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  هاي اسيران فرقه رجوي حوزه خانوادهاي در  ترين گروه رسانه ترين و پرمخاطب فعال
  

  

واكنش جالب بانوي 

پرست به مزدوران  وطن 

مرگ بر : وطن فروش

 مريم رجوي

يـل جات مـركز اسـتان اردـب ـجمن ـن   اـن

  

  

    خط توليد و پرورش 
  مزدور       

   در فرقه رجوي          
   چگونه راه افتاد؟         
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هاي اسيران  نامه رسمي خانواده
فرقه رجوي در استان اردبيل به 

  سازمان بين المللي كار
  

فرقه تروريستي رجوي 
از افراد متقاضي 

  مهاجرت
 براي كار سوءاستفاده 

   استكرده
 

  

  كارت شهروندي دولت آلباني، 
  صادر كرد ي فرقه رجوي ها براي جداشده

   اميدبخش رويداديك 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

 . نفر عليه سران فرقه رجوي تشكيل شد42كمپين حمايت بين المللي از شكايت 
پرونده شكايت  الملل تهران در  دادگاه حقوقي و عمومي بين55به دنبال صدور حكم شعبه  ،تحليلي فراق-پايگاه خبري به گزارش

 .از اين شكايت، تشكيل شد كمپين حمايت بين المللي  نفر از اعضاي سابق فرقه رجوي عليه سران اين فرقه،42
مي توانند ه از خشونت، خيانت و جنايت هاي فرقه رجوي و همچنين ساير اعضاي جدا شده در سراسر دنيا، خانواده هاي آسيب ديد
 .استتحليلي فراق قابل دسترس -پايگاه خبري حمايت در لينك. مورد نظر حمايت كنند كمپين با امضاي اين طومار از

  مادران
  چشم انتظار
  روشنايي
  بخشِ

مسير نجات از 
  زندان

   فرقه رجوي 
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در كشورهاي مختلف كار مي كنند، نه در دفتر 
مؤسسات، و كار آن ها بيشتر شامل مسافرت 
است، و مجوز براي كساني كه از امالك و 
مستغالت متعلق به خود در جمهوري آلباني 

اولين ايرانياني كه از قانون  .استفاده مي كنند
تند كه جديد بهره مند مي شوند كساني هس

عضويت در فرقه رجوي را رد كرده اند و در 
حال حاضر بدون مدارك هويتي مناسب بوده و 
تالش مي نمايند تا خود را در جامعه آلباني 

  .تثبيت كنند
  

كارت سفيد، كليه حقوق : جرجي تاناسي
  دهد ها مي شهروندي آلباني را به خارجي

روزنامه نگار تحقيقي جرجي تاناسي، كه از 
ل گذشته وضعيت اعضاي سابق فرقه چهار سا

رجوي را دنبال كرده تغييرات را اين طور 
قبالً در گرفتن مجوزهاي :  توضيح مي دهد

مختلف از بخش هاي مختلف شامل اقامت، 
. كار، مسافرت، و غيره مشكالتي وجود داشت
اكنون، براي خارجي ها يك اجازه واحد و يك 

ه به صادر مي شود، ك) وايت كارت(كارت سفيد 
آن ها كليه حقوق شهروندي آلباني به جز حق 

انتخاب شدن و انتخاب (شركت در انتخابات 
پس از چند . و اخذ گذرنامه را مي دهد) كردن

به جاي (سال، براي آن ها يك گرين كارت 
صادر مي شود كه به آن ها حقوق ) وايت كارت

  ».شهروندي كامل مي گردد
  

 سابق اين يك اتفاق خوشايند براي اعضاي
  فرقه رجوي است

حسن حيراني در به نوشته ايران اينترلينك 
من براي تأمين :  رابطه توضيح مي دهداين

. معاش خود يك كافي شاپ را مديريت كرده ام
اما اكنون مي توانم مشاغل شخصي خودم را 

اين تغيير . داشته باشم و ملك خريداري كنم
. بزرگي در تمام زندگي ما ايجاد خواهد كرد

ارت سفيد حتي به ما اجازه مي دهد تا ك
  .ديدارهاي خانوادگي را ترتيب دهيم

تعدادي از جداشدگان تقاضاي مجوز فردي 
كرده اند و شماره ثبت نام را تا زمان صدور 
كارت سفيد طي يك يا دو ماه آينده دريافت 

قانون جديد همچنين در مورد . نموده اند
 در 3اعضاي مجاهدين خلق در اردوگاه اشرف 

فرقه، تبعات اين  دليل واضح هم اين است كه
د كه تصميم را به خوبي مي داند اما بايد بدانن

نيست و استخبارات هم ندارد، آنها  آلباني عراق
 .دير يا زود بايد به اين قانون تن دهند

الزم به توضيح است اگر آلباني به طور 
اعضاي  رسمي عضو اتحاديه اروپا هم شود

جداشده با شرايط قانوني كه حاصل شده 
رجوي در  توانند به طور رسمي از فرقه مي

 . هم كنندمحاكم قضايي آلباني شكايت

اعضاي حاضر در مقر فرقه تروريستي 
رجوي اگر آگاه شوند كه مي توانند از فرقه 
خارج شده و از مزاياي جديد شهروندي در 

مند شوند، سلطه رجوي بر آن ها از  آلباني بهره
  .بين خواهد رفت

به گزارش فراق در گزارشي كه مسعود 
هنگامي : خدابنده آن را ترجمه كرده آمده است

 به آلباني منتقل 2016فرقه رجوي در سال كه 
شد، اعضاي اين سازمان بدون مدارك هويتي 

 100به هر يك از آن ها  .به اين كشور آمدند
دالر آمريكا به عالوه يك قطعه كاغذ داده شد 
كه در آن نوشته شده بود به داليل بشردوستانه 

رهبران فرقه رجوي هنگام . منتقل شده اند
 دالر آمريكايي هر فرد را با 100ورود به تيرانا، 

 لك تقريباً برابر با يك 100( لك آلباني 100
به افراد تازه وارد . عوض كردند) دالر است

مدارك هويتي داده نشد بلكه به عنوان خارجي 
  .بدون هويت باقي ماندند

وضع قانون جديد در آلباني موسوم به 
  »براي خارجي ها«

ه توسط قانون جديد در دسامبر سال گذشت
هيأت وزيران دولت آلباني تصويب شد و اكنون 
در كميسيون پارلماني آلباني براي ورود به 

اين . اتحاديه اروپا در حال بررسي است
كميسيون اعالم نمود كه تالش دارد قوانين را 

به . مطابق با الزامات اتحاديه اروپا تغيير دهد
گفته مقامات آلبانيايي، اين قانون كه مدتي 

در دست بررسي مي باشد، به دنبال رفع است 
نواقص در سيستم اداري است تا اخذ مدارك 
. هويتي براي افراد مختلف خارجي را ساده كند
نمونه هاي ذكر شده در اين خصوص عبارتند 

اجازه اقامت افراد بدون تابعيت، اجازه اقامت : از
براي بازنشستگان، اجازه اقامت براي كارمندان 

 آن دسته از اتباع خارجي كه مسافرتي، يعني

 2شود فرقه رجوي در آلباني تمام مي ����

  3اميد بخش رويداديك : ادر شدها در آلباني ص كارت شهروندي براي جداشده ����

  5 »3اشرف «هاي   در توالت هاي مداربسته دوربيننصب  ����

  7  نفر از فرقه رجوي جدا شدند500كه روزي  ����

    9 پاشاند؟  از همكانون خانواده راچرا رجوي  ����

  11ي  فرقه رجو  روشنايي بخشِ مسير نجات از زندان،  مادران چشم انتظار����

المللي به دادخواهي  مجامع بين :يافته از فرقه رجويم خيري، عضو نجات رك ����

  14 جداشدگان رسيدگي كنند

  18مرگ بر مريم رجوي: پرست به مزدوران وطن فروش واكنش جالب بانوي وطن ���� 

  20 خانواده را باطل كننده جادوي شستشوي مغزي خود مي داند،رجوي ����

هاي  ااميد كردن خانوادهبراي ن» پور زيداله عبدي«مأموريت شيطان صفتي به نام  ����

  22چشم انتظار

گيري  درباره موضع» تشكل مادران، قربانيان فراموش شده فرقه رجوي«بيانيه  ����

  24 آيند  كوتاه نمي هاي دردمند از حق ديدار خود  خانواده:ها اجباري عليه خانواده

  25 اندازد آتش به جان رجوي مي ها درآلباني آرامش جداشده ����

  29 ها  به كمپين حمايت از شكايت جداشده ه رجويورود عصبي فرق ����

  30 كند  كه فرد را مستحق تحقير ميبزاريا »عمليات جاري «����

  32 ها اخبار خانواده ����
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 اردبيل استانمركز      

  

پيش از . شهرستان دورس هم اعمال مي شود
اين گزارش شده است كه مريم رجوي، رهبر 
مجاهدين خلق، در تالش است تا اين قانون را 
از ديد اعضا پنهان كند و اقدامات الزم را براي 

از اعضا خواسته . كاهش اثرات آن انجام دهد
مي شود كه متوني را امضا نمايند كه از هرگونه 

آن .  مستقل چشم پوشي مي كنندحق زندگي
ها بايد سوگند ياد كنند كه به عنوان يك عضو 
فرقه مجاهدين خلق شناخته شوند نه يك فرد 

مشكل رجوي اين است . آزاد با حقوق فردي
كه اگرچه وي قبالً اعضا را از هرگونه حقوق و 
آزادي مندرج در اعالميه جهاني حقوق بشر 

يكي از اصول ملل متحد محروم كرده است، اما 
 در اين سند اين است كه 30مندرج در ماده 

هيچ كسي نمي تواند از حقوق و آزادي هاي 
به نوشته ايران  .خود چشم پوشي كند

اينترلينك، حيراني پيش بيني مي كند كه اين 
مي تواند پايان مجاهدين خلق به عنوان يك 

  .فرقه در آلباني باشد
 كه وي معتقد است، وقتي اعضا آگاه شوند

مي توانند از سازمان خارج شده و از حقوق و 
مزاياي اقامت آلبانيايي بهره مند شوند، سلطه 

  .رجوي بر آن ها از بين خواهد رفت
اعضاي فرقه  هنگامي كه شوديادآوري مي 

در عراق بودند نيز اعضا فاقد مدارك رجوي 
اعضا براي از دست دادن فرديت و . هويتي بودند

ي سازماني استفاده هويت خود از نام ها
كساني كه . كردند و نه از نام هاي اصلي خود مي

نياز به سفر داشتند از گذرنامه هاي جعلي يا 
گذرنامه هاي متعلق به ساير اعضا و هواداران 

به اعضا گفته مي شد كه . استفاده مي كردند
اين امر براي اهداف امنيتي است زيرا دولت 

دليل اصلي، . ايران از آن ها جاسوسي مي كند
جلوگيري از داشتن مدارك هويتي توسط اعضا 

به اعضا يادآوري مي شد كه اگر آن ها . بود
بخواهند از سازمان خارج شوند، مجازات تحت 
حكومت صدام حسين براي هر كسي كه فاقد 
گذرنامه يا مدارك هويتي باشد به صورت 
خودكار هشت سال زندان به جرم مهاجرت 

بدان معنا بود كه بيشتر اين . غيرقانوني است
چندين . اعضا جرأت ترك سازمان را نداشتند

نفر كه آنجا را ترك كردند بر اساس اين قانون 
  .در زندان ابوغريب زنداني شدند
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 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

با اقدام دولت آلباني، كد شهروندي به دو 
عضو جداشده از فرقه رجوي در اين كشور 

 .صادر شد
تحليلي فراق، در - به گزارش پايگاه خبري

دولت آلباني  حالي كه چند روز از خبر تصميم
مبني بر صدور كارت شناسايي و كد شهروندي 

اواخر ارديبهشت ، شتگذ مي براي اتباع خارجي
اولين سري از اين كارت ها براي ماه 

هاي  بارقه ادر شد تاهاي فرقه رجوي ص جداشده
اميد براي بهبود وضعيت زندگي اين افراد شكل 

 .بگيرد

 در اين فعالحسن حيراني، يك جداشده 
يكي از  بنده و: باره به خبرنگار فراق گفت

دوستانم اولين نفرهايي هستيم كه آيدي كارت 
 .دريافت كرديم و كد شهروندي آلباني را

از اين پس تمام اتباع خارجي : وي افزود
هاي فرقه  ساكن در آلباني به خصوص جداشده

رجوي از بابت ازدواج، اشتغال، انجام كارهاي 

اقتصادي هيچ مشكل  اداري و فعاليت هاي
 .قانوني نخواهند داشت

به يقين مي توان گفت با : حيراني افزود
ميان  انتشار خبر صدور كارت شهروندي در

رفتار در فرقه رجوي شاهد موج جدايي افراد گ
 .خواهيم بود از اين فرقه جنايتكار

هاي  او با اشاره به سرنوشت يكي از جداشده
و باليي كه  »احسان بيدي«فرقه رجوي به نام 

اگر در گذشته : فرقه بر سر او آورد، افزود
هويت قانوني داشت،  كد شهروندي و» احسان«

چ وجه فرقه رجوي و پليس آلباني به هي
 .چنين رفتارهايي انجام دهند توانستند با او نمي

تصميم : اين فعال حقوق بشر تصريح كرد
شهروندي  دولت آلباني مبني بر صدور كارت

اقدامي مبارك و انساني براي به رسميت 
در اين  شناختن حقوق اتباع خارجي ساكن

كشور مي باشد؛ امري كه فرقه كثيف رجوي 
دريغ نموده و  خودسال ها آن را از اعضاي 

 .هويتي نگه داشته است هميشه آنها را در بي

تمام : حسن حيراني اظهار داشت
 هاي فرقه رجوي به زودي اين كارت را جداشده

دريافت خواهند كرد و مزدوران پيشاني سياه 
ضربه  رجوي هم نمي توانند در مقابل اين

 .اقدامي انجام دهند
رجوي اين عضو جداشده با اشاره به اينكه 

آلباني، به جهت همين  قبل از انتقال به
محدوديت هاي قانوني بود كه توافق انتقال نيرو 

پيش از اين انتشار : روماني را به هم زد، گفت به
اروپا لرزه بر  خبر پيوستن آلباني به اتحاديه

ساختار فرقه رجوي انداخته بود و با اين اقدام، 
ايد گفت كه سران فرقه رجوي ب ديگر مي توان

 به ضوابط قانوني مالي، قضايي و اداري آلباني

 .پايبند باشند

انتشار اين اخبار در شرايطي است كه 
سعي  رجوي توسط مزدوران خارج از فرقه خود

در تكذيب اين اقدام دولت آلباني دارد، البته 

  دار داري و بحران نيروهاي مسأله چهار دهه برده

 شود فرقه رجوي در آلباني تمام مي

 

  صادر كرد  ي فرقه رجويها كارت شهروندي براي جداشدهدولت آلباني، 

   اميدبخش رويداديك 
  

فروپاشي كامل  است كه به نظر مي رسد به
 .فرقه رجوي منتهي گردد

هاي باالتر سازمان اكنون مدتي است  رده
نيست  اند كه قراركه خود را در بن بستي ديده 
نه هيچ كدام از . به هيچ شكل حل گردد

نشسته است،   ساله رجوي به ثمر40هاي  وعده
نه هيچ افق و تغيير اميدوار كننده اي در چشم 

فرقه ديده مي شود از همه بدتر  انداز آينده اين
 عمر از دست رفته آنها ديگر به مراحلي رسيده

 ردكه هيچ راهي براي جبران آن وجود ندا
از اين رجوي ها با سوء استفاده از عوامل  پيش.

مسئول  متعدد سعي مي كردند وفاداري اعضاي
و رده باال را حفظ كنند كه از جمله اين عوامل 

در ميان ديگر اعضا، وعده  امتيازات بهتر زندگي
پست و مقام در آينده ايران و مواردي از اين 

رسيده از تيراناي آلباني  خبرهاي .بود دست
نشان مي دهد كه مريم رجوي سركرده فرقه 

است با همكاري چند تن از  رجوي مدتي
 ساعته 8باالترين رده هاي فرقه نشست هايي 

صورت روزانه در تيرانا برگزار مي كند و در  را به
فرماندهان  اين جلسات كه با حضور مسئولين و

فرقه انجام مي گيرد، سعي بر آن است تا به هر 
لين ناراضي را به مناسبات مسئو صورت ممكن

مريم رجوي به خوبي . سازمان برگردانند
كه ريزش نيرويي در رده هاي باال در  داند مي

 صورت وقوع منجر به فروپاشي يكباره

تشكيالتش شده و ممكن است به خالي شدن 
 .تيرانا در ظرف چند ساعت منجر گردد

رجوي خيلي خوب مي داند كه در  مريم

 كار آمدن دولت دموكراتشرايط فعلي با سر 

بايدن در آمريكا ديگر اميدي براي جلب 
 .حمايت آمريكايي ها همچون گذشته نيست

رجوي مي داند فرقه اش يكي از گزينه هاي 
جمهوري  محتمل آمريكايي ها براي معامله با

اسالمي ايران است و اگر تاكنون معامله اي 
عدم اراده و تمايل  صورت نگرفته صرفاً به دليل

حال اگر در اين شرايط بحران . ايران بوده است
گسترده نيرو نيز به مشكالت سازمان  ريزش

ماندن  اضافه شود، كمترين اميدها براي باقي
 .اين فرقه براي هميشه از دست خواهد رفت

 ساعته ايدئولوژيك سازمان، 8جلسات  در
 صحبت هاي مسعود رجوي بازگو مي شود و از

 واهي براي آينده رده تطميع و اميدآفريني هاي
ارعاب در  هاي باالتر سازمان تا تهديد و

خصوص تبعات جدايي از فرقه عنوان صحبت 
هاي باالتر فرقه كه برخي  رده .به ميان مي آيد

از آنها در طول سه يا چهار دهه گذشته مجبور 
ارائه همين حرف ها و سخنراني ها با اعضاي  به

كيالت حفظ تش رده پايين بودند تا آنها را در
 ساعت در روز را به 8نمايند، اكنون مجبورند 
با ادبياتي متفاوت از زبان  شنيدن همين مطالب

مريم رجوي و چند تن ديگر از اطرافيانش 
 .بگذرانند

رجوي براي آمريكايي ها نيز كه به  فرقه
دارند هم  معامله بر سر اين فرقه تروريستي اميد
رماي ظهر به مثابه تكه يخي مي ماند كه در گ

خود به خودي در  تابستان، خودش به صورت
 .حال آب شدن و از بين رفتن است

 

 

  

چهار دهه وعده هاي عملي نشده 
سركردگان فرقه رجوي در ميان اعضا باعث 

نارضايتي هاي عميقي در اين فرقه شده  ايجاد
 ياست كه كمترين نتيجه آن ريزش نيروي

گسترده اي بود كه از پادگان اشرف در عراق 
امروز ادامه  آغاز شد و به شكل فزاينده تا به

  . داشته است
 ،فراقتحليلي - پايگاه خبري گزارش به

برخي از اين نيروها كه خوش شانس بودند 
تي به سالمت از اين فرقه تروريس موفق شدند تا

 بگريزند، برخي ديگر اما اين قدر خوش شانس

نبودند و تالش هاي آنها براي فرار يا به زندان و 
فيزيكي با دستور  شكنجه و گاهي هم به حذف
  . مستقيم سركردگان منجر شد

مشكوك،  اما واقعيت اين بود كه هر مرگ
يا هر عضو ناراضي در زندان و حتي هر عضو 

خالفت خود را پيدا م زاويه داري كه جرأت ابراز
نكرده است، براي فرقه دردسر بزرگي بودند و 

تعميق نارضايتي ها و افزايش تالش ها  موجب
 .اند براي فرار و جدايي از اين تشكيالت شده

امروز وضعيت فرقه در آلباني بسيار  اما
مولفه هاي  پيچيده تر از گذشته شده و يكي از

وج آشكار آن كه گريبانگير رجوي ها شده، ا
! باالي سازمان است مسئله داري اعضاي رده

اين پديده كه پيش از اين هيچ گاه در ميان 
سابقه نداشته، اكنون به شكل يك  فرقه رجوي

 اپيدمي فزاينده گريبان سركردگان اين فرقه را

 .گرفته است

گذشته وقتي اعضاي رده پايين در فرقه  در
همين  رجوي ساز نارضايتي و جدايي مي زدند،

ضاي رده باال از جمله مسئولين رده ها اع
بخش ها و  مسئولين واحد ها، يگان ها و

فرماندهان قرارگاه ها مأموريت داشتند با روش 
از جمله آنها  هاي مرسوم تشكيالت كه

مناسبات درون فرقه اي همچون عمليات جاري 
اقداماتي ديگر مانند  و غسل هفتگي بود تا

 دوباره به حرف زندان، شكنجه و ارعاب، اعضا را
اما اكنون با . اطاعت محض وادار كنند شنوي و

فرقه  مسئله داري مسئولين در رده هاي باال،
رجوي دچار يك چالش عميق و الينحل شده 
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 سوژه روز 

 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

با اقدام دولت آلباني، كد شهروندي به دو 
عضو جداشده از فرقه رجوي در اين كشور 

 .صادر شد
تحليلي فراق، در - به گزارش پايگاه خبري

دولت آلباني  حالي كه چند روز از خبر تصميم
مبني بر صدور كارت شناسايي و كد شهروندي 

اواخر ارديبهشت ، شتگذ مي براي اتباع خارجي
اولين سري از اين كارت ها براي ماه 

هاي  بارقه ادر شد تاهاي فرقه رجوي ص جداشده
اميد براي بهبود وضعيت زندگي اين افراد شكل 

 .بگيرد

 در اين فعالحسن حيراني، يك جداشده 
يكي از  بنده و: باره به خبرنگار فراق گفت

دوستانم اولين نفرهايي هستيم كه آيدي كارت 
 .دريافت كرديم و كد شهروندي آلباني را

از اين پس تمام اتباع خارجي : وي افزود
هاي فرقه  ساكن در آلباني به خصوص جداشده

رجوي از بابت ازدواج، اشتغال، انجام كارهاي 

اقتصادي هيچ مشكل  اداري و فعاليت هاي
 .قانوني نخواهند داشت

به يقين مي توان گفت با : حيراني افزود
ميان  انتشار خبر صدور كارت شهروندي در

رفتار در فرقه رجوي شاهد موج جدايي افراد گ
 .خواهيم بود از اين فرقه جنايتكار

هاي  او با اشاره به سرنوشت يكي از جداشده
و باليي كه  »احسان بيدي«فرقه رجوي به نام 

اگر در گذشته : فرقه بر سر او آورد، افزود
هويت قانوني داشت،  كد شهروندي و» احسان«

چ وجه فرقه رجوي و پليس آلباني به هي
 .چنين رفتارهايي انجام دهند توانستند با او نمي

تصميم : اين فعال حقوق بشر تصريح كرد
شهروندي  دولت آلباني مبني بر صدور كارت

اقدامي مبارك و انساني براي به رسميت 
در اين  شناختن حقوق اتباع خارجي ساكن

كشور مي باشد؛ امري كه فرقه كثيف رجوي 
دريغ نموده و  خودسال ها آن را از اعضاي 

 .هويتي نگه داشته است هميشه آنها را در بي

تمام : حسن حيراني اظهار داشت
 هاي فرقه رجوي به زودي اين كارت را جداشده

دريافت خواهند كرد و مزدوران پيشاني سياه 
ضربه  رجوي هم نمي توانند در مقابل اين

 .اقدامي انجام دهند
رجوي اين عضو جداشده با اشاره به اينكه 

آلباني، به جهت همين  قبل از انتقال به
محدوديت هاي قانوني بود كه توافق انتقال نيرو 

پيش از اين انتشار : روماني را به هم زد، گفت به
اروپا لرزه بر  خبر پيوستن آلباني به اتحاديه

ساختار فرقه رجوي انداخته بود و با اين اقدام، 
ايد گفت كه سران فرقه رجوي ب ديگر مي توان

 به ضوابط قانوني مالي، قضايي و اداري آلباني

 .پايبند باشند

انتشار اين اخبار در شرايطي است كه 
سعي  رجوي توسط مزدوران خارج از فرقه خود

در تكذيب اين اقدام دولت آلباني دارد، البته 

  دار داري و بحران نيروهاي مسأله چهار دهه برده

 شود فرقه رجوي در آلباني تمام مي

 

  صادر كرد  ي فرقه رجويها كارت شهروندي براي جداشدهدولت آلباني، 

   اميدبخش رويداديك 
  

فروپاشي كامل  است كه به نظر مي رسد به
 .فرقه رجوي منتهي گردد

هاي باالتر سازمان اكنون مدتي است  رده
نيست  اند كه قراركه خود را در بن بستي ديده 
نه هيچ كدام از . به هيچ شكل حل گردد

نشسته است،   ساله رجوي به ثمر40هاي  وعده
نه هيچ افق و تغيير اميدوار كننده اي در چشم 

فرقه ديده مي شود از همه بدتر  انداز آينده اين
 عمر از دست رفته آنها ديگر به مراحلي رسيده

 ردكه هيچ راهي براي جبران آن وجود ندا
از اين رجوي ها با سوء استفاده از عوامل  پيش.

مسئول  متعدد سعي مي كردند وفاداري اعضاي
و رده باال را حفظ كنند كه از جمله اين عوامل 

در ميان ديگر اعضا، وعده  امتيازات بهتر زندگي
پست و مقام در آينده ايران و مواردي از اين 

رسيده از تيراناي آلباني  خبرهاي .بود دست
نشان مي دهد كه مريم رجوي سركرده فرقه 

است با همكاري چند تن از  رجوي مدتي
 ساعته 8باالترين رده هاي فرقه نشست هايي 

صورت روزانه در تيرانا برگزار مي كند و در  را به
فرماندهان  اين جلسات كه با حضور مسئولين و

فرقه انجام مي گيرد، سعي بر آن است تا به هر 
لين ناراضي را به مناسبات مسئو صورت ممكن

مريم رجوي به خوبي . سازمان برگردانند
كه ريزش نيرويي در رده هاي باال در  داند مي

 صورت وقوع منجر به فروپاشي يكباره

تشكيالتش شده و ممكن است به خالي شدن 
 .تيرانا در ظرف چند ساعت منجر گردد

رجوي خيلي خوب مي داند كه در  مريم

 كار آمدن دولت دموكراتشرايط فعلي با سر 

بايدن در آمريكا ديگر اميدي براي جلب 
 .حمايت آمريكايي ها همچون گذشته نيست

رجوي مي داند فرقه اش يكي از گزينه هاي 
جمهوري  محتمل آمريكايي ها براي معامله با

اسالمي ايران است و اگر تاكنون معامله اي 
عدم اراده و تمايل  صورت نگرفته صرفاً به دليل

حال اگر در اين شرايط بحران . ايران بوده است
گسترده نيرو نيز به مشكالت سازمان  ريزش

ماندن  اضافه شود، كمترين اميدها براي باقي
 .اين فرقه براي هميشه از دست خواهد رفت

 ساعته ايدئولوژيك سازمان، 8جلسات  در
 صحبت هاي مسعود رجوي بازگو مي شود و از

 واهي براي آينده رده تطميع و اميدآفريني هاي
ارعاب در  هاي باالتر سازمان تا تهديد و

خصوص تبعات جدايي از فرقه عنوان صحبت 
هاي باالتر فرقه كه برخي  رده .به ميان مي آيد

از آنها در طول سه يا چهار دهه گذشته مجبور 
ارائه همين حرف ها و سخنراني ها با اعضاي  به

كيالت حفظ تش رده پايين بودند تا آنها را در
 ساعت در روز را به 8نمايند، اكنون مجبورند 
با ادبياتي متفاوت از زبان  شنيدن همين مطالب

مريم رجوي و چند تن ديگر از اطرافيانش 
 .بگذرانند

رجوي براي آمريكايي ها نيز كه به  فرقه
دارند هم  معامله بر سر اين فرقه تروريستي اميد
رماي ظهر به مثابه تكه يخي مي ماند كه در گ

خود به خودي در  تابستان، خودش به صورت
 .حال آب شدن و از بين رفتن است

 

 

  

چهار دهه وعده هاي عملي نشده 
سركردگان فرقه رجوي در ميان اعضا باعث 

نارضايتي هاي عميقي در اين فرقه شده  ايجاد
 ياست كه كمترين نتيجه آن ريزش نيروي

گسترده اي بود كه از پادگان اشرف در عراق 
امروز ادامه  آغاز شد و به شكل فزاينده تا به

  . داشته است
 ،فراقتحليلي - پايگاه خبري گزارش به

برخي از اين نيروها كه خوش شانس بودند 
تي به سالمت از اين فرقه تروريس موفق شدند تا

 بگريزند، برخي ديگر اما اين قدر خوش شانس

نبودند و تالش هاي آنها براي فرار يا به زندان و 
فيزيكي با دستور  شكنجه و گاهي هم به حذف
  . مستقيم سركردگان منجر شد

مشكوك،  اما واقعيت اين بود كه هر مرگ
يا هر عضو ناراضي در زندان و حتي هر عضو 

خالفت خود را پيدا م زاويه داري كه جرأت ابراز
نكرده است، براي فرقه دردسر بزرگي بودند و 

تعميق نارضايتي ها و افزايش تالش ها  موجب
 .اند براي فرار و جدايي از اين تشكيالت شده

امروز وضعيت فرقه در آلباني بسيار  اما
مولفه هاي  پيچيده تر از گذشته شده و يكي از

وج آشكار آن كه گريبانگير رجوي ها شده، ا
! باالي سازمان است مسئله داري اعضاي رده

اين پديده كه پيش از اين هيچ گاه در ميان 
سابقه نداشته، اكنون به شكل يك  فرقه رجوي

 اپيدمي فزاينده گريبان سركردگان اين فرقه را

 .گرفته است

گذشته وقتي اعضاي رده پايين در فرقه  در
همين  رجوي ساز نارضايتي و جدايي مي زدند،

ضاي رده باال از جمله مسئولين رده ها اع
بخش ها و  مسئولين واحد ها، يگان ها و

فرماندهان قرارگاه ها مأموريت داشتند با روش 
از جمله آنها  هاي مرسوم تشكيالت كه

مناسبات درون فرقه اي همچون عمليات جاري 
اقداماتي ديگر مانند  و غسل هفتگي بود تا

 دوباره به حرف زندان، شكنجه و ارعاب، اعضا را
اما اكنون با . اطاعت محض وادار كنند شنوي و

فرقه  مسئله داري مسئولين در رده هاي باال،
رجوي دچار يك چالش عميق و الينحل شده 
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در كشورهاي مختلف كار مي كنند، نه در دفتر 
مؤسسات، و كار آن ها بيشتر شامل مسافرت 
است، و مجوز براي كساني كه از امالك و 
مستغالت متعلق به خود در جمهوري آلباني 

اولين ايرانياني كه از قانون  .استفاده مي كنند
تند كه جديد بهره مند مي شوند كساني هس

عضويت در فرقه رجوي را رد كرده اند و در 
حال حاضر بدون مدارك هويتي مناسب بوده و 
تالش مي نمايند تا خود را در جامعه آلباني 

  .تثبيت كنند
  

كارت سفيد، كليه حقوق : جرجي تاناسي
  دهد ها مي شهروندي آلباني را به خارجي

روزنامه نگار تحقيقي جرجي تاناسي، كه از 
ل گذشته وضعيت اعضاي سابق فرقه چهار سا

رجوي را دنبال كرده تغييرات را اين طور 
قبالً در گرفتن مجوزهاي :  توضيح مي دهد

مختلف از بخش هاي مختلف شامل اقامت، 
. كار، مسافرت، و غيره مشكالتي وجود داشت
اكنون، براي خارجي ها يك اجازه واحد و يك 

ه به صادر مي شود، ك) وايت كارت(كارت سفيد 
آن ها كليه حقوق شهروندي آلباني به جز حق 

انتخاب شدن و انتخاب (شركت در انتخابات 
پس از چند . و اخذ گذرنامه را مي دهد) كردن

به جاي (سال، براي آن ها يك گرين كارت 
صادر مي شود كه به آن ها حقوق ) وايت كارت

  ».شهروندي كامل مي گردد
  

 سابق اين يك اتفاق خوشايند براي اعضاي
  فرقه رجوي است

حسن حيراني در به نوشته ايران اينترلينك 
من براي تأمين :  رابطه توضيح مي دهداين

. معاش خود يك كافي شاپ را مديريت كرده ام
اما اكنون مي توانم مشاغل شخصي خودم را 

اين تغيير . داشته باشم و ملك خريداري كنم
. بزرگي در تمام زندگي ما ايجاد خواهد كرد

ارت سفيد حتي به ما اجازه مي دهد تا ك
  .ديدارهاي خانوادگي را ترتيب دهيم

تعدادي از جداشدگان تقاضاي مجوز فردي 
كرده اند و شماره ثبت نام را تا زمان صدور 
كارت سفيد طي يك يا دو ماه آينده دريافت 

قانون جديد همچنين در مورد . نموده اند
 در 3اعضاي مجاهدين خلق در اردوگاه اشرف 

فرقه، تبعات اين  دليل واضح هم اين است كه
د كه تصميم را به خوبي مي داند اما بايد بدانن

نيست و استخبارات هم ندارد، آنها  آلباني عراق
 .دير يا زود بايد به اين قانون تن دهند

الزم به توضيح است اگر آلباني به طور 
اعضاي  رسمي عضو اتحاديه اروپا هم شود

جداشده با شرايط قانوني كه حاصل شده 
رجوي در  توانند به طور رسمي از فرقه مي

 . هم كنندمحاكم قضايي آلباني شكايت

اعضاي حاضر در مقر فرقه تروريستي 
رجوي اگر آگاه شوند كه مي توانند از فرقه 
خارج شده و از مزاياي جديد شهروندي در 

مند شوند، سلطه رجوي بر آن ها از  آلباني بهره
  .بين خواهد رفت

به گزارش فراق در گزارشي كه مسعود 
هنگامي : خدابنده آن را ترجمه كرده آمده است

 به آلباني منتقل 2016فرقه رجوي در سال كه 
شد، اعضاي اين سازمان بدون مدارك هويتي 

 100به هر يك از آن ها  .به اين كشور آمدند
دالر آمريكا به عالوه يك قطعه كاغذ داده شد 
كه در آن نوشته شده بود به داليل بشردوستانه 

رهبران فرقه رجوي هنگام . منتقل شده اند
 دالر آمريكايي هر فرد را با 100ورود به تيرانا، 

 لك تقريباً برابر با يك 100( لك آلباني 100
به افراد تازه وارد . عوض كردند) دالر است

مدارك هويتي داده نشد بلكه به عنوان خارجي 
  .بدون هويت باقي ماندند

وضع قانون جديد در آلباني موسوم به 
  »براي خارجي ها«

ه توسط قانون جديد در دسامبر سال گذشت
هيأت وزيران دولت آلباني تصويب شد و اكنون 
در كميسيون پارلماني آلباني براي ورود به 

اين . اتحاديه اروپا در حال بررسي است
كميسيون اعالم نمود كه تالش دارد قوانين را 

به . مطابق با الزامات اتحاديه اروپا تغيير دهد
گفته مقامات آلبانيايي، اين قانون كه مدتي 

در دست بررسي مي باشد، به دنبال رفع است 
نواقص در سيستم اداري است تا اخذ مدارك 
. هويتي براي افراد مختلف خارجي را ساده كند
نمونه هاي ذكر شده در اين خصوص عبارتند 

اجازه اقامت افراد بدون تابعيت، اجازه اقامت : از
براي بازنشستگان، اجازه اقامت براي كارمندان 

 آن دسته از اتباع خارجي كه مسافرتي، يعني
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پيش از . شهرستان دورس هم اعمال مي شود
اين گزارش شده است كه مريم رجوي، رهبر 
مجاهدين خلق، در تالش است تا اين قانون را 
از ديد اعضا پنهان كند و اقدامات الزم را براي 

از اعضا خواسته . كاهش اثرات آن انجام دهد
مي شود كه متوني را امضا نمايند كه از هرگونه 

آن .  مستقل چشم پوشي مي كنندحق زندگي
ها بايد سوگند ياد كنند كه به عنوان يك عضو 
فرقه مجاهدين خلق شناخته شوند نه يك فرد 

مشكل رجوي اين است . آزاد با حقوق فردي
كه اگرچه وي قبالً اعضا را از هرگونه حقوق و 
آزادي مندرج در اعالميه جهاني حقوق بشر 

يكي از اصول ملل متحد محروم كرده است، اما 
 در اين سند اين است كه 30مندرج در ماده 

هيچ كسي نمي تواند از حقوق و آزادي هاي 
به نوشته ايران  .خود چشم پوشي كند

اينترلينك، حيراني پيش بيني مي كند كه اين 
مي تواند پايان مجاهدين خلق به عنوان يك 

  .فرقه در آلباني باشد
 كه وي معتقد است، وقتي اعضا آگاه شوند

مي توانند از سازمان خارج شده و از حقوق و 
مزاياي اقامت آلبانيايي بهره مند شوند، سلطه 

  .رجوي بر آن ها از بين خواهد رفت
اعضاي فرقه  هنگامي كه شوديادآوري مي 

در عراق بودند نيز اعضا فاقد مدارك رجوي 
اعضا براي از دست دادن فرديت و . هويتي بودند

ي سازماني استفاده هويت خود از نام ها
كساني كه . كردند و نه از نام هاي اصلي خود مي

نياز به سفر داشتند از گذرنامه هاي جعلي يا 
گذرنامه هاي متعلق به ساير اعضا و هواداران 

به اعضا گفته مي شد كه . استفاده مي كردند
اين امر براي اهداف امنيتي است زيرا دولت 

دليل اصلي، . ايران از آن ها جاسوسي مي كند
جلوگيري از داشتن مدارك هويتي توسط اعضا 

به اعضا يادآوري مي شد كه اگر آن ها . بود
بخواهند از سازمان خارج شوند، مجازات تحت 
حكومت صدام حسين براي هر كسي كه فاقد 
گذرنامه يا مدارك هويتي باشد به صورت 
خودكار هشت سال زندان به جرم مهاجرت 

بدان معنا بود كه بيشتر اين . غيرقانوني است
چندين . اعضا جرأت ترك سازمان را نداشتند

نفر كه آنجا را ترك كردند بر اساس اين قانون 
  .در زندان ابوغريب زنداني شدند
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شيطاني آزادانه زندگي نموده و بتواند با آنها به 
روند فرارهاي روزانه و  .راحتي ارتباط بگيرد

هفتگي نيز اين نويد را به خانواده ها مي دهد 
كه روزهاي فراق ديگر رو به پاياني نهاده اما 
آنچه در اين ميان مهم است تالش بيش از 
پيش خانواده ها از طريق فعاليت رسانه اي براي 

خانواده  .آگاهي بخشي به اين اسيران مي باشد
 رجوي نبايد نااميد هاي اسيران گرفتار در فرقه

شوند و مطمئن باشند كه صداي آنها شنيده 
شده و در نجات عزيزانشان كارساز است؛ 
خانواده ها به يقين در آينده نزديك نتيجه 

  .تالش هايشان را خواهند ديد
  
  

88  5  

 ميز خبر
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  ي وامانده در فرقه رجوي براي كنترل اعضارفند آخرين ت
  هاي مداربسته دوربيننصب 

  »3اشرف «هاي   در توالت
 

مدتي است كه موج جديد جدايي از فرقه 
تروريستي رجوي شروع به حركت نموده و 

اري براي مريم رجوي سراسيمه به دنبال راهك
  .جلوگيري از آن است

تحليلي فراق، اين - به گزارش پايگاه خبري
روزها درون تشكيالت فرقه رجوي به شدت 
بحران زده شده و سران فرقه نيز در مرداب 

  .نابودي و ريزش نيرو دست و پا مي زنند
سران فرقه رجوي براي جلوگيري از اين 
موج فزاينده، نشست هاي دروني و غسل هاي 

 را كم نمودند و سعي دارند نيروها را با هفتگي
موضوعاتي پيش پا افتاده چون تعهد نامه و 

اغلب اعضاي باقي .تماشاي فيلم سرگرم نمايند
مانده در فرقه رجوي ديگر صبرشان لبريز شده 

اند كه تمام حرف هاي رجوي بر اسب  و فهميده
دروغ سوار است اما به جهت شرايط جسمي و 

ايي و جرات بيرون آمدن را از سني متاسفانه توان
  .دست داده اند

اينكه تاريخ مصرف اين فرقه تروريستي 
تمام شده بر كسي پوشيده نيست اما بايد 
منتظر ماند و ديد كه اين اسيران كمر همت 
خود را بسته و دنياي آزاد قدم مي گذارند يا 

اغلب خانواده هاي اين اعضا مي خواهند  خير؟
 دنيا غير از آن مقر عزيزانشان در هر كجاي

  
 

 

 

من مستمري را از 1399 تا سال 1396سال 
گرفتم ولي در زمان گرفتن  سازمان مي

مستمري از من خواسته مي شد و تعهد 
گرفتند بايد در رابطه با دوستانم جاسوسي  مي

بكنم و هر روز خبرهاي آنها را به سازمان اطالع 
در چند مورد به دليل مخالفت من . بدهم
مري من را تعليق كردند ولي دوباره با مست

من بدليل . گرفتن تعهد پول را پرداخت كردند
نبود كار و پول اجاره خانه و مايحتاج روزانه 
. مجبور بودم كه به خواسته هاي آنها تن بدهم

در سه ماه گذشته هيچ پولي به من داده نشد 
ولي از طريق دوستانم به من كمك مي شد كه 

در اين مدت به دليل .  بكنماموراتم را سپري
نداشتن پول كافي براي اجاره خانه و غذا مجبور 
شدم به مدت يك ماه و شش روز در غارهاي 
ارتفاعات تيرانا در منطقه كشار و مدتي هم در 
كنار خيابان شب را به صبح سپري كنم و در 
اين مدت هيچ پولي نداشتم كه مايحتاج را 

دم آلباني كمك در همين ايام از مر. تامين كنم
گرفتم و مغازه داران به من  غذايي و غيره را مي

 سال 30من بعد از حدود . كمك مي كردند
خدمت كردن به اين سازمان بايد آواره و 
گرسنه در خيابان مي ماندم در صورتي كه 
سازمان تعهد داده بود كه در هر شرايطي من را 
تامين مالي كند ولي من را در كشوري كه نه 

هست و نه كميسارياي عالي پناهندگان كه كار 
  ».ما را تامين كند رها كرد

با خواندن سرنوشت تك تك دوستانم، بعد 
از رهائي از فرقه، تنها توانستم اشكي را براي 

  .همراهي با درد و غم آنان، هديه كنم
اما االن دوران عوض شده است، 
جداشدگان در هر نقطه اين كره خاكي، عليه 

خواهي برخاستند، عمر و جواني رجوي به داد
همه ي ما رفته كه سرمايه اي برگشت ناپذير 

مسعود رجوي از ترس تك تك ما، به . است
مريم رجوي هم كه . سوراخ موش خزيده است

در حد و اندازه اي نيست كه توان روياروئي با ما 
را داشته باشد، اما به حول و قوه الهي، اين دو را 

گين شان، به زير از تاج و تخت سلطنت نن
  .خواهيم كشيد

  

همه اين بالها سرنوشت هاي تكراري بود 
آن . كه به سر تك تك ما جداشدگان مي آمد

 تن از سازمان جداشدند، فقط 500روز بالغ بر 
  .در يك روز

اكنون مشغول زندگي هستم، ازدواج كردم، 
ارم، فرزند ادامه تحصيل دادم، شغل مناسبي د

دارم، خالصه با تمام كم و كاستي هايم، 
طعم . خوشبخت هستم، چرا كه آزاد هستم

آزادي از هر چيزي شيرين تر است و آنرا با 
  .هيچ متاع گرانبهائي عوض نمي كنم

اما دلم گاه و بي گاه به درد مي آيد، وقتي 
سرنوشت دوستاني رامي شنوم كه بعد از سالها، 

و سرنوشت هاي خوبي دست به جدائي زدند 
يكي از آخرين نمونه ها را مالحظه . پيدا نكردند

  :بفرمائيد
بعد از اعزام به آلباني «: ب مي گويد.آقاي م

خواستار خروج از سازمان شدم و بعد از مدتي 
توانستم تشكيالت فرقه مجاهدين را ترك كنم 
و به مدت شش روز در هتلي در تيرانا ماندم و 

از . به كميساريا معرفي كردمبعد از آن خودم را 

دوربين هاي راهنمايي و رانندگي براي كنترل 
بيشتر امور ترافيكي در حال افزايش بود همين 

ن را در بوق و كرنا كرده عناصر فرقه رجوي آ
بودند كه چرا در امور شخصي افراد دخالت 

اما هم اكنون بايد از پوشك پوشان  .كنيد مي
بررسي مدت زماني كه يك : فرقه رجوي پرسيد

عضو در داخل توالت به سر مي برد در كجاي 
فرمان ده ماده اي مريم قجرتان براي ايران آزاد 

  جاي دارد؟
  

رجوي در آخرين  پوشك پوشان فرقه
تاكتيك خود براي كنترل اعضاي وامانده به اين 

» 3اشرف «هاي  جه رسيدند كه در توالتنتي
  .هاي مدار بسته نصب كنند دوربين

تحليلي فراق، يكي - به گزارش پايگاه خبري
از بحران هايي كه فرقه رجوي اخيرا با آن 
مواجه شده، اين است كه برخي اعضا با 

هاي اندكي كه جمع كردند توانستند يك  پول
گوشي دست دوم يا ارزان قيمت تهيه كنند و 
بوسيله آن با خانواده ها و دوستان خود به 

  .صورت مخفيانه ارتباط برقرار نمايند
اين تماس ها عمدتا به صورت چت 
نوشتاري انجام مي شود اما از آنجايي كه در 

دوربين هاي مدار بسته » 3اشرف «همه جاي 
كار گذاشته شده و هم جاسوس هاي رجوي 

اين همه جا فعال هستند، تنها جاي ايمن براي 
  .ارتباط توالت ها بودند

جامعه بي طبقه توحيدي كه مسعود رجوي 
وعده هاي آن را مستمر به همگان مي داد و 

است، شهري ! مي دهد دقيقا اين آرمان شهر
كه ديگر توالت ها هم آنجا امن و راحت 

  .محسوب نمي شوند
با اقداماتي كه انجام يافته مشاهده مي شود 

 رجوي منحصر به ديگر كنترل اذهان در فرقه
نشست هايي نيست كه روزانه برگزار مي شود 
بلكه به كنترل شخصي ترين رفتارهاي روزانه 

  .افراد نيز گسترش يافته است
جالب است بدانيد وقتي در داخل ايران 

  

  موج جديد جدايي از فرقه رجوي به راه افتاده است

   نابوديمرداب 
  محمدجواد نوع پرور
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عبدالكريم ابراهيمي، عضو نجات يافته از 
فرقه رجوي، از يك رفتار كثيف غيراخالقي 
براي كنترل مردان معترض در اين فرقه، پرده 

  .رداشتب
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

روايت اين عضو نجات يافته از ترفند برخورد و 
آرام نمودن مرداني كه در اين فرقه دچار 
تناقض هاي مختلف مي شوند را در زير 

يكي از بندهاي انقالب مريم كه بايد  :خوانيد مي
يعني » سين«كردند بند  همه از آن عبور مي

ن معني كه زمان سرنگوني بدي. سرنگوني بود
رسيده و بايد همه تالش كنيم كه در يك سال 

اگر به تأخير . آينده سرنگوني را محقق كنيم
بيفتد مقصر تك تك افرادي هستند كه وارد 

در اين راستا . بحث سرنگوني نشده اند
شد و همه  ترين نشستها برگزار مي طوالني

در . گزارش عبور از بحث سرنگوني مي نوشتند
ين بين تناقضات زيادي وجود داشت از جمله ا

وضعيت ضعيف دولت عراق به علت جنگ 
كويت و شكست ارتش عراق و تخريب زير 

هاي  ساخت هاي اقتصادي آن كشور و تحريم
سؤال اين بود چطور مي شود در .  بي سابقه

اين شرايط سرنگون كرد؟ زماني كه عراق 
 قدرت داشت نتوانستيم االن با چه مكانيزمي

شد و  كنيم؟ اين تناقضات جمع مي سرنگون مي
رجوي هم به دنبال . به دست رجوي مي رسيد
يعني » بستن شكاف«آن بحثي آورد به اسم 

كه افراد ذهنشان را گِل بگيرند و جز به 
سرنگونى و تحقق آن فكر نكنند و هر گونه 
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 توي دلم نبود، حدس مي زدم دوباره دل
ضربان قلبم را . مرا به زندان خواهند برد

شنيدم، از شكنجه و زندان انفرادي وحشت  مي
اما نه، گويا وضعيت سازمان بدتر . زيادي داشتم

مرا . از آن چيزي بود كه من فكرش را مي كردم
با يك جيپ از مقر خارج و به يك مقر ستادي 

دقيقه انتظار در يك اتاق در بردند، بعد از چند 
بسته، مرا وارد اتاقي كردند كه چند زن دور ميز 
نشسته بودند و مهناز شهنازي، سر ميز نشسته 

  .بود
همه ابتدا شروع به تعريف و تمجيد كردند، 
بعد شروع به گريه كردند كه نرو، بعد كه 
واكنش هاي منفي من را ديدند، از روي 

ار داشت و او كاغذي كه پشت گل روي ميز قر
فقط مي ديد، سراغ محور بعدي رفت و لحنش 

اما باز هم من سفت و محكم . كمي تندتر شد
باالخره گفت برو، اما اين خيانتي است . ايستادم

  !در حق خون شهداء
مرا به اتاق بردند و دستور دادند لباسهاي 
نظامي ام را، با يك پيراهن و شلوار بسيار 

ا وارد محوطه اي بعد من ر. معمولي عوض كنم
كردند كه ديگر بچه هائي را ديدم كه آنها هم 

، بعد از سال ها اسارت در فرقه 1383سال 
يكتاتوري رجوي، مريم رجوي پيامي داد بدين د

هركس تا اينجا با ما بوده، اكنون «مضمون كه، 
  ».مي تواند از ما جدا شود

تحليلي فراق، فريد، - به گزارش پايگاه خبري
عضو انجمن نجات مركز آذربايجان شرقي 

به اذعان اكثر كساني كه تا به حال از : نوشت
فرصت اين سازمان جدا شدند، اين اولين 

رسمي جدائي از سازمان بوده است، اين اولين 
بار بود كه درب هاي خروجي سازمان بدون 

  .شكنجه و زندان، باز شد
. من با ترس و لرز، درخواست خروج دادم

فكر مي كردم فقط من اين جرات را پيدا كردم، 
وقتي مسئولم اين گزارش را از من گرفت، 

حظه  از ل. نگاهي معنادار به من كرد و رفت
تحويل گزارش معاون فرمانده  دسته،  هر جا 
مي رفتم كنارم مي ايستاد، اما كالمي حرف 

گويا يك زنداني را به او تحويل دادند . نمي زد
خيلي زود شايد كمتر از . كه مواظبش باشد

نصف روز طول كشيد كه در نانوائي مشغول كار 
دسته سراغم آمد و گفت » اف«كارگري بودم و 

  .برويم
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 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

 

   از يك رفتار كثيف غيراخالقي در فرقه رجوي عبدالكريم ابراهيمي افشاگري
  

  كنترل مردان معترض توسط زنان فرمانده
 

شكافي در ذهن بايد بسته شود و اين بند در 
تروريستي در داخل زماني بود كه عمليات هاي 

شهرهاي ايران انجام مي گرفت و شخصيت 
براي . كردند هاي مختلف را در ايران ترور مي

دست «آن هم ترانه درست كرده بودند به اسم 
كه در » تو دست هم بديم، شكاف ها رو ببنديم
من . شد تجمعات به صورت جمعي خوانده مي 

در اين بحث غرق در تناقض بودم و به خودم 
توانستم به زور بقبوالنم كه ما تا يك سال  نمي

ديگر سرنگون مي كنيم، به همين دليل به 
اصطالح مجاهدين روي ميز بودم و از بحث 
. سرنگوني و بستن شكاف ذهن عبور نكرده بودم

يك شب يازده شب بعد از خاموشي روي تخت 
هنوز خوابم نبرده بود كه معاون لشكر آمد 

ني كارت داره، باالي سرم و گفت، خواهر فال
من مرگ خودم را از خدا  .بلند شو برو اتاقش

. مي خواستم تا اينكه بروم پيش فرمانده مركز
روم  چون تصور داشتم كه زير تيغ و تپانچه مي

و االن اتاق پر از فرماندهان است براي تنبيه 
من، اما بر خالف تصورم وقتي كه در زدم و وارد 

بر خالف . ودمركز ب» اف«شدم فقط خواهر رده 
انتظارم با خنده از من استقبال كرد و دعوت 
كرد كه نزديك ترين صندلي به خودش 

خوش و بش خيلي جذابي داشت كه . بنشينم
چون گزارش هاي من  .من متعجب شده بودم

و تناقضاتم را خوانده بود رفت روي بحث كه ما 
قرار . همه تعهد داديم براي خواهر مريم باشيم

ذهنمون به آن قانع نيست نيست چيزي كه 
برادر و خواهر . مانع ما براي خواهر مريم شود

بند انقالب آوردند كه سال سرنگوني است، هنر 
ما اين است كه سمعاً و طاعتاً لبيك گوي 

ادامه داد و گفت، من . رهبري باشيم، همين
دانم تو مي تواني، چون تو بچه خواهر مريم  مي

كالت جلويم بعد يك چاي با دو عدد ش. هستي
من . گذاشت كه من تا آن موقع نديده بودم

خجالت مي كشيدم چاي بخورم، چند بار 
تعارف كرد و خودش آمد روي صندلي سمت 
چپم نشست و شروع به نوشيدن چاي كرد و 
من هم چاي رو با شكالت كه خيلي دوست 

حرف آخرش . داشتم، البته با خجالت نوشيدم
ي نه اينكه اين بود كه تو بايد شكاف ببند

  .شكاف زي باشي
 كرد كه  او به عمد اين كلمه طوري ادا مي

نفر را روي جنسيت تحريك كند ولي من 
خودم را به نفهميدن زدم، اما همين ترفند 
رجوي با استفاده از اهرم زنان براي به دام 
انداختن مردان كه خالف بحث انقالب 
 خودشان بود ادامه داشت و مزورانه نفرات را  در 
چنبره و اسارت ذهني با هر شيوه اي نگه 

كرد  اگر نفر اين مرحله را هم رد مي. داشتند مي
شود راه هاي وحشيانه تر مانند  و قانع نمي

زنداني، شكنجه و سربه نيست شدن در انتظار 
در نمونه ديگر يكي از بندهاي انقالب  .بود

بود كه بعد » همرديفي«كذايي ايدئولوژيكي بند 
ولي مهوش سپهري معروف به جالد از مسئول ا

رجوي ابداع كرد و تمام » نسرين«شكنجه گر، 
محتواي آن اين بود . افراد وارد اين بحث شدند

كه بايد همه مثل نسرين چيزي از خود نداشته 
و سرسپار تمام عيار باشند و مثل موم در دست 
رهبري بمانند و رهبري هر طوري خواست 

د و گزارش اين بحث سنگيني بو. شكل دهد
تناقضات باال مي رفت كه پيشرفت محتوايي 

لذا بحثي به آن اضافه شد به اسم . وجود ندارد
يعني اگر عاشق » شما عاشق نشدي«اين كه 

شما عاشق . رهبري باشيد همه چيز حل است
وقتي . نشديد كه در اين بحث لنگ مي زنيد

فردي كه در اين بند مشكل داشت و تناقض 
نان فرمانده، فرد را صدا مي نوشت يكي از ز

زد و بحث عاشق نشدي را طوري بيان  مي
  .شد كرد كه نفر دچار لحظه مي   مي

اما همين كارها و اعمال زنان در تشكيالت 
  .ها در محفل هاي دو نفره بود ورد زبان

االن هم در كشور آلباني و در پادگان فرقه 
نشستها شروع شده است و با سس تحريك 

ن مي خواهند چند صباحي از مردان توسط زنا
ريزش نيرو جلوگيري نمايند اما راهي براي 
مسعود و مريم رجوي جز تن دادن به واقعيات 

  .موجود نمانده است

تعداد . مثل من درخواست خروج داده بودند
زياد بود، نزديك ده ها نفر آنجا منتظر وسيله 
اي بودند كه همه را به كمپ آمريكائي ها 

  .منتقل كنند
اتوبوسي آمد و همه سوار شديم، اتوبوس 

شد و به عراقي كه از مقرهاي اشرف دور مي 
سمت نيروهاي آمريكائي مي رفت، با آخرين 
نگاههايم به مقرهاي سياه اشرف، يكبار ديگر 
تمام دوران بدبختي هايم در سازمان مثل برق 

  .از جلوي چشمانم گذشت
كساني كه ما را تحويل آمريكائي ها مي 
دادند، همه از شكنجه گران رجوي بودند، هرگز 

ان را فراموش اين آخرين نگاه هاي نفرات سازم
نمي كنم، با بدترين شكل ممكن، ما را در 
دنيايي كه قانونمندي هاي آن را فراموش كرده 

  .بوديم، ول كردند
 اما ته دلمان، همه خوشحال بوديم كه 
جانمان را برداشته و فرار كرديم، عطاي رجوي 

ديگر آينده هر چه . را هم به لقايش داديم
طعم . بودبود، بهتر از آن گذشته سياه  مي

شيرين آزادي را بعد از سالها براي اولين بار 
  .چشيدم مي

  

   از فرقه رجوي جدا شدند نفر500كه روزي 
 

  يافته  عضو نجات  - فريد  �
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عبدالكريم ابراهيمي، عضو نجات يافته از 
فرقه رجوي، از يك رفتار كثيف غيراخالقي 
براي كنترل مردان معترض در اين فرقه، پرده 

  .رداشتب
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

روايت اين عضو نجات يافته از ترفند برخورد و 
آرام نمودن مرداني كه در اين فرقه دچار 
تناقض هاي مختلف مي شوند را در زير 

يكي از بندهاي انقالب مريم كه بايد  :خوانيد مي
يعني » سين«كردند بند  همه از آن عبور مي

ن معني كه زمان سرنگوني بدي. سرنگوني بود
رسيده و بايد همه تالش كنيم كه در يك سال 

اگر به تأخير . آينده سرنگوني را محقق كنيم
بيفتد مقصر تك تك افرادي هستند كه وارد 

در اين راستا . بحث سرنگوني نشده اند
شد و همه  ترين نشستها برگزار مي طوالني

در . گزارش عبور از بحث سرنگوني مي نوشتند
ين بين تناقضات زيادي وجود داشت از جمله ا

وضعيت ضعيف دولت عراق به علت جنگ 
كويت و شكست ارتش عراق و تخريب زير 

هاي  ساخت هاي اقتصادي آن كشور و تحريم
سؤال اين بود چطور مي شود در .  بي سابقه

اين شرايط سرنگون كرد؟ زماني كه عراق 
 قدرت داشت نتوانستيم االن با چه مكانيزمي

شد و  كنيم؟ اين تناقضات جمع مي سرنگون مي
رجوي هم به دنبال . به دست رجوي مي رسيد
يعني » بستن شكاف«آن بحثي آورد به اسم 

كه افراد ذهنشان را گِل بگيرند و جز به 
سرنگونى و تحقق آن فكر نكنند و هر گونه 
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 توي دلم نبود، حدس مي زدم دوباره دل
ضربان قلبم را . مرا به زندان خواهند برد

شنيدم، از شكنجه و زندان انفرادي وحشت  مي
اما نه، گويا وضعيت سازمان بدتر . زيادي داشتم

مرا . از آن چيزي بود كه من فكرش را مي كردم
با يك جيپ از مقر خارج و به يك مقر ستادي 

دقيقه انتظار در يك اتاق در بردند، بعد از چند 
بسته، مرا وارد اتاقي كردند كه چند زن دور ميز 
نشسته بودند و مهناز شهنازي، سر ميز نشسته 

  .بود
همه ابتدا شروع به تعريف و تمجيد كردند، 
بعد شروع به گريه كردند كه نرو، بعد كه 
واكنش هاي منفي من را ديدند، از روي 

ار داشت و او كاغذي كه پشت گل روي ميز قر
فقط مي ديد، سراغ محور بعدي رفت و لحنش 

اما باز هم من سفت و محكم . كمي تندتر شد
باالخره گفت برو، اما اين خيانتي است . ايستادم

  !در حق خون شهداء
مرا به اتاق بردند و دستور دادند لباسهاي 
نظامي ام را، با يك پيراهن و شلوار بسيار 

ا وارد محوطه اي بعد من ر. معمولي عوض كنم
كردند كه ديگر بچه هائي را ديدم كه آنها هم 

، بعد از سال ها اسارت در فرقه 1383سال 
يكتاتوري رجوي، مريم رجوي پيامي داد بدين د

هركس تا اينجا با ما بوده، اكنون «مضمون كه، 
  ».مي تواند از ما جدا شود

تحليلي فراق، فريد، - به گزارش پايگاه خبري
عضو انجمن نجات مركز آذربايجان شرقي 

به اذعان اكثر كساني كه تا به حال از : نوشت
فرصت اين سازمان جدا شدند، اين اولين 

رسمي جدائي از سازمان بوده است، اين اولين 
بار بود كه درب هاي خروجي سازمان بدون 

  .شكنجه و زندان، باز شد
. من با ترس و لرز، درخواست خروج دادم

فكر مي كردم فقط من اين جرات را پيدا كردم، 
وقتي مسئولم اين گزارش را از من گرفت، 

حظه  از ل. نگاهي معنادار به من كرد و رفت
تحويل گزارش معاون فرمانده  دسته،  هر جا 
مي رفتم كنارم مي ايستاد، اما كالمي حرف 

گويا يك زنداني را به او تحويل دادند . نمي زد
خيلي زود شايد كمتر از . كه مواظبش باشد

نصف روز طول كشيد كه در نانوائي مشغول كار 
دسته سراغم آمد و گفت » اف«كارگري بودم و 

  .برويم
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   از يك رفتار كثيف غيراخالقي در فرقه رجوي عبدالكريم ابراهيمي افشاگري
  

  كنترل مردان معترض توسط زنان فرمانده
 

شكافي در ذهن بايد بسته شود و اين بند در 
تروريستي در داخل زماني بود كه عمليات هاي 

شهرهاي ايران انجام مي گرفت و شخصيت 
براي . كردند هاي مختلف را در ايران ترور مي

دست «آن هم ترانه درست كرده بودند به اسم 
كه در » تو دست هم بديم، شكاف ها رو ببنديم
من . شد تجمعات به صورت جمعي خوانده مي 

در اين بحث غرق در تناقض بودم و به خودم 
توانستم به زور بقبوالنم كه ما تا يك سال  نمي

ديگر سرنگون مي كنيم، به همين دليل به 
اصطالح مجاهدين روي ميز بودم و از بحث 
. سرنگوني و بستن شكاف ذهن عبور نكرده بودم

يك شب يازده شب بعد از خاموشي روي تخت 
هنوز خوابم نبرده بود كه معاون لشكر آمد 

ني كارت داره، باالي سرم و گفت، خواهر فال
من مرگ خودم را از خدا  .بلند شو برو اتاقش

. مي خواستم تا اينكه بروم پيش فرمانده مركز
روم  چون تصور داشتم كه زير تيغ و تپانچه مي

و االن اتاق پر از فرماندهان است براي تنبيه 
من، اما بر خالف تصورم وقتي كه در زدم و وارد 

بر خالف . ودمركز ب» اف«شدم فقط خواهر رده 
انتظارم با خنده از من استقبال كرد و دعوت 
كرد كه نزديك ترين صندلي به خودش 

خوش و بش خيلي جذابي داشت كه . بنشينم
چون گزارش هاي من  .من متعجب شده بودم

و تناقضاتم را خوانده بود رفت روي بحث كه ما 
قرار . همه تعهد داديم براي خواهر مريم باشيم

ذهنمون به آن قانع نيست نيست چيزي كه 
برادر و خواهر . مانع ما براي خواهر مريم شود

بند انقالب آوردند كه سال سرنگوني است، هنر 
ما اين است كه سمعاً و طاعتاً لبيك گوي 

ادامه داد و گفت، من . رهبري باشيم، همين
دانم تو مي تواني، چون تو بچه خواهر مريم  مي

كالت جلويم بعد يك چاي با دو عدد ش. هستي
من . گذاشت كه من تا آن موقع نديده بودم

خجالت مي كشيدم چاي بخورم، چند بار 
تعارف كرد و خودش آمد روي صندلي سمت 
چپم نشست و شروع به نوشيدن چاي كرد و 
من هم چاي رو با شكالت كه خيلي دوست 

حرف آخرش . داشتم، البته با خجالت نوشيدم
ي نه اينكه اين بود كه تو بايد شكاف ببند

  .شكاف زي باشي
 كرد كه  او به عمد اين كلمه طوري ادا مي

نفر را روي جنسيت تحريك كند ولي من 
خودم را به نفهميدن زدم، اما همين ترفند 
رجوي با استفاده از اهرم زنان براي به دام 
انداختن مردان كه خالف بحث انقالب 
 خودشان بود ادامه داشت و مزورانه نفرات را  در 
چنبره و اسارت ذهني با هر شيوه اي نگه 

كرد  اگر نفر اين مرحله را هم رد مي. داشتند مي
شود راه هاي وحشيانه تر مانند  و قانع نمي

زنداني، شكنجه و سربه نيست شدن در انتظار 
در نمونه ديگر يكي از بندهاي انقالب  .بود

بود كه بعد » همرديفي«كذايي ايدئولوژيكي بند 
ولي مهوش سپهري معروف به جالد از مسئول ا

رجوي ابداع كرد و تمام » نسرين«شكنجه گر، 
محتواي آن اين بود . افراد وارد اين بحث شدند

كه بايد همه مثل نسرين چيزي از خود نداشته 
و سرسپار تمام عيار باشند و مثل موم در دست 
رهبري بمانند و رهبري هر طوري خواست 

د و گزارش اين بحث سنگيني بو. شكل دهد
تناقضات باال مي رفت كه پيشرفت محتوايي 

لذا بحثي به آن اضافه شد به اسم . وجود ندارد
يعني اگر عاشق » شما عاشق نشدي«اين كه 

شما عاشق . رهبري باشيد همه چيز حل است
وقتي . نشديد كه در اين بحث لنگ مي زنيد

فردي كه در اين بند مشكل داشت و تناقض 
نان فرمانده، فرد را صدا مي نوشت يكي از ز

زد و بحث عاشق نشدي را طوري بيان  مي
  .شد كرد كه نفر دچار لحظه مي   مي

اما همين كارها و اعمال زنان در تشكيالت 
  .ها در محفل هاي دو نفره بود ورد زبان

االن هم در كشور آلباني و در پادگان فرقه 
نشستها شروع شده است و با سس تحريك 

ن مي خواهند چند صباحي از مردان توسط زنا
ريزش نيرو جلوگيري نمايند اما راهي براي 
مسعود و مريم رجوي جز تن دادن به واقعيات 

  .موجود نمانده است

تعداد . مثل من درخواست خروج داده بودند
زياد بود، نزديك ده ها نفر آنجا منتظر وسيله 
اي بودند كه همه را به كمپ آمريكائي ها 

  .منتقل كنند
اتوبوسي آمد و همه سوار شديم، اتوبوس 

شد و به عراقي كه از مقرهاي اشرف دور مي 
سمت نيروهاي آمريكائي مي رفت، با آخرين 
نگاههايم به مقرهاي سياه اشرف، يكبار ديگر 
تمام دوران بدبختي هايم در سازمان مثل برق 

  .از جلوي چشمانم گذشت
كساني كه ما را تحويل آمريكائي ها مي 
دادند، همه از شكنجه گران رجوي بودند، هرگز 

ان را فراموش اين آخرين نگاه هاي نفرات سازم
نمي كنم، با بدترين شكل ممكن، ما را در 
دنيايي كه قانونمندي هاي آن را فراموش كرده 

  .بوديم، ول كردند
 اما ته دلمان، همه خوشحال بوديم كه 
جانمان را برداشته و فرار كرديم، عطاي رجوي 

ديگر آينده هر چه . را هم به لقايش داديم
طعم . بودبود، بهتر از آن گذشته سياه  مي

شيرين آزادي را بعد از سالها براي اولين بار 
  .چشيدم مي

  

   از فرقه رجوي جدا شدند نفر500كه روزي 
 

  يافته  عضو نجات  - فريد  �
  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

8  2  
 

ي
يل
حل
ي ت

بر
خ
ه 
جل

م
 

ا    27شماره   ا  ا  ا    1400  بهار   

 

3 

  ينهآ

 ايام

ا    27شماره   ا  ا  ا    1400  بهار   

 

 فــراق نامه

3 

  فــراق نامه

3 

 

ي
يل
حل
ي ت

بر
خ
ه 
جل

م
 

شيطاني آزادانه زندگي نموده و بتواند با آنها به 
روند فرارهاي روزانه و  .راحتي ارتباط بگيرد

هفتگي نيز اين نويد را به خانواده ها مي دهد 
كه روزهاي فراق ديگر رو به پاياني نهاده اما 
آنچه در اين ميان مهم است تالش بيش از 
پيش خانواده ها از طريق فعاليت رسانه اي براي 

خانواده  .آگاهي بخشي به اين اسيران مي باشد
 رجوي نبايد نااميد هاي اسيران گرفتار در فرقه

شوند و مطمئن باشند كه صداي آنها شنيده 
شده و در نجات عزيزانشان كارساز است؛ 
خانواده ها به يقين در آينده نزديك نتيجه 

  .تالش هايشان را خواهند ديد
  
  

88  5  

 ميز خبر

 

 

 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  

  ي وامانده در فرقه رجوي براي كنترل اعضارفند آخرين ت
  هاي مداربسته دوربيننصب 

  »3اشرف «هاي   در توالت
 

مدتي است كه موج جديد جدايي از فرقه 
تروريستي رجوي شروع به حركت نموده و 

اري براي مريم رجوي سراسيمه به دنبال راهك
  .جلوگيري از آن است

تحليلي فراق، اين - به گزارش پايگاه خبري
روزها درون تشكيالت فرقه رجوي به شدت 
بحران زده شده و سران فرقه نيز در مرداب 

  .نابودي و ريزش نيرو دست و پا مي زنند
سران فرقه رجوي براي جلوگيري از اين 
موج فزاينده، نشست هاي دروني و غسل هاي 

 را كم نمودند و سعي دارند نيروها را با هفتگي
موضوعاتي پيش پا افتاده چون تعهد نامه و 

اغلب اعضاي باقي .تماشاي فيلم سرگرم نمايند
مانده در فرقه رجوي ديگر صبرشان لبريز شده 

اند كه تمام حرف هاي رجوي بر اسب  و فهميده
دروغ سوار است اما به جهت شرايط جسمي و 

ايي و جرات بيرون آمدن را از سني متاسفانه توان
  .دست داده اند

اينكه تاريخ مصرف اين فرقه تروريستي 
تمام شده بر كسي پوشيده نيست اما بايد 
منتظر ماند و ديد كه اين اسيران كمر همت 
خود را بسته و دنياي آزاد قدم مي گذارند يا 

اغلب خانواده هاي اين اعضا مي خواهند  خير؟
 دنيا غير از آن مقر عزيزانشان در هر كجاي

  
 

 

 

من مستمري را از 1399 تا سال 1396سال 
گرفتم ولي در زمان گرفتن  سازمان مي

مستمري از من خواسته مي شد و تعهد 
گرفتند بايد در رابطه با دوستانم جاسوسي  مي

بكنم و هر روز خبرهاي آنها را به سازمان اطالع 
در چند مورد به دليل مخالفت من . بدهم
مري من را تعليق كردند ولي دوباره با مست

من بدليل . گرفتن تعهد پول را پرداخت كردند
نبود كار و پول اجاره خانه و مايحتاج روزانه 
. مجبور بودم كه به خواسته هاي آنها تن بدهم

در سه ماه گذشته هيچ پولي به من داده نشد 
ولي از طريق دوستانم به من كمك مي شد كه 

در اين مدت به دليل .  بكنماموراتم را سپري
نداشتن پول كافي براي اجاره خانه و غذا مجبور 
شدم به مدت يك ماه و شش روز در غارهاي 
ارتفاعات تيرانا در منطقه كشار و مدتي هم در 
كنار خيابان شب را به صبح سپري كنم و در 
اين مدت هيچ پولي نداشتم كه مايحتاج را 

دم آلباني كمك در همين ايام از مر. تامين كنم
گرفتم و مغازه داران به من  غذايي و غيره را مي

 سال 30من بعد از حدود . كمك مي كردند
خدمت كردن به اين سازمان بايد آواره و 
گرسنه در خيابان مي ماندم در صورتي كه 
سازمان تعهد داده بود كه در هر شرايطي من را 
تامين مالي كند ولي من را در كشوري كه نه 

هست و نه كميسارياي عالي پناهندگان كه كار 
  ».ما را تامين كند رها كرد

با خواندن سرنوشت تك تك دوستانم، بعد 
از رهائي از فرقه، تنها توانستم اشكي را براي 

  .همراهي با درد و غم آنان، هديه كنم
اما االن دوران عوض شده است، 
جداشدگان در هر نقطه اين كره خاكي، عليه 

خواهي برخاستند، عمر و جواني رجوي به داد
همه ي ما رفته كه سرمايه اي برگشت ناپذير 

مسعود رجوي از ترس تك تك ما، به . است
مريم رجوي هم كه . سوراخ موش خزيده است

در حد و اندازه اي نيست كه توان روياروئي با ما 
را داشته باشد، اما به حول و قوه الهي، اين دو را 

گين شان، به زير از تاج و تخت سلطنت نن
  .خواهيم كشيد

  

همه اين بالها سرنوشت هاي تكراري بود 
آن . كه به سر تك تك ما جداشدگان مي آمد

 تن از سازمان جداشدند، فقط 500روز بالغ بر 
  .در يك روز

اكنون مشغول زندگي هستم، ازدواج كردم، 
ارم، فرزند ادامه تحصيل دادم، شغل مناسبي د

دارم، خالصه با تمام كم و كاستي هايم، 
طعم . خوشبخت هستم، چرا كه آزاد هستم

آزادي از هر چيزي شيرين تر است و آنرا با 
  .هيچ متاع گرانبهائي عوض نمي كنم

اما دلم گاه و بي گاه به درد مي آيد، وقتي 
سرنوشت دوستاني رامي شنوم كه بعد از سالها، 

و سرنوشت هاي خوبي دست به جدائي زدند 
يكي از آخرين نمونه ها را مالحظه . پيدا نكردند

  :بفرمائيد
بعد از اعزام به آلباني «: ب مي گويد.آقاي م

خواستار خروج از سازمان شدم و بعد از مدتي 
توانستم تشكيالت فرقه مجاهدين را ترك كنم 
و به مدت شش روز در هتلي در تيرانا ماندم و 

از . به كميساريا معرفي كردمبعد از آن خودم را 

دوربين هاي راهنمايي و رانندگي براي كنترل 
بيشتر امور ترافيكي در حال افزايش بود همين 

ن را در بوق و كرنا كرده عناصر فرقه رجوي آ
بودند كه چرا در امور شخصي افراد دخالت 

اما هم اكنون بايد از پوشك پوشان  .كنيد مي
بررسي مدت زماني كه يك : فرقه رجوي پرسيد

عضو در داخل توالت به سر مي برد در كجاي 
فرمان ده ماده اي مريم قجرتان براي ايران آزاد 

  جاي دارد؟
  

رجوي در آخرين  پوشك پوشان فرقه
تاكتيك خود براي كنترل اعضاي وامانده به اين 

» 3اشرف «هاي  جه رسيدند كه در توالتنتي
  .هاي مدار بسته نصب كنند دوربين

تحليلي فراق، يكي - به گزارش پايگاه خبري
از بحران هايي كه فرقه رجوي اخيرا با آن 
مواجه شده، اين است كه برخي اعضا با 

هاي اندكي كه جمع كردند توانستند يك  پول
گوشي دست دوم يا ارزان قيمت تهيه كنند و 
بوسيله آن با خانواده ها و دوستان خود به 

  .صورت مخفيانه ارتباط برقرار نمايند
اين تماس ها عمدتا به صورت چت 
نوشتاري انجام مي شود اما از آنجايي كه در 

دوربين هاي مدار بسته » 3اشرف «همه جاي 
كار گذاشته شده و هم جاسوس هاي رجوي 

اين همه جا فعال هستند، تنها جاي ايمن براي 
  .ارتباط توالت ها بودند

جامعه بي طبقه توحيدي كه مسعود رجوي 
وعده هاي آن را مستمر به همگان مي داد و 

است، شهري ! مي دهد دقيقا اين آرمان شهر
كه ديگر توالت ها هم آنجا امن و راحت 

  .محسوب نمي شوند
با اقداماتي كه انجام يافته مشاهده مي شود 

 رجوي منحصر به ديگر كنترل اذهان در فرقه
نشست هايي نيست كه روزانه برگزار مي شود 
بلكه به كنترل شخصي ترين رفتارهاي روزانه 

  .افراد نيز گسترش يافته است
جالب است بدانيد وقتي در داخل ايران 

  

  موج جديد جدايي از فرقه رجوي به راه افتاده است

   نابوديمرداب 
  محمدجواد نوع پرور
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  سركوب

  
  

  پاشاند؟  از هم راكانون خانوادهرا چرجوي 
  

    عضو نجات يافته-  ا. ع �
 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  

 

سپس به صورت فرماليته جايگاه . خود فكر كند
مردان فرمانده را به زنان داد و مردان در اين 

اه زن در نقطه ولي جايگ.  نقطه سركوب شدند
فرماندهي يك جايگاه واقعي بر اساس صالحيت 
نبود بلكه ابزار بدون چون و چرا براي اجراي 

رهبري سازمان و  دستورات ديكته شده
سركوب مردان و كشتن هويت خود زنان قرار 

  .داشت
در فرقه رجوي زن حق صحبت كردن با 

ها و  اتاق كار و محل نشست زن. مرد را نداشت
  .سازي شدمردها جدا

زن حق نداشت در مسير تردد خود با 
  .خودرو، مردي را سوار كند

جايگاه و زمانبندي سوخت زدن به 
خودروها هم روز فرد و زوج شده بود و زن و 
مرد حق نداشتند در يك روز با هم سوخت 

  .گيري كنند
براي جلوگيري از توليد مثل و نهايت 
شقاوت رجوي در حق زنان، تحت عمل 

كرد كه انگيزه و  حم شان را خارج ميجراحي، ر
فكر زندگي در بيرون تشكيالت را از آن ها 

  .بگيرد

بدترين سركوب ها و كشتن شخصيت زنان 
در نشست هاي تشكيالتي زنان قرار داشت تا  

در اين . كامال و مطمئناً مطيع و فرمانبر شوند
نشسست ها توهين هايي به زنان و توسط خود 

ن آن ها دود از كله آدم شد كه شنيد زنان مي 
  .كند بلند مي

استفاده از خصلت زنانگي زن براي نگه 
داشتن مردان يا رويارويي با افراد بيرون از 
تشكيالت براي نزديك كردن آن ها به سازمان 

  .و هزاران نمونه از اين دست
حال با اين اوصاف آيا فرقه رجوي آن چه 
كه در رابطه آزادي زن و دادن نقش و 

يت اصلي به آن اين قدر تبليغاتش گوش مسئول
گويد، واقعيت دارد؟  فلك را كر كرده است مي

مسعود و مريم رجوي شيادهايي بيش نيستند 
كه نه تنها زن ستيز ترين هستند بلكه با 
شيادي و براي رد گم كردن، خود را مدافع 
حقوق زن جلوه مي دهند و زن را فقط در 

ي و آزادي خدمت خود مي خواهند و اال برابر
زن براي رجوي هيچ مفهومي ندارد و سنگ زن 
به سينه زدن و مدافع حقوق زن بودن دروغ و 

  .فريبي بيش نيست و نخواهد بود
  
  
  

در سازمان به اصطالح مجاهدين خلق 
  رجوي سكان كه مسعود و مريم) فرقه رجوي(

دار آن هستند، وضعيت و جايگاه زن در چه 
نقطه اي قرار دارد؟ آيا تبليغاتي كه اين فرقه در 
رابطه با نقش و آزادي زن  پيش مي برد 
واقعيت دارد؟ آيا برابري زن و مرد در تبليغات 
بيروني فرقه واقعي است؟ آيا به معني واقعي 

ري كلمه زنان در فرقه رجوي به آزادي و براب
رسيده اند يا بعنوان ابزاري رباط گونه در 

  خدمت اهداف مسعود رجوي قرار دارند؟
واقعيت اين است كه زنان در فرقه و 
تشكيالت رجوي هيچ اراده و اختياري كه 
خداوند در نهاد بشري قرار داده، از خود ندارند 
زيرا رجوي با سيستم كيش شخصيتي كه براي 

مال تمام افراد وجود و بقاء خود داير كرده ع
اسير در تشكيالتش را برده و بنده خود ساخته 
و در اين راستا استثمار و در خدمت گرفتن 

  .جسم و روح زنان بسيار بارز و برجسته است
مسعود رجوي كه براي پيشبرد اهدافش، 
زن فريبكار و هزار چهره يعني مريم رجوي را 

 از شوهر ديگري 1364در اختيار دارد و سال 
 و به تصاحب خود در آورد با مكانيزمي به ربوده

نام انقالب ايدئولوژيك، زمينه تسلط بر روح و 
  .جسم افراد به خصوص زنان فراهم كرد

اولين عملكرد رجوي براي به خدمت 
گرفتن تمام عيار زن و تبديل كردنش به يك 
ربات كه مي بايد برنامه ريزي رجوي را مو به مو 

 اختياري نداشته باشد، اجرا كند و از خود اراده و
اين بود كه كانون خانواده و زندگي مشترك زن 
و مرد را به اسم انقالب ايدئولوژيكي از هم 

طالق هاي اجباري در سازمان . پاشاند
 عموميت پيدا كرد و 1370مجاهدين از سال 

مردان به يك . همه به اجبار تن به طالق دادند
 و شكل در اين ميان سركوب و استثمار شدند

زنان به صورت مضاعف و بدون اما و اگر  قرباني 
  .اين هدف شوم رجوي شدند

در مرحله بعد، عالئق مادري از آن ها گرفته 
شد و زن حق نداشت به كسي حتي فرزند 

 

 

. هاي ديگر آموزش مي داد را به تيم ما و تيم
همچنين وي فردي بود كه افراد را رصد 

. داد كرد و سر هر چيزي به افراد گير مي مي
مثالً من و دوستم در حال صحبت بوديم و 

خواستيم واكمن معاوضه كنيم كه او ديد و  مي
من گير داد كه همين نزديك بود به بعد به 

وي بعد از ورود به آلباني . مشاجره كشيده شود
او . ها گمارده شد در دفتر فرقه خاص جدا شده

همراه با عبداله در زمان پرداخت مستمري به 
ها بدنبال گرفتن اطالعات از افراد  جدا شده

  ».بود
اسيران «جدا شده ديگري با نام مستعار 

چماقداران و «ي را از ، انتظار»تيرانا
كند كه  مريم رجوي معرفي مي» سرسپردگان

با افراد به قول خودشون محفلي و معترض «
كرد و آنها را كتك كاري  برخورد فيزيكي مي

كرد و نيروي واكنش سريع براي سركوب و  مي
  ».كتك كاري افراد بنگالي و تحت برخورد بود

عضو سابق ديگري با نام فتح اله فتحي 
احمد انتظاري در «: نويسد ه انتظاري ميدربار

به دليل مسئوليت و . ظاهر افسر توپخانه بود
شناختي كه از او داشتم كار اصلي او تا زماني 
كه من بودم عبارت بود از جمع آوري گزارشات 

ها تجزيه و تحليل  نيرويي از فرماندهان يگان
وضعيت افراد مراقبت و كنترل نامحسوس افراد، 

رادي با افراد در دفتر كارش گفتگوي انف
، جمع بندي وضعيت تشكيالتي و )بازجويي(

» .امنيتي نفرات و گزارش به مراتب باالتر بود
همچنين، محمد رزاقي، عضو سابق سازمان از 

كند و  فرانسه، نظرات ديگران را كامل مي
  .مي خواند» فاالنژ رجوي داعشي«انتظاري را 

هنوز امروز، احمد انتظاري در حالي كه 
چندان به سن پيري نرسيده بود، بدرود حيات 

او بخش عمده عمر خود را صرف . گفته است
اي  خدمت به ساختار خشونت طلب و فرقه

مجاهدين خلق كرد، در حالي كه نه تنها در 
ميان همرزمانش از خود نام نيكي به جا 

هاي تشكيالت يا از  نگذاشت، بلكه در رسانه
ديري از سوي رهبري تشكيالت هيچ تق

  . ساله اش نشد48خدمات 
چنانچه فتح اله فتحي به درستي اشاره 

رجوي به هيچ كس رحم نخواهد كرد «: كند مي
حتي شكنجه . و همه را به كام مرگ خواهد داد

زيرا ! گران و پاچه گيران دست آموز خودش را 
رجوي براي ادامه حيات ننگينش از خون 

  ».ارتزاق مي كند
  
 

ه رجوي در  رسانه هاي فرقچند وقت پيش
يك پيام كوتاه خبر درگذشت عضو با سابقه 

  .تشكيالت احمد انتظاري را درج كردند
تحليلي فراق به - به گزارش پايگاه خبري

نقل از انجمن نجات مركز فارس، از اين پيام 
يابيم كه اين فرد كه به هنگام  كوتاه در مي

 سالگي به 19 سال داشت، در سن 67مرگ 
روز مرگ در خدمت تشكيالت پيوسته و تا 

البته در خبر درگذشت او از . تشكيالت بود
خدماتش در درون تشكيالت چيزي عنوان 

  .نشده است
اما واكنش اعضاي جدا شده از فرقه  به 
خبر فوت انتظاري ابعادي از خدمات تشكيالتي 
وي به كيش شخصيتي مسعود رجوي را روشن 

علي هاجري، يكي از اعضاي جدا شده . كند مي
جاهدين در آلباني، در واكنش به اين خبر از م

احمد «: نويسد در صفحه فيس بوك خود، مي
انتظاري ساليان در قسمت توپخانه ارتش 

كرد و همه افراد از او دوري  رجوي خدمت مي
 در قرارگاه حبيب 1379وي در سال . كردند مي

 ميليمتري براي 60در بصره آموزش خمپاره 
اي ايران را به شليك به اهداف در داخل شهره

وي حدود يك ماه شليك خمپاره . عهده داشت

  
  گران  رجوي به شكنجه     
  گيران پاچه و      
   دست آموز خودش نيز    
   رحم نخواهد كرد     

  
  مزدا پارسي  اااا
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هست قلب هاي شكسته و دردمند التيام 
  .يابند مي

در روز جهاني مادر تبريكات خاص خودمان 
. را به مادران عزيز و زجر كشيده نثار مي كنيم

تبريكات خاص خودمان را به مادراني عطا 
كنيم كه هميشه با حضورشان احساس اميد  مي

به ما دست داده و در ديدار با آنان جز شور، 
  .عشق چيز ديگري حس نمي كنيمنشاط و 

به مادراني تبريك عرض مي كنيم كه 
حضورشان باعث نا اميدي كساني مي شود كه 

. فرزندان اين مرز و بوم را به اسارت گرفته اند
خداوند هميشه در اين قلب هاي بزرگ مادران 

  .بوده و نور اميدواري را بر ديگران گسترده است
ادراني اين روز خجسته و ميمون را به م

تبريك مي گوييم كه چين و چروك 
هايشان و اشك روي گونه هايشان باعث  چهره

خشم خدا شده و بي ترديد پروردگار تبارك و 
تعالي از اين همه ظلم و بي عدالتي بي تفاوت 

  .نخواهد گذشت
دستان مادران چشم انتظار را مي بوسيم و 

  .خاك پاي آنان مي شويم
  

ز جهاني مادر به گزارش فراق، تاريخچه رو
در اوايل سال هاي . به قرن نوزدهم برمي گردد

 ميالدي، يكي از فعاالن امور زنان 1850دهه 
، انجمن هايي با نام »اَن ريوس جارويس«به نام 

فعاليت هاي روز مادر تشكيل داد كه در ابتدا 
هدف اين انجمن ها، كمك به سربازان مجروح 

يجاد جنگ بود؛ اما بعدها هدف اصلي آن ها ا
. صلح و نزديكي دشمنان سابق به يكديگر شد

چندي بعد از جنگ اعضاي اين انجمن بيشتر 
  .شد و روز جهاني مادر را راه انداختند

  

 ماه مي در تقويم سال ميالدي به عنوان 12
  .روز جهاني مادر نامگذاري شده است

تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري
تشكل مادران قربانيان فراموش شده فرقه 
رجوي به همين بهانه با انتشار متني اين روز را 

  .گرامي داشته است
  :به گزارش فراق، در اين متن آمده است

با سالم و هزاران درود بر مادران 
سرزمينمان، سپاس خداي را كه در دل 

 مادراني وجود دارند هاي فرقه رجوي، تاريكي
كه روشنايي بخشِ مسير نجات از زندان فرقه 

خدا را شكر مادراني در كنارمان داريم . باشند مي
كه حضورشان قوت قلب سايرين بوده و با 
وجود نازنين شان مي توانيم اين حس خوب و 
البته قوي را به همه بشارت بدهيم كه تا مادر 

 مادر تا. هست، اميد، عشق و روشنايي هست
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  بدنه فرقه رجوي را 
  چه كساني تشكيل دادند؟

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

رهبر فرقه تروريستي رجوي ادعا مي كند 
كه جامعه بشري در نهايت به سمت برابري و 

ات پيش خواهد رفت ولي اين سمت و سو مساو
  .نياز به رهبري ذيصالح دارد

وي معتقد است كه تنها او مي تواند اين 
جامعه نوين را به وجود بياورد و بشريت را 

او مناسبات دروني سازمانش را . نجات بدهد
نمونه اي بدون جايگزين در همين مسير 

داند و ادعا مي كند آنچه كه براي آينده   مي
معه بشري فرض نموده، هم اكنون در درون جا

فرقه برقرار نموده و مي گويد كه مناسبات 
درون فرقه يا همان اشرف سه، همان مناسبات 

رجوي چپ و راست  !آرماني و توحيدي است
القاب پرطمطراق مي سازد و پز مي دهد اما 
خنده دار اينجاست كه نفرات از اين بهشت 

يگر كساني كه از طرف د .موعود فراري هستند
ها  قصد جدايي دارند را به بهانه هاي مختلف ماه

در قرنطينه نگه مي دارند تا بتوانند فرد را از 
بهانه هايي مانند  .تصميمش منصرف كنند

اينكه شما بايد تا زماني كه اطالعاتتان بسوزد 
بايد در قرنطينه بمانيد، سر پوشي براي هدف 

بارز و غير با اين حال تفاوت هايي . اصلي است
قابل انكار در درون فرقه وجود دارد اما رجوي 

. با نيرنگ بازي آن را وارونه جلوه مي دهد
تفاوت هاي بين مسئولين و اعضاء در فرقه، 
اظهرمن الشمس است و به سادگي قابل 

اين تناقض بزرگ توسط رهبر  .الپوشاني نيست
فرقه فرموله و به سر و بدنه تقسيم و نامگذاري 

اما اين تقسيم بندي واقعا يعني چه؟  .تشده اس
و اين آرمان شهر چه نقش و جايگاهي در بين 

اين نامگذاري را  اين سر و بدنه براي فرقه دارد؟
توان به صورت هاي  براي تشخيص بهتر مي

يا همان مسئولين » سر«: ديگري عنوان نمود
اين سازمان در حقيقت طبقه حاكم در فرقه 

 همان اعضاء كه طبقه يا» بدنه«مي باشند و 
به بياني ديگر . محكوم را تشكيل مي دهد

توان فرقه را به دو طبقه ظالم و مظلوم  مي
تقسيم نمود كه نه تنها با ارزش ها و شعارهاي 
خودشان هم در تعارض است بلكه با 

  .هاي يك جامعه معمولي منطبق نيست حداقل
اين ادعاي فرقه مبني بر عدالت خواهي، 

ابري خدعه اي كثيف و دروغي يگانگي و بر
البته دروغ و فريب در فرقه . بزرگ است

رجوي از شعار . مجاهدين خلق كم نيست
عليه آزادي استفاده مي كند و با » آزادي«

فريب و وعدهاي پوشالي و با توجيهاتي از قبيل 
آزادي و دمكراسي نفراتي كه در زندگي به هر 

كند دليلي سرخورده اند را به راحتي جذب مي 
 هاي موجود در جامعه به نفع  عدالتي و از بي 

.  هاي ويرانگرش بهره مي برد خود و سياست
وي با اين گونه عوام فريبي به راحتي مي تواند 

ترين افراد جامعه را  ترين، از خودگذشته  صادق 
با فريب منحرف نموده و مطيع مطلق خود 

در حقيقت زندان اشرف سه درنزديكي  .سازد
مانز مكاني كه با حصار و سيم خار دار روستاي 

و نيروي امنيتي خصوصي و دوربين هاي مدار 
بسته محافظت مي شود را رجوي همان جامعه 
متكامل بشري مي خواند كه عالم گير خواهد 
شد، اما اين جامعه واقعاً چه نوع جامعه اي 

اما بدنه اين فرقه را چه كساني تشكيل  است؟
ص كساني هستند مي دهند؟ عمده اين اشخا

گ ايران و عراق از بخت بد اسير  كه يا در جن
كشور عراق شده اند و بعد از اسارت در زير 

هاي صدام  شديدترين تبليغات رجوي در زندان
قرار داشتند و با اين ديدگاه كه  شايد از اين 
ستون به آن ستون فرجي باشد، دل به دريا زده 

و با اين خيال كه در حد لزوم از اين زندان 
 حرف هاي رهبراين خالص مي شويم، فريب

دسته ديگر كساني هستند . فرقه را خورده اند
اي بهتر قصد خروج از ايران را  كه به اميد آينده

داشته و دراين مسير با تورهايي كه فرقه در 
كشورهاي همسايه مانند تركيه، پاكستان و 
افغانستان پهن كرده، روبرو شده و گرفتار 

ه عراق برده و آنها را با فريب و نيرنگ ب. اند شده
با خراب كردن پل هاي بازگشتشان مانند 
سوزاندن پاسپورت و ترساندن از مجازات، ورود 

آنها را وادار به . …غير قانوني به خاك عراق و
  .ماندن در اشرف كرده است

البته اقليت هاي ديگري هم در اين ميان 
آنها كساني هستند كه يا عضو خانواده . هستند

ر جنگ ايران و عراق به اين فرقه بوده و د
كشورهاي اروپايي فرستاده شده بودند و توسط 
ارگان ها، نهادهاي فرقه و يا خانواده هاي سران 
همين فرقه تربيت شده و دوباره به عراق 
برگردانده شده و يا باقيمانده كساني هستند كه 
از خانه هاي تيمي و يا پس از آزادي از زندان 

ه در شهرهاي مرزي به به و يا از طريق نفوذ فرق
فرقه پيوسته بودند كه هركدام از اين افراد به 
شكل خاصي سركوب مي شدند اما در اين 

حقيقت اين  .ميان هم تبعيض بيداد مي كرد
است كه فرقه با دودوزه بازي آرزوهاي افراد را 
به بازي گرفت و اين سوءاستفاده از صداقت 

  .افراد، اوج رذالت وپستي است

  نتظارمادران چشم ا
   فرقه رجوي  روشنايي بخشِ مسير نجات از زندان

  تيرانا–حسن شهباز   
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هست قلب هاي شكسته و دردمند التيام 
  .يابند مي

در روز جهاني مادر تبريكات خاص خودمان 
. را به مادران عزيز و زجر كشيده نثار مي كنيم

تبريكات خاص خودمان را به مادراني عطا 
كنيم كه هميشه با حضورشان احساس اميد  مي

به ما دست داده و در ديدار با آنان جز شور، 
  .عشق چيز ديگري حس نمي كنيمنشاط و 

به مادراني تبريك عرض مي كنيم كه 
حضورشان باعث نا اميدي كساني مي شود كه 

. فرزندان اين مرز و بوم را به اسارت گرفته اند
خداوند هميشه در اين قلب هاي بزرگ مادران 

  .بوده و نور اميدواري را بر ديگران گسترده است
ادراني اين روز خجسته و ميمون را به م

تبريك مي گوييم كه چين و چروك 
هايشان و اشك روي گونه هايشان باعث  چهره

خشم خدا شده و بي ترديد پروردگار تبارك و 
تعالي از اين همه ظلم و بي عدالتي بي تفاوت 

  .نخواهد گذشت
دستان مادران چشم انتظار را مي بوسيم و 

  .خاك پاي آنان مي شويم
  

ز جهاني مادر به گزارش فراق، تاريخچه رو
در اوايل سال هاي . به قرن نوزدهم برمي گردد

 ميالدي، يكي از فعاالن امور زنان 1850دهه 
، انجمن هايي با نام »اَن ريوس جارويس«به نام 

فعاليت هاي روز مادر تشكيل داد كه در ابتدا 
هدف اين انجمن ها، كمك به سربازان مجروح 

يجاد جنگ بود؛ اما بعدها هدف اصلي آن ها ا
. صلح و نزديكي دشمنان سابق به يكديگر شد

چندي بعد از جنگ اعضاي اين انجمن بيشتر 
  .شد و روز جهاني مادر را راه انداختند

  

 ماه مي در تقويم سال ميالدي به عنوان 12
  .روز جهاني مادر نامگذاري شده است

تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري
تشكل مادران قربانيان فراموش شده فرقه 
رجوي به همين بهانه با انتشار متني اين روز را 

  .گرامي داشته است
  :به گزارش فراق، در اين متن آمده است

با سالم و هزاران درود بر مادران 
سرزمينمان، سپاس خداي را كه در دل 

 مادراني وجود دارند هاي فرقه رجوي، تاريكي
كه روشنايي بخشِ مسير نجات از زندان فرقه 

خدا را شكر مادراني در كنارمان داريم . باشند مي
كه حضورشان قوت قلب سايرين بوده و با 
وجود نازنين شان مي توانيم اين حس خوب و 
البته قوي را به همه بشارت بدهيم كه تا مادر 

 مادر تا. هست، اميد، عشق و روشنايي هست
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 عطر مهر

 

  بدنه فرقه رجوي را 
  چه كساني تشكيل دادند؟

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

رهبر فرقه تروريستي رجوي ادعا مي كند 
كه جامعه بشري در نهايت به سمت برابري و 

ات پيش خواهد رفت ولي اين سمت و سو مساو
  .نياز به رهبري ذيصالح دارد

وي معتقد است كه تنها او مي تواند اين 
جامعه نوين را به وجود بياورد و بشريت را 

او مناسبات دروني سازمانش را . نجات بدهد
نمونه اي بدون جايگزين در همين مسير 

داند و ادعا مي كند آنچه كه براي آينده   مي
معه بشري فرض نموده، هم اكنون در درون جا

فرقه برقرار نموده و مي گويد كه مناسبات 
درون فرقه يا همان اشرف سه، همان مناسبات 

رجوي چپ و راست  !آرماني و توحيدي است
القاب پرطمطراق مي سازد و پز مي دهد اما 
خنده دار اينجاست كه نفرات از اين بهشت 

يگر كساني كه از طرف د .موعود فراري هستند
ها  قصد جدايي دارند را به بهانه هاي مختلف ماه

در قرنطينه نگه مي دارند تا بتوانند فرد را از 
بهانه هايي مانند  .تصميمش منصرف كنند

اينكه شما بايد تا زماني كه اطالعاتتان بسوزد 
بايد در قرنطينه بمانيد، سر پوشي براي هدف 

بارز و غير با اين حال تفاوت هايي . اصلي است
قابل انكار در درون فرقه وجود دارد اما رجوي 

. با نيرنگ بازي آن را وارونه جلوه مي دهد
تفاوت هاي بين مسئولين و اعضاء در فرقه، 
اظهرمن الشمس است و به سادگي قابل 

اين تناقض بزرگ توسط رهبر  .الپوشاني نيست
فرقه فرموله و به سر و بدنه تقسيم و نامگذاري 

اما اين تقسيم بندي واقعا يعني چه؟  .تشده اس
و اين آرمان شهر چه نقش و جايگاهي در بين 

اين نامگذاري را  اين سر و بدنه براي فرقه دارد؟
توان به صورت هاي  براي تشخيص بهتر مي

يا همان مسئولين » سر«: ديگري عنوان نمود
اين سازمان در حقيقت طبقه حاكم در فرقه 

 همان اعضاء كه طبقه يا» بدنه«مي باشند و 
به بياني ديگر . محكوم را تشكيل مي دهد

توان فرقه را به دو طبقه ظالم و مظلوم  مي
تقسيم نمود كه نه تنها با ارزش ها و شعارهاي 
خودشان هم در تعارض است بلكه با 

  .هاي يك جامعه معمولي منطبق نيست حداقل
اين ادعاي فرقه مبني بر عدالت خواهي، 

ابري خدعه اي كثيف و دروغي يگانگي و بر
البته دروغ و فريب در فرقه . بزرگ است

رجوي از شعار . مجاهدين خلق كم نيست
عليه آزادي استفاده مي كند و با » آزادي«

فريب و وعدهاي پوشالي و با توجيهاتي از قبيل 
آزادي و دمكراسي نفراتي كه در زندگي به هر 

كند دليلي سرخورده اند را به راحتي جذب مي 
 هاي موجود در جامعه به نفع  عدالتي و از بي 

.  هاي ويرانگرش بهره مي برد خود و سياست
وي با اين گونه عوام فريبي به راحتي مي تواند 

ترين افراد جامعه را  ترين، از خودگذشته  صادق 
با فريب منحرف نموده و مطيع مطلق خود 

در حقيقت زندان اشرف سه درنزديكي  .سازد
مانز مكاني كه با حصار و سيم خار دار روستاي 

و نيروي امنيتي خصوصي و دوربين هاي مدار 
بسته محافظت مي شود را رجوي همان جامعه 
متكامل بشري مي خواند كه عالم گير خواهد 
شد، اما اين جامعه واقعاً چه نوع جامعه اي 

اما بدنه اين فرقه را چه كساني تشكيل  است؟
ص كساني هستند مي دهند؟ عمده اين اشخا

گ ايران و عراق از بخت بد اسير  كه يا در جن
كشور عراق شده اند و بعد از اسارت در زير 

هاي صدام  شديدترين تبليغات رجوي در زندان
قرار داشتند و با اين ديدگاه كه  شايد از اين 
ستون به آن ستون فرجي باشد، دل به دريا زده 

و با اين خيال كه در حد لزوم از اين زندان 
 حرف هاي رهبراين خالص مي شويم، فريب

دسته ديگر كساني هستند . فرقه را خورده اند
اي بهتر قصد خروج از ايران را  كه به اميد آينده

داشته و دراين مسير با تورهايي كه فرقه در 
كشورهاي همسايه مانند تركيه، پاكستان و 
افغانستان پهن كرده، روبرو شده و گرفتار 

ه عراق برده و آنها را با فريب و نيرنگ ب. اند شده
با خراب كردن پل هاي بازگشتشان مانند 
سوزاندن پاسپورت و ترساندن از مجازات، ورود 

آنها را وادار به . …غير قانوني به خاك عراق و
  .ماندن در اشرف كرده است

البته اقليت هاي ديگري هم در اين ميان 
آنها كساني هستند كه يا عضو خانواده . هستند

ر جنگ ايران و عراق به اين فرقه بوده و د
كشورهاي اروپايي فرستاده شده بودند و توسط 
ارگان ها، نهادهاي فرقه و يا خانواده هاي سران 
همين فرقه تربيت شده و دوباره به عراق 
برگردانده شده و يا باقيمانده كساني هستند كه 
از خانه هاي تيمي و يا پس از آزادي از زندان 

ه در شهرهاي مرزي به به و يا از طريق نفوذ فرق
فرقه پيوسته بودند كه هركدام از اين افراد به 
شكل خاصي سركوب مي شدند اما در اين 

حقيقت اين  .ميان هم تبعيض بيداد مي كرد
است كه فرقه با دودوزه بازي آرزوهاي افراد را 
به بازي گرفت و اين سوءاستفاده از صداقت 

  .افراد، اوج رذالت وپستي است

  نتظارمادران چشم ا
   فرقه رجوي  روشنايي بخشِ مسير نجات از زندان

  تيرانا–حسن شهباز   
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  سركوب

  
  

  پاشاند؟  از هم راكانون خانوادهرا چرجوي 
  

    عضو نجات يافته-  ا. ع �
 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  

 

سپس به صورت فرماليته جايگاه . خود فكر كند
مردان فرمانده را به زنان داد و مردان در اين 

اه زن در نقطه ولي جايگ.  نقطه سركوب شدند
فرماندهي يك جايگاه واقعي بر اساس صالحيت 
نبود بلكه ابزار بدون چون و چرا براي اجراي 

رهبري سازمان و  دستورات ديكته شده
سركوب مردان و كشتن هويت خود زنان قرار 

  .داشت
در فرقه رجوي زن حق صحبت كردن با 

ها و  اتاق كار و محل نشست زن. مرد را نداشت
  .سازي شدمردها جدا

زن حق نداشت در مسير تردد خود با 
  .خودرو، مردي را سوار كند

جايگاه و زمانبندي سوخت زدن به 
خودروها هم روز فرد و زوج شده بود و زن و 
مرد حق نداشتند در يك روز با هم سوخت 

  .گيري كنند
براي جلوگيري از توليد مثل و نهايت 
شقاوت رجوي در حق زنان، تحت عمل 

كرد كه انگيزه و  حم شان را خارج ميجراحي، ر
فكر زندگي در بيرون تشكيالت را از آن ها 

  .بگيرد

بدترين سركوب ها و كشتن شخصيت زنان 
در نشست هاي تشكيالتي زنان قرار داشت تا  

در اين . كامال و مطمئناً مطيع و فرمانبر شوند
نشسست ها توهين هايي به زنان و توسط خود 

ن آن ها دود از كله آدم شد كه شنيد زنان مي 
  .كند بلند مي

استفاده از خصلت زنانگي زن براي نگه 
داشتن مردان يا رويارويي با افراد بيرون از 
تشكيالت براي نزديك كردن آن ها به سازمان 

  .و هزاران نمونه از اين دست
حال با اين اوصاف آيا فرقه رجوي آن چه 
كه در رابطه آزادي زن و دادن نقش و 

يت اصلي به آن اين قدر تبليغاتش گوش مسئول
گويد، واقعيت دارد؟  فلك را كر كرده است مي

مسعود و مريم رجوي شيادهايي بيش نيستند 
كه نه تنها زن ستيز ترين هستند بلكه با 
شيادي و براي رد گم كردن، خود را مدافع 
حقوق زن جلوه مي دهند و زن را فقط در 

ي و آزادي خدمت خود مي خواهند و اال برابر
زن براي رجوي هيچ مفهومي ندارد و سنگ زن 
به سينه زدن و مدافع حقوق زن بودن دروغ و 

  .فريبي بيش نيست و نخواهد بود
  
  
  

در سازمان به اصطالح مجاهدين خلق 
  رجوي سكان كه مسعود و مريم) فرقه رجوي(

دار آن هستند، وضعيت و جايگاه زن در چه 
نقطه اي قرار دارد؟ آيا تبليغاتي كه اين فرقه در 
رابطه با نقش و آزادي زن  پيش مي برد 
واقعيت دارد؟ آيا برابري زن و مرد در تبليغات 
بيروني فرقه واقعي است؟ آيا به معني واقعي 

ري كلمه زنان در فرقه رجوي به آزادي و براب
رسيده اند يا بعنوان ابزاري رباط گونه در 

  خدمت اهداف مسعود رجوي قرار دارند؟
واقعيت اين است كه زنان در فرقه و 
تشكيالت رجوي هيچ اراده و اختياري كه 
خداوند در نهاد بشري قرار داده، از خود ندارند 
زيرا رجوي با سيستم كيش شخصيتي كه براي 

مال تمام افراد وجود و بقاء خود داير كرده ع
اسير در تشكيالتش را برده و بنده خود ساخته 
و در اين راستا استثمار و در خدمت گرفتن 

  .جسم و روح زنان بسيار بارز و برجسته است
مسعود رجوي كه براي پيشبرد اهدافش، 
زن فريبكار و هزار چهره يعني مريم رجوي را 

 از شوهر ديگري 1364در اختيار دارد و سال 
 و به تصاحب خود در آورد با مكانيزمي به ربوده

نام انقالب ايدئولوژيك، زمينه تسلط بر روح و 
  .جسم افراد به خصوص زنان فراهم كرد

اولين عملكرد رجوي براي به خدمت 
گرفتن تمام عيار زن و تبديل كردنش به يك 
ربات كه مي بايد برنامه ريزي رجوي را مو به مو 

 اختياري نداشته باشد، اجرا كند و از خود اراده و
اين بود كه كانون خانواده و زندگي مشترك زن 
و مرد را به اسم انقالب ايدئولوژيكي از هم 

طالق هاي اجباري در سازمان . پاشاند
 عموميت پيدا كرد و 1370مجاهدين از سال 

مردان به يك . همه به اجبار تن به طالق دادند
 و شكل در اين ميان سركوب و استثمار شدند

زنان به صورت مضاعف و بدون اما و اگر  قرباني 
  .اين هدف شوم رجوي شدند

در مرحله بعد، عالئق مادري از آن ها گرفته 
شد و زن حق نداشت به كسي حتي فرزند 

 

 

. هاي ديگر آموزش مي داد را به تيم ما و تيم
همچنين وي فردي بود كه افراد را رصد 

. داد كرد و سر هر چيزي به افراد گير مي مي
مثالً من و دوستم در حال صحبت بوديم و 

خواستيم واكمن معاوضه كنيم كه او ديد و  مي
من گير داد كه همين نزديك بود به بعد به 

وي بعد از ورود به آلباني . مشاجره كشيده شود
او . ها گمارده شد در دفتر فرقه خاص جدا شده

همراه با عبداله در زمان پرداخت مستمري به 
ها بدنبال گرفتن اطالعات از افراد  جدا شده

  ».بود
اسيران «جدا شده ديگري با نام مستعار 

چماقداران و «ي را از ، انتظار»تيرانا
كند كه  مريم رجوي معرفي مي» سرسپردگان

با افراد به قول خودشون محفلي و معترض «
كرد و آنها را كتك كاري  برخورد فيزيكي مي

كرد و نيروي واكنش سريع براي سركوب و  مي
  ».كتك كاري افراد بنگالي و تحت برخورد بود

عضو سابق ديگري با نام فتح اله فتحي 
احمد انتظاري در «: نويسد ه انتظاري ميدربار

به دليل مسئوليت و . ظاهر افسر توپخانه بود
شناختي كه از او داشتم كار اصلي او تا زماني 
كه من بودم عبارت بود از جمع آوري گزارشات 

ها تجزيه و تحليل  نيرويي از فرماندهان يگان
وضعيت افراد مراقبت و كنترل نامحسوس افراد، 

رادي با افراد در دفتر كارش گفتگوي انف
، جمع بندي وضعيت تشكيالتي و )بازجويي(

» .امنيتي نفرات و گزارش به مراتب باالتر بود
همچنين، محمد رزاقي، عضو سابق سازمان از 

كند و  فرانسه، نظرات ديگران را كامل مي
  .مي خواند» فاالنژ رجوي داعشي«انتظاري را 

هنوز امروز، احمد انتظاري در حالي كه 
چندان به سن پيري نرسيده بود، بدرود حيات 

او بخش عمده عمر خود را صرف . گفته است
اي  خدمت به ساختار خشونت طلب و فرقه

مجاهدين خلق كرد، در حالي كه نه تنها در 
ميان همرزمانش از خود نام نيكي به جا 

هاي تشكيالت يا از  نگذاشت، بلكه در رسانه
ديري از سوي رهبري تشكيالت هيچ تق

  . ساله اش نشد48خدمات 
چنانچه فتح اله فتحي به درستي اشاره 

رجوي به هيچ كس رحم نخواهد كرد «: كند مي
حتي شكنجه . و همه را به كام مرگ خواهد داد

زيرا ! گران و پاچه گيران دست آموز خودش را 
رجوي براي ادامه حيات ننگينش از خون 

  ».ارتزاق مي كند
  
 

ه رجوي در  رسانه هاي فرقچند وقت پيش
يك پيام كوتاه خبر درگذشت عضو با سابقه 

  .تشكيالت احمد انتظاري را درج كردند
تحليلي فراق به - به گزارش پايگاه خبري

نقل از انجمن نجات مركز فارس، از اين پيام 
يابيم كه اين فرد كه به هنگام  كوتاه در مي

 سالگي به 19 سال داشت، در سن 67مرگ 
روز مرگ در خدمت تشكيالت پيوسته و تا 

البته در خبر درگذشت او از . تشكيالت بود
خدماتش در درون تشكيالت چيزي عنوان 

  .نشده است
اما واكنش اعضاي جدا شده از فرقه  به 
خبر فوت انتظاري ابعادي از خدمات تشكيالتي 
وي به كيش شخصيتي مسعود رجوي را روشن 

علي هاجري، يكي از اعضاي جدا شده . كند مي
جاهدين در آلباني، در واكنش به اين خبر از م

احمد «: نويسد در صفحه فيس بوك خود، مي
انتظاري ساليان در قسمت توپخانه ارتش 

كرد و همه افراد از او دوري  رجوي خدمت مي
 در قرارگاه حبيب 1379وي در سال . كردند مي

 ميليمتري براي 60در بصره آموزش خمپاره 
اي ايران را به شليك به اهداف در داخل شهره

وي حدود يك ماه شليك خمپاره . عهده داشت

  
  گران  رجوي به شكنجه     
  گيران پاچه و      
   دست آموز خودش نيز    
   رحم نخواهد كرد     

  
  مزدا پارسي  اااا
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  فرمان

   فريب

 

جا فقط فرماندهان مجاز بودند به هر ك. نداشتند
كه دلشان مي خواست تردد كنند اما افراد رده 

  .پايين حق و اجازه خروج را نداشتند
يكي ديگر از ضوابط جنايتكارانه فرقه رجوي 
اجازه ندادن به افراد براي مراجعه به دكترهاي 

فرقه رجوي به همين . متخصص عراقي بود
دليل باعث مرگ افراد زيادي شد و با فريب 

ه دولت عراق اجازه كاري مدعي شده بود ك
دسترسي بيماران را براي درمان نمي دهد كه 

هر كسي كه در ليبرتي و اشرف . تماماً دورغ بود
جانش را از دست داد باعث مرگش مستقيم 

  .فرقه رجوي بود
من خودم شاهد بودم كه دكترهاي عراقي 
چقدر انسان هاي با شرفي بودند و بسيار 

ه بيمار بودند محترمانه و دلسوزانه با افرادي ك
برخورد مي كردند ولي فرقه سعي مي كرد  با 

دروغ و فريبكاري واقعيت ها را بپوشاند و مرگ 
افرادي كه بيمار بودند را به گردن دولت عراق و 

  .دكترهاي عراقي بيندازند
مسعود و مريم رجوي بارها در نشست ها و 
پيام هايي كه ارسال مي كردند مي گفتند كه 

بردن مريم به تهران و به ( ف براي رسيدن هد
شما بايد بيشتر و بيشتر ) قدرت رسيدن رجوي

قيمت بدهيد و از جان و زندگي و خانواده 
اگر . جمهور خودتان بزنيد تا مريم بشود رييس

و علنا . شما قيمت ندهيد به درد چه مي خوريد
مي گفت تنها رسالت و ارزش شما فدا شدن در 

 رستگار مي اين راه است كه در اين صورت
اين ماهيت واقعي مسعود و مريم رجوي . شويد

بوده و هست و تا همه افراد را به كشتن ندهند 
دست از اين جنايت ضد بشري بر نخواهند 

  .داشت
  
 

در فرقه رجوي براي اينكه افراد با هم رابطه 
نداشته باشند هر بار به بهانه هاي مختلف، 

  .ضوابطي خاص تعيين مي كردند
ها مي خواستند از اين به گزارش فراق، آن

طريق طريق كنترل كامل افراد را به دست 
در اينجا مي خواهم به چند نمونه از اين . بگيرند

ضوابط جنايتكارانه فرقه رجوي اشاره مختصري 
  .كنم

يكي از اين ضوابط، ممنوعيت ورزش فردي 
فرماندهان فرقه رجوي بعد از اينكه تعداد . بود

ر كردند و خودشان زيادي از افراد در اشرف فرا
را به يگان آمريكايي ها كه آنجا مستقر بودند، 
رساندند به بهانه هاي مختلف ورزش فردي را 

  .ممنوع و به افراد ابالغ كردند
يكي ديگر از ضوابط اين بود كه افراد بدون 
اجازه فرمانده قرارگاه حق خارج شدن از مقر را 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      
ه ماموريت هاي بلورچي و يا ساير زناني ك

  .سازماني بر عهده شان مي باشد
تناقض اصلي همين جا است كه وقتي رهبر 
يك فرقه در درون تشكيالت خود قوانين 
سخت پوششي براي زنان مي گذارد، چگونه 

  !براي يك جامعه نسخه مي پيچد
همه اين شعار قطعا كه تبليغاتي، پوچ و 

  .دروغ است
 را ولو در اين فرقه حتي اخبار ورزش زنان

براي يك ثانيه پخش نمي كنند بعد از وضعيت 

      حجاب در ايران حرف مي زنند و اشكال 
  .مي گيرند

اين چهره نفاق و دو روي رجوي است كه 
مسائل را طوري عنوان مي كند كه گويي 
تشكيالت رجوي غرق در دمكراسي مي 

مريم رجوي . باشد؛آن هم از نوع مبتذل غربي
 به آزادي پوشش زنان در حالي كه ذره اي

اعتقادي ندارد مدام مسئله حجاب را در بوق و 
كرنا مي دمد و فقط براي مصارف تبليغاتي 

  .مورد استفاده قرار مي دهد
  
  

 ماده اي مريم 10يكي از بندهاي فرمان 
رجوي براي ايران فردا كه هميشه آن را در بوق 

  .وشش زنان استو كرنا مي كند، آزادي پ
تحليلي فراق، به - به گزارش پايگاه خبري

همين بهانه نگاهي به اين بند داريم تا بتوانيم 
  :دقيق صحبت كنيم

برابري «:  اين فرمان آمده است5در بند 
كامل زنان و مردان در حقوق سياسي و 
اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي و مشاركت 
 برابر زنان در رهبري سياسي، لغو هرگونه

تبعيض، حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، 
كشي از زنان   منع بهره. طالق، تحصيل و اشتغال

  ».تحت هر عنوان
كساني كه از داخل فرقه رجوي آگاهي 
دارند مي توانند بر اين موضوع مهر تائيد بزنند 
كه در اين فرقه اساسا چيزي به اسم آزادي 

اند تنها زني كه مي تو. پوشش زنان وجود ندارد
لباس هاي شيك، مجلسي و گران قيمت 
بپوشد فقط مريم رجوي است و نه هيچ زني 

البته در اين ميان براي نمايش فرقه اي . ديگر
استثناهايي هم وجود دارد؛ مثل نماينده 
سازمان در آمريكا به اسم سونا سمسامي و يا 
نماينده سازمان در آلمان به اسم معصومه 

  

كساني كه از داخل فرقه رجوي آگاهي دارند مي تواننـد بـر ايـن                ����
موضوع مهر تائيد بزنند كه در اين فرقه اساسا چيزي به اسـم آزادي              

تنها زني كه مي تواند لبـاس هـاي شـيك،    . پوشش زنان وجود ندارد   
مجلسي و گران قيمت بپوشد فقط مريم رجوي است و نه هـيچ زنـي        

 ديگر

  مسعود رجوي 

  گفت مي

   از جان و خانواده

   بزنيد

   تا مريم

  جمهور شود رئيس
  

        
        
        
        
        
        
        

    تيرانا-   منصور براهويي  اااا

 

  مريم قجر عضدانلو
  زني كه   تنها 

  آزادي پوششحق     
  ! دارد

  بخشعلي عليزاده  اااا

 

 

   در مورد آزادي پوشش زنانمريم رجويبه بهانه شعارهاي 
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. را در كالس هاي درسي مشغول كرده بودند
 خانواده من به عراق آمدند و حدود 84در سال 

چهار ساعت در داخل سازمان با هم ديدار 
مادرم يك چادر اضافه آورده بود كه . داشتيم

رم من به ماد. من بپوشم و از قرارگاه خارج شوم
گفتم اين همه آدم دارند ما را لب خواني 

كنند و مراقب هستند مبادا از اين حرف ها  مي
مادرم به من . بزني شما برو من بعداً خواهم آمد

آلبومي از خانواده ام داد و دو سال بعد را من با 
مادرم به من شماره . اين آلبوم دلخوش بودم

 گاهي من به زور مجبورشان. تلفن هم داده بود
مي كردم كه مي خواهم با خانواده ام تماس 
بگيرم در اين تماس ها متوجه شدم كه پدرم 
فوت شده و اين بهانه اي شد كه براي جدايي 

خيلي . پافشاري كنم و اعالم جدايي نمايم
كلنجار رفتند و مرا تحت فشار گذاشتند و 
خواستند كه منصرفم كنند ولي من مصمم 

بشان مي گفتم در جوا. شده بودم كه برگردم
كه پدرم فوت شده خواهرانم كم سن هستند و 

  .سرپرستي ندارند و من بايد بروم
باالخره فرار كردم و دو ماهي نزد 

اول ثبت نام كرده بودم كه به . ها بودم آمريكايي
علتي كه نمي خواستم به ايران بيايم . اروپا بروم

اين بود كه مي ترسيدم مبادا در ايران اعدام 
 همين حين خبر عفو رهبري را در. شوم

گفتم بايد به . شنيدم و تصميمم عوض شد
چون به ايران آمدن من براي . ايران بروم

آمريكايي ها كم هزينه بود از تصميم من 
با هواپيماي صليب سرخ ما را . استقبال كردند

به ايران آوردند و نزد خانواده ام در پارس آباد 
پس از دو مغان در استان اردبيل برگشتم و 

سال به تهران آمدم و ازدواج كردم و االن داراي 
يك پسر و يك دختر هستم و به شغل نقاشي 

  .ساختمان مشغولم
 ساله هستم و از صفر 52من اينك 

جواني ما در سازمان . ام را شروع كرده ام زندگي
من .  سال عمرم را هدر دادم15. از بين رفت

مان خواهان رسيدگي قانوني هستم و از ساز
حق و حقوقم را مطالبه مي كنم و از مجامع 
بين المللي مي خواهم كه به دادخواهي من و 

ما در برابر . ساير جداشدگان رسيدگي كنند
هايمان شرمنده شده ايم و دست خالي  خانواده

از سازمان بيرون آمديم و ثمره سال ها بيگاري 
  .ما، روح و جسمي آزرده و ناتوان است

  
 

  .شهدا را از ماشين به بيرون پرت مي كردند
. در بغداد ما را چند بار با اتوبوس گرداندند

مردم عراق شادي مي كردند، به ما تف 
انداختند و توهين مي كردند، آب جوش به  مي

ما را به يك سوله مرغداري . خورد ما مي دادند
 و از دارو و بردند تا يك هفته به ما غذا ندادند

 نفر بوديم و شرايط 1500. درمان خبري نبود
غذاهايي كه به ما مي دادند . خيلي سخت بود

صليب سرخ . خيلي مانده و تاريخ گذشته بود
جهاني اين غذاها را ساليان سال قبل ارسال 

از آنجا كه اسم ما جزء ليست نبود . كرده بود
صليب سرخ از حضور ما مطلع نبود و هر روز 

  . نفر از اسرا مفقود مي شدندچند
معدودي از اسرا از شدت سختي شرايط و 
ناتواني به ساير اسرا خيانت نموده و جاسوسي 
مي كردند ولي عمده اسرا تا سرحد شهادت 
مقاومت مي كردند و عراقي ها كساني كه 

. خيلي مقاوم بودند را به شهادت مي رساندند
ه توان عده اي از اسرا نه اهل خيانت بودند و ن

مقاومت داشتند و لذا به دنبال راه سوم 
در اين اثنا سازمان مجاهدين خلق . گشتند مي

در حالي كه شرايط اردوگاه فوق العاده سخت 
شده بود پايش به اين اردوگاه اسراي جنگي باز 

ابتدا تلويزيوني آوردند و روزي نيم ساعت . شد
سازمان تالش . برنامه سازمان پخش مي شد

من اصالً . ه اسرا را جذب كندمي كرد ك
سازمان مجاهدين خلق را نمي شناختم و 

ما خانوادگي اهل . اسمش را هم نشنيده بودم
  .سياست نبوديم و گرايش سياسي نداشتيم

افرادي آمدند و براي ما سخنراني كردند و 
گفتند كه اگر مي خواهيد از اين محيط خالص 

. ها شويدشويد بياييد ثبت نام كنيد تا از اينجا ر
ما بعد از اين همه شكنجه و تحمل آن همه 

با . سختي نپرسيديم كه با ما چه خواهيد كرد
خودمان گفتيم فقط مي خواهيم از داخل اين 

 نفر 100حدود . سيم خاردارها خارج شويم
ما اسراي ثبت نام كرده را از . ثبت نام كردند
ردند و نزديك خروجي مستقر ديگران جدا ك

نمودند و آنجا كمي بهتر به ما رسيدگي مي 
در مقر قبلي به عنوان غذا روزانه دو عدد . شد

در . نان ساندويچي خمير و يك چاي مي دادند
محل جديد اين ميزان به سه نان و دو چاي 

مصاحبه . بعد با ما مصاحبه كردند. افزايش يافت
وتي داشتند و كننده ها يونيفرم نظامي متفا
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  گو و گفت

 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      
دهم هنرستان كشاورزي تبريز بودم جنگ 

من جهت دفاع از ميهن داوطلبانه . شدت گرفت
پس از سه ماه . به خدمت سربازي اعزام شدم

 حمزه سيد الشهدا 21دوره آموزشي در لشكر 
) فكه( به جبهه جنوب مستقر در لويزان تهران،

 ماه در منطقه جنگي خدمت 31. اعزام شدم
 با حمله عراقي ها در 1367سال . كردم

محاصره قرار گرفتيم و بعد از مدتي مقاومت از 
  .شدت تشنگي ناتوان و سپس اسير شديم

 نفر از سربازان ايراني گرفتار 250عراقي ها 
بعد از طرف صدام حسين دستور . را كشتند
يگر نكشيد و اسير كنيد چون مي آمد كه د

خواستند تعداد اسراي ايراني زياد شود تا در 
. من مجروح شده بودم. تبادل اسرا كم نياورند

ما را به شهر . عراقي ها دست و پايمان را بستند
عده اي از همرزمان ما از . العماره عراق بردند

شدت جراحات و تشنگي در سوله بازداشت 
  .شدگان شهيد شدند

قعي كه ما سوار ماشين عراقي ها بوديم مو
دو عراقي مسلح پشت ماشين بودند و به سمت 
ما سالح گرفته بودند و يك عراقي ديگر 
خودش را از ميله هاي ماشين مي گرفت كه 
بعضاً روي شكم اسراي مجروح مي افتاد و 

دو عراقي مسلح، . اسراي مجروح ناله مي كردند
كت به بيرون مجروحان را از ماشين در حال حر

  .پرت مي كردند و بعد به رگبار مي بستند
به سينه ام تير خورده بود و دندانم هم 
شكسته بود، دستانم بسته بود و از شدت درد و 

در همين حين سرم . تشنگي ناتوان شده بودم
را روي پاي مجروحي گذاشتم حس كردم كه 
هيچ عكس العملي نشان نداد كمي كه گذشت 

عراقي ها . شهيد شده استفهميدم اين فرد 

  
  

كرم خيري، يكي از نجات يافته هاي فرقه 
 سال از عمر گران بهاي 15باشد كه  رجوي مي

او . او توسط رجوي جنايتكار به هدر رفته است
 سال سن دارد و زندگي جديد 52هم اكنون 

خيري، خواهان . خود را از صفر ساخته است
رسيدگي به حقوق قانوني خود از مجامع 

گويد ما در برابر المللي بوده و مي  بين
هايمان شرمنده شده ايم و ثمره سال ها  خانواده

  .بيگاري ما، روح و جسمي آزرده و ناتوان است
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

حاصل گفت و گوي دفتر انجمن نجات تهران با 
  :اين عضو نجات يافته را در زير مي خوانيد

 در 1348من كرم خيري متولد سال 
ليبر در منطقه ارسباران استان شهرستان ك

  .آذربايجان شرقي هستم
در حالي كه مشغول تحصيل در كالس 

  كرم خيري، عضو نجات يافته از فرقه رجوي

المللي به دادخواهي جداشدگان  مجامع بين

 رسيدگي كنند

  هايمان شديم شرمنده خانواده  ����

 

 ساله هستم و از صفر      52من اينك   
جواني . زندگي ام را شروع كرده ام      
ـال  15. ما در سازمان از بين رفت     س

ـان  مـن خو  . عمرم را هـدر دادم     اه
ـانوني هــستم و از    ــيدگي قـ رس
سازمان حق و حقـوقم را مطالبـه         

 كنم  مي

بعدها متوجه شديم . فارسي صحبت مي كردند
ما را . كه افراد سازمان مجاهدين خلق هستند

  .خيلي تحويل گرفتند
براي اولين بار برايمان غذاهاي ايراني، كباب 

براي ما كه در آن شرايط . و سيگار آوردند
العاده سخت بوديم، وقتي اين پذيرايي و  فوق

زده را ديديم، جذب افراد اتو كشيده و عطر 
شديم ولي نمي توانستيم آينده اين ثبت نام را 

براي ما لباس نو آوردند و ما را سوار . تصور كنيم
اتوبوس ها كردند و به مكاني بردند كه بعدها 

خانم ها با لباس . فهميديم قرارگاه اشرف است
چون همه . فرم نظامي جلوي درب دژباني بودند

اس مي كرديم فارسي صحبت مي كردند احس
دو ماه جدا از نيروهاي . كه وارد ايران شده ايم

بعد ما را وارد . خودشان در قرنطينه بوديم
مناسبات كردند و آموزش نظامي و تشكيالتي 

مدام به ما وعده مي دادند كه به . شروع شد
زودي به ايران مي رويم و در ايران به شما 

  .مسئوليت مي دهيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ل در مقرهاي مختلف  سا15من حدود 
 سال فقط يك 15در اين . سازمان سپري كردم

بار صليب سرخ ما را مالقات كرد و گفت هر 
سازمان هم . كس بخواهد مي تواند به ايران برود

خيلي عليه ايران تبليغ مي كرد و مي گفت 
كساني كه به ايران رفته اند اعدام شده اند و 

ان صليب سرخ دروغ مي گويد شما را به اير
نمي برد بلكه يا در ميدان مين رها مي شويد 

ما هم مي گفتيم . يا در ايران اعدام خواهيد شد
با . توكل به خدا، مجبوريم همين جا مي مانيم

بيرون از قرارگاه ارتباط نداشتيم و از واقعيت 
بيرون بي خبر بوديم و هرچه مي گفتند فكر 

  .مي كرديم كه صحيح است
ح هايمان را  آمريكايي ها سال82سال 

گرفته بودند و ما ديگر مشغوليتي نداشتيم و ما 

از مجامع بين المللي مي خواهم كه به 
دادخواهي من و ساير جداشدگان 

ما در برابر خانواده هايمان . رسيدگي كنند
شرمنده شده ايم و دست خالي از سازمان 
بيرون آمديم و ثمره سال ها بيگاري ما، 

   و ناتوان استروح و جسمي آزرده
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. را در كالس هاي درسي مشغول كرده بودند
 خانواده من به عراق آمدند و حدود 84در سال 

چهار ساعت در داخل سازمان با هم ديدار 
مادرم يك چادر اضافه آورده بود كه . داشتيم

رم من به ماد. من بپوشم و از قرارگاه خارج شوم
گفتم اين همه آدم دارند ما را لب خواني 

كنند و مراقب هستند مبادا از اين حرف ها  مي
مادرم به من . بزني شما برو من بعداً خواهم آمد

آلبومي از خانواده ام داد و دو سال بعد را من با 
مادرم به من شماره . اين آلبوم دلخوش بودم

 گاهي من به زور مجبورشان. تلفن هم داده بود
مي كردم كه مي خواهم با خانواده ام تماس 
بگيرم در اين تماس ها متوجه شدم كه پدرم 
فوت شده و اين بهانه اي شد كه براي جدايي 

خيلي . پافشاري كنم و اعالم جدايي نمايم
كلنجار رفتند و مرا تحت فشار گذاشتند و 
خواستند كه منصرفم كنند ولي من مصمم 

بشان مي گفتم در جوا. شده بودم كه برگردم
كه پدرم فوت شده خواهرانم كم سن هستند و 

  .سرپرستي ندارند و من بايد بروم
باالخره فرار كردم و دو ماهي نزد 

اول ثبت نام كرده بودم كه به . ها بودم آمريكايي
علتي كه نمي خواستم به ايران بيايم . اروپا بروم

اين بود كه مي ترسيدم مبادا در ايران اعدام 
 همين حين خبر عفو رهبري را در. شوم

گفتم بايد به . شنيدم و تصميمم عوض شد
چون به ايران آمدن من براي . ايران بروم

آمريكايي ها كم هزينه بود از تصميم من 
با هواپيماي صليب سرخ ما را . استقبال كردند

به ايران آوردند و نزد خانواده ام در پارس آباد 
پس از دو مغان در استان اردبيل برگشتم و 

سال به تهران آمدم و ازدواج كردم و االن داراي 
يك پسر و يك دختر هستم و به شغل نقاشي 

  .ساختمان مشغولم
 ساله هستم و از صفر 52من اينك 

جواني ما در سازمان . ام را شروع كرده ام زندگي
من .  سال عمرم را هدر دادم15. از بين رفت

مان خواهان رسيدگي قانوني هستم و از ساز
حق و حقوقم را مطالبه مي كنم و از مجامع 
بين المللي مي خواهم كه به دادخواهي من و 

ما در برابر . ساير جداشدگان رسيدگي كنند
هايمان شرمنده شده ايم و دست خالي  خانواده

از سازمان بيرون آمديم و ثمره سال ها بيگاري 
  .ما، روح و جسمي آزرده و ناتوان است

  
 

  .شهدا را از ماشين به بيرون پرت مي كردند
. در بغداد ما را چند بار با اتوبوس گرداندند

مردم عراق شادي مي كردند، به ما تف 
انداختند و توهين مي كردند، آب جوش به  مي

ما را به يك سوله مرغداري . خورد ما مي دادند
 و از دارو و بردند تا يك هفته به ما غذا ندادند

 نفر بوديم و شرايط 1500. درمان خبري نبود
غذاهايي كه به ما مي دادند . خيلي سخت بود

صليب سرخ . خيلي مانده و تاريخ گذشته بود
جهاني اين غذاها را ساليان سال قبل ارسال 

از آنجا كه اسم ما جزء ليست نبود . كرده بود
صليب سرخ از حضور ما مطلع نبود و هر روز 

  . نفر از اسرا مفقود مي شدندچند
معدودي از اسرا از شدت سختي شرايط و 
ناتواني به ساير اسرا خيانت نموده و جاسوسي 
مي كردند ولي عمده اسرا تا سرحد شهادت 
مقاومت مي كردند و عراقي ها كساني كه 

. خيلي مقاوم بودند را به شهادت مي رساندند
ه توان عده اي از اسرا نه اهل خيانت بودند و ن

مقاومت داشتند و لذا به دنبال راه سوم 
در اين اثنا سازمان مجاهدين خلق . گشتند مي

در حالي كه شرايط اردوگاه فوق العاده سخت 
شده بود پايش به اين اردوگاه اسراي جنگي باز 

ابتدا تلويزيوني آوردند و روزي نيم ساعت . شد
سازمان تالش . برنامه سازمان پخش مي شد

من اصالً . ه اسرا را جذب كندمي كرد ك
سازمان مجاهدين خلق را نمي شناختم و 

ما خانوادگي اهل . اسمش را هم نشنيده بودم
  .سياست نبوديم و گرايش سياسي نداشتيم

افرادي آمدند و براي ما سخنراني كردند و 
گفتند كه اگر مي خواهيد از اين محيط خالص 

. ها شويدشويد بياييد ثبت نام كنيد تا از اينجا ر
ما بعد از اين همه شكنجه و تحمل آن همه 

با . سختي نپرسيديم كه با ما چه خواهيد كرد
خودمان گفتيم فقط مي خواهيم از داخل اين 

 نفر 100حدود . سيم خاردارها خارج شويم
ما اسراي ثبت نام كرده را از . ثبت نام كردند
ردند و نزديك خروجي مستقر ديگران جدا ك

نمودند و آنجا كمي بهتر به ما رسيدگي مي 
در مقر قبلي به عنوان غذا روزانه دو عدد . شد

در . نان ساندويچي خمير و يك چاي مي دادند
محل جديد اين ميزان به سه نان و دو چاي 

مصاحبه . بعد با ما مصاحبه كردند. افزايش يافت
وتي داشتند و كننده ها يونيفرم نظامي متفا
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  گو و گفت

 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      
دهم هنرستان كشاورزي تبريز بودم جنگ 

من جهت دفاع از ميهن داوطلبانه . شدت گرفت
پس از سه ماه . به خدمت سربازي اعزام شدم

 حمزه سيد الشهدا 21دوره آموزشي در لشكر 
) فكه( به جبهه جنوب مستقر در لويزان تهران،

 ماه در منطقه جنگي خدمت 31. اعزام شدم
 با حمله عراقي ها در 1367سال . كردم

محاصره قرار گرفتيم و بعد از مدتي مقاومت از 
  .شدت تشنگي ناتوان و سپس اسير شديم

 نفر از سربازان ايراني گرفتار 250عراقي ها 
بعد از طرف صدام حسين دستور . را كشتند
يگر نكشيد و اسير كنيد چون مي آمد كه د

خواستند تعداد اسراي ايراني زياد شود تا در 
. من مجروح شده بودم. تبادل اسرا كم نياورند

ما را به شهر . عراقي ها دست و پايمان را بستند
عده اي از همرزمان ما از . العماره عراق بردند

شدت جراحات و تشنگي در سوله بازداشت 
  .شدگان شهيد شدند

قعي كه ما سوار ماشين عراقي ها بوديم مو
دو عراقي مسلح پشت ماشين بودند و به سمت 
ما سالح گرفته بودند و يك عراقي ديگر 
خودش را از ميله هاي ماشين مي گرفت كه 
بعضاً روي شكم اسراي مجروح مي افتاد و 

دو عراقي مسلح، . اسراي مجروح ناله مي كردند
كت به بيرون مجروحان را از ماشين در حال حر

  .پرت مي كردند و بعد به رگبار مي بستند
به سينه ام تير خورده بود و دندانم هم 
شكسته بود، دستانم بسته بود و از شدت درد و 

در همين حين سرم . تشنگي ناتوان شده بودم
را روي پاي مجروحي گذاشتم حس كردم كه 
هيچ عكس العملي نشان نداد كمي كه گذشت 

عراقي ها . شهيد شده استفهميدم اين فرد 

  
  

كرم خيري، يكي از نجات يافته هاي فرقه 
 سال از عمر گران بهاي 15باشد كه  رجوي مي

او . او توسط رجوي جنايتكار به هدر رفته است
 سال سن دارد و زندگي جديد 52هم اكنون 

خيري، خواهان . خود را از صفر ساخته است
رسيدگي به حقوق قانوني خود از مجامع 

گويد ما در برابر المللي بوده و مي  بين
هايمان شرمنده شده ايم و ثمره سال ها  خانواده

  .بيگاري ما، روح و جسمي آزرده و ناتوان است
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

حاصل گفت و گوي دفتر انجمن نجات تهران با 
  :اين عضو نجات يافته را در زير مي خوانيد

 در 1348من كرم خيري متولد سال 
ليبر در منطقه ارسباران استان شهرستان ك

  .آذربايجان شرقي هستم
در حالي كه مشغول تحصيل در كالس 

  كرم خيري، عضو نجات يافته از فرقه رجوي

المللي به دادخواهي جداشدگان  مجامع بين

 رسيدگي كنند

  هايمان شديم شرمنده خانواده  ����

 

 ساله هستم و از صفر      52من اينك   
جواني . زندگي ام را شروع كرده ام      
ـال  15. ما در سازمان از بين رفت     س

ـان  مـن خو  . عمرم را هـدر دادم     اه
ـانوني هــستم و از    ــيدگي قـ رس
سازمان حق و حقـوقم را مطالبـه         

 كنم  مي

بعدها متوجه شديم . فارسي صحبت مي كردند
ما را . كه افراد سازمان مجاهدين خلق هستند

  .خيلي تحويل گرفتند
براي اولين بار برايمان غذاهاي ايراني، كباب 

براي ما كه در آن شرايط . و سيگار آوردند
العاده سخت بوديم، وقتي اين پذيرايي و  فوق

زده را ديديم، جذب افراد اتو كشيده و عطر 
شديم ولي نمي توانستيم آينده اين ثبت نام را 

براي ما لباس نو آوردند و ما را سوار . تصور كنيم
اتوبوس ها كردند و به مكاني بردند كه بعدها 

خانم ها با لباس . فهميديم قرارگاه اشرف است
چون همه . فرم نظامي جلوي درب دژباني بودند

اس مي كرديم فارسي صحبت مي كردند احس
دو ماه جدا از نيروهاي . كه وارد ايران شده ايم

بعد ما را وارد . خودشان در قرنطينه بوديم
مناسبات كردند و آموزش نظامي و تشكيالتي 

مدام به ما وعده مي دادند كه به . شروع شد
زودي به ايران مي رويم و در ايران به شما 

  .مسئوليت مي دهيم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ل در مقرهاي مختلف  سا15من حدود 
 سال فقط يك 15در اين . سازمان سپري كردم

بار صليب سرخ ما را مالقات كرد و گفت هر 
سازمان هم . كس بخواهد مي تواند به ايران برود

خيلي عليه ايران تبليغ مي كرد و مي گفت 
كساني كه به ايران رفته اند اعدام شده اند و 

ان صليب سرخ دروغ مي گويد شما را به اير
نمي برد بلكه يا در ميدان مين رها مي شويد 

ما هم مي گفتيم . يا در ايران اعدام خواهيد شد
با . توكل به خدا، مجبوريم همين جا مي مانيم

بيرون از قرارگاه ارتباط نداشتيم و از واقعيت 
بيرون بي خبر بوديم و هرچه مي گفتند فكر 

  .مي كرديم كه صحيح است
ح هايمان را  آمريكايي ها سال82سال 

گرفته بودند و ما ديگر مشغوليتي نداشتيم و ما 

از مجامع بين المللي مي خواهم كه به 
دادخواهي من و ساير جداشدگان 

ما در برابر خانواده هايمان . رسيدگي كنند
شرمنده شده ايم و دست خالي از سازمان 
بيرون آمديم و ثمره سال ها بيگاري ما، 

   و ناتوان استروح و جسمي آزرده
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  فرمان

   فريب

 

جا فقط فرماندهان مجاز بودند به هر ك. نداشتند
كه دلشان مي خواست تردد كنند اما افراد رده 

  .پايين حق و اجازه خروج را نداشتند
يكي ديگر از ضوابط جنايتكارانه فرقه رجوي 
اجازه ندادن به افراد براي مراجعه به دكترهاي 

فرقه رجوي به همين . متخصص عراقي بود
دليل باعث مرگ افراد زيادي شد و با فريب 

ه دولت عراق اجازه كاري مدعي شده بود ك
دسترسي بيماران را براي درمان نمي دهد كه 

هر كسي كه در ليبرتي و اشرف . تماماً دورغ بود
جانش را از دست داد باعث مرگش مستقيم 

  .فرقه رجوي بود
من خودم شاهد بودم كه دكترهاي عراقي 
چقدر انسان هاي با شرفي بودند و بسيار 

ه بيمار بودند محترمانه و دلسوزانه با افرادي ك
برخورد مي كردند ولي فرقه سعي مي كرد  با 

دروغ و فريبكاري واقعيت ها را بپوشاند و مرگ 
افرادي كه بيمار بودند را به گردن دولت عراق و 

  .دكترهاي عراقي بيندازند
مسعود و مريم رجوي بارها در نشست ها و 
پيام هايي كه ارسال مي كردند مي گفتند كه 

بردن مريم به تهران و به ( ف براي رسيدن هد
شما بايد بيشتر و بيشتر ) قدرت رسيدن رجوي

قيمت بدهيد و از جان و زندگي و خانواده 
اگر . جمهور خودتان بزنيد تا مريم بشود رييس

و علنا . شما قيمت ندهيد به درد چه مي خوريد
مي گفت تنها رسالت و ارزش شما فدا شدن در 

 رستگار مي اين راه است كه در اين صورت
اين ماهيت واقعي مسعود و مريم رجوي . شويد

بوده و هست و تا همه افراد را به كشتن ندهند 
دست از اين جنايت ضد بشري بر نخواهند 

  .داشت
  
 

در فرقه رجوي براي اينكه افراد با هم رابطه 
نداشته باشند هر بار به بهانه هاي مختلف، 

  .ضوابطي خاص تعيين مي كردند
ها مي خواستند از اين به گزارش فراق، آن

طريق طريق كنترل كامل افراد را به دست 
در اينجا مي خواهم به چند نمونه از اين . بگيرند

ضوابط جنايتكارانه فرقه رجوي اشاره مختصري 
  .كنم

يكي از اين ضوابط، ممنوعيت ورزش فردي 
فرماندهان فرقه رجوي بعد از اينكه تعداد . بود

ر كردند و خودشان زيادي از افراد در اشرف فرا
را به يگان آمريكايي ها كه آنجا مستقر بودند، 
رساندند به بهانه هاي مختلف ورزش فردي را 

  .ممنوع و به افراد ابالغ كردند
يكي ديگر از ضوابط اين بود كه افراد بدون 
اجازه فرمانده قرارگاه حق خارج شدن از مقر را 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      
ه ماموريت هاي بلورچي و يا ساير زناني ك

  .سازماني بر عهده شان مي باشد
تناقض اصلي همين جا است كه وقتي رهبر 
يك فرقه در درون تشكيالت خود قوانين 
سخت پوششي براي زنان مي گذارد، چگونه 

  !براي يك جامعه نسخه مي پيچد
همه اين شعار قطعا كه تبليغاتي، پوچ و 

  .دروغ است
 را ولو در اين فرقه حتي اخبار ورزش زنان

براي يك ثانيه پخش نمي كنند بعد از وضعيت 

      حجاب در ايران حرف مي زنند و اشكال 
  .مي گيرند

اين چهره نفاق و دو روي رجوي است كه 
مسائل را طوري عنوان مي كند كه گويي 
تشكيالت رجوي غرق در دمكراسي مي 

مريم رجوي . باشد؛آن هم از نوع مبتذل غربي
 به آزادي پوشش زنان در حالي كه ذره اي

اعتقادي ندارد مدام مسئله حجاب را در بوق و 
كرنا مي دمد و فقط براي مصارف تبليغاتي 

  .مورد استفاده قرار مي دهد
  
  

 ماده اي مريم 10يكي از بندهاي فرمان 
رجوي براي ايران فردا كه هميشه آن را در بوق 

  .وشش زنان استو كرنا مي كند، آزادي پ
تحليلي فراق، به - به گزارش پايگاه خبري

همين بهانه نگاهي به اين بند داريم تا بتوانيم 
  :دقيق صحبت كنيم

برابري «:  اين فرمان آمده است5در بند 
كامل زنان و مردان در حقوق سياسي و 
اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي و مشاركت 
 برابر زنان در رهبري سياسي، لغو هرگونه

تبعيض، حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، 
كشي از زنان   منع بهره. طالق، تحصيل و اشتغال

  ».تحت هر عنوان
كساني كه از داخل فرقه رجوي آگاهي 
دارند مي توانند بر اين موضوع مهر تائيد بزنند 
كه در اين فرقه اساسا چيزي به اسم آزادي 

اند تنها زني كه مي تو. پوشش زنان وجود ندارد
لباس هاي شيك، مجلسي و گران قيمت 
بپوشد فقط مريم رجوي است و نه هيچ زني 

البته در اين ميان براي نمايش فرقه اي . ديگر
استثناهايي هم وجود دارد؛ مثل نماينده 
سازمان در آمريكا به اسم سونا سمسامي و يا 
نماينده سازمان در آلمان به اسم معصومه 

  

كساني كه از داخل فرقه رجوي آگاهي دارند مي تواننـد بـر ايـن                ����
موضوع مهر تائيد بزنند كه در اين فرقه اساسا چيزي به اسـم آزادي              

تنها زني كه مي تواند لبـاس هـاي شـيك،    . پوشش زنان وجود ندارد   
مجلسي و گران قيمت بپوشد فقط مريم رجوي است و نه هـيچ زنـي        

 ديگر

  مسعود رجوي 

  گفت مي

   از جان و خانواده

   بزنيد

   تا مريم

  جمهور شود رئيس
  

        
        
        
        
        
        
        

    تيرانا-   منصور براهويي  اااا

 

  مريم قجر عضدانلو
  زني كه   تنها 

  آزادي پوششحق     
  ! دارد

  بخشعلي عليزاده  اااا

 

 

   در مورد آزادي پوشش زنانمريم رجويبه بهانه شعارهاي 
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 به غير از حق راي و شركت در …ازدواج و 
  .انتخابات مي توانند انجام دهند

بعد از اين : زاده تصريح كرد عليرضا طيب
مرحله كه به اتباع خارجي كارت سفيد 
شهروندي داده شد، افراد مي توانند براي 

» كارت سيتي زن«يا » گرين كارت«دريافت 
» كارت ياشيل«طالح محلي به آن كه در اص

مي گويند اقدام كنند و هر تبعه اي كه اين 
كارت را داشته باشد دقيقا همانند شهروندان 
آلبانيايي مي توانند در انتخابات هم شركت 

اين كارشناس حقوق با اشاره به اين كه  .كند

داشتن كارت ياشيل در آلباني، آخرين مرحله 
يك تبعه خارجي براي دريافت پاسپورت توسط 

رويه كنوني دولت : شود، گفت محسوب مي
آلباني در برخورد با اتباع خارجي مشابه روش 
كشور آلمان و برخي كشورهاي مهاجرپذير در 

  .مواجهه با تبعه هاي خارجي است
: كارشناس حوزه بالكان در پايان گفت

آلباني براي ورود به اتحاديه اروپا ناچار است كه 
هاي  ايبند باشد و قطعا جداشدهبه اين قوانين پ

مند  فرقه رجوي هم از مزاياي اين اقدام بهره
  .خواهند شد

  
  
  

دولت آلباني : ناس حوزه بالكان گفتكارش
در فرايند مذاكرات خود براي پيوستن به 
اتحاديه اروپا و كشورهاي حوزه شنگن، ناچار 
است براي اتباع خارجي ساكن در آلباني كارت 

  .شهروندي صادر نمايد
در گفت و گو با فراق زاده،  عليرضا طيب

بر اساس اعالم مسؤوالن وزارت : اظهار داشت
باني، به كليه اتباع خارجي مقيم در اين كشور آل

كشور، يك كارت سفيد كه در اصطالح محلي 
، مي گويند صادر خواهد »كارت بارزا«به آن 

  .شد
ها شامل يك كد  اين كارت: وي افزود

دار است كه در آن تمام  شهروندي تراشه
اطالعات فرد ثبت شده و در دسترس قرار 

  .گيرد مي
پورت ها و كارت پاس: طيب زاده ادامه داد

هاي ملي آلباني توسط يك شركت فرانسوي 
چاپ مي شود و بدين جهت تا زمان دريافت 
كارت اصلي برگه هاي موقت به افراد داده مي 

اتباع : كارشناس حوزه بالكان افزود .شود
خارجي با اين كارت، تمام كارهايي كه 

كنند را از قبيل  شهروندان عادي در آلباني مي
هاي تجاري، اشتغال،  مالي، فعاليتقراردادهاي 
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از مرز خارج شده و به سمت نيروهاي عراقي 
در ادامه عنوان كرد وقتي تصميم گرفتم . بيايم

و وارد ميدان مين شدم همين جور مين ها 
تم از ميدان منفجر مي شدند ولي من توانس

سئوال اين است كه چرا وقتي مين . مين بگذرم
منفجر مي شد به او آسيبي نمي رسيد؟ مگر 
مين هاي ميدان مين نمايشي بوده و قصد 
آسيب زدن نداشته يا اينكه مثل فيلم هاي 
تخيلي سوپرمن شده بوده است كه حتي 

به واقع . ها هم روي او كارساز نبوده است مين
اين گونه افراد را به دروغ گفتن به اين فرقه كه 

مورد ديگر اين  وادار مي كند چه بايد گفت؟
شوي مسخره به ميدان آوردن فردي به نام 

وي كه پرسنل ارتش . مرتضي قديمي است
بوده و بعد به اسارت در آمد عنوان مي كند كه، 
من از همان ابتدا مخالف جنگ بودم و حتي به 

اي ديگري فرماندهان خود هم گفتم يا در ج
عنوان مي دارد كه در يكي از عمليات ها كه 
قرار بود توسط عراق انجام شود ابالغيه اي به 
دستم رسيد كه مي گفتند قرار است نيروهاي 
عراقي عملياتي داشته باشند ولي اين گونه 

اينكه وي مي گويد من در ارتش . نبوده است
بودم و مخالف جنگ بودم و حتي به فرماندهان 

فتم دروغي است كه فرقه رجوي او را خودم گ
اي  در ضمن ابالغيه. وادار به بيان آن كرده است

كه در ارتش صادر مي شود هيچ وقت به دست 
افراد رده پايين نمي رسد و صرفا به آنان ابالغ 

فرد ديگري كه از همان ابتدا تحت .مي شود
اجبار دم از مبارزه مي زند فردي به نام مسعود 

ر مجبوريد كه اين گونه افراد را مگ. افضلي است
به دروغ گويي وادار كنيد؟ مگر چه چيزي يا 
چه امتيازي دارد كه اين گونه همه را مورد 
توهين قرار مي دهيد؟ البته در جايي كه برادر 
خود را تحت فشار نابرادر مي نامد جز اين هم 

وقتي وي مدعي مي شود . نبايد انتظار داشت
ه موهوم خود ادامه كه تا به آخر به مبارز

دهد مشخص است كه در چه غاري كه  مي
. رجوي براي او درست كرده زندگي مي كند

شايد روزي متوجه شود كه همه اين ساليان 

چقدر از واقعيات دور بوده است كه آن وقت 
ممكن است ديگر دير شده و زمان از دست 

در ضمن فرد ديگري كه در شوي  .رفته باشد
را آورده شده بود حسن مسخره پرونده اجبا

وي از همان ابتدا مانند بقيه . شعبانپور بود
نفرات چنان با توپ پر حرف مي زد كه انگار 
همين فردا كار حكومت ايران تمام و سرنگون 

او نيز تحت اجبار چند لگد به . مي شود
الزم به ذكر است كه همين  .اش زد خانواده

الش خانواده ها چقدر براي رهايي عزيزانشان ت
و فعاليت نمودند و با چه توهين ها و تهمت ها 
و تهديدها از طرف سران فرقه رجوي مواجه 

آيا تا به حال هيچ وقت سازمان . شدند
مجاهدين خلق به نقد گذشته خود پرداخته 
است؟ آيا افراد داخل سازمان تا به حال به اين 
فكر كرده اند كه چرا خانواده شان اينقدر براي 

نان سعي و تالش مي كنند؟ چرا يك ارتباط با آ
مادر اين قدر خواهان شنيدن صداي فرزندش 
است؟ چرا رجوي خائن و جنايتكار هيچ وقت 

دهد كه اعضاي فرقه اش با  اجازه نداده و نمي
خانواده ها و دوستانشان ارتباط بگيرند؟ چرا 
رجوي خانواده را باطل كننده جادوي 

نوان من به ع شستشوي مغزي خود مي داند؟
فردي كه ساليان عمر خود را در مناسبات پوچ 
فرقه تروريستي رجوي گذراندم بايد بگويم كه 
براي رجوي ارتباط اعضا با دنياي بيرون از فرقه 
خصوصا خانواده برابر با مرگ و نابودي فرقه اش 

اگر هر عضو فقط روزي حتي نيم ساعت . است
هاي  فرصت كند تا به گذشته و حرف ها و وعده

اده شده از طرف رجوي در مورد سرنگوني د
فكر كند و شرايط خود را ببيند آن وقت خواهد 

همان . توانست به خيلي از واقعيت ها پي ببرد
كاري كه من و بقيه افراد نجات يافته انجام 

اميدوارم زماني كه به واقعيات پي . داديم
اميدوارم تا آخر . بريد خيلي دير نشده باشد مي

الزم .  ذهني رجوي باقي نمانيدعمر در اسارت
است هر عضو از خود سؤال كند كه چرا بايد 
هرازگاهي چند نفر را وادار كنند تا در مقابل 

  هاي خود ناسزا بگويند؟ دوربين به خانواده
  
 

  
، از سيماي فرقه رجوي، وقت پيشچند 

  با نگاهي به حوزه خانوادهبرنامه مسخره پرونده
نفرات شركت كننده و حرفهاي . پخش شد

بسيار تاسف آور بود چون برنامه پرونده شان 
تنها برنامه اي نيست كه سران فرقه رجوي 

توانند به تهمت زني و لجن پراكني عليه  مي
  .نجات يافتگان و منتقدان بپردازند

جنگ «به گزارش فراق، در اين برنامه كه به 
رواني و شيطان سازي عليه مقاومت با پوشش 

 كرده بودند نامگذاري شده بود سعي» خانواده
تعدادي از افراد كه در جنگ عراق عليه ايران 
اسير شده بودند را به صحنه آورده و وادار كرده 
بودند تا عليه خانواده شان به لجن پراكني 

يكي از اين نفرات به نام عليرضا . بپردازند
جعفري بود كه در ميان حرفهايش مجبور شده 

  .دبود لگدي هم به برادرش و خانواده ش بزن
او جمله اي را عنوان كرد كه اصال در 

وي . مناسبات رجوي ديده نشده و نخواهد شد
عنوان داشت كه نكته جالبي كه من را به 
مجاهدين خلق وصل نموده جمله سر لوحه 
مكتب مجاهدين خلق يعني همان فدا و 

شايد در نگاه اول اين جمله  .صداقت است
حرف درستي باشد ولي اين سر لوحه هيچ 

ت در مناسبات فرقه اي رجوي وجود نداشته وق
چون وقتي بحث فرقه و مناسباتش مي شود 

بهتر . ديگر كلمه فدا و صداقت بي معني است
بود عليرضا جعفري عنوان مي كرد در كدام 
مرحله سركرده فرقه يعني رجوي حتي يكي از 
اين دو كلمه را داشت؟ در كدام مرحله رجوي 

حله سر اصول چيزي فدا نمود؟ در كدام مر
مجاهدين خلق باقي ماند؟ در كدام مرحله 
قدمي جلوتر از نيروهاي خود در امر مبارزه 
گذاشته است؟ گفتن كلمه فدا و صداقت لق لق 
زبان كه نيست بايد در ميدان عمل آنرا نشان 

براي ما كامالٌ روشن است كه جمالتي كه . داد
وي عنوان مي دارد ديكته شده است و به اجبار 

يكي از حرف هاي خنده داري كه . گويدمي
عليرضا جعفري مجبور به بيان آن بود اين است 
كه وي مدعي شد يك شب تصميم گرفتم كه 

   را باطل كننده خانوادهرجوي 

   خود مي داندشستشوي مغزيجادوي 

بر اساس اعالم مسؤوالن وزارت كشور آلباني، به كليه اتباع  
 خارجي مقيم در اين كشور، يك كارت سفيد كه در اصطالح محلي 

  ويند صادر خواهد شد، مي گ»كارت بارزا«به آن 
  

  آلباني براي ورود به اتحاديه اروپا ناچار است كه به اين  
هاي فرقه رجوي هم از  قوانين پايبند باشد و قطعا جداشده

 مند خواهند شد مزاياي اين اقدام بهره

   هادي شبانياااا
  

  كارشناس حوزه بالكان در گفت و گو با فراق تشريح كرد

  ا دولت آلباني براي پيوستن به اتحاديه اروپ
  ناچار است براي اتباع خارجي كارت صادر نمايد
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 رسانه

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  
  

  برگزيدگان دومين فراخوان 
  آثار رسانه اي فراق معرفي شدند

  

  برخاسته ازفراق 
  هاي  وحدت خانواده
  چشم انتظار است

 

لهاست با نامه نگاري به انتظار هستند، سا چشم
مجامع بين المللي و نهادهاي حقوق بشري 
فقط خواستار چند دقيقه ارتباط با عزيزان خود 
هستند اما سران فرقه ضد خانواده رجوي به 
شدت از شنيده شدن اين صداها واهمه دارند و 
از هر گونه فعاليت براي جلوگيري از آن 

   .فروگذار نيستند
 تحليلي فراق كه برخاسته از - پايگاه خبري

اتحاد و وحدت همين خانواده هاست سعي 
نموده است  در طي اين دو دوره با معرفي آثار 
برگزيده و در كمال اخالق گرايي، نقشي 
كوچك در ارج نهادن به تالش هاي صادقانه 

  . آنها داشته باشد
در پايان اميدواريم كه اين تالش ها مورد 

نواده هاي چشم انتظار قرار گيرد و رضايت خا
جشن رهايي تمام اعضاي گرفتار در فرقه 

  .منحوس رجوي را به اتفاق برگزار كنيم
  

اسامي افراد برگزيده در دومين فراخوان آثار 
  رسانه اي فراق

  
  بخش يادداشت

دكتر نواب محمدي رتبه اول بخش 
بررسي ساز و كار «يادداشت، مطلبي با عنوان 

ميته بين المللي در راستاي فعاليت يك ك
  »پيگيري وضعيت اسيران در فرقه رجوي

شهال رضايي رتبه دوم بخش يادداشت، 
شيطان سازي نمي خواهد، « مطلبي با عنوان 

  »شما شيطان مجسم هستيد
نادر محمدي رتبه سوم يادداشت، مطلبي با 

گزارشي اجمالي از چگونگي پيوستن « عنوان 
  »اسراي جنگي به فرقه رجوي

مادران، قربانيان «يادبود : بخش ويژه
  »فراموش شده فرقه رجوي

  مريم سنجابي- رتبه اول
   بايرام مستانه- رتبه دوم

 مهرانگيز رضايي، مادر علي - رتبه سوم
  فاتحي
  

  :بخش دل نوشته
  عيسي اكبرزاده- رتبه اول
معصومه رضايي مادر سعيد فرج - رتبه دوم
  اله حسيني

 مادر مهدي تاج الدوله حيدريان- رتبه سوم
  حميدفر

  
  :بخش كليپ

   مرادي از اصفهان- رتبه اول
   صمد يوسفي سادات- رتبه دوم
   فريده پرورش- رتبه سوم

  
  :بخش پيام صوتي

 گيتي زردشتيان، مادر روزبه - رتبه اول
  عطايي

 مهناز عكافيان، مادر محمد علي - رتبه دوم
  ساساني

   محمد آق آتاباي- رتبه سوم
  

ت گراميداشت بخش پيام كوتاه به مناسب
  :روز مادر

   رقيه گويا- رتبه اول
   طهمورث ناظري- رتبه دوم
   عليرضا صحبت زاده- رتبه سوم

   مرحمت ابوالفتحي- رتبه چهارم
  
 

برگزيدگان دومين فراخوان آثار رسانه اي 
  .فراق، طي مراسمي معرفي شدند

تحليلي فراق، در - به گزارش پايگاه خبري
 فروردين به مناسبت 14مراسمي كه روز شنبه 

عياد مبارك شعبانيه در دفتر فراق برگزار ا
گرديد، دومين فراخوان رسانه اي فراق با معرفي 

  .افراد برگزيده به كار خود پايان داد
اين فراخوان سال گذشته با هدف 
پاسداشت تالش خانواده هاي اسيران فرقه 

تجربه . رجوي در حوزه رسانه منتشر شد
برگزاري اولين دوره كه موجب واكنش 

تريك فرقه رجوي شد، نشان داد كه اين هيس
فراخوان درست به هدف خورده و مي توان 
. براي سال هاي آينده نيز روي آن توجه نمود

فرقه ضد خانواده رجوي پس از معرفي 
برگزيدگانِ اولين دوره، سعي نمود با شعارهاي 
هميشگي و مزدور خطاب كردنِ افراد برگزيده، 

ه ثابت شد اين بود آن را به حاشيه ببرد اما آنچ
كه توجهي كوچك به تالش خانواده ها موجب 
دلگرمي صد چندان براي تاختن به اهريمن 

  . رجوي مي شود
فرقه رجوي از انتشار پيامِ خانواده هاي 
اعضاي خود در رسانه ها به شدت وحشت دارد 
و اين موضوع را خط قرمزي براي اعضاي 

  .گرفتار ترسيم كرده است
يستي رجوي، خانواده را به سران فرقه ترور

عنوان دشمن اصلي براي اعضاي خود معرفي 
كردند و با سيستم قدرتمند مغزشويي تا كنون 

هايشان  نگذاشته اند اين اعضا، ارتباطي با خانواده
  .داشته باشند

اين خانواده ها كه اغلب شامل پدرها و 
مادرهاي سالخورده، خواهران و برادران 

تاثير صداي خانواده ها در رهايي اعضاي گرفتار 
  .توسط باند شياد رجوي انجام مي شود

دري دل سوخته و برادري فعاليت هاي ما
كه در حسرت ديدار است چگونه باعث 
سرشكستگي فرد در فرقه رجوي شده است؟ 
به جز مغزشويي و تحت فشار قراردادن 
تشكيالتي چگونه يك فرد مي تواند پس از 
سال ها دوري از خانواده چنين سخناني را بر 

به نظر مي رسد اين اقدام ها به  زبان بياورد؟
يافته در دستور كار تشكيالتي صورت سازمان 

قرار گرفته باشد تا خانواده ها را از پيگيري 

  .وضعيت فرزندانشان نااميد كنند
لذا ضرورت دارد خانواده هاي چشم انتظار 
از اين دسيسه آگاه بوده و با استفاده از فرصت 

  .موجود حرف هاي دلشان را به آنها بزنند
اين موضوع دقيقا همان چيزي است كه 

وي مي خواهد در توهم خود براي ايران فردا رج
ترسيم كند، يعني كاشتن بذر تنفر، خشم، 
نفرت و بي عاطفگي اما خانواده ها با اين رفتارها 
كوتاه نمي آيند و قسم خورده اند تا زماني كه 
فرزندانشان را آزاد و رها نسازند از مبارزه با فرقه 

  .گرايي دست برندارند
  

ي از اسراي گرفتار فرقه سركوبگر رجوي يك
در فرقه را وادار به تماس با خانه خواهرش در 
ايران كرد تا از رفتارهاي برادر و مادرش براي 

  .نجات وي گاليه نموده و به آنها فحش دهد
تحليلي فراق، در - به گزارش پايگاه خبري

اين تماس فرد اسير گفته است به جهت اينكه 
يم رفتارهاي خانواده اش موجب ناراحتي مر

رجوي گرديده، مي خواهم كه ديگر كاري با 
  .من نداشته باشيد تا زندگي خودم را بكنم

فعال از انتشار نام اين فرد معذوريم اما الزم 
به ذكر است اين اقدام ها در مقابل وحشت از 

 

  .ايران باز گذاشته بودند
سبت به اين مجامع بين المللي بايد سريعا ن

بانوي ايراني ساكن دانمارك در مقابل 
  خرداد28 روز جمعه مزدوران فرقه رجوي كه

در مقابل حوزه راي گيري به توهين مشغول 
   .بودند، پاسخ جالبي داد

تحليلي فراق، اين - به گزارش پايگاه خبري
رتمند، شعار مرگ بر مريم رجوي را در بانوي غي

   .مقابل اين وطن فروش ها فرياد زد
 همزمان با انتخابات مزدوران فرقه رجوي
 در يك برنامه از قبل رياست جمهوري ايران

دنيا در مقابل  هماهنگ شده در نقاط مختلف
مراكزي كه ايرانيان براي راي دادن حضور پيدا 

 و توهين به شدند تا با فحاشي مي كردند حاضر
مراجعه كنندگان و با ايجاد فضاي رعب و 

   .مانع از راي دادن آنها شوند وحشت
 در اين دور از انتخابات، آمريكا و برخي از

كشورهاي اروپايي عامدانه دست اين وحوش را 
انتخابات   در براي حمله به شركت كنندگان

  

  پرست   وطن واكنش جالب بانوي
  مرگ بر مريم رجوي: به مزدوران وطن فروش

 مجامع بين المللي به اين خباثت سازماندهي شده واكنش نشان دهند

  

  

  وادار شدن يكي از اعضا به تماس با خواهرش
   و فحش دادن به خانواده

  

           خباثت سازماندهي شده كه نقض قوانين
 .بين المللي است، واكنش نشان دهند
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 رسانه

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  
  

  برگزيدگان دومين فراخوان 
  آثار رسانه اي فراق معرفي شدند

  

  برخاسته ازفراق 
  هاي  وحدت خانواده
  چشم انتظار است

 

لهاست با نامه نگاري به انتظار هستند، سا چشم
مجامع بين المللي و نهادهاي حقوق بشري 
فقط خواستار چند دقيقه ارتباط با عزيزان خود 
هستند اما سران فرقه ضد خانواده رجوي به 
شدت از شنيده شدن اين صداها واهمه دارند و 
از هر گونه فعاليت براي جلوگيري از آن 

   .فروگذار نيستند
 تحليلي فراق كه برخاسته از - پايگاه خبري

اتحاد و وحدت همين خانواده هاست سعي 
نموده است  در طي اين دو دوره با معرفي آثار 
برگزيده و در كمال اخالق گرايي، نقشي 
كوچك در ارج نهادن به تالش هاي صادقانه 

  . آنها داشته باشد
در پايان اميدواريم كه اين تالش ها مورد 

نواده هاي چشم انتظار قرار گيرد و رضايت خا
جشن رهايي تمام اعضاي گرفتار در فرقه 

  .منحوس رجوي را به اتفاق برگزار كنيم
  

اسامي افراد برگزيده در دومين فراخوان آثار 
  رسانه اي فراق

  
  بخش يادداشت

دكتر نواب محمدي رتبه اول بخش 
بررسي ساز و كار «يادداشت، مطلبي با عنوان 

ميته بين المللي در راستاي فعاليت يك ك
  »پيگيري وضعيت اسيران در فرقه رجوي

شهال رضايي رتبه دوم بخش يادداشت، 
شيطان سازي نمي خواهد، « مطلبي با عنوان 

  »شما شيطان مجسم هستيد
نادر محمدي رتبه سوم يادداشت، مطلبي با 

گزارشي اجمالي از چگونگي پيوستن « عنوان 
  »اسراي جنگي به فرقه رجوي

مادران، قربانيان «يادبود : بخش ويژه
  »فراموش شده فرقه رجوي

  مريم سنجابي- رتبه اول
   بايرام مستانه- رتبه دوم

 مهرانگيز رضايي، مادر علي - رتبه سوم
  فاتحي
  

  :بخش دل نوشته
  عيسي اكبرزاده- رتبه اول
معصومه رضايي مادر سعيد فرج - رتبه دوم
  اله حسيني

 مادر مهدي تاج الدوله حيدريان- رتبه سوم
  حميدفر

  
  :بخش كليپ

   مرادي از اصفهان- رتبه اول
   صمد يوسفي سادات- رتبه دوم
   فريده پرورش- رتبه سوم

  
  :بخش پيام صوتي

 گيتي زردشتيان، مادر روزبه - رتبه اول
  عطايي

 مهناز عكافيان، مادر محمد علي - رتبه دوم
  ساساني

   محمد آق آتاباي- رتبه سوم
  

ت گراميداشت بخش پيام كوتاه به مناسب
  :روز مادر

   رقيه گويا- رتبه اول
   طهمورث ناظري- رتبه دوم
   عليرضا صحبت زاده- رتبه سوم

   مرحمت ابوالفتحي- رتبه چهارم
  
 

برگزيدگان دومين فراخوان آثار رسانه اي 
  .فراق، طي مراسمي معرفي شدند

تحليلي فراق، در - به گزارش پايگاه خبري
 فروردين به مناسبت 14مراسمي كه روز شنبه 

عياد مبارك شعبانيه در دفتر فراق برگزار ا
گرديد، دومين فراخوان رسانه اي فراق با معرفي 

  .افراد برگزيده به كار خود پايان داد
اين فراخوان سال گذشته با هدف 
پاسداشت تالش خانواده هاي اسيران فرقه 

تجربه . رجوي در حوزه رسانه منتشر شد
برگزاري اولين دوره كه موجب واكنش 

تريك فرقه رجوي شد، نشان داد كه اين هيس
فراخوان درست به هدف خورده و مي توان 
. براي سال هاي آينده نيز روي آن توجه نمود

فرقه ضد خانواده رجوي پس از معرفي 
برگزيدگانِ اولين دوره، سعي نمود با شعارهاي 
هميشگي و مزدور خطاب كردنِ افراد برگزيده، 

ه ثابت شد اين بود آن را به حاشيه ببرد اما آنچ
كه توجهي كوچك به تالش خانواده ها موجب 
دلگرمي صد چندان براي تاختن به اهريمن 

  . رجوي مي شود
فرقه رجوي از انتشار پيامِ خانواده هاي 
اعضاي خود در رسانه ها به شدت وحشت دارد 
و اين موضوع را خط قرمزي براي اعضاي 

  .گرفتار ترسيم كرده است
يستي رجوي، خانواده را به سران فرقه ترور

عنوان دشمن اصلي براي اعضاي خود معرفي 
كردند و با سيستم قدرتمند مغزشويي تا كنون 

هايشان  نگذاشته اند اين اعضا، ارتباطي با خانواده
  .داشته باشند

اين خانواده ها كه اغلب شامل پدرها و 
مادرهاي سالخورده، خواهران و برادران 

تاثير صداي خانواده ها در رهايي اعضاي گرفتار 
  .توسط باند شياد رجوي انجام مي شود

دري دل سوخته و برادري فعاليت هاي ما
كه در حسرت ديدار است چگونه باعث 
سرشكستگي فرد در فرقه رجوي شده است؟ 
به جز مغزشويي و تحت فشار قراردادن 
تشكيالتي چگونه يك فرد مي تواند پس از 
سال ها دوري از خانواده چنين سخناني را بر 

به نظر مي رسد اين اقدام ها به  زبان بياورد؟
يافته در دستور كار تشكيالتي صورت سازمان 

قرار گرفته باشد تا خانواده ها را از پيگيري 

  .وضعيت فرزندانشان نااميد كنند
لذا ضرورت دارد خانواده هاي چشم انتظار 
از اين دسيسه آگاه بوده و با استفاده از فرصت 

  .موجود حرف هاي دلشان را به آنها بزنند
اين موضوع دقيقا همان چيزي است كه 

وي مي خواهد در توهم خود براي ايران فردا رج
ترسيم كند، يعني كاشتن بذر تنفر، خشم، 
نفرت و بي عاطفگي اما خانواده ها با اين رفتارها 
كوتاه نمي آيند و قسم خورده اند تا زماني كه 
فرزندانشان را آزاد و رها نسازند از مبارزه با فرقه 

  .گرايي دست برندارند
  

ي از اسراي گرفتار فرقه سركوبگر رجوي يك
در فرقه را وادار به تماس با خانه خواهرش در 
ايران كرد تا از رفتارهاي برادر و مادرش براي 

  .نجات وي گاليه نموده و به آنها فحش دهد
تحليلي فراق، در - به گزارش پايگاه خبري

اين تماس فرد اسير گفته است به جهت اينكه 
يم رفتارهاي خانواده اش موجب ناراحتي مر

رجوي گرديده، مي خواهم كه ديگر كاري با 
  .من نداشته باشيد تا زندگي خودم را بكنم

فعال از انتشار نام اين فرد معذوريم اما الزم 
به ذكر است اين اقدام ها در مقابل وحشت از 

 

  .ايران باز گذاشته بودند
سبت به اين مجامع بين المللي بايد سريعا ن

بانوي ايراني ساكن دانمارك در مقابل 
  خرداد28 روز جمعه مزدوران فرقه رجوي كه

در مقابل حوزه راي گيري به توهين مشغول 
   .بودند، پاسخ جالبي داد

تحليلي فراق، اين - به گزارش پايگاه خبري
رتمند، شعار مرگ بر مريم رجوي را در بانوي غي

   .مقابل اين وطن فروش ها فرياد زد
 همزمان با انتخابات مزدوران فرقه رجوي
 در يك برنامه از قبل رياست جمهوري ايران

دنيا در مقابل  هماهنگ شده در نقاط مختلف
مراكزي كه ايرانيان براي راي دادن حضور پيدا 

 و توهين به شدند تا با فحاشي مي كردند حاضر
مراجعه كنندگان و با ايجاد فضاي رعب و 

   .مانع از راي دادن آنها شوند وحشت
 در اين دور از انتخابات، آمريكا و برخي از

كشورهاي اروپايي عامدانه دست اين وحوش را 
انتخابات   در براي حمله به شركت كنندگان

  

  پرست   وطن واكنش جالب بانوي
  مرگ بر مريم رجوي: به مزدوران وطن فروش

 مجامع بين المللي به اين خباثت سازماندهي شده واكنش نشان دهند

  

  

  وادار شدن يكي از اعضا به تماس با خواهرش
   و فحش دادن به خانواده

  

           خباثت سازماندهي شده كه نقض قوانين
 .بين المللي است، واكنش نشان دهند
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 به غير از حق راي و شركت در …ازدواج و 
  .انتخابات مي توانند انجام دهند

بعد از اين : زاده تصريح كرد عليرضا طيب
مرحله كه به اتباع خارجي كارت سفيد 
شهروندي داده شد، افراد مي توانند براي 

» كارت سيتي زن«يا » گرين كارت«دريافت 
» كارت ياشيل«طالح محلي به آن كه در اص

مي گويند اقدام كنند و هر تبعه اي كه اين 
كارت را داشته باشد دقيقا همانند شهروندان 
آلبانيايي مي توانند در انتخابات هم شركت 

اين كارشناس حقوق با اشاره به اين كه  .كند

داشتن كارت ياشيل در آلباني، آخرين مرحله 
يك تبعه خارجي براي دريافت پاسپورت توسط 

رويه كنوني دولت : شود، گفت محسوب مي
آلباني در برخورد با اتباع خارجي مشابه روش 
كشور آلمان و برخي كشورهاي مهاجرپذير در 

  .مواجهه با تبعه هاي خارجي است
: كارشناس حوزه بالكان در پايان گفت

آلباني براي ورود به اتحاديه اروپا ناچار است كه 
هاي  ايبند باشد و قطعا جداشدهبه اين قوانين پ

مند  فرقه رجوي هم از مزاياي اين اقدام بهره
  .خواهند شد

  
  
  

دولت آلباني : ناس حوزه بالكان گفتكارش
در فرايند مذاكرات خود براي پيوستن به 
اتحاديه اروپا و كشورهاي حوزه شنگن، ناچار 
است براي اتباع خارجي ساكن در آلباني كارت 

  .شهروندي صادر نمايد
در گفت و گو با فراق زاده،  عليرضا طيب

بر اساس اعالم مسؤوالن وزارت : اظهار داشت
باني، به كليه اتباع خارجي مقيم در اين كشور آل

كشور، يك كارت سفيد كه در اصطالح محلي 
، مي گويند صادر خواهد »كارت بارزا«به آن 

  .شد
ها شامل يك كد  اين كارت: وي افزود

دار است كه در آن تمام  شهروندي تراشه
اطالعات فرد ثبت شده و در دسترس قرار 

  .گيرد مي
پورت ها و كارت پاس: طيب زاده ادامه داد

هاي ملي آلباني توسط يك شركت فرانسوي 
چاپ مي شود و بدين جهت تا زمان دريافت 
كارت اصلي برگه هاي موقت به افراد داده مي 

اتباع : كارشناس حوزه بالكان افزود .شود
خارجي با اين كارت، تمام كارهايي كه 

كنند را از قبيل  شهروندان عادي در آلباني مي
هاي تجاري، اشتغال،  مالي، فعاليتقراردادهاي 
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از مرز خارج شده و به سمت نيروهاي عراقي 
در ادامه عنوان كرد وقتي تصميم گرفتم . بيايم

و وارد ميدان مين شدم همين جور مين ها 
تم از ميدان منفجر مي شدند ولي من توانس

سئوال اين است كه چرا وقتي مين . مين بگذرم
منفجر مي شد به او آسيبي نمي رسيد؟ مگر 
مين هاي ميدان مين نمايشي بوده و قصد 
آسيب زدن نداشته يا اينكه مثل فيلم هاي 
تخيلي سوپرمن شده بوده است كه حتي 

به واقع . ها هم روي او كارساز نبوده است مين
اين گونه افراد را به دروغ گفتن به اين فرقه كه 

مورد ديگر اين  وادار مي كند چه بايد گفت؟
شوي مسخره به ميدان آوردن فردي به نام 

وي كه پرسنل ارتش . مرتضي قديمي است
بوده و بعد به اسارت در آمد عنوان مي كند كه، 
من از همان ابتدا مخالف جنگ بودم و حتي به 

اي ديگري فرماندهان خود هم گفتم يا در ج
عنوان مي دارد كه در يكي از عمليات ها كه 
قرار بود توسط عراق انجام شود ابالغيه اي به 
دستم رسيد كه مي گفتند قرار است نيروهاي 
عراقي عملياتي داشته باشند ولي اين گونه 

اينكه وي مي گويد من در ارتش . نبوده است
بودم و مخالف جنگ بودم و حتي به فرماندهان 

فتم دروغي است كه فرقه رجوي او را خودم گ
اي  در ضمن ابالغيه. وادار به بيان آن كرده است

كه در ارتش صادر مي شود هيچ وقت به دست 
افراد رده پايين نمي رسد و صرفا به آنان ابالغ 

فرد ديگري كه از همان ابتدا تحت .مي شود
اجبار دم از مبارزه مي زند فردي به نام مسعود 

ر مجبوريد كه اين گونه افراد را مگ. افضلي است
به دروغ گويي وادار كنيد؟ مگر چه چيزي يا 
چه امتيازي دارد كه اين گونه همه را مورد 
توهين قرار مي دهيد؟ البته در جايي كه برادر 
خود را تحت فشار نابرادر مي نامد جز اين هم 

وقتي وي مدعي مي شود . نبايد انتظار داشت
ه موهوم خود ادامه كه تا به آخر به مبارز

دهد مشخص است كه در چه غاري كه  مي
. رجوي براي او درست كرده زندگي مي كند

شايد روزي متوجه شود كه همه اين ساليان 

چقدر از واقعيات دور بوده است كه آن وقت 
ممكن است ديگر دير شده و زمان از دست 

در ضمن فرد ديگري كه در شوي  .رفته باشد
را آورده شده بود حسن مسخره پرونده اجبا

وي از همان ابتدا مانند بقيه . شعبانپور بود
نفرات چنان با توپ پر حرف مي زد كه انگار 
همين فردا كار حكومت ايران تمام و سرنگون 

او نيز تحت اجبار چند لگد به . مي شود
الزم به ذكر است كه همين  .اش زد خانواده

الش خانواده ها چقدر براي رهايي عزيزانشان ت
و فعاليت نمودند و با چه توهين ها و تهمت ها 
و تهديدها از طرف سران فرقه رجوي مواجه 

آيا تا به حال هيچ وقت سازمان . شدند
مجاهدين خلق به نقد گذشته خود پرداخته 
است؟ آيا افراد داخل سازمان تا به حال به اين 
فكر كرده اند كه چرا خانواده شان اينقدر براي 

نان سعي و تالش مي كنند؟ چرا يك ارتباط با آ
مادر اين قدر خواهان شنيدن صداي فرزندش 
است؟ چرا رجوي خائن و جنايتكار هيچ وقت 

دهد كه اعضاي فرقه اش با  اجازه نداده و نمي
خانواده ها و دوستانشان ارتباط بگيرند؟ چرا 
رجوي خانواده را باطل كننده جادوي 

نوان من به ع شستشوي مغزي خود مي داند؟
فردي كه ساليان عمر خود را در مناسبات پوچ 
فرقه تروريستي رجوي گذراندم بايد بگويم كه 
براي رجوي ارتباط اعضا با دنياي بيرون از فرقه 
خصوصا خانواده برابر با مرگ و نابودي فرقه اش 

اگر هر عضو فقط روزي حتي نيم ساعت . است
هاي  فرصت كند تا به گذشته و حرف ها و وعده

اده شده از طرف رجوي در مورد سرنگوني د
فكر كند و شرايط خود را ببيند آن وقت خواهد 

همان . توانست به خيلي از واقعيت ها پي ببرد
كاري كه من و بقيه افراد نجات يافته انجام 

اميدوارم زماني كه به واقعيات پي . داديم
اميدوارم تا آخر . بريد خيلي دير نشده باشد مي

الزم .  ذهني رجوي باقي نمانيدعمر در اسارت
است هر عضو از خود سؤال كند كه چرا بايد 
هرازگاهي چند نفر را وادار كنند تا در مقابل 

  هاي خود ناسزا بگويند؟ دوربين به خانواده
  
 

  
، از سيماي فرقه رجوي، وقت پيشچند 

  با نگاهي به حوزه خانوادهبرنامه مسخره پرونده
نفرات شركت كننده و حرفهاي . پخش شد

بسيار تاسف آور بود چون برنامه پرونده شان 
تنها برنامه اي نيست كه سران فرقه رجوي 

توانند به تهمت زني و لجن پراكني عليه  مي
  .نجات يافتگان و منتقدان بپردازند

جنگ «به گزارش فراق، در اين برنامه كه به 
رواني و شيطان سازي عليه مقاومت با پوشش 

 كرده بودند نامگذاري شده بود سعي» خانواده
تعدادي از افراد كه در جنگ عراق عليه ايران 
اسير شده بودند را به صحنه آورده و وادار كرده 
بودند تا عليه خانواده شان به لجن پراكني 

يكي از اين نفرات به نام عليرضا . بپردازند
جعفري بود كه در ميان حرفهايش مجبور شده 

  .دبود لگدي هم به برادرش و خانواده ش بزن
او جمله اي را عنوان كرد كه اصال در 

وي . مناسبات رجوي ديده نشده و نخواهد شد
عنوان داشت كه نكته جالبي كه من را به 
مجاهدين خلق وصل نموده جمله سر لوحه 
مكتب مجاهدين خلق يعني همان فدا و 

شايد در نگاه اول اين جمله  .صداقت است
حرف درستي باشد ولي اين سر لوحه هيچ 

ت در مناسبات فرقه اي رجوي وجود نداشته وق
چون وقتي بحث فرقه و مناسباتش مي شود 

بهتر . ديگر كلمه فدا و صداقت بي معني است
بود عليرضا جعفري عنوان مي كرد در كدام 
مرحله سركرده فرقه يعني رجوي حتي يكي از 
اين دو كلمه را داشت؟ در كدام مرحله رجوي 

حله سر اصول چيزي فدا نمود؟ در كدام مر
مجاهدين خلق باقي ماند؟ در كدام مرحله 
قدمي جلوتر از نيروهاي خود در امر مبارزه 
گذاشته است؟ گفتن كلمه فدا و صداقت لق لق 
زبان كه نيست بايد در ميدان عمل آنرا نشان 

براي ما كامالٌ روشن است كه جمالتي كه . داد
وي عنوان مي دارد ديكته شده است و به اجبار 

يكي از حرف هاي خنده داري كه . گويدمي
عليرضا جعفري مجبور به بيان آن بود اين است 
كه وي مدعي شد يك شب تصميم گرفتم كه 

   را باطل كننده خانوادهرجوي 

   خود مي داندشستشوي مغزيجادوي 

بر اساس اعالم مسؤوالن وزارت كشور آلباني، به كليه اتباع  
 خارجي مقيم در اين كشور، يك كارت سفيد كه در اصطالح محلي 

  ويند صادر خواهد شد، مي گ»كارت بارزا«به آن 
  

  آلباني براي ورود به اتحاديه اروپا ناچار است كه به اين  
هاي فرقه رجوي هم از  قوانين پايبند باشد و قطعا جداشده

 مند خواهند شد مزاياي اين اقدام بهره

   هادي شبانياااا
  

  كارشناس حوزه بالكان در گفت و گو با فراق تشريح كرد

  ا دولت آلباني براي پيوستن به اتحاديه اروپ
  ناچار است براي اتباع خارجي كارت صادر نمايد
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ببينيد كه فرقه با افرادي كه بيرون آمده اند چه 
رفتاري مي كند؛ واي به حال نفراتي كه در 
تشكيالت و در اسارت  هستند و دستشان 

  .بسته تر است
مي خواهم به فرقه بگويم كه دوران شما 

دوراني كه در حكومت صدام . تمام شده است
خودتان قدرت نمايي مي كرديد حسين براي 

اي فرقه جنايت كار آن موقع  . به سر آمده است
! چه بالها كه بر سرما اسير هاي جنگي نياوردي
به اين  فرقه و صاحب گور بگور شده اش مي 
گويم كه اگر دم از آزادي مي زنيد خوب يك 
قلم بگذاريد خانواده ها بيايند به ديدار 

 از خانواده ها؟ عزيزانشان؛ از چه مي ترسيد؟
مگر هر روز سنگ آزادي به سينه نمي زنيد؟ 
اينجاست كه در مقابل خانواده ها دستتان خالي 

  .دروغ هاي شما ديگر خريدار ندارد. است
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فرقه رجوي براي سنجش ميزان آزادي درون خود 

  بگذارد كه خانواده ها به آلباني بيايند
   تيرانا–رضا مزگي نژاد  �

  
  

 

چند وقت پيش سركرده فرقه رجوي دوباره 
از قبر بيرون آمد و به حساب خودش بازهم 
فيل هوا كرد و خطاب به همه جداشده ها گفت 

  .اگر جرئت داريد بياييد دادگاه
اين بازي بي سروته و لقلق زبان كه رجوي 

سي تازگي ندارد اما به آن دچار است براي ك
براي مصرف داخلي و جلوگيري از ريزش نيرو 
در مناسبات فرقه شايد كارآيي داشته باشد؛ آن 
. هم بعد از رفتن ترامپ كه خيلي سوخته اند
آخر اين ها براي خودشان ساعت ها نشست 
مي گذاشتند و تابلوها مي كشيدند كه اگر 
 ترامپ بيايد براي ما  دستاوردش كالني خواهد

، اما وقتي ديدند كه از ترامپ خبري …بود و
نيست به فكر افتادند و دنبال راه چاره بودند و 
بهانه اي مي خواستند كه با آن سراعضاء را 
دوباره و صد باره شيره بمالند كه نگران نباشيد 

مردم ايران با ما هستند و چنين و چنان و 
  …كانونها شورشي و كنفرانس صدجانبه و 

وي مي گويم، اگر فكر مي كنيد به فرقه رج
كه در مقابل جداشدگان به قول خودتان 

هاي جنگي در دادگاه جنايت هاي خودتان  اسير
فرقه . توانيد پيروز بشويد سخت در اشتباهيد مي

مجاهدين خلق اگر جرئت دارد بگذارد كه 
 در 3خانواده ها به ديدار عزيزانشان در اشرف 

شود كه در درون آلباني بيايند تا دنيا خبردار 
  .فرقه چه مقدار آزادي وجود دارد

واهللا آن آزادي كه ما مي ديديم بيشتر براي 
مگر . مغزشويي بود كه تشكيالت از هم نپاشد

به ما نمي گفتي كه اگر نياييد و برعليه نفراتي 
كه با ما نيستند، نامه بنويسيد پول به شما 

به اين شيوه كار نمي گويند آزادي، . دهيم نمي
حاال شما . مي گويند بردگي براي فرقه شما

  ها گيري اجباري عليه خانواده درباره موضع» موش شده فرقه رجويتشكل مادران، قربانيان فرا«بيانيه 
  

  هاي دردمند از حق ديدار خود خانواده
  آيند  كوتاه نمي

 

اين فرقه را در خود جاي داده، همدستي با اين 
همكاري و . جنايتكاران را آشكار مي سازد

همراهي اتحاديه اروپا با فرقه رجوي در اين 
سران . راستا اصال قابل پذيرش نبوده و نيست

اين اتحاديه بايد پاسخ بدهند كه چرا در اين 
ظلم آشكار طرف اين فرقه بد سرشت را گرفته 

  .و به اين حماقت خود ادامه مي دهند

چرا بايد يك فرد خودخواه و بي آبرو جهت 
به حاكميت رسيدن، اين چنين افراد ديگر 

  جامعه را به گروگان بگيرد؟
اين ما خانواده هاي دردمند همواره بر 

خواسته بر حق خودمان پاي مي فشاريم كه ما 
خواهان ديدار با فرزندانمان هستيم و از اين 
  .خواسته خود به هيچ وجه كوتاه نخواهيم آمد

  
  

به دنبال سناريوي وادار نمودن اعضا به 
ضع گيري عليه خانواده هايشان، تشكل مو

مادران، قربانيان فراموش شده فرقه رجوي 
  .اطالعيه اي صادر كرد

  
تحليلي فراق، در - به گزارش پايگاه خبري

  :اين اطالعيه آمده است
قرار دادن اعضاي اسير در فرقه رجوي 
مقابل خانواده هايشان كثيف ترين كاري است 

  .كه مريم رجوي انجام مي دهد
باشد  ن پروژه به قدري كثيف و متهوع مياي

چرا يك مادر . كه بايد آن را به محاكمه كشاند
بعد از سال ها دوري از فرزندش نمي تواند 
حتي براي يك ثانيه فرزندش را ببيند؟ اين دردِ 

فرقه رجوي براي خنثي . بسيار بزرگي است
كردن حركت هاي حقوق بشري خانواده ها، 

ا را وادار به موضع گيري اسيران اين خانواده ه
سكوت . عليه پدر و مادر خودشان مي كند

جامعه جهاني به خصوص اتحاديه اروپا هم كه 

ما خانواده هاي دردمند همواره بر اين خواسته بر حق 
 با خودمان پاي مي فشاريم كه ما خواهان ديدار

جه فرزندانمان هستيم و از اين خواسته خود به هيچ و
  كوتاه نخواهيم آمد
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در روزهاي اخير خبري منتشر شد مبني 
بر اينكه دولت آلباني قصد دارد به اتباع خارجي 
مستقر در اين كشور كارت هاي شهروندي داده 

  .برخوردار نمايدو آنها را از امتيازهاي قانوني 
تحليلي فراق، به - به گزارش پايگاه خبري

محض انتشار اين خبر عوامل رجوي به دستور 
مشخص سران فرقه دست به كار شده و به هر 
شكل ممكن تالش كردند كه بگويند اين خبر 

  .صحت ندارد
در ابتداي انتشار اين خبر حدس زده 

شد كه واكنش هاي هيستريك رجوي  مي
طي دو روز گذشته . ي خواهد بودبسيار تماشاي

مشاهده شد كه مريم رجوي برخي عناصر دون 
پايه و سخيف خود را راهي ميدان كرد و به آنها 
دستور داد به نحوي اين خبر را تكذيب كنند 
تا مانع از اميدواري خانواده ها و ساير افرادي كه 

  .در آلباني زندگي مي كنند، شوند
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يك واقعيتي كه نمي توان منكر آن گرديد 
اين است كه فرقه رجوي به رغم آنكه ابدا از 
 جايگاه يا تاثيرگاري چنداني در جامعه ايراني
برخوردار نيستند اما به قول يكي از نويسندگان، 

قويا معتقدم كه . منابع مالي اسرارآميزي دارند
آنچه الرش ريسه از فضاي كمپ يا شخصيت 
هاي فرقه مي گويد نه بر اساس ديدگاه هاي 
واقعي او از اين افراد، بلكه به ميزان بسيار بااليي 
متاثر از دالرهايي است كه روانه حساب هاي 

  .انكي وي مي شودب
مگر مي شود با اهداف خيرخواهانه به كمپ 
فرقه سر زد و غم و اندوه و شكستگي چهره 
اعضاي گرفتار را نديد؟ آيا ريسه و همسر 
محترم و عالقمندشان از قواعد و دستورات 
درون سازماني فرقه شامل ممنوعيت ايجاد 
هرگونه رابطه عاطفي، ممنوعيت ازدواج و حتي 

ديشيدن به مسائل عاطفي، جنسي ممنوعيت ان
يا جنسيتي نشنيده است؟ اي كاش وي 
دستكم براي يك مرتبه در جلسات بسيار 
مدرن و بشردوستانة فرقه مثل جلسه غسل 

ج شركت مي كرد و .هفتگي يا نشست هاي ع
عالقه و پيوند خود با فرقه را تحكيم مي 

  .بخشيد
واقعا مگر مي شود گفت اين آقاي حقوق 

 اين قواعد و چارچوب ها چيزي خوانده از
  نشنيده يا در جريان آن اتفاقات نيست؟

به ديدگاه هاي ايشان در باب حقوق بشر در 
. ايران كاري ندارم و موضوع بحثم هم نيست

اساسا معتقدم كه حقوقدان نبايد خود را درگير (
با دولت ها هم ميانه اي . زدوبندهاي نهادي كند

ايد مقيد به حقوق حقوقدان فقط و فقط ب. ندارم
و قوانين حقوقي بوده و هيچ قيد و بندي فراتر 

اما اينكه ايشان به انگيزه دالر ). از آن را نپذيرد
سعي مي كند چهره اي مترقي، بشردوستانه و 
لطيف از رهبران فرقه و ساز و كارهاي آن ارائه 
دهد را مصداق يك چيز مي دانم؛ فقدان 

  .شرافت
خ مانده است همچنان اين پرسش بي پاس

كه تشكيالت رجوي اين حجم پشتيباني مالي 
سرسام آور را از كجا تامين مي كند؟ اينكه 

تيرماه هر سال تشكيالت فرقه اي رجوي 
در تدارك نشست هاي ساالنه به اصطالح 

خود در حوالي پاريس تقال مي آزادي خواهانة 
  .كند

تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري
شواهد گوياي تالش هاي فرقه براي برگزاري 

يكي از افراد فعال . نشست امسال خود نيز است
در نشست هاي سال هاي اخير فرقه، كه عمال 
به صورت كارگزار و عامل اين فرقه درآمده، 

حقوقدان شخصي است به نام الرش ريسه، يك 
نروژي كه تحت عنوان رييس كميته دوستان 

  .ايران در نروژ معرفي مي گردد
ريسه، تقريبا در كلية نشست هاي سال 
هاي اخير فرقه، پاريس و نقاط ديگر حضوري 

ظاهرا . فعال داشته و سخنراني هم نموده است
اعتقاد وي به آزادي خواهي مريم و فرقه اش به 

 مي كند تا حدي است كه در نشست ها سعي
به همراه همسر و دو دختر خود شركت كند، 
باشد كه آنها نيز در جوار با مفاهيم واالي حقوق 

عكس ! بشر، احترام به زنان و آزادي نيز گردند
منتشره از او همراه با همسر و دو فرزند خود در 

حاوي نكات ) 2018(نشست سال هاي پيش 
  .جالبي است

هاي سال الرش ريسه در يكي از كنفرانس 
هاي اخير منافقين در حضور رودي جولياني 

بر ) خنده دار و فرح بخشي(جمالت جالبي 
 2015در تابستان سال «او گفت كه . زبان آورد

در . به همراه همسرم به كمپ اشرف رفته بوديم
نقل قريب به (آنجا همه چيز آكنده از عشق بود 

در پايان آن هفته همسرم نمي ) مضمون
 اشرف را ترك كند و برايم خواست كه كمپ

سخت شده بود كه او را همراه خود برگردانم 
چراكه او مي خواست در آنجا بماند و من فكر 
مي كنم كه اين خود دليلي است كه اين 

اين جنبش . جنبش به پيروزي مي رسد
بامزه تر آنكه ريسه، . »!نهضتي از عشق است

مريم رجوي را مروج عشق و مهرباني توصيف 
  .كرد

واقعا يعني پول تا اين حد مي تواند بشر را 
  به ابتذال و لودگي بكشاند؟  

88  23  

 الملل بين

 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

 »پور زيداله عبدي«مأموريت شيطان صفتي به نام 
  هاي چشم انتظار براي نااميد كردن خانواده

اهل فردي به يكي از اين عناصر نادان و ج  
وي زماني كه در داخل . پور بود نام زيداله عبدي

فرقه بود به قدري خرابكاري داشت كه چندين 
بار خواستند وي را اخراج كنند ولي هر بار او با 

در . التماس مي خواست كه در تشكيالت بماند
نهايت او را از مناسبات رجوي بيرون كردند اما 

خراج نيز وي آن قدر سمج بود كه بعد از ا
پور  عبدي. كماكان دست به دامن رجوي بود

پس از آن، قسم نامه اي خورد كه متعهد به 
آرمان هاي رجوي پليد باشد و سرسپردگي 
خود را با مزدوري در بيرون از فرقه و ميان 

  .جداشده ها ثابت كند
اين عنصر كثيف پس از انتشار خبر فوق، 
 با برخي خانواده هاي چشم انتظار اسيران
تماس گرفت و اعالم نمود كه اين خبر شايعه 

  .بوده و صحت ندارد
تحليلي فراق در اينجا اعالم - پايگاه خبري

مي كند كه ضرورت دارد خانواده هاي چشم 
انتظار در مواجهه با چنين افرادي تمام دقت 
خود را به كار گيرند تا خداي ناكرده مورد 
  .سوءاستفاده اين شيطان صفت ها قرار نگيرند

هايي چون  سوال جالبي كه از پست فطرت
مي توان پرسيد اين است كه اگر خبر » زيداله«

دروغ است براي تو مزدور چه ارزشي دارد كه 
مأموريت يافته اي تا با خانواده ها تماس بگيري 

  و آنها را نااميد كني؟
الزم به توضيح است خبر صدور كارت 
ي شهروندي براي اتباع خارجي مستقر در آلبان

يك دستورالعمل درون سازماني بوده كه نيازي 
به انتشار گسترده از سوي خبرگزاري هاي 
رسمي اين كشور را ندارد اما از نظر بهبود 
وضعيت زندگي جداشده هاي فرقه رجوي 
موفقيت بزرگي محسوب شده و از ارزش 

  .خبري بااليي برخوردار است

بتوان چند تن از اعضاي رده باالي يك دولت، 
آنهم دولت حاكم بر آمريكا را مثل جان بولتون 
مشاور امنيت ملي ترامپ و رودي جولياني 
وكيل شخصي ترامپ آنچنان از حيث مالي 

كه اعتبار خود را لگدمال كرده و تطميع كرد 
مثل يك كارگزار در همه نشست هاي فرقه 

مساله اي كه . شركت كنند كار آساني نيست
باعث شد حتي توجه رسانه هاي مطرح در 

. بي. مثل آسوشيتدپرس، ان(آمريكا و جهان 
بدان جلب شده و ) …سي نيوز، هاآرتص و 

مقاالت تحقيقي بسيار روشنگرانه و مفيدي در 
ذكر جزئيات گزارش ها . اين رابطه نگاشته شود

جستجوي . سبب اطاله كالم مي گردد
مختصري در اين خصوص ابعاد و زواياي 

فقط . موضوع را بر خواننده مشخص مي نمايد
به همين نكته بسنده مي شود كه مطابق اين 
گزارش افراد مطرح و مقامات دولتي شاخص از 

 از آنان در كه نام بسياري(هر دو حزب آمريكا 
گزارش هاي مربوطه آمده و محدود به يك 

در ازاي دريافت پول هاي ) حزب خاص نيست
كالن حاضر به سخنراني، نگارش مقاله در 

 در راستاي حمايت از اين فرقه و …روزنامه ها و 
  .ترويج اهداف و برنامه هاي آن گرديده اند

كوتاه سخن آنكه اين پول پاشي و حمايت 
م آور از افرادي مثل الرش هاي مالي سرسا

ريسه، قطعا سبب مي شود تا آنان با انگيزه 
دريافت چنين ارقامي، از هرگونه نشست به 
اصطالح آزادي خواهانه اي دفاع كرده و خود را 
. در رديف هاي جلويي نشست ها جا دهند
ضمن آنكه خاطرات نوستالژيك خانوادگي خود 

ي جهان را به خورد مخاطب ناآگاه و افكار عموم
  .بدهند

يقين داشته باشيد نيت خيرخواهانه اي در 
پس اين حمايت ها نبوده و آن روز كه اعطاي 
اين مبالغ منتفي گردد نظرات واقعي اين افراد 

كافيست مواضع . را در مورد فرقه خواهيم شنيد
جان بولتون در سال هاي اخير حين سخنراني 
ي در نشست هاي فرقه را با آخرين اظهار نظر و

     در خصوص نقش و جايگاه فرقه مقايسه 
  .كنيد
  
 

  كند  ميمريم قجر را شيفته »الرش ريسه«وقتي بوي دالر 
  دكتر نواب محمدي  - فراق 
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در روزهاي اخير خبري منتشر شد مبني 
بر اينكه دولت آلباني قصد دارد به اتباع خارجي 
مستقر در اين كشور كارت هاي شهروندي داده 

  .برخوردار نمايدو آنها را از امتيازهاي قانوني 
تحليلي فراق، به - به گزارش پايگاه خبري

محض انتشار اين خبر عوامل رجوي به دستور 
مشخص سران فرقه دست به كار شده و به هر 
شكل ممكن تالش كردند كه بگويند اين خبر 

  .صحت ندارد
در ابتداي انتشار اين خبر حدس زده 

شد كه واكنش هاي هيستريك رجوي  مي
طي دو روز گذشته . ي خواهد بودبسيار تماشاي

مشاهده شد كه مريم رجوي برخي عناصر دون 
پايه و سخيف خود را راهي ميدان كرد و به آنها 
دستور داد به نحوي اين خبر را تكذيب كنند 
تا مانع از اميدواري خانواده ها و ساير افرادي كه 

  .در آلباني زندگي مي كنند، شوند
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يك واقعيتي كه نمي توان منكر آن گرديد 
اين است كه فرقه رجوي به رغم آنكه ابدا از 
 جايگاه يا تاثيرگاري چنداني در جامعه ايراني
برخوردار نيستند اما به قول يكي از نويسندگان، 

قويا معتقدم كه . منابع مالي اسرارآميزي دارند
آنچه الرش ريسه از فضاي كمپ يا شخصيت 
هاي فرقه مي گويد نه بر اساس ديدگاه هاي 
واقعي او از اين افراد، بلكه به ميزان بسيار بااليي 
متاثر از دالرهايي است كه روانه حساب هاي 

  .انكي وي مي شودب
مگر مي شود با اهداف خيرخواهانه به كمپ 
فرقه سر زد و غم و اندوه و شكستگي چهره 
اعضاي گرفتار را نديد؟ آيا ريسه و همسر 
محترم و عالقمندشان از قواعد و دستورات 
درون سازماني فرقه شامل ممنوعيت ايجاد 
هرگونه رابطه عاطفي، ممنوعيت ازدواج و حتي 

ديشيدن به مسائل عاطفي، جنسي ممنوعيت ان
يا جنسيتي نشنيده است؟ اي كاش وي 
دستكم براي يك مرتبه در جلسات بسيار 
مدرن و بشردوستانة فرقه مثل جلسه غسل 

ج شركت مي كرد و .هفتگي يا نشست هاي ع
عالقه و پيوند خود با فرقه را تحكيم مي 

  .بخشيد
واقعا مگر مي شود گفت اين آقاي حقوق 

 اين قواعد و چارچوب ها چيزي خوانده از
  نشنيده يا در جريان آن اتفاقات نيست؟

به ديدگاه هاي ايشان در باب حقوق بشر در 
. ايران كاري ندارم و موضوع بحثم هم نيست

اساسا معتقدم كه حقوقدان نبايد خود را درگير (
با دولت ها هم ميانه اي . زدوبندهاي نهادي كند

ايد مقيد به حقوق حقوقدان فقط و فقط ب. ندارم
و قوانين حقوقي بوده و هيچ قيد و بندي فراتر 

اما اينكه ايشان به انگيزه دالر ). از آن را نپذيرد
سعي مي كند چهره اي مترقي، بشردوستانه و 
لطيف از رهبران فرقه و ساز و كارهاي آن ارائه 
دهد را مصداق يك چيز مي دانم؛ فقدان 

  .شرافت
خ مانده است همچنان اين پرسش بي پاس

كه تشكيالت رجوي اين حجم پشتيباني مالي 
سرسام آور را از كجا تامين مي كند؟ اينكه 

تيرماه هر سال تشكيالت فرقه اي رجوي 
در تدارك نشست هاي ساالنه به اصطالح 

خود در حوالي پاريس تقال مي آزادي خواهانة 
  .كند

تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري
شواهد گوياي تالش هاي فرقه براي برگزاري 

يكي از افراد فعال . نشست امسال خود نيز است
در نشست هاي سال هاي اخير فرقه، كه عمال 
به صورت كارگزار و عامل اين فرقه درآمده، 

حقوقدان شخصي است به نام الرش ريسه، يك 
نروژي كه تحت عنوان رييس كميته دوستان 

  .ايران در نروژ معرفي مي گردد
ريسه، تقريبا در كلية نشست هاي سال 
هاي اخير فرقه، پاريس و نقاط ديگر حضوري 

ظاهرا . فعال داشته و سخنراني هم نموده است
اعتقاد وي به آزادي خواهي مريم و فرقه اش به 

 مي كند تا حدي است كه در نشست ها سعي
به همراه همسر و دو دختر خود شركت كند، 
باشد كه آنها نيز در جوار با مفاهيم واالي حقوق 

عكس ! بشر، احترام به زنان و آزادي نيز گردند
منتشره از او همراه با همسر و دو فرزند خود در 

حاوي نكات ) 2018(نشست سال هاي پيش 
  .جالبي است

هاي سال الرش ريسه در يكي از كنفرانس 
هاي اخير منافقين در حضور رودي جولياني 

بر ) خنده دار و فرح بخشي(جمالت جالبي 
 2015در تابستان سال «او گفت كه . زبان آورد

در . به همراه همسرم به كمپ اشرف رفته بوديم
نقل قريب به (آنجا همه چيز آكنده از عشق بود 

در پايان آن هفته همسرم نمي ) مضمون
 اشرف را ترك كند و برايم خواست كه كمپ

سخت شده بود كه او را همراه خود برگردانم 
چراكه او مي خواست در آنجا بماند و من فكر 
مي كنم كه اين خود دليلي است كه اين 

اين جنبش . جنبش به پيروزي مي رسد
بامزه تر آنكه ريسه، . »!نهضتي از عشق است

مريم رجوي را مروج عشق و مهرباني توصيف 
  .كرد

واقعا يعني پول تا اين حد مي تواند بشر را 
  به ابتذال و لودگي بكشاند؟  
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 »پور زيداله عبدي«مأموريت شيطان صفتي به نام 
  هاي چشم انتظار براي نااميد كردن خانواده

اهل فردي به يكي از اين عناصر نادان و ج  
وي زماني كه در داخل . پور بود نام زيداله عبدي

فرقه بود به قدري خرابكاري داشت كه چندين 
بار خواستند وي را اخراج كنند ولي هر بار او با 

در . التماس مي خواست كه در تشكيالت بماند
نهايت او را از مناسبات رجوي بيرون كردند اما 

خراج نيز وي آن قدر سمج بود كه بعد از ا
پور  عبدي. كماكان دست به دامن رجوي بود

پس از آن، قسم نامه اي خورد كه متعهد به 
آرمان هاي رجوي پليد باشد و سرسپردگي 
خود را با مزدوري در بيرون از فرقه و ميان 

  .جداشده ها ثابت كند
اين عنصر كثيف پس از انتشار خبر فوق، 
 با برخي خانواده هاي چشم انتظار اسيران
تماس گرفت و اعالم نمود كه اين خبر شايعه 

  .بوده و صحت ندارد
تحليلي فراق در اينجا اعالم - پايگاه خبري

مي كند كه ضرورت دارد خانواده هاي چشم 
انتظار در مواجهه با چنين افرادي تمام دقت 
خود را به كار گيرند تا خداي ناكرده مورد 
  .سوءاستفاده اين شيطان صفت ها قرار نگيرند

هايي چون  سوال جالبي كه از پست فطرت
مي توان پرسيد اين است كه اگر خبر » زيداله«

دروغ است براي تو مزدور چه ارزشي دارد كه 
مأموريت يافته اي تا با خانواده ها تماس بگيري 

  و آنها را نااميد كني؟
الزم به توضيح است خبر صدور كارت 
ي شهروندي براي اتباع خارجي مستقر در آلبان

يك دستورالعمل درون سازماني بوده كه نيازي 
به انتشار گسترده از سوي خبرگزاري هاي 
رسمي اين كشور را ندارد اما از نظر بهبود 
وضعيت زندگي جداشده هاي فرقه رجوي 
موفقيت بزرگي محسوب شده و از ارزش 

  .خبري بااليي برخوردار است

بتوان چند تن از اعضاي رده باالي يك دولت، 
آنهم دولت حاكم بر آمريكا را مثل جان بولتون 
مشاور امنيت ملي ترامپ و رودي جولياني 
وكيل شخصي ترامپ آنچنان از حيث مالي 

كه اعتبار خود را لگدمال كرده و تطميع كرد 
مثل يك كارگزار در همه نشست هاي فرقه 

مساله اي كه . شركت كنند كار آساني نيست
باعث شد حتي توجه رسانه هاي مطرح در 

. بي. مثل آسوشيتدپرس، ان(آمريكا و جهان 
بدان جلب شده و ) …سي نيوز، هاآرتص و 

مقاالت تحقيقي بسيار روشنگرانه و مفيدي در 
ذكر جزئيات گزارش ها . اين رابطه نگاشته شود

جستجوي . سبب اطاله كالم مي گردد
مختصري در اين خصوص ابعاد و زواياي 

فقط . موضوع را بر خواننده مشخص مي نمايد
به همين نكته بسنده مي شود كه مطابق اين 
گزارش افراد مطرح و مقامات دولتي شاخص از 

 از آنان در كه نام بسياري(هر دو حزب آمريكا 
گزارش هاي مربوطه آمده و محدود به يك 

در ازاي دريافت پول هاي ) حزب خاص نيست
كالن حاضر به سخنراني، نگارش مقاله در 

 در راستاي حمايت از اين فرقه و …روزنامه ها و 
  .ترويج اهداف و برنامه هاي آن گرديده اند

كوتاه سخن آنكه اين پول پاشي و حمايت 
م آور از افرادي مثل الرش هاي مالي سرسا

ريسه، قطعا سبب مي شود تا آنان با انگيزه 
دريافت چنين ارقامي، از هرگونه نشست به 
اصطالح آزادي خواهانه اي دفاع كرده و خود را 
. در رديف هاي جلويي نشست ها جا دهند
ضمن آنكه خاطرات نوستالژيك خانوادگي خود 

ي جهان را به خورد مخاطب ناآگاه و افكار عموم
  .بدهند

يقين داشته باشيد نيت خيرخواهانه اي در 
پس اين حمايت ها نبوده و آن روز كه اعطاي 
اين مبالغ منتفي گردد نظرات واقعي اين افراد 

كافيست مواضع . را در مورد فرقه خواهيم شنيد
جان بولتون در سال هاي اخير حين سخنراني 
ي در نشست هاي فرقه را با آخرين اظهار نظر و

     در خصوص نقش و جايگاه فرقه مقايسه 
  .كنيد
  
 

  كند  ميمريم قجر را شيفته »الرش ريسه«وقتي بوي دالر 
  دكتر نواب محمدي  - فراق 
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ببينيد كه فرقه با افرادي كه بيرون آمده اند چه 
رفتاري مي كند؛ واي به حال نفراتي كه در 
تشكيالت و در اسارت  هستند و دستشان 

  .بسته تر است
مي خواهم به فرقه بگويم كه دوران شما 

دوراني كه در حكومت صدام . تمام شده است
خودتان قدرت نمايي مي كرديد حسين براي 

اي فرقه جنايت كار آن موقع  . به سر آمده است
! چه بالها كه بر سرما اسير هاي جنگي نياوردي
به اين  فرقه و صاحب گور بگور شده اش مي 
گويم كه اگر دم از آزادي مي زنيد خوب يك 
قلم بگذاريد خانواده ها بيايند به ديدار 

 از خانواده ها؟ عزيزانشان؛ از چه مي ترسيد؟
مگر هر روز سنگ آزادي به سينه نمي زنيد؟ 
اينجاست كه در مقابل خانواده ها دستتان خالي 

  .دروغ هاي شما ديگر خريدار ندارد. است
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فرقه رجوي براي سنجش ميزان آزادي درون خود 

  بگذارد كه خانواده ها به آلباني بيايند
   تيرانا–رضا مزگي نژاد  �

  
  

 

چند وقت پيش سركرده فرقه رجوي دوباره 
از قبر بيرون آمد و به حساب خودش بازهم 
فيل هوا كرد و خطاب به همه جداشده ها گفت 

  .اگر جرئت داريد بياييد دادگاه
اين بازي بي سروته و لقلق زبان كه رجوي 

سي تازگي ندارد اما به آن دچار است براي ك
براي مصرف داخلي و جلوگيري از ريزش نيرو 
در مناسبات فرقه شايد كارآيي داشته باشد؛ آن 
. هم بعد از رفتن ترامپ كه خيلي سوخته اند
آخر اين ها براي خودشان ساعت ها نشست 
مي گذاشتند و تابلوها مي كشيدند كه اگر 
 ترامپ بيايد براي ما  دستاوردش كالني خواهد

، اما وقتي ديدند كه از ترامپ خبري …بود و
نيست به فكر افتادند و دنبال راه چاره بودند و 
بهانه اي مي خواستند كه با آن سراعضاء را 
دوباره و صد باره شيره بمالند كه نگران نباشيد 

مردم ايران با ما هستند و چنين و چنان و 
  …كانونها شورشي و كنفرانس صدجانبه و 

وي مي گويم، اگر فكر مي كنيد به فرقه رج
كه در مقابل جداشدگان به قول خودتان 

هاي جنگي در دادگاه جنايت هاي خودتان  اسير
فرقه . توانيد پيروز بشويد سخت در اشتباهيد مي

مجاهدين خلق اگر جرئت دارد بگذارد كه 
 در 3خانواده ها به ديدار عزيزانشان در اشرف 

شود كه در درون آلباني بيايند تا دنيا خبردار 
  .فرقه چه مقدار آزادي وجود دارد

واهللا آن آزادي كه ما مي ديديم بيشتر براي 
مگر . مغزشويي بود كه تشكيالت از هم نپاشد

به ما نمي گفتي كه اگر نياييد و برعليه نفراتي 
كه با ما نيستند، نامه بنويسيد پول به شما 

به اين شيوه كار نمي گويند آزادي، . دهيم نمي
حاال شما . مي گويند بردگي براي فرقه شما

  ها گيري اجباري عليه خانواده درباره موضع» موش شده فرقه رجويتشكل مادران، قربانيان فرا«بيانيه 
  

  هاي دردمند از حق ديدار خود خانواده
  آيند  كوتاه نمي

 

اين فرقه را در خود جاي داده، همدستي با اين 
همكاري و . جنايتكاران را آشكار مي سازد

همراهي اتحاديه اروپا با فرقه رجوي در اين 
سران . راستا اصال قابل پذيرش نبوده و نيست

اين اتحاديه بايد پاسخ بدهند كه چرا در اين 
ظلم آشكار طرف اين فرقه بد سرشت را گرفته 

  .و به اين حماقت خود ادامه مي دهند

چرا بايد يك فرد خودخواه و بي آبرو جهت 
به حاكميت رسيدن، اين چنين افراد ديگر 

  جامعه را به گروگان بگيرد؟
اين ما خانواده هاي دردمند همواره بر 

خواسته بر حق خودمان پاي مي فشاريم كه ما 
خواهان ديدار با فرزندانمان هستيم و از اين 
  .خواسته خود به هيچ وجه كوتاه نخواهيم آمد

  
  

به دنبال سناريوي وادار نمودن اعضا به 
ضع گيري عليه خانواده هايشان، تشكل مو

مادران، قربانيان فراموش شده فرقه رجوي 
  .اطالعيه اي صادر كرد

  
تحليلي فراق، در - به گزارش پايگاه خبري

  :اين اطالعيه آمده است
قرار دادن اعضاي اسير در فرقه رجوي 
مقابل خانواده هايشان كثيف ترين كاري است 

  .كه مريم رجوي انجام مي دهد
باشد  ن پروژه به قدري كثيف و متهوع مياي

چرا يك مادر . كه بايد آن را به محاكمه كشاند
بعد از سال ها دوري از فرزندش نمي تواند 
حتي براي يك ثانيه فرزندش را ببيند؟ اين دردِ 

فرقه رجوي براي خنثي . بسيار بزرگي است
كردن حركت هاي حقوق بشري خانواده ها، 

ا را وادار به موضع گيري اسيران اين خانواده ه
سكوت . عليه پدر و مادر خودشان مي كند

جامعه جهاني به خصوص اتحاديه اروپا هم كه 

ما خانواده هاي دردمند همواره بر اين خواسته بر حق 
 با خودمان پاي مي فشاريم كه ما خواهان ديدار

جه فرزندانمان هستيم و از اين خواسته خود به هيچ و
  كوتاه نخواهيم آمد
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 رهايي

 

مسئولين فرقه متوجه شدند . پشيمان شدند

بچه هايي كه با خانواده هايشان مالقات كردند 

بعد از مدتي اغلب آنان تحت تاثير مالقات با 

ار خانواده از تشكيالت جدا شدند، پرده ها كن

رفت حقيقت دنياي بيرون عيان شد و افراد بين 

انقالب طالق مريم و خانواده، به خانواده اعتماد 

كرده و از فرقه جدا شدند و خودشان را به 

  .دنياي آزاد وصل كردند 

رجوي دريافت ضرر مالقات بيشتر از 

منفعتش بود به همين دليل دستور داد مالقات 

» الدنگ«ا ممنوع و با عرض معذرت خانواده ر

خطاب كرد و مالقات را مرز سرخ اعالم نموده و 

با بهانه اين كه همه خانواده ها مامور هستند 

درب اشرف را براي هميشه بر روي خانواده 

  .بست 

رجوي در رابطه با خانواده طعم شكست را 

حاال در آن سوي مرزها و . در اشرف چشيد

 كيلومتر 2000حضور در آلباني با بيش از 

ه، تجربه اي تلخ از گذشته كه برايش به جا فاصل

مانده بود را دست مايه خويش قرار داده و 

حاضر نيست اعضاي دربند حتي يك تماس 

  .تلفني با خانواده هايشان داشته باشند

 به همين دليل بر اساس ضوابط تعيين 

كرده حتي در آلباني هم اعضاي نگونبخت حق 

 مگر در ندارند با خانواده خود تماس بگيرند

جهت حفظ منافع فرقه و با خط و ربط آنها، آن 

هم در جهت حقه بازي و اخاذي از خانواده، در 

حالي كه سوژه ها را خودشان تعيين مي كنند 

يعني خواسته اعضاي دربند مهم نيست بلكه 

يك امر تشكيالتي است و بايد به آن گردن 

  .نهند 

فرقه رجوي حداقل حقوق انساني را كه 

قات با خانواده است را دريغ مي كند و همان مال

مانع از مالقات و ارتباط بين اعضاي فرقه با 

  . خانواده ها مي شود

ها  رجوي فريبكار در مقابل استقامت خانواده

ناتوان است و بسيار روشن است اگر به خواسته 

خانواده گردن نهد بزودي تشكيالتش شقه شقه 

اهد مي شود و حقايق دروني رجوي برمال خو

  .شد و دير يا زود اين اتفاق خواهد افتاد

  

  

  

  

 

، سال شكست طلسم اختناق 1382سال 

. در درون تشكيالت رجوي شناخته مي شود

اين شرايط بعد از سقوط صدام به رجوي 

او فكر مي كرد مي تواند . تحميل شده بود

در . ر دهدشرايط موجود را به نفع خودش تغيي

 براي اولين بار درب اشرف به روي 82سال 

تعدادي از خانواده ها با . خانواده ها باز شد

عزيزانشان در داخل پادگان اشرف مالقات 

در همين راستا مسئولين به ما . نمودند

ما به تهران نرفتيم اما با آمدن «: گفتند مي

خانواده ها به اشرف ما به مالء اجتماعي خويش 

اگرچه ما به تهران . ساليان وصل شديمبعد از 

  ».نرفتيم اما تهران را به اشرف آورديم

استدالل رجوي اين بود با اين رويكرد 

توانيم نيروهايي كه به همراه خانواده ها به  مي

اگرچه بعد از ! مالقات مي آيند را جذب كنيم

آمدن خانواده ها به اشرف تعدادي انگشت 

 وصل شدند و تعداد شمار از خانواده ها به فرقه

اما خوشحالي آنها . اندكي هم در اشرف ماندند

زود گذر بود چرا كه از كرده خود سخت 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

 

  

 

با . حضور در خاك اين كشور را دريافت كرد

وجود در همه اين سال ها كارشكني هاي اين 

مجاهدين خلق موجب شد كه او زندان، حصر 

خانگي، اخراج از كشور آلباني و رها شدن در 

سران مجاهدين خلق  .مرز يونان را تجربه كند

براي ايجاد موانع مختلف در مسير گرفتن 

پناهندگي و رفتن به كشورهاي اروپايي براي 

يچيده و پشتيباني هاي پ ها، از شيوه جدا شده

مافياي آلباني و برخي سياستمداران مفسد بهره 

چنانكه موفق شدند كميسارياي عالي . برند مي

پناهندگي در امور مجاهدين در آلباني را 

سران مجاهدين خلق، حتي اقدام  .تعطيل كنند

اي به نام هادي ثاني  به ربودن فرد جدا شده

هايي در  خاني كردند و از سوي او نامه

هايشان منتشر كردند كه حاوي اتهام  رسانه

از سرنوشت . مزدوري عليه جدا شده ها بود

هاديه ثاني خاني هيچ اطالعاتي در دسترس 

  .نيست

در عين حال، براي بهره برداري داخلي از 

، تشكيالت »جدا شده ها در آلباني«اصطالح 

سران . راه ديگري در پيش گرفته است

رار افرادي كه كه مجاهدين براي جلوگيري از ف

به ضرب و زور نشست هاي مغزشويي و تهديد 

اند، شرايط افراد جدا  و ارعاب در تشكيالت مانده

  .كنند شده را فالكت بار عنوان مي

امروز پس از گذشت نزديك به بيست سال 

از سقوط صدام حسين و آغاز سير صعودي جدا 

شدن افراد از تشكيالت فرقه رجوي، اصطالح 

اصطالحي آشناست كه معموال » جدا شده ها«

نخست : دو موضوع را به ذهن متبادر مي كند

اي  چه درون تشكيالت فرقهافشاگري درباره آن

گذرد و دوم اتهامات و  مجاهدين خلق مي

هايي كه تشكيالت عليه اين افراد روا  خصومت

   .دارد مي

تحليلي فراق به - به گزارش پايگاه خبري

نقل از انجمن نجات مركز فارس، از ميان جدا 

هاي دو دهه گذشته، افرادي كه در  شده

كيالت فرار هاي اخير در كشور آلباني از تش سال

ها، از سوي  كردند، امروز بيش از ديگر جدا شده

گيرند چرا  تشكيالت مورد اتهام و حمله قرار مي

كه حضور آن ها در كشوري كوچك در جوار 

تشكيالت، راه را براي اقدامات ايذايي عوامل 

در طول اين . گذارد مجاهدين خلق باز مي

چندسال سران مجاهدين خلق با ترفندهاي 

هاي دولتي و امنيتي   خود در دستگاههميشگي

اند و براي تنگ كردن عرصه   آلباني نفوذ كرده 

بر افراد جدا شده در آلباني از هيچ تالشي 

  .فروگذار نكردند

 از 1392براي نمونه، احسان بيدي در سال 

فرقه جدا شد و از دولت آلباني مجوز ده سال 

  ها درآلباني آرامش جداشده
  اندازد آتش به جان رجوي مي

  

  كن هميشه در قعر چاه است چاه: ر عامل انجمن نجاتمدي

  

  ضربه خانواده
  انجمن نجات مركز مازندران  -  گلي

  

 از 1397علي هاجري كه در سال 

تشكيالت جدا شد، با انتشار عكس هايي از يك 

روز بهاري از پيكنيك خود و دوستانش در 

اين رويكرد تبليغاتي طبيعت آلباني، به 

جارچيان فرقه «: دهد تشكيالت پاسخ مي

رجوي در كوچه و بازار قلعه مانز جار زدند كه 

ها در منابع زباله مايحتاج خود را  جدا شده

خانماني به  جويند و از گرسنگي و بي مي

مدير عامل » .اند هاي كنار شهر پناه برده خرابه

 به پيام انجمن نجات، ابراهيم خدابنده در پاسخ

البته فرقه «: فيس بوكي هاجري مينويسد

رجوي با ياري دولت آلباني و كميساريا تمام 

تالش خود را كرده و مي كند كه چنين اتفاقي 

  ».بيفتد اما چاه كن هميشه در قعر چاه است

هاجري و ديگر اعضاي جدا شده غالبا 

تالش دارند روزهاي هدر رفته از عمر خود در 

هاي شادي و لذت در  ربهتشكيالت را باتج

ها با انتشار  آن. جهان آزاد جبران كنند

ها و  ها، كافه گردي هاي دورهمي عكس

تفريحات ساده خويش با همان امكانات اندك 

زندگي در تيرانا پاسخ تبليغات كذب مجاهدين 

دهند به  خلق درباره زندگي در جهان آزاد را مي

ت اميد آنكه دوستاني كه هنوز در بند تشكيال

هستند نداي آن ها را بشنوند و براي رهايي از 

  .حصارهاي فرقه رجوي مصمم شوند
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  عاليجناب؛

نظر به اينكه سازمان بين المللي كار به 

عنوان يك نهاد تخصصي ريشه دار وابسته به 

سازمان ملل متحد، كه  نقش وااليي در تامين 

حقوق كارگران و برقراري عدالت داشته و  

اساسا فلسفة وجودي و رسالت اين نهاد، 

جلوگيري از استثمار طبقة كارگر و دفاع از آنان 

از سويي نيز اين افراد واقعا اعالم گرديده است و 

با انگيزه هاي شرافتمندانة كاريابي و تامين 

نيازهاي خانوادگي خود قصد عزيمت به خارج 

از موطن خود نمودند، به گونه اي كه مي توان 

به معناي حقيقي كلمه، آنان را قربانيان قاچاق 

انساني سيستماتيك و نظام مند دانست كه 

وم داشته است، سالها از سوي منافقين تدا

عليهذا به مناسبت روز جهاني كارگر از 

حضرتعالي و سازمان متبوع تان و نيز 

نمايندگان جوامع كارگري حاضر در آن نهاد 

عنوان متوليان اصلي حمايت از حقوق ه معظم ب

كارگران درخواست مي كنيم ضمن اعالم 

محكوميت هرگونه سواستفاده اي از  وضعيت 

اضي مهاجرت براي كار، كارگران يا افراد متق

نسبت به بررسي موضوع و تعيين وضعيت افراد 

مستقر در كمپ اين سازمان تروريستي جديت 

به خرج داده و از نمايندگان دولت هاي ذيربط 

گزارشات الزم در ) شامل ايران، آلباني و عراق(

اين خصوص را اخذ نموده و اقدامات مقتضي 

آنان به براي حفاظت از اين افراد و بازگشت 

  . كشور را اتخاذ فرماييد

  

  

 

 با روز جهاني كارگر اين روزها كه مصادف

است بسياري از اين افراد كه اكنون ديگر در 

سنين ميانسالي يا پيري خود به سر مي برند، 

مايوس و سرخورده از هر دورنماي 

اميدواركننده اي، در محروميت مطلق از 

بسياري حقوق انساني خود، دور از خانه و 

كاشانه در كمپ اين فرقة تروريستي در آلباني 

متاسفانه بسياري . روزگار مي گذرانندبه سختي 

از اعضاي گرفتار در اين فرقه ضدانساني از 

كارگران فريب خورده اي هستند كه به صورت 

غيرارادي و ناخواسته سر از كمپ اشرف در 

عراق درآورده و در آنجا به هر دليلي ماندگار 

كافيست اندكي در اين خصوص تحقيق . شدند

  .و بررسي گردد
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  .طوالني اعالم داريم

متاسفانه بررسي تاريخ تروريسم و مروري 

روه هاي تروريستي بر اقدامات و شيوه هاي گ

نشان مي دهد كه قشر شرافتمند كارگر همواره 

از اقدامات و نقشه هاي افراد و گروه هاي 

تروريستي متحمل آسيب هاي جدي گرديده 

چنان كه گاه در زمرة قربانيان حمالت . است

اين گروه هاي تروريستي ضدبشري بوده اند كه 

شبيه آن در سال هاي اخير در فجايع 

فراموش نشدني ارتكاب يافته از وحشتناك و 

) بومي و خارجي(سوي داعش عليه كارگران 

عالوه بر . بويژه در ليبي و عراق مشاهده گرديد

اين، همواره گروه هاي تروريست بر آن بوده اند 

كه (تا با توجه به علل و زمينه هاي تروريسم 

شامل فقر، تبعيض، اختالف طبقاتي و نارضايتي 

با ) ز اين دست مي شوداجتماعي و عواملي ا

وعده هاي فريبنده و اغواي كارگران، ضمن 

عضوگيري از ميان ايشان، درصدد بهره مندي 

از پتانسيل باالي اين طبقة شريف و موثر 

اجتماعي براي دستيابي به مقاصد و اهداف پليد 

متاسفانه پس از ايجاد ثبات نسبي  .خود بوده اند

 ميالدي، 90در خاورميانه از حدود اوايل دهة 

گروه تروريستي مجاهدين خلق در يك روند 

سيستماتيك و برنامه ريزي شده، و در يك 

همدستي مجرمانه با برخي موسسات و 

نهادهاي جعلي و خودساختة مستقر در 

كشورهاي همسايه تحت عنوان موسسات 

كاريابي و معرفي شغل، با ترسيم فضايي بهشت 

رماني از كشور مقصد و محيط گونه و شرايط آ

شغلي، برخي افراد جوياي كار يا در انديشة 

مهاجرت به اروپا را فريفته و بدون هرگونه 

اطالع قبلي به فرد، در ميانة راه، آنان را از طريق 

 به - وابسته به خود آن گروه- قاچاقچيان انسان 

  .ساختند كمپ جهنمي اشرف در عراق روانه مي

هاي اعضاي گرفتار در  جمعي از خانواده

فرقه رجوي از استان اردبيل به سازمان بين 

  .المللي كار نامه رسمي نوشتند

فراق، در تحليلي - به گزارش پايگاه خبري

نامه اين خانواده هاي دردمند و چشم انتظار 

، مديركل سازمان بين »گاي رايدر«خطاب به 

  :المللي كار آمده است

  

  مديركل محترم سازمان بين المللي كار

  جناب آقاي گاي رايدر

با تقديم احترام، ما به عنوان جمعي از 

خانواده هاي اعضاي گرفتار در سازمان 

لق از استان اردبيل در تروريستي مجاهدين خ

ايران، برآن شديم تا مراتب اندوه و نگراني خود 

را نسبت به سواستفادة تاريخي و فاحش آن 

گروه تروريستي از كارگران و سرنوشت 

نامشخص بسياري از آنان در خالل ساليان 

 

  هاي اسيران فرقه رجوي در استان اردبيل به سازمان بين المللي كار نامه رسمي خانواده

  فرقه تروريستي رجوي از افراد متقاضي مهاجرت
   براي كار سوءاستفاده كرده است
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  عاليجناب؛

نظر به اينكه سازمان بين المللي كار به 

عنوان يك نهاد تخصصي ريشه دار وابسته به 

سازمان ملل متحد، كه  نقش وااليي در تامين 

حقوق كارگران و برقراري عدالت داشته و  

اساسا فلسفة وجودي و رسالت اين نهاد، 

جلوگيري از استثمار طبقة كارگر و دفاع از آنان 

از سويي نيز اين افراد واقعا اعالم گرديده است و 

با انگيزه هاي شرافتمندانة كاريابي و تامين 

نيازهاي خانوادگي خود قصد عزيمت به خارج 

از موطن خود نمودند، به گونه اي كه مي توان 

به معناي حقيقي كلمه، آنان را قربانيان قاچاق 

انساني سيستماتيك و نظام مند دانست كه 

وم داشته است، سالها از سوي منافقين تدا

عليهذا به مناسبت روز جهاني كارگر از 

حضرتعالي و سازمان متبوع تان و نيز 

نمايندگان جوامع كارگري حاضر در آن نهاد 

عنوان متوليان اصلي حمايت از حقوق ه معظم ب

كارگران درخواست مي كنيم ضمن اعالم 

محكوميت هرگونه سواستفاده اي از  وضعيت 

اضي مهاجرت براي كار، كارگران يا افراد متق

نسبت به بررسي موضوع و تعيين وضعيت افراد 

مستقر در كمپ اين سازمان تروريستي جديت 

به خرج داده و از نمايندگان دولت هاي ذيربط 

گزارشات الزم در ) شامل ايران، آلباني و عراق(

اين خصوص را اخذ نموده و اقدامات مقتضي 

آنان به براي حفاظت از اين افراد و بازگشت 

  . كشور را اتخاذ فرماييد

  

  

 

 با روز جهاني كارگر اين روزها كه مصادف

است بسياري از اين افراد كه اكنون ديگر در 

سنين ميانسالي يا پيري خود به سر مي برند، 

مايوس و سرخورده از هر دورنماي 

اميدواركننده اي، در محروميت مطلق از 

بسياري حقوق انساني خود، دور از خانه و 

كاشانه در كمپ اين فرقة تروريستي در آلباني 

متاسفانه بسياري . روزگار مي گذرانندبه سختي 

از اعضاي گرفتار در اين فرقه ضدانساني از 

كارگران فريب خورده اي هستند كه به صورت 

غيرارادي و ناخواسته سر از كمپ اشرف در 

عراق درآورده و در آنجا به هر دليلي ماندگار 

كافيست اندكي در اين خصوص تحقيق . شدند

  .و بررسي گردد
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 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      
  .طوالني اعالم داريم

متاسفانه بررسي تاريخ تروريسم و مروري 

روه هاي تروريستي بر اقدامات و شيوه هاي گ

نشان مي دهد كه قشر شرافتمند كارگر همواره 

از اقدامات و نقشه هاي افراد و گروه هاي 

تروريستي متحمل آسيب هاي جدي گرديده 

چنان كه گاه در زمرة قربانيان حمالت . است

اين گروه هاي تروريستي ضدبشري بوده اند كه 

شبيه آن در سال هاي اخير در فجايع 

فراموش نشدني ارتكاب يافته از وحشتناك و 

) بومي و خارجي(سوي داعش عليه كارگران 

عالوه بر . بويژه در ليبي و عراق مشاهده گرديد

اين، همواره گروه هاي تروريست بر آن بوده اند 

كه (تا با توجه به علل و زمينه هاي تروريسم 

شامل فقر، تبعيض، اختالف طبقاتي و نارضايتي 

با ) ز اين دست مي شوداجتماعي و عواملي ا

وعده هاي فريبنده و اغواي كارگران، ضمن 

عضوگيري از ميان ايشان، درصدد بهره مندي 

از پتانسيل باالي اين طبقة شريف و موثر 

اجتماعي براي دستيابي به مقاصد و اهداف پليد 

متاسفانه پس از ايجاد ثبات نسبي  .خود بوده اند

 ميالدي، 90در خاورميانه از حدود اوايل دهة 

گروه تروريستي مجاهدين خلق در يك روند 

سيستماتيك و برنامه ريزي شده، و در يك 

همدستي مجرمانه با برخي موسسات و 

نهادهاي جعلي و خودساختة مستقر در 

كشورهاي همسايه تحت عنوان موسسات 

كاريابي و معرفي شغل، با ترسيم فضايي بهشت 

رماني از كشور مقصد و محيط گونه و شرايط آ

شغلي، برخي افراد جوياي كار يا در انديشة 

مهاجرت به اروپا را فريفته و بدون هرگونه 

اطالع قبلي به فرد، در ميانة راه، آنان را از طريق 

 به - وابسته به خود آن گروه- قاچاقچيان انسان 

  .ساختند كمپ جهنمي اشرف در عراق روانه مي

هاي اعضاي گرفتار در  جمعي از خانواده

فرقه رجوي از استان اردبيل به سازمان بين 

  .المللي كار نامه رسمي نوشتند

فراق، در تحليلي - به گزارش پايگاه خبري

نامه اين خانواده هاي دردمند و چشم انتظار 

، مديركل سازمان بين »گاي رايدر«خطاب به 

  :المللي كار آمده است

  

  مديركل محترم سازمان بين المللي كار

  جناب آقاي گاي رايدر

با تقديم احترام، ما به عنوان جمعي از 

خانواده هاي اعضاي گرفتار در سازمان 

لق از استان اردبيل در تروريستي مجاهدين خ

ايران، برآن شديم تا مراتب اندوه و نگراني خود 

را نسبت به سواستفادة تاريخي و فاحش آن 

گروه تروريستي از كارگران و سرنوشت 

نامشخص بسياري از آنان در خالل ساليان 

 

  هاي اسيران فرقه رجوي در استان اردبيل به سازمان بين المللي كار نامه رسمي خانواده

  فرقه تروريستي رجوي از افراد متقاضي مهاجرت
   براي كار سوءاستفاده كرده است
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88  25  

 رهايي

 

مسئولين فرقه متوجه شدند . پشيمان شدند

بچه هايي كه با خانواده هايشان مالقات كردند 

بعد از مدتي اغلب آنان تحت تاثير مالقات با 

ار خانواده از تشكيالت جدا شدند، پرده ها كن

رفت حقيقت دنياي بيرون عيان شد و افراد بين 

انقالب طالق مريم و خانواده، به خانواده اعتماد 

كرده و از فرقه جدا شدند و خودشان را به 

  .دنياي آزاد وصل كردند 

رجوي دريافت ضرر مالقات بيشتر از 

منفعتش بود به همين دليل دستور داد مالقات 

» الدنگ«ا ممنوع و با عرض معذرت خانواده ر

خطاب كرد و مالقات را مرز سرخ اعالم نموده و 

با بهانه اين كه همه خانواده ها مامور هستند 

درب اشرف را براي هميشه بر روي خانواده 

  .بست 

رجوي در رابطه با خانواده طعم شكست را 

حاال در آن سوي مرزها و . در اشرف چشيد

 كيلومتر 2000حضور در آلباني با بيش از 

ه، تجربه اي تلخ از گذشته كه برايش به جا فاصل

مانده بود را دست مايه خويش قرار داده و 

حاضر نيست اعضاي دربند حتي يك تماس 

  .تلفني با خانواده هايشان داشته باشند

 به همين دليل بر اساس ضوابط تعيين 

كرده حتي در آلباني هم اعضاي نگونبخت حق 

 مگر در ندارند با خانواده خود تماس بگيرند

جهت حفظ منافع فرقه و با خط و ربط آنها، آن 

هم در جهت حقه بازي و اخاذي از خانواده، در 

حالي كه سوژه ها را خودشان تعيين مي كنند 

يعني خواسته اعضاي دربند مهم نيست بلكه 

يك امر تشكيالتي است و بايد به آن گردن 

  .نهند 

فرقه رجوي حداقل حقوق انساني را كه 

قات با خانواده است را دريغ مي كند و همان مال

مانع از مالقات و ارتباط بين اعضاي فرقه با 

  . خانواده ها مي شود

ها  رجوي فريبكار در مقابل استقامت خانواده

ناتوان است و بسيار روشن است اگر به خواسته 

خانواده گردن نهد بزودي تشكيالتش شقه شقه 

اهد مي شود و حقايق دروني رجوي برمال خو

  .شد و دير يا زود اين اتفاق خواهد افتاد

  

  

  

  

 

، سال شكست طلسم اختناق 1382سال 

. در درون تشكيالت رجوي شناخته مي شود

اين شرايط بعد از سقوط صدام به رجوي 

او فكر مي كرد مي تواند . تحميل شده بود

در . ر دهدشرايط موجود را به نفع خودش تغيي

 براي اولين بار درب اشرف به روي 82سال 

تعدادي از خانواده ها با . خانواده ها باز شد

عزيزانشان در داخل پادگان اشرف مالقات 

در همين راستا مسئولين به ما . نمودند

ما به تهران نرفتيم اما با آمدن «: گفتند مي

خانواده ها به اشرف ما به مالء اجتماعي خويش 

اگرچه ما به تهران . ساليان وصل شديمبعد از 

  ».نرفتيم اما تهران را به اشرف آورديم

استدالل رجوي اين بود با اين رويكرد 

توانيم نيروهايي كه به همراه خانواده ها به  مي

اگرچه بعد از ! مالقات مي آيند را جذب كنيم

آمدن خانواده ها به اشرف تعدادي انگشت 

 وصل شدند و تعداد شمار از خانواده ها به فرقه

اما خوشحالي آنها . اندكي هم در اشرف ماندند

زود گذر بود چرا كه از كرده خود سخت 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

 

  

 

با . حضور در خاك اين كشور را دريافت كرد

وجود در همه اين سال ها كارشكني هاي اين 

مجاهدين خلق موجب شد كه او زندان، حصر 

خانگي، اخراج از كشور آلباني و رها شدن در 

سران مجاهدين خلق  .مرز يونان را تجربه كند

براي ايجاد موانع مختلف در مسير گرفتن 

پناهندگي و رفتن به كشورهاي اروپايي براي 

يچيده و پشتيباني هاي پ ها، از شيوه جدا شده

مافياي آلباني و برخي سياستمداران مفسد بهره 

چنانكه موفق شدند كميسارياي عالي . برند مي

پناهندگي در امور مجاهدين در آلباني را 

سران مجاهدين خلق، حتي اقدام  .تعطيل كنند

اي به نام هادي ثاني  به ربودن فرد جدا شده

هايي در  خاني كردند و از سوي او نامه

هايشان منتشر كردند كه حاوي اتهام  رسانه

از سرنوشت . مزدوري عليه جدا شده ها بود

هاديه ثاني خاني هيچ اطالعاتي در دسترس 

  .نيست

در عين حال، براي بهره برداري داخلي از 

، تشكيالت »جدا شده ها در آلباني«اصطالح 

سران . راه ديگري در پيش گرفته است

رار افرادي كه كه مجاهدين براي جلوگيري از ف

به ضرب و زور نشست هاي مغزشويي و تهديد 

اند، شرايط افراد جدا  و ارعاب در تشكيالت مانده

  .كنند شده را فالكت بار عنوان مي

امروز پس از گذشت نزديك به بيست سال 

از سقوط صدام حسين و آغاز سير صعودي جدا 

شدن افراد از تشكيالت فرقه رجوي، اصطالح 

اصطالحي آشناست كه معموال » جدا شده ها«

نخست : دو موضوع را به ذهن متبادر مي كند

اي  چه درون تشكيالت فرقهافشاگري درباره آن

گذرد و دوم اتهامات و  مجاهدين خلق مي

هايي كه تشكيالت عليه اين افراد روا  خصومت

   .دارد مي

تحليلي فراق به - به گزارش پايگاه خبري

نقل از انجمن نجات مركز فارس، از ميان جدا 

هاي دو دهه گذشته، افرادي كه در  شده

كيالت فرار هاي اخير در كشور آلباني از تش سال

ها، از سوي  كردند، امروز بيش از ديگر جدا شده

گيرند چرا  تشكيالت مورد اتهام و حمله قرار مي

كه حضور آن ها در كشوري كوچك در جوار 

تشكيالت، راه را براي اقدامات ايذايي عوامل 

در طول اين . گذارد مجاهدين خلق باز مي

چندسال سران مجاهدين خلق با ترفندهاي 

هاي دولتي و امنيتي   خود در دستگاههميشگي

اند و براي تنگ كردن عرصه   آلباني نفوذ كرده 

بر افراد جدا شده در آلباني از هيچ تالشي 

  .فروگذار نكردند

 از 1392براي نمونه، احسان بيدي در سال 

فرقه جدا شد و از دولت آلباني مجوز ده سال 

  ها درآلباني آرامش جداشده
  اندازد آتش به جان رجوي مي

  

  كن هميشه در قعر چاه است چاه: ر عامل انجمن نجاتمدي

  

  ضربه خانواده
  انجمن نجات مركز مازندران  -  گلي

  

 از 1397علي هاجري كه در سال 

تشكيالت جدا شد، با انتشار عكس هايي از يك 

روز بهاري از پيكنيك خود و دوستانش در 

اين رويكرد تبليغاتي طبيعت آلباني، به 

جارچيان فرقه «: دهد تشكيالت پاسخ مي

رجوي در كوچه و بازار قلعه مانز جار زدند كه 

ها در منابع زباله مايحتاج خود را  جدا شده

خانماني به  جويند و از گرسنگي و بي مي

مدير عامل » .اند هاي كنار شهر پناه برده خرابه

 به پيام انجمن نجات، ابراهيم خدابنده در پاسخ

البته فرقه «: فيس بوكي هاجري مينويسد

رجوي با ياري دولت آلباني و كميساريا تمام 

تالش خود را كرده و مي كند كه چنين اتفاقي 

  ».بيفتد اما چاه كن هميشه در قعر چاه است

هاجري و ديگر اعضاي جدا شده غالبا 

تالش دارند روزهاي هدر رفته از عمر خود در 

هاي شادي و لذت در  ربهتشكيالت را باتج

ها با انتشار  آن. جهان آزاد جبران كنند

ها و  ها، كافه گردي هاي دورهمي عكس

تفريحات ساده خويش با همان امكانات اندك 

زندگي در تيرانا پاسخ تبليغات كذب مجاهدين 

دهند به  خلق درباره زندگي در جهان آزاد را مي

ت اميد آنكه دوستاني كه هنوز در بند تشكيال

هستند نداي آن ها را بشنوند و براي رهايي از 

  .حصارهاي فرقه رجوي مصمم شوند
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 طومار

  

 

نيم كه اميد بدهيم بلكه هر چقدر تالش مي ك
دري باز گردد و فرزندي به سوي خانواده اش 
مجدد باز گردد ولي بعضا اجل فرصت نمي دهد 
و نفسي را در سينه نگه داشته و كار را تمام 

از سويي بي رحمي رجوي نيز مزيد بر . كند مي
علت شده و مانع از ديدارها و تماس ها 

  .گردد مي
  

: »ي فاتحيعل«پيام مادر چشم انتظار 
  چشمم به در است تا بيايي

مهرانگيز رضايي، مادر چشم انتظار علي 
فاتحي براي فرزند اسير خود در فرقه رجوي 

سالم من به تو كه بدون  .پيامي فرستاد
عزيزدلم، هر كس به . خداحافظي رفته اي

سفري مي رود مي گويند خداحافظي 
كنيم كه زود بر گردي، پس چرا بر  نمي
آه و افسوس كه ديگر نه پايم ناي گردي؟  نمي

راه رفتن دارد و نه چشمم، سوي ديدن ولي هر 
چه كه  قلبم ضربان دارد با هر باال و پايين 

خدا را شكر كه . رفتن نام تو را صدا مي زند
هنوز قلبم مي زند و نفسم  باال مي آيد تا تو را 

هنوز كور سويي هست تا اشكي در . صدا بزند
ر مي گردي؟ چشمم به در كي ب.فراقت بريزد
  .است تا بيايي

  
  

: مادرها ديگر توان دوري از فرزند ندارند
هم به سر » زاده كيومرث صحبت«طاقت مادر 

  آمد
اين روزها بسياري از مادران اسيران فرقه 
رجوي هم چو بلبل طاقت فراق را از دست داده 

- به گزارش پايگاه خبري .و پر پر مي زنند
شديم اين بار طاقت مادر تحليلي فراق، باخبر 

به سرآمده و در آخرين » زاده كيومرث صحبت«
  .زند هاي خود نام فرزندش را فرياد مي نفس

اميدوارم كيومرث صحبت زاده اين پيام را 
ببيند و تا دير نشده از مادر هجران كشيده خود 

هاي اعضاي  متاسفانه كام خانواده .دلجويي نمايد
تلخ است و شب گرفتار در بند رجوي همچنان 

  .و روز ناله كنان حسرت ديدار مي كشند
  
  

با كمال تاثر و تاسف باخبر شديم كه پسر 
در روزهاي پاياني » اديب پور«بزرگ خانواده 

 دار فاني را وداع گفته و به رحمت 99سال 

  .خداوندي رفته است
برادر بزرگ يكي » حسن اديب پور«مرحوم 

.  بود»جعفر«از اسيران فرقه رجوي به نام 
خانواده اديب پور هميشه جوياي حال عزيزشان 

برادران و . از طريق انجمن هاي نجات مي باشند
خانواده جعفر اديب پور در تمام همايش ها، 
گردهمايي ها و تجمعات ضد فرقه رجوي 
شركت داشته و از انجمن نجات حمايت 

  .دريغ انجام دادند بي
  

نفس هاي اين مادر را به » عظيم«غم 
  صداي فرزندم را بشنوم و بروم / ه انداخت شمار

نجيبه ارشادي نمين، مادر رنج ديده يكي از 
 سال چشم به 35اسيران فرقه رجوي پس از 

در دوختن هم اكنون درحالت احتضار هم ناله 
چه رنج هايي كه اين . سر مي دهد» عظيم«

سخن گفتن از درد اين . مادر به تنهايي نكشيد
ه شب هايي را كه چ. مادر خيلي سخت است

چه . به شوق آمدن فرزندش تا صبح نخوابيد
روزهايي كه به اميد رهايي فرزندش دعا 

هم اكنون نفس هاي اين مادر به . كرد مي
شماره افتاده و تنها مي گويد صداي عظيم را 

اميدواريم كه عظيم ارشادي . بشنوم و بروم
نمين، فرياد غمِ جانسوز اين مادر را بشنود و در 

 موقعيت خاص زماني، يك تماس با مادر اين
  .بگيرد
  
  

هاي عاشقانه مادري كه كوه  دل گويه
جانم، به » اميراصالن«: محبت وغيرت است

ما / مادر پيرت رحم كن و خودت را نجات بده 
 سال است 20/ را فداي كدام هدفت كردي؟ 

  بيدار شو» اصالن«داد مي زنم 
  

تظار ثريا عبداللهي، يكي از مادران چشم ان
اسيران فرقه رجوي است كه در ميان 

هاي رنج ديده به عنوان اسوه محبت و   خانواده
اين مادر چشم انتظار .غيرت شناخته مي شود

 سال است كه براي رهايي تنها فرزند خود، 20
از دام فرقه جنايتكار » اميراصالن حسن زاده«

 .رجوي با شجاعت هرچه تمام تالش مي كند
اهي است به جهت يك اين مادر كه چند م

عارضه در بستر افتاده براي تنها فرزندش دل 
گويه هايي منتشر كرده و خواستار اين است كه 

  . ساله ديگر به پايان برسد20اين فراق 
  
  

  
  

متاسفانه با خبر شديم داود زند دوچاهي، 
  .يكي ديگر از پدران چشم انتظار آسماني شد
 20به گزارش فراق، پدر مجيد زند بيش از 

سال به دنبال نجات فرزند خود از چنگال فرقه 
تروريستي رجوي بود اما در نهايت چشم انتظار 

ه همسرش وي همرا .رخ در نقاب خاك كشيد
چندين بار به كشورعراق و به مقر اشرف براي 
ديدار با پسر خود رفت اما هر بار سران خيانتكار 
فرقه رجوي از مالقات وي با فرزندش مانع 

  .شدند
  

مادر چشم انتظار » گيتي زردشتيان«پيام 
به مناسبت سال روز تولد » روزبه عطايي«

مادر چشم انتظار » گيتي زردشتيان«: فرزندش
با ارسال پيامي به فراق سال » وزبه عطايير«

  .روز تولد فرزندش را تبريك گفت
به گزارش فراق، اين مادر رنج ديده در پيام 

 سالگي 42 ارديبهشت تولد 31: خود نوشت
پسرم روزبه، است و من پس از سال ها هنوز در 

  .حسرت ديدار با او هستم
  

خواهر چشم انتظار يكي از اسيران فرقه 
فرزندان ما را : ب به مريم رجويرجوي خطا

  كش آزاد كن، نجات ايران پيش
خواهر چشم انتظار يكي از اسيران فرقه 
رجوي پيامي خطاب به مريم رجوي ارسال 

تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري .كرد
زهرا يوسفي ضمن اشاره به شعارهاي فريبنده و 

مريم رجوي، تو  :تكراري مريم رجوي نوشت
ن مردم را آزاد كن تا به زندگيشان باز فرزندان اي

. گردند آزادي مردم ايران پيشكش و ارزاني شما
مردم ايران مثل هر زمان ديگر خودشان از پس 
مسائل خودشان بر مي آيند و نيازي به مزدوران 

  .بيگانه ندارند
  

  محمد رضا ندايي چهره در خاك كشيد
با نهايت تاسف و تأثر باز هم خبردار شديم 

چشم انتظار يكي ديگر از اعضاي گرفتار در پدر 
به گزارش فراق،  .فرقه رجوي آسماني شد

محمد رضا ندايي مثل ساير پدران و مادراني كه 
در حسرت ديدار عزيزشان چهره بر خاك 
كشيدند، در ميان غم و اندوه فراوان خانواده اش 

. فراق هاي بسيار حزن انگيز.بدرود حيات گفت
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است كه در  شدند اما واقعيت انكار ناپذير اين

بطن اين مبارزه بسيار حق و پر شكوه، پيروزي 
ي اول نهفته است زيرا پيروز خانواده ها در قدم

  نفر جداي از خانواده هاي قربانيان فرقه42اين 

  .رجوي نبوده و نيست
پرچم مبارزه عليه فرقه گرايي از هر سويي 

ميدان شود حاكي از مبارزه و حقانيت  كه وارد
توسط  است، چه به دست پدران و مادران و چه

 .افرادي كه سابقا در اين فرقه عضويت داشتند

در دست هم دست  تمامي نيروهاي اين جبهه
متحد با يكديگر و با شعار آزادي خواهي، 

اين سالها را مطالبه مي  خسارت هاي وارده در
 .كنند و به يقين موفق خواهند شد

كه پيروزي در اين مسير  هيچ ترديدي نيست
به تمام كساني كه در داخل فرقه گرفتار 

مجدد انديشيدن خواهد داد زيرا  هستند فرصت
نان به حقايقي چشم و گوش هاي بسته آ

خواهد شد كه رجوي و آل او سالهاست  روشن
به  فرشتگان «.تالش مي كنند مانع ازآن گردند

ما رسوالن پروردگار توايم و هرگز : لوط گفتند
تو اهل بيت خود را  دست آزار قوم به تو نرسد،

در پاسي از شب از اين ديار بيرون بر و از شما 
تو كه ) افرك(نبايد وابماند جز آن زن  هيچ كس

وعده  همانا. آن هم با قوم تو بايد هالك شود
 »عذاب صبحگاه است، آيا صبح نزديك نيست؟

  سوره هود81آيه 

 

در دومين روز از جمع آوري امضاها : فراق
رجوي   نفر عليه فرقه42در حمايت از شكايت 

 اين بار با هدف بردن پرونده به دادگاه هاي كه
واكنش سريع، شتابان و  بين المللي است شاهد

  .البته عصبي فرقه رجوي بوديم
براي همه  اين واكنش عصبي رجوي

خانواده ها و كساني كه در مسير مبارزه عليه 
گيري فرزندان اين مرز و  فرقه گرايي و گروگان

تاورد بوم تالش مي كنند يك پيروزي و دس
  .بزرگ است
 نفر از جداشدگان 42مسئله، شكايت  ظاهر

فرقه  است كه مسير زندگي شان را از حضور در
رجوي عوض كرده و متوجه اشتباهات خود 

  ورود عصبي فرقه رجوي

  به كمپين حمايت از شكايت جداشده ها
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ما قرار بود ايران رو براي . ضدامپرياليستي بود
از . ها، تبديل به يه ويتنام ديگه كنيم آمريكايي

وقتي توي . ج بودمانشقاقي كه پيدا كرديم، گي
تونستم براي خودم توجيه  ميدون بودم، مي

نشستم و از بيرون  اما وقتي كناري مي. كنم
ما . فهميدم كردم، نمي اتفاقات رو تماشا مي

دانشجوهايي بوديم كه حاضر بوديم كفش 
از همه چيزمون . ها رو واكس بزنيم انقالبي
  .از مادرمون، از عشقمون. بگذريم

د تا جگركي سيني نان و مهرداد سكوت كر
: وقتي رفت، ادامه داد. جگرها را روي ميز بگذارد

اونقدر كه . من خيلي از خودم مايه گذاشته بودم
ها  اومد فكر كنم همه اون فداكاري دلم نمي

ديدم كه جنگ . عصباني شده بودم. بيهوده بوده
رجوي به اين دليل كه سهمي از . بر سر قدرته

منم . گيره ه انتقام ميحكومت بهش نرسيده، دار
رسه، منم  گفتم حاال كه به من هم هيچي نمي

اثري درباره » ماهي و خنجر«كتاب 
باشد كه به  ترورهاي فرقه رجوي در گرگان مي

  .تازگي رونمايي شده است
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

نژاد، يكي از مولفان اين كتاب  محسن كاظمي
كه مبناي » ماهي و خنجر«در كتاب : ي گويدم

واقعي دارد، در قالب داستان پروسه پيچيده 
هاي فرقه رجوي  شناسايي، تروريست

 در گرگان 63كه در سال ) مجاهدين خلق(
  .رقم زدند، به روايت درآمده است

بر اساس اظهارات وي، در اين كتاب در حد 
امكان فضاي آن دوران، نحوه ترور و نحوه 

سايي آنها در جهان داستاني تشريح شده شنا
  .است

  :خوانيم در بخشي از اين كتاب مي
براي من، بريدن از سازمان، به معني «

بريدن از انقالب و مبارزه و اهداف 

  »! گيرم انتقام مي
كتاب ماهي و خنجر نوشته محسن 

 12 صفحه در 274نژاد و مريم مقاني با  كاظمي
 هزار ريال 350بخش با قطع رقعي و قيمت 

توسط انتشارات سيمرغ هدايت منتشر شده 
  .است
  
  

اهداف رهبران اين فرقه تروريستي و سيستم 
غيرانساني حاكم بر فرقه را بيش از پيش هويدا 

  .مي سازد
تعدد و ) و البته تاسف برانگيز(نكته عجيب 

از نشست هاي . گوناگوني جلسات در فرقه است
حوض گرفته تا نشست ديگ، جلسات غسل 

دستور .  هاي عمليات جاريهفتگي و نشست
كار اين نشست ها و اهداف پس پرده نيز كه به 

  . اندازه كافي روشن و مشخص است
هرچه الفاظ را در ذهن باال پايين كمي كنم 
نمي توانم معادلي براي توصيف شناعت و 
اشمئذاذ نهفته در پس برگزاري جلساتي مثل 

  .غسل هفتگي و يا عمليات جاري بيابم
ر ساختن افراد به بيان  واقعا مجبو

هاي جنسي خود و يا حتي تمايالت  فانتزي

عيني خود و در نهايت، سركوب و تحقير آنها 
بخاطر اقارير خود در جلسات غسل هفتگي و يا 
اجبار روزانه افراد به بيان روزمرگي هاي خود و 

آنچه در سر پرورانده اند را چه مي توان ناميد؟       
 اختياري براي عدم جالب آنكه افراد هيچ

شركت در جلسات مذكور ندارند و به تعبير 
فرقه، عدم شركت فرد در نشست عمليات 

  .جاري مرز سرخ است
 افراد هفته اي حداقل يكبار بايد فكت هاي 

بخوانيد اقارير و اعترافاتي كه آنان را (خود 
  .بخوانند) مستحق تحقير مي كند

واقعيت آن است كه از منظر حقوقي، چه 
واعد حقوق داخلي و چه معاهدات حقوق ق

بشري، شركت افراد در تشكيالت، انجمن ها، 
احزاب و دسته جات آزاد است و اين موضوع در 

طي هفته هاي اخير متني مرتبط با 
دستورالعمل نشست هاي عمليات جاري در 

هم » ج.ع«فرقه رجوي كه به اختصار به آن 
گفته مي شود لو رفته و توسط مجموعه فراق 

  .منتشر گرديده است
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

كيالتي ظاهرا اين متن يك سند درون تش
حاوي مفادي شامل دستورات و توصيه ها در 
خصوص چارچوب و نحوه برگزاري و دستور 
جلسات عمليات جاري بوده و خطاب آن نيز به 

  .مربيان برگزاركننده بوده است
 البته اطالعات نسبي در خصوص 

اي مذكور وجود داشت اما اين سند ه نشست
نسبتا محرمانه كه حتي قرار نبوده در اختيار 
اعضاي عادي نيز قرار بگيرد تا حدود زيادي 

  »خنجرماهي و «نگاهي به كتاب 

  هاي فرقه رجوي در گرگان روايتي از جنايت
 

   »عمليات جاري«

  كند  تحقير مي كه فرد را مستحقبزاريا
  دكتر نواب محمدي

 

مي ) اعم از فردي و اجتماعي(هاي روانشناختي 
. تواند بسيار آگاهي دهنده و ثمربخش باشد

اينكه حاصل جلساتي از اين دست، و اساسا 
فلسفه شكل گيري چنين جلساتي ايجاد يك 
سيستم كنترل قوي بر ذهن و حتي جسم افراد 

ت و طراحان اين جلسات هدفي جز نظارت اس
بر اعضاي ) فردي و جمعي(و كنترل غيرانساني 

  .گروه ندارند
ج و ديگ و غسل هفتگي .نشست هاي ع

ابزاري به غايت غيرانساني براي زوال و به تعبير 
مناسب تر انهدام اعتماد بنفس، عزت نفس و 
كرامت انساني افراد و تبديل اعضا به انسان 

 مطيع و فاقد قدرت تصميم گيري هايي مطلقا
  . و تحليل است

 از ديگر نتايج برگزاري اين نشست ها بايد 
به جلوگيري از ايجاد همدلي و ارتباطات انساني 
ميان اعضا، تلقي ساير اعضا به عنوان دشمن يا 
كساني كه به قصد تحقير وي بر وي كنترل و 
نظارت مي كنند و نيز منتفي ساختن هر گونه 

حتمالي ميان اعضا عليه سازمان، ايجاد اتحاد ا

اعالميه هاي جهاني حقوق بشر و ميثاق حقوق 
  .مدني و سياسي نيز به صراحت آمده است

 و البته مهمتر از اين حق اجتماعي پيش 
ه كرامت انساني و بيني شده براي افراد، احترام ب

حق آزادي عقيده و بيان است كه در پناه 
 برگزاري چنين جلساتي كامال ناديده گرفته 

  .مي شود
 اما با اين همه بايد توجه داشت اين 
ساختارهاي فرقه اي پيش از آنكه از منظر 
حقوقي مورد تحليل قرار گيرند بايد از منظر 
 روانشناختي موضوع مطالعه و بررسي قرار

  .ندگير
فارغ از اينكه در ( بر اساس قواعد حقوقي 

اينجا ما با تشكيالتي با سابقه تروريستي و 
تا زماني كه گروه يا تشكيالتي ) جنايي مواجهيم

مرتكب جرم نشود، خواه عليه اعضاي خود و يا 
فراتر از آن، و يا اعضاي خود را به سمت ارتكاب 
جرايم سوق ندهد طرح ادعاهاي حقوقي عليه 

  .روه دشوار مي گرددآن گ
 اما در اين رابطه به نظر مي رسد كه يافته 

حس ناخوشايند تحت كنترل يا نظارت دائمي 
  .بودن اشاره كرد

در اين ميان از نظر بنده دو نكته بيش از هر 
  چيزي بايد مورد توجه قرار گيرد؛

اوال جا دارد كه روانشناسان و متخصصين 
امر در باب ماهيت اقداماتي اين چنين در قالب 

اي به جامعه اطالع رساني تشكيالت فرقه 
گواينكه تشكيالت فرقه گون منحصر به . نمايند

  .فرقه رجوي و منافقين نيست
ثانيا خانواده هاي اعضاي اسير در فرقه به 
حق نبايد از بي خبري و يا دوري گزيدن 

به واقع بايد . عزيزان خود آزرده خاطر گردند
آنان را انسان هايي اسير در بند محدوديتهاي 

 و ذهني فرقه رجوي دانست كه آزادي جسمي
آنان جز در گروي آگاهي بخشي و تالش براي 
رسواسازي و تبيين ماهيت فرقه اي مجاهدين 

  .خلق در سطح داخلي و بين المللي نيست
سخن در اين باب بسيار است و  از منظر 
      حقوق بشر بيشتر در مورد آن خواهم 

  .    نوشت
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  گيشه

 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

 
 

 

ما قرار بود ايران رو براي . ضدامپرياليستي بود
از . ها، تبديل به يه ويتنام ديگه كنيم آمريكايي

وقتي توي . ج بودمانشقاقي كه پيدا كرديم، گي
تونستم براي خودم توجيه  ميدون بودم، مي

نشستم و از بيرون  اما وقتي كناري مي. كنم
ما . فهميدم كردم، نمي اتفاقات رو تماشا مي

دانشجوهايي بوديم كه حاضر بوديم كفش 
از همه چيزمون . ها رو واكس بزنيم انقالبي
  .از مادرمون، از عشقمون. بگذريم

د تا جگركي سيني نان و مهرداد سكوت كر
: وقتي رفت، ادامه داد. جگرها را روي ميز بگذارد

اونقدر كه . من خيلي از خودم مايه گذاشته بودم
ها  اومد فكر كنم همه اون فداكاري دلم نمي

ديدم كه جنگ . عصباني شده بودم. بيهوده بوده
رجوي به اين دليل كه سهمي از . بر سر قدرته

منم . گيره ه انتقام ميحكومت بهش نرسيده، دار
رسه، منم  گفتم حاال كه به من هم هيچي نمي

اثري درباره » ماهي و خنجر«كتاب 
باشد كه به  ترورهاي فرقه رجوي در گرگان مي

  .تازگي رونمايي شده است
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

نژاد، يكي از مولفان اين كتاب  محسن كاظمي
كه مبناي » ماهي و خنجر«در كتاب : ي گويدم

واقعي دارد، در قالب داستان پروسه پيچيده 
هاي فرقه رجوي  شناسايي، تروريست

 در گرگان 63كه در سال ) مجاهدين خلق(
  .رقم زدند، به روايت درآمده است

بر اساس اظهارات وي، در اين كتاب در حد 
امكان فضاي آن دوران، نحوه ترور و نحوه 

سايي آنها در جهان داستاني تشريح شده شنا
  .است

  :خوانيم در بخشي از اين كتاب مي
براي من، بريدن از سازمان، به معني «

بريدن از انقالب و مبارزه و اهداف 

  »! گيرم انتقام مي
كتاب ماهي و خنجر نوشته محسن 

 12 صفحه در 274نژاد و مريم مقاني با  كاظمي
 هزار ريال 350بخش با قطع رقعي و قيمت 

توسط انتشارات سيمرغ هدايت منتشر شده 
  .است
  
  

اهداف رهبران اين فرقه تروريستي و سيستم 
غيرانساني حاكم بر فرقه را بيش از پيش هويدا 

  .مي سازد
تعدد و ) و البته تاسف برانگيز(نكته عجيب 

از نشست هاي . گوناگوني جلسات در فرقه است
حوض گرفته تا نشست ديگ، جلسات غسل 

دستور .  هاي عمليات جاريهفتگي و نشست
كار اين نشست ها و اهداف پس پرده نيز كه به 

  . اندازه كافي روشن و مشخص است
هرچه الفاظ را در ذهن باال پايين كمي كنم 
نمي توانم معادلي براي توصيف شناعت و 
اشمئذاذ نهفته در پس برگزاري جلساتي مثل 

  .غسل هفتگي و يا عمليات جاري بيابم
ر ساختن افراد به بيان  واقعا مجبو

هاي جنسي خود و يا حتي تمايالت  فانتزي

عيني خود و در نهايت، سركوب و تحقير آنها 
بخاطر اقارير خود در جلسات غسل هفتگي و يا 
اجبار روزانه افراد به بيان روزمرگي هاي خود و 

آنچه در سر پرورانده اند را چه مي توان ناميد؟       
 اختياري براي عدم جالب آنكه افراد هيچ

شركت در جلسات مذكور ندارند و به تعبير 
فرقه، عدم شركت فرد در نشست عمليات 

  .جاري مرز سرخ است
 افراد هفته اي حداقل يكبار بايد فكت هاي 

بخوانيد اقارير و اعترافاتي كه آنان را (خود 
  .بخوانند) مستحق تحقير مي كند

واقعيت آن است كه از منظر حقوقي، چه 
واعد حقوق داخلي و چه معاهدات حقوق ق

بشري، شركت افراد در تشكيالت، انجمن ها، 
احزاب و دسته جات آزاد است و اين موضوع در 

طي هفته هاي اخير متني مرتبط با 
دستورالعمل نشست هاي عمليات جاري در 

هم » ج.ع«فرقه رجوي كه به اختصار به آن 
گفته مي شود لو رفته و توسط مجموعه فراق 

  .منتشر گرديده است
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

كيالتي ظاهرا اين متن يك سند درون تش
حاوي مفادي شامل دستورات و توصيه ها در 
خصوص چارچوب و نحوه برگزاري و دستور 
جلسات عمليات جاري بوده و خطاب آن نيز به 

  .مربيان برگزاركننده بوده است
 البته اطالعات نسبي در خصوص 

اي مذكور وجود داشت اما اين سند ه نشست
نسبتا محرمانه كه حتي قرار نبوده در اختيار 
اعضاي عادي نيز قرار بگيرد تا حدود زيادي 

  »خنجرماهي و «نگاهي به كتاب 

  هاي فرقه رجوي در گرگان روايتي از جنايت
 

   »عمليات جاري«

  كند  تحقير مي كه فرد را مستحقبزاريا
  دكتر نواب محمدي

 

مي ) اعم از فردي و اجتماعي(هاي روانشناختي 
. تواند بسيار آگاهي دهنده و ثمربخش باشد

اينكه حاصل جلساتي از اين دست، و اساسا 
فلسفه شكل گيري چنين جلساتي ايجاد يك 
سيستم كنترل قوي بر ذهن و حتي جسم افراد 

ت و طراحان اين جلسات هدفي جز نظارت اس
بر اعضاي ) فردي و جمعي(و كنترل غيرانساني 

  .گروه ندارند
ج و ديگ و غسل هفتگي .نشست هاي ع

ابزاري به غايت غيرانساني براي زوال و به تعبير 
مناسب تر انهدام اعتماد بنفس، عزت نفس و 
كرامت انساني افراد و تبديل اعضا به انسان 

 مطيع و فاقد قدرت تصميم گيري هايي مطلقا
  . و تحليل است

 از ديگر نتايج برگزاري اين نشست ها بايد 
به جلوگيري از ايجاد همدلي و ارتباطات انساني 
ميان اعضا، تلقي ساير اعضا به عنوان دشمن يا 
كساني كه به قصد تحقير وي بر وي كنترل و 
نظارت مي كنند و نيز منتفي ساختن هر گونه 

حتمالي ميان اعضا عليه سازمان، ايجاد اتحاد ا

اعالميه هاي جهاني حقوق بشر و ميثاق حقوق 
  .مدني و سياسي نيز به صراحت آمده است

 و البته مهمتر از اين حق اجتماعي پيش 
ه كرامت انساني و بيني شده براي افراد، احترام ب

حق آزادي عقيده و بيان است كه در پناه 
 برگزاري چنين جلساتي كامال ناديده گرفته 

  .مي شود
 اما با اين همه بايد توجه داشت اين 
ساختارهاي فرقه اي پيش از آنكه از منظر 
حقوقي مورد تحليل قرار گيرند بايد از منظر 
 روانشناختي موضوع مطالعه و بررسي قرار

  .ندگير
فارغ از اينكه در ( بر اساس قواعد حقوقي 

اينجا ما با تشكيالتي با سابقه تروريستي و 
تا زماني كه گروه يا تشكيالتي ) جنايي مواجهيم

مرتكب جرم نشود، خواه عليه اعضاي خود و يا 
فراتر از آن، و يا اعضاي خود را به سمت ارتكاب 
جرايم سوق ندهد طرح ادعاهاي حقوقي عليه 

  .روه دشوار مي گرددآن گ
 اما در اين رابطه به نظر مي رسد كه يافته 

حس ناخوشايند تحت كنترل يا نظارت دائمي 
  .بودن اشاره كرد

در اين ميان از نظر بنده دو نكته بيش از هر 
  چيزي بايد مورد توجه قرار گيرد؛

اوال جا دارد كه روانشناسان و متخصصين 
امر در باب ماهيت اقداماتي اين چنين در قالب 

اي به جامعه اطالع رساني تشكيالت فرقه 
گواينكه تشكيالت فرقه گون منحصر به . نمايند

  .فرقه رجوي و منافقين نيست
ثانيا خانواده هاي اعضاي اسير در فرقه به 
حق نبايد از بي خبري و يا دوري گزيدن 

به واقع بايد . عزيزان خود آزرده خاطر گردند
آنان را انسان هايي اسير در بند محدوديتهاي 

 و ذهني فرقه رجوي دانست كه آزادي جسمي
آنان جز در گروي آگاهي بخشي و تالش براي 
رسواسازي و تبيين ماهيت فرقه اي مجاهدين 

  .خلق در سطح داخلي و بين المللي نيست
سخن در اين باب بسيار است و  از منظر 
      حقوق بشر بيشتر در مورد آن خواهم 

  .    نوشت
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 طومار

  

 

نيم كه اميد بدهيم بلكه هر چقدر تالش مي ك
دري باز گردد و فرزندي به سوي خانواده اش 
مجدد باز گردد ولي بعضا اجل فرصت نمي دهد 
و نفسي را در سينه نگه داشته و كار را تمام 

از سويي بي رحمي رجوي نيز مزيد بر . كند مي
علت شده و مانع از ديدارها و تماس ها 

  .گردد مي
  

: »ي فاتحيعل«پيام مادر چشم انتظار 
  چشمم به در است تا بيايي

مهرانگيز رضايي، مادر چشم انتظار علي 
فاتحي براي فرزند اسير خود در فرقه رجوي 

سالم من به تو كه بدون  .پيامي فرستاد
عزيزدلم، هر كس به . خداحافظي رفته اي

سفري مي رود مي گويند خداحافظي 
كنيم كه زود بر گردي، پس چرا بر  نمي
آه و افسوس كه ديگر نه پايم ناي گردي؟  نمي

راه رفتن دارد و نه چشمم، سوي ديدن ولي هر 
چه كه  قلبم ضربان دارد با هر باال و پايين 

خدا را شكر كه . رفتن نام تو را صدا مي زند
هنوز قلبم مي زند و نفسم  باال مي آيد تا تو را 

هنوز كور سويي هست تا اشكي در . صدا بزند
ر مي گردي؟ چشمم به در كي ب.فراقت بريزد
  .است تا بيايي

  
  

: مادرها ديگر توان دوري از فرزند ندارند
هم به سر » زاده كيومرث صحبت«طاقت مادر 

  آمد
اين روزها بسياري از مادران اسيران فرقه 
رجوي هم چو بلبل طاقت فراق را از دست داده 

- به گزارش پايگاه خبري .و پر پر مي زنند
شديم اين بار طاقت مادر تحليلي فراق، باخبر 

به سرآمده و در آخرين » زاده كيومرث صحبت«
  .زند هاي خود نام فرزندش را فرياد مي نفس

اميدوارم كيومرث صحبت زاده اين پيام را 
ببيند و تا دير نشده از مادر هجران كشيده خود 

هاي اعضاي  متاسفانه كام خانواده .دلجويي نمايد
تلخ است و شب گرفتار در بند رجوي همچنان 

  .و روز ناله كنان حسرت ديدار مي كشند
  
  

با كمال تاثر و تاسف باخبر شديم كه پسر 
در روزهاي پاياني » اديب پور«بزرگ خانواده 

 دار فاني را وداع گفته و به رحمت 99سال 

  .خداوندي رفته است
برادر بزرگ يكي » حسن اديب پور«مرحوم 

.  بود»جعفر«از اسيران فرقه رجوي به نام 
خانواده اديب پور هميشه جوياي حال عزيزشان 

برادران و . از طريق انجمن هاي نجات مي باشند
خانواده جعفر اديب پور در تمام همايش ها، 
گردهمايي ها و تجمعات ضد فرقه رجوي 
شركت داشته و از انجمن نجات حمايت 

  .دريغ انجام دادند بي
  

نفس هاي اين مادر را به » عظيم«غم 
  صداي فرزندم را بشنوم و بروم / ه انداخت شمار

نجيبه ارشادي نمين، مادر رنج ديده يكي از 
 سال چشم به 35اسيران فرقه رجوي پس از 

در دوختن هم اكنون درحالت احتضار هم ناله 
چه رنج هايي كه اين . سر مي دهد» عظيم«

سخن گفتن از درد اين . مادر به تنهايي نكشيد
ه شب هايي را كه چ. مادر خيلي سخت است

چه . به شوق آمدن فرزندش تا صبح نخوابيد
روزهايي كه به اميد رهايي فرزندش دعا 

هم اكنون نفس هاي اين مادر به . كرد مي
شماره افتاده و تنها مي گويد صداي عظيم را 

اميدواريم كه عظيم ارشادي . بشنوم و بروم
نمين، فرياد غمِ جانسوز اين مادر را بشنود و در 

 موقعيت خاص زماني، يك تماس با مادر اين
  .بگيرد
  
  

هاي عاشقانه مادري كه كوه  دل گويه
جانم، به » اميراصالن«: محبت وغيرت است

ما / مادر پيرت رحم كن و خودت را نجات بده 
 سال است 20/ را فداي كدام هدفت كردي؟ 

  بيدار شو» اصالن«داد مي زنم 
  

تظار ثريا عبداللهي، يكي از مادران چشم ان
اسيران فرقه رجوي است كه در ميان 

هاي رنج ديده به عنوان اسوه محبت و   خانواده
اين مادر چشم انتظار .غيرت شناخته مي شود

 سال است كه براي رهايي تنها فرزند خود، 20
از دام فرقه جنايتكار » اميراصالن حسن زاده«

 .رجوي با شجاعت هرچه تمام تالش مي كند
اهي است به جهت يك اين مادر كه چند م

عارضه در بستر افتاده براي تنها فرزندش دل 
گويه هايي منتشر كرده و خواستار اين است كه 

  . ساله ديگر به پايان برسد20اين فراق 
  
  

  
  

متاسفانه با خبر شديم داود زند دوچاهي، 
  .يكي ديگر از پدران چشم انتظار آسماني شد
 20به گزارش فراق، پدر مجيد زند بيش از 

سال به دنبال نجات فرزند خود از چنگال فرقه 
تروريستي رجوي بود اما در نهايت چشم انتظار 

ه همسرش وي همرا .رخ در نقاب خاك كشيد
چندين بار به كشورعراق و به مقر اشرف براي 
ديدار با پسر خود رفت اما هر بار سران خيانتكار 
فرقه رجوي از مالقات وي با فرزندش مانع 

  .شدند
  

مادر چشم انتظار » گيتي زردشتيان«پيام 
به مناسبت سال روز تولد » روزبه عطايي«

مادر چشم انتظار » گيتي زردشتيان«: فرزندش
با ارسال پيامي به فراق سال » وزبه عطايير«

  .روز تولد فرزندش را تبريك گفت
به گزارش فراق، اين مادر رنج ديده در پيام 

 سالگي 42 ارديبهشت تولد 31: خود نوشت
پسرم روزبه، است و من پس از سال ها هنوز در 

  .حسرت ديدار با او هستم
  

خواهر چشم انتظار يكي از اسيران فرقه 
فرزندان ما را : ب به مريم رجويرجوي خطا

  كش آزاد كن، نجات ايران پيش
خواهر چشم انتظار يكي از اسيران فرقه 
رجوي پيامي خطاب به مريم رجوي ارسال 

تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري .كرد
زهرا يوسفي ضمن اشاره به شعارهاي فريبنده و 

مريم رجوي، تو  :تكراري مريم رجوي نوشت
ن مردم را آزاد كن تا به زندگيشان باز فرزندان اي

. گردند آزادي مردم ايران پيشكش و ارزاني شما
مردم ايران مثل هر زمان ديگر خودشان از پس 
مسائل خودشان بر مي آيند و نيازي به مزدوران 

  .بيگانه ندارند
  

  محمد رضا ندايي چهره در خاك كشيد
با نهايت تاسف و تأثر باز هم خبردار شديم 

چشم انتظار يكي ديگر از اعضاي گرفتار در پدر 
به گزارش فراق،  .فرقه رجوي آسماني شد

محمد رضا ندايي مثل ساير پدران و مادراني كه 
در حسرت ديدار عزيزشان چهره بر خاك 
كشيدند، در ميان غم و اندوه فراوان خانواده اش 

. فراق هاي بسيار حزن انگيز.بدرود حيات گفت

 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      
است كه در  شدند اما واقعيت انكار ناپذير اين

بطن اين مبارزه بسيار حق و پر شكوه، پيروزي 
ي اول نهفته است زيرا پيروز خانواده ها در قدم

  نفر جداي از خانواده هاي قربانيان فرقه42اين 

  .رجوي نبوده و نيست
پرچم مبارزه عليه فرقه گرايي از هر سويي 

ميدان شود حاكي از مبارزه و حقانيت  كه وارد
توسط  است، چه به دست پدران و مادران و چه

 .افرادي كه سابقا در اين فرقه عضويت داشتند

در دست هم دست  تمامي نيروهاي اين جبهه
متحد با يكديگر و با شعار آزادي خواهي، 

اين سالها را مطالبه مي  خسارت هاي وارده در
 .كنند و به يقين موفق خواهند شد

كه پيروزي در اين مسير  هيچ ترديدي نيست
به تمام كساني كه در داخل فرقه گرفتار 

مجدد انديشيدن خواهد داد زيرا  هستند فرصت
نان به حقايقي چشم و گوش هاي بسته آ

خواهد شد كه رجوي و آل او سالهاست  روشن
به  فرشتگان «.تالش مي كنند مانع ازآن گردند

ما رسوالن پروردگار توايم و هرگز : لوط گفتند
تو اهل بيت خود را  دست آزار قوم به تو نرسد،

در پاسي از شب از اين ديار بيرون بر و از شما 
تو كه ) افرك(نبايد وابماند جز آن زن  هيچ كس

وعده  همانا. آن هم با قوم تو بايد هالك شود
 »عذاب صبحگاه است، آيا صبح نزديك نيست؟

  سوره هود81آيه 

 

در دومين روز از جمع آوري امضاها : فراق
رجوي   نفر عليه فرقه42در حمايت از شكايت 

 اين بار با هدف بردن پرونده به دادگاه هاي كه
واكنش سريع، شتابان و  بين المللي است شاهد

  .البته عصبي فرقه رجوي بوديم
براي همه  اين واكنش عصبي رجوي

خانواده ها و كساني كه در مسير مبارزه عليه 
گيري فرزندان اين مرز و  فرقه گرايي و گروگان

تاورد بوم تالش مي كنند يك پيروزي و دس
  .بزرگ است
 نفر از جداشدگان 42مسئله، شكايت  ظاهر

فرقه  است كه مسير زندگي شان را از حضور در
رجوي عوض كرده و متوجه اشتباهات خود 

  ورود عصبي فرقه رجوي

  به كمپين حمايت از شكايت جداشده ها
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  هاي اسيران فرقه رجوي حوزه خانوادهاي در  ترين گروه رسانه ترين و پرمخاطب فعال
  

  

واكنش جالب بانوي 

پرست به مزدوران  وطن 

مرگ بر : وطن فروش

 مريم رجوي

يـل جات مـركز اسـتان اردـب ـجمن ـن   اـن

  

  

    خط توليد و پرورش 
  مزدور       

   در فرقه رجوي          
   چگونه راه افتاد؟         
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هاي اسيران  نامه رسمي خانواده
فرقه رجوي در استان اردبيل به 

  سازمان بين المللي كار
  

فرقه تروريستي رجوي 
از افراد متقاضي 

  مهاجرت
 براي كار سوءاستفاده 

   استكرده
 

  

  كارت شهروندي دولت آلباني، 
  صادر كرد ي فرقه رجوي ها براي جداشده

   اميدبخش رويداديك 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

 . نفر عليه سران فرقه رجوي تشكيل شد42كمپين حمايت بين المللي از شكايت 
پرونده شكايت  الملل تهران در  دادگاه حقوقي و عمومي بين55به دنبال صدور حكم شعبه  ،تحليلي فراق-پايگاه خبري به گزارش

 .از اين شكايت، تشكيل شد كمپين حمايت بين المللي  نفر از اعضاي سابق فرقه رجوي عليه سران اين فرقه،42
مي توانند ه از خشونت، خيانت و جنايت هاي فرقه رجوي و همچنين ساير اعضاي جدا شده در سراسر دنيا، خانواده هاي آسيب ديد
 .استتحليلي فراق قابل دسترس -پايگاه خبري حمايت در لينك. مورد نظر حمايت كنند كمپين با امضاي اين طومار از

  مادران
  چشم انتظار
  روشنايي
  بخشِ

مسير نجات از 
  زندان

   فرقه رجوي 
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