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فــراق   نامه
  

  به ترامپ رجويتبريكِ مريماز افشاي نامه فرقه دجال رجوي عصبانيت 

  قرار بي ذهنسندروم  و نامهجنجال يك 
    

   
  
  
  
  

  دچار حمالت شديدي از سوي اعضا و حاميان خارجي خود شده  تبريك رجوي به ترامپ پس از افشاي نامهفرقه تروريستي رجوي
 هاي تكراري دانسته است بندي حرف اي با سرهم  و تنها راه چاره را به انتشار بيانيه

  مشاهده  ها با ايران قابل  هاي دموكرات سياست  4  قرار بي سندروم ذهنجنجال يك نامه و
است و اين امر بر كسي پوشيده نيست؛ اما 

الحال با ادبيات و فرهنگ   سخنان فياينكه اين
سازماني منطبق نيست جاي تعجب ندارد، زيرا 

داران احتمالي دولت آتي آمريكا  االن سكان
هاي گذشته  ها هستند و قطعاً حرف دموكرات

 تروريستي كه روزي فرقهاز . بايد انكار شود
كشتار افسران آمريكايي و مبارزه با 

لوحه اقدامات داري را سر سرمايه  امپرياليسم
اكنون تحت  اش كرده بود ولي هم تشكيالتي

آمريكا شده است، ديگر چنين   فرمان و آويزان
كس تعجبي  تغيير ناگهاني رويكردها براي هيچ

جمالت فوق تنها بررسي ظاهر اين بيانيه  .ندارد
اما پشت پرده اين نامه سراسيمه   است،

 پس از افشاي فرقه تروريستي رجويچيست؟ 
ه دچار حمالت شديدي از سوي اعضا اين نام

و حاميان خارجي خود شده است و تنها راه 
بندي  اي با سرهم چاره را به انتشار بيانيه

بر اساس . هاي تكراري دانسته است حرف
هاي مستند، تعدادي از اعضاي اين  گزارش

 در كشورهاي فرقهو دفاتر نمايندگي   فرقه
 رجوي يي با اعتراض به نامه تبريك مريماروپا

اشتباه استراتژيك و «به ترامپ، اين نامه را، 
 عنوان »ناپذير به كارزار مبارزه ضربه جبران

جهت است   افراد از اين ناراحتي اين. كنند مي
كه تبريك مريم رجوي و افشاي آن موجب از 

در   فرقههاي اعضا و هواداران  بين رفتن تالش
 .آينده كردن تشكيالت است اين چند سال و بي

ما در بعد ديگر، افشاي اين نامه موجب ا
افزايش نارضايتي دروني اعضاي كمپ اشرف 

 در آلباني شده است و كار را براي مريم 3
رجوي و مسئولين سازمان بسيار سخت كرده 

افشاي نامه تبريك مريم رجوي به . است
ترامپ در كنار اخبار ناگوار ديگري همچون 

ر اعضا ومي شيوع ويروس كرونا و افزايش مرگ
هاي اخراج منافقين از آلباني به  و سپس زمزمه

اين صفحه   ابتدا اينكه شبكه اجتماعي توييتر
را نه به دليل اعتراض دفتر استيون بردبري به 
جعلي بودن اين صفحه بلكه به دليل انتشار 

استيون . محتواي غيرقانوني مسدود كرده است
ونقل ترامپ طي  زير حملبردبري، معاون و

هاي تبريك پيروزي  يك رشته توئيت، پيام
 آمريكا را از سوي 2020ترامپ در انتخابات 

اشخاص متعدد منتشر كرد كه پيام مريم رجوي 
ها   يكي از پيامفرقه تروريستي رجويسركرده 

 مدعي شد كه اين صفحه پس فرقه رجوي. بود
از اعتراض دفتر بردبري به شبكه اجتماعي 

شبكه اجتماعي   .مسدود شده است  توييتر،
هاي ترامپ مبني بر  چندي پيش پيام  توييتر

پيروزي وي در انتخابات را به دليل مغايرت با 
 رجوي تروريستي  فرقه.قانون حذف كرد
كند كه محتواي اين نامه مغاير  همچنين ادعا مي

با ادبيات اين سازمان است اما خود عيان است 
هاي   منتقد سياست هموارهفرقهكه اين 
ويژه دولت باراك اوباما بوده  ها به دموكرات

وجوي ساده در  با يك جست. است
ها و انتقادات تند  ها، سخنراني بيانيه  اينترنت،

مريم رجوي و ساير سران منافقين از 

  

گسيختگي و افزايش  ي، موجب از هم
گزارش اخير  .تعارضات تشكيالتي شده است

 از روند شيوع ويروس Gazeta Impactسايت 
ومير اعضاي منافقين  كرونا و افزايش مرگ

 در آلباني، بر اين نكته صحه گذاشت 3اشرف 
 براي حفظ چارچوب ويفرقه رجكه همچنان 

 در 3سازي وضعيت اشرف  خود از شفاف
كند و از طرف ديگر با  آلباني خودداري مي

توجه به فقدان تجهيزات پزشكي در داخل 
اشرف، مانع ورود نهادهاي پزشكي آلبانيايي 

 به نوشته تسنيم، اين درحالي است كه. شود مي
 فرقهچندي پيش زهره مريخي مسئول اول 

خاك « در نشستي، آلباني را يرجوتروريستي 
 اعالم كرده بود كه با »ميهن و وطن مجاهدين

، سند 3جمهور آلباني در اشرف  حضور رئيس
آنچه  .آن به نام مجاهدين ثبت شده است

مشخص است اين است كه مريم رجوي و 
بسيار از افشاي اين نامه   فرقهسركرده هاي 

  . اند عصباني و نگران شده

اتيوپ  به رجوي دجال فرقهافشاي نامه سركرده 
آشفتگي و عصبانيت  دونالد ترامپ باعث ايجاد

 و حاميان آنها فرقهدر بين اعضاي ارشد اين 
 . شده است

  به دنبال افشاي » يعقوب معراجي«:  گرفت افشاگريتصميم به يك عضو نجات يافته از فرقه :پست الكترونيكي
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 سايت

     5 در فرانسه رفتارهاي غيرقانوني فرقه رجوي
  7 ترور ناجوانمردانه فشاي نامه تبريك پس از ابه گزارش فراق، 

به دونالد ترامپ از سوي   در انتخابات  پيروزي
، رجوي   تروريستيفرقهمريم رجوي، سركرده 

 با عصبانيت و سراسيمگي به دنبال فرقهاين 
آنچه . سرپوش گذاشتن بر اين موضوع است

در ظاهر و البته در پشت پرده اين رويداد 
 از جهات متعدد فرقه رجويمشخص است، 

كه با آشفتگي  گرفتهادي قرار فشار زي تحت
اقدام به جوابيه و جعلي خواندن اين اخبار 

 .است  كرده
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 18  رجوي خارج شده است مريمواناز ت »3اشرف «كنترل  
  22 حقه اي كثيف جهت استثمار زنان در فرقه رجوي تساوي زن و مرد يگيري داخلي از دستور پ«در حقيقت 

 و انتشار بيانيه جعلي خواندن »افشاكننده نامه
به جلو مريم رجوي و سران   اين نامه، فرار رو

هاي   است تا مانع پاسخگويي به نارضايتيفرقه
به تعبير  .داخلي و حاميان خارجي خود شود

ديگر ظاهر امر اين است كه بايد در كنار انواع 
 ازجمله هاي جسمي و روحي و اقسام بيماري

 شايع شده 3كرونا و سرطان كه در اشرف 
است، بيماري ديگري با نام سندروم ذهن 

قرار را به ليست آنان ثبت كرد كه عصبانيت  بي
و آشفتگي از افشاي نامه مريم رجوي و متهم 

  . كردن ديگران از عالئم آن است
 رجويتروريستي   فرقه  در پايان بايد گفت

در پشت حربه اشتباهات خود را   نمي تواند
 پنهان كند كه حتي اين اخبارجعلي خواندن 

رنگ باخته   هم فرقهحربه براي خود اعضاي 
  .است
  

  :يس بوك
 25  در آلباني به اجبار ناپديد شدندفرقه رجوياعضاي  

facebook.com/feraghnews 
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«قصه   26 كَند ي كه براي رسيدن به پدر كوه مي»فرهاد
 27اين داستان سرايي نيست، صداي عشق است  
28كرد ود افتخار فروشي خ انگلي كه به وطن  
 ،شهادت مي دهم كه :عضو نجات يافته از فرقه سركوبگر رجوي گفت و گو با هادي ناصري مقدم

  29 خانواده ها تخم رهايي را در دل من و بقيه كاشتند
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 خبر اول

 اردبيل استانمركز      اردبيل

است، فرقه رجوي تمام اخبارهايش حول ايران 
بوده و مستمر جيغ هاي بنفش مي كشد كه 
آهاي به داد مردم ايران برسيد و مردم ايران در 

 مي كند كه طوري وانمود. حال مرگ هستند
گويي كرونا فقط در ايران است و هيچ جاي 

  .ديگر در جهان دچار اين داستان نيست
آنها طوري برخورد مي كنند كه گويي در 
داخل تشكيالت مرگبارشان هيچ آثاري از 
كرونا نيست و افراد داخل كمپ در حال بگو و 

  .بخند و شادي هستند
غافل از اينكه كرونا و يك ويروس يا يك 

روب ديگر كه هم اكنون در آلباني شايع ميك
 به شدت 3شده در داخل اردوگاه اشرف 

فراگير شده و طبق اخبار واصله از داخل فرقه، 
بيش از نيمي از افراد در داخل كمپ مبتال به 

 تا هم اكنون نيز هر .اين ويروس كشنده شدند

چه در داخل كمپ تلفات داشته اند دقيقا به 
  . استخاطر همين ويروس بوده

قبرهايي كه به تازگي در تپه هاي آلباني در 
محل دفن افراد ديده شده حاكي از اين است 
كه تعداد قابل توجهي از ساكنان اردوگاه 

  .درگذشتند»  3اشرف «
البته ما از آمار دقيق اطالعي نداريم زيرا  
رجوي و ساير دست اندركاران تشكيالت 

قه را مرگ او تالش مي كنند كه اخبار داخل فر
كماكان مخفي نگه داشته و به كسي هم اجازه 
ورود جهت بازديد نمي دهند، ولي آنچه از 
اخباري كه به دست تشكل مادران، قربانيان 
فراموش شده فرقه رجوي رسيده، اين است كه 

 نفر در يك ماه گذشته فوتي ناشي از 20حدود 
  .كرونا داشتند

هم اينك نيز تعداد زيادي مبتال هستند و 

طبق اخبار رسيده از داخل فرقه رجوي، 
» 3اشرف «زيادي در داخل اردوگاه نسبتا افراد 

  .در آلباني به ويروس كرونا مبتال شدند
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

عادت فرقه رجوي بر اين است تا مي تواند 
اخبار دروني خودش را كتمان كرده و اجازه 

هد كه به بيرون درز كند ولي وقتي اوضاع ند
آنقدر خراب مي شود كه هيچ رقم نمي شود 
مانع از خبر شد، تالش مي كند تا با سياه نمايي 
و تاكتيك اخبار حاشيه، دروغ گويي و ايجاد 
فضاي گرد و غبار اصل ماجرا را فرافكني 

  .نمايد
بعد از يك سال كه كرونا تمام جهان را فرا 

كنون بيش از پنجاه ميليون انسان گرفته و هم ا
درگير اين ويروس كشنده هستند و نزديك به 
يك و نيم ميليون كشته تا هم اكنون گرفته 

 و تاكتيك فرافكني رجوي» 3اشرف « كمپ در كرونا تلفات

  وجدان هاي بيدار جهاني 
  گزارش كنند »3اشرف «از وضعيت ناهنجار 

  خانواده ها، نگران وضعيت فرزندانشان در داخل تشكيالت مرگبار رجوي  
 

به . عيت برخي وخيم گزارش شده استضو
روايتي نيمي از ساكنان داخل اردوگاه كه بالغ 
بر هزار نفر مي شود مبتال به ويروس كرونا 
هستند اما آنچه حائز اهميت است اين نيست 
كه كرونا به داخل تشكيالت رجوي نفوذ كرده 
است زيرا كرونا درهمه جاي دنيا هست و 

اشرف «ه داخل اصال عجيب نيست كه كرونا ب
 هم رخنه كرده باشد، آنچه اهميت دارد »3

الپوشاني و مخفي كاري فرقه رجوي است تا 
اجازه ندهد كه خانواده ها از وضعيت 

وي . فرزندانشان با خبرشده و مطلع گردند
تالش مي كند كه وضعيت را گُل و بلبل نشان 
دهند، اين زشت و قبيح و البته جنايتكارانه 

دي از خانواده ها به شدت تعداد زيا .است
نگران وضعيت فرزندانشان در داخل تشكيالت 
مرگبار رجوي هستند ولي كاري از دستشان بر 
نمي آيد و هم چنان به سازمان ها و محافل 
حقوق بشري نيازمند هستند تا به واسطه آنان 

  .بتوانند از فرزندان خود اخباري كسب نمايند
ساير خاطر نشان كرديم كه مريم رجوي و 

فرقه رجوي مستمر در حال مخفي  سردمداران

 كاري، فرافكني و فرار از واقعيات دروني
تشكيالت خودشان مي باشند تا حقايق درون 

 .نشود فرقه برمال نشده و گريبان گيرشان
در خصوص ويروس كرونا، تا آنها 

پول  توانستند مخفي كاري كردند و با پرداخت
 پليس آلباني و و كمك برخي افراد نا به كار در

سوءاستفاده كردند تا به  يا از كاركنان بيمارستان
تشكل مادران،  .اهداف پليد خودشان برسند

قربانيان فراموش شده فرقه رجوي، بارها در 
رسانه ها و مجامع حقوق بشري  اين رابطه به

يادآوري كرده بود كه در مناسبات بسته رجوي 
رون از اجازه درز هيچ گونه خبري را به بي كه

دهد كه  تشكيالت نمي دهد، اتفاقاتي رخ مي
مرگ هاي مشكوك كه به  .كسي با خبر نيست

قتل هاي زنجيره اي شبيه هستند تا مرگ هايي 
عدم رسيدگي و يا مرگ هاي ناشي از  از نوع

 كرونا كه امروزه همه جا مرسوم است و كسي
نمي تواند آن را انكار نمايد ولي در اين گروه 

اين  ريستي از علني كردنمخرب و ترو
موضوع به شدت واهمه دارند زيرا مي دانند كه 

كه به دنبال دريافت  خانواده هاي زيادي هستند
  .يك خبر از فرزندانشان مي باشند

  
  
  

اين فرقه مخرب و خطرناك از اين بابت به 
به همين  شدت در هراس و واهمه مي باشد و

دليل از انتشار هر گونه خبر از داخل تشكيالت 
ضوابط سختي براي  به شدت امتناع كرده و

افراد گذاشته تا كسي نتواند اخبار داخل را به 
به تازگي هم خبر  .نمايد بيرون منتقل

  باز اين موضوع را به ماچند عضو، درگذشت 
هشدار داد كه اگر اين فرقه را به حال خود وا 

خبرهاي مرگ بيشتري  م قطعا روزانه بابگذاري
مواجه خواهيم بود كه اي بسا روزي اخبار 

لذا از . عزيزان خود دريافت كنيم ناگواري از
 تمام وجدان هاي بيدار درخواست مي كنيم كه

به ياري مادران، اين قربانيان تروريسم بيايند تا 
رهايي فرزندانمان،  با گام برداشتن در مسير

 . از اين مثمر ثمر واقع شويمبتوانيم بيشتر
تشكل مادران، به شدت اين مخفي كاري هاي 

را  فرقه رجوي به سركردگي مريم رجوي
محكوم كرده و از همه وجدان هاي بيدار 

رساني  دعوت به عمل مي آورد تا ضمن اطالع
از وضعيت ناهنجار داخل تشكيالت رجوي، 

دهند، و در  جان انسان هاي بيشتري را نجات
ال افراد را از دام اين فرقه جنايتكار كه عين ح

نيستي چيزي در آستين ندارد  به جز مرگ و
 .نجات دهند
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 خبر اول

 اردبيل استانمركز      اردبيل

است، فرقه رجوي تمام اخبارهايش حول ايران 
بوده و مستمر جيغ هاي بنفش مي كشد كه 
آهاي به داد مردم ايران برسيد و مردم ايران در 

 مي كند كه طوري وانمود. حال مرگ هستند
گويي كرونا فقط در ايران است و هيچ جاي 

  .ديگر در جهان دچار اين داستان نيست
آنها طوري برخورد مي كنند كه گويي در 
داخل تشكيالت مرگبارشان هيچ آثاري از 
كرونا نيست و افراد داخل كمپ در حال بگو و 

  .بخند و شادي هستند
غافل از اينكه كرونا و يك ويروس يا يك 

روب ديگر كه هم اكنون در آلباني شايع ميك
 به شدت 3شده در داخل اردوگاه اشرف 

فراگير شده و طبق اخبار واصله از داخل فرقه، 
بيش از نيمي از افراد در داخل كمپ مبتال به 

 تا هم اكنون نيز هر .اين ويروس كشنده شدند

چه در داخل كمپ تلفات داشته اند دقيقا به 
  . استخاطر همين ويروس بوده

قبرهايي كه به تازگي در تپه هاي آلباني در 
محل دفن افراد ديده شده حاكي از اين است 
كه تعداد قابل توجهي از ساكنان اردوگاه 

  .درگذشتند»  3اشرف «
البته ما از آمار دقيق اطالعي نداريم زيرا  
رجوي و ساير دست اندركاران تشكيالت 

قه را مرگ او تالش مي كنند كه اخبار داخل فر
كماكان مخفي نگه داشته و به كسي هم اجازه 
ورود جهت بازديد نمي دهند، ولي آنچه از 
اخباري كه به دست تشكل مادران، قربانيان 
فراموش شده فرقه رجوي رسيده، اين است كه 

 نفر در يك ماه گذشته فوتي ناشي از 20حدود 
  .كرونا داشتند

هم اينك نيز تعداد زيادي مبتال هستند و 

طبق اخبار رسيده از داخل فرقه رجوي، 
» 3اشرف «زيادي در داخل اردوگاه نسبتا افراد 

  .در آلباني به ويروس كرونا مبتال شدند
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

عادت فرقه رجوي بر اين است تا مي تواند 
اخبار دروني خودش را كتمان كرده و اجازه 

هد كه به بيرون درز كند ولي وقتي اوضاع ند
آنقدر خراب مي شود كه هيچ رقم نمي شود 
مانع از خبر شد، تالش مي كند تا با سياه نمايي 
و تاكتيك اخبار حاشيه، دروغ گويي و ايجاد 
فضاي گرد و غبار اصل ماجرا را فرافكني 

  .نمايد
بعد از يك سال كه كرونا تمام جهان را فرا 

كنون بيش از پنجاه ميليون انسان گرفته و هم ا
درگير اين ويروس كشنده هستند و نزديك به 
يك و نيم ميليون كشته تا هم اكنون گرفته 

 و تاكتيك فرافكني رجوي» 3اشرف « كمپ در كرونا تلفات

  وجدان هاي بيدار جهاني 
  گزارش كنند »3اشرف «از وضعيت ناهنجار 

  خانواده ها، نگران وضعيت فرزندانشان در داخل تشكيالت مرگبار رجوي  
 

به . عيت برخي وخيم گزارش شده استضو
روايتي نيمي از ساكنان داخل اردوگاه كه بالغ 
بر هزار نفر مي شود مبتال به ويروس كرونا 
هستند اما آنچه حائز اهميت است اين نيست 
كه كرونا به داخل تشكيالت رجوي نفوذ كرده 
است زيرا كرونا درهمه جاي دنيا هست و 

اشرف «ه داخل اصال عجيب نيست كه كرونا ب
 هم رخنه كرده باشد، آنچه اهميت دارد »3

الپوشاني و مخفي كاري فرقه رجوي است تا 
اجازه ندهد كه خانواده ها از وضعيت 

وي . فرزندانشان با خبرشده و مطلع گردند
تالش مي كند كه وضعيت را گُل و بلبل نشان 
دهند، اين زشت و قبيح و البته جنايتكارانه 

دي از خانواده ها به شدت تعداد زيا .است
نگران وضعيت فرزندانشان در داخل تشكيالت 
مرگبار رجوي هستند ولي كاري از دستشان بر 
نمي آيد و هم چنان به سازمان ها و محافل 
حقوق بشري نيازمند هستند تا به واسطه آنان 

  .بتوانند از فرزندان خود اخباري كسب نمايند
ساير خاطر نشان كرديم كه مريم رجوي و 

فرقه رجوي مستمر در حال مخفي  سردمداران

 كاري، فرافكني و فرار از واقعيات دروني
تشكيالت خودشان مي باشند تا حقايق درون 

 .نشود فرقه برمال نشده و گريبان گيرشان
در خصوص ويروس كرونا، تا آنها 

پول  توانستند مخفي كاري كردند و با پرداخت
 پليس آلباني و و كمك برخي افراد نا به كار در

سوءاستفاده كردند تا به  يا از كاركنان بيمارستان
تشكل مادران،  .اهداف پليد خودشان برسند

قربانيان فراموش شده فرقه رجوي، بارها در 
رسانه ها و مجامع حقوق بشري  اين رابطه به

يادآوري كرده بود كه در مناسبات بسته رجوي 
رون از اجازه درز هيچ گونه خبري را به بي كه

دهد كه  تشكيالت نمي دهد، اتفاقاتي رخ مي
مرگ هاي مشكوك كه به  .كسي با خبر نيست

قتل هاي زنجيره اي شبيه هستند تا مرگ هايي 
عدم رسيدگي و يا مرگ هاي ناشي از  از نوع

 كرونا كه امروزه همه جا مرسوم است و كسي
نمي تواند آن را انكار نمايد ولي در اين گروه 

اين  ريستي از علني كردنمخرب و ترو
موضوع به شدت واهمه دارند زيرا مي دانند كه 

كه به دنبال دريافت  خانواده هاي زيادي هستند
  .يك خبر از فرزندانشان مي باشند

  
  
  

اين فرقه مخرب و خطرناك از اين بابت به 
به همين  شدت در هراس و واهمه مي باشد و

دليل از انتشار هر گونه خبر از داخل تشكيالت 
ضوابط سختي براي  به شدت امتناع كرده و

افراد گذاشته تا كسي نتواند اخبار داخل را به 
به تازگي هم خبر  .نمايد بيرون منتقل

  باز اين موضوع را به ماچند عضو، درگذشت 
هشدار داد كه اگر اين فرقه را به حال خود وا 

خبرهاي مرگ بيشتري  م قطعا روزانه بابگذاري
مواجه خواهيم بود كه اي بسا روزي اخبار 

لذا از . عزيزان خود دريافت كنيم ناگواري از
 تمام وجدان هاي بيدار درخواست مي كنيم كه

به ياري مادران، اين قربانيان تروريسم بيايند تا 
رهايي فرزندانمان،  با گام برداشتن در مسير

 . از اين مثمر ثمر واقع شويمبتوانيم بيشتر
تشكل مادران، به شدت اين مخفي كاري هاي 

را  فرقه رجوي به سركردگي مريم رجوي
محكوم كرده و از همه وجدان هاي بيدار 

رساني  دعوت به عمل مي آورد تا ضمن اطالع
از وضعيت ناهنجار داخل تشكيالت رجوي، 

دهند، و در  جان انسان هاي بيشتري را نجات
ال افراد را از دام اين فرقه جنايتكار كه عين ح

نيستي چيزي در آستين ندارد  به جز مرگ و
 .نجات دهند
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 فهرست

فــراق   نامه
  

  به ترامپ رجويتبريكِ مريماز افشاي نامه فرقه دجال رجوي عصبانيت 

  قرار بي ذهنسندروم  و نامهجنجال يك 
    

   
  
  
  
  

  دچار حمالت شديدي از سوي اعضا و حاميان خارجي خود شده  تبريك رجوي به ترامپ پس از افشاي نامهفرقه تروريستي رجوي
 هاي تكراري دانسته است بندي حرف اي با سرهم  و تنها راه چاره را به انتشار بيانيه

  مشاهده  ها با ايران قابل  هاي دموكرات سياست  4  قرار بي سندروم ذهنجنجال يك نامه و
است و اين امر بر كسي پوشيده نيست؛ اما 

الحال با ادبيات و فرهنگ   سخنان فياينكه اين
سازماني منطبق نيست جاي تعجب ندارد، زيرا 

داران احتمالي دولت آتي آمريكا  االن سكان
هاي گذشته  ها هستند و قطعاً حرف دموكرات

 تروريستي كه روزي فرقهاز . بايد انكار شود
كشتار افسران آمريكايي و مبارزه با 

لوحه اقدامات داري را سر سرمايه  امپرياليسم
اكنون تحت  اش كرده بود ولي هم تشكيالتي

آمريكا شده است، ديگر چنين   فرمان و آويزان
كس تعجبي  تغيير ناگهاني رويكردها براي هيچ

جمالت فوق تنها بررسي ظاهر اين بيانيه  .ندارد
اما پشت پرده اين نامه سراسيمه   است،

 پس از افشاي فرقه تروريستي رجويچيست؟ 
ه دچار حمالت شديدي از سوي اعضا اين نام

و حاميان خارجي خود شده است و تنها راه 
بندي  اي با سرهم چاره را به انتشار بيانيه

بر اساس . هاي تكراري دانسته است حرف
هاي مستند، تعدادي از اعضاي اين  گزارش

 در كشورهاي فرقهو دفاتر نمايندگي   فرقه
 رجوي يي با اعتراض به نامه تبريك مريماروپا

اشتباه استراتژيك و «به ترامپ، اين نامه را، 
 عنوان »ناپذير به كارزار مبارزه ضربه جبران

جهت است   افراد از اين ناراحتي اين. كنند مي
كه تبريك مريم رجوي و افشاي آن موجب از 

در   فرقههاي اعضا و هواداران  بين رفتن تالش
 .آينده كردن تشكيالت است اين چند سال و بي

ما در بعد ديگر، افشاي اين نامه موجب ا
افزايش نارضايتي دروني اعضاي كمپ اشرف 

 در آلباني شده است و كار را براي مريم 3
رجوي و مسئولين سازمان بسيار سخت كرده 

افشاي نامه تبريك مريم رجوي به . است
ترامپ در كنار اخبار ناگوار ديگري همچون 

ر اعضا ومي شيوع ويروس كرونا و افزايش مرگ
هاي اخراج منافقين از آلباني به  و سپس زمزمه

اين صفحه   ابتدا اينكه شبكه اجتماعي توييتر
را نه به دليل اعتراض دفتر استيون بردبري به 
جعلي بودن اين صفحه بلكه به دليل انتشار 

استيون . محتواي غيرقانوني مسدود كرده است
ونقل ترامپ طي  زير حملبردبري، معاون و

هاي تبريك پيروزي  يك رشته توئيت، پيام
 آمريكا را از سوي 2020ترامپ در انتخابات 

اشخاص متعدد منتشر كرد كه پيام مريم رجوي 
ها   يكي از پيامفرقه تروريستي رجويسركرده 

 مدعي شد كه اين صفحه پس فرقه رجوي. بود
از اعتراض دفتر بردبري به شبكه اجتماعي 

شبكه اجتماعي   .مسدود شده است  توييتر،
هاي ترامپ مبني بر  چندي پيش پيام  توييتر

پيروزي وي در انتخابات را به دليل مغايرت با 
 رجوي تروريستي  فرقه.قانون حذف كرد
كند كه محتواي اين نامه مغاير  همچنين ادعا مي

با ادبيات اين سازمان است اما خود عيان است 
هاي   منتقد سياست هموارهفرقهكه اين 
ويژه دولت باراك اوباما بوده  ها به دموكرات

وجوي ساده در  با يك جست. است
ها و انتقادات تند  ها، سخنراني بيانيه  اينترنت،

مريم رجوي و ساير سران منافقين از 

  

گسيختگي و افزايش  ي، موجب از هم
گزارش اخير  .تعارضات تشكيالتي شده است

 از روند شيوع ويروس Gazeta Impactسايت 
ومير اعضاي منافقين  كرونا و افزايش مرگ

 در آلباني، بر اين نكته صحه گذاشت 3اشرف 
 براي حفظ چارچوب ويفرقه رجكه همچنان 

 در 3سازي وضعيت اشرف  خود از شفاف
كند و از طرف ديگر با  آلباني خودداري مي

توجه به فقدان تجهيزات پزشكي در داخل 
اشرف، مانع ورود نهادهاي پزشكي آلبانيايي 

 به نوشته تسنيم، اين درحالي است كه. شود مي
 فرقهچندي پيش زهره مريخي مسئول اول 

خاك « در نشستي، آلباني را يرجوتروريستي 
 اعالم كرده بود كه با »ميهن و وطن مجاهدين

، سند 3جمهور آلباني در اشرف  حضور رئيس
آنچه  .آن به نام مجاهدين ثبت شده است

مشخص است اين است كه مريم رجوي و 
بسيار از افشاي اين نامه   فرقهسركرده هاي 

  . اند عصباني و نگران شده

اتيوپ  به رجوي دجال فرقهافشاي نامه سركرده 
آشفتگي و عصبانيت  دونالد ترامپ باعث ايجاد

 و حاميان آنها فرقهدر بين اعضاي ارشد اين 
 . شده است

  به دنبال افشاي » يعقوب معراجي«:  گرفت افشاگريتصميم به يك عضو نجات يافته از فرقه :پست الكترونيكي
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     5 در فرانسه رفتارهاي غيرقانوني فرقه رجوي
  7 ترور ناجوانمردانه فشاي نامه تبريك پس از ابه گزارش فراق، 

به دونالد ترامپ از سوي   در انتخابات  پيروزي
، رجوي   تروريستيفرقهمريم رجوي، سركرده 

 با عصبانيت و سراسيمگي به دنبال فرقهاين 
آنچه . سرپوش گذاشتن بر اين موضوع است

در ظاهر و البته در پشت پرده اين رويداد 
 از جهات متعدد فرقه رجويمشخص است، 

كه با آشفتگي  گرفتهادي قرار فشار زي تحت
اقدام به جوابيه و جعلي خواندن اين اخبار 

 .است  كرده
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ف

 18  رجوي خارج شده است مريمواناز ت »3اشرف «كنترل  
  22 حقه اي كثيف جهت استثمار زنان در فرقه رجوي تساوي زن و مرد يگيري داخلي از دستور پ«در حقيقت 

 و انتشار بيانيه جعلي خواندن »افشاكننده نامه
به جلو مريم رجوي و سران   اين نامه، فرار رو

هاي   است تا مانع پاسخگويي به نارضايتيفرقه
به تعبير  .داخلي و حاميان خارجي خود شود

ديگر ظاهر امر اين است كه بايد در كنار انواع 
 ازجمله هاي جسمي و روحي و اقسام بيماري

 شايع شده 3كرونا و سرطان كه در اشرف 
است، بيماري ديگري با نام سندروم ذهن 

قرار را به ليست آنان ثبت كرد كه عصبانيت  بي
و آشفتگي از افشاي نامه مريم رجوي و متهم 

  . كردن ديگران از عالئم آن است
 رجويتروريستي   فرقه  در پايان بايد گفت

در پشت حربه اشتباهات خود را   نمي تواند
 پنهان كند كه حتي اين اخبارجعلي خواندن 

رنگ باخته   هم فرقهحربه براي خود اعضاي 
  .است
  

  :يس بوك
 25  در آلباني به اجبار ناپديد شدندفرقه رجوياعضاي  

facebook.com/feraghnews 
 

  
  

 

 :تريتوي
twitter.com /feraghnews  

 
 

 
  

«قصه   26 كَند ي كه براي رسيدن به پدر كوه مي»فرهاد
 27اين داستان سرايي نيست، صداي عشق است  
28كرد ود افتخار فروشي خ انگلي كه به وطن  
 ،شهادت مي دهم كه :عضو نجات يافته از فرقه سركوبگر رجوي گفت و گو با هادي ناصري مقدم

  29 خانواده ها تخم رهايي را در دل من و بقيه كاشتند
  

  
 
 
  
  
 
  
  
 

  :آپارات
aparat.com/nejatngo 
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برابر، نيروهاي تحت امر رجوي به عمليات نا
كشتار بي رحمانه و گسترده كردهاي عراق 

  . براي خشنودي صدام حسين اقدام نمودند

 بنا به درخواست رهبر 1365وي در سال 
ا فرقه رجوي، تحصيالت خود را نيمه تمام ره

كرد و به مقر فرقه در عراق كه آن زمان با ايران 
او خاطرات تلخي از  .در جنگ بود، اعزام شد

معراجي در اين . عمليات مرواريد به ياد دارد
عمليات كه بنا به درخواست صدام حسين، 
عليه كردهاي عراق صورت گرفت به عنوان 

در اين . راننده تانك فرماندهي به كار گرفته شد

 از فرقه اعالم 1372معراجي در سال 
جدايي نمود و در خواست بازگشت به فرانسه 

وي پس از بازگشت به . و ادامه تحصيل داد
فرانسه و انتخاب يك زندگي عادي متاسفانه 

دد در دام فرقه افتاد و تبديل به هوادار غير مج
معراجي به صورت پيوسته با . اي شد حرفه

فرقه رجوي همكاري داشت و تا چندي پيش 
وي هم اكنون . در فرانسه بود» زائريان«در مقر 

پس از سالها همكاري با فرقه به خيانت ها و 
رفتارهاي اين گروه عليه مردم ايران و فرانسه 

  .ميم به افشاگري گرفته استپي برده و تص
بر اساس اين گزارش، معراجي در 

ي كه در صفحه شخصيش كار كرده يها تويئت
اين طور گفته كه آماده ارائه اطالعات 
كالهبرداري ها، سواستفاده از خيريه هاي 
فرانسوي، پولشويي ها و ساير كارهاي 

  .غيرقانوني آن فرقه است
دي اين قبيل افشاگري ها كه متعاقب آزا

اعضاي بريده از فرقه مخوف و تروريستي 
رجوي انجام مي شود، همچون پتكي است كه 
بر سر رهبران آن و اعضاي پير و فرتوت در 

  .بند ديوارهاي بلند تيرانا فرود مي آيد
به نظر مي آيد باتوجه به كاهش 

هاي غرب و به خصوص آمريكا از  حمايت
اين فرقه، افزايش آگاهي افكار عمومي نسبت 
 به ماهيت تروريستي آنها و فروپاشي دروني

اي كه در تيرانا محبوس  سالخورده  اعضاي
هستند، روزهاي سخت تري در انتظار رهبران 
متوهم آن فرقه باشد؛ كساني كه سال هاست 
با وعده پوشالي براندازي نظام جمهوري 
اسالمي ايران دست به اقداماتي تروريستي زده 

 هراز 17 رساندن اند كه نتيجه اش به شهادت
نفر از مردم كشورمان شده است و نكته تاسف 
برانگيزتر آنكه به كارنامه خيانت ها و ترورهاي 

  !خود افتخار هم مي كنند
دولت فرانسه به عنوان كشور مدعي حقوق 
بشر و آزادي بيان، بايد در خصوص شكايت 
يعقوب معراجي، عليه فرقه رجوي پيگيري ها 

  .انجام دهدو اقدام هاي الزم را 
  

نجات يافته از ، عضو »يعقوب معراجي«
فرقه رجوي با حضور در اداره پليس فرانسه از 
رفتارهاي غيرقانوني اين فرقه طرح شكايت 

  .كرد
تحليلي فراق، اين - به گزارش پايگاه خبري

فرد كه به تازگي از فرقه نجات پيدا كرده، با 
ها  ارائه اطالعات از كالهبرداري ها، سوءاستفاده

ها و ساير از خيريه هاي فرانسوي، پولشوئي 
كارهاي غير قانوني فرقه، به دنبال افشاي 

  .ماهيت واقعي فرقه تروريستي رجوي است
 بوده و از 1338يعقوب معراجي، متولد 

 شمسي به عنوان پناهنده در كشور 1363سال 
  .فرانسه اقامت داشته است
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حس . اعضاي فرقه هرگز نمي خندند«
شوخ طبعي چيزي . شوخ طبعي ندارند

انساني است و آن ها هيچ مهارت خالقانه 
درست مثل . طبيعي براي بامزه بودن ندارند

اين جمله ها را خانم لورن  ».هوش مصنوعي
يوتيوب خود پريتچارد در ويدئويي در صفحه 

فارغ از اينكه اين فرد كيست و . گويد مي
تخصص او چيست جمالتش يادآور جمالت 
مشابهي است كه همين چند روز پيش از زبان 
يكي از اعضاي جدا شده از تشكيالت 

   .مجاهدين خلق شنيديم
 بي بي سي با  چندي پيشدر گزارش

درباره اسراي جنگ » اسارت در اسارت«عنوان 
 كه به مجاهدين خلق پيوستند، ايران و عراق

ادوارد ترومادو يكي از كساني است كه مورد 
 در 1359او كه در سال  .گيرد مصاحبه قرار مي

ايران و عراق در حالي كه در اوايل جنگ 
روزهاي پاياني خدمت سربازي بود به اسارت 

 سال در 9 ادوارد .نيروهاي عراقي درآمد
ز آن در هاي اسراي عراق بود و پس ا اردوگاه
 به تشكيالت مجاهدين خلق در 1368سال 

عراق پيوست و مدت كوتاهي پس از آنكه 
هاي عجيب ميان  وارد اشرف شد تفاوت

مناسبات درون تشكيالت مجاهدين خلق با 
او در اين باره  .جهان بيرون را درك كرد

 سال با مجاهدين بودم و در 12من «: گويد مي
دم به دوران  سال هزاران بار غبطه خور12اين 

چرا او به شرايط پر از خشونت و  ».اسارت
هاي اسرا غبطه مي خورد؟  كمبود در اردوگاه

ما تو اسارت علي رغم «: پاسخ او روشن است
تمام فشارها، تمام محدوديت ها و كتك هايي 

خورديم ولي هميشه با شوخي و خنده  كه مي
منتها تو مجاهدين . كرد عمرمون گذر مي

شد   خنديدن ممنوع بود، نميمتاسفانه اصال
بخندي تو مجاهدين، اگر دو نفر دور هم جمع 

سران فرقه ها  ».گفتن محفل زديد شدن مي مي
دست كم سعي دارند كه از افرادشان 

اما بنا به . هايي با هوش مصنوعي بسازند ربات
هاي سران  ذات و غريزه انساني معموال تالش

 اردبيل استانمركز      اردبيل استانمركز      

 

تاكيد مي كند، در نظام هاي استبدادي در غياب 
هاي  نظرسنجي آزاد افكار عمومي و رسانه

هاي مردم  طرف، از طريق طنزها به واكنش بي
. شد هاي حاكمان پي برده مي نسبت به سياست

كه  ناين طنز مخفي يا محفلي عالوه بر آ
موجب ايجاد پيوندهاي اجتماعي ميان اعضاي 
آن ساختار بسته ايدئولوژِيك است از نشاط 
اجتماعي نيز پاسداري كرده و از مسخ افراد در 

  .كند ايدئولوژي و مرام تشكيالتي جلوگيري مي
از اين رو سران فرقه رجوي براي حفظ 
نيروها در چارچوب هرم تشكيالتي فرقه، نياز 

رق مختلف از سرايت طنز و دارند كه به ط
ربات هايي . خنده در ميان اعضا جلوگيري كنند

با ذهن شستشو شده و خالقيت نابود شده به 
سادگي مي توانند از قدرت مطلق رهبري 

  . مسعود رجوي تبعيت كنند
آن ها اگر الزم بشود هر گونه خصلت 
انساني را در خود تكذيب مي كنند حتي به 

تشكيالت مي آيند و مقابل دوربين تلوزيون 
عشق به خانواده خود را انكار مي كنند اما مهم 
آن است كه در اليه هاي پنهان مناسبات انساني 

اتاق فكر هر . گذرد ها چه مي يعني در محفل
  .انسان آزادترين جاي جهان است

  
 

  

  خندند  هرگز نميها اعضاي فرقه
  هايي با هوش مصنوعي بسازند سران فرقه ها سعي دارند كه از افرادشان ربات

 انجمن نجات مركز فارس-  مزدا پارسي    
 

 مجاهدين خلق نتيج

  
   از فرقه نجات يافتهيك عضو 
   گرفت افشاگريتصميم به

 »يعقوب معراجي«
   به دنبال افشاي

رفتارهاي غيرقانوني 
  فرقه رجوي
  در فرانسه

  
 ه  هاي مخربي چون روزهاي سخت تري در انتظار مريم رجوي است

هاي  چنانكه درباره رژيم. دهد معكوس مي
استبدادي در زمان سلطه كمونيسم در روسيه و 
 .كشورهاي بلوك شرق نيز شاهد آن بوده ايم

در » طنز سرخ«اسعد اردالن نويسنده كتاب 
هاي  كوشد با استفاده از نمونه كتاب خود مي

هايي كه در دوران سلطه  ها و كارتون جوك
لوك شرق متداول كمونيسم در كشورهاي ب

هايي از جامعه و فرهنگ  بوده است، نشانه
سياسي اروپاي شرقي و روسيه را به دست 

  . دهد

فرقه

به باور وي، ادبيات مخفي مردمي كه در 
هاي خودكامه روسيه و اروپاي شرقي  حكومت

از بيان آزاد گفتار و نوشتار محروم شده بودند، 
اين زبان . تبديل به نوعي زبان مخفي شده بود

مخفي را سران تشكيالت مجاهدين خلق 
در نظام هاي بسته استبدادي . مي نامند» محفل«

اي است كه در هر  ترين رسانه طنز و خنده قوي
اردالن . كوي و برزن در اختيار همه قرار دارد

معتقد است كه رژيم كمونيسم به يك ماشين 
هاي اقتصادي  توليد طنز تبديل شده بود، تئوري

آور دائمي   وضعيت خندهو سيستم سركوب،
چنانچه اردالن نيز بر آن  .ايجاد كرده بودند
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 يادداشت

 اردبيل استانمركز      اردبيل 

ـ     دوجانبه يها   در نشست  يقامات آلبان م  خـود را در قبـال       يشان، نگران
 مواد مخـدر و اسـلحه   اي گروه در تجارت انسان ني ايرقانوني غ يها  تيفعال

 ابراز داشتند
  

  موجب وحشت فرقه جنايتكارِ رجوي شد» دنيبا« به كيچهره نزدپيشنهاد 
  

  شوداخراج  ي از آلبانفرقه رجوي
 

  
در امور » دنيجو با« سابق شنهاد مشاوريپ

فرقه  مبني بر اينكه قاي و شمال آفرايغرب آس
،  اخراج شودياز آلبانبايد  رجوي يستيترور

  .موجب وحشت اين فرقه جنايتكار شد
 ،تحليلي فراق- پايگاه خبري گزارش به

 كارشناس، استاد دانشگاه و مشاور »مي بنعليدان«
 و ايدر امور منطقه غرب آس» دنيجو با«سابق 

 يستي ترورفرقه داد كه شنهادي پقايشمال آفر
 در طول اي يوپي اخراج و به اتي از آلباننيمنافق

  . سرخ منتقل شونديايسواحل در
 ييكايو با مجله آمر در گفتگميبنع

 خروج دونالد نكهي با اشاره به ا»نيژاكوپ«
 از راني اياعتماد ي ب،يا ترامپ از توافق هسته

 داد، گفت كه اگر شيشدت افزا  را بهكايآمر
 بازگردد، راني به مذاكرات با اخواهد ي مدنيبا
 را بدهد اما ساختار فشار و ييازهاي امتديبا

  .ند را حفظ كميتحر
 از يكي كه مين و دوستانم معتقدم:  گفتاو

 فرقه از تي راهكارها كاهش حمانيا
 و انتقال آنان به ي در آلبانرجوي يستيترور

 است ترهي سرخ مانند ارياي كناره دراي يوپيات
  . تهران جذاب باشدي براتواند يكه م

 ارشد در مركز ي از اعضايكي ميبنع
 محقق و پژوهشگر ،ييكاي آمرشرفتيپ
 و مدرس انهي در خاورمكاير آميها استيس

  . استوركيويمدعو دانشگاه ن
 يها  در نشستيمقامات آلبان: ديگو ي ماو

 خود را در قبال يشان، نگران دوجانبه
 گروه در تجارت ني ايرقانوني غيها تيفعال

 . مواد مخدر و اسلحه ابراز داشتندايانسان 
 موضوع اشاره كرد ني به ادني سابق بامشاور

 ي در آلبانفرقه رجوي يستهايروركه استقرار ت
 ست،ي ني اروپا اصالً ضروريو در طول مرزها

 در اي يوپيو ممكن است در اسكان آنان در ات
به  . شودي سرخ بررسيايطول سواحل در

گزارش فراق، بر اساس اخبار رسيده از درون 
فرقه رجوي، انتشار اين پيشنهاد موجب 
وحشت سران فرقه جنايتكار رجوي شده و 

نها به دنبال راهكارهاي برخورد با اين موضوع آ
  .هستند

 

  

 

 

   در آلباني» 3 «از مقر نمايي   اشرف

شكي باقي نمي گذارد كه اين جنايت توسط 
يستي و دشمن ظالم يعني رِژيم ادم كش صهيون

با حمايت اربابش ترامپ انجام گرفته و هم 
نشان از ترس مضاعف آنان از انتقام ملت ايران 

دكتر محسن فخري زاده، رئيس سازمان  .است
پژوهش و نوآوري وزارت دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح قريب به سي سال براي اين 
ملت زحمت كشيد و يكي ازسرمايه هاي ملي 

يونيسيم ايادي روسياه و ايران بود عوامل صه
حاميان آنها چون پمپو و پادوهاي درجه چندم 
آنان چون منافقين كور دل شك نكنند كه به 

عليرضا  .سزاي اعمالشان خواهد رسيد
جعفرزاده و سونا صمصامي پادو هاي خائن و 
خيانتكار، محمد محدثين و رجوي هاي خائن 
در صف جنايت كاران و مزدوران و با سهمي 

روبه .  از عوامل موساد و سيا قرار دارندبيشتر
صفتان بدسيرتي كه جاده صاف كن دشمن 

دكتر محسن فخري زاده چون ساير  .هستند
دانشمندان هسته اي كه قبل از او به شهادت 
رسيدند يكي از آزاد مردان تاريخ ايران است 
كه نام او بر تارك تاريخ ايران زمين خواهد 

 هاي روي زمين آنها بهترين انسان. درخشيد
بودند و تالش آنها براي بهروزي و سربلندي و 
افتخار ملت ايران همراه با خدمت صادقانه در 
پرونده درخشان اين بزرگ مردان به ثبت 

در عوض سياه رويان و  .رسيده است
خيانتكاران با چه رويي مي توانند از ايران و 

در حالي كه بيست و . ملت ايران نام ببرند
 در خدمت دشمن ترين و چهارساعته

خونريزترين دشمنانِ ملت ايران و مسلمانان 
همانطور كه مقامات  .مظلوم فلسطين هستند

لشگري و كشوري گفتند انتقام خون اين شهيد 
دشمنان . پاك بدون شك ستانده خواهد شد

آنها . ايران زمين لنگه پا تا اخر عمر منتظر باشند
ره نتايج يك روز اسوده نخواهند داشت و باالخ

همان طور كه،  .اعمال خود را خواهند ديد
ل راضيه كرمانشاهي، زهرا مهرصفت، بتو

به درد بي .. رجايي و ابراهيم ذاكري پليد و
همانطور . درمان سرطان دچار و سقط شدند

كه ديگر خائنيني چون زهره قائمي،گيتي گيوه 
چي، ميترا باقرزاده و محسن نيكنامي همراه با 
سفلگان ديگر، با انتقام عراقي ها به درك واصل 
شدند، همانطور كه رجوي خائن جنايت كار از 

لش سال هاست به مانند موشي ترس اعما
كثيف در زيرزمين خود را مخفي مي كند ساير 
دشمنان سيه روي ايران زمين نيز دير يا زود با 
همين عقوبت و سياه بختي ها بدرك واصل 

بنا به گفته مسئولين و مقامات  .خواهند شد
نام و ياد اين شهيد بزرگ در حافظه «وشور، 

بخش  هامتاريخي اين سرزمين ماندگار و ال
آيندگان خواهد بود و دشمنان كوردل ملت 
ايران به ويژه طراحان، عامالن و حاميان اين 
جنايت نيز بدانند اينگونه جنايات در عزم و 
اراده ايرانيان خللي ايجاد نخواهد كرد و انتقام و 
مجازات سخت از آنان در دستور كار قرار 

گروههاي تروريستي و آمران و . گرفته است
ن اين اقدام كور هم بدانند كه انتقام عامال

ملت ايران  .سختي در انتظار آنها خواهد بود
همواره ثابت كرده اند، با اين اقدامات ظالمانه و 
جنايت كارانه دشمن بر عزم شان افزوده 
خواهد شد و دشمن زبون صهيونيستي مرگ 

  .خود را به جلو مي اندازد

خبرگزاري ها نوشتند، اسرائيل به روال «
معمول دست داشتن در اين عمليات را تاييد 

اما نيويورك تايمز به . يا تكذيب نكرده است
نقل از سه مقام امنيتي نوشته كه اسرائيل پشت 
اين حمله بوده و مشخص نيست كه تا چه 

اند  هاي آمريكايي در جريان بوده اندازه مقام
در . رابطه نزديكي دارندچون اين دو كشور 

حاليكه پمپو جنايتكار هفته گذشته به اسرائيل 
مسافرت كرده بود و در آخرين ياوه هايش با 
شبكه فاكس نيوز گفته است كه هر كه را الزم 

مطالب فوق  ».باشد از سر راه برمي داريم 

 عوامل صهيونيسم و  آذر ماه،7 جمعه روز
سيا دست به جنايت ديگري زدند و يكي از 
دانشمندان پربار كشورمان را ناجوانمردانه به 

  .شهادت رساندند
 آنها با اين جنايت سبعانه بار ديگر چهره

نمايش ظالم، خونريز و آدمكش خود را به 
در حالي كه يك سري از اين جنايت . گذاشتند

كاران و عوامل ضدمردمي چون ترامپ و پمپو 
در حال بركناري هستند دشمن ترسو و زبون 
از فرط درماندگي به خيال خودش خواسته 
. است ضربه اي به ملت ايران وارد نمايند

دشمني بزدل و كينه اي كه از مصاف روبرو و 
. و دليري ناتوان استدر عرصه هاي مقاومت 

رژيم وحشي و آدم كش صهيونيستي كه به 
شدت از رشد وبالندگي مردم ايران در هراسند 
بر اساس طينت تاريخي ترس وبزدلي و 

اي كه دارند و مثل سگ از سايه خودشان  كينه
در وحشت بركنار شدن جناح . هم مي ترسند

جنگ طلبان دست به اقدامي شرير و 
   .ناجوانمردانه زدند

  
 

  ترور ناجوانمردانه
  

   استيونيست هارجوي، پادوي صه
  
  

مريم سنجابي: يادداشت از  
  عضو نجات يافته از فرقه رجوي
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88  7  

 يادداشت

 اردبيل استانمركز      اردبيل 

ـ     دوجانبه يها   در نشست  يقامات آلبان م  خـود را در قبـال       يشان، نگران
 مواد مخـدر و اسـلحه   اي گروه در تجارت انسان ني ايرقانوني غ يها  تيفعال

 ابراز داشتند
  

  موجب وحشت فرقه جنايتكارِ رجوي شد» دنيبا« به كيچهره نزدپيشنهاد 
  

  شوداخراج  ي از آلبانفرقه رجوي
 

  
در امور » دنيجو با« سابق شنهاد مشاوريپ

فرقه  مبني بر اينكه قاي و شمال آفرايغرب آس
،  اخراج شودياز آلبانبايد  رجوي يستيترور

  .موجب وحشت اين فرقه جنايتكار شد
 ،تحليلي فراق- پايگاه خبري گزارش به

 كارشناس، استاد دانشگاه و مشاور »مي بنعليدان«
 و ايدر امور منطقه غرب آس» دنيجو با«سابق 

 يستي ترورفرقه داد كه شنهادي پقايشمال آفر
 در طول اي يوپي اخراج و به اتي از آلباننيمنافق

  . سرخ منتقل شونديايسواحل در
 ييكايو با مجله آمر در گفتگميبنع

 خروج دونالد نكهي با اشاره به ا»نيژاكوپ«
 از راني اياعتماد ي ب،يا ترامپ از توافق هسته

 داد، گفت كه اگر شيشدت افزا  را بهكايآمر
 بازگردد، راني به مذاكرات با اخواهد ي مدنيبا
 را بدهد اما ساختار فشار و ييازهاي امتديبا

  .ند را حفظ كميتحر
 از يكي كه مين و دوستانم معتقدم:  گفتاو

 فرقه از تي راهكارها كاهش حمانيا
 و انتقال آنان به ي در آلبانرجوي يستيترور

 است ترهي سرخ مانند ارياي كناره دراي يوپيات
  . تهران جذاب باشدي براتواند يكه م

 ارشد در مركز ي از اعضايكي ميبنع
 محقق و پژوهشگر ،ييكاي آمرشرفتيپ
 و مدرس انهي در خاورمكاير آميها استيس

  . استوركيويمدعو دانشگاه ن
 يها  در نشستيمقامات آلبان: ديگو ي ماو

 خود را در قبال يشان، نگران دوجانبه
 گروه در تجارت ني ايرقانوني غيها تيفعال

 . مواد مخدر و اسلحه ابراز داشتندايانسان 
 موضوع اشاره كرد ني به ادني سابق بامشاور

 ي در آلبانفرقه رجوي يستهايروركه استقرار ت
 ست،ي ني اروپا اصالً ضروريو در طول مرزها

 در اي يوپيو ممكن است در اسكان آنان در ات
به  . شودي سرخ بررسيايطول سواحل در

گزارش فراق، بر اساس اخبار رسيده از درون 
فرقه رجوي، انتشار اين پيشنهاد موجب 
وحشت سران فرقه جنايتكار رجوي شده و 

نها به دنبال راهكارهاي برخورد با اين موضوع آ
  .هستند

 

  

 

 

   در آلباني» 3 «از مقر نمايي   اشرف

شكي باقي نمي گذارد كه اين جنايت توسط 
يستي و دشمن ظالم يعني رِژيم ادم كش صهيون

با حمايت اربابش ترامپ انجام گرفته و هم 
نشان از ترس مضاعف آنان از انتقام ملت ايران 

دكتر محسن فخري زاده، رئيس سازمان  .است
پژوهش و نوآوري وزارت دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح قريب به سي سال براي اين 
ملت زحمت كشيد و يكي ازسرمايه هاي ملي 

يونيسيم ايادي روسياه و ايران بود عوامل صه
حاميان آنها چون پمپو و پادوهاي درجه چندم 
آنان چون منافقين كور دل شك نكنند كه به 

عليرضا  .سزاي اعمالشان خواهد رسيد
جعفرزاده و سونا صمصامي پادو هاي خائن و 
خيانتكار، محمد محدثين و رجوي هاي خائن 
در صف جنايت كاران و مزدوران و با سهمي 

روبه .  از عوامل موساد و سيا قرار دارندبيشتر
صفتان بدسيرتي كه جاده صاف كن دشمن 

دكتر محسن فخري زاده چون ساير  .هستند
دانشمندان هسته اي كه قبل از او به شهادت 
رسيدند يكي از آزاد مردان تاريخ ايران است 
كه نام او بر تارك تاريخ ايران زمين خواهد 

 هاي روي زمين آنها بهترين انسان. درخشيد
بودند و تالش آنها براي بهروزي و سربلندي و 
افتخار ملت ايران همراه با خدمت صادقانه در 
پرونده درخشان اين بزرگ مردان به ثبت 

در عوض سياه رويان و  .رسيده است
خيانتكاران با چه رويي مي توانند از ايران و 

در حالي كه بيست و . ملت ايران نام ببرند
 در خدمت دشمن ترين و چهارساعته

خونريزترين دشمنانِ ملت ايران و مسلمانان 
همانطور كه مقامات  .مظلوم فلسطين هستند

لشگري و كشوري گفتند انتقام خون اين شهيد 
دشمنان . پاك بدون شك ستانده خواهد شد

آنها . ايران زمين لنگه پا تا اخر عمر منتظر باشند
ره نتايج يك روز اسوده نخواهند داشت و باالخ

همان طور كه،  .اعمال خود را خواهند ديد
ل راضيه كرمانشاهي، زهرا مهرصفت، بتو

به درد بي .. رجايي و ابراهيم ذاكري پليد و
همانطور . درمان سرطان دچار و سقط شدند

كه ديگر خائنيني چون زهره قائمي،گيتي گيوه 
چي، ميترا باقرزاده و محسن نيكنامي همراه با 
سفلگان ديگر، با انتقام عراقي ها به درك واصل 
شدند، همانطور كه رجوي خائن جنايت كار از 

لش سال هاست به مانند موشي ترس اعما
كثيف در زيرزمين خود را مخفي مي كند ساير 
دشمنان سيه روي ايران زمين نيز دير يا زود با 
همين عقوبت و سياه بختي ها بدرك واصل 

بنا به گفته مسئولين و مقامات  .خواهند شد
نام و ياد اين شهيد بزرگ در حافظه «وشور، 

بخش  هامتاريخي اين سرزمين ماندگار و ال
آيندگان خواهد بود و دشمنان كوردل ملت 
ايران به ويژه طراحان، عامالن و حاميان اين 
جنايت نيز بدانند اينگونه جنايات در عزم و 
اراده ايرانيان خللي ايجاد نخواهد كرد و انتقام و 
مجازات سخت از آنان در دستور كار قرار 

گروههاي تروريستي و آمران و . گرفته است
ن اين اقدام كور هم بدانند كه انتقام عامال

ملت ايران  .سختي در انتظار آنها خواهد بود
همواره ثابت كرده اند، با اين اقدامات ظالمانه و 
جنايت كارانه دشمن بر عزم شان افزوده 
خواهد شد و دشمن زبون صهيونيستي مرگ 

  .خود را به جلو مي اندازد

خبرگزاري ها نوشتند، اسرائيل به روال «
معمول دست داشتن در اين عمليات را تاييد 

اما نيويورك تايمز به . يا تكذيب نكرده است
نقل از سه مقام امنيتي نوشته كه اسرائيل پشت 
اين حمله بوده و مشخص نيست كه تا چه 

اند  هاي آمريكايي در جريان بوده اندازه مقام
در . رابطه نزديكي دارندچون اين دو كشور 

حاليكه پمپو جنايتكار هفته گذشته به اسرائيل 
مسافرت كرده بود و در آخرين ياوه هايش با 
شبكه فاكس نيوز گفته است كه هر كه را الزم 

مطالب فوق  ».باشد از سر راه برمي داريم 

 عوامل صهيونيسم و  آذر ماه،7 جمعه روز
سيا دست به جنايت ديگري زدند و يكي از 
دانشمندان پربار كشورمان را ناجوانمردانه به 

  .شهادت رساندند
 آنها با اين جنايت سبعانه بار ديگر چهره

نمايش ظالم، خونريز و آدمكش خود را به 
در حالي كه يك سري از اين جنايت . گذاشتند

كاران و عوامل ضدمردمي چون ترامپ و پمپو 
در حال بركناري هستند دشمن ترسو و زبون 
از فرط درماندگي به خيال خودش خواسته 
. است ضربه اي به ملت ايران وارد نمايند

دشمني بزدل و كينه اي كه از مصاف روبرو و 
. و دليري ناتوان استدر عرصه هاي مقاومت 

رژيم وحشي و آدم كش صهيونيستي كه به 
شدت از رشد وبالندگي مردم ايران در هراسند 
بر اساس طينت تاريخي ترس وبزدلي و 

اي كه دارند و مثل سگ از سايه خودشان  كينه
در وحشت بركنار شدن جناح . هم مي ترسند

جنگ طلبان دست به اقدامي شرير و 
   .ناجوانمردانه زدند

  
 

  ترور ناجوانمردانه
  

   استيونيست هارجوي، پادوي صه
  
  

مريم سنجابي: يادداشت از  
  عضو نجات يافته از فرقه رجوي
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برابر، نيروهاي تحت امر رجوي به عمليات نا
كشتار بي رحمانه و گسترده كردهاي عراق 

  . براي خشنودي صدام حسين اقدام نمودند

 بنا به درخواست رهبر 1365وي در سال 
ا فرقه رجوي، تحصيالت خود را نيمه تمام ره

كرد و به مقر فرقه در عراق كه آن زمان با ايران 
او خاطرات تلخي از  .در جنگ بود، اعزام شد

معراجي در اين . عمليات مرواريد به ياد دارد
عمليات كه بنا به درخواست صدام حسين، 
عليه كردهاي عراق صورت گرفت به عنوان 

در اين . راننده تانك فرماندهي به كار گرفته شد

 از فرقه اعالم 1372معراجي در سال 
جدايي نمود و در خواست بازگشت به فرانسه 

وي پس از بازگشت به . و ادامه تحصيل داد
فرانسه و انتخاب يك زندگي عادي متاسفانه 

دد در دام فرقه افتاد و تبديل به هوادار غير مج
معراجي به صورت پيوسته با . اي شد حرفه

فرقه رجوي همكاري داشت و تا چندي پيش 
وي هم اكنون . در فرانسه بود» زائريان«در مقر 

پس از سالها همكاري با فرقه به خيانت ها و 
رفتارهاي اين گروه عليه مردم ايران و فرانسه 

  .ميم به افشاگري گرفته استپي برده و تص
بر اساس اين گزارش، معراجي در 

ي كه در صفحه شخصيش كار كرده يها تويئت
اين طور گفته كه آماده ارائه اطالعات 
كالهبرداري ها، سواستفاده از خيريه هاي 
فرانسوي، پولشويي ها و ساير كارهاي 

  .غيرقانوني آن فرقه است
دي اين قبيل افشاگري ها كه متعاقب آزا

اعضاي بريده از فرقه مخوف و تروريستي 
رجوي انجام مي شود، همچون پتكي است كه 
بر سر رهبران آن و اعضاي پير و فرتوت در 

  .بند ديوارهاي بلند تيرانا فرود مي آيد
به نظر مي آيد باتوجه به كاهش 

هاي غرب و به خصوص آمريكا از  حمايت
اين فرقه، افزايش آگاهي افكار عمومي نسبت 
 به ماهيت تروريستي آنها و فروپاشي دروني

اي كه در تيرانا محبوس  سالخورده  اعضاي
هستند، روزهاي سخت تري در انتظار رهبران 
متوهم آن فرقه باشد؛ كساني كه سال هاست 
با وعده پوشالي براندازي نظام جمهوري 
اسالمي ايران دست به اقداماتي تروريستي زده 

 هراز 17 رساندن اند كه نتيجه اش به شهادت
نفر از مردم كشورمان شده است و نكته تاسف 
برانگيزتر آنكه به كارنامه خيانت ها و ترورهاي 

  !خود افتخار هم مي كنند
دولت فرانسه به عنوان كشور مدعي حقوق 
بشر و آزادي بيان، بايد در خصوص شكايت 
يعقوب معراجي، عليه فرقه رجوي پيگيري ها 

  .انجام دهدو اقدام هاي الزم را 
  

نجات يافته از ، عضو »يعقوب معراجي«
فرقه رجوي با حضور در اداره پليس فرانسه از 
رفتارهاي غيرقانوني اين فرقه طرح شكايت 

  .كرد
تحليلي فراق، اين - به گزارش پايگاه خبري

فرد كه به تازگي از فرقه نجات پيدا كرده، با 
ها  ارائه اطالعات از كالهبرداري ها، سوءاستفاده

ها و ساير از خيريه هاي فرانسوي، پولشوئي 
كارهاي غير قانوني فرقه، به دنبال افشاي 

  .ماهيت واقعي فرقه تروريستي رجوي است
 بوده و از 1338يعقوب معراجي، متولد 

 شمسي به عنوان پناهنده در كشور 1363سال 
  .فرانسه اقامت داشته است
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حس . اعضاي فرقه هرگز نمي خندند«
شوخ طبعي چيزي . شوخ طبعي ندارند

انساني است و آن ها هيچ مهارت خالقانه 
درست مثل . طبيعي براي بامزه بودن ندارند

اين جمله ها را خانم لورن  ».هوش مصنوعي
يوتيوب خود پريتچارد در ويدئويي در صفحه 

فارغ از اينكه اين فرد كيست و . گويد مي
تخصص او چيست جمالتش يادآور جمالت 
مشابهي است كه همين چند روز پيش از زبان 
يكي از اعضاي جدا شده از تشكيالت 

   .مجاهدين خلق شنيديم
 بي بي سي با  چندي پيشدر گزارش

درباره اسراي جنگ » اسارت در اسارت«عنوان 
 كه به مجاهدين خلق پيوستند، ايران و عراق

ادوارد ترومادو يكي از كساني است كه مورد 
 در 1359او كه در سال  .گيرد مصاحبه قرار مي

ايران و عراق در حالي كه در اوايل جنگ 
روزهاي پاياني خدمت سربازي بود به اسارت 

 سال در 9 ادوارد .نيروهاي عراقي درآمد
ز آن در هاي اسراي عراق بود و پس ا اردوگاه
 به تشكيالت مجاهدين خلق در 1368سال 

عراق پيوست و مدت كوتاهي پس از آنكه 
هاي عجيب ميان  وارد اشرف شد تفاوت

مناسبات درون تشكيالت مجاهدين خلق با 
او در اين باره  .جهان بيرون را درك كرد

 سال با مجاهدين بودم و در 12من «: گويد مي
دم به دوران  سال هزاران بار غبطه خور12اين 

چرا او به شرايط پر از خشونت و  ».اسارت
هاي اسرا غبطه مي خورد؟  كمبود در اردوگاه

ما تو اسارت علي رغم «: پاسخ او روشن است
تمام فشارها، تمام محدوديت ها و كتك هايي 

خورديم ولي هميشه با شوخي و خنده  كه مي
منتها تو مجاهدين . كرد عمرمون گذر مي

شد   خنديدن ممنوع بود، نميمتاسفانه اصال
بخندي تو مجاهدين، اگر دو نفر دور هم جمع 

سران فرقه ها  ».گفتن محفل زديد شدن مي مي
دست كم سعي دارند كه از افرادشان 

اما بنا به . هايي با هوش مصنوعي بسازند ربات
هاي سران  ذات و غريزه انساني معموال تالش

 اردبيل استانمركز      اردبيل استانمركز      

 

تاكيد مي كند، در نظام هاي استبدادي در غياب 
هاي  نظرسنجي آزاد افكار عمومي و رسانه

هاي مردم  طرف، از طريق طنزها به واكنش بي
. شد هاي حاكمان پي برده مي نسبت به سياست

كه  ناين طنز مخفي يا محفلي عالوه بر آ
موجب ايجاد پيوندهاي اجتماعي ميان اعضاي 
آن ساختار بسته ايدئولوژِيك است از نشاط 
اجتماعي نيز پاسداري كرده و از مسخ افراد در 

  .كند ايدئولوژي و مرام تشكيالتي جلوگيري مي
از اين رو سران فرقه رجوي براي حفظ 
نيروها در چارچوب هرم تشكيالتي فرقه، نياز 

رق مختلف از سرايت طنز و دارند كه به ط
ربات هايي . خنده در ميان اعضا جلوگيري كنند

با ذهن شستشو شده و خالقيت نابود شده به 
سادگي مي توانند از قدرت مطلق رهبري 

  . مسعود رجوي تبعيت كنند
آن ها اگر الزم بشود هر گونه خصلت 
انساني را در خود تكذيب مي كنند حتي به 

تشكيالت مي آيند و مقابل دوربين تلوزيون 
عشق به خانواده خود را انكار مي كنند اما مهم 
آن است كه در اليه هاي پنهان مناسبات انساني 

اتاق فكر هر . گذرد ها چه مي يعني در محفل
  .انسان آزادترين جاي جهان است

  
 

  

  خندند  هرگز نميها اعضاي فرقه
  هايي با هوش مصنوعي بسازند سران فرقه ها سعي دارند كه از افرادشان ربات

 انجمن نجات مركز فارس-  مزدا پارسي    
 

 مجاهدين خلق نتيج

  
   از فرقه نجات يافتهيك عضو 
   گرفت افشاگريتصميم به

 »يعقوب معراجي«
   به دنبال افشاي

رفتارهاي غيرقانوني 
  فرقه رجوي
  در فرانسه

  
 ه  هاي مخربي چون روزهاي سخت تري در انتظار مريم رجوي است

هاي  چنانكه درباره رژيم. دهد معكوس مي
استبدادي در زمان سلطه كمونيسم در روسيه و 
 .كشورهاي بلوك شرق نيز شاهد آن بوده ايم

در » طنز سرخ«اسعد اردالن نويسنده كتاب 
هاي  كوشد با استفاده از نمونه كتاب خود مي

هايي كه در دوران سلطه  ها و كارتون جوك
لوك شرق متداول كمونيسم در كشورهاي ب

هايي از جامعه و فرهنگ  بوده است، نشانه
سياسي اروپاي شرقي و روسيه را به دست 

  . دهد

فرقه

به باور وي، ادبيات مخفي مردمي كه در 
هاي خودكامه روسيه و اروپاي شرقي  حكومت

از بيان آزاد گفتار و نوشتار محروم شده بودند، 
اين زبان . تبديل به نوعي زبان مخفي شده بود

مخفي را سران تشكيالت مجاهدين خلق 
در نظام هاي بسته استبدادي . مي نامند» محفل«

اي است كه در هر  ترين رسانه طنز و خنده قوي
اردالن . كوي و برزن در اختيار همه قرار دارد

معتقد است كه رژيم كمونيسم به يك ماشين 
هاي اقتصادي  توليد طنز تبديل شده بود، تئوري

آور دائمي   وضعيت خندهو سيستم سركوب،
چنانچه اردالن نيز بر آن  .ايجاد كرده بودند
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  سفير

  
  در آلبانينماينده سازمان بهداشت جهاني ، رائول گنزالسدكتر با انتشار نامه اي رسمي به 

   خواستار اقدام فوريتان اردبيلخانواده هاي اس
   شدندآلباني در بهداشت جهاني 

  
 

به دست گرفتند، تا همه گونه آنها را به خود 
منافقين از اين طريق دو هدف را  .وابسته نمايند

اول، به دست گرفتن كنترل : دنبال مي كنند
 جدا شدگان كما في سابق و زندگي و معشيت

دوم، قدرت نمايي در تشكيالت داخلي و رجز 
خواني براي اعضاي ناراضي تا مانع جدا شدن 

  . بيشتر شوند و آنها را نااميد نمايند
اين اقدامات مذبوحانه و اين تالش هاي 

ف كه با پرداخت رشوه هاي كالن در اكثر گزا
كشورهاي اروپايي توسط عناصر منافق انجام 
مي شود؛ اوال مشخصا با حمايت كشورهاي 
عبري، عربي و غربي صورت مي گيرد و ثانيا 
بيش ازهر زمان چهره كريه منافقين را به 
نمايش مي گذارد كه چگونه درحالي كه 
ادعاهاي حقوق بشري آنها و ارباب هايشان 
ويترين آنها را جذاب مي نمايد ولي در نهان 

قدر حتي از چند عضو جدا شده خويش آن
وحشت دارند و مي ترسند كه خواب راحت 
را از چشم آنها ربوده و پيوسته به دنبال تهديد 

  .و ترور و توطئه هستند
خوب است بازهم جمالت معروف 

ود رجوي سركرده فرقه را كه در حضور مسع
 در 1380پنج هزار عضو سازمان در دهه 

  .قرارگاه باقرزاده گفت را يادآوري كنيم
ود رجوي با مشتي گره در آن نشست مسع

ديگر هيچ جداشده اي را به «: ه اعالم كردكرد
خارج كشور نخواهيم  فرستاد، هركس اعالم 
جدايي كند ابتدا دو سال در خروجي مجاهدين 
نگهداري مي شود و آنگاه  او را به استخبارات 
عراق تحويل مي دهيم، در آنجا نيز به جرم 

 زندان ورود غيرقانوني به عراق، به هشت سال
در ابوغريب محكوم خواهد شد و تازه بعد از 

 سال زنداني شدن، اگر كسي زنده ماند 10اين 
به عنوان اسيرجنگي به حكومت ايران تحويل 
داده مي شوند كه در داخل ايران هم سرنوشتي 

در اين رابطه . بهتر از اعدام در انتظارشان نيست
با استخبارات عراق هم هماهنگي الزم صورت 

اگر پيروز شديم كه شايد همه را . ته استگرف
ببخشم اما اگر پيروز نشديم، به شما دستور مي 
دهم كه جداشدگان را در هركجاي اروپا كه 

پول و . باشند پيدا و در همانجا اعدام كنيد
و نگران . سالح از من، و كشتن آنها با شما

دستگير شدن هم نباشيد چون در اروپا اعدام 
 از چند سال هم از زندان وجود ندارد و بعد

آزاد مي شويد و زندانهاي اروپا نيز در برابر 
  ».زندانهاي ايران هتل به حساب مي آيند

  
  
  
 

 ساله، دولت 7يده و عليرغم حضور قانوني 
و كشور آلباني بدون توجه به حقوق پناهندگان 
وكنوانسيون هاي بين المللي به  ايشان حق 

  .پناهندگي دائم  و پاسپورت قانوني نمي دهد
حال اين سوال  پيش مي آيد درحاليكه 

بس تعد

نرس

ياري جدا شده در كشور آلباني  اد 
ان خيانت كار فرقه  چرا فقط حضور دارند  سر

  ايشان را مورد حمله و هجمه قرار مي دهد؟
در اين رابطه بايد سوال كرد چرا فقط 

  ان بيدي؟احس
كنيد   البته بايد به آنان يادآوري كرد فكر نمي

 و بست ها و تباني هايتان مثل تمامي بند
  خيانت ها و نامردي هايتان افشا شود؟

مي دهد كه اطالعات به دست آمده نشان 
 رجوي با نفوذ در ميان جدا شدگان و فرقه

پرداخت هزينه هاي مزدوري پيوسته به دنبال  
  .اختالف و تفرقه دربين جدا شدگان است
. ترساند روزي آنها را از بي پولي و آينده مي

ي با ايجاد موانع مختلف  سد راه گرفتن روز
پناهندگي و رفتن به كشورهاي اروپايي مي 

 با شيوه هاي پيچيده و با پشتيباني آنها. شوند
مافياي آلباني، حتي كميسياري آلباني در امور 
منافقين را تعطيل و موضوعات جدا شدگان را 

ردبيلاردبيل ستانمركز       ا استانمركز      

  

 ما توسط گروهي به نام سازمان زانيعز 
 مكاني موسوم به در) MEK(مجاهدين خلق 

 بندر نيحدفاصل ب (يدر كشور آلبان» 3اشرف «
  . نگهداري مي شوند)رانايدورس و شهر ت

 ي رجومي مراين گروه فردي به نامرهبر 
است كه بر اساس يك رويه فرقه اي به افراد 

را  ي با خانواده گونه تماسچياجازه هدربند آن 
نمي دهد و ما در حقيقت هيچ خبري از 

  .وضعيت سالمتي عزيزان خود نداريم
 آنها،  مقر از داخلرسيدهطبق اخبار اخيرا 

 روسيبه و» 3 اشرف« در داخل  زياديافراد
هاي  به تازگي قبرهايي در تپه.  مبتال شدندروناك

آلباني مشاهده شده كه گفته مي شود مجاهدين 
خلق تلفات كرونايي خود را در آنجا دفن 

كنند و اين موضوع به شدت بر نگراني ما  مي
 تعداد زي ننكي اهم .خانواده ها افزوده است

 گزارش مي وختي مبتال هستند و وضعياديز
 يمي نو بر اساس يك گزارش غير رسمي،شده 

يك  كه بالغ بر مجاهدين خلقاز ساكنان داخل 
 كرونا روسي شود مبتال به وي نفر مهزار

  .هستند
در اين ميان متاسفانه دولت آلباني نيز هيچ 

اقدامي در خصوص ارتباط گيري خانواده هاي 
  .اسيران فرقه رجوي انجام نداده است

دت هاست نگران خانواده هاي اين افراد م
و سرگردان پيگير سرنوشت نزديكان و عزيزان 

مقام مي  از شما انسان واال ما لذا خود هستند
خواهيم با اقدام فوري سالمتي عزيزان ما را از 

  .مسئولين اين سازمان پيگيري نمائيد
 سازمان و نياالزم به توضيح است كه 

 ضد  خود رفتارهايرهبرانشان در سابقه
 دارند كه يي و آدم ربايستيل تروراعماي، انسان

 صالح در حال ي ذي دادگاه هايتوسط برخ
  . باشدي ميريگيپ

 ني گرفتار در سازمان مجاهدي اعضااسامي
  : از استان اردبيلخلق

 رضا، ي ارشادميعظ،  پوري قلناصر
 يعل، ي ارسليجل، ي عبدلرات، بززادهيعز
 دونير، فياري نزادهي علرحمت،  ساداتيوسفي

،  زادهي مهدزمان، يري نصصالح ،پرورش
 محبوب،  صحبت زادهومرثيك، ي نظرمطلب
 ريام، ي ناظرعيسم، ي شعبانوسفي، يصباحت

 حافظ، مستانهحمداله، اصالن حسن زاده
          يعي رببرات، ينصرت
  
  
  
  

  
خانواده هاي اسيران فرقه رجوي در استان
اردبيل با انتشار نامه اي به نماينده سازمان 

 گسترده بهداشت جهاني در آلباني، از شيوع
، اظهار »3اشرف «بيماري كرونا در زندان 

  .نگراني كرده و خواستار اقدام فوري شدند
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

 مقركرونا در انتشار اخبار گسترده از تلفات 
در آلباني موجب شد، خانواده هاي  »3 اشرف«

دكتر اسيران فرقه رجوي با ارسال نامه اي به 
 نماينده سازمان بهداشت جهاني ،رائول گنزالس

درخواست اقدام  اين كشورو رئيس دفتر آن در 
  .فوري نمايند

به گزارش فراق، متن اين نامه به شرح زير 
  :است

  رائول گنزالسجناب آقاي دكتر 
در سازمان بهداشت جهاني محترم نماينده 

  آلباني 
ي خانواده هانامه پيش رو شرح حال 

جاهدين خلق مي سازمان م اعضاي گرفتار در
آن مقام محترم به جهت مسئوليت از باشد كه 

ياري و  درخواست انساني در كشور آلباني
  .اقدام فوري دارند

 ا



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

10  2  
 

ي
ليل

تح
ي 

خبر
ه 
جل

م
 

مركز      

     99  پاييز   ا 25شماره  

3
 تضاد

استان

 

     99  پاييز   ا 25شماره  
   فــراق نامه فــراق نامه 

ي
ليل

تح
ي 

خبر
ه 
جل

م
 

. سخت در زندان آلباني چند ماه پيش آزاد شد
     اقدام و فتنه فرقه براي اخراج او به يونان

خبر آزادي و بي نتيجه ماند كه البته با رسيدن 
ها  مقاومت ايشان به داخل فرقه بسياري از نقشه

و توطئه هاي فرقه برمال و باعث هوشياري 
به همين دليل منافقين .  اعضا ناراضي شد

ديكتاتور كه تحمل حضور يك آزاد انديش و 
افشاگر را نداشتند مجددا دست به توطئه 
ديگري زدند و توسط عناصري خود فروخته  

  .ربه به وي را داشتندقصد ترور و ض
لذا فردي را جهت اقدام تروريستي عليه 
احسان بيدي به صورت نفوذي به ميان 

جداشدگان فرستاده بودند كه خوشبختانه با 
هوشياري بيدي فرد نفوذي شناسايي و توطئه 

  .وي خنثي گرديد
 شمسي يعني حدود 1392بيدي از سال 

هفت سال است كه در كشور آلباني ساكن 
متاسفانه بدون هيچ دليل و مدركي او هست و 

 ميالدي 2013در سال . را به زندان انداختند
 ساله  10دولت آلباني  پناهندگي و مجوز اقامت 

را به وي داده بود ولي فرقه بي قانون و 
تروريست  مستمرا به دنبال پرونده سازي هاي 

  .موهوم  عليه بيدي بوده و است
به ايران او هم مثل ساير جداشدگان پايش 

فرقه رجوي كه اكنون به نيروهاي مزدور 
رتقا يافته است با پشتيباني و حمايت آمريكا ا

سناتورهاي جنگ طلب آمريكايي اقدام به 
نقض حقوق اوليه اعضا جدا شده از سازمان 

  .مي نمايد
سران فرقه رجوي با هدف ايجاد ارعاب و 
جلوگيري از جدا شدن ساير ناراضيان از كمپ 
تيرانا همچنان به مشكل آفريني و توطئه عليه 

دازند و هرچقدر كه اعضاي جدا شده مي پر
  .مي دهند بتوانند آنها در فشار و سختي قرار

احسان بيدي نمونه اي از اين افراد است كه 
پس از تحمل يكسال پر فراز و نشيب و 
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   به فرقه رجوياروپايي هاميدان دادن 
   استاقدام نامشروع جهاني يك 

 

 اردبيل استانمركز      اردبيل 

لژيك همزماني محاكمه ديپلمات ايراني در ب
و ترور دانشمند هسته اي در ايران نشانگر 
سياست دوگانه اروپائي ها در مواجهه با 

- به گزارش پايگاه خبري .تروريسم است
تحليلي فراق به نقل از انجمن نجات مركز 
آذربايجان شرقي، كساني هم كه اين محاكمه 
هاي فرمايشي را دنبال مي كنند، امروز بايد 

يم اين گونه باج بدانند كه ملت ايران تسل
تروريست هائي كه  .خواهي ها نخواهند شد

 نفر از مردم يك كشور را ترور كردند 17000
و بدان نيز افتخار مي كنند، چگونه مي توانند از 
همان ترورشوندگان شاكي باشند كه توطئه 

اين كدام محكمه عدالت جويانه ! ترور داشتند
ي اي است كه قرباني ترور را مي خواهد به پا

ميز محاكمه بكشاند؟ عملي كه انجام نشده 
است و با اما و اگرهاي بسيار روبرو است، 
چگونه مي تواند از سوي تروريست هاي 
مغرض مبناي ترور قرار گرفته و دادخواست 

  .براي آن صادر شود
سازماني كه خود به شكنجه، زنداني كردن 
و مرگ هاي مشكوك اعضاي خودش متهم 

يه ي مهربان تر از مادر است، چگونه االن دا
شده است؟ ايران قرباني تروريسم است، 
كساني كه روزگاري با شرارت مردم را دسته 
دسته كشتند و در زمان جنگ نيز در جبهه 
دشمن ايستادند و به صورت علني روي مردم 
آتش گشودند، چگونه امروز براي مردم ما 
دادگاه تشكيل مي دهند؟ اين گروه شيطاني 

د پاسخ جنايات مرتكب شده خود را ابتدا باي
داده و در يك دادگاه منصف، پاسخگو باشد كه 
چرا براي سالهاست كه دست به ترور زده و 

هم پيماني با  مردم را به كشتن داده است؟
صدام حسين ديكتاتور عراق يك سابقه ننگين 
براي اين گروه است كه هرگز پاك شدني 

ي كشتار نيست و بايد اين جنايتكاران را برا
مردم مظلوم عراق و كردكشي و عضوكشي از 
 .اعضاي خودشان به پاي ميز محاكمه كشانيد

ريم هاي ظالمانه مردم ايران، سالهاست كه از 
سوي سران سلطه براي كسب منافع اقتصادي 
و دستيابي نامحدود به ثروت مردم ايران در 
دست اجراست و خوابي است شوم كه هرگز 

 دول اروپائي بايد ابتدا پاسخ .تعبير نخواهد شد
بدهند كه چرا كشورهايشان به مامن تروريست 

دولت فرانسه در راس  ها تبديل شده است؟
دول اروپائي رسما به اين فرقه تروريستي 
مجوز تجمعات مي داد، گرچه اكنون به اين 
نتيجه رسيده است كه مجاهدين بايد محدود 

دولت فرانسه از يك سو به نظرمي  .شوند
رسد، مايل به برقراري روابط اقتصادي و 
سياسي بهتر با ايران است، از سوي ديگر به 
گروهي منفور و تروريست اجازه مي دهد تا 
تجمعاتي برگزار كنند و آشكارا خواستار 
سرنگوني يك دولت قانوني در يك كشور 

سابقه اقدامات خشن اين گروه در . شوند 
ودش خاك ايران و حتي در درون مناسبات خ

اين گروه يك سكت و . بر كسي پوشيده نيست
فرقه انحرافي بوده كه همواره با سالح به دست 

اين گروه در . به خونريزي و جنايت زده است
جريان جنگ ايران و عراق به كشورش خيانت 

به دليل مزدوري نظامي براي صدام . كرده است
حسين كه دشمن مردم ايران بود، هيچ پايگاه 

يران براي اين گروه وجود ندارد اجتماعي در ا
و حمايت هاي اروپائي در دادن مجوز 
تظاهرات و تبليغ جنگ مسلحانه عليه يك 
كشور قانوني و ميدان دادن به شكايات موهوم 
قضائي، يك اقدام نامشروع در راستاي ترويج 
تروريسم در جهان مي باشد و مسلما 

عقب  .سوءتفاهمات زيادي را ايجادخواهد كرد
ي اين گروه نظامي ازعراق و تبديل كردن نشين

فرانسه به مركز جهاني خود براي دولتي مثل 
فرانسه كه مدعي حقوق بشر مي باشد ، شرم 

اورسوراواز تبديل به . آور و خائنانه است 
محلي براي طراحي حمالت سياسي و 

آيا زمان سياست  .تروريستي به ايران شده است

يگر بازي هاي ضد و نقيض فرانسه و د
كشورهاي اروپائي در برابر اين گروه 
تروريستي به پايان نرسيده است؟ ايفا كردن اين 
نقش رياكارانه و بي ثبات كننده براي چيست؟ 
اگر دولت اروپائي از فعاليت هاي تروريستي و 
خشونت طلبانه اين گروه افراطي در خاك 
خود ممانعت كن ، اين خود نشاني از بهبود 

. تصادي با ايران خواهد بودروابط سياسي و اق
اين حق سياسي و اجتماعي هر گروهي براي 
دادن دادخواست قضائي و برپائي تجمعات مي 

اما به شرطي كه آن گروه خود تروريست . باشد
سيل انبوه شكايات ! و ناقض حقوق بشر نباشد

جداشده ها و نجات يافتگان از اين گروه و هم 
 اسيران در چنين دادخواهي انبوه خانواده هاي

فرقه، گواه سركوب عريان ونقض حقوق بشر 
اين گروه به . در درون اين فرقه انحرافي است

اين . مبارزات خشونت طلبانه اعتقاد دارد 
سكت انحرافي، به مبارزه مسلحانه و مشي 

آيا مي توان در خيابان هاي . ترور معتقد است
اروپا، سالح و مبارزه مسلحانه را با برافراشتن 

 سازمان مجاهدين كه در اين آرم سالح آرم
وجود دارد تبليغ كرد؟ تا زمانيكه آرم سالح در 
پرچم سازمان مجاهدين است و برافراشتن اين 
آرم در جاي جاي جهان هم آزاد، اين نوع 

شكايات موهوم و . دادخواهي ها ارزشي ندارند
خيالي در هر كشور اروپائي عليه ديپلمات هاي 

اصول دمكراتيك و ايراني، نقض صريح 
شراكت در ترور و خشونت است و صحبت از 
. دمكراسي و صلح جهاني، ياوه اي بيش نيست

هاي انحرافي  ممانعت از آزادي عمل چنين سكت
و رهبران فرصت طلبش، از اصول دمكراسي بوده 
و هر حركتي در راستاي تبليغ و حمايت از چنين 

دول . گروه هاي تروريستي از قبل محكوم است
اروپائي امروز بايد اعمال شنيع تروريستي از جمله 
ترور اخير دانشمند هسته اي ايران را محكوم كنند 
و دستبند را به دستان تروريست بين المللي بنام 

  .مريم رجوي بزنند

تح

  
 

 براي نفوذ ميان جداشده ها در آلباني فرقهتالش هاي مذبوحانه

 نامردهادسيسه 
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. سخت در زندان آلباني چند ماه پيش آزاد شد
     اقدام و فتنه فرقه براي اخراج او به يونان

خبر آزادي و بي نتيجه ماند كه البته با رسيدن 
ها  مقاومت ايشان به داخل فرقه بسياري از نقشه

و توطئه هاي فرقه برمال و باعث هوشياري 
به همين دليل منافقين .  اعضا ناراضي شد

ديكتاتور كه تحمل حضور يك آزاد انديش و 
افشاگر را نداشتند مجددا دست به توطئه 
ديگري زدند و توسط عناصري خود فروخته  

  .ربه به وي را داشتندقصد ترور و ض
لذا فردي را جهت اقدام تروريستي عليه 
احسان بيدي به صورت نفوذي به ميان 

جداشدگان فرستاده بودند كه خوشبختانه با 
هوشياري بيدي فرد نفوذي شناسايي و توطئه 

  .وي خنثي گرديد
 شمسي يعني حدود 1392بيدي از سال 

هفت سال است كه در كشور آلباني ساكن 
متاسفانه بدون هيچ دليل و مدركي او هست و 

 ميالدي 2013در سال . را به زندان انداختند
 ساله  10دولت آلباني  پناهندگي و مجوز اقامت 

را به وي داده بود ولي فرقه بي قانون و 
تروريست  مستمرا به دنبال پرونده سازي هاي 

  .موهوم  عليه بيدي بوده و است
به ايران او هم مثل ساير جداشدگان پايش 

فرقه رجوي كه اكنون به نيروهاي مزدور 
رتقا يافته است با پشتيباني و حمايت آمريكا ا

سناتورهاي جنگ طلب آمريكايي اقدام به 
نقض حقوق اوليه اعضا جدا شده از سازمان 

  .مي نمايد
سران فرقه رجوي با هدف ايجاد ارعاب و 
جلوگيري از جدا شدن ساير ناراضيان از كمپ 
تيرانا همچنان به مشكل آفريني و توطئه عليه 

دازند و هرچقدر كه اعضاي جدا شده مي پر
  .مي دهند بتوانند آنها در فشار و سختي قرار

احسان بيدي نمونه اي از اين افراد است كه 
پس از تحمل يكسال پر فراز و نشيب و 
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   به فرقه رجوياروپايي هاميدان دادن 
   استاقدام نامشروع جهاني يك 

 

 اردبيل استانمركز      اردبيل 

لژيك همزماني محاكمه ديپلمات ايراني در ب
و ترور دانشمند هسته اي در ايران نشانگر 
سياست دوگانه اروپائي ها در مواجهه با 

- به گزارش پايگاه خبري .تروريسم است
تحليلي فراق به نقل از انجمن نجات مركز 
آذربايجان شرقي، كساني هم كه اين محاكمه 
هاي فرمايشي را دنبال مي كنند، امروز بايد 

يم اين گونه باج بدانند كه ملت ايران تسل
تروريست هائي كه  .خواهي ها نخواهند شد

 نفر از مردم يك كشور را ترور كردند 17000
و بدان نيز افتخار مي كنند، چگونه مي توانند از 
همان ترورشوندگان شاكي باشند كه توطئه 

اين كدام محكمه عدالت جويانه ! ترور داشتند
ي اي است كه قرباني ترور را مي خواهد به پا

ميز محاكمه بكشاند؟ عملي كه انجام نشده 
است و با اما و اگرهاي بسيار روبرو است، 
چگونه مي تواند از سوي تروريست هاي 
مغرض مبناي ترور قرار گرفته و دادخواست 

  .براي آن صادر شود
سازماني كه خود به شكنجه، زنداني كردن 
و مرگ هاي مشكوك اعضاي خودش متهم 

يه ي مهربان تر از مادر است، چگونه االن دا
شده است؟ ايران قرباني تروريسم است، 
كساني كه روزگاري با شرارت مردم را دسته 
دسته كشتند و در زمان جنگ نيز در جبهه 
دشمن ايستادند و به صورت علني روي مردم 
آتش گشودند، چگونه امروز براي مردم ما 
دادگاه تشكيل مي دهند؟ اين گروه شيطاني 

د پاسخ جنايات مرتكب شده خود را ابتدا باي
داده و در يك دادگاه منصف، پاسخگو باشد كه 
چرا براي سالهاست كه دست به ترور زده و 

هم پيماني با  مردم را به كشتن داده است؟
صدام حسين ديكتاتور عراق يك سابقه ننگين 
براي اين گروه است كه هرگز پاك شدني 

ي كشتار نيست و بايد اين جنايتكاران را برا
مردم مظلوم عراق و كردكشي و عضوكشي از 
 .اعضاي خودشان به پاي ميز محاكمه كشانيد

ريم هاي ظالمانه مردم ايران، سالهاست كه از 
سوي سران سلطه براي كسب منافع اقتصادي 
و دستيابي نامحدود به ثروت مردم ايران در 
دست اجراست و خوابي است شوم كه هرگز 

 دول اروپائي بايد ابتدا پاسخ .تعبير نخواهد شد
بدهند كه چرا كشورهايشان به مامن تروريست 

دولت فرانسه در راس  ها تبديل شده است؟
دول اروپائي رسما به اين فرقه تروريستي 
مجوز تجمعات مي داد، گرچه اكنون به اين 
نتيجه رسيده است كه مجاهدين بايد محدود 

دولت فرانسه از يك سو به نظرمي  .شوند
رسد، مايل به برقراري روابط اقتصادي و 
سياسي بهتر با ايران است، از سوي ديگر به 
گروهي منفور و تروريست اجازه مي دهد تا 
تجمعاتي برگزار كنند و آشكارا خواستار 
سرنگوني يك دولت قانوني در يك كشور 

سابقه اقدامات خشن اين گروه در . شوند 
ودش خاك ايران و حتي در درون مناسبات خ

اين گروه يك سكت و . بر كسي پوشيده نيست
فرقه انحرافي بوده كه همواره با سالح به دست 

اين گروه در . به خونريزي و جنايت زده است
جريان جنگ ايران و عراق به كشورش خيانت 

به دليل مزدوري نظامي براي صدام . كرده است
حسين كه دشمن مردم ايران بود، هيچ پايگاه 

يران براي اين گروه وجود ندارد اجتماعي در ا
و حمايت هاي اروپائي در دادن مجوز 
تظاهرات و تبليغ جنگ مسلحانه عليه يك 
كشور قانوني و ميدان دادن به شكايات موهوم 
قضائي، يك اقدام نامشروع در راستاي ترويج 
تروريسم در جهان مي باشد و مسلما 

عقب  .سوءتفاهمات زيادي را ايجادخواهد كرد
ي اين گروه نظامي ازعراق و تبديل كردن نشين

فرانسه به مركز جهاني خود براي دولتي مثل 
فرانسه كه مدعي حقوق بشر مي باشد ، شرم 

اورسوراواز تبديل به . آور و خائنانه است 
محلي براي طراحي حمالت سياسي و 

آيا زمان سياست  .تروريستي به ايران شده است

يگر بازي هاي ضد و نقيض فرانسه و د
كشورهاي اروپائي در برابر اين گروه 
تروريستي به پايان نرسيده است؟ ايفا كردن اين 
نقش رياكارانه و بي ثبات كننده براي چيست؟ 
اگر دولت اروپائي از فعاليت هاي تروريستي و 
خشونت طلبانه اين گروه افراطي در خاك 
خود ممانعت كن ، اين خود نشاني از بهبود 

. تصادي با ايران خواهد بودروابط سياسي و اق
اين حق سياسي و اجتماعي هر گروهي براي 
دادن دادخواست قضائي و برپائي تجمعات مي 

اما به شرطي كه آن گروه خود تروريست . باشد
سيل انبوه شكايات ! و ناقض حقوق بشر نباشد

جداشده ها و نجات يافتگان از اين گروه و هم 
 اسيران در چنين دادخواهي انبوه خانواده هاي

فرقه، گواه سركوب عريان ونقض حقوق بشر 
اين گروه به . در درون اين فرقه انحرافي است

اين . مبارزات خشونت طلبانه اعتقاد دارد 
سكت انحرافي، به مبارزه مسلحانه و مشي 

آيا مي توان در خيابان هاي . ترور معتقد است
اروپا، سالح و مبارزه مسلحانه را با برافراشتن 

 سازمان مجاهدين كه در اين آرم سالح آرم
وجود دارد تبليغ كرد؟ تا زمانيكه آرم سالح در 
پرچم سازمان مجاهدين است و برافراشتن اين 
آرم در جاي جاي جهان هم آزاد، اين نوع 

شكايات موهوم و . دادخواهي ها ارزشي ندارند
خيالي در هر كشور اروپائي عليه ديپلمات هاي 

اصول دمكراتيك و ايراني، نقض صريح 
شراكت در ترور و خشونت است و صحبت از 
. دمكراسي و صلح جهاني، ياوه اي بيش نيست

هاي انحرافي  ممانعت از آزادي عمل چنين سكت
و رهبران فرصت طلبش، از اصول دمكراسي بوده 
و هر حركتي در راستاي تبليغ و حمايت از چنين 

دول . گروه هاي تروريستي از قبل محكوم است
اروپائي امروز بايد اعمال شنيع تروريستي از جمله 
ترور اخير دانشمند هسته اي ايران را محكوم كنند 
و دستبند را به دستان تروريست بين المللي بنام 

  .مريم رجوي بزنند

تح

  
 

 براي نفوذ ميان جداشده ها در آلباني فرقهتالش هاي مذبوحانه

 نامردهادسيسه 
  

انجمن نجات استان اردبيل 
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  سفير

  
  در آلبانينماينده سازمان بهداشت جهاني ، رائول گنزالسدكتر با انتشار نامه اي رسمي به 

   خواستار اقدام فوريتان اردبيلخانواده هاي اس
   شدندآلباني در بهداشت جهاني 

  
 

به دست گرفتند، تا همه گونه آنها را به خود 
منافقين از اين طريق دو هدف را  .وابسته نمايند

اول، به دست گرفتن كنترل : دنبال مي كنند
 جدا شدگان كما في سابق و زندگي و معشيت

دوم، قدرت نمايي در تشكيالت داخلي و رجز 
خواني براي اعضاي ناراضي تا مانع جدا شدن 

  . بيشتر شوند و آنها را نااميد نمايند
اين اقدامات مذبوحانه و اين تالش هاي 

ف كه با پرداخت رشوه هاي كالن در اكثر گزا
كشورهاي اروپايي توسط عناصر منافق انجام 
مي شود؛ اوال مشخصا با حمايت كشورهاي 
عبري، عربي و غربي صورت مي گيرد و ثانيا 
بيش ازهر زمان چهره كريه منافقين را به 
نمايش مي گذارد كه چگونه درحالي كه 
ادعاهاي حقوق بشري آنها و ارباب هايشان 
ويترين آنها را جذاب مي نمايد ولي در نهان 

قدر حتي از چند عضو جدا شده خويش آن
وحشت دارند و مي ترسند كه خواب راحت 
را از چشم آنها ربوده و پيوسته به دنبال تهديد 

  .و ترور و توطئه هستند
خوب است بازهم جمالت معروف 

ود رجوي سركرده فرقه را كه در حضور مسع
 در 1380پنج هزار عضو سازمان در دهه 

  .قرارگاه باقرزاده گفت را يادآوري كنيم
ود رجوي با مشتي گره در آن نشست مسع

ديگر هيچ جداشده اي را به «: ه اعالم كردكرد
خارج كشور نخواهيم  فرستاد، هركس اعالم 
جدايي كند ابتدا دو سال در خروجي مجاهدين 
نگهداري مي شود و آنگاه  او را به استخبارات 
عراق تحويل مي دهيم، در آنجا نيز به جرم 

 زندان ورود غيرقانوني به عراق، به هشت سال
در ابوغريب محكوم خواهد شد و تازه بعد از 

 سال زنداني شدن، اگر كسي زنده ماند 10اين 
به عنوان اسيرجنگي به حكومت ايران تحويل 
داده مي شوند كه در داخل ايران هم سرنوشتي 

در اين رابطه . بهتر از اعدام در انتظارشان نيست
با استخبارات عراق هم هماهنگي الزم صورت 

اگر پيروز شديم كه شايد همه را . ته استگرف
ببخشم اما اگر پيروز نشديم، به شما دستور مي 
دهم كه جداشدگان را در هركجاي اروپا كه 

پول و . باشند پيدا و در همانجا اعدام كنيد
و نگران . سالح از من، و كشتن آنها با شما

دستگير شدن هم نباشيد چون در اروپا اعدام 
 از چند سال هم از زندان وجود ندارد و بعد

آزاد مي شويد و زندانهاي اروپا نيز در برابر 
  ».زندانهاي ايران هتل به حساب مي آيند

  
  
  
 

 ساله، دولت 7يده و عليرغم حضور قانوني 
و كشور آلباني بدون توجه به حقوق پناهندگان 
وكنوانسيون هاي بين المللي به  ايشان حق 

  .پناهندگي دائم  و پاسپورت قانوني نمي دهد
حال اين سوال  پيش مي آيد درحاليكه 

بس تعد

نرس

ياري جدا شده در كشور آلباني  اد 
ان خيانت كار فرقه  چرا فقط حضور دارند  سر

  ايشان را مورد حمله و هجمه قرار مي دهد؟
در اين رابطه بايد سوال كرد چرا فقط 

  ان بيدي؟احس
كنيد   البته بايد به آنان يادآوري كرد فكر نمي

 و بست ها و تباني هايتان مثل تمامي بند
  خيانت ها و نامردي هايتان افشا شود؟

مي دهد كه اطالعات به دست آمده نشان 
 رجوي با نفوذ در ميان جدا شدگان و فرقه

پرداخت هزينه هاي مزدوري پيوسته به دنبال  
  .اختالف و تفرقه دربين جدا شدگان است
. ترساند روزي آنها را از بي پولي و آينده مي

ي با ايجاد موانع مختلف  سد راه گرفتن روز
پناهندگي و رفتن به كشورهاي اروپايي مي 

 با شيوه هاي پيچيده و با پشتيباني آنها. شوند
مافياي آلباني، حتي كميسياري آلباني در امور 
منافقين را تعطيل و موضوعات جدا شدگان را 

ردبيلاردبيل ستانمركز       ا استانمركز      

  

 ما توسط گروهي به نام سازمان زانيعز 
 مكاني موسوم به در) MEK(مجاهدين خلق 

 بندر نيحدفاصل ب (يدر كشور آلبان» 3اشرف «
  . نگهداري مي شوند)رانايدورس و شهر ت

 ي رجومي مراين گروه فردي به نامرهبر 
است كه بر اساس يك رويه فرقه اي به افراد 

را  ي با خانواده گونه تماسچياجازه هدربند آن 
نمي دهد و ما در حقيقت هيچ خبري از 

  .وضعيت سالمتي عزيزان خود نداريم
 آنها،  مقر از داخلرسيدهطبق اخبار اخيرا 

 روسيبه و» 3 اشرف« در داخل  زياديافراد
هاي  به تازگي قبرهايي در تپه.  مبتال شدندروناك

آلباني مشاهده شده كه گفته مي شود مجاهدين 
خلق تلفات كرونايي خود را در آنجا دفن 

كنند و اين موضوع به شدت بر نگراني ما  مي
 تعداد زي ننكي اهم .خانواده ها افزوده است

 گزارش مي وختي مبتال هستند و وضعياديز
 يمي نو بر اساس يك گزارش غير رسمي،شده 

يك  كه بالغ بر مجاهدين خلقاز ساكنان داخل 
 كرونا روسي شود مبتال به وي نفر مهزار

  .هستند
در اين ميان متاسفانه دولت آلباني نيز هيچ 

اقدامي در خصوص ارتباط گيري خانواده هاي 
  .اسيران فرقه رجوي انجام نداده است

دت هاست نگران خانواده هاي اين افراد م
و سرگردان پيگير سرنوشت نزديكان و عزيزان 

مقام مي  از شما انسان واال ما لذا خود هستند
خواهيم با اقدام فوري سالمتي عزيزان ما را از 

  .مسئولين اين سازمان پيگيري نمائيد
 سازمان و نياالزم به توضيح است كه 

 ضد  خود رفتارهايرهبرانشان در سابقه
 دارند كه يي و آدم ربايستيل تروراعماي، انسان

 صالح در حال ي ذي دادگاه هايتوسط برخ
  . باشدي ميريگيپ

 ني گرفتار در سازمان مجاهدي اعضااسامي
  : از استان اردبيلخلق

 رضا، ي ارشادميعظ،  پوري قلناصر
 يعل، ي ارسليجل، ي عبدلرات، بززادهيعز
 دونير، فياري نزادهي علرحمت،  ساداتيوسفي

،  زادهي مهدزمان، يري نصصالح ،پرورش
 محبوب،  صحبت زادهومرثيك، ي نظرمطلب
 ريام، ي ناظرعيسم، ي شعبانوسفي، يصباحت

 حافظ، مستانهحمداله، اصالن حسن زاده
          يعي رببرات، ينصرت
  
  
  
  

  
خانواده هاي اسيران فرقه رجوي در استان
اردبيل با انتشار نامه اي به نماينده سازمان 

 گسترده بهداشت جهاني در آلباني، از شيوع
، اظهار »3اشرف «بيماري كرونا در زندان 

  .نگراني كرده و خواستار اقدام فوري شدند
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

 مقركرونا در انتشار اخبار گسترده از تلفات 
در آلباني موجب شد، خانواده هاي  »3 اشرف«

دكتر اسيران فرقه رجوي با ارسال نامه اي به 
 نماينده سازمان بهداشت جهاني ،رائول گنزالس

درخواست اقدام  اين كشورو رئيس دفتر آن در 
  .فوري نمايند

به گزارش فراق، متن اين نامه به شرح زير 
  :است

  رائول گنزالسجناب آقاي دكتر 
در سازمان بهداشت جهاني محترم نماينده 

  آلباني 
ي خانواده هانامه پيش رو شرح حال 

جاهدين خلق مي سازمان م اعضاي گرفتار در
آن مقام محترم به جهت مسئوليت از باشد كه 

ياري و  درخواست انساني در كشور آلباني
  .اقدام فوري دارند

 ا
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از جمله اعمالي كه توسط  .غريزه هاي شخصي
رجوي بر روي افراد انجام مي گردد، كنترل 

اين عمل زشت و ضد . ذهن آنان مي باشد
انساني توسط خيلي از جداشدگان تائيد شده و 

  .ين مسئله هيچ شك و شبه اي وجود ندارددر ا
بله كنترل ذهن كه يكي از اين كنترل ها 

بله درست . خواب ديدن افراد در فرقه است
قبول داريد كه باورش . خوانديد، خواب ديدن

سخت است؟ در تشكيالت رجوي كسي نبايد 
به جز مسعود و مريم رجوي خواب ديگري 

 همين ببيند، البته مريم رجوي را هم نبايد
  !جوري در خواب ببينند

بر اساس گزارشاتي كه رها شده ها از 
تشكيالت سركوبگر رجوي به خانواده هاي 
اسراي گرفتار در زندان هاي رجوي داده اند 
افراد نبايد خواب ببينند، ولي اگر كسي خواب 
ديد بايد در اولين فرصت خواب خود را 
مكتوب كرده و به مسئول تشكيالتي خود 

در اولين نشست جمعي خواب خود بدهد و 
در ادامه بايد از خود به . را به بقيه بگويد

صورت خيلي جدي انتقاد كند كه چرا خواب 
ديده است، به ويژه خواب پدر و مادر، خانواده، 

سپس فرد خاطي با بيان جزئيات . زن و فرزند
خواب خود بايد متعهد گردد كه ديگر خواب 

  . و پدر و مادرنبيند، به ويژه خواب خانواده
خواب ديدن پدر و مادر كه مطلقا پذيرفته 
شده نيست و مرز سرخ است و بايد فرد با 
خودش خيلي جدي برخورد كرده و تضمين 
بدهد كه تكرار نخواهد شد و در هر بار كه از 
    اين خواب ها ببيند بايد خودش را 
متعهد و ملزم به عدم تكرار اين گناه 

  .نابخشودني بكند
در هنگام جمع بندي از خواب اگر كسي 
درحد مناسب به خودش تيغ نكشد و سرزنش 
ننمايد سايرين كه در جلسه استماع نشسته و 
گوش مي كنند موظف مي باشند كه فرد 
خاطي را به صورت خيلي جدي زير فشار 
بگذارند و اصطالحا رويش تيغ بكشند تا 
مطمئن شوند كه آن فرد ديگر از آن خواب ها 

  .خواهد ديدن
  
  
  
  
  
  
  

وقتي به پاي حرف جدا شده هاي از جهنم 
رجوي مي نشينيم سخناني مي شنويم كه 
باورش بسيار سخت و خارج از تحمل هر 

فتگان طبق گزارشاتي كه رها يا .انسان مي باشد
از تشكيالت رجوي داده اند و همچنين 

ها را در جريان قرار داده و مي دهند، در   رسانه
تشكيالت فاشيستي رجوي افراد را با كنترل 

در واقع تالش رجوي و  .ذهن نگه مي دارند
عناصر تشكيالت آنان بر اين است كه هر فرد 
 - بر اساس آموزش هاي به اصطالح تشكيالتي

ام افكار خودش را به اطالع ايدئولوژيكي، تم
  .سران باالي خود برساند

همين موضوع خودش بسيار بغرنج  و فهم 
آن براي افراد عادي جامعه بسيار مشكل بوده و 
همانطور كه گفتم خارج از تصورات و تحمل 

در حقيقت آنان تالش دارند كه . آدمي مي باشد
از آدم ها ربات توليد كنند تا از خود هيچ 

داشته باشند و تصميم گيري هاي اختياري ن
آنان بر اساس خواسته هاي رجوي و 
تشكيالت باشد نه بر اساس تمايالت و حتي 

  اينجا
   نبايد 

  خواب
  ! ديد

  
حسين عيوضي آذر  

   عضو نجات يافته از فرقه رجوي

اردبيل ستانمركز      

  عامل اصلي فروپاشي قلعه اشرف در عراق خانواده ها بودند
  

  نابرابر يجنگها فاتحان  خانواده
  

৷ تيرانا - باقر محمدي 
آنها رفته و آنان را ببينيم و بدانيم كه بستگان چه  

 .كساني حضور دارند
 به عناوين  رجويمتاسفانه رهبري فرقه

ها در  خانوادهشد تا صداي  مختلف مانع مي
  .داخل اشرف به قربانيان نرسد

 هايي  سران ارشد اين فرقه هر شب نشست
كه كساني  برگزار و طوري وانمود مي كردند

  ايرانجاسوسان كه جلوي درب اشرف هستند
 به عراق و مامور شده ايرانهستند و از طرف 

  .گشتند اعزام
 اين حرف ها براي همه ما تكراري بود و 

خانواده ها بر روحيه   و حضورارزشي نداشت
خيلي ها دوست . اكثر اعضاء تاثير گذاشته بود

خود را به خانواده ها برسانند ولي  داشتند كه
 مي هر بار فرقه با ترفندي خاص مانع اين كار

گفت اگر بيرون برويد  شد و فرقه به ما مي
 .حكم اعدام خود را تاييد كرده ايد

رج از با اين اوصاف خروج اعضاء به خا
خيلي از  سازمان روز به روز قوت مي گرفت و

دوستانم توانستند خود را به خانواده ها برسانند 
     خانواده ها قرار و مورد استقبال گرم

  . بگيرند
پايگاهي كه از قبل بيابان بود و با 

مالي بعث عراق و به پشتوانه  هاي حمايت
آمريكايي ها و نوچه خودش در منطقه 

و با بيگاري اعضاء به دژ ) ها ئيلياسرا(
مستحكمي تبديل شده بود يك شبه فرو پاشيد 

 .خالف ميلش عراق را ترك كرد بررجوي و 
اين نابودي به نظر من چيزي جز حضور 

پايگاه به  پررنگ خانواده ها نبود و ضمن اينكه
تل خاكي تبديل شد خيلي از اعضاء نيز از فرقه 

م خانواده ها دامن گر رجوي جدا شدند و به
 .برگشتند

كرد  رجوي ساير اعضاي در بند را وادار مي
آنان را  كه عليه خانواده ها شعار دهند و

جاسوس بخوانند و به اين روش قانع 
پرتاب  شدند و به طرف خانواده ها سنگ نمي

 .مي كردند
پيامي كه ما از خانواده ها مي شنيديم چيزي 

خ به جز اظهار محبت نبود متاسفانه در پاس
 .محبت هاي آنان سنگ پرتاب مي كرديم

اين است مرام يك سازمان به اصطالح 
هم رحم  مدافع خلق، اين فرقه به خانواده ها

نكرد و سازماني كه به پدر و مادر احترام قائل 
 . مدافع خلق شود نشود چطور مي تواند

ام  در اين مدتي كه از فرقه رجوي جدا شده
ناسباتي كه در م برايم كامال روشن شده كه

  چيزي جز، حاكم استرجويدرون فرقه 
وابستگي به سرويس هاي  دروغ و نيرنگ و

  .اطالعاتي اسرائيل و عربستان سعودي نيست
  

نقش خانواده ها و حضور مستمر آنان در 
 اشرف و ليبرتي، در ديوارهاي بلند پشت

  و اخراج از عراق ورجويشكست فرقه 
فروپاشي قلعه اشرف، همان كه رجوي آن را 

ناميد، از اهميت   مي»كانون استراتژيكي نبرد«
 . بااليي برخوردار بوده است

رجوي از حضور خانواده ها در اشرف در 
ها  هراس بود و مي دانست كه اين خانواده

 ساختار فرقه گرايانه هستند كه مي توانند ريشه
اين حضور مستمر  .او را در عراق بخشكانند

 كه توانست قلعه اشرف را به خانواده ها بود
د، مگر اين شعارهاي رهبران برسان فروپاشي

 اشرف ناموس هر: عقيدتي نبود كه مي گفتند
مجاهد خلق است يا چو اشرف نباشد تن من 

كان جايش ت ها بجنبند اشرف از مباد يا اگر كوه
 نخواهد خورد، پس چه شد؟

 با دست خالي  توانستندخانواده ها بودند كه
. كنند دژ فرقه رجوي موسوم به اشرف را نابود
درب (هر گاه خانواده ها در كنار باب اسد 

جنوبي اشرف  اشرف و در ضلع هايي) اصلي
حضور پيدا مي كردند خبرها در داخل فرقه 

ها  خانوادهبودند كه  مي پيچيد و همه در جريان
آمده اند و هرگاه صداي بلند گو ها در فضاي 

پيچيد، حس خوبي به همه دست  اشرف مي
 داد و مشتاقانه تمايل داشتيم كه به نزديك مي

ردبيل ا ستانمركز       ا ا
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  »ز افراد در برابر ناپديدسازي اجباريحمايت ا«بررسي ساز و كار كنوانسيون 
   در راستاي پيگيري وضعيت اسيران در فرقه رجوي

  اي جديد براي  روزنه 
  هاي چشم انتظار خانواده

  

 دكتراي حقوق بين الملل   -  دكتر نواب محمدي   

ي
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ي 
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ه 
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     99  پاييز   ا 25شماره  

3
بين الملل

     99  پاييز   ا 25شماره  
 الملل بين   فــراق نامه فــراق نامه 

ي
ليل

تح
ي 

خبر
ه 
جل

م
 

اجباري بعنوان يك جرم شديد و مصداق 
نقض فاحش حقوق بشر، دولتهاي عضو را 

ين عمل در قوانين داخلي ملزم به جرم انگاري ا
بعالوه آنكه دولتها را ملزم به . خود مي كند

استرداد مجرمان به كشورهاي صالح يا به دادگاه 
در صورت (بين الملل كيفري صالح مي نمايد 

  ).حضور مرتكبان اين جرم در قلمرو آنان

 كنوانسيون ضمن توصيف ناپديدسازي –

بايد توجه داشت كه عمل  .خود باقيست
ناپديدسازي اجباري افراد بنوبه خود و بسته به 
شرايط مي تواند متضمن نقض ديگر حقوق 
بنيادين بشري مثل حق بر حيات، حق بر آزادي 

منوعيت شكنجه و ساير و امنيت شخصي، م
رفتارهاي تحقيركننده، آزادي رفت و آمد، حق 

 …و ) دادخواهي(بر توسل به نهادهاي قضايي 
باشد و بعالوه ناقض حقوق اطرافيان و بستگان 
شخص قرباني منجمله حق بر دانستن 

كميسر عالي . نيز هست) دستيابي به حقيقت(
حقوق بشر ضمن توصيف عمل ناپديدسازي 

 عنوان يكي از شديدترين جرايم غم اجباري به
انگيز بشري بدرستي ابراز داشت كه درد و رنج 
ناشي از عدم اطالع از سرنوشت بستگان و 
عزيزان شخص ناپديدشده، خود بنوعي 

عموما دولت ها يا  .شكنجه محسوب مي شود
افراد و گروه هاي تحت كنترل آنها به دو هدف 
به ارتكاب ناپديدسازي اجباري متوسل 

شوند؛ اول؛ حذف كم دردسر مخالفان خود  مي
و كاستن از پتانسيل هاي اعتراضي و دوم؛ 
اشاعه ترس و وحشت در جامعه و ارسال پيام 

از اين جهت اين اقدام . به ساير مخالفان سياسي
پيوند مي » تروريسم دولتي«نوعي با مفهوم ه ب

در واقع اين اقدام در شرايطي مي تواند . خورد
  .باشد» تروريسم دولتي«ارتكاب مصداق بارز 

پس از ارائه تعريف و تعيين قلمرو شمول 
كنوانسيون اجماال نكات مهم در اين سند مورد 

  اشاره قرار مي گيرد؛
اسناد بين المللي مرتبط عمل ناپديدسازي - 

اجباري را مصداق نقض شديد حقوق بشر 
يعني ارتكاب –دانسته كه تحت شرايطي 

 7مصرح در ماده  (- گسترده و نظام مند جرم
مي تواند ) اساسنامه ديوان بين الملل كيفري

. قرارگيرد» جنايت عليه بشريت«ذيل عنوان 
  ) كنوانسيون5ماده (

 عالوه براين هيچگونه استثنايي اعم از –
وجود وضعيت جنگي يا تهديد به جنگ، نا 
آرامي سياسي داخلي، بروز آشوب يا هرج و 

طراري ديگر مرج سياسي يا هرنوع وضعيت اض
در ارتكاب عمل ناپديدسازي مورد پذيرش 
واقع نمي گردد و لذا تحت هرشرايطي ارتكاب 

 2ماده . (چنين اقدامي مطلقا ممنوع است
  )كنوانسيون

كنوانسيون در راستاي نظارت بر اقدامات - 
 آن و دولتهاي عضو و اجراي مطلوبتر قواعد

رسيدگي به ادعاهاي افراد، گروهها و دولتهاي 
 نفره را تحت عنوان كميته 10ديگر كميته اي 

كارشناسان درخصوص ناپديدشده هاي 
و )  كنوانسيون26ماده (اجباري تاسيس نموده 

دولتهاي عضو را مكلف به ارائه گزارش 
. اقدامات خود به كميته مزبور نموده است

 31در ماده مساله مهم در اين خصوص 
كنوانسيون منعكس شده كه بيان مي دارد؛ 
دولت عضو مي تواند درهرزماني صالحيت 
كميته را براي دريافت و رسيدگي به شكايات 

از (افراد در رابطه با نقض مقررات كنوانسيون 
سوي دولتها يا افراد و گروههاي وابسته به 

  . اعالم دارند) دولتها
  بررسي وضعيت آلباني

نكه به موضوع تعهدات بين پيش از اي
المللي آلباني ورود كنيم بد نيست اشاره اي 
تاريخي به ماجراي همدستي مجاهدين خلق با 
صدام حسين در عمليات انفال داشته باشيم كه 
به گواه تاريخ در يك تراژدي هولناك بشري 
هزاران تن از مخالفان رژيم بعث در منطقه 
 كردستان عراق با توسل به همين رويه

موضوعي . ناپديدسازي اجباري معدوم شدند
  .كه جاي تامل و تحقيق بسيار دارد

 دولت آلباني به كنوانسيون 2007از سال 
مقابله با ناپديدسازي اجباري پيوسته و در سال 

 نيز قوانين جزايي خود را برمبناي 2013
مقررات كنوانسيون اصالح نموده و عمل 

دام ناپديدسازي اجباري را بعنوان يك اق
نكته بااهميت . مجرمانه جرم انگاري كرده است

ست كه دولت آلباني اعالميه پذيرش  ااين
 31صالحيت كميته كارشناسان براساس ماده 

كنوانسيون را صادر نموده است كه امكان 
رسيدگي به شكايات افراد و گروهها از اين 
دولت در قبال ارتكاب ناپديدسازي اجباري را 

  .فراهم مي سازد

ته كارشناسان در واقع نهاد شبه قضايي كمي
 2006است كه سند موسس آن كنوانسيون 

است و به شكايات افراد و دولتها درباب نقض 
بايد توجه . مفاد كنوانسيون رسيدگي مي كند

داشت كه در صورت عدم صدور اعالميه 
پذيرش صالحيت كميته كارشناسان امكان 
شكايت مستقيم از اين دولت در قبال نقض 

 نفره 10مقررات ناپديدسازي اجباري در كميته 
جالب آنجاست كه  .كارشناسان فراهم نمي شد

 2018 مي 25 و 24اين دولت پيشتر در 
گزارشي از فعاليتهاي خود در راستاي رعايت 

 به كميته كارشناسان 2006مقررات كنواسنيون 
ارائه نموده كه قدرداني كميته از اقدامات اين 

  .اشته استدولت را بدنبال د
  سخن پاياني

طي روزهاي اخير شكايات بسياري از 
سوي خانواده هاي ناپديدشدگان به كميته 

بايد توجه داشت . كارشناسان ارسال شده است
كه در مواردي از اين دست قاعده اي تحت 

يا » طي مراحل داخلي جبران خسارت«عنوان 
به تعبير ساده تر توسل مقدماتي به نهادهاي 

ها حكمفرماست كه افراد لزوما داخلي كشور
مي بايست ابتدا در دادگاههاي داخلي كشورها 
طرح دعوي و احقاق حق نمايند و در صورت 
عدم اجراي عدالت يا عدم پيگيري ادعاي 
ايشان مجاز به طرح دعوا در محاكم فراملي 

ليكن باتوجه به وضعيت موجود و . هستند
ررويكرد دولت آلباني اساسا چنين امكاني 

نتفي گشته و لذا بنظر ميرسد عدم پيگيري م
موضوع در دادگاههاي داخلي آلباني موجه و 

موضوع ديگر اينكه نقش دولت  .بالايراد باشد
آلباني در ارتكاب ناپديدسازي ها بايد برجسته 
گردد چه آنكه حسب مقررات ذيربط ارتكاب 
عمل مذكور توسط افراد و گروههاي غيردولتي 

 تلقي گشته و خارج از …اي» آدم ربايي«صرفا 
لذا شكايت . شمول مقررات كنوانسيون است

كنندگان بايد بر نقش اين دولت در ناپديدسازي و 
بويژه بر ارتباط اين دولت با تشكيالت مجاهدين 

مساله آخر اينكه ماحصل  .خلق تاكيد بسيار ورزند
اين تالش هاي حقوقي خانواده ها گرچه شايد 

اما نگاه كميته كارشناسان را نتيجه آني نداشته باشد 
به اقدامات دولت آلباني جلب نموده و دستكم به 
لحاظ طرح شكايات متعدد اين دولت را در 

  .ارتكاب اقدامات مشابه ديگر محدود مي سازد
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اجباري مخالفان شايد پديده جديدي نباشد اما 
در عصر حاضر و بويژه در چنددهه گذشته 
پس از جنگ جهاني دوم بعنوان يك تاكتيك 
كم هزينه و داراي اثرات گسترده از سوي 
دولتها و حتي گروههاي غيردولتي مورد استفاده 

ن شيوه اعمال شايد عريان تري. قرارگرفته است
اين اقدام ضدانساني به دوران جنگ جهاني 

 night andدوم و برنامه شب و مه  fog 
نيروهاي آلمان نازي در سرزمينهاي اشغال شده 
مربوط باشد اما در دهه هاي پاياني قرن بيستم 
به عنوان يك اقدام مخفيانه از سوي بسياري از 

انتشار گزارش هاي . دولت ها دنبال شده است
ران كننده در مورد اعمال اين سياست شنيع نگ

توسط بسياري از دولت ها، توجه ملل متحد 
به اين موضوع را جلب نمود و مجمع عمومي 
در اولين قطعنامه خود در اين خصوص در 

 نسبت به گزارش هاي دريافتي 1978سال 
درباب ناپديدسازي اجباري ابراز نگراني 

ه اي  مجمع اعالمي1992در دسامبر . نممود
جامع تحت عنوان اعالميه حمايت از همه افراد 
در برابر ناپديدسازي اجباري صادر كرد كه مبنا 

 مقابله با 2006و اساس تدوين كنوانسيون 
در واقع كنوانسيون . ناپديدسازي اجباري گرديد

 تبلور اراده جامعه بين المللي براي 2006سال 
 مقابله با بي كيفرماني مرتكبان اين اقدام و
اجراي عدالت نسبت به مرتكبان اين اقدام 
شنيع است كه اين كنوانسيون سند اصلي و 

منبع وضع تعهدات بين المللي براي مقابله با 
 3ماده .  پديده ناپديدسازي اجباري دولتهاست

 ناپديدسازي اجباري را اين 2006كنوانسيون 
توقيف، بازداشت، …«: گونه تعريف مي كند
ر محروم ساختن افراد از ربودن يا هر شكل ديگ

آزادي توسط ماموران دولت يا افراد و 
گروههايي كه به دستور دولت، تحت حمايت 
يا رضايت ضمني دولت يا حتي عدم مخالفت 

بايد توجه داشت كه . »…دولت اقدام مي ورزند
عامالن جرم از پذيرش مسئوليت اقدام خود و 
 نيز ارائه هرگونه اطالعاتي درباره سرنوشت فرد
يا محل اختفاي وي طفره رفته و لذا شخص 
قرباني را خارج از قلمرو حمايت قانون قرار 

  .مي دهند

اما اينكه ساز و كار فعاليت كميته مزبور و 
كنوانسيون (كنوانسيون مبناي تاسيس آن 

) حمايت از افراد در برابر ناپديدسازي اجباري
ير اسناد ذيربط در موضوع حاضربه چه و سا

نحو بوده و اينكه پيگيري از اين مجرا چه 
اي در پي خواهد داشت موضوع بحث  نتيجه
در اين چارچوب ضروريست مقدمتا . ماست

توضيحي درخصوص محتواي كنوانسيون 
ناپديدسازي اجباري و قواعد مرتبط داده شود 
سپس به موضوع خاص مسئوليت احتمالي 

ناپديدسازي  .باني پرداخته مي شوددولت آل

  
  فراق

طي سال هاي اخير پس از گسيل اعضا و 
كادر رهبري فرقه مجاهدين خلق از ليبرتي 
عراق به خاك آلباني متاسفانه شاهد اخبار و 
گزارش هاي نگران كننده مستمر در باب 
ناپديدشدن يا ربايش و بازداشت غيرمسئوالنه 

مله آنانكه پس از مساله دار شدن منج(اعضا 
مبادرت به ترك تشكيالت نموده و در خاك 
آلباني سرگردان مي شوند و حتي افراد حاضر 

بدون هرگونه مسئوليت ) در محل كمپ فرقه
پذيري يا ارائه اطالعات شفاف از سوي 

موضوعي كه سبب . مقامات آلبانيايي هستيم
حقوقي گرديده تا خانواده اسيران فرقه اقدامات 

خود را با ارسال شكايات خود از دولت آلباني 
به كميته كارشناسان كنوانسيون حمايت از افراد 

  .در برابر ناپديدسازي اجباري ارسال دارند
 حاوي نكات 2006اين تعريف كنوانسيون 

بسيار مهمي است؛ اوال اينكه حتي بازداشت 
افراد توسط مقامات رسمي ) نگهداري مخفيانه(

دولتها بدون ارائه هرگونه اطالعاتي درباره 
سرنوشت ايشان نيز وضعيت وي يا 

ثانيا اين . تلقي مي گردد» ناپديدسازي اجباري«
معاهده دايره قلمروي خود را محدود به 
نيروهاي رسمي دولتي ننموده و اقدامات افراد 
و گروههاي وابسته به دولت، حتي در مواردي 
كه دولت نسبت به انجام اين عمل، منفعالنه 

 لذا در .برخورد نموده باشد را نيز دربرمي گيرد
چنين مواردي نيز مسئوليت دولتها در قبال 
اقدامات افراد و گروههاي تحت نفوذ به قوت 
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اجباري بعنوان يك جرم شديد و مصداق 
نقض فاحش حقوق بشر، دولتهاي عضو را 

ين عمل در قوانين داخلي ملزم به جرم انگاري ا
بعالوه آنكه دولتها را ملزم به . خود مي كند

استرداد مجرمان به كشورهاي صالح يا به دادگاه 
در صورت (بين الملل كيفري صالح مي نمايد 

  ).حضور مرتكبان اين جرم در قلمرو آنان

 كنوانسيون ضمن توصيف ناپديدسازي –

بايد توجه داشت كه عمل  .خود باقيست
ناپديدسازي اجباري افراد بنوبه خود و بسته به 
شرايط مي تواند متضمن نقض ديگر حقوق 
بنيادين بشري مثل حق بر حيات، حق بر آزادي 

منوعيت شكنجه و ساير و امنيت شخصي، م
رفتارهاي تحقيركننده، آزادي رفت و آمد، حق 

 …و ) دادخواهي(بر توسل به نهادهاي قضايي 
باشد و بعالوه ناقض حقوق اطرافيان و بستگان 
شخص قرباني منجمله حق بر دانستن 

كميسر عالي . نيز هست) دستيابي به حقيقت(
حقوق بشر ضمن توصيف عمل ناپديدسازي 

 عنوان يكي از شديدترين جرايم غم اجباري به
انگيز بشري بدرستي ابراز داشت كه درد و رنج 
ناشي از عدم اطالع از سرنوشت بستگان و 
عزيزان شخص ناپديدشده، خود بنوعي 

عموما دولت ها يا  .شكنجه محسوب مي شود
افراد و گروه هاي تحت كنترل آنها به دو هدف 
به ارتكاب ناپديدسازي اجباري متوسل 

شوند؛ اول؛ حذف كم دردسر مخالفان خود  مي
و كاستن از پتانسيل هاي اعتراضي و دوم؛ 
اشاعه ترس و وحشت در جامعه و ارسال پيام 

از اين جهت اين اقدام . به ساير مخالفان سياسي
پيوند مي » تروريسم دولتي«نوعي با مفهوم ه ب

در واقع اين اقدام در شرايطي مي تواند . خورد
  .باشد» تروريسم دولتي«ارتكاب مصداق بارز 

پس از ارائه تعريف و تعيين قلمرو شمول 
كنوانسيون اجماال نكات مهم در اين سند مورد 

  اشاره قرار مي گيرد؛
اسناد بين المللي مرتبط عمل ناپديدسازي - 

اجباري را مصداق نقض شديد حقوق بشر 
يعني ارتكاب –دانسته كه تحت شرايطي 

 7مصرح در ماده  (- گسترده و نظام مند جرم
مي تواند ) اساسنامه ديوان بين الملل كيفري

. قرارگيرد» جنايت عليه بشريت«ذيل عنوان 
  ) كنوانسيون5ماده (

 عالوه براين هيچگونه استثنايي اعم از –
وجود وضعيت جنگي يا تهديد به جنگ، نا 
آرامي سياسي داخلي، بروز آشوب يا هرج و 

طراري ديگر مرج سياسي يا هرنوع وضعيت اض
در ارتكاب عمل ناپديدسازي مورد پذيرش 
واقع نمي گردد و لذا تحت هرشرايطي ارتكاب 

 2ماده . (چنين اقدامي مطلقا ممنوع است
  )كنوانسيون

كنوانسيون در راستاي نظارت بر اقدامات - 
 آن و دولتهاي عضو و اجراي مطلوبتر قواعد

رسيدگي به ادعاهاي افراد، گروهها و دولتهاي 
 نفره را تحت عنوان كميته 10ديگر كميته اي 

كارشناسان درخصوص ناپديدشده هاي 
و )  كنوانسيون26ماده (اجباري تاسيس نموده 

دولتهاي عضو را مكلف به ارائه گزارش 
. اقدامات خود به كميته مزبور نموده است

 31در ماده مساله مهم در اين خصوص 
كنوانسيون منعكس شده كه بيان مي دارد؛ 
دولت عضو مي تواند درهرزماني صالحيت 
كميته را براي دريافت و رسيدگي به شكايات 

از (افراد در رابطه با نقض مقررات كنوانسيون 
سوي دولتها يا افراد و گروههاي وابسته به 

  . اعالم دارند) دولتها
  بررسي وضعيت آلباني

نكه به موضوع تعهدات بين پيش از اي
المللي آلباني ورود كنيم بد نيست اشاره اي 
تاريخي به ماجراي همدستي مجاهدين خلق با 
صدام حسين در عمليات انفال داشته باشيم كه 
به گواه تاريخ در يك تراژدي هولناك بشري 
هزاران تن از مخالفان رژيم بعث در منطقه 
 كردستان عراق با توسل به همين رويه

موضوعي . ناپديدسازي اجباري معدوم شدند
  .كه جاي تامل و تحقيق بسيار دارد

 دولت آلباني به كنوانسيون 2007از سال 
مقابله با ناپديدسازي اجباري پيوسته و در سال 

 نيز قوانين جزايي خود را برمبناي 2013
مقررات كنوانسيون اصالح نموده و عمل 

دام ناپديدسازي اجباري را بعنوان يك اق
نكته بااهميت . مجرمانه جرم انگاري كرده است

ست كه دولت آلباني اعالميه پذيرش  ااين
 31صالحيت كميته كارشناسان براساس ماده 

كنوانسيون را صادر نموده است كه امكان 
رسيدگي به شكايات افراد و گروهها از اين 
دولت در قبال ارتكاب ناپديدسازي اجباري را 

  .فراهم مي سازد

ته كارشناسان در واقع نهاد شبه قضايي كمي
 2006است كه سند موسس آن كنوانسيون 

است و به شكايات افراد و دولتها درباب نقض 
بايد توجه . مفاد كنوانسيون رسيدگي مي كند

داشت كه در صورت عدم صدور اعالميه 
پذيرش صالحيت كميته كارشناسان امكان 
شكايت مستقيم از اين دولت در قبال نقض 

 نفره 10مقررات ناپديدسازي اجباري در كميته 
جالب آنجاست كه  .كارشناسان فراهم نمي شد

 2018 مي 25 و 24اين دولت پيشتر در 
گزارشي از فعاليتهاي خود در راستاي رعايت 

 به كميته كارشناسان 2006مقررات كنواسنيون 
ارائه نموده كه قدرداني كميته از اقدامات اين 

  .اشته استدولت را بدنبال د
  سخن پاياني

طي روزهاي اخير شكايات بسياري از 
سوي خانواده هاي ناپديدشدگان به كميته 

بايد توجه داشت . كارشناسان ارسال شده است
كه در مواردي از اين دست قاعده اي تحت 

يا » طي مراحل داخلي جبران خسارت«عنوان 
به تعبير ساده تر توسل مقدماتي به نهادهاي 

ها حكمفرماست كه افراد لزوما داخلي كشور
مي بايست ابتدا در دادگاههاي داخلي كشورها 
طرح دعوي و احقاق حق نمايند و در صورت 
عدم اجراي عدالت يا عدم پيگيري ادعاي 
ايشان مجاز به طرح دعوا در محاكم فراملي 

ليكن باتوجه به وضعيت موجود و . هستند
ررويكرد دولت آلباني اساسا چنين امكاني 

نتفي گشته و لذا بنظر ميرسد عدم پيگيري م
موضوع در دادگاههاي داخلي آلباني موجه و 

موضوع ديگر اينكه نقش دولت  .بالايراد باشد
آلباني در ارتكاب ناپديدسازي ها بايد برجسته 
گردد چه آنكه حسب مقررات ذيربط ارتكاب 
عمل مذكور توسط افراد و گروههاي غيردولتي 

 تلقي گشته و خارج از …اي» آدم ربايي«صرفا 
لذا شكايت . شمول مقررات كنوانسيون است

كنندگان بايد بر نقش اين دولت در ناپديدسازي و 
بويژه بر ارتباط اين دولت با تشكيالت مجاهدين 

مساله آخر اينكه ماحصل  .خلق تاكيد بسيار ورزند
اين تالش هاي حقوقي خانواده ها گرچه شايد 

اما نگاه كميته كارشناسان را نتيجه آني نداشته باشد 
به اقدامات دولت آلباني جلب نموده و دستكم به 
لحاظ طرح شكايات متعدد اين دولت را در 

  .ارتكاب اقدامات مشابه ديگر محدود مي سازد
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اجباري مخالفان شايد پديده جديدي نباشد اما 
در عصر حاضر و بويژه در چنددهه گذشته 
پس از جنگ جهاني دوم بعنوان يك تاكتيك 
كم هزينه و داراي اثرات گسترده از سوي 
دولتها و حتي گروههاي غيردولتي مورد استفاده 

ن شيوه اعمال شايد عريان تري. قرارگرفته است
اين اقدام ضدانساني به دوران جنگ جهاني 

 night andدوم و برنامه شب و مه  fog 
نيروهاي آلمان نازي در سرزمينهاي اشغال شده 
مربوط باشد اما در دهه هاي پاياني قرن بيستم 
به عنوان يك اقدام مخفيانه از سوي بسياري از 

انتشار گزارش هاي . دولت ها دنبال شده است
ران كننده در مورد اعمال اين سياست شنيع نگ

توسط بسياري از دولت ها، توجه ملل متحد 
به اين موضوع را جلب نمود و مجمع عمومي 
در اولين قطعنامه خود در اين خصوص در 

 نسبت به گزارش هاي دريافتي 1978سال 
درباب ناپديدسازي اجباري ابراز نگراني 

ه اي  مجمع اعالمي1992در دسامبر . نممود
جامع تحت عنوان اعالميه حمايت از همه افراد 
در برابر ناپديدسازي اجباري صادر كرد كه مبنا 

 مقابله با 2006و اساس تدوين كنوانسيون 
در واقع كنوانسيون . ناپديدسازي اجباري گرديد

 تبلور اراده جامعه بين المللي براي 2006سال 
 مقابله با بي كيفرماني مرتكبان اين اقدام و
اجراي عدالت نسبت به مرتكبان اين اقدام 
شنيع است كه اين كنوانسيون سند اصلي و 

منبع وضع تعهدات بين المللي براي مقابله با 
 3ماده .  پديده ناپديدسازي اجباري دولتهاست

 ناپديدسازي اجباري را اين 2006كنوانسيون 
توقيف، بازداشت، …«: گونه تعريف مي كند
ر محروم ساختن افراد از ربودن يا هر شكل ديگ

آزادي توسط ماموران دولت يا افراد و 
گروههايي كه به دستور دولت، تحت حمايت 
يا رضايت ضمني دولت يا حتي عدم مخالفت 

بايد توجه داشت كه . »…دولت اقدام مي ورزند
عامالن جرم از پذيرش مسئوليت اقدام خود و 
 نيز ارائه هرگونه اطالعاتي درباره سرنوشت فرد
يا محل اختفاي وي طفره رفته و لذا شخص 
قرباني را خارج از قلمرو حمايت قانون قرار 

  .مي دهند

اما اينكه ساز و كار فعاليت كميته مزبور و 
كنوانسيون (كنوانسيون مبناي تاسيس آن 

) حمايت از افراد در برابر ناپديدسازي اجباري
ير اسناد ذيربط در موضوع حاضربه چه و سا

نحو بوده و اينكه پيگيري از اين مجرا چه 
اي در پي خواهد داشت موضوع بحث  نتيجه
در اين چارچوب ضروريست مقدمتا . ماست

توضيحي درخصوص محتواي كنوانسيون 
ناپديدسازي اجباري و قواعد مرتبط داده شود 
سپس به موضوع خاص مسئوليت احتمالي 

ناپديدسازي  .باني پرداخته مي شوددولت آل

  
  فراق

طي سال هاي اخير پس از گسيل اعضا و 
كادر رهبري فرقه مجاهدين خلق از ليبرتي 
عراق به خاك آلباني متاسفانه شاهد اخبار و 
گزارش هاي نگران كننده مستمر در باب 
ناپديدشدن يا ربايش و بازداشت غيرمسئوالنه 

مله آنانكه پس از مساله دار شدن منج(اعضا 
مبادرت به ترك تشكيالت نموده و در خاك 
آلباني سرگردان مي شوند و حتي افراد حاضر 

بدون هرگونه مسئوليت ) در محل كمپ فرقه
پذيري يا ارائه اطالعات شفاف از سوي 

موضوعي كه سبب . مقامات آلبانيايي هستيم
حقوقي گرديده تا خانواده اسيران فرقه اقدامات 

خود را با ارسال شكايات خود از دولت آلباني 
به كميته كارشناسان كنوانسيون حمايت از افراد 

  .در برابر ناپديدسازي اجباري ارسال دارند
 حاوي نكات 2006اين تعريف كنوانسيون 

بسيار مهمي است؛ اوال اينكه حتي بازداشت 
افراد توسط مقامات رسمي ) نگهداري مخفيانه(

دولتها بدون ارائه هرگونه اطالعاتي درباره 
سرنوشت ايشان نيز وضعيت وي يا 

ثانيا اين . تلقي مي گردد» ناپديدسازي اجباري«
معاهده دايره قلمروي خود را محدود به 
نيروهاي رسمي دولتي ننموده و اقدامات افراد 
و گروههاي وابسته به دولت، حتي در مواردي 
كه دولت نسبت به انجام اين عمل، منفعالنه 

 لذا در .برخورد نموده باشد را نيز دربرمي گيرد
چنين مواردي نيز مسئوليت دولتها در قبال 
اقدامات افراد و گروههاي تحت نفوذ به قوت 
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از جمله اعمالي كه توسط  .غريزه هاي شخصي
رجوي بر روي افراد انجام مي گردد، كنترل 

اين عمل زشت و ضد . ذهن آنان مي باشد
انساني توسط خيلي از جداشدگان تائيد شده و 

  .ين مسئله هيچ شك و شبه اي وجود ندارددر ا
بله كنترل ذهن كه يكي از اين كنترل ها 

بله درست . خواب ديدن افراد در فرقه است
قبول داريد كه باورش . خوانديد، خواب ديدن

سخت است؟ در تشكيالت رجوي كسي نبايد 
به جز مسعود و مريم رجوي خواب ديگري 

 همين ببيند، البته مريم رجوي را هم نبايد
  !جوري در خواب ببينند

بر اساس گزارشاتي كه رها شده ها از 
تشكيالت سركوبگر رجوي به خانواده هاي 
اسراي گرفتار در زندان هاي رجوي داده اند 
افراد نبايد خواب ببينند، ولي اگر كسي خواب 
ديد بايد در اولين فرصت خواب خود را 
مكتوب كرده و به مسئول تشكيالتي خود 

در اولين نشست جمعي خواب خود بدهد و 
در ادامه بايد از خود به . را به بقيه بگويد

صورت خيلي جدي انتقاد كند كه چرا خواب 
ديده است، به ويژه خواب پدر و مادر، خانواده، 

سپس فرد خاطي با بيان جزئيات . زن و فرزند
خواب خود بايد متعهد گردد كه ديگر خواب 

  . و پدر و مادرنبيند، به ويژه خواب خانواده
خواب ديدن پدر و مادر كه مطلقا پذيرفته 
شده نيست و مرز سرخ است و بايد فرد با 
خودش خيلي جدي برخورد كرده و تضمين 
بدهد كه تكرار نخواهد شد و در هر بار كه از 
    اين خواب ها ببيند بايد خودش را 
متعهد و ملزم به عدم تكرار اين گناه 

  .نابخشودني بكند
در هنگام جمع بندي از خواب اگر كسي 
درحد مناسب به خودش تيغ نكشد و سرزنش 
ننمايد سايرين كه در جلسه استماع نشسته و 
گوش مي كنند موظف مي باشند كه فرد 
خاطي را به صورت خيلي جدي زير فشار 
بگذارند و اصطالحا رويش تيغ بكشند تا 
مطمئن شوند كه آن فرد ديگر از آن خواب ها 

  .خواهد ديدن
  
  
  
  
  
  
  

وقتي به پاي حرف جدا شده هاي از جهنم 
رجوي مي نشينيم سخناني مي شنويم كه 
باورش بسيار سخت و خارج از تحمل هر 

فتگان طبق گزارشاتي كه رها يا .انسان مي باشد
از تشكيالت رجوي داده اند و همچنين 

ها را در جريان قرار داده و مي دهند، در   رسانه
تشكيالت فاشيستي رجوي افراد را با كنترل 

در واقع تالش رجوي و  .ذهن نگه مي دارند
عناصر تشكيالت آنان بر اين است كه هر فرد 
 - بر اساس آموزش هاي به اصطالح تشكيالتي

ام افكار خودش را به اطالع ايدئولوژيكي، تم
  .سران باالي خود برساند

همين موضوع خودش بسيار بغرنج  و فهم 
آن براي افراد عادي جامعه بسيار مشكل بوده و 
همانطور كه گفتم خارج از تصورات و تحمل 

در حقيقت آنان تالش دارند كه . آدمي مي باشد
از آدم ها ربات توليد كنند تا از خود هيچ 

داشته باشند و تصميم گيري هاي اختياري ن
آنان بر اساس خواسته هاي رجوي و 
تشكيالت باشد نه بر اساس تمايالت و حتي 

  اينجا
   نبايد 

  خواب
  ! ديد

  
حسين عيوضي آذر  

   عضو نجات يافته از فرقه رجوي

اردبيل ستانمركز      

  عامل اصلي فروپاشي قلعه اشرف در عراق خانواده ها بودند
  

  نابرابر يجنگها فاتحان  خانواده
  

৷ تيرانا - باقر محمدي 
آنها رفته و آنان را ببينيم و بدانيم كه بستگان چه  

 .كساني حضور دارند
 به عناوين  رجويمتاسفانه رهبري فرقه

ها در  خانوادهشد تا صداي  مختلف مانع مي
  .داخل اشرف به قربانيان نرسد

 هايي  سران ارشد اين فرقه هر شب نشست
كه كساني  برگزار و طوري وانمود مي كردند

  ايرانجاسوسان كه جلوي درب اشرف هستند
 به عراق و مامور شده ايرانهستند و از طرف 

  .گشتند اعزام
 اين حرف ها براي همه ما تكراري بود و 

خانواده ها بر روحيه   و حضورارزشي نداشت
خيلي ها دوست . اكثر اعضاء تاثير گذاشته بود

خود را به خانواده ها برسانند ولي  داشتند كه
 مي هر بار فرقه با ترفندي خاص مانع اين كار

گفت اگر بيرون برويد  شد و فرقه به ما مي
 .حكم اعدام خود را تاييد كرده ايد

رج از با اين اوصاف خروج اعضاء به خا
خيلي از  سازمان روز به روز قوت مي گرفت و

دوستانم توانستند خود را به خانواده ها برسانند 
     خانواده ها قرار و مورد استقبال گرم

  . بگيرند
پايگاهي كه از قبل بيابان بود و با 

مالي بعث عراق و به پشتوانه  هاي حمايت
آمريكايي ها و نوچه خودش در منطقه 

و با بيگاري اعضاء به دژ ) ها ئيلياسرا(
مستحكمي تبديل شده بود يك شبه فرو پاشيد 

 .خالف ميلش عراق را ترك كرد بررجوي و 
اين نابودي به نظر من چيزي جز حضور 

پايگاه به  پررنگ خانواده ها نبود و ضمن اينكه
تل خاكي تبديل شد خيلي از اعضاء نيز از فرقه 

م خانواده ها دامن گر رجوي جدا شدند و به
 .برگشتند

كرد  رجوي ساير اعضاي در بند را وادار مي
آنان را  كه عليه خانواده ها شعار دهند و

جاسوس بخوانند و به اين روش قانع 
پرتاب  شدند و به طرف خانواده ها سنگ نمي

 .مي كردند
پيامي كه ما از خانواده ها مي شنيديم چيزي 

خ به جز اظهار محبت نبود متاسفانه در پاس
 .محبت هاي آنان سنگ پرتاب مي كرديم

اين است مرام يك سازمان به اصطالح 
هم رحم  مدافع خلق، اين فرقه به خانواده ها

نكرد و سازماني كه به پدر و مادر احترام قائل 
 . مدافع خلق شود نشود چطور مي تواند

ام  در اين مدتي كه از فرقه رجوي جدا شده
ناسباتي كه در م برايم كامال روشن شده كه

  چيزي جز، حاكم استرجويدرون فرقه 
وابستگي به سرويس هاي  دروغ و نيرنگ و

  .اطالعاتي اسرائيل و عربستان سعودي نيست
  

نقش خانواده ها و حضور مستمر آنان در 
 اشرف و ليبرتي، در ديوارهاي بلند پشت

  و اخراج از عراق ورجويشكست فرقه 
فروپاشي قلعه اشرف، همان كه رجوي آن را 

ناميد، از اهميت   مي»كانون استراتژيكي نبرد«
 . بااليي برخوردار بوده است

رجوي از حضور خانواده ها در اشرف در 
ها  هراس بود و مي دانست كه اين خانواده

 ساختار فرقه گرايانه هستند كه مي توانند ريشه
اين حضور مستمر  .او را در عراق بخشكانند

 كه توانست قلعه اشرف را به خانواده ها بود
د، مگر اين شعارهاي رهبران برسان فروپاشي

 اشرف ناموس هر: عقيدتي نبود كه مي گفتند
مجاهد خلق است يا چو اشرف نباشد تن من 

كان جايش ت ها بجنبند اشرف از مباد يا اگر كوه
 نخواهد خورد، پس چه شد؟

 با دست خالي  توانستندخانواده ها بودند كه
. كنند دژ فرقه رجوي موسوم به اشرف را نابود
درب (هر گاه خانواده ها در كنار باب اسد 

جنوبي اشرف  اشرف و در ضلع هايي) اصلي
حضور پيدا مي كردند خبرها در داخل فرقه 

ها  خانوادهبودند كه  مي پيچيد و همه در جريان
آمده اند و هرگاه صداي بلند گو ها در فضاي 

پيچيد، حس خوبي به همه دست  اشرف مي
 داد و مشتاقانه تمايل داشتيم كه به نزديك مي

ردبيل ا ستانمركز       ا ا
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تا كه بيايد در اروپا .[دل بريد و همه را فدا كرد
    واقعا باورتان  ]حرم سرا به راه بيندازد

شود؟ خواب ديدن كه ديگر دست خود آدم    مي
افراد بعد . خواهند مانع از آن گردندنيست كه ب

از مطرح كردن خواب خود نبايد ديگر خواب 
در صورت تكرار، فرد مجرم بايد . ببيند

حسابرسي جدي شده و گزارشات مفصل تري 
از بابت رويكرد خودش ارائه بدهد تا ديگران 

) خواب ديدن(را متقاعد نمايد كه اين جرم 
. واهد شدخارج از كنترل او بوده و تكرار نخ

دفعه دوم و در صورت تكرار  فرد بايد از 
كلمات شديد اللحني نسبت به خود به كار 
بگيرد، حتي كساني كه در خوابشان آمده است 
را بايد به فحش و ناسزا بگيرد، مثال از عباراتي 
مثل ابليس، شيطان، عفريته، هيوال، نرينه وحشي 
ه و امثالهم، و از اساس آنان را منكر  و هرگون

رابطه را با آنان تكذيب نمايد، زيرا اين شكلي 
است كه مي شود سركردگي خود را به رجوي 

تشكيالت رجوي به شكل هرمي . اثبات كرد
كنترل مي شود و همه چيز به خاطر رهبر فرقه 
. است، در راس حرم آنان رجوي قرار دارد

افراد خاطي و مجرم نسبت به تشكيالت 
خته و خارج از رجوي در دادگاه هاي خود سا

. عرف آنان محكوم و تعيين تكليف مي شوند
كه در فرقه رجوي مقام انسان براستي 

كجاست؟ بي ترديد مقام انسان به زير سوال 
رفته و ضايع گشته است، در جايي كه كنترل 
ذهن مي شود و در اين راستا غرايز انساني به 
سخره گرفته شده و همه چيز بايد سمت و 

چرايي . سويش ارضاء كردن يك فرد باشد
و ممنوعيت ازدواج هم از همين طرز انديشه 

همواره تشكل  .نوع تفكر ناشي مي گردد
مادران از مجامع بين المللي خواسته است كه 
در تشكيالت رجوي رخنه كرده و مناسبات 
ضد انساني رجوي را غربالگري و از نتايج به 

زيرا . دست آمده افكار عمومي را روشن نمايند
براي هيچ عقل سالمي اين گونه افكار قابل 

اقع بايد آن را تهديدي پذيرش را نيست و در و
  .براي بشريت در نظر گرفت

خاطر نشان كرديم كه خواب ديدن پدر و 
ت رجوي به  مادر و زن و فرزند در تشكيال

شدت امري است نكوهيده و هر گونه ترويج 
خانواده و خانواده گرايي در تشكيالت محكوم 
و به مثابه ترويج يك گناه مي باشد، هر گونه 
صحبت و محفل و خاطره گويي در اين رابطه 
ممنوع بوده و با افراد متخلف برخورد جدي 
مي شود زيرا انجام يك كودتا عليه رهبري فرقه 

 و پايه هاي حاكميت و ثبات رهبري بوده
الزم به ذكر  .سازمان را به لرزه در مي آورد

است كه براي اثبات و تئوريزه كردن اين 
محدوديت ها كه رجوي در فرقه اش تحميل 
مي كند، مي گويند كه كارشان ضد اسالمي و 
ضد انساني نيست و در همين رابطه از

  

     
امان گفته مي شود، مثال اي انبياء و امه      داستان

شب عاشورا از خانواده ) ع(چگونه امام حسين
خود براي رسيدن به اهداف عاليه اش از دل 
كند و حتي از آنان خداحافظي هم نكرد و به 

 و يا داستان حضرت ابراهيم! ميدان شتافت
كه در قرآن هم آمده است براي كسب ) س(

خواست  رضاي خدا سر فرزند خودش را مي
يا از سرگذشت خود . رد و قرباني نمايدكه بب

مسعود رجوي داستانسرايي هاي كشافي 
 60شود كه از زن و بچه در ايران در سال  مي
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 سابق 

به عنوان نفرات شناسايي به خط مقدم فرستاد
كه تعدادي زيادي كشته و ناپديد شدند و هيچ 

  .وقت فرقه نامي از انها نبرد

عالوه بر ما كه اسامي همه در صليب ثبت 
شده بود تعداد زيادي هم بودند كه در

حال بايد از فرقه پرسيد، شما كه دم از 
صليب سرخ مي زنيد كه همين صليب سرخ 

 همه مصاحبه كرده و نفر حقوقي تان را بارها با
مي آوريد، مشخص كنيد كه اين فرد در آن 
زمان كجا بوده و چه كسي او را به عنوان وكيل 

  .اسيران جنگي انتخاب كرده است
نكته بعد، وقتي كه صليب سرخ درخواست 
مالقات با همه اسيران جنگي كه در اشرف 
 بودند داد شما چرا فقط افراد دست چين شده

 نفر را به سرپرستي يك فرمانده 100آن هم 
شياد به بغداد اعزام كرديد و در بين اين افراد 
يك نفر هم در همان روز از شما جدا شد و 
درخواست بازگشت به ايران را داد اما  اولين 
حرف شما در آن موقع اين بود كه اگر يك 
گلوله داشته باشيم بين اين فرد و يك پاسدار، 

  .ي كشيم اول او را م
شما با همين اسم در (افراد اردوگاهي 

بعد از سقوط ) مناسبات استفاده مي كرديد
 2005 نفر تقليل يافت و در سال 600صدام به 

با فشار صليب سرخ جهاني بر نيروهاي 
آمريكايي، آنها از ما مصاحبه كرده و افراد باقي 

  نفر بود و بعد از اين 400مانده نزديك به  
به و انتخاب كه به گفته خودتان، ساليان مصاح

انتخاب فرد بوده پس چرا االن در آلباني فقط 
 نفر از اسيران سابق مانده اند؟ شما از 123

»  3اشرف «كميسر حقوق بشر خواسته ايد از 
ديدار كند و اگر ريگي به كفش نداريد چرا از 
خبرنگاران و يازده هزار امضا خانواده دعوت 

واقعيت هاي آنچه در به عمل نمي آوريد تا 
درون مناسبات شما مي گذرد را از نزديك 
ببيند و حرف نفرات را جداگانه بشنوند آن هم 

  .بدون حضور مسئولين شما
شما ادعا داريد كه من از آمدن خانواده ام 
به اشرف و ليبرتي اطالع داشتم در صورتي كه 
آن موقع وقتي پرسيدم كه اسم مرا از بلندگوي 

خش كردند شما در جواب من خانواده ها پ
گفته ايد كه اگر كسي ازخانواده تو باشد به تو 
اطالع مي داديم؛ اينها مزدوران ايران هستند و 
اسامي همه ما را حكومت ايران دارد و به 

شما در . صورت نوار در بلندگو پخش مي كند
دروغگويي و وارونه جلوه دادن واقعيت ها 

و اين در هر دست گوبلز را از پشت بسته ايد 
  .محكمه اي قابل پي گرد است

به آرشيوهاي خودتان نگاهي بياندازيد تا 
 60ببينيد خانواده ها چه زجري در گرماي 

درجه  مي كشيدند و به ما دروغ گفتيد كه 
شما آنها را با سنگ، تكه آهن . خانواده اي نبوده

و با تير و كمان مي زديد در صورتي كه همه 
  . و از ما كتمان مي كرديدآنها خانواده بودند

  
  
  
 

 فرقه 

     
هاي خود ساخته رجوي به اسارت  عمليات

هيچ اسمي . نيروهاي پياده فرقه در آمده بودند
.  بين المللي ثبت نشده بوداز آنها در هيچ ارگان

) مرصاد(فرقه رجوي آنها را در عمليات فروغ 

غالمعلي ميرزايي، عضو نجات يافته از
رجوي در پاسخي به ياوه گويي هاي فرقه در 

  :مورد خودش نوشت
اينجانب غالمعلي ميرزايي، درجه دار

 به اسارت نيروهاي بعثي 1359ارتش در سال 
 مدت نه سال در در جنگ تحميلي درآمدم  و

همچنان كه قبال گفتم . اردوگاه هاي عراق بودم
شرايط اردوگاه و تبليغاتي كه همين فرقه در 
برنامه هاي تلويزيوني پخش مي كرد ماها را 
فريب داد و تحت شرايطي كه در اردوگاه 
. داشتيم انتخاب كردم و از چاله به چاه افتادم

 آزاد االن من كه به ماهيت اين فرقه در دنياي
پي بردم و واقعيت هايي كه در مناسات آنها 
بودم را بيان كردم به من مارك مزدور را زدند تا 

همين . كرده هاي خودشان را الپوشاني كنند
فرقه كه شعار آزادي بيان مي دهد توان شنيدن 
واقعيت هايي را كه آنچه در اين ساليان بر من 

ش  بي1368در خرداد ماه سال   .گذشه را ندارد
 نفر به فرقه پيوستيم آن هم بدون اينكه 1500از 

  .صليب سرخ جهاني اطالع داشته باشد

ردبيل ا ستانمركز       ا ا

 سمت خانواده ها  سنگ و آهن زدند رجوي به دستوركهزماني از » اييغالمعلي ميرز  

  كه فرقه به كفش داردريگي
افشاگري« 
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رجوي خود را گرفتار كرده بود اما سر انجام 
ديوارهاي اختناق و سركوب رجوي را درهم 

محمدي در پيامي به . شكست و رها شد
دوستان خود در داخل مناسبات رجوي گفته 
است كه خودشان را از درون ديوارهاي زندان 

  .رجوي نجات داده و رها كنند

باقر محمدي تولدي ديگر را بشارت داد و 
اين فضاي گرفته و مه آلود را شكست و اميد 

محمدي با سابقه اي  .در دل هاي نا اميد كاشت
 سال اسارت در زندان هاي رجوي 32بيش از 

خود را آزاد كرد و به زندگي سالمي دوباره 
 در مناسبات سركوبگر 67وي  از سال . ددا

تحليلي فراق و تشكل - ه خبريپايگا
مادران، قربانيان فراموش شده فرقه رجوي 
ضمن تبريك به باقر محمدي و خانواده ايشان 
اميدوار است كه در روزهاي آينده شاهد آن 
باشيم كه افراد بيشتري بتوانند از فضاي 
غبارآلود رجوي خارج شده و خود را نجات 

  .دهند

 با بي شك كارنامه فرقه رجوي در رابطه
باز كردن درب هاي انتخاب مثل هميشه بسته 
بوده و آن چيزي كه مي تواند به هر فرد گرفتار 
در داخل زندان هاي رجوي كمك كند يك 

  .اراده مصمم و بي شكاف است
تجربه نشان داده است كه اراده غلبه بر 
ديوارهاي اختناق رجوي تنها راه نجات است و 

هان و منطقه اميد بستن به اتفاقات سياسي در ج
چيزي به جز در جا زدن نيست، همچون 

  .انتخابات آمريكا و تبعات آن
با اميد به اينكه اسراي گرفتار در تشكيالت 
ضد انساني رجوي هر چه زودتر آزاد و به كنار 

  .خانواده هاي خود بازگردند
  

خير 

88  19  
ردبيلاردبيل ستانمركز       ا ستانمركز       ا ا

اخبار مسرت بخشي در روزهاي ا
شنيده شد كه نشان مي دهد در نا اميدي بسي 

  .اميد است
آزاد شدن يكي از اسراي در بند رجوي اين 
بشارت را به همه خانواده ها رساند كه دلسرد 

 چشم از درب خانه تان بر نداريد زيرا نشويد و
  .نگارتان برخواهد گشت

در آئين فرقه ها آسيب ديدن متعلق به «
 رهبري فرقه نيست، برعكس هر چه مصيبت

  ».هست متعلق به افراد رده پائين فرقه است
طي روزهاي گذشته اخباري از وضعيت 

منتشر شد كه بسيار » 3اشرف «نابسامان اردوگاه 
وخيم است و ويروس كرونا در آنجا بيداد 

تعدادي فوتي و تعدادي هم درگير . كند مي
ويروس هستند، در عين حال مريم رجوي كه 

ه مدتهاست در مي گويند از فرانسه اخراج شد
آلباني به سر مي برد تا اوضاع را تحت كنترل 
خودش نگه دارد زيرا ديگر كنترل وضعيت در 

در واقع مسئولين . توان مسئولين فرقه نيست
فرقه هم مسئله دار شدند و فرد مسئله دار 

  .هرگز نمي تواند از يكي ديگر تضاد حل كند
شرايطي كه در مقابل مريم رجوي قرار دارد 

ين شرايطي است كه در طول تاريخ فرقه بدتر
حتي بدتر از زمان حمله . وجود داشته است

آمريكا به عراق كه در آن زمان مسعود رجوي 
از بدي شرايط چنان گيج شده بود كه يك روز 
مي گفت ما مي زنيم و مي بريم و روز بعد مي 
گفت، پرچم سفيد باال ببريد و سالح ها را 

آن شرايط اصال . تحويل آمريكايي ها بدهيد
در زمان خودش بدترين . شرايط عادي نبود

شرايطي بود كه مسعود رجوي داشت تجربه 
  .مي كرد

     

اما اكنون كه آن روزگار را با اين روزگار 
مقايسه مي كنيم مي بينيم كه براي رجوي ها 
اين شرايط بدترين شرايط ممكن مي باشد، 
چند مدار باالتر و بيشتر و از زمان حمله 

هر چند از بمباران و در .  يكايي ها به عراقآمر
به در شدن ديگر خبري نيست ولي وقتي 
نيروها نخواهند در داخل تشكيالت بمانند 

  .ترين شرايط  براي رجوي است سياه
اما تجربه نشان داده كه رجوي ها  در هر 
شرايطي به فكر سالمتي خودشان بودند و 

مسعود رجوي خائن در بدترين . هستند
يت در زمان حمله آمريكايي ها به عراق وضع

در رفت و قبل از فرار خودش، مريم را به 
البته مسعود رجوي خبر مرگش  .فرانسه فرستاد

    سالهاست كه گم وگور شده و پيدايش 
  . نيست

سوال اين جاست كه مريم رجوي با اين 
اوضاع خطرناك چگونه دست و پنجه نرم 

نيروهاي وار رفته كند؟ از يك طرف ريزش  مي
اشتباه  و مسئله دار و از يك طرف كرونا ؟

نكنيد مريم رجوي زيرك تر از اين 
هاست زيرا به سلف خودش مسعود  حرف

نيروها را با برنامه هاي . رجوي كشيده است
كنترل از راه دور و با نشست هاي كال 
كنفرانس هدايت مي كند و جانش را در يك 

درست . ته استمكان ديگر در امان نگه داش
است كه ما گفتيم مريم رجوي به آلباني آمده 

   اشرف «ولي نگفتيم كه محل استقرارش همان 
مقدس است براي نيروها » 3اشرف «. است» 3

. نه براي سردمداران حقه باز فرقه رجوي
يك ترفند و سياه نمايي است كه » 3اشرف «

تا ضربه خالي كردن اردوگاه اشرف در عراق را 
  .نمايندجبران 

مريم رجوي آنقدر هم گنگ و احمق 
نيست كه مكان استقرار خودش را در جوار 
نيروهاي تحت اسارتش قرار دهد تا دچار 

شايد به همين دليل است . ويروس كرونا گردد
كه حتي براي يك بار هم كه شده با ماسك 

گزارشات موثقي وجود دارد ! ديده نشده است
ر يك د» دورس«كه وي در نزديكي بندر 

. ويالي بسيار مجهز و الكچري زندگي مي كند
او به لحاظ امكانات در آن ويال از هيچ 
كمبودي رنج نمي برد، همه چيز حل بوده و 
حفاظت هم در بهترين شكل ممكن توسط 

وي در اين ويال،  .پليس آلباني برقرار است
مالقات هاي خودش را انجام مي دهد و تمام 

اي اينكه نبايد چرا؟ بر. وقت در آنجا است
در آئين فرقه ها آسيب ديدن . آسيب ببيند

متعلق به رهبري فرقه نيست، برعكس هر چه 
  .هست متعلق به افراد پائين فرقه است

3
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 فــراق نامه 
 اميد 

  
  

  اميدي در دل خانواده هاي اسيران »باقر محمدي«جدايي 

  سال32 پس از زندگيسالمي دوباره به 
  

            ـان بـر نداريـد زيـرا                    آزاد شدن يكي از اسراي در بند رجوي اين بشارت را به ه مه خانواده ها رساند كه دلسرد نشويد و چشم از درب خانه ت
  نگارتان برخواهد گشت

  
     كرده بود اما سر انجام ديوارهاي اختناق و سركوب رجوي را درهـم شكـست و                  در مناسبات سركوبگر رجوي خود را گرفتار       67وي  از سال
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   ؟ يك بار هم با ماسك ديده نشدهمريم رجويِ دجالچرا 

   رجوي خارج شده است مريماز توان »3اشرف «كنترل 
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رجوي خود را گرفتار كرده بود اما سر انجام 
ديوارهاي اختناق و سركوب رجوي را درهم 

محمدي در پيامي به . شكست و رها شد
دوستان خود در داخل مناسبات رجوي گفته 
است كه خودشان را از درون ديوارهاي زندان 

  .رجوي نجات داده و رها كنند

باقر محمدي تولدي ديگر را بشارت داد و 
اين فضاي گرفته و مه آلود را شكست و اميد 

محمدي با سابقه اي  .در دل هاي نا اميد كاشت
 سال اسارت در زندان هاي رجوي 32بيش از 

خود را آزاد كرد و به زندگي سالمي دوباره 
 در مناسبات سركوبگر 67وي  از سال . ددا

تحليلي فراق و تشكل - ه خبريپايگا
مادران، قربانيان فراموش شده فرقه رجوي 
ضمن تبريك به باقر محمدي و خانواده ايشان 
اميدوار است كه در روزهاي آينده شاهد آن 
باشيم كه افراد بيشتري بتوانند از فضاي 
غبارآلود رجوي خارج شده و خود را نجات 

  .دهند

 با بي شك كارنامه فرقه رجوي در رابطه
باز كردن درب هاي انتخاب مثل هميشه بسته 
بوده و آن چيزي كه مي تواند به هر فرد گرفتار 
در داخل زندان هاي رجوي كمك كند يك 

  .اراده مصمم و بي شكاف است
تجربه نشان داده است كه اراده غلبه بر 
ديوارهاي اختناق رجوي تنها راه نجات است و 

هان و منطقه اميد بستن به اتفاقات سياسي در ج
چيزي به جز در جا زدن نيست، همچون 

  .انتخابات آمريكا و تبعات آن
با اميد به اينكه اسراي گرفتار در تشكيالت 
ضد انساني رجوي هر چه زودتر آزاد و به كنار 

  .خانواده هاي خود بازگردند
  

خير 

88  19  
ردبيلاردبيل ستانمركز       ا ستانمركز       ا ا

اخبار مسرت بخشي در روزهاي ا
شنيده شد كه نشان مي دهد در نا اميدي بسي 

  .اميد است
آزاد شدن يكي از اسراي در بند رجوي اين 
بشارت را به همه خانواده ها رساند كه دلسرد 

 چشم از درب خانه تان بر نداريد زيرا نشويد و
  .نگارتان برخواهد گشت

در آئين فرقه ها آسيب ديدن متعلق به «
 رهبري فرقه نيست، برعكس هر چه مصيبت

  ».هست متعلق به افراد رده پائين فرقه است
طي روزهاي گذشته اخباري از وضعيت 

منتشر شد كه بسيار » 3اشرف «نابسامان اردوگاه 
وخيم است و ويروس كرونا در آنجا بيداد 

تعدادي فوتي و تعدادي هم درگير . كند مي
ويروس هستند، در عين حال مريم رجوي كه 

ه مدتهاست در مي گويند از فرانسه اخراج شد
آلباني به سر مي برد تا اوضاع را تحت كنترل 
خودش نگه دارد زيرا ديگر كنترل وضعيت در 

در واقع مسئولين . توان مسئولين فرقه نيست
فرقه هم مسئله دار شدند و فرد مسئله دار 

  .هرگز نمي تواند از يكي ديگر تضاد حل كند
شرايطي كه در مقابل مريم رجوي قرار دارد 

ين شرايطي است كه در طول تاريخ فرقه بدتر
حتي بدتر از زمان حمله . وجود داشته است

آمريكا به عراق كه در آن زمان مسعود رجوي 
از بدي شرايط چنان گيج شده بود كه يك روز 
مي گفت ما مي زنيم و مي بريم و روز بعد مي 
گفت، پرچم سفيد باال ببريد و سالح ها را 

آن شرايط اصال . تحويل آمريكايي ها بدهيد
در زمان خودش بدترين . شرايط عادي نبود

شرايطي بود كه مسعود رجوي داشت تجربه 
  .مي كرد

     

اما اكنون كه آن روزگار را با اين روزگار 
مقايسه مي كنيم مي بينيم كه براي رجوي ها 
اين شرايط بدترين شرايط ممكن مي باشد، 
چند مدار باالتر و بيشتر و از زمان حمله 

هر چند از بمباران و در .  يكايي ها به عراقآمر
به در شدن ديگر خبري نيست ولي وقتي 
نيروها نخواهند در داخل تشكيالت بمانند 

  .ترين شرايط  براي رجوي است سياه
اما تجربه نشان داده كه رجوي ها  در هر 
شرايطي به فكر سالمتي خودشان بودند و 

مسعود رجوي خائن در بدترين . هستند
يت در زمان حمله آمريكايي ها به عراق وضع

در رفت و قبل از فرار خودش، مريم را به 
البته مسعود رجوي خبر مرگش  .فرانسه فرستاد

    سالهاست كه گم وگور شده و پيدايش 
  . نيست

سوال اين جاست كه مريم رجوي با اين 
اوضاع خطرناك چگونه دست و پنجه نرم 

نيروهاي وار رفته كند؟ از يك طرف ريزش  مي
اشتباه  و مسئله دار و از يك طرف كرونا ؟

نكنيد مريم رجوي زيرك تر از اين 
هاست زيرا به سلف خودش مسعود  حرف

نيروها را با برنامه هاي . رجوي كشيده است
كنترل از راه دور و با نشست هاي كال 
كنفرانس هدايت مي كند و جانش را در يك 

درست . ته استمكان ديگر در امان نگه داش
است كه ما گفتيم مريم رجوي به آلباني آمده 

   اشرف «ولي نگفتيم كه محل استقرارش همان 
مقدس است براي نيروها » 3اشرف «. است» 3

. نه براي سردمداران حقه باز فرقه رجوي
يك ترفند و سياه نمايي است كه » 3اشرف «

تا ضربه خالي كردن اردوگاه اشرف در عراق را 
  .نمايندجبران 

مريم رجوي آنقدر هم گنگ و احمق 
نيست كه مكان استقرار خودش را در جوار 
نيروهاي تحت اسارتش قرار دهد تا دچار 

شايد به همين دليل است . ويروس كرونا گردد
كه حتي براي يك بار هم كه شده با ماسك 

گزارشات موثقي وجود دارد ! ديده نشده است
ر يك د» دورس«كه وي در نزديكي بندر 

. ويالي بسيار مجهز و الكچري زندگي مي كند
او به لحاظ امكانات در آن ويال از هيچ 
كمبودي رنج نمي برد، همه چيز حل بوده و 
حفاظت هم در بهترين شكل ممكن توسط 

وي در اين ويال،  .پليس آلباني برقرار است
مالقات هاي خودش را انجام مي دهد و تمام 

اي اينكه نبايد چرا؟ بر. وقت در آنجا است
در آئين فرقه ها آسيب ديدن . آسيب ببيند

متعلق به رهبري فرقه نيست، برعكس هر چه 
  .هست متعلق به افراد پائين فرقه است

3
     99  پاييز  ا   25شماره  

 فــراق نامه 
 اميد 

  
  

  اميدي در دل خانواده هاي اسيران »باقر محمدي«جدايي 

  سال32 پس از زندگيسالمي دوباره به 
  

            ـان بـر نداريـد زيـرا                    آزاد شدن يكي از اسراي در بند رجوي اين بشارت را به ه مه خانواده ها رساند كه دلسرد نشويد و چشم از درب خانه ت
  نگارتان برخواهد گشت

  
     كرده بود اما سر انجام ديوارهاي اختناق و سركوب رجوي را درهـم شكـست و                  در مناسبات سركوبگر رجوي خود را گرفتار       67وي  از سال
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پشت    فــراق نامه فــراق نامه 
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تا كه بيايد در اروپا .[دل بريد و همه را فدا كرد
    واقعا باورتان  ]حرم سرا به راه بيندازد

شود؟ خواب ديدن كه ديگر دست خود آدم    مي
افراد بعد . خواهند مانع از آن گردندنيست كه ب

از مطرح كردن خواب خود نبايد ديگر خواب 
در صورت تكرار، فرد مجرم بايد . ببيند

حسابرسي جدي شده و گزارشات مفصل تري 
از بابت رويكرد خودش ارائه بدهد تا ديگران 

) خواب ديدن(را متقاعد نمايد كه اين جرم 
. واهد شدخارج از كنترل او بوده و تكرار نخ

دفعه دوم و در صورت تكرار  فرد بايد از 
كلمات شديد اللحني نسبت به خود به كار 
بگيرد، حتي كساني كه در خوابشان آمده است 
را بايد به فحش و ناسزا بگيرد، مثال از عباراتي 
مثل ابليس، شيطان، عفريته، هيوال، نرينه وحشي 
ه و امثالهم، و از اساس آنان را منكر  و هرگون

رابطه را با آنان تكذيب نمايد، زيرا اين شكلي 
است كه مي شود سركردگي خود را به رجوي 

تشكيالت رجوي به شكل هرمي . اثبات كرد
كنترل مي شود و همه چيز به خاطر رهبر فرقه 
. است، در راس حرم آنان رجوي قرار دارد

افراد خاطي و مجرم نسبت به تشكيالت 
خته و خارج از رجوي در دادگاه هاي خود سا

. عرف آنان محكوم و تعيين تكليف مي شوند
كه در فرقه رجوي مقام انسان براستي 

كجاست؟ بي ترديد مقام انسان به زير سوال 
رفته و ضايع گشته است، در جايي كه كنترل 
ذهن مي شود و در اين راستا غرايز انساني به 
سخره گرفته شده و همه چيز بايد سمت و 

چرايي . سويش ارضاء كردن يك فرد باشد
و ممنوعيت ازدواج هم از همين طرز انديشه 

همواره تشكل  .نوع تفكر ناشي مي گردد
مادران از مجامع بين المللي خواسته است كه 
در تشكيالت رجوي رخنه كرده و مناسبات 
ضد انساني رجوي را غربالگري و از نتايج به 

زيرا . دست آمده افكار عمومي را روشن نمايند
براي هيچ عقل سالمي اين گونه افكار قابل 

اقع بايد آن را تهديدي پذيرش را نيست و در و
  .براي بشريت در نظر گرفت

خاطر نشان كرديم كه خواب ديدن پدر و 
ت رجوي به  مادر و زن و فرزند در تشكيال

شدت امري است نكوهيده و هر گونه ترويج 
خانواده و خانواده گرايي در تشكيالت محكوم 
و به مثابه ترويج يك گناه مي باشد، هر گونه 
صحبت و محفل و خاطره گويي در اين رابطه 
ممنوع بوده و با افراد متخلف برخورد جدي 
مي شود زيرا انجام يك كودتا عليه رهبري فرقه 

 و پايه هاي حاكميت و ثبات رهبري بوده
الزم به ذكر  .سازمان را به لرزه در مي آورد

است كه براي اثبات و تئوريزه كردن اين 
محدوديت ها كه رجوي در فرقه اش تحميل 
مي كند، مي گويند كه كارشان ضد اسالمي و 
ضد انساني نيست و در همين رابطه از

  

     
امان گفته مي شود، مثال اي انبياء و امه      داستان

شب عاشورا از خانواده ) ع(چگونه امام حسين
خود براي رسيدن به اهداف عاليه اش از دل 
كند و حتي از آنان خداحافظي هم نكرد و به 

 و يا داستان حضرت ابراهيم! ميدان شتافت
كه در قرآن هم آمده است براي كسب ) س(

خواست  رضاي خدا سر فرزند خودش را مي
يا از سرگذشت خود . رد و قرباني نمايدكه بب

مسعود رجوي داستانسرايي هاي كشافي 
 60شود كه از زن و بچه در ايران در سال  مي
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 سابق 

به عنوان نفرات شناسايي به خط مقدم فرستاد
كه تعدادي زيادي كشته و ناپديد شدند و هيچ 

  .وقت فرقه نامي از انها نبرد

عالوه بر ما كه اسامي همه در صليب ثبت 
شده بود تعداد زيادي هم بودند كه در

حال بايد از فرقه پرسيد، شما كه دم از 
صليب سرخ مي زنيد كه همين صليب سرخ 

 همه مصاحبه كرده و نفر حقوقي تان را بارها با
مي آوريد، مشخص كنيد كه اين فرد در آن 
زمان كجا بوده و چه كسي او را به عنوان وكيل 

  .اسيران جنگي انتخاب كرده است
نكته بعد، وقتي كه صليب سرخ درخواست 
مالقات با همه اسيران جنگي كه در اشرف 
 بودند داد شما چرا فقط افراد دست چين شده

 نفر را به سرپرستي يك فرمانده 100آن هم 
شياد به بغداد اعزام كرديد و در بين اين افراد 
يك نفر هم در همان روز از شما جدا شد و 
درخواست بازگشت به ايران را داد اما  اولين 
حرف شما در آن موقع اين بود كه اگر يك 
گلوله داشته باشيم بين اين فرد و يك پاسدار، 

  .ي كشيم اول او را م
شما با همين اسم در (افراد اردوگاهي 

بعد از سقوط ) مناسبات استفاده مي كرديد
 2005 نفر تقليل يافت و در سال 600صدام به 

با فشار صليب سرخ جهاني بر نيروهاي 
آمريكايي، آنها از ما مصاحبه كرده و افراد باقي 

  نفر بود و بعد از اين 400مانده نزديك به  
به و انتخاب كه به گفته خودتان، ساليان مصاح

انتخاب فرد بوده پس چرا االن در آلباني فقط 
 نفر از اسيران سابق مانده اند؟ شما از 123

»  3اشرف «كميسر حقوق بشر خواسته ايد از 
ديدار كند و اگر ريگي به كفش نداريد چرا از 
خبرنگاران و يازده هزار امضا خانواده دعوت 

واقعيت هاي آنچه در به عمل نمي آوريد تا 
درون مناسبات شما مي گذرد را از نزديك 
ببيند و حرف نفرات را جداگانه بشنوند آن هم 

  .بدون حضور مسئولين شما
شما ادعا داريد كه من از آمدن خانواده ام 
به اشرف و ليبرتي اطالع داشتم در صورتي كه 
آن موقع وقتي پرسيدم كه اسم مرا از بلندگوي 

خش كردند شما در جواب من خانواده ها پ
گفته ايد كه اگر كسي ازخانواده تو باشد به تو 
اطالع مي داديم؛ اينها مزدوران ايران هستند و 
اسامي همه ما را حكومت ايران دارد و به 

شما در . صورت نوار در بلندگو پخش مي كند
دروغگويي و وارونه جلوه دادن واقعيت ها 

و اين در هر دست گوبلز را از پشت بسته ايد 
  .محكمه اي قابل پي گرد است

به آرشيوهاي خودتان نگاهي بياندازيد تا 
 60ببينيد خانواده ها چه زجري در گرماي 

درجه  مي كشيدند و به ما دروغ گفتيد كه 
شما آنها را با سنگ، تكه آهن . خانواده اي نبوده

و با تير و كمان مي زديد در صورتي كه همه 
  . و از ما كتمان مي كرديدآنها خانواده بودند

  
  
  
 

 فرقه 

     
هاي خود ساخته رجوي به اسارت  عمليات

هيچ اسمي . نيروهاي پياده فرقه در آمده بودند
.  بين المللي ثبت نشده بوداز آنها در هيچ ارگان

) مرصاد(فرقه رجوي آنها را در عمليات فروغ 

غالمعلي ميرزايي، عضو نجات يافته از
رجوي در پاسخي به ياوه گويي هاي فرقه در 

  :مورد خودش نوشت
اينجانب غالمعلي ميرزايي، درجه دار

 به اسارت نيروهاي بعثي 1359ارتش در سال 
 مدت نه سال در در جنگ تحميلي درآمدم  و

همچنان كه قبال گفتم . اردوگاه هاي عراق بودم
شرايط اردوگاه و تبليغاتي كه همين فرقه در 
برنامه هاي تلويزيوني پخش مي كرد ماها را 
فريب داد و تحت شرايطي كه در اردوگاه 
. داشتيم انتخاب كردم و از چاله به چاه افتادم

 آزاد االن من كه به ماهيت اين فرقه در دنياي
پي بردم و واقعيت هايي كه در مناسات آنها 
بودم را بيان كردم به من مارك مزدور را زدند تا 

همين . كرده هاي خودشان را الپوشاني كنند
فرقه كه شعار آزادي بيان مي دهد توان شنيدن 
واقعيت هايي را كه آنچه در اين ساليان بر من 

ش  بي1368در خرداد ماه سال   .گذشه را ندارد
 نفر به فرقه پيوستيم آن هم بدون اينكه 1500از 

  .صليب سرخ جهاني اطالع داشته باشد

ردبيل ا ستانمركز       ا ا

 سمت خانواده ها  سنگ و آهن زدند رجوي به دستوركهزماني از » اييغالمعلي ميرز  

  كه فرقه به كفش داردريگي
افشاگري« 
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مي زنند، واله و شيداي رسيدن به قدرت به هر 
طريق هستند و  از قرباني كردن هر آنچه سر 

سران فرقه  .راه آنان قرار بگيرد دريغ نمي كنند
رجوي از اغوا و اغفال عناصري ناآگاه تا 

 آتش كشيدن سرمايه هاي ملي مغرض براي به
و وطني چون جنگل ها و كارخانه گرفته، تا 
فريب نوجوانان و خانواده هايي كه به خاطر 
گروگان هايي كه در درون فرقه دارند، تا سياه 
نمايي هاي متعدد در اروپا و آمريكا دست بر 

آنچه روش است اين جريان تحت  .نمي دارند
ه حمايت سرويس هاي خارجي و بازيچ

آنهاست و به دستور، به ايجاد تنش در مسائل 
حقوق بشري، هسته اي، زندگي و معيشت 
مردم مي پردازد تا تحريم هاي بين المللي و 
فشار اقتصادي را به خيال خويش مشروع 

  .جلوه نمايد
با تخريب سرمايه هاي ملي، تضعيف 
روحيه عمومي و ايجاد ياس به خيال خام، فكر 
مي كنند خط افزايش نارضايتي و زمينه سازي 

بازتاب . بروز آشوب و ناامني را پيش مي برند
اغراق آميز مشكالت معشيتي، اقتصادي و 
تخريب سرمايه هاي ملي و ميهني در همين 

  .راستا در دستور كار است
ين آنقدر ابله هم شدند كه متوجه منافق

به . نيستند تنها بازيچه اي بي ارزش هستند
مانند ارباب هاي بزرگترشان چون صدام كه  
آنها  هم در زماني كه تاريخ شان تمام شده بود 
به راحتي كنار گذاشته شدند و اين ها عددي 
هم نيستند؛ هر زمان كه الزم باشد به كناري 

د؛ در عراق هم همين پرتاب و قرباني مي شون
بعد از جنگ، عراق به ناامن ترين . داستان بود

محل براي آنان تبديل شد و گروه گروه  افراد  
تجربه صدباره نشان داده اين  .قرباني شدند

طور نيست كه همه دولت ها  وفادار و تمام 
تا زماني كه منافع . عمر از اينها حمايت كنند

خواهند شان را تضمين كنند حمايت ضمني 
داشت و شايد صدها هزار دالر پول هم به آنها 
بپردازند ولي با تمام شدن تاريخ مصرف به 

  .راحتي كنار زده خواهند شد
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   رجويمريمگفتند  مي
  زده از خوراكش 
  !خرد مي براي ما لباس 

  
  

 ৷ انجمن نجات مركز اراك -  فؤاد بصري  

يكي ديگر مي گفت، اين تنها نيست . خواهد
. كه مي خواهد فرار كند اين ها يك باند هستند

گفت اين نفوذي است و ضد   يكي ديگر مي
خواهد با لباس شهر  مي. انقالب خواهر مريم

 فرزانه …جلوي خواهران خود نمايي كند و 
همه را ساكت كرد و به من گفت چرا ساكتي 

  .حرف بزن

در ادامه گفت . فرزانه به من گفت بشين
لباس شهر را ! درخواست لباس شهر كرده اي

مي خواهي چكار؟ در جواب به او گفتم 
 هستم مي خواهم به مواقعي كه در اختيار خود

در جواب گفت مگر اين جا چاله . تن كنم
خودم هم نفهميدم ربط لباس شهر . ميدان است

فرماندهاني كه در اتاق ! با چاله ميدان چيست
! كار جمع كرده بود در رابطه با من بود

خواست آنها را بر عليه من بشوراند و در  مي
خواهي، مي خواهي  ادامه گفت، لباس شهر مي

! با چه كسي مي خواهي فرار كني! ر كنيفرا
من قفل كرده . چند نفر هستيد ياال سريع بگو

بودم با خودم گفتم عجب اشتباهي كردم 
بعد فرماندهان . درخواست لباس شهر دادم

مثل سگ !  شروع كردند بر سر من داد و بيداد
گفت، اين  بر سر من پارس مي كردند يكي مي
ي فرار مي خطرناك است، لباس شهر را برا

برادر راست مي گفت، دشمن «: فتاو گ
  »داخل قرارگاست نه بيرون قرارگاه

تازه فهميدم كه وضع تشكيالت فرقه 
رجوي چقدر خراب است كه رجوي ملعون 

دست از سر . ضد بشر اين حرف را زده است
سه روز من به اتاق فرزانه رفت . من برنداشتند
بعد از سه روز به فرزانه گفتم اگر . و آمد داشتم

انستم شما از درخواست لباس شهر اين مي د
در . همه به هم مي ريزيد درخواست نمي كردم

جواب گفت، من مالحظه تو را كردم اجازه 
حاال . ندادم مسئولين اساسي به تو تيغ بكشند

  . برو و ديگه از اين درخواست ها نكن
خالصه كنم، روزها و ماه ها و دو سالي 
گذشت ارباب رجوي سرنگون شد و 

كائيها قرار شد در پادگان اشرف آمري
آن روز ما را . اي با ما داشته باشند مصاحبه

توجيه كردند كه بايستي تر و تميز و با لباس 
غير نظامي براي مصاحبه پيش آمريكائيها برويم 
و گفتند كه به آمريكائيها بگوييد مي خواهيم در 

درست يادم مي آيد فرزانه مرا . سازمان بمانيم
خواهيم براي مصاحبه  ت فردا ميصدا زد و گف

برو تداركات لباس شهر . پيش آمريكائيها برويم
من هم در جواب به او گفتم من . تحويل بگير

در جواب گفت، اين . به لباس شهر نيازي ندارم
. يك دستور تشكيالتي ست و بايد گوش كني

من هم گفتم نه، من با لباس نظامي پيش 
ضعيتي هستيم كه االن در و. روم  آمريكائيها مي

به چهره . با لباس نظامي هم مي شود فرار كرد
فرزانه نگاه مي كردم رنگ صورتش قرمز شده 

هيچ وقت لباس شهر در فرقه به تن نكردم . بود
روزي كه مي خواستم از فرقه رجوي فرار كنم 

رهبران فرقه . با لباس نظامي اقدام به فرار كردم
د مخالفت با درخواستهايي كه نياز يك فرد بو

يك زماني به ما لباس خواب دادند . مي كردند
و گفتند خواهر مريم از خورد و خوراكش 

زند و براي ما لباس خريداري مي كند و  مي
بعد از مدتي گفتند . يك منتي بر سر ما گذاشتند

لباس خوابها را بگذاريد در يك كيسه نايلون و 
در يك نشستي كه در مقر برگزار . تحويل دهيد

مسئول نشست گفت فكر مي كنيد چرا ما شد 
لباس خواب را در مقر جمع كرديم خواهر 
مريم گفته من اشتباه كردم لباس خواب را 

اكثر افراد با به تن كردن لباس . هديه دادم
بايد به ! خواب به سمت زندگي طلبي رفته اند

رهبران فرقه گفت چقدر شما بدبخت هستيد 
 را به سمت كه فكر مي كنيد لباس خواب، فرد

آيا شما بويي از انسانيت . زندگي طلبي مي برد
برده ايد؟ به خدا قسم شما از حيوان هم 

  ».بدتريد
  
  
  

  
  

به . از پوشيدن لباس نظامي خسته شده بودم
ذهنم زد روزهاي پنج شنبه بعد از ظهر تا 
. جمعه شب لباس معمولي به تن كنم

درخواستم را مكتوب كردم و به زني بنام فرزانه 
يك روز مسئول . يك هفته اي گذشت .دادم

اركان به من گفت برو اتاق خواهر فرزانه با 
من هم آماده شدم و رفتم اتاق . شما كار دارد

تاق كه شدم يك فرزانه درب را زدم وارد ا
سري از فرماندهان در اتاق فرزانه نشسته بودند 

با خودم گفتم . با ديدن صحنه من جا خوردم
  . اينها اين جا چكار مي كنند

 هاي خارجي  اي براي سرويس بازيچه
  

৷ مرتضي حيدرزاده  
  انجمن نجات استان اردبيل

 

فرقه رجوي با اينكه هنوز دولت جديد 
آمريكا سركار نيامده به وحشت افتاده و دوباره 

  .اسوسي مشغول شده استبه ادامه خيانت و ج
تحليلي فراق، آنها - به گزارش پايگاه خبري

دادن مشاوره هاي معيوب به دشمنان ايران، 
زمينه سازي مجدد جهت ايجاد فشار و 

هاي بيشتر در دولت جديد و تقال تا مرز  تحريم
خودكشي جهت مشروعيت بخشيدن به اعمال 
خائنانه دولت ترامپ را متعاقبا درصدر كار قرار 

البته باور و اعتقاد تجربي و قلبي ما همراه  .ادندد
با تجربه چهل سال سياست هاي ضد ميهني 
فرقه رجوي  اثبات مي كند اين جريان منحرف 
و تندرو عليرغم تمام وطن فروشي هاي سهل 
و آسانش در هر دور با بن بست كامل مواجه 

آنها سعي مي كنند شكست پي درپي  .مي شود
به طيف دشمنان از شرق تا خود را با آويختن 

غرب متوقف و  فروپاشي كامل خويش را به 
رجوي با استراتژي رسيدن به  .تعويق بيندازند

حاكميت به هر قيمت، تا آنجا كه توان دارد 
قدرت خويش را صرف ايران هراسي و 

تالش . نزديك شدن به دول غربي مي كند
كند با ايجاد زمينه هاي مضاعف فشار و  مي

ودن راه تحريم هاي بيشتر، شرايط هموار نم
  .زندگي هموطنان را دچار سختي و تنگنا كند

در هياهوي خبرهاي بزرگ و موضوعات 
متعدد جهاني، از جمله موضوع شيوع كرونا، 
جنگ نابرابر و بي رحمانه عربستان و امارات 
عليه مردم مظلوم يمن، كشتارمردم فلسطين و 

 لبنان و پيشروي هاي زورگويانه اسرائيل عليه
فلسطين، سايت هاي فرقه خفقان مي گيرند و 
موج خبري خود را بر روي خبرهاي محدود و 
خودساخته مشخصي عليه ايران، با تم ادامه 

  .تحريم و ايران هراسي به كار مي گيرند
 گذشته عليرغم اينكه خبرهاي  هايدر هفته

اول دنيا بيشتر به انتخابات آمريكا، مسئله قره 
من اختصاص داشت رسانه هاي باغ و جنگ ي

وابسته فرقه سرخط خبري خود را به  نگراني 
درباره امكان حذف تحريم ها و فشارعليه ملت 
ايران، با بلد كردن سخنان تكراري چند سناتور 

متاسفانه،  .درجه چندم اختصاص دادند
همانطور كه بارها تجربه كرديم براي اين 
جريان ميهن، مردم و استقالل و حفظ 

هاي ملي و ميهني بازيچه اي بيش  رمايهس
با تمام قوا به تمام اخالقيات پشت پا   .نيست

 

ردبيل ا ستانمركز       ا ا

 پرونده 
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 نوامبر هر سال 25ميالدي، 1981از سال 
به عنوان روز جهاني رفع ) چهارم آذر(

به گزارش  .است خشونت عليه زنان نام گرفته 
فراق، اين روز به جهت يادآوري عزم همگاني 
براي مبارزه با خشونت عليه زنان انتخاب شده 

  . است 
 17مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 

 نامگذاري اين روز را به عنوان 1999ر اكتب
اين تاريخ به خاطر  .روزي جهاني تصويب كرد

، فعاالن »ميرابال«قتل وحشيانه سه خواهر 
  .سياسي اهل جمهوري دومينيكن انتخاب شد

تقريبا در تمام كشورهاي جهان و توسط 
خيلي ازگروه ها وسازمان هاي حقوق بشري 

با هر كس تقري. اين روز گرامي داشته مي شود
و يا هر گروهي كه دنبال رفع و دفع خشونت 
از زنان در جهان است اين روز را پاس داشته 
و بعضا در همين خصوص تجمعاتي هم 
صورت مي گيرد تا خشونت عليه زنان 

مركز      

  99  پاييز  ا   25شماره  

3
 آينه نما

  99  پاييز  ا   25شماره  
   فــراق نامه فــراق نامه 

ي
ليل

تح
ي 

خبر
ه 
جل

م
 

عبور از آنان توبيخ و با شدت حسابرسي 
  .گردد مي

اگر اينها خشونت عليه زنان نيست : سوال
پس چيست؟ تنها مردي كه زنان مجاز به ديدار 
و معاشرت با او را در مناسبات دارند مسعود 

تحت اين عنوان كه او رهبر ! رجوي است
عقيدتي است و هر كاري كه بخواهد با زنان 
انجام مي دهد زيرا اوال كه رهبرشان است دوم 

دن محرم زنان موجود در اينكه بخاطر رهبر بو
تازه در تفكرات منحط   .فرقه هم هست

رجوي نه تنها زنان داخل فرقه رجوي متعلق به 
رجوي است بلكه تمام زنان جهان در 
چارچوب هدايت رهبري رجوي قرار دارند و 
هيچ مردي حق ندارد به اين حدود وارد شده و 

  .حتي نمي تواند به آنها فكر كند
  :ن در فرقه رجوي دارندآزادي هايي كه زنا

   مشاركت در كارهاي سخت فيزيكي–
 كار با بيل و كلنگ و ابزارهاي سخت و –

  سنگين ساختماني
 هر زمان دوست داشتند مي توانند با –

  !رهبر عقيدتي شان ديدار داشته باشند
 آزادي عمل دارند كه در تمام ساعات –

  روز به رهبري خودشان فكر كنند و بينديشند
ي كه نوشتم توهم و يا خياالت  اينهاي
بسياري از زناني كه از تشكيالت . نيستند

رجوي توان گريختن داشته اند به اين موارد 
خانم هايي . اشاره كرده و توضيح هم داده اند

مانند مريم سنجابي، زهرا ميرباقري كه از 
اعضاي شوراي رهبري و تصميم گيرنده در 

  .تشكيالت بودند و چندين نفر ديگر
نابراين همچنانكه مشاهده مي كنيد حق ب

بدهيد كه رجوي و سران تبهكار او هرگز لحظه 
اي به مقوله هايي مانند خشونت عليه زنان فكر 

در اين رابطه به شدت با حق و حقوق و . كنند
  .اين گونه پديده ها غريب و نا آشنا هستند

به نوبت خودمان آرزومنديم كه به زودي 
ر داخل تشكيالت زود زنان آسيب ديده د

رجوي بتوانند خود را از دام مرگباري كه در آن 
قرار گرفته اند برهانند و به دنياي آزاد قدم 
گذاشته و سرنوشت خودشان را خود تصميم 
بگيرند نه اينكه يك مشت آدم منحرف و خيال 
باف براي آنان مثل ربات تصميم گرفته و زنان 
گرفتار در زندان هاي رجوي مجريان آن 

  .صميمات احمقانه باشندت
  

متبادر گردد كه در خيلي از جوامع اين مسائل 
است و طبيعي هم هست زيرا فرهنگ سازي 

نكته و مالحظه آنجايي است كه . ده استنش
وقتي كسي و يا كساني شعارهاي برابري و 
مساوات در رابطه با حقوق زنان داده و سنگ 
آن را به سينه مي زنند خود اولين نقض كننده 
همين حقوق هستند، زيرا ابتدايي ترين حقوق 
زنان در مناسبات همين افراد رعايت نشده و 

اه به مناسبات فرقه يك نگ .پايمال مي گردد
  .رجوي بيندازيد تا بهتر بتوانيم همزبان شويم

در مناسبات رجوي زنان چه كارهايي 
  :توانند انجام بدهند نمي

   تماس با خانواده به هيچ وجه–
 ارتباط خانوادگي در داخل مناسبات به –

  هيچ وجه
 ياد آوري خانواده و خاطرات به هيچ –
  وجه
  هيچ وجه فكر كردن به فرزندان به –
   فكر كردن به همسر مطلقا ممنوع–
 يادآوري برخي ايام و خاطرات در –

گذشته كه ايجاد زندگي طلبي نمايد اساسا 
  ممنوع
 در صورت ازدواج سريعا طالق گرفته –
  شود

 در صورت مجردي تعهد داده تا مطلقا –
  به ازدواج فكر نكند

 در هنگام مواخذه و حسابرسي سكوت –
  و خفه
ط با هيچ مردي نبايد داشته  حق ارتبا–

  باشند به جز مسعود رجوي
 معاشرت و گفت وگو با مردان به –
  هاي كاري ممنوع بهانه

 حجاب در تمامي شرايط بايد رعايت –
  گردد
 شعائر اسالمي به صورت اكيد و –
  شكاف بي

   ممنوعيت هر گونه آرايش و زيباسازي–
 عدم دسترسي به هر گونه تجهيزات زنانه –

   رسيدگي معمول انجام مي گيردكه جهت
اينها رايج ترين محدوديت ها و 

هايي است كه در فرقه رجوي جاري  ممنوعيت
و ساري مي باشد و هيچ زني نبايد از آن حدود 

! بله مرز سرخ. عبور كرده و مرز سرخ رد نمايد
اين حدود مرز سرخ محسوب مي شوند و 
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 آينه نما

 اردبيل استانمركز      اردبيل استان

   و مردزنتساوي 
  

  فرقه رجويحقه اي كثيف جهت استثمار زنان در 
৷ انجمن نجات استان اردبيلعضو   -  عليرضا محمدپور اردبيلي  

  
اما در فرقه رجوي كه خيلي  .موش نگردد  

ادعاي حمايت از زنان را به سينه مي زند وضع 
اين روز اصال يادي بسيار متفاوت است، و از 

نمي شود زيرا  خشونت عليه زنان با شعارهاي 
علت اصلي اين  .آنان  بسيار متفاوت است

است كه در مناسبات وحشيانه فرقه رجوي 
چيزي به نام زن و مرد وجود ندارد، همگان 
مانند ربات به زبان امروز و گوسفند به زبان 

رأفتي وجود ندارد، به جايش  .عاميانه هستند
 چه هست خشونت و تنفر و رنج و عذاب هر

سخت ترين و بدترين . براي زنان مي باشد
كارها را زنان انجام مي دهند تحت اين عنوان 

اين يك حقه كثيف  .كه فرقي با مردان ندارند
در اين كه حقوق زن . جهت استثمار زنان است

و مرد يكسان است شكي نيست و بايد به آن 
 جسمي خيلي احترام گذاشت ولي به لحاظ

طبيعي است كه فيزيولوژي اندام مرد ساختار 

فرا

قوي تري دارد و نبايد اين دو را يكسان 

اما در تشكيالت فرقه اي رجوي . ارزيابي نمود
از آنجا كه نيروي انساني جهت انجام كارهاي 
فرقه كم است، از زنان به بهانه تساوي زن و 
مرد سوء استفاده هاي بسيار سخت و ضد 

 گردد كه حتما در گزارشات و يا انساني مي
مصاحبه هايي كه توسط زناني كه از جهنم 

  .رجوي نجات يافته اند را ديده ايد
  :رايج ترين خشونت ها عليه زنان

   تجاوز جنسي•
   حمالت جسماني و كتك زدن•
   به كار بردن الفاظ ركيك در رابطه با زنان•
   نگاه به عنوان ابزار جنسي•
  ن احساس مالكيت به ز•
   خواهان نابرابري•

همانطور كه مالحظه مي كنيد در موارد باال 
كه رايج ترين بي حرمتي ها و بي احترامي ها و 
حركات ضد انساني عليه زنان شكل مي گيرد 

ممكن است كه اين به ذهن . ديده مي شود
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به گزارش  .است خشونت عليه زنان نام گرفته 
فراق، اين روز به جهت يادآوري عزم همگاني 
براي مبارزه با خشونت عليه زنان انتخاب شده 

  . است 
 17مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 

 نامگذاري اين روز را به عنوان 1999ر اكتب
اين تاريخ به خاطر  .روزي جهاني تصويب كرد

، فعاالن »ميرابال«قتل وحشيانه سه خواهر 
  .سياسي اهل جمهوري دومينيكن انتخاب شد

تقريبا در تمام كشورهاي جهان و توسط 
خيلي ازگروه ها وسازمان هاي حقوق بشري 

با هر كس تقري. اين روز گرامي داشته مي شود
و يا هر گروهي كه دنبال رفع و دفع خشونت 
از زنان در جهان است اين روز را پاس داشته 
و بعضا در همين خصوص تجمعاتي هم 
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عبور از آنان توبيخ و با شدت حسابرسي 
  .گردد مي

اگر اينها خشونت عليه زنان نيست : سوال
پس چيست؟ تنها مردي كه زنان مجاز به ديدار 
و معاشرت با او را در مناسبات دارند مسعود 

تحت اين عنوان كه او رهبر ! رجوي است
عقيدتي است و هر كاري كه بخواهد با زنان 
انجام مي دهد زيرا اوال كه رهبرشان است دوم 

دن محرم زنان موجود در اينكه بخاطر رهبر بو
تازه در تفكرات منحط   .فرقه هم هست

رجوي نه تنها زنان داخل فرقه رجوي متعلق به 
رجوي است بلكه تمام زنان جهان در 
چارچوب هدايت رهبري رجوي قرار دارند و 
هيچ مردي حق ندارد به اين حدود وارد شده و 

  .حتي نمي تواند به آنها فكر كند
  :ن در فرقه رجوي دارندآزادي هايي كه زنا

   مشاركت در كارهاي سخت فيزيكي–
 كار با بيل و كلنگ و ابزارهاي سخت و –

  سنگين ساختماني
 هر زمان دوست داشتند مي توانند با –

  !رهبر عقيدتي شان ديدار داشته باشند
 آزادي عمل دارند كه در تمام ساعات –

  روز به رهبري خودشان فكر كنند و بينديشند
ي كه نوشتم توهم و يا خياالت  اينهاي
بسياري از زناني كه از تشكيالت . نيستند

رجوي توان گريختن داشته اند به اين موارد 
خانم هايي . اشاره كرده و توضيح هم داده اند

مانند مريم سنجابي، زهرا ميرباقري كه از 
اعضاي شوراي رهبري و تصميم گيرنده در 

  .تشكيالت بودند و چندين نفر ديگر
نابراين همچنانكه مشاهده مي كنيد حق ب

بدهيد كه رجوي و سران تبهكار او هرگز لحظه 
اي به مقوله هايي مانند خشونت عليه زنان فكر 

در اين رابطه به شدت با حق و حقوق و . كنند
  .اين گونه پديده ها غريب و نا آشنا هستند

به نوبت خودمان آرزومنديم كه به زودي 
ر داخل تشكيالت زود زنان آسيب ديده د

رجوي بتوانند خود را از دام مرگباري كه در آن 
قرار گرفته اند برهانند و به دنياي آزاد قدم 
گذاشته و سرنوشت خودشان را خود تصميم 
بگيرند نه اينكه يك مشت آدم منحرف و خيال 
باف براي آنان مثل ربات تصميم گرفته و زنان 
گرفتار در زندان هاي رجوي مجريان آن 

  .صميمات احمقانه باشندت
  

متبادر گردد كه در خيلي از جوامع اين مسائل 
است و طبيعي هم هست زيرا فرهنگ سازي 

نكته و مالحظه آنجايي است كه . ده استنش
وقتي كسي و يا كساني شعارهاي برابري و 
مساوات در رابطه با حقوق زنان داده و سنگ 
آن را به سينه مي زنند خود اولين نقض كننده 
همين حقوق هستند، زيرا ابتدايي ترين حقوق 
زنان در مناسبات همين افراد رعايت نشده و 

اه به مناسبات فرقه يك نگ .پايمال مي گردد
  .رجوي بيندازيد تا بهتر بتوانيم همزبان شويم

در مناسبات رجوي زنان چه كارهايي 
  :توانند انجام بدهند نمي

   تماس با خانواده به هيچ وجه–
 ارتباط خانوادگي در داخل مناسبات به –

  هيچ وجه
 ياد آوري خانواده و خاطرات به هيچ –
  وجه
  هيچ وجه فكر كردن به فرزندان به –
   فكر كردن به همسر مطلقا ممنوع–
 يادآوري برخي ايام و خاطرات در –

گذشته كه ايجاد زندگي طلبي نمايد اساسا 
  ممنوع
 در صورت ازدواج سريعا طالق گرفته –
  شود

 در صورت مجردي تعهد داده تا مطلقا –
  به ازدواج فكر نكند

 در هنگام مواخذه و حسابرسي سكوت –
  و خفه
ط با هيچ مردي نبايد داشته  حق ارتبا–

  باشند به جز مسعود رجوي
 معاشرت و گفت وگو با مردان به –
  هاي كاري ممنوع بهانه

 حجاب در تمامي شرايط بايد رعايت –
  گردد
 شعائر اسالمي به صورت اكيد و –
  شكاف بي

   ممنوعيت هر گونه آرايش و زيباسازي–
 عدم دسترسي به هر گونه تجهيزات زنانه –

   رسيدگي معمول انجام مي گيردكه جهت
اينها رايج ترين محدوديت ها و 

هايي است كه در فرقه رجوي جاري  ممنوعيت
و ساري مي باشد و هيچ زني نبايد از آن حدود 

! بله مرز سرخ. عبور كرده و مرز سرخ رد نمايد
اين حدود مرز سرخ محسوب مي شوند و 
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  فرقه رجويحقه اي كثيف جهت استثمار زنان در 
৷ انجمن نجات استان اردبيلعضو   -  عليرضا محمدپور اردبيلي  

  
اما در فرقه رجوي كه خيلي  .موش نگردد  

ادعاي حمايت از زنان را به سينه مي زند وضع 
اين روز اصال يادي بسيار متفاوت است، و از 

نمي شود زيرا  خشونت عليه زنان با شعارهاي 
علت اصلي اين  .آنان  بسيار متفاوت است

است كه در مناسبات وحشيانه فرقه رجوي 
چيزي به نام زن و مرد وجود ندارد، همگان 
مانند ربات به زبان امروز و گوسفند به زبان 

رأفتي وجود ندارد، به جايش  .عاميانه هستند
 چه هست خشونت و تنفر و رنج و عذاب هر

سخت ترين و بدترين . براي زنان مي باشد
كارها را زنان انجام مي دهند تحت اين عنوان 

اين يك حقه كثيف  .كه فرقي با مردان ندارند
در اين كه حقوق زن . جهت استثمار زنان است

و مرد يكسان است شكي نيست و بايد به آن 
 جسمي خيلي احترام گذاشت ولي به لحاظ

طبيعي است كه فيزيولوژي اندام مرد ساختار 

فرا

قوي تري دارد و نبايد اين دو را يكسان 

اما در تشكيالت فرقه اي رجوي . ارزيابي نمود
از آنجا كه نيروي انساني جهت انجام كارهاي 
فرقه كم است، از زنان به بهانه تساوي زن و 
مرد سوء استفاده هاي بسيار سخت و ضد 

 گردد كه حتما در گزارشات و يا انساني مي
مصاحبه هايي كه توسط زناني كه از جهنم 

  .رجوي نجات يافته اند را ديده ايد
  :رايج ترين خشونت ها عليه زنان

   تجاوز جنسي•
   حمالت جسماني و كتك زدن•
   به كار بردن الفاظ ركيك در رابطه با زنان•
   نگاه به عنوان ابزار جنسي•
  ن احساس مالكيت به ز•
   خواهان نابرابري•

همانطور كه مالحظه مي كنيد در موارد باال 
كه رايج ترين بي حرمتي ها و بي احترامي ها و 
حركات ضد انساني عليه زنان شكل مي گيرد 

ممكن است كه اين به ذهن . ديده مي شود
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مي زنند، واله و شيداي رسيدن به قدرت به هر 
طريق هستند و  از قرباني كردن هر آنچه سر 

سران فرقه  .راه آنان قرار بگيرد دريغ نمي كنند
رجوي از اغوا و اغفال عناصري ناآگاه تا 

 آتش كشيدن سرمايه هاي ملي مغرض براي به
و وطني چون جنگل ها و كارخانه گرفته، تا 
فريب نوجوانان و خانواده هايي كه به خاطر 
گروگان هايي كه در درون فرقه دارند، تا سياه 
نمايي هاي متعدد در اروپا و آمريكا دست بر 

آنچه روش است اين جريان تحت  .نمي دارند
ه حمايت سرويس هاي خارجي و بازيچ

آنهاست و به دستور، به ايجاد تنش در مسائل 
حقوق بشري، هسته اي، زندگي و معيشت 
مردم مي پردازد تا تحريم هاي بين المللي و 
فشار اقتصادي را به خيال خويش مشروع 

  .جلوه نمايد
با تخريب سرمايه هاي ملي، تضعيف 
روحيه عمومي و ايجاد ياس به خيال خام، فكر 
مي كنند خط افزايش نارضايتي و زمينه سازي 

بازتاب . بروز آشوب و ناامني را پيش مي برند
اغراق آميز مشكالت معشيتي، اقتصادي و 
تخريب سرمايه هاي ملي و ميهني در همين 

  .راستا در دستور كار است
ين آنقدر ابله هم شدند كه متوجه منافق

به . نيستند تنها بازيچه اي بي ارزش هستند
مانند ارباب هاي بزرگترشان چون صدام كه  
آنها  هم در زماني كه تاريخ شان تمام شده بود 
به راحتي كنار گذاشته شدند و اين ها عددي 
هم نيستند؛ هر زمان كه الزم باشد به كناري 

د؛ در عراق هم همين پرتاب و قرباني مي شون
بعد از جنگ، عراق به ناامن ترين . داستان بود

محل براي آنان تبديل شد و گروه گروه  افراد  
تجربه صدباره نشان داده اين  .قرباني شدند

طور نيست كه همه دولت ها  وفادار و تمام 
تا زماني كه منافع . عمر از اينها حمايت كنند

خواهند شان را تضمين كنند حمايت ضمني 
داشت و شايد صدها هزار دالر پول هم به آنها 
بپردازند ولي با تمام شدن تاريخ مصرف به 

  .راحتي كنار زده خواهند شد
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   رجويمريمگفتند  مي
  زده از خوراكش 
  !خرد مي براي ما لباس 

  
  

 ৷ انجمن نجات مركز اراك -  فؤاد بصري  

يكي ديگر مي گفت، اين تنها نيست . خواهد
. كه مي خواهد فرار كند اين ها يك باند هستند

گفت اين نفوذي است و ضد   يكي ديگر مي
خواهد با لباس شهر  مي. انقالب خواهر مريم

 فرزانه …جلوي خواهران خود نمايي كند و 
همه را ساكت كرد و به من گفت چرا ساكتي 

  .حرف بزن

در ادامه گفت . فرزانه به من گفت بشين
لباس شهر را ! درخواست لباس شهر كرده اي

مي خواهي چكار؟ در جواب به او گفتم 
 هستم مي خواهم به مواقعي كه در اختيار خود

در جواب گفت مگر اين جا چاله . تن كنم
خودم هم نفهميدم ربط لباس شهر . ميدان است

فرماندهاني كه در اتاق ! با چاله ميدان چيست
! كار جمع كرده بود در رابطه با من بود

خواست آنها را بر عليه من بشوراند و در  مي
خواهي، مي خواهي  ادامه گفت، لباس شهر مي

! با چه كسي مي خواهي فرار كني! ر كنيفرا
من قفل كرده . چند نفر هستيد ياال سريع بگو

بودم با خودم گفتم عجب اشتباهي كردم 
بعد فرماندهان . درخواست لباس شهر دادم

مثل سگ !  شروع كردند بر سر من داد و بيداد
گفت، اين  بر سر من پارس مي كردند يكي مي
ي فرار مي خطرناك است، لباس شهر را برا

برادر راست مي گفت، دشمن «: فتاو گ
  »داخل قرارگاست نه بيرون قرارگاه

تازه فهميدم كه وضع تشكيالت فرقه 
رجوي چقدر خراب است كه رجوي ملعون 

دست از سر . ضد بشر اين حرف را زده است
سه روز من به اتاق فرزانه رفت . من برنداشتند
بعد از سه روز به فرزانه گفتم اگر . و آمد داشتم

انستم شما از درخواست لباس شهر اين مي د
در . همه به هم مي ريزيد درخواست نمي كردم

جواب گفت، من مالحظه تو را كردم اجازه 
حاال . ندادم مسئولين اساسي به تو تيغ بكشند

  . برو و ديگه از اين درخواست ها نكن
خالصه كنم، روزها و ماه ها و دو سالي 
گذشت ارباب رجوي سرنگون شد و 

كائيها قرار شد در پادگان اشرف آمري
آن روز ما را . اي با ما داشته باشند مصاحبه

توجيه كردند كه بايستي تر و تميز و با لباس 
غير نظامي براي مصاحبه پيش آمريكائيها برويم 
و گفتند كه به آمريكائيها بگوييد مي خواهيم در 

درست يادم مي آيد فرزانه مرا . سازمان بمانيم
خواهيم براي مصاحبه  ت فردا ميصدا زد و گف

برو تداركات لباس شهر . پيش آمريكائيها برويم
من هم در جواب به او گفتم من . تحويل بگير

در جواب گفت، اين . به لباس شهر نيازي ندارم
. يك دستور تشكيالتي ست و بايد گوش كني

من هم گفتم نه، من با لباس نظامي پيش 
ضعيتي هستيم كه االن در و. روم  آمريكائيها مي

به چهره . با لباس نظامي هم مي شود فرار كرد
فرزانه نگاه مي كردم رنگ صورتش قرمز شده 

هيچ وقت لباس شهر در فرقه به تن نكردم . بود
روزي كه مي خواستم از فرقه رجوي فرار كنم 

رهبران فرقه . با لباس نظامي اقدام به فرار كردم
د مخالفت با درخواستهايي كه نياز يك فرد بو

يك زماني به ما لباس خواب دادند . مي كردند
و گفتند خواهر مريم از خورد و خوراكش 

زند و براي ما لباس خريداري مي كند و  مي
بعد از مدتي گفتند . يك منتي بر سر ما گذاشتند

لباس خوابها را بگذاريد در يك كيسه نايلون و 
در يك نشستي كه در مقر برگزار . تحويل دهيد

مسئول نشست گفت فكر مي كنيد چرا ما شد 
لباس خواب را در مقر جمع كرديم خواهر 
مريم گفته من اشتباه كردم لباس خواب را 

اكثر افراد با به تن كردن لباس . هديه دادم
بايد به ! خواب به سمت زندگي طلبي رفته اند

رهبران فرقه گفت چقدر شما بدبخت هستيد 
 را به سمت كه فكر مي كنيد لباس خواب، فرد

آيا شما بويي از انسانيت . زندگي طلبي مي برد
برده ايد؟ به خدا قسم شما از حيوان هم 

  ».بدتريد
  
  
  

  
  

به . از پوشيدن لباس نظامي خسته شده بودم
ذهنم زد روزهاي پنج شنبه بعد از ظهر تا 
. جمعه شب لباس معمولي به تن كنم

درخواستم را مكتوب كردم و به زني بنام فرزانه 
يك روز مسئول . يك هفته اي گذشت .دادم

اركان به من گفت برو اتاق خواهر فرزانه با 
من هم آماده شدم و رفتم اتاق . شما كار دارد

تاق كه شدم يك فرزانه درب را زدم وارد ا
سري از فرماندهان در اتاق فرزانه نشسته بودند 

با خودم گفتم . با ديدن صحنه من جا خوردم
  . اينها اين جا چكار مي كنند

 هاي خارجي  اي براي سرويس بازيچه
  

৷ مرتضي حيدرزاده  
  انجمن نجات استان اردبيل

 

فرقه رجوي با اينكه هنوز دولت جديد 
آمريكا سركار نيامده به وحشت افتاده و دوباره 

  .اسوسي مشغول شده استبه ادامه خيانت و ج
تحليلي فراق، آنها - به گزارش پايگاه خبري

دادن مشاوره هاي معيوب به دشمنان ايران، 
زمينه سازي مجدد جهت ايجاد فشار و 

هاي بيشتر در دولت جديد و تقال تا مرز  تحريم
خودكشي جهت مشروعيت بخشيدن به اعمال 
خائنانه دولت ترامپ را متعاقبا درصدر كار قرار 

البته باور و اعتقاد تجربي و قلبي ما همراه  .ادندد
با تجربه چهل سال سياست هاي ضد ميهني 
فرقه رجوي  اثبات مي كند اين جريان منحرف 
و تندرو عليرغم تمام وطن فروشي هاي سهل 
و آسانش در هر دور با بن بست كامل مواجه 

آنها سعي مي كنند شكست پي درپي  .مي شود
به طيف دشمنان از شرق تا خود را با آويختن 

غرب متوقف و  فروپاشي كامل خويش را به 
رجوي با استراتژي رسيدن به  .تعويق بيندازند

حاكميت به هر قيمت، تا آنجا كه توان دارد 
قدرت خويش را صرف ايران هراسي و 

تالش . نزديك شدن به دول غربي مي كند
كند با ايجاد زمينه هاي مضاعف فشار و  مي

ودن راه تحريم هاي بيشتر، شرايط هموار نم
  .زندگي هموطنان را دچار سختي و تنگنا كند

در هياهوي خبرهاي بزرگ و موضوعات 
متعدد جهاني، از جمله موضوع شيوع كرونا، 
جنگ نابرابر و بي رحمانه عربستان و امارات 
عليه مردم مظلوم يمن، كشتارمردم فلسطين و 

 لبنان و پيشروي هاي زورگويانه اسرائيل عليه
فلسطين، سايت هاي فرقه خفقان مي گيرند و 
موج خبري خود را بر روي خبرهاي محدود و 
خودساخته مشخصي عليه ايران، با تم ادامه 

  .تحريم و ايران هراسي به كار مي گيرند
 گذشته عليرغم اينكه خبرهاي  هايدر هفته

اول دنيا بيشتر به انتخابات آمريكا، مسئله قره 
من اختصاص داشت رسانه هاي باغ و جنگ ي

وابسته فرقه سرخط خبري خود را به  نگراني 
درباره امكان حذف تحريم ها و فشارعليه ملت 
ايران، با بلد كردن سخنان تكراري چند سناتور 

متاسفانه،  .درجه چندم اختصاص دادند
همانطور كه بارها تجربه كرديم براي اين 
جريان ميهن، مردم و استقالل و حفظ 

هاي ملي و ميهني بازيچه اي بيش  رمايهس
با تمام قوا به تمام اخالقيات پشت پا   .نيست
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عضو موظفند گزارشاتي را درباره شكايات و 
نحوه اجراي رفع حقوق ضايع شده به كميته 

الزم به ذكر است كه مطابق ماده  .ارائه دهند
، يك كشور عضو با پذيرش مفاد كنوانسيون 31

 كميته را براي اعالم مي دارد كه صالحيت
دريافت و بررسي ارتباطات از طرف يا به 
نمايندگي از افراد تحت صالحيت خود كه ادعا 
مي كنند قرباني نقض حقوق انساني در اين 

  .كشور عضو هستند، مي پذيرد

جمهوري آلباني يك كشور عضو بوده و 
بنابراين، اين . كنوانسيون را امضا كرده است

در . ون در مورد آلباني اعمال مي شودكنوانسي
كنوانسيون اشاره شده است كه همه كشورهاي 

خانواده هايي كه به شما نامه نوشتند و از 
آلباني شكايت كردند اين كار را به نمايندگي از 

قض حقوق انساني در مجاهدين افراد قرباني ن
خلق مستقر در آلباني انجام مي دهند كه 
عزيزان آنها را پنهان مي كند و ارتباط آنها را با 
دنياي خارج، به ويژه با خانواده هاي آنها، قطع 

  .نموده است
شما همچنين پيشنهاد كرديد كه  عالوه بر 

 كنوانسيون 32روش شكايت فردي، ماده 
بين دولتي توسط كميته را رسيدگي به شكايات 

  .هم پيش بيني كرده است
شما همچنين اطالعات مربوط به اقدامات 

در . انجام شده داخلي را درخواست كرديد
همه موارد، اين خانواده ها با مقامات مختلف 
آلبانيايي نامه نگاري كرده و خواستار هر نوع 

متأسفانه تمام اين . ارتباط با عزيزانشان شده اند
  .ها و ايميل ها بي پاسخ مانده اندنامه 

شايد بدانيد كه دولت آلباني بنابر تقاضاي 
مجاهدين خلق به شهروندان ايراني ويزا نمي 

بنابراين، خانواده ها نمي توانند به آلباني . دهد
سفر كنند تا موضوع را در داخل كشور بيشتر 

  ».دنبال نمايند
بار ديگر من، به نمايندگي از صدها خانواده 
رنج ديده كه شكايات خود را به همراه عكس 
و اسناد مربوطه به صورت جداگانه ارسال كرده 
اند، از شما مي خواهم كه روند رسيدگي به 
پرونده ها را تسريع كرده و راهي براي برقراري 
ارتباط با عزيزانشان كه اجبارا در آلباني ناپديد 

  .شده اند، پيدا كنيد

مدير عامل انجمن نجات ايران خطاب به 
: كميته ناپديد شدگان اجباري ملل متحد نوشت

اعضاي سازمان مجاهدين خلق در آلباني به 
 شدند و خانواده هاي رنج ديده اجبار ناپديد

  .آنان راهي براي ارتباط با عزيزانشان ندارند
تحليلي فراق در - به گزارش پايگاه خبري

نامه سرگشاده ابراهيم خدابنده خطاب به كميته 
  :ناپديد شدگان اجباري ملل متحد آمده است

با سالم و عرض احترام، در مكاتبات خود «
اي سازمان درباره شكايت خانواده هاي اعض

مجاهدين خلق از دولت آلباني پاسخ داده ايد 
)  CED(كميته ناپديد شدگان اجباري «: كه

مجموعه اي از متخصصان مستقل است كه بر 
اجراي كنوانسيون توسط كشورهاي عضو 

  ».نظارت مي كند
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  مدير عامل انجمن نجات ايران ابراهيم خدابنده، 
  

   در آلباني به اجبار ناپديد شدندفرقه رجوياعضاي 
 

اسنادي كه نشان مي دهد پادوي 
را براي » فخري زاده«رجوي، نام شهيد 

  اولين بار رسانه اي كرد
  

  

  انگلي كه 
 فروشي وطنبه 

  كردخود افتخار 

 

৷                  اي از مراكـز      اين وطن فروش سال گذشته نيز در يك كنفرانس خبري در واشنگتن، با نشان دادن تصاوير مـاهواره
هـاي    فعاليت بخشي از 2017 آغاز شد و از سال       2012ساخت تاسيسات سرخه حصار از سال       «: وزارت دفاع ايران گفت   

گيرد به اين محل      انجام مي » زاده مهابادي   محسن فخري «كه زير نظر فردي به نام       » هاي نوين دفاعي    سازمان پژوهش «
  ».منتقل شد

৷            مدير عامل انجمن نجات ايـران خطـاب بـه
: كميته ناپديد شدگان اجباري ملل متحد نوشت

اعضاي سازمان مجاهدين خلق در آلبـاني بـه          
اجبار ناپديد شدند و خانواده هاي رنـج ديـده          

  ن راهي براي ارتباط با عزيزانشان ندارندآنا

 

  دي

اي از گروه وابسته به فرقه منحوس رجوي  كه اين اطالعات توسط شبكه
شده از سوي  اين اطالعات ارائه. است آوري شده  در داخل ايران جمع

المللي انرژي اتمي  نس بين آژا2011جعفرزاده بعدها در گزارش نوامبر 
  .بازتاب يافت

ده در يك مصاحبه اختصاصي با آسوشيتد پرس در جعفرزا
 براي نخستين بار سازماندهي مجدد 2011سي در ژوئيه .دي.واشنگتن

گيري يك سازمان جديد تحت اداره وزارت  اي ايران و شكل برنامه هسته
اين وطن فروش، مطرح نمود كه اين سازمان جديد . دفاع را افشا كرد

اي  ادي، برترين دانشمند هستهزاده مهاب تحت سرپرستي محسن فخري
وي مدعي شد  .ايران، بر تمام كارهاي تسليحاتي اتمي ايران نظارت دارد

خص گرديد كه نام شهيد بر اساس اسناد بررسي شده، مش: فراق
عليرضا «طي سال هاي گذشته بارها توسط » زاده محسن فخري«

  .، پادوي رجوي مطرح و رسانه اي شده است»جعفرزاده
تحليلي فراق، عليرضا جعفرزاده از اعضاي - به گزارش پايگاه خبري

شماره يك فرقه تروريستي رجوي و عضو شوراي كذايي خود ساخته 
شبكه هاي ضد ايراني از او به عنوان تحليل گر آنها در آمريكاست كه 

  .مستقل خود در مسايل ايران ياد مي كنند
جعفرزاده عالوه بر عراق در چندين كشور ديگر با مسئوليت هايي 
همچون سخنگوي فرقه در آمريكا، عضويت در كميته امور خارجه 

  .شوراي خودساخته مقاومت هميشه در خدمت فرقه رجوي بوده است

اين وطن فروش سال گذشته نيز در يك كنفرانس خبري در 
اي از مراكز وزارت دفاع ايران  واشنگتن، با نشان دادن تصاوير ماهواره

 آغاز شد و از سال 2012ساخت تاسيسات سرخه حصار از سال «: گفت
كه زير » ن دفاعيهاي نوي سازمان پژوهش«هاي   بخشي از فعاليت2017

گيرد به اين محل  انجام مي» زاده مهابادي محسن فخري«نظر فردي به نام 
همچنين شهيد محسن فخري زاده تنها دانشمند هسته اي  ».منتقل شد

ايراني بود كه بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي نام او را به 
ن آورد و مدعي صورت آشكار در شو تبليغاتي سال گذشته خود به زبا

گفته مي شود اين . شد روي برنامه تسليحاتي اتمي كار مي كرده است
اطالعات به صورت مستقيم از سوي وطن فروش هاي فرقه رجوي در 

پس از ترور اين دانشمند برجسته كشور سايت . اختيار وي قرار گرفته بود
  .دندهاي فرقه رجوي به بازتاب ارتباط آن ها با اين جريان افتخار كر

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ي
ليل

تح
ي 

خبر
ه 
جل

م
 

99  پاييز  ا   25شماره     
  سرنوشت

 

  

فــراق   نامه

ا ستانمركز       ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ه خانواده براي ديدار 1382سال   فرهاد به هم
عراق رفتند او اكنون . با پدر به كمپ اشرف در

به محض ديدن پدر خود را در . ساله بود19
رشد به برات آغوش او انداخت اما مسئوالن ا

ربيعي خشم گرفتند كه چرا پسرش را در 
، اين دليلي »او مزدور است«. گيرد آغوش مي

بود كه مسئوالن مجاهدين خلق براي بغل 
فرهاد . نكردن فرهاد به پدرش برات بيان كردند

آورد كه وقتي  آن روز نحس را به خاطر مي
را ) مادر فرهاد(برات مي خواست همسرش 

ونه مورد حمله تعداد در آغوش بگيرد چگ
. زيادي از اعضاي مجاهدين خلق قرار گرفت

او شاهد كتك خوردن مادر دردكشيده اش از 
آن روز بدترين «: گويد او مي. زنان مجاهد بود

من به چشم خودم ديدم ..خاطره عمرم است
كه دل مادرم شكست، يك گوشه ايستاد و 

در اين ديدار پدر مخفيانه به او  ».گريه كرد
ويد كه زير لباسش ميكروفن نصب است گ مي

. تواند با خانواده اش راحت حرف بزند و نمي
جلسه ديداري كه تحت كنترل شديد 

هان مجاهدين خلق با سخنراني مهدي  فرمانده
ابريشمچي همراه بود، به شدت فرهاد را تحت 

 به رفتارهاي مسئوالن  وقتي. فشار قرار داد

و و تشكيالت معترض شد، بار ديگر به ا
مسئولين اجازه ندادند . پدرش حمله كردند

فرهاد . برات حتي براي بدرقه خانواده اش بيايد
با چشمان اشكبار از پدر جدا شد در حالي كه 

پس از آن . كرد تمام مسير بازگشت را گريه مي
سوي ديگر  .ديدار فرهاد تا چند ماه بيمار بود

اين داستان غم انگيز، پدر است كه اطالعات 
ني از شرايط او در حصارهاي فرقه چندا

محمد رزاقي از . رجوي در دست نيست
اعضاي جدا شده از مجاهدين خلق كه ده سال 
با برات رفيعي در يك مقر بود، به خاطر مي 

برات هميشه در گوشه كنار عكس «آورد كه 
  .»فرزندش را نگاه مي كرد و گريه مي كرد

به نوشته انجمن نجات مركز فارس، در 

» برات ربيعي«فرهاد دو ساله بود كه پدرش 
به جبهه جنگ ايران و عراق رفت و اين 

  .سرآغاز جدايي طوالني او از پدرش بود
تحليلي فراق، او - به گزارش پايگاه خبري

شانزده ساله بود كه براي اولين بار صداي 
او از آلمان . پدرش را از طريق تلفن شنيد
رزيد و تصور تماس مي گرفت، صدايش مي ل

برد  كرد كه فرهاد در ايراني ويران به سر مي مي
وقتي . اي در آن وجود ندارد كه حتي مدرسه

فرهاد به او گفت كه سال اول دبيرستان است 
  .كرد باور نمي

اين تماس تلفني باعث شد كه فرهاد بداند 
برات در جنگ ايران و . پدرش زنده است

د و عراق به اسارت فرقه رجوي درآمده بو
چنان كه بعدها در ديدار با مادر و برادرش در 
تركيه خاطراتش را بازگو كرده بود با زور 
شكنجه و ارعاب در تشكيالت مجاهدين خلق 

در آن ديدار مسئوالن سازمان . ماندگار شده بود
سعي كرده بودند عموي فرهاد را جذب 
تشكيالت كنند و مبالغي از خانواده او بگيرند 

نتيجه مثبت اين ديدار عكسي . كه موفق نشدند
  .بود كه مادر بزرگ فرهاد از او به برات داد

امروز فرهاد در دهه چهارم زندگي و هنوز 
در مغازه خود شاغل . شم به راه پدر استچ

گويد اگر پدر بازگردد با آغوش باز  است و مي
پذيراي اوست و همه امكانات را براي آسايش 

  .او فراهم خواهد كرد
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

ما شبيه داستان فرهاد كوهكن » فرهاد«قصه 
است كه براي رسيدن به عشق خود كمر همت 

هر آن چه در توان دارد به كار مي گيرد بسته و 
  .تا به پدر خود برسد

را
 
 

ردبيل

«قصه 
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  كَند ي كه براي رسيدن به پدر كوه مي»فرهاد
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شته را راهي سايت  مي كنند و چند خط نو
مستَهجن خود مي كنند كه گويي با دسته 
كورها طرف هستند و كسي متوجه حقه بازي 

هدفشان هم . ها و دروغ هايشان نيست
همانطور كه در باال ذكر شد الپوشاني و طفره 

  .رفتن از اصل قضيه است
  اصل قضيه چيست؟

موضوع اصلي به گروگان گرفتن فرزندان 
وي و عناصر و تشكيالت رج. ما برمي گردد

مخوفشان به جاي اينكه بيايند و پاسخگوي 
جنايات خودشان باشند، بر عكس مي آيند و 
با بافتن آسمان و ريسمان و مطرح كردن 

آنها . تعدادي چرا، از پاسخگويي طفره مي روند
با زدن انواع برچسب ها تالش مي كنند كه 
احساسات و عواطف مادرانه و پدرانه را 

  .نمايندمخدوش 
گويي كه مادران ايران زمين هيچ حسي در 
رابطه با فرزندان خود ندارند و اگر كسي حرفي 
خالف عقايد رجوي بزند مي شود، مامور 

البته براي كسي پوشيده نيست  .حكومت ايران
به نان داني فرقه » مزدور«و » مأمور«كه واژه 

رجوي تبديل شده است، يعني اگر اين واژه را 
ميان بكار نبرده و  نگويند اكسيژن يك خط در 

كم آورده و نفله شده و سرانجام مي ميرند، 
واقعا مي ميرند، زيرا حرف ديگري براي گفتن 

اين واژه تبديل شده است به مهمترين  .ندارند
ترفند رجوي كه با به كارگيري اين واژه تالش 

مي كند كه اذهان را فريفته و به بيراهه بكشد و 
ضمن درود بر تمام خانواده ها  .منحرف نمايد

به ويژه مادران كه قربانيان اصلي اين 
گروگانگيري هستند، از مجامع بين المللي 
درخواست مي كنيم كه به هيچ وجه گول 
. شانتاژها و عوام فريبي هاي رجوي را نخورند

به جاي تحويل دادن مشتي حرف بي ارزش و 
ما بي محتوا، پاسخگو باشند كه چرا مانع ديدار 

با فرزندانمان شده اند، ازچه چيز هراس دارند؟ 
آيا به غير از اين است كه فرزندانمان به محض 
ديدن ما از فرقه تروريستي رجوي جدا خواهند 
شد و به نزد خانواده خودشان برخواهند 

بارها تاكيد كرده ايم و خطاب به اين  گشت؟
فرقه ضاله و گمراه گفته ايم كه مگر شما مدعي 

 افرادي كه در نزد شما به گروگان گرفته نيستيد
شده اند با خواست و ميل قلبي خودشان در 
آنجا باقي مانده اند، پس هراس از چه داريد كه 
مانع ديدار پدران و مادرانشان مي شويد و به 
  بهانه هاي مختلف ممانعت به عمل مي آوريد؟

واقعيت اين است كه شما مي ترسيد و 
ودتان موج مي زند، به رعشه ريزش در تار و پ

همين خاطر است كه  به هر كلكي مي خواهيد 
مانع ديدار خانواده ها با عزيزانشان گرديد زيرا 
به محض اين ديدارها تمام كاخ پنبه اي و تار 
عنكبوتي رجوي سرانجام خواهد ريخت و 
نبايد در اين ترديد به عمل آورد، كاخ هايي كه 

  . ندارنداز ظلم بر پاشده و هيچ استحكامي
  
  
 

  
  

   تحمل فشار خانواده ها را از دست دادند سردمداران فرقه تروريستي رجوي

  اين داستان سرايي نيست، صداي عشق است
৷ تشكل مادران، قربانيان فراموش شده فرقه رجوي  
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در سايت متعفن موسوم به افشاگر كه 
ه هاي رجوي در آن منتشر مي شود، سوزنام

ديدار «سرايي درباره  داستان« : مطلبي با عنوان
منتشر » ! مجاهدين براي چيست؟» خانوادگي

به گزارش فراق، همچنانكه  .شده است
مستحضر هستيد هدف از ايجاد اين سايت 
كثيف اين است كه  مقداري از فشارهاي 

تا مگاتُني بر پيكر فرتوت رجوي را كم نمايد 
كه از بابت تحركات خانواده هاي افراد به 
. گروگان گرفته شده كمتر زير فشار باشد

عناصر تروريست و شب پرست رجوي به 
شدت در تب و تاب هستند تا بلكه به زعم 
خودشان اين حركت هاي انساني و حق طلبانه 
را دراذهان مردم و ساير دنبال كنندگان وقايع به 

لب بسيار سخيف و در اين مط .گمراهي بكشند
مسخره تالش شده است به هر نحوي كه شده 
تالش هاي خانواده ها به بيراهه كشيده شده و 
با برچسب زني هاي بي محتوا و بي ارزش 
توجهات را از روي حقوق بر حق خانواده ها 
بر دارند تا بلكه رجوي بتواند نفسي تازه كند، 
زيرا فشار خانواده ها به قدري روي رجوي و 

دمداران اين فرقه تروريستي زياد است كه سر
در مطلب  .توان تحمل را از دست داده اند

منتشر شده ابتدا موضوع مد نظرشان خانواده ها 
بود و در ادامه با زيركي فرافكني كرده و همه 
چيز را به هم بافته اند تا سر اصل مطلب 

آنقدر هم مسخره سرهم بندي  .حاضر نشوند
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ه خانواده براي ديدار 1382سال   فرهاد به هم
عراق رفتند او اكنون . با پدر به كمپ اشرف در

به محض ديدن پدر خود را در . ساله بود19
رشد به برات آغوش او انداخت اما مسئوالن ا

ربيعي خشم گرفتند كه چرا پسرش را در 
، اين دليلي »او مزدور است«. گيرد آغوش مي

بود كه مسئوالن مجاهدين خلق براي بغل 
فرهاد . نكردن فرهاد به پدرش برات بيان كردند

آورد كه وقتي  آن روز نحس را به خاطر مي
را ) مادر فرهاد(برات مي خواست همسرش 

ونه مورد حمله تعداد در آغوش بگيرد چگ
. زيادي از اعضاي مجاهدين خلق قرار گرفت

او شاهد كتك خوردن مادر دردكشيده اش از 
آن روز بدترين «: گويد او مي. زنان مجاهد بود

من به چشم خودم ديدم ..خاطره عمرم است
كه دل مادرم شكست، يك گوشه ايستاد و 

در اين ديدار پدر مخفيانه به او  ».گريه كرد
ويد كه زير لباسش ميكروفن نصب است گ مي

. تواند با خانواده اش راحت حرف بزند و نمي
جلسه ديداري كه تحت كنترل شديد 

هان مجاهدين خلق با سخنراني مهدي  فرمانده
ابريشمچي همراه بود، به شدت فرهاد را تحت 

 به رفتارهاي مسئوالن  وقتي. فشار قرار داد

و و تشكيالت معترض شد، بار ديگر به ا
مسئولين اجازه ندادند . پدرش حمله كردند

فرهاد . برات حتي براي بدرقه خانواده اش بيايد
با چشمان اشكبار از پدر جدا شد در حالي كه 

پس از آن . كرد تمام مسير بازگشت را گريه مي
سوي ديگر  .ديدار فرهاد تا چند ماه بيمار بود

اين داستان غم انگيز، پدر است كه اطالعات 
ني از شرايط او در حصارهاي فرقه چندا

محمد رزاقي از . رجوي در دست نيست
اعضاي جدا شده از مجاهدين خلق كه ده سال 
با برات رفيعي در يك مقر بود، به خاطر مي 

برات هميشه در گوشه كنار عكس «آورد كه 
  .»فرزندش را نگاه مي كرد و گريه مي كرد

به نوشته انجمن نجات مركز فارس، در 

» برات ربيعي«فرهاد دو ساله بود كه پدرش 
به جبهه جنگ ايران و عراق رفت و اين 

  .سرآغاز جدايي طوالني او از پدرش بود
تحليلي فراق، او - به گزارش پايگاه خبري

شانزده ساله بود كه براي اولين بار صداي 
او از آلمان . پدرش را از طريق تلفن شنيد
رزيد و تصور تماس مي گرفت، صدايش مي ل

برد  كرد كه فرهاد در ايراني ويران به سر مي مي
وقتي . اي در آن وجود ندارد كه حتي مدرسه

فرهاد به او گفت كه سال اول دبيرستان است 
  .كرد باور نمي

اين تماس تلفني باعث شد كه فرهاد بداند 
برات در جنگ ايران و . پدرش زنده است

د و عراق به اسارت فرقه رجوي درآمده بو
چنان كه بعدها در ديدار با مادر و برادرش در 
تركيه خاطراتش را بازگو كرده بود با زور 
شكنجه و ارعاب در تشكيالت مجاهدين خلق 

در آن ديدار مسئوالن سازمان . ماندگار شده بود
سعي كرده بودند عموي فرهاد را جذب 
تشكيالت كنند و مبالغي از خانواده او بگيرند 

نتيجه مثبت اين ديدار عكسي . كه موفق نشدند
  .بود كه مادر بزرگ فرهاد از او به برات داد

امروز فرهاد در دهه چهارم زندگي و هنوز 
در مغازه خود شاغل . شم به راه پدر استچ

گويد اگر پدر بازگردد با آغوش باز  است و مي
پذيراي اوست و همه امكانات را براي آسايش 

  .او فراهم خواهد كرد
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

ما شبيه داستان فرهاد كوهكن » فرهاد«قصه 
است كه براي رسيدن به عشق خود كمر همت 

هر آن چه در توان دارد به كار مي گيرد بسته و 
  .تا به پدر خود برسد

را
 
 

ردبيل

«قصه 
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شته را راهي سايت  مي كنند و چند خط نو
مستَهجن خود مي كنند كه گويي با دسته 
كورها طرف هستند و كسي متوجه حقه بازي 

هدفشان هم . ها و دروغ هايشان نيست
همانطور كه در باال ذكر شد الپوشاني و طفره 

  .رفتن از اصل قضيه است
  اصل قضيه چيست؟

موضوع اصلي به گروگان گرفتن فرزندان 
وي و عناصر و تشكيالت رج. ما برمي گردد

مخوفشان به جاي اينكه بيايند و پاسخگوي 
جنايات خودشان باشند، بر عكس مي آيند و 
با بافتن آسمان و ريسمان و مطرح كردن 

آنها . تعدادي چرا، از پاسخگويي طفره مي روند
با زدن انواع برچسب ها تالش مي كنند كه 
احساسات و عواطف مادرانه و پدرانه را 

  .نمايندمخدوش 
گويي كه مادران ايران زمين هيچ حسي در 
رابطه با فرزندان خود ندارند و اگر كسي حرفي 
خالف عقايد رجوي بزند مي شود، مامور 

البته براي كسي پوشيده نيست  .حكومت ايران
به نان داني فرقه » مزدور«و » مأمور«كه واژه 

رجوي تبديل شده است، يعني اگر اين واژه را 
ميان بكار نبرده و  نگويند اكسيژن يك خط در 

كم آورده و نفله شده و سرانجام مي ميرند، 
واقعا مي ميرند، زيرا حرف ديگري براي گفتن 

اين واژه تبديل شده است به مهمترين  .ندارند
ترفند رجوي كه با به كارگيري اين واژه تالش 

مي كند كه اذهان را فريفته و به بيراهه بكشد و 
ضمن درود بر تمام خانواده ها  .منحرف نمايد

به ويژه مادران كه قربانيان اصلي اين 
گروگانگيري هستند، از مجامع بين المللي 
درخواست مي كنيم كه به هيچ وجه گول 
. شانتاژها و عوام فريبي هاي رجوي را نخورند

به جاي تحويل دادن مشتي حرف بي ارزش و 
ما بي محتوا، پاسخگو باشند كه چرا مانع ديدار 

با فرزندانمان شده اند، ازچه چيز هراس دارند؟ 
آيا به غير از اين است كه فرزندانمان به محض 
ديدن ما از فرقه تروريستي رجوي جدا خواهند 
شد و به نزد خانواده خودشان برخواهند 

بارها تاكيد كرده ايم و خطاب به اين  گشت؟
فرقه ضاله و گمراه گفته ايم كه مگر شما مدعي 

 افرادي كه در نزد شما به گروگان گرفته نيستيد
شده اند با خواست و ميل قلبي خودشان در 
آنجا باقي مانده اند، پس هراس از چه داريد كه 
مانع ديدار پدران و مادرانشان مي شويد و به 
  بهانه هاي مختلف ممانعت به عمل مي آوريد؟

واقعيت اين است كه شما مي ترسيد و 
ودتان موج مي زند، به رعشه ريزش در تار و پ

همين خاطر است كه  به هر كلكي مي خواهيد 
مانع ديدار خانواده ها با عزيزانشان گرديد زيرا 
به محض اين ديدارها تمام كاخ پنبه اي و تار 
عنكبوتي رجوي سرانجام خواهد ريخت و 
نبايد در اين ترديد به عمل آورد، كاخ هايي كه 

  . ندارنداز ظلم بر پاشده و هيچ استحكامي
  
  
 

  
  

   تحمل فشار خانواده ها را از دست دادند سردمداران فرقه تروريستي رجوي

  اين داستان سرايي نيست، صداي عشق است
৷ تشكل مادران، قربانيان فراموش شده فرقه رجوي  
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در سايت متعفن موسوم به افشاگر كه 
ه هاي رجوي در آن منتشر مي شود، سوزنام

ديدار «سرايي درباره  داستان« : مطلبي با عنوان
منتشر » ! مجاهدين براي چيست؟» خانوادگي

به گزارش فراق، همچنانكه  .شده است
مستحضر هستيد هدف از ايجاد اين سايت 
كثيف اين است كه  مقداري از فشارهاي 

تا مگاتُني بر پيكر فرتوت رجوي را كم نمايد 
كه از بابت تحركات خانواده هاي افراد به 
. گروگان گرفته شده كمتر زير فشار باشد

عناصر تروريست و شب پرست رجوي به 
شدت در تب و تاب هستند تا بلكه به زعم 
خودشان اين حركت هاي انساني و حق طلبانه 
را دراذهان مردم و ساير دنبال كنندگان وقايع به 

لب بسيار سخيف و در اين مط .گمراهي بكشند
مسخره تالش شده است به هر نحوي كه شده 
تالش هاي خانواده ها به بيراهه كشيده شده و 
با برچسب زني هاي بي محتوا و بي ارزش 
توجهات را از روي حقوق بر حق خانواده ها 
بر دارند تا بلكه رجوي بتواند نفسي تازه كند، 
زيرا فشار خانواده ها به قدري روي رجوي و 

دمداران اين فرقه تروريستي زياد است كه سر
در مطلب  .توان تحمل را از دست داده اند

منتشر شده ابتدا موضوع مد نظرشان خانواده ها 
بود و در ادامه با زيركي فرافكني كرده و همه 
چيز را به هم بافته اند تا سر اصل مطلب 

آنقدر هم مسخره سرهم بندي  .حاضر نشوند



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

28  2  
 

ي
ليل

تح
ي 

خبر
ه 
جل

م
 

    99  پاييز  ا   25شماره  

3
 ميز خبر

    99  پاييز  ا   25شماره  

   فــراق نامه فــراق نامه

ي
ليل

تح
ي 

خبر
ه 
جل

م
 

عضو موظفند گزارشاتي را درباره شكايات و 
نحوه اجراي رفع حقوق ضايع شده به كميته 

الزم به ذكر است كه مطابق ماده  .ارائه دهند
، يك كشور عضو با پذيرش مفاد كنوانسيون 31

 كميته را براي اعالم مي دارد كه صالحيت
دريافت و بررسي ارتباطات از طرف يا به 
نمايندگي از افراد تحت صالحيت خود كه ادعا 
مي كنند قرباني نقض حقوق انساني در اين 

  .كشور عضو هستند، مي پذيرد

جمهوري آلباني يك كشور عضو بوده و 
بنابراين، اين . كنوانسيون را امضا كرده است

در . ون در مورد آلباني اعمال مي شودكنوانسي
كنوانسيون اشاره شده است كه همه كشورهاي 

خانواده هايي كه به شما نامه نوشتند و از 
آلباني شكايت كردند اين كار را به نمايندگي از 

قض حقوق انساني در مجاهدين افراد قرباني ن
خلق مستقر در آلباني انجام مي دهند كه 
عزيزان آنها را پنهان مي كند و ارتباط آنها را با 
دنياي خارج، به ويژه با خانواده هاي آنها، قطع 

  .نموده است
شما همچنين پيشنهاد كرديد كه  عالوه بر 

 كنوانسيون 32روش شكايت فردي، ماده 
بين دولتي توسط كميته را رسيدگي به شكايات 

  .هم پيش بيني كرده است
شما همچنين اطالعات مربوط به اقدامات 

در . انجام شده داخلي را درخواست كرديد
همه موارد، اين خانواده ها با مقامات مختلف 
آلبانيايي نامه نگاري كرده و خواستار هر نوع 

متأسفانه تمام اين . ارتباط با عزيزانشان شده اند
  .ها و ايميل ها بي پاسخ مانده اندنامه 

شايد بدانيد كه دولت آلباني بنابر تقاضاي 
مجاهدين خلق به شهروندان ايراني ويزا نمي 

بنابراين، خانواده ها نمي توانند به آلباني . دهد
سفر كنند تا موضوع را در داخل كشور بيشتر 

  ».دنبال نمايند
بار ديگر من، به نمايندگي از صدها خانواده 
رنج ديده كه شكايات خود را به همراه عكس 
و اسناد مربوطه به صورت جداگانه ارسال كرده 
اند، از شما مي خواهم كه روند رسيدگي به 
پرونده ها را تسريع كرده و راهي براي برقراري 
ارتباط با عزيزانشان كه اجبارا در آلباني ناپديد 

  .شده اند، پيدا كنيد

مدير عامل انجمن نجات ايران خطاب به 
: كميته ناپديد شدگان اجباري ملل متحد نوشت

اعضاي سازمان مجاهدين خلق در آلباني به 
 شدند و خانواده هاي رنج ديده اجبار ناپديد

  .آنان راهي براي ارتباط با عزيزانشان ندارند
تحليلي فراق در - به گزارش پايگاه خبري

نامه سرگشاده ابراهيم خدابنده خطاب به كميته 
  :ناپديد شدگان اجباري ملل متحد آمده است

با سالم و عرض احترام، در مكاتبات خود «
اي سازمان درباره شكايت خانواده هاي اعض

مجاهدين خلق از دولت آلباني پاسخ داده ايد 
)  CED(كميته ناپديد شدگان اجباري «: كه

مجموعه اي از متخصصان مستقل است كه بر 
اجراي كنوانسيون توسط كشورهاي عضو 

  ».نظارت مي كند
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پلماسي

ردبيلاردبيل ستانمركز       ا ستانمركز       ا ا

  مدير عامل انجمن نجات ايران ابراهيم خدابنده، 
  

   در آلباني به اجبار ناپديد شدندفرقه رجوياعضاي 
 

اسنادي كه نشان مي دهد پادوي 
را براي » فخري زاده«رجوي، نام شهيد 

  اولين بار رسانه اي كرد
  

  

  انگلي كه 
 فروشي وطنبه 

  كردخود افتخار 

 

৷                  اي از مراكـز      اين وطن فروش سال گذشته نيز در يك كنفرانس خبري در واشنگتن، با نشان دادن تصاوير مـاهواره
هـاي    فعاليت بخشي از 2017 آغاز شد و از سال       2012ساخت تاسيسات سرخه حصار از سال       «: وزارت دفاع ايران گفت   

گيرد به اين محل      انجام مي » زاده مهابادي   محسن فخري «كه زير نظر فردي به نام       » هاي نوين دفاعي    سازمان پژوهش «
  ».منتقل شد

৷            مدير عامل انجمن نجات ايـران خطـاب بـه
: كميته ناپديد شدگان اجباري ملل متحد نوشت

اعضاي سازمان مجاهدين خلق در آلبـاني بـه          
اجبار ناپديد شدند و خانواده هاي رنـج ديـده          

  ن راهي براي ارتباط با عزيزانشان ندارندآنا

 

  دي

اي از گروه وابسته به فرقه منحوس رجوي  كه اين اطالعات توسط شبكه
شده از سوي  اين اطالعات ارائه. است آوري شده  در داخل ايران جمع

المللي انرژي اتمي  نس بين آژا2011جعفرزاده بعدها در گزارش نوامبر 
  .بازتاب يافت

ده در يك مصاحبه اختصاصي با آسوشيتد پرس در جعفرزا
 براي نخستين بار سازماندهي مجدد 2011سي در ژوئيه .دي.واشنگتن

گيري يك سازمان جديد تحت اداره وزارت  اي ايران و شكل برنامه هسته
اين وطن فروش، مطرح نمود كه اين سازمان جديد . دفاع را افشا كرد

اي  ادي، برترين دانشمند هستهزاده مهاب تحت سرپرستي محسن فخري
وي مدعي شد  .ايران، بر تمام كارهاي تسليحاتي اتمي ايران نظارت دارد

خص گرديد كه نام شهيد بر اساس اسناد بررسي شده، مش: فراق
عليرضا «طي سال هاي گذشته بارها توسط » زاده محسن فخري«

  .، پادوي رجوي مطرح و رسانه اي شده است»جعفرزاده
تحليلي فراق، عليرضا جعفرزاده از اعضاي - به گزارش پايگاه خبري

شماره يك فرقه تروريستي رجوي و عضو شوراي كذايي خود ساخته 
شبكه هاي ضد ايراني از او به عنوان تحليل گر آنها در آمريكاست كه 

  .مستقل خود در مسايل ايران ياد مي كنند
جعفرزاده عالوه بر عراق در چندين كشور ديگر با مسئوليت هايي 
همچون سخنگوي فرقه در آمريكا، عضويت در كميته امور خارجه 

  .شوراي خودساخته مقاومت هميشه در خدمت فرقه رجوي بوده است

اين وطن فروش سال گذشته نيز در يك كنفرانس خبري در 
اي از مراكز وزارت دفاع ايران  واشنگتن، با نشان دادن تصاوير ماهواره

 آغاز شد و از سال 2012ساخت تاسيسات سرخه حصار از سال «: گفت
كه زير » ن دفاعيهاي نوي سازمان پژوهش«هاي   بخشي از فعاليت2017

گيرد به اين محل  انجام مي» زاده مهابادي محسن فخري«نظر فردي به نام 
همچنين شهيد محسن فخري زاده تنها دانشمند هسته اي  ».منتقل شد

ايراني بود كه بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي نام او را به 
ن آورد و مدعي صورت آشكار در شو تبليغاتي سال گذشته خود به زبا

گفته مي شود اين . شد روي برنامه تسليحاتي اتمي كار مي كرده است
اطالعات به صورت مستقيم از سوي وطن فروش هاي فرقه رجوي در 

پس از ترور اين دانشمند برجسته كشور سايت . اختيار وي قرار گرفته بود
  .دندهاي فرقه رجوي به بازتاب ارتباط آن ها با اين جريان افتخار كر
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88  29  

 گفت

ردبيلاردبيل ستانمركز       ا ستانمركز       ا ا

من دنبال كار و شغل بودم كه با يك نفر در 
داخل ايران كه به نظر قاچاقچي بود و مدعي 

به خارج از ايران برده بود كه مي تواند افراد را 
او با گرفتن . و در اروپا مستقر نمايد، آشنا شدم

  .پول كالن از من ابتدا مرا به تركيه منتقل كرد

وي مكثي كرد كه بيانگر رفتن به گذشته 
گفت . بود تا بتواند جواب سوال مرا دقيق بدهد

سپس در تركيه مطرح كرد كه بايد به عراق 
من هم . برويم و از آنجا كار انتقال را دنبال كنيم

بعد . كه مشتاق بودم بدون هيچ تاملي پذيرفتم
اق و رسيدن به بغداد مرا چند از انتقال به عر

از همان جا . روزي در ساختماني نگه داشتند
من كم كم اين حس را داشتم كه گويا دارم 

اما دو دل بودم و . مسير اشتباه را مي روم
سپس مرا . ترجيح دادم كه باز مدتي منتظر بمانم

» اشرف«به اردوگاهي منتقل كردند كه به آنجا 
ن فهميدم كه در همان جا م. گفته مي شد

گرفتار شده ام و اين با هدفي كه در ذهنم بود 
اصال مطابقت نداشت و مسيري كه در آن قرار 

من و تعدادي . گرفته بودم چيز ديگري بود
ديگر را اجبارا تحت يك سري آموزش ها قرار 

در نشست هايي كه گذاشته مي شد من  .دادند
مشكلم را با فردي به نام بتول رجايي كه آن 

ع زنده بود و مسئول قسمت به اصطالح موق
پذيرش بود مطرح كردم و به وي گفتم كه مرا 
به جاي اشتباهي آورده ايد و من اصال قصدم 
اين نبود كه به اين محل جهت كارهايي كه 

يعني (دهيد وارد شوم  شما انجام مي
هاي نظامي و آمادگي براي عمليات  آموزش

  ).نظامي عليه جمهوري اسالمي ايران
تول رجايي كه زني بسيار بي رحم به نظر ب

مي آمد همان جا بدون درنگ به من گفت كه 
اشكال ندارد، از آنجا كه سازمان نمي تواند شما 
را به اروپا منتقل نمايد، مجبوريم كه شما را به 
نيروهاي عراقي تحويل بدهيم تا آنان شما را 

وي ادامه داد كه اگر به . تعيين تكليف نمايند
اقي ها بيفتي به احتمال زياد ابتدا به دست عر

زندان مخوف و بسيار خطرناكي به نام زندان 
ابوغُريب منتقل خواهي شد و طبق قوانين 
عراق بدليل ورود غير قانوني به عراق با هشت 

سپس احتمال . سال زندان مواجه خواهي شد
دارد كه اتهام جاسوسي هم به شما بزنند كه 

گر هم تو را تحويل ا. جرم آن اعدام مي باشد
  .ايران بدهند سرنوشت بهتري نخواهي داشت

من ديدم كه عمال در مسيري قرار گرفته ام 
كه راه برگشتي در آن متصور نيست و بايد 
منتظر زماني باشم كه فرصت دست بدهد تا 

  .خواهد ببينم خدا چه مي

وقتي پاي صحبت هاي ناصري مقدم 
نشسته بودم، احساس كردم كه خيلي تحت 
تاثير حرفها و در اصل خاطرات و تجاربش 

هر چند خودم نيز روزگاري در . قرار گرفته ام
داخل آن مناسبات مخوف و تشكيالت 

اي سركوبگر بودم ولي شنيدن حرف هاي آق
ناصري مقدم يك جذابيت ديگري برايم 

البته من هميشه به اين اعتقاد دارم كه . داشت
هيچكس نمي تواند مدعي شود كه فرقه 
رجوي را كامال مي شناسد زيرا آنقدر اين فرقه 
داراي ابعاد پيچيده متعدد و زواياي پنهان است 
كه از هر زاويه كه نگاه كنيد به يك حقيقت از 

  .ك پي خواهيد برداين فرقه خطرنا

  

  :عضو نجات يافته از فرقه سركوبگر رجوي گفت و گو با هادي ناصري مقدم، 

  خانواده هاشهادت مي دهم كه 
 تخم رهايي را در دل من و   بقيه كاشتند

 
৷  كه در آن با يكي از نجات  منتشر نموداز طرف انجمن نجات  آذر، گزارشي را 13بخشعلي عليزاده

  .گفت و گو كرده استهاي فرقه رجوي  يافته
  

تحليلي فراق، اين گزارش در واقع سرگذشت يكي از رها يافتگان از اردوگاه -  به گزارش پايگاه خبري
باشد كه مدت كمي است كه به ايران آمده تا در كنار خانواده خود زندگي  فرقه رجوي در آلباني مي

دشان بودند و هم اكنون بعد از سالهاي خانواده اي كه سالهاي زيادي به انتظار فرزن. جديدي آغاز كند
هادي ناصري مقدم با نام مستعار . متمادي به آرزوي ديرينه شان رسيده و از چشم انتظاري خارج شدند

وي . حنيف نياكان در تشكيالت فرقه رجوي شناخته مي شد و كمتر كسي او را به نام اصلي مي شناخت
 موفق شد در كشور 1395نجا مانده بود تا اينكه در سال  به مقر فرقه رجوي پيوست و در آ1378از سال 

  .آلباني از فرقه رجوي فرار كند
   :به گزارش فراق، گفت و گوي بخشعلي عليزاده با هادي ناصري مقدم را در زير مي خوانيد

 

از هادي پرسيدم كه چطور شد كه سر از - 
  فرقه رجوي در آورد؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

منصور قلي پور، برادر چشم انتظار 
ناصر جان : يكي از اسيران فرقه رجوي

 دولت / همه براي تو دل تنگ هستند 
آلباني امكانات مالقات خانواده ها را فراهم 

  كند 
احتماال . سالم ناصر جان، من منصور هستم

بعد از اين .  ساله بودم مرا ديده باشي10وقتي 
همه مدت، نه زنگي، نه پيامي و نه خبري از 

ما هميشه پيگيرت بوده . خودت به ما نداده اي
آرزويمان بوده كه پيش ما برگردي يا ما . ايم

ما هرچه باشد . پيش تو بيائيم] آزادانه[بتوانيم 
صادقه، رحيم، سكينه و . همخون تو هستيم

خيلي دلمان . همه براي تو دل تنگ هستند
الاقل خبري بده يا . خواهد كه با هم باشيم يم

خواهش مي كنم ما را از . صحبتي با بما بكن
ما را از نگراني رها . حال خودت با خبر كن

بزرگ . نبودن تو خيلي ما را اذيت مي كند. كن
ما تو هستي، خواهش مي كنم به آينده ات و 

هم سن و . براي زندگي ات تصميمي بگير
بينيم؛ آنها چگونه زندگي ساالن تو را ما مي 

اميدوارم ! و چگونه زندگي داريو تكنند  مي
. اين فيلم را ببيني و براي آن ترتيب اثر بدهي

اميدوارم جدا شوي و براي خودت زندگي 
تشكلي بدهي و ما بتوانيم تو را با شرايط 

خواهم  در آخر از دولت آلباني مي. راحت ببينيم
واده ها به آن امكاناتي را فراهم نمايد تا خان

كشور بيايند و خواهران، برادران و عزيزان 
خيلي ممنون خواهيم شد . دربند خود را ببينند

  .تا دولت آلباني در اين زمينه اقدامي انجام دهد
  

زهرا يوسفي سادات، خواهر دل 
همه : سوخته يكي از اسيران فرقه رجوي

  مسافرها آمدند اما تو نيامدي 

 به كي چشم به پس برادر، تا] علي جان[
! همه مسافرها آمدند اما تو نيامدي. راهت باشيم

خواهران و برادرانت همه چشم به راه تو 
هيچ برادري خواهر خود را اين گونه . هستند

تمام فرزندانِ برادران و . در انتظار نمي گذارد
  .خواهرانت چشم انتظار تو هستند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هيم مي خوا.  همه جا به دنبال تو هستيم
علي از تو خواهش . بيايي تا همديگر را ببينيم

  .مي كنم ما را اذيت نكن و پيش ما برگرد
  

چشم انتظار مادر دل نوشته اي از 
نكند كرونا : »يگي بلي اسماعدرضايحم«
   و تب كندرديبگ

.  هستميگي بلي اسماعدرضاي مادر حممن
 ي سالگ15و در سن  62سال   را دردميمن حم

 جوانان از مرز گري تا در كنار دبه جبهه فرستادم
 كشور در برابر صدام ملعون و نيو بوم ا

 انياما او به اسارت صدام.  دفاع كنديوحش
  تامي نداشتي خبرچيسال ها از او ه. درآمد

 سردر ي رجواردوگاه از مي خبردار شدنكهيا
فرزند .  بر سرمان خراب شدايدن. آورده است

 و به  خالص شده بودانيمن از دست صدام
  .  تر از صدام در آمده بودي وحشياسارت سگ

 داده لي تحوي ها او را به رجويعراق
 از غي اما دردي كشي او پر ميدلمان برا. بودند
 با كمك 88 در سال نكهي تا اي، و نامه ايخبر

 و در مي نجات به عراق سفر كردنجمنا
 .مي اردوگاه اشرف به انتظار او نشستيورود

   .دمي دي او را نمدمدواني هرچه چشم م
 در برابرم يناگهان مرد الغر اندام و قدبلند

او مرا مادر صدا زد من با بهت تمام . ظاهر شد
 ساله من مرد 15 پسر .ستمي نگريبه او م
.  بودختهير شي شده بود كه موهايجاافتاده ا

 نفر مراقب بودند كه مبادا احساسات نيچند
 يما نم. ردي ما شعله بگني در بيمادر و فرزند

 ي دل.مي ابراز محبت كنگريكدي به ميتوانست
 او و مطمئنم يداشتم پر از حرف و درد دل برا

. دي من بگوي حرف ها داشت تا برازياو ن
 سر او را در دامن گري بار دكيدوست داشتم 

  .... و سرش را نوازش كنم امارميبگ
 و خبر ما از او داري دني و آخرني اولنيا
 در حسرت دي پدر حمزينچندسال بعد . بود
اما امروز او .  رفتاي مجدد فرزندش از دنداريد
.  ساله است15 يدرضاي من همان حميبرا

 و تب ردينكند كرونا بگ. هنوز نگران او هستم
 نباشد كه از پسرم مراقت كند ينكند كس. كند
 نباشد ينكند كس.  سوپ درست كندشيو برا

 تب دارش يشاني پي بر روسيدستمال خ
خدا خودش . اما نه خدا بزرگ است. اردبگذ

 امتي ما به قداري ددوارميام. مراقب اوست
  كرمان - ي  هادلهيجم. فتدين

  
: فرهاد، فرزند چشم انتظار برات ربيعي

چرا عمرت را براي كساني گذاشتي كه 
  هيچ خيري برايت ندارند؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

فرزندان اسيران فرقه رجوي، يكي از 
رقه خطرناك هستند كه قربانيان اصلي اين ف

متاسفانه سال ها از نعمت محبت پدر يا مادر 
فرهاد ربيعي تنها فرزند  .خود محروم شدند

يكي از اسيران فرقه رجوي به نام برات ربيعي 
و عضو انجمن نجات استان اردبيل مي باشد 
كه سالهاست همراه با مرحمت ابوالفتحي، 

ش مادربزرگ مهربان خود براي رهايي پدر، تال
  .مي كند

 خطاب به پدرش مي گويد، پدر فرهاد
عزيزم ترسي به خودت راه نده با خودت بشين 
و بپرس كه چرا عمرت را براي كساني 

  گذاشتي كه هيچ خيري برايت ندارند؟

 گو و

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

30  2  
 

ري
خب

ه 
جل

م
ي
ليل

تح
 

 

مركز      

 گفت

استان

     99  پاييز  ا   25شماره  

3
 گو و

     99  پاييز  ا   25شماره  
   فــراق نامه نامهفــراق  

ي
ليل

تح
ي 

خبر
ه 
جل

م
 

 مريم برزگر از  نوشته» 878عمودتاب «ك 
به گزارش پايگاه   .سوي نشر صاد منتشر شد

خبري تحليلي فراق، در دهه شصت سايه شوم 
فرقه تروريستي رجوي بر تاريخ اين سرزمين 

قلم مريم  به» 878عمود «داستان . نقش خون زد
اكبر «هاي  برزگر با پيدا شدن دفترچه روزنگاري

عضو فرقه تروريستي رجوي، آغاز » صورتگر
در ادامه، با ماجراي زوجي مواجه . شود مي
شويم كه با پيوستن به فرقه به سرنوشتي  مي

88  31  

  گيشه

 اردبيل استانمركز      اردبيل 

 
 

 

  
 

سرنوشت غم
 

 غم

خو

به نوشته مهر، عمود . اند انگيز دچار شده
و  روايتي تحسين برانگيز با قلمي روان 878

هر فصلي از داستان را . خوان است خوش
داستاني . كنند زاويه ديدهاي مختلف روايت مي

ي هر اتفاق را كنار  پرده كه از ابتدا تا انتها پشت
اين . كند زند و مخاطب را غافلگير مي مي

  .غافلگيري تا خط آخر روايت ادامه دارد
توانيد از طاقچه و   را مي878كتاب عمود 
  .يه كنيدسايت نشر صاد ته

  

هايي است كه در جريان انقالب درگير  خانواده
اي  رمان صنم داستان خانواده. اند اين فرقه بوده
كند كه پدر خانواده به شدت  را روايت مي

انقالبي بوده؛ اما پسرش در جرياني كامالً 
  .باشد مخالف و عضو فرقه رجوي مي

يده اين داستان برگرفته از زندگي 

با الهام از تاريخ و انقالب » صنم«رمان 
اسالمي، انديشه و عملكرد فرقه رجوي ممزوج 

 پردازي هاي داستاني، تخيل و قصه با دست مايه
راوي برشي از حقيقت تلخي است كه مردم 

  .ايران با آن درگير بوده و همچنان نيز هستند
 از …ها و ها، خاطرات، دست نوشته كتاب

جمله منابعي بوده است كه ذوالفقاريان براي 
نشريات، . نوشتن رمان از آنها بهره گرفته است

نامه، دست نوشته،  ها، عكس، وصيت روزنامه
 از جمله مواردي است كه …هاي مستند و فيلم

نويسنده با استفاده از آنها توانسته تحقيقات 

نوشتة مليحه » صنم«چاپ نخست رمان
ذوالفقاريان از سوي انتشارات سروش منتشر و 

  .روانه بازار نشر شد
عمومي  به گزارش فراق به نقل از روابط

داستان پيوستن » صنم«نتشارات سروش، رمان ا
و جدايي چند جوان به فرقه تروريستي رجوي 

دهد يكي از  است كه در پي اتفاقاتي كه رخ مي
آنها به سرنوشت نامعلومي دچار شده و بقيه 
گروه به پادگان اشرف در خارج از مرزهاي 

در نهايت شخصيت اصلي . پيوندند ايران مي
تفاقاتي كه براي او رخ پس از ا» صنم«داستان 

شخصيت دوم و موازي » ناصر«دهد توسط  مي
داستان از پادگان فرار كرده و به آلمان پناهنده 

شود و ادامه روند زندگي اش سمت و  مي
  .كند سويي ديگر پيدا مي

و در اين راه .  ماه تكميل كند16د را طي 
آوري اطالعات به سراغ افرادي رفته  براي جمع

كه قبالً در اين فرقه عضو بودند، كساني كه 
توبه كرده و از اين راه برگشته بودند؛ حاضر به 

م در شش فصل و از رمان صن .مصاحبه نشدند
شود تا  هاي مختلف روايت مي زبان شخصيت

تعليق ايجاد شده در داستان، مخاطب را با خود 
همچنين ذوالفقاريان معتقد است . همراه كند

شد كه  اينگوه پرداختن به داستان باعث مي
هاي موجود در رمان هر كدام از  شخصيت

زوايه ديد خود به روايت داستان بپردازند و به 
  .ين ترتيب مخاطب را بيشتر با خود همراه كندا

 صفحة 222چاپ نخست اين اثر در 
 نسخه و با قيمت 1,000رقعي، شمارگان 

 تومان توسط انتشارات سروش در 35.000
  .اختيار عالقمندان اين حوزه قرار گرفته است

انجام مي شد كه من در آخرين سري بودم كه 
يعني بعد . از عراق به كشور آلباني منتقل شدم

من . از ما ديگر كسي در عراق نمانده بود
بالفاصله بعد از انتقال با يكي از دوستانم كه 
قبل از من به آلباني منتقل شده بود خلوت 

او به من گفت كه . كردم و از اوضاع پرسيدم
ايطي كه در عراق بود اينجا نيست و شر
توانند آنگونه كه در عراق كنترل مي كردند  نمي

طبيعي بود كه من به فكر بيفتم  .محدود نمايند
بعد از چند روز . و به دنبال راه چاره بگردم

تصميم گرفتم كه به هر قيمتي شده مناسبات 
آنان . فرقه رجوي را ترك كرده و خارج شوم

من چه تصميمي گرفته ام وقتي فهميدند كه 
برايم نشست هايي گذاشتند و تالش كردند تا 
با تشويق و تهديد مرا از تصميم خود منصرف 

از آنجايي  .نمايند كه تالششان به بار ننشست
كه از تهديداتي كه در عراق مي كردند و مي 
گفتند كه به زندان ابوغريب منتقل خواهند كرد 

گري متوصل خبري نبود، لذا به شيوه هاي دي
شده بودند و مي گفتند كسانيكه قبال از سازمان 
جدا شده اند اكنون يا در زباله دان ها به دنبال 
غذا مي گردند يا با باندهاي دزدي و فساد 

   .همكاري كرده و در زندان هستند

مكثي كرد و بعد با نگاه هادي مجددا 
باالخره زمانش رسيد و : عميقي به من گفت

 سال انتظار توانستم كه از 15بعد از تقريبا 
چاهي كه در آن قرار گرفته بودم خارج شده و 

همانطور كه مي داني قرار شده . خود را برهانم
بود كه رجوي عراق را ترك كرده و به كشور 

سري به سري اين انتقال . آلباني منتقل شوند

در واقع به هر شيوه اي كه در مقدوراتشان 
ولي من تصميم خود . بود به من فشار آوردند

ه بودم و به آنها گفتم اشكال ندارد مي را گرفت
روم و از زباله دان ها غذا تهيه مي كنم ولي 

من نزد . ديگر نمي خواهم اينجا بمانم
كميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان 

كميساريا مرا به يك هتل منتقل كرد و . رفتم
مدتي در آنجا بودم و كم كم زندگي در آلباني 

متوجه شدم كه همه تازه . را تجربه كردم
من در سه . هايي كه مي گفتند دروغ بود حرف

سالي كه در آلباني بودم هيچگاه كارم به 
گردي نكشيد و خدا را شكر كه توانستم  زباله

ولي بيشتر برايم جا . روي پاهاي خودم باشم
  .افتاد كه هر چه به من گفته بودند دروغ بود

 افسوس كه وقت كم داريم و ميدانم كه –
لي حرف براي گفتن داري كه مي گذارم خي

ولي اگر بخواهي به . براي ديدار بعديمان
كسانيكه زماني آنها را همرزم مي دانستيم يا 

  دوستان سابق پيام بدهي چه مي گويي؟
حرفم به دوستان سابقم اين است كه تعلل 

اگر مي خواهند كه به زندگي سالمي . نكنند

د كه هيچ مجدد بكنند بايد تصميم قاطع بگيرن
. تجربه ام را به آنان بگويم. شكافي نداشته باشد

من در يك مقطع تمامي ترس و دلهره ها را 
كنار گذاشتم و به خودم گفتم كه اگر 

من ! خواهي بروي برو و از هيچ چيز نترس مي
اگر . تصميم گرفتم كه به هر قيمتي بزنم بيرون

شما هم دل در گرو آزادي داريد و مدام در 
 سر مي بريد كه مي دانم حسرت به حسرت به

دل هستيد، تصميم بي شكاف بگيريد و 
  .تمامش كنيد

هادي سوال آخرم را با يك سوال از –
خانواده هاي . طرف خانواده ها مطرح مي كنم

چشم انتظار زيادي داريم، پدر و مادراني كه 
سالهاست چشمشان به در دوخته شده و منتظر 

رجوي مانع يك خبر و يك تماس هستند ولي 
حاال به نظر تو به اين خانواده ها . شده است

چه بگوئيم كه خيالشان راحت بشود، منظورم 
اين است كه آيا كماكان چشم انتظار بمانند يا 
ديگر به اين انتظار خاتمه دهند و بروند 

  كارشان؟ پي
به خانواده ها و همه پدر و مادراني كه 

كه به چشم انتظار فرزندانشان هستند مي گويم 
نامه نگاري، شكايت . تالشهايشان ادامه بدهند

به سازمانهاي بين الملل، به كميساريا، به دولت 
آلباني و خالصه از هر فعاليتي كه داشتند دست 

من شهادت مي دهم كه تخم رهايي را . نكشند
مثال . همين خانواده ها در دل من و بقيه كاشتند

ت خانم ثريا عبداللهي كه پسرش در تشكيال
رجوي است خيلي فعاليت كرد و همچنان 
خستگي ناپذير ادامه مي دهد، او يكي از 
. عاملين و انگيزه هاي من براي رهايي بود

درست است كه پسر خودش هنوز در فرقه 
مانده است ولي ثمره فعاليت هاي او در ساير 
خانواده ها به بار نشست و تعداد زيادي از 

ا رها خواب خرگوشي بيدار شده و خود ر
  .كردند
بسيار خوب، خيلي خوشحال شدم كه –

توانستم يك گفتگوي صميمانه و دوستانه را با 
اميدوارم كه زندگي خوب و . هم داشته باشيم

خوشي را شروع كني، در واقع يك تولد 
  .ديگري داشتي و تبريك مجدد عرض مي كنم

من هم تشكر مي كنم از تمام كسانيكه 
د و اجازه دادند دست اندركار رهايي من بودن

  .تا به كشورم و به نزد خانواده ام باز گردم
 

   در واقع شما را ربودند، درست است؟–
رست هادي با لبخند تلخي گفت بله د

البته امثال من كم نبودند و . است، مرا ربودند
من با چشمان خودم تعداد زيادي را ديدم كه 
تقريبا با سناريويي كه با من رفته بودند، با آنان 
نيز رفتار شده و با حقه و كلك انسان ها را به 

  .اردوگاه اشرف منتقل كرده بودند
مرا در آنجا نگه داشته  تو مي گويي كه –

بودند يعني به اجبار بود، اگر بخواهم مقداري 
روشن تر بگويم تو بين بد و بدتر قرار گرفته 
بودي و در انتخاب سختي قرار گرفته بودي، 

  درست است؟
بله درست است، من بين اينكه به زندان 
ابوغريب منتقل شوم يا اينكه در اردوگاه اشرف 

اردوگاه اشرف بمانم بمانم تصميم گرفتم در 
زيرا با تهديدي كه بتول رجايي كرد ديدم 
احتمال زنده ماندنم در زندان هاي عراق صفر 

  .مي باشد
 بعد از اين تصميم چگونه توانستي اين –

همه سال را در فرقه رجوي بماني و آنجا را 
  تحمل كني؟

راستش . هادي گفت سوال خوبي است
ه بايد من هميشه به خودم تلقين مي كردم ك

يعني كه راه . تحمل كنم تا روزش برسد
ديگري نداشتم و بايد شرايط تحميل شده را 

هادي ادامه داد كه يادم مي آيد كه  .مي پذيرفتم
چند بار مسئولين فرقه در نشست هايي كه 

. گذاشتند به من يك جمله ثابت مي گفتند مي
آنان در صحبت هايشان مي گفتند كه تو داري 

  . كنيموازي كار مي 
اين عبارت را بارها من از مسئولين متعدد 
. كه مي آمدند و مي رفتند شنيده بودم

كنم و  منظورشان اين بود كه من دارم تحمل مي
تصميم نگرفته ام كه به قول آنان مجاهد خلق 

  .شوم
 باالخره چه وقت توانستي كه خودت را –

  از دامي كه در آن قرار گرفته بودي برهاني؟

  »878عمود «انگيز زوجي كه به فرقه رجوي پيوستند در  
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 مريم برزگر از  نوشته» 878عمودتاب «ك 
به گزارش پايگاه   .سوي نشر صاد منتشر شد

خبري تحليلي فراق، در دهه شصت سايه شوم 
فرقه تروريستي رجوي بر تاريخ اين سرزمين 

قلم مريم  به» 878عمود «داستان . نقش خون زد
اكبر «هاي  برزگر با پيدا شدن دفترچه روزنگاري

عضو فرقه تروريستي رجوي، آغاز » صورتگر
در ادامه، با ماجراي زوجي مواجه . شود مي
شويم كه با پيوستن به فرقه به سرنوشتي  مي
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به نوشته مهر، عمود . اند انگيز دچار شده
و  روايتي تحسين برانگيز با قلمي روان 878

هر فصلي از داستان را . خوان است خوش
داستاني . كنند زاويه ديدهاي مختلف روايت مي

ي هر اتفاق را كنار  پرده كه از ابتدا تا انتها پشت
اين . كند زند و مخاطب را غافلگير مي مي

  .غافلگيري تا خط آخر روايت ادامه دارد
توانيد از طاقچه و   را مي878كتاب عمود 
  .يه كنيدسايت نشر صاد ته

  

هايي است كه در جريان انقالب درگير  خانواده
اي  رمان صنم داستان خانواده. اند اين فرقه بوده
كند كه پدر خانواده به شدت  را روايت مي

انقالبي بوده؛ اما پسرش در جرياني كامالً 
  .باشد مخالف و عضو فرقه رجوي مي

يده اين داستان برگرفته از زندگي 

با الهام از تاريخ و انقالب » صنم«رمان 
اسالمي، انديشه و عملكرد فرقه رجوي ممزوج 

 پردازي هاي داستاني، تخيل و قصه با دست مايه
راوي برشي از حقيقت تلخي است كه مردم 

  .ايران با آن درگير بوده و همچنان نيز هستند
 از …ها و ها، خاطرات، دست نوشته كتاب

جمله منابعي بوده است كه ذوالفقاريان براي 
نشريات، . نوشتن رمان از آنها بهره گرفته است

نامه، دست نوشته،  ها، عكس، وصيت روزنامه
 از جمله مواردي است كه …هاي مستند و فيلم

نويسنده با استفاده از آنها توانسته تحقيقات 

نوشتة مليحه » صنم«چاپ نخست رمان
ذوالفقاريان از سوي انتشارات سروش منتشر و 

  .روانه بازار نشر شد
عمومي  به گزارش فراق به نقل از روابط

داستان پيوستن » صنم«نتشارات سروش، رمان ا
و جدايي چند جوان به فرقه تروريستي رجوي 

دهد يكي از  است كه در پي اتفاقاتي كه رخ مي
آنها به سرنوشت نامعلومي دچار شده و بقيه 
گروه به پادگان اشرف در خارج از مرزهاي 

در نهايت شخصيت اصلي . پيوندند ايران مي
تفاقاتي كه براي او رخ پس از ا» صنم«داستان 

شخصيت دوم و موازي » ناصر«دهد توسط  مي
داستان از پادگان فرار كرده و به آلمان پناهنده 

شود و ادامه روند زندگي اش سمت و  مي
  .كند سويي ديگر پيدا مي

و در اين راه .  ماه تكميل كند16د را طي 
آوري اطالعات به سراغ افرادي رفته  براي جمع

كه قبالً در اين فرقه عضو بودند، كساني كه 
توبه كرده و از اين راه برگشته بودند؛ حاضر به 

م در شش فصل و از رمان صن .مصاحبه نشدند
شود تا  هاي مختلف روايت مي زبان شخصيت

تعليق ايجاد شده در داستان، مخاطب را با خود 
همچنين ذوالفقاريان معتقد است . همراه كند

شد كه  اينگوه پرداختن به داستان باعث مي
هاي موجود در رمان هر كدام از  شخصيت

زوايه ديد خود به روايت داستان بپردازند و به 
  .ين ترتيب مخاطب را بيشتر با خود همراه كندا

 صفحة 222چاپ نخست اين اثر در 
 نسخه و با قيمت 1,000رقعي، شمارگان 

 تومان توسط انتشارات سروش در 35.000
  .اختيار عالقمندان اين حوزه قرار گرفته است

انجام مي شد كه من در آخرين سري بودم كه 
يعني بعد . از عراق به كشور آلباني منتقل شدم

من . از ما ديگر كسي در عراق نمانده بود
بالفاصله بعد از انتقال با يكي از دوستانم كه 
قبل از من به آلباني منتقل شده بود خلوت 

او به من گفت كه . كردم و از اوضاع پرسيدم
ايطي كه در عراق بود اينجا نيست و شر
توانند آنگونه كه در عراق كنترل مي كردند  نمي

طبيعي بود كه من به فكر بيفتم  .محدود نمايند
بعد از چند روز . و به دنبال راه چاره بگردم

تصميم گرفتم كه به هر قيمتي شده مناسبات 
آنان . فرقه رجوي را ترك كرده و خارج شوم

من چه تصميمي گرفته ام وقتي فهميدند كه 
برايم نشست هايي گذاشتند و تالش كردند تا 
با تشويق و تهديد مرا از تصميم خود منصرف 

از آنجايي  .نمايند كه تالششان به بار ننشست
كه از تهديداتي كه در عراق مي كردند و مي 
گفتند كه به زندان ابوغريب منتقل خواهند كرد 

گري متوصل خبري نبود، لذا به شيوه هاي دي
شده بودند و مي گفتند كسانيكه قبال از سازمان 
جدا شده اند اكنون يا در زباله دان ها به دنبال 
غذا مي گردند يا با باندهاي دزدي و فساد 

   .همكاري كرده و در زندان هستند

مكثي كرد و بعد با نگاه هادي مجددا 
باالخره زمانش رسيد و : عميقي به من گفت

 سال انتظار توانستم كه از 15بعد از تقريبا 
چاهي كه در آن قرار گرفته بودم خارج شده و 

همانطور كه مي داني قرار شده . خود را برهانم
بود كه رجوي عراق را ترك كرده و به كشور 

سري به سري اين انتقال . آلباني منتقل شوند

در واقع به هر شيوه اي كه در مقدوراتشان 
ولي من تصميم خود . بود به من فشار آوردند

ه بودم و به آنها گفتم اشكال ندارد مي را گرفت
روم و از زباله دان ها غذا تهيه مي كنم ولي 

من نزد . ديگر نمي خواهم اينجا بمانم
كميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان 

كميساريا مرا به يك هتل منتقل كرد و . رفتم
مدتي در آنجا بودم و كم كم زندگي در آلباني 

متوجه شدم كه همه تازه . را تجربه كردم
من در سه . هايي كه مي گفتند دروغ بود حرف

سالي كه در آلباني بودم هيچگاه كارم به 
گردي نكشيد و خدا را شكر كه توانستم  زباله

ولي بيشتر برايم جا . روي پاهاي خودم باشم
  .افتاد كه هر چه به من گفته بودند دروغ بود

 افسوس كه وقت كم داريم و ميدانم كه –
لي حرف براي گفتن داري كه مي گذارم خي

ولي اگر بخواهي به . براي ديدار بعديمان
كسانيكه زماني آنها را همرزم مي دانستيم يا 

  دوستان سابق پيام بدهي چه مي گويي؟
حرفم به دوستان سابقم اين است كه تعلل 

اگر مي خواهند كه به زندگي سالمي . نكنند

د كه هيچ مجدد بكنند بايد تصميم قاطع بگيرن
. تجربه ام را به آنان بگويم. شكافي نداشته باشد

من در يك مقطع تمامي ترس و دلهره ها را 
كنار گذاشتم و به خودم گفتم كه اگر 

من ! خواهي بروي برو و از هيچ چيز نترس مي
اگر . تصميم گرفتم كه به هر قيمتي بزنم بيرون

شما هم دل در گرو آزادي داريد و مدام در 
 سر مي بريد كه مي دانم حسرت به حسرت به

دل هستيد، تصميم بي شكاف بگيريد و 
  .تمامش كنيد

هادي سوال آخرم را با يك سوال از –
خانواده هاي . طرف خانواده ها مطرح مي كنم

چشم انتظار زيادي داريم، پدر و مادراني كه 
سالهاست چشمشان به در دوخته شده و منتظر 

رجوي مانع يك خبر و يك تماس هستند ولي 
حاال به نظر تو به اين خانواده ها . شده است

چه بگوئيم كه خيالشان راحت بشود، منظورم 
اين است كه آيا كماكان چشم انتظار بمانند يا 
ديگر به اين انتظار خاتمه دهند و بروند 

  كارشان؟ پي
به خانواده ها و همه پدر و مادراني كه 

كه به چشم انتظار فرزندانشان هستند مي گويم 
نامه نگاري، شكايت . تالشهايشان ادامه بدهند

به سازمانهاي بين الملل، به كميساريا، به دولت 
آلباني و خالصه از هر فعاليتي كه داشتند دست 

من شهادت مي دهم كه تخم رهايي را . نكشند
مثال . همين خانواده ها در دل من و بقيه كاشتند

ت خانم ثريا عبداللهي كه پسرش در تشكيال
رجوي است خيلي فعاليت كرد و همچنان 
خستگي ناپذير ادامه مي دهد، او يكي از 
. عاملين و انگيزه هاي من براي رهايي بود

درست است كه پسر خودش هنوز در فرقه 
مانده است ولي ثمره فعاليت هاي او در ساير 
خانواده ها به بار نشست و تعداد زيادي از 

ا رها خواب خرگوشي بيدار شده و خود ر
  .كردند
بسيار خوب، خيلي خوشحال شدم كه –

توانستم يك گفتگوي صميمانه و دوستانه را با 
اميدوارم كه زندگي خوب و . هم داشته باشيم

خوشي را شروع كني، در واقع يك تولد 
  .ديگري داشتي و تبريك مجدد عرض مي كنم

من هم تشكر مي كنم از تمام كسانيكه 
د و اجازه دادند دست اندركار رهايي من بودن

  .تا به كشورم و به نزد خانواده ام باز گردم
 

   در واقع شما را ربودند، درست است؟–
رست هادي با لبخند تلخي گفت بله د

البته امثال من كم نبودند و . است، مرا ربودند
من با چشمان خودم تعداد زيادي را ديدم كه 
تقريبا با سناريويي كه با من رفته بودند، با آنان 
نيز رفتار شده و با حقه و كلك انسان ها را به 

  .اردوگاه اشرف منتقل كرده بودند
مرا در آنجا نگه داشته  تو مي گويي كه –

بودند يعني به اجبار بود، اگر بخواهم مقداري 
روشن تر بگويم تو بين بد و بدتر قرار گرفته 
بودي و در انتخاب سختي قرار گرفته بودي، 

  درست است؟
بله درست است، من بين اينكه به زندان 
ابوغريب منتقل شوم يا اينكه در اردوگاه اشرف 

اردوگاه اشرف بمانم بمانم تصميم گرفتم در 
زيرا با تهديدي كه بتول رجايي كرد ديدم 
احتمال زنده ماندنم در زندان هاي عراق صفر 

  .مي باشد
 بعد از اين تصميم چگونه توانستي اين –

همه سال را در فرقه رجوي بماني و آنجا را 
  تحمل كني؟

راستش . هادي گفت سوال خوبي است
ه بايد من هميشه به خودم تلقين مي كردم ك

يعني كه راه . تحمل كنم تا روزش برسد
ديگري نداشتم و بايد شرايط تحميل شده را 

هادي ادامه داد كه يادم مي آيد كه  .مي پذيرفتم
چند بار مسئولين فرقه در نشست هايي كه 

. گذاشتند به من يك جمله ثابت مي گفتند مي
آنان در صحبت هايشان مي گفتند كه تو داري 

  . كنيموازي كار مي 
اين عبارت را بارها من از مسئولين متعدد 
. كه مي آمدند و مي رفتند شنيده بودم

كنم و  منظورشان اين بود كه من دارم تحمل مي
تصميم نگرفته ام كه به قول آنان مجاهد خلق 

  .شوم
 باالخره چه وقت توانستي كه خودت را –

  از دامي كه در آن قرار گرفته بودي برهاني؟

  »878عمود «انگيز زوجي كه به فرقه رجوي پيوستند در  
  

 
  نه بازار شدارو» صنم«
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 گفت

ردبيلاردبيل ستانمركز       ا ستانمركز       ا ا

من دنبال كار و شغل بودم كه با يك نفر در 
داخل ايران كه به نظر قاچاقچي بود و مدعي 

به خارج از ايران برده بود كه مي تواند افراد را 
او با گرفتن . و در اروپا مستقر نمايد، آشنا شدم

  .پول كالن از من ابتدا مرا به تركيه منتقل كرد

وي مكثي كرد كه بيانگر رفتن به گذشته 
گفت . بود تا بتواند جواب سوال مرا دقيق بدهد

سپس در تركيه مطرح كرد كه بايد به عراق 
من هم . برويم و از آنجا كار انتقال را دنبال كنيم

بعد . كه مشتاق بودم بدون هيچ تاملي پذيرفتم
اق و رسيدن به بغداد مرا چند از انتقال به عر

از همان جا . روزي در ساختماني نگه داشتند
من كم كم اين حس را داشتم كه گويا دارم 

اما دو دل بودم و . مسير اشتباه را مي روم
سپس مرا . ترجيح دادم كه باز مدتي منتظر بمانم

» اشرف«به اردوگاهي منتقل كردند كه به آنجا 
ن فهميدم كه در همان جا م. گفته مي شد

گرفتار شده ام و اين با هدفي كه در ذهنم بود 
اصال مطابقت نداشت و مسيري كه در آن قرار 

من و تعدادي . گرفته بودم چيز ديگري بود
ديگر را اجبارا تحت يك سري آموزش ها قرار 

در نشست هايي كه گذاشته مي شد من  .دادند
مشكلم را با فردي به نام بتول رجايي كه آن 

ع زنده بود و مسئول قسمت به اصطالح موق
پذيرش بود مطرح كردم و به وي گفتم كه مرا 
به جاي اشتباهي آورده ايد و من اصال قصدم 
اين نبود كه به اين محل جهت كارهايي كه 

يعني (دهيد وارد شوم  شما انجام مي
هاي نظامي و آمادگي براي عمليات  آموزش

  ).نظامي عليه جمهوري اسالمي ايران
تول رجايي كه زني بسيار بي رحم به نظر ب

مي آمد همان جا بدون درنگ به من گفت كه 
اشكال ندارد، از آنجا كه سازمان نمي تواند شما 
را به اروپا منتقل نمايد، مجبوريم كه شما را به 
نيروهاي عراقي تحويل بدهيم تا آنان شما را 

وي ادامه داد كه اگر به . تعيين تكليف نمايند
اقي ها بيفتي به احتمال زياد ابتدا به دست عر

زندان مخوف و بسيار خطرناكي به نام زندان 
ابوغُريب منتقل خواهي شد و طبق قوانين 
عراق بدليل ورود غير قانوني به عراق با هشت 

سپس احتمال . سال زندان مواجه خواهي شد
دارد كه اتهام جاسوسي هم به شما بزنند كه 

گر هم تو را تحويل ا. جرم آن اعدام مي باشد
  .ايران بدهند سرنوشت بهتري نخواهي داشت

من ديدم كه عمال در مسيري قرار گرفته ام 
كه راه برگشتي در آن متصور نيست و بايد 
منتظر زماني باشم كه فرصت دست بدهد تا 

  .خواهد ببينم خدا چه مي

وقتي پاي صحبت هاي ناصري مقدم 
نشسته بودم، احساس كردم كه خيلي تحت 
تاثير حرفها و در اصل خاطرات و تجاربش 

هر چند خودم نيز روزگاري در . قرار گرفته ام
داخل آن مناسبات مخوف و تشكيالت 

اي سركوبگر بودم ولي شنيدن حرف هاي آق
ناصري مقدم يك جذابيت ديگري برايم 

البته من هميشه به اين اعتقاد دارم كه . داشت
هيچكس نمي تواند مدعي شود كه فرقه 
رجوي را كامال مي شناسد زيرا آنقدر اين فرقه 
داراي ابعاد پيچيده متعدد و زواياي پنهان است 
كه از هر زاويه كه نگاه كنيد به يك حقيقت از 

  .ك پي خواهيد برداين فرقه خطرنا

  

  :عضو نجات يافته از فرقه سركوبگر رجوي گفت و گو با هادي ناصري مقدم، 

  خانواده هاشهادت مي دهم كه 
 تخم رهايي را در دل من و   بقيه كاشتند

 
৷  كه در آن با يكي از نجات  منتشر نموداز طرف انجمن نجات  آذر، گزارشي را 13بخشعلي عليزاده

  .گفت و گو كرده استهاي فرقه رجوي  يافته
  

تحليلي فراق، اين گزارش در واقع سرگذشت يكي از رها يافتگان از اردوگاه -  به گزارش پايگاه خبري
باشد كه مدت كمي است كه به ايران آمده تا در كنار خانواده خود زندگي  فرقه رجوي در آلباني مي

دشان بودند و هم اكنون بعد از سالهاي خانواده اي كه سالهاي زيادي به انتظار فرزن. جديدي آغاز كند
هادي ناصري مقدم با نام مستعار . متمادي به آرزوي ديرينه شان رسيده و از چشم انتظاري خارج شدند

وي . حنيف نياكان در تشكيالت فرقه رجوي شناخته مي شد و كمتر كسي او را به نام اصلي مي شناخت
 موفق شد در كشور 1395نجا مانده بود تا اينكه در سال  به مقر فرقه رجوي پيوست و در آ1378از سال 

  .آلباني از فرقه رجوي فرار كند
   :به گزارش فراق، گفت و گوي بخشعلي عليزاده با هادي ناصري مقدم را در زير مي خوانيد

 

از هادي پرسيدم كه چطور شد كه سر از - 
  فرقه رجوي در آورد؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

منصور قلي پور، برادر چشم انتظار 
ناصر جان : يكي از اسيران فرقه رجوي

 دولت / همه براي تو دل تنگ هستند 
آلباني امكانات مالقات خانواده ها را فراهم 

  كند 
احتماال . سالم ناصر جان، من منصور هستم

بعد از اين .  ساله بودم مرا ديده باشي10وقتي 
همه مدت، نه زنگي، نه پيامي و نه خبري از 

ما هميشه پيگيرت بوده . خودت به ما نداده اي
آرزويمان بوده كه پيش ما برگردي يا ما . ايم

ما هرچه باشد . پيش تو بيائيم] آزادانه[بتوانيم 
صادقه، رحيم، سكينه و . همخون تو هستيم

خيلي دلمان . همه براي تو دل تنگ هستند
الاقل خبري بده يا . خواهد كه با هم باشيم يم

خواهش مي كنم ما را از . صحبتي با بما بكن
ما را از نگراني رها . حال خودت با خبر كن

بزرگ . نبودن تو خيلي ما را اذيت مي كند. كن
ما تو هستي، خواهش مي كنم به آينده ات و 

هم سن و . براي زندگي ات تصميمي بگير
بينيم؛ آنها چگونه زندگي ساالن تو را ما مي 

اميدوارم ! و چگونه زندگي داريو تكنند  مي
. اين فيلم را ببيني و براي آن ترتيب اثر بدهي

اميدوارم جدا شوي و براي خودت زندگي 
تشكلي بدهي و ما بتوانيم تو را با شرايط 

خواهم  در آخر از دولت آلباني مي. راحت ببينيم
واده ها به آن امكاناتي را فراهم نمايد تا خان

كشور بيايند و خواهران، برادران و عزيزان 
خيلي ممنون خواهيم شد . دربند خود را ببينند

  .تا دولت آلباني در اين زمينه اقدامي انجام دهد
  

زهرا يوسفي سادات، خواهر دل 
همه : سوخته يكي از اسيران فرقه رجوي

  مسافرها آمدند اما تو نيامدي 

 به كي چشم به پس برادر، تا] علي جان[
! همه مسافرها آمدند اما تو نيامدي. راهت باشيم

خواهران و برادرانت همه چشم به راه تو 
هيچ برادري خواهر خود را اين گونه . هستند

تمام فرزندانِ برادران و . در انتظار نمي گذارد
  .خواهرانت چشم انتظار تو هستند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هيم مي خوا.  همه جا به دنبال تو هستيم
علي از تو خواهش . بيايي تا همديگر را ببينيم

  .مي كنم ما را اذيت نكن و پيش ما برگرد
  

چشم انتظار مادر دل نوشته اي از 
نكند كرونا : »يگي بلي اسماعدرضايحم«
   و تب كندرديبگ

.  هستميگي بلي اسماعدرضاي مادر حممن
 ي سالگ15و در سن  62سال   را دردميمن حم

 جوانان از مرز گري تا در كنار دبه جبهه فرستادم
 كشور در برابر صدام ملعون و نيو بوم ا

 انياما او به اسارت صدام.  دفاع كنديوحش
  تامي نداشتي خبرچيسال ها از او ه. درآمد

 سردر ي رجواردوگاه از مي خبردار شدنكهيا
فرزند .  بر سرمان خراب شدايدن. آورده است

 و به  خالص شده بودانيمن از دست صدام
  .  تر از صدام در آمده بودي وحشياسارت سگ

 داده لي تحوي ها او را به رجويعراق
 از غي اما دردي كشي او پر ميدلمان برا. بودند
 با كمك 88 در سال نكهي تا اي، و نامه ايخبر

 و در مي نجات به عراق سفر كردنجمنا
 .مي اردوگاه اشرف به انتظار او نشستيورود

   .دمي دي او را نمدمدواني هرچه چشم م
 در برابرم يناگهان مرد الغر اندام و قدبلند

او مرا مادر صدا زد من با بهت تمام . ظاهر شد
 ساله من مرد 15 پسر .ستمي نگريبه او م
.  بودختهير شي شده بود كه موهايجاافتاده ا

 نفر مراقب بودند كه مبادا احساسات نيچند
 يما نم. ردي ما شعله بگني در بيمادر و فرزند

 ي دل.مي ابراز محبت كنگريكدي به ميتوانست
 او و مطمئنم يداشتم پر از حرف و درد دل برا

. دي من بگوي حرف ها داشت تا برازياو ن
 سر او را در دامن گري بار دكيدوست داشتم 

  .... و سرش را نوازش كنم امارميبگ
 و خبر ما از او داري دني و آخرني اولنيا
 در حسرت دي پدر حمزينچندسال بعد . بود
اما امروز او .  رفتاي مجدد فرزندش از دنداريد
.  ساله است15 يدرضاي من همان حميبرا

 و تب ردينكند كرونا بگ. هنوز نگران او هستم
 نباشد كه از پسرم مراقت كند ينكند كس. كند
 نباشد ينكند كس.  سوپ درست كندشيو برا

 تب دارش يشاني پي بر روسيدستمال خ
خدا خودش . اما نه خدا بزرگ است. اردبگذ

 امتي ما به قداري ددوارميام. مراقب اوست
  كرمان - ي  هادلهيجم. فتدين

  
: فرهاد، فرزند چشم انتظار برات ربيعي

چرا عمرت را براي كساني گذاشتي كه 
  هيچ خيري برايت ندارند؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

فرزندان اسيران فرقه رجوي، يكي از 
رقه خطرناك هستند كه قربانيان اصلي اين ف

متاسفانه سال ها از نعمت محبت پدر يا مادر 
فرهاد ربيعي تنها فرزند  .خود محروم شدند

يكي از اسيران فرقه رجوي به نام برات ربيعي 
و عضو انجمن نجات استان اردبيل مي باشد 
كه سالهاست همراه با مرحمت ابوالفتحي، 

ش مادربزرگ مهربان خود براي رهايي پدر، تال
  .مي كند

 خطاب به پدرش مي گويد، پدر فرهاد
عزيزم ترسي به خودت راه نده با خودت بشين 
و بپرس كه چرا عمرت را براي كساني 

  گذاشتي كه هيچ خيري برايت ندارند؟

 گو و

 



 
 

 

    

    

  

  

 

  

  

  

    

  

  

  

 

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 نامه ـراقـف

   كه آرزو دارد چلچراغي از نور به راه اندازدفداكارمادري 
  

او . از چنگال فرقه رجوي تالش مي كند) اميراصالن حسن زاده(ود  است كه سالهاست براي رهايي فرزند خو چشم انتظارثريا عبداللهي، يكي از مادران فداكار 

  . شكرت كه اين درد هجر را به سرانجام رساندي  خدايادبگوي و  كه دل شب را بشكافدازدچلچراغي از نور به راه اندآرزو دارد پس از رهايي فرزندش 

در هر قطره از اشك هاي اين مادر، كتاب هاي شيرين . ر شنونده اي را به اوج مي بردد و هن مدام موج مي زاين مادر در چشمان به شوق و غم غشتههاي آ اشك

هاي  م كه اين مادر و ساير مادران هر چه زودتر آرزوهايشان محقق شده و به خواستهياميدوار آرزوي سالمتي براي ايشان ضمن . ديد و خواندتوانو تلخ را مي 

  .قلبي خودشان برسند
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  www.feraghnews.ir  

  

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

  

  ويفرقه دجال رجعصبانيت 
  تبريكِاز افشاي نامه 
   به ترامپمريم رجوي
 

  جنجال يك نامه
  سندرومو 

  قرار بي ذهن
  

يــاـن جات مـركز اسـتان اردـب   لجمن ـن

  

  

  گو با هادي ناصري مقدم و گفت

  :عضو نجات يافته از فرقه سركوبگر رجوي 

  ها دهم كه خانواده شهادت مي

  تخم رهايي را           

   بقيه در دل من و               

  29   كاشتند              
 

  ي اسيرانخانواده ها
   نابرابري فاتحان جنگ

 

  به دنبال افشاي » يعقوب معراجي« 
  هدر فرانس رفتارهاي غيرقانوني فرقه رجوي

  
  

خواستار اقدام  هاي استان اردبيل خانواده
   شدند در آلبانيفوري بهداشت جهاني

  


