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 های اسیران فرقه رجوی ای در حوزه خانواده ترین گروه رسانه ترین و پرمخاطب فعال
 

 

 

جات  انجمن ـن
 مرکز استان اردبیل 

 

 

  تحلیلی -فصلنامه  خبری    0011زمستان    01شماره 
 

  

 یاسکندر صمد
 یرجو یستیترور فرقه انیشاک نماینده 

 است کینزد یرجو محاکمه روز
 
 
 
 
 
 

 در جهت یدولت آلبان
 توجه به درخواست خانواده ها 

 بردارد یگام عمل 

  9831روایتی از نوروزِ 
 «اشرف»مقابل درب 

 

 «8 اشرف» در یتیامن دیشد ریتداب
  نجات انجمن عامل ریمد

 طیشرا دری رجو فرقهی اعضا
 کنندیمی زندگ نینوی داربرده

 

 

« علی بیگلری»کتاب خاطرات 
 منتشر شد

علی »خاطرات « تلخی رهایی»کتاب 
اسیر نجات یافته از فرقه رجوی « بیگلری

 .شده منتشر شد
 از نجات یافته های فرقه« علی بیگلری»

خاطرات وی از مقر مخوف  رجوی است که
توسط جواد کامور بخشایش به « اشرف»

 .تحریر درآمده است رشته
« تلخی رهایی»ای صفحه ۰۲۳کتاب 

 حاوی تصاویر و مدارکی از حقایق دردناک

 فرقه تروریستی رجوی می باشد. 
پردازد که کتاب به داستان نوجوانی می

جبهه جنگ با عراق گردیده و اسیر  عازم
شود. این نوجوان پس از چند میعراقی ها 

اسارت در عراق توسط اعضای سازمان  سال
مجاهدین فریب داده شده و به قرارگاه 

 .… کشانده می شود و اشرف
این کتاب توسط انتشارات سوره مهر به 

روانه بازار به زودی هزار تومان  ۵۸قیمت 
 .می شود
 

 سالم به بهار

 خوش شود حالغبار غم برود 
 

 فراق یگووگفت
 جداشده عضو «یشکر غالمرضا» با 

 یآلبان در یرجو فرقه از 

 برد نیب از را نسل کی یرجو
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 از کارگرفتن یبرا زنان از یابزار استفاده 

 
 ای به نامبررسی مقوله

کودک سربازی در فرقه تروریستی  
 رجوی از نگاه حقوق بین الملل

 های روا شدهظلم
 در خصوص 

 کودکان رشد یافته 
 در چارچوب

 فرقه رجوی 
 

 

 :ابراهیم مرادی

سال از  ۰۲
 عمرم را

 نزد رجوی
 به هدر دادم
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  2 غبار غم برود حال خوش شود  

 3 اندازدیم لرزه به را یرجو انیبن ،عشق 

 4! دیبخر شلوار دییایب مردم 

  ِ5« اشرف»مقابل درب  9331روایتی از نوروز  

  7بهترین روز زندگی من 

 1 مپرس  چیه و درنه راه به یپا تو 

 91ای به نام کودک سربازی در فرقه تروریستی رجوی از نگاه حقوق بین المللبررسی مقوله 

 توسط دالر ونیلیم 91 پرداخت: یرجو مسعود حفاظت بقسا مسئول دهنده تکان یافشاگر 

 93ی آلبان دولت به کایآمر

 کی یرجو: یآلبان در یرجو فرقه از جداشده عضو «یشکر غالمرضا» با فراق یگووگفت 

 94 برد نیب از را نسل

91است کینزد یرجو محاکمه روز: یرجو یستیترور فرقه انیشاک نماینده ،یاسکندر صمد 

 97 هیترک در یرجو انیقاچاقچ باند دام در یگرفتار نحوه از «رستگار رجیا» تیروا 

111 93 شدند محبوس« 3 اشرف» درون زن 

23 بازان میمر یبازاز حقه یتبلور ،یمل یاریهم 

ی هاتالشثمره :گذشته در یک سال  مروری بر مهمترین رویداده های فرقه رجوی

 27 ههال دادگاه در هاخانواده و انیقربان

 طیشرا دری رجو فرقهی اعضا: « الیآس» انجمن سیرئ به خطاب نجات انجمن عامل ریمد 

 31 کنندیمی زندگ نینوی داربرده

 39 است راه نجات فقط گزینه خروج 
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کشور هم تحت امر  نیا سیشده و متاسفانه پل
خود را  یستیضد ترور نیمامور تکاران،یجنا
زن و شوهر کهنسال به  نیبرخورد با ا یبرا
اعزام کرد. واقعا شرم آور است، ننگ و  دانیم

ممانعت از               یکه برا یبر کسان نینفر
دست و پا           به نیچن نیا یخانوادگ دارید
 افتند. یم

بر اثر  یگفته شده که دولت آلبان بارها
 یسو و برخ کیاز  کایسفارت آمر یفشارها

 یکیبهمن ماه دو فرد مسن از خانواده  لیاوا
ظور توانستند به من یفرقه رجو رانیاز اس

 سفر کنند. یخود به آلبان زیمالقات با عز
به اتفاق  ینیاله حسفرج دیسع ییدا

مقر اشرف  یباکانه خود را جلو یهمسرش ب
بر همگان  گریرا بار د یرجو یاهیرساند و روس

بود محمدحسن  نجایثابت نمودند. نکته جالب ا
رفته  یکه از سوئد به آلبان یو فائزه بالل ییرضا

 یمعرف ستیترور یوران رجوبودند توسط مزد

 نیشوند به ا یم دهیکه با پول خر نیمسئول
دست  یخطرناک و ضد بشر یها یگونه باز

 .زندیم
دولت  ایاست که آ نیسوال ا یطور واقع به

صد دارد وارد خود ق یگونه رفتارها نیبا ا یآلبان
 اروپا شود؟ هیحوزه شنگن در اتحاد

« ۳اشرف »گرفتار در  رانیاس یها خانواده
گونه   نیا یدانند تا جلو یخود را متعهد م

 نیکه در ا یو تمام کسان یرجو ثانهیاعمال خب
کنند،  یم یهمکار یضد انسان یگونه رفتارها

 .دینما یستادگیا
 نیکه با ا ییضمن محکوم کردن رفتارها ما

ساعت در  نیخانواده انجام شد و آن ها را چند
آنان  یشخص لیبازداشت نگه داشته و تمام وسا

 یکه دولت آلبان میخواه یرا مصادره نمودند م
 یدر جهت توجه به درخواست خانواده ها

 بردارد. یبه منظور مالقات گام عمل یرانیا
زود متوجه  ای رید یگمان دولت آلبان یب

آن  یو خطرها یرجو یستیسابقه فرقه ترور
جامعه خود خواهد شد اما اگر زود به  یبرا
به  ییها بینبرد با آس یپ انیجر نیا قتیحق

مراتب بدتر از گذشته دردناک خود مواجه 
 خواهد شد.

 

 ضمن! دیبخر شلوار دییایب ست،ین یخاص
 نیا بهانه رانیا ملت یاریهوش از یخوشحال

 چیه رانیا مردم مییبگو که شد مختصر زهیوج
 .ندکن ینم فراموش را تکارانیجنا نیا گاه

 ،یبر موکت انت،یخ ۳۳ از پس ها یرجو
 و کور ترور ۰۰۱۱۱ ساله، سه دختر زدن آتش
 از «ریالحم صوت» مورد دو پخش به حاال …

 .شدند دلخوش گورشان به گور رهبر
 نیا به نسبت مردم یتفاوت یب از یجدا
 توانند ینم نینش یآلبان یها لیفس عرعرها،
 نرایا یها ابانیخ در یکس کنند هم تجسم
 مجاهد من دیبگو که باشد داشته را نیا جرئت
 .شود چه بعد و هستم خلق

 یها یپوشک طرف از یاتیعمل توانِ تینها

 یصدا مورد چند انتشار چند وقت پیش
 به منتسب رانیا یها ابانیخ در گوشخراش

 یمرگ ذوق موجب یرجو فرقه یبریسا میت
 .شد فرقه نیا یها رسانه
 یواقع ای یعلج از فارغ فراق، گزارش به
 هم برکت به ها یرجو که صداها نیا بودن

 سمیالیامپر یعنی! خود نهیرید دشمن با یالگیپ
 و کنند وارد یآلبان به ییوترهایابرکامپ توانستند

 دهند، انجام زین یاقدامات ابزارها، نیا توسط
 نیا به رانیا مردم پاسخ و واکنش جالب نکته
 .است دار شناسنامه تکارانیجنا

 پشت در دستفروش کی یصدا دنیشن
 اریبس لحن با که ها لیفا نیا از یکی صحنه

 زیچ د،یکن ول را ها نیا گفتیم قدرتمندانه

 گرفتن یبرا افراد دادن بیفر ن،ینش یآلبان
 تپه پشت و ها ابانیب در یرجو میمر با ریتصو

 مانند وزوز یصدا نیهم جادیا یگاه از هر و ها
 را مردم خاطر یاندک که است مزاحم مگس
 .کند یم مکدر

 یها قتل از پر یرجو فرقه اهیس کارنامه
 و یاخالق ییرسوا ت،یجنا انت،یخ مشکوک،
 ترور و عام قتل بدتر همه از و یجنس انحرافات

 ستهیشا لذا بوده، ابانیخ و کوچه گناه یب مردم
 زمانیعز هنیم جوانان خصوص به مردم است

 ملعبه تهناخواس تکارانیجنا نیا سوابق مطالعه با
 یمجاز یفضا در یرجو یولگردها دست
 .نشود
 !دیبخر شلوار دییایب د،یکن ول را ها نیا

 بردارد یدر جهت توجه به درخواست خانواده ها گام عمل یدولت آلبان

 !دیبخر شلوار دییایب مردم
৷یپناه سجاد دکتر 
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 زندگی

 

 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

 نیتر یاصل جامعه از فرد داشتن نگه جدا
 تا است یرجو فرقه جمله از ها فرقه یژگیو

 و چون یب و دگم نیقوان به آنها بیترت نیبد
 .کنند عادت فرقه یچرا

 یزندگ یرجو فرقه در که یکسان همه
 یزندگ که دارند را چالش نیا شهیهم کنندیم
 است؟ یچطور قهفر از رونیب

 یها تیواقع با که ترسند یم نیا از شهیهم
 فرقه و شوند روبرو رونیب و یعاد یزندگ
 درون در را ترس نیا کند یم یسع شهیهم

 .کند تیتقو نفرات
 و نفرات بتوانند که یروش هر با فرقه رهبران

 نگه دور رونیب یایدن یزندگ از را خود یاعضا
 کال و مادر پدر، د،فرزن همسر، خانواده،. دارندیم

 بدهد عاطفه و یزندگ و عشق یبو که یهرچ
 هم لیدل نیهم به و. است دشمن آن با یرجو
 نیا از را سازمان یاعضا که کند یم یسع

 یاعضا ذهن در را آنها و داشته نگه دور مقوالت
 .دهد جلوه ارزش ضد یرجو فرقه در گرفتار

 یاعضا دیبا چرا یرجو است نیا سوال حال
 نیچن با را فرقه نیا مخوف التیتشک در رگرفتا

 کنترل یانسان ضد یرفتارها و ها تیمحدود
 یعضو هر اگر که چرا. است روشن پاسخ کند؟

 خود یخداداد و یذات یها ارزش به بخواهد
 فرقه یها ارزش از دیبا الجرم شود کینزد

 است یزندگ و زن و خانواده ضد که یرجو
 .کند یدور

 جامعه از فرد اشتند نگه جدا است یهیبد
 یرجو فرقه جمله از ها فرقه یژگیو نیتر یاصل

 و دگم نیقوان به آنها بیترت نیبد تا. است
 یبرا فرقه. کنند عادت فرقه یچرا و چونیب

 که سازد یم یدیجد یایدن گرفتارش یاعضا
 ها انسان اجتماع و جامعه با آن ابعاد یتمام در

 .نوادهخا ضد و عاطفه یب یایدن. است متفاوت
 از اعضا نیتمک و تعادل حفظ یبرا ها فرقه

 در دشمن کی ساختن ازمندین فرقه، یرهبر
 از رونیب در فرقه در گرفتار یاعضا ذهن

 بیترت نیبد تا. هستند یالتیتشک یحصارها
 یراستا در و ترسانده رونیب یایدن از را آنان

 .ببرند را بهره نیشتریب خود یانسان ضد اهداف

 را اعضا یوجود جوهره و ابعاد یتمام ها فرقه
 شان مسائل نیتر یعموم تا نیتر یخصوص از
 در که یزیآم نیتوه شکل به را التیتشک در
 یسع و کرده کنترل نشده دهید ایدن یجا چیه
 قطع رونیب یایدن از را آنان ارتباط کنندیم

 از قبل فرقه رهبران نیبنابرا .اند کرده و کنند
 یحصارها با را زمانسا یاعضا بخواهند نکهیا
 یذهن یحصارها با را آنها کنند کنترل یکیزیف

 نیا از خروج هرگونه نیبنابرا. کشند یم بند به
 وحشت و ممکن ریغ یامر ظاهر در حصارها

 .رسد یم بنظر نیآفر
 در خانواده و یزندگ به عشق با توان یم اما

 در یپا و گذاشت کنار را ها یسخت یطیشرا هر
 .گذاشت نهاانسا خوب یایدن

 در حضور سابقه هر با شده جدا افراد یوقت
 و انیآشنا و دوستان خانواده، جمع در فرقه،

 نیا هرچند رندیگ یم قرار خود هموطنان یحت
 اما دارد را خود خاص یها یسخت حضور

 انیسال یها یسخت یتمام به آن یها ینیریش

 آن تازه و چربد یم خانواده از دور و ییتنها
 را ینعمت چه یرجو که شودیم متوجه موقع

 .است کرده غیدر ما از انیسال نیا در
 گذشته یسالها یط است نیا امر تیواقع

 یآلبان خاک در اکنون چه و عراق خاک در چه
 نیا از فراوان یها یسخت تحمل با یادیز افراد
 چه و رانیا در چه یزندگ به و شده جدا فرقه

 یدیجد فصل تا اند برگشته کشور از خارج در
 .کنند آغاز را

 نیاول یاله موهبت نیا ازدواج انیم نیا در
 است شده جدا هر توسط یرجو تابوت به ضربه

. است داده رواج فرقه نیا در را یکش نسل که
 و ها نفس و آزاد یایدن فرقه از رونیب یایدن

 خانواده کنار در ها عاطفه و یزندگ خوب حس
 حس و همسر داشتن دوست حس. است بودن
 .است شدن مادر و پدر خوب
 انیبن که هاست عاطفه و عشق نیهم بله
 وحشت آن از او و اندازد یم لرزه به را یرجو
 .دارد
 

 بهارسالم به 

 غبار غم برود حال خوش شود
 

 ر آن که شکفتی به کام بخت ای گلبه شک

 نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار

 حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی

 کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار

جهان و هر چه در او هست سهل و مختصر 
 است

 ز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار

 کنون که چشمه قند است لعل نوشینت

 ارسخن بگوی و ز طوطی شکر دریغ مد

 برد شاعرمکارم تو به آفاق می

 از او وظیفه و زاد سفر دریغ مدار

 کنی سخن این استچو ذکر خیر طلب می

 که در بهای سخن سیم و زر دریغ مدار

 غبار غم برود حال خوش شود حافظ

 تو آب دیده از این رهگذر دریغ مدار

به تو، با  دیرا با ام گریسال د کی ایخدا
 یمقدر فرمود نمایکه تو برایی هانفس

 هیکه تنها سرما دیتا همچنان ام میگذراند
 یباق رمانیاست در قلب ها و ضم مانیزندگ

از دستگاه اسارت  رانیتمام اس کهیبماند، تا زمان
و به آغوش وطن و  افتهی ییرها یبار رجو

 خانواده ها بازگردند.
که بندگان مخلص  یتو شاهد هست ایخدا

آب  نیا و وطن نیااعتالی تو شبانه روز در راه 
 ارند.آرام و قرار ند کدمیو خاک 
مقدر  مانیطور که برا را آن ۰۳۱۱ سال

را در  یمیعظ یها یروزیو پ میمودیپ یفرمود
دست ه ب )فرقه رجوی(دوران ویمصاف با د

 ۰۳۱۰به شروع سال  دیام نی. با امیآورد
را بر دوش  نجاتکه همچنان پرچم  میرویم

 یا فتح قله هات ریناپذ یو خستگ دهیکش
 .میبتاز شیبه پ یروزیپ

که در سال  یروح پدران و مادران ایخدا
رحمت خاص  نیگذشته از نزد ما رفتند را قر

به ما و  ایقرار بده، خدا یخودت و آرامش ابد
 نیا یگرفتار در فرقه رجو یبازماندگان اسرا

مضاعف به  یرا بده که با توان دیتوان و ام
قرار              مانیرو یکه جلو ینبرد یهادانیم

را از  یدیام ان طانیو ش میبشتاب می گیرد
مبارزه  ریدر مس بارالها .مینمائ رونیب مانیدلها
که  میکرده ا ادیقسم  ی(رجو)زمانه  شیطانبا 

 ۀفیشر یۀبه آ انیمبا ا محکم باشیم و
نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ  ٰ  تُحِبُّونَهَا  ٰ  وَأُخْرَى»
 دهدیم نیبر مومن بشارت« »وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ ٰ  

بر  همواره« است کیکه نصرت خداوند نزد
 بتازیم. اهریمن
 

را به همراهان  دیسال جد دنیفرا رس
 ریمس نیفراق که هر لحظه ما را در ا یشگیهم

 کینمودند تبر یرسانده و همراه یاریپرتالطم 
 . میکن یعرض م تیو تهن
و  ریسرمنشاء خ دیکه سال جد میدار مانیا

خواهد  زانیشما عز کیکای یبرا یبرکات اله
 بود.

 ندیفرمایشمس م وانیدر د یمولو حضرت
 که:

 دییشما امیّکه ا دیبمان نوروز
 دییو سرانجام شما دییشما آغاز
 یکه ز شاد یبهار نیصبح نخست آن
 دییشما غام،یآورد از چلچله پ یم

 اریدشت طراوت زده آن جنگل هش آن
 دییآرام شما یگنبد گردننده  آن
 که سحر رفته و شب دور و دراز است، رمیگ

 دییخاموش زمان، گام شما یکوچه  در
 مبارک ندیشما داریز د امیّا

 دییشما امیّکه ا دیبمان نوروز
 

 :ندیفرمایمحافظ هم  حضرت
 صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار

 دل خبر دریغ مداروز او به عاشق بی

 اندازدیم لرزه به را یرجو انیبن ،عشق
  یدامرود یموس

 یآلبان در یرجو فرقه از افتهی نجات عضو
 

 کنار در ها عاطفه و یزندگ خوب حس و ها نفس و آزاد یایدن فرقه از رونیب یایدن 
 است شدن مادر و پدر خوب حس و مسره داشتن دوست حس ، است بودن خانواده
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 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

 نیتر یاصل جامعه از فرد داشتن نگه جدا
 تا است یرجو فرقه جمله از ها فرقه یژگیو

 و چون یب و دگم نیقوان به آنها بیترت نیبد
 .کنند عادت فرقه یچرا

 یزندگ یرجو فرقه در که یکسان همه
 یزندگ که دارند را چالش نیا شهیهم کنندیم
 است؟ یچطور قهفر از رونیب

 یها تیواقع با که ترسند یم نیا از شهیهم
 فرقه و شوند روبرو رونیب و یعاد یزندگ
 درون در را ترس نیا کند یم یسع شهیهم

 .کند تیتقو نفرات
 و نفرات بتوانند که یروش هر با فرقه رهبران

 نگه دور رونیب یایدن یزندگ از را خود یاعضا
 کال و مادر پدر، د،فرزن همسر، خانواده،. دارندیم

 بدهد عاطفه و یزندگ و عشق یبو که یهرچ
 هم لیدل نیهم به و. است دشمن آن با یرجو
 نیا از را سازمان یاعضا که کند یم یسع

 یاعضا ذهن در را آنها و داشته نگه دور مقوالت
 .دهد جلوه ارزش ضد یرجو فرقه در گرفتار

 یاعضا دیبا چرا یرجو است نیا سوال حال
 نیچن با را فرقه نیا مخوف التیتشک در رگرفتا

 کنترل یانسان ضد یرفتارها و ها تیمحدود
 یعضو هر اگر که چرا. است روشن پاسخ کند؟

 خود یخداداد و یذات یها ارزش به بخواهد
 فرقه یها ارزش از دیبا الجرم شود کینزد

 است یزندگ و زن و خانواده ضد که یرجو
 .کند یدور

 جامعه از فرد اشتند نگه جدا است یهیبد
 یرجو فرقه جمله از ها فرقه یژگیو نیتر یاصل

 و دگم نیقوان به آنها بیترت نیبد تا. است
 یبرا فرقه. کنند عادت فرقه یچرا و چونیب

 که سازد یم یدیجد یایدن گرفتارش یاعضا
 ها انسان اجتماع و جامعه با آن ابعاد یتمام در

 .نوادهخا ضد و عاطفه یب یایدن. است متفاوت
 از اعضا نیتمک و تعادل حفظ یبرا ها فرقه

 در دشمن کی ساختن ازمندین فرقه، یرهبر
 از رونیب در فرقه در گرفتار یاعضا ذهن

 بیترت نیبد تا. هستند یالتیتشک یحصارها
 یراستا در و ترسانده رونیب یایدن از را آنان

 .ببرند را بهره نیشتریب خود یانسان ضد اهداف

 را اعضا یوجود جوهره و ابعاد یتمام ها فرقه
 شان مسائل نیتر یعموم تا نیتر یخصوص از
 در که یزیآم نیتوه شکل به را التیتشک در
 یسع و کرده کنترل نشده دهید ایدن یجا چیه
 قطع رونیب یایدن از را آنان ارتباط کنندیم

 از قبل فرقه رهبران نیبنابرا .اند کرده و کنند
 یحصارها با را زمانسا یاعضا بخواهند نکهیا
 یذهن یحصارها با را آنها کنند کنترل یکیزیف

 نیا از خروج هرگونه نیبنابرا. کشند یم بند به
 وحشت و ممکن ریغ یامر ظاهر در حصارها

 .رسد یم بنظر نیآفر
 در خانواده و یزندگ به عشق با توان یم اما

 در یپا و گذاشت کنار را ها یسخت یطیشرا هر
 .گذاشت نهاانسا خوب یایدن

 در حضور سابقه هر با شده جدا افراد یوقت
 و انیآشنا و دوستان خانواده، جمع در فرقه،

 نیا هرچند رندیگ یم قرار خود هموطنان یحت
 اما دارد را خود خاص یها یسخت حضور

 انیسال یها یسخت یتمام به آن یها ینیریش

 آن تازه و چربد یم خانواده از دور و ییتنها
 را ینعمت چه یرجو که شودیم متوجه موقع

 .است کرده غیدر ما از انیسال نیا در
 گذشته یسالها یط است نیا امر تیواقع

 یآلبان خاک در اکنون چه و عراق خاک در چه
 نیا از فراوان یها یسخت تحمل با یادیز افراد
 چه و رانیا در چه یزندگ به و شده جدا فرقه

 یدیجد فصل تا اند برگشته کشور از خارج در
 .کنند آغاز را

 نیاول یاله موهبت نیا ازدواج انیم نیا در
 است شده جدا هر توسط یرجو تابوت به ضربه

. است داده رواج فرقه نیا در را یکش نسل که
 و ها نفس و آزاد یایدن فرقه از رونیب یایدن

 خانواده کنار در ها عاطفه و یزندگ خوب حس
 حس و همسر داشتن دوست حس. است بودن
 .است شدن مادر و پدر خوب
 انیبن که هاست عاطفه و عشق نیهم بله
 وحشت آن از او و اندازد یم لرزه به را یرجو
 .دارد
 

 بهارسالم به 

 غبار غم برود حال خوش شود
 

 ر آن که شکفتی به کام بخت ای گلبه شک

 نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار

 حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی

 کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار

جهان و هر چه در او هست سهل و مختصر 
 است

 ز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار

 کنون که چشمه قند است لعل نوشینت

 ارسخن بگوی و ز طوطی شکر دریغ مد

 برد شاعرمکارم تو به آفاق می

 از او وظیفه و زاد سفر دریغ مدار

 کنی سخن این استچو ذکر خیر طلب می

 که در بهای سخن سیم و زر دریغ مدار

 غبار غم برود حال خوش شود حافظ

 تو آب دیده از این رهگذر دریغ مدار

به تو، با  دیرا با ام گریسال د کی ایخدا
 یمقدر فرمود نمایکه تو برایی هانفس

 هیکه تنها سرما دیتا همچنان ام میگذراند
 یباق رمانیاست در قلب ها و ضم مانیزندگ

از دستگاه اسارت  رانیتمام اس کهیبماند، تا زمان
و به آغوش وطن و  افتهی ییرها یبار رجو

 خانواده ها بازگردند.
که بندگان مخلص  یتو شاهد هست ایخدا

آب  نیا و وطن نیااعتالی تو شبانه روز در راه 
 ارند.آرام و قرار ند کدمیو خاک 
مقدر  مانیطور که برا را آن ۰۳۱۱ سال

را در  یمیعظ یها یروزیو پ میمودیپ یفرمود
دست ه ب )فرقه رجوی(دوران ویمصاف با د

 ۰۳۱۰به شروع سال  دیام نی. با امیآورد
را بر دوش  نجاتکه همچنان پرچم  میرویم

 یا فتح قله هات ریناپذ یو خستگ دهیکش
 .میبتاز شیبه پ یروزیپ

که در سال  یروح پدران و مادران ایخدا
رحمت خاص  نیگذشته از نزد ما رفتند را قر

به ما و  ایقرار بده، خدا یخودت و آرامش ابد
 نیا یگرفتار در فرقه رجو یبازماندگان اسرا

مضاعف به  یرا بده که با توان دیتوان و ام
قرار              مانیرو یکه جلو ینبرد یهادانیم

را از  یدیام ان طانیو ش میبشتاب می گیرد
مبارزه  ریدر مس بارالها .مینمائ رونیب مانیدلها
که  میکرده ا ادیقسم  ی(رجو)زمانه  شیطانبا 

 ۀفیشر یۀبه آ انیمبا ا محکم باشیم و
نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ  ٰ  تُحِبُّونَهَا  ٰ  وَأُخْرَى»
 دهدیم نیبر مومن بشارت« »وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ ٰ  

بر  همواره« است کیکه نصرت خداوند نزد
 بتازیم. اهریمن
 

را به همراهان  دیسال جد دنیفرا رس
 ریمس نیفراق که هر لحظه ما را در ا یشگیهم

 کینمودند تبر یرسانده و همراه یاریپرتالطم 
 . میکن یعرض م تیو تهن
و  ریسرمنشاء خ دیکه سال جد میدار مانیا

خواهد  زانیشما عز کیکای یبرا یبرکات اله
 بود.

 ندیفرمایشمس م وانیدر د یمولو حضرت
 که:

 دییشما امیّکه ا دیبمان نوروز
 دییو سرانجام شما دییشما آغاز
 یکه ز شاد یبهار نیصبح نخست آن
 دییشما غام،یآورد از چلچله پ یم

 اریدشت طراوت زده آن جنگل هش آن
 دییآرام شما یگنبد گردننده  آن
 که سحر رفته و شب دور و دراز است، رمیگ

 دییخاموش زمان، گام شما یکوچه  در
 مبارک ندیشما داریز د امیّا

 دییشما امیّکه ا دیبمان نوروز
 

 :ندیفرمایمحافظ هم  حضرت
 صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار

 دل خبر دریغ مداروز او به عاشق بی

 اندازدیم لرزه به را یرجو انیبن ،عشق
  یدامرود یموس

 یآلبان در یرجو فرقه از افتهی نجات عضو
 

 کنار در ها عاطفه و یزندگ خوب حس و ها نفس و آزاد یایدن فرقه از رونیب یایدن 
 است شدن مادر و پدر خوب حس و مسره داشتن دوست حس ، است بودن خانواده
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  2 غبار غم برود حال خوش شود  

 3 اندازدیم لرزه به را یرجو انیبن ،عشق 

 4! دیبخر شلوار دییایب مردم 

  ِ5« اشرف»مقابل درب  9331روایتی از نوروز  

  7بهترین روز زندگی من 

 1 مپرس  چیه و درنه راه به یپا تو 
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کشور هم تحت امر  نیا سیشده و متاسفانه پل
خود را  یستیضد ترور نیمامور تکاران،یجنا
زن و شوهر کهنسال به  نیبرخورد با ا یبرا
اعزام کرد. واقعا شرم آور است، ننگ و  دانیم

ممانعت از               یکه برا یبر کسان نینفر
دست و پا           به نیچن نیا یخانوادگ دارید
 افتند. یم

بر اثر  یگفته شده که دولت آلبان بارها
 یسو و برخ کیاز  کایسفارت آمر یفشارها

 یکیبهمن ماه دو فرد مسن از خانواده  لیاوا
ظور توانستند به من یفرقه رجو رانیاز اس

 سفر کنند. یخود به آلبان زیمالقات با عز
به اتفاق  ینیاله حسفرج دیسع ییدا

مقر اشرف  یباکانه خود را جلو یهمسرش ب
بر همگان  گریرا بار د یرجو یاهیرساند و روس

بود محمدحسن  نجایثابت نمودند. نکته جالب ا
رفته  یکه از سوئد به آلبان یو فائزه بالل ییرضا

 یمعرف ستیترور یوران رجوبودند توسط مزد

 نیشوند به ا یم دهیکه با پول خر نیمسئول
دست  یخطرناک و ضد بشر یها یگونه باز

 .زندیم
دولت  ایاست که آ نیسوال ا یطور واقع به

صد دارد وارد خود ق یگونه رفتارها نیبا ا یآلبان
 اروپا شود؟ هیحوزه شنگن در اتحاد

« ۳اشرف »گرفتار در  رانیاس یها خانواده
گونه   نیا یدانند تا جلو یخود را متعهد م

 نیکه در ا یو تمام کسان یرجو ثانهیاعمال خب
کنند،  یم یهمکار یضد انسان یگونه رفتارها

 .دینما یستادگیا
 نیکه با ا ییضمن محکوم کردن رفتارها ما

ساعت در  نیخانواده انجام شد و آن ها را چند
آنان  یشخص لیبازداشت نگه داشته و تمام وسا

 یکه دولت آلبان میخواه یرا مصادره نمودند م
 یدر جهت توجه به درخواست خانواده ها

 بردارد. یبه منظور مالقات گام عمل یرانیا
زود متوجه  ای رید یگمان دولت آلبان یب

آن  یو خطرها یرجو یستیسابقه فرقه ترور
جامعه خود خواهد شد اما اگر زود به  یبرا
به  ییها بینبرد با آس یپ انیجر نیا قتیحق

مراتب بدتر از گذشته دردناک خود مواجه 
 خواهد شد.

 

 ضمن! دیبخر شلوار دییایب ست،ین یخاص
 نیا بهانه رانیا ملت یاریهوش از یخوشحال

 چیه رانیا مردم مییبگو که شد مختصر زهیوج
 .ندکن ینم فراموش را تکارانیجنا نیا گاه

 ،یبر موکت انت،یخ ۳۳ از پس ها یرجو
 و کور ترور ۰۰۱۱۱ ساله، سه دختر زدن آتش
 از «ریالحم صوت» مورد دو پخش به حاال …

 .شدند دلخوش گورشان به گور رهبر
 نیا به نسبت مردم یتفاوت یب از یجدا
 توانند ینم نینش یآلبان یها لیفس عرعرها،
 نرایا یها ابانیخ در یکس کنند هم تجسم
 مجاهد من دیبگو که باشد داشته را نیا جرئت
 .شود چه بعد و هستم خلق

 یها یپوشک طرف از یاتیعمل توانِ تینها

 یصدا مورد چند انتشار چند وقت پیش
 به منتسب رانیا یها ابانیخ در گوشخراش

 یمرگ ذوق موجب یرجو فرقه یبریسا میت
 .شد فرقه نیا یها رسانه
 یواقع ای یعلج از فارغ فراق، گزارش به
 هم برکت به ها یرجو که صداها نیا بودن

 سمیالیامپر یعنی! خود نهیرید دشمن با یالگیپ
 و کنند وارد یآلبان به ییوترهایابرکامپ توانستند

 دهند، انجام زین یاقدامات ابزارها، نیا توسط
 نیا به رانیا مردم پاسخ و واکنش جالب نکته
 .است دار شناسنامه تکارانیجنا

 پشت در دستفروش کی یصدا دنیشن
 اریبس لحن با که ها لیفا نیا از یکی صحنه

 زیچ د،یکن ول را ها نیا گفتیم قدرتمندانه

 گرفتن یبرا افراد دادن بیفر ن،ینش یآلبان
 تپه پشت و ها ابانیب در یرجو میمر با ریتصو

 مانند وزوز یصدا نیهم جادیا یگاه از هر و ها
 را مردم خاطر یاندک که است مزاحم مگس
 .کند یم مکدر

 یها قتل از پر یرجو فرقه اهیس کارنامه
 و یاخالق ییرسوا ت،یجنا انت،یخ مشکوک،
 ترور و عام قتل بدتر همه از و یجنس انحرافات

 ستهیشا لذا بوده، ابانیخ و کوچه گناه یب مردم
 زمانیعز هنیم جوانان خصوص به مردم است

 ملعبه تهناخواس تکارانیجنا نیا سوابق مطالعه با
 یمجاز یفضا در یرجو یولگردها دست
 .نشود
 !دیبخر شلوار دییایب د،یکن ول را ها نیا

 بردارد یدر جهت توجه به درخواست خانواده ها گام عمل یدولت آلبان

 !دیبخر شلوار دییایب مردم
৷یپناه سجاد دکتر 

 

http://www.feraghnews.ir/
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 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

 « اشرف»مقابل درب  9831 روایتی از نوروزِ
 

৷محمد اکبرزاده 

 
 

 

 یسال  رو نیماه و هم نیهفته و هم نیهم
نوشته شده بود در کف اتاق ها و سالن ها  هاآن

از همه نظر  شیکه ب یزیچکرد.  یم ییخودنما
بود که ظاهراً  ینوروز یها امیمرا جلب کرد پ
گم شده و خواهر  !برادر یبرا یهر ساله فرصت

چند  یفرقه را برا یرانده شده داده بود تا اعضا
کارت  نیا یرو .نگه دارند یراض گرید یوزر

نوروز »مضمون که  نیبا ا ییپستال ها جمله ها
امسال، بهار  بهار»و  «است ییامسال نوروز رها

به چشم  شتریب «است رانیمردم ا یآزاد
که  یتوخال کاتیوعده ها و تبر نیا .خوردیم

سال  یهاهم نداشت سال یانیظاهراً آغاز و پا
 ییتمام تر تکرار شده بود تا جابا وقاحت هر چه 

 یهااز اعضا کارت پستال یکه داخل کمد برخ
تحقق  یتکرار یهاامیپ نیاز ا یسال متوال ۰۲

 ادیتعداد ز البته مشاهده کرد.  شدیرا م افتهین
که  گرنیاعصاب و روان و ضد م یقرص ها

اغلب اعضا به  یشخص لیداخل کمدها و وسا
آنان  داد که ینشان م خوردیچشم م

 نیفاجعه دروغ نیهاست به عمق اسال
جلسات منظم  د،یاند اما خفقان شدبردهیپ

 یمرگبار اعضا یو شکنجه ها یغسل هفتگ

وضع  نیبه ا نیمنتقد یبرا یمعترض؛ فرصت
 نگذاشته است.  یباق

تحقق  یزمان و آشکار شدن وعده ها گذر
 یراه را برا ،ینوروز یهاامیو سراب پ افتهین
شدن از عراق و  راندهباز کرد.  اعضا زشیر

که نقش  یسازمان التیاز تشک رونیارتباط با ب
اعضا داشت  یذهن یوارهایدر تزلزل د یمحور

نفرات  زشیباعث شد تا روز به روز بر شمار ر
که با  یهزارنفر ارتش چند .افزوده شود

شده بودند هر  یسازمانده یمغز یشستشو
منقوش  یانوروز با کارت پستال ه امیسال در ا

 یشوها یاندازبه راه ،یرجو ینوروز فیبه اراج
ملت  ییرها یبرا نیدروغ یو شادمان یونیزیتلو

ارتش چند  نیاکنون اما ا .شد یمشغول م رانیا
به چند صد  یدر پ یپ یها زشیبا ر یهزار نفر

کرده است تا خواهر  دایپ لینفر زوار در رفته تقل
 یورسوبرادر مسعود گمشده، ک ابیدر غ میمر
 ن،یشیپ یهارا همچون سال ییرها وزنور

بار نه از  نیا ییهاامیپ مفلوکانه عربده کشد. 
اشرف و خاک عراق بلکه از هزاران  ابانیب
 .یدر آلبان یدیراه تبع لومتریک

 کردستان انجمن نجات مرکز

 

از سفرها که  یکیدر  یشمس ۰۲دهه  لیاوا
صدام به خوش  ییاهدا ابانیبه پادگان اشرف )ب

فرقه ، رهبر گمشده رجوی مسعود یها یمتخد
با  کیو از نزد ی( داشتم به طور اتفاقرجوی

 یدر هزار تو یتلخ زندگ یها تیواقع یبرخ
  اشرف آشنا شدم.

 یبرا یلیتما گریعراقِ پس از صدام د
ها نه  یکه در زمان بعث یرانیا یگروهک رشیپذ

 یعراق هیکه عل رانیکشور خودشان ا هیتنها عل
مرتکب  یادیز یها و خباثت ها انتیها هم خ

 نیبه ا دیعراق جد ارتششده بودند، نداشت. 
در خاک خودش  گانهیب انیپادگان شبه نظام

از آن را باز پس گرفته بود حمله  یحمله و بخش
به  فرقه نیها و نفرت آنها از ا یعراق یناگهان
تنها امکان فرار شبانه و  اعضابود که  یحد

 لیتمام وسا .ه بودندنجات جان خود را داشت
محرمانه  ریو غ نهامکانات، اسناد محرما ،یشخص

نوشته شده  یتوخال یها و وعده ها امیآنان از پ
 یبرا یاعالنات که روزگار یتابلوها یبر رو

 ییسر اعضا کارا دنیمال رهیدلخوش کردن و ش
که  ییداشت تا کارت پستال ها و پوسترها

در  ییاو ره یآزاد نیلوس و دروغ یوعده ها

 برنامه کار این بود هربود. هوا بسیار سرد  
 رفتیم و روز صبح بعد از نماز به باب االسد می
 کردیم و تا دیر وقت حضورمان را اعالم می

 .عزیزانمان  بودیم با خواستار دیدار
فرقه سران دژخیم . بودیم رچقدر امیدوا

کدام شدند  به محض اینکه متوجه می رجوی
ن امده دقیقا همآ  خانواده  به جلوی درب

نفرات را به قسمت هایی از پادگان منتقل 
جلوی ش مادر و متوجه نشود پدرکردند که می

 ند.درب اصلی برای مالقات آمد
چیزی به عنوان نا امیدی در وجود هیچ 

با تمام  ها پیرزن ها وپیرمرد .نبود از ما کدام
که هوا مساعد بود  روزهایی فریاد می زدند. توان

که شاید  می زدیم حتی شب تا صبح فریاد 
 .را بشنوند بچه ها صدای ما

یکی از فرماندهان عراقی برای مان خبر  
احتماال برای شب عید  ت گفو خوشی آورد 

یکی از فریب برادر محمد اکبرزاده 
 چهاراز خاطرات  فرقه رجوی بخشیخوردگان 

برای  سال تحصن در پشت درب های اشرف را
 شماره نوروزی فراق نوشت.

انتظار  به گزارش فراق در خاطرات برادر چشم
 برزاده آمده است:عیسی اک

بعد از آخرین سفرم به کشور عراق برای 
مالقات با برادرم در کمپ اشرف که در دی ماه 

 بود از آن تاریخ دیگر موفق به مالقات و 283۰
 .حضور در عراق نشدم

 با ریزش شدید نفراتاز آن پس فرقه چون 
با مالقات خانواده ها موافقت  دیگر مواجه شد

یشه در اشرف به روی کرد البته مثل هم نمی
فرماندهان باز  خانواده های سران تشکیالت و

 .بود
های  نامه نگاری با تالش های فراوان و 
دولت عراق موافقت نمود که تعدادی از  ،مکرر

خانواده ها برای مالقات به درب قرارگاه مراجعه 
این حرکت ابتدا با تعدادی از خانواده  نمایند و

 2833دبیل در سال کرمانشاه و ار،های تبریز
 آغاز شد.
ی استان قزوین که حدود خانواده ها من و

با  و شدیم به کمپ اشرف رفتیم نفری می 2۰
تعدادی از خانواده ها که مدتی بود با حداقل 

چند  .امکانات تحصن کرده بودند مواجه شدیم
یک برادر  .صبور بودند مادران شیردل و نفری از

 اب میانشان بود.به نام شهم هیک پدر فداکار  و
خانم شوکت  ،خانم حمید فر ،خانم عبدالهی

 هم بودند. آقای صدیقی قاسمی، آقا صمد و
جگر  با این چند خانواده فقط برای دیدار 

ت در ورودی گوشه هایشان با حداقل امکانا
عراقی باب االسد  ناشرف که به اصطالح سربازا

ما هم  نام گزاری شده بود تحصن کرده بودند و
 .جمع این خانواده ها پیوستیمبه 

 داغون چه رازی داشتند؟کمدهای 
৷ ینادر محمد 
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 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

 یرجو فرقه از نجات از پس ارهدوبی تولد از «یشبانی هاد» تیروا

 بهترین روز زندگی من
 

 
 

 کم کم تعداد زیاد می شد و .داشتند می آمدند
ما منتظر دیدار بودیم که  .دلشوره ما بیشتر

ناگهان تمام رویاهای ما مثل رویای خواب که 
 .پرید ،شوی می پرد بیدار می

ببینید  هند.گوش کنید دارند شعار می د 
 فرقه تعدادی از نفرات مزدور .گویند چه می

ر علیه ما خانواده ها ب مده بودند وآجلوی درب 
 .شعار می دادند

 هدانسیتم چ دقیقا نمی .میما گیج شده بود 
ما منتظر مالقات با عزیزانمان است. اتفاقی افتاده

که شستشوی  بودیم ولی تعدادی از نفراتی
مغزی شدید شده بودند روبروی ما قرار گرفته 

 .خواندند ما خانواده ها را مزدور می بودند و
 .کی داد می زدندمادران یکی ی

من برای  .نیستم مزدور من مادرم... من
گفت من  آن دیگری می... مدمآدیدن امیرم 

من برای دیدن ...مدمآبرای دیدن شهابم 
من  ...من برای دیدن پیمان آمدم  ...حمیدم

گفت من  یکی می ...برای دیدن پدرم آمدم
نها فقط شعار آمدم ولی آبرای  دیدن خواهرم 

خشم  فقط نفرت ومزدوران فرقه ولی  داند می
 .در وجودشان بود

حال همه خراب  .همه چیز به هم ریخت 
ما  از .پلیس عراق وارد عمل شد ارتش و .بود

تعدادی از  خواستند عقب نشینی کنیم و
پلیس عراق به سمت مجاهدین رفتند نیروهای 

 .آنها را به عقب می راندند و
 در این .شوک آور بود همه چیز غمگین و

بین رادیویی که روشن داشتیم اعالم کرد آغاز 
 .سال تحویل شد و 283۰سال 
ما  283۰اولین روز سال  در سال جدید و 

خانواده ها مجدد به درب باب االسد مرا جعه 
با انگیزه بیشتر فعالیت مان را شروع  کردیم و

 .کردیم
با حرکت شب گذشته سازمان متوجه  

فرقه ف برای شدیم که حضور ما در پادگان اشر
توهین به و آن ها با ضربه سنگینی بوده  رجوی

به نند تا خانواده ها قصد دارند ما را ناامید ک
 .ایران برگردیم

ما مصمم تر از قبل در قرارگاه اشرف  
ماندیم وادامه دادیم تا یک ماه بعد اولین ثمره 

 .مقاومت مان را دیدیم تالش و
گانه از یکی از نفرات سازمان به نام ایمان ی

 سازمان جدا شد و چند روز بعد هم یک نفر
 .بچه های شیراز  اعالم جدایی نمود دیگر از

این روند و تحصن ما همچنان ادامه پیدا  
در  کرد تا خروج کامل مجاهدین از اشرف و

 نهایت از عراق .....
 
 
 
 
 

  
 

بجه ها را به جلوی درب بیارند تا از خانواده 
خوشامد  تبریک و هایشان استقبال کرده و

 .گویی داشته باشند
خانم بود. ی حال مادران قابل وصف نوا 

مرحوم خانم شوکت ،  خانم حمید فر، عبدالهی
مریم بابایی نژاد که می خواست برای و قاسمی 

همه  ...سال 21اولین بار پدرش را ببیند بعد از 
 به این فکر بودیم .حال وهوای خاص داشتیم

در اولین دیدار با آنها چه برخوردی داشته  که
 .باشیم

درب اصلی  یشب چهارشنبه سوری  جلو
ها آتش  ن باب االسد به رسم قدیم ایرانیاهم

زدیم  داد می .درست کردیم وجشن گرفتیم
بیایید ما  .بچه ها جای شما خالی است

کم کم به شب سال تحویل نزدیک  .منتظریم
از سربازان عراقی خواهش کردیم  .شدیم می

 پول دادیم مقداری میوه . تدارکی ببینند
رند چون وبا خود بیا وشیرینی خریداری کنند و

 .ما مجاز به بیرون رفتن از قرارگاه نبودیم
کنم  فکر می .شب سال تحویل رسید 

 تمام می شد 2833سال  ،شب ۰ ساعت حدود
برادران  و پدران مادران و .می آمد 283۰ و

همه و همه در پوست خود نمی گنجیدند 
گروه منتظر لحظه وصال بودیم بله گروه 

 چند از بعدی فردی وقت کنند درک توانندیم
 قرار سازمان سوء غاتیتبل بمباران ریز دهه

ی ریگ میتصمی برای توان رگید باشد داشته
 دوستانم ریسا همراه به من اما.  داشت نخواهد
 مناسبات از هماهنگ اقدام کی در میتوانست

 خودی برای دیجدی زندگ میبتوان تا میشو جدا
 و میریبگ میتصم خودمانی برا و میکن آغاز

 مانندی افراد و میباش خودمانی زندگ صاحب
 .نباشند فرما حکم ما بر های رجو

یی کایامری روهاین کمک به من آن از پس
 با ارتباط قطع سال ستیب از پس توانستم
 حرف او با و بشنوم را برادرمی صدا خانواده

 وارد آرزو و دیام هزاران با من کهی سازمان. بزنم
 بهی تلفن تماس کی اجازهی حت بودم شده آن
 را مناسباتی فضای طوری حت و دادی نم من

 عنوان نداشت جراتی کس که کردند درست
 رانیا در اش خانواده با تماس خواهان کند

ی ایدن انگار زدم حرف برادرم بای وقت. باشدیم
 تیوضع رانیا در نکهیا شد، باز میرو بهی گرید

 جادیای مشکل آنانی برا حکومت و دارندی خوب
 نیا شهیهم سازمان درون در اما. است نکرده
 حقه و اژشانت با بتواند تا شدی م دنبال خط

 سازمانی اعضای ها خانواده ندینما وانمودی باز

 برندی م سر به زندان در ای و بوده مشکل دچار
 میرو به دیام ازیی ایدن برادرمی صدا دنیشن و

 مغزم در انیسال کهیی ها دروغ همه و کرد باز
 و رفت نیب از بود، گرفته جا های رجو توسط

 را خود عمر سالها نیا چگونه دمیفهم آنجا در
ی باز حقه وی بکاریفری رو کهی مناسبات در

 .کردم تلف است، شده سوار
 نگاه گذشته بهی وقت انیسال از بعد اکنون

 در هنوز کهی افراد کنمی م درک کنمی م
 برندی م سر به ریزنج و غل دری رجو مناسبات

 کنند فکر لحظه کی یبرا ستندین حاضر چگونه
 آنان به انیسال های رجو کهیی حرفها به و

 برسند نقطه نیا به اگر اما کنند شک گفتند
 لحظه کی شده جدا دوستان هیبق و من همانند

 فرقه مناسبات در بود نخواهند حاضر هم
 از شدن جدا مورد در .بمانندی باق هایرجو

 و سمیبنو ساعتها توانمی م های رجو مناسبات
ی ول بزنم حرف داشتم موقع آن کهی لحظات از
. است دوباره تولد بود توجه قابل میبرا کهی زیچ
 کهی مناسبات در اسارت سال ستیب از بعد که

 و بودی بزرگ نعمت هستندی خواهیآزادی مدع
 .ستین وصف قابل زیچ چیه با

 مازندران مرکز نجات انجمن
 
 
 

 

ی رجو فرقه مناسبات از 38 سال دری وقت
یی کایآمری روهاین به را خودم و کرده فرار
ی زندگی روزها نیبهتر ازی کی نمودم،ی معرف
 تولد دوباره که کردمی م احساس و بود من

 هم با کهی دوستان همراه به شب آن و افتمی
 میدیخند و میزد حرف بحص تا میبود کرده فرار

. میآوردی م در را نیمسئول وی رجوی ادا و
 قدر نیا عمرم در تاکنون که کردمی م احساس

 .بودم دهینخند
 نکرده عادت کمپ طیشرا به هنوز که نیا با
 حرف دوستانم با توانستمی م نکهیا ازی ول بودم
 میندار همی تناقض چیه و کنمی شوخ و بزنم

 و بد حس نیا گرید و بودم خوشحالی لیخ
ی برا من نوبت امشب مبادا که مینداشت را ترس
 و غل همه از ذهنم انگار باشدی جار اتیعمل
 بود زده ذهنم به انیسالی رجو کهیی رهایزنج
 خواننده هری برا اول نگاه در دیشا. بود شده رها

 نیا از منی ول باشد سخت اریبس آن درکی ا
 خوشحال اریبس نبودم مناسبات در گرید که

 توان کردی می راض مرا اریبس کهی زیچ. بودم
ی ا فرقه مناسبات از دنیبری برای ریگ میتصم
 همه. بود دیجدی زندگ کی آغاز وی رجو

 شدند جدا سازمان مناسبات از کهی دوستان

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 2 
 

  

ی
یل

حل
ی ت

خبر
ه 

جل
م

 

 0033زمستان     ا  03شماره  
 

3 

سایه 
 روشن

 

 0033زمستان     ا  03شماره  
 

 هفــراق نام

3 

 فــراق نامه

3 

 

ی
یل

حل
ی ت

خبر
ه 

جل
م

 

88 7 

 نجات

 

 

 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

 یرجو فرقه از نجات از پس ارهدوبی تولد از «یشبانی هاد» تیروا

 بهترین روز زندگی من
 

 
 

 کم کم تعداد زیاد می شد و .داشتند می آمدند
ما منتظر دیدار بودیم که  .دلشوره ما بیشتر

ناگهان تمام رویاهای ما مثل رویای خواب که 
 .پرید ،شوی می پرد بیدار می

ببینید  هند.گوش کنید دارند شعار می د 
 فرقه تعدادی از نفرات مزدور .گویند چه می

ر علیه ما خانواده ها ب مده بودند وآجلوی درب 
 .شعار می دادند

 هدانسیتم چ دقیقا نمی .میما گیج شده بود 
ما منتظر مالقات با عزیزانمان است. اتفاقی افتاده

که شستشوی  بودیم ولی تعدادی از نفراتی
مغزی شدید شده بودند روبروی ما قرار گرفته 

 .خواندند ما خانواده ها را مزدور می بودند و
 .کی داد می زدندمادران یکی ی

من برای  .نیستم مزدور من مادرم... من
گفت من  آن دیگری می... مدمآدیدن امیرم 

من برای دیدن ...مدمآبرای دیدن شهابم 
من  ...من برای دیدن پیمان آمدم  ...حمیدم

گفت من  یکی می ...برای دیدن پدرم آمدم
نها فقط شعار آمدم ولی آبرای  دیدن خواهرم 

خشم  فقط نفرت ومزدوران فرقه ولی  داند می
 .در وجودشان بود

حال همه خراب  .همه چیز به هم ریخت 
ما  از .پلیس عراق وارد عمل شد ارتش و .بود

تعدادی از  خواستند عقب نشینی کنیم و
پلیس عراق به سمت مجاهدین رفتند نیروهای 

 .آنها را به عقب می راندند و
 در این .شوک آور بود همه چیز غمگین و

بین رادیویی که روشن داشتیم اعالم کرد آغاز 
 .سال تحویل شد و 283۰سال 
ما  283۰اولین روز سال  در سال جدید و 

خانواده ها مجدد به درب باب االسد مرا جعه 
با انگیزه بیشتر فعالیت مان را شروع  کردیم و

 .کردیم
با حرکت شب گذشته سازمان متوجه  

فرقه ف برای شدیم که حضور ما در پادگان اشر
توهین به و آن ها با ضربه سنگینی بوده  رجوی

به نند تا خانواده ها قصد دارند ما را ناامید ک
 .ایران برگردیم

ما مصمم تر از قبل در قرارگاه اشرف  
ماندیم وادامه دادیم تا یک ماه بعد اولین ثمره 

 .مقاومت مان را دیدیم تالش و
گانه از یکی از نفرات سازمان به نام ایمان ی

 سازمان جدا شد و چند روز بعد هم یک نفر
 .بچه های شیراز  اعالم جدایی نمود دیگر از

این روند و تحصن ما همچنان ادامه پیدا  
در  کرد تا خروج کامل مجاهدین از اشرف و

 نهایت از عراق .....
 
 
 
 
 

  
 

بجه ها را به جلوی درب بیارند تا از خانواده 
خوشامد  تبریک و هایشان استقبال کرده و

 .گویی داشته باشند
خانم بود. ی حال مادران قابل وصف نوا 

مرحوم خانم شوکت ،  خانم حمید فر، عبدالهی
مریم بابایی نژاد که می خواست برای و قاسمی 

همه  ...سال 21اولین بار پدرش را ببیند بعد از 
 به این فکر بودیم .حال وهوای خاص داشتیم

در اولین دیدار با آنها چه برخوردی داشته  که
 .باشیم

درب اصلی  یشب چهارشنبه سوری  جلو
ها آتش  ن باب االسد به رسم قدیم ایرانیاهم

زدیم  داد می .درست کردیم وجشن گرفتیم
بیایید ما  .بچه ها جای شما خالی است

کم کم به شب سال تحویل نزدیک  .منتظریم
از سربازان عراقی خواهش کردیم  .شدیم می

 پول دادیم مقداری میوه . تدارکی ببینند
رند چون وبا خود بیا وشیرینی خریداری کنند و

 .ما مجاز به بیرون رفتن از قرارگاه نبودیم
کنم  فکر می .شب سال تحویل رسید 

 تمام می شد 2833سال  ،شب ۰ ساعت حدود
برادران  و پدران مادران و .می آمد 283۰ و

همه و همه در پوست خود نمی گنجیدند 
گروه منتظر لحظه وصال بودیم بله گروه 

 چند از بعدی فردی وقت کنند درک توانندیم
 قرار سازمان سوء غاتیتبل بمباران ریز دهه

ی ریگ میتصمی برای توان رگید باشد داشته
 دوستانم ریسا همراه به من اما.  داشت نخواهد
 مناسبات از هماهنگ اقدام کی در میتوانست

 خودی برای دیجدی زندگ میبتوان تا میشو جدا
 و میریبگ میتصم خودمانی برا و میکن آغاز

 مانندی افراد و میباش خودمانی زندگ صاحب
 .نباشند فرما حکم ما بر های رجو

یی کایامری روهاین کمک به من آن از پس
 با ارتباط قطع سال ستیب از پس توانستم
 حرف او با و بشنوم را برادرمی صدا خانواده

 وارد آرزو و دیام هزاران با من کهی سازمان. بزنم
 بهی تلفن تماس کی اجازهی حت بودم شده آن
 را مناسباتی فضای طوری حت و دادی نم من

 عنوان نداشت جراتی کس که کردند درست
 رانیا در اش خانواده با تماس خواهان کند

ی ایدن انگار زدم حرف برادرم بای وقت. باشدیم
 تیوضع رانیا در نکهیا شد، باز میرو بهی گرید

 جادیای مشکل آنانی برا حکومت و دارندی خوب
 نیا شهیهم سازمان درون در اما. است نکرده
 حقه و اژشانت با بتواند تا شدی م دنبال خط

 سازمانی اعضای ها خانواده ندینما وانمودی باز

 برندی م سر به زندان در ای و بوده مشکل دچار
 میرو به دیام ازیی ایدن برادرمی صدا دنیشن و

 مغزم در انیسال کهیی ها دروغ همه و کرد باز
 و رفت نیب از بود، گرفته جا های رجو توسط

 را خود عمر سالها نیا چگونه دمیفهم آنجا در
ی باز حقه وی بکاریفری رو کهی مناسبات در

 .کردم تلف است، شده سوار
 نگاه گذشته بهی وقت انیسال از بعد اکنون

 در هنوز کهی افراد کنمی م درک کنمی م
 برندی م سر به ریزنج و غل دری رجو مناسبات

 کنند فکر لحظه کی یبرا ستندین حاضر چگونه
 آنان به انیسال های رجو کهیی حرفها به و

 برسند نقطه نیا به اگر اما کنند شک گفتند
 لحظه کی شده جدا دوستان هیبق و من همانند

 فرقه مناسبات در بود نخواهند حاضر هم
 از شدن جدا مورد در .بمانندی باق هایرجو

 و سمیبنو ساعتها توانمی م های رجو مناسبات
ی ول بزنم حرف داشتم موقع آن کهی لحظات از
. است دوباره تولد بود توجه قابل میبرا کهی زیچ
 کهی مناسبات در اسارت سال ستیب از بعد که

 و بودی بزرگ نعمت هستندی خواهیآزادی مدع
 .ستین وصف قابل زیچ چیه با

 مازندران مرکز نجات انجمن
 
 
 

 

ی رجو فرقه مناسبات از 38 سال دری وقت
یی کایآمری روهاین به را خودم و کرده فرار
ی زندگی روزها نیبهتر ازی کی نمودم،ی معرف
 تولد دوباره که کردمی م احساس و بود من

 هم با کهی دوستان همراه به شب آن و افتمی
 میدیخند و میزد حرف بحص تا میبود کرده فرار

. میآوردی م در را نیمسئول وی رجوی ادا و
 قدر نیا عمرم در تاکنون که کردمی م احساس

 .بودم دهینخند
 نکرده عادت کمپ طیشرا به هنوز که نیا با
 حرف دوستانم با توانستمی م نکهیا ازی ول بودم
 میندار همی تناقض چیه و کنمی شوخ و بزنم

 و بد حس نیا گرید و بودم خوشحالی لیخ
ی برا من نوبت امشب مبادا که مینداشت را ترس
 و غل همه از ذهنم انگار باشدی جار اتیعمل
 بود زده ذهنم به انیسالی رجو کهیی رهایزنج
 خواننده هری برا اول نگاه در دیشا. بود شده رها

 نیا از منی ول باشد سخت اریبس آن درکی ا
 خوشحال اریبس نبودم مناسبات در گرید که

 توان کردی می راض مرا اریبس کهی زیچ. بودم
ی ا فرقه مناسبات از دنیبری برای ریگ میتصم
 همه. بود دیجدی زندگ کی آغاز وی رجو

 شدند جدا سازمان مناسبات از کهی دوستان
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 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

 « اشرف»مقابل درب  9831 روایتی از نوروزِ
 

৷محمد اکبرزاده 

 
 

 

 یسال  رو نیماه و هم نیهفته و هم نیهم
نوشته شده بود در کف اتاق ها و سالن ها  هاآن

از همه نظر  شیکه ب یزیچکرد.  یم ییخودنما
بود که ظاهراً  ینوروز یها امیمرا جلب کرد پ
گم شده و خواهر  !برادر یبرا یهر ساله فرصت

چند  یفرقه را برا یرانده شده داده بود تا اعضا
کارت  نیا یرو .نگه دارند یراض گرید یوزر

نوروز »مضمون که  نیبا ا ییپستال ها جمله ها
امسال، بهار  بهار»و  «است ییامسال نوروز رها

به چشم  شتریب «است رانیمردم ا یآزاد
که  یتوخال کاتیوعده ها و تبر نیا .خوردیم

سال  یهاهم نداشت سال یانیظاهراً آغاز و پا
 ییتمام تر تکرار شده بود تا جابا وقاحت هر چه 

 یهااز اعضا کارت پستال یکه داخل کمد برخ
تحقق  یتکرار یهاامیپ نیاز ا یسال متوال ۰۲

 ادیتعداد ز البته مشاهده کرد.  شدیرا م افتهین
که  گرنیاعصاب و روان و ضد م یقرص ها

اغلب اعضا به  یشخص لیداخل کمدها و وسا
آنان  داد که ینشان م خوردیچشم م

 نیفاجعه دروغ نیهاست به عمق اسال
جلسات منظم  د،یاند اما خفقان شدبردهیپ

 یمرگبار اعضا یو شکنجه ها یغسل هفتگ

وضع  نیبه ا نیمنتقد یبرا یمعترض؛ فرصت
 نگذاشته است.  یباق

تحقق  یزمان و آشکار شدن وعده ها گذر
 یراه را برا ،ینوروز یهاامیو سراب پ افتهین
شدن از عراق و  راندهباز کرد.  اعضا زشیر

که نقش  یسازمان التیاز تشک رونیارتباط با ب
اعضا داشت  یذهن یوارهایدر تزلزل د یمحور

نفرات  زشیباعث شد تا روز به روز بر شمار ر
که با  یهزارنفر ارتش چند .افزوده شود

شده بودند هر  یسازمانده یمغز یشستشو
منقوش  یانوروز با کارت پستال ه امیسال در ا

 یشوها یاندازبه راه ،یرجو ینوروز فیبه اراج
ملت  ییرها یبرا نیدروغ یو شادمان یونیزیتلو

ارتش چند  نیاکنون اما ا .شد یمشغول م رانیا
به چند صد  یدر پ یپ یها زشیبا ر یهزار نفر

کرده است تا خواهر  دایپ لینفر زوار در رفته تقل
 یورسوبرادر مسعود گمشده، ک ابیدر غ میمر
 ن،یشیپ یهارا همچون سال ییرها وزنور

بار نه از  نیا ییهاامیپ مفلوکانه عربده کشد. 
اشرف و خاک عراق بلکه از هزاران  ابانیب
 .یدر آلبان یدیراه تبع لومتریک

 کردستان انجمن نجات مرکز

 

از سفرها که  یکیدر  یشمس ۰۲دهه  لیاوا
صدام به خوش  ییاهدا ابانیبه پادگان اشرف )ب

فرقه ، رهبر گمشده رجوی مسعود یها یمتخد
با  کیو از نزد ی( داشتم به طور اتفاقرجوی

 یدر هزار تو یتلخ زندگ یها تیواقع یبرخ
  اشرف آشنا شدم.

 یبرا یلیتما گریعراقِ پس از صدام د
ها نه  یکه در زمان بعث یرانیا یگروهک رشیپذ

 یعراق هیکه عل رانیکشور خودشان ا هیتنها عل
مرتکب  یادیز یها و خباثت ها انتیها هم خ

 نیبه ا دیعراق جد ارتششده بودند، نداشت. 
در خاک خودش  گانهیب انیپادگان شبه نظام

از آن را باز پس گرفته بود حمله  یحمله و بخش
به  فرقه نیها و نفرت آنها از ا یعراق یناگهان
تنها امکان فرار شبانه و  اعضابود که  یحد

 لیتمام وسا .ه بودندنجات جان خود را داشت
محرمانه  ریو غ نهامکانات، اسناد محرما ،یشخص

نوشته شده  یتوخال یها و وعده ها امیآنان از پ
 یبرا یاعالنات که روزگار یتابلوها یبر رو

 ییسر اعضا کارا دنیمال رهیدلخوش کردن و ش
که  ییداشت تا کارت پستال ها و پوسترها

در  ییاو ره یآزاد نیلوس و دروغ یوعده ها

 برنامه کار این بود هربود. هوا بسیار سرد  
 رفتیم و روز صبح بعد از نماز به باب االسد می
 کردیم و تا دیر وقت حضورمان را اعالم می

 .عزیزانمان  بودیم با خواستار دیدار
فرقه سران دژخیم . بودیم رچقدر امیدوا

کدام شدند  به محض اینکه متوجه می رجوی
ن امده دقیقا همآ  خانواده  به جلوی درب

نفرات را به قسمت هایی از پادگان منتقل 
جلوی ش مادر و متوجه نشود پدرکردند که می

 ند.درب اصلی برای مالقات آمد
چیزی به عنوان نا امیدی در وجود هیچ 

با تمام  ها پیرزن ها وپیرمرد .نبود از ما کدام
که هوا مساعد بود  روزهایی فریاد می زدند. توان

که شاید  می زدیم حتی شب تا صبح فریاد 
 .را بشنوند بچه ها صدای ما

یکی از فرماندهان عراقی برای مان خبر  
احتماال برای شب عید  ت گفو خوشی آورد 

یکی از فریب برادر محمد اکبرزاده 
 چهاراز خاطرات  فرقه رجوی بخشیخوردگان 

برای  سال تحصن در پشت درب های اشرف را
 شماره نوروزی فراق نوشت.

انتظار  به گزارش فراق در خاطرات برادر چشم
 برزاده آمده است:عیسی اک

بعد از آخرین سفرم به کشور عراق برای 
مالقات با برادرم در کمپ اشرف که در دی ماه 

 بود از آن تاریخ دیگر موفق به مالقات و 283۰
 .حضور در عراق نشدم

 با ریزش شدید نفراتاز آن پس فرقه چون 
با مالقات خانواده ها موافقت  دیگر مواجه شد

یشه در اشرف به روی کرد البته مثل هم نمی
فرماندهان باز  خانواده های سران تشکیالت و

 .بود
های  نامه نگاری با تالش های فراوان و 
دولت عراق موافقت نمود که تعدادی از  ،مکرر

خانواده ها برای مالقات به درب قرارگاه مراجعه 
این حرکت ابتدا با تعدادی از خانواده  نمایند و

 2833دبیل در سال کرمانشاه و ار،های تبریز
 آغاز شد.
ی استان قزوین که حدود خانواده ها من و

با  و شدیم به کمپ اشرف رفتیم نفری می 2۰
تعدادی از خانواده ها که مدتی بود با حداقل 

چند  .امکانات تحصن کرده بودند مواجه شدیم
یک برادر  .صبور بودند مادران شیردل و نفری از

 اب میانشان بود.به نام شهم هیک پدر فداکار  و
خانم شوکت  ،خانم حمید فر ،خانم عبدالهی

 هم بودند. آقای صدیقی قاسمی، آقا صمد و
جگر  با این چند خانواده فقط برای دیدار 

ت در ورودی گوشه هایشان با حداقل امکانا
عراقی باب االسد  ناشرف که به اصطالح سربازا

ما هم  نام گزاری شده بود تحصن کرده بودند و
 .جمع این خانواده ها پیوستیمبه 

 داغون چه رازی داشتند؟کمدهای 
৷ ینادر محمد 
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 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

 

 

 
 ، یکی از مادران گرفتار در دام رجوی«زهره صمدی» یاجبار یریگموضعبه بهانه 

 یتیم خانه رجوی
 

 یگوش از استفاده و شده یبدن یبازرس تردد،
 انهیمخف صورت به از شیپ که همراه تلفن

 سرخ مرز گرفت یم انجام افراد یبرخ توسط
 شده، گفته دیجد مقررات در .است شده نییتع
 دیبا شوند جدا بخواهند که افراد از کدام هر

 نام به یمحل در فرقه نهیقرنط در ماه شش

 اطالعاتشان تا بمانند کامل زولهیا در و یخروج
 قهفر یتکاپوها نیآخر در.بسوزد کامل طور به
 به را اعضا بار نیا فرقه سران ،یآلبان باتالق در

 با و داده وعده هیروس و رانیا نیب ینظام یریدرگ
 دارند یسع یروان و یروح یها یفشارها شیافزا
 .کنند یریجلوگ یترفند هر به آنها خروج از

 

 زا اعضا ییجدا درخواست موج دنبال به
 بحران از یریجلوگ و یرجو یانسان ضد فرقه

 دیشد ریتداب فرقه نیا ،یآلبان در روزافزون یها
 .است کرده وضع «۳ اشرف» در یتیامن

 در فراق، به دهیرس یها گزارش اساس بر
 گونه هر هنگام افراد دیجد یها دستورالعمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماندند فرقه اسارت در هنوز که ییهاجداشده به «زادهیعل یبخشعل» امیپ

 مپرس چیه و درنه راه به یپا تو
 

 را هایچیرجو خواب یآلبان از یاحتمال اخراج
 است کرده ترآشفته 

 
 
 
 
 
 

 

 اسلحه قاچاق جرم به بار نیا یجو فرقه یاعضا از یعجم یریدستگ

 های رجوی شدقچیوب خبری که موجب واکنش
 «یدربند محمدسادات» هیعل رانایت دادستان جرم اعالم

 

 

 .کند یم استثمار
 چگونه را اندک زانیم نیهم مینیبب حال

 در افراد که است شکل نیا بر روال پردازند؛ یم
 در واقع سازمان دفتر به مشخص ساعات
 و کرده مراجعه رانایت شهر در «کاشار» منطقه

 نیا دیباش دهید اگر. کنند یم افتیدر نقد وجه
 اعالم که یکسان هیعل بعدا را ها برگه

 شانیها تیسا در کنند یم یرسم یجداشدگ
 .کنند یم منتشر
 یرو فشار عامل زین ها یمستمر نیهم

 هیزاو فرقه با فرد نکهیا محض به. هستند افراد
 مارک با و کرده قطع را شیها نهیهز کند دایپ

 زغم به تا کنند یم یمعرف مزدور را او زدن
 حقوق محافل نزد باشند توانسته خودشان

 داشته ها نهیهز قطع یبرا یا بهانه یبشر
 یتعهدات طبق دانند یم ها یرجو رایز باشند

 کامل را شده جدا افراد نهیهز دیبا اند داده که
 .بپردازند
 کرده ریگ برزخ در افراد یبرخ دانم یم من

 با دائم رایز دبکنن دیبا چکار که دانند ینم. اند
 .شوند یم مواجه یرجو یها تیاذ و آزار

 یرجو که یزمان آن گذشت میگو یم من

. دینما استفاده سوء ها شده جدا از توانست یم
 از که است یانیرانیا به کمک یبرا الیآس انجمن

 مستقل دارند قصد و شده جدا یرجو فرقه
 را انجمن نیا که یکسان تمام. کنند یزندگ
 شدند لیتشک ییها شده جدا از نندک یم اداره
 یزندگ تجربه و آمده رونیب شما از تر قبل که
 باز و دهیکوب شما نفع به یادیز راه. دارند را آزاد

 .دیکن اراده شما که است یکاف است، شده
 اکنون هم که یکسان شامل میحرفها نیا

 در که شما شود، یم زین هستند فرقه داخل در
 دیتوان یم یمواقع رد دانم یم د،یهست داخل
 نیا د،یبخوان یمجاز یفضا در را مطالب یقاچاق

 تا دیبگذار خود دوستان اریاخت در را اطالعات
 اسارت  قرار استفاده سوء مورد چگونه که بدانند
 و خواستن کلمه کی فقط دیکن یزندگ

 ازین کردن اراده یعبارت به ای و است نخواستن
 عطار کشورمان معروف شاعر قول به. است

 :دیفرما یم که یشابورین
 
 
ا تو         مپرس چیه و درنه راه به یـپ

 رفت دیبا چون که دتیبگو راه خود

 اسارت در نکهیا با کردن یزندگ آزاد فاصله
 و خواستن کلمه کی فقط دیکن یزندگ

 ازین کردن اراده یعبارت به ای و است نخواستن
 .است

 فرقه از جداشده عضو زاده،یعل یبخشعل
 ییها جداشده به خطاب یادداشتی یط یرجو
 رها فرقه اسارت از کامل طور به هنوز که

 خطابم ز،یعز دوستان به سالم: نوشت نشدند،
 کنند یم یزندگ یآلبان در که یدوستان به

 هم کنار در و هم با یزمان که یدوستان است،
 را یسخت اریبس یزندگ سال یها سال و میبود

 فرقه از اکنون هم که یدوستان م،یکرد تجربه
 ار خود ینوع به کماکان یول شدند جدا یرجو

 به که یدوستان داشتند، نگه یرجو به وابسته
 یرجو به هستند مجبور یزندگ گذراندن خاطر

 .ندیبگو بله
 آورده وجود به یرجو را مسموم یفضا نیا
 داخل در یزمان که یکسان از بتواند تا است
 در. دینما سوءاستفاده شتریب بودند التیتشک

 را نیا شود یم عیسر و یسطح نگاه کی
 پول چندرغاز با یرجو فرقه هک شد متوجه

 را ها آن و نقض را جداشدگان حقوق از یلیخ

 «۳ اشرف» در یتیامن دیشد ریتداب
 

 

 موجب اروپا با رانیا روابط یبرقرار: گفت یاسیس گر لیتحل کی
 که یزیچ شود؛یم یآلبان از هاآن یاحتمال اخراج و بودجه قطع

 .است کرده ترآشفته را هایچیرجو خواب
 در: نوشت یادداشتی یط یقنادباش جعفر فراق، گزارش به
 یهابرنامه پخش در فرقه رجوی یخرابکار شاهد ریاخ یهاهفته

 وهله در زین اقدام نیا که میبود هاآن یاهیچندثان قطع و یونیزیتلو
 تمل با مواجهه در یرجو فرقه یهایتوانمند افت از یحاک نخست

 ینگران و انفعال از یناش فرقه نیا ریاخ اقدامات مجموعه. است رانیا
 یرجو فرقه ارتباط. است گرفته قرار آن در که است ییتنگنا از هاآن
 و شد یستیونیصه میرژ و کایآمر به هاآن اتصال موجب صدام با

 و افتی شیافزا کشورها نیا در سازمان دفاتر افتتاح با تعامالت سطح
 نیا یاطالعات شبکه از یبخش عنوان به یرجو فرقه اخراج، از شیپ تا

 ،یغرب هیهمسا در تحوالت و رییتغ با. شدند یم محسوب کشورها
 نیا که) یآلبان کمپ تینها در و اخراج را فرقه نیا یاعضا بغداد

 اریاخت در( است شده سرپناه یب سالمندان خانه کی به هیشب روزها
 و اروپا نقاط گرید در جماعت نیا از یرگید بخش و گرفت قرار هاآن
 در یرجو فرقه رسدیم نظر به شرح نیا با .شدند داده اسکان کایآمر
 از عبور نخست که اندداشته یاصل یسیدگرد سه خود اتیح بازه

 مدون یهااستیس به سمیمارکس از عبور دوم و سمیمارکس به اسالم
 . بود یسازمان درون شده
 هاآن. افتاد اتفاق سوم یسیدگرد هاآن جاخرا و صدام سقوط با
 از هاآن خروج به توجه با و شدند سالح خلع عراق از خروج از پس

 هاآن یاتیعمل و ینظام یرزم تیماه تشانیجمع یریپ و ها پادگان
 یسیدگرد و ندارند گسترده اتیعمل توان گرید هاآن. شد کمرنگ
 به  ییگرارزم از هاآن حرکت لیتبد موجب شانیمبارزات ساختار

 . است شده ییگرابزم
 از استفاده با و شده یا رسانه نگیهلد کی به لیتبد یرجو فرقه

 .گذراند یم یزندگ اعراب و غرب پول
 

 به یاپیپ بار نیدوم یبرا یآلبان در یرجو فرقه یاعضا از یبرخ
 تحت اسلحه و مخدر مواد انسان، قاچاق در شتندا دست جرم
 .گرفتند قرار بیتعق

این خبر بالفاصله توسط بوقچی های رجوی  فراق، گزارش به
این  ساختگی مدارکِبرخی تکذیب گردید و سعی نمودند با انتشار 

دادستان  یتا برکنارحتی رسوایی را الپوشانی نمایند و برای این کار 
 رایاخ یآلبان دستان تیرانادال ماجرا این بود که اما اص پیش رفتند.نیز 
 کند یم ثابت که کرده منتشر سیپل گزارش به استناد با را یسند
 به معروف یدربند محمدسادات مانند یرجو فرقه یاعضا از یبرخ

 یبرا اشرف گران شکنجه و کردها کشتار فرماندهان از عادل کاک
 اساس بر.شدند متهم سلحها و انسان قاچاق جرم به یاپیپ بار نیدوم

 کایآمر سفارت وساطت با ماجرا نیا گذشته سری دهیرس اطالعات
 با یآلبان ییقضا ستمیس رسد یم نظر به بار نیا اما شد فصل و حل

 .کند یپوش چشم هیقض نیا از نتواند رانایت دادستان جرم اعالم
 باز ۰۲۰۲ سال به ها جرم نیابر اساس اسناد منتشر شده 

 در کایآمر سفارت به زین اتیجنا نیا به مربوط اطالعات و گرددیم
 از کایآمر سفارت اما است شده داده لیتحو ،یآلبان تختیپا رانا،یت

 .است کرده یخوددار کنون تا اسناد نیا درباره پاسخ
 
 

 حضور خطرات مورد در بارها یآلبان یمدن فعاالن و نگاران روزنامه
 دیبا بار نیا اما دادند را الزم یهشدارها کشور نیا در یرجو فرقه

 مقابل در تواند یم یآلبان ییقضا ستمیس ایآ که دید و ماند منتظر
 عمل مستقل ستین بندیپا یقانون چیه به کرده ثابت که یرجو میمر

 ر؟یخ ای دهد انجام را یقانون یها اقدام و نموده
 

 فراق/  امیپ یانتها
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 است.
آسیب های مادی و روحی ناشی از  سوم،

وقایعی که بصورت ناخواسته و در نتیجه اشتباه 
رد گردیده است، بیش از خانواده بر این افراد وا

آن است که بتوان با یک مصاحبه ساده یکی از 
آنان به درک کامل و جامعی از عمق و میزان 
آن رسید. بویژه تالمات روحی و روانی متحمل 
شده در طول سالیان، به زخم ناسوری بدل می 
گردد که تداوی آن نیازمند زمان و تعامل با 

 قربانیان است.
له مظالم علیه کودکان حال که مسا چهارم،

در فرقه رجوی از سوی کودکان حاضر در فرقه 

مورد بازگویی قرار گرفته، فرصت مغتنمی 
فراهم آمده تا با کمک و همراهی نجات یافتگان 
از فرقه و کودکان رشد یافته در تشکیالت، 
لیستی از اسامی کودکان حاضر ار کمپ های 
فرقه فراهم گردیده و زمینه های تعیین 

نوشت احتمالی آنان تا حد امکان و احراز سر
وضعیت فعلی آنان )در همه موارد( فراهم آید. از 
این طریق شاید بسیاری جنایات و مظالم 
ارتکابی علیه این گروه افشا گردد. بدیهی است 
که این امر جز از رهگذر همکاری اعضای نجات 
یافته و افراد و نهادهای پیگیر امکانپذیر نخواهد 

 بود.
 

مورد بهره برداری تبلیغاتی و سیاسی فرقه قرار 
گرفتند و برخی نیز )همچون حنیف عزیزی( 
قادر گردیدند تا خود را از قیدوبندهای فرقه ای 

البته با وجود -زندگی جدید رها ساخته و یک 
تداعی همه تلخ کامی های گذشته و در سایه 
تداوم حکمرانی سازمان بر روابط اعضای 

 برای خود تشکیل دهند. -خانواده
که -در سالهای بعد برخی از این کودکان 

حاال در سنین نوجوانی بوده و از توانایی انجام 
به  -برخی وظایف سازمانی برخوردارشده بودند

بهانه های مختلف )منجمله دیدار با خانواده( به 
عراق بازگردانده شده و بعنوان یک عنصر 
تشکیالتی جدید در فرقه به فعالیت تمام وقت 

و عمال کلیه وظایف نظامی یک  گماشته شده
 ۲1نیروی نظامی )پارتیزانی( به نوجوانان زیر 

سال نیز سپرده می شد. متاسفانه این نوجوانان 
وند، توصیف می« صغیرممیز»که از نظر قانونی 

موضوع سواستفاده های مقامات و افراد حاضر 
رفتند ویژه ازنظر جنسی( قرار میه در کمپ )ب

اظهارات قربانیان آمده که شرح آن در برخی 
 است.

در مورد این کودکان باید به چند واقعیت 
 مهم توجه داشت:

تنها گناه این کودکان معصوم و تنها  ،اول
دلیل حضور آنان در عراق و سپس در اروپا، 
وابستگی ایدئولوژیک والدین یا یکی از آنان به 
تشکیالت رجوی و یا حتی بعضا حضور و 

سر ترس و ناچاری والدین پایبندی اجباری و از 
به قواعد اشرف بوده و این سرانجام ناخوشایند، 
فقط و فقط ماحصل اشتباه دیگرانی است که 
آثارش الجرم در زندگی اینان نیز جاری 

ردد. از این منظر، این کودکان سابق و زخم می
خوردگان بالتقصیر تشکیالت فرقه ای، شایستۀ 

 درک و توجه واال هستند.  
معنای حقیقی کلمه در برابر سوء  به دوم

رفتارها و تعدی های رواشده بر آنان، بی دفاع 
بوده و پس از جدایی از والدین خود )یا ازدست 
دادن والدین( عمال هیچ حامی و پشتیبان 
دلسوزی نداشته و لذا بعنوان ابزاری در جهت 
پیشبرد منافع سازمان در آن دوران و در آینده 

تاسفانه این کودکان هم در انگاشته می شدند. م
کمپ های عراق و هم در دوران حضور در اروپا 
مورد آزار، سوء استفاده و تعدی قرار گرفته و 
علیه آنها اقدامات غیرانسانی روا داشته شده 
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 حقوقی

 

 ای به نام کودک سربازی در فرقه تروریستی رجوی از نگاه حقوق بین المللبررسی مقوله

 وا شده در خصوص کودکان رشد یافتههای رظلم
 در چارچوب فرقه رجوی

৷  المللپژوهشگر حقوق بین -دکتر نواب محمدی 
 
 

 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

اظهارات برخی کودکان رشد  مدتی است
و رجوی یافته در چارچوب تشکیالتی فرقه 

مالیمات زندگی بیان دردناک تلخی ها و نا
تشکیالتی )که به حق باید پذیرفت خود این 
افراد کمترین نقشی در این سرنوشت 
ناخوشایند نداشته( و ظلم و تعدی روا شده بر 
ایشان، توجهات را بیش از گذشته به موضوعاتی 
همچون کودکان حاضر در چارچوب تشکیالتی 
فرقه و سرنوشت آنان و مقوله هایی همچون 

 معطوف داشته است. کودک سربازی 
تحلیلی فراق، -به گزارش پایگاه خبری

انتشار یک مصاحبه از یک کودک سرباز سابق 
به نام امین گل مریمی در نشریه آلمانی دی 

)که در آن، وی ضمن بیان  Die Zeitسایت 
مصایب گذشته در روند جدایی از والدین و 
انتقال به اروپا، موضوع کودک سربازی وارائه 

ی نظامی به کودکان و نوجوانان آموزش ها
کشد( حاضر در کمپ اشرف را نیز به تصویر می

و نیز چاپ کتاب خاطراتی از سوی حنیف 
عزیزی، باب بحث های مستمر و قابل تاملی از 
سوی سایر کودکان قربانی این تشکیالت )که 
اکنون در پایان سنین جوانی یا آغاز دوران 

فضای مجازی گذرانند( در  میانسالی روزگار می
را گشوده است که در همین مدت کوتاه به 
حقایق بسیار مهم و تکان دهنده ای در 
خصوص رفتارهای مجرمانه علیه این کودکان 

ویژه سوء ه بی دفاع در ابعاد و اشکال مختلف )ب
رفتار و تجاوزات جنسی در همان ساختار 
تشکیالتی فرقه و نه بیرون از این چارچوب( 

 اشاره شده است.
بعنوان یک واقعیت تاریخی، از اوایل دهه 

متعاقب روند انتقال اعضای فرقه از  ۲۳3۲
فرانسه و دیگر کشورها به عراق، حدود هزار 
کودک همراه با والدین خود به خاک عراق و 
پایگاه اشرف وارد شدند. تا قبل از انقالب 
مضحک مریم و ممنوعیت ازدواج و روابط 

دکان به عنوان خانوادگی میان اعضا، این کو

فرزندان والدین تشکیالتی خود تحت کنترل 
آنها بودند. البته طبیعتا برخی از آنان والدین 

ویژه عملیات ه خود را در خالل جنگ ها و ب
فروغ جاویدان از دست دادند که پیش از 
برقراری ممنوعیت ها نیز اختیار کنترل کودکان 
بیگناه در دستان مسعود و مریم قرار گرفت. 

نقالب ایدئولوژیک )انقالب مریم( و ممنوعیت ا
ازدواج و در کنار آن اجبار اعضا به جدایی از 
همسران خود، سرنوشت کودکان بیچاره را نیز 
دستخوش دگرگونی های اساسی و غالبا 

 ناخوشایند کرد.
دنبال تبیین خط مشی مضحک نوین از ه ب

سوی رهبران فرقه، خانواده و علقه های عاطفی، 
و جنسی علت العلل شکست های  احساسی

نیروهای فرقه بویژه در تنگه چهارزبر معرفی شد 
)این یک ادعا یا تحلیل نیست، بلکه واقعیت 
محض است که فایل تصویری سخنرانی مسعود 
رجوی در نشست اعضای فرقه گواه این 
مدعاست(. مسعود و مریم فرصت و بهانه کافی 

از برای محدودسازی و کنترل رفتاری اعضا 
طریق سرکوب امیال و خواسته های طبیعی و 

نرمال ایشان را یافته بود. لذا زن و شوهرها را 
مجبور به جدایی و نیز نادیده گرفتن فرزندان 
خود بعنوان سمبل اعتقاد به ایدئولوژی و مبارزه 
نمود. ناآرامی های پس از جنگ تحمیلی و 
اشغال کویت از سوی عراق و حمله بعدی 

ه الزم برای انتقال اطفال جداشده از آمریکا زمین
پدرومادر و اطفال بی سرپرست به اروپا بدون 
کمترین دخالت والدین یا پاسخگویی فرقه به 
ایشان و با بهانه حفظ امنیت و در امان ماندن از 

 حمالت را فراهم آورد.
حسب شواهد در مقطع زمانی اواخر دهه 

کودک حاضر در کمپ های  0۲۲بیش از  3۲
به اروپا فرستاده شدند که برخی از آنان به  فرقه

وند خانواده های هوادار فرقه در اروپا سپرده می
و این خانواده ها بابت نگهداری از آنان از 
دولتهای متبوع کمک های مالی دریافت 

ردند. بنابرادعاها برخی از این کودکان نیز به می
خانواده های اروپایی فروخته شدند. متاسفانه 

دی از آنان دچار سرنوشت نامعلومی شده، تعدا
برخی دچار اختالالت روانی شده و خودکشی 
کردند. برخی به کمپی درآلمان منتقل شده و 

 
৷ ها دلیل حضور آنان در عراق و نها گناه این کودکان معصوم و تنت

سپس در اروپا، وابستگی ایدئولوژیک والدین یا یکی از آنان به 
تشکیالت رجوی و یا حتی بعضا حضور و پایبندی اجباری و از سر 

 ترس و ناچاری والدین به قواعد اشرف بوده
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 است.
آسیب های مادی و روحی ناشی از  سوم،

وقایعی که بصورت ناخواسته و در نتیجه اشتباه 
رد گردیده است، بیش از خانواده بر این افراد وا

آن است که بتوان با یک مصاحبه ساده یکی از 
آنان به درک کامل و جامعی از عمق و میزان 
آن رسید. بویژه تالمات روحی و روانی متحمل 
شده در طول سالیان، به زخم ناسوری بدل می 
گردد که تداوی آن نیازمند زمان و تعامل با 

 قربانیان است.
له مظالم علیه کودکان حال که مسا چهارم،

در فرقه رجوی از سوی کودکان حاضر در فرقه 

مورد بازگویی قرار گرفته، فرصت مغتنمی 
فراهم آمده تا با کمک و همراهی نجات یافتگان 
از فرقه و کودکان رشد یافته در تشکیالت، 
لیستی از اسامی کودکان حاضر ار کمپ های 
فرقه فراهم گردیده و زمینه های تعیین 

نوشت احتمالی آنان تا حد امکان و احراز سر
وضعیت فعلی آنان )در همه موارد( فراهم آید. از 
این طریق شاید بسیاری جنایات و مظالم 
ارتکابی علیه این گروه افشا گردد. بدیهی است 
که این امر جز از رهگذر همکاری اعضای نجات 
یافته و افراد و نهادهای پیگیر امکانپذیر نخواهد 

 بود.
 

مورد بهره برداری تبلیغاتی و سیاسی فرقه قرار 
گرفتند و برخی نیز )همچون حنیف عزیزی( 
قادر گردیدند تا خود را از قیدوبندهای فرقه ای 

البته با وجود -زندگی جدید رها ساخته و یک 
تداعی همه تلخ کامی های گذشته و در سایه 
تداوم حکمرانی سازمان بر روابط اعضای 

 برای خود تشکیل دهند. -خانواده
که -در سالهای بعد برخی از این کودکان 

حاال در سنین نوجوانی بوده و از توانایی انجام 
به  -برخی وظایف سازمانی برخوردارشده بودند

بهانه های مختلف )منجمله دیدار با خانواده( به 
عراق بازگردانده شده و بعنوان یک عنصر 
تشکیالتی جدید در فرقه به فعالیت تمام وقت 

و عمال کلیه وظایف نظامی یک  گماشته شده
 ۲1نیروی نظامی )پارتیزانی( به نوجوانان زیر 

سال نیز سپرده می شد. متاسفانه این نوجوانان 
وند، توصیف می« صغیرممیز»که از نظر قانونی 

موضوع سواستفاده های مقامات و افراد حاضر 
رفتند ویژه ازنظر جنسی( قرار میه در کمپ )ب

اظهارات قربانیان آمده که شرح آن در برخی 
 است.

در مورد این کودکان باید به چند واقعیت 
 مهم توجه داشت:

تنها گناه این کودکان معصوم و تنها  ،اول
دلیل حضور آنان در عراق و سپس در اروپا، 
وابستگی ایدئولوژیک والدین یا یکی از آنان به 
تشکیالت رجوی و یا حتی بعضا حضور و 

سر ترس و ناچاری والدین پایبندی اجباری و از 
به قواعد اشرف بوده و این سرانجام ناخوشایند، 
فقط و فقط ماحصل اشتباه دیگرانی است که 
آثارش الجرم در زندگی اینان نیز جاری 

ردد. از این منظر، این کودکان سابق و زخم می
خوردگان بالتقصیر تشکیالت فرقه ای، شایستۀ 

 درک و توجه واال هستند.  
معنای حقیقی کلمه در برابر سوء  به دوم

رفتارها و تعدی های رواشده بر آنان، بی دفاع 
بوده و پس از جدایی از والدین خود )یا ازدست 
دادن والدین( عمال هیچ حامی و پشتیبان 
دلسوزی نداشته و لذا بعنوان ابزاری در جهت 
پیشبرد منافع سازمان در آن دوران و در آینده 

تاسفانه این کودکان هم در انگاشته می شدند. م
کمپ های عراق و هم در دوران حضور در اروپا 
مورد آزار، سوء استفاده و تعدی قرار گرفته و 
علیه آنها اقدامات غیرانسانی روا داشته شده 
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 ای به نام کودک سربازی در فرقه تروریستی رجوی از نگاه حقوق بین المللبررسی مقوله

 وا شده در خصوص کودکان رشد یافتههای رظلم
 در چارچوب فرقه رجوی

৷  المللپژوهشگر حقوق بین -دکتر نواب محمدی 
 
 

 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

اظهارات برخی کودکان رشد  مدتی است
و رجوی یافته در چارچوب تشکیالتی فرقه 

مالیمات زندگی بیان دردناک تلخی ها و نا
تشکیالتی )که به حق باید پذیرفت خود این 
افراد کمترین نقشی در این سرنوشت 
ناخوشایند نداشته( و ظلم و تعدی روا شده بر 
ایشان، توجهات را بیش از گذشته به موضوعاتی 
همچون کودکان حاضر در چارچوب تشکیالتی 
فرقه و سرنوشت آنان و مقوله هایی همچون 

 معطوف داشته است. کودک سربازی 
تحلیلی فراق، -به گزارش پایگاه خبری

انتشار یک مصاحبه از یک کودک سرباز سابق 
به نام امین گل مریمی در نشریه آلمانی دی 

)که در آن، وی ضمن بیان  Die Zeitسایت 
مصایب گذشته در روند جدایی از والدین و 
انتقال به اروپا، موضوع کودک سربازی وارائه 

ی نظامی به کودکان و نوجوانان آموزش ها
کشد( حاضر در کمپ اشرف را نیز به تصویر می

و نیز چاپ کتاب خاطراتی از سوی حنیف 
عزیزی، باب بحث های مستمر و قابل تاملی از 
سوی سایر کودکان قربانی این تشکیالت )که 
اکنون در پایان سنین جوانی یا آغاز دوران 

فضای مجازی گذرانند( در  میانسالی روزگار می
را گشوده است که در همین مدت کوتاه به 
حقایق بسیار مهم و تکان دهنده ای در 
خصوص رفتارهای مجرمانه علیه این کودکان 

ویژه سوء ه بی دفاع در ابعاد و اشکال مختلف )ب
رفتار و تجاوزات جنسی در همان ساختار 
تشکیالتی فرقه و نه بیرون از این چارچوب( 

 اشاره شده است.
بعنوان یک واقعیت تاریخی، از اوایل دهه 

متعاقب روند انتقال اعضای فرقه از  ۲۳3۲
فرانسه و دیگر کشورها به عراق، حدود هزار 
کودک همراه با والدین خود به خاک عراق و 
پایگاه اشرف وارد شدند. تا قبل از انقالب 
مضحک مریم و ممنوعیت ازدواج و روابط 

دکان به عنوان خانوادگی میان اعضا، این کو

فرزندان والدین تشکیالتی خود تحت کنترل 
آنها بودند. البته طبیعتا برخی از آنان والدین 

ویژه عملیات ه خود را در خالل جنگ ها و ب
فروغ جاویدان از دست دادند که پیش از 
برقراری ممنوعیت ها نیز اختیار کنترل کودکان 
بیگناه در دستان مسعود و مریم قرار گرفت. 

نقالب ایدئولوژیک )انقالب مریم( و ممنوعیت ا
ازدواج و در کنار آن اجبار اعضا به جدایی از 
همسران خود، سرنوشت کودکان بیچاره را نیز 
دستخوش دگرگونی های اساسی و غالبا 

 ناخوشایند کرد.
دنبال تبیین خط مشی مضحک نوین از ه ب

سوی رهبران فرقه، خانواده و علقه های عاطفی، 
و جنسی علت العلل شکست های  احساسی

نیروهای فرقه بویژه در تنگه چهارزبر معرفی شد 
)این یک ادعا یا تحلیل نیست، بلکه واقعیت 
محض است که فایل تصویری سخنرانی مسعود 
رجوی در نشست اعضای فرقه گواه این 
مدعاست(. مسعود و مریم فرصت و بهانه کافی 

از برای محدودسازی و کنترل رفتاری اعضا 
طریق سرکوب امیال و خواسته های طبیعی و 

نرمال ایشان را یافته بود. لذا زن و شوهرها را 
مجبور به جدایی و نیز نادیده گرفتن فرزندان 
خود بعنوان سمبل اعتقاد به ایدئولوژی و مبارزه 
نمود. ناآرامی های پس از جنگ تحمیلی و 
اشغال کویت از سوی عراق و حمله بعدی 

ه الزم برای انتقال اطفال جداشده از آمریکا زمین
پدرومادر و اطفال بی سرپرست به اروپا بدون 
کمترین دخالت والدین یا پاسخگویی فرقه به 
ایشان و با بهانه حفظ امنیت و در امان ماندن از 

 حمالت را فراهم آورد.
حسب شواهد در مقطع زمانی اواخر دهه 

کودک حاضر در کمپ های  0۲۲بیش از  3۲
به اروپا فرستاده شدند که برخی از آنان به  فرقه

وند خانواده های هوادار فرقه در اروپا سپرده می
و این خانواده ها بابت نگهداری از آنان از 
دولتهای متبوع کمک های مالی دریافت 

ردند. بنابرادعاها برخی از این کودکان نیز به می
خانواده های اروپایی فروخته شدند. متاسفانه 

دی از آنان دچار سرنوشت نامعلومی شده، تعدا
برخی دچار اختالالت روانی شده و خودکشی 
کردند. برخی به کمپی درآلمان منتقل شده و 

 
৷ ها دلیل حضور آنان در عراق و نها گناه این کودکان معصوم و تنت

سپس در اروپا، وابستگی ایدئولوژیک والدین یا یکی از آنان به 
تشکیالت رجوی و یا حتی بعضا حضور و پایبندی اجباری و از سر 

 ترس و ناچاری والدین به قواعد اشرف بوده
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 اراده

 
 

 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

 

 

 
 ، یکی از مادران گرفتار در دام رجوی«زهره صمدی» یاجبار یریگموضعبه بهانه 

 یتیم خانه رجوی
 

 یگوش از استفاده و شده یبدن یبازرس تردد،
 انهیمخف صورت به از شیپ که همراه تلفن

 سرخ مرز گرفت یم انجام افراد یبرخ توسط
 شده، گفته دیجد مقررات در .است شده نییتع
 دیبا شوند جدا بخواهند که افراد از کدام هر

 نام به یمحل در فرقه نهیقرنط در ماه شش

 اطالعاتشان تا بمانند کامل زولهیا در و یخروج
 قهفر یتکاپوها نیآخر در.بسوزد کامل طور به
 به را اعضا بار نیا فرقه سران ،یآلبان باتالق در

 با و داده وعده هیروس و رانیا نیب ینظام یریدرگ
 دارند یسع یروان و یروح یها یفشارها شیافزا
 .کنند یریجلوگ یترفند هر به آنها خروج از

 

 زا اعضا ییجدا درخواست موج دنبال به
 بحران از یریجلوگ و یرجو یانسان ضد فرقه

 دیشد ریتداب فرقه نیا ،یآلبان در روزافزون یها
 .است کرده وضع «۳ اشرف» در یتیامن

 در فراق، به دهیرس یها گزارش اساس بر
 گونه هر هنگام افراد دیجد یها دستورالعمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماندند فرقه اسارت در هنوز که ییهاجداشده به «زادهیعل یبخشعل» امیپ

 مپرس چیه و درنه راه به یپا تو
 

 را هایچیرجو خواب یآلبان از یاحتمال اخراج
 است کرده ترآشفته 

 
 
 
 
 
 

 

 اسلحه قاچاق جرم به بار نیا یجو فرقه یاعضا از یعجم یریدستگ

 های رجوی شدقچیوب خبری که موجب واکنش
 «یدربند محمدسادات» هیعل رانایت دادستان جرم اعالم

 

 

 .کند یم استثمار
 چگونه را اندک زانیم نیهم مینیبب حال

 در افراد که است شکل نیا بر روال پردازند؛ یم
 در واقع سازمان دفتر به مشخص ساعات
 و کرده مراجعه رانایت شهر در «کاشار» منطقه

 نیا دیباش دهید اگر. کنند یم افتیدر نقد وجه
 اعالم که یکسان هیعل بعدا را ها برگه

 شانیها تیسا در کنند یم یرسم یجداشدگ
 .کنند یم منتشر
 یرو فشار عامل زین ها یمستمر نیهم

 هیزاو فرقه با فرد نکهیا محض به. هستند افراد
 مارک با و کرده قطع را شیها نهیهز کند دایپ

 زغم به تا کنند یم یمعرف مزدور را او زدن
 حقوق محافل نزد باشند توانسته خودشان

 داشته ها نهیهز قطع یبرا یا بهانه یبشر
 یتعهدات طبق دانند یم ها یرجو رایز باشند

 کامل را شده جدا افراد نهیهز دیبا اند داده که
 .بپردازند
 کرده ریگ برزخ در افراد یبرخ دانم یم من

 با دائم رایز دبکنن دیبا چکار که دانند ینم. اند
 .شوند یم مواجه یرجو یها تیاذ و آزار

 یرجو که یزمان آن گذشت میگو یم من

. دینما استفاده سوء ها شده جدا از توانست یم
 از که است یانیرانیا به کمک یبرا الیآس انجمن

 مستقل دارند قصد و شده جدا یرجو فرقه
 را انجمن نیا که یکسان تمام. کنند یزندگ
 شدند لیتشک ییها شده جدا از نندک یم اداره
 یزندگ تجربه و آمده رونیب شما از تر قبل که
 باز و دهیکوب شما نفع به یادیز راه. دارند را آزاد

 .دیکن اراده شما که است یکاف است، شده
 اکنون هم که یکسان شامل میحرفها نیا

 در که شما شود، یم زین هستند فرقه داخل در
 دیتوان یم یمواقع رد دانم یم د،یهست داخل
 نیا د،یبخوان یمجاز یفضا در را مطالب یقاچاق

 تا دیبگذار خود دوستان اریاخت در را اطالعات
 اسارت  قرار استفاده سوء مورد چگونه که بدانند
 و خواستن کلمه کی فقط دیکن یزندگ

 ازین کردن اراده یعبارت به ای و است نخواستن
 عطار کشورمان معروف شاعر قول به. است

 :دیفرما یم که یشابورین
 
 
ا تو         مپرس چیه و درنه راه به یـپ

 رفت دیبا چون که دتیبگو راه خود

 اسارت در نکهیا با کردن یزندگ آزاد فاصله
 و خواستن کلمه کی فقط دیکن یزندگ

 ازین کردن اراده یعبارت به ای و است نخواستن
 .است

 فرقه از جداشده عضو زاده،یعل یبخشعل
 ییها جداشده به خطاب یادداشتی یط یرجو
 رها فرقه اسارت از کامل طور به هنوز که

 خطابم ز،یعز دوستان به سالم: نوشت نشدند،
 کنند یم یزندگ یآلبان در که یدوستان به

 هم کنار در و هم با یزمان که یدوستان است،
 را یسخت اریبس یزندگ سال یها سال و میبود

 فرقه از اکنون هم که یدوستان م،یکرد تجربه
 ار خود ینوع به کماکان یول شدند جدا یرجو

 به که یدوستان داشتند، نگه یرجو به وابسته
 یرجو به هستند مجبور یزندگ گذراندن خاطر

 .ندیبگو بله
 آورده وجود به یرجو را مسموم یفضا نیا
 داخل در یزمان که یکسان از بتواند تا است
 در. دینما سوءاستفاده شتریب بودند التیتشک

 را نیا شود یم عیسر و یسطح نگاه کی
 پول چندرغاز با یرجو فرقه هک شد متوجه

 را ها آن و نقض را جداشدگان حقوق از یلیخ

 «۳ اشرف» در یتیامن دیشد ریتداب
 

 

 موجب اروپا با رانیا روابط یبرقرار: گفت یاسیس گر لیتحل کی
 که یزیچ شود؛یم یآلبان از هاآن یاحتمال اخراج و بودجه قطع

 .است کرده ترآشفته را هایچیرجو خواب
 در: نوشت یادداشتی یط یقنادباش جعفر فراق، گزارش به
 یهابرنامه پخش در فرقه رجوی یخرابکار شاهد ریاخ یهاهفته

 وهله در زین اقدام نیا که میبود هاآن یاهیچندثان قطع و یونیزیتلو
 تمل با مواجهه در یرجو فرقه یهایتوانمند افت از یحاک نخست

 ینگران و انفعال از یناش فرقه نیا ریاخ اقدامات مجموعه. است رانیا
 یرجو فرقه ارتباط. است گرفته قرار آن در که است ییتنگنا از هاآن
 و شد یستیونیصه میرژ و کایآمر به هاآن اتصال موجب صدام با

 و افتی شیافزا کشورها نیا در سازمان دفاتر افتتاح با تعامالت سطح
 نیا یاطالعات شبکه از یبخش عنوان به یرجو فرقه اخراج، از شیپ تا

 ،یغرب هیهمسا در تحوالت و رییتغ با. شدند یم محسوب کشورها
 نیا که) یآلبان کمپ تینها در و اخراج را فرقه نیا یاعضا بغداد

 اریاخت در( است شده سرپناه یب سالمندان خانه کی به هیشب روزها
 و اروپا نقاط گرید در جماعت نیا از یرگید بخش و گرفت قرار هاآن
 در یرجو فرقه رسدیم نظر به شرح نیا با .شدند داده اسکان کایآمر
 از عبور نخست که اندداشته یاصل یسیدگرد سه خود اتیح بازه

 مدون یهااستیس به سمیمارکس از عبور دوم و سمیمارکس به اسالم
 . بود یسازمان درون شده
 هاآن. افتاد اتفاق سوم یسیدگرد هاآن جاخرا و صدام سقوط با
 از هاآن خروج به توجه با و شدند سالح خلع عراق از خروج از پس

 هاآن یاتیعمل و ینظام یرزم تیماه تشانیجمع یریپ و ها پادگان
 یسیدگرد و ندارند گسترده اتیعمل توان گرید هاآن. شد کمرنگ
 به  ییگرارزم از هاآن حرکت لیتبد موجب شانیمبارزات ساختار

 . است شده ییگرابزم
 از استفاده با و شده یا رسانه نگیهلد کی به لیتبد یرجو فرقه

 .گذراند یم یزندگ اعراب و غرب پول
 

 به یاپیپ بار نیدوم یبرا یآلبان در یرجو فرقه یاعضا از یبرخ
 تحت اسلحه و مخدر مواد انسان، قاچاق در شتندا دست جرم
 .گرفتند قرار بیتعق

این خبر بالفاصله توسط بوقچی های رجوی  فراق، گزارش به
این  ساختگی مدارکِبرخی تکذیب گردید و سعی نمودند با انتشار 

دادستان  یتا برکنارحتی رسوایی را الپوشانی نمایند و برای این کار 
 رایاخ یآلبان دستان تیرانادال ماجرا این بود که اما اص پیش رفتند.نیز 
 کند یم ثابت که کرده منتشر سیپل گزارش به استناد با را یسند
 به معروف یدربند محمدسادات مانند یرجو فرقه یاعضا از یبرخ

 یبرا اشرف گران شکنجه و کردها کشتار فرماندهان از عادل کاک
 اساس بر.شدند متهم سلحها و انسان قاچاق جرم به یاپیپ بار نیدوم

 کایآمر سفارت وساطت با ماجرا نیا گذشته سری دهیرس اطالعات
 با یآلبان ییقضا ستمیس رسد یم نظر به بار نیا اما شد فصل و حل

 .کند یپوش چشم هیقض نیا از نتواند رانایت دادستان جرم اعالم
 باز ۰۲۰۲ سال به ها جرم نیابر اساس اسناد منتشر شده 

 در کایآمر سفارت به زین اتیجنا نیا به مربوط اطالعات و گرددیم
 از کایآمر سفارت اما است شده داده لیتحو ،یآلبان تختیپا رانا،یت

 .است کرده یخوددار کنون تا اسناد نیا درباره پاسخ
 
 

 حضور خطرات مورد در بارها یآلبان یمدن فعاالن و نگاران روزنامه
 دیبا بار نیا اما دادند را الزم یهشدارها کشور نیا در یرجو فرقه

 مقابل در تواند یم یآلبان ییقضا ستمیس ایآ که دید و ماند منتظر
 عمل مستقل ستین بندیپا یقانون چیه به کرده ثابت که یرجو میمر

 ر؟یخ ای دهد انجام را یقانون یها اقدام و نموده
 

 فراق/  امیپ یانتها
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 پشت خبر

 

 

 

 چنان فرقه هیعل ۹۹۱۱ سال اسفند دادگاه امیپ
 یفرار رهبر یرجو مسعود که بود رایگ و رسا
 تا دیکش رونیب موش النه از را نیمجاهد فرقه

 کرده افتیدر که یا ضربه از یناش یفشارها
 .دهد کاهش را بود

 یخواه تظلم از کسالی به بیقر گذشت با
 میهست شاهد امروز جداشدگان، یطلب حق و

 به که کس آن هر جهان نقاط یاقص در که
 متحمل یرجو فرقه عوامل یسو از ینوع

 مالحظات دهیگرد یجسم و یروح یها بیآس
 به نسبت شجاعت با و زده کنار را ساز هیحاش
 آنها بر یرجو یانسان ضد التیتشک در آنچه

 مال بر یگرید از پس یکی را قیحقا گذشته،
 موضوع به توان یم رابطه نیا در. ندینما یم

 رده رذل فرماندهان یتعد ،یسرباز کودک
 آزاده زنان از یبرخ یرس ادیفر ،یرجو یباال
 ظلم. نمود استناد یرجو فرقه از شده رها
 و یمحور میمفاه از یطلب عدالت و یزیست

 بوده یحقوق کارزار نیا در جداشدگان برجسته
 فرقه مستبد رهبران هسلط تحت انیسال که

  رفته فنا به شانیآرزوها و الیام نیمجاهد
 یرجو یبشر ضد تیماه شدن آشکار با  .است

 و درون در یرجو یحسابرس یزنگها و ناقوس
 به نیقی به و آمده در صدا به مناسبات رونیب

 .میشو یم کینزد یرجو محاکمه یینها روز
 

 بهره سرکوب، ،یخواه ادهیز خشونت،
 مشابه نمونه صدها و نینو یدار برده ،یکش

 یم شمار به یرجو منحوس صفات از گرید
 یذهن و یجسم اسارت انیسال یط در که روند
 به یرجو باند سران جانب از شده جدا یاعضا
 از دهید بیآس افراد یتمام و است شده روا آنها

 خود با را آن از یناش یامدهایپ یرجو خشونت
 .کشند یم دکی

 از یادیز تعداد ریاپذن انکار تیواقع نیا
 و یابی دست یبرا تا کرد مصمم را جداشدگان

 یحت و یمدن ،یحقوق ،یانسان اهداف تحقق
 دهیشن یبرا و رندیبگ قرار هم کنار در ییجزا

 یخیتار بغض کی به لیتبد که شانیصدا شدن
 دستگاه و تکاریجنا یرجو هیعل بود، شده
 دادگاه ۵۵ شعبه در او سرکوبگر یالتیتشک
 و نیطن. ندینما یدعو اقامه الملل نیب بطروا

 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

 اهداف یسر کی یبرا روش نیا از و دهند
 نیهمچن و کردند نییتع شیپ از که یشورش

 .رندیگ بهره مردم نیب در یتینارضا جادیا
 کسب ما که یاطالعات اساس بر: افزود یو
 ستمیس در اخالل یبرا یزیر برنامه میکرد

 شهر در فاضالب که یطور تهران فاضالب
 یها چراغ عملکرد در اخالل شود، یجار

 مترو برنامه در یدستکار ،یرانندگ و ییراهنما
 کی طرح و یشهر یقطارها یبرخ و تهران

 یاهداف جزو بندرعباس در خرابکارانه اتیعمل

 .کردند یزیر برنامه آن یبرا ها یرجو که است
 از تاسف اظهار با انیپا در یرانیح حسن

 و خوردند را فرقه نیا بیفر ها سال که یافراد
 از پس که یزمان از تلخ خاطره کی یادآوری با

 به عراق توسط رانیا فوتبال یمل میت شکست
: گفت شدند، کشور آن قیتشو به وادار اجبار
 یکارها فرقه یبرا است قرار که یکس بنده
 با دوارمیام و شناسم یم را دهد انجام یهکر
 ملت هیعل و بشنود مرا امیپ خاطره نیا ذکر

 .نکند انتیخ خودش
 
 
 

: گفت «الیآس» انجمن ریمد ،یرانیح حسن
 یشورش اهداف یبرخ یبرا رایاخ یجور فرقه

 رانیا در یشهر یقطارها یتابلو در اخالل رینظ
 .است کرده وارده وتریابرکامپ یسر کی

 از افتهی نجات عضو نیا فراق، گزارش به
 انجمن تیمسئول اکنون هم که یرجو فرقه
 دارعهده را یآلبان در میمق انیرانیا از تیحما

 هکر چند با رایاخ فرقه: داشت اظهار است،
 که یمحدود یروهاین به تا بسته قرارداد

 هک آموزش دارند یمصنوع هوش به ییآشنا

 

 یرجو یستیترور فرقه انیشاک نماینده ،یاسکندر صمد

 است کینزد یرجو محاکمه روز
 
 

 را کار نیا چرا دمیپرس یم آنها یبرخ از
 ها یرانیا از قدر آن ما گفتند یم د،یکنیم

 که یکسان قیطر از میخواه یم که میمتنفر
 آنها به و شده وارد کشتند را آنها از نفر هزار ۹۱

 .میبزن ضربه
 از دالر ونیلیم ۹۱: کرد حیتصر ادامه در یو

 داده یآلبان دولت به نتونیکل یالریه قیطر
 آماده افراد نیا یبازساز یبرا یمرکز که شد
 کایآمر سفارت در هم دالر ونیلیم ۹۱ و کند

 .کنند استفاده آن از ازین موقع در تا گذاشتند
 با یرجو مسعود حفاظت سابق مسئول

 آن در کایآمر خارجه وزارت نکهیا به اشاره
 انگار که کرد یم صادر هیاطالع یطور دوران

 صادر هیانیب کایآمر در نیمجاهد هواداران
 که دمش متوجه بعدها من: گفت کنندیم

 یم شعار ها یرجو که رهیغ ای مسلحانه جنگ
 یرضا محض یکس و دارد نهیهز به ازین دادند
 .پردازد ینم نهیهز یگروه یبرا خدا

 
 
 
 
 
 

 در یرجو مسعود حفاظت سابق مسئول
 پرده پشت از ییویدیو یگو و گفت کی

 یرجو فرقه یرانیا ضد و فیکث یهاتیفعال
 .کرد یافشاگر
 عضو ده،خدابن مسعود فراق، گزارش به
 اشاره با یرجو یستیترور فرقه در سابق ارشدِ

 از یجنس استفاده سوء سازمان نیا در نکهیا به
 اظهار بوده، شاهد و دهیشن را کودکان و زنان

 و فرستادند یموضوع قیتحق یبرا مرا: داشت
 از یکی دمید دم،یرس صحنه سر یوقت

 کی به و شده زنان شگاهیآسا داخل فرماندهان،
 به بود نتوانسته یماریب جهت به که خانم

 کرده خفه یروسر با را او و تجاوز دیایب مراسم
 .است
 عربستان نکهیا به اشاره با ادامه در یو
 شمار به فرقه یمال یحام کایآمر و یسعود

 سازمان نیا مهم یکارها از یکی: افزود ند،یآیم
 از طال تن سه من خود است، ییپولشو

 چیه در که آوردم آنها یبرا یسعود عربستان
 .نشد ثبت یمال ستمیس

 انتقال یماجرا حیتشر در نیهمچن خدابنده
 یخانم نتونیکل یالریه: گفت یآلبان به فرقه

 یمعرف ملل سازمان به را لوت هول نیج نام به
 یوقت باشد، یآلبان به فرقه انتقال ندهینما تا کرد

 اشرف کمپ در ماریب خانم کی به تجاوز از یرجو مسعود حفاظت سابق مسئول دهنده تکان یافشاگر

 یآلبان دولت به کایآمر توسط دالر ونیلیم ۰۱ پرداخت
 

 

 خبر داد رانیدر ا یخرابکار یبرا یبه فرقه رجو دیجد یوترهایاز ورود ابرکامپ «الیآس»انجمن  ریمد

  یشهر یفاضالب تهران و قطارها ستمیاخالل در س یبرا یزیر برنامه

 یرجو یبشر ضد تیماه شدن آشکار با
 در یرجو یحسابرس یها زنگ و ناقوس
 آمده در صدا به مناسبات رونیب و درون

 یرجو محاکمه یینها روز به نیقی به و
 میشو یم کینزد
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 ییجدا و فرار فکر در که بود ها سال نم
 نوشتم نامه هم بار کی یبرتیل در یحت. بودم
 آن از بعد. نکردند قبول یول بروم خواهم یم که
 در که یهست یافراد جزء تو گفتند من به
 نیبهتر که دمید. رود یم یآلبان به یسر نیاول

 بالفاصله و است دهیرس فرا نجات یبرا وقت
 و کرده ییجدا اعالم یلبانآ به دنیرس از پس
 .شدم آزاد یزندگ وارد

 
 شد؟ خروجتان موجب یا زهیانگ چه
 زانمیعز دنید و خانواده زهیانگ واقع در

 خوب چون بود، بخش لذت میبرا شتریب
 خاطر به را عمرمان انیسال نیا که دمیدیم

 مسعود خصوص به فرقه سران یها دروغ
 .میداد دست از یرجو

 
 رایاخ دیهست انیجر در که طور همان 

 کودکان تیوضع از یمهم یها یافشاگر
 شما ایآ است، شده منتشر فرقه در یقربان

 خودتان چشم به یقیمصاد باره نیا در
 د؟یبود دهید

 به خارج از کودکان نیا که بود ۹۹۱۱ سال
. شدند آورده «اشرف» به خانواده با دارید اسم
 یاهبچه نیا که گفتم زمان آن در بار چند من

 دست سالح یوقت آوردند، چه یبرا را کوچک
 .بود نفر همان اندازه شد یم داده آنها

 فرمانده بغل در شهیهم ها بچه آن از یکی
. است رفته ادمی شیاصل اسم که بود «نیافش»

 بخواهم اگر. کرد یم تعجب دید یم یکس هر
 محمد و دیسع دیبا ببرم نام ها بچه نیا از

 نیهم ای بودند کوچک اواقع که میبگو را اخوان
 اسری ،یمهد حاج اسری ،یمیمر گل نیام

. … گرید یها یلیخ و برادرش و نصب یاکبر
 که بودند آورده جنگ و مبارزه یبرا را ها آن

 .شدند کشته هم آنها از یتعداد
 
 فراق اریاخت در که یفرصت از تشکر با 
 دیدار یآخر امیپ اگر لطفا د،یداد قرار

 دییبفرما
 از را نسل کی یرجو فرقه م،کال کی در

 به دوارمیام. گرفت را ها یلیخ عمر و برد نیب
 یکجا هر در ای و یآلبان در چه خداوند یاری

 تمام تقاص آنها و شود برگزار یدادگاه ایدن
 .بدهند را خود یها تیجنا

 
 

 یزندگ و زن دنبال ای و یافتاد خانواده ادی
 تا کردند یم ریتحق یحد به را فرد یهست

 یا وهیش نیتر جیرا نیا. شود خرد تشیشخص
 کار نیا با و ردیگ یم کار به فرقه که است

 داستان خود که افتد یم افراد دل در یوحشت
 صورت نیا به بار نیچند خودم. دارد یمفصل
 و زن که میبگو دیبا نجایا. بودم فشار تحت

 داخل را کس چیه که ییآنها یبرا فقط خانواده
 .بود سرخ مرز نداشتند، فرقه

 
 مانز در شد، ها خانواده از صحبت

 آنجا در شما عراق به ها خانواده سفر آغاز
 را شما چگونه فرقه سران د،یداشت حضور

 دادند؟ یم قرار خانواده مقابل در
 و هشتم یفرمانده مقر در من زمان آن

 مقابل مستمر مادرم چون. بودم ها سوژه از یکی
 نیچند هفته هر. آمد یم «اشرف» زندان

 شانیها هخانواد که یافراد و من یبرا نشست
 .گذاشتند یم آمدند، یم دارید به

 مزدوران بحث ابتدا در فرقه ملعون سران
 یمغزها تا کردند یم باز را یجاسوس و یعراق

 یم نیا مرحله وارد بعد و ندیبشو خوب را ما
 ما فرقه، یرهبر به شما یها خانواده که شدند

 اگر که ندیگویم و کنند یم نیتوه شما و
 خود یحت مینده را رزندانشانف با مالقات اجازه
 در را ما وهیش نیا به ها آن .کشند یم را شما

 وانمود یطور و دادند یم قرار خانواده مقابل
 کشتن یبرا ها خانواده ییگو که کردند یم

 طومار نوشتن به مجبور را ما. آمدند شانیهابچه
 .کردند یم مصاحبه انجام ای خانواده مقابل در

 
 د؟یدار ادی به راندو آن از یا خاطره

 مارستانیب به و داشتم هیکل مشکل من بله،
 میبرا یلیخ. زد یم صدا مرا مادرم. بودم رفته

 را مادرم یصدا ها سال از بعد که بود سخت
 کی از. دهم یپاسخ توانستم ینم و دمیشنیم

 را گذشته خاطرات میبرا مادرم چهره طرف
 فرقه یها حرف گرید طرف از و کرد یم یتداع
 یکار کی یبرا روز کی. دیچرخیم ذهنم در

 را ارتشم زمان عکس که بودم رفته درب یجلو
 و شدم خوشحال یلیخ. دمید بنر کی یرو

 دوست یلیخ. است نجایا هنوز مادرم گفتم
 ذهنم در شهیهم خاطره نیا نم،یبب را او داشتم
 .است
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 آن که شود یم متوجه یشکر. کنند گردش
 عراق خاک وارد را او گردش بهانه به افراد

 بودند، کشانده آنجا را او که یافراد. کردند
 همه نیا از بعد که کنند یم هیتوج را یشکر
 یکشورها در راحت یزندگ کی دنبال ،یسخت
 . میرو یم ییاروپا

 تینها دیگو یم خود با و دهکر قبول زین او
 آن از پس و دهند یم سرخ بیصل لیتحو مرا
 دست اما بروم خودم یزندگ دنبال توانم یم

 عراق در «یرماد» اردوگاه به را او سرنوشت
 کندیم یریمس وارد را «یشکر» و کشاندیم

 نیب از را اش یجوان دوران یهاسال نیبهتر که
 .برد یم

 خبرنگار پرور، نوع محمدجواد یگو و گفت
 را رامم با و اخالق خوش افتهی نجات نیا با فراق

 :دیخوان یم ادامه در

 
 ابتدا در لطفا یشکر یآقا جناب

 ها یرجو شد چگونه و چطور که دییبفرما
 دادند بیفر را شما
 فراق، تیسا مخاطبان و شما به درود با

 ریدستگ را ما میشد عراق خاک وارد که یوقت
 اقشار از آنجا. بردند «یرماد» هاردوگا به و کرده

 ها یرجو. داشتند حضور مختلف یها گروه و
 فرصت نیبهتر بودند روین جذب دنبال که هم
 من سراغ بار چند. بود آمده شیپ شانیبرا

 اروپا به یتوانینم ییتنها تو گفتند و آمدند
 در من. میکن کمک تو به میتوان یم ما و یبرو

 و گفت جلسه سه از بعد. کردمینم قبول ابتدا
 و یبود ارتش در تو چون کردند اعالم گو

 از پس ما و ایب ما شیپ یدار یخوب اطالعات
 اروپا به تا میکن یم درست را تو کار ماه شش

 وعده کی با فرقه داخل به من رفتن نحوه. یبرو
 .کردم قبول هم من متاسفانه که بود دروغ
 

 را اعضا ییترفندها چه با فرقه در
 مشخص یکارها انجام به مجبور

 کردند؟یم
 فرقه در جیرا یترفندها نیمهمتر از یکی
 مردان سرکوب یبرا زنان از استفاده ،یرجو
 شیپ را یکار خواهندیم که یوقت ها آن. است
 با یکم تا فرستندیم را زن مسئول کی ببرند
 یگاه. شود انجام عیسر کارها و ردیبگ گرم اعضا
 خواهر مسئول فالن که گفتند یم دروغ به هم

 یم دیبازد یبرا یرهبر یشورا خواهران ای و
 .شود انجام عیسر کارها دیبا و ندیآ

 
 را فرقه یدستورها که یاشخاص با

 شد؟ یم یبرخورد چه کردند ینم تیرعا
 در و دادینم کار به تن فرد، که یصورت در
 کردیم مقاومت یالتیتشک یدستورها مقابل
 مواجه خود مسئول فطر از یمحل یب با ابتدا

 قرار فشار تحت را او هانشست در بعد و شد یم
 تو مشکل ییبگو دیبا حتما که دانند یم
 به نکند که، نیا مانند ییها جمله با و ستیچ

 یها جداشده از «یشکر غالمرضا»: اشاره
 اراده و پشتکار با که است یآلبان در یرجو هفرق
 خود یبرا یدیجد یزندگ توانسته خود نیآهن
 .کند آغاز

 جاریب در ۹۹۳۱ آبان ۹۱ متولد یو
 یا خانواده دوم فرزند غالمرضا،. است کردستان

 راسخ مانیا و اعتقاد با مرحومش پدر که است
 و کردستان در «غالمرضا». کردیم اداره را آن
 .شد بزرگ انشاهکرم بعد

 ردیگ یم میتصم یجوان دوران در یشکر 
. کند خدمت هنشیم به و وستهیپ ارتش به که

 جبهه در عراق با رانیا جنگ در سال چهار
 نقل یشکر که یتیروا اساس بر. داشت حضور

 در جنگ انیپا قطعنامه اعالم از بعد کند، یم
 شنهادیپ به بودند یاتیعمل منطقه در که یحال

 منطقه در رندیگ یم میتصم گرید نفر چند

 
 یآلبان در یرجو فرقه از جداشده عضو «یشکر غالمرضا» با فراق یگووگفت

 برد نیب از را نسل کی یرجو

 مردان از کارگرفتن یبرا زنان از یابزار استفاده 
 بار نیاول یبرا خانواده با تقابل یبرا ییمغزشو یهاوهیش از یافشاگر 

 
 

 
 که اشرف معروف گران شکنجه از لطفا

 دیکن یمعرف مورد چند دیشناس یم
 فرقه زندان در ۱۳ و ۱۹ یها سال در من

 گران شکنجه که دانم یم خوب یلیخ. بودم
 باز. هستند یپست و فیکث یها آدم چه ها آن

 .بودند نفر شش خودم گران شکنجه و جوها
 که بود «شهر قائم محمود» یاصل ییبازجو

 یکمک نفر. بود بلد خوب یلیخ را فشیکث کار
 اطالعات بخش در هک بود «مسعود» نام به او

 که بود گرید نفر «یآران ینق». کرد یم کار فرقه
 یشن ریز مرا خواهدیم کرد، یم دیتهد مدام
 مدام او. کرد تکرار را آن بارها. بگذارد تانک
 جواد» یبعد نفر .زد یم یلمپن یها حرف

 یآرام به که بود نیا او ترفند. بود «یریقد
 شکنجه. آورد حرف به را نفر تا زد یم حرف
 «انیعالم دیمج» ،«زاده جنت مختار» گرید گران

 محمدسادات» که اسد کاک همچون یافراد و
 .بودند شد، یم گفته او به «یدربند
 

 سال چند یرجو مسعود یشکر یآقا
 امیپ یگاه از هر و شده پنهان که است

 به شود یم منتشر او به منتسب یها
 است زنده اگر است؟ زنده یرجو نظرتان

 شود؟ یم ینگهدار اکج در
 کایآمر که یزمان از واقع در یرجو مسعود

 به فرقه سران اما شد دیناپد کرد حمله عراق به
 داخل ییگو که کردند یم رفتار یصورت

 فرستاده خارج به قجر میمر فقط و «اشرف»
 به هانشست در یرجو پس آن از. است شده

 یگاه ای و کرد یم صحبت یصوت صورت
 شهیش که بود هم ییخودرو کی. بود ینوشتار

 از یکی و بودند پوشانده پرده با را آن یها
 یطور بود آن راننده که یرهبر یشوراها
 داخل یرجو مسعود انگار که کرد یم وانمود
 .نبود شیب یشینما و دروغ اما است خودرو
 ۹۹۳۱ سال از یرجو باشد ادمی درست اگر

 هیاطالع تمام. است  شده پنهان یعموم انظار از
 به یکن گم رد یبرا دهد یم فرقه که ییها

 اسلو، از بار کی کند؛ یم صادر گو سخن اسم
 زند یم ذهنم به فقط خودم. ژنو از بار کی

 از یکی به بعد و رفت عربستان به ابتدا یرجو
 .است شده برده اروپا یکشورها

 شد چگونه و چطور که دییبفرما لطفا
 دیگرفت فرقه از ییجدا به میتصم که
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 ییجدا و فرار فکر در که بود ها سال نم
 نوشتم نامه هم بار کی یبرتیل در یحت. بودم
 آن از بعد. نکردند قبول یول بروم خواهم یم که
 در که یهست یافراد جزء تو گفتند من به
 نیبهتر که دمید. رود یم یآلبان به یسر نیاول

 بالفاصله و است دهیرس فرا نجات یبرا وقت
 و کرده ییجدا اعالم یلبانآ به دنیرس از پس
 .شدم آزاد یزندگ وارد

 
 شد؟ خروجتان موجب یا زهیانگ چه
 زانمیعز دنید و خانواده زهیانگ واقع در

 خوب چون بود، بخش لذت میبرا شتریب
 خاطر به را عمرمان انیسال نیا که دمیدیم

 مسعود خصوص به فرقه سران یها دروغ
 .میداد دست از یرجو

 
 رایاخ دیهست انیجر در که طور همان 

 کودکان تیوضع از یمهم یها یافشاگر
 شما ایآ است، شده منتشر فرقه در یقربان

 خودتان چشم به یقیمصاد باره نیا در
 د؟یبود دهید

 به خارج از کودکان نیا که بود ۹۹۱۱ سال
. شدند آورده «اشرف» به خانواده با دارید اسم
 یاهبچه نیا که گفتم زمان آن در بار چند من

 دست سالح یوقت آوردند، چه یبرا را کوچک
 .بود نفر همان اندازه شد یم داده آنها

 فرمانده بغل در شهیهم ها بچه آن از یکی
. است رفته ادمی شیاصل اسم که بود «نیافش»

 بخواهم اگر. کرد یم تعجب دید یم یکس هر
 محمد و دیسع دیبا ببرم نام ها بچه نیا از

 نیهم ای بودند کوچک اواقع که میبگو را اخوان
 اسری ،یمهد حاج اسری ،یمیمر گل نیام

. … گرید یها یلیخ و برادرش و نصب یاکبر
 که بودند آورده جنگ و مبارزه یبرا را ها آن

 .شدند کشته هم آنها از یتعداد
 
 فراق اریاخت در که یفرصت از تشکر با 
 دیدار یآخر امیپ اگر لطفا د،یداد قرار

 دییبفرما
 از را نسل کی یرجو فرقه م،کال کی در

 به دوارمیام. گرفت را ها یلیخ عمر و برد نیب
 یکجا هر در ای و یآلبان در چه خداوند یاری

 تمام تقاص آنها و شود برگزار یدادگاه ایدن
 .بدهند را خود یها تیجنا

 
 

 یزندگ و زن دنبال ای و یافتاد خانواده ادی
 تا کردند یم ریتحق یحد به را فرد یهست

 یا وهیش نیتر جیرا نیا. شود خرد تشیشخص
 کار نیا با و ردیگ یم کار به فرقه که است

 داستان خود که افتد یم افراد دل در یوحشت
 صورت نیا به بار نیچند خودم. دارد یمفصل
 و زن که میبگو دیبا نجایا. بودم فشار تحت

 داخل را کس چیه که ییآنها یبرا فقط خانواده
 .بود سرخ مرز نداشتند، فرقه

 
 مانز در شد، ها خانواده از صحبت

 آنجا در شما عراق به ها خانواده سفر آغاز
 را شما چگونه فرقه سران د،یداشت حضور

 دادند؟ یم قرار خانواده مقابل در
 و هشتم یفرمانده مقر در من زمان آن

 مقابل مستمر مادرم چون. بودم ها سوژه از یکی
 نیچند هفته هر. آمد یم «اشرف» زندان

 شانیها هخانواد که یافراد و من یبرا نشست
 .گذاشتند یم آمدند، یم دارید به

 مزدوران بحث ابتدا در فرقه ملعون سران
 یمغزها تا کردند یم باز را یجاسوس و یعراق

 یم نیا مرحله وارد بعد و ندیبشو خوب را ما
 ما فرقه، یرهبر به شما یها خانواده که شدند

 اگر که ندیگویم و کنند یم نیتوه شما و
 خود یحت مینده را رزندانشانف با مالقات اجازه
 در را ما وهیش نیا به ها آن .کشند یم را شما

 وانمود یطور و دادند یم قرار خانواده مقابل
 کشتن یبرا ها خانواده ییگو که کردند یم

 طومار نوشتن به مجبور را ما. آمدند شانیهابچه
 .کردند یم مصاحبه انجام ای خانواده مقابل در

 
 د؟یدار ادی به راندو آن از یا خاطره

 مارستانیب به و داشتم هیکل مشکل من بله،
 میبرا یلیخ. زد یم صدا مرا مادرم. بودم رفته

 را مادرم یصدا ها سال از بعد که بود سخت
 کی از. دهم یپاسخ توانستم ینم و دمیشنیم

 را گذشته خاطرات میبرا مادرم چهره طرف
 فرقه یها حرف گرید طرف از و کرد یم یتداع
 یکار کی یبرا روز کی. دیچرخیم ذهنم در

 را ارتشم زمان عکس که بودم رفته درب یجلو
 و شدم خوشحال یلیخ. دمید بنر کی یرو

 دوست یلیخ. است نجایا هنوز مادرم گفتم
 ذهنم در شهیهم خاطره نیا نم،یبب را او داشتم
 .است
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 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

 آن که شود یم متوجه یشکر. کنند گردش
 عراق خاک وارد را او گردش بهانه به افراد

 بودند، کشانده آنجا را او که یافراد. کردند
 همه نیا از بعد که کنند یم هیتوج را یشکر
 یکشورها در راحت یزندگ کی دنبال ،یسخت
 . میرو یم ییاروپا

 تینها دیگو یم خود با و دهکر قبول زین او
 آن از پس و دهند یم سرخ بیصل لیتحو مرا
 دست اما بروم خودم یزندگ دنبال توانم یم

 عراق در «یرماد» اردوگاه به را او سرنوشت
 کندیم یریمس وارد را «یشکر» و کشاندیم

 نیب از را اش یجوان دوران یهاسال نیبهتر که
 .برد یم

 خبرنگار پرور، نوع محمدجواد یگو و گفت
 را رامم با و اخالق خوش افتهی نجات نیا با فراق

 :دیخوان یم ادامه در

 
 ابتدا در لطفا یشکر یآقا جناب

 ها یرجو شد چگونه و چطور که دییبفرما
 دادند بیفر را شما
 فراق، تیسا مخاطبان و شما به درود با

 ریدستگ را ما میشد عراق خاک وارد که یوقت
 اقشار از آنجا. بردند «یرماد» هاردوگا به و کرده

 ها یرجو. داشتند حضور مختلف یها گروه و
 فرصت نیبهتر بودند روین جذب دنبال که هم
 من سراغ بار چند. بود آمده شیپ شانیبرا

 اروپا به یتوانینم ییتنها تو گفتند و آمدند
 در من. میکن کمک تو به میتوان یم ما و یبرو

 و گفت جلسه سه از بعد. کردمینم قبول ابتدا
 و یبود ارتش در تو چون کردند اعالم گو

 از پس ما و ایب ما شیپ یدار یخوب اطالعات
 اروپا به تا میکن یم درست را تو کار ماه شش

 وعده کی با فرقه داخل به من رفتن نحوه. یبرو
 .کردم قبول هم من متاسفانه که بود دروغ
 

 را اعضا ییترفندها چه با فرقه در
 مشخص یکارها انجام به مجبور

 کردند؟یم
 فرقه در جیرا یترفندها نیمهمتر از یکی
 مردان سرکوب یبرا زنان از استفاده ،یرجو
 شیپ را یکار خواهندیم که یوقت ها آن. است
 با یکم تا فرستندیم را زن مسئول کی ببرند
 یگاه. شود انجام عیسر کارها و ردیبگ گرم اعضا
 خواهر مسئول فالن که گفتند یم دروغ به هم

 یم دیبازد یبرا یرهبر یشورا خواهران ای و
 .شود انجام عیسر کارها دیبا و ندیآ

 
 را فرقه یدستورها که یاشخاص با

 شد؟ یم یبرخورد چه کردند ینم تیرعا
 در و دادینم کار به تن فرد، که یصورت در
 کردیم مقاومت یالتیتشک یدستورها مقابل
 مواجه خود مسئول فطر از یمحل یب با ابتدا

 قرار فشار تحت را او هانشست در بعد و شد یم
 تو مشکل ییبگو دیبا حتما که دانند یم
 به نکند که، نیا مانند ییها جمله با و ستیچ

 یها جداشده از «یشکر غالمرضا»: اشاره
 اراده و پشتکار با که است یآلبان در یرجو هفرق
 خود یبرا یدیجد یزندگ توانسته خود نیآهن
 .کند آغاز

 جاریب در ۹۹۳۱ آبان ۹۱ متولد یو
 یا خانواده دوم فرزند غالمرضا،. است کردستان

 راسخ مانیا و اعتقاد با مرحومش پدر که است
 و کردستان در «غالمرضا». کردیم اداره را آن
 .شد بزرگ انشاهکرم بعد

 ردیگ یم میتصم یجوان دوران در یشکر 
. کند خدمت هنشیم به و وستهیپ ارتش به که

 جبهه در عراق با رانیا جنگ در سال چهار
 نقل یشکر که یتیروا اساس بر. داشت حضور

 در جنگ انیپا قطعنامه اعالم از بعد کند، یم
 شنهادیپ به بودند یاتیعمل منطقه در که یحال

 منطقه در رندیگ یم میتصم گرید نفر چند

 
 یآلبان در یرجو فرقه از جداشده عضو «یشکر غالمرضا» با فراق یگووگفت

 برد نیب از را نسل کی یرجو

 مردان از کارگرفتن یبرا زنان از یابزار استفاده 
 بار نیاول یبرا خانواده با تقابل یبرا ییمغزشو یهاوهیش از یافشاگر 

 
 

 
 که اشرف معروف گران شکنجه از لطفا

 دیکن یمعرف مورد چند دیشناس یم
 فرقه زندان در ۱۳ و ۱۹ یها سال در من

 گران شکنجه که دانم یم خوب یلیخ. بودم
 باز. هستند یپست و فیکث یها آدم چه ها آن

 .بودند نفر شش خودم گران شکنجه و جوها
 که بود «شهر قائم محمود» یاصل ییبازجو

 یکمک نفر. بود بلد خوب یلیخ را فشیکث کار
 اطالعات بخش در هک بود «مسعود» نام به او

 که بود گرید نفر «یآران ینق». کرد یم کار فرقه
 یشن ریز مرا خواهدیم کرد، یم دیتهد مدام
 مدام او. کرد تکرار را آن بارها. بگذارد تانک
 جواد» یبعد نفر .زد یم یلمپن یها حرف

 یآرام به که بود نیا او ترفند. بود «یریقد
 شکنجه. آورد حرف به را نفر تا زد یم حرف
 «انیعالم دیمج» ،«زاده جنت مختار» گرید گران

 محمدسادات» که اسد کاک همچون یافراد و
 .بودند شد، یم گفته او به «یدربند
 

 سال چند یرجو مسعود یشکر یآقا
 امیپ یگاه از هر و شده پنهان که است

 به شود یم منتشر او به منتسب یها
 است زنده اگر است؟ زنده یرجو نظرتان

 شود؟ یم ینگهدار اکج در
 کایآمر که یزمان از واقع در یرجو مسعود

 به فرقه سران اما شد دیناپد کرد حمله عراق به
 داخل ییگو که کردند یم رفتار یصورت

 فرستاده خارج به قجر میمر فقط و «اشرف»
 به هانشست در یرجو پس آن از. است شده

 یگاه ای و کرد یم صحبت یصوت صورت
 شهیش که بود هم ییخودرو کی. بود ینوشتار

 از یکی و بودند پوشانده پرده با را آن یها
 یطور بود آن راننده که یرهبر یشوراها
 داخل یرجو مسعود انگار که کرد یم وانمود
 .نبود شیب یشینما و دروغ اما است خودرو
 ۹۹۳۱ سال از یرجو باشد ادمی درست اگر

 هیاطالع تمام. است  شده پنهان یعموم انظار از
 به یکن گم رد یبرا دهد یم فرقه که ییها

 اسلو، از بار کی کند؛ یم صادر گو سخن اسم
 زند یم ذهنم به فقط خودم. ژنو از بار کی

 از یکی به بعد و رفت عربستان به ابتدا یرجو
 .است شده برده اروپا یکشورها

 شد چگونه و چطور که دییبفرما لطفا
 دیگرفت فرقه از ییجدا به میتصم که
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 پشت خبر

 

 

 

 چنان فرقه هیعل ۹۹۱۱ سال اسفند دادگاه امیپ
 یفرار رهبر یرجو مسعود که بود رایگ و رسا
 تا دیکش رونیب موش النه از را نیمجاهد فرقه

 کرده افتیدر که یا ضربه از یناش یفشارها
 .دهد کاهش را بود

 یخواه تظلم از کسالی به بیقر گذشت با
 میهست شاهد امروز جداشدگان، یطلب حق و

 به که کس آن هر جهان نقاط یاقص در که
 متحمل یرجو فرقه عوامل یسو از ینوع

 مالحظات دهیگرد یجسم و یروح یها بیآس
 به نسبت شجاعت با و زده کنار را ساز هیحاش
 آنها بر یرجو یانسان ضد التیتشک در آنچه

 مال بر یگرید از پس یکی را قیحقا گذشته،
 موضوع به توان یم رابطه نیا در. ندینما یم

 رده رذل فرماندهان یتعد ،یسرباز کودک
 آزاده زنان از یبرخ یرس ادیفر ،یرجو یباال
 ظلم. نمود استناد یرجو فرقه از شده رها
 و یمحور میمفاه از یطلب عدالت و یزیست

 بوده یحقوق کارزار نیا در جداشدگان برجسته
 فرقه مستبد رهبران هسلط تحت انیسال که

  رفته فنا به شانیآرزوها و الیام نیمجاهد
 یرجو یبشر ضد تیماه شدن آشکار با  .است

 و درون در یرجو یحسابرس یزنگها و ناقوس
 به نیقی به و آمده در صدا به مناسبات رونیب

 .میشو یم کینزد یرجو محاکمه یینها روز
 

 بهره سرکوب، ،یخواه ادهیز خشونت،
 مشابه نمونه صدها و نینو یدار برده ،یکش

 یم شمار به یرجو منحوس صفات از گرید
 یذهن و یجسم اسارت انیسال یط در که روند
 به یرجو باند سران جانب از شده جدا یاعضا
 از دهید بیآس افراد یتمام و است شده روا آنها

 خود با را آن از یناش یامدهایپ یرجو خشونت
 .کشند یم دکی

 از یادیز تعداد ریاپذن انکار تیواقع نیا
 و یابی دست یبرا تا کرد مصمم را جداشدگان

 یحت و یمدن ،یحقوق ،یانسان اهداف تحقق
 دهیشن یبرا و رندیبگ قرار هم کنار در ییجزا

 یخیتار بغض کی به لیتبد که شانیصدا شدن
 دستگاه و تکاریجنا یرجو هیعل بود، شده
 دادگاه ۵۵ شعبه در او سرکوبگر یالتیتشک
 و نیطن. ندینما یدعو اقامه الملل نیب بطروا

 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

 اهداف یسر کی یبرا روش نیا از و دهند
 نیهمچن و کردند نییتع شیپ از که یشورش

 .رندیگ بهره مردم نیب در یتینارضا جادیا
 کسب ما که یاطالعات اساس بر: افزود یو
 ستمیس در اخالل یبرا یزیر برنامه میکرد

 شهر در فاضالب که یطور تهران فاضالب
 یها چراغ عملکرد در اخالل شود، یجار

 مترو برنامه در یدستکار ،یرانندگ و ییراهنما
 کی طرح و یشهر یقطارها یبرخ و تهران

 یاهداف جزو بندرعباس در خرابکارانه اتیعمل

 .کردند یزیر برنامه آن یبرا ها یرجو که است
 از تاسف اظهار با انیپا در یرانیح حسن

 و خوردند را فرقه نیا بیفر ها سال که یافراد
 از پس که یزمان از تلخ خاطره کی یادآوری با

 به عراق توسط رانیا فوتبال یمل میت شکست
: گفت شدند، کشور آن قیتشو به وادار اجبار
 یکارها فرقه یبرا است قرار که یکس بنده
 با دوارمیام و شناسم یم را دهد انجام یهکر
 ملت هیعل و بشنود مرا امیپ خاطره نیا ذکر

 .نکند انتیخ خودش
 
 
 

: گفت «الیآس» انجمن ریمد ،یرانیح حسن
 یشورش اهداف یبرخ یبرا رایاخ یجور فرقه

 رانیا در یشهر یقطارها یتابلو در اخالل رینظ
 .است کرده وارده وتریابرکامپ یسر کی

 از افتهی نجات عضو نیا فراق، گزارش به
 انجمن تیمسئول اکنون هم که یرجو فرقه
 دارعهده را یآلبان در میمق انیرانیا از تیحما

 هکر چند با رایاخ فرقه: داشت اظهار است،
 که یمحدود یروهاین به تا بسته قرارداد

 هک آموزش دارند یمصنوع هوش به ییآشنا

 

 یرجو یستیترور فرقه انیشاک نماینده ،یاسکندر صمد

 است کینزد یرجو محاکمه روز
 
 

 را کار نیا چرا دمیپرس یم آنها یبرخ از
 ها یرانیا از قدر آن ما گفتند یم د،یکنیم

 که یکسان قیطر از میخواه یم که میمتنفر
 آنها به و شده وارد کشتند را آنها از نفر هزار ۹۱

 .میبزن ضربه
 از دالر ونیلیم ۹۱: کرد حیتصر ادامه در یو

 داده یآلبان دولت به نتونیکل یالریه قیطر
 آماده افراد نیا یبازساز یبرا یمرکز که شد
 کایآمر سفارت در هم دالر ونیلیم ۹۱ و کند

 .کنند استفاده آن از ازین موقع در تا گذاشتند
 با یرجو مسعود حفاظت سابق مسئول

 آن در کایآمر خارجه وزارت نکهیا به اشاره
 انگار که کرد یم صادر هیاطالع یطور دوران

 صادر هیانیب کایآمر در نیمجاهد هواداران
 که دمش متوجه بعدها من: گفت کنندیم

 یم شعار ها یرجو که رهیغ ای مسلحانه جنگ
 یرضا محض یکس و دارد نهیهز به ازین دادند
 .پردازد ینم نهیهز یگروه یبرا خدا

 
 
 
 
 
 

 در یرجو مسعود حفاظت سابق مسئول
 پرده پشت از ییویدیو یگو و گفت کی

 یرجو فرقه یرانیا ضد و فیکث یهاتیفعال
 .کرد یافشاگر
 عضو ده،خدابن مسعود فراق، گزارش به
 اشاره با یرجو یستیترور فرقه در سابق ارشدِ

 از یجنس استفاده سوء سازمان نیا در نکهیا به
 اظهار بوده، شاهد و دهیشن را کودکان و زنان

 و فرستادند یموضوع قیتحق یبرا مرا: داشت
 از یکی دمید دم،یرس صحنه سر یوقت

 کی به و شده زنان شگاهیآسا داخل فرماندهان،
 به بود نتوانسته یماریب جهت به که خانم

 کرده خفه یروسر با را او و تجاوز دیایب مراسم
 .است
 عربستان نکهیا به اشاره با ادامه در یو
 شمار به فرقه یمال یحام کایآمر و یسعود

 سازمان نیا مهم یکارها از یکی: افزود ند،یآیم
 از طال تن سه من خود است، ییپولشو

 چیه در که آوردم آنها یبرا یسعود عربستان
 .نشد ثبت یمال ستمیس

 انتقال یماجرا حیتشر در نیهمچن خدابنده
 یخانم نتونیکل یالریه: گفت یآلبان به فرقه

 یمعرف ملل سازمان به را لوت هول نیج نام به
 یوقت باشد، یآلبان به فرقه انتقال ندهینما تا کرد

 اشرف کمپ در ماریب خانم کی به تجاوز از یرجو مسعود حفاظت سابق مسئول دهنده تکان یافشاگر

 یآلبان دولت به کایآمر توسط دالر ونیلیم ۰۱ پرداخت
 

 

 خبر داد رانیدر ا یخرابکار یبرا یبه فرقه رجو دیجد یوترهایاز ورود ابرکامپ «الیآس»انجمن  ریمد

  یشهر یفاضالب تهران و قطارها ستمیاخالل در س یبرا یزیر برنامه

 یرجو یبشر ضد تیماه شدن آشکار با
 در یرجو یحسابرس یها زنگ و ناقوس
 آمده در صدا به مناسبات رونیب و درون

 یرجو محاکمه یینها روز به نیقی به و
 میشو یم کینزد
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 یشخص که بود ۰۸۳۱ سال: »است کرده
 بستگان از یکی نام. کرد تلفن من به ناشناس

یم تماس او طرف از که گفت و آورد را کمینزد
 خودش لمیفام همان یبعد تماس در. ردیگ

 کمک تو به دوستانم که گفت و گرفت تماس
. کن اعتماد آنها به. ییایب اروپا به تا کنند یم

 بابت المیخ او، با کردن صحبت از پس که من
 آن یها صحبت صحت نیهمچن و شیسالمت

 خاطر نانیاطم به بود شده راحت ناشناس فرد
 .کردم اعتماد دوستانش به و دمیرس

 الزم یها ییراهنما یتلفن یها ارتباط در
 یشتریب افراد چه هر گفتند یحت و شد انجام

 زین من. ندارد یاشکال یباش داشته همراه خود با
 نباشم تنها نکهیا و سفر از خاطر نانیاطم یبرا
 هیترک کشور به خود اقوام از گرید یکی همراه به

 در هیترک کشور به دنیرس از پس. میکرد سفر
(  افراد با مرتبط فرقه عوامل)  سرپل که یهتل
. میشد مستقر بود کرده سفارش ما به رانیا در

 میدیفهم بعدها که یشخص ساعت چند از پس
 به بود، افراد قاچاق مسئول و فرقه عوامل از

. داد ارائه ییها ییراهنما و کرد مراجعه ما هتل
 گذرنامه و مدارک داشتن دست در با بعد روز

 فرودگاه یراه شخص نیهم همراه به یجعل
 پرواز قسمت به ورود لحظه تا. میشد استانبول

 …نداشت بر ما از چشم
 بغداد فرودگاه به دنیرس و پرواز از پس

 و بودند ما منتظر مسلح یشخص لباس یتعداد
 افسران جانب از یخاص احترام و فاتیتشر با

. میکرد ترک لیاتومب با را بغداد فرودگاه ،یعراق
 گرید و سیپل یفرمانبر شاهد ریمس یط در

 به شهر در مستقر عراق دولت یتیامن یروهاین
 .میبود خودرو نانیسرنش گرید و ما

 گذشته آنها بر آنچه از افسوس با رستگار
 نام به یمحل وارد ریمس انیپا در گفت، بود،

 یقراریب روز چند از پس و میشد اشرف قرارگاه
 را یو خود، لیفام با دارید درخواست و

 اسارت فقط و …چیه گرید و میدید مضطرب
 فرسا، طاقت یاجبار کار با همراه اسارت. میدید

 یها ینگهبان نامفهوم، یالتیتشک یها نشست
 در که یجسم یروح یها شکنجه و شبانه
 .«گذشت ما بر سال چهار مدت طول

 آدم دام در که ینفر سه هر خوشبختانه
 هم بودند افتاده خلق نیمجاهد فرقه ییربا

 .اند افتهی ییرها اکنون
 
 

 که است یافراد جمله از رستگار رجیا
 دام در یگرفتار از پس توانست خوشبختانه

 .دهد نجات را خود یرجو فرقه
 انیآشنا از یکی قیطر از او فراق، گزارش به
 فرقه انیقاچاقچ توسط و خورده بیفر خود،
 در یپناهندگ اخذ و کار نیتأم ترفند با یرجو
 عوامل. شود یم کشانده عراق کشور به اروپا

 جهت یریمس عنوان به را عراق کشور فرقه،
 .بودند کرده عنوان ییاروپا یکشورها به دنیرس

 با عراق کشور در سال انیسال یرجو فرقه
 جهت کشور، نیا اسبق کتاتورید تیحما
 و ترفندها ،یانسان یروین جذب روند لیتکم

 یک. یداشت کار دستور در را یدیپل یراهکارها
 با ارتباط و نمودن ریاج ترفندها نیا از

 ۀفرق ابتدا اقدام نیا در. بود آدم انیقاچاقچ
 در کار یایجو افراد از را خود یها طعمه یرجو

 از سپس کرده، انتخاب یخارج یکشورها
 دایپ یدسترس فرد نیا به انیآشنا و اقوام قیطر

 یعنکبوت تار شبکه ،یتلفن ارتباطات با و نموده
 یم گسترش خود ریمزدبگ انیقاچاقچ با را خود
 رجیا البرز، مرکز نجات انجمن گزارش به .داد

 تیروا گونه نیا را اسارتش داستان رستگار
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 یرجو فرقه رانیاس از یکی انتظار چشم برادر ،یناصر بیغر

 ان حقوق بشر برسد یبه گوش بان هاخانواده یصداکاش  یا
 ران است یت اسیدر مورد وضع یاطالع رسان« الیآس»انتظار ما از انجمن 

  «رستگار رجیا» تیروا
 هیترک در یرجو انیقاچاقچ باند دام در یگرفتار نحوه از

 

 

 فرقه رانیاس از یکی انتظار چشم برادر
 یصدا و من یصدا کاش یا: گفت یرجو

 یرجو فرقه ریاس فرزندانشان که ییهاخانواده
 .برسد بشر حقوق انیبان گوش به هستند

 ماه بهمن سوم یناصر بیغر فراق، گزارش به
. یت. مردم ینترنتیا ونیزیتلو با گو و گفت در
 اظهار برادرش اسارت نحوه حیتشر در یو

 در ۰۸۳۱ سال در یناصر یاری برادرم   :داشت
 تا و شد یبعث یروهاین ریاس غرب المیا منطقه

 .بود یعراق یروهاین ریاس ۰۸۳۳ سال
 طبق برادرم میدیفهم بعدها: داد ادامه یو

 ن،یمجاهد سران و عراق دولت انیم یقرارداد
 و خورده بیفر اسرا از گرید یتعداد همراه به
 زمان نیا تا اما است وستهیپ نیمجاهد به

 یتیذهن نیهمچ برادرم که ستمین مطمئن

 به آن طبق بر بخواهد که باشد داشته
 کاش یا: افزود یناصر .ونددیبپ نیمجاهد

 که ییها خانواده یصدا و من یصدا
 گوش به هستند نیمجاهد ریاس فرزندانشان

 از دم که آنها کاش یا. برسد بشر حقوق انیبان
 یدلها درد و هیگر و زجر زنند یم بشر حقوق

 را تیانسان یمعنا و  بشنوند را ها خانواده نیا
 یخوزستان یها خانواده ندهینما   .کنند درک

 و قلب قوت را «الیآس» انجمن لیتشک ادامه در
         :افزود و برشمرد ها خانواده یبرا یدیام روزنه
 است نیا «الیآس» انجمن از ها خانواده ما انتظار

 دارند زانمانیعز از یاطالع ای و یامیپ هر که
خانواده خواسته جهت در و کنند یرسان اطالع

 .کنند تالش است زانشانیعز با مالقات که ها
 
 

ن یکه با شجاعت و جسارت ا یکند؛ زن یم یمادر
که بر سرش آمده، با  یهمه سال با تمام مشکالت

که  یروزگار تا کرده؛ زن یها یتمام سخت
فراتر از  یده، حتیکش یادیار زیبس یها یماتینامال

همچنان در انتظار  یول تصورات من و شما
د که احساس درد ینبا یشوهرش است. به راست

روزها را  ین خانم با چه رنج ها و با چه آالمیکرد؟ ا
به شب و شب ها را به صبح رسانده است.  اگر 

ک زن است ی یت قهرمانین نهاید گفت که اینبا

و فرقه  ید گذاشت؟ رجویپس اسمش را چه با
که مدام  یکسانت هستند، یمنحوسش ضد انسان

در                ییکنند با حرف ها یتالش م
. …و  یخصوص حقوق بشر، خلق خدا، دمکراس

 م هستند. یطان رجیکنند. آن ها ش یعوام فریب
ن مادر و همسر وفادار کم یان و امثال ایخانم جهانبان

ر دل دست به یش ین بانویکمک به ا یستند. براین
که از دستمان بر  یم و هر کاریده یدست هم م

 م داد.ید انجام خواهیآ

در  یمیابراه یهمسر عل« انیمهوش جهانبان»
شرکت کرد و با  ی. ویژه مردم. تیبرنامه و

دن یسخنانش دل همه را به درد آورد.شخصا با شن
ن همسر صبور، اشک در چشمانم یا یحرف ها

ط را یم شرایدر گلو یاحلقه زد و بغض خفه کننده
ملعون و  یم دشوار نمود.     لعنت بر رجویبرا
اه نشانده ین شده که خانواده ها را به روز سینفر

که  یز و درد آور است؛ زنیتاسف انگاست.  واقعا 
ش از چهل سال در انتظار شوهرش مانده و یب

« انیمهوش جهانبان»
 ردلیش ییبانو

 سال  ۰۴که  
 در انتظار همسر است
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با حضور در مرکز « الیآس»انجمن  یاعضا
دن به یبخش یرانا، با هدف زندگیانتقال خون ت

ن کشور خون خود را اهدا یازمند در ایماران نیب
 کردند.

 ید ۸۳ن انجمن یا یبه گزارش فراق، اعضا
افته یرانا حضور یماه در مرکز انتقال خون شهر ت

 ران را ثابت کردند.یمردم ا یو حس نوع دوست
م در یان مقیرانیت از ایانجمن حما یاعضا

را مشارکت ن امرخداپسندانه یهدف از ا یآلبان
ان کردند و یب یآلبان یاجتماع یکردهایدر رو

 یهان راهیخون از خالص تر یافزودند: اهدا
و  یاز همدل یبوده و نماد یانسان دوست

 ت است.یاحساس مسئول
رانا در یر مرکز انتقال خون تیان مدیدر پا

ن انجمن حاضر شد و از زحمات یا ین اعضایب
ن امر یا در« الیآس»انجمن  یو مشارکت اعضا

 کرد. یرخواهانه قدردانیخ
 

88 71 

 میز خبر

 

 مرکز استان اردبیل      مرکز استان اردبیل     

 

 «یمل یاریهم» نام به نما نخ یشینما

 یدر فرقه رجو یمال یبحث درآمد ها
تکار بوده که ین فرقه جنایاسرار اشه جزو یهم
نمودند با ردگم کردن و روش یشه سعیهم
وامانده و  یان اعضایمتقلبانه خود را م یها

بنا بر  مظلوم نشان دهند. ییاندک هواداران اروپا

از جدا شده ها، در زمان  یاریبس یافشاگر
از اعضا مجبور  یاری، بسیاریبرنامه هم یاجرا

ن برنامه ین ایتدو یوهایشوند در استود یم
مردم و هواداران سخن  یافته و به جایحضور 

 ند.یبگو
 

فرقه  یمال یکه اسناد درآمدها یدر حال
، یعرب یهایق البیکه از طر یرجو
 یشود، طین میتام ییکایو آمر یستیونیصه

ر و پاتالیر بارها افشا شده است پیچند سال اخ
 یینمان باز هم به فکر ترفند مظلومیا یها

 افتادند.
فراق،  یلیتحل یگاه خبریبه گزارش پا

 یشده برا یزیبرنامه ر ی، سرگرمیمل یاریهم
است که در  یوامانده در فرقه رجو یاعضا

ن فرقه یا یمایق سین از طریمع یسرفصل ها
ک نشان ین تاکتیشود تا با ا یم یصحنه ساز

، خودگردان و مستقل یدهند در مباحث مال
 هستند.

در  یبنا بر اسناد موجود، مزدوران فرقه رجو
ند یگو یخود به آنها م یمیتماس با هواداران قد

ام یم، فقط پیخواه ینم یت مالیکه ما حما
د تا ما آن را یکرد یت مالید که از ما حمایده

م، یخود پخش کن یبه نام شما از رسانه ها
ها امین پیا یمیقد یاسام یز با دستکارین یگاه

 کنند. یم یرا به روزرسان

ل او را یبرخالف م یشبرد کاریده و پیعق
ل یتبد رجویفرقه ب ین ترتینداشته باشند. بد

مخرب تر  یک سازمان تک رهبر و فرقه ایبه 
 شد.

 ین رابطه سلسله مناسبات و متدهایدر هم
 یکی یشخص رجو یبا آموزش ها یفرقه ا

شد. در قدم اول اعضا  یاده میپ یگریپس از د
شه آنها را از یهم یرا مجبور به طالق نمود و برا

مشترک، ازدواج و داشتن فرزند  یحق زندگ
بعد کودکان را از  یرد. در قدم هامحروم ک

دار یعراق کوچ داد. آنها را از ارتباط با جامعه و د
و اسارت  یبردگ یخانواده منع کرد و حلقه ها
از  یاریکرد و بس یزنان و مردان را تنگ تر م
که  یتا روز م کردند.یزنان نگون بخت را هم عق

کتاتور عراق صدام، فرقه از یبه واسطه سقوط د
منتقل شد.  یعراق اخراج و به آلبانکشور 

از ترس جانش پنهان شد و به ظاهر  یرجو

 م قجر افتاد.یزمام امور به دست عجوزه فرقه مر
شرم در ادامه روند  ین عجوزه بیا

بدون آنکه   یشوهرش، در آلبان یکتاتورید
آزاد  یک خبرنگار مصاحبه ای یاجازه دهد حت

ا یاشد و با زنان و مردان  داخل فرقه داشته ب
رفت و آمد کند آنها را از حداقل  یخانواده ا

 محروم نمود. یه انسانیها و حقوق اول یآزاد
 یشیدر جامعه کوچک و آزما یفرقه رجو

زن را وادار به اطاعت از  ۱۱۱خود  که حدود 
و ترس  یستید فاشیل عقایش کرده به دلیخو

و  یآزاد یحداقل ها یاز اجرا یفروپاش
تواند اجازه   یعاجز است. نم یمناسبات انسان

ساده به  یک زندگی یدهد زنان از حداقل ها
مانند داشتن حق انتخاب رنگ لباس، نوع 
پوشش و خواب و خوراک مناسب برخوردار 

 یبرا یچینسخه پ یب کاریباشند بعد با فر
 د.ینما یران فردا میزنان ا
 

 
بعد از به گور شدن  یعجوزه فرقه رجو

 ین المللیب جامعه بیفر یاش برا یشوهر فرار
شات فرقه، یجهت نما ییزهایو داشتن دستاو

حقوق  یجلب توجه کننده چون مبان یاهداف
را بر  یاجتماع یها یبشر، حقوق زنان و آزاد

 یغاتیتبل ینه ارباب ها به مانورهاید تا با هزیگز
 بپردازد. یاسیو س

که  ین رابطه پزها، طرح ها و موضوعاتیدر ا
ن یب یب و فشارهایجاد جنگ فریجهت ا

است که در  یقا نکاتید دقیبرگز یالملل
و رفتارش، صد و هشتاد درجه  یمتدولوژ

اعتقاد به  یشود و ذره ا یعکس آن عمل م
 ش ندارد.یمنتشره خو یه هایانات و اعالمیب

ان درون فرقه یصدها زن و مرد که سال
، یستید فاشیعقا یبودند به خاطر محتوا یرجو

از آنان جدا و ناچار شدند با  یو فرقه ا یارتجاع
و فرار از  یاعم از اعتصاب، خودکش یبیهر ترت

 چنگال فرقه خود را برهانند.
از  یاریهد جدا شده و بسبه گواه صدها شا

ر قابل انکار یمستندات قابل دسترس و غ
ا یساخته که در دن یزندان یم فرقه رجویشاهد

ن یبا مخرب تر یر است. فرقه رجوینظ یب
ضد عرف جامعه و حقوق بشر اعضا  یروش ها

ن یکند. در هم یرا مجبور به اطاعت و ماندن م
تن از  ۱۱۱حدود  یدر حال یم رجویراستا مر

و  یزندان یزنان را در قلعه خارج شهر در آلبان
 یرونیش و پز بینما یپنهان کرده است برا

 منتشر کرد.  یماده ا ۰۱موسوم به  یطرح
رهبر  ین مسعود رجویشیپ یدر سالها

ب زن همکارش یخود خوانده فرقه پس از فر
 یشیک دستور نمایو ازدواج با او، با  یشم چیابر

د یفرقه نام یدتیرا رهبر عقخود  ۰۸۳۳در سال 
مختلف را به ظاهر به  یبخش ها یو  فرمانده

ل به یت امر زنان تبدیزنان سپرد اما در واقع
ر یشبرد مقاصدش شدد تا سایپ یبرا یابزار

مردان و سران فرقه اجازه عرض اندام،  اظهار 

 یزنان در فرقه رجو یبه بردگ یگذر

 شدند محبوس «۳ اشرف» درون زن ۰۴۴
৷ الساداتیمرضیه رئیس 

 یهرا  حرداقل  یاجررا  از یفروپاشر  تررس  و یستیفاش دیعقا لیدل به کرده شیخو از اطاعت به وادار را زن ۱۱۱ حدود که  خود یشیآزما و کوچک جامعه در یرجو فرقه 
 خروراک  و خرواب  و پوشرش  نروع  لبراس،  رنگ انتخاب حق داشتن مانند به ساده یزندگ کی یها حداقل از زنان دهد  اجازه تواند ینم. است عاجز یانسان مناسبات و یآزاد

 دینما یم فردا رانیا زنان یبرا یچیپ نسخه یکار بیفر با بعد باشند برخوردار مناسب

 

 با بیماران نیازمند در تیرانا« آسیال»همدلی اعضای انجمن 
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با حضور در مرکز « الیآس»انجمن  یاعضا
دن به یبخش یرانا، با هدف زندگیانتقال خون ت

ن کشور خون خود را اهدا یازمند در ایماران نیب
 کردند.

 ید ۸۳ن انجمن یا یبه گزارش فراق، اعضا
افته یرانا حضور یماه در مرکز انتقال خون شهر ت

 ران را ثابت کردند.یمردم ا یو حس نوع دوست
م در یان مقیرانیت از ایانجمن حما یاعضا

ن امرخداپسندانه را مشارکت یهدف از ا یآلبان
ان کردند و یب یآلبان یاجتماع یکردهایدر رو

 یهان راهیخون از خالص تر یافزودند: اهدا
و  یاز همدل یبوده و نماد یانسان دوست

 ت است.یاحساس مسئول
رانا در یر مرکز انتقال خون تیان مدیدر پا

ن انجمن حاضر شد و از زحمات یا ین اعضایب
ن امر یدر ا« الیآس»انجمن  یو مشارکت اعضا

 کرد. یقدردانرخواهانه یخ
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 میز خبر

 

 مرکز استان اردبیل      مرکز استان اردبیل     

 

 «یمل یاریهم» نام به نما نخ یشینما

 یدر فرقه رجو یمال یبحث درآمد ها
تکار بوده که ین فرقه جنایاسرار اشه جزو یهم
نمودند با ردگم کردن و روش یشه سعیهم
وامانده و  یان اعضایمتقلبانه خود را م یها

بنا بر  مظلوم نشان دهند. ییاندک هواداران اروپا

از جدا شده ها، در زمان  یاریبس یافشاگر
از اعضا مجبور  یاری، بسیاریبرنامه هم یاجرا

ن برنامه ین ایتدو یوهایشوند در استود یم
مردم و هواداران سخن  یافته و به جایحضور 

 ند.یبگو
 

فرقه  یمال یکه اسناد درآمدها یدر حال
، یعرب یهایق البیکه از طر یرجو
 یشود، طین میتام ییکایو آمر یستیونیصه

ر و پاتال یر بارها افشا شده است پیچند سال اخ
 یینمان باز هم به فکر ترفند مظلومیا یها

 افتادند.
فراق،  یلیتحل یگاه خبریبه گزارش پا

 یشده برا یزیبرنامه ر ی، سرگرمیمل یاریهم
است که در  یوامانده در فرقه رجو یاعضا

ن فرقه یا یمایق سین از طریمع یسرفصل ها
ک نشان ین تاکتیشود تا با ا یم یصحنه ساز

، خودگردان و مستقل یدهند در مباحث مال
 هستند.

در  یبنا بر اسناد موجود، مزدوران فرقه رجو
ند یگو یخود به آنها م یمیتماس با هواداران قد

ام یم، فقط پیخواه ینم یت مالیکه ما حما
د تا ما آن را یکرد یت مالید که از ما حمایده

م، یخود پخش کن یبه نام شما از رسانه ها
ها امین پیا یمیقد یاسام یز با دستکارین یگاه

 کنند. یم یرا به روزرسان

ل او را یبرخالف م یشبرد کاریده و پیعق
ل یتبد فرقه رجویب ین ترتینداشته باشند. بد

مخرب تر  یک سازمان تک رهبر و فرقه ایبه 
 شد.

 ین رابطه سلسله مناسبات و متدهایدر هم
 یکی یشخص رجو یبا آموزش ها یفرقه ا

شد. در قدم اول اعضا  یاده میپ یگریپس از د
شه آنها را از یهم یرا مجبور به طالق نمود و برا

مشترک، ازدواج و داشتن فرزند  یحق زندگ
بعد کودکان را از  یمحروم کرد. در قدم ها

دار یعراق کوچ داد. آنها را از ارتباط با جامعه و د
و اسارت  یبردگ یخانواده منع کرد و حلقه ها
از  یاریکرد و بس یزنان و مردان را تنگ تر م
که  یتا روز م کردند.یزنان نگون بخت را هم عق

کتاتور عراق صدام، فرقه از یبه واسطه سقوط د
منتقل شد.  یآلبانکشور عراق اخراج و به 

از ترس جانش پنهان شد و به ظاهر  یرجو

 م قجر افتاد.یزمام امور به دست عجوزه فرقه مر
شرم در ادامه روند  ین عجوزه بیا

بدون آنکه   یشوهرش، در آلبان یکتاتورید
آزاد  یک خبرنگار مصاحبه ای یاجازه دهد حت

ا یبا زنان و مردان  داخل فرقه داشته باشد و 
رفت و آمد کند آنها را از حداقل  یا خانواده

 محروم نمود. یه انسانیها و حقوق اول یآزاد
 یشیدر جامعه کوچک و آزما یفرقه رجو

زن را وادار به اطاعت از  ۱۱۱خود  که حدود 
و ترس  یستید فاشیل عقایش کرده به دلیخو

و  یآزاد یحداقل ها یاز اجرا یفروپاش
ند اجازه  توا یعاجز است. نم یمناسبات انسان

ساده به  یک زندگی یدهد زنان از حداقل ها
مانند داشتن حق انتخاب رنگ لباس، نوع 
پوشش و خواب و خوراک مناسب برخوردار 

 یبرا یچینسخه پ یب کاریباشند بعد با فر
 د.ینما یران فردا میزنان ا
 

 
بعد از به گور شدن  یعجوزه فرقه رجو

 ین المللیب جامعه بیفر یاش برا یشوهر فرار
شات فرقه، یجهت نما ییزهایو داشتن دستاو

حقوق  یجلب توجه کننده چون مبان یاهداف
را بر  یاجتماع یها یبشر، حقوق زنان و آزاد

 یغاتیتبل ینه ارباب ها به مانورهاید تا با هزیگز
 بپردازد. یاسیو س

که  ین رابطه پزها، طرح ها و موضوعاتیدر ا
ن یب یب و فشارهایجاد جنگ فریجهت ا

است که در  یقا نکاتید دقیبرگز یالملل
و رفتارش، صد و هشتاد درجه  یمتدولوژ

به  اعتقاد یشود و ذره ا یعکس آن عمل م
 ش ندارد.یمنتشره خو یه هایانات و اعالمیب

ان درون فرقه یصدها زن و مرد که سال
، یستید فاشیعقا یبودند به خاطر محتوا یرجو

از آنان جدا و ناچار شدند با  یو فرقه ا یارتجاع
و فرار از  یاعم از اعتصاب، خودکش یبیهر ترت

 چنگال فرقه خود را برهانند.
از  یاریشده و بسبه گواه صدها شاهد جدا 

ر قابل انکار یمستندات قابل دسترس و غ
ا یساخته که در دن یزندان یم فرقه رجویشاهد

ن یبا مخرب تر یر است. فرقه رجوینظ یب
ضد عرف جامعه و حقوق بشر اعضا  یروش ها

ن یکند. در هم یرا مجبور به اطاعت و ماندن م
تن از  ۱۱۱حدود  یدر حال یم رجویراستا مر
و  یزندان یر قلعه خارج شهر در آلبانزنان را د

 یرونیش و پز بینما یپنهان کرده است برا
 منتشر کرد.  یماده ا ۰۱موسوم به  یطرح

رهبر  ین مسعود رجویشیپ یدر سالها
ب زن همکارش یخود خوانده فرقه پس از فر

 یشیک دستور نمایو ازدواج با او، با  یشم چیابر
د یفرقه نام یدتیخود را رهبر عق ۰۸۳۳در سال 

مختلف را به ظاهر به  یبخش ها یو  فرمانده
ل به یت امر زنان تبدیزنان سپرد اما در واقع

ر یشبرد مقاصدش شدد تا سایپ یبرا یابزار
مردان و سران فرقه اجازه عرض اندام،  اظهار 

 یزنان در فرقه رجو یبه بردگ یگذر

 شدند محبوس «۳ اشرف» درون زن ۰۴۴
৷ الساداتیمرضیه رئیس 

 یاجررا  از یفروپاش ترس و یستیفاش دیعقا لیدل به کرده شیخو از اطاعت به وادار را زن ۱۱۱ حدود که  خود یشیآزما و کوچک جامعه در یرجو فرقه 
 نروع  لبراس،  رنگ انتخاب حق داشتن مانند به ساده یزندگ کی یها حداقل از زنان دهد  اجازه تواند ینم. است عاجز یانسان مناسبات و یآزاد یها حداقل
 دینما یم فردا رانیا زنان یبرا یچیپ نسخه یکار بیفر با بعد باشند برخوردار مناسب خوراک و خواب و پوشش

 

 با بیماران نیازمند در تیرانا« آسیال»همدلی اعضای انجمن 
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 یشخص که بود ۰۸۳۱ سال: »است کرده
 بستگان از یکی نام. کرد تلفن من به ناشناس

یم تماس او طرف از که گفت و آورد را کمینزد
 خودش لمیفام همان یبعد تماس در. ردیگ

 کمک تو به دوستانم که گفت و گرفت تماس
. کن اعتماد آنها به. ییایب اروپا به تا کنند یم

 بابت المیخ او، با کردن صحبت از پس که من
 آن یها صحبت صحت نیهمچن و شیسالمت

 خاطر نانیاطم به بود شده راحت ناشناس فرد
 .کردم اعتماد دوستانش به و دمیرس

 الزم یها ییراهنما یتلفن یها ارتباط در
 یشتریب افراد چه هر گفتند یحت و شد انجام

 زین من. ندارد یاشکال یباش داشته همراه خود با
 نباشم تنها نکهیا و سفر از خاطر نانیاطم یبرا
 هیترک کشور به خود اقوام از گرید یکی همراه به

 در هیترک کشور به دنیرس از پس. میکرد سفر
(  افراد با مرتبط فرقه عوامل)  سرپل که یهتل
. میشد مستقر بود کرده سفارش ما به رانیا در

 میدیفهم بعدها که یشخص ساعت چند از پس
 به بود، افراد قاچاق مسئول و فرقه عوامل از

. داد ارائه ییها ییراهنما و کرد مراجعه ما هتل
 گذرنامه و مدارک داشتن دست در با بعد روز

 فرودگاه یراه شخص نیهم همراه به یجعل
 پرواز قسمت به ورود لحظه تا. میشد استانبول

 …نداشت بر ما از چشم
 بغداد فرودگاه به دنیرس و پرواز از پس

 و بودند ما منتظر مسلح یشخص لباس یتعداد
 افسران جانب از یخاص احترام و فاتیتشر با

. میکرد ترک لیاتومب با را بغداد فرودگاه ،یعراق
 گرید و سیپل یفرمانبر شاهد ریمس یط در

 به شهر در مستقر عراق دولت یتیامن یروهاین
 .میبود خودرو نانیسرنش گرید و ما

 گذشته آنها بر آنچه از افسوس با رستگار
 نام به یمحل وارد ریمس انیپا در گفت، بود،

 یقراریب روز چند از پس و میشد اشرف قرارگاه
 را یو خود، لیفام با دارید درخواست و

 اسارت فقط و …چیه گرید و میدید مضطرب
 فرسا، طاقت یاجبار کار با همراه اسارت. میدید

 یها ینگهبان نامفهوم، یالتیتشک یها نشست
 در که یجسم یروح یها شکنجه و شبانه
 .«گذشت ما بر سال چهار مدت طول

 آدم دام در که ینفر سه هر خوشبختانه
 هم بودند افتاده خلق نیمجاهد فرقه ییربا

 .اند افتهی ییرها اکنون
 
 

 که است یافراد جمله از رستگار رجیا
 دام در یگرفتار از پس توانست خوشبختانه

 .دهد نجات را خود یرجو فرقه
 انیآشنا از یکی قیطر از او فراق، گزارش به
 فرقه انیقاچاقچ توسط و خورده بیفر خود،
 در یپناهندگ اخذ و کار نیتأم ترفند با یرجو
 عوامل. شود یم کشانده عراق کشور به اروپا

 جهت یریمس عنوان به را عراق کشور فرقه،
 .بودند کرده عنوان ییاروپا یکشورها به دنیرس

 با عراق کشور در سال انیسال یرجو فرقه
 جهت کشور، نیا اسبق کتاتورید تیحما
 و ترفندها ،یانسان یروین جذب روند لیتکم

 یک. یداشت کار دستور در را یدیپل یراهکارها
 با ارتباط و نمودن ریاج ترفندها نیا از

 ۀفرق ابتدا اقدام نیا در. بود آدم انیقاچاقچ
 در کار یایجو افراد از را خود یها طعمه یرجو

 از سپس کرده، انتخاب یخارج یکشورها
 دایپ یدسترس فرد نیا به انیآشنا و اقوام قیطر

 یعنکبوت تار شبکه ،یتلفن ارتباطات با و نموده
 یم گسترش خود ریمزدبگ انیقاچاقچ با را خود
 رجیا البرز، مرکز نجات انجمن گزارش به .داد

 تیروا گونه نیا را اسارتش داستان رستگار
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 یرجو فرقه رانیاس از یکی انتظار چشم برادر ،یناصر بیغر

 ان حقوق بشر برسد یبه گوش بان هاخانواده یصداکاش  یا
 ران است یت اسیدر مورد وضع یاطالع رسان« الیآس»انتظار ما از انجمن 

  «رستگار رجیا» تیروا
 هیترک در یرجو انیقاچاقچ باند دام در یگرفتار نحوه از

 

 

 فرقه رانیاس از یکی انتظار چشم برادر
 یصدا و من یصدا کاش یا: گفت یرجو

 یرجو فرقه ریاس فرزندانشان که ییهاخانواده
 .برسد بشر حقوق انیبان گوش به هستند

 ماه بهمن سوم یناصر بیغر فراق، گزارش به
. یت. مردم ینترنتیا ونیزیتلو با گو و گفت در
 اظهار برادرش اسارت نحوه حیتشر در یو

 در ۰۸۳۱ سال در یناصر یاری برادرم   :داشت
 تا و شد یبعث یروهاین ریاس غرب المیا منطقه

 .بود یعراق یروهاین ریاس ۰۸۳۳ سال
 طبق برادرم میدیفهم بعدها: داد ادامه یو

 ن،یمجاهد سران و عراق دولت انیم یقرارداد
 و خورده بیفر اسرا از گرید یتعداد همراه به
 زمان نیا تا اما است وستهیپ نیمجاهد به

 یتیذهن نیهمچ برادرم که ستمین مطمئن

 به آن طبق بر بخواهد که باشد داشته
 کاش یا: افزود یناصر .ونددیبپ نیمجاهد

 که ییها خانواده یصدا و من یصدا
 گوش به هستند نیمجاهد ریاس فرزندانشان

 از دم که آنها کاش یا. برسد بشر حقوق انیبان
 یدلها درد و هیگر و زجر زنند یم بشر حقوق

 را تیانسان یمعنا و  بشنوند را ها خانواده نیا
 یخوزستان یها خانواده ندهینما   .کنند درک

 و قلب قوت را «الیآس» انجمن لیتشک ادامه در
         :افزود و برشمرد ها خانواده یبرا یدیام روزنه
 است نیا «الیآس» انجمن از ها خانواده ما انتظار

 دارند زانمانیعز از یاطالع ای و یامیپ هر که
خانواده خواسته جهت در و کنند یرسان اطالع

 .کنند تالش است زانشانیعز با مالقات که ها
 
 

ن یکه با شجاعت و جسارت ا یکند؛ زن یم یمادر
که بر سرش آمده، با  یهمه سال با تمام مشکالت

که  یروزگار تا کرده؛ زن یها یتمام سخت
فراتر از  یده، حتیکش یادیار زیبس یها یماتینامال

همچنان در انتظار  یول تصورات من و شما
د که احساس درد ینبا یشوهرش است. به راست

روزها را  ین خانم با چه رنج ها و با چه آالمیکرد؟ ا
به شب و شب ها را به صبح رسانده است.  اگر 

ک زن است ی یت قهرمانین نهاید گفت که اینبا

و فرقه  ید گذاشت؟ رجویپس اسمش را چه با
که مدام  یکسانت هستند، یمنحوسش ضد انسان

در                ییکنند با حرف ها یتالش م
. …و  یخصوص حقوق بشر، خلق خدا، دمکراس

 م هستند. یطان رجیکنند. آن ها ش یعوام فریب
ن مادر و همسر وفادار کم یان و امثال ایخانم جهانبان

ر دل دست به یش ین بانویکمک به ا یستند. براین
که از دستمان بر  یم و هر کاریده یدست هم م

 م داد.ید انجام خواهیآ

در  یمیابراه یهمسر عل« انیمهوش جهانبان»
شرکت کرد و با  ی. ویژه مردم. تیبرنامه و

دن یسخنانش دل همه را به درد آورد.شخصا با شن
ن همسر صبور، اشک در چشمانم یا یحرف ها

ط را یم شرایدر گلو یاحلقه زد و بغض خفه کننده
ملعون و  یم دشوار نمود.     لعنت بر رجویبرا
اه نشانده ین شده که خانواده ها را به روز سینفر

که  یز و درد آور است؛ زنیتاسف انگاست.  واقعا 
ش از چهل سال در انتظار شوهرش مانده و یب

« انیمهوش جهانبان»
 ردلیش ییبانو

 سال  ۰۴که  
 در انتظار همسر است
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فهمیدم اینها ایرانی  واستقبال گرمی کردند 
هستند. با هم به هتلی رفتیم که بعد فهمیدم 

مجاهدین است. برایم فیلم هایی از  مقر سازمان
رژه ارتش آزادیبخش پخش می کردند و 

توجیهی که به مجاهدین بپیوندم. من  جلسات
اروپا  هم مصر بودم که من برای رفتن و کار در

الی انتظار به اینجا آمده ام. بعد از روزهای متو
تهدید مرا قانع کردند که به  وبحث بی نتیجه با
 .کمپ اشرف بروم

سال سن  ۳۴ابراهیم مرادی که در آن زمان 
سازمان مجاهدین  داشت، به این ترتیب در دام

خلق گرفتار شد. سازمانی که تا قبل از این 
بود و هیچ ذهنیتی آنها نشنیده  ماجرا اسمی از

نداشت. مرادی همچنین در رابطه با نحوه 
سازمان با اعضا و چگونگی تحت فشار  برخورد

را  قرار دادن افرادی که قصد جدایی از فرقه
داشتند و تهمت ها و توهین ها مواردی را بیان 

 .کرد
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ابراهیم مرادی، عضو نجات یافته از فرقه 
سال از عمرم را در فرقه  ۰۲رجوی گفت: 

 .رجوی به هدر دادم

به گزارش فراق، ابراهیم مرادی که اخیراً 
مجاهدین خلق  ود از سازمانجدایی رسمی خ

را اعالم کرده است، در گفتگویی با تلویزیون 
ماندن   وی نحوه فریب و اینترنتی مردم تی

اجباری خود در تشکیالت فرقه ای مجاهدین را 
 .شرح داد

زمانی که در شهر ایرانشهر  ۰۴۳۲در سال 
نام فرید آشنا  مشغول کار بنایی بودم با فردی به

ست و به من پیشنهاد داد شدم که گفت بلوچ ا
کار به کشورهای اروپایی  تا به کمک او برای

بروم. من هم که قبال تالش های بی نتیجه ای 
مهاجرت به کشورهای عربی کرده بودم، از  برای

ترتیب قبول  این پیشنهاد استقبال کردم. به این
کردم که دنبال آینده بهتری بروم و قرار 

 .بینیمرا ب گذاشتیم که فردا همدیگر

صبح من سر قرار رفتم. فرید با یک ماشین 
ایرانشهر به شهر جکیگور  تویوتا آماده بود. مرا از

بردند. شب آنجا در یک خانه خوابیدیم و ساعت 
سمت مرز پاکستان )مند و بلو(  شب به ۴

 رفتیم. آنجا فرید من را به یک فرد قاچاقبر

معرفی کرد. قاچاقبر من را با اتوبوس به شهر 
وارد یک  در کراچی اچی پاکستان برد.کر

آپارتمان شدیم. افراد دیگری هم بودند. بعداً 
آپارتمان در واقع پایگاه موشکی  فهمیدم که این

 مجاهدین خلق بوده است. بعد از چند روز

انتظار به من گفتند رفتن مستقیم به کشورهای 
ابتدا به کشور  اروپایی مشکل هست و بایستی

از اقامت کوتاهی شما را به عراق بروی و بعد 
میبریم. من هم که کامالً  کشور مورد نظرتان

  به آنها اعتماد کرده بودم قبول کردم و آنها با

یک پاسپورت جعلی مرا به اردن و سپس بغداد 
ماشین ون  منتقل کردند. در فرودگاه بغداد یک

با دو نفر لباس شخصی منتظر من بودند. از من 

 یاز نقض حقوق بشر در اسارتگاه رجو یقیمصاد

 !یآزاد ندیگویبه اسارت و قطع ارتباط با خانواده م نجایا
 یصالح رجیا

 کنم: یفرقه اشاره م نیمردان در ا
 رقه ممنوع است.ف نیازدواج در ا –
فرزندان با ترفند از پدران و مادران شان  –

 یها یباره به افشاگر نیجدا شدند که در ا
 فیحن»و  «یمیگل مر نیام» انیآقا ریاخ
بال  نیا یکه در کودک یافراد گریو د «یزیعز

 کنم. یسرشان آمده اشاره م
از  رونیتوانند آزادانه با ب یفرقه نم یاعضا –

 باشند.فرقه در ارتباط 
فرقه مجبورند هر روز تمام افکار  یاعضا –

 اتیموسوم به عمل یخود را با شرکت در نشست
فکر  شیبازگو کنند و هر روز مورد تفت یجار

 .رندیگ یقرار م
 لیآزادانه به وسا یاعضا اجازه دسترس –
 را ندارند. یارتباط
 لیوسا نیبه ساده تر یعدم دسترس –

 نترنتی، اونیزیو، تلویهمچون راد یارتباط جمع
 فرقه یاعضا برای …و 

فرقه از  نیدر ا یخودکش یآمار باال –
تا  «یآالن محمد»دختران نوجوان همچون 

به  یمختلف که همگ نیزنان و مردان در سن
بود که در فرقه بر  ییاعتراض به فشارها لیدل

 سرشان آوردند.
 – یبهداشت لیاستفاده از وسا تیممنوع –
 یادکلن و عطر براساده همچون  یشآرای

 فرقه یاعضا
هر هفته مسائل  نکهیوادار کردن اعضا به ا –
در  ایدر ذهن شان گذشته و  یکه حت یجنس

نشست به نام غسل  کیاند را در  دهیخواب د
 نیو در جمع بخوانند و به ا سندیبنو یهفتگ

 شوند. ریتحق بیترت
مستمر از اعضا تحت  دنیکش یگاریب –
 مختلف نیعناو
 یناراض یبه اعضا نیشتم و توه ضرب و –

 کوچک و بزرگ یدر نشست ها
هنگام  نکهیمجبور کردن اعضا به ا –

 .سندیخودشان بنو هیمتن بر عل کیجداشدن 
 میو مر یرجو نکهیمجبور کردن اعضا به ا –

خود را  تیکرده و شخص شیقجر را هر روز ستا
 له کنند.
باشد تا  یچند مورد کاف نیکنم هم یم فکر
نقض حقوق زنان و مردان عضو  نهایاگر ابپرسم 

توان بر  یم یپس چه نام ستین یدر فرقه رجو
 آن نهاد؟

 انجمن نجات مرکز مازندران
 
 

 یمدع یفرقه در مطلب یها تیاز سا یکی
 یرجو یستیفرقه ترور التیشده است که تشک

جهان است که حقوق زن  التیتشک نیبزرگتر
 نیشک ا یشود. ب یم تیو مرد در آن رعا

 زروح گوبل یاست که حت حانهیدروغ آنقدر وق
گفت دروغ هر چقدر بزرگتر باشد باور  یکه م

شود را هم در قبر لرزاند. در فرقه  یم رتریپذ
برعکس است، به اسارت و  زیهمه چ یرجو

! به یآزاد ندیگو یقطع از خانواده و جامعه م
کشور متخاصم و  یبرا یترور و کشتار و مزدور

متجاوز به خاک کشور آن هم در زمان جنگ و 
صدام  یخصوص رتششدن به ا لیتبد

 بخش. یجنگ آزاد ندیگویم
کردن  یو اجبار نیکردن د یبه را ریتفس به

خواندن خانواده « کانون فساد»طالق و 
 .کیدئولوژیانقالب ا ند،یگویم

که در آن ارتباط با خارج از  یمناسبات به
 گریارتباط با پدر و مادر و د یبرا یفرقه حت

و  ستیخانواده آزاد ن کیدرجه  یاعضا
و  ویمثل راد یارتباط جمع لیبه وسا یدسترس

 ندیگو یممکن است م ریدر آن غ ونیزیتلو
از  شهیکه هم ی. به رهبرکیمناسبات دمکرات

        گذاشته است  الخطر فرار کرده و اعضا را ق
 مظهر فدا. ندیگو یم

شان بر دروغ و کلک اجبار استوار  مناسبات
از فرقه مرز سرخ  ییشده اما، درخواست جدا

تحت  ییخواهان جدا یخوانده شده و اعضا
قرار  یو روان یکیزیف یبرخوردها نیبدتر

سرلوح مناسبات شان  ندیگو یاما م رندیگیم
 است.« فدا و صداقت»

 فیتوان رد یکه م گریموارد د یاریبس و
در آن  زیکه همه چ یفرقه ا نینمود. در چن

مناسبات فرقه  کیمعکوس است البته که به 
شود را  یکه سر تا ته آن دو هزار نفر هم نم یا

 نیخوانند و درع یجهان م التیتشک نیبزرگتر
و  یبردن حقوق فرد نیحال همزمان با از ب

شوند که تنها  یم یعفرقه مد یاعضا یاجتماع
در جهان هستند که حقوق زن و  یالتیتشک

 شود. یم تیمرد در آن رعا
از نقض حقوق زنان و  یفقط به تعداد من

 ابراهیم مرادی، عضو نجات یافته از فرقه رجوی

 سال از عمرم را نزد رجوی به هدر دادم  ۰۲
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 یموثق به دست آمده از برخاطالعات 
از  یحاک ،یمنابع، از جمله در داخل فرقه رجو

نسبت  یفرقه رجو یها تیآن است که حساس
با  سهیانجمن نجات، در مقا یها تیبه فعال

 شیافزا یادیز اریبس زانیقبل، به م یهاسال
 است. افتهی

،          فراق یلیتحل-یخبر گاهیگزارش پا به
 یهنگفت سع یها نهیبا صرف هز یفرقه رجو

               عامل ریمد هیعل اتیکند تا جعل یم
در  یمختلف پول یها تیانجمن نجات در سا

سال قبل را  ۰۲از  شیمربوط به ب کایاروپا و آمر
و به عنوان  دیمجدد به کرات بازنشر نما

به خورد مخاطبان  دیجد ولاطالعات دست ا
 بدهد.

ا با کند ت یتالش م یفرقه رجو نیهمچن
نجات و ارائه  تیو ترجمه مطالب سا نشیگز

و آسمان  ییو اروپا ییایآن در برابر مقامات آلبان
 ییخانواده ها دیبه هم بافتن، ثابت نما سمانیر

خود در اردوگاه  زانیکه خواهان مالقات با عز
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اشرف  یِدزد یفاز اشر گرید ی، نمادشد
 یبازان، برا میمر یاز حقه باز یمعاشان و تبلور

 چارهینمودن هوادار بدبخت، پناهنده ب سهیسرک
 .بود خورده آواره بیو فر

را الشخور  یمسعود رجو امیپ نیدر ا یو
بزرگ  رکیس نیکرد و گفت: ا یمعرف ریپ

چون  یقهّار یدلقک ها تیریکه با مد ییگدا
( فی(، جبار)رحمان(، موشرف)شربی)حبمیخص

برگزار  نیالمکذب تیبرادر م یو خوش رقص
چرا که  ابد؛ی ینم انیزمان پا چیگردد، هیم

و  ویجراح دانشگاه اوها «یدانشگر روزیف»
از  یجنجال یافشاگر کیدر  یفرقه رجو یحام

 «یمل یاریهم»بزرگ با عنوان  یکالهبردار
 توسط اشرف معاشان، پرده برداشت.

 نیفراق، ا یلیتحل-یخبر گاهیگزارش پا به
 یکه بارها در نشست ها یفرقه رجو یحام
کرده است با ارسال  یفرقه سخنران نیا یرسم

برنامه  نیو ششم ستیبه فراق نوشت: ب یامیپ
جمعه، شنبه و  یروزها یکه ط یمل یاریهم

برگزار  ۰۳۲۲ماه  ید ۰۲و  ۰۲و  ۰۳ کشنبهی
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 افشاگری

 

 

 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

 یهستند همگ یخلق در آلبان نیمجاهد
باشند که مقاصد  یم رانیمأموران حکومت ا

 .ندینما یرا دنبال م یستیترور
تالش ها عمدتاً به ضد  نینماند که ا ناگفته  

از مخاطبان  یاریشده و بس لیخود تبد
صرفاً  یفرقه رجو یاند که تضاد اصلافتهیدر

 یفرقه ها یخانواده ها بوده و همچون تمام
 یمخرب کنترل ذهن در جهان، خانواده ها

داند. سازمان  یم یخود را دشمن اصل یاعضا
خود در  اطاتخلق همواره در ارتب نیدمجاه

چند مادر و پدر »سؤال که  نیپاسخ به ا
آنان  یتوانند برا یم یتیامن دیسالخورده چه تهد

عاجز مانده است. « داشته باشند؟ یدر آلبان
 نیسازمان مجاهد یها تیگونه فعال نیا یاریبس

بودن و البته  یو عصب یخلق را نشان از درماندگ
 یابیرزآن ا رعاملین نجات و مدانجم یبرا غیتبل

وحشت فرقه  لیو دل یاصل مشکل کرده اند.
به عنوان انجمن  «الیآس»و ثبت  سیتأس ،یرجو
و  یآلبان میمق انیرانیا یا هیحقوق پا یحام

ارتباط آن با انجمن نجات و خانواده ها در داخل 
در حضور  یکشور است که در واقع نقطه عطف

 تیواقع آنچه رود. یبه شمار م یآنان در آلبان
خواهند بر آن  یم یدارد و سران فرقه رجو

 نیداخل ا یاست که اعضا نیسرپوش بگذارند ا
از جمله حق  یحقوق انسان نیفرقه از کمتر
حق  ،یخانواده و فرزند آور لیازدواج و تشک

ارتباط با خارج از فرقه خصوصاً خانواده و 
که  یحقوق در برابر کار افتیدوستان، حق در

حقوق شناخته  گرید یاریدهند، و بسیجام مان
شده در منشور حقوق بشر ملل متحد محروم 

  هستند.
دردمند و چشم  یکه به خانواده ها ییجا تا

گردد، عزم خود را جزم کرده و  یانتظار برم
خود  ییبه هدف نها دنیمصمم هستند تا رس

فرزندانشان، خصوصاً  یاحقاق حقوق حقه  یعنی
و مسلماً  نندیننش ینواده، از پاحق ارتباط با خا
هم موجب  یفرقه رجو یها نیتهمت ها و توه

 ها نخواهد شد. دهعقب نشستن خانوا
 
 

چون بردار مفلوک  یریخور پشکم الش
 است. ریناپذ یری)مسعود( س

نگاه  کیکرد:  حیتصر «یدانشگر روزیف»
فرقه  ییکاله جادو یدر پروپاگاندا زیتأمل برانگ

 یمتعدد یها شیاسارت( که بارها نما یمای)س
 ریبه تصو رانیفراوان را در ا یها یاز خرابکار

 یسوال را بر ذهن هر انسان آگاه نیا ده؛یکش
 اتیهمه عمل نیسازد که چنانچه ا یتبلور مم

به تاراج رفته، به  یمتعدد با پول ها وخرابکارانه 
واقع انجام شده، پس چگونه است که همچنان 

 نیاز ا زین یبازتاب چیحکومت سرپاست؟ و ه نیا
مخالف ج.ا.ا به جز  یرسانه حت چیاقدامات در ه

 اسارت، بازتاب ندارد؟ یمایس
موضوع شما را  نیدر ا ادامه داد: دقت یو
 شینما نیخواهد رساند که تمام ا جهینت نیبه ا
بلکه  ست،ینه تنها رو به داخل ن یساختگ یها

 یبر بیجهت ج یتماماً رو به هوادار و ترفند
 از آنهاست. شتریب

مفلوک  یخطاب به مسعود رجو یدانشگر
 – ونیکام یکه رجو یهمه پول نیگفت: ا

با  میو مر گرفت یاز صدام عفلق ونکامی
 نینازن ریو طاقت فرسا! از ام انیخدمات شا

کرد، کجا رفت؟ که حاال  افتیعربستان در
و رم و  سیکوچه به کوچه در پار ییِکاسه گدا

 .هدد انجام بخواهد …و نیآمستردام و برل
گزارش فراق، الزم به ذکر است  به

با عنوان  یفرقه رجو ینخ نما یترفندها
فرقه  یط جداشده هابارها توس «یمل یاریهم»

تند  یبار افشاگر نیافشا شده است اما ا یرجو
موضوع را  نیسرسخت فرقه ا انیاز حام یکی

کند  یموضوع را ثابت م نیو ا دهیتحکم بخش
خود  نوجدان درو یکه اگر هر فرد ذره ا

 تکارانیجنا یوقت خود را برا چیداشته باشد ه
 .کندینم نهیجهان هز نیو منفور
 
 

 رجوی ها هیعل ویجراح دانشگاه اوها «یدانشگر روزیف» یجنجال یافشاگر
 دیهم بُر یسرسخت رجو یحام یوقت

 بازان میمر یبازاز حقه یتبلور ،یمل یاریهم
 

 ( و فی(، جبار)رحمان(، موشرف)شربی)حبمیچون خص یقهّار یدلقک ها تیریکه با مد ییبزرگ گدا رکیس نیا
 ابدی ینم انیزمان پا چیگردد، هیبرگزار م نیالمکذب تیبرادر م یخوش رقص

 جزم کردند زانشانیبا عز دیدار یها عزم خود را براخانواده
 ৷انیعاطفه نادعل 
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در  یمختلف پول یها تیانجمن نجات در سا

سال قبل را  ۰۲از  شیمربوط به ب کایاروپا و آمر
و به عنوان  دیمجدد به کرات بازنشر نما

به خورد مخاطبان  دیجد ولاطالعات دست ا
 بدهد.
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هم موجب  یفرقه رجو یها نیتهمت ها و توه

 ها نخواهد شد. دهعقب نشستن خانوا
 
 

چون بردار مفلوک  یریخور پشکم الش
 است. ریناپذ یری)مسعود( س

نگاه  کیکرد:  حیتصر «یدانشگر روزیف»
فرقه  ییکاله جادو یدر پروپاگاندا زیتأمل برانگ

 یمتعدد یها شیاسارت( که بارها نما یمای)س
 ریبه تصو رانیفراوان را در ا یها یاز خرابکار

 یسوال را بر ذهن هر انسان آگاه نیا ده؛یکش
 اتیهمه عمل نیسازد که چنانچه ا یتبلور مم

به تاراج رفته، به  یمتعدد با پول ها وخرابکارانه 
واقع انجام شده، پس چگونه است که همچنان 

 نیاز ا زین یبازتاب چیحکومت سرپاست؟ و ه نیا
مخالف ج.ا.ا به جز  یرسانه حت چیاقدامات در ه

 اسارت، بازتاب ندارد؟ یمایس
موضوع شما را  نیدر ا ادامه داد: دقت یو
 شینما نیخواهد رساند که تمام ا جهینت نیبه ا
بلکه  ست،ینه تنها رو به داخل ن یساختگ یها

 یبر بیجهت ج یتماماً رو به هوادار و ترفند
 از آنهاست. شتریب

مفلوک  یخطاب به مسعود رجو یدانشگر
 – ونیکام یکه رجو یهمه پول نیگفت: ا

با  میو مر گرفت یاز صدام عفلق ونکامی
 نینازن ریو طاقت فرسا! از ام انیخدمات شا

کرد، کجا رفت؟ که حاال  افتیعربستان در
و رم و  سیکوچه به کوچه در پار ییِکاسه گدا

 .هدد انجام بخواهد …و نیآمستردام و برل
گزارش فراق، الزم به ذکر است  به

با عنوان  یفرقه رجو ینخ نما یترفندها
فرقه  یط جداشده هابارها توس «یمل یاریهم»

تند  یبار افشاگر نیافشا شده است اما ا یرجو
موضوع را  نیسرسخت فرقه ا انیاز حام یکی

کند  یموضوع را ثابت م نیو ا دهیتحکم بخش
خود  نوجدان درو یکه اگر هر فرد ذره ا

 تکارانیجنا یوقت خود را برا چیداشته باشد ه
 .کندینم نهیجهان هز نیو منفور
 
 

 رجوی ها هیعل ویجراح دانشگاه اوها «یدانشگر روزیف» یجنجال یافشاگر
 دیهم بُر یسرسخت رجو یحام یوقت

 بازان میمر یبازاز حقه یتبلور ،یمل یاریهم
 

 ( و فی(، جبار)رحمان(، موشرف)شربی)حبمیچون خص یقهّار یدلقک ها تیریکه با مد ییبزرگ گدا رکیس نیا
 ابدی ینم انیزمان پا چیگردد، هیبرگزار م نیالمکذب تیبرادر م یخوش رقص

 جزم کردند زانشانیبا عز دیدار یها عزم خود را براخانواده
 ৷انیعاطفه نادعل 
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فهمیدم اینها ایرانی  واستقبال گرمی کردند 
هستند. با هم به هتلی رفتیم که بعد فهمیدم 

مجاهدین است. برایم فیلم هایی از  مقر سازمان
رژه ارتش آزادیبخش پخش می کردند و 

توجیهی که به مجاهدین بپیوندم. من  جلسات
اروپا  هم مصر بودم که من برای رفتن و کار در

الی انتظار به اینجا آمده ام. بعد از روزهای متو
تهدید مرا قانع کردند که به  وبحث بی نتیجه با
 .کمپ اشرف بروم

سال سن  ۳۴ابراهیم مرادی که در آن زمان 
سازمان مجاهدین  داشت، به این ترتیب در دام

خلق گرفتار شد. سازمانی که تا قبل از این 
بود و هیچ ذهنیتی آنها نشنیده  ماجرا اسمی از

نداشت. مرادی همچنین در رابطه با نحوه 
سازمان با اعضا و چگونگی تحت فشار  برخورد

را  قرار دادن افرادی که قصد جدایی از فرقه
داشتند و تهمت ها و توهین ها مواردی را بیان 

 .کرد
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 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

ابراهیم مرادی، عضو نجات یافته از فرقه 
سال از عمرم را در فرقه  ۰۲رجوی گفت: 

 .رجوی به هدر دادم

به گزارش فراق، ابراهیم مرادی که اخیراً 
مجاهدین خلق  ود از سازمانجدایی رسمی خ

را اعالم کرده است، در گفتگویی با تلویزیون 
ماندن   وی نحوه فریب و اینترنتی مردم تی

اجباری خود در تشکیالت فرقه ای مجاهدین را 
 .شرح داد

زمانی که در شهر ایرانشهر  ۰۴۳۲در سال 
نام فرید آشنا  مشغول کار بنایی بودم با فردی به

ست و به من پیشنهاد داد شدم که گفت بلوچ ا
کار به کشورهای اروپایی  تا به کمک او برای

بروم. من هم که قبال تالش های بی نتیجه ای 
مهاجرت به کشورهای عربی کرده بودم، از  برای

ترتیب قبول  این پیشنهاد استقبال کردم. به این
کردم که دنبال آینده بهتری بروم و قرار 

 .بینیمرا ب گذاشتیم که فردا همدیگر

صبح من سر قرار رفتم. فرید با یک ماشین 
ایرانشهر به شهر جکیگور  تویوتا آماده بود. مرا از

بردند. شب آنجا در یک خانه خوابیدیم و ساعت 
سمت مرز پاکستان )مند و بلو(  شب به ۴

 رفتیم. آنجا فرید من را به یک فرد قاچاقبر

معرفی کرد. قاچاقبر من را با اتوبوس به شهر 
وارد یک  در کراچی اچی پاکستان برد.کر

آپارتمان شدیم. افراد دیگری هم بودند. بعداً 
آپارتمان در واقع پایگاه موشکی  فهمیدم که این

 مجاهدین خلق بوده است. بعد از چند روز

انتظار به من گفتند رفتن مستقیم به کشورهای 
ابتدا به کشور  اروپایی مشکل هست و بایستی

از اقامت کوتاهی شما را به عراق بروی و بعد 
میبریم. من هم که کامالً  کشور مورد نظرتان

  به آنها اعتماد کرده بودم قبول کردم و آنها با

یک پاسپورت جعلی مرا به اردن و سپس بغداد 
ماشین ون  منتقل کردند. در فرودگاه بغداد یک

با دو نفر لباس شخصی منتظر من بودند. از من 

 یاز نقض حقوق بشر در اسارتگاه رجو یقیمصاد

 !یآزاد ندیگویبه اسارت و قطع ارتباط با خانواده م نجایا
 یصالح رجیا

 کنم: یفرقه اشاره م نیمردان در ا
 رقه ممنوع است.ف نیازدواج در ا –
فرزندان با ترفند از پدران و مادران شان  –

 یها یباره به افشاگر نیجدا شدند که در ا
 فیحن»و  «یمیگل مر نیام» انیآقا ریاخ
بال  نیا یکه در کودک یافراد گریو د «یزیعز

 کنم. یسرشان آمده اشاره م
از  رونیتوانند آزادانه با ب یفرقه نم یاعضا –

 باشند.فرقه در ارتباط 
فرقه مجبورند هر روز تمام افکار  یاعضا –

 اتیموسوم به عمل یخود را با شرکت در نشست
فکر  شیبازگو کنند و هر روز مورد تفت یجار

 .رندیگ یقرار م
 لیآزادانه به وسا یاعضا اجازه دسترس –
 را ندارند. یارتباط
 لیوسا نیبه ساده تر یعدم دسترس –

 نترنتی، اونیزیو، تلویهمچون راد یارتباط جمع
 فرقه یاعضا برای …و 

فرقه از  نیدر ا یخودکش یآمار باال –
تا  «یآالن محمد»دختران نوجوان همچون 

به  یمختلف که همگ نیزنان و مردان در سن
بود که در فرقه بر  ییاعتراض به فشارها لیدل

 سرشان آوردند.
 – یبهداشت لیاستفاده از وسا تیممنوع –
 یادکلن و عطر براساده همچون  یشآرای

 فرقه یاعضا
هر هفته مسائل  نکهیوادار کردن اعضا به ا –
در  ایدر ذهن شان گذشته و  یکه حت یجنس

نشست به نام غسل  کیاند را در  دهیخواب د
 نیو در جمع بخوانند و به ا سندیبنو یهفتگ

 شوند. ریتحق بیترت
مستمر از اعضا تحت  دنیکش یگاریب –
 مختلف نیعناو
 یناراض یبه اعضا نیشتم و توه ضرب و –

 کوچک و بزرگ یدر نشست ها
هنگام  نکهیمجبور کردن اعضا به ا –

 .سندیخودشان بنو هیمتن بر عل کیجداشدن 
 میو مر یرجو نکهیمجبور کردن اعضا به ا –

خود را  تیکرده و شخص شیقجر را هر روز ستا
 له کنند.
باشد تا  یچند مورد کاف نیکنم هم یم فکر
نقض حقوق زنان و مردان عضو  نهایاگر ابپرسم 

توان بر  یم یپس چه نام ستین یدر فرقه رجو
 آن نهاد؟

 انجمن نجات مرکز مازندران
 
 

 یمدع یفرقه در مطلب یها تیاز سا یکی
 یرجو یستیفرقه ترور التیشده است که تشک

جهان است که حقوق زن  التیتشک نیبزرگتر
 نیشک ا یشود. ب یم تیو مرد در آن رعا

 زروح گوبل یاست که حت حانهیدروغ آنقدر وق
گفت دروغ هر چقدر بزرگتر باشد باور  یکه م

شود را هم در قبر لرزاند. در فرقه  یم رتریپذ
برعکس است، به اسارت و  زیهمه چ یرجو

! به یآزاد ندیگو یقطع از خانواده و جامعه م
کشور متخاصم و  یبرا یترور و کشتار و مزدور

متجاوز به خاک کشور آن هم در زمان جنگ و 
صدام  یخصوص رتششدن به ا لیتبد

 بخش. یجنگ آزاد ندیگویم
کردن  یو اجبار نیکردن د یبه را ریتفس به

خواندن خانواده « کانون فساد»طالق و 
 .کیدئولوژیانقالب ا ند،یگویم

که در آن ارتباط با خارج از  یمناسبات به
 گریارتباط با پدر و مادر و د یبرا یفرقه حت

و  ستیخانواده آزاد ن کیدرجه  یاعضا
و  ویمثل راد یارتباط جمع لیبه وسا یدسترس

 ندیگو یممکن است م ریدر آن غ ونیزیتلو
از  شهیکه هم ی. به رهبرکیمناسبات دمکرات

        گذاشته است  الخطر فرار کرده و اعضا را ق
 مظهر فدا. ندیگو یم

شان بر دروغ و کلک اجبار استوار  مناسبات
از فرقه مرز سرخ  ییشده اما، درخواست جدا

تحت  ییخواهان جدا یخوانده شده و اعضا
قرار  یو روان یکیزیف یبرخوردها نیبدتر

سرلوح مناسبات شان  ندیگو یاما م رندیگیم
 است.« فدا و صداقت»

 فیتوان رد یکه م گریموارد د یاریبس و
در آن  زیکه همه چ یفرقه ا نینمود. در چن

مناسبات فرقه  کیمعکوس است البته که به 
شود را  یکه سر تا ته آن دو هزار نفر هم نم یا

 نیخوانند و درع یجهان م التیتشک نیبزرگتر
و  یبردن حقوق فرد نیحال همزمان با از ب

شوند که تنها  یم یعفرقه مد یاعضا یاجتماع
در جهان هستند که حقوق زن و  یالتیتشک

 شود. یم تیمرد در آن رعا
از نقض حقوق زنان و  یفقط به تعداد من

 ابراهیم مرادی، عضو نجات یافته از فرقه رجوی

 سال از عمرم را نزد رجوی به هدر دادم  ۰۲
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 پیک 

 

 

 و دینو دانافر، برادران مشکالت از نیهمچن 
 که فرشاد نام بهی جوان و پدرشان و شاپور

. دهدیم خبر است، بوده« مقاومت خواننده»
 دیشد تمخالف با افراد نیا خروج درخواست

ی پ در که شودیم مواجه خلق نیمجاهد سران
 مدارک. کندیمی خودسوز به اقدام شاپور آن

 سیپل و ترزا مادر مارستانیب در ماجرا نیا
 مانده مسکوت تاکنون اما است موجودی آلبان

 و است گفته ترک را التیتشک فرشاد. است
یی دئویو لیفا که است شده باعث نیهم

ی ها تیسای رو از نیاهدمجی برا اوی خوانندگ
 .شود حذف التیتشک

 
 یمیمر گل نیام نام بهی انفجار

 
 
 
 
 
 
 
 

 بای ا مقاله انتشاربه نوشته انجمن نجات، 
 درباره ،یمیمر گل نیام با مصاحبه تیمحور

ی د هینشر در خلق مجاهد سربازان کودک
 کریپ بر بودی گرید مهلک ریت آلمان، تیتسا

 تنها نه که خلق نیمجاهد فرسوده و سالخورده
 محمد دییتا با بلکه افتندین آنی برای پاسخ
 نیام اظهارات بری رجو مسعود فرزندی رجو
 باورتر قابل مخاطبانی برا شواهد ،یمیمر گل
 رفتار دربارهی میمر گل نیام اظهارات .شد
 نیمجاهد کودکان با خلق نیمجاهد التیتشک

ی کسان توسط تر شیپ و نداشتی تازگ اگرچه
 بار نیا بود، شده عنوانیی غمای وفا ریما چون

 در که چرا کردی عصبان شتریب را نیمجاهد
 معتبری اهینشر در و آلمان کیدمکرات کشور
 به شهیهم همچون البته سازمان. شد منتشر
 و انداخت چنگ خبرنگار بهی زن برچسب حربه

 به متهم را مقاله سندهینو شیهومر زاییلو
 هم باز اما کرد رانیا اطالعات وزارت بای همکار

 نیام که چندان. ندادی پاسخ نیام اظهارات به
 را سازمان سرانی ا هیجواب دری میمر گل

ی بجا دیسیبنوی راست»  که داد قرار خطاب
 دهیناد مرا چرا افرادی لیخ و زایلوئ به زدن افترا

 هاکننده انتقاد گرید هیعل همه نیا. دیریگیم
 فالن او هک دیسینویمی ه هست سال چند

 هست مزدور وی اطالعات کس آن مزدورست،
 باوری ک را امضا آنقدر. است کرده باوری کی ول

 الیخ دیشا شده؟ی چ که دیکن فکر کرده؟
 بهی وقت شودیم ساکت میصدا من دیکنیم

 خاموش میصدا من. دیکنی م حمله زایلوئ
 خرابی سالها از هست حقم من. شودینم

 فشار و و درد مهه اون و خودمی زندگ شده
 .«زنمیم حرف و بزنم حرف
 

 در هاخانواده و انیقربانی هاتالش ثمره
 الهه دادگاه

 مسعود اتیجنا بهی دگیرس دادگاهی برگزار
 لیاوا در خودشانی اعضا هیعلی رجو میمر و

 مجازات حکم صدرو و رانیا در ۰۲۰۲ سال
 پرونده ارجاع آن تبع به و نیمجاهد سران هیعل

ی هاشکنجه انیقربان از تن ۲۰ تیشکا
 در الههی الملل نیب دادگاه به خلق نیمجاهد
 خبر همدستانش وی رجو میمری برا هلند،

 بشر حقوق نقض قیمصاد متعاقبا و نبودی خوب
 انیم در خلق نیمجاهد گرانشکنجه توسط

 خان، میکری سو از پرونده انیشاک اتیشکا
ی هاهپروند در الهه،ی الملل نیب دادگاه دادستان

 دست در تاینها هاپرونده و شد دییتا تیشکا
 .گرفت قراری دگیرس

 
 نام بهی فساد جرثومه وی آلبان سیپل

 «مک»
 ساکن نگار روزنامه لوریت سیآل ریاخ گزارش

 در خلق نیمجاهد عوامل نقش دربارهی آلبان
ی گرید برگ مخدر مواد و انسان قاچاقی باندها

. است دهکر رو خلق نیمجاهدی شاهکارها از
 ۲۱ در» که است امده نیهمچن او گزارش در
 محموله کی ،(۲۲۲۲ ریت ۰۲) ۰۲۰۲ هیژوئ

 و شد ضبط و کشف سیپل توسط مخدر مواد
 نرگس – خلق نیمجاهد سازمان ارشد مقام دو
. شدند ریدستگ – آقا بینا حسن وی شمچیابر
 آنها که است شده گزارشی رسم سند نیا در
 حمل وی ماندهساز در خودی محور نقش به

«. اند کرده اعتراف ایتالیا به مخدر مواد محموله
 مجرمانه تحرکات گزارش نیا اساس بر

 از کاال و انسان قاچاق نهیزم در خلق نیمجاهد
 .است شده اغاز ۰۲۲۲ سال

 
 
 

 
 

 

 با ۰۵ و ۰۵ دهه نیمتولدی خداحافظ
 یرجو فرقه

ی مراسم در گذشته سال نیهم در
 عنوان بهی خیمر زهرا گرید بار پرطمطراق

 منتصب خلق نیمجاهد التیتشک اول مسئول
 اول رده مسئوالن گرید وی رجو میمر. شد
 اویی گراوانج ازی خیمری رثا در التیتشک

 به نسل ازی زنان انتخاب آن گواه و گفتند
 چونی افراد. بود التیتشک جوان اصطالح
 اشرف ،یممقان وایش عضدانلو، نرگس

 اکبرزادگان آذر وی پورتق دهیسپ ،یشمچیابر
 مسئول فیرد هم» نیعناو بایی هاسمتی برا

. شدند منتصب« اول مسئول معاون» و« اول
 شصت و پنجاه دهه نیمتولد از زنان نیا

ی سال انیمی ابتدا در چه اگر که هستند
 محسوب سازمان نسل نیجوانتر اما هستند

 لیدل به گذشته سالی س در چراکه شوندیم
 سازمان دری اتازه نسل اساسا ازدواج تیممنوع
 .ندارد وجود
 لیسیی گراجوان اصطالح به نیا مقابل در

 اردد وجود التیتشک ازی زیگرجوان ازی میعظ
 روشن را هاانتصاب نیا علتی سادگ به که
 نیعناو با التیتشکی اعضا عیتطم: کندیم

 ی.سازمان پرکن دهان
 به دست که داردیم آن بر را سازمان آنچه

 از پس که است نیا بزندیی هاانتصاب نیچن
 التیتشک از کهی افراد تیاکثری آلبان به انتقال

 نیهم جمله از. بودند جوانان انیم از شدند جدا
ی مهد دهقان، قیرف ،یمیرح سرفراز انیآقا
 نیمتولد از همه قیصد محمدرضا وی مانیسل

 .هستند پنجاه دهه آخری سالها
 وی میمر گل نیام ،یمحمد نبیز

 که ایشیلیم از گرید تن نیچند و برادرانش
ی آلبان به سازمان انتقال از پسی کوتاه مدت

ی ورهاکش به و کردند جدا آن از را خود راه
 و پنجاه دهه نیمتولد ازی همگ رفتند مختلف
ی هارسانهی هانیدورب که آنچه. هستند شصت

 نیا زین دهدیم نشان التیتشکی غاتیتبل
ی اعضا قاطبه امروز که کندیم ثابت را موضوع

 وی انسالیم نیسن در التیتشک در مانده
ی زندگ به دشانیام احتماال و هستندی کهنسال

 گرفتار هنوز که اندداده دست از رای عاد و آزاد
 .اند مانده التیتشکی افرقهی حصارها

 مپکتیا گازتایی ایآلبان هینشر ریاخ گزارش

 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

 ندارند یقدرت انتخاب چیها هفرقه یاعضا
 بیاد الیسه

 فرقه است. یواست رهبرخ
و خطرات فرقه ها کم  داتیخصوص تهد در

 نیدر ا میسخن گفته نشده و هر چه بتوان
که  زانیبه هر م راینوشت ز میخصوص خواه

 یدر افکار عموم یضد بشر انیجر نیا تیماه
به دام فرقه ها  یروشن گردد افراد کمتر

 خواهند افتاد.
 نیاز ا یکه فرقه رجو ستیسبب هم ن یب

گردد. به محض  یم شانیابت به شدت پرب
 یکه فرد به گرداب ییفرقه، گو نیورود افراد به ا

 گریافتد که خروج از آن د یمهلک و کشنده م
 .ستیها ن یسادگ نیبه ا

به شدت از  ارانشیو  یرجو یستیفرقه ترور
 یها عصبآن یبرا« فرقه»به کار بردن عنوان 

 شوند. یم
 یاست که وقت نیا تیگزارش فراق، واقع به

 یپ نیبه ا میکنیدر خصوص فرقه ها مطالعه م
گرفتن درون  که انسان ها بعد از قرار میبریم
کرده و  رییتغ تشانیهو ،یمناسبات فرقه ا کی

کنند.  یشود را اجرا م کتهیهر آنچه که به آنها د
از خود  یقدرت انتخاب چیافراد در فرقه ها ه

که  یطرز تفکر افراد نسبت به موضوعات ،ندارند
 قایقبال در ذهنشان بوده پاک شده و دق

شود که  یدر ذهن افراد پرچ م یموضوعات

برگردد  رانیا به یگفتند هر کس یها که م نیا
 نیاعدام خواهد شد، شکنجه خواهد شد، پس ا

 ست؟یچ دیآ یها م یکه از بازگشت ییخبرها
فرد نزد خانواده تمام دروغ  کی بازگشت

به هم بافته  انیسال یدر ط یرا که رجو ییها

فراموش شده فرقه  انیمادران، قربان»تشکل 
 زیبازگشت پرو ،یامیبا انتشار پ «یرجو

 کیش خانواده را تبرو آغو هنیبه م درزادهیح
 گفت.
تشکل  نیا امیگزارش فراق در متن پ به

که  میشاکر اریمهربان را بس خداوند آمده است:
 گریفرمود و بار د تیبه ما عنا یچشم روشن

از فرزندان  گرید یکیشاهد نجات و بازگشت 
 .میبه دامان خانواده شد نیزم رانیا

بزرگ را به خانواده بزرگ  یروزیپ نیا
جات به خصوص خانواده محترم انجمن ن

در استان مازندران شهرستان بابل  «درزادهیح»
سال  یسال ها میدواریعرض نموده و ام کیتبر

روزگار  گریدر کنار همد یو خرم یبه شاد
 کنند. یسپر

 یهر عضو جداشده از فرقه رجو بازگشت
 یفرتوت رجو ادیبه بن یضربه مهلک ران،یبه ا

 یه مرگ مرعش یرجو التیاست و بر تشک
تناقض در  نیا ،یروزیپ نیاندازد. به دنبال ا

که تمام  دیآ یگرفتار به وجود م یاعضا انیم
شد کجا رفت؟  یکه به ما گفته م ییحرف ها

 کند. یبود آشکار م
به  گرید یها افتهیبه بازگشت نجات  دیام با

که سال  ییآغوش وطن و به آغوش خانواده ها
هاست از فرزندان خود دور بوده و حسرت 

 را دارند.  دارشانید
 
 

  «یفراموش فرقه رجو انیمادران، قربان»تشکل  کیتبر امیپ
 به وطن «درزادهیح زیپرو»به مناسبت بازگشت 
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را به  اشیمتتالش کرد خبر سال قیآن طر
 خانواده چشم انتظارش برساند.

که  کندیم انیب یخدابنده به درست مسعود
از  تواندیم نترنتیبه ا یدسترس تیممنوع
 التیدر تشکنقض حقوق بشر  قیمصاد

خلق باشد، چراکه امروزه عدم  نیمجاهد
قطع ارتباط با  یبه معنا نترنتیبه ا یدسترس

 نیاروپا ا هیخانواده است و در حوزه اتحاد
محسوب  یموضوع نقض حقوق شهروند

که در  یبر اساس سند ن،یهمچن .شودیم
حقوق بشر  یعال یایساریدفتر کم ۰۲۰۲ لیآور

ه است، قطع سازمان ملل متحد منتشر کرد
و حق اجتماع  انیب یناقض حق آزاد نترنتیا

ارتباطات تحت مفاد  یو آزاد زیمسالمت آم
 یالملل نیتوافق ب»از  ۰۰و  ۰۲و  ۲۱شماره 

است. به موجب  «یو شهروند یاسیحقوق س
به  دیبا یالملل نیب یهاها و نهادسند، دولت نیا

 یکه درباره عدم دسترس یها و شواهدگزارش
جوامع وجود دارد، توجه  یدر برخ رنتنتیبه ا

 ربطیکنند و مراتب را به اطالع مراجع ذ
 برسانند.

ها که با توجه به وجود گزارش رودیم انتظار
 یاعضا یو شواهد فراوان درباره عدم دسترس

 ژهیبه و یارتباط لیبه وسا یرجو التیتشک
 یعال یایساریو کم یدولت آلبان نترنت،یا

 یپناهندگان سازمان ملل درباره عدم دسترس
 کیدر قلب  نترنتیساکنان کمپ اشرف به ا

و اقدامات الزم را  هایریگیپ ،ییکشور اروپا
 انجام دهند.

 انجمن نجات مرکز فارس

 

اند که بخواهند به او ثابت کنند که هداشت
است و او را  رانیاش مامور حکومت اخانواده

 .ردیخانوده خود موضع بگ هیمجبور کنند که عل
بر  زادهیعل یاز اظهارات بخشعل چنانچه

افراد موفق بشوند که خود را به  نکهیا د،یآیم
 رسانه نیتراز مسلم یکیاتاق برسانند و به  نیا

کنند  دایپ یدسترس نترنتیا یعنی ایدن یارتباط
است. به  ریاست اما امکان پذ دیبع یاگر چه بس

به  یدر دسترس تیکه موفق رسدینظر م
اراده و جسارت فرد  زانیبه م یاطارتب لیوسا
 یبستگ رونیبه جهان ب افتنی یدسترس یبرا

از  شیکه چند ماه پ زادهیعل یدارد. بخشعل
موفق  یبا ترفند نیخروجش از کمپ مجاهد

گام اقدام  نیکند، در اول دایاتاق راه پ نیشد به ا
بوک خود کرد و از  سیصفحه ف یبه راه انداز
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 محروم هستند.
 ممنوع نترنتیا

از مصاحبه مسعود خدابنده با  یبخش در
 زادهیدر پادکست خاطرات، عل زادهیعل یبخشعل

در  نترنتیبه ا یدسترس تیوضع حیبه تشر
 زادهی. علپردازدیم یدر آلبان نیکمپ مجاهد

 گاهیکه در زمان حضورش در پا کندینقل م
 تیاز محدود نیر اخبار مجاهدد یفرقه وقت

اعضا  یشد، برایانتقاد م رانیدر ا نترنتیا
ما که خودمان هم به »که  آمدیم شیتناقض پ

و پاسخ سران فرقه  «میندار یدسترس نترنتیا
 یما با مردم عاد»بود که  نیمسئله ا نیبه ا

که  میاو انتخاب کرده می. ما مجاهدمیفرق دار
. اما پس از انتقال به !«میعنصر مجاهد مبارز باش

و بازار  همردم کوچ یعاد یزندگ دنید ،یآلبان
هوشمند  یهایکه گوش یو کودکان یدر آلبان

 ینتاقض را در ذهن اعضا نیدر دست داشتند ا
 یگفته بخشعل به .دیبخشیقوت م یفرقه رجو

به نام اتاق  یمکان نیدر کمپ مجاهد زاده،یعل
به آن  یخاصوجود دارد که تنها افراد  نترنتیا

آن به  یدر ورود یرفت و آمد دارند و رو
مختلف نوشته شده است: ورود  یهاروش

پشت در نصب  یاپرده یمطلقا ممنوع! حت

شده است که در صورت باز شدن در، درون 
 .اشدنب دایاتاق پ

 یبرا ،یمسعود رجو یاساختار فرقه در
اتاق را  نیکه اجازه ورود به ا یافراد معدود

در نظر گرفته شده است.  یداتیتمهدارند، 
ها آن یجار اتیو عمل یجلسات غسل هفتگ

برگزار  گاهیافراد ساکن در پا گریاز د یسوا
که فاکت ها  شودیها سفارش مو به آن شودیم

 شیاتاق پ نیکه در ا یی)تناقض ها، سوال ها( 
 .دیبخوان گرید یدر جا دیرا نبا دیآیم

که  ییهاتیالاز جمله فع زاده،یگفته عل به
اتاق انجام  نیمربوطه هر روز در ا نیمسئول

انجمن نجات است.  تیچک کردن سا دهندیم
کدام  یهاکه خانواده دانندیها مآن نیبنابرا

در جهت ارتباط با  ییهاتیاز اعضا چه فعال کی
انجمن  قیاند که از طرانجام داده شانزانیعز

به  مطالب نیشده است. اما ا یاهنجات رسان
چراکه خانواده  کندیدرز نم نترنتیاتاق ا رونیب

است و اگر فرد بداند  یفرقه رجو لیپاشنه آش
او هستند، قطعا مشتاق  یاش در پکه خانواده

 التیخروج از تشک تایارتباط با آنها و نها
 شودیبه فرد گفته م ی. تنها در صورتشودیم

با او  داریدر جهت د یتیاش فعالکه خانوده

 یتورهایو مان شینما یآساغول یهاصفحه
 نیب ینترنتیکه ظاهرا ارتباط زنده ا یشماریب

هان را با نقاط مختلف ج یرجو میمر یسخنران
 ازمندین کند،یفراهم م یاز کمپ اشرف در آلبان

 متیو گران ق شرفتهیپ یارتباط یساز و کارها
 یباور کند که اعضا یکمتر کس دیاست اما شا

 یدر همان کمپ اشرف، حت اکنس یفرقه رجو
تلفن همراه هوشمند را  کیروش کار کردن با 

 ریغ یادهیها پدآن یبرا نترنتیو ا دانندینم
 ل دسترس است.قاب

 کی نکهیا یهانشانه نیتراز مهم یکی
است که در آن  نیدارد، ا یاجامعه ساختار فرقه

جامعه را در انزوا نگه دارند، خروج از آن  یاعضا
خروج فرد را  یرا ممنوع کنند و در قبال تقاضا

 اریبس ینشانه در تفرقه رجو نیمجازات کنند. ا
 ین براکه خروج از آ یپر رنگ است. به نوع

. شودیفرار محسوب م یبه نوع سابق یاعضا
حفظ  یبرا یفرقه رجو یهاکیاز تاکت یکی

اعضا در انزوا و آماده شدن بستر کنترل ذهن، 
 رونیبه جهان ب یارتباط یهابستن همه راه

که همواره از دوران معاصر با  یاست. در حال
 یاعضا شود،یم ادی« عصر ارتباطات»عنوان 

 یارتباط یارهاابز نیساده تراز  یفرقه رجو

  نترنتیآزاد به ا یدسترس تیممنوع
 «۳اشرف »نقض حقوق بشر در  قیاز مصاد

 یمزدا پارس

 

 
 مروری بر مهمترین رویداده های فرقه رجوی

 گذشته در یک سال 

 و انیقربانی هاتالشثمره 
 هاخانواده

 الهه دادگاه در 
 است نیا ازی حاک نیقرا و شواهد اما کنندیم 

 گذشته سال کی در« مسعود سازمان» که
ی دستاورد تنها نه شیهاتالش همه رغمیعل

 متحمل را مداومی ضربات بلکه است نداشته
 .است شده

 
 یرجو فرقهی بردگ بندناف دنیبر

 گذشته، دهه دوی عیطب روال همانند
ی ها تیمحدود و هاکنترل همه رغمیعل

 روند زین ۰۲۰۲ سال در ،یافرقه وی التیتشک
 ادامه خلق نیمجاهد التیتشک از شدن جدا

 اعالم بعد بهی زمان برهه کی از اما داشت
ی اعضا ازی شمار. گرفتی گرید رنگ هاییجدا
 لحاظ بهیی جدا از پسی مدت تا که شده جدا
 گرفتنی برا و بودند وابسته سازمان بهی مال

ی عالی ایساریکم کهی اماهانهی مستمر

ی ها جنبه بری مرور نو، سال آغاز در آستانه
 در خلق نیمجاهد نام بهی تیموجود گوناگون

 .رسدیم نظر بهی ضرور گذشته سال کی
 زهحو در خلق، نیمجاهد درباره آنچه

 توجه مورد همه از شیب نجات انجمن تیفعال
 استی افرادی ها خانواده موضوع نخست است

 در و هستندی رجو فرقهی التیتشک دربند که
 و التیتشک در گرفتاری اعضا تیوضع آنی پ

 و هادغدغه.است مطرح شده جدای اعضا
ی طوالنی هاسالی پ در هاخانوادهی هاینگران

 التیتشک در انشانزیعز با ارتباط تیممنوع
 و رخدادها همه که شودیم موجبی رجو

 توجه مورد خلق نیمجاهد تیمحور با مسائل
 فرقه نیای غاتیتبلی هارسانه که هرچند. باشد
 آنچهی روزیپی راستا در را رخدادها همه

 ریتفس نامند،یم« یشورش کانون» و« مقاومت»

 اختصاص آنها به ملل سازمان پناهندگان
 نیمجاهد دفتر به ماه هر بودند مجبور دهدیم

 نیا. کردندیی جدا اعالم رسما کنند، مراجعه
 فرقه بهی وابستگ بند نیآخر دنیبری برا افراد
 در نکهیا آن و دارند مشترک لیدل کی یرجو
ی سو از نیمجاهد دفتر به مراجعه بار هر

ی تهرانچ عبداله و خراسان جواد چونی افراد
 خواسته آنها از و گرفتندیم قراریی زجوبا مورد

 حسن چونیی هاشده جدا هیعل که شدیم
 .کنندی جاسوسی رانیح

 شیلقا به رای رجو فرقهی عطا افراد نیا
ی هاشده جدا با آزادی انسان روابط و دندیبخش

ی رجو مسعود سازمانی برای بردگ به را گرید
 دهقان، قیرف ،یمیرح سرفراز. دادند حیترج
 جمله از قیصد محمدرضا وی مانیسل یمهد

 .هستند افراد نیا
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را به  اشیمتتالش کرد خبر سال قیآن طر
 خانواده چشم انتظارش برساند.

که  کندیم انیب یخدابنده به درست مسعود
از  تواندیم نترنتیبه ا یدسترس تیممنوع
 التیدر تشکنقض حقوق بشر  قیمصاد

خلق باشد، چراکه امروزه عدم  نیمجاهد
قطع ارتباط با  یبه معنا نترنتیبه ا یدسترس

 نیاروپا ا هیخانواده است و در حوزه اتحاد
محسوب  یموضوع نقض حقوق شهروند

که در  یبر اساس سند ن،یهمچن .شودیم
حقوق بشر  یعال یایساریدفتر کم ۰۲۰۲ لیآور

ه است، قطع سازمان ملل متحد منتشر کرد
و حق اجتماع  انیب یناقض حق آزاد نترنتیا

ارتباطات تحت مفاد  یو آزاد زیمسالمت آم
 یالملل نیتوافق ب»از  ۰۰و  ۰۲و  ۲۱شماره 

است. به موجب  «یو شهروند یاسیحقوق س
به  دیبا یالملل نیب یهاها و نهادسند، دولت نیا

 یکه درباره عدم دسترس یها و شواهدگزارش
جوامع وجود دارد، توجه  یدر برخ رنتنتیبه ا

 ربطیکنند و مراتب را به اطالع مراجع ذ
 برسانند.

ها که با توجه به وجود گزارش رودیم انتظار
 یاعضا یو شواهد فراوان درباره عدم دسترس

 ژهیبه و یارتباط لیبه وسا یرجو التیتشک
 یعال یایساریو کم یدولت آلبان نترنت،یا

 یپناهندگان سازمان ملل درباره عدم دسترس
 کیدر قلب  نترنتیساکنان کمپ اشرف به ا

و اقدامات الزم را  هایریگیپ ،ییکشور اروپا
 انجام دهند.

 انجمن نجات مرکز فارس

 

اند که بخواهند به او ثابت کنند که هداشت
است و او را  رانیاش مامور حکومت اخانواده

 .ردیخانوده خود موضع بگ هیمجبور کنند که عل
بر  زادهیعل یاز اظهارات بخشعل چنانچه

افراد موفق بشوند که خود را به  نکهیا د،یآیم
 رسانه نیتراز مسلم یکیاتاق برسانند و به  نیا

کنند  دایپ یدسترس نترنتیا یعنی ایدن یارتباط
است. به  ریاست اما امکان پذ دیبع یاگر چه بس

به  یدر دسترس تیکه موفق رسدینظر م
اراده و جسارت فرد  زانیبه م یاطارتب لیوسا
 یبستگ رونیبه جهان ب افتنی یدسترس یبرا

از  شیکه چند ماه پ زادهیعل یدارد. بخشعل
موفق  یبا ترفند نیخروجش از کمپ مجاهد

گام اقدام  نیکند، در اول دایاتاق راه پ نیشد به ا
بوک خود کرد و از  سیصفحه ف یبه راه انداز
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 محروم هستند.
 ممنوع نترنتیا

از مصاحبه مسعود خدابنده با  یبخش در
 زادهیدر پادکست خاطرات، عل زادهیعل یبخشعل

در  نترنتیبه ا یدسترس تیوضع حیبه تشر
 زادهی. علپردازدیم یدر آلبان نیکمپ مجاهد

 گاهیکه در زمان حضورش در پا کندینقل م
 تیاز محدود نیر اخبار مجاهدد یفرقه وقت

اعضا  یشد، برایانتقاد م رانیدر ا نترنتیا
ما که خودمان هم به »که  آمدیم شیتناقض پ

و پاسخ سران فرقه  «میندار یدسترس نترنتیا
 یما با مردم عاد»بود که  نیمسئله ا نیبه ا

که  میاو انتخاب کرده می. ما مجاهدمیفرق دار
. اما پس از انتقال به !«میعنصر مجاهد مبارز باش

و بازار  همردم کوچ یعاد یزندگ دنید ،یآلبان
هوشمند  یهایکه گوش یو کودکان یدر آلبان

 ینتاقض را در ذهن اعضا نیدر دست داشتند ا
 یگفته بخشعل به .دیبخشیقوت م یفرقه رجو

به نام اتاق  یمکان نیدر کمپ مجاهد زاده،یعل
به آن  یخاصوجود دارد که تنها افراد  نترنتیا

آن به  یدر ورود یرفت و آمد دارند و رو
مختلف نوشته شده است: ورود  یهاروش

پشت در نصب  یاپرده یمطلقا ممنوع! حت

شده است که در صورت باز شدن در، درون 
 .اشدنب دایاتاق پ

 یبرا ،یمسعود رجو یاساختار فرقه در
اتاق را  نیکه اجازه ورود به ا یافراد معدود

در نظر گرفته شده است.  یداتیتمهدارند، 
ها آن یجار اتیو عمل یجلسات غسل هفتگ

برگزار  گاهیافراد ساکن در پا گریاز د یسوا
که فاکت ها  شودیها سفارش مو به آن شودیم

 شیاتاق پ نیکه در ا یی)تناقض ها، سوال ها( 
 .دیبخوان گرید یدر جا دیرا نبا دیآیم

که  ییهاتیالاز جمله فع زاده،یگفته عل به
اتاق انجام  نیمربوطه هر روز در ا نیمسئول

انجمن نجات است.  تیچک کردن سا دهندیم
کدام  یهاکه خانواده دانندیها مآن نیبنابرا

در جهت ارتباط با  ییهاتیاز اعضا چه فعال کی
انجمن  قیاند که از طرانجام داده شانزانیعز

به  مطالب نیشده است. اما ا یاهنجات رسان
چراکه خانواده  کندیدرز نم نترنتیاتاق ا رونیب

است و اگر فرد بداند  یفرقه رجو لیپاشنه آش
او هستند، قطعا مشتاق  یاش در پکه خانواده

 التیخروج از تشک تایارتباط با آنها و نها
 شودیبه فرد گفته م ی. تنها در صورتشودیم

با او  داریدر جهت د یتیاش فعالکه خانوده

 یتورهایو مان شینما یآساغول یهاصفحه
 نیب ینترنتیکه ظاهرا ارتباط زنده ا یشماریب

هان را با نقاط مختلف ج یرجو میمر یسخنران
 ازمندین کند،یفراهم م یاز کمپ اشرف در آلبان

 متیو گران ق شرفتهیپ یارتباط یساز و کارها
 یباور کند که اعضا یکمتر کس دیاست اما شا

 یدر همان کمپ اشرف، حت اکنس یفرقه رجو
تلفن همراه هوشمند را  کیروش کار کردن با 

 ریغ یادهیها پدآن یبرا نترنتیو ا دانندینم
 ل دسترس است.قاب

 کی نکهیا یهانشانه نیتراز مهم یکی
است که در آن  نیدارد، ا یاجامعه ساختار فرقه

جامعه را در انزوا نگه دارند، خروج از آن  یاعضا
خروج فرد را  یرا ممنوع کنند و در قبال تقاضا

 اریبس ینشانه در تفرقه رجو نیمجازات کنند. ا
 ین براکه خروج از آ یپر رنگ است. به نوع

. شودیفرار محسوب م یبه نوع سابق یاعضا
حفظ  یبرا یفرقه رجو یهاکیاز تاکت یکی

اعضا در انزوا و آماده شدن بستر کنترل ذهن، 
 رونیبه جهان ب یارتباط یهابستن همه راه

که همواره از دوران معاصر با  یاست. در حال
 یاعضا شود،یم ادی« عصر ارتباطات»عنوان 

 یارتباط یارهاابز نیساده تراز  یفرقه رجو

  نترنتیآزاد به ا یدسترس تیممنوع
 «۳اشرف »نقض حقوق بشر در  قیاز مصاد

 یمزدا پارس

 

 
 مروری بر مهمترین رویداده های فرقه رجوی

 گذشته در یک سال 

 و انیقربانی هاتالشثمره 
 هاخانواده

 الهه دادگاه در 
 است نیا ازی حاک نیقرا و شواهد اما کنندیم 

 گذشته سال کی در« مسعود سازمان» که
ی دستاورد تنها نه شیهاتالش همه رغمیعل

 متحمل را مداومی ضربات بلکه است نداشته
 .است شده

 
 یرجو فرقهی بردگ بندناف دنیبر

 گذشته، دهه دوی عیطب روال همانند
ی ها تیمحدود و هاکنترل همه رغمیعل

 روند زین ۰۲۰۲ سال در ،یافرقه وی التیتشک
 ادامه خلق نیمجاهد التیتشک از شدن جدا

 اعالم بعد بهی زمان برهه کی از اما داشت
ی اعضا ازی شمار. گرفتی گرید رنگ هاییجدا
 لحاظ بهیی جدا از پسی مدت تا که شده جدا
 گرفتنی برا و بودند وابسته سازمان بهی مال

ی عالی ایساریکم کهی اماهانهی مستمر

ی ها جنبه بری مرور نو، سال آغاز در آستانه
 در خلق نیمجاهد نام بهی تیموجود گوناگون

 .رسدیم نظر بهی ضرور گذشته سال کی
 زهحو در خلق، نیمجاهد درباره آنچه

 توجه مورد همه از شیب نجات انجمن تیفعال
 استی افرادی ها خانواده موضوع نخست است

 در و هستندی رجو فرقهی التیتشک دربند که
 و التیتشک در گرفتاری اعضا تیوضع آنی پ

 و هادغدغه.است مطرح شده جدای اعضا
ی طوالنی هاسالی پ در هاخانوادهی هاینگران

 التیتشک در انشانزیعز با ارتباط تیممنوع
 و رخدادها همه که شودیم موجبی رجو

 توجه مورد خلق نیمجاهد تیمحور با مسائل
 فرقه نیای غاتیتبلی هارسانه که هرچند. باشد
 آنچهی روزیپی راستا در را رخدادها همه

 ریتفس نامند،یم« یشورش کانون» و« مقاومت»

 اختصاص آنها به ملل سازمان پناهندگان
 نیمجاهد دفتر به ماه هر بودند مجبور دهدیم

 نیا. کردندیی جدا اعالم رسما کنند، مراجعه
 فرقه بهی وابستگ بند نیآخر دنیبری برا افراد
 در نکهیا آن و دارند مشترک لیدل کی یرجو
ی سو از نیمجاهد دفتر به مراجعه بار هر

ی تهرانچ عبداله و خراسان جواد چونی افراد
 خواسته آنها از و گرفتندیم قراریی زجوبا مورد

 حسن چونیی هاشده جدا هیعل که شدیم
 .کنندی جاسوسی رانیح

 شیلقا به رای رجو فرقهی عطا افراد نیا
ی هاشده جدا با آزادی انسان روابط و دندیبخش

ی رجو مسعود سازمانی برای بردگ به را گرید
 دهقان، قیرف ،یمیرح سرفراز. دادند حیترج
 جمله از قیصد محمدرضا وی مانیسل یمهد

 .هستند افراد نیا
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 و دینو دانافر، برادران مشکالت از نیهمچن 
 که فرشاد نام بهی جوان و پدرشان و شاپور

. دهدیم خبر است، بوده« مقاومت خواننده»
 دیشد تمخالف با افراد نیا خروج درخواست

ی پ در که شودیم مواجه خلق نیمجاهد سران
 مدارک. کندیمی خودسوز به اقدام شاپور آن

 سیپل و ترزا مادر مارستانیب در ماجرا نیا
 مانده مسکوت تاکنون اما است موجودی آلبان

 و است گفته ترک را التیتشک فرشاد. است
یی دئویو لیفا که است شده باعث نیهم

ی ها تیسای رو از نیاهدمجی برا اوی خوانندگ
 .شود حذف التیتشک

 
 یمیمر گل نیام نام بهی انفجار

 
 
 
 
 
 
 
 

 بای ا مقاله انتشاربه نوشته انجمن نجات، 
 درباره ،یمیمر گل نیام با مصاحبه تیمحور

ی د هینشر در خلق مجاهد سربازان کودک
 کریپ بر بودی گرید مهلک ریت آلمان، تیتسا

 تنها نه که خلق نیمجاهد فرسوده و سالخورده
 محمد دییتا با بلکه افتندین آنی برای پاسخ
 نیام اظهارات بری رجو مسعود فرزندی رجو
 باورتر قابل مخاطبانی برا شواهد ،یمیمر گل
 رفتار دربارهی میمر گل نیام اظهارات .شد
 نیمجاهد کودکان با خلق نیمجاهد التیتشک

ی کسان توسط تر شیپ و نداشتی تازگ اگرچه
 بار نیا بود، شده عنوانیی غمای وفا ریما چون

 در که چرا کردی عصبان شتریب را نیمجاهد
 معتبری اهینشر در و آلمان کیدمکرات کشور
 به شهیهم همچون البته سازمان. شد منتشر
 و انداخت چنگ خبرنگار بهی زن برچسب حربه

 به متهم را مقاله سندهینو شیهومر زاییلو
 هم باز اما کرد رانیا اطالعات وزارت بای همکار

 نیام که چندان. ندادی پاسخ نیام اظهارات به
 را سازمان سرانی ا هیجواب دری میمر گل

ی بجا دیسیبنوی راست»  که داد قرار خطاب
 دهیناد مرا چرا افرادی لیخ و زایلوئ به زدن افترا

 هاکننده انتقاد گرید هیعل همه نیا. دیریگیم
 فالن او هک دیسینویمی ه هست سال چند

 هست مزدور وی اطالعات کس آن مزدورست،
 باوری ک را امضا آنقدر. است کرده باوری کی ول

 الیخ دیشا شده؟ی چ که دیکن فکر کرده؟
 بهی وقت شودیم ساکت میصدا من دیکنیم

 خاموش میصدا من. دیکنی م حمله زایلوئ
 خرابی سالها از هست حقم من. شودینم

 فشار و و درد مهه اون و خودمی زندگ شده
 .«زنمیم حرف و بزنم حرف
 

 در هاخانواده و انیقربانی هاتالش ثمره
 الهه دادگاه

 مسعود اتیجنا بهی دگیرس دادگاهی برگزار
 لیاوا در خودشانی اعضا هیعلی رجو میمر و

 مجازات حکم صدرو و رانیا در ۰۲۰۲ سال
 پرونده ارجاع آن تبع به و نیمجاهد سران هیعل

ی هاشکنجه انیقربان از تن ۲۰ تیشکا
 در الههی الملل نیب دادگاه به خلق نیمجاهد
 خبر همدستانش وی رجو میمری برا هلند،

 بشر حقوق نقض قیمصاد متعاقبا و نبودی خوب
 انیم در خلق نیمجاهد گرانشکنجه توسط

 خان، میکری سو از پرونده انیشاک اتیشکا
ی هاهپروند در الهه،ی الملل نیب دادگاه دادستان

 دست در تاینها هاپرونده و شد دییتا تیشکا
 .گرفت قراری دگیرس

 
 نام بهی فساد جرثومه وی آلبان سیپل

 «مک»
 ساکن نگار روزنامه لوریت سیآل ریاخ گزارش

 در خلق نیمجاهد عوامل نقش دربارهی آلبان
ی گرید برگ مخدر مواد و انسان قاچاقی باندها

. است دهکر رو خلق نیمجاهدی شاهکارها از
 ۲۱ در» که است امده نیهمچن او گزارش در
 محموله کی ،(۲۲۲۲ ریت ۰۲) ۰۲۰۲ هیژوئ

 و شد ضبط و کشف سیپل توسط مخدر مواد
 نرگس – خلق نیمجاهد سازمان ارشد مقام دو
. شدند ریدستگ – آقا بینا حسن وی شمچیابر
 آنها که است شده گزارشی رسم سند نیا در
 حمل وی ماندهساز در خودی محور نقش به

«. اند کرده اعتراف ایتالیا به مخدر مواد محموله
 مجرمانه تحرکات گزارش نیا اساس بر

 از کاال و انسان قاچاق نهیزم در خلق نیمجاهد
 .است شده اغاز ۰۲۲۲ سال

 
 
 

 
 

 

 با ۰۵ و ۰۵ دهه نیمتولدی خداحافظ
 یرجو فرقه

ی مراسم در گذشته سال نیهم در
 عنوان بهی خیمر زهرا گرید بار پرطمطراق

 منتصب خلق نیمجاهد التیتشک اول مسئول
 اول رده مسئوالن گرید وی رجو میمر. شد
 اویی گراوانج ازی خیمری رثا در التیتشک

 به نسل ازی زنان انتخاب آن گواه و گفتند
 چونی افراد. بود التیتشک جوان اصطالح
 اشرف ،یممقان وایش عضدانلو، نرگس

 اکبرزادگان آذر وی پورتق دهیسپ ،یشمچیابر
 مسئول فیرد هم» نیعناو بایی هاسمتی برا

. شدند منتصب« اول مسئول معاون» و« اول
 شصت و پنجاه دهه نیمتولد از زنان نیا

ی سال انیمی ابتدا در چه اگر که هستند
 محسوب سازمان نسل نیجوانتر اما هستند

 لیدل به گذشته سالی س در چراکه شوندیم
 سازمان دری اتازه نسل اساسا ازدواج تیممنوع
 .ندارد وجود
 لیسیی گراجوان اصطالح به نیا مقابل در

 اردد وجود التیتشک ازی زیگرجوان ازی میعظ
 روشن را هاانتصاب نیا علتی سادگ به که
 نیعناو با التیتشکی اعضا عیتطم: کندیم

 ی.سازمان پرکن دهان
 به دست که داردیم آن بر را سازمان آنچه

 از پس که است نیا بزندیی هاانتصاب نیچن
 التیتشک از کهی افراد تیاکثری آلبان به انتقال

 نیهم جمله از. بودند جوانان انیم از شدند جدا
ی مهد دهقان، قیرف ،یمیرح سرفراز انیآقا
 نیمتولد از همه قیصد محمدرضا وی مانیسل

 .هستند پنجاه دهه آخری سالها
 وی میمر گل نیام ،یمحمد نبیز

 که ایشیلیم از گرید تن نیچند و برادرانش
ی آلبان به سازمان انتقال از پسی کوتاه مدت

ی ورهاکش به و کردند جدا آن از را خود راه
 و پنجاه دهه نیمتولد ازی همگ رفتند مختلف
ی هارسانهی هانیدورب که آنچه. هستند شصت

 نیا زین دهدیم نشان التیتشکی غاتیتبل
ی اعضا قاطبه امروز که کندیم ثابت را موضوع

 وی انسالیم نیسن در التیتشک در مانده
ی زندگ به دشانیام احتماال و هستندی کهنسال

 گرفتار هنوز که اندداده دست از رای عاد و آزاد
 .اند مانده التیتشکی افرقهی حصارها

 مپکتیا گازتایی ایآلبان هینشر ریاخ گزارش

 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

 ندارند یقدرت انتخاب چیها هفرقه یاعضا
 بیاد الیسه

 فرقه است. یواست رهبرخ
و خطرات فرقه ها کم  داتیخصوص تهد در

 نیدر ا میسخن گفته نشده و هر چه بتوان
که  زانیبه هر م راینوشت ز میخصوص خواه

 یدر افکار عموم یضد بشر انیجر نیا تیماه
به دام فرقه ها  یروشن گردد افراد کمتر

 خواهند افتاد.
 نیاز ا یکه فرقه رجو ستیسبب هم ن یب

گردد. به محض  یم شانیابت به شدت پرب
 یکه فرد به گرداب ییفرقه، گو نیورود افراد به ا

 گریافتد که خروج از آن د یمهلک و کشنده م
 .ستیها ن یسادگ نیبه ا

به شدت از  ارانشیو  یرجو یستیفرقه ترور
 یها عصبآن یبرا« فرقه»به کار بردن عنوان 

 شوند. یم
 یاست که وقت نیا تیگزارش فراق، واقع به

 یپ نیبه ا میکنیدر خصوص فرقه ها مطالعه م
گرفتن درون  که انسان ها بعد از قرار میبریم
کرده و  رییتغ تشانیهو ،یمناسبات فرقه ا کی

کنند.  یشود را اجرا م کتهیهر آنچه که به آنها د
از خود  یقدرت انتخاب چیافراد در فرقه ها ه

که  یطرز تفکر افراد نسبت به موضوعات ،ندارند
 قایقبال در ذهنشان بوده پاک شده و دق

شود که  یدر ذهن افراد پرچ م یموضوعات

برگردد  رانیا به یگفتند هر کس یها که م نیا
 نیاعدام خواهد شد، شکنجه خواهد شد، پس ا

 ست؟یچ دیآ یها م یکه از بازگشت ییخبرها
فرد نزد خانواده تمام دروغ  کی بازگشت

به هم بافته  انیسال یدر ط یرا که رجو ییها

فراموش شده فرقه  انیمادران، قربان»تشکل 
 زیبازگشت پرو ،یامیبا انتشار پ «یرجو

 کیش خانواده را تبرو آغو هنیبه م درزادهیح
 گفت.
تشکل  نیا امیگزارش فراق در متن پ به

که  میشاکر اریمهربان را بس خداوند آمده است:
 گریفرمود و بار د تیبه ما عنا یچشم روشن

از فرزندان  گرید یکیشاهد نجات و بازگشت 
 .میبه دامان خانواده شد نیزم رانیا

بزرگ را به خانواده بزرگ  یروزیپ نیا
جات به خصوص خانواده محترم انجمن ن

در استان مازندران شهرستان بابل  «درزادهیح»
سال  یسال ها میدواریعرض نموده و ام کیتبر

روزگار  گریدر کنار همد یو خرم یبه شاد
 کنند. یسپر

 یهر عضو جداشده از فرقه رجو بازگشت
 یفرتوت رجو ادیبه بن یضربه مهلک ران،یبه ا

 یه مرگ مرعش یرجو التیاست و بر تشک
تناقض در  نیا ،یروزیپ نیاندازد. به دنبال ا

که تمام  دیآ یگرفتار به وجود م یاعضا انیم
شد کجا رفت؟  یکه به ما گفته م ییحرف ها

 کند. یبود آشکار م
به  گرید یها افتهیبه بازگشت نجات  دیام با

که سال  ییآغوش وطن و به آغوش خانواده ها
هاست از فرزندان خود دور بوده و حسرت 

 را دارند.  دارشانید
 
 

  «یفراموش فرقه رجو انیمادران، قربان»تشکل  کیتبر امیپ
 به وطن «درزادهیح زیپرو»به مناسبت بازگشت 
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 گیشه

 

 

 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

 خلق نیمجاهد موضوعشان هم دارند، یاسیس
 یینمایس و مستند قیتلف ابتکار از هم و است
 و یواقع یهالمیف هم نجایا در اند؛گرفته بهره

 هفتم و خرداد یس چون ییهارخداد مستند
 قیتلف آنها یینمایس شده ساخته با ۰۶۳۱ ریت

 به دنیبخش قوت بر عالوه قیتلف نیا تا شده
 یهابخش لم،یف تیروا بودن موثق و مستند

 .کند رتریباورپذ مخاطب یبرا هم را گرید
 ریتصو به لم،یف یاصل یمحورها از یکی
 کار و تیانسان انیم یدوقطب دنیکش
 به و است خلق نیمجاهد عناصر یالتیتشک
 یحد تا سندهینو و کارگردان رسدیم نظر

 بت ریتاث تحت تیانسان مسخ اندشده موفق
 .بکشند ریتصو به را «التیتشک» بزرگ
 ریتصو به لم،یف یاصل یمحورها از یکی
 کار و تیانسان انیم یدوقطب دنیکش
 نظر به و است فرقه رجوی اعضای یالتیتشک

 موفق یحد تا سندهینو و انکارگرد رسدیم
 بزرگ بت ریتاث تحت تیانسان مسخ اندشده

 . بکشند ریتصو به را «التیتشک»
 اتیروح تنها تیانسان ،یدوقطب نیا در
 نشان «ضد» بلکه ست،ین یانسان یمعنو

 یحت و یانسان عواطف ،ینیزم عشق دهدیم
 از چرا و چونیب اطاعت یپا به یعیطب زیغرا

 شودیم یقربان «سازمان تیمرکز» و التیتشک

 با رفتارها نیترانهیوحش انجام به را فرد و
 در سازمان مبادا تا کندیم وادار خود معشوق

 .کند دیترد او یوفادار
 یهاچهره ییمحتوا یهمکار از لمیف

 یاسیس مضمون با یینمایس آثار سازنده باتجربه
 خوب قیتحق بر یمتک و برده بهره یتیامن

 درام رسدیم نظر به یکارهم نیا در. است
 طرح و «نژادتراب نیحس» برعهده یقو
 از یاریبس صحنه پشت فردِ «یاصفهان یمرتض»

 و «نایم امکان» از یتیامن یینمایس آثار
 کامل ماه که یشب» تا گرفته «مروزین یماجرا»

 . است «شد
 جذاب درام با یخوب به لم،یف محکم قیتحق

 منتقل مخاطب به را مضمون تا شده قیتلف
 .کند

 یستیترور فرقه که است آن تیواقع
 به را هاضربه نیشتریب خلق نیمجاهد
 و کور یترورها از و کرده وارد یاسالم یجمهور

 دانیشه رساندن شهادت به و ۳۱ سال هدفمند
 نظام یاصل عناصر و باهنر ،ییرجا ،یبهشت

 در پنجم ستون عنوان به ینیآفرنقش تا گرفته
 یحت و کرده عمل رانیا هیعل عراق جنگ
 یجمهور یاهسته برنامه خصوص در یافشاگر
 یسو از ظاهر در کمدست زین رانیا یاسالم
 .شد انجام آنان

 
 
 

 رعباسیام» یکارگردان به «ضد» لمیف
 نیمجاهد یستیترور فرقه موضوع با که «یعیرب

 انفجار و خرداد ۶۱ در آن مسلحانه خروج خلق،
 با شده، ساخته یجمهور حزب یمرکز دفتر
 به را مخاطب عاشقانه، درام کی از یریگبهره

 یلیتحل و یخیتار نکات و دهیکش خود دنبال
 .کندیم انیب را سازندگان نظر مورد

 ۰۱ از شیب هک یحال در فراق، گزارش به
 اسم عنوان به «منافق» اصطالح است سال

 رود،یم کار به یستیترور فرقه نیا یبرا خاص
 نفاق مفهوم گونه نیا توانسته یلمیف کمتر دیشا
 یبرا را سازمان یاعضا در موجود ییدورو و

 لحظات تا یحت لمیف. کند نییتب مخاطب
 دیترد و شک و قیتعل در را مخاطب ،یانیپا

 اول نقش یواقع یریگجهت و تیهو درباره
 نگه( ینصرت یمهد یباز با انیریام دیسع) خود

 عضو کی با مواجهه یاگونهبه نندهیب و داردیم
 نیا قوت منشا دیشا. کندیم تجربه را

 و یزندگ کردن مخلوط ،یپردازتیشخص
 تیشخص یعاطف و یکار ،یالتیتشک کنش

 .است داستان یاصل
 یکار بکس ادامه در دیبا را «ضد»

 دهه در مشابه یکارها و انیمهدو ینمایس
 یماجرا» چون ییکارها آورد؛ حساب به ریاخ
 یخیتار مضمون هم که «خون رد» و «مروزین

 کند نییتب مخاطب یبرا را یرجو فرقه در موجود ییدورو و نفاق مفهوم تواندیم که یلمیف

 دیکش ریتصو به را «التیتشک» ریتاث تحت تیانسان مسخ «ضد»
 یکالنتر عمار دیس

 
 

 میکنیم نابود را اشدسته و دار و یرجو خود تالش با مادران ما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تالش با مادران ما رسد یم یروزگفت:  اراک مرکز نجات انجمن عضو ،یعیرب پروانه مادر
 .کرد میخواه آزاد را فرزندانمان و میکن یم نابود را اش هدست و دار و یرجو خود

 

 یآلبان ریوز نخست از «زادهصحبت ومرثیک» برادر و مادر درخواست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دور که است سال ۰۱ از شیب من برادر. هستم زاده صحبت ومرثیک برادر طهمورث، بنده»
 .است ساکن یآلبان در خلق نیمجاهد مقر در اکنون هم و بوده خانواده از

 فراهم یطیشرا میخواهشمند محترم مقام شما از. میهست او نگران شدت به مادرم و من
 به نکهیا از شیشاپیپ. میباش داشته یدارید و مالقات خود برادر با و مییایب یآلبان به ما تا دیکن
 «.میسپاسگزار د،یدار توجه انتظار چشم و دردمند خانواده کی یها واستهخ

 

 
 

 
 المللپی و از سرآشپپزهای بپین   «ینیحس مونا»

 یرجو فرقه رانیاس از یکی راه به چشم خواهر
 تپالش  بپرادرش  نجات یبرا عاشقانه که است

 «ینیحس دیسع» انتظار چشم خواهر .کند یم
 .می باشد برادر ییرها کیک پختن یآرزو در
 

خواهر چشم انتظار حمداله مستانه: فدای تو 
 ر، ما را بیش از این چشم به راه مگذارشوم براد

 

سعید علویان، برادر چشم انتظار یکی از اسیران 
ساله نباید فرزند خود  ۰۱فرقه رجوی: چرا مادر

 را ببیند؟ 
 

https://feraghnews.ir/news/30620/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88/
https://feraghnews.ir/news/30620/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88/
https://feraghnews.ir/news/32759/%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3/
https://feraghnews.ir/news/32759/%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3/
https://feraghnews.ir/news/32759/%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « الیآس» انجمن سیرئ به خطاب نجات انجمن عامل ریمد

 کنندیمی زندگ نینوی داربرده طیشرا دری رجو فرقهی اعضا
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 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

 است خروجراه نجات فقط گزینه 
 سعید محمدپور

 

 

اند می توانند گواهی بدهند که رجوی ابداً شده
زیرا می دانست که  خواستار خروج از عراق نبود

ران موجودیت وی را به دور شدن از مرزهای ای
انداخت کما اینکه در این شش  خطر خواهد

سالی که از عراق به آلبانی منتقل شدند حدود 
چهارم نیروهای این فرقه ریزش کرده  یک

 .است

باشد طبق اطالعات موثقی که در دست می
دار بوده و  افراد باقی مانده نیز به شدت مسئله

زمانی که اعضای فرقه رجوی را برای خروج 
گفته می شد  از عراق توجیه می کردند صراحتا

که گزینه رجوی خروج از عراق نبوده و نیست 
می شد که رجوی قصد  اما این گونه وانمود

 .للی را داردهمکاری با مراجع بین الم

به گزارش فراق، آن ها می گفتند که 
آمریکا و  رجوی به موازات آن قصد همکاری با

 اتحادیه اروپا را خواهان است.
 تمامی کسانی که از فرقه رجوی جدا 

ی فرقه خیلی ها اعالم جدایی کردند ولی رهبر
مانع از خروج آنان  به بهانه های مختلف

شود و هم اکنون زیر ذره بین افکار عمومی می
 .هستند

دولت آلبانی نیز به این نتیجه رسیده است 
که استراتژی پذیرش سازمان مجاهدین خلق 
به رهبری مریم رجوی یک راهبرد کامال غلط 

 .بوده است

نیت دولت آلبانی طبق آنچه که به 
بود  این کشور قول داده شده بود اینحاکمیت 

که با پذیرش فرقه رجوی، الحاق آلبانی به 
گردید، مُشَوقی که  اتحادیه اروپا تسریع خواهد

تا کنون محقق نشده و دولت آلبانی نیز متوجه 
این زمینه اشتباه محاسباتی داشته  شده که در

 .است

آلبانیایی ها می بینند که این فرقه راه را 
اعضایشان می بندد و  خانواده های برای ورود

حقوق بشر را نقض می کند. آن ها فهمیدند که 
قربانی شدن به خاطر گروهی هستند  در حال

 که هیچ منفعتی تا کنون برایشان نداشته است

اما دیر متوجه این موضوع شدند و فعال کاری 
متصور  برای خروج از این بحران برایشان

 .نیست

این نبود که کشور البته این جا قصدمان 
این بود  آلبانی را به چالش بکشیم بلکه هدف

بگوییم هر کسی که دست در دست فرقه 
خواهد  رجوی بدهد ضررهای جبران ناپذیری

 .دید

اعضای وامانده در این فرقه نیز دست کمی 
ندارند و در یک  از وضعیت فعلی دولت آلبانی

اشتباه گیر کردند و فکر می کنند که راه 
اما اشتباه مهلک تر همین  وجود نداردخروجی 

جاست، به نظر من اعضای فعلی سازمان و هم 
آلبانی در بن بست قرار نگرفته اند، کافی  دولت

 خروج است که در یک انتخاب مجدد گزینه

(EXIT)  را بزنند تا از مخمصه ای که درآن
 .گرفتار شده اند راحت شوند

 

ی ا نامهی ط نجات انجمن عامل ریمد
ی آلبان در« الیآس» انجمن سیرئ به خطاب
 برده طیشرا در خلق نیمجاهدی اعضا: گفت

ی آلبان مقامات اما کنند،ی می زندگ نینوی دار
 وی عموم بهداشت مقامات ت،یامن س،یپل)
 اردوگاه داخل اوضاع بری کنترل چیه( رهیغ

 .ندارند
 میابراه نامه متن در فراق، گزارش به

 :است آمده« یمرسول ریداشام» به خدابنده
 یمرسول ریداشامی آقا
 الیآس انجمن محترم سیرئ

 فعالی ردولتیغ سازمان کی نجات انجمن
 شعبه رانیا سراسر در که استی بشر حقوق

 سازمان سابقی اعضا جانب از منانج نیا. دارد
 ،یفعلی اعضای ها خانواده و خلق نیمجاهد

 شهری کینزد در خلق نیمجاهد اردوگاه در که
. شودی م تیحما هستند، ساکنی آلبان در مانز

ی اعضای برا بشر حقوق نیتام ما هدف
 تماسی برا آنها حق ژهیو به خلق، نیمجاهد

 نیا طرف از من. باشدی م شانیها خانواده با
 شما توجه تا کنمی م مکاتبه شما با ها خانواده

 هیاول حقوق دیشد اریبس نقض مواردی برخ به را
 .مینما جلب خلق نیمجاهد توسطی انسان

ی نامتعارف توافق اساس بر ،۰۱۰۳ سال در
 ،یآلبان کا،یآمر متحده االتیا نیب که
 و پناهندگانی برا متحد مللی عالی ایساریکم

 بود، شده منعقد ژنو در خلق نیمجاهد
 نیمجاهد سازمان کل انتقالی عالی ایساریکم

 از( صدامی خصوص ارتش به معروف) خلق

 انتقال با امر نیا. کرد لیتسه رای آلبان به عراق
 به خلق نیمجاهد سازمان عضو ۰۱۱۱ از شیب
 مدارک بدون و آنان آگاهانه تیرضا بدون رانایت

 .گرفت صورتی مسافرت ای یتیهو
 که بود نیا زمان آن در اوباما دولت استیس
 ریسا نیب را آنها و کندی بازساز را اعضا

 استیس نیا. دینما عیتوزیی اروپای کشورها
 ،یرجو میمر به و کرد رییتغ ترامپ دولت تحت
 را اعضا تا شد داده اجازه خلق، نیمجاهد رهبر

ی منزو و بسته افتاده، دور اردوگاه کی در
 ترول مزرعه کی در هاآن کهیی جا کند، کنترل

 هیعل غلط اطالعات و غاتیتبل و کنندی م کار
 .ندینمای م غیتبل را رانیا

 را خلق نیمجاهد ،یا فرقه امور کارشناسان
ی معرف ذهن کنترل مخرب فرقه کی عنوان به
 کنترل وی روان ونیپوالسیمان از که کنندی م

 استفاده اعضای مغزی شستشوی برای اجبار
 حقوق نیتری اساس نقض ملشا نیا. کندی م

ی ایدن با تماس ازی ریجلوگ جمله از آنهای انسان
. گرددی م دوستان و خانواده ژهیو به خارج،
 شوند،ی م منع خانواده لیتشک و ازدواج از اعضا

 از و کنندی نم افتیدری حقوق خود کاری ازا در
. گرددی می ریجلوگ فرقه از آنان آزادانه خروج
ی دار برده طیشرا در خلق نیمجاهدی اعضا

 –ی آلبان مقامات اما کنند،ی می زندگ نینو
 رهیغ وی عموم بهداشت مقامات ت،یامن س،یپل
. ندارند اردوگاه داخل اوضاع بری کنترل چیه –
 رقابلیغی آلبانی مل منافعی برا مطمئناً نیا

ی زندان از قبل ،یآلبان به ورود بدو در .است قبول
 سازمان توانستند عضو صدها اردوگاه، در شدن

ی مستقلی زندگ تا ندینمای سع و کنند ترک را
 الذکر، فوق قرارداد طبق متأسفانه،. باشند داشته
 توسط ستیبای م خلق نیمجاهدی اعضا همه

 بود معنا بدان نیا. شدندی م تیحما سازمان
 مدارک بدون رفتند سازمان از کهی کسان که
 نسرگردا تیحما بدون وی امکان چیه وی تیهو

 که هستند وسیمأ و دیناام آنقدر اعضا اما. شدند
 کهی سخت طیشرا دری حت فرقه، از فرار به
 .دهندی م ادامه است، متصور شانیبرا

ی اعضا نیای هاخانواده ل،یدل نیهم به

 نکهیا از هستند سرگردانی آلبان در که سابق
 انیرانیا از تیحما انجمن همکارانتان و شما

 نیا به کمکی برا را (ASILAی )آلبان میمق
 خوشحال د،یاکرده سیتأس ریپذبیآس افراد

 خود تالش با میبتوان میدواریام نیهمچن. شدند
 بدون که همانطور. میکن تیحما شما کار از

 داریدی برا ها خانواده ازی اریبس دیدانی م شک
. اند داده زایو درخواستی آلبان در خود زانیعز با

 بیفر و دروغ میسلتی آلبان مقامات متأسفانه
 نیا استی مدع که اند شدهی رجو میمر

 دارندی تیامنی خطر اوی اعضای برا ها خانواده
 از اعضا ازی برخ مسن نیوالدی برای حت و

 اعتراض اما. است شدهی خوددار زایو صدور
 تیامن خاطر به خانواده با مالقات بهی رجو

ی برا خانواده با تماس. ردیگی نم صورت
 بوده ممنوع خلق نیمجاهد در دهه نیچند

 ازین موردی عاطف وی ذهنی انزوا رایز است،
 .شکندی م رای مغزی شستشوی برا

 و اعضای اساس حقوق فاحش نقض نیا
 هاخانواده به که آنجا تا. آنهاستی ها خانواده
 از تیحما بای آلبان دولت شود،یم مربوط
 اقدامی برا آن به دادن اجازه و خلق نیمجاهد
 حقوق نقض نیا در اعضا، هیعل مجازات بدون
 طرف از لیمیا و نامه هزاران. دارد سهم بشر

 خواستار کهیی ایآلبان مقامات به هاخانواده
 اند،شده هاسال نیا طول در زانشانیعز با تماس

 سیرئ عنوان به شما از من .است مانده پاسخیب
 با را موضوع نیا تا کنمی م درخواست الیآس

. دیبخواه پاسخ و دیکن مطرحی نآلبا مقامات
 و تماس از خلق نیمجاهد سازمانی اعضا چرا

 شوند؟ی م محروم خودی ها خانواده با مالقات
 زایو اعضای هاخانوادهی برای آلبان دولت چرا

 به هادهه از پس بتوانند آنها تا کندینم صادر
 کنند؟ دارید خود زانیعز با و نموده سفری آلبان
 داخل در آنچه بری کنترلی انآلب مقامات چرا

 ندارند؟ گذردی م خلق نیمجاهد اردوگاه
 شما نظرات دنیشن منتظر مشتاقانه ما
 و ها خانوادهی برا رای مثبت جهینت و میهست
           ی نیب شیپ خلق نیمجاهد سازمانی اعضا

 .میکنی م
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 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

 است خروجراه نجات فقط گزینه 
 سعید محمدپور

 

 

اند می توانند گواهی بدهند که رجوی ابداً شده
زیرا می دانست که  خواستار خروج از عراق نبود

ران موجودیت وی را به دور شدن از مرزهای ای
انداخت کما اینکه در این شش  خطر خواهد

سالی که از عراق به آلبانی منتقل شدند حدود 
چهارم نیروهای این فرقه ریزش کرده  یک

 .است

باشد طبق اطالعات موثقی که در دست می
دار بوده و  افراد باقی مانده نیز به شدت مسئله

زمانی که اعضای فرقه رجوی را برای خروج 
گفته می شد  از عراق توجیه می کردند صراحتا

که گزینه رجوی خروج از عراق نبوده و نیست 
می شد که رجوی قصد  اما این گونه وانمود

 .للی را داردهمکاری با مراجع بین الم

به گزارش فراق، آن ها می گفتند که 
آمریکا و  رجوی به موازات آن قصد همکاری با

 اتحادیه اروپا را خواهان است.
 تمامی کسانی که از فرقه رجوی جدا 

ی فرقه خیلی ها اعالم جدایی کردند ولی رهبر
مانع از خروج آنان  به بهانه های مختلف

شود و هم اکنون زیر ذره بین افکار عمومی می
 .هستند

دولت آلبانی نیز به این نتیجه رسیده است 
که استراتژی پذیرش سازمان مجاهدین خلق 
به رهبری مریم رجوی یک راهبرد کامال غلط 

 .بوده است

نیت دولت آلبانی طبق آنچه که به 
بود  این کشور قول داده شده بود اینحاکمیت 

که با پذیرش فرقه رجوی، الحاق آلبانی به 
گردید، مُشَوقی که  اتحادیه اروپا تسریع خواهد

تا کنون محقق نشده و دولت آلبانی نیز متوجه 
این زمینه اشتباه محاسباتی داشته  شده که در

 .است

آلبانیایی ها می بینند که این فرقه راه را 
اعضایشان می بندد و  خانواده های برای ورود

حقوق بشر را نقض می کند. آن ها فهمیدند که 
قربانی شدن به خاطر گروهی هستند  در حال

 که هیچ منفعتی تا کنون برایشان نداشته است

اما دیر متوجه این موضوع شدند و فعال کاری 
متصور  برای خروج از این بحران برایشان

 .نیست

این نبود که کشور البته این جا قصدمان 
این بود  آلبانی را به چالش بکشیم بلکه هدف

بگوییم هر کسی که دست در دست فرقه 
خواهد  رجوی بدهد ضررهای جبران ناپذیری

 .دید

اعضای وامانده در این فرقه نیز دست کمی 
ندارند و در یک  از وضعیت فعلی دولت آلبانی

اشتباه گیر کردند و فکر می کنند که راه 
اما اشتباه مهلک تر همین  وجود نداردخروجی 

جاست، به نظر من اعضای فعلی سازمان و هم 
آلبانی در بن بست قرار نگرفته اند، کافی  دولت

 خروج است که در یک انتخاب مجدد گزینه

(EXIT)  را بزنند تا از مخمصه ای که درآن
 .گرفتار شده اند راحت شوند

 

ی ا نامهی ط نجات انجمن عامل ریمد
ی آلبان در« الیآس» انجمن سیرئ به خطاب
 برده طیشرا در خلق نیمجاهدی اعضا: گفت

ی آلبان مقامات اما کنند،ی می زندگ نینوی دار
 وی عموم بهداشت مقامات ت،یامن س،یپل)
 اردوگاه داخل اوضاع بری کنترل چیه( رهیغ

 .ندارند
 میابراه نامه متن در فراق، گزارش به

 :است آمده« یمرسول ریداشام» به خدابنده
 یمرسول ریداشامی آقا
 الیآس انجمن محترم سیرئ

 فعالی ردولتیغ سازمان کی نجات انجمن
 شعبه رانیا سراسر در که استی بشر حقوق

 سازمان سابقی اعضا جانب از منانج نیا. دارد
 ،یفعلی اعضای ها خانواده و خلق نیمجاهد

 شهری کینزد در خلق نیمجاهد اردوگاه در که
. شودی م تیحما هستند، ساکنی آلبان در مانز

ی اعضای برا بشر حقوق نیتام ما هدف
 تماسی برا آنها حق ژهیو به خلق، نیمجاهد

 نیا طرف از من. باشدی م شانیها خانواده با
 شما توجه تا کنمی م مکاتبه شما با ها خانواده

 هیاول حقوق دیشد اریبس نقض مواردی برخ به را
 .مینما جلب خلق نیمجاهد توسطی انسان

ی نامتعارف توافق اساس بر ،۰۱۰۳ سال در
 ،یآلبان کا،یآمر متحده االتیا نیب که
 و پناهندگانی برا متحد مللی عالی ایساریکم

 بود، شده منعقد ژنو در خلق نیمجاهد
 نیمجاهد سازمان کل انتقالی عالی ایساریکم

 از( صدامی خصوص ارتش به معروف) خلق

 انتقال با امر نیا. کرد لیتسه رای آلبان به عراق
 به خلق نیمجاهد سازمان عضو ۰۱۱۱ از شیب
 مدارک بدون و آنان آگاهانه تیرضا بدون رانایت

 .گرفت صورتی مسافرت ای یتیهو
 که بود نیا زمان آن در اوباما دولت استیس
 ریسا نیب را آنها و کندی بازساز را اعضا

 استیس نیا. دینما عیتوزیی اروپای کشورها
 ،یرجو میمر به و کرد رییتغ ترامپ دولت تحت
 را اعضا تا شد داده اجازه خلق، نیمجاهد رهبر

ی منزو و بسته افتاده، دور اردوگاه کی در
 ترول مزرعه کی در هاآن کهیی جا کند، کنترل

 هیعل غلط اطالعات و غاتیتبل و کنندی م کار
 .ندینمای م غیتبل را رانیا

 را خلق نیمجاهد ،یا فرقه امور کارشناسان
ی معرف ذهن کنترل مخرب فرقه کی عنوان به
 کنترل وی روان ونیپوالسیمان از که کنندی م

 استفاده اعضای مغزی شستشوی برای اجبار
 حقوق نیتری اساس نقض ملشا نیا. کندی م

ی ایدن با تماس ازی ریجلوگ جمله از آنهای انسان
. گرددی م دوستان و خانواده ژهیو به خارج،
 شوند،ی م منع خانواده لیتشک و ازدواج از اعضا

 از و کنندی نم افتیدری حقوق خود کاری ازا در
. گرددی می ریجلوگ فرقه از آنان آزادانه خروج
ی دار برده طیشرا در خلق نیمجاهدی اعضا

 –ی آلبان مقامات اما کنند،ی می زندگ نینو
 رهیغ وی عموم بهداشت مقامات ت،یامن س،یپل
. ندارند اردوگاه داخل اوضاع بری کنترل چیه –
 رقابلیغی آلبانی مل منافعی برا مطمئناً نیا

ی زندان از قبل ،یآلبان به ورود بدو در .است قبول
 سازمان توانستند عضو صدها اردوگاه، در شدن

ی مستقلی زندگ تا ندینمای سع و کنند ترک را
 الذکر، فوق قرارداد طبق متأسفانه،. باشند داشته
 توسط ستیبای م خلق نیمجاهدی اعضا همه

 بود معنا بدان نیا. شدندی م تیحما سازمان
 مدارک بدون رفتند سازمان از کهی کسان که
 نسرگردا تیحما بدون وی امکان چیه وی تیهو

 که هستند وسیمأ و دیناام آنقدر اعضا اما. شدند
 کهی سخت طیشرا دری حت فرقه، از فرار به
 .دهندی م ادامه است، متصور شانیبرا

ی اعضا نیای هاخانواده ل،یدل نیهم به

 نکهیا از هستند سرگردانی آلبان در که سابق
 انیرانیا از تیحما انجمن همکارانتان و شما

 نیا به کمکی برا را (ASILAی )آلبان میمق
 خوشحال د،یاکرده سیتأس ریپذبیآس افراد

 خود تالش با میبتوان میدواریام نیهمچن. شدند
 بدون که همانطور. میکن تیحما شما کار از

 داریدی برا ها خانواده ازی اریبس دیدانی م شک
. اند داده زایو درخواستی آلبان در خود زانیعز با

 بیفر و دروغ میسلتی آلبان مقامات متأسفانه
 نیا استی مدع که اند شدهی رجو میمر

 دارندی تیامنی خطر اوی اعضای برا ها خانواده
 از اعضا ازی برخ مسن نیوالدی برای حت و

 اعتراض اما. است شدهی خوددار زایو صدور
 تیامن خاطر به خانواده با مالقات بهی رجو

ی برا خانواده با تماس. ردیگی نم صورت
 بوده ممنوع خلق نیمجاهد در دهه نیچند

 ازین موردی عاطف وی ذهنی انزوا رایز است،
 .شکندی م رای مغزی شستشوی برا

 و اعضای اساس حقوق فاحش نقض نیا
 هاخانواده به که آنجا تا. آنهاستی ها خانواده
 از تیحما بای آلبان دولت شود،یم مربوط
 اقدامی برا آن به دادن اجازه و خلق نیمجاهد
 حقوق نقض نیا در اعضا، هیعل مجازات بدون
 طرف از لیمیا و نامه هزاران. دارد سهم بشر

 خواستار کهیی ایآلبان مقامات به هاخانواده
 اند،شده هاسال نیا طول در زانشانیعز با تماس

 سیرئ عنوان به شما از من .است مانده پاسخیب
 با را موضوع نیا تا کنمی م درخواست الیآس

. دیبخواه پاسخ و دیکن مطرحی نآلبا مقامات
 و تماس از خلق نیمجاهد سازمانی اعضا چرا

 شوند؟ی م محروم خودی ها خانواده با مالقات
 زایو اعضای هاخانوادهی برای آلبان دولت چرا

 به هادهه از پس بتوانند آنها تا کندینم صادر
 کنند؟ دارید خود زانیعز با و نموده سفری آلبان
 داخل در آنچه بری کنترلی انآلب مقامات چرا

 ندارند؟ گذردی م خلق نیمجاهد اردوگاه
 شما نظرات دنیشن منتظر مشتاقانه ما
 و ها خانوادهی برا رای مثبت جهینت و میهست
           ی نیب شیپ خلق نیمجاهد سازمانی اعضا

 .میکنی م
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 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

 خلق نیمجاهد موضوعشان هم دارند، یاسیس
 یینمایس و مستند قیتلف ابتکار از هم و است
 و یواقع یهالمیف هم نجایا در اند؛گرفته بهره

 هفتم و خرداد یس چون ییهارخداد مستند
 قیتلف آنها یینمایس شده ساخته با ۰۶۳۱ ریت

 به دنیبخش قوت بر عالوه قیتلف نیا تا شده
 یهابخش لم،یف تیروا بودن موثق و مستند

 .کند رتریباورپذ مخاطب یبرا هم را گرید
 ریتصو به لم،یف یاصل یمحورها از یکی
 کار و تیانسان انیم یدوقطب دنیکش
 به و است خلق نیمجاهد عناصر یالتیتشک
 یحد تا سندهینو و کارگردان رسدیم نظر

 بت ریتاث تحت تیانسان مسخ اندشده موفق
 .بکشند ریتصو به را «التیتشک» بزرگ
 ریتصو به لم،یف یاصل یمحورها از یکی
 کار و تیانسان انیم یدوقطب دنیکش
 نظر به و است فرقه رجوی اعضای یالتیتشک

 موفق یحد تا سندهینو و انکارگرد رسدیم
 بزرگ بت ریتاث تحت تیانسان مسخ اندشده

 . بکشند ریتصو به را «التیتشک»
 اتیروح تنها تیانسان ،یدوقطب نیا در
 نشان «ضد» بلکه ست،ین یانسان یمعنو

 یحت و یانسان عواطف ،ینیزم عشق دهدیم
 از چرا و چونیب اطاعت یپا به یعیطب زیغرا

 شودیم یقربان «سازمان تیمرکز» و التیتشک

 با رفتارها نیترانهیوحش انجام به را فرد و
 در سازمان مبادا تا کندیم وادار خود معشوق

 .کند دیترد او یوفادار
 یهاچهره ییمحتوا یهمکار از لمیف

 یاسیس مضمون با یینمایس آثار سازنده باتجربه
 خوب قیتحق بر یمتک و برده بهره یتیامن

 درام رسدیم نظر به یکارهم نیا در. است
 طرح و «نژادتراب نیحس» برعهده یقو
 از یاریبس صحنه پشت فردِ «یاصفهان یمرتض»

 و «نایم امکان» از یتیامن یینمایس آثار
 کامل ماه که یشب» تا گرفته «مروزین یماجرا»

 . است «شد
 جذاب درام با یخوب به لم،یف محکم قیتحق

 منتقل مخاطب به را مضمون تا شده قیتلف
 .کند

 یستیترور فرقه که است آن تیواقع
 به را هاضربه نیشتریب خلق نیمجاهد
 و کور یترورها از و کرده وارد یاسالم یجمهور

 دانیشه رساندن شهادت به و ۳۱ سال هدفمند
 نظام یاصل عناصر و باهنر ،ییرجا ،یبهشت

 در پنجم ستون عنوان به ینیآفرنقش تا گرفته
 یحت و کرده عمل رانیا هیعل عراق جنگ
 یجمهور یاهسته برنامه خصوص در یافشاگر
 یسو از ظاهر در کمدست زین رانیا یاسالم
 .شد انجام آنان

 
 
 

 رعباسیام» یکارگردان به «ضد» لمیف
 نیمجاهد یستیترور فرقه موضوع با که «یعیرب

 انفجار و خرداد ۶۱ در آن مسلحانه خروج خلق،
 با شده، ساخته یجمهور حزب یمرکز دفتر
 به را مخاطب عاشقانه، درام کی از یریگبهره

 یلیتحل و یخیتار نکات و دهیکش خود دنبال
 .کندیم انیب را سازندگان نظر مورد

 ۰۱ از شیب هک یحال در فراق، گزارش به
 اسم عنوان به «منافق» اصطالح است سال

 رود،یم کار به یستیترور فرقه نیا یبرا خاص
 نفاق مفهوم گونه نیا توانسته یلمیف کمتر دیشا
 یبرا را سازمان یاعضا در موجود ییدورو و

 لحظات تا یحت لمیف. کند نییتب مخاطب
 دیترد و شک و قیتعل در را مخاطب ،یانیپا

 اول نقش یواقع یریگجهت و تیهو درباره
 نگه( ینصرت یمهد یباز با انیریام دیسع) خود

 عضو کی با مواجهه یاگونهبه نندهیب و داردیم
 نیا قوت منشا دیشا. کندیم تجربه را

 و یزندگ کردن مخلوط ،یپردازتیشخص
 تیشخص یعاطف و یکار ،یالتیتشک کنش

 .است داستان یاصل
 یکار بکس ادامه در دیبا را «ضد»

 دهه در مشابه یکارها و انیمهدو ینمایس
 یماجرا» چون ییکارها آورد؛ حساب به ریاخ
 یخیتار مضمون هم که «خون رد» و «مروزین

 کند نییتب مخاطب یبرا را یرجو فرقه در موجود ییدورو و نفاق مفهوم تواندیم که یلمیف

 دیکش ریتصو به را «التیتشک» ریتاث تحت تیانسان مسخ «ضد»
 یکالنتر عمار دیس

 
 

 میکنیم نابود را اشدسته و دار و یرجو خود تالش با مادران ما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تالش با مادران ما رسد یم یروزگفت:  اراک مرکز نجات انجمن عضو ،یعیرب پروانه مادر
 .کرد میخواه آزاد را فرزندانمان و میکن یم نابود را اش هدست و دار و یرجو خود

 

 یآلبان ریوز نخست از «زادهصحبت ومرثیک» برادر و مادر درخواست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دور که است سال ۰۱ از شیب من برادر. هستم زاده صحبت ومرثیک برادر طهمورث، بنده»
 .است ساکن یآلبان در خلق نیمجاهد مقر در اکنون هم و بوده خانواده از

 فراهم یطیشرا میخواهشمند محترم مقام شما از. میهست او نگران شدت به مادرم و من
 به نکهیا از شیشاپیپ. میباش داشته یدارید و مالقات خود برادر با و مییایب یآلبان به ما تا دیکن
 «.میسپاسگزار د،یدار توجه انتظار چشم و دردمند خانواده کی یها واستهخ

 

 
 

 
 المللپی و از سرآشپپزهای بپین   «ینیحس مونا»

 یرجو فرقه رانیاس از یکی راه به چشم خواهر
 تپالش  بپرادرش  نجات یبرا عاشقانه که است

 «ینیحس دیسع» انتظار چشم خواهر .کند یم
 .می باشد برادر ییرها کیک پختن یآرزو در
 

خواهر چشم انتظار حمداله مستانه: فدای تو 
 ر، ما را بیش از این چشم به راه مگذارشوم براد

 

سعید علویان، برادر چشم انتظار یکی از اسیران 
ساله نباید فرزند خود  ۰۱فرقه رجوی: چرا مادر

 را ببیند؟ 
 

https://feraghnews.ir/news/30620/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88/
https://feraghnews.ir/news/30620/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d8%b1-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%81%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88/
https://feraghnews.ir/news/32759/%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3/
https://feraghnews.ir/news/32759/%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3/
https://feraghnews.ir/news/32759/%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3/
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 های اسیران فرقه رجوی ای در حوزه خانواده ترین گروه رسانه ترین و پرمخاطب فعال
 

 

 

جات  انجمن ـن
 مرکز استان اردبیل 

 

 

  تحلیلی -فصلنامه  خبری    0011زمستان    01شماره 
 

  

 یاسکندر صمد
 یرجو یستیترور فرقه انیشاک نماینده 

 است کینزد یرجو محاکمه روز
 
 
 
 
 
 

 در جهت یدولت آلبان
 توجه به درخواست خانواده ها 

 بردارد یگام عمل 

  9831روایتی از نوروزِ 
 «اشرف»مقابل درب 

 

 «8 اشرف» در یتیامن دیشد ریتداب
  نجات انجمن عامل ریمد

 طیشرا دری رجو فرقهی اعضا
 کنندیمی زندگ نینوی داربرده

 

 

« علی بیگلری»کتاب خاطرات 
 منتشر شد

علی »خاطرات « تلخی رهایی»کتاب 
اسیر نجات یافته از فرقه رجوی « بیگلری

 .شده منتشر شد
 از نجات یافته های فرقه« علی بیگلری»

خاطرات وی از مقر مخوف  رجوی است که
توسط جواد کامور بخشایش به « اشرف»

 .تحریر درآمده است رشته
« تلخی رهایی»ای صفحه ۰۲۳کتاب 

 حاوی تصاویر و مدارکی از حقایق دردناک

 فرقه تروریستی رجوی می باشد. 
پردازد که کتاب به داستان نوجوانی می

جبهه جنگ با عراق گردیده و اسیر  عازم
شود. این نوجوان پس از چند میعراقی ها 

اسارت در عراق توسط اعضای سازمان  سال
مجاهدین فریب داده شده و به قرارگاه 

 .… کشانده می شود و اشرف
این کتاب توسط انتشارات سوره مهر به 

روانه بازار به زودی هزار تومان  ۵۸قیمت 
 .می شود
 

 سالم به بهار

 خوش شود حالغبار غم برود 
 

 فراق یگووگفت
 جداشده عضو «یشکر غالمرضا» با 

 یآلبان در یرجو فرقه از 

 برد نیب از را نسل کی یرجو
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 از کارگرفتن یبرا زنان از یابزار استفاده 

 
 ای به نامبررسی مقوله

کودک سربازی در فرقه تروریستی  
 رجوی از نگاه حقوق بین الملل

 های روا شدهظلم
 در خصوص 

 کودکان رشد یافته 
 در چارچوب

 فرقه رجوی 
 

 

 :ابراهیم مرادی

سال از  ۰۲
 عمرم را

 نزد رجوی
 به هدر دادم
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