
  
  

. برادر عزيزم سميع جان، دلتنگت شديم
 هم آمد ولي ما از حضور شما در خانه 99سال 

داداش جان به خدا  . پدري بي بهره مانديم
دلتنگتيم ولي به كجا پناه ببريم چگونه به زبان 

  .وريمبيا
عبداله مستانه، برادري كه بي صبرانه 

  منتظر ديدار است
عبداله مستانه، با انتشار فيلمي در فضاي 
مجازي خطاب به برادر اسير خود در فرقه 

  سال است كه چشم به راه33 :رجوي گفت
  .آمدنت هستيم

خانواده هاي اسيران فرقه رجوي با 
پويش امضا به صحنه مبارزه با فرقه رجوي 

  آمدند
 هزار 10بر اساس اخبار موثق رسيده، پويش 

نفري خانواده هاي اسيران فرقه رجوي، موجي از 
شادماني در ميان اعضاي ناراضي فرقه در آلباني 

خانواده هاي اسيران فرقه  .ايجاد كرده است
رجوي در پيامي خطاب به ادي راما، نخست 

ها  وزير كشور آلباني خواسته اند كه به خانواده
اجازه بدهد تا با عزيزانشان در اردوگاه فرقه واقع 

 .ارتباط داشته باشند »مانز«در 

راكي، مادر رنج ديده يكي از اسيران 
 سال است چشم انتظار 25 :فرقه رجوي
 ديدار هستم

مادر رنج ديده يكي از اسيران فرقه رجوي 
 سال است انتظار ديدن 25بيش از  :گفت

به گزارش  .فرزندم محمدرضا راكي را مي كشم
تان فراق به نقل از انجمن نجات مركز خوزس

ادي راما   خانم راكي با انتشار نامه اي به   
من مادري  «:نخست وزير كشور آلباني نوشت

 سال است انتظار ديدن 25هستم كه بيش از 
فرزندم به نام محمدرضا راكي را مي كشم، او 

حال  .االن در آلباني و مقر مجاهدين خلق است

ميان اعضاي دور از هم افتاده يك خانواده 
  .گرديده است

اين اقدام خانواده ها از جهات مختلف هم 
        ستودني است و هم نمايانگر درك صحيح
آن ها از ساختاري كه عزيزان آنها را به نوعي 

چه آنكه پس از تالش . گروگان گرفته است
حيرت انگيز برخي خانواده ها در حضور مقابل 
كمپ اشرف و عزم و اراده آنها براي مالقات 

ازمان كه از بعد رسانه اي و افكار عزيزان خود، س
عمومي تحت فشار سنگيني قرار گرفته بود 
تالش كرد تا مثال با تحريك تعدادي از آنها به 
سنگ پراني و نيز تنظيم چند مصاحبه 
سفارشي اين گونه القا نمايد كه اين اعضا خود 

از آن . قلبا تمايلي به مالقات خانواده ندارند
 منتشر شده از جمله مي توان به مصاحبه

اميراصالن حسن زاده اشاره كرد كه به طور 
خاص در واكنش به اقدامات فداكارانه مادر 

گرچه در . ايشان خانم ثريا عبداللهي منتشر شد

» نامادري«آن مصاحبه اميراصالن از كلمه 
) با پوزش از اين مادر فداكار(استفاده مي كند 

فيلم اما شخصا به عنوان يك بيننده و ثالثي كه 
را مشاهده نموده هرگز نتوانستم بپذيرم آن 
جوان مكنونات قلبي خود را و اعتقاد دروني اش 

شايد دليلي برآن نداشته . را بر زبان آورده است
باشم اما از نگاه شخصي ام تصنعي بودن و 
فرمايشي بودن اين مصاحبه و ديكته شدن آن 

) و اميراصالن ها(امير اصالن . عبارات هويدا بود
مي توانند از نظام حاكم بر ايران متنفر باشند، 
آمال و آرزوهاي آنها در مبارزه و تالش براي 
براندازي خالصه شود، به شدت عاشق و دلداده 
رجوي ها باشند و در مسير اهداف خود قدم 

اما وجود ) صرفنظر از نادرستي آنها(بردارند 
تنفر از خانواده، دشمني با مادر و خواهراني كه 

د تنها آرزويشان ديدار دوباره جوان شاي
رعنايشان است دستكم براي حقير نامفهوم و 

حتي اگر يك درصد .غيرقابل پذيرش است

خانواده، بزرگترين دشمن و «اين گزاره كه 
        مانع پيشبرد فعاليتهاي سازمان شمرده 

به روشني در رويه و مواضع اعضاي »مي شود
اين تقابل تا بدان  .سازمان اثبات گرديده است

حد است كه مي توان ادعا كرد امروزه رهبران 
سازمان بيش از آنكه با دولت ايران يا طرحها و 

ته باشند در حال مبارزه عوامل دولتي تقابل داش
و ستيز با خانواده هاي اعضاي تحت فرمان خود 

سيل درخواستهاي مالقات، تشكيل  .هستند
انجمن ها و نهادهاي مرتبط، راه اندازي كمپين 
درخواست براي مالقات با عزيزان خود و 
مكاتبات با مقامات مختلف اروپايي و آلبانيايي 

جالب . ستبخشي از فعاليتهاي اين خانواده ها
اين است كه در تمامي اين فعاليتها، سازمان 
مجاهدين خلق به عنوان يك تشكيالت كامال 
غيردمكراتيك با رهبري توتاليتر و ساختاري به 
شدت متصلب و غيرمنعطف توصيف مي شود 
كه مانع حتي برقراري يك ارتباط ساده و عادي 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  

  نگاهي به مفهوم خانواده در فرقه ضد عاطفه رجوي

 ! دشمنيا ياور بزرگترين
   فراق - محمد رحمانيان
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         وجود آنها كاشته شده كه در اين صورت 
مي توان آنها را قربانياني دانست كه نيازمند 
مدارا و مماشات اند و بايد براي نجات آنها از 

تالش هاي .چنگال شيطاني رجوي ها ايثار كرد
خانواده ها طبيعتا مقابله رسانه اي گسترده فرقه 

جوي را به همراه خواهد داشت اما به نظر ر
اينجانب از بسياري جهات اين تالش هاي 
هدفمند مردمي مي تواند حتي از اقدامات 

به خصوص اگر از سوي . دولتي نيز موثرتر افتد
خانواده هاي اعضا صورت گيرد كه دست سران 
سازمان را براي مظلوم نمايي و شانتاژ مي 

 شمسي و به 60از ميانه هاي دهه   .بندد
خصوص پس از جنگ تحميلي عراق عليه ايران 
رجوي متوجه شد كه ديگر زمينه هاي جذابيت 
اين سازمان براي جوانان از ميان رفته و به 
عبارتي سازمان به خصوص پس از فضاحت 
عمليات فروغ جاويدانش ديگر فلسفه وجودي 

  . خود را از دست داده است
اختار را به از اينجا به بعد تالش نمود كه س

نحوي بازتعريف كند كه ورود در سازمان آُسان 
رجوي به خوبي مي . و خروج از آن دشوار باشد

دانست كه ديگر كسي حاضر نيست تحت تاثير 
خزعبالت وي از زندگي و آرامش و پيشرفت 
خود گذشته و عمر خود را در كمپ ها و در 

 

بپذيريم كه اين نفرت در وجود وي و امثال وي 
 بايد   واقعا نهادينه شده است، پس منطقا

بپذيريم كه با تعدادي افراد بيمار مواجه هستيم 
رقه اي مجاهدين كه تحت تاثير آموزه هاي ف

خلق نسبت به نزديك ترين و عزيزترين 
وابستگان خود نيز حس تنفر يافته اند و نيازمند 
ريكاوري ذهني و اقدامات روان درمانگرانه 

در چنين حالتي به خودي خود اين . هستند
پرسش در اذهان شكل مي گيرد كه كسي كه 

آن (تابدين حد از مادر فداكار خود متنفر شده 
ي كه سالهاست نام وي را صدا مي زند، هم مادر

ماهها پشت در قربانگاه اشرف براي ديدار 
فرزندش ضجه زده و يك ايران وي را بخاطر 
تالش هايش براي بازگرداندن فرزندش تحسين 

، چگونه چنين كسي مي تواند منادي )مي كنند
و پيام آور عشق و محبت بين انسانها، صلح و 

  . استپاسخ مشخص! نوعدوستي باشد؟
از نگاه خانواده هاي اعضاي سازمان، عزيزان 
آنها قرباني تشكيالت فرقه اي هستند كه يا در 
نتيجه محدوديت ها و سخت گيري هاي رايج 
در سازمان، اعضا جرات ابراز تمايالت دروني 
خود براي ارتباط با خانواده را ندارند يا اينكه 
قرباني مغزشويي و كنترل ذهني سران فرقه 

اند كه در نتيجه آن بذر كينه و تنفر در شده 
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اين عضو جدا شده تصريح   .رجوي نيز پرداختم 

نوشتن اين كتاب مدت يازده سال زمان برد : كرد

چون مي خواستم كتاب كاملي باشد، البته قسمتي از 

كتاب را به رفتن به اشرف بعد از جدا شدن 

اختصاص دادم چون وقتي به همراه خانواده ها به 

اشرف رفتم به واقع به شناخت كامل تري از ماهيت 

در اين كتاب : او ادامه داد .فرقه اي رجوي رسيدم

سعي شده با در نظر گرفتن همه ابعاد چه در زمينه 

اعتقادي، سياسي و تشكيالتي شناخت كافي به 

خواننده داده شود و آنها دريابند كه اين سازمان به 

كجا در منجالب اصطالح مدافع حقوق انسان ها تا 

بي حقوقي فرو رفته و مرزي براي خيانت و وطن 

 425اين كتاب در  .فروشي باقي نگذاشته است 

صفحه نوشته شده است و هر خواننده مي تواند با 

مطالعه آن به شناخت كاملي از ماهيت فرقه اي 

  .سازمان مجاهدين برسد 

  

  

  

 

 

مجاهدين خلق از شعار آزادي »نويسنده كتاب 

تصميم گرفتم  :گفت»تا مزدوري و جاسوسي

تجربيات و خاطرات خود را از دو دهه حضور در فرقه 

رجوي به رشته تحرير در بياوريم كه تكميل اين 

 فراق، هادي به گزارش . سال زمان برد11خاطرات 

شباني كه در انجمن نجات مركز مازندران در راستاي 

افشاگري از جنايت هاي فرقه رجوي تالش مي كند 

درباره انگيزه هاي خود از انتشار اين كتاب اظهار 

من خودم به خاطر فريبكاري شعارهاي  :داشت

دروغين رجوي جذب فرقه رجوي شدم و نزديك به 

وده و به تمام دو دهه در مناسباتش زندگي نم

برخوردها و اعتقادات شان و موارد ديگر اشراف پيدا 

من دريافتم اين سازمان روي دروغ : وي افزود .كردم

و فريبكاري بنا نهاده شده و به همين خاطر بعد از 

جدايي تصميم گرفتم تجربيات و خاطرات خود را به 

رشته تحرير در بياوريم تا درسي براي نسل جوان 

  .ند من اسير فريب هاي رجوي نشوند باشد كه مان

اين : شباني در مورد محتواي كتاب خود گفت

كتاب درباره فعاليت هاي فرقه رجوي از مقطع بعد از 

 تا دوران جدا 1357پيروزي انقالب اسالمي در سال 

 مي باشد و براي اينكه شناخت 1383شدن در سال 

فراهم كنم، به   درستي از سازمان براي خواننده را 

فعاليت هاي سازمان در زمان شاه و خيانت هاي 
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  روي خط

 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

لذا شروع به وضع قواعدي . جلسات تلف كند
زمان را به يك فرقه تمام عيار مبدل نمود كه سا

عمده فعاليتها ناظر بر مغزشويي و كنترل . كرد
خانواده و مسائل عاطفي دشمن . رواني افراد بود

اصلي براي پيشبرد امور سازمان معرفي شدند و 
ترتيبات اداره سازمان به گونه اي پيش رفت كه 
اعضا به موجوداتي مطيع، فاقد هرگونه انگيزه 

اطفي و قابل كنترل تبديل شوند و احساسي ع
اما امروز و البته پس از قرباني شدن   …

بسياري افراد، خوشبختانه شاهد اقدامات فعاالنه 
خانواده ها با پشتكار و عزمي مثال زدني هستيم 
كه ترديدي ندارم كه اين رويكرد خانواده ها 
موقعيت اين فرقه و توانايي البيگري آن در 

احدود زيادي مخدوش كشورهاي ديگر را ت
  .خواهد ساخت

اگر مي خواهيد وحشت سران فرقه از 
خانواده ها را بهتر دريابيد و البته وقاحت و تفكر 
ضدانساني و غيرشرافتمندانه مسعود رجوي 
بيش از پيش آشكار گردد محتواي فايل صوتي 

خانواده مجاهدين يا «يا كتاب تحت عنوان 
به پيام مسعود رجوي : مزدوران ارتجاع

را مالحظه كنيد كه به !! »مجاهدان شهر شرف
وضوح حاكي از خشم و كالفگي سران فرقه از 

  .اقدامات خانواده هاست
  

  

 

 
 

  :»مجاهدين خلق از شعار آزادي تا مزدوري و جاسوسي«نويسنده كتاب 

  روي دروغ و فريبكاري بنا نهاده شده استفرقهاين 

 

مقابله با حضور احتمالي خانواده ها در آلباني 
آن افراد مغزشويي مي  انجام مي گيرد و طي

شوند كه اگر خانواده شما به آلباني آمد بايد 
آنها بياستيد و بگوئيد ما شما را  محكم جلوي
فرقه  سران: اين عضو تصريح كرد .نمي خواهيم
رگذاري بيشتر اراجيف خود روي به منظور تاثي

شده هاي فرقه  ذهن اعضا، خاطراتي از كشته
نقل و عنوان مي كنند ما تنها كسي هستيم كه 

           توانيم از بين ببريم و  حكومت ايران را مي
 !عده اي بيچاره چشم اميدشان به شماست

با » 3اشرف «اين عضو حاضر در مقر فرقه 

به دنبال : يك عضو فرقه رجوي گفت
 كمپين جمع آوري درخواست ديدار توسط

خانواده ها، فرقه رجوي براي اعضايي كه 
             خانواده هاي فعال دارند، نشست برگزار

ع در گفت و گو با خبرنگار فراق . م .مي كند
خانواده ها به مقر  رسيدن صداي: اظهار داشت

موجي از شادماني ميان اعضاي  » 3اشرف «
كرده و سران فرقه به جهت  ناراضي ايجاد

وحشت از اين موضوع براي افرادي كه خانواده 
فعالي دارند نشست هاي توجيهي برگزار  هاي

راستاي  اين اقدام ها در: وي افزود .مي كنند

حاضر براي   در حالاشاره به اينكه فرماندهان
افرادي كه خواهان جدايي هستند شرايط 

قرنطينه مي فرستد  سختي گذاشته و آنها را به
تا اطالعات آنها به زعم خودشان سوخته شود، 

اكنون اجازه تردد به داخل شهر به  هم: افزود
از  بهانه كرونا به سختي داده مي شود و افراد

  .اين جهت بسيار تحت فشار هستند
حاضر  در پايان از خانواده هاي اعضايع . م

خواست كه از تالش هاي خود خسته نشوند و 
هاي آنها در  مطمئن باشند كه تك تك فعاليت

 .راستاي رهايي عزيزان آنها تاثيرگذار است

  
  
 

 

  :عضو فرقه رجوي در گفت و گو با فراق
 

  ارند، نشست برگزار مي كندرجوي براي اعضايي كه خانواده هاي فعال د فرقه
  

 جدايي در آلباني  قرنطينه و شكنجه افراد خواهان�از حضور احتمالي خانواده ها در آلباني  وحشت�

 

  

 شبردي پي براي دشمن اصليخانواده و مسائل عاطف
اما امروز و البته پس از   شدندي معرففرقه رجويامور 
 اقدامات اهد افراد، خوشبختانه شياري شدن بسيقربان

   مي هستي مثال زدنيفعاالنه خانواده ها با پشتكار و عزم
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         وجود آنها كاشته شده كه در اين صورت 
مي توان آنها را قربانياني دانست كه نيازمند 
مدارا و مماشات اند و بايد براي نجات آنها از 

تالش هاي .چنگال شيطاني رجوي ها ايثار كرد
خانواده ها طبيعتا مقابله رسانه اي گسترده فرقه 

جوي را به همراه خواهد داشت اما به نظر ر
اينجانب از بسياري جهات اين تالش هاي 
هدفمند مردمي مي تواند حتي از اقدامات 

به خصوص اگر از سوي . دولتي نيز موثرتر افتد
خانواده هاي اعضا صورت گيرد كه دست سران 
سازمان را براي مظلوم نمايي و شانتاژ مي 

 شمسي و به 60از ميانه هاي دهه   .بندد
خصوص پس از جنگ تحميلي عراق عليه ايران 
رجوي متوجه شد كه ديگر زمينه هاي جذابيت 
اين سازمان براي جوانان از ميان رفته و به 
عبارتي سازمان به خصوص پس از فضاحت 
عمليات فروغ جاويدانش ديگر فلسفه وجودي 

  . خود را از دست داده است
اختار را به از اينجا به بعد تالش نمود كه س

نحوي بازتعريف كند كه ورود در سازمان آُسان 
رجوي به خوبي مي . و خروج از آن دشوار باشد

دانست كه ديگر كسي حاضر نيست تحت تاثير 
خزعبالت وي از زندگي و آرامش و پيشرفت 
خود گذشته و عمر خود را در كمپ ها و در 

 

بپذيريم كه اين نفرت در وجود وي و امثال وي 
 بايد   واقعا نهادينه شده است، پس منطقا

بپذيريم كه با تعدادي افراد بيمار مواجه هستيم 
رقه اي مجاهدين كه تحت تاثير آموزه هاي ف

خلق نسبت به نزديك ترين و عزيزترين 
وابستگان خود نيز حس تنفر يافته اند و نيازمند 
ريكاوري ذهني و اقدامات روان درمانگرانه 

در چنين حالتي به خودي خود اين . هستند
پرسش در اذهان شكل مي گيرد كه كسي كه 

آن (تابدين حد از مادر فداكار خود متنفر شده 
ي كه سالهاست نام وي را صدا مي زند، هم مادر

ماهها پشت در قربانگاه اشرف براي ديدار 
فرزندش ضجه زده و يك ايران وي را بخاطر 
تالش هايش براي بازگرداندن فرزندش تحسين 

، چگونه چنين كسي مي تواند منادي )مي كنند
و پيام آور عشق و محبت بين انسانها، صلح و 

  . استپاسخ مشخص! نوعدوستي باشد؟
از نگاه خانواده هاي اعضاي سازمان، عزيزان 
آنها قرباني تشكيالت فرقه اي هستند كه يا در 
نتيجه محدوديت ها و سخت گيري هاي رايج 
در سازمان، اعضا جرات ابراز تمايالت دروني 
خود براي ارتباط با خانواده را ندارند يا اينكه 
قرباني مغزشويي و كنترل ذهني سران فرقه 

اند كه در نتيجه آن بذر كينه و تنفر در شده 
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اين عضو جدا شده تصريح   .رجوي نيز پرداختم 

نوشتن اين كتاب مدت يازده سال زمان برد : كرد

چون مي خواستم كتاب كاملي باشد، البته قسمتي از 

كتاب را به رفتن به اشرف بعد از جدا شدن 

اختصاص دادم چون وقتي به همراه خانواده ها به 

اشرف رفتم به واقع به شناخت كامل تري از ماهيت 

در اين كتاب : او ادامه داد .فرقه اي رجوي رسيدم

سعي شده با در نظر گرفتن همه ابعاد چه در زمينه 

اعتقادي، سياسي و تشكيالتي شناخت كافي به 

خواننده داده شود و آنها دريابند كه اين سازمان به 

كجا در منجالب اصطالح مدافع حقوق انسان ها تا 

بي حقوقي فرو رفته و مرزي براي خيانت و وطن 

 425اين كتاب در  .فروشي باقي نگذاشته است 

صفحه نوشته شده است و هر خواننده مي تواند با 

مطالعه آن به شناخت كاملي از ماهيت فرقه اي 

  .سازمان مجاهدين برسد 

  

  

  

 

 

مجاهدين خلق از شعار آزادي »نويسنده كتاب 

تصميم گرفتم  :گفت»تا مزدوري و جاسوسي

تجربيات و خاطرات خود را از دو دهه حضور در فرقه 

رجوي به رشته تحرير در بياوريم كه تكميل اين 

 فراق، هادي به گزارش . سال زمان برد11خاطرات 

شباني كه در انجمن نجات مركز مازندران در راستاي 

افشاگري از جنايت هاي فرقه رجوي تالش مي كند 

درباره انگيزه هاي خود از انتشار اين كتاب اظهار 

من خودم به خاطر فريبكاري شعارهاي  :داشت

دروغين رجوي جذب فرقه رجوي شدم و نزديك به 

وده و به تمام دو دهه در مناسباتش زندگي نم

برخوردها و اعتقادات شان و موارد ديگر اشراف پيدا 

من دريافتم اين سازمان روي دروغ : وي افزود .كردم

و فريبكاري بنا نهاده شده و به همين خاطر بعد از 

جدايي تصميم گرفتم تجربيات و خاطرات خود را به 

رشته تحرير در بياوريم تا درسي براي نسل جوان 

  .ند من اسير فريب هاي رجوي نشوند باشد كه مان

اين : شباني در مورد محتواي كتاب خود گفت

كتاب درباره فعاليت هاي فرقه رجوي از مقطع بعد از 

 تا دوران جدا 1357پيروزي انقالب اسالمي در سال 

 مي باشد و براي اينكه شناخت 1383شدن در سال 

فراهم كنم، به   درستي از سازمان براي خواننده را 

فعاليت هاي سازمان در زمان شاه و خيانت هاي 
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 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

لذا شروع به وضع قواعدي . جلسات تلف كند
زمان را به يك فرقه تمام عيار مبدل نمود كه سا

عمده فعاليتها ناظر بر مغزشويي و كنترل . كرد
خانواده و مسائل عاطفي دشمن . رواني افراد بود

اصلي براي پيشبرد امور سازمان معرفي شدند و 
ترتيبات اداره سازمان به گونه اي پيش رفت كه 
اعضا به موجوداتي مطيع، فاقد هرگونه انگيزه 

اطفي و قابل كنترل تبديل شوند و احساسي ع
اما امروز و البته پس از قرباني شدن   …

بسياري افراد، خوشبختانه شاهد اقدامات فعاالنه 
خانواده ها با پشتكار و عزمي مثال زدني هستيم 
كه ترديدي ندارم كه اين رويكرد خانواده ها 
موقعيت اين فرقه و توانايي البيگري آن در 

احدود زيادي مخدوش كشورهاي ديگر را ت
  .خواهد ساخت

اگر مي خواهيد وحشت سران فرقه از 
خانواده ها را بهتر دريابيد و البته وقاحت و تفكر 
ضدانساني و غيرشرافتمندانه مسعود رجوي 
بيش از پيش آشكار گردد محتواي فايل صوتي 

خانواده مجاهدين يا «يا كتاب تحت عنوان 
به پيام مسعود رجوي : مزدوران ارتجاع

را مالحظه كنيد كه به !! »مجاهدان شهر شرف
وضوح حاكي از خشم و كالفگي سران فرقه از 

  .اقدامات خانواده هاست
  

  

 

 
 

  :»مجاهدين خلق از شعار آزادي تا مزدوري و جاسوسي«نويسنده كتاب 

  روي دروغ و فريبكاري بنا نهاده شده استفرقهاين 

 

مقابله با حضور احتمالي خانواده ها در آلباني 
آن افراد مغزشويي مي  انجام مي گيرد و طي

شوند كه اگر خانواده شما به آلباني آمد بايد 
آنها بياستيد و بگوئيد ما شما را  محكم جلوي
فرقه  سران: اين عضو تصريح كرد .نمي خواهيم
رگذاري بيشتر اراجيف خود روي به منظور تاثي

شده هاي فرقه  ذهن اعضا، خاطراتي از كشته
نقل و عنوان مي كنند ما تنها كسي هستيم كه 

           توانيم از بين ببريم و  حكومت ايران را مي
 !عده اي بيچاره چشم اميدشان به شماست

با » 3اشرف «اين عضو حاضر در مقر فرقه 

به دنبال : يك عضو فرقه رجوي گفت
 كمپين جمع آوري درخواست ديدار توسط

خانواده ها، فرقه رجوي براي اعضايي كه 
             خانواده هاي فعال دارند، نشست برگزار

ع در گفت و گو با خبرنگار فراق . م .مي كند
خانواده ها به مقر  رسيدن صداي: اظهار داشت

موجي از شادماني ميان اعضاي  » 3اشرف «
كرده و سران فرقه به جهت  ناراضي ايجاد

وحشت از اين موضوع براي افرادي كه خانواده 
فعالي دارند نشست هاي توجيهي برگزار  هاي

راستاي  اين اقدام ها در: وي افزود .مي كنند

حاضر براي   در حالاشاره به اينكه فرماندهان
افرادي كه خواهان جدايي هستند شرايط 

قرنطينه مي فرستد  سختي گذاشته و آنها را به
تا اطالعات آنها به زعم خودشان سوخته شود، 

اكنون اجازه تردد به داخل شهر به  هم: افزود
از  بهانه كرونا به سختي داده مي شود و افراد

  .اين جهت بسيار تحت فشار هستند
حاضر  در پايان از خانواده هاي اعضايع . م

خواست كه از تالش هاي خود خسته نشوند و 
هاي آنها در  مطمئن باشند كه تك تك فعاليت

 .راستاي رهايي عزيزان آنها تاثيرگذار است

  
  
 

 

  :عضو فرقه رجوي در گفت و گو با فراق
 

  ارند، نشست برگزار مي كندرجوي براي اعضايي كه خانواده هاي فعال د فرقه
  

 جدايي در آلباني  قرنطينه و شكنجه افراد خواهان�از حضور احتمالي خانواده ها در آلباني  وحشت�

 

  

 شبردي پي براي دشمن اصليخانواده و مسائل عاطف
اما امروز و البته پس از   شدندي معرففرقه رجويامور 
 اقدامات اهد افراد، خوشبختانه شياري شدن بسيقربان

   مي هستي مثال زدنيفعاالنه خانواده ها با پشتكار و عزم
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 دلدادگان

 

با توجه به اينكه دولت شما مسئوليت ميزباني 
 سازمان را پذيرفته از شما تقاضا مي اعضاي اين

كنيم به رسم انسانيت به ما اجازه دهيد تا به 
كشورتان سفر كرده و بتوانيم با فرزندم ديداري 

  ».داشته باشيم
جنايت يك  خانواده اسدزاده پيگير

  فرقه رجوي توسطبيوتروريستي

وي در يك جنايت فرقه تروريستي رج
يكي از جدا شده هاي خود را  بيوتروريستي

به گزارش فراق، اسد اسدزاده يكي از  .كردبيمار 
جدا شده هاي فرقه رجوي ساكن يكي از 
كشورهاي اروپايي مي باشد كه بالفاصله پس از 
اعالم جدايي به يك بيماري سخت مبتال گشته 

  .است
  
  
  
  
  
  
  
  

خانواده بر اساس اخبار رسيده به فراق، 
ايشان به جد پيگير شكايت از نهادهاي بين 

 و فرقه رجوي را عامل اين بيماري بودهالمللي 
مي دانند كه در صورت اثبات نهايي اين 
         موضوع، فرقه رجوي بايد در دادگاه هاي 

  .بين المللي پاسخگو باشد
 اده محمدرضا گوياپيام از طرف خانو

خواهر چشم انتظار محمدرضا گويا در يك 
پيام از دلتنگي هاي خود و خانواده در فراق 

محمدرضا از دوم آذر سال  .گفتبرادرش 
 . به اسارت فرقه رجوي درآمده است1366

  )پيمان  (پيام از طرف مادرعلي فاتحي
مهرانگيز رضايي، مادر چشم انتظار علي 
فاتحي بيش از سه دهه مي باشد كه در 

 .حسرت رسيدن صدايي از فرزند خود است

رضيه بقايي، خواهر چشم انتظار يكي م
مادر مي گويد  :از اسيران فرقه رجوي

  مبادا تب كني دلبندم
رضيه بقايي، خواهر چشم انتظار يكي از م

 .اسيران فرقه رجوي به برادر خود نامه نوشت

سالهاست كه عكست مهمان سفره هاي 
هفت سينمان شده ولي اين بهار شعله غربتش 

مي سوزاند دلمان را از اينكه . داغ تر است
ازاينكه نمي دانيم  .نگران سالمتي تو هستيم

اين بالي خانمان سوز كرونا چه برسرت آورده؟ 
مادر را به گونه اي نگران كرده كه با عكست 

 انجمن نجات مركز خراسان .سخن مي گويد
  رضوي

شم انتظار يكي از اقدس بندي، مادر چ
فرزندم خودت را  :اسيران فرقه رجوي

 نجات بده

اقدس بندي، مادر چشم انتظار يكي از 
يك  :اسيران فرقه رجوي با انتشار نامه اي گفت

م سري آدم هاي خدا نشناس كه حيف است نا
آدم روي آنها گذاشت، فرزند ما را ربوده و او را 

  .زنداني كردند
نامه رسمي خانواده هاي اسيران فرقه 
رجوي در استان اردبيل به كميسر عالي 

  سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
خانواده هاي اسيران فرقه رجوي در استان 
اردبيل به كميسر عالي سازمان ملل متحد در 

به گزارش پايگاه  .ان نامه نوشتندامور پناهندگ
تحليلي فراق، خانواده هاي عضو انجمن -خبري

نجات استان اردبيل در اين نامه خواستار نگاه 
مسئوالنه تر سازمان ملل متحد نسبت به 
وضعيت اعضاي حاضر و جدايي طلب درون و 
وضعيت حقوق بشر در كمپ هاي فرقه رجوي 

خطاب به   نامه اين خانواده ها بخشي از.شدند
با نهايت  :به شرح زير استفيليپو گراندي 

تاسف بايد گفت دولت آلباني ارزش هاي 
همچون عدالت و حقوق بشر را فداي كسب 

با . منافع سياسي و كمك هاي مالي نموده است
توجه به نقش و جايگاه ارزشمند كميساريا، 
ماهيت كامال غيرسياسي و اهداف واالي انساني و 

 اساسنامه 2مصرح در ماده _بشردوستانه آن 
 از حضرتعالي _كميسارياي عالي پناهندگان

تقاضا داريم اوال با توجه به گزارش هاي متعدد 
درخصوص وضعيت نگران كننده اعضا در كمپ 
سازمان نسبت به تسهيل امكان برقراري ارتباط 
ميان اعضا و خانواده هاي خود تحت نظارت 

اد و كامل و در چارچوب رهنمودهاي آن نه
ضمن رعايت حقوق دولت ميزبان، اقدامات الزم 
را به عمل آورده و ثانيا رويكرد فعاالنه و مسئوالنه 
تري را نسبت به وضعيت اعضاي مخالف و 
جدايي طلب درون سازمان و وضعيت حقوق 

  . بشر در كمپ هاي سازمان اتخاذ گردانيد
  
  
  
  
  
  

برادر چشم انتظار » طهمورث ناظري«پيام 
  يكي از اسيران فرقه رجوي

  
  
  
  
  
  
  
  

. برادر عزيزم سميع جان، دلتنگت شديم
 هم آمد ولي ما از حضور شما در خانه 99سال 

داداش جان به خدا  . پدري بي بهره مانديم
دلتنگتيم ولي به كجا پناه ببريم چگونه به زبان 

  .وريمبيا
عبداله مستانه، برادري كه بي صبرانه 

  منتظر ديدار است
عبداله مستانه، با انتشار فيلمي در فضاي 
مجازي خطاب به برادر اسير خود در فرقه 

  سال است كه چشم به راه33 :رجوي گفت
  .آمدنت هستيم

خانواده هاي اسيران فرقه رجوي با 
پويش امضا به صحنه مبارزه با فرقه رجوي 

  آمدند
 هزار 10بر اساس اخبار موثق رسيده، پويش 

نفري خانواده هاي اسيران فرقه رجوي، موجي از 
شادماني در ميان اعضاي ناراضي فرقه در آلباني 

خانواده هاي اسيران فرقه  .ايجاد كرده است
رجوي در پيامي خطاب به ادي راما، نخست 

ها  وزير كشور آلباني خواسته اند كه به خانواده
اجازه بدهد تا با عزيزانشان در اردوگاه فرقه واقع 

 .ارتباط داشته باشند »مانز«در 

راكي، مادر رنج ديده يكي از اسيران 
 سال است چشم انتظار 25 :فرقه رجوي
 ديدار هستم

مادر رنج ديده يكي از اسيران فرقه رجوي 
 سال است انتظار ديدن 25بيش از  :گفت

به گزارش  .فرزندم محمدرضا راكي را مي كشم
تان فراق به نقل از انجمن نجات مركز خوزس

ادي راما   خانم راكي با انتشار نامه اي به   
من مادري  «:نخست وزير كشور آلباني نوشت

 سال است انتظار ديدن 25هستم كه بيش از 
فرزندم به نام محمدرضا راكي را مي كشم، او 

حال  .االن در آلباني و مقر مجاهدين خلق است

ميان اعضاي دور از هم افتاده يك خانواده 
  .گرديده است

اين اقدام خانواده ها از جهات مختلف هم 
        ستودني است و هم نمايانگر درك صحيح
آن ها از ساختاري كه عزيزان آنها را به نوعي 

چه آنكه پس از تالش . گروگان گرفته است
حيرت انگيز برخي خانواده ها در حضور مقابل 
كمپ اشرف و عزم و اراده آنها براي مالقات 

ازمان كه از بعد رسانه اي و افكار عزيزان خود، س
عمومي تحت فشار سنگيني قرار گرفته بود 
تالش كرد تا مثال با تحريك تعدادي از آنها به 
سنگ پراني و نيز تنظيم چند مصاحبه 
سفارشي اين گونه القا نمايد كه اين اعضا خود 

از آن . قلبا تمايلي به مالقات خانواده ندارند
 منتشر شده از جمله مي توان به مصاحبه

اميراصالن حسن زاده اشاره كرد كه به طور 
خاص در واكنش به اقدامات فداكارانه مادر 

گرچه در . ايشان خانم ثريا عبداللهي منتشر شد

» نامادري«آن مصاحبه اميراصالن از كلمه 
) با پوزش از اين مادر فداكار(استفاده مي كند 

فيلم اما شخصا به عنوان يك بيننده و ثالثي كه 
را مشاهده نموده هرگز نتوانستم بپذيرم آن 
جوان مكنونات قلبي خود را و اعتقاد دروني اش 

شايد دليلي برآن نداشته . را بر زبان آورده است
باشم اما از نگاه شخصي ام تصنعي بودن و 
فرمايشي بودن اين مصاحبه و ديكته شدن آن 

) و اميراصالن ها(امير اصالن . عبارات هويدا بود
مي توانند از نظام حاكم بر ايران متنفر باشند، 
آمال و آرزوهاي آنها در مبارزه و تالش براي 
براندازي خالصه شود، به شدت عاشق و دلداده 
رجوي ها باشند و در مسير اهداف خود قدم 

اما وجود ) صرفنظر از نادرستي آنها(بردارند 
تنفر از خانواده، دشمني با مادر و خواهراني كه 

د تنها آرزويشان ديدار دوباره جوان شاي
رعنايشان است دستكم براي حقير نامفهوم و 

حتي اگر يك درصد .غيرقابل پذيرش است

خانواده، بزرگترين دشمن و «اين گزاره كه 
        مانع پيشبرد فعاليتهاي سازمان شمرده 

به روشني در رويه و مواضع اعضاي »مي شود
اين تقابل تا بدان  .سازمان اثبات گرديده است

حد است كه مي توان ادعا كرد امروزه رهبران 
سازمان بيش از آنكه با دولت ايران يا طرحها و 

ته باشند در حال مبارزه عوامل دولتي تقابل داش
و ستيز با خانواده هاي اعضاي تحت فرمان خود 

سيل درخواستهاي مالقات، تشكيل  .هستند
انجمن ها و نهادهاي مرتبط، راه اندازي كمپين 
درخواست براي مالقات با عزيزان خود و 
مكاتبات با مقامات مختلف اروپايي و آلبانيايي 

جالب . ستبخشي از فعاليتهاي اين خانواده ها
اين است كه در تمامي اين فعاليتها، سازمان 
مجاهدين خلق به عنوان يك تشكيالت كامال 
غيردمكراتيك با رهبري توتاليتر و ساختاري به 
شدت متصلب و غيرمنعطف توصيف مي شود 
كه مانع حتي برقراري يك ارتباط ساده و عادي 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  

  نگاهي به مفهوم خانواده در فرقه ضد عاطفه رجوي

 ! دشمنيا ياور بزرگترين
   فراق - محمد رحمانيان

 



 
 

 

    

    

  

  

 

  

  

  

    

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  »ايستي باغچه«در تپه هاي  ساله يك پدر 33انتظار 

در حال  كه »حمداله«.  به انتظار نشسته است»ايستي باغچه«هاي سرسبز   كه در تپهشود سال مي 33 »حمداله مستانه«درپ

 به منظور انجام خدمت سربازي راهي  ايران و عراق و در اواخر دوران جنگ1366 در سال  يكي از اسيران فرقه رجوي استحاضر

 هم اما آيم مي كه حالم خوب است و يك زمان به ايراننوشت  نوم اين مضهب  هشت ماه نامه اي ازوي بعد .مناطق جنگي شد

چشم از اين جهان   كه تنها آرزويش گرفتن عروسي براي فرزندش بود ويرنج ديده مادر . سال گذشته است33 رفتناز اين  اكنون

از روستاهاي توابع استان » ايستي باغچه«.  برادران، خواهران و پدر سالخورده اش در حسرت وصال او هستندخاكي فروبست و

  .اردبيل است
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   ي با محمد رزاقي اختصاصيگفت و گو
  :ي جدا شده از فرقه رجويميعضو قد

  

   ستگاهي اني آخريآلبان

   استي فرقه رجويبرا
  

  اسيران فرقه رجويخانواده هاي 

  منتظر همراهي دولت آلباني
  

www.feraghnews.ir  

  

  هاي اسيران فرقه رجوي اي در حوزه خانواده ترين گروه رسانه ين و پرمخاطبتر فعال

  

  

 نامه ـراقـف

 جنايتكارسركردگان 

خانواده هاي اعضاي خود را 

  تهديد به سيلي كردند
  

8  

  ارباب فرقه رجوي
  در حال خفه شدن است

 20  
 

  صداي وقتي

   پر مهر خانواده ها را

   از راديوي خودرو شنيدم
22  

 

  تان آمريكاآيا سياه پوس
  از نظر مريم رجوي 

  انسان نيستند؟
31  

  
 

   هاني نشي آلبانيا جنگ رسانه
  راني با ملت ا

  

 يي فرصت طالكرونا،

  كي يبرا

 25 11 يخي تارروسيو
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