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 اردبيل استانمركز      

  

  .فرزندان خود انجام خواهيم داد
وي در ادامه از تالش هاي حسن حيراني 

تشكر و به عنوان مسئول اين انجمن در آلباني 
قدرداني ويژه نمود و در يك ارتباط ويديويي 
پيام پر از مهر و محبت خانواده ها را به اطالع 

  .وي رساند
مادران، قربانيان فراموش «نماينده تشكل 

  
جمعي از خانواده هاي اسيران فرقه رجوي 

حمايت از ايرانيان «تأسيس انجمن : گفتند
ترديد طليعه رهايي  ي، ب»مقيم در آلباني

  .فرزندان ما خواهد بود
تحليلي فراق، در - به گزارش پايگاه خبري

 آذر ماه به مناسبت 9شنبه  مراسمي كه روز سه
در محل انجمن نجات » آسيال«تأسيس انجمن 

مركز تهران برگزار شد، جمعي از خانوادهاي 
اسيران گرفتار در فرقه رجوي اين رويداد مهم 

اقدامي مبارك در مسير را جشن گرفته و 
  .رهايي عزيزانشان عنوان كردند

مادران، قربانيان فراموش «نماينده تشكل 
در اين مراسم ضمن اعالم » شده فرقه رجوي
حمايت «ها از تاسيس انجمن  خرسندي خانواده

: اظهار داشت» از ايرانيان مقيم در آلباني
تأسيس اين انجمن بي ترديد طليعه رهايي 

 چنگال فرقه تروريستي رجوي فرزندان ما از
  .خواهد بود

خانواده هاي : ثريا عبداللهي تصريح كرد
اسيران، پشتيبان و حامي اعضاي اين انجمن 
بوده و هر تالشي را كه نياز باشد براي رهايي 

از تمامي خانواده هاي » شده فرقه رجوي
اسيران خواست كه براي آزادي فرزندان خود از 

به چنبره فرقه رجوي تمام تالش هاي خود را 
در اين ارتباط ويديويي ساير  .كار گيرند

هاي شركت كننده در مراسم، از اهداف  خانواده
تاسيس اين انجمن باخبر شده و در راستاي 

  .حمايت و پشتيباني از آن قول مساعد دادند
  
  

  
  

مادران، قربانيان فراموش شده فرقه «نماينده تشكل 
از تمامي خانواده هاي اسيران خواست كه براي » رجوي

آزادي فرزندان خود از چنبره فرقه رجوي تمام تالش هاي 
  خود را به كار گيرند
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 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

 ري از گشوده شدن مس»اليآس« انجمن ريمد
 با ي فرقه رجوراني اسيده ها خانواداريد

  . كشور كوزوو خبر دادقيفرزندانشان از طر
 فراق، يليتحل- ي خبرگاهي گزارش پابه

 با ي مجازي در گفت و گويرانيحسن ح
 اظهار ي گرفتار در فرقه رجوي اعضايها خانواده
 راما، ي ادريگفت با توجه به قرارداد اخ: داشت

وو،  جمهور كوزسيي با ري جمهور آلبانسيير
 دو كشور گشوده شده است و ني اانيمرز م

 يها  با پروازها واده احتمال سفر خانبي ترتنيبد
 قابل يصربستان و متعاقب آن به كوزوو و آلبان

  .انتظار است
 انجمن ي برنامه هايكي:  كردحي تصريو

            ي براي شركت مسافرتجادي ا»اليآس«
 سفر لي تسهي براي گروهيزايگرفتن و

 با فرزندانشان داري دي برايها به آلبان نوادهخا
  .است

 ي آلبانمي مقانيراني از اتي انجمن حماريمد
 با »اليآس« اساسنامه انجمن ني تدويبرا: گفت

 كه ييها تي خود همه ظرفيمشورت وكال
 انجمن يها تي فعالي براندهيممكن است در آ

  .ر نظر گرفتيمفراهم شود را د
ر گفت و گو با حسن حيراني، ددر ادامه 

اخيرا متوجه شديم : خبرنگار فراق اظهار داشت
در نشستي كه در دفتر فرقه برگزار شده است، 
از تمام مزدوران و جاسوسان فرقه خواسته شده 

حمايت از ايرانيان مقيم در «تا عليه انجمن 
  .موضع گيري كنند» آلباني

در اين نشست همچنين از : وي تصريح كرد
 به گوش خواسته شده در برخي غالمان حلقه
اقدامات خرابكارانه » آسيال«محل دفتر انجمن 

نيز انجام دهند كه در اينجا الزم است به آن ها 
هشدار دهم اين انجمن به صورت قانوني در 

سيستم قضايي آلباني ثبت شده و توسط دولت 
پشتيباني مي شود لذا هر گونه اقدام عليه 

  .داشتانجمن، پيگرد شديد قانوني خواهد 
در اينجا الزم است از : حيراني ادامه داد

دولت و مقامات امنيتي آلباني تشكر ويژه داشته 
باشم كه از ديروز، حفاظت از اين انجمن را به 

  .صورت محسوس در دستور كار خود قرار دادند
مدير انجمن آسيال در پايان خطاب به 
فريب خوردگان و مستمري بگيران فرقه 

دار داد كه خود را قرباني تروريستي رجوي هش
اين فرقه جهنمي نكنند و بيش از اين، بازيچه و 

  .آلت دست آنها نشوند

  فقط يك انتخاب درست نياز است
 بخشعلي عليزاده: فراق  اااا

  .بيرون از تشكيالت ادامه بدهند
. من از نزديك خيلي از آن افراد را ديده ام

علي رغم اينكه ماهانه از فرقه پول مي گيرند 
ولي سرتا پاي رجوي و سازمانش را به فحش 
مي كشند و خيلي صريح مي گويند كه چاره 

جعه ندارند و اگر دري بود كه مي توانستند با مرا
به آن از زير يوغ رجوي خارج گردند حتما اين 

  .كار را مي كردند
من به شما اين بشارت را مي دهم كه آن 
درب ايجاد شده و آماده دق الباب كردن از 
جانب شماست تا به شما خير مقدم گفته و از 

فقط يك تصميم و . اسارت رجوي نجات بدهد
 انتخاب درست نياز است تا براي هميشه از دام

  .رجوي جست و رها شد
جهت اطالع و تاكيد دوستان بگويم كه 

منطبق با قوانين كشور آلباني » آسيال«انجمن 
تاسيس شده و صالحيت خود را از سيستم 
قضايي آن كشور كسب نموده است بنابر اين 

تحت تبليغات سوء رجوي قرار نگيريد و 
  .هاي آنان را باور نكنيد دروغ

 رجوي را دوستان، ترفندهاي شيطاني
همراه با دروغ هايش سالها تجربه كرده ايم و 
يكي از مهمترين داليل جدا شدن از آن 
تشكيالت دروغ و نيرنگ همين ياوه هايي است 
كه رجوي با زرنگي و تردستي خاص خودش 

  .كند بيان مي
 اكنون دستش براي همه رو شده است و 
بعد از اين همه سال كه خود را در سوراخ 

كرده و ياراي اين را ندارد كه موشي قايم 
حداقل از آن شربت شهادت هايي كه براي 
ديگران تجويز مي كرد براي خودش هم تجويز 

  .نمايد
» آسيال«لذا پيوستن و حمايت از انجمن 

يك انتخاب اصولي و اصلح و يك فرصت 
كساني كه خودشان را استثنايي است، به ويژه 

  در دام هزينه هاي فرقه گرفتار نموده اند
  
  

  
  

پس از سنگ اندازي هاي فراوان توسط 
ه رجوي، افراد جداشده با تاسيس يك فرق

خواب را از چشمان فرقه » آسيال«انجمن به نام 
  .ربودند
  

دوستان كه هم اكنون در مقر فرقه و 
ناخواسته مشغول مزدوري هستيد، پيشنهاد 
دارم كه خودتان را رها كرده و از قيد و بندهاي 

  .رجوي براي هميشه آزاد شويد
ي است اين نقشه هاي شوم و شيطاني رجو

كه قصد دارد شما را با فريب، نيرنگ، وسوسه 
كردن و نگه داشتن پشت پول به خدمت 

  .بگيرد
همگي به اين آگاه هستيد كه رجوي فقط 
با آن چِندر غاز پولي كه مي دهد موفق شده 
است برخي را كماكان در مقر خود به خدمت 
بگيرد؛ كساني كه با گرفتن هزينه ماهانه اندك 

تا مزدوري را براي رجوي در راضي شده اند 

  
  

 جمهور كوزوو، مرز سيي با ري جمهور آلبانسيي راما، ري ادريبا توجه به قرارداد اخ
 با ها واده احتمال سفر خانبي ترتني دو كشور گشوده شده است و بدني اانيم

   قابل انتظار استي صربستان و متعاقب آن به كوزوو و آلبانيها پرواز

  

  ي فرقه رجوراني اسيها  خانوادهي برا»اليآس« انجمن ريخبر خوب مد
  

  ها به آلباني گشايش در سفر خانواده
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جانب شماست تا به شما خير مقدم گفته و از 

فقط يك تصميم و . اسارت رجوي نجات بدهد
 انتخاب درست نياز است تا براي هميشه از دام

  .رجوي جست و رها شد
جهت اطالع و تاكيد دوستان بگويم كه 

منطبق با قوانين كشور آلباني » آسيال«انجمن 
تاسيس شده و صالحيت خود را از سيستم 
قضايي آن كشور كسب نموده است بنابر اين 

تحت تبليغات سوء رجوي قرار نگيريد و 
  .هاي آنان را باور نكنيد دروغ

 رجوي را دوستان، ترفندهاي شيطاني
همراه با دروغ هايش سالها تجربه كرده ايم و 
يكي از مهمترين داليل جدا شدن از آن 
تشكيالت دروغ و نيرنگ همين ياوه هايي است 
كه رجوي با زرنگي و تردستي خاص خودش 

  .كند بيان مي
 اكنون دستش براي همه رو شده است و 
بعد از اين همه سال كه خود را در سوراخ 

كرده و ياراي اين را ندارد كه موشي قايم 
حداقل از آن شربت شهادت هايي كه براي 
ديگران تجويز مي كرد براي خودش هم تجويز 

  .نمايد
» آسيال«لذا پيوستن و حمايت از انجمن 

يك انتخاب اصولي و اصلح و يك فرصت 
كساني كه خودشان را استثنايي است، به ويژه 

  در دام هزينه هاي فرقه گرفتار نموده اند
  
  

  
  

پس از سنگ اندازي هاي فراوان توسط 
ه رجوي، افراد جداشده با تاسيس يك فرق

خواب را از چشمان فرقه » آسيال«انجمن به نام 
  .ربودند
  

دوستان كه هم اكنون در مقر فرقه و 
ناخواسته مشغول مزدوري هستيد، پيشنهاد 
دارم كه خودتان را رها كرده و از قيد و بندهاي 

  .رجوي براي هميشه آزاد شويد
ي است اين نقشه هاي شوم و شيطاني رجو

كه قصد دارد شما را با فريب، نيرنگ، وسوسه 
كردن و نگه داشتن پشت پول به خدمت 

  .بگيرد
همگي به اين آگاه هستيد كه رجوي فقط 
با آن چِندر غاز پولي كه مي دهد موفق شده 
است برخي را كماكان در مقر خود به خدمت 
بگيرد؛ كساني كه با گرفتن هزينه ماهانه اندك 

تا مزدوري را براي رجوي در راضي شده اند 

  
  

 جمهور كوزوو، مرز سيي با ري جمهور آلبانسيي راما، ري ادريبا توجه به قرارداد اخ
 با ها واده احتمال سفر خانبي ترتني دو كشور گشوده شده است و بدني اانيم

   قابل انتظار استي صربستان و متعاقب آن به كوزوو و آلبانيها پرواز

  

  ي فرقه رجوراني اسيها  خانوادهي برا»اليآس« انجمن ريخبر خوب مد
  

  ها به آلباني گشايش در سفر خانواده
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 اردبيل استانمركز      

  

  .فرزندان خود انجام خواهيم داد
وي در ادامه از تالش هاي حسن حيراني 

تشكر و به عنوان مسئول اين انجمن در آلباني 
قدرداني ويژه نمود و در يك ارتباط ويديويي 
پيام پر از مهر و محبت خانواده ها را به اطالع 

  .وي رساند
مادران، قربانيان فراموش «نماينده تشكل 

  
جمعي از خانواده هاي اسيران فرقه رجوي 

حمايت از ايرانيان «تأسيس انجمن : گفتند
ترديد طليعه رهايي  ي، ب»مقيم در آلباني

  .فرزندان ما خواهد بود
تحليلي فراق، در - به گزارش پايگاه خبري

 آذر ماه به مناسبت 9شنبه  مراسمي كه روز سه
در محل انجمن نجات » آسيال«تأسيس انجمن 

مركز تهران برگزار شد، جمعي از خانوادهاي 
اسيران گرفتار در فرقه رجوي اين رويداد مهم 

اقدامي مبارك در مسير را جشن گرفته و 
  .رهايي عزيزانشان عنوان كردند

مادران، قربانيان فراموش «نماينده تشكل 
در اين مراسم ضمن اعالم » شده فرقه رجوي
حمايت «ها از تاسيس انجمن  خرسندي خانواده

: اظهار داشت» از ايرانيان مقيم در آلباني
تأسيس اين انجمن بي ترديد طليعه رهايي 

 چنگال فرقه تروريستي رجوي فرزندان ما از
  .خواهد بود

خانواده هاي : ثريا عبداللهي تصريح كرد
اسيران، پشتيبان و حامي اعضاي اين انجمن 
بوده و هر تالشي را كه نياز باشد براي رهايي 

از تمامي خانواده هاي » شده فرقه رجوي
اسيران خواست كه براي آزادي فرزندان خود از 

به چنبره فرقه رجوي تمام تالش هاي خود را 
در اين ارتباط ويديويي ساير  .كار گيرند

هاي شركت كننده در مراسم، از اهداف  خانواده
تاسيس اين انجمن باخبر شده و در راستاي 

  .حمايت و پشتيباني از آن قول مساعد دادند
  
  

  
  

مادران، قربانيان فراموش شده فرقه «نماينده تشكل 
از تمامي خانواده هاي اسيران خواست كه براي » رجوي

آزادي فرزندان خود از چنبره فرقه رجوي تمام تالش هاي 
  خود را به كار گيرند
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اردبيل ستانمركز      

  
 

 

     يخانوادگ يخانه و خانواده و جشن ها
 اديبه .  گرفتي افتادند و جگرشان آتش ميم

 كرد و مادر به ي كه پدر هندوانه قاچ ميلحظات
 ي كه تماميشب. دانه كردن انارها مشغول بود

 ي از كوچك تا بزرگ دور كرسلي فامياعضا
 كه پدر بزرگ افظ شدند و به فال حيجمع م

 ي دادند و فال گوش مي خواند گوش ميم
 ي را برايري حافظ چه تقدنندي تا ببندستاديا

اكنون سالهاست كه از . آنها رقم زده است
 از چهره كي تارري ندارند و تصويخانواده اطالع

  . دارندادي را به لي خانواده و فامياعضا
 در پادگان لداي شب ي برگزاراني جردر

اشرف فقط جسم آنها در اشرف بود اما روح و 
 و خانواده رانيه و ا گذشتانيروان آنها در سال

 دادند ي محي از آنها ترجيليخ.  كردي مريس
 پناه ببرند تا با شگاههايمراسم را ترك و به آسا

 پتو و در خلوت سرد ري در زدنيسر كش
 و خاطرات خوش زانيعز در فراغ شگاهيآسا

 باي و با آن خاطرات ززندي بريگذشته قطره اشك
  .  خلوت كننديكم

 زيها گذشت، اكنون ن سان برآنني بدانيسال
 داستان پا ني همي شك در كمپ مانز آلبانيب

 از ياري بسيي تفاوت كه با جدانيبرجاست با ا
 يي از اعضاتي در حماي انجمنلياعضا و تشك

 و دي نا امگري دتند هسييكه خواهان جدا

 و ندهي به آي اچهياكنون در. ستندي نوسيما
 يا و برنندي بي خود گشوده م يخانواده به رو

 ي ازهي انگي رجوكي تاريعبور از شب ها
  .مضاعف گرفته اند

 از كهن يكي همان شب چله اي لداي شب
 جشن نيدر ا.  استيراني اي جشن هانيتر
 شب سال و به دنبال آن ني شدن بلندتريط

بلند تر شدن طول روز كه مصادف با انقالب 
اهتمام .  شودي داشته مي است گراميزمستان

 نوروز، مهرگان، سده، يها جشن يبه برگزار
 ني اانگريب در واقع لداي و شب يچهارشنبه سور

 از بند يي پس از رهاانيراني است كه اتيواقع
      جشن برپاي آزادافتنيستم و به شكرانه باز

 بر يي بر شر و روشنايكي نيروزي كنند و پيم
  . دارندي مي را گراميكيتار

 نيقي ني هم به اي دربند فرقه رجوياعضا
 خواهد ي آنها به زوديي اند كه صبح رهادهيرس
 را كنار زده و بر ي ظلمت رجويپرده ها. ديرس

 خانواده خواهند نشست و بار يلدايسر سفره 
 زمزمه شاني لب به همراه خانوادهاري زگريد

 خونه پر يشب اول زمستونو، تو. خواهند كرد
 آرامش امو،ي دنييباي زهامو،مهمونو، كل آرزو

 كنم با ي ممي حالو تقسني اي دلچسب سالو،نيا
  لداي يعمرتان به بلندا. تو

   نجات مركز خوزستانانجمن
 

 از ي كه استفاده ابزاري رجويستي ترورفرقه
 آن يري و به كارگي و مذهبي مليمناسبت ها

 و كنترل روح و ييرا در خدمت استمرار مغزشو
 شگرد در دستور كارش كيروان اعضا بعنوان 

 شب ي دهد از چند روز مانده به برگزاريقرار م
 ي جسميتلف ذهن و قوا مخيوهاي با سنارلداي

 ي گرفت تا از آنها در راستاياعضا را به كار م
 تي شخصشي كجي و تروياسي و مانور سغيتبل

 23 از شيدر دوران ب. دي استفاده نمايرجو
 ي طوالنقتي فرقه كه در حقنيسال اسارت در ا

 گذر عمرم بود، استثمار مضاعف يلداي نيتر
  .دم را شاهد بويي مناسبت هانياعضا در چن
 ي و اجراي صوري جشن هايبرگزار

 و مسخره كه تماما در ي مصنوعي هاشنامهينما
 و بي فري هاوهي ترفندها و شهيخدمت توج
 ي وتي حاكمي هاهي پامي و تحكيدروغ رجو
 موضوع ني از اياعضا با آگاه. دميبود، را د

 ي به نوعي ملني آئني به اي دلبستگرغميعل
رونق كردن آن  ي و بمي تحري برايمبارزه منف
سركردگان فرقه اعضا را مجبور .  زدنديدست م

 كه شنامهي و نمايبه شركت در برنامه آواز خوان
 و دي و تمجفي آن در خدمت تعريتماما محتوا

 مي كاذب مسعود و مرتي از شخصيچاپلوس
  . كردندي بود ميرجو

 ادي به لداي شب دني هر سال با فرارساعضا

اسيران ذهني اين فرقه را از خواب غفلت بيدار 
كنند و در اين راستا اغلب جداشده هاي فرقه 
رجوي اذعان دارند كه جدايي آنها به جهت 
رسيدن صداي پر مهر خانواده به گوششان بوده 

  .است
گفته شده هدف نهايي مزدوران فرقه 

ا جمع آوري اطالعات يا رجوي از اين تماس ه
دريافت پول بوده كه در اين زمينه الزم است 
خانواده هاي عضو انجمن نجات هوشيار باشند 

  .تا در دام اين دجاالن نيافتند

  
مزدوران فرقه رجوي در نقشه اي جديد 
طي تماس با خانواده هاي اسيرانِ اين فرقه 
خواستار قطع همكاري خانواده ها با انجمن 

  .شوند  مينجات
  

تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري
وحشت فرقه تروريستي رجوي از اتحاد و 

هاي اعضاي خود موجب  همبستگي خانواده
شده تا به اين نتيجه برسند كه اعضا به صورت 

محدود با خانواده هاي خود تماس گرفته و از 
  .آنها بخواهند با انجمن نجات همكاري نكنند

نجمن نجات متحد و خانواده هاي عضو ا
هماهنگ با يكديگر به جز ارتباط با عزيزان خود 
و نجات آن ها دنبال موضوع ديگري نبوده و 
اين تبادل اطالعات و وحدت ميان آنها چنان 
ضربه اي بر پيكر فرقه تروريستي رجوي وارد 

  .ساخته كه به مقابله با آن برخاستند
خانواده هاي عضو انجمن نجات با فريادهاي 

شقانه و نگاه عاطفي دور هم جمع شدند تا عا

ردبيل ا ستانمركز       ا ا

آنجا بوديم و بعد ما را به اشرف بردند كه ديگر 
  .نه راه پس داشتيم نه راه پيش

بعد از اعزام به عراق در محلي ما را تحويل 
دو نفر كه مسلح بودند، دادند و ما را به پايگاه 

 روز 20نزديك به . طباطبايي در بغداد بردند

بعد از مدتي فهميدم كه من چه اشتباه و 
 سال 12نزديك به . ده امچه فريب بزرگي خور

در سازماني بودم كه خودشان مي گفتند 
سرلوحه آن فدا و صداقت است اما بايد گفت 
  .سرلوحه اين سازمان دروغ و بي صداقتي است

بعد از سرنگوني صدام تصميم به خروج از 
سازمان گرفتم و نزديك به هشت سال است 
كه از سازمان جدا شده و زندگي خودم را دارم 

  . خواهم از اين پس آزاد زندگي كنمو مي

ضو جداشده از فرقه مهدي سليماني، ع
جنايتكار رجوي، نحوه اسارت خود در اين فرقه 

  .را روايت كرد
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

داستان اسارت و نجات مهدي سليماني، متولد 
  : از همدان را در ادامه مي خوانيد1359

. من در همدان مشغول كار خياطي بودم
بعد از . دوستم امير براي كار به تركيه رفته بود

مدتي برگشت و من هم چند ماهي بود تازه 
او به من گفت يك . سربازي را تمام كرده بودم

بعد . شركت در تركيه است برويم آنجا كار كنيم

  .از انجام كارهاي قانوني ما به تركيه رفتيم

  
  ظب نقشه جديد مزدوران رجوي باشندهاي عضو انجمن نجات موا خانواده

در تركيه امير رفت كه با صاحب كار 
صحبت كند و وقتي برگشت گفت كار ما در 

ال بايد آنجا باشيم و ماهي عراق است، دو س
در . من اعتماد كردم.  صد دالر مي دهند400

همان تركيه يكي از نفرات سازمان كارهاي 
اعزام ما را درست كرد، بدون اين كه بدانيم چه 

  .باليي سر ما دارد مي آيد
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  1400  پاييز   ا 29شماره  
 گو و گفت   فــراق نامه فــراق نامه 

  
 آفتاب لب بام است يقه رجوفر:  گفتي از فرقه رجوافتهي نجات عضو
  . بودمي شاهد خواهي آن را در آلباني نابوديو به زود
 راني خانواده ها در نجات اسي با اشاره به نقش اساسنژاد ي مزگرضا

ها وحشت دارد و   از خانوادهيفرقه رجو:  اظهار داشتيدربند رجو
  .ماند ي ما نمي براييروي باز شود ني خانواده به آلباني اگر پاديگو يم

 تكاري فرقه جناني دربند ازانشاني كه عزييخانواده ها:  كردحي تصريو
 بخواهند كه ي ها از مقامات آلباني طومار و نامه نگاريهستند با امضا

 يعي و طبي حق قانونني كنند؛ ااي مهزانشاني مالقات با عزي را براطيشرا
  .خانواده هاست

 ني از بي برايا ابزار فرقه ريي مداوم مغزشوي نشست هانژاد يمزگ
 عوامل است كه ني اريتحت تاث:  عنوان كرد و گفتري اسيبردن اراده اعضا

    را از دستيالتي نه گفتن به ضوابط تشكييافراد گرفتار، توانا

 »اليآس« انجمن سي تاسي برايادي زيزحمت ها
 شده و هم اكنون به واسطه دهيتوسط دوستان كش

 ي واقعيماي با سيدم آلبان انجمن، مرني ايتالش ها
 آشنا شده و با ما اعالم ي رجويستيفرقه ترور
  كنندي ميهمبستگ

  
  . دهنديم

 سر يي و دروغ گوي گرلهي سران فرقه با حنكهي با اشاره به ايو
 ي در سخنان خود طوريرجو:  كردحينند تصر كي خود را گرم ميروهاين

 هست دي ندارد و همه ما باي كرد كه بدون او جهان معني ما وانمود ميبرا
 موضوع بحث انقالب ني و به منظور اثبات امي بداني خود را رجوستيو ن
  . كردي معرفي را مطرح و خانواده را دشمن اصلكيدئولوژيا

 ي نشست هاي با برگزاريرجو:  ادامه دادافتهي عضو نجات نيا
 اعضا اني كرد قدرت انتخاب را در مي ميگوناگون و پشت سر هم سع

  .سركوب كرده و از فكر خانواده منحرف كند
 فرقه جداشدم انگار دوباره متولد شدم چون ني كه از اياز روز:  گفتاو

 در ي حتم؛ي خودمان باشاري كه در اختمي نداشتيكه در داخل فرقه زمان
  .مي بودزي شده ندهي ديها  خوابي پاسخگوديب كه بازمان خوا
 در مي مقانيراني از اتي انجمن حماسي نژاد با اشاره به تاسيمزگ

 افراد در يي و مزدوران آن ها پس از جدايفرقه رجو: گفت) اليآس (يآلبان
 و ي حقوقي داشتند و مزاحمت هاي افراد بر نمني دست از سر ايآلبان
 انجمن سي كردند كه خوشبختانه با تاسي مادجي آنها اي برايقانون

 اقدام ها ني اي جلوافتهي به افراد نجات ي و صدور كارت شهروند»اليآس«
    .گرفته شده است

 داي پي است كه سال گذشته راه نجات خود را در آلباني بامعرفت جداشده از فرقه رجويها  از بچهيكي نژاد يگرضا مز :اشاره
 كرد تا به ي را سپري و نوجواني دوران كودكي معمولي انسان هاري متولد شد و مثل سارجنديدر شهرستان ب1346 ساليو .كرد
 دانست روزگار ي بود اما نمدهي فرا رسي ويدوران سرباز.  بودنژاد ي مزگي سرنوشت براريي سال تغ1366سال . دي رسيجوان

 حاج عمران شد ياتي منطقه عملي بست و راههنشي خدمت به مي ساك خود را برايوقت.  در انتظارش استيسخت و پر رنج
 ي خشونت طلب رجو سال اسارت در فرقه33 آن جهي رقم خواهد زد كه نتي او حادثه اي براريكرد كه دست تقد يتصور هم نم

 ري حمله كرده و آن ها را اسيراني سربازان اگاهي با كمك ارتش صدام به پاي تحت امر رجويروهاي بود كه ن66اول آذر ماه . باشد
) يفرقه رجو( خلق ني از مجاهدي اطالعچي قبل از آن ه»يمزگ«.  از همانجا آغاز شدي رجوبي دروغ و فريوعده ها. كردند
 سربازان حاضر شده و به آنها ني فرقه در محل اسارت افي از سركردگان كثيشمچي ابري و مهديت دربندمحمد سادا. نداشت

 ي مزگيشاني كه خط اسارت آن هنوز بر پ»يآزاد« بود؛ دي و پس از آن آزاد خواهدي ما شركت كنيها اتي عملاز يكيگفتند در 
 و ي دوران حضور خود در فرقه در واحد امور صنفيمزگ.  كرده است او را نابودي دوران زندگني سال از بهتر33 شود و ي مدهيد

 دوستانشان ري نجات ساي و تالش براي در آلباني فرقه رجوي هاداشده در جمع جيحضور فعال و.  كردي متيآشپزخانه فعال
  .مي انجام دهيي جداشده با اخالق و با مرام گفت و گوني شد تا با ايبهانه ا
  

 كرد كه ي ما وانمود مي در سخنان خود برايرجو
 هست و دي ندارد و همه ما باين معنبدون او جها

 ني و به منظور اثبات امي بدان ي خود را رجوستين
و خانواده   را مطرح كيدئولوژي ا موضوع بحث انقالب

  كردي معرفي اصل را دشمن

 توسط »اليآس« انجمن سي تاسي برايادي زيزحمت ها:  افزوداو
 انجمن، مردم ني اي شده و هم اكنون به واسطه تالش هادهيدوستان كش

 آشنا شده و با ما اعالم ي رجويستي فرقه تروريواقع يماي با سيآلبان
 گرفتار در فرقه ي خطاب به اعضااني در پايو . كنندي ميهمبستگ

 ي كه رجوي و سخناندي را نخوري پوچ رجوي وعده هابيفر:  گفتيرجو
 شما هم ي نجات براري مسد،ي را باور نكندي گويدر حق جداشده ها م
 ياي در دني درست زندگمي تصمكيا  بدي توانياكنون هموار است و م

  .ديآزاد را تجربه كن
ها در   جداشدهري جداشده و ساني اي فراق برايليتحل- ي خبرگاهيپا
  .دي نماي پر از آرامش آرزو مي زندگكي و تي موفقيآلبان
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  1400  پاييز   ا 29شماره  
 گو و گفت   فــراق نامه فــراق نامه 

  
 آفتاب لب بام است يقه رجوفر:  گفتي از فرقه رجوافتهي نجات عضو
  . بودمي شاهد خواهي آن را در آلباني نابوديو به زود
 راني خانواده ها در نجات اسي با اشاره به نقش اساسنژاد ي مزگرضا

ها وحشت دارد و   از خانوادهيفرقه رجو:  اظهار داشتيدربند رجو
  .ماند ي ما نمي براييروي باز شود ني خانواده به آلباني اگر پاديگو يم

 تكاري فرقه جناني دربند ازانشاني كه عزييخانواده ها:  كردحي تصريو
 بخواهند كه ي ها از مقامات آلباني طومار و نامه نگاريهستند با امضا

 يعي و طبي حق قانونني كنند؛ ااي مهزانشاني مالقات با عزي را براطيشرا
  .خانواده هاست

 ني از بي برايا ابزار فرقه ريي مداوم مغزشوي نشست هانژاد يمزگ
 عوامل است كه ني اريتحت تاث:  عنوان كرد و گفتري اسيبردن اراده اعضا

    را از دستيالتي نه گفتن به ضوابط تشكييافراد گرفتار، توانا

 »اليآس« انجمن سي تاسي برايادي زيزحمت ها
 شده و هم اكنون به واسطه دهيتوسط دوستان كش

 ي واقعيماي با سيدم آلبان انجمن، مرني ايتالش ها
 آشنا شده و با ما اعالم ي رجويستيفرقه ترور
  كنندي ميهمبستگ

  
  . دهنديم

 سر يي و دروغ گوي گرلهي سران فرقه با حنكهي با اشاره به ايو
 ي در سخنان خود طوريرجو:  كردحينند تصر كي خود را گرم ميروهاين

 هست دي ندارد و همه ما باي كرد كه بدون او جهان معني ما وانمود ميبرا
 موضوع بحث انقالب ني و به منظور اثبات امي بداني خود را رجوستيو ن
  . كردي معرفي را مطرح و خانواده را دشمن اصلكيدئولوژيا

 ي نشست هاي با برگزاريرجو:  ادامه دادافتهي عضو نجات نيا
 اعضا اني كرد قدرت انتخاب را در مي ميگوناگون و پشت سر هم سع

  .سركوب كرده و از فكر خانواده منحرف كند
 فرقه جداشدم انگار دوباره متولد شدم چون ني كه از اياز روز:  گفتاو

 در ي حتم؛ي خودمان باشاري كه در اختمي نداشتيكه در داخل فرقه زمان
  .مي بودزي شده ندهي ديها  خوابي پاسخگوديب كه بازمان خوا
 در مي مقانيراني از اتي انجمن حماسي نژاد با اشاره به تاسيمزگ

 افراد در يي و مزدوران آن ها پس از جدايفرقه رجو: گفت) اليآس (يآلبان
 و ي حقوقي داشتند و مزاحمت هاي افراد بر نمني دست از سر ايآلبان
 انجمن سي كردند كه خوشبختانه با تاسي مادجي آنها اي برايقانون

 اقدام ها ني اي جلوافتهي به افراد نجات ي و صدور كارت شهروند»اليآس«
    .گرفته شده است

 داي پي است كه سال گذشته راه نجات خود را در آلباني بامعرفت جداشده از فرقه رجويها  از بچهيكي نژاد يگرضا مز :اشاره
 كرد تا به ي را سپري و نوجواني دوران كودكي معمولي انسان هاري متولد شد و مثل سارجنديدر شهرستان ب1346 ساليو .كرد
 دانست روزگار ي بود اما نمدهي فرا رسي ويدوران سرباز.  بودنژاد ي مزگي سرنوشت براريي سال تغ1366سال . دي رسيجوان

 حاج عمران شد ياتي منطقه عملي بست و راههنشي خدمت به مي ساك خود را برايوقت.  در انتظارش استيسخت و پر رنج
 ي خشونت طلب رجو سال اسارت در فرقه33 آن جهي رقم خواهد زد كه نتي او حادثه اي براريكرد كه دست تقد يتصور هم نم

 ري حمله كرده و آن ها را اسيراني سربازان اگاهي با كمك ارتش صدام به پاي تحت امر رجويروهاي بود كه ن66اول آذر ماه . باشد
) يفرقه رجو( خلق ني از مجاهدي اطالعچي قبل از آن ه»يمزگ«.  از همانجا آغاز شدي رجوبي دروغ و فريوعده ها. كردند
 سربازان حاضر شده و به آنها ني فرقه در محل اسارت افي از سركردگان كثيشمچي ابري و مهديت دربندمحمد سادا. نداشت

 ي مزگيشاني كه خط اسارت آن هنوز بر پ»يآزاد« بود؛ دي و پس از آن آزاد خواهدي ما شركت كنيها اتي عملاز يكيگفتند در 
 و ي دوران حضور خود در فرقه در واحد امور صنفيمزگ.  كرده است او را نابودي دوران زندگني سال از بهتر33 شود و ي مدهيد

 دوستانشان ري نجات ساي و تالش براي در آلباني فرقه رجوي هاداشده در جمع جيحضور فعال و.  كردي متيآشپزخانه فعال
  .مي انجام دهيي جداشده با اخالق و با مرام گفت و گوني شد تا با ايبهانه ا
  

 كرد كه ي ما وانمود مي در سخنان خود برايرجو
 هست و دي ندارد و همه ما باين معنبدون او جها

 ني و به منظور اثبات امي بدان ي خود را رجوستين
و خانواده   را مطرح كيدئولوژي ا موضوع بحث انقالب

  كردي معرفي اصل را دشمن

 توسط »اليآس« انجمن سي تاسي برايادي زيزحمت ها:  افزوداو
 انجمن، مردم ني اي شده و هم اكنون به واسطه تالش هادهيدوستان كش

 آشنا شده و با ما اعالم ي رجويستي فرقه تروريواقع يماي با سيآلبان
 گرفتار در فرقه ي خطاب به اعضااني در پايو . كنندي ميهمبستگ

 ي كه رجوي و سخناندي را نخوري پوچ رجوي وعده هابيفر:  گفتيرجو
 شما هم ي نجات براري مسد،ي را باور نكندي گويدر حق جداشده ها م
 ياي در دني درست زندگمي تصمكيا  بدي توانياكنون هموار است و م

  .ديآزاد را تجربه كن
ها در   جداشدهري جداشده و ساني اي فراق برايليتحل- ي خبرگاهيپا
  .دي نماي پر از آرامش آرزو مي زندگكي و تي موفقيآلبان
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 فــراق نامه 
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اردبيل ستانمركز      

  
 

 

     يخانوادگ يخانه و خانواده و جشن ها
 اديبه .  گرفتي افتادند و جگرشان آتش ميم

 كرد و مادر به ي كه پدر هندوانه قاچ ميلحظات
 ي كه تماميشب. دانه كردن انارها مشغول بود

 ي از كوچك تا بزرگ دور كرسلي فامياعضا
 كه پدر بزرگ افظ شدند و به فال حيجمع م

 ي دادند و فال گوش مي خواند گوش ميم
 ي را برايري حافظ چه تقدنندي تا ببندستاديا

اكنون سالهاست كه از . آنها رقم زده است
 از چهره كي تارري ندارند و تصويخانواده اطالع

  . دارندادي را به لي خانواده و فامياعضا
 در پادگان لداي شب ي برگزاراني جردر

اشرف فقط جسم آنها در اشرف بود اما روح و 
 و خانواده رانيه و ا گذشتانيروان آنها در سال

 دادند ي محي از آنها ترجيليخ.  كردي مريس
 پناه ببرند تا با شگاههايمراسم را ترك و به آسا

 پتو و در خلوت سرد ري در زدنيسر كش
 و خاطرات خوش زانيعز در فراغ شگاهيآسا

 باي و با آن خاطرات ززندي بريگذشته قطره اشك
  .  خلوت كننديكم

 زيها گذشت، اكنون ن سان برآنني بدانيسال
 داستان پا ني همي شك در كمپ مانز آلبانيب

 از ياري بسيي تفاوت كه با جدانيبرجاست با ا
 يي از اعضاتي در حماي انجمنلياعضا و تشك

 و دي نا امگري دتند هسييكه خواهان جدا

 و ندهي به آي اچهياكنون در. ستندي نوسيما
 يا و برنندي بي خود گشوده م يخانواده به رو

 ي ازهي انگي رجوكي تاريعبور از شب ها
  .مضاعف گرفته اند

 از كهن يكي همان شب چله اي لداي شب
 جشن نيدر ا.  استيراني اي جشن هانيتر
 شب سال و به دنبال آن ني شدن بلندتريط

بلند تر شدن طول روز كه مصادف با انقالب 
اهتمام .  شودي داشته مي است گراميزمستان

 نوروز، مهرگان، سده، يها جشن يبه برگزار
 ني اانگريب در واقع لداي و شب يچهارشنبه سور

 از بند يي پس از رهاانيراني است كه اتيواقع
      جشن برپاي آزادافتنيستم و به شكرانه باز

 بر يي بر شر و روشنايكي نيروزي كنند و پيم
  . دارندي مي را گراميكيتار

 نيقي ني هم به اي دربند فرقه رجوياعضا
 خواهد ي آنها به زوديي اند كه صبح رهادهيرس
 را كنار زده و بر ي ظلمت رجويپرده ها. ديرس

 خانواده خواهند نشست و بار يلدايسر سفره 
 زمزمه شاني لب به همراه خانوادهاري زگريد

 خونه پر يشب اول زمستونو، تو. خواهند كرد
 آرامش امو،ي دنييباي زهامو،مهمونو، كل آرزو

 كنم با ي ممي حالو تقسني اي دلچسب سالو،نيا
  لداي يعمرتان به بلندا. تو

   نجات مركز خوزستانانجمن
 

 از ي كه استفاده ابزاري رجويستي ترورفرقه
 آن يري و به كارگي و مذهبي مليمناسبت ها

 و كنترل روح و ييرا در خدمت استمرار مغزشو
 شگرد در دستور كارش كيروان اعضا بعنوان 

 شب ي دهد از چند روز مانده به برگزاريقرار م
 ي جسميتلف ذهن و قوا مخيوهاي با سنارلداي

 ي گرفت تا از آنها در راستاياعضا را به كار م
 تي شخصشي كجي و تروياسي و مانور سغيتبل

 23 از شيدر دوران ب. دي استفاده نمايرجو
 ي طوالنقتي فرقه كه در حقنيسال اسارت در ا

 گذر عمرم بود، استثمار مضاعف يلداي نيتر
  .دم را شاهد بويي مناسبت هانياعضا در چن
 ي و اجراي صوري جشن هايبرگزار

 و مسخره كه تماما در ي مصنوعي هاشنامهينما
 و بي فري هاوهي ترفندها و شهيخدمت توج
 ي وتي حاكمي هاهي پامي و تحكيدروغ رجو
 موضوع ني از اياعضا با آگاه. دميبود، را د

 ي به نوعي ملني آئني به اي دلبستگرغميعل
رونق كردن آن  ي و بمي تحري برايمبارزه منف
سركردگان فرقه اعضا را مجبور .  زدنديدست م

 كه شنامهي و نمايبه شركت در برنامه آواز خوان
 و دي و تمجفي آن در خدمت تعريتماما محتوا

 مي كاذب مسعود و مرتي از شخصيچاپلوس
  . كردندي بود ميرجو

 ادي به لداي شب دني هر سال با فرارساعضا

اسيران ذهني اين فرقه را از خواب غفلت بيدار 
كنند و در اين راستا اغلب جداشده هاي فرقه 
رجوي اذعان دارند كه جدايي آنها به جهت 
رسيدن صداي پر مهر خانواده به گوششان بوده 

  .است
گفته شده هدف نهايي مزدوران فرقه 

ا جمع آوري اطالعات يا رجوي از اين تماس ه
دريافت پول بوده كه در اين زمينه الزم است 
خانواده هاي عضو انجمن نجات هوشيار باشند 

  .تا در دام اين دجاالن نيافتند

  
مزدوران فرقه رجوي در نقشه اي جديد 
طي تماس با خانواده هاي اسيرانِ اين فرقه 
خواستار قطع همكاري خانواده ها با انجمن 

  .شوند  مينجات
  

تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري
وحشت فرقه تروريستي رجوي از اتحاد و 

هاي اعضاي خود موجب  همبستگي خانواده
شده تا به اين نتيجه برسند كه اعضا به صورت 

محدود با خانواده هاي خود تماس گرفته و از 
  .آنها بخواهند با انجمن نجات همكاري نكنند

نجمن نجات متحد و خانواده هاي عضو ا
هماهنگ با يكديگر به جز ارتباط با عزيزان خود 
و نجات آن ها دنبال موضوع ديگري نبوده و 
اين تبادل اطالعات و وحدت ميان آنها چنان 
ضربه اي بر پيكر فرقه تروريستي رجوي وارد 

  .ساخته كه به مقابله با آن برخاستند
خانواده هاي عضو انجمن نجات با فريادهاي 

شقانه و نگاه عاطفي دور هم جمع شدند تا عا

ردبيل ا ستانمركز       ا ا

آنجا بوديم و بعد ما را به اشرف بردند كه ديگر 
  .نه راه پس داشتيم نه راه پيش

بعد از اعزام به عراق در محلي ما را تحويل 
دو نفر كه مسلح بودند، دادند و ما را به پايگاه 

 روز 20نزديك به . طباطبايي در بغداد بردند

بعد از مدتي فهميدم كه من چه اشتباه و 
 سال 12نزديك به . ده امچه فريب بزرگي خور

در سازماني بودم كه خودشان مي گفتند 
سرلوحه آن فدا و صداقت است اما بايد گفت 
  .سرلوحه اين سازمان دروغ و بي صداقتي است

بعد از سرنگوني صدام تصميم به خروج از 
سازمان گرفتم و نزديك به هشت سال است 
كه از سازمان جدا شده و زندگي خودم را دارم 

  . خواهم از اين پس آزاد زندگي كنمو مي

ضو جداشده از فرقه مهدي سليماني، ع
جنايتكار رجوي، نحوه اسارت خود در اين فرقه 

  .را روايت كرد
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

داستان اسارت و نجات مهدي سليماني، متولد 
  : از همدان را در ادامه مي خوانيد1359

. من در همدان مشغول كار خياطي بودم
بعد از . دوستم امير براي كار به تركيه رفته بود

مدتي برگشت و من هم چند ماهي بود تازه 
او به من گفت يك . سربازي را تمام كرده بودم

بعد . شركت در تركيه است برويم آنجا كار كنيم

  .از انجام كارهاي قانوني ما به تركيه رفتيم

  
  ظب نقشه جديد مزدوران رجوي باشندهاي عضو انجمن نجات موا خانواده

در تركيه امير رفت كه با صاحب كار 
صحبت كند و وقتي برگشت گفت كار ما در 

ال بايد آنجا باشيم و ماهي عراق است، دو س
در . من اعتماد كردم.  صد دالر مي دهند400

همان تركيه يكي از نفرات سازمان كارهاي 
اعزام ما را درست كرد، بدون اين كه بدانيم چه 

  .باليي سر ما دارد مي آيد
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اردبيل ستانمركز      

 در آشپزخانه ها يو سال ها مجبور به كار اجبار
  . بوديو امورات صنف

شك ! مي متهم بود كه به انقالب مرزهره
 را مجاب كند در في توانست حنيدارد و اال م

  . عراق و كمپ اشرف بماندي هاابانيب
نوشته اند كودكان  از زبان او خواندم كه حاال
 ي استانداردها در كمپ هاني با باالترنيمجاهد
 شدند و سپس به ي مي در عراق نگهدارينظام

 70خاطر حفظ جان شان مجبور شدند سال 
  .آنها را به خارج كشور منتقل كنند

 كنند با ي خائن احمقانه فكر مي هايرجو
 توانند ي همه شاهد و جدا شده منيا

 به خورد ايدروغ و ر خواهند يهرچقدركه م
  . بمالندرهي بدهند و سر همه را ش..خلق ا
 فرقه ي كه در اسارت و در كمپ هاييآنها

 مطلع يفرقه به خوب! يبودند از استانداردها
  .هستند
 چگونه جدا كردن ده ها نوزاد دانم ي نممن

 ساله تا پنج ساله از كي شش ماهه و رخواريش
 در كنار ي در كمپ نظاميپدر و مادر و نگهدار

 لي باروت و مهمات  به استاندارد تبديانبارها
 ي جهاني استانداردهاني از اايشده است كه دن

  .ستيمطلع ن
 عراق در ي اردوگاه در مرزهالي زمان تشكاز

 و بعد هم در كمپ اشرف تا 64-63 يسال ها
 حدود هفت سال صدها نوزاد و يعني1370سال

 آنها كودك خردسال را به عراق منتقل كردند،
 طي و شراماتيدر معرض انواع خطرها و نامال

  . عراق بودندي هاابانيسخت درمرزها و ب
 و اقدامات اتي عملي كه با هر سريكودكان

 پدر و ي تعداد،يخرابكارانه و قدرت طلبانه رجو
     ميتي دادند و يمادرشان را ازدست م

  كردند با مرديمادرانشان را مجبور م.  شدنديم
 هم كه 1367 ازدواج كند و در سال يگريد

 اتي با وقوع عملدنديخانواده ها را از هم پاش
 فروغ ده ها كودك، پدر و مادرشان زيجنون آم

  .دندي خانواده ندي روگريكشته شدند و د
 حدود سه 1369 ي ال1366 از سال من

 به نيسال در بخش موسوم به مدرسه مجاهد
 كودكان نيار اعنوان امدادگر و پرستار در كن

 از ي شاهد بخشكيمظلوم بودم و از نزد
 چارهي بي آن كودكان به تمام معني هايبدبخت

  .و درمانده بودم
 مادر و ي آنها براي هاي و زارهي گرشاهد

 و ها ي تابيب. پدران از دست داده شان بودم
.  امدهي عراق را دي هااباني در بشانيها رنج

 كه يسران دختركان و پي و اشك هاتيمظلوم
 يپدرها و مادران دوم خود را هم از دست م

 كودكان ني كه به اييوصف ظلم ها. دميدادند د
  . داردازي كتاب نكي از شيرفته است به ب

 ي اجراي عنوان شده بنده برالي دالبه
 فرقه خائن و كودك اتي جنايعدالت و افشا

   حاضر به شركت در هر دادگاهيكش رجو
 ام ي انسانفهي كه وظيد هستم؛ شاهي المللنيب
 را بازگو و قي كند در هر زمان حقاي مجابيا

  .افشا كنم
  

  

ار از عشق و اميد به تشكيل بار بر لحظات سرش
خانواده مشترك خاك پاشيده و اين آرزوهاي 

روز . زيبا را در وجودشان به خاك بسپارند
 آذر ماه در وجود مرتضي و سمرا 18پنجشنبه 

آنها كه . تصادم و جنگ تناقض با واقعيت بود
مدت كوتاهي است پا به عرصه دنياي آزاد 

 و گذاشته اند مي بايست تناقض ميان عشق
تشكيل فريضه مقدس ازدواج و باور غلط و 
تعهد اجباري طالق علي الدوام انقالب نكبت بار 

  .مريم را براي خودشان حل مي كردند
در بيدادگاه رجوي آنها مرتكب بزرگ ترين 
جرم و گناه شده بودند و انقالب كذايي مريم را 

ساليان در تشكيالت رجوي . مخدوش كردند
و ازدواج رويايي دل بستن و انتخاب زوج 

كانون . خطرناك و دست نيافتني مي نمود
خانواده متالشي، فضاي خانه و خانواده سرد و 
سوت و كور و فرزندان يعني تنها يادگاران 
زندگي مشترك گذشته آواره در ديار غربت 
بودند و بي شك سمرا و مرتضي در اين چند 
وقت مبارزه اي بي امان را در درون خودشان 

ه بودند تا آن باورهاي غلط و سنت آغاز كرد
هاي زشت كه تنها كينه و نفرت و فراق و 
جدايي را تداعي مي كرد كنار زده و به زندگي 

  .لبخندي دوباره بزنند
مراسم ازدواج . اين جدال به اوج خود رسيد

با جشن خانوادگي آنها كه از طريق فضاي 
مجازي باهم تالقي پيدا كرده بود يكبار ديگر 

. قدس خانواده را به آنها يادآوري نمودارزش م
مرتضي و سمرا بخوبي و با پوست و گوشت و 
ژرفناي استخوان هايشان درك كردند كه چرا 

اشك شوق . رجوي دشمن خانه و خانواده بود
در چشمان خانواده هاي نوعروس و تازه داماد 
بار ديگر درخشيد و طنين آهنگ بياد ماندني 

يد، خنده براريد، بله غنچه بياريد، الله بكار«
برونه، گل مي تكونه شاه دوماد، دست بزنيد، 

در فضاي خانه طنين انداز شده » …شادي كنيد
خانوادهايي كه تا چند وقت پيش هيچ . بود 

اطالعي از فرزندان خود نداشتند اكنون ازدواج 
  .آنها را جشن مي گرفتند

مسئولين مجاهدين در ترس و وحشت از 
 آزادي سمرا و با خبر شدن چنين روزي بعد از

از نيت وي براي ازدواج به اوپيشنهاد انتقال به 
آلمان را كرده بودند تا با دور كردن او از فضاي 
آلباني انگيزه جدايي را در مرتضي بكشند و او را 
همچنان در اسارت خود داشته باشند ولي 
هوشياري سمرا و دست رد او به اين پيشنهاد 

ب كارانه رجوي ها را تمامي نقشه هاي فري
نقش بر آب كرد و بدين سان با ايستادگي و 

  .مقاومت آنها اين پيوند فرخنده شكل گرفت
تحليلي فراق ضمن تبريك به - پايگاه خبري

اين دو عضو نجات يافته، آرزو مي نمايد تمام 
افرادي كه از دام فرقه رجوي نجات مي يابند 
    يك زندگي سرشار از آرامش را تجربه 

  .نمايند
  

يكي از زيباترين و به ياد ماندني ترين 
وصال و رسيدن به روزهاي زندگي انسان روز 

وقتي . معشوق و تشكيل زندگي مشترك است
  .كه تمامي انتظار و دلتنگي ها به پايان مي رسد

به گزارش فراق، علي اكرامي از انجمن 
نجات مركز خوزستان در يادداشتي به مناسبت 
ازدواج فرخنده دو عضو نجات يافته از فرقه 

لحظه ها، احساس و عاطفه ها : رجوي نوشت
در يكي از روزهاي سرد . ي پيونددبه هم م

پاييزي آذرماه در شهر تيراناي آلباني دريچه اي 
ديگر به روي زندگي گشوده مي شود و در 
انتهاي داالن تاريك سرنوشت ها و سرگذشت 

سمرا بزازيان . ها معجزه اي به وقوع مي پيوندد
) بيژن خادمي(و مرتضي اميدي ) ساناز بزازيان(

 در تنگناي مناسبات فرقه بعد از ساليان اسارت
اي رجوي در ميان بهت و حيرت نوري بر آن 
داالن تاريك ساليان مي تابانند و زندگي 

  .جديدي را به نام حضرت عشق آغاز مي كنند
داستان سمرا و مرتضي در ادامه سرگذشت 
صدها انساني است كه در منتهاي صداقت و 
پاكي نيت و به عشق خدمت به خدا و خلق در 

ريب و دروغ رجوي گرفتار شدند و ساليان دام ف
از بهترين سالهاي عمر و جواني خود را فدا 

آنها ساليان در مناسباتي گرفتار آمدند . كردند
كه عشق ممنوع بود و بيان احساس و عاطفه و 
دوست داشتن مرز سرخ و گناهي نابخشودني 

آنها مجبور بودند روزانه دهها  .شمرده مي شد

ردبيل ا ستانمركز       ا ا
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  پيوند 

  مريم سنجابي:  فراق ا
 به »يزي عزفيحن« مادر ،»ي صمدزهره«

 تقاص پس ي رجوالتيخاطر پسرش در تشك
  .دهد يم

 يفرقه رجو  لجن تي گزارش فراق، در سابه
  مادر»يزهره صمد« منتسب به يمطلب

 خواندم و متوجه شدم باز هم »يزي عزفيحن«
 فرزندش موضع هي را مجبور نمودند عليمادر
  . بپردازدقي و به انكار حقارديبگ

 در يها در كنار زهره صمد  سالنجانبيا
 فرقه بودم و از حال و روز آن زن يكمپ ها

 دانم كه آن نوشته ها ي خبر دارم و مچارهيب
 في ها اراجي رجوست؛ي او ناني است و بيجعل

  . زن منتشر نمودندنيخود را به اسم ا
 در كمپ عراق نكهي الي به دليزي عزفيحن

 ينماند و به اروپا برگشت، مادرش زهره صمد
 ضرب رياو ز.  از دو دهه تقاص پس دادشيب

 ي مادران براري قجر بود كه چرا به مانند ساميمر
 ماندن در عراق يمتقاعد كردن فرزندش برا

  .كرده است نيتالش مكف
 بار در پاسخ انتقادات  گفته بود كي او
.   خودش راهش را انتخاب كرده استفيحن
 همي باعث شد مغضوب علشي زبان درازنيهم

 يشود، فحش ها بود كه در جلسات انتقاد
 را در معرض انواع چارهيب.  كردندينثارش م

 و در هر جلسه دادند ي ها قرار منيدشنام و توه
  .دند كري مفيخف او را خوار و يا

  قرار گرفت يالتي رده تشكني ترنيي در پااو
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باري است، داشتن لوازم آرايش اعالم شده و اج
جرم است، مواد نظافتي دلخواه وجود ندارد و يا 

در اسارتگاه هاي رجوي . به اندازه دلخواه نيست
عاطفه و عشق هم نبايد وجود داشته باشد، 

در يك كالم آنجا . مهرباني به همنوع جرم است
آزادي . همه نيازهاي عادي  انساني ممنوع است

  .داردبيان و پوشش وجود ن

نوع غذا اجباري است، نوع پوشش ها 
اجباري است، نوع صحبت و تنظيم رابطه ها 
اجباري و محدود است، ساعات خواب و بيداري 

همه در . دروازه ي جهنم است» 3اشرف «
انتظاري براي مرگ به سر مي برند، مرگي 
خاموش و بي صدا، سالهاست هيچ  تولدي در 

  .، وجود ندارد3زندان اشرف 
اين خالصه، شرحي كوتاه از وضعيت اشرف 

اما جالب اينكه همه بايد در آنجا به اين .  است3
خشنود عدم امكانات راضي باشند و خود را 

هيچ مخالفتي به رسميت شناخته . نشان بدهند
  .نمي شود

اين كاله برداري بزرگ قرن است در قالب 
شگرد فرقه ها براي هر چه . مبارزه براي آزادي

بيشتر در اسارت نگه داشتن برده هاي خود، 
شعارهاي پوچ و توخالي و بي ثمر است، اين چه 
مبارزه اي است كه اعضاي خود را در اسارت 

  گه داشته است؟ن
مگر مبارزه براي آزادي خلق اين است كه 
اعضاي سازمان در اسارت نگه داشته شوند تا 

همه شعارهاي رهبران فرقه ي ! مردم آزاد شوند
رجوي فقط براي اين است كه يك اردوگاه 
مرگ راه بياندازند كه همه را به تدريج در خود 
به فنا و نيستي هدايت كند و آنان به عيش و 

  .ش بپردازندنو
سالهاست كه مسعود رجوي درب زنداني را 
گشوده است كه عده اي بخت برگشته را در 
خود جاي داده و به جهنم رهنمون مي كند و 
خود با بهترين امكانات و زنان، يك زندگي 
بورژوائي داشته و ديگران را به رياضت و سختي 

اين همان جامعه بي طبقه . تشويق مي كند
  . رجوي ها است توحيدي به سبك

 سال است كه جز 40جنبشي كه بيش از 
برده داري و نكبت و لعن و نفرين، دستاوردي 
نداشته است، اكنون دل خود را به چه چيز 

دروازه اي به » 3اشرف « خوش كرده است؟
سوي جهنم رجوي است و جز آتش و كيفر، 

مريم رجوي بهتر است به . چيزي در آن نيست
اين اعضاي پير و جاي شيره ماليدن سر 

فرسوده، اجازه بدهد همه اين اعضاء به زندگي 
عادي برگشته و پاياني به همه بدبختي هاي 

مريم رجوي حق ندارد آزادي دو . خود بدهند
هزار تن را سلب كرده و گستاخانه، فرياد آزادي 
و عدالت سر بدهد، دور نيست روزي كه اين زن 
ر به جرم جنايت عليه بشريت و نسل كشي د

المللي به سزاي اعمال  هاي كيفري بين دادگاه
  .جنايتكارانه خود برسد

  شرقي انجمن نجات مركز آذربايجان
  

اسارتگاه هاي رجوي، مردان و زنان ناآگاهي 
را در خود جاي داده است كه از بسياري از 

  . محروم شده اندمواهب اين جهان، به اجبار
به گزارش فراق، آنها در اوج ناآگاهي نگه 
داشته مي شوند و كودكان كودكستان ها از 
تك تك آنها حق انتخاب و اختيار بيشتري 

در اين اسارتگاه ها كتابخانه وجود ندارد، . دارند
وسائل ارتباط جمعي آزاد اعم از تلويزيون و 

ت وجود ماهواره و اينترنت آزاد و تلفن و مطبوعا
همه در انزواي مطلق نگه داشته . ندارد
همه افسرده و . زندگي جريان ندارد. شوند مي

سالخورده هستند و هيچ تفريحي برايشان 
  .فراهم نيست

88  11  

  يادداشت
 

  زير ميني بوس اشرف جان باخت» بهمن عليزاده « ساله3دختر 

  استانداردهاي فرقه وحشي رجوي 
  »اشرف«در حق كودكان 

 وحيده پيمان: فراق  ا
  

 اردبيل استانمركز      اردبيل 

 ي مدعي امروز در حالي رجوديفرقه پل
 ي استانداردهاي و اجراي حقوق انسانتيرعا
 كودكان شده كه هم ي درباره نگهداريالملل نيب

 ني اسناد اگري از هر زمان دشياكنون ب
  . رو شده استها تيجنا

  
 در ي فرقه وحشيها فراق، ظلم گزارش به

 گذاشتند ي كه پا به عرصه نوجوانيحق كودكان
 از آنها را ي بود كه امروز برخشتريچه بسا ب

  .ميكن ي ميمعرف
 14يي ساله، بهاره برا14 ي صنوبرميمر

 حي مسنيساله، نسر16 اني عالملوفريساله،  ن
 ي ساله، راحله ضابط14 باقرزاده ماي ساله، س14
 برسته اي ساله، رو16 ستهي شاتراي ساله، م16
 كي نايساله، رو14 پور ي ساله، مژگان تق16

 ،ييساله، سوده تقوا16 دهي ساله، فر17طالعان 
 جواد، ر،ي مهرداد، زه،يساله، عل14 قي صدميمر

 ني از اي بخشگريبابك، حسن و صدها نفر د
  .كودكان بودند

 ي اشاره شده كودكان مربوط به زمانسن
را به عنوان رزمنده و سرباز به است كه آنها 

  . منتقل كردندي نظاميقرارگاه ها
 ي دختركان و پسرهاني تن از ا40 حدود

  . كه به خارج بروندافتندينوجوان اجازه ن
 اغلب آنها را به اردن منتقل كردند و پس از 
چند ماه دوباره به كمپ اشرف برگردانده و 

  . بر تن آنها كردنديلباس نظام
 ني كه بزرگتر از قد ايي ها ها اسلحهآن

 ها نيكودكان بود بدستشان دادند و ا
  . استي رجوي فرقه وحشياستانداردها
 ها از كدام استاندارد و حقوق ي رجوحال

  . مشخص استند،ي گوي سخن ميانسان
 كودكان، ي طالق به پدر و مادرهاليتحم

 زنان ي ممانعت از باردارن،ي جنيسقط اجبار

ر شدن بر دل آنان ن بخت و حسرت ماد
گذاشتن، جدا كردن نوزادان شش ماهه از مادر 

 به كشتن دادن مادران و پدران ايو پدر و 
 و …كودكان، مقطوع النسل كردن زنان 

 شاني مادران در كنار بچه هايممانعت از زندگ
فرقه ضد خانواده ! ي از استانداردهايبخش
  . استيرجو

نگو

 از آن كودكان بر اثر سهل يتعداد
 در اتفاقات ي در نگهداراني مربيها يرانگا
  . پاسخگو نبودي آمده  فوت كردند و كسشيپ

 يال14 ي كار دختر و پسرهاتي جنايرجو
 به نام يساله را به جنگ قدرت رجو15
  . فروغ فرستاد و به كشتن داداتيعمل

 دهي فر،ي قطع شد، ندا زنجانشي پانيحس
 طاهره و زهره جان ما،ي سم،ي مر،يطانيق

.  فروغ از دست دادنداتيرا در عمل شيخو
 يها  چرخري ززادهيدختر سه ساله بهمن عل

 كه ي بوس كودكستان جان باخت در حالينيم
 دادند مادرش برسر مزار دختر ياجازه نم

پسرك هشت ساله . زدي بريدلبندش اشك
 اطي بر اثر اصابت سرش به آسفالت حيگريد

  .مدرسه در دم جان سپرد
 ياسراكبري و انياكبر مرجان ،ي محمدآالن

 فرقه ي طاقت فرساينسب بر اثر فشارها
  .  كردنديخودكش
  رحمان، د،ي سعر،ي  امف،ي حناوش،يس

 ي قربان… حسن و ه،ي صبا، آسر،ي زهاسر،ي
   ماندن در عراقي براي رجويلجاجت ها

  .شدند
 از ظلم و ستم به آن ييها  نمونهها نيا

ن   از آناياريكودكان نگون بخت است كه بس
خود از حقوق از دست رفته عمق درد     

 كه متحمل شدند مطلع  يرنج و مصائب
  .ستندين

 خائن و زنك ي چگونه است كه رجوحال
 و ي حقوق انسانتي رعاي اكنون مدعدشيپل

 درباره ي المللني بي استانداردهاياجرا
   كودكان هستند؟ينگهدار
  

 

د 3 « « اشرف
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باري است، داشتن لوازم آرايش اعالم شده و اج
جرم است، مواد نظافتي دلخواه وجود ندارد و يا 

در اسارتگاه هاي رجوي . به اندازه دلخواه نيست
عاطفه و عشق هم نبايد وجود داشته باشد، 

در يك كالم آنجا . مهرباني به همنوع جرم است
آزادي . همه نيازهاي عادي  انساني ممنوع است

  .داردبيان و پوشش وجود ن

نوع غذا اجباري است، نوع پوشش ها 
اجباري است، نوع صحبت و تنظيم رابطه ها 
اجباري و محدود است، ساعات خواب و بيداري 

همه در . دروازه ي جهنم است» 3اشرف «
انتظاري براي مرگ به سر مي برند، مرگي 
خاموش و بي صدا، سالهاست هيچ  تولدي در 

  .، وجود ندارد3زندان اشرف 
اين خالصه، شرحي كوتاه از وضعيت اشرف 

اما جالب اينكه همه بايد در آنجا به اين .  است3
خشنود عدم امكانات راضي باشند و خود را 

هيچ مخالفتي به رسميت شناخته . نشان بدهند
  .نمي شود

اين كاله برداري بزرگ قرن است در قالب 
شگرد فرقه ها براي هر چه . مبارزه براي آزادي

بيشتر در اسارت نگه داشتن برده هاي خود، 
شعارهاي پوچ و توخالي و بي ثمر است، اين چه 
مبارزه اي است كه اعضاي خود را در اسارت 

  گه داشته است؟ن
مگر مبارزه براي آزادي خلق اين است كه 
اعضاي سازمان در اسارت نگه داشته شوند تا 

همه شعارهاي رهبران فرقه ي ! مردم آزاد شوند
رجوي فقط براي اين است كه يك اردوگاه 
مرگ راه بياندازند كه همه را به تدريج در خود 
به فنا و نيستي هدايت كند و آنان به عيش و 

  .ش بپردازندنو
سالهاست كه مسعود رجوي درب زنداني را 
گشوده است كه عده اي بخت برگشته را در 
خود جاي داده و به جهنم رهنمون مي كند و 
خود با بهترين امكانات و زنان، يك زندگي 
بورژوائي داشته و ديگران را به رياضت و سختي 

اين همان جامعه بي طبقه . تشويق مي كند
  . رجوي ها است توحيدي به سبك

 سال است كه جز 40جنبشي كه بيش از 
برده داري و نكبت و لعن و نفرين، دستاوردي 
نداشته است، اكنون دل خود را به چه چيز 

دروازه اي به » 3اشرف « خوش كرده است؟
سوي جهنم رجوي است و جز آتش و كيفر، 

مريم رجوي بهتر است به . چيزي در آن نيست
اين اعضاي پير و جاي شيره ماليدن سر 

فرسوده، اجازه بدهد همه اين اعضاء به زندگي 
عادي برگشته و پاياني به همه بدبختي هاي 

مريم رجوي حق ندارد آزادي دو . خود بدهند
هزار تن را سلب كرده و گستاخانه، فرياد آزادي 
و عدالت سر بدهد، دور نيست روزي كه اين زن 
ر به جرم جنايت عليه بشريت و نسل كشي د

المللي به سزاي اعمال  هاي كيفري بين دادگاه
  .جنايتكارانه خود برسد

  شرقي انجمن نجات مركز آذربايجان
  

اسارتگاه هاي رجوي، مردان و زنان ناآگاهي 
را در خود جاي داده است كه از بسياري از 

  . محروم شده اندمواهب اين جهان، به اجبار
به گزارش فراق، آنها در اوج ناآگاهي نگه 
داشته مي شوند و كودكان كودكستان ها از 
تك تك آنها حق انتخاب و اختيار بيشتري 

در اين اسارتگاه ها كتابخانه وجود ندارد، . دارند
وسائل ارتباط جمعي آزاد اعم از تلويزيون و 

ت وجود ماهواره و اينترنت آزاد و تلفن و مطبوعا
همه در انزواي مطلق نگه داشته . ندارد
همه افسرده و . زندگي جريان ندارد. شوند مي

سالخورده هستند و هيچ تفريحي برايشان 
  .فراهم نيست

88  11  

  يادداشت
 

  زير ميني بوس اشرف جان باخت» بهمن عليزاده « ساله3دختر 

  استانداردهاي فرقه وحشي رجوي 
  »اشرف«در حق كودكان 

 وحيده پيمان: فراق  ا
  

 اردبيل استانمركز      اردبيل 

 ي مدعي امروز در حالي رجوديفرقه پل
 ي استانداردهاي و اجراي حقوق انسانتيرعا
 كودكان شده كه هم ي درباره نگهداريالملل نيب

 ني اسناد اگري از هر زمان دشياكنون ب
  . رو شده استها تيجنا

  
 در ي فرقه وحشيها فراق، ظلم گزارش به

 گذاشتند ي كه پا به عرصه نوجوانيحق كودكان
 از آنها را ي بود كه امروز برخشتريچه بسا ب

  .ميكن ي ميمعرف
 14يي ساله، بهاره برا14 ي صنوبرميمر

 حي مسنيساله، نسر16 اني عالملوفريساله،  ن
 ي ساله، راحله ضابط14 باقرزاده ماي ساله، س14
 برسته اي ساله، رو16 ستهي شاتراي ساله، م16
 كي نايساله، رو14 پور ي ساله، مژگان تق16

 ،ييساله، سوده تقوا16 دهي ساله، فر17طالعان 
 جواد، ر،ي مهرداد، زه،يساله، عل14 قي صدميمر

 ني از اي بخشگريبابك، حسن و صدها نفر د
  .كودكان بودند

 ي اشاره شده كودكان مربوط به زمانسن
را به عنوان رزمنده و سرباز به است كه آنها 

  . منتقل كردندي نظاميقرارگاه ها
 ي دختركان و پسرهاني تن از ا40 حدود

  . كه به خارج بروندافتندينوجوان اجازه ن
 اغلب آنها را به اردن منتقل كردند و پس از 
چند ماه دوباره به كمپ اشرف برگردانده و 

  . بر تن آنها كردنديلباس نظام
 ني كه بزرگتر از قد ايي ها ها اسلحهآن

 ها نيكودكان بود بدستشان دادند و ا
  . استي رجوي فرقه وحشياستانداردها
 ها از كدام استاندارد و حقوق ي رجوحال

  . مشخص استند،ي گوي سخن ميانسان
 كودكان، ي طالق به پدر و مادرهاليتحم

 زنان ي ممانعت از باردارن،ي جنيسقط اجبار

ر شدن بر دل آنان ن بخت و حسرت ماد
گذاشتن، جدا كردن نوزادان شش ماهه از مادر 

 به كشتن دادن مادران و پدران ايو پدر و 
 و …كودكان، مقطوع النسل كردن زنان 

 شاني مادران در كنار بچه هايممانعت از زندگ
فرقه ضد خانواده ! ي از استانداردهايبخش
  . استيرجو

نگو

 از آن كودكان بر اثر سهل يتعداد
 در اتفاقات ي در نگهداراني مربيها يرانگا
  . پاسخگو نبودي آمده  فوت كردند و كسشيپ

 يال14 ي كار دختر و پسرهاتي جنايرجو
 به نام يساله را به جنگ قدرت رجو15
  . فروغ فرستاد و به كشتن داداتيعمل

 دهي فر،ي قطع شد، ندا زنجانشي پانيحس
 طاهره و زهره جان ما،ي سم،ي مر،يطانيق

.  فروغ از دست دادنداتيرا در عمل شيخو
 يها  چرخري ززادهيدختر سه ساله بهمن عل

 كه ي بوس كودكستان جان باخت در حالينيم
 دادند مادرش برسر مزار دختر ياجازه نم

پسرك هشت ساله . زدي بريدلبندش اشك
 اطي بر اثر اصابت سرش به آسفالت حيگريد

  .مدرسه در دم جان سپرد
 ياسراكبري و انياكبر مرجان ،ي محمدآالن

 فرقه ي طاقت فرساينسب بر اثر فشارها
  .  كردنديخودكش
  رحمان، د،ي سعر،ي  امف،ي حناوش،يس

 ي قربان… حسن و ه،ي صبا، آسر،ي زهاسر،ي
   ماندن در عراقي براي رجويلجاجت ها

  .شدند
 از ظلم و ستم به آن ييها  نمونهها نيا

ن   از آناياريكودكان نگون بخت است كه بس
خود از حقوق از دست رفته عمق درد     

 كه متحمل شدند مطلع  يرنج و مصائب
  .ستندين

 خائن و زنك ي چگونه است كه رجوحال
 و ي حقوق انسانتي رعاي اكنون مدعدشيپل

 درباره ي المللني بي استانداردهاياجرا
   كودكان هستند؟ينگهدار
  

 

د 3 « « اشرف

  

   فريد ا    استجهنمروازه 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

12  2  
 

 

 
  ، يكي از مادران گرفتار در دام رجوي»زهره صمدي« ي اجباريريگ موضعبه بهانه 

ي  يتيم خانه رجوي
ليل

تح
ي 

خبر
ه 
جل

م
 

     1400  پاييز   ا 29شماره  

3
ها براده

 

     1400  پاييز   ا 29شماره  
  فــراق نامه فــراق نامه 

  

  

 

  

  
 وصال

  عاشقانه
   : در تيرانا

 غنچه
بياريد
 الله

بكاريد
  

88  9  

  
 

اردبيل ستانمركز      

 در آشپزخانه ها يو سال ها مجبور به كار اجبار
  . بوديو امورات صنف

شك ! مي متهم بود كه به انقالب مرزهره
 را مجاب كند در في توانست حنيدارد و اال م

  . عراق و كمپ اشرف بماندي هاابانيب
نوشته اند كودكان  از زبان او خواندم كه حاال
 ي استانداردها در كمپ هاني با باالترنيمجاهد
 شدند و سپس به ي مي در عراق نگهدارينظام

 70خاطر حفظ جان شان مجبور شدند سال 
  .آنها را به خارج كشور منتقل كنند

 كنند با ي خائن احمقانه فكر مي هايرجو
 توانند ي همه شاهد و جدا شده منيا

 به خورد ايدروغ و ر خواهند يهرچقدركه م
  . بمالندرهي بدهند و سر همه را ش..خلق ا
 فرقه ي كه در اسارت و در كمپ هاييآنها

 مطلع يفرقه به خوب! يبودند از استانداردها
  .هستند
 چگونه جدا كردن ده ها نوزاد دانم ي نممن

 ساله تا پنج ساله از كي شش ماهه و رخواريش
 در كنار ي در كمپ نظاميپدر و مادر و نگهدار

 لي باروت و مهمات  به استاندارد تبديانبارها
 ي جهاني استانداردهاني از اايشده است كه دن

  .ستيمطلع ن
 عراق در ي اردوگاه در مرزهالي زمان تشكاز

 و بعد هم در كمپ اشرف تا 64-63 يسال ها
 حدود هفت سال صدها نوزاد و يعني1370سال

 آنها كودك خردسال را به عراق منتقل كردند،
 طي و شراماتيدر معرض انواع خطرها و نامال

  . عراق بودندي هاابانيسخت درمرزها و ب
 و اقدامات اتي عملي كه با هر سريكودكان

 پدر و ي تعداد،يخرابكارانه و قدرت طلبانه رجو
     ميتي دادند و يمادرشان را ازدست م

  كردند با مرديمادرانشان را مجبور م.  شدنديم
 هم كه 1367 ازدواج كند و در سال يگريد

 اتي با وقوع عملدنديخانواده ها را از هم پاش
 فروغ ده ها كودك، پدر و مادرشان زيجنون آم

  .دندي خانواده ندي روگريكشته شدند و د
 حدود سه 1369 ي ال1366 از سال من

 به نيسال در بخش موسوم به مدرسه مجاهد
 كودكان نيار اعنوان امدادگر و پرستار در كن

 از ي شاهد بخشكيمظلوم بودم و از نزد
 چارهي بي آن كودكان به تمام معني هايبدبخت

  .و درمانده بودم
 مادر و ي آنها براي هاي و زارهي گرشاهد

 و ها ي تابيب. پدران از دست داده شان بودم
.  امدهي عراق را دي هااباني در بشانيها رنج

 كه يسران دختركان و پي و اشك هاتيمظلوم
 يپدرها و مادران دوم خود را هم از دست م

 كودكان ني كه به اييوصف ظلم ها. دميدادند د
  . داردازي كتاب نكي از شيرفته است به ب

 ي اجراي عنوان شده بنده برالي دالبه
 فرقه خائن و كودك اتي جنايعدالت و افشا

   حاضر به شركت در هر دادگاهيكش رجو
 ام ي انسانفهي كه وظيد هستم؛ شاهي المللنيب
 را بازگو و قي كند در هر زمان حقاي مجابيا

  .افشا كنم
  

  

ار از عشق و اميد به تشكيل بار بر لحظات سرش
خانواده مشترك خاك پاشيده و اين آرزوهاي 

روز . زيبا را در وجودشان به خاك بسپارند
 آذر ماه در وجود مرتضي و سمرا 18پنجشنبه 

آنها كه . تصادم و جنگ تناقض با واقعيت بود
مدت كوتاهي است پا به عرصه دنياي آزاد 

 و گذاشته اند مي بايست تناقض ميان عشق
تشكيل فريضه مقدس ازدواج و باور غلط و 
تعهد اجباري طالق علي الدوام انقالب نكبت بار 

  .مريم را براي خودشان حل مي كردند
در بيدادگاه رجوي آنها مرتكب بزرگ ترين 
جرم و گناه شده بودند و انقالب كذايي مريم را 

ساليان در تشكيالت رجوي . مخدوش كردند
و ازدواج رويايي دل بستن و انتخاب زوج 

كانون . خطرناك و دست نيافتني مي نمود
خانواده متالشي، فضاي خانه و خانواده سرد و 
سوت و كور و فرزندان يعني تنها يادگاران 
زندگي مشترك گذشته آواره در ديار غربت 
بودند و بي شك سمرا و مرتضي در اين چند 
وقت مبارزه اي بي امان را در درون خودشان 

ه بودند تا آن باورهاي غلط و سنت آغاز كرد
هاي زشت كه تنها كينه و نفرت و فراق و 
جدايي را تداعي مي كرد كنار زده و به زندگي 

  .لبخندي دوباره بزنند
مراسم ازدواج . اين جدال به اوج خود رسيد

با جشن خانوادگي آنها كه از طريق فضاي 
مجازي باهم تالقي پيدا كرده بود يكبار ديگر 

. قدس خانواده را به آنها يادآوري نمودارزش م
مرتضي و سمرا بخوبي و با پوست و گوشت و 
ژرفناي استخوان هايشان درك كردند كه چرا 

اشك شوق . رجوي دشمن خانه و خانواده بود
در چشمان خانواده هاي نوعروس و تازه داماد 
بار ديگر درخشيد و طنين آهنگ بياد ماندني 

يد، خنده براريد، بله غنچه بياريد، الله بكار«
برونه، گل مي تكونه شاه دوماد، دست بزنيد، 

در فضاي خانه طنين انداز شده » …شادي كنيد
خانوادهايي كه تا چند وقت پيش هيچ . بود 

اطالعي از فرزندان خود نداشتند اكنون ازدواج 
  .آنها را جشن مي گرفتند

مسئولين مجاهدين در ترس و وحشت از 
 آزادي سمرا و با خبر شدن چنين روزي بعد از

از نيت وي براي ازدواج به اوپيشنهاد انتقال به 
آلمان را كرده بودند تا با دور كردن او از فضاي 
آلباني انگيزه جدايي را در مرتضي بكشند و او را 
همچنان در اسارت خود داشته باشند ولي 
هوشياري سمرا و دست رد او به اين پيشنهاد 

ب كارانه رجوي ها را تمامي نقشه هاي فري
نقش بر آب كرد و بدين سان با ايستادگي و 

  .مقاومت آنها اين پيوند فرخنده شكل گرفت
تحليلي فراق ضمن تبريك به - پايگاه خبري

اين دو عضو نجات يافته، آرزو مي نمايد تمام 
افرادي كه از دام فرقه رجوي نجات مي يابند 
    يك زندگي سرشار از آرامش را تجربه 

  .نمايند
  

يكي از زيباترين و به ياد ماندني ترين 
وصال و رسيدن به روزهاي زندگي انسان روز 

وقتي . معشوق و تشكيل زندگي مشترك است
  .كه تمامي انتظار و دلتنگي ها به پايان مي رسد

به گزارش فراق، علي اكرامي از انجمن 
نجات مركز خوزستان در يادداشتي به مناسبت 
ازدواج فرخنده دو عضو نجات يافته از فرقه 

لحظه ها، احساس و عاطفه ها : رجوي نوشت
در يكي از روزهاي سرد . ي پيونددبه هم م

پاييزي آذرماه در شهر تيراناي آلباني دريچه اي 
ديگر به روي زندگي گشوده مي شود و در 
انتهاي داالن تاريك سرنوشت ها و سرگذشت 

سمرا بزازيان . ها معجزه اي به وقوع مي پيوندد
) بيژن خادمي(و مرتضي اميدي ) ساناز بزازيان(

 در تنگناي مناسبات فرقه بعد از ساليان اسارت
اي رجوي در ميان بهت و حيرت نوري بر آن 
داالن تاريك ساليان مي تابانند و زندگي 

  .جديدي را به نام حضرت عشق آغاز مي كنند
داستان سمرا و مرتضي در ادامه سرگذشت 
صدها انساني است كه در منتهاي صداقت و 
پاكي نيت و به عشق خدمت به خدا و خلق در 

ريب و دروغ رجوي گرفتار شدند و ساليان دام ف
از بهترين سالهاي عمر و جواني خود را فدا 

آنها ساليان در مناسباتي گرفتار آمدند . كردند
كه عشق ممنوع بود و بيان احساس و عاطفه و 
دوست داشتن مرز سرخ و گناهي نابخشودني 

آنها مجبور بودند روزانه دهها  .شمرده مي شد

ردبيل ا ستانمركز       ا ا
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  پيوند 

  مريم سنجابي:  فراق ا
 به »يزي عزفيحن« مادر ،»ي صمدزهره«

 تقاص پس ي رجوالتيخاطر پسرش در تشك
  .دهد يم

 يفرقه رجو  لجن تي گزارش فراق، در سابه
  مادر»يزهره صمد« منتسب به يمطلب

 خواندم و متوجه شدم باز هم »يزي عزفيحن«
 فرزندش موضع هي را مجبور نمودند عليمادر
  . بپردازدقي و به انكار حقارديبگ

 در يها در كنار زهره صمد  سالنجانبيا
 فرقه بودم و از حال و روز آن زن يكمپ ها

 دانم كه آن نوشته ها ي خبر دارم و مچارهيب
 في ها اراجي رجوست؛ي او ناني است و بيجعل

  . زن منتشر نمودندنيخود را به اسم ا
 در كمپ عراق نكهي الي به دليزي عزفيحن

 ينماند و به اروپا برگشت، مادرش زهره صمد
 ضرب رياو ز.  از دو دهه تقاص پس دادشيب

 ي مادران براري قجر بود كه چرا به مانند ساميمر
 ماندن در عراق يمتقاعد كردن فرزندش برا

  .كرده است نيتالش مكف
 بار در پاسخ انتقادات  گفته بود كي او
.   خودش راهش را انتخاب كرده استفيحن
 همي باعث شد مغضوب علشي زبان درازنيهم

 يشود، فحش ها بود كه در جلسات انتقاد
 را در معرض انواع چارهيب.  كردندينثارش م

 و در هر جلسه دادند ي ها قرار منيدشنام و توه
  .دند كري مفيخف او را خوار و يا

  قرار گرفت يالتي رده تشكني ترنيي در پااو

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

16  2  
 

ي
ليل

تح
ي 

خبر
ه 
جل

م
 

    1400  پاييز   ا 29شماره  

3
انديشه

 

     1400پاييز     ا 29شماره  
   فــراق نامه فــراق نامه 

ي
ليل

تح
ي 

خبر
ه 
جل

م
 

88  13  

  پشت خبر

ردبيلاردبيل ستانمركز       ا ستانمركز       ا ا

 يرا قبل از اجباري پرسديخطرناك بود با
كان را به خارج از  شدن طالق ها در فرقه،

   بردند؟يراق نمع

 كودكان بود چرا بعد از تي اگر هدف امن–
 نياتمام جنگ در عراق، كودكان به نزد والد

 ها يشان برگردانده نشدند؟ اگر هم رجو
 كودكان ي كه عراق برانديبخواهند بگو

 چد
 كود

 كدام از پدران و چي هچگاهي چرا ه–
 كه كودكان شان به خارج از عراق يمادران

فرستاده شدند، امكان و اجازه رفتن به خارج از 
نه .  با فرزندان شان را نداشتندداري ديعراق برا

 ي سال بلكه براكي ماه و چند ماه و كي يبرا
ادرها  اجازه به پدر و مني از دو دهه اشي بيمدت

 ها كه آن همه پول از يداده نشد؟ چرا رجو
 اي سفر چند روزه كي ي گرفتند برايصدام م

 نهي كودكان هزني پدر و مادر ايچند هفته ا
نكردند؟ جواب البته واضح است چون در آن 

 ي به عراق برنمگري از آنها ديليصورت خ
.  دادنديگشتند و خودشان را از فرقه نجات م

 دست چهيزان خود را كه باعالوه بر آن كودك
 كردند و از ي از خطر دور مزيفرقه شده بودند ن

  . رهاندندي ها ميچنگ رجو
 ستي نيي و فرقه گراي برده دارني ااي آ–

 و بعد از ي طوالناني ها بعد از ساليكه رجو
 دند،ي رسي كودكان به دوران نوجوانني انكهيا

 خود را التي تشكيروي كمبود ننكهي ايبرا
 پدر و مادر دني كنند، آن ها را به بهانه دجبران

 يگرفتار. به عراق برده و آنها را گرفتار نمودند
   آنها منجر شد؟ي به خودكشضاًكه بع
 خانواده ها ني اي چرا در همه امور زندگ–

 نه رندهي گمياعم از پدر، مادر و فرزندان ، تصم
 ها بودند؟ چرا ي خانواده بلكه رجويخود اعضا

 دست اجازه ني خانواده از اكي ي حت نمونهيبرا
 چگونه و كجا نكهينداشتند خودشان درباره ا

 ها، مي و همه تصمرندي بگمي كنند تصميزندگ
 ني و در باالتري و به صورت گروهممشابه ه

 ها ي توسط رجويعني فرقه التينقطه تشك
   شد؟ياتخاذ م
 ها كه حاال و پس از گذشت ي رجو–

فشاء شدن آنچه بر سر  و بعد از اي طوالنانيسال
 آورده اني سالنيخانواده ها و كودكان شان در ا

 هستند جداكردن كودكان ياند با وقاحت مدع
 شان و فرستادن آنها به هزاران ياز خانواده ها

 ماه كي هفته و كي ي دورتر، نه برالومتريك
 از دو دهه طول شيان كه بعضاً بي ساليبلكه برا

 است، چرا در آن شي اقدام قابل ستاكي د،يكش
 كارشان پرده ني بعد از آن از ايزمان و حت

 دي مدانيبرنداشتند و آن را نستودند بلكه سال
 كردند اما حاال بعد از رو شدن يآن را انكار م

 ي و قطره ايدست شان و تنها به صورت مورد
   كنند؟ي متاز آنچه كه گذشت صحب

 كودكان كه حاال ني از اي برخي چرا وقت–
 ي مستندي شده اند و همسو با فرقه نيبالغافراد 

 مادر خود در مقر فرقه مالقات ايخواهند با پدر 
 ي ها قرار مي و تهمت رجويكنند مورد فحاش

 اجازه مالقات به آنها داده تي و در نهارنديگ
 ني از ايكي »ييغماي ريام« شود؟ نمونه ينم

  .استموارد 
 ي بر رويي و مغزشوتي محدودجادي ااي آ–

 كه حاضر به مالقات با ير و مادر در حدپد
 و ي اقدام ضد انسانكيفرزند خود نباشد، 

 ها چرا جرات ندارند ي رجوست؟ي نيطانيش
  اجازه مالقات بدهند؟

 مقابل هم قرار دادن پدران و مادران اي آ–
و مقابل ) التيبا سه طالق كردن آنها در تشك(

  اقدام ضدكي با فرزندان نيهم قرار دادن والد
  ست؟ي نيطاني و شيانسان

 ي تا سازمان هادهي زمان آن نرساي آ–
 ي مدعي غربيمدافع حقوق بشر و دولت ها

 ها ي از رجوتي دست از حمايدمكراس
 ي از فرقه اياسي سيبرداشته و به بهره بردار

 از شي داده و باني است پارانيكه منفور مردم ا
   نكنند؟كي آنها شراتي خود را در جنانيا

 نجات مركز مازندران انجمن

 »يزي عزفيحن« دنبال انتشار كتاب به
 ي كه رجوييدرباره سرگذشت خودش و بالها

 اش ي تا سن كنونيها بر سر او از زمان كودك
 آن ي ستمگر باز هم بجاي هايآورده اند، رجو

 به يوع پرداخته و الاقل جوابكه به اصل موض
 فرد بدهند، مثل نيانتقادات و اعتراضات ا

 و فحش ي شروع كردند به الت بازشهيهم
 نشر دهنده و هر سنده،يدادن و متهم كردن نو
  . كرده استتي حماي ويكس كه از نوشته ها

 گزارش فراق، در مرحله اول به اسم به
  شروع به التيناوي شورا در اسكانديندگينما
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  حامد صرافپور

 

  ست؟ي ني كه حاضر به مالقات با فرزند خود نباشد، اقدام ضد انساني پدر و مادر در حدييمغزشو
  

 آن ييگو ادر به پاسخ هرگز قي كه رجوييچراها
  نخواهد بود

  يصالح:  ازادداشت

  
ي

 گر،ي دياز سو.  بودسهي دسني از ايدادن، بخش
 دادند يه به جداشدگان م كيي هانهيكمك هز

 كردند ما به ظف به مرور كم شد و آنان را موزين
.  مشغول شوندگراني دي آن، به جاسوسيازا

 شد و اعضا سي تأس3 پادگان اشرف زيبعدها ن
 چگونهي پادگان بسته منتقل شدند تا هكيبه 

 نداشته باشند و تردد نيري با سايداريارتباط د
  . نباشدري امكانپذزيبه شهر ن
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 هنگفت درصدد خفه ي هانهي با هزيرجو

 يدي رابطه احسان بنيدر هم. كردن آنان بود
 يراخالقي غيوي سناركي با زيرا ن) منتقد فرقه(

 حساب گرانيو مغرضانه بازداشت كردند تا د
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14  2  
 

  
 

فــراق   نامه   پشت  خبر

رماه ني سومدر ، اتفاق 1400 روز از آ
 ني رخ داد كه برآمده از چنديگريخجسته د

 ير آلبانسال استقامت جداشدگان و منتقدان د
 ماتيهمان ها كه سرسختانه در برابر نامال. بود

 كردند و اجازه ندادند يداري ها پاسهيو دس
 ي آنان را به ب،ي رجومي مردي و تهدعيتطم
.  واداردتكارانيا و سازش با جنياخالق

 كارت ي داراديجداشدگان كه با قانون جد
 انجمن كي سي شده بودند، با تأسيشهروند

 ي گام بزرگ،ي آلبانمي مقانيرانيا از تي حمايبرا
 ي اقدامات انساندوستانه و حقوق بشريبرا

 در پادگان ري اسي پس اعضانياز ا. برداشتند
 ني قادر خواهند بود، بدون دغدغه، به ا3اشرف 

 سرنوشت خود يانجمن مراجعه كنند و برا
 انساندوستانه ي و از كمك هارندي بگييراهنما

  . انجمن بهره ببرندنيا

 ذ

 مي مقانيراني از اتي انجمن حماسيأس ت
 سخت ي رجومي مري چنان برا»اليآس «يآلبان

 بود كه مهار از كف داد و از آن زيو شوكه برانگ

 خانواده ها ي موضوع به پاكيپس مدام بر سر 
 و آنان را مورد اهانت چدي پيو جداشدگان م

 راه پر فراز و كي آغاز نيالبته ا.  دهديقرار م
 ي بي رجومي مري هاتي جناناًيقي.  استبينش

 دادگاه ي هاشنامهينما. پاسخ نخواهد ماند
دورس و استكهلم، حمله به خانواده ها و 

 كودكان، هي علتي جنايجداشدگان بخاطر افشا
 و سرگرم كردن ي حقوق بشري هاشينما

 تي و در نها3 خود در اسارتگاه اشرف ياعضا
 ارنگ خبركي ي خواندن خانواده ها و حتيوزارت
 ي بچه هاي بخاطر مصاحبه با برخيآلمان

 ها را بپوشاند و تي تواند واقعي نمن،يمجاهد
 اعمال يي محكوم به پاسخگوي رجوميمر
 ي خودش و مسعود رجوتكارانهيجنا

جا دارد سه هفته پس از . است» گورخواب«
 يي آن و رهاشرفتي پي براال،ي آسسيتأس

  .مي دعا كنراني اسشتريهرچه ب
  

  ت مركز فارس نجاانجمن
  

چار بود  اروپا، ناهي ورود به اتحادي برايآلبان
 دي وضع نماي اتباع خارجي برايديقانون جد
.  گرفتي در بر مزي را نني مجاهديكه اعضا

 را بشدت نگران كرد، ي رجومي كه مريقانون
 ي اعضاستي قادر نگريچون بر آن اساس د

 كي درون تي هوي را ناشناس و بنيمجاهد
  . كنديپادگان نگه دارد و با آنان باز

أت نكرد در  جرمي كه مرنجاستي اجالب
 اعتراض كند و ي اقدام دولت آلباننيمقابل ا

 كه دولت ي قرار دهد، در حالديآنان را مورد تهد
 اقدام را در مورد ني همقاًي دقزي ني مالكينور

 به ي رجومي برد كه مري مشي به پنيمجاهد
 كشتار بزرگ را رقم نيمخالفت برخاست و چند

لب  فرقه خشونت طني اانيحام اي آيراست. زد
 از سران سازمان بپرسند اگر داشتن كارت دينبا

 ندارد، چرا در عراق با آن ي مشكلييشناسا
  د؟ي و صدها نفر را به كشتن دادديمخالفت كرد

  
  »اليآس «سي دوم، تأسگام

 كنند و پس از گذشت ي  هم رحم نمشيخو
 داريچهار دهه اجازه مالقات، تماس و د

 ماندهي باقيمني فرقه اهرنيآنچه از ا. دهند ينم
است كه حدود دو » مانز« در اطراف ي اقلعه

 را در آن به طور شبانه ماندگانشيهزار تن از باق
  . شدندي زندانيروز
 است و فقط توانسته حدود ي قجر اخراجميمر

 افرادش را در اروپا ني تن از خودفروخته تر400
 اربابان، هم يسي بگذارد تا ضمن كاسه لكايو آمر

 يغرب دول ي هااستيجهت و هم خط با س
 سگ دو راني  منافع مردم اهي عليرانيضد ا
  .بزنند
 اعمال در ني تري كه ضد بشري حالدر

 ي دهد، افراد ناراضي فرقه رخ مينهان خانه ها
 ي رسانند شكنجه و زندانيرا به قتل م

 و داري خبرنگارهم اجازه دكي يكنند، حت يم
مالقات با افراد داخل كمپ را ندارد و آن ها 

  . شوند ي حقوق بشر مي مدعشرمانهيب
 چهار دهه گذشته فرقه ي كه در طهمانطور

 يگري حاصل ديي جز شكست و رسوايرجو
.  نخواهند برديي بار هم راه به جانيدرو نكر، ا

 و قي حقاي شاهد افشازي نندهيانشاهللا در آ
  . بودمي خواهتكاري فرقه جناني اشتري بييرسوا

  

88  15  
ردبيلاردبيل ستانمركز       ا ستانامركز       ا

 جلسات مذاكرات برجام ي با برگزارهمزمان
 كي به وحشت افتاد و با ي فرقه رجونيدر و

 محل اجالس با يكي در نزديبرنامه تكرار
 از افراد خود فروخته اقدام به تظاهرات يتعداد
  . كرديمضحك
اقامت صدها  رغم ي گزارش فراق، علبه

 و شي و دانشجو در كشور اتريرانيهموطن ا
 يكاتوري حركت مضحك و كارني ان،يشهر و
 روبرو شده انيراني ها با مخالفت تمام ايرجو

 عنوان چي به هشي اترمي مقانيرانياست و ا
 فرقه خود ني از اتي و حمايحاضر به همراه

  .ستنديفروخته ن
 يداي شده، ايزي حركت برنامه ركي در آنها

 رسد ي تن هم نم20خود را كه تعدادشان به 
 برابر تعداد شان است به 10 كه ييبا پالكاردها

 كرده و دنبال لي محل اجالس گسيكينزد
  . هستندياخالل و كارشكن

 هر دور مذاكرات يي معلوم است با برپاآنچه
 افتد و آن ها  به ي به وحشت ميفرقه رجو

 ي هاتي از دست دادن حمايخاطر نگران
 دالر، هر آنچه در چنته ي هاسهيها و ك يغرب

 خود را با مردم ي و دشمنزندي ري مرونيدارند ب
  . گذارندي مشي به نمارانيا

3
 1400  پاييز   ا 29شماره  

  فــراق نامه 
وي   خط ر

  ني مذاكرات در وي از برگزارها يوحشت رجو

  كنند پارس ميها  خودفروخته
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 برجام در ياي مذاكرات احشرفتيپ
 ي هامي عادالنه كه به لغو تحريچهارچوب ها

 منجر شود رخداد راني مردم اهيظالمانه عل
 نراي است كه خواست مردم و دولت ايمطلوب

 شتري و منافع آن بي اقتصادشياست و گشا
  . قشر محروم خواهد شدبينص

 كه جز به قدرت ي رجويستياما فرقه ترور
 ي همپالكري ساي با همدستشد،ي اندي نميطلب

 منافع مردم آشكارا خواستار هي علزيها با ست
 و ي ها است و دست از كارشكنميادامه تحر
  .دارند ي بر نمييذاياقدامات ا
 در لباس يجر كه به مانند گرگ قميمر

 خواستار اتشي باز هم در چرندراي است اخشيم
 ظالمانه شده و به اربابان ي هاميادامه تحر

 توافق راني با اكند ي اش التماس مييكايامر
  .نكنند

 بي كه با فري اصل و نسب رجوي بفرقه
 از جوانان بعد از انقالب شكل گرفت در يتعداد

 ني مخوف ترطول چهار دهه گذشته به
 اهشي شد كه در كارنامه سلي تبديسازمان

 به ثبت يراني هزار شهروند ا17حداقل ترور 
  . استدهيرس

 هواداران ي ها به اعضا و خانواده هاآن
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 چهار دهه گذشته فرقه ي كه در طهمانطور

 يگري حاصل ديي جز شكست و رسوايرجو
.  نخواهند برديي بار هم راه به جانيدرو نكر، ا

 و قي حقاي شاهد افشازي نندهيانشاهللا در آ
  . بودمي خواهتكاري فرقه جناني اشتري بييرسوا

  

88  15  
ردبيلاردبيل ستانمركز       ا ستانامركز       ا

 جلسات مذاكرات برجام ي با برگزارهمزمان
 كي به وحشت افتاد و با ي فرقه رجونيدر و

 محل اجالس با يكي در نزديبرنامه تكرار
 از افراد خود فروخته اقدام به تظاهرات يتعداد
  . كرديمضحك
اقامت صدها  رغم ي گزارش فراق، علبه

 و شي و دانشجو در كشور اتريرانيهموطن ا
 يكاتوري حركت مضحك و كارني ان،يشهر و
 روبرو شده انيراني ها با مخالفت تمام ايرجو

 عنوان چي به هشي اترمي مقانيرانياست و ا
 فرقه خود ني از اتي و حمايحاضر به همراه

  .ستنديفروخته ن
 يداي شده، ايزي حركت برنامه ركي در آنها

 رسد ي تن هم نم20خود را كه تعدادشان به 
 برابر تعداد شان است به 10 كه ييبا پالكاردها

 كرده و دنبال لي محل اجالس گسيكينزد
  . هستندياخالل و كارشكن

 هر دور مذاكرات يي معلوم است با برپاآنچه
 افتد و آن ها  به ي به وحشت ميفرقه رجو

 ي هاتي از دست دادن حمايخاطر نگران
 دالر، هر آنچه در چنته ي هاسهيها و ك يغرب

 خود را با مردم ي و دشمنزندي ري مرونيدارند ب
  . گذارندي مشي به نمارانيا

3
 1400  پاييز   ا 29شماره  

  فــراق نامه 
وي   خط ر

  ني مذاكرات در وي از برگزارها يوحشت رجو

  كنند پارس ميها  خودفروخته
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 برجام در ياي مذاكرات احشرفتيپ
 ي هامي عادالنه كه به لغو تحريچهارچوب ها

 منجر شود رخداد راني مردم اهيظالمانه عل
 نراي است كه خواست مردم و دولت ايمطلوب

 شتري و منافع آن بي اقتصادشياست و گشا
  . قشر محروم خواهد شدبينص

 كه جز به قدرت ي رجويستياما فرقه ترور
 ي همپالكري ساي با همدستشد،ي اندي نميطلب

 منافع مردم آشكارا خواستار هي علزيها با ست
 و ي ها است و دست از كارشكنميادامه تحر
  .دارند ي بر نمييذاياقدامات ا
 در لباس يجر كه به مانند گرگ قميمر

 خواستار اتشي باز هم در چرندراي است اخشيم
 ظالمانه شده و به اربابان ي هاميادامه تحر

 توافق راني با اكند ي اش التماس مييكايامر
  .نكنند

 بي كه با فري اصل و نسب رجوي بفرقه
 از جوانان بعد از انقالب شكل گرفت در يتعداد

 ني مخوف ترطول چهار دهه گذشته به
 اهشي شد كه در كارنامه سلي تبديسازمان

 به ثبت يراني هزار شهروند ا17حداقل ترور 
  . استدهيرس

 هواداران ي ها به اعضا و خانواده هاآن
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88  13  

  پشت خبر

ردبيلاردبيل ستانمركز       ا ستانمركز       ا ا

 يرا قبل از اجباري پرسديخطرناك بود با
كان را به خارج از  شدن طالق ها در فرقه،

   بردند؟يراق نمع

 كودكان بود چرا بعد از تي اگر هدف امن–
 نياتمام جنگ در عراق، كودكان به نزد والد

 ها يشان برگردانده نشدند؟ اگر هم رجو
 كودكان ي كه عراق برانديبخواهند بگو

 چد
 كود

 كدام از پدران و چي هچگاهي چرا ه–
 كه كودكان شان به خارج از عراق يمادران

فرستاده شدند، امكان و اجازه رفتن به خارج از 
نه .  با فرزندان شان را نداشتندداري ديعراق برا

 ي سال بلكه براكي ماه و چند ماه و كي يبرا
ادرها  اجازه به پدر و مني از دو دهه اشي بيمدت

 ها كه آن همه پول از يداده نشد؟ چرا رجو
 اي سفر چند روزه كي ي گرفتند برايصدام م

 نهي كودكان هزني پدر و مادر ايچند هفته ا
نكردند؟ جواب البته واضح است چون در آن 

 ي به عراق برنمگري از آنها ديليصورت خ
.  دادنديگشتند و خودشان را از فرقه نجات م

 دست چهيزان خود را كه باعالوه بر آن كودك
 كردند و از ي از خطر دور مزيفرقه شده بودند ن

  . رهاندندي ها ميچنگ رجو
 ستي نيي و فرقه گراي برده دارني ااي آ–

 و بعد از ي طوالناني ها بعد از ساليكه رجو
 دند،ي رسي كودكان به دوران نوجوانني انكهيا

 خود را التي تشكيروي كمبود ننكهي ايبرا
 پدر و مادر دني كنند، آن ها را به بهانه دجبران

 يگرفتار. به عراق برده و آنها را گرفتار نمودند
   آنها منجر شد؟ي به خودكشضاًكه بع
 خانواده ها ني اي چرا در همه امور زندگ–

 نه رندهي گمياعم از پدر، مادر و فرزندان ، تصم
 ها بودند؟ چرا ي خانواده بلكه رجويخود اعضا

 دست اجازه ني خانواده از اكي ي حت نمونهيبرا
 چگونه و كجا نكهينداشتند خودشان درباره ا

 ها، مي و همه تصمرندي بگمي كنند تصميزندگ
 ني و در باالتري و به صورت گروهممشابه ه

 ها ي توسط رجويعني فرقه التينقطه تشك
   شد؟ياتخاذ م
 ها كه حاال و پس از گذشت ي رجو–

فشاء شدن آنچه بر سر  و بعد از اي طوالنانيسال
 آورده اني سالنيخانواده ها و كودكان شان در ا

 هستند جداكردن كودكان ياند با وقاحت مدع
 شان و فرستادن آنها به هزاران ياز خانواده ها

 ماه كي هفته و كي ي دورتر، نه برالومتريك
 از دو دهه طول شيان كه بعضاً بي ساليبلكه برا

 است، چرا در آن شي اقدام قابل ستاكي د،يكش
 كارشان پرده ني بعد از آن از ايزمان و حت

 دي مدانيبرنداشتند و آن را نستودند بلكه سال
 كردند اما حاال بعد از رو شدن يآن را انكار م

 ي و قطره ايدست شان و تنها به صورت مورد
   كنند؟ي متاز آنچه كه گذشت صحب

 كودكان كه حاال ني از اي برخي چرا وقت–
 ي مستندي شده اند و همسو با فرقه نيبالغافراد 

 مادر خود در مقر فرقه مالقات ايخواهند با پدر 
 ي ها قرار مي و تهمت رجويكنند مورد فحاش

 اجازه مالقات به آنها داده تي و در نهارنديگ
 ني از ايكي »ييغماي ريام« شود؟ نمونه ينم

  .استموارد 
 ي بر رويي و مغزشوتي محدودجادي ااي آ–

 كه حاضر به مالقات با ير و مادر در حدپد
 و ي اقدام ضد انسانكيفرزند خود نباشد، 

 ها چرا جرات ندارند ي رجوست؟ي نيطانيش
  اجازه مالقات بدهند؟

 مقابل هم قرار دادن پدران و مادران اي آ–
و مقابل ) التيبا سه طالق كردن آنها در تشك(

  اقدام ضدكي با فرزندان نيهم قرار دادن والد
  ست؟ي نيطاني و شيانسان

 ي تا سازمان هادهي زمان آن نرساي آ–
 ي مدعي غربيمدافع حقوق بشر و دولت ها

 ها ي از رجوتي دست از حمايدمكراس
 ي از فرقه اياسي سيبرداشته و به بهره بردار

 از شي داده و باني است پارانيكه منفور مردم ا
   نكنند؟كي آنها شراتي خود را در جنانيا

 نجات مركز مازندران انجمن

 »يزي عزفيحن« دنبال انتشار كتاب به
 ي كه رجوييدرباره سرگذشت خودش و بالها

 اش ي تا سن كنونيها بر سر او از زمان كودك
 آن ي ستمگر باز هم بجاي هايآورده اند، رجو

 به يوع پرداخته و الاقل جوابكه به اصل موض
 فرد بدهند، مثل نيانتقادات و اعتراضات ا

 و فحش ي شروع كردند به الت بازشهيهم
 نشر دهنده و هر سنده،يدادن و متهم كردن نو
  . كرده استتي حماي ويكس كه از نوشته ها

 گزارش فراق، در مرحله اول به اسم به
  شروع به التيناوي شورا در اسكانديندگينما
 نوشته هي كه به اسم جوابي كرده و در متنيباز

 شدند كه نياند، طبق معمول همه متهم به ا
 بوده و آنچه هم كه درباره مناسبات رانيمامور ا

 كتاب نوشته شده حاصل ني در ايفرقه رجو
 اقيالبته به س. ران استي توسط اي طراحكي

 شود و در ي به انتقادات داده نميثابت جواب
ها  ي از رجودي است كه همه باني اجهي نتتينها

 ي مرحله بعد قلم به مزدان رجودر .تشكر كنند
 شده و شروع كردند به سوژه كردن دانيوارد م

 نيدر ا. ندي نماي نفر تا موضوع را شخصكي
 كي گزارش كه»يدريقهرمان ح«رابطه آنها به 

 را به يزي عزفي درباره حني دانماركهينشر
مه كرده و او را  منتشر كرده است هجيفارس

 در موضوع كه يهمان كار.  خواننديمزدور م
 انجام ي درباره خبرنگار آلمان»يمي گل مرنيام«

 مقاله به اسم كي مرحله آخر هم در .دادند
 است »يزي عزفيحن« كه مادر »يزهره صمد«

 مقاله، ني خود درج كردند و در اي هاتيدر سا
  . باز تكرار شده استي قبليهمان حرف ها

   سهي و دس  آتشانيگذر از م
  حامد صرافپور

 

  ست؟ي ني كه حاضر به مالقات با فرزند خود نباشد، اقدام ضد انساني پدر و مادر در حدييمغزشو
  

 آن ييگو ادر به پاسخ هرگز قي كه رجوييچراها
  نخواهد بود

  يصالح:  ازادداشت

  
ي

 گر،ي دياز سو.  بودسهي دسني از ايدادن، بخش
 دادند يه به جداشدگان م كيي هانهيكمك هز

 كردند ما به ظف به مرور كم شد و آنان را موزين
.  مشغول شوندگراني دي آن، به جاسوسيازا

 شد و اعضا سي تأس3 پادگان اشرف زيبعدها ن
 چگونهي پادگان بسته منتقل شدند تا هكيبه 

 نداشته باشند و تردد نيري با سايداريارتباط د
  . نباشدري امكانپذزيبه شهر ن

 منظور از همان ني گزارش فراق، به همبه
 به افتي شي جداشدگان افزاهي علسهيابتدا دس

 كه به سازمان ملل هم فشار آوردند از ينحو
 ي به آنان خودداري مادازيدادن هرگونه امت

 يتي و امني حقوقي نهادهاي و در برخدينما
 كردن ري هم نفوذ كردند تا با رشوه گيآلبان
 جداشدگان را ي شخصيگ كارمندان، زنديبرخ
.  كنندجادي و در كارشان اخالل ارندي نظر بگريز

سر دواندن خانواده ها و معطل كردن آنان به 
 تا حد انصراف زاي پشت گرفتن ويمدت طوالن

 يبرتي از لي كه فرقه رجوري چند سال اخدر
 تالش سران نيشتري منتقل شده، برانايبه ت

 باعث روي نزشي نگذارند ر بود كهنيسازمان ا
  . شودالتي تشكي ناگهانيفروپاش

  
  ي اول، حق شهروندگام
 را زشي ري تالش ها باز هم جلوني اهمه

 با تالش و زي از جداشدگان نينگرفت و برخ
 هي موفق شدند شغل مناسب تهاريزحمت بس
 خود بمانند و ي پاي روگري همدياريكنند و با 

 شرفتي پنيا.  فشار سازمان خارج شوندرياز ز
 چي دست از هني بود كه مجاهديها در حال

 مي بودند و مرته برنداشي اخالقيوطئه و بت
 هنگفت درصدد خفه ي هانهي با هزيرجو

 يدي رابطه احسان بنيدر هم. كردن آنان بود
 يراخالقي غيوي سناركي با زيرا ن) منتقد فرقه(

 حساب گرانيو مغرضانه بازداشت كردند تا د
 ي و از ترس، دست به افشاديايكار دستشان ب

 ني مجاهدالتيتشك در يمناسبات ضدانسان
 موفق نشد خط ي رجومي باز هم مراما. نزنند

 به سرانجام برساند و در برابر تيخود را با موفق
 كه حاضر نبودند مهر سكوت بر يعزم كسان

 جوانان گريدهان بزنند و در برابر بدام افتادن د
دولت .  كنند، شكست خورديتي مسئوليب

  : كه وجود داردي نكاتاما
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و ي رابط سازمانيها  ارسال آن برا  صحنهنيا
 در يا بود تا از آن به عنوان مالت رسانه

  . استفاده شودنيافق منيا واره ماهونيزيتلو
 خورده بي عناصر فري هم، برخي موارددر

 دييتوسط آن ها، درصورت چك و كنترل و تأ
 مرتبط با سازمان در داخل كشور يدانيعناصر م

 به ليتبد) … نفاق ونيمثل خانواده معدوم(
 ي در سطح انتظاميستي تروراتيعامل عمل

 اماكن يزدن برخ  آتشيها برا  و از آنشدند يم
  . شدي استفاده م… ويعموم
 ري تي اما به صورت اتفاقي مواردي برخدر

 ي اصابت مي خوبي به جا،يكيرها شده در تار
 يها  تشكلي شاخص برخنيكرد و فعال

  . دادي فرقه قرار مبي را در تور فرييدانشجو
 ني حفظ اي فرقه برا،ي مواردني چندر

  او را از مرحلهيها تيعنصر ارزشمند، فعال
 ي مريي تغيا  رسانهاتي به عمليداني ماتيعمل
  .داد

 يي موارد فرقه از فعال دانشجوني ادر

 و اعالم مواضع ها هياني انتشار بيمذكور، برا
 متن ي و حتكرد يهمسو با خودشان استفاده م

 ي افراد را خود براني ايها ي و سخنرانها هيانيب
 كرد تا در موقع ي و ارسال مميها تنظ آن

 اعالم اري در اختيها بونيآن را در ترمناسب 
 اني در رابطه با معدود دانشجوآنچه .كنند

 توسط فرقه كه اقدام به موارد خورده بيفر
اند مطرح   نمودهيستي تروراتيمتعدد عمل

 يها  تشكلني فعالي از زبان برخاي و شود يم
 و در قالب مواضع همسو با ييدانشجو

 وهي شنيهم درقالب شود، ي ماني بها ستيترور
 لي تحلل قاببي بر فري مبتنيريگ از ارتباط

 ي كه زماني رجويها ستي واقع تروردر .است
 حاال ختند،ير ي خون مردم را مميطور مستق به

 از ي هست كه به واسطه نفرت عموميچند سال
 يها  مجبورند با پوششث،ي فرقه خبنيا

 از يريارگي نسبت به ها بيمختلف و طرح فر
 اقدام كنند تا خوردن بيستعد فر افراد ميبعض
  . كنندجادي افه خود وقي در نابودي كمديشا

 فرقه يها  از روشكي ش،يسال پ15حدود 
 ارسال ران،ي داخل ايريارگي ي برايرجو

 با پوشش فعال ها يراني انبوه به ايها ليميا
 در ري تكي دي بود تا شادي در تبعياسيس
  … وندي به هدف بنشيكيتار

 يليمي از چند مرحله رفت و برگشت ابعد
خود ) عمدتا خانم(ي عنصر سازمانتيهم در نها

  . كردي ميرا معرف
 ،يريگ  ارتباطتيز اقشار در اولو ايكي
 با كرد ي بودند و فرقه تالش ميي دانشجونيفعال

 ارتباط ،ي روانبي و فردياستفاده از وعده و وع
ها در   كند و از آنتي عناصر تثبنيخود را با ا

 اطالعات از يآور  اهداف خود مثل جمعيراستا
 ياسي سيده  جهتران،ي ايها  دانشگاهطيمح

  .هره ببرد ب… ونيبه فعال
 ارتباط ني كه فرقه در اييها تي جمله فعالاز

 در يسي داشت، شعارنودي بر آن تأكيليميا
 ساختارشكن ي طرح شعارهاايسطح دانشگاه 

 از يلمبرداري و في در تجمعات صنفياسيس

 دام
 
 

  
  

  

 

 

  ها ي نفوذ رجويها وهيش 
   خوردنبي و افراد مستعد فراني دانشجوانيم 

 پور ني حساني پوديس

  

مركز سايبري و   ا
  فرماندهي فرقه رجوي 

بيدي مي باشد كه جاي تبريك فراوان به 
خانواده ها و نجات يافتگان در آلباني، ايران و 

  .ديگر كشورها دارد
: در اطالعيه رسمي اين انجمن آمده است

انجمن حمايت از ايرانيان مقيم آلباني، به «
 جدا شده هاي فرقه رجوي، همت جمعي از

اين . فعاليت خود را به طور رسمي آغاز نمود
انجمن به واسطه دارا بودن هيأت مؤسس، از 
شرايط قانوني ثبت مؤسسه به صورت رسمي، 
برخوردار است تا از اين پس افرادي كه از فرقه 
رجوي جدا مي شوند نگران امورات زندگي خود 

  ».نباشند
ن اسيال در حسن حيراني سخنگوي انجم

يك نشست خبري با حضور شخصيت هاي 
آلبانيايي كه به صورت زنده از شبكه تلويزيوني 

»SCAN  Televizion «  در آلباني پخش
گرديد، ضمن اعالم موجوديت اين انجمن اظهار 

حمايت از جداشده هاي فرقه رجوي «: داشت
در راستاي برخورداري از حقوق شهروندي، 

 –كالت اداري اشتغال يابي، پيگيري مش
حقوقي و حتي تشكيل خانواده در اساسنامه 
اين انجمن تدوين شده است و ما تمام تالش 
خود را به كار خواهيم گرفت تا افراد نجات 
يافته از چنگال فرقه تروريستي رجوي يك 

  ».زندگي جديد و بدون دغدغه را تجربه كنند
تكميل پيروزي هاي نجات يافتگان در 

د بخش رهايي اعضاي گرفتار در آلباني قطعاً نوي
سازمان مجاهدين خلق است كه متأسفانه تا 

  .امروز راه به جايي نداشتند
بنابراين بايد آن را يك نقطه عطف در مسير 
فعاليت هاي جداشدگان و خانواده ها در 

با اين پيروزي قطعاً . رسيدن به مقصود دانست
اميدواري خانواده هاي چشم انتظار به رها شدن 

  ».يزانشان به مراتب بيش از پيش خواهد بودعز

با تأسيس : فتمدير عامل انجمن نجات گ
انجمن حمايت از ايرانيان مقيم در آلباني، 
اميدواري خانواده هاي چشم انتظار به رها شدن 

  .عزيزانشان به مراتب بيش از پيش خواهد بود
  

تحليلي فراق، در - به گزارش پايگاه خبري
پيام ابراهيم خدابنده به مناسبت تأسيس اين 

  :انجمن آمده است
محترم اعضاي همانطور كه خانواده هاي «

گرفتار در اردوگاه سازمان مجاهدين خلق در 
انجمن حمايت از «آلباني مطلع شده اند، 

روز پنجشنبه سوم آذرماه » ايرانيان مقيم آلباني
  . فعاليت خود را به طور رسمي آغاز كرد1400

اين سومين پيروزي به دست آمده در طي 
مدت اخير در آلباني بعد از صدور كارت 

اي اعضاي سازمان مجاهدين خلق شناسايي بر
و همچنين بعد از آزادي بي قيد و شرط احسان 
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 يخانواده، همسر، فرزند و كال هر چه كه بو
 با آن دشمن است ي بدهد رجويعشق و زندگ

 ي كند اعضاي مي هم سعلي دلنيو به هم
 مقوالت دور نگه داشته و آنها نيسازمان را از ا

 ضد ي گرفتار در فرقه رجويرا در ذهن اعضا
  .ارزش جلوه دهد

  
 صدر از انجمن نجات ي گزارش فراق، علبه

 به سرنوشت ي در گزارش،ي غربجانيمركز آذربا
 از جداشده ها پرداخته است كه يتعداد

 از مناسبات روني خود را بيتوانسته اند زندگ
 صاحب خانواده زي دهند و اكنون نليفرقه تشك

  .و فرزند هستند
 ضربه به ني اولي موهبت الهني اازدواج
 توسط هر جدا شده است ي رجودهيتابوت گند

.  فرقه رواج داده استني را در ايكه نسل كش
 نفس ها و حس ياي از فرقه دنروني بيايدن

حسن .  و در كنار هم بودن استيخوب زندگ
.  همسر و حس خوب پدر شدندوست داشتن

 يم ي زندگي كه در فرقه رجويهمه كسان
 ي چالش را دارند كه زندگني اشهيكنند هم

 ني از اشهي است؟ همي از فرقه چطوررونيب
 روبرو شوند روني بي هاتي ترسند كه با واقعيم

 ترس را ني كند اي مي سعشهي همنيو مجاهد
  . كندتيتقو

بتوانند  كه ي با هر روشني مجاهدرهبران
.  كنندي را از اعضا دور مروني بياي دنيزندگ

 ي كه بويخانواده، همسر، فرزند و كال هرچ
 با آن دشمن است ي بدهد رجويعشق و زندگ

 ي كند اعضاي مي هم سعلي دلنيو به هم
 مقوالت دور نگه داشته و آنها نيسازمان را از ا
 آنها را ي فرقه رجور گرفتار ديدر ذهن اعضا
  .لوه دهدضد ارزش ج

 ي اعضادي چرا باي است رجوني سوال احال
 ني فرقه را با چنني مخوف االتيگرفتار در تشك

 كنترل ي ضد انساني ها و رفتارهاتيمحدود
  كند؟

 يچرا كه اگر هر عضو.  روشن استپاسخ

19  
اردبيل ستانمركز      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   در كنار فرزندانشي رحمانقادر
  

ست از  توان1385 در سال ي رحمانقادر
 جدا شود و اكنون صاحب خانواده و نيمجاهد

 ي از كسانيلي باشد او هم مانند خيدو فرزند م
 سال از 17 را خورده و ي فرقه رجوبي فرگريد

  .عمرش در فرقه به هدر رفته است
 نكهي بعد از اسدي نوي در خاطرات خود ماو
 ي زندگينيري و شمي از فرقه خارج شوميتوانست

 شهي همميا تجربه كن ريبدون فرقه رجو
 ي را كه فرقه از ما گرفت را مييحسرت روزها

 تعجب است كه ما چرا و ي جاماني و براميخور
 دراز اني را سالي زندگينيري شني اليبه چه دل
  م؟ي كردي رجورقه فمي تقديدو دست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   در كنار خانوادهي دربندي باقرديسع
  اهل شهرستان نقدهي دربندي باقرديسع

 فرقه شد و در ني گرفتار ا1370هم در سال 
 فرقه نجات ني توانست از چنگال ا1383سال 

 مرا به كباري: سدي نوياو در خاطرات خود م. ابدي
خاطر گوش دادن به آهنگ ماخذه كردند و 

  . سران سازمان و اعضا قرار گرفتمنيمورد توه
 و مي را پشت سر گذاشته اي سختدوران

 سازمان ميتحمل كرده ا را يادي زي هانيتوه
 ي ما را كنترل مالتي تخيجسم، ذهن و حت

 فرد آزاد هستم مانند همه كيكرد اما اكنون 
 بودن ي عادي حتيفرقه رجو. ي عاديآدم ها
 رانيمن االن در ا.  ممنوع كرده بودمانيرا برا
 و فرزند نواده كنم و صاحب خاي ميزندگ

  گرفتاري اعضاهي كه بقييزهايهمان چ. هستم
  . آنرا دارنديدر فرقه آرزو

 هست كه ي از كسانيكي جعفرزاده نيافش
 با وعده كار در آلمان او را به كمپ يفرقه رجو

 1382 تا 1380اشرف در عراق برد و از سال 
  .  بودندني سازمان گرفتار مجاهدنيدر ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 را هم با ي برادرش مرتضيسازمان حت
ت در آلمان  روش و به دروغ كه برادرنيهم

  . آوردندف به كمپ اشرزيمنتظر توست او را ن
 من از اول موافق دي گوي جعفرزاده ميآقا

 كه ي سازمان نبودم و از زماننيحضورم در ا
 شرفتي كند مانع پي مي سازمان سعني ادميد
 ني در عرصه علم شود به شدت با ارانيا

 كردم و علنا با آنان مخالفت داي پهيسازمان زاو
 سازمان توانستم ني از جدا شدن از اعدب.كردم

اكنون خانواده .  خودم بازگردمي عاديبه زندگ
 ي ميسازمان سع.  دارميخوب و شغل مناسب

 كه ما جداشدگان دي خود بگويكند به اعضا
 اما ما هم مانند مي دارراني در اي بدتيوضع

 خود را ي و زندگمي كني تالش ميمردم عاد
 به تالش خودمان يگ بستادي زاي كم مي سازيم

  .ميستي ني هرچه باشد فرمانبر كسيدارد ول
  

 جدا شود و اكنون سه يتوانسته از فرقه رجو
 كند او در ي مي زندگرانيسال است كه در ا

 به ما يسازمان طور: دي گويخاطرات خود م
 دي بازگردراني به اديالقا كرده بود كه اگر بخواه

رد  اعدامتان خواهند كاي شد و دي خواهريدستگ
 نشود، خانواده شما را قبول نطوريو اگر هم ا

 خواستند مانع ي ترفند منينخواهند كرد با ا
  .خروج ما از فرقه شوند

 ي سه سالي فقط در طزادهي علي آقااكنون
 برگشته اند هم توانسته ازدواج كند رانيكه در ا

 يو هم صاحب فرزند شود و هم شغل مناسب
  .شد نباگرانيداشته باشد كه محتاج د

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   در كنار فرزندي شبانيهاد
 هست كه ي از افرادگري ديكي ي شبانيهاد

.  جدا شودي از فرقه رجوشي پانيتوانسته سال
بعد از تولد : دي گوياو در خاطرات خود م

 چه يفرزندم تازه متوجه شدم كه فرقه رجو
 در حق خانواده كرده و فرزندان را يي هاانتيخ

 آنان را ي و پدر و مادر ها جدا كردنياز والد
  . گروگان گرفته است

 در ي رجوي و حقه بازيادي شي معناكنون
 ي فهمم، چون ويمورد انحالل خانواده را م

 ي احساسچي است و هي تهتيخودش از انسان
 است و در يهم ندارد و فقط تشنه قدرت طلب

  . را فدا كندزي راه حاضر است همه چنيا
 ي رنگ و بوميا براي با تولد فرزندم دن

 روز قبل با روز بعدم گري كرد و دداي پيگريد
 ني نبود و مانند دوران مناسبات مجاهديكي

 ري و درگي ظاهرسازينبودم كه هر لحظه برا
 با دروغ و حمل تناقض، التينشدن با تشك

  .روزم را شب كنم

 كي نزدي و خدادادي ذاتيبخواهد به ارزش ها
 ي فرقه رجوي از ضد ارزش هاديشود الجرم با

  . كنديدور
 است جدا نگه داشتن فرد از جامعه يهيبد

 ي فرقه ها از جمله فرقه رجويژگي وني ترياصل
 ي دگم و بني آنان به قوانبي ترتنيتا بد. است

 يفرقه برا.  فرقه عادت كننديچون و چرا
 سازد كه ي ميدي جدياي گرفتارش دنياعضا

 ابعاد آن با جامعه و اجتماع انسان ها يدر تمام
  .متفاوت است

 اعضا از ني حفظ تعادل و تمكي ها براهفرق
 دشمن در كي ساخت ازمندي فرقه نيرهبر

 ي از حصارهاروني عضو فرقه در بيذهن اعضا
 آنان را از بي ترتنيتا بد.  هستنديالتيتشك
 اهداف ضد ي ترسانده و در راستاروني بيايدن

  . بهره را ببرندنيشتري خود بيانسان
 اعضا يود ابعاد و جوهره وجي ها تمامفرقه

 مسائل ني تري تا عمومني تريرا از خصوص
 كه يزي آمني را بشكل توهالتيشان در تشك

 نشده كنترل كرده و دهي داي دني جاچيدر ه
 روني بياي كنند ارتباط آنان را از دني ميسع

  .قطع كنند
 يزي همان چي كاذب فرقه اتيشخص

 كنند آنرا ي مي سعياست كه سران فرقه رجو
 لي تحمي اعضاء به روش هادر وجود تك تك

 ي در طول سالهاي فكري و بازسازيروان
  . بوجود آورنديمتماد

 نكهي قبل از اني رهبران مجاهدنيبنابرا
 يكيزي في سازمان را با حصارهايبخواهند اعضا

 به بند ي ذهنيكنترل كنند آنان را با حصارها
 ني هرگونه خروج از انيبنابرا.  كشنديم

 ممكن بنظر     ري غيحصارها در ظاهر امر
  . رسديم

 و خانواده در ي توان با عشق به زندگي ماما
 در ي ها را كنار گذاشت و پاي سختيطيهر شرا

  . خوب انسانها گذاشتيايدن
 افراد جدا شده با هر سابقه حضور در يوقت

 و فرقه، در جمع خانواده، دوستان و آشنا

 ني هرچند ارندي گي هموطنان خود قرار ميحت
 خاص خود را دارد اما ي هايحضور سخت

 اني سالي هاي سختي آن به تمامي هاينيريش
  . چربدي و دور از خانواده مييتنها

 گذشته ي سالهاي است طني امر اتيواقع
 يچه در خاك عراق و چه اكنون در خاك آلبان

 ني فراوان از اي هاي با تحمل سختياديافراد ز
 و چه راني چه در ايفرقه جدا شده و به زندگ

 يديدر خارج از كشور برگشته اند تا فصل جد
  .را آغاز كنند

 ني اولي موهبت الهني ازدواج ااني مني ادر
 توسط هر جدا ي رجودهيضربه به تابوت گند

 فرقه رواج ني را در ايشده است كه نسل كش
  .داده است

 نفس ها و حس ياي از فرقه دنروني بيايدن
حسن .  هم بودن است و در كناريخوب زندگ

دوست داشتن همسر و حس خوب پدر     
  .شدن
     از ي ادامه به سرنوشت تعداددر

 كه توانسته اند مي پردازي مييجداشده ها
 لي از مناسبات فرقه تشكروني خود را بيزندگ

 صاحب خانواده و فرزند زيدهند و اكنون ن
  .هستند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نار همسر و فرزند در كزادهي عليبخشعل
اني است كه ي از افراديكي زادهي عليبخشعل
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 يخانواده، همسر، فرزند و كال هر چه كه بو
 با آن دشمن است ي بدهد رجويعشق و زندگ

 ي كند اعضاي مي هم سعلي دلنيو به هم
 مقوالت دور نگه داشته و آنها نيسازمان را از ا

 ضد ي گرفتار در فرقه رجويرا در ذهن اعضا
  .ارزش جلوه دهد

  
 صدر از انجمن نجات ي گزارش فراق، علبه

 به سرنوشت ي در گزارش،ي غربجانيمركز آذربا
 از جداشده ها پرداخته است كه يتعداد

 از مناسبات روني خود را بيتوانسته اند زندگ
 صاحب خانواده زي دهند و اكنون نليفرقه تشك

  .و فرزند هستند
 ضربه به ني اولي موهبت الهني اازدواج
 توسط هر جدا شده است ي رجودهيتابوت گند

.  فرقه رواج داده استني را در ايكه نسل كش
 نفس ها و حس ياي از فرقه دنروني بيايدن

حسن .  و در كنار هم بودن استيخوب زندگ
.  همسر و حس خوب پدر شدندوست داشتن

 يم ي زندگي كه در فرقه رجويهمه كسان
 ي چالش را دارند كه زندگني اشهيكنند هم

 ني از اشهي است؟ همي از فرقه چطوررونيب
 روبرو شوند روني بي هاتي ترسند كه با واقعيم

 ترس را ني كند اي مي سعشهي همنيو مجاهد
  . كندتيتقو

بتوانند  كه ي با هر روشني مجاهدرهبران
.  كنندي را از اعضا دور مروني بياي دنيزندگ

 ي كه بويخانواده، همسر، فرزند و كال هرچ
 با آن دشمن است ي بدهد رجويعشق و زندگ

 ي كند اعضاي مي هم سعلي دلنيو به هم
 مقوالت دور نگه داشته و آنها نيسازمان را از ا
 آنها را ي فرقه رجور گرفتار ديدر ذهن اعضا
  .لوه دهدضد ارزش ج

 ي اعضادي چرا باي است رجوني سوال احال
 ني فرقه را با چنني مخوف االتيگرفتار در تشك

 كنترل ي ضد انساني ها و رفتارهاتيمحدود
  كند؟

 يچرا كه اگر هر عضو.  روشن استپاسخ

19  
اردبيل ستانمركز      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   در كنار فرزندانشي رحمانقادر
  

ست از  توان1385 در سال ي رحمانقادر
 جدا شود و اكنون صاحب خانواده و نيمجاهد

 ي از كسانيلي باشد او هم مانند خيدو فرزند م
 سال از 17 را خورده و ي فرقه رجوبي فرگريد

  .عمرش در فرقه به هدر رفته است
 نكهي بعد از اسدي نوي در خاطرات خود ماو
 ي زندگينيري و شمي از فرقه خارج شوميتوانست

 شهي همميا تجربه كن ريبدون فرقه رجو
 ي را كه فرقه از ما گرفت را مييحسرت روزها

 تعجب است كه ما چرا و ي جاماني و براميخور
 دراز اني را سالي زندگينيري شني اليبه چه دل
  م؟ي كردي رجورقه فمي تقديدو دست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   در كنار خانوادهي دربندي باقرديسع
  اهل شهرستان نقدهي دربندي باقرديسع

 فرقه شد و در ني گرفتار ا1370هم در سال 
 فرقه نجات ني توانست از چنگال ا1383سال 

 مرا به كباري: سدي نوياو در خاطرات خود م. ابدي
خاطر گوش دادن به آهنگ ماخذه كردند و 

  . سران سازمان و اعضا قرار گرفتمنيمورد توه
 و مي را پشت سر گذاشته اي سختدوران

 سازمان ميتحمل كرده ا را يادي زي هانيتوه
 ي ما را كنترل مالتي تخيجسم، ذهن و حت

 فرد آزاد هستم مانند همه كيكرد اما اكنون 
 بودن ي عادي حتيفرقه رجو. ي عاديآدم ها
 رانيمن االن در ا.  ممنوع كرده بودمانيرا برا
 و فرزند نواده كنم و صاحب خاي ميزندگ

  گرفتاري اعضاهي كه بقييزهايهمان چ. هستم
  . آنرا دارنديدر فرقه آرزو

 هست كه ي از كسانيكي جعفرزاده نيافش
 با وعده كار در آلمان او را به كمپ يفرقه رجو

 1382 تا 1380اشرف در عراق برد و از سال 
  .  بودندني سازمان گرفتار مجاهدنيدر ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 را هم با ي برادرش مرتضيسازمان حت
ت در آلمان  روش و به دروغ كه برادرنيهم

  . آوردندف به كمپ اشرزيمنتظر توست او را ن
 من از اول موافق دي گوي جعفرزاده ميآقا

 كه ي سازمان نبودم و از زماننيحضورم در ا
 شرفتي كند مانع پي مي سازمان سعني ادميد
 ني در عرصه علم شود به شدت با ارانيا

 كردم و علنا با آنان مخالفت داي پهيسازمان زاو
 سازمان توانستم ني از جدا شدن از اعدب.كردم

اكنون خانواده .  خودم بازگردمي عاديبه زندگ
 ي ميسازمان سع.  دارميخوب و شغل مناسب

 كه ما جداشدگان دي خود بگويكند به اعضا
 اما ما هم مانند مي دارراني در اي بدتيوضع

 خود را ي و زندگمي كني تالش ميمردم عاد
 به تالش خودمان يگ بستادي زاي كم مي سازيم

  .ميستي ني هرچه باشد فرمانبر كسيدارد ول
  

 جدا شود و اكنون سه يتوانسته از فرقه رجو
 كند او در ي مي زندگرانيسال است كه در ا

 به ما يسازمان طور: دي گويخاطرات خود م
 دي بازگردراني به اديالقا كرده بود كه اگر بخواه

رد  اعدامتان خواهند كاي شد و دي خواهريدستگ
 نشود، خانواده شما را قبول نطوريو اگر هم ا

 خواستند مانع ي ترفند منينخواهند كرد با ا
  .خروج ما از فرقه شوند

 ي سه سالي فقط در طزادهي علي آقااكنون
 برگشته اند هم توانسته ازدواج كند رانيكه در ا

 يو هم صاحب فرزند شود و هم شغل مناسب
  .شد نباگرانيداشته باشد كه محتاج د

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   در كنار فرزندي شبانيهاد
 هست كه ي از افرادگري ديكي ي شبانيهاد

.  جدا شودي از فرقه رجوشي پانيتوانسته سال
بعد از تولد : دي گوياو در خاطرات خود م

 چه يفرزندم تازه متوجه شدم كه فرقه رجو
 در حق خانواده كرده و فرزندان را يي هاانتيخ

 آنان را ي و پدر و مادر ها جدا كردنياز والد
  . گروگان گرفته است

 در ي رجوي و حقه بازيادي شي معناكنون
 ي فهمم، چون ويمورد انحالل خانواده را م

 ي احساسچي است و هي تهتيخودش از انسان
 است و در يهم ندارد و فقط تشنه قدرت طلب

  . را فدا كندزي راه حاضر است همه چنيا
 ي رنگ و بوميا براي با تولد فرزندم دن

 روز قبل با روز بعدم گري كرد و دداي پيگريد
 ني نبود و مانند دوران مناسبات مجاهديكي

 ري و درگي ظاهرسازينبودم كه هر لحظه برا
 با دروغ و حمل تناقض، التينشدن با تشك

  .روزم را شب كنم

 كي نزدي و خدادادي ذاتيبخواهد به ارزش ها
 ي فرقه رجوي از ضد ارزش هاديشود الجرم با

  . كنديدور
 است جدا نگه داشتن فرد از جامعه يهيبد

 ي فرقه ها از جمله فرقه رجويژگي وني ترياصل
 ي دگم و بني آنان به قوانبي ترتنيتا بد. است

 يفرقه برا.  فرقه عادت كننديچون و چرا
 سازد كه ي ميدي جدياي گرفتارش دنياعضا

 ابعاد آن با جامعه و اجتماع انسان ها يدر تمام
  .متفاوت است

 اعضا از ني حفظ تعادل و تمكي ها براهفرق
 دشمن در كي ساخت ازمندي فرقه نيرهبر

 ي از حصارهاروني عضو فرقه در بيذهن اعضا
 آنان را از بي ترتنيتا بد.  هستنديالتيتشك
 اهداف ضد ي ترسانده و در راستاروني بيايدن

  . بهره را ببرندنيشتري خود بيانسان
 اعضا يود ابعاد و جوهره وجي ها تمامفرقه

 مسائل ني تري تا عمومني تريرا از خصوص
 كه يزي آمني را بشكل توهالتيشان در تشك

 نشده كنترل كرده و دهي داي دني جاچيدر ه
 روني بياي كنند ارتباط آنان را از دني ميسع

  .قطع كنند
 يزي همان چي كاذب فرقه اتيشخص

 كنند آنرا ي مي سعياست كه سران فرقه رجو
 لي تحمي اعضاء به روش هادر وجود تك تك

 ي در طول سالهاي فكري و بازسازيروان
  . بوجود آورنديمتماد

 نكهي قبل از اني رهبران مجاهدنيبنابرا
 يكيزي في سازمان را با حصارهايبخواهند اعضا

 به بند ي ذهنيكنترل كنند آنان را با حصارها
 ني هرگونه خروج از انيبنابرا.  كشنديم

 ممكن بنظر     ري غيحصارها در ظاهر امر
  . رسديم

 و خانواده در ي توان با عشق به زندگي ماما
 در ي ها را كنار گذاشت و پاي سختيطيهر شرا

  . خوب انسانها گذاشتيايدن
 افراد جدا شده با هر سابقه حضور در يوقت

 و فرقه، در جمع خانواده، دوستان و آشنا

 ني هرچند ارندي گي هموطنان خود قرار ميحت
 خاص خود را دارد اما ي هايحضور سخت

 اني سالي هاي سختي آن به تمامي هاينيريش
  . چربدي و دور از خانواده مييتنها

 گذشته ي سالهاي است طني امر اتيواقع
 يچه در خاك عراق و چه اكنون در خاك آلبان

 ني فراوان از اي هاي با تحمل سختياديافراد ز
 و چه راني چه در ايفرقه جدا شده و به زندگ

 يديدر خارج از كشور برگشته اند تا فصل جد
  .را آغاز كنند

 ني اولي موهبت الهني ازدواج ااني مني ادر
 توسط هر جدا ي رجودهيضربه به تابوت گند

 فرقه رواج ني را در ايشده است كه نسل كش
  .داده است

 نفس ها و حس ياي از فرقه دنروني بيايدن
حسن .  هم بودن است و در كناريخوب زندگ

دوست داشتن همسر و حس خوب پدر     
  .شدن
     از ي ادامه به سرنوشت تعداددر

 كه توانسته اند مي پردازي مييجداشده ها
 لي از مناسبات فرقه تشكروني خود را بيزندگ

 صاحب خانواده و فرزند زيدهند و اكنون ن
  .هستند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نار همسر و فرزند در كزادهي عليبخشعل
اني است كه ي از افراديكي زادهي عليبخشعل
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  من حمايت از ايرانيان مقيم در آلباني به مناسبت تأسيس انج مديرعامل انجمن نجاتپيام 
  

  يك نقطه عطف
 ها هاي جداشدگان و خانواده  در مسير فعاليت
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     1400  پاييز   ا 29شماره  

3
 پيروزي

   1400  پاييز   ا 29شماره  
   فــراق نامه فــراق نامه 

ي
ليل

تح
ي 

خبر
ه 
جل

م
 

و ي رابط سازمانيها  ارسال آن برا  صحنهنيا
 در يا بود تا از آن به عنوان مالت رسانه

  . استفاده شودنيافق منيا واره ماهونيزيتلو
 خورده بي عناصر فري هم، برخي موارددر

 دييتوسط آن ها، درصورت چك و كنترل و تأ
 مرتبط با سازمان در داخل كشور يدانيعناصر م

 به ليتبد) … نفاق ونيمثل خانواده معدوم(
 ي در سطح انتظاميستي تروراتيعامل عمل

 اماكن يزدن برخ  آتشيها برا  و از آنشدند يم
  . شدي استفاده م… ويعموم
 ري تي اما به صورت اتفاقي مواردي برخدر

 ي اصابت مي خوبي به جا،يكيرها شده در تار
 يها  تشكلي شاخص برخنيكرد و فعال

  . دادي فرقه قرار مبي را در تور فرييدانشجو
 ني حفظ اي فرقه برا،ي مواردني چندر

  او را از مرحلهيها تيعنصر ارزشمند، فعال
 ي مريي تغيا  رسانهاتي به عمليداني ماتيعمل
  .داد

 يي موارد فرقه از فعال دانشجوني ادر

 و اعالم مواضع ها هياني انتشار بيمذكور، برا
 متن ي و حتكرد يهمسو با خودشان استفاده م

 ي افراد را خود براني ايها ي و سخنرانها هيانيب
 كرد تا در موقع ي و ارسال مميها تنظ آن

 اعالم اري در اختيها بونيآن را در ترمناسب 
 اني در رابطه با معدود دانشجوآنچه .كنند

 توسط فرقه كه اقدام به موارد خورده بيفر
اند مطرح   نمودهيستي تروراتيمتعدد عمل

 يها  تشكلني فعالي از زبان برخاي و شود يم
 و در قالب مواضع همسو با ييدانشجو

 وهي شنيهم درقالب شود، ي ماني بها ستيترور
 لي تحلل قاببي بر فري مبتنيريگ از ارتباط

 ي كه زماني رجويها ستي واقع تروردر .است
 حاال ختند،ير ي خون مردم را مميطور مستق به

 از ي هست كه به واسطه نفرت عموميچند سال
 يها  مجبورند با پوششث،ي فرقه خبنيا

 از يريارگي نسبت به ها بيمختلف و طرح فر
 اقدام كنند تا خوردن بيستعد فر افراد ميبعض
  . كنندجادي افه خود وقي در نابودي كمديشا

 فرقه يها  از روشكي ش،يسال پ15حدود 
 ارسال ران،ي داخل ايريارگي ي برايرجو

 با پوشش فعال ها يراني انبوه به ايها ليميا
 در ري تكي دي بود تا شادي در تبعياسيس
  … وندي به هدف بنشيكيتار

 يليمي از چند مرحله رفت و برگشت ابعد
خود ) عمدتا خانم(ي عنصر سازمانتيهم در نها

  . كردي ميرا معرف
 ،يريگ  ارتباطتيز اقشار در اولو ايكي
 با كرد ي بودند و فرقه تالش ميي دانشجونيفعال

 ارتباط ،ي روانبي و فردياستفاده از وعده و وع
ها در   كند و از آنتي عناصر تثبنيخود را با ا

 اطالعات از يآور  اهداف خود مثل جمعيراستا
 ياسي سيده  جهتران،ي ايها  دانشگاهطيمح

  .هره ببرد ب… ونيبه فعال
 ارتباط ني كه فرقه در اييها تي جمله فعالاز

 در يسي داشت، شعارنودي بر آن تأكيليميا
 ساختارشكن ي طرح شعارهاايسطح دانشگاه 

 از يلمبرداري و في در تجمعات صنفياسيس

 دام
 
 

  
  

  

 

 

  ها ي نفوذ رجويها وهيش 
   خوردنبي و افراد مستعد فراني دانشجوانيم 

 پور ني حساني پوديس

  

مركز سايبري و   ا
  فرماندهي فرقه رجوي 

بيدي مي باشد كه جاي تبريك فراوان به 
خانواده ها و نجات يافتگان در آلباني، ايران و 

  .ديگر كشورها دارد
: در اطالعيه رسمي اين انجمن آمده است

انجمن حمايت از ايرانيان مقيم آلباني، به «
 جدا شده هاي فرقه رجوي، همت جمعي از

اين . فعاليت خود را به طور رسمي آغاز نمود
انجمن به واسطه دارا بودن هيأت مؤسس، از 
شرايط قانوني ثبت مؤسسه به صورت رسمي، 
برخوردار است تا از اين پس افرادي كه از فرقه 
رجوي جدا مي شوند نگران امورات زندگي خود 

  ».نباشند
ن اسيال در حسن حيراني سخنگوي انجم

يك نشست خبري با حضور شخصيت هاي 
آلبانيايي كه به صورت زنده از شبكه تلويزيوني 

»SCAN  Televizion «  در آلباني پخش
گرديد، ضمن اعالم موجوديت اين انجمن اظهار 

حمايت از جداشده هاي فرقه رجوي «: داشت
در راستاي برخورداري از حقوق شهروندي، 

 –كالت اداري اشتغال يابي، پيگيري مش
حقوقي و حتي تشكيل خانواده در اساسنامه 
اين انجمن تدوين شده است و ما تمام تالش 
خود را به كار خواهيم گرفت تا افراد نجات 
يافته از چنگال فرقه تروريستي رجوي يك 

  ».زندگي جديد و بدون دغدغه را تجربه كنند
تكميل پيروزي هاي نجات يافتگان در 

د بخش رهايي اعضاي گرفتار در آلباني قطعاً نوي
سازمان مجاهدين خلق است كه متأسفانه تا 

  .امروز راه به جايي نداشتند
بنابراين بايد آن را يك نقطه عطف در مسير 
فعاليت هاي جداشدگان و خانواده ها در 

با اين پيروزي قطعاً . رسيدن به مقصود دانست
اميدواري خانواده هاي چشم انتظار به رها شدن 

  ».يزانشان به مراتب بيش از پيش خواهد بودعز

با تأسيس : فتمدير عامل انجمن نجات گ
انجمن حمايت از ايرانيان مقيم در آلباني، 
اميدواري خانواده هاي چشم انتظار به رها شدن 

  .عزيزانشان به مراتب بيش از پيش خواهد بود
  

تحليلي فراق، در - به گزارش پايگاه خبري
پيام ابراهيم خدابنده به مناسبت تأسيس اين 

  :انجمن آمده است
محترم اعضاي همانطور كه خانواده هاي «

گرفتار در اردوگاه سازمان مجاهدين خلق در 
انجمن حمايت از «آلباني مطلع شده اند، 

روز پنجشنبه سوم آذرماه » ايرانيان مقيم آلباني
  . فعاليت خود را به طور رسمي آغاز كرد1400

اين سومين پيروزي به دست آمده در طي 
مدت اخير در آلباني بعد از صدور كارت 

اي اعضاي سازمان مجاهدين خلق شناسايي بر
و همچنين بعد از آزادي بي قيد و شرط احسان 
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با يكي از مسئولين صحبت كردم در . مي كنند
قبل از . جواب گفت تو هم مثل ما بقي مادران

انتقال بچه ام، براي مريم و مسعود نامه نوشتم و 
از آنها خواهش كردم كه بچه مرا منتقل نكنيد، 

چند روز . او شيرخوار است اما جوابي نگرفتم
را صدا زد و به جاي اينكه از من پيش ستاد م

دل جويي كنند، طلبكار بودند و به من گفتند 
خوب حواست را جمع كن و اينقدر بچه ام، 

فكر كردي تو فقط در سازمان بچه . بچه ام نكن
من به . داشتي؟ االن هم برو كارت را انجام بده

آن مسئول گفتم الاقل به من بگوييد او را به 
يد؟ كه در جواب به من كدام كشور منتقل كرد
مي خواهي از سازمان . گفتند به تو ربطي ندارد

جدا شوي و به دنبال بچه ات بروي؟ از اين 
اگر اذيت كني بايستي روز . خبرها نيست

قيامت بچه ات را ببيني و در ادامه گفت اين 
مقصر . هم از زندگي و مبارزه من در سازمان

ر من نيستم، مقصر همسر من است، چندين با
به او گفتم جاي ما اينجا نيست ولي گوش 

  .فعال من بايستي اين درد را تحمل كنم. نكرد
دو . مدتي گذشت و آن زن از مقر ما رفت

يك بار كه به مقر بديع در . سالي او را نديدم
با او احوال . بغداد رفته بودم تصادفا او را ديدم

از درون شكسته شده بود و از بچه . پرسي كردم
رجوي و دار و دسته . اطالعي نداشتاش هيچ 

اش بچه او و خيلي افراد را به اين ترتيب به 
  .گروگان گرفته بودند
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اردبيل ستانمركز      

براي مريم و مسعود نامه نوشتم و از آنها «
خواهش كردم كه بچه مرا منتقل نكنيد، او 

چند روز پيش . شيرخوار است اما جوابي نگرفتم
ستاد مرا صدا زدند و به جاي اينكه از من دل 
جويي كنند، طلبكار بودند و به من گفتند 
، خوب حواست را جمع كن و اين قدر بچه ام

فكر كردي تو فقط در سازمان بچه . بچه ام نكن
  »داشتي؟

چند روز پيش تلويزيون فرقه را مشاهده 
مي كردم، زني را ديدم كه چهره اش براي من 
آشنا بود البته نسبت به دوراني كه در يك يگان 

داستان جفايي . بوديم، خيلي شكسته شده بود
زماني كه . كه به او شده بود در خاطرم زنده شد

رجوي تصميم گرفت كودكان را از والدين جدا 
كند، صحنه هاي دلخراشي در پادگان اشرف در 
عراق خلق كرد، كه اين زن از قربانيان تصميم و 

  .در واقع نقشه شوم رجوي بود
به گزارش فراق، فؤاد بصري، عضو انجمن 
نجات مركز اراك در روايتي از سرنوشت 

در : دردناك يك مادر در فرقه رجوي نوشت
يادم مي آيد در سالن غذا . همان زمانها بود

ب به سالن . زني به نام ط . خوري نشسته بودم
به او سالم كردم جواب سالم . غذا خوري آمد

صنفي مقر بود . چهره او قرمز شده بود. مرا نداد
. و مسئوليت سالن غذا خوري را بر عهده داشت

من تعجب كردم و . مستقيم به انبار صنفي رفت
خودم گفتم ما با هم سالم عليك داشتيم چرا با 

شب كه براي نشست ! جواب سالم مرا نداد
اركان دور هم جمع شده بوديم باز هم از آن زن 

از مسئول نشست سئوال كردم و . خبري نشد
به او گفتم چرا خواهر فالني به نشست نيامده؟ 
در جواب گفت حالش خوب نيست و استراحت 

  .مي كند
 اما از آن زن خبري چند روزي گذشت

بعد از . فكر كنم يك هفته اي گذشت. نشد
رفتم . چند روز به مقر آمد و مشغول كارش شد

مي خواستم ببينم چه اتفاقي . به او سالم كردم
. براي او افتاده كه اين قدر به هم ريخته است

به او گفتم چند روز نبودي و اين موضوع را از 
واب مسئول نشست پيگيري كردم كه در ج
  .گفت مريض است و نياز به استراحت دارد
اينها . در جوابم گفت كاش مريض بودم

دردي به جان من انداختند كه تا آخر عمرم 
به او . بايستي اين درد را با خودم يدك بكشم

گفتم اتفاق خاصي افتاده؟ در جواب گفت مگر 
رجوي دستور داده است كه تمام ! تو خبر نداري

 و به خارج از عراق كودكان را جمع كنند
هر چه . بچه من هم جزء آنها بود. بفرستند

التماس كردم و اصرار كردم كه بچه من 
شيرخوار است فعال او را منتقل نكنيد، از بين 

حرف، حرف . به گوششان نرفت. مي رود
بچه ام را بردند و االن نمي دانم . خودشان است

كجاست؟ جرات نمي كنم پيگيري كنم و 
نم كه بچه ام را به كدام كشور منتقل حداقل بدا

  ثابت كرد اعضاي فرقه رجوي هويت ندارند» نوريحميد«دادگاه 
  روايت فؤاد بصري

   كهمادري از سرگذشت 
   به اجبار از بچه شيرخوارش     

   جدا كردند         

 نفرشان يعني نصف آنها زنداني آزاد فرقه هزار
معناي اين حرف اين است كه آن . شده بودند

هزار نفر در ايران با آن كه مخالف جمهوري 
اسالمي بودند از زندان آزاد شدند اما در فرقه 
رجوي با اينكه اين افراد عضو فرقه و نه مخالف 
آن هستند، نمي توانند از اين فرقه جدا شده و 

رقه رجوي فرقه اي است كه ف .آزاد شوند
. اعضاي آن براي جداشدن بايد فرار كنند

مالقات با خانواده هايشان رد كردن مرز سرخ 
رجوي هاست و در صورت ابراز چنين خواستي، 

دسترسي به راديو و . خائن محسوب مي شوند
تلويزيون و ديگر وسايل ارتباط جمعي در اين 

ي فرقه غير ممكن است و هيچ وسيله ارتباط
براي تماس اعضاء با خانواده هاي شان در 
دسترس نيست مگر آن كه رجوي ها براي 
منافع خودشان و براي يك كار خاص اجازه 

در عوض تا دل تان بخواهد در . تماس بدهند
اين فرقه اعضاء آزاد هستند كه از رجوي و مريم 

عكس هاي آنها در تمام اتاق . قجر تمجيد كنند
تا دلتان .  نصب مي شودها و سالن ها به وفور

بخواهد براي اعضاء نشستهاي مختلف اعم از 
نشست ديگ، نشست عمليات جاري، نشست 

 كه در آن شخصيت اعضاء …غسل هفتگي و 
خرد مي شود برگزار مي كنند و در زمينه از 
بين بردن شخصيت اعضاء هيچ محدوديتي 

چون تمام وجوه اين فرقه ضد  .وجود ندارد
باشد، رجوي ها هر  ي ميانساني و ضد بشر

ترفندي كه بزنند تنها نتيجه اي كه براي شان 
به بار خواهد آورد آبرو ريزي بيشتر است و بس؛ 
همانطور كه اين دادگاه ثايبت كرد كه اين فرقه 

طنز تلخ اين است كه سر تا ته اين فرقه   .اعضاء را بي هويت نموده است
نزديك به دو هزار نفر است كه به ادعاي سران 

حكايت برگزاري دادگاه حميد نوري در 
ي نمونه اي از فرار رو به جلوي رهبران فرقه آلبان

اين دادگاه نشان داد كه اعضاي . رجوي بود
فرقه در آلباني هويت حقيقي نداشته و در 

  .نتيجه پاسپورت و امكان سفر ندارند
محل برگزاري اين دادگاه در كشور سوئد بود 
اما به دليل اينكه اعضاي فرقه بخاطر سياست 

د مدرك قابل قبول رجوي ها، بي هويت و فاق
براي تردد به خارج از آلباني مي باشند، موقتاً 
دادگاه به كشور آلباني منتقل شد تا اين اعضاء 

  .بتوانند در آن شركت كنند
رجوي ها با دستگاه دروغ پرداز تبليغاتي 
خود اين حركت را به عنوان يك پيروزي جلوه 
دادند اما حقيقت اين است كه اين امر نشان 

ناسبات فرقه اي و كارشكني رجوي ها دهنده م
در مسير دسترسي اعضاء به مدارك هويتي و 
قانوني شان است تا از اين طريق در مسير 

  .جدايي آنها به خيال خود سنگ اندازي كنند
چندي پيش يكي از مسئولين فرقه به نام 
ابراهيم سعيدي در مصاحبه با سايت فرقه از 

راز هويت توطئه رجوي ها براي ممانعت از اح
مستقل اعضاي فرقه پرده برداشت و ناخواسته 
افشا نمود كه كميساريا قبل از انتقال اعضاي 
فرقه به آلباني، طبق سياستش خواهان دادن 
پناهندگي به تك تك اعضاي فرقه و انتقال آنها 

اما رجوي ها اين . به كشورهاي مختلف بود
طرح را ناكام گذاشتند و البد در ازاي قول هايي 
كه به اربابان غربي خود دادند، انتقال جمعي 
اعضاء به آلباني و ندادن كارت پناهندگي به 

اينكه رجوي ها در . آنان را به دست آوردند
مسير احراز هويت مستقل اعضا كارشكني 
كردند به اين دليل بود كه هويت مستقل و 
قانوني براي اعضاء، بي شك جدايي و رهايي 

 فرد ذكر شده به طور .آنان را تسريع مي كرد
مجاهدين تحت «: مشخص اين جمله را گفت

رهبري مريم رجوي سياست كميساريا كه براي 
قبول پناهندگي شرط جدايي هر مجاهدي از 

  ».سازمانش رو مطرح كرده بود كنار زدند

  
   انجمن نجات مركز مازندران
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هاي اتاق فكر رجوي در سندي  مغز پوسيده
كه اخيرا اشتباهي يا ندانسته منتشر كردند، به 
اين موضوع اعتراف داشتند كه اعضا را براي 

وادار » آسيال«گيري عليه انجمن  موضع
  .كنند مي

به گزارش فراق، در سندي كه به تازگي 
عليه يكي از جداشده هاي جديد به نام 

 شده، آمده است منتشر» محمدرضا صديق«
 آذر از 7كه مسئوالن فرقه آخرين بار در تاريخ 

حمايت از «اين فرد خواستند عليه انجمن 
موضع گيري كند و به » ايرانيان مقيم در آلباني

دنبال عدم انجام اين كار توسط وي، دست اين 
فرد براي تئوريسين هاي پوسيده رجوي رو 

  .شده و او را از فرقه اخراج كردند
ها تصميم كبراي خود  امه، اين فسيلدر اد

را گرفته و حكم اخراج محمدرضا صديق را 
صادر كردند و براي خالي نبودن صحنه از 
هيجان چند مورد سند و دست هم خط از وي 
منتشر كردند كه قصه گرفتن امضاهاي اجباري 

  .براي همه آشنايان به حوزه آشكار است
قه فرقه تروريستي رجوي از تمام اسيران فر

اعتراف نامه و دست خط اجباري در زمان هاي 

مركز      

 افشاگري

استان

     1400  پاييز   ا 29شماره  
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حصارهاي اين فرقه زنداني مي شوند و حتي 
تماشاي تلويزيون هاي آزاد هم در تشكيالت 

تماس تلفني با دنياي بيرون . ممنوع است
وع است، ارتباط خانوادگي ممنوع است، ممن

روابط جنسي ممنوع است، حتي صحبت هاي 
عادي بين دو دوست هم ممنوع است كه مبادا 
به قول رجوي ، فيل يك عضو ياد هندوستان 

اكنون در كشور فقير و دورافتاده ي آلباني  .كند
اكنون . هم وضع بدتر شده كه بهتر نشده است

گترين آرزوي يك نيز مثل قبل در عراق، بزر
مجاهد خلق، يك تردد به شهر است و اينكه 
انسان هاي آزادي را ببيند كه سرگرم زندگي 

حال سئوال اصلي در ذهن هر  .عادي هستند
چرا يك عضو اين :شنونده اي اين است كه 

فرقه، كه زندگي عادي برايش سراسر جذابيت و 
يك حسرت است، از فرقه جدا نمي شود و 

  دي نمي رود؟سراغ زندگي عا

ش فراق، نابودي شخصيت فردي، به گزار
اولين جايگاه هر شخصي است كه در تشكيالت 
به دستور مسعود رجوي بدان حمله مي شود و 

بدين ترتيب كه تمام  .مورد هجوم قرار مي گيرد
گذشته و حال يك عضو بايد به كلي سياه 

مهم اين نيست كه . نمائي شده و تخريب گردد
رون وسطائي از كدام پايگاه اجتماعي به فرقه ق

رجوي پيوسته اي، نكته حائز اهميت تخريب 
فرد جديدالورود بايد كامال از . همه چيز است

گذشته خود و كشور و مردم خود جداشده و 
به يك ربات خاموش، گوش به فرمان، خموده، 

فرد بايد در  .پشيمان از خود بودن، مبدل گردد
گزارشات تشكيالتي و نشست هاي عمومي، از 

، اظهار انزجار كرده و آن را به مثابه خود بودن
يك خود استثمارگر، مورد حمله و هجومي 
غيرانساني قرار بدهد و اين يك جنگ مستمر و 
يك عمليات رواني به نام عمليات جاري خواهد 

هدف مسعود رجوي از اين كار، قطع كردن . بود
عضو جديدالورود از گذشته و خانواده و زن و 

بق عقايد منحط فرقه زندگي است، چرا كه ط
اي عضوي كه به بيرون وصل باشد و نه به 
رهبري، به صورت مداوم در معرض جدائي و 

رهبر اين فرقه به مرور زمان و به . فرار است
يمن درب هاي بسته ي تشكيالت، همه را به 
افرادي افسرده، خموده، شكسته و نابودشده به 
لحاظ هويتي، تبديل مي كند كه فقط آماده ي 

قديم جان و جسم خود به رهبر هستند و اين ت
امر را تحت عنوان كسر رهائي، در سازمان 

البته اين شخصيت كاذب  .مطرح مي كنند
موقت، قابل شكستن و برگشت به گذشته 

اما رجوي با اهرم هاي سركوب . است
تشكيالتي به صورت مستمر مانع اين شكست 
و برگشت شده و اهداف شيطاني را محقق مي 

 و اين شكست هويتي، زماني آشكار مي كند
گردد كه يك عضو سازمان به دنياي بيرون 
وصل شود، براي همين است كه اعضاي 

هاي بسيار طوالني در  سازمان براي مدت

مسعود : جواب هم كوتاه و مختصر است
رجوي اميد به زندگي و زنده بودن را در اعضاي 
اين فرقه كشته است، مسعود رجوي در يك 
تجاوز ممتد وحشيانه، اذهان اعضاء را مورد 

همه را مبدل به اشياء بي . تجاوز قرار داده است
جاني كرده است كه در ظاهر نفس مي كشند ، 

هيچكدام تصويري از زنده  . نيستنداما زنده
بودن ندارند، كوچكترين ذرات اميد در آنان 

اكنون در داخل مناسبات و  .كشته شده است
زندان هاي رجوي، با افرادي سرخورده، 

امروز در بيرون درب هاي فرقه رجوي و 
فقط در چند صدمتري آن، جداشدگان آماده و 
در مقابل اين فرقه صف كشيدند و به مقابله 

  .برخاستند

88  23  

 نگاه روز

 اردبيل استانمركز      اردبيل 

تلف جمع آوري نموده تا هنگام نياز از آن ها 
بهره برداري نمايد اما اين تاكتيك نخ نما ديگر 
خريداري ندارد و سران فرقه به زودي بايد در 
برابر دادگاه بين المللي پاسخگوي جنايت هاي 

  .خود باشند

مخ

دور

سيل اما چه چيز موجب به هم ريختن ف
روايت . هاي تروريست شده، داستان اينجاست

: را در اين مورد مي خوانيم» محمدرضا صديق«
هر بار كه براي گرفتن مستمري ماهانه مي «

رفتم توسط سران دفتر فرقه در آلباني مثل 
جواد خراسان، فريدون سليمي و عبداله 

ها   آن. گرفتم تهرانچي مورد حسابرسي قرار مي
 كه براي آنها جاسوسي و از من مي خواستند
به طور مثال از من مي . خبر چيني كنم

خواستند كه بررسي كنم حسن حيراني و 
  ».نفرات ديگر چه كاري مي كنند

من حقيقتا از «: ادامه مي دهد» صديق«
آخرين بار . اين حسابرسي خسته شده بودم

 هزار 35 آذر ماه بود كه براي گرفتن 7همين 
خواستند درباره انجمن لك رفته بودم كه از من 

انجمن حمايت از ايرانيان مقيم در (آسيال 
موضع بگيرم و دروغ ها و اباطيلي كه ) آلباني

براي من . دفتر فرقه مي خواهد را تكرار كنم
سوال بود كه چرا خود فرقه اين كار را نمي كند 
كه پس از كمي تحقيق متوجه شدم انجمن 

در يك يك انجمن قانوني و ثبت شده » آسيال«
كشور اروپايي است كه دست فرقه بسته است و 
هرگونه اتهام بي اساس عليه اين انجمن پيگرد 
قانوني خواهد داشت و اين ترفند فرقه است كه 
مي خواهد با يك سواستفاده كثيف و رذيالنه از 
ما مستمري بگيران دفتر جدا شده ها را به جان 
هم بيندازد و ما جدا شدگان را در مقابل 

من حاضر به پذيرش چنين . ديگر قرار بدهديك
عمل شنيعي نشدم و اين موضوع را از طريق 
انجمن آسيال به مقامات قضايي كشور آلباني 
اطالع دادم و خودم هم از دفتر فرقه قطع 
ارتباط كردم و ضمن عضويت در انجمن 

اعالم جدايي رسمي از سازمان » آسيال«
  ».مجاهدين مي كنم

رانيان مقيم در آلباني انجمن حمايت از اي
اخيرا فعاليت رسمي و قانوني خود را به منظور 
حمايت از افراد نجات يافته از فرقه رجوي آغاز 
نموده كه اين موضوع سران اين فرقه تروريستي 

  .را به شدت وحشت زده كرده است
  

افتاده از اجتماع، منفعل و بي هدف روبرو 
هستيم كه به دستور رجوي مرگ خود را به 

ت خود را انتظار نشستند، اما اين جريان شكس
از زماني آغاز كرده است كه بدنه ي اصلي اين 
سازمان از آن جدا شدند و سركوب در اين فرقه 
ترك برداشته است، امروز درخواست هاي 
اعضاي مانده در سازمان، به بلوغ خود رسيده و 
از همه چيز سئوال مي كنند، از تاكتيك تا 

امروز در بيرون درب هاي اين فرقه و  .استراتژي
ط در چند صدمتري آن، جداشدگان آماده و فق

در مقابل اين فرقه صف كشيدند و به مقابله 
برخاستند، اكنون جداشدگاني را داريم كه در 
همان خاك آلباني ازدواج كردند، فرزند دارند، 
مجوز كار دارند و مشغول زندگي عادي خود 

  .هستند
 اين اخبار به درون فرقه نيز رسوخ كرده 

اقض شدند و منتظر يك همه متن. است
سرفصل هستند كه تالشي اين فرقه را رقم 

روزي نيست كه خبر يك يا چند جدائي . بزنند
به گوش مريم رجوي نرسد و او را پريشان 

امروز اعضاء در آلباني بيدارتر از هر زمان . نكند
ديگر، اين پتانسيل را دارند كه همه چيز را به 

د كه چالش بكشند و زمان نشان خواهد دا
سران سركوب در سازمان، تا كي زير اين 
فشارهاي مخرب و فزاينده نيرويي، دوام 

  .خواهند آورد
  انجمن نجات مركز آذربايجان شرقي

  
 

  آرايي در آلباني صف
  

 » صديقمحمدرضا «
   تاكتيك هاي فرقه براي جاسوسي را برمال كرد 

   فرقهاعتراف 
  ءبه وادار نمودن اعضا

گيري عليه  به موضع
  »آسيال«انجمن 
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هاي اتاق فكر رجوي در سندي  مغز پوسيده
كه اخيرا اشتباهي يا ندانسته منتشر كردند، به 
اين موضوع اعتراف داشتند كه اعضا را براي 

وادار » آسيال«گيري عليه انجمن  موضع
  .كنند مي

به گزارش فراق، در سندي كه به تازگي 
عليه يكي از جداشده هاي جديد به نام 

 شده، آمده است منتشر» محمدرضا صديق«
 آذر از 7كه مسئوالن فرقه آخرين بار در تاريخ 

حمايت از «اين فرد خواستند عليه انجمن 
موضع گيري كند و به » ايرانيان مقيم در آلباني

دنبال عدم انجام اين كار توسط وي، دست اين 
فرد براي تئوريسين هاي پوسيده رجوي رو 

  .شده و او را از فرقه اخراج كردند
ها تصميم كبراي خود  امه، اين فسيلدر اد

را گرفته و حكم اخراج محمدرضا صديق را 
صادر كردند و براي خالي نبودن صحنه از 
هيجان چند مورد سند و دست هم خط از وي 
منتشر كردند كه قصه گرفتن امضاهاي اجباري 

  .براي همه آشنايان به حوزه آشكار است
قه فرقه تروريستي رجوي از تمام اسيران فر

اعتراف نامه و دست خط اجباري در زمان هاي 

مركز      

 افشاگري

استان
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حصارهاي اين فرقه زنداني مي شوند و حتي 
تماشاي تلويزيون هاي آزاد هم در تشكيالت 

تماس تلفني با دنياي بيرون . ممنوع است
وع است، ارتباط خانوادگي ممنوع است، ممن

روابط جنسي ممنوع است، حتي صحبت هاي 
عادي بين دو دوست هم ممنوع است كه مبادا 
به قول رجوي ، فيل يك عضو ياد هندوستان 

اكنون در كشور فقير و دورافتاده ي آلباني  .كند
اكنون . هم وضع بدتر شده كه بهتر نشده است

گترين آرزوي يك نيز مثل قبل در عراق، بزر
مجاهد خلق، يك تردد به شهر است و اينكه 
انسان هاي آزادي را ببيند كه سرگرم زندگي 

حال سئوال اصلي در ذهن هر  .عادي هستند
چرا يك عضو اين :شنونده اي اين است كه 

فرقه، كه زندگي عادي برايش سراسر جذابيت و 
يك حسرت است، از فرقه جدا نمي شود و 

  دي نمي رود؟سراغ زندگي عا

ش فراق، نابودي شخصيت فردي، به گزار
اولين جايگاه هر شخصي است كه در تشكيالت 
به دستور مسعود رجوي بدان حمله مي شود و 

بدين ترتيب كه تمام  .مورد هجوم قرار مي گيرد
گذشته و حال يك عضو بايد به كلي سياه 

مهم اين نيست كه . نمائي شده و تخريب گردد
رون وسطائي از كدام پايگاه اجتماعي به فرقه ق

رجوي پيوسته اي، نكته حائز اهميت تخريب 
فرد جديدالورود بايد كامال از . همه چيز است

گذشته خود و كشور و مردم خود جداشده و 
به يك ربات خاموش، گوش به فرمان، خموده، 

فرد بايد در  .پشيمان از خود بودن، مبدل گردد
گزارشات تشكيالتي و نشست هاي عمومي، از 

، اظهار انزجار كرده و آن را به مثابه خود بودن
يك خود استثمارگر، مورد حمله و هجومي 
غيرانساني قرار بدهد و اين يك جنگ مستمر و 
يك عمليات رواني به نام عمليات جاري خواهد 

هدف مسعود رجوي از اين كار، قطع كردن . بود
عضو جديدالورود از گذشته و خانواده و زن و 

بق عقايد منحط فرقه زندگي است، چرا كه ط
اي عضوي كه به بيرون وصل باشد و نه به 
رهبري، به صورت مداوم در معرض جدائي و 

رهبر اين فرقه به مرور زمان و به . فرار است
يمن درب هاي بسته ي تشكيالت، همه را به 
افرادي افسرده، خموده، شكسته و نابودشده به 
لحاظ هويتي، تبديل مي كند كه فقط آماده ي 

قديم جان و جسم خود به رهبر هستند و اين ت
امر را تحت عنوان كسر رهائي، در سازمان 

البته اين شخصيت كاذب  .مطرح مي كنند
موقت، قابل شكستن و برگشت به گذشته 

اما رجوي با اهرم هاي سركوب . است
تشكيالتي به صورت مستمر مانع اين شكست 
و برگشت شده و اهداف شيطاني را محقق مي 

 و اين شكست هويتي، زماني آشكار مي كند
گردد كه يك عضو سازمان به دنياي بيرون 
وصل شود، براي همين است كه اعضاي 

هاي بسيار طوالني در  سازمان براي مدت

مسعود : جواب هم كوتاه و مختصر است
رجوي اميد به زندگي و زنده بودن را در اعضاي 
اين فرقه كشته است، مسعود رجوي در يك 
تجاوز ممتد وحشيانه، اذهان اعضاء را مورد 

همه را مبدل به اشياء بي . تجاوز قرار داده است
جاني كرده است كه در ظاهر نفس مي كشند ، 

هيچكدام تصويري از زنده  . نيستنداما زنده
بودن ندارند، كوچكترين ذرات اميد در آنان 

اكنون در داخل مناسبات و  .كشته شده است
زندان هاي رجوي، با افرادي سرخورده، 

امروز در بيرون درب هاي فرقه رجوي و 
فقط در چند صدمتري آن، جداشدگان آماده و 
در مقابل اين فرقه صف كشيدند و به مقابله 

  .برخاستند

88  23  

 نگاه روز

 اردبيل استانمركز      اردبيل 

تلف جمع آوري نموده تا هنگام نياز از آن ها 
بهره برداري نمايد اما اين تاكتيك نخ نما ديگر 
خريداري ندارد و سران فرقه به زودي بايد در 
برابر دادگاه بين المللي پاسخگوي جنايت هاي 

  .خود باشند

مخ

دور

سيل اما چه چيز موجب به هم ريختن ف
روايت . هاي تروريست شده، داستان اينجاست

: را در اين مورد مي خوانيم» محمدرضا صديق«
هر بار كه براي گرفتن مستمري ماهانه مي «

رفتم توسط سران دفتر فرقه در آلباني مثل 
جواد خراسان، فريدون سليمي و عبداله 

ها   آن. گرفتم تهرانچي مورد حسابرسي قرار مي
 كه براي آنها جاسوسي و از من مي خواستند
به طور مثال از من مي . خبر چيني كنم

خواستند كه بررسي كنم حسن حيراني و 
  ».نفرات ديگر چه كاري مي كنند

من حقيقتا از «: ادامه مي دهد» صديق«
آخرين بار . اين حسابرسي خسته شده بودم

 هزار 35 آذر ماه بود كه براي گرفتن 7همين 
خواستند درباره انجمن لك رفته بودم كه از من 

انجمن حمايت از ايرانيان مقيم در (آسيال 
موضع بگيرم و دروغ ها و اباطيلي كه ) آلباني

براي من . دفتر فرقه مي خواهد را تكرار كنم
سوال بود كه چرا خود فرقه اين كار را نمي كند 
كه پس از كمي تحقيق متوجه شدم انجمن 

در يك يك انجمن قانوني و ثبت شده » آسيال«
كشور اروپايي است كه دست فرقه بسته است و 
هرگونه اتهام بي اساس عليه اين انجمن پيگرد 
قانوني خواهد داشت و اين ترفند فرقه است كه 
مي خواهد با يك سواستفاده كثيف و رذيالنه از 
ما مستمري بگيران دفتر جدا شده ها را به جان 
هم بيندازد و ما جدا شدگان را در مقابل 

من حاضر به پذيرش چنين . ديگر قرار بدهديك
عمل شنيعي نشدم و اين موضوع را از طريق 
انجمن آسيال به مقامات قضايي كشور آلباني 
اطالع دادم و خودم هم از دفتر فرقه قطع 
ارتباط كردم و ضمن عضويت در انجمن 

اعالم جدايي رسمي از سازمان » آسيال«
  ».مجاهدين مي كنم

رانيان مقيم در آلباني انجمن حمايت از اي
اخيرا فعاليت رسمي و قانوني خود را به منظور 
حمايت از افراد نجات يافته از فرقه رجوي آغاز 
نموده كه اين موضوع سران اين فرقه تروريستي 

  .را به شدت وحشت زده كرده است
  

افتاده از اجتماع، منفعل و بي هدف روبرو 
هستيم كه به دستور رجوي مرگ خود را به 

ت خود را انتظار نشستند، اما اين جريان شكس
از زماني آغاز كرده است كه بدنه ي اصلي اين 
سازمان از آن جدا شدند و سركوب در اين فرقه 
ترك برداشته است، امروز درخواست هاي 
اعضاي مانده در سازمان، به بلوغ خود رسيده و 
از همه چيز سئوال مي كنند، از تاكتيك تا 

امروز در بيرون درب هاي اين فرقه و  .استراتژي
ط در چند صدمتري آن، جداشدگان آماده و فق

در مقابل اين فرقه صف كشيدند و به مقابله 
برخاستند، اكنون جداشدگاني را داريم كه در 
همان خاك آلباني ازدواج كردند، فرزند دارند، 
مجوز كار دارند و مشغول زندگي عادي خود 

  .هستند
 اين اخبار به درون فرقه نيز رسوخ كرده 

اقض شدند و منتظر يك همه متن. است
سرفصل هستند كه تالشي اين فرقه را رقم 

روزي نيست كه خبر يك يا چند جدائي . بزنند
به گوش مريم رجوي نرسد و او را پريشان 

امروز اعضاء در آلباني بيدارتر از هر زمان . نكند
ديگر، اين پتانسيل را دارند كه همه چيز را به 

د كه چالش بكشند و زمان نشان خواهد دا
سران سركوب در سازمان، تا كي زير اين 
فشارهاي مخرب و فزاينده نيرويي، دوام 

  .خواهند آورد
  انجمن نجات مركز آذربايجان شرقي

  
 

  آرايي در آلباني صف
  

 » صديقمحمدرضا «
   تاكتيك هاي فرقه براي جاسوسي را برمال كرد 

   فرقهاعتراف 
  ءبه وادار نمودن اعضا

گيري عليه  به موضع
  »آسيال«انجمن 
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با يكي از مسئولين صحبت كردم در . مي كنند
قبل از . جواب گفت تو هم مثل ما بقي مادران

انتقال بچه ام، براي مريم و مسعود نامه نوشتم و 
از آنها خواهش كردم كه بچه مرا منتقل نكنيد، 

چند روز . او شيرخوار است اما جوابي نگرفتم
را صدا زد و به جاي اينكه از من پيش ستاد م

دل جويي كنند، طلبكار بودند و به من گفتند 
خوب حواست را جمع كن و اينقدر بچه ام، 

فكر كردي تو فقط در سازمان بچه . بچه ام نكن
من به . داشتي؟ االن هم برو كارت را انجام بده

آن مسئول گفتم الاقل به من بگوييد او را به 
يد؟ كه در جواب به من كدام كشور منتقل كرد
مي خواهي از سازمان . گفتند به تو ربطي ندارد

جدا شوي و به دنبال بچه ات بروي؟ از اين 
اگر اذيت كني بايستي روز . خبرها نيست

قيامت بچه ات را ببيني و در ادامه گفت اين 
مقصر . هم از زندگي و مبارزه من در سازمان

ر من نيستم، مقصر همسر من است، چندين با
به او گفتم جاي ما اينجا نيست ولي گوش 

  .فعال من بايستي اين درد را تحمل كنم. نكرد
دو . مدتي گذشت و آن زن از مقر ما رفت

يك بار كه به مقر بديع در . سالي او را نديدم
با او احوال . بغداد رفته بودم تصادفا او را ديدم

از درون شكسته شده بود و از بچه . پرسي كردم
رجوي و دار و دسته . اطالعي نداشتاش هيچ 

اش بچه او و خيلي افراد را به اين ترتيب به 
  .گروگان گرفته بودند
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اردبيل ستانمركز      

براي مريم و مسعود نامه نوشتم و از آنها «
خواهش كردم كه بچه مرا منتقل نكنيد، او 

چند روز پيش . شيرخوار است اما جوابي نگرفتم
ستاد مرا صدا زدند و به جاي اينكه از من دل 
جويي كنند، طلبكار بودند و به من گفتند 
، خوب حواست را جمع كن و اين قدر بچه ام

فكر كردي تو فقط در سازمان بچه . بچه ام نكن
  »داشتي؟

چند روز پيش تلويزيون فرقه را مشاهده 
مي كردم، زني را ديدم كه چهره اش براي من 
آشنا بود البته نسبت به دوراني كه در يك يگان 

داستان جفايي . بوديم، خيلي شكسته شده بود
زماني كه . كه به او شده بود در خاطرم زنده شد

رجوي تصميم گرفت كودكان را از والدين جدا 
كند، صحنه هاي دلخراشي در پادگان اشرف در 
عراق خلق كرد، كه اين زن از قربانيان تصميم و 

  .در واقع نقشه شوم رجوي بود
به گزارش فراق، فؤاد بصري، عضو انجمن 
نجات مركز اراك در روايتي از سرنوشت 

در : دردناك يك مادر در فرقه رجوي نوشت
يادم مي آيد در سالن غذا . همان زمانها بود

ب به سالن . زني به نام ط . خوري نشسته بودم
به او سالم كردم جواب سالم . غذا خوري آمد

صنفي مقر بود . چهره او قرمز شده بود. مرا نداد
. و مسئوليت سالن غذا خوري را بر عهده داشت

من تعجب كردم و . مستقيم به انبار صنفي رفت
خودم گفتم ما با هم سالم عليك داشتيم چرا با 

شب كه براي نشست ! جواب سالم مرا نداد
اركان دور هم جمع شده بوديم باز هم از آن زن 

از مسئول نشست سئوال كردم و . خبري نشد
به او گفتم چرا خواهر فالني به نشست نيامده؟ 
در جواب گفت حالش خوب نيست و استراحت 

  .مي كند
 اما از آن زن خبري چند روزي گذشت

بعد از . فكر كنم يك هفته اي گذشت. نشد
رفتم . چند روز به مقر آمد و مشغول كارش شد

مي خواستم ببينم چه اتفاقي . به او سالم كردم
. براي او افتاده كه اين قدر به هم ريخته است

به او گفتم چند روز نبودي و اين موضوع را از 
واب مسئول نشست پيگيري كردم كه در ج
  .گفت مريض است و نياز به استراحت دارد
اينها . در جوابم گفت كاش مريض بودم

دردي به جان من انداختند كه تا آخر عمرم 
به او . بايستي اين درد را با خودم يدك بكشم

گفتم اتفاق خاصي افتاده؟ در جواب گفت مگر 
رجوي دستور داده است كه تمام ! تو خبر نداري

 و به خارج از عراق كودكان را جمع كنند
هر چه . بچه من هم جزء آنها بود. بفرستند

التماس كردم و اصرار كردم كه بچه من 
شيرخوار است فعال او را منتقل نكنيد، از بين 

حرف، حرف . به گوششان نرفت. مي رود
بچه ام را بردند و االن نمي دانم . خودشان است

كجاست؟ جرات نمي كنم پيگيري كنم و 
نم كه بچه ام را به كدام كشور منتقل حداقل بدا

  ثابت كرد اعضاي فرقه رجوي هويت ندارند» نوريحميد«دادگاه 
  روايت فؤاد بصري

   كهمادري از سرگذشت 
   به اجبار از بچه شيرخوارش     

   جدا كردند         

 نفرشان يعني نصف آنها زنداني آزاد فرقه هزار
معناي اين حرف اين است كه آن . شده بودند

هزار نفر در ايران با آن كه مخالف جمهوري 
اسالمي بودند از زندان آزاد شدند اما در فرقه 
رجوي با اينكه اين افراد عضو فرقه و نه مخالف 
آن هستند، نمي توانند از اين فرقه جدا شده و 

رقه رجوي فرقه اي است كه ف .آزاد شوند
. اعضاي آن براي جداشدن بايد فرار كنند

مالقات با خانواده هايشان رد كردن مرز سرخ 
رجوي هاست و در صورت ابراز چنين خواستي، 

دسترسي به راديو و . خائن محسوب مي شوند
تلويزيون و ديگر وسايل ارتباط جمعي در اين 

ي فرقه غير ممكن است و هيچ وسيله ارتباط
براي تماس اعضاء با خانواده هاي شان در 
دسترس نيست مگر آن كه رجوي ها براي 
منافع خودشان و براي يك كار خاص اجازه 

در عوض تا دل تان بخواهد در . تماس بدهند
اين فرقه اعضاء آزاد هستند كه از رجوي و مريم 

عكس هاي آنها در تمام اتاق . قجر تمجيد كنند
تا دلتان .  نصب مي شودها و سالن ها به وفور

بخواهد براي اعضاء نشستهاي مختلف اعم از 
نشست ديگ، نشست عمليات جاري، نشست 

 كه در آن شخصيت اعضاء …غسل هفتگي و 
خرد مي شود برگزار مي كنند و در زمينه از 
بين بردن شخصيت اعضاء هيچ محدوديتي 

چون تمام وجوه اين فرقه ضد  .وجود ندارد
باشد، رجوي ها هر  ي ميانساني و ضد بشر

ترفندي كه بزنند تنها نتيجه اي كه براي شان 
به بار خواهد آورد آبرو ريزي بيشتر است و بس؛ 
همانطور كه اين دادگاه ثايبت كرد كه اين فرقه 

طنز تلخ اين است كه سر تا ته اين فرقه   .اعضاء را بي هويت نموده است
نزديك به دو هزار نفر است كه به ادعاي سران 

حكايت برگزاري دادگاه حميد نوري در 
ي نمونه اي از فرار رو به جلوي رهبران فرقه آلبان

اين دادگاه نشان داد كه اعضاي . رجوي بود
فرقه در آلباني هويت حقيقي نداشته و در 

  .نتيجه پاسپورت و امكان سفر ندارند
محل برگزاري اين دادگاه در كشور سوئد بود 
اما به دليل اينكه اعضاي فرقه بخاطر سياست 

د مدرك قابل قبول رجوي ها، بي هويت و فاق
براي تردد به خارج از آلباني مي باشند، موقتاً 
دادگاه به كشور آلباني منتقل شد تا اين اعضاء 

  .بتوانند در آن شركت كنند
رجوي ها با دستگاه دروغ پرداز تبليغاتي 
خود اين حركت را به عنوان يك پيروزي جلوه 
دادند اما حقيقت اين است كه اين امر نشان 

ناسبات فرقه اي و كارشكني رجوي ها دهنده م
در مسير دسترسي اعضاء به مدارك هويتي و 
قانوني شان است تا از اين طريق در مسير 

  .جدايي آنها به خيال خود سنگ اندازي كنند
چندي پيش يكي از مسئولين فرقه به نام 
ابراهيم سعيدي در مصاحبه با سايت فرقه از 

راز هويت توطئه رجوي ها براي ممانعت از اح
مستقل اعضاي فرقه پرده برداشت و ناخواسته 
افشا نمود كه كميساريا قبل از انتقال اعضاي 
فرقه به آلباني، طبق سياستش خواهان دادن 
پناهندگي به تك تك اعضاي فرقه و انتقال آنها 

اما رجوي ها اين . به كشورهاي مختلف بود
طرح را ناكام گذاشتند و البد در ازاي قول هايي 
كه به اربابان غربي خود دادند، انتقال جمعي 
اعضاء به آلباني و ندادن كارت پناهندگي به 

اينكه رجوي ها در . آنان را به دست آوردند
مسير احراز هويت مستقل اعضا كارشكني 
كردند به اين دليل بود كه هويت مستقل و 
قانوني براي اعضاء، بي شك جدايي و رهايي 

 فرد ذكر شده به طور .آنان را تسريع مي كرد
مجاهدين تحت «: مشخص اين جمله را گفت

رهبري مريم رجوي سياست كميساريا كه براي 
قبول پناهندگي شرط جدايي هر مجاهدي از 

  ».سازمانش رو مطرح كرده بود كنار زدند

  
   انجمن نجات مركز مازندران

ردبيل ا ستانمركز       ا ا

 روايت 
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  خبرپيك

بازداشت جمعي از اعضاي فرقه رجوي به جرم قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و   پولشويي پيام خانواده  ها

  در آلباني» آسيال« به مناسبت تأسيس انجمن   آلباني در ها رجوي براي جديد رسوايي
    2021 جوالي 18در » آقا حسن نايب«و » نرگس ابريشمچي«ماجراي دستگيري 

    انجمن نجات اردبيل  
  

  .باند شد
اين سند، مشخص شد كه بين بر اساس 

 ميالدي، همين باند قاچاق 2021 تا 2019هاي  سال
 را از آلباني فرقه عضو 400تالش كرده است حدود 

  .به فرانسه منتقل كند
، 2021 جوالي 18در . اما اين همه ماجرا نيست

يك محموله مواد مخدر توسط پليس كشف و ضبط 
نرگس «شد و دو مقام ارشد فرقه رجوي يعني 

در . دستگير شدند» آقا حسن نايب«و » ابريشمچي
سند رسمي گزارش شده است كه آنها به ايفاي نقش 
محوري در سازماندهي و حمل محموله مواد مخدر 

اين دو نفر با دستور مستقيم . اند به ايتاليا اعتراف كرده
  .اند سفير امريكا در آلباني آزاد شده

به گفته يك منبع رسمي كه خواست نامش 
 2015اش نشود، اين رويكرد جنايتكارانه به سال ف

كنند كه اطالعات  اسناد و منبع ادعا مي. گردد بازمي
مربوط به اين جنايات نيز به سفارت آمريكا در تيرانا 

  .تحويل داده شده است
مي گويد، براي » اگزيت«به نوشته فارس، 

ارزيابي درستي سند با سفارت آمريكا تماس گرفته 

  .خ رسمي داده نشده استاما هيچ پاس
كه با » MEK«اين رسانه در ادامه نوشته است 

شود، يك  شناخته مي» مجاهدين خلق ايران«نام 
جوي ايراني است كه  گروه اپوزيسيون سياسي ستيزه

اگرچه . كند از سرنگوني حكومت فعلي حمايت مي
گذاري از آن زمان لغو شده اما قبالً توسط  اين نام

انادا، آمريكا و ژاپن به عنوان يك اتحاديه اروپا، ك
آنها اكنون از . سازمان تروريستي شناخته مي شد

حمايت و حتي حمايت گسترده اتحاديه اروپا و 
، دولت 2013در سال  .آمريكا برخوردار هستند

آمريكا از اين فرقه در تبعيد درخواست كرد كه در 
 آلباني مستقر شوند، اما آنها در ابتدا اين پيشنهاد را

 3000آنها در نهايت موافقت كردند كه . رد كردند
 ميليون 20عضو را به كشور منتقل كنند و آمريكا 

دالر به آژانس پناهندگان سازمان ملل براي اين 
 عضو ديگر 280، 2016در سال . هدف كمك كرد

به آلباني به يك اردوگاه تحت حفاظت شديد در 
مي از تعداد ك. ، شهر دورس نقل مكان كردند»مانز«

نگاران اجازه ورود به اين  محوطه را پيدا  روزنامه
  .اند كرده

تعدادي از اعضاي فرقه رجوي به جرم قاچاق 
اد مخدر، قاچاق انسان و پولشويي در آلباني مو

   .بازداشت شدند
در تمام زمينه هاي » آسيال«اي انجمن 

ي و حتي ازدواج و حقوقي، اشتغال، كارآفرين
تشكيل خانواده مورد حمايت قرار مي گيرند و 
اين موضوع براي ما بسيار مسرت بخش 

اعض داشت تا موارد قانوني و مورد نياز خود را از 
  .طريق آنجا پيگيري كنند

به گزارش فراق، تعدادي از اعضاي فرقه رجوي 
اند   ميالدي به آلباني پناهنده شده2013كه از سال 

بر اساس يك سند رسمي كه توسط روزنامه آلبانيايي 
منتشر شده است، به دليل قاچاق مواد مخدر، قاچاق 

  .اند ير شدهانسان و پولشويي دستگ
آلباني گزارش داد، اين سند » اگزيت«روزنامه 

خطاب به يك گيرنده ديپلماتيك خارجي كه داراي 
امضا و مهر مدير اداره پليس جنايي در پليس ايالتي 
است، جزئيات يك برگه محرمانه از جرايم را ارائه 

ها شامل اعضاي اين فرقه  دهد كه بنا بر گزارش مي
  .شود مي

يه آمده است كه دو عضو فرقه به در اين بيان
همراه همدستان آلبانيايي و يوناني به دليل مشاركت 

 11در . مستقيم در قاچاق انسان دستگير شدند
 ميالدي، پليس يك خودرو حامل 2021جوالي 

. شهروندان سوري، عراقي و كرد را متوقف كرد
تحقيقات بيشتر منجر به دستگيري اعضاي اصلي 

 اردبيل استانمركز      اردبيل استانمركز      

  

هاي عضو انجمن نجات استان  خانواده
» آسيال«اردبيل، با انتشار پيامي تاسيس انجمن 

را بارقه اميد براي خانواده هاي چشم انتظار 
  .دانستند

سران فرقه تروريستي رجوي در عصر 
حقوق بشر عزيزان ما را ملزم به رعايت قواعد و 

ده و دستوراتي نمودند كه آنها را سرخورده كر
آنها زير فشارهاي . هويتشان را از بين برده است

بي رحمانه، ضد انساني و سيستماتيك و در 
سنين ميانسالي و سالخوردگي روزگار 

    
    .مي باشد

در اين فرصت الزم مي دانيم ضمن اعالم 
حمايت كامل و همه جانبه از مؤسسين انجمن 

از اقدام شجاعانه و انسان دوستانه آنها » آسيال«
فعاليت هاي . يمتشكر و قدرداني ويژه نماي

شجاعانه اين افراد بود كه سوابق ننگين فرقه 
رجوي را براي جهانيان آشكار ساخت و مسير را 
براي نجات بسياري از عزيزانِ خانواده هاي 

  .چشم انتظار هموار كرد

تحليلي فراق، در - به گزارش پايگاه خبري
هاي عضو انجمن نجات استان  متن پيام خانواده

حمايت از «تأسيس انجمن اردبيل به مناسبت 
  :آمده است» ايرانيان مقيم در آلباني

    
  .مي گذرانند

هاي اين انجمن حمايتي  اميدواريم با فعاليت
در آينده نزديك شاهد نجات عزيزانمان از 
 چنگال خونين فرقه رجوي باشيم چرا كه
دغدغه بسياري از افراد گرفتار تحت تاثير از 
سيستم مغزشويي اين بوده كه در صورت 
جدايي، در بيرون از فرقه با انواع مشكالت 

آنچه كه . حقوقي و اجتماعي مواجه مي شوند
در اساسنامه اين انجمن آمده نشان مي دهد 

با خبر شديم به همت برخي جداشدگان 
فرقه رجوي در آلباني يك تشكل رسمي با 

حمايت از ايرانيان مقيم در «عنوان انجمن 
به صورت رسمي فعاليت خود را آغاز » آلباني

در پايان آرزومنديم مؤسسين اين انجمن   .كرده است
در پيشبرد اهداف خود موفق بوده و به زودي 

جوي نابود شود و سراي جهل و تاريكي ر
  .عزيزانمان را در آغوش خانواده ببينيم

اين خبر بارقه اميدي در دل ما خانواده ها 
وشن كرد و دلگرم شديم كه عزيزان ما پس از ر

محلي خواهند » 3اشرف «نجات از اسارتگاه 
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مفاد آيين نامه اساسي عملكرد بيمارستان 
حضور دو نگهبان .  مي باشد2015مصوب سال 

چيزي كمتر از شكنجه رواني » تمام وقت«
نقض  .مداوم قرباني يعني شاهپور دانافر است

اي مجازات قانون به اين شكل فاحش به معن
هاي اداري و كيفري براي همه آلبانيايي هايي 
است كه با زير پا گذاشتن قانون و آيين نامه 
هاي جاري با فرقه رجوي در نقض حقوق بشر 

  .قرباني شاهپور دانافر همكاري مي كنند
  

مريم رجوي و زيردستانش مرتكب جرم 
  اند محروميت غيرقانوني از آزادي شده
كنم كه برادر  به افسران پليس يادآوري مي

شوهر فيكو، وزير كشور كنوني جمهوري آلباني، 
پس از حادثه اي با پليس، كه عمدا خبرنگار و 
فيلمبردار را به داخل پرتگاه هل داد، از متهم 

افسر پليس . كردن پليس مورد سؤال ابايي نكرد
مورد نظر پس از اين رسوايي اطالعاتي مبني 

م به خودكشي يك خارجي كه به عنوان بر اقدا
فردي تحت حمايت دولت آلباني در اين كشور 

 كنوانسيون 33 و ماده 27ماده (به سر مي برد 
پليس دورس و پليس . افشا نمود) چهارم ژنو

. تيرانا نمي توانند در اين خصوص ساكت باشند
اين بار ) Cuci(اميدواريم وزير كوچي 
 من علناً از مريم .زيردستان خود را متهم نكند

رجوي تروريست سابق مي خواهم كه 
سرنوشت مادر و دو پسر يعني شاهپور و نويد را 

اشرف «اين خانم هنوز در كمپ . روشن كند

معلوم نيست كه سه عضو . در مانز است» 3
ديگر خانواده، برخالف ميل خود يا داوطلبانه در 

ه آنان صرفاً در اردوگا. اردوگاه باقي مانده باشند
در مورد دوم، به پليس آلباني . گروگان هستند

كنم كه رئيس فرقه يعني مريم  يادآوري مي
رجوي و زيردستانش فراتر از هرگونه شك 
منطقي مرتكب جرم محروميت غيرقانوني از 

  .اند آزادي شده
  

  هنوز دير نشده است
هنوز دير نشده است كه مقامات آلبانيايي 

 با مريم دست از همكاري جنايتكارانه خود
رجوي تروريست سابق بردارند و جلوي نقض 
حقوق بشر افراد بيچاره را، كه در اردوگاه 

مشكالت . محبوس هستند، بگيرند»3اشرف «
  . تمام نشده است

براي تروريست سابق مريم رجوي ريختن 
تبعيت .  ادامه دارد3خون اعضاي اردوگاه اشرف 

در فرقه رجوي نه تنها توسط اعضاي عادي 
 توسط اعضاي عالي رتبه در اين فرقه نيز بلكه

  .كنار گذاشته مي شود
 در دو هفته گذشته يكي ديگر از اعضاي 
اين فرقه، خواننده بسيار معروف ايراني به نام 

اين خواننده هم . فرشاد، اردوي مانز را ترك كرد
مثل آقاي شاهپور دانافر چيزي نمي خواهد جز 

او اجازه اينكه مريم رجوي تروريست سابق به 
دهد كه در تيرانا به عنوان يك مرد آزاد، و نه به 

از . عنوان يك برده در اردوگاه مانز، زندگي كند
كنم و از پليس آلباني  اين فرصت استفاده مي

خواهم كه مراقب آقاي فرشاد باشد، زيرا او  مي
تحت فشار رواني مداوم از سوي فرماندهان فرقه 

ا از تروريست شما مي توانيد همه چيز ر. است
هاي سابق اين فرقه انتظار داشته باشيد، 
بنابراين از خدا مي خواهم كه پليس آلباني از 

  .آقاي فرشاد محافظت كند
تحقيقات مختصري كه انجام دادم برايم 
فاش شد كه يكي از فرماندهان فرقه رجوي با 

نام اصلي او اسماعيل (نام مستعار جواد خراسان 
اني شديدي بر آقاي فشار رو) مرتضايي است

  .فرشاد وارد كرده است
 اميدوارم پليس آلباني از آقاي فرشاد 
مراقبت كند و از هر گونه اتفاق غيرعادي مانند 
    قتل، خودكشي يا حتي قتلي كه به 

  ».شكل ديگري جلوه نمايد جلوگيري كند
  
  
 

 به تاريخ dt 7895 قانون شماره 99ماده 
 نوشته شده است را يادآوري 27/1/1995

باعث خودكشي يا اقدام به «: كنيم مي
خودكشي يك فرد شدن، در نتيجه بدرفتاري 
سيستماتيك يا ديگر رفتارهاي سيستماتيك 
كه به شدت به حيثيت وي لطمه مي زند، 

شخصي كه به او وابسته هستند يا توسط 
توسط شخصي كه داراي رابطه خانوادگي يا 
زندگي مشترك مي باشند، مجازات حبس از 

  ».سه تا هفت سال را در پي دارد
همه آن دسته از افسران پليس و پرسنل 
پزشكي كه دهان خود را در برابر چنين جنايتي 

 – سال حبس است 7 كه مجازات آن تا –
يد از خود بپرسند كه آيا ارزش آن را بسته اند، با

دارد كه براي تحقق هوس هاي جنايتكارانه يك 
پير زن و يك تروريست سابق غير سياسي 

  وطن مثل مريم رجوي به زندان بروند؟ بي
متأسفانه حتي اكنون كه در حال نگارش 
اين مقاله هستيم، نقض حقوق بشر در مورد 

ز يك قرباني مذكور، يعني فرد نجات يافته ا
از فيلم هاي . اقدام به خودكشي، ادامه دارد

آماتوري با تلفن همراه كه مخفيانه در 
بيمارستان گرفته شده مشخص است كه دو 
نگهبان مرد، از اعضاي فرقه رجوي، دائماً در 

به مدير جديد بيمارستان . كنار قرباني قرار دارند
 Albana(خانم آلبانا فيكو  Fico ( يادآوري

ستقرار دو نگهبان به اين شكل در كنم كه ا مي
كنار قرباني در تمام طول روز آشكارا مغاير با 

88  27  

 سوژه

 اردبيل استانمركز      اردبيل 

منتقل » 3اشرف«در به اصطالح اردوگاه » مانز«
  را ترك كردند و از آن خارجشدند، گروه 

  .شدند

شي از يك سازمان سابقا اين ايرانيان بخ
 در فهرست 2012تا سال . [تروريستي بودند

سازمان هاي تروريستي وزارت خارجه اياالت 
اين سازمان با نام هاي .] متحده قرار داشت

متعدد يا به عنوان بخشي از سازمان هاي 
پوششي مانند شوراي ملي مقاومت نيز شناخته 

به اين ايرانيان پناهنده در آلباني، . مي شود
با . عنوان اعضاي فرقه رجوي نيز معروف هستند

ورود اين سازمان از عراق به آلباني، يك سري 
اعضاي زن و . فرارازصفوف آنها صورت گرفت

مرد، چه زماني كه ايرانيان در حومه تيرانا 
مستقر شده بودند و چه زماني كه به شهر 

پس از اينكه آلباني تحت تاثير همه گيري 
 قرار گرفت، فرار از اردوگاه 19- ويروس كوويد

 نيز افزايش يافت، زيرا اين ويروس به 3اشرف 
طور قابل توجهي دراردوگاه گسترش يافت و 

  .تعداد زيادي كشته را و بسياري را مبتال نمود
وه بر تداوم فراراز در روزهاي اخير، عال

هاي خانوادگي،  سازمان، حتي به صورت گروه
نقض جدي حقوق بشر اعضاي سابق فرقه 

  .رجوي صورت گرفته است
 چنين نقض حقوق بشري در عين حال 
جزو جرائم جنايي محسوب مي شود كه طبق 
مواد قانون جزاي جمهوري آلباني، مجازات 

فر در فاجعه خانواده دانا. زندان را در پي دارد
، زماني رخ داد كه )آبان ماه(اواخر ماه نوامبر 

خانواده دانافر تصميم به ترك فرقه رجوي 
پدر خانواده و دو پسرش نويد دانافر و . گرفتند

شاهپور دانافر از مسئول خود در فرقه رجوي 
خواستند تا به آنها اجازه دهند كه اردوگاه مانز 

ضاي را ترك كرده و مانند بسياري ديگر از اع
. سابق فرقه در شهر تيرانا زندگي كنند

فرماندهان اردوگاه به دستور مستقيم مريم 
رجوي، رهبر فرقه، به خانواده مورد نظر اجازه 
  .خروج از اردوگاه مانز و اقامت در تيرانا را ندادند

  
  اقدام به خودكشي

يكي از پسران، يعني شاهپور دانافر، با بريدن 
به خودكشي رگ هاي مچ دست خود اقدام 

مركز   » QSUT«شاهپور در بيمارستان . كرد
. بيمارستان دانشگاهي مادر ترزا بستري شد

ارگان هاي دولتي آلباني سكوت كثيفي را در 
قبال اين پرونده اقدام به خودكشي اختيار كرده 

  .اند
  

  نويد دانافر
پليس منطقه دورس و تيرانا در بيانيه هاي 

چنين موردي مطبوعاتي خود به هيچ وجه به 
رياست بيمارستان نيز كه در . اشاره نكرده اند

اين دردسر گرفتار شده است، سكوت كاملي را 
به پليس، پزشكان و رهبران . اختيار كرده است

فرقه رجوي يادآوري مي كنيم كه تحريك به 
خودكشي يك جرم كيفري است و مجازات آن 

به رهبران پليس در دورس و تيرانا . حبس است
نين مدير گلديس نانو ، آنچه را كه در و همچ

يكي از رسانه هاي آلباني در گزارشي از يك 
  .جنايت خانوادگي در فرقه رجوي پرده برداشت

تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري
در اين گزارش با اشاره » گازتا ايمپكت«سايت 

آلباني از جنايت به سابقه ورود فرقه رجوي به 
  :افشاگري كرد و نوشت» دانافر«عليه خانواده 

 در آخرين روزهاي 2013هاي  بين سال«
، چندين هزار 2016تا سال » بريشا«دولت دوم 

هاي  اي بين دولت نامه ايراني بر اساس توافق
المللي، كه هرگز علني نشد،  آلباني و جامعه بين
  .وارد آلباني گرديدند

  »3اشرف «نوادگي در افشاگري از يك جنايت خا
  

  مقامات آلباني حقوق بشر را : هاي آلبانيايي رسانه
   نقض كردندوطن تروريست بيبه خاطر يك 

 

  
  » شاهپور دانافر« رگ زني 

 
  اي در برابر فشارهاي فرقه
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مفاد آيين نامه اساسي عملكرد بيمارستان 
حضور دو نگهبان .  مي باشد2015مصوب سال 

چيزي كمتر از شكنجه رواني » تمام وقت«
نقض  .مداوم قرباني يعني شاهپور دانافر است

اي مجازات قانون به اين شكل فاحش به معن
هاي اداري و كيفري براي همه آلبانيايي هايي 
است كه با زير پا گذاشتن قانون و آيين نامه 
هاي جاري با فرقه رجوي در نقض حقوق بشر 

  .قرباني شاهپور دانافر همكاري مي كنند
  

مريم رجوي و زيردستانش مرتكب جرم 
  اند محروميت غيرقانوني از آزادي شده
كنم كه برادر  به افسران پليس يادآوري مي

شوهر فيكو، وزير كشور كنوني جمهوري آلباني، 
پس از حادثه اي با پليس، كه عمدا خبرنگار و 
فيلمبردار را به داخل پرتگاه هل داد، از متهم 

افسر پليس . كردن پليس مورد سؤال ابايي نكرد
مورد نظر پس از اين رسوايي اطالعاتي مبني 

م به خودكشي يك خارجي كه به عنوان بر اقدا
فردي تحت حمايت دولت آلباني در اين كشور 

 كنوانسيون 33 و ماده 27ماده (به سر مي برد 
پليس دورس و پليس . افشا نمود) چهارم ژنو

. تيرانا نمي توانند در اين خصوص ساكت باشند
اين بار ) Cuci(اميدواريم وزير كوچي 
 من علناً از مريم .زيردستان خود را متهم نكند

رجوي تروريست سابق مي خواهم كه 
سرنوشت مادر و دو پسر يعني شاهپور و نويد را 

اشرف «اين خانم هنوز در كمپ . روشن كند

معلوم نيست كه سه عضو . در مانز است» 3
ديگر خانواده، برخالف ميل خود يا داوطلبانه در 

ه آنان صرفاً در اردوگا. اردوگاه باقي مانده باشند
در مورد دوم، به پليس آلباني . گروگان هستند

كنم كه رئيس فرقه يعني مريم  يادآوري مي
رجوي و زيردستانش فراتر از هرگونه شك 
منطقي مرتكب جرم محروميت غيرقانوني از 

  .اند آزادي شده
  

  هنوز دير نشده است
هنوز دير نشده است كه مقامات آلبانيايي 

 با مريم دست از همكاري جنايتكارانه خود
رجوي تروريست سابق بردارند و جلوي نقض 
حقوق بشر افراد بيچاره را، كه در اردوگاه 

مشكالت . محبوس هستند، بگيرند»3اشرف «
  . تمام نشده است

براي تروريست سابق مريم رجوي ريختن 
تبعيت .  ادامه دارد3خون اعضاي اردوگاه اشرف 

در فرقه رجوي نه تنها توسط اعضاي عادي 
 توسط اعضاي عالي رتبه در اين فرقه نيز بلكه

  .كنار گذاشته مي شود
 در دو هفته گذشته يكي ديگر از اعضاي 
اين فرقه، خواننده بسيار معروف ايراني به نام 

اين خواننده هم . فرشاد، اردوي مانز را ترك كرد
مثل آقاي شاهپور دانافر چيزي نمي خواهد جز 

او اجازه اينكه مريم رجوي تروريست سابق به 
دهد كه در تيرانا به عنوان يك مرد آزاد، و نه به 

از . عنوان يك برده در اردوگاه مانز، زندگي كند
كنم و از پليس آلباني  اين فرصت استفاده مي

خواهم كه مراقب آقاي فرشاد باشد، زيرا او  مي
تحت فشار رواني مداوم از سوي فرماندهان فرقه 

ا از تروريست شما مي توانيد همه چيز ر. است
هاي سابق اين فرقه انتظار داشته باشيد، 
بنابراين از خدا مي خواهم كه پليس آلباني از 

  .آقاي فرشاد محافظت كند
تحقيقات مختصري كه انجام دادم برايم 
فاش شد كه يكي از فرماندهان فرقه رجوي با 

نام اصلي او اسماعيل (نام مستعار جواد خراسان 
اني شديدي بر آقاي فشار رو) مرتضايي است

  .فرشاد وارد كرده است
 اميدوارم پليس آلباني از آقاي فرشاد 
مراقبت كند و از هر گونه اتفاق غيرعادي مانند 
    قتل، خودكشي يا حتي قتلي كه به 

  ».شكل ديگري جلوه نمايد جلوگيري كند
  
  
 

 به تاريخ dt 7895 قانون شماره 99ماده 
 نوشته شده است را يادآوري 27/1/1995

باعث خودكشي يا اقدام به «: كنيم مي
خودكشي يك فرد شدن، در نتيجه بدرفتاري 
سيستماتيك يا ديگر رفتارهاي سيستماتيك 
كه به شدت به حيثيت وي لطمه مي زند، 

شخصي كه به او وابسته هستند يا توسط 
توسط شخصي كه داراي رابطه خانوادگي يا 
زندگي مشترك مي باشند، مجازات حبس از 

  ».سه تا هفت سال را در پي دارد
همه آن دسته از افسران پليس و پرسنل 
پزشكي كه دهان خود را در برابر چنين جنايتي 

 – سال حبس است 7 كه مجازات آن تا –
يد از خود بپرسند كه آيا ارزش آن را بسته اند، با

دارد كه براي تحقق هوس هاي جنايتكارانه يك 
پير زن و يك تروريست سابق غير سياسي 

  وطن مثل مريم رجوي به زندان بروند؟ بي
متأسفانه حتي اكنون كه در حال نگارش 
اين مقاله هستيم، نقض حقوق بشر در مورد 

ز يك قرباني مذكور، يعني فرد نجات يافته ا
از فيلم هاي . اقدام به خودكشي، ادامه دارد

آماتوري با تلفن همراه كه مخفيانه در 
بيمارستان گرفته شده مشخص است كه دو 
نگهبان مرد، از اعضاي فرقه رجوي، دائماً در 

به مدير جديد بيمارستان . كنار قرباني قرار دارند
 Albana(خانم آلبانا فيكو  Fico ( يادآوري

ستقرار دو نگهبان به اين شكل در كنم كه ا مي
كنار قرباني در تمام طول روز آشكارا مغاير با 
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 سوژه

 اردبيل استانمركز      اردبيل 

منتقل » 3اشرف«در به اصطالح اردوگاه » مانز«
  را ترك كردند و از آن خارجشدند، گروه 

  .شدند

شي از يك سازمان سابقا اين ايرانيان بخ
 در فهرست 2012تا سال . [تروريستي بودند

سازمان هاي تروريستي وزارت خارجه اياالت 
اين سازمان با نام هاي .] متحده قرار داشت

متعدد يا به عنوان بخشي از سازمان هاي 
پوششي مانند شوراي ملي مقاومت نيز شناخته 

به اين ايرانيان پناهنده در آلباني، . مي شود
با . عنوان اعضاي فرقه رجوي نيز معروف هستند

ورود اين سازمان از عراق به آلباني، يك سري 
اعضاي زن و . فرارازصفوف آنها صورت گرفت

مرد، چه زماني كه ايرانيان در حومه تيرانا 
مستقر شده بودند و چه زماني كه به شهر 

پس از اينكه آلباني تحت تاثير همه گيري 
 قرار گرفت، فرار از اردوگاه 19- ويروس كوويد

 نيز افزايش يافت، زيرا اين ويروس به 3اشرف 
طور قابل توجهي دراردوگاه گسترش يافت و 

  .تعداد زيادي كشته را و بسياري را مبتال نمود
وه بر تداوم فراراز در روزهاي اخير، عال

هاي خانوادگي،  سازمان، حتي به صورت گروه
نقض جدي حقوق بشر اعضاي سابق فرقه 

  .رجوي صورت گرفته است
 چنين نقض حقوق بشري در عين حال 
جزو جرائم جنايي محسوب مي شود كه طبق 
مواد قانون جزاي جمهوري آلباني، مجازات 

فر در فاجعه خانواده دانا. زندان را در پي دارد
، زماني رخ داد كه )آبان ماه(اواخر ماه نوامبر 

خانواده دانافر تصميم به ترك فرقه رجوي 
پدر خانواده و دو پسرش نويد دانافر و . گرفتند

شاهپور دانافر از مسئول خود در فرقه رجوي 
خواستند تا به آنها اجازه دهند كه اردوگاه مانز 

ضاي را ترك كرده و مانند بسياري ديگر از اع
. سابق فرقه در شهر تيرانا زندگي كنند

فرماندهان اردوگاه به دستور مستقيم مريم 
رجوي، رهبر فرقه، به خانواده مورد نظر اجازه 
  .خروج از اردوگاه مانز و اقامت در تيرانا را ندادند

  
  اقدام به خودكشي

يكي از پسران، يعني شاهپور دانافر، با بريدن 
به خودكشي رگ هاي مچ دست خود اقدام 

مركز   » QSUT«شاهپور در بيمارستان . كرد
. بيمارستان دانشگاهي مادر ترزا بستري شد

ارگان هاي دولتي آلباني سكوت كثيفي را در 
قبال اين پرونده اقدام به خودكشي اختيار كرده 

  .اند
  

  نويد دانافر
پليس منطقه دورس و تيرانا در بيانيه هاي 

چنين موردي مطبوعاتي خود به هيچ وجه به 
رياست بيمارستان نيز كه در . اشاره نكرده اند

اين دردسر گرفتار شده است، سكوت كاملي را 
به پليس، پزشكان و رهبران . اختيار كرده است

فرقه رجوي يادآوري مي كنيم كه تحريك به 
خودكشي يك جرم كيفري است و مجازات آن 

به رهبران پليس در دورس و تيرانا . حبس است
نين مدير گلديس نانو ، آنچه را كه در و همچ

يكي از رسانه هاي آلباني در گزارشي از يك 
  .جنايت خانوادگي در فرقه رجوي پرده برداشت

تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري
در اين گزارش با اشاره » گازتا ايمپكت«سايت 

آلباني از جنايت به سابقه ورود فرقه رجوي به 
  :افشاگري كرد و نوشت» دانافر«عليه خانواده 

 در آخرين روزهاي 2013هاي  بين سال«
، چندين هزار 2016تا سال » بريشا«دولت دوم 

هاي  اي بين دولت نامه ايراني بر اساس توافق
المللي، كه هرگز علني نشد،  آلباني و جامعه بين
  .وارد آلباني گرديدند

  »3اشرف «نوادگي در افشاگري از يك جنايت خا
  

  مقامات آلباني حقوق بشر را : هاي آلبانيايي رسانه
   نقض كردندوطن تروريست بيبه خاطر يك 

 

  
  » شاهپور دانافر« رگ زني 

 
  اي در برابر فشارهاي فرقه
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  خبرپيك

بازداشت جمعي از اعضاي فرقه رجوي به جرم قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و   پولشويي

  .باند شد
بر اساس اين سند، مشخص شد كه بين 

 ميالدي، همين باند قاچاق 2021 تا 2019هاي  سال
 را از آلباني فرقه عضو 400تالش كرده است حدود 

  .به فرانسه منتقل كند
، 2021 جوالي 18در . اما اين همه ماجرا نيست

وسط پليس كشف و ضبط يك محموله مواد مخدر ت
نرگس «شد و دو مقام ارشد فرقه رجوي يعني 

در . دستگير شدند» آقا حسن نايب«و » ابريشمچي
سند رسمي گزارش شده است كه آنها به ايفاي نقش 
محوري در سازماندهي و حمل محموله مواد مخدر 

اين دو نفر با دستور مستقيم . اند به ايتاليا اعتراف كرده
  .اند  آلباني آزاد شدهسفير امريكا در

به گفته يك منبع رسمي كه خواست نامش 
 2015فاش نشود، اين رويكرد جنايتكارانه به سال 

كنند كه اطالعات  اسناد و منبع ادعا مي. گردد بازمي
مربوط به اين جنايات نيز به سفارت آمريكا در تيرانا 

  .تحويل داده شده است
ي مي گويد، برا» اگزيت«به نوشته فارس، 

ارزيابي درستي سند با سفارت آمريكا تماس گرفته 

  .اما هيچ پاسخ رسمي داده نشده است
كه با » MEK«اين رسانه در ادامه نوشته است 

شود، يك  شناخته مي» مجاهدين خلق ايران«نام 
جوي ايراني است كه  گروه اپوزيسيون سياسي ستيزه

اگرچه . كند از سرنگوني حكومت فعلي حمايت مي
گذاري از آن زمان لغو شده اما قبالً توسط  ماين نا

اتحاديه اروپا، كانادا، آمريكا و ژاپن به عنوان يك 
آنها اكنون از . سازمان تروريستي شناخته مي شد

حمايت و حتي حمايت گسترده اتحاديه اروپا و 
، دولت 2013در سال  .آمريكا برخوردار هستند

 كه در آمريكا از اين فرقه در تبعيد درخواست كرد
آلباني مستقر شوند، اما آنها در ابتدا اين پيشنهاد را 

 3000آنها در نهايت موافقت كردند كه . رد كردند
 ميليون 20عضو را به كشور منتقل كنند و آمريكا 

دالر به آژانس پناهندگان سازمان ملل براي اين 
 عضو ديگر 280، 2016در سال . هدف كمك كرد

تحت حفاظت شديد در به آلباني به يك اردوگاه 
تعداد كمي از . ، شهر دورس نقل مكان كردند»مانز«

نگاران اجازه ورود به اين  محوطه را پيدا  روزنامه
  .اند كرده

تعدادي از اعضاي فرقه رجوي به جرم قاچاق 
مواد مخدر، قاچاق انسان و پولشويي در آلباني 

  .بازداشت شدند
به گزارش فراق، تعدادي از اعضاي فرقه رجوي 

اند   ميالدي به آلباني پناهنده شده2013كه از سال 
بر اساس يك سند رسمي كه توسط روزنامه آلبانيايي 

ه است، به دليل قاچاق مواد مخدر، قاچاق منتشر شد
  .اند انسان و پولشويي دستگير شده

آلباني گزارش داد، اين سند » اگزيت«روزنامه 
خطاب به يك گيرنده ديپلماتيك خارجي كه داراي 
امضا و مهر مدير اداره پليس جنايي در پليس ايالتي 
است، جزئيات يك برگه محرمانه از جرايم را ارائه 

ها شامل اعضاي اين فرقه  كه بنا بر گزارشدهد  مي
  .شود مي

در اين بيانيه آمده است كه دو عضو فرقه به 
همراه همدستان آلبانيايي و يوناني به دليل مشاركت 

 11در . مستقيم در قاچاق انسان دستگير شدند
 ميالدي، پليس يك خودرو حامل 2021جوالي 

. شهروندان سوري، عراقي و كرد را متوقف كرد
تحقيقات بيشتر منجر به دستگيري اعضاي اصلي 

  آلباني در ها رجوي براي جديد رسوايي
  2021 جوالي 18در » آقا حسن نايب«و » س ابريشمچينرگ«ماجراي دستگيري 

  

 اردبيل استانمركز      اردبيل استانمركز      

 

 

  

  

  
  

مادران، قربانيان فراموش شده فرقه «نماينده تشكل 
از تمامي خانواده هاي اسيران خواست كه براي » رجوي

آزادي فرزندان خود از چنبره فرقه رجوي تمام تالش هاي 
  خود را به كار گيرند

 

جمعي از خانواده هاي اسيران فرقه رجوي
حمايت از ايرانيان «تأسيس انجمن : گفتند

ترديد طليعه رهايي  ، بي»مقيم در آلباني
  .فرزندان ما خواهد بود

تحليلي فراق، در - به گزارش پايگاه خبري
 آذر ماه به مناسبت 9شنبه   سهمراسمي كه روز
در محل انجمن نجات » آسيال«تأسيس انجمن 

مركز تهران برگزار شد، جمعي از خانوادهاي 
اسيران گرفتار در فرقه رجوي اين رويداد مهم 
را جشن گرفته و اقدامي مبارك در مسير 

  .رهايي عزيزانشان عنوان كردند
 تشكل 

  .فرزندان خود انجام خواهيم داد

خانواده هاي : ثريا عبداللهي تصريح كرد
حامي اعضاي اين انجمن اسيران، پشتيبان و 

بوده و هر تالشي را كه نياز باشد براي رهايي 

مادران، قربانيان فراموش «نماينده
در اين مراسم ضمن اعالم » فرقه رجويشده 

حمايت «ها از تاسيس انجمن  خرسندي خانواده
: اظهار داشت» از ايرانيان مقيم در آلباني

تأسيس اين انجمن بي ترديد طليعه رهايي 
فرزندان ما از چنگال فرقه تروريستي رجوي 

  .خواهد بود

از تمامي خانواده هاي » ه فرقه رجوي
اسيران خواست كه براي آزادي فرزندان خود از 
چنبره فرقه رجوي تمام تالش هاي خود را به 

در اين ارتباط ويديويي ساير  .كار گيرند
هاي شركت كننده در مراسم، از اهداف  خانواده

 انجمن باخبر شده و در راستاي تاسيس اين
  .حمايت و پشتيباني از آن قول مساعد دادند

شد
وي در ادامه از تالش هاي حسن حيراني 
به عنوان مسئول اين انجمن در آلباني تشكر و 
قدرداني ويژه نمود و در يك ارتباط ويديويي 
 پيام پر از مهر و محبت خانواده ها را به اطالع

  .وي رساند
 مادران، قربانيان فراموش«نماينده تشكل 
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اردبيل ستانمركز      

شاكيان در ايران از جنابعالي براي استماع 
شهادت شاهدان و اظهارات شاكيان، براي سفر 
به ايران زيبا و تاريخي دعوت به عمل مي آورم 

ه هايي تا از نزديك شاهد رنج شاكيان و خانواد
باشيد كه فرزندانشان همچنان در اسارت 

مفتخر خواهيم . مجاهدين تحت ظلم هستند
شد كه دعوت حقير را بپذيريد، در ضمن 
مراحل قانوني سفر شما از مجاري رسمي 

    از اينكه دعوت ما را . پيگيري خواهد شد
  ».مي پذيريد بي نهايت سپاسگزارم

 

نماينده حقوقي شاكيان فرقه رجوي در 
الهه براي ايران، از دادستان ديوان بين المللي 

  .سفر به اين كشور دعوت كرد
  

تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري
كريم «صمد اسكندري با انتشار نامه اي به 

، دادستان ديوان كيفري بين المللي الهه »خان
از وي خواست تا براي تحقيق از شاكيان و 

  .شهود به ايران سفر كند
به نوشته انجمن نجات، در متن دعوت نامه 

  : اب كريم خان آمده استوي خط
با احترام به استحضار جنابعالي مي رساند «

اينجانب صمد اسكندري نماينده حقوقي 

  
  نماينده شاكيان فرقه رجوي از دادستان الهه براي سفر به ايران دعوت كرد

  

 كاريكاتور  
   

  »اشرف«جنايت رجوي در حق كودكان 
 

 

 

  

  
  

مسعود رجوي پس از 
طرح كثيف خود به نام 

 و » انقالب ايدئولوژيك«
طالق هاي اجباري در مقر 

، ماجراي حمله »اشرف«
ارتش عراق به كويت را در 

 بهانه اي كرد تا 1369سال 
  كودك را از870حدود 

  .والدينشان جدا كند
  

اغلب اين كودكان در 
سرنوشتي دردناك به يتيم 
خانه هاي اروپايي سپرده 
شدند و مورد سواستفاده هاي 

  .فراوان قرار گرفتند
  

ردبيل ا ستانمركز       ا ا

 مكث 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 سي پلني ماموري راستا بود كه هر از گاهنيهم
 صبح زود به درب اي نصف شب و  ، شب،يآلبان

 مراجعه كرده و او را با خود به يدي بيخانه آقا
  . بردندي مسياداره پل

 ي زنداني مدتي واهي هر بار او را به بهانه ها
 ي بعضيحت.  كردنديكرده و سپس آزاد م

 كي كرده و در دي تبعيگرياوقات او را به شهر د
 اردوگاه كي در اي و ي بازداشت خانگيمكان

 ي نگهدارسيبسته و حفاظت شده توسط پل
 ي بود تا ويدي خسته كردن بهدف . كردنديم

 كه يي خارج شده و به هر جاياز كشور آلبان
 نبود كه دهاي از آن بيدي بي خواهد برود وليم

 به وجود آمده طي شرامي بلرزد و تسليبه هر باد
 او تدارك هي كه علي توطئه اني آخردر .شود

 از يكيد داشتند او را در  شده بود قصدهيد
 ي رها كرده و به نوعهي همساي كشورهايمرزها

 آن قدر تي وضعيحت. ندي نمايرقانونياخراج غ
 يدي قصد داشتند بايخطرناك شده بود كه گو

 به قتل برسانند و همانجا يرا در نقطه صفر مرز
 يدي دوستان بياريكار را تمام كنند اما باهوش

ان و به خصوص تالش  جداشدگري و سارانايدر ت
 متعدد به ي هاتي خانواده اش و شكايها

 را شاني نتوانستند سر اي و جهانيمراجع قانون
 اردوگاه كياما دوباره او را به . دي خاك نماريز

 را محدود شاني كرده و هر گونه تحرك اديتبع
 خروج از اردوگاه ق كه او حيينمودند تا جا

 نيز هدف از ابا.   وجه نداشتچيرا به ه) زندان(
 بود تا يدي نمودن بيهمه توطئه ها عاص

  . را بدهديخودش درخواست خروج از آلبان
 مي قصد تسليدي منا الذله كه بهاتي هاما

شدن و كوتاه آمدن از حق و حقوق مسلم خود 
 كي بعد از گذشت حدود سرانجام .را نداشت
 ،ي قانونري و غي از بازداشت اجبارميسال ون

 2021 اكتبر 18ه مصادف با  روز دوشنبيديب
 شده بود ي كه در آن به اجبار زندانياز اردوگاه

 رانايآزاد شد و به نزد دوستان خود در ت
 مراسم  استقبال گرم در كي ي ويبرا. بازگشت

ار مورد توجه قرار ينظر گرفته شده بود كه بس
 ي باشد قطعا در انتهايستادگيهر جا ا. گرفت

 ني ااميپ.  منتظر ما استيروزي پريمس
 كه به جهت ي كسانژهي به همه و به ويستادگيا

 قرار دي فشار و تهدري زي رجويتوطئه ها
 به امشيپ.  استيروزي پدي تردي برنديگ يم

 دي است كه نترسني هم االتيافراد داخل تشك
 د،يري جزم كرده و همت خود را به كار گمو عز
جز خود شما .  منتظر شماستيي و رهايآزاد
 شما را صادر كند، ي تواند سند آزادي نميكس

 تا فرشته دي نباشيي صبح طالكيمنتظر 
 ي از راه برسد و شما را از اسارتگاه هاييرها
 به دي تواني نجات دهد فقط خودتان ميرجو

 محرك امل عوهي بقديخودتان كمك كن
  .هستند و مشوق

 

   با ايستادگي ثابت كرد انتهاي مسير پيروزي است»احسان بيدي«
  

 نجات
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ي 
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ه 
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استانمركز      

  صبح

 از مي سال و نكي گذشت حدود بعد از
 عضو كي ،يدي احسان بي قانونريبازداشت غ

 26 روز دوشنبه ي و،يجداشده از فرقه رجو
مهر ماه از زندان آزاد شد و نزد دوستان خود در 

  . بازگشترانايت
 از همان يدي گزارش فراق، احسان ببه
 در سال ي زمان انتقال فرقه به كشور آلبانيابتدا

 سازمان ملل در ي عاليايساري توسط كم2015
 البته .امور پناهندگان در آن كشور مستقر شد

 كرده يي در كشور عراق از فرقه اعالم جدايديب
 نيي شد تا تعي مي  نگهدارايساريبود و نزد كم

 كه مي از آن زمان، شاهد بودبعد . گرددفيتكل
 كنند با ي تالش ميهر روز عناصر فرقه رجو

 يدا را از كشور آلبان بنده خني اي الهيهر ح
 كه ي خصوص از هر امكاننياخراج كنند و در ا

 همه ني اعلت . كردندي توانستند استفاده ميم
 رهبران ري و ساي رجوكيستري هي هاتيفعال
 بود ني ايدي احسان بهي فرقه خطرناك علنيا

 ني اي افراد در فرقه رجوري به سايكه حضور و
د آزاد بود و  شوي داد كه مي را مامي و پزهيانگ

  . كرديآزاد زندگ
 ي براي خطرناكاري بسامي پني ادي ترديب

 محسوب يدي بي از سوي رجوالتيداخل تشك
 ي كه سران فرقه رجوي شد، آن هم در زمانيم

 القاء التي را به داخل تشكامي پنيعكس ا
 شود بدون ي گفتند كه نمينموده و م

 در ي و ضوابط رجوالتي و تشكيدئولوژيا
 كرد؛ همگان موظف ي زندگروني بيايدن

  دي نفس بنده، برده و مرني كه تا آخرتندهس
 همواره يدي حضور باما . بمانندي باقيرجو

 ي ضد انسانالتي حرف ها و تمانينقض كننده ا
 خاطر بود كه تالش ني به همقايدق.  بوديرجو
 از صحنه ي صورت گرفت تا وياري بسيها
 هر ي رجو آنجا كه فرقهاز . حذف شوديآلبان
 كه به بن بست بخورد مسائلش را با خرج ييجا

 ها و ي از سعوديافتي دريكردن پول ها
 عناصر ي كند، برخي ها حل مستيونيصه

 تا دندي را خري و وزارت كشور آلبانسيفاسد پل
در .  برسندشانيبتوانند به اهداف ضد انسان

ردبيل 

     1400  پاييز   ا 29شماره  
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   فــراق نامه فــراق نامه 
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31  
ا

 

 

  .مي كردند

اين نمايش نامه، حكايت خانواده هاي 
اعضاي گرفتار در فرقه تروريستي رجوي است 
كه پاي حصارهاي پادگان اشرف در عراق 
نشسته و يك نفس بچه هايشان را صدا 

زدند و در مقابل تهمت و توهين و تهديد به  مي
ل گرد دريافت عالوه سنگ و پاره آجر و تكه مي

ن فرقه چشم انتظاري خانواده هاي اسيرا
در نمايش » اشرف«رجوي در پشت حصارهاي 

  .بازخواني شد» بابا آدم«اي به نام  نامه

  گيشه

 اردبيل استانمركز      

شرف«بازخواني چشم انتظاري در پشت حصارهاي  

به » بابا آدم«به گزارش فراق، اجراي نمايش 
نويسندگي و كارگرداني ليلي عاج و تهيه 
كنندگي امير حسين شفيعي، در ميان حضور 

 26قابل توجه تماشاگران، از شامگاه چهارشنبه 
ارسوي مجموعه تئاتر شهر آبان در تاالر چه

  .تهران آغاز شده است

  »ا
  »بابا آدم« در نمايش 

در داستان اين نمايش فردي به اسم غفار 
معروف به بابا آدم همراه با همسرش به پشت 
حصارهاي پادگان اشرف در عراق رفته و 
پسرشان عليرضا را از بلندگو ها صدا مي زنند 
اما صداي بلندگوهاي قوي آن طرف كه مدام 
سرودهاي سازمان را پخش مي كند اجازه 

در اين . صدا به پسرشان را نمي دهدرسيدن 
ميان نه تنها خبري از فرزند نمي شود بلكه 

  .سنگي پيشاني بابا آدم را مي شكافد
نمايشي فوق العاده تأثيرگذار كه درد و رنج 
دسته سوم از قربانيان فرقه تروريستي رجوي را 
بيان مي دارد و از ابعاد مختلف و واقعي و كامال 

  .پردازدهنرمندانه به آن مي 
اين  به نوشته انجمن نجات، در روز اول

ش، مدير عامل انجمن نجات در جمع 
بازيگران بر روي صحنه حاضر شد و براي 

هاي  تماشاگران، توضيحاتي در خصوص فعاليت
.  انجمن نجات و خانواده هاي چشم انتظار داد

ابراهيم خدابنده از خانم عاج و آقاي شفيعي و 
ن نمايش تشكر كرد و آن را ديگر دست اندركارا

ارائه اثري فوق العاده و بي نظير خواند كه مي 
تواند تا حدي غم و اندوه قربانيان فراموش شده 
فرقه رجوي را براي مخاطب به نمايش 

نماي

    
  . بگذارد

بر اساس اطالعات منتشر شده نمايش 
از تاريخ ياد شده تا اطالع بعدي هر » بابا آدم«

 به مدت 18:30 ساعت شب به غير از شنبه ها
 هزار تومان 40 دقيقه و قيمت بليت 80زمان 

  .روي صحنه خواهد بود
  

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 سي پلني ماموري راستا بود كه هر از گاهنيهم
 صبح زود به درب اي نصف شب و  ، شب،يآلبان

 مراجعه كرده و او را با خود به يدي بيخانه آقا
  . بردندي مسياداره پل

 ي زنداني مدتي واهي هر بار او را به بهانه ها
 ي بعضيحت.  كردنديكرده و سپس آزاد م

 كي كرده و در دي تبعيگرياوقات او را به شهر د
 اردوگاه كي در اي و ي بازداشت خانگيمكان

 ي نگهدارسيبسته و حفاظت شده توسط پل
 ي بود تا ويدي خسته كردن بهدف . كردنديم

 كه يي خارج شده و به هر جاياز كشور آلبان
 نبود كه دهاي از آن بيدي بي خواهد برود وليم

 به وجود آمده طي شرامي بلرزد و تسليبه هر باد
 او تدارك هي كه علي توطئه اني آخردر .شود

 از يكيد داشتند او را در  شده بود قصدهيد
 ي رها كرده و به نوعهي همساي كشورهايمرزها

 آن قدر تي وضعيحت. ندي نمايرقانونياخراج غ
 يدي قصد داشتند بايخطرناك شده بود كه گو

 به قتل برسانند و همانجا يرا در نقطه صفر مرز
 يدي دوستان بياريكار را تمام كنند اما باهوش

ان و به خصوص تالش  جداشدگري و سارانايدر ت
 متعدد به ي هاتي خانواده اش و شكايها

 را شاني نتوانستند سر اي و جهانيمراجع قانون
 اردوگاه كياما دوباره او را به . دي خاك نماريز

 را محدود شاني كرده و هر گونه تحرك اديتبع
 خروج از اردوگاه ق كه او حيينمودند تا جا

 نيز هدف از ابا.   وجه نداشتچيرا به ه) زندان(
 بود تا يدي نمودن بيهمه توطئه ها عاص

  . را بدهديخودش درخواست خروج از آلبان
 مي قصد تسليدي منا الذله كه بهاتي هاما

شدن و كوتاه آمدن از حق و حقوق مسلم خود 
 كي بعد از گذشت حدود سرانجام .را نداشت
 ،ي قانونري و غي از بازداشت اجبارميسال ون

 2021 اكتبر 18ه مصادف با  روز دوشنبيديب
 شده بود ي كه در آن به اجبار زندانياز اردوگاه

 رانايآزاد شد و به نزد دوستان خود در ت
 مراسم  استقبال گرم در كي ي ويبرا. بازگشت

ار مورد توجه قرار ينظر گرفته شده بود كه بس
 ي باشد قطعا در انتهايستادگيهر جا ا. گرفت

 ني ااميپ.  منتظر ما استيروزي پريمس
 كه به جهت ي كسانژهي به همه و به ويستادگيا

 قرار دي فشار و تهدري زي رجويتوطئه ها
 به امشيپ.  استيروزي پدي تردي برنديگ يم

 دي است كه نترسني هم االتيافراد داخل تشك
 د،يري جزم كرده و همت خود را به كار گمو عز
جز خود شما .  منتظر شماستيي و رهايآزاد
 شما را صادر كند، ي تواند سند آزادي نميكس

 تا فرشته دي نباشيي صبح طالكيمنتظر 
 ي از راه برسد و شما را از اسارتگاه هاييرها
 به دي تواني نجات دهد فقط خودتان ميرجو

 محرك امل عوهي بقديخودتان كمك كن
  .هستند و مشوق
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استانمركز      

  صبح

 از مي سال و نكي گذشت حدود بعد از
 عضو كي ،يدي احسان بي قانونريبازداشت غ

 26 روز دوشنبه ي و،يجداشده از فرقه رجو
مهر ماه از زندان آزاد شد و نزد دوستان خود در 

  . بازگشترانايت
 از همان يدي گزارش فراق، احسان ببه
 در سال ي زمان انتقال فرقه به كشور آلبانيابتدا

 سازمان ملل در ي عاليايساري توسط كم2015
 البته .امور پناهندگان در آن كشور مستقر شد

 كرده يي در كشور عراق از فرقه اعالم جدايديب
 نيي شد تا تعي مي  نگهدارايساريبود و نزد كم

 كه مي از آن زمان، شاهد بودبعد . گرددفيتكل
 كنند با ي تالش ميهر روز عناصر فرقه رجو

 يدا را از كشور آلبان بنده خني اي الهيهر ح
 كه ي خصوص از هر امكاننياخراج كنند و در ا

 همه ني اعلت . كردندي توانستند استفاده ميم
 رهبران ري و ساي رجوكيستري هي هاتيفعال
 بود ني ايدي احسان بهي فرقه خطرناك علنيا

 ني اي افراد در فرقه رجوري به سايكه حضور و
د آزاد بود و  شوي داد كه مي را مامي و پزهيانگ

  . كرديآزاد زندگ
 ي براي خطرناكاري بسامي پني ادي ترديب

 محسوب يدي بي از سوي رجوالتيداخل تشك
 ي كه سران فرقه رجوي شد، آن هم در زمانيم

 القاء التي را به داخل تشكامي پنيعكس ا
 شود بدون ي گفتند كه نمينموده و م

 در ي و ضوابط رجوالتي و تشكيدئولوژيا
 كرد؛ همگان موظف ي زندگروني بيايدن

  دي نفس بنده، برده و مرني كه تا آخرتندهس
 همواره يدي حضور باما . بمانندي باقيرجو

 ي ضد انسانالتي حرف ها و تمانينقض كننده ا
 خاطر بود كه تالش ني به همقايدق.  بوديرجو
 از صحنه ي صورت گرفت تا وياري بسيها
 هر ي رجو آنجا كه فرقهاز . حذف شوديآلبان
 كه به بن بست بخورد مسائلش را با خرج ييجا

 ها و ي از سعوديافتي دريكردن پول ها
 عناصر ي كند، برخي ها حل مستيونيصه

 تا دندي را خري و وزارت كشور آلبانسيفاسد پل
در .  برسندشانيبتوانند به اهداف ضد انسان

ردبيل 

     1400  پاييز   ا 29شماره  
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ا

 

 

  .مي كردند

اين نمايش نامه، حكايت خانواده هاي 
اعضاي گرفتار در فرقه تروريستي رجوي است 
كه پاي حصارهاي پادگان اشرف در عراق 
نشسته و يك نفس بچه هايشان را صدا 

زدند و در مقابل تهمت و توهين و تهديد به  مي
ل گرد دريافت عالوه سنگ و پاره آجر و تكه مي

ن فرقه چشم انتظاري خانواده هاي اسيرا
در نمايش » اشرف«رجوي در پشت حصارهاي 

  .بازخواني شد» بابا آدم«اي به نام  نامه

  گيشه

 اردبيل استانمركز      

شرف«بازخواني چشم انتظاري در پشت حصارهاي  

به » بابا آدم«به گزارش فراق، اجراي نمايش 
نويسندگي و كارگرداني ليلي عاج و تهيه 
كنندگي امير حسين شفيعي، در ميان حضور 

 26قابل توجه تماشاگران، از شامگاه چهارشنبه 
ارسوي مجموعه تئاتر شهر آبان در تاالر چه

  .تهران آغاز شده است

  »ا
  »بابا آدم« در نمايش 

در داستان اين نمايش فردي به اسم غفار 
معروف به بابا آدم همراه با همسرش به پشت 
حصارهاي پادگان اشرف در عراق رفته و 
پسرشان عليرضا را از بلندگو ها صدا مي زنند 
اما صداي بلندگوهاي قوي آن طرف كه مدام 
سرودهاي سازمان را پخش مي كند اجازه 

در اين . صدا به پسرشان را نمي دهدرسيدن 
ميان نه تنها خبري از فرزند نمي شود بلكه 

  .سنگي پيشاني بابا آدم را مي شكافد
نمايشي فوق العاده تأثيرگذار كه درد و رنج 
دسته سوم از قربانيان فرقه تروريستي رجوي را 
بيان مي دارد و از ابعاد مختلف و واقعي و كامال 

  .پردازدهنرمندانه به آن مي 
اين  به نوشته انجمن نجات، در روز اول

ش، مدير عامل انجمن نجات در جمع 
بازيگران بر روي صحنه حاضر شد و براي 

هاي  تماشاگران، توضيحاتي در خصوص فعاليت
.  انجمن نجات و خانواده هاي چشم انتظار داد

ابراهيم خدابنده از خانم عاج و آقاي شفيعي و 
ن نمايش تشكر كرد و آن را ديگر دست اندركارا

ارائه اثري فوق العاده و بي نظير خواند كه مي 
تواند تا حدي غم و اندوه قربانيان فراموش شده 
فرقه رجوي را براي مخاطب به نمايش 

نماي

    
  . بگذارد

بر اساس اطالعات منتشر شده نمايش 
از تاريخ ياد شده تا اطالع بعدي هر » بابا آدم«

 به مدت 18:30 ساعت شب به غير از شنبه ها
 هزار تومان 40 دقيقه و قيمت بليت 80زمان 

  .روي صحنه خواهد بود
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 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      
شاكيان در ايران از جنابعالي براي استماع 
شهادت شاهدان و اظهارات شاكيان، براي سفر 
به ايران زيبا و تاريخي دعوت به عمل مي آورم 

ه هايي تا از نزديك شاهد رنج شاكيان و خانواد
باشيد كه فرزندانشان همچنان در اسارت 

مفتخر خواهيم . مجاهدين تحت ظلم هستند
شد كه دعوت حقير را بپذيريد، در ضمن 
مراحل قانوني سفر شما از مجاري رسمي 

            از اينكه دعوت ما را . پيگيري خواهد شد
  ».مي پذيريد بي نهايت سپاسگزارم

 

نماينده حقوقي شاكيان فرقه رجوي در 
الهه براي ايران، از دادستان ديوان بين المللي 

  .سفر به اين كشور دعوت كرد
  

تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري
كريم «صمد اسكندري با انتشار نامه اي به 

، دادستان ديوان كيفري بين المللي الهه »خان
از وي خواست تا براي تحقيق از شاكيان و 

  .شهود به ايران سفر كند
به نوشته انجمن نجات، در متن دعوت نامه 

  : اب كريم خان آمده استوي خط
با احترام به استحضار جنابعالي مي رساند «

اينجانب صمد اسكندري نماينده حقوقي 

  

  كاريكاتور ����

   

  »اشرف«جنايت رجوي در حق كودكان 
 

 

 

  

  
  

مسعود رجوي پس از 
طرح كثيف خود به نام 

 و » انقالب ايدئولوژيك«
طالق هاي اجباري در مقر 

، ماجراي حمله »اشرف«
ارتش عراق به كويت را در 

 بهانه اي كرد تا 1369سال 
  كودك را از870حدود 

  .والدينشان جدا كند
  

اغلب اين كودكان در 
سرنوشتي دردناك به يتيم 
خانه هاي اروپايي سپرده 
شدند و مورد سواستفاده هاي 

  .فراوان قرار گرفتند
  

  

  نماينده شاكيان فرقه رجوي از دادستان الهه براي سفر به ايران دعوت كرد
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 های اسیران فرقه رجوی ای در حوزه خانواده ترین گروه رسانه ترین و پرمخاطب فعال
 

 

 

جاتان  جمن ـن
 مرکز استان اردبیل 

 

 

  تحلیلی  -فصلنامه  خبری  0011 پاییز      29شماره 
 

  

 

انجمن  ریخبر خوب مد
 یهاخانواده یبرا «الیآس»

 یفرقه رجو رانیاس

گشایش در سفر 
 خانواده ها 

 به آلبانی
  

 

« ۳اشرف »
 جهنمدروازه 

  است
 

رجوی دشمن 

 زندگیو  عشق

 

 &نیندازيدخود را به دست خويش به هالكت &
 

 951سوره  مباركه بقره / 

 

نفر در آن  0222كه حدود « 3اشرف »وی در آلبانی موسوم به مقر فرقه رج

 سرنوشت خود را به دست شیطانی به نام رجوی سپردند

 برگزار شد« حمایت از ایرانیان مقیم در آلبانی»جشن تأسیس انجمن 

 طلیعه رهایی فرزندان ما خواهد بود «آسیال»انجمن 

 

 در تیرانا وصال عاشقانه

 ریدبکا الله، غنچه بیارید
 

 

استانداردهای 
فرقه وحشی 

 رجوی
در حق 
کودکان 

 «اشرف»
 

 گفت و گوی فراق با رضا مزگی نژاد

 :عضو جداشده در آلبانی 

 یفرقه رجو

 آفتاب لب بام است 
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