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 معاشانریزی اشرفبرنامه 
برای جذب آوارگان اوکراینی  

 در اول مرداد

پخت و پز 
 قجری

برای شوی  
 « ویلپنت»

 ترامپ یا زلنسکی؟  
 

 

  انیشاک ندهینما
 ی: رجو یستیفرقه ترور

 یحقوق بشر صدا انیمدع
را  یرجو اتیجنا انیقربان

 بشنوند
 

 

را « سنابرق زاهدی»وقتی 
 برق گرفت

 

 
در دادگاه  یروز حسابرس

 دیخواهد رس یالمللنیب
 
 

مرگ در  یکه برا یکودکان
  شدند تیترب یراه رجو

 
 

قربانیان  هایاین بار خانواده
 ل رجوی بدنامترور در مقاب

 به پا خاستند

 

 به نهادهای حقوق بشری« محبوب خیراندیش»ن شکایت و اعتراض برادرا
 11 شود سال است در خانه ما مراسم عزا برگزار می 

سال از وضعیت وی در فرقه تروریستی رجوی خبری نیست خطاب به سران  ۰۳، اسیری که بیش از «محبوب خیراندیش»برادران 
 رقه جنایتکار و نهادهای مدعی حقوق بشر شکایت و اعتراض تند کردند.این ف

آذربایجان غربی توسط نیروهای بعثی و فرقه  –در جنگ بین ایران و عراق در منطقه عملیاتی حاج عمران  ۶۰۱۱برادر ما سال 
سران فرقه جنایتکار رجوی به  دسترس نیست.تروریستی رجوی اسیر شده و از آن زمان تا به امروز هیچ گونه اطالع یا اخباری از وی در 

در عملیات فروغ جاویدان کشته شده در حالی که ما خودمان در  ۱۶مرداد  ۵دروغ در سایت های خود اعالم کردند که برادر ما در تاریخ 
ان می گویند که او پس از از شاهدان عینی شنیدیم که او سال ها  پس از اشرف زنده بوده است. بسیاری از شاهد« اشرف»سفر به مقابل 

ما  حمله آمریکا به عراق هنگام فرار از مقر اشرف توسط مزدوران رجوی تیر به پایش شلیک شده اما پس از آن ماجرا دیگر وی را ندیدند.
سوگ برگزار  به غیر از اظهارت شاهدان هیچ اطالع دیگری از وضعیت وی نداریم و به جهت این تناقضات هر روز در خانه ما مراسم عزا و

 می شود.
 

 ناقوس فروپاشی فرقه رجوی را به  صدا درآوردند« آسیال»ها با پیوستن به جداشده
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از « علی اکرامی»افشاگری 
های رجوی در مورد دروغ

 هاخانواده

وقتی خانواده 
و نام ایران 

 برایم
 یک تابو بود

 
 

 مدیر عامل انجمن نجات
  به نخست وزیر آلبانی  

خل اقدامات خرابکارانه از دا 
 دشمنی آشکار خاک آلبانی

  شودبا ملت ایران تلقی می 
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  2رسند جمع مستان می اندک اندک 
 اقدامات خرابکارانه از داخل خاک آلبانی: مدیر عامل انجمن نجات به نخست وزیر آلبانی 

 3 شوددشمنی آشکار با ملت ایران تلقی می
 شما : های عضو انجمن نجات استان اردبیل به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحدنامه خانواده

 4عهد دارید پاسدار حقوق بشر باشیدت
 این بار /   زده کرد؟ها را وحشتچرا نمایشگاه خانواده قربانیان ترور ایران در سوئد، رجوی

 6به پا خاستند قربانیان ترور در مقابل رجوی بدنام هایخانواده
 8مسعود رجوی به ناموس همرزمانش چشم داشت 
 9ید در اسارتگاه رجوی سرکوب غرایز انسانی و رسوایی جد 
  وقتی خانواده و نام ایران برایم  :هاهای رجوی در مورد خانوادهاز دروغ« علی اکرامی»افشاگری

 01 یک تابو بود
 نتوانستم برای خواهر  :های جاری لو رفته در فرقه سرکوبگر رجویاسناد جدید از عملیات

بندی مریم رجوی تکه پرانی نشست آبدر « شمسی زرگران»/  مریم در شب قدر نامه بنویسم
 00 کرده
  مسجدی که پیامبر)ص( دستور داد محل : رجوی از ساخت مسجد ضرار هایانگیزهبررسی 

 02 های شهر کنندزباله
 04 لبریز شده هاصبر خانواده  اسهک 
  06با عجوزه هزار شوهر  «پمپئو»نکاتی در باب دیدار 
 اتیجنا انیقربان یحقوق بشر صدا انیمدع: یرجو یستیفرقه ترور انیشاک ندهینما 

 01را بشنوند یرجو
 در مقابل دادگاه سوئد مزدوران یراز خوش رقص / از آن وحشت دارد  یکه رجو ییهاپرسش 
08  
 21یآزاد در آلبان یهاهلهله پرنده 
22دیخواهد رس یالمللنیدر دادگاه ب یروز حسابرس 
 مرگ در  یکه برا یکودکان: به کشتن داد 91 نیفرورد 09در  یوکه رج یکودک سربازان یاسام

 23 شدند تیترب یراه رجو
  یآلبان ریخطاب به نخست وز یفرقه رجو رانیاز اس یکیمحمد اکبرزاده، برادر چشم انتظار: 

 24 کند؟یسفر صادر نم یزایو  یرانیا یهاخانواده یبرا یچرا آلبان
 26 چگونه کتاب شد؟ یبانک خون رجو  
28 سرخ آن یو مرزها« اشرف» یهاتیبر محدود یمرور 
  29ترامپ یا زلنسکی؟ / « ویلپنت»پخت و پز قجری برای شوی 
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ویزا مشکالت بسیاری را در سر راه ما  قرار داده  
در مسیر مالقات و دیدار باا ررندادام ماام دیاز     

 کارشکنی می کند.
سانمام مجاهدین با دقض تمامی معاهادات  
و کنوادسیوم های حقوق بشری  ررنددام ماا را  
در قلعه ای خارج ان شهر محصور دموده و اجانه 
دسترسی و دیدار باه  کادااح حقاوق بشاری ان     
جمله خبردگارام آناد و مستقل را هم دمی دهد 
همچنین اجاانه خاروج و جادایی باه ا  اای      

ما خاادواده هاا درخواسا      داراضی را دمی دهد.
ملل بر اساا  تعهادات باین    داریم که سانمام 

المللی و حقوق بشری دسب  به وضعی   سان و 
کار و گذرام نددگی ارراد دروم ایان قلعاه ورود   
دموده و ان سرام ررقاه بوواهناد قبام تماامی     
کنوادسیوم های حقاوقی و بار اساا  ا المیاه     
جهادی حقوق بشر  مال  و  قاوادین حقاوقی و    

انمام را شهری را درآدجا اجرا دمایند و سرام سا 
مجاب کنند که اجانه تما  و مالقات  به آدها با  
خادواده های دردمند و چشام ادتاارشاام  کاه    
ساح هاس  منتار خبر یا  اقال ی  هساتند را  

هاای   او ادجمان دجاات اساتام      خادواده
اردبیل به گزارشگر ویژه سانمام ملل متحد کاه  
 اخیرا به تهرام سفر کرده اس  دامه دوشتند.

لیلای راراقد در   تح-به گزارش پایگاه خبری
آلناا  »هاا خاااب باه خاادم     دامه ایان خاادواده  

حقوقدام بالروسید ضمن ا تراض باه  « دووهام
موادعی که دول  آلبادی در مقابل سافر خاادواده   
 های ایرادی به آم کشور قرار دادهد آمده اس :  
ضمن  ارض ساالو و خاوش آماد گاویی      
خاادم  ح اارتعالید بااه استح ااار آم مقاااو  

ررنددام ما سالهاسا  توسا    محترو می رسادد 
ررقه رجوی گروگام گررته شددد و هام اکناوم   
در کشور آلبادی نددادی بوده و اجاانه ارتبااب باا    

 خادواده به آم ها داده دمی شود.
این ررقه هم اکنوم در کشور آلبادی مساتقر  
هس  و سرام آم اجاانه هایگ گوداه مالقااتد     
ه تما  تلفنید دامه دگاری و تبادح اقال ات  با 

 خادواده های ا  ا را دمی دهند.
در این راباه کشور آلبادی  االوه بار اینکاه     
برای مساررت خادواده ها به ایان کشاور و دادم   

 بدهند.
شما به  نوام گزارشگر یا  ساانمام باین    
المللی که  مجری  حقاوق شاهروددی اراراد در    
جهااام هسااتید اجااانه ددهیااد یاا  سااانمام  

سااح    ۰۳و ررقه ای برای بیش  ان  سکتاریسی
ا  ای خود را به شکل پیچیاده ای  در حصاار   
های  قیدتی و ررقه ای  دگاه دارد. آدگوداه کاه    

داداایم حاام آنادی گااردش اقال ااات و   ماای
دسترسی به اقال ات جز حقوقی اسا  کاه در   

ها اجرا می شود. احتراو و صایاد  ان  اکثر  کشور
 قیده  جزء حقوق حم آنادی بیامد تفکر و ابران 

بشری اس  که شما تدوین دموده و پاسادار آم   
موظا  و   …ها  ساانمام هاا و  هستید  و   دول 

مکل  به تأمین و اجرای آم هستند باه هماین   
دلیل ما ان شاما درخواسا  کما  و همیااری     

گزارشگر ویاژه ساانمام ملال متحاد باه       داریم.
آثاار منفای اقادامات    »هاد  بررسای موضاو     

ان « مندی ان حقوق بشرجادبه بر بهرهقهرآمیز یک
رون باه   ۷۷اردیبهش  باه مادت    ۷۱رون شنبه 

 تهرام سفر کرد.

جامعه جهادید خادوادهد وسایل ارتباب جمعای و  
ارتباب باا ددیاای بیاروم قاار  کارده چگوداه       

توادد مد ی استقالح و ادتواب آناداده باشاد   می
الو هویا  ادفارادید   اررادی که حتی اجاانه ا ا  

 تحصیالت و شوصی  واقعی خویش را دداردد.
هایی ررقه ای که با ادبوه خیاد  ها و جنای 

که در دیم قرم گذشاته مرتکاش شادهد با ا      
مااره هاازارام تاان و ان هاام پاشاایده شاادم و  
پریشادی هزارام خادواده شدهد چگوده می تواداد  
با چند خا  طقااتالت منکار ررقاه و اسایری      

هاای  هاا و خیادا   شود. پرودده جنای اررادش 
ررقه رجوی در هر دادگاهی با هازارام شااکی و   
شااهد قابال بررساای اسا  و هرگزقابال درااا      

ررقااه ساارکوبگر   ا رااراق:  وحیااده پیمااام
ای سعی دارد با ادتشار رجوی با تالش مذبوحاده

محتواهای تولیدی و مقاطت موتل  به دراا  ان  
برا به ندجیر کشیدم اررادش بپرداند و خود را م

 ان مناسبات ررقه ای دشام دهد.
تحلیلای راراقد باا    -به گزارش پایگاه خبری 

وجود این دس  و پاندم ها ولی قبام معماوح   
تار ان همیشاه در مقابال ادباوه حقاایم و      داتوام

های گسترده جدا شادگام و خاادواده   ارشاگری
های دردمنادد دراا  و اساتدطح قابال قباولی      

چهار دهه ارارادش  دداردد.ررقه معلوو الحالی که 
را در اماکن ایزوله و سربسته محبو  و ندادادی  
دمودهد هوی  و خادواده ارراد را ادکار و آداام را ان  

ما به سرکردگام ررقه رجوی می گوییم:  دیس .
اگر می خواهید ان این دااو مبارا شاویدد کااری     
اس  رق  چند مورد را اجرا کنید و به ا  اای  
خود: اجانه ارتباب با خاادواده و اجتماا د اجاانه    

المللید استفاده آناداداه ان  دسترسی به اخبار بین
اینترد  تلفن و ارتباب جمعید مساررتد رر  و 

ا ددیای بیروم و خاارج شادم ان ایزولاه را    آمد ب
آدگاه روشن خواهد شد چاه گنادابی در    بدهید.

این ررقه جهنمی در جریام اس  و چارا رهبار   
شریر و   قش مادده ررقه هم  الوه بار تار  ان   
جام حقیرد به دلیال دااتوادی ان پاساوگویی در    
برابر ا ماح خیادا  کاراداه اش خاود را بیسا      

 پنهام کرده اس . ساح در سوراخ موش
 
 

 های عضو انجمن نجات استان اردبیل به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحدنامه خانواده 
 

 شما تعهد دارید پاسدار حقوق بشر باشید
 

 ها برای مبرا کردن خوددست و پا زدن رجوی
 ایاز ماهیت فرقه 
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مدیر  امل ادجمن دجاات خاااب دوسا     
ونیر آلباادی گفا : واضاس اسا  کاه اقادامات       
خرابکاراده هکری ان داخل خاک کشور شماد که 
مشوص اس  توس  مجاهدین خلام صاورت   

  کار باا ملا  ایارام تلقای    می گیردد دشمنی آش
 می شود.

تحلیلای راراقد باه    -به گزارش پایگاه خبری
ددباح ه  شدم ساماده های شهرداری تهرام و 

و شاابکه هااای  « تهاارام ماان »اخااتالح در 
هااای داااارتید کااه منشااأ آم بعااد ان  دوربااین

تحقیقات ادجاو شده کشور آلبادی گزارش شادد  
ابااراهیم خدابناادهد ماادیر امل ادجماان دجااات  

ای خااب به دوس  ونیر دولا  آلباادی در   مهدا
 این خصوص دوش .

 در متن این دامه آمده اس :
 جناب آقای ادی راما

 دوس  ونیر دول  جمهوری آلبادی
من به دماینادگی ان خاادواده هاای ا  اای     
گررتار در مقر مجاهدین خلم در کشور آلباادید  
بارها برای شما و دیگر مقامات جمهوری آلباادی  

ها مبنای بار حام    شته و خواس  خادوادهدامه دو
هاا سااح راراق و    ارتباب با  زیزادشام بعاد ان ده 

اود  دو اقال  ان وضعی  آداام را ماارن دماوده   

که البته متأسفاده هیگ پاسوی تاکنوم دریارا   
 او.دکرده

دولاا  و ونارت خارجااه آلبااادی در کماااح  
تأس  مواضر خصماده ای در قباح خادواده های 

ر اتواا  دماوده و ان دادم ویازا باه     چشم ادتااا 
خادواده هااد حتای خاادواده هاای آم دساته ان      
ا  ای سانمام مجاهدین خلم که ان این ررقاه  
ادادد  جدا شده و نددگی در ددیای آناد را برگزیده

 امتنا  ورنیده اس .
میاازام دفااو  سااانمام مجاهاادین خلاام در 
دول  آلبادید که ان ابتدا ظااهرا  باه دطیال بشار     

ستاده به کشور شما آورده شادددد ییار قابال    دو
تصور اس  و ظاهرا صررا به امتنا  ان دادم ویازا  
به ایرادیام محدود دشده بلکه ا مااح خرابکاراداه   
 لیااه منااارر و مصااالس ملاا  ایاارام را هاام در  

 برگررته اس .
ه  شدم ساماده هاای شاهرداری تهارام    
آخرین مورد ان ایان دسا  اقادامات اسا . در     

دیااز مااوارد مشااابهی در خصااوص    گذشااته 
های سوخ  رسادی و ییره برای ا یا  و  جایگاه

آنار مردو ایرام مشاهده شاده کاه منشاأ هماه     
هاد بعد ان ادجاو تحقیقات طنود کشور آلباادی  آم

 گزارش گردیده اس .

واضس اس  که این گوده اقادامات ان داخال   
خاک کشور شماد کاه مشاوص اسا  توسا      

گیاردد دشامنی    مجاهدین خلام صاورت مای   
آشکار با مل  ایرام تلقی می شود و جای بسای  
تأس  دارد که کار دشمنی دول  شاماد تحا    
تااأثیر ح ااور و دفااو  مجاهاادین خلاامد ان     

های اسیرام در ررقه رجوی رراتر ررته و خادواده
 به کل مل  ایرام تعمیم یارته اس .

شاید دولتمردام جمهوری آلبادی مصاالحی  
منارعی در این کار دیده ادادد   را در دار داشته و

اما یقینا به این شکل ررتن نیار سالاه و دفاو     
ی  گروه تروریس  خارجید که اد ا می شاود  
با دیات ادسام دوستاده به آلبادی برده شاده ادادد   
موجش کسش آبرو و حیثی  برای کشور آلباادی  
که خواهام ورود به اتحادیاه اروپاسا  دوواهاد    

واده ها به دول  آلباادی  توصیه دوستاده خاد شد.
این اس  که به مناور دشام دادم حسن دیا   
به مردو ایرام ا الو دمایند که صدور ویازا بارای   
اتبا  ایرادی جه  دیدار با بستگادشام در آلبادید 
که سالیام ساح اس  ان آدام بی خبار هساتندد   
بالمادر اس د و به این شکل  دو وابستگی خود 

ه منفور تمامی ایرادیام به ی  گروه تروریستی ک
 اس  را مشوص دمایند.

 

 صدا درآوردندبه   را ناقوس فروپاشی فرقه رجوی «آسیال»با پیوستن به  هاجداشده
 

 اندک اندک
 رسندجمع مستان می

باا   وق  پیشکه چند  هم ررموسی جابری
ادتشار ی  بیادیه رسمی ان ررقاه رجاوی ا االو    

 ۷۰چندین بار در قای  می گوید: جدایی دمود 
سالی کاه در ررقاه باودو در خواسا  رراتن و      

ررقاه و  جدایی کردو اما با دشسا  ررمادادهام   
شستوی مغزی دار مارا  اوض کردداد.  لا      
اصلی مادددم تر  ان بیروم آمدم ان آدجا بود. ما 
را مغز شویی کرده بوددد که اگار باروی بیاروم    

.. تاا ایان کاه در    …گررتار می شاوی و ییاره   
های آخار توادساتم باا کما  ساانمادهای      ساح
المللی و پناهندگام وارد خاک آلباادی شاوو   بین

 دو ی گررتار آدها بودو. اما بان به
به  ل  وضر مالی چرا که  آم نمام ررقاه   

پوح بیشتری دسب  به کمیساریای پناهنادگام  

می داد. به دو ی با پوح ما را خریدداد و در ایان   
هش  ساح گروگام آدها بودو. تاا اینکاه ان ایان    
وضعی  خساته شادو چارا کاه همیشاه رکار       

کردو باان هام داخال ررقاه هساتم و هایگ       می
تصمیم به جدایی کامل ان ررقاه   آنادی ددارو که

   رجوی و پیوستن به ادجمن آسیال گررتم.
کاادوم امیادی بارای    « آسیال» آری ادجمن

هاای ررقاه رجاوی در آلباادی شاده و      جداشده
اداادک اداادک جماار مسااتام ماای رسااند تااا  

های چشم ادتاار و دگارام هام پاز ان    خادواده
دیادار باا   ساح ها هلهلاه سار داده و باه آرنوی    

 زیزادشام برسندد ما هم باه امیاد رسایدم آم    
رونهااای شاایرین دشسااتیم و قلاام ررسااایی   

 کنیم.  می
 

 
ا  اای جداشاده ان     ا  لیرضا پناهیرراق:  

« آسایال »ررقه رجوی با پیوستن خود به جمار  
 ین ررقه را به صدا در آورددد.داقو  رروپاشی ا

در رونهااای اخیاار راارار محمااود دهقااام ان 
های تشاکیالتی رجاوید خاروج    ررماددهام تیم

موسی جابری ررد چندین دفر دیگار و پیوساتن   
آم هااا بااه دوستادشااام در ادجماان حمایاا  ان 
ایرادیااام مقاایم در آلبااادی موجااش وحشاا     

 ها شده اس .رجوی
ر ا االو جادایی   اراده قاقر این ارراد مبنی ب

رسمی چنام ضربه ای بر پیکار ایان ررقاه وارد    
کرده اس  که به شدت در هراسند این خبر باه  
سایر ا  ا سرای  کرده و دتوادناد جلاوی ماوج    

 جدایی را بگیردد.
سرام ررقه تروریستی رجوی با تدابیر شدید 
امنیتی محدودی  های نیادی برای تردد اراراد  

ن بایم داردادد هار    وضر کرددد و هر لحاه ان ای
رردی ان ا  ای داراضی که باه بیاروم مای رود    

 ممکن اس  دیگر بردگردد.  
محمود دهقام با اقداو قهرماداده خاود ثابا    
کرد با وجود ساح ها اسارت  هنای هناون هام    

توام ندجیر های بردگی رجوی را شکس  و می
 خود را دجات داد.

اشد او هم اکنوم با دریار  کم  ان خادواده
ود را سرپا کرده و باا اراده قاوی مای خواهاد     خ

 نددگی جدیدی را برای خود بساند.

 مدیر عامل انجمن نجات به نخست وزیر آلبانی

 اقدامات خرابکارانه از داخل خاک آلبانی 
 شوددشمنی آشکار با ملت ایران تلقی می

 ا مشوص دمایند دو وابستگی خود به ی  گروه تروریستی ر ا
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هااای داااارتید کااه منشااأ آم بعااد ان  دوربااین
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 شوددشمنی آشکار با ملت ایران تلقی می
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  2رسند جمع مستان می اندک اندک 
 اقدامات خرابکارانه از داخل خاک آلبانی: مدیر عامل انجمن نجات به نخست وزیر آلبانی 

 3 شوددشمنی آشکار با ملت ایران تلقی می
 شما : های عضو انجمن نجات استان اردبیل به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحدنامه خانواده

 4عهد دارید پاسدار حقوق بشر باشیدت
 این بار /   زده کرد؟ها را وحشتچرا نمایشگاه خانواده قربانیان ترور ایران در سوئد، رجوی

 6به پا خاستند قربانیان ترور در مقابل رجوی بدنام هایخانواده
 8مسعود رجوی به ناموس همرزمانش چشم داشت 
 9ید در اسارتگاه رجوی سرکوب غرایز انسانی و رسوایی جد 
  وقتی خانواده و نام ایران برایم  :هاهای رجوی در مورد خانوادهاز دروغ« علی اکرامی»افشاگری

 01 یک تابو بود
 نتوانستم برای خواهر  :های جاری لو رفته در فرقه سرکوبگر رجویاسناد جدید از عملیات

بندی مریم رجوی تکه پرانی نشست آبدر « شمسی زرگران»/  مریم در شب قدر نامه بنویسم
 00 کرده
  مسجدی که پیامبر)ص( دستور داد محل : رجوی از ساخت مسجد ضرار هایانگیزهبررسی 

 02 های شهر کنندزباله
 04 لبریز شده هاصبر خانواده  اسهک 
  06با عجوزه هزار شوهر  «پمپئو»نکاتی در باب دیدار 
 اتیجنا انیقربان یحقوق بشر صدا انیمدع: یرجو یستیفرقه ترور انیشاک ندهینما 

 01را بشنوند یرجو
 در مقابل دادگاه سوئد مزدوران یراز خوش رقص / از آن وحشت دارد  یکه رجو ییهاپرسش 
08  
 21یآزاد در آلبان یهاهلهله پرنده 
22دیخواهد رس یالمللنیدر دادگاه ب یروز حسابرس 
 مرگ در  یکه برا یکودکان: به کشتن داد 91 نیفرورد 09در  یوکه رج یکودک سربازان یاسام

 23 شدند تیترب یراه رجو
  یآلبان ریخطاب به نخست وز یفرقه رجو رانیاز اس یکیمحمد اکبرزاده، برادر چشم انتظار: 

 24 کند؟یسفر صادر نم یزایو  یرانیا یهاخانواده یبرا یچرا آلبان
 26 چگونه کتاب شد؟ یبانک خون رجو  
28 سرخ آن یو مرزها« اشرف» یهاتیبر محدود یمرور 
  29ترامپ یا زلنسکی؟ / « ویلپنت»پخت و پز قجری برای شوی 
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ویزا مشکالت بسیاری را در سر راه ما  قرار داده  
در مسیر مالقات و دیدار باا ررندادام ماام دیاز     

 کارشکنی می کند.
سانمام مجاهدین با دقض تمامی معاهادات  
و کنوادسیوم های حقوق بشری  ررنددام ماا را  
در قلعه ای خارج ان شهر محصور دموده و اجانه 
دسترسی و دیدار باه  کادااح حقاوق بشاری ان     
جمله خبردگارام آناد و مستقل را هم دمی دهد 
همچنین اجاانه خاروج و جادایی باه ا  اای      

ما خاادواده هاا درخواسا      داراضی را دمی دهد.
ملل بر اساا  تعهادات باین    داریم که سانمام 

المللی و حقوق بشری دسب  به وضعی   سان و 
کار و گذرام نددگی ارراد دروم ایان قلعاه ورود   
دموده و ان سرام ررقاه بوواهناد قبام تماامی     
کنوادسیوم های حقاوقی و بار اساا  ا المیاه     
جهادی حقوق بشر  مال  و  قاوادین حقاوقی و    

انمام را شهری را درآدجا اجرا دمایند و سرام سا 
مجاب کنند که اجانه تما  و مالقات  به آدها با  
خادواده های دردمند و چشام ادتاارشاام  کاه    
ساح هاس  منتار خبر یا  اقال ی  هساتند را  

هاای   او ادجمان دجاات اساتام      خادواده
اردبیل به گزارشگر ویژه سانمام ملل متحد کاه  
 اخیرا به تهرام سفر کرده اس  دامه دوشتند.

لیلای راراقد در   تح-به گزارش پایگاه خبری
آلناا  »هاا خاااب باه خاادم     دامه ایان خاادواده  

حقوقدام بالروسید ضمن ا تراض باه  « دووهام
موادعی که دول  آلبادی در مقابل سافر خاادواده   
 های ایرادی به آم کشور قرار دادهد آمده اس :  
ضمن  ارض ساالو و خاوش آماد گاویی      
خاادم  ح اارتعالید بااه استح ااار آم مقاااو  

ررنددام ما سالهاسا  توسا    محترو می رسادد 
ررقه رجوی گروگام گررته شددد و هام اکناوم   
در کشور آلبادی نددادی بوده و اجاانه ارتبااب باا    

 خادواده به آم ها داده دمی شود.
این ررقه هم اکنوم در کشور آلبادی مساتقر  
هس  و سرام آم اجاانه هایگ گوداه مالقااتد     
ه تما  تلفنید دامه دگاری و تبادح اقال ات  با 

 خادواده های ا  ا را دمی دهند.
در این راباه کشور آلبادی  االوه بار اینکاه     
برای مساررت خادواده ها به ایان کشاور و دادم   

 بدهند.
شما به  نوام گزارشگر یا  ساانمام باین    
المللی که  مجری  حقاوق شاهروددی اراراد در    
جهااام هسااتید اجااانه ددهیااد یاا  سااانمام  

سااح    ۰۳و ررقه ای برای بیش  ان  سکتاریسی
ا  ای خود را به شکل پیچیاده ای  در حصاار   
های  قیدتی و ررقه ای  دگاه دارد. آدگوداه کاه    

داداایم حاام آنادی گااردش اقال ااات و   ماای
دسترسی به اقال ات جز حقوقی اسا  کاه در   

ها اجرا می شود. احتراو و صایاد  ان  اکثر  کشور
 قیده  جزء حقوق حم آنادی بیامد تفکر و ابران 

بشری اس  که شما تدوین دموده و پاسادار آم   
موظا  و   …ها  ساانمام هاا و  هستید  و   دول 

مکل  به تأمین و اجرای آم هستند باه هماین   
دلیل ما ان شاما درخواسا  کما  و همیااری     

گزارشگر ویاژه ساانمام ملال متحاد باه       داریم.
آثاار منفای اقادامات    »هاد  بررسای موضاو     

ان « مندی ان حقوق بشرجادبه بر بهرهقهرآمیز یک
رون باه   ۷۷اردیبهش  باه مادت    ۷۱رون شنبه 

 تهرام سفر کرد.

جامعه جهادید خادوادهد وسایل ارتباب جمعای و  
ارتباب باا ددیاای بیاروم قاار  کارده چگوداه       

توادد مد ی استقالح و ادتواب آناداده باشاد   می
الو هویا  ادفارادید   اررادی که حتی اجاانه ا ا  

 تحصیالت و شوصی  واقعی خویش را دداردد.
هایی ررقه ای که با ادبوه خیاد  ها و جنای 

که در دیم قرم گذشاته مرتکاش شادهد با ا      
مااره هاازارام تاان و ان هاام پاشاایده شاادم و  
پریشادی هزارام خادواده شدهد چگوده می تواداد  
با چند خا  طقااتالت منکار ررقاه و اسایری      

هاای  هاا و خیادا   شود. پرودده جنای اررادش 
ررقه رجوی در هر دادگاهی با هازارام شااکی و   
شااهد قابال بررساای اسا  و هرگزقابال درااا      

ررقااه ساارکوبگر   ا رااراق:  وحیااده پیمااام
ای سعی دارد با ادتشار رجوی با تالش مذبوحاده

محتواهای تولیدی و مقاطت موتل  به دراا  ان  
برا به ندجیر کشیدم اررادش بپرداند و خود را م

 ان مناسبات ررقه ای دشام دهد.
تحلیلای راراقد باا    -به گزارش پایگاه خبری 

وجود این دس  و پاندم ها ولی قبام معماوح   
تار ان همیشاه در مقابال ادباوه حقاایم و      داتوام

های گسترده جدا شادگام و خاادواده   ارشاگری
های دردمنادد دراا  و اساتدطح قابال قباولی      

چهار دهه ارارادش  دداردد.ررقه معلوو الحالی که 
را در اماکن ایزوله و سربسته محبو  و ندادادی  
دمودهد هوی  و خادواده ارراد را ادکار و آداام را ان  

ما به سرکردگام ررقه رجوی می گوییم:  دیس .
اگر می خواهید ان این دااو مبارا شاویدد کااری     
اس  رق  چند مورد را اجرا کنید و به ا  اای  
خود: اجانه ارتباب با خاادواده و اجتماا د اجاانه    

المللید استفاده آناداداه ان  دسترسی به اخبار بین
اینترد  تلفن و ارتباب جمعید مساررتد رر  و 

ا ددیای بیروم و خاارج شادم ان ایزولاه را    آمد ب
آدگاه روشن خواهد شد چاه گنادابی در    بدهید.

این ررقه جهنمی در جریام اس  و چارا رهبار   
شریر و   قش مادده ررقه هم  الوه بار تار  ان   
جام حقیرد به دلیال دااتوادی ان پاساوگویی در    
برابر ا ماح خیادا  کاراداه اش خاود را بیسا      

 پنهام کرده اس . ساح در سوراخ موش
 
 

 های عضو انجمن نجات استان اردبیل به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحدنامه خانواده 
 

 شما تعهد دارید پاسدار حقوق بشر باشید
 

 ها برای مبرا کردن خوددست و پا زدن رجوی
 ایاز ماهیت فرقه 
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عزیزان هستم، خواستم که محکی بر این نظریه 
 خود در مورد آنها زده باشم.

اع، گرفتتتار راستتتا ابتتتاا بتتا بررستتی ا  تت
ا طراب   کمی دچار شترمداگی شتا . چترا     
برای ایدکه اگر ایتن نظریته متن   اینتا نظریته      
نسبیت آلبرت انشتاین درست بود، چرا درمتورد  

 مقوله آزادی اشرف نشیدان صاق نمی کدا 
اما سرانجا  گره کور را یافته   با خوشتحالی  
زیتاد از ستویی   ساستم سمتا  از دترف دی تر،       

که برادران   خواهران من هتم بته   متوجه شا  
 دور نسبی بهره ای از آزادی دارنا!

مختصات ایتن آزادی چیستت  آنهتا آزاد      
آزاد هستتتدا ستتا ر زی صتتابار بمیرنتتا   زنتتاه  

 بماندا!
ر ز سو  هم   تیی مشتابه ر زهتای ا        

 د   بوجود آما   من چدین گفتم:
ایدجانتتر ر تتا اکبتتری نستتر، بتترادر ستتیا 

 ۵۲رعدایا موسی که بترسیر  مرسنی   فرزنا
سا  اشرف نشین بتوده   هستتدا،    ۷۱  حا د 
 می باشم.

برادر    سیااد قابل ستوجهی از افترادی کته    
ایدک در چدا صا متری آنها مستقر ، کمی ستا  
قسمتی می داندا که ایدجانر کسی هستم کته  
در امر درک اساستدامه   برنامته ستازمان هتای     

ستاله ای را در   ۰۴مارن   دموکراسیک، سجربته  
         انا ختتته هتتای  هدتتی ختتود دار    بدتتابراین   
متتی ستتوانم ابتتراز نظتتر کتتدم کتته خصوصتتیات  

 –سشتتکییسی   متتاهوی جریانتتات دموکراسیتتک 
  بطتور خیصته    -البته با اغمتا  بتیا  کتم   

 چدین است:
اعنای آن از نظر حق انتختاب کتردن      -۷

 شان از حقوق برابر   یکستان برخوردارنتا   از  
نظر حقوقی رای هر عنتو ارز    اعتبتار برابتر    

 دارد.
سما  ارگانهای یک سازمان دموکراسیتک   -۵

 با رای برابر افراد  از پایین به باال شکل می یرنا.
افراد عادی سازمان، حق انتقاد صتری  از   -۳

رهبری مدتخر را دارنا   در صورت لز  ، حتق  
عز  رهبر   یتا رهبتران سشتکییت، بتر عهتاه      

 ریت اعنای سازمان میباشا.اکث
در اجیسی که ستاارک دیتاه میشتود،     -۰

اعنای رهبری موظم به دادن گزار  عملکترد  
خود بته اعنتای سشتکییت بتوده   مست ولیت      
قبو    اجرای نظر این اکثریت، یکی از  ظتایم  

 مهم رهبری است.
بتتاالسرین نهتتاد سصتتمیم گیرنتتاه در هتتر  -۲

سازمان دموکراسیتک، کد تره آن استت کته بتا      
رعایت  ر ریت ها، هر از چدا گتاهی سشتکیل   
میشود   اعنای ایتن کد تره، مدتختر پتایین     
سرین سلو  های سشکییسی هستدا. قارت ایتن  
کد ره به حای است که حتی می سوانتا سمتا    

نمتوده     افراد دست اه رهبری را عتز    نصتر  
 لو در مخالفت کامتل   -سیاست های سازمان را
 …سییین می کدا   -با نظرات رهبر یا رهبری

 

مسیود خودشیفته   شهوسران،  اقیا هم بته  
از رانتان  ناموس همرزمانا چشم داشته   بیا 

مردان از پست های کلیای، زنان سشتکییت را  
به کمک مریم در اختیتار گرفتته   در بتاسرین    

 شکل ممکن به آنها سیر  کرده بود.
به گزار  فراق، ر تا اکبتری نستر، بترادر     
یکی از اسیران فرقته رجتوی از انجمتن نجتات     
مرکز آ ربایجان شرقی در بخشی از ر ایت خود 

است میقات خانواده هتا  درباره ماجراهای درخو
در مقابتتل اشتترف نوشتتت: بتترای نخستتتین بتتار 
سخدان  بط شتاه ختانم بتتو  ستلطانی را از     
بلداگوها شدیا    متوجه شا  حاسم در مورد 
ر ابط مسیود رجوی با برخی زنتان همترزما   
درست بوده است. من این مو وع را در مراستم  
یادبود بترادر زاده ا  یاستر اکبتری نستر بطتور      

مسیود خودشیفته    یحی مطرح کرده بود .سلو
شهوسران،  اقیا هم به ناموس همرزمانا چشتم  
داشتتته   بیتتا از رانتتان متتردان از پستتت هتتای 
کلیای، زنان سشکییت را بته کمتک متریم در    
اختیار گرفته   در باسرین شکل ممکن بته آنهتا   
سیر  کرده بود. بیا از ایدکه سیاادی از اعنای 

شتتمه ای از دردهتتای  ختتانواده هتتای حا تتر  
سوزناک د  هتای ختود را در پتای میکتر فن     
مطرح کردنا   با ساکیا زیاد خواستار میقات بتا  
عزیزانشان شانا، نوبت من رسیا که بترای ر ز  
   بار د   حرف هایم را به شرح زیر مطرح کدم:

 سخدرانی ر ز د  :
« نی تار »نتون  « کورا غلو»آ ربایجان دیاریداان 

 یداان
 ین  یقارناان سیزه ساال  گتیرمیشمستار خان

 سرجمه: از دیار آ ربایجان، از ن ار  فادار کورا غلو
   از  قار ستارخان، برایتان سی  آ رده ا .

 دئمیشا ن باهاردا گور شه ریک بیز
 باهار گلای گ تای، سن گلمز ا لا ن

سرجمه: گفته بودی که در بهتار دیتاار ختواهیم    
 شا   سو نیآمانیبهار آما   سپری  داشت اما

من در اغلر موارد، به نسبی بودن پایاه ها 
 عقیاه مدا    اعتقادی به شر مطلق ناار .

جریان از این قترار استت کته متن در ایتن      
هتتوای ستتوزان دشتتت ختتال   کتته در انتظتتار 

را میتاد کرده   بیمار می شونا، اعتماد را از آنها 
می گیرنا سا جایی که افراد به ستایه خودشتان   

 هم شک می کددا   می گویدا دنبالم نیا.
ته فرقه رجوی خیانت های بزرگتی را در  الب

حق مرد  ایران کرده   من در این مقالته قصتا   
ناار  به آنها بپرداز  فقط خواستم  هدیات آنهتا  
را نسبت به رهبری فرقه بیان کرده باشم. جدگ 
ما با رجوی ر ی همین مساله که اشتاره کترد    
کلیتتا ختتورد ستتا  قتتتی در داختتل مداستتبات   

عمتتق ایتتن فجتتای  پتتی سشتتکییت بتتودیم بتته 
بردیم امتا همتین کته از دنیتای جیتل   از      نمی

نظرگاه  اپس گرایی رجوی فاصله گرفتیم قتادر  
شایم عمق فجای  را بشداسیم   ستازه بته یتک    
درک جایای رسیایم کته همانتا هتر چته در     
در ن سشکییت  جود داشتت   بته ختورد متا     

دادنا همه آنها در غ   با  اقییت جامیه صا می
 تاد درجه متفا ت بود.  هش
از سحلیل ها گرفته سا بحث هتای انقتیب      

ایتتائولوکیک رجتتوی ستتا مینتتیت   مستتائل   
اجتماعی کته آنهتا مطترح متی کردنتا از یتک       
فرهدگ مدحطی نشات می گرفت کته رجتوی   

حتاال در ایتن گترداب آیتا بته        مدادی آن بتود. 
راحتی   سادگی می شود افتراد خودشتان را از   

وس خیص کددا  هر کس در چدگ این اختاپ
هر متوقییتی ختود  را نجتات دهتا شتاهکار      

 است.
 
 

 
 

در فرقته  ৷ انجمن نجات مرکتز مازنتاران  : گلی
  با ر   های پیچیتاه بته    رجوی با مغزشویی

اشکا  مختلم، ا هان را میتاد کرده   اعتماد را 
از آنها می گیرنا سا جتایی کته افتراد بته ستایه      
خودشان هم شک می کددا   می گویدا دنبالم 

 نیا.
مقاله ای اخیرا در سایت فرقه رجوی نظتر   
را جلر کرد که به نظر می آیتا مدتقتاان ر ی   

گذاشتتدا. ست وا     نقاط اصلی    اقیی ان شتت 
این استت آیتا رجتوی پتس از شکستت هتای       
استراسژیک ختود بته  تیم   اشتتباه ختود       

 هرگز اعتراف کرده است 
حتی یک نمونه هم  جود ناارد که رجتوی  
شکستی را به اناازه سر ستوزنی بترای ختود     
قبو  کرده باشا بر عکتس ر ی افتراد ختود     

ت مصادره می کرد به دور نمونه مثیً در عملیتا 
در غ جا یتتاان  قتتتی شکستتت ختتوردیم      
برگشتیم رجوی گفت شما پشت زن های خود 
گیر بودیا! البته نمونه های دی ر فترا ان استت   

 مجالا نیست که به آنها بپرداز .
در این مقاله در رابطه با حدیم نتژاد عدتوان   

در مقایسته بتا حدیتم نتژاد  قتتی      »می شتود:  
اعنای مرکتزی ستازمان دستت یر متی شتونا      
مس ولیت هتر شکستتی را ابتتاا متوجته ختود      

کددا اما مشی رجوی این است کته ختود را   می
مبرا از هر خطایی نشان دها   مس ولیت سمتا   

ناکامی ها را به د   ادرافیان   پیر ان بیدتوای  
البته بایا ب ویم دقیقاٌ به ختا  زد   «خود بیاناازد

  بسیار درست گفت در داخل سشتکییت فکتر   
اشا که بتوانا از اعما  رجتوی بته   نکدم کسی ب

درستی دفاع کدا چرا کته سداقنتات حتتی در    
بین مس والن درجه یک هتم بستیار باالستت      
قادر نیستدا از رهبتری خودختواه دفتاع کددتا.     
ناگفته نمانا مساله داری جاا شاه هتا از جتایی   
شر ع شا که به همین سداقنات برخوردنا. ستار  

هم احادته کترده     پود سشکییت را د  عامل م
است که خیلی سییین کدداه است. یکتی ختود   
خواهی رجوی   د می مساله انتشار در غ است 
کتته بتته شتتکل سیستتتماسیک در سشتتکییت    
مداسبات فرقه رجوی یومیه   بتی  قفته  جتود    
دارد. دیوار کج سشکییت با در غ سر پا استت    
به همین دلیل اصالت نتاارد   هتر ر ز ریتز     

کییت، رجوی به نیر هتایا متاا    در سش دارد.
در غ می گویا. یک مو توعی را آنقتار سکترار    

کدا که  هن افراد با در غ های سکراری   بتا  می
ر   جدگ سبلیغاسی به نقطه ای متی رستا ستا    
اعنتتای  ابستتته   درگیتتر در نتیجتته سبلیغتتات  
سکراری به شک می رسدا که درست باشا. بته  

ی پیچیتاه  این شکل با مغزشویی   با ر   هتا 
به اشکا  مختلم، بتا گتزار  نویستی   یتا بتا      
نشست های مکرر   با گتو  کتردن نوارهتای    
 بط شاه یا  یایویی یا صوسی در نتیجه ا هان 

 مسعود رجوی به ناموس همرزمانش چشم داشت
 

৷ ر ا اکبری نسر 
 
 

 

 خالص کنند در این گرداب آیا به راحتی و سادگی می شود افراد خودشان را  

 ! نیا دنبالم
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 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

این خانواده هتا نمایشت اهی از استداد جدایتات     
با کسر مجوزهتای قتانونی الز    فرقه رجوی را 

در استتتکهلم برگتتزار کددتتاع مو تتوعی کتته بتتا  
 اکدا هیستریک فرقه رجوی مواجه گردیتا    
از ساعات مدتهی به آغاز نمایش اه، در فراختوان  
هایی دیوانته  ار    حشتت زده، خواستتار لغتو     
برگزاری آن سوسط مقامات سوئای شانا. اما از 

مکتان لغتو آن   آنجا که به دلیل صتا ر مجتوز، ا  
نبود، رجوی ها سی  کردنا سا از دریق اعنای 

 خود به شکلی مان  از برگزاری آن شونا.
حمله به برگزار کدداگان نمایشت اه   شتیار   
علیه آنان، پاره کردن سیاادی از بدرها   سخریتر  
آنها، حمله با سیح سرد به مسؤ   نمایشت اه    
 تترب   شتتتم خبرن تتار   فیلمبتتردار شتتبکه   

واره ای پرس سی  ی که مدجر به بازداشتت  ماه
سیتاادی از اعنتتای ایتتن گتر ه شتتا   پوشتتا   
مستمر سلویزیونی آنها در سخریر   فنتا ستازی   

علیه نمایش اه، هم ی بخشی از اقاامات دیوانته  
 ار فرقتته رجتتوی استتت کتته نشتتان متتی دهتتا 
برگزاری این نمایش اه برای آنها بسیار غیرقابتل  

 بوده است. پیا بیدی   سحمل ناپذیر
اما به راستی چرا این نمایش اه ساده کته در  
یک فنای بستیار کوچتک   بتا مجتوز قتانونی      
برگزار گردیا این چدین خشم    حشت  فرقته  

 رجوی را بران یخت 
فرقه رجوی علی رغتم ایدکته ستا  هتا در     
فهرست های سر ریستی ایاالت متحاه آمریکتا،  

انتا امتا بترای     اسحادیه ار پا، کانادا   بریتانیا بوده
چدا دهه در ار پتا   آمریکتا بتا ن محتا دیت     
فیالیت داشته   همچدان هم دارنتا. بته ا عتان    
گزار  های بین المللتی آنهتا بتا هزیدته هتای      
بسیار گزاف، سوانستدا با بخشی از سیاستمااران 
ار پایی   آمریکتایی ارسبتاط برقترار کددتا   بتا      

ود پرداخت پو  آنها را به ستمت حمایتت از خت   

نمایش اه استداد جدایتات فرقته سر ریستتی     
خرداد سوسط بدیتاد   ۷۱رجوی از ر ز پدجشدبه 

هابیلیان)ختتانواده قربانیتتان ستتر ر کشتتور  در    
 استکهلم سوئا برگزار شا.

د   سصا یری از این نمایش اه که حا ی اسدا
جدایت های فرقه سر ریستی علیه مترد  ایتران   
استتت پتتس از آن برگتتزار شتتا کتته در جریتتان 
محاکمه سیاسی   نمایشی آقای حمیتا نتوری   
یکتتی از شتتهر ناان ایرانتتی در دادگتتاهی در    
استتتکهلم، دستتت اه قنتتایی ستتوئا در اقتتاامی 
غیرمتیتتارف، متتزد ران رجتتوی را در جای تتاه   

 نتاه پتذیرفت   سریبتون    شاکیان   شتاهاان پر 
جلسه در اختیتار ایتن    ۱۴خود را برای بیا از 

 فرقه بانا  قرار داد!
اقاا  سیاسی دست اه قنایی ستوئا کته در   
حقیقت رفتتاری ناعادالنته علیته بازمانتاگان       
قربانیان سر ریسم است مدجر به این گردیا کته  

آنها در حا  رکه با سیح هستتدا، ستدا حکتم    
دادگاه کلمبیا در ایتاالت متحتاه کته در ستا      

انتحاری عنو فرقه رجتوی  پیرامون زنان  ۵۴۷۴
)سازمان مجاهاین خلق  در عراق مدتشر شتاه  
بود، سصویر دست یری سیاادی از اعنا   رهبران 
ارشا ایتن گتر ه سوستط پلتیس  اسر ریستم      

، سصتویر متریم رجتوی    ۵۴۴۳فرانسه در ستا   
 ۷۱۹۱فرماناه نظامی  قت فرقه رجوی در سا  

 با یونیفور  نظامی   ستوار بتر سانتک، سصتا یر      
نفر از اعنای انتحاری گتر ه کته    ۷۴مشخصات 

سوستتط نشتتریه رستتمی ایتتن گتتر ه سر ریستتتی 
مدتشتتر شتتاه بتتود، سصتتا یر استتتقبا  صتتاا    
دیکتتتاسور عتتراق از رهبتتر ایتتن گتتر ه در بغتتااد، 
سصتتا یر اجستتاد شتتهر ناانی کتته سوستتط فرقتته 
رجوی در بیمارستان اسی  اباد غترب در ستا    

ادی از زنتتاه ستتوزاناه شتتانا نیتتز سیتتا  ۷۳۱۱
سابلوهایی بود که انتشار آنها موجر ن رانی فرقه 
رجوی از سوجه افکار عمومی سوئا بته پیشتدیه   

ارائتته آمتتاری از پزشتتکان     آنهتتا شتتاه بتتود. 
امتتاادگران، کتتارگران   میلمتتان   همچدتتین   
کودکان کشتته شتاه سوستط فرقته رجتوی در      
ایران، بخشی از استداد   ادیعتات بته نمتایا     

ط این نمایش اه بوده است ستا  گذاشته شاه سوس
پیشدیه  اقیی این گر ه سر ریستی را به  یژه در 

 نشان دها. ۱۴دهه 
ستتا   ۷۹کتودک زیتتر   ۳۹۱کشتته شتتان  

سوسط فرقه رجوی از آن دست اقاامات مشم ز 
کدداه    ا انسانی است که همه افکار عمومی 
جهان بایا فرقه رجوی را به ختادر ارسکتاب آن   

 حاکمه قرار دهدا.مورد بازخواست   م

هزاران ستدا از ایتن اقتاامات سر ریستتی       
جدایی موجود است که بخا قابتل ستوجهی از   

 ۱۴آنها در نشریات رسمی ایتن گتر ه در دهته    
مدتشر شاه است. لیکن آنچه در این نمایشت اه  
به نمایا گذاشته شا سدها نمونه هایی مختصر 
از هزاران عملیات سر ریستتی استت کته فرقته     

 ر سرساسر ایران اجرا کردنا.رجوی د
رخاادهای ساریخی را نمی ستوان از حافظته   
مکتوب   شفاهی ملت ها حذف کرد. اقاامات   
عملیات های سر ریستتی فرقته رجتوی نیتز در     
ساریخ   حافظه مرد  ایران ثبت شاه است. کمتا  
ایدکه فرقه رجویی که در آن سا  ها   به زعتم  

ات هتای  خود با افتخار، مستؤ لیت همته عملیت   
سر ریستی شتان را متی پذیرفتدتا   آنهتا را در     
رسانه های خود مدتشر می کردنا سا از حامیتان  
  پشتیبانان خود به  یژه صاا ، مورد سشتویق    
پشتیبانی قرار ب یرنا، گمتان نمتی کردنتا کته     
ر زی آن استتداد، آنهتتا را بتته چتتالا بکشتتانا   

ی از ایتن ر  برگتزار   فریبکاری آنها را افشا کدتا. 
چدین نمایش اهی، موجتر هتراس ایتن فرقته     

هتایی از ایتن   شاه استت   استتمرار نمایشت اه   
دست در ستایر شتهرهای ار پتا متی سوانتا بته       
افشای ماهیت   خوی  اقیی فرقه رجوی کمک 
شایانی کدا. حمله آنها به برگزار کدداگان   پاره 
کردن سصا یر   اسداد   سی  برای لغتو چدتین   

اقتااماسی از ستر استیصتا      نمایش اه هایی نیتز 
اکدون  قت آن شاه است که آنهتا بترای    است.

جدایات خود مورد بازخواست قرار ب یرنا. فریر 
کاری سودی برای آنهتا نتاارد. ستاریخ   استداد     

 ساریخی گواهی بر همه چیز است.
 
 

متمایل کددا   علی رغم  جتود استداد فترا ان    
بین المللی از جدایات آنها در حق مرد  ایران، با 

 فریبکاری، اقاا  به مظلو  نمایی کددا.
آخرین نمونته ایتن رفتارهتای فریبکارانته را     
میتوان در ماجرای دادگاه محاکمه آقای حمیتا  
نوری شهر نا ایرانی دیتا کته دستت اه قنتایی     

قاامی پرسا بران یز، اعنتای ایتن   سوئای در ا
گر ه سر ریستی را به عدوان شتاکی   شتاها در   
دادگاه مورد استفاده قرار داد   قربانیتانی را کته   
سوسط این گر ه   این افراد در ایران ستر ر شتاه   

 انا، نادیاه گرفت.
در چدین فنایی راه اناازی یتک نمایشت اه   

ر ه در ار پا که برای سا  ها حیاط خلوت این گ
سر ریست بوده است، برای آنهتا بستیار غتافل یر    
کدداه بود. فرقته رجتوی انتظتار نااشتتدا کته      
ر ایت گری فریبکارانه آنان که متورد ا عتان ده   
ها عنو جااشتاه از آن قترار گرفتته، بته ناگتاه      
سوسط بازمانتاگان ستر ر ایتران در ایتن حیتاط      
خلتتوت بتته چتتالا کشتتیاه شتتود. بدتتابراین بتتا 

عنا خواستار ممانیت از برگتزاری    فراخوان به ا
ادامه فیالیت آن بتا ر   هتای خشتونت آمیتز     
شتتانا   در نهایتتت نمایشتت اهی کتته براستتاس 
مجوزهای صادر شاه قترار بتود د  ر زه برگتزار    
شود بتا کارشتکدی غیرقتانونی د لتت   پلتیس      

 سوئا، اجازه برگزاری در ر ز د   را نیافت.
اری سردیا نیست که افتز ن بتر اصتل برگتز    

نمایش اه، محتتوای پوستترها   بدرهتای نصتر     
شاه نیز باعث ن رانتی فرقته رجتوی از افشتای     

بخشی از سابلوها که بترای   حقایق علیه آنان شا.
نخستین بار مدتشر شتانا شتامل سصتا یری از    

  ارائه آمار از  ۱۴میلیشیای فرقه رجوی در دهه 
ستا   ۷۱۹۷عملیات های سر ریستی آنان از ستا   

ه شهر ناان ایرانی استت کته شتامل    علی ۵۴۴۳
عملیات بوده است. سصویر پیکتر   ۵۴۴۴بیا از 

قربانیان بمر گذاری های فرقه رجوی در سهران 
اسوبوستتی کته بتته همتتراه   ۰۴  سصتویر یکتتی از  

مسافران آنها سوسط فرقه رجوی در میانه ستا   
به آستا کشتیاه شتانا،     ۷۳۱۱سا  ۷۳۱۴های 

شتاه از   سیح ها   سجهیتزات رادیتویی کشتم   
، بخشی از ایتن  ۱۴خانه های سیمی آنها در دهه 

 سابلوهای نمایش اه را شامل می شانا.
سصتتا یر زنتتان عنتتو گتتر ه کتته در ارد گتتاه 
اهاایی صاا  حسین دیکتاسور ستابق عتراق بته    

 زده کرد؟ها را وحشتچرا نمایشگاه خانواده قربانیان ترور ایران در سوئد، رجوی
 

 قربانیان ترور  هایاین بار خانواده
 به پا خاستند امدر مقابل رجوی بدن

 سیار ا قز یدی غرابی
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 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

این خانواده هتا نمایشت اهی از استداد جدایتات     
با کسر مجوزهتای قتانونی الز    فرقه رجوی را 

در استتتکهلم برگتتزار کددتتاع مو تتوعی کتته بتتا  
 اکدا هیستریک فرقه رجوی مواجه گردیتا    
از ساعات مدتهی به آغاز نمایش اه، در فراختوان  
هایی دیوانته  ار    حشتت زده، خواستتار لغتو     
برگزاری آن سوسط مقامات سوئای شانا. اما از 

مکتان لغتو آن   آنجا که به دلیل صتا ر مجتوز، ا  
نبود، رجوی ها سی  کردنا سا از دریق اعنای 

 خود به شکلی مان  از برگزاری آن شونا.
حمله به برگزار کدداگان نمایشت اه   شتیار   
علیه آنان، پاره کردن سیاادی از بدرها   سخریتر  
آنها، حمله با سیح سرد به مسؤ   نمایشت اه    
 تترب   شتتتم خبرن تتار   فیلمبتتردار شتتبکه   

واره ای پرس سی  ی که مدجر به بازداشتت  ماه
سیتاادی از اعنتتای ایتتن گتر ه شتتا   پوشتتا   
مستمر سلویزیونی آنها در سخریر   فنتا ستازی   

علیه نمایش اه، هم ی بخشی از اقاامات دیوانته  
 ار فرقتته رجتتوی استتت کتته نشتتان متتی دهتتا 
برگزاری این نمایش اه برای آنها بسیار غیرقابتل  

 بوده است. پیا بیدی   سحمل ناپذیر
اما به راستی چرا این نمایش اه ساده کته در  
یک فنای بستیار کوچتک   بتا مجتوز قتانونی      
برگزار گردیا این چدین خشم    حشت  فرقته  

 رجوی را بران یخت 
فرقه رجوی علی رغتم ایدکته ستا  هتا در     
فهرست های سر ریستی ایاالت متحاه آمریکتا،  

انتا امتا بترای     اسحادیه ار پا، کانادا   بریتانیا بوده
چدا دهه در ار پتا   آمریکتا بتا ن محتا دیت     
فیالیت داشته   همچدان هم دارنتا. بته ا عتان    
گزار  های بین المللتی آنهتا بتا هزیدته هتای      
بسیار گزاف، سوانستدا با بخشی از سیاستمااران 
ار پایی   آمریکتایی ارسبتاط برقترار کددتا   بتا      

ود پرداخت پو  آنها را به ستمت حمایتت از خت   

نمایش اه استداد جدایتات فرقته سر ریستتی     
خرداد سوسط بدیتاد   ۷۱رجوی از ر ز پدجشدبه 

هابیلیان)ختتانواده قربانیتتان ستتر ر کشتتور  در    
 استکهلم سوئا برگزار شا.

د   سصا یری از این نمایش اه که حا ی اسدا
جدایت های فرقه سر ریستی علیه مترد  ایتران   
استتت پتتس از آن برگتتزار شتتا کتته در جریتتان 
محاکمه سیاسی   نمایشی آقای حمیتا نتوری   
یکتتی از شتتهر ناان ایرانتتی در دادگتتاهی در    
استتتکهلم، دستتت اه قنتتایی ستتوئا در اقتتاامی 
غیرمتیتتارف، متتزد ران رجتتوی را در جای تتاه   

 نتاه پتذیرفت   سریبتون    شاکیان   شتاهاان پر 
جلسه در اختیتار ایتن    ۱۴خود را برای بیا از 

 فرقه بانا  قرار داد!
اقاا  سیاسی دست اه قنایی ستوئا کته در   
حقیقت رفتتاری ناعادالنته علیته بازمانتاگان       
قربانیان سر ریسم است مدجر به این گردیا کته  

آنها در حا  رکه با سیح هستتدا، ستدا حکتم    
دادگاه کلمبیا در ایتاالت متحتاه کته در ستا      

انتحاری عنو فرقه رجتوی  پیرامون زنان  ۵۴۷۴
)سازمان مجاهاین خلق  در عراق مدتشر شتاه  
بود، سصویر دست یری سیاادی از اعنا   رهبران 
ارشا ایتن گتر ه سوستط پلتیس  اسر ریستم      

، سصتویر متریم رجتوی    ۵۴۴۳فرانسه در ستا   
 ۷۱۹۱فرماناه نظامی  قت فرقه رجوی در سا  

 با یونیفور  نظامی   ستوار بتر سانتک، سصتا یر      
نفر از اعنای انتحاری گتر ه کته    ۷۴مشخصات 

سوستتط نشتتریه رستتمی ایتتن گتتر ه سر ریستتتی 
مدتشتتر شتتاه بتتود، سصتتا یر استتتقبا  صتتاا    
دیکتتتاسور عتتراق از رهبتتر ایتتن گتتر ه در بغتتااد، 
سصتتا یر اجستتاد شتتهر ناانی کتته سوستتط فرقتته 
رجوی در بیمارستان اسی  اباد غترب در ستا    

ادی از زنتتاه ستتوزاناه شتتانا نیتتز سیتتا  ۷۳۱۱
سابلوهایی بود که انتشار آنها موجر ن رانی فرقه 
رجوی از سوجه افکار عمومی سوئا بته پیشتدیه   

ارائتته آمتتاری از پزشتتکان     آنهتتا شتتاه بتتود. 
امتتاادگران، کتتارگران   میلمتتان   همچدتتین   
کودکان کشتته شتاه سوستط فرقته رجتوی در      
ایران، بخشی از استداد   ادیعتات بته نمتایا     

ط این نمایش اه بوده است ستا  گذاشته شاه سوس
پیشدیه  اقیی این گر ه سر ریستی را به  یژه در 

 نشان دها. ۱۴دهه 
ستتا   ۷۹کتودک زیتتر   ۳۹۱کشتته شتتان  

سوسط فرقه رجوی از آن دست اقاامات مشم ز 
کدداه    ا انسانی است که همه افکار عمومی 
جهان بایا فرقه رجوی را به ختادر ارسکتاب آن   

 حاکمه قرار دهدا.مورد بازخواست   م

هزاران ستدا از ایتن اقتاامات سر ریستتی       
جدایی موجود است که بخا قابتل ستوجهی از   

 ۱۴آنها در نشریات رسمی ایتن گتر ه در دهته    
مدتشر شاه است. لیکن آنچه در این نمایشت اه  
به نمایا گذاشته شا سدها نمونه هایی مختصر 
از هزاران عملیات سر ریستتی استت کته فرقته     

 ر سرساسر ایران اجرا کردنا.رجوی د
رخاادهای ساریخی را نمی ستوان از حافظته   
مکتوب   شفاهی ملت ها حذف کرد. اقاامات   
عملیات های سر ریستتی فرقته رجتوی نیتز در     
ساریخ   حافظه مرد  ایران ثبت شاه است. کمتا  
ایدکه فرقه رجویی که در آن سا  ها   به زعتم  

ات هتای  خود با افتخار، مستؤ لیت همته عملیت   
سر ریستی شتان را متی پذیرفتدتا   آنهتا را در     
رسانه های خود مدتشر می کردنا سا از حامیتان  
  پشتیبانان خود به  یژه صاا ، مورد سشتویق    
پشتیبانی قرار ب یرنا، گمتان نمتی کردنتا کته     
ر زی آن استتداد، آنهتتا را بتته چتتالا بکشتتانا   

ی از ایتن ر  برگتزار   فریبکاری آنها را افشا کدتا. 
چدین نمایش اهی، موجتر هتراس ایتن فرقته     

هتایی از ایتن   شاه استت   استتمرار نمایشت اه   
دست در ستایر شتهرهای ار پتا متی سوانتا بته       
افشای ماهیت   خوی  اقیی فرقه رجوی کمک 
شایانی کدا. حمله آنها به برگزار کدداگان   پاره 
کردن سصا یر   اسداد   سی  برای لغتو چدتین   

اقتااماسی از ستر استیصتا      نمایش اه هایی نیتز 
اکدون  قت آن شاه است که آنهتا بترای    است.

جدایات خود مورد بازخواست قرار ب یرنا. فریر 
کاری سودی برای آنهتا نتاارد. ستاریخ   استداد     

 ساریخی گواهی بر همه چیز است.
 
 

متمایل کددا   علی رغم  جتود استداد فترا ان    
بین المللی از جدایات آنها در حق مرد  ایران، با 

 فریبکاری، اقاا  به مظلو  نمایی کددا.
آخرین نمونته ایتن رفتارهتای فریبکارانته را     
میتوان در ماجرای دادگاه محاکمه آقای حمیتا  
نوری شهر نا ایرانی دیتا کته دستت اه قنتایی     

قاامی پرسا بران یز، اعنتای ایتن   سوئای در ا
گر ه سر ریستی را به عدوان شتاکی   شتاها در   
دادگاه مورد استفاده قرار داد   قربانیتانی را کته   
سوسط این گر ه   این افراد در ایران ستر ر شتاه   

 انا، نادیاه گرفت.
در چدین فنایی راه اناازی یتک نمایشت اه   

ر ه در ار پا که برای سا  ها حیاط خلوت این گ
سر ریست بوده است، برای آنهتا بستیار غتافل یر    
کدداه بود. فرقته رجتوی انتظتار نااشتتدا کته      
ر ایت گری فریبکارانه آنان که متورد ا عتان ده   
ها عنو جااشتاه از آن قترار گرفتته، بته ناگتاه      
سوسط بازمانتاگان ستر ر ایتران در ایتن حیتاط      
خلتتوت بتته چتتالا کشتتیاه شتتود. بدتتابراین بتتا 

عنا خواستار ممانیت از برگتزاری    فراخوان به ا
ادامه فیالیت آن بتا ر   هتای خشتونت آمیتز     
شتتانا   در نهایتتت نمایشتت اهی کتته براستتاس 
مجوزهای صادر شاه قترار بتود د  ر زه برگتزار    
شود بتا کارشتکدی غیرقتانونی د لتت   پلتیس      

 سوئا، اجازه برگزاری در ر ز د   را نیافت.
اری سردیا نیست که افتز ن بتر اصتل برگتز    

نمایش اه، محتتوای پوستترها   بدرهتای نصتر     
شاه نیز باعث ن رانتی فرقته رجتوی از افشتای     

بخشی از سابلوها که بترای   حقایق علیه آنان شا.
نخستین بار مدتشر شتانا شتامل سصتا یری از    

  ارائه آمار از  ۱۴میلیشیای فرقه رجوی در دهه 
ستا   ۷۱۹۷عملیات های سر ریستی آنان از ستا   

ه شهر ناان ایرانی استت کته شتامل    علی ۵۴۴۳
عملیات بوده است. سصویر پیکتر   ۵۴۴۴بیا از 

قربانیان بمر گذاری های فرقه رجوی در سهران 
اسوبوستتی کته بتته همتتراه   ۰۴  سصتویر یکتتی از  

مسافران آنها سوسط فرقه رجوی در میانه ستا   
به آستا کشتیاه شتانا،     ۷۳۱۱سا  ۷۳۱۴های 

شتاه از   سیح ها   سجهیتزات رادیتویی کشتم   
، بخشی از ایتن  ۱۴خانه های سیمی آنها در دهه 

 سابلوهای نمایش اه را شامل می شانا.
سصتتا یر زنتتان عنتتو گتتر ه کتته در ارد گتتاه 
اهاایی صاا  حسین دیکتاسور ستابق عتراق بته    

 زده کرد؟ها را وحشتچرا نمایشگاه خانواده قربانیان ترور ایران در سوئد، رجوی
 

 قربانیان ترور  هایاین بار خانواده
 به پا خاستند امدر مقابل رجوی بدن

 سیار ا قز یدی غرابی
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عزیزان هستم، خواستم که محکی بر این نظریه 
 خود در مورد آنها زده باشم.

اع، گرفتتتار راستتتا ابتتتاا بتتا بررستتی ا  تت
ا طراب   کمی دچار شترمداگی شتا . چترا     
برای ایدکه اگر ایتن نظریته متن   اینتا نظریته      
نسبیت آلبرت انشتاین درست بود، چرا درمتورد  

 مقوله آزادی اشرف نشیدان صاق نمی کدا 
اما سرانجا  گره کور را یافته   با خوشتحالی  
زیتاد از ستویی   ساستم سمتا  از دترف دی تر،       

که برادران   خواهران من هتم بته   متوجه شا  
 دور نسبی بهره ای از آزادی دارنا!

مختصات ایتن آزادی چیستت  آنهتا آزاد      
آزاد هستتتدا ستتا ر زی صتتابار بمیرنتتا   زنتتاه  

 بماندا!
ر ز سو  هم   تیی مشتابه ر زهتای ا        

 د   بوجود آما   من چدین گفتم:
ایدجانتتر ر تتا اکبتتری نستتر، بتترادر ستتیا 

 ۵۲رعدایا موسی که بترسیر  مرسنی   فرزنا
سا  اشرف نشین بتوده   هستتدا،    ۷۱  حا د 
 می باشم.

برادر    سیااد قابل ستوجهی از افترادی کته    
ایدک در چدا صا متری آنها مستقر ، کمی ستا  
قسمتی می داندا که ایدجانر کسی هستم کته  
در امر درک اساستدامه   برنامته ستازمان هتای     

ستاله ای را در   ۰۴مارن   دموکراسیک، سجربته  
         انا ختتته هتتای  هدتتی ختتود دار    بدتتابراین   
متتی ستتوانم ابتتراز نظتتر کتتدم کتته خصوصتتیات  

 –سشتتکییسی   متتاهوی جریانتتات دموکراسیتتک 
  بطتور خیصته    -البته با اغمتا  بتیا  کتم   

 چدین است:
اعنای آن از نظر حق انتختاب کتردن      -۷

 شان از حقوق برابر   یکستان برخوردارنتا   از  
نظر حقوقی رای هر عنتو ارز    اعتبتار برابتر    

 دارد.
سما  ارگانهای یک سازمان دموکراسیتک   -۵

 با رای برابر افراد  از پایین به باال شکل می یرنا.
افراد عادی سازمان، حق انتقاد صتری  از   -۳

رهبری مدتخر را دارنا   در صورت لز  ، حتق  
عز  رهبر   یتا رهبتران سشتکییت، بتر عهتاه      

 ریت اعنای سازمان میباشا.اکث
در اجیسی که ستاارک دیتاه میشتود،     -۰

اعنای رهبری موظم به دادن گزار  عملکترد  
خود بته اعنتای سشتکییت بتوده   مست ولیت      
قبو    اجرای نظر این اکثریت، یکی از  ظتایم  

 مهم رهبری است.
بتتاالسرین نهتتاد سصتتمیم گیرنتتاه در هتتر  -۲

سازمان دموکراسیتک، کد تره آن استت کته بتا      
رعایت  ر ریت ها، هر از چدا گتاهی سشتکیل   
میشود   اعنای ایتن کد تره، مدتختر پتایین     
سرین سلو  های سشکییسی هستدا. قارت ایتن  
کد ره به حای است که حتی می سوانتا سمتا    

نمتوده     افراد دست اه رهبری را عتز    نصتر  
 لو در مخالفت کامتل   -سیاست های سازمان را
 …سییین می کدا   -با نظرات رهبر یا رهبری

 

مسیود خودشیفته   شهوسران،  اقیا هم بته  
از رانتان  ناموس همرزمانا چشم داشته   بیا 

مردان از پست های کلیای، زنان سشتکییت را  
به کمک مریم در اختیتار گرفتته   در بتاسرین    

 شکل ممکن به آنها سیر  کرده بود.
به گزار  فراق، ر تا اکبتری نستر، بترادر     
یکی از اسیران فرقته رجتوی از انجمتن نجتات     
مرکز آ ربایجان شرقی در بخشی از ر ایت خود 

است میقات خانواده هتا  درباره ماجراهای درخو
در مقابتتل اشتترف نوشتتت: بتترای نخستتتین بتتار 
سخدان  بط شتاه ختانم بتتو  ستلطانی را از     
بلداگوها شدیا    متوجه شا  حاسم در مورد 
ر ابط مسیود رجوی با برخی زنتان همترزما   
درست بوده است. من این مو وع را در مراستم  
یادبود بترادر زاده ا  یاستر اکبتری نستر بطتور      

مسیود خودشیفته    یحی مطرح کرده بود .سلو
شهوسران،  اقیا هم به ناموس همرزمانا چشتم  
داشتتته   بیتتا از رانتتان متتردان از پستتت هتتای 
کلیای، زنان سشکییت را بته کمتک متریم در    
اختیار گرفته   در باسرین شکل ممکن بته آنهتا   
سیر  کرده بود. بیا از ایدکه سیاادی از اعنای 

شتتمه ای از دردهتتای  ختتانواده هتتای حا تتر  
سوزناک د  هتای ختود را در پتای میکتر فن     
مطرح کردنا   با ساکیا زیاد خواستار میقات بتا  
عزیزانشان شانا، نوبت من رسیا که بترای ر ز  
   بار د   حرف هایم را به شرح زیر مطرح کدم:

 سخدرانی ر ز د  :
« نی تار »نتون  « کورا غلو»آ ربایجان دیاریداان 

 یداان
 ین  یقارناان سیزه ساال  گتیرمیشمستار خان

 سرجمه: از دیار آ ربایجان، از ن ار  فادار کورا غلو
   از  قار ستارخان، برایتان سی  آ رده ا .

 دئمیشا ن باهاردا گور شه ریک بیز
 باهار گلای گ تای، سن گلمز ا لا ن

سرجمه: گفته بودی که در بهتار دیتاار ختواهیم    
 شا   سو نیآمانیبهار آما   سپری  داشت اما

من در اغلر موارد، به نسبی بودن پایاه ها 
 عقیاه مدا    اعتقادی به شر مطلق ناار .

جریان از این قترار استت کته متن در ایتن      
هتتوای ستتوزان دشتتت ختتال   کتته در انتظتتار 

را میتاد کرده   بیمار می شونا، اعتماد را از آنها 
می گیرنا سا جایی که افراد به ستایه خودشتان   

 هم شک می کددا   می گویدا دنبالم نیا.
ته فرقه رجوی خیانت های بزرگتی را در  الب

حق مرد  ایران کرده   من در این مقالته قصتا   
ناار  به آنها بپرداز  فقط خواستم  هدیات آنهتا  
را نسبت به رهبری فرقه بیان کرده باشم. جدگ 
ما با رجوی ر ی همین مساله که اشتاره کترد    
کلیتتا ختتورد ستتا  قتتتی در داختتل مداستتبات   

عمتتق ایتتن فجتتای  پتتی سشتتکییت بتتودیم بتته 
بردیم امتا همتین کته از دنیتای جیتل   از      نمی

نظرگاه  اپس گرایی رجوی فاصله گرفتیم قتادر  
شایم عمق فجای  را بشداسیم   ستازه بته یتک    
درک جایای رسیایم کته همانتا هتر چته در     
در ن سشکییت  جود داشتت   بته ختورد متا     

دادنا همه آنها در غ   با  اقییت جامیه صا می
 تاد درجه متفا ت بود.  هش
از سحلیل ها گرفته سا بحث هتای انقتیب      

ایتتائولوکیک رجتتوی ستتا مینتتیت   مستتائل   
اجتماعی کته آنهتا مطترح متی کردنتا از یتک       
فرهدگ مدحطی نشات می گرفت کته رجتوی   

حتاال در ایتن گترداب آیتا بته        مدادی آن بتود. 
راحتی   سادگی می شود افتراد خودشتان را از   

وس خیص کددا  هر کس در چدگ این اختاپ
هر متوقییتی ختود  را نجتات دهتا شتاهکار      

 است.
 
 

 
 

در فرقته  ৷ انجمن نجات مرکتز مازنتاران  : گلی
  با ر   های پیچیتاه بته    رجوی با مغزشویی

اشکا  مختلم، ا هان را میتاد کرده   اعتماد را 
از آنها می گیرنا سا جتایی کته افتراد بته ستایه      
خودشان هم شک می کددا   می گویدا دنبالم 

 نیا.
مقاله ای اخیرا در سایت فرقه رجوی نظتر   
را جلر کرد که به نظر می آیتا مدتقتاان ر ی   

گذاشتتدا. ست وا     نقاط اصلی    اقیی ان شتت 
این استت آیتا رجتوی پتس از شکستت هتای       
استراسژیک ختود بته  تیم   اشتتباه ختود       

 هرگز اعتراف کرده است 
حتی یک نمونه هم  جود ناارد که رجتوی  
شکستی را به اناازه سر ستوزنی بترای ختود     
قبو  کرده باشا بر عکتس ر ی افتراد ختود     

ت مصادره می کرد به دور نمونه مثیً در عملیتا 
در غ جا یتتاان  قتتتی شکستتت ختتوردیم      
برگشتیم رجوی گفت شما پشت زن های خود 
گیر بودیا! البته نمونه های دی ر فترا ان استت   

 مجالا نیست که به آنها بپرداز .
در این مقاله در رابطه با حدیم نتژاد عدتوان   

در مقایسته بتا حدیتم نتژاد  قتتی      »می شتود:  
اعنای مرکتزی ستازمان دستت یر متی شتونا      
مس ولیت هتر شکستتی را ابتتاا متوجته ختود      

کددا اما مشی رجوی این است کته ختود را   می
مبرا از هر خطایی نشان دها   مس ولیت سمتا   

ناکامی ها را به د   ادرافیان   پیر ان بیدتوای  
البته بایا ب ویم دقیقاٌ به ختا  زد   «خود بیاناازد

  بسیار درست گفت در داخل سشتکییت فکتر   
اشا که بتوانا از اعما  رجتوی بته   نکدم کسی ب

درستی دفاع کدا چرا کته سداقنتات حتتی در    
بین مس والن درجه یک هتم بستیار باالستت      
قادر نیستدا از رهبتری خودختواه دفتاع کددتا.     
ناگفته نمانا مساله داری جاا شاه هتا از جتایی   
شر ع شا که به همین سداقنات برخوردنا. ستار  

هم احادته کترده     پود سشکییت را د  عامل م
است که خیلی سییین کدداه است. یکتی ختود   
خواهی رجوی   د می مساله انتشار در غ است 
کتته بتته شتتکل سیستتتماسیک در سشتتکییت    
مداسبات فرقه رجوی یومیه   بتی  قفته  جتود    
دارد. دیوار کج سشکییت با در غ سر پا استت    
به همین دلیل اصالت نتاارد   هتر ر ز ریتز     

کییت، رجوی به نیر هتایا متاا    در سش دارد.
در غ می گویا. یک مو توعی را آنقتار سکترار    

کدا که  هن افراد با در غ های سکراری   بتا  می
ر   جدگ سبلیغاسی به نقطه ای متی رستا ستا    
اعنتتای  ابستتته   درگیتتر در نتیجتته سبلیغتتات  
سکراری به شک می رسدا که درست باشا. بته  

ی پیچیتاه  این شکل با مغزشویی   با ر   هتا 
به اشکا  مختلم، بتا گتزار  نویستی   یتا بتا      
نشست های مکرر   با گتو  کتردن نوارهتای    
 بط شاه یا  یایویی یا صوسی در نتیجه ا هان 

 مسعود رجوی به ناموس همرزمانش چشم داشت
 

৷ ر ا اکبری نسر 
 
 

 

 خالص کنند در این گرداب آیا به راحتی و سادگی می شود افراد خودشان را  

 ! نیا دنبالم
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 سوژه

 
 

 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

 

 

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

 یتیم خانه رجوی
 

البته در ادامه مجری رسانه سعوددی ارعرا    
ارنترنشنال که رادش افتاد برای هعف  دررعری   

رع  بثعر را بعه    بهتعر اسعت ا   » آمفه، گفت که
 «زما  دررری مدکدل کنیم!

برق زاهفی، عضد شدرای قضاری رجدی سنا
های خدد برای نمارشنامه که همراه عمله و اکره

سدئف در استکهلم به سعر معی بعرد بعا سع دال      
 سودد رکه خدرد.مجری رسانه آل

به گزارش فراق، وی با شنیف  ارع  سع دال   
از سیما شهرکی مشهدر به سیما ثابت، مبنی بر 

پس از اعالم پارا  جنگ ار  که مجاهفر  چرا 
به مفافوا  میه  کعه بیعیاری از آ  هعا جعزو     
سربازا  و نیروهای مردمی بددنف حمله کردنعف،  
برق از کله اش پررعف و سراسعیمه پاسعا هعای     

 مزخرفی داد.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رجوی  اسارتگاهدر جدید  رسواییسرکوب غرایز انسانی و 
 

 

 « محمود دهقان»فرار قهرمانانه 
 
 
 
 
 
 

 

 سال اسارت ۷۱پس از  به آغوش میهن «یوسف السکانی» بازگشت
  

میودد رجعدی اعتاعاد    کنف را خداب او را ببینف.
داشت که عشق ز  و شدهر را مردا  و زنا  بعه  

ی فرقه  همفررر حائلی بی  عشق آ  ها به رهبر
خداهف شف و او دررر نمی تدانف به هدسرانی هعا  
و شهدترانی های خدد ادامعه داده و سرکدبشعا    

در بخشی از گزارش درفه با  حادق بشر  نمارف.
مععیالدی دربععاره اناععالب   ۵۰۰۲کععه مععار   

مراحع   »ارفئدلدژرک منتشر شفه آمعفه اسعت    
مختلف اناالب ارفئدلدژرک سعازما  مجاهعفر    

هعای اجبعاری افعراد    ددنف از طالقخلق عبارت ب
هععای خععدد مععزدو ، نرععارش مرتععش گععزارش 

انتاععادی، چشععم پدشععی از تمععارالت جنیععی و 
 «ففاکاری جیمی و روحی مطلق برای رهبری.

در ار  فرقهِ کثیعف، فاعم میعودد رجعدی     
مجاز بدد که با هر رعک از زنعا  تشعکیالت هعر     
وقت که بخداهف مالقات خصدصی داشته باشعف  

سرا  فرقه پلیف رجدی حتی  ی نمارف!و کامجدر
به منظدر ماابله با ار  جررا  که خددشا  هعم  
می دانیعتنف روزی دامع  ناپاکشعا  را خداهعف     
گرفععت بثععر هیعع  هععای هفترععی را بععه راه  

نشیتی بدد کعه هعر   « هی  هفتری» انفاختنف.
هفته اعضا مجبدر بددنف در آ  شعرکت کننعف و   

با اکراه، تمام ترواشات ذهنی خدد را باب میائ  
جنیععی در جمععا گععزارش کننععف. خععدد ارعع   

ها سنفی بر رذالت و پیتی سرا  فرقعه  نشیت
رجدی است که با نابددی عزت نفس و کرامعت  

اراده و تثلی  انیانی، اعضا را به ربات هاری فاقف 
رجدی همچنی  بعا برگعزاری    تبفر  می کردنف.

ار  نشیت ها سوی داشت اعضا را از همعفلی و  
اتثاد با رکفگیر دور نمدده و با ارجاد حس تنفعر  
بی  آ  ها اجازه نفهف که با هم متثعف شعفه و   
تصععمیمی خععار  از تصععمیم هععای فرقععه ای    

سرا  بی شرم ار  فرقه، از پیت فطرت  بریرنف.
رر  افراد روی زمی  هیعتنف و در حعالی کعه    ت

خددشا  مانوی برای ازدوا  را رابطه با هعر کعه   
دلشا  بخداهعف نفاشعتنف اعضعای ععادی را بعه      
سععبش فکععر کععرد  بععه همیععر و ازدوا  بععا    
 شفرفترر  شکنجه های روحی آزار می دادنف.

تشکی  خانداده و حق ازدوا  جعزو بنیعادی   
         چ کعس ترر  حادق هر انیعا  اسعت کعه هعی    

نمععی تدانععف آ  را از دررععری سععلش نمارععف امععا 
افرادی که تا کند  در سعرای شعیطانی رجعدی    
مانفنف به سبش جهالت، خدد را هر روز به دوزخ 

 کننف.پروردگار نزدرک می
 
 
 
 

 

بعه دنبعال طعرن کنتعرل       ا اختصاصی فراق
شفرف اعضای وامانعفه در فرقعه رجعدی، توعفاد     

هععای میععتهج  از کامریدترهععای زرععادی فععیلم
بععه گععزارش پاررععاه  کشععف شععف.« ۳اشععر  »

بر اسا  اخبار رسیفه از تثلیلی فراق و -خبری
درو  ماععر فرقععه رجععدی در آلبععانی، رسععداری  

 ۰۰سرکدب هرارز انیانی در فرقه رجدی پس از 
سععال بیععرو  زده و حععا  مشععخ  شععفه کععه 
پیرمردها و پیرز  های فیی  شعفه ارع  فرقعه    
هنرععام انجععام کارهععای روزانععه و احتمععا  بععه   
سرخدشی هک چنف سارت اررانی، فعیلم هعای   

ا بععه صععدرت فارعع  مخفععی در    میععتهج  ر
های داخلی تبادل کرده و در زما  های سییتم

 خاص مشاهفه می کننف.
کشف ار  مدضدع که مولدم نییعت از چعه   
زمانی مرسدم بدده به دنبال طرن کنترل شعفرف  
اعضای ناراضی به منظدر وحشعت از ارتبعاب بعا    

 خانداده و فرار آ  ها صدرت گرفته است.
ژرک در فرقعه رجعدی   پس از اناالب ارفئدلد

که تمامی زنا  از همیرا  خدد طالق گرفتنعف  
و به عاف رجدی درآمفنف، هیچ عضد دررری تعا  
کند  اجازه نفاشته که حتی به همیر خدد فکر 

 را برق گرفت «سنابرق زاهدی»وقتی 
 

سعال   ۳۲رکی از اسیرا  فرقه رجعدی پعس از   « مثمدد دهاا »
« ۳اشعر  »اسارت تدانیت با رک تصمیم قاطا از حصعارهای ذهنعی   

 فرار کنف.
در رک اقفام قهرمانانه از مار  اوار  خرداد ماهش فراق، وی به گزار

تیرانا فعرار کعرد و پعس از چنعف شعش      « مانز»فرقه رجدی در منطاه 
های عمعدمی تیرانعا، بعا کمعک خیعرر  آلبانیعاری بعه        اقامت در مکا 

 خانداده خدد وص  شف.
اش، خدد را سعرپا کعرده و   او هم اکند  با دررافت کمک از خانداده

 اده قدی می خداهف زنفگی جفرفی را برای خدد بیازد.با ار
هنرامی که به سربازی اععزام   ۷۳۳۱مثمدد دهاا  در خرداد ماه 

شفه بدد در عملیات چلچراغ فرقه در منطاه عملیاتی مهرا  اسیر ار  
جنارتکارا  شف و متاسفانه از آ  زما  تا کند  گرفتار مناسبات فرقعه  

 ای بدد.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاا  به شفت عالقمنف به خعانداده خعدد بعدده و گفتعه     مثمدد د
سال پیش داشعته همچنعا  منتظعر او     ۳۲شدد حتی نامزدی که می

 بدده و ازدوا  نکرده است.

فرقه منفعدر رجعدی از   سال اسارت در  ۷۱ردسف  سکانی پس از 
 ار  فرقه نجات پیفا کرد.

بععه گععزارش فععراق بععه ناعع  از انجمعع  نجععات مرکععز سییععتا  و 
سعال زنعفگی آزادانعه و میعتا  در      ۲بلدچیتا ،  سعکانی پعس از   
به میهنش اررا  و  ۷۰۰۷اردربهشت  ۵۳کشدرهای آلبانی و آلما  در 
 آهدش گرم خانداده بازگشت.

 

وستای گیک ساره آباد از تدابا بخش در ر ۷۳۲۷ سکانی متدلف 
  شار شهرستا  نیکشهر استا  سییتا  و بلدچیتا  است.  

تثلیلی فراق بازگشت آقای ردسعف  سعکانی را بعه    -پارراه خبری
کاند  گرم خانداده تبررک و تهنیت عرض نمدده و آرزومنف اسعت بعه   

نی های منتظر به درعفار بعا عزرزانشعا  نعدرا    زودی چشم تمام خانداده
 گردد.
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صثبت می کرده، تکعه پرانعی کعرده کعه ارع       
که سعهیال جوفعر   …دستراه م  درآوردی چیه و

می خداستنف مدضا بریرنفکه معدده سعررا   …و
 جما کرده و از روی آ  پررفه است.

رمععاه مععررم نظععام  وی درخداسععت کععرده د
رمضا  پیر برادرش راببینف، ار  اولی  بار است 
که پذررفته درجما با احترام و اشعر  مطلبعی   

 )جموی( مهمانی بفهفکه مثبت اوست.
سععیاوش، گفتععه بهتععر اسععت  FMازآنجاکععه 

حی  نظام او رادعدت کنف، مررم نظعام در ارع    
رابطه میتایم به بفری رحیمی )می دل حی  

ری برخعدرد بعفی   نظام( مراجوه کعرده کعه بعف   
کرده وگفته ار  میهمانی بازی ها چه ضعرورتی  
دارد، تازه درفه وکافی است و بارف ار  بیعاب را  
برای همه راه بینعفازرم کعه معررم بهعم ررختعه      

 وگزارش انتاادی ندشته است.
فاضله امعامی  درعروز در پنع  کنعارپری در     
جلیه زنا  رفته و سخنرانی کرده که خیلی هم 

ت. ابتفاگفته کاش خددم مت  را میلم بدده اس
آماده کرده بددم زررا ار  معت  انیعجام نعفارد،    

 ولی خددش تصثیثات داد و استفاده کرد.
نیتر  رسترار  امروز به عکس همیشعه در  
نشیت ع.  فعاکتی حتعی مثبعت نخدانعف و در     
نشیت اجراری نیز کعامال سعکدت بعدده اسعت.     
 فهیمه ماحدزی از اوخداسعته کعه بعه مشعارزاده    

 برونفکه قبدل نکرده است.

ضععمنا وی کععه اساسععا کععارگری نمععی داد، 
پیشععنهاد داده هفتععه ای دوبععار بععه آشععرزخانه  
برودکه از ار  طرحش، استابال شفه ولعی ا    
مشخ  شعفه کعه بعه دلیع  ععفم شعرکت و       

 خالص شف  از نشیت های اجراری است.
مهنازابدذررععا   سععرحال اسععت و خععفمات  

، اتاق کعارش هعم بعه    آمدزشی را تثدر  گرفته
بنرال کنار ثررا منتا  شف و با شعهزاد احیعانی   

 هم اتاق شف که راضی است.
ناهیف طهماسعش  در آشعرزخانه خیلعی بعه     
نفراتش سیا می زنف و آنها را خرد می کنف بعه  
طدری که پری امیعرزاده گفتعه از برخدردهعای    
ناهیععف، روی انریععزه هععای خععددم بععرده و شععک 

ر میهمانی مار و ارتباطات درشش نیز د …کنم می
که زهره اخیانی هم بدده، شرکت نکرده وگفته از 

 ار  کارها خدشم نمی آرف.
موصدمه هیاثی  وی گزارشی حدل شغش 
 کفش و نامه های مختلفی که در ار  رابطه

دادنف ندشته که چرا گفتنف برای همه کفش 
 ار  کارها را …هیت و تضاد ح  است و

ر  فضا را برای خداهرا  تدانم هضم کنم و انمی
 ...پاری  می دانم

رهبرا  فرقه ترورریتی رجدی سال ها با 
همی  شیده ها اعضای خدد را سرگرم و 
مغزشدری نمدده و از آ  ها برای دستیابی به 

 اهفافشا  بهره برداری می کننف.
 
 
 
 
 

 

 
 

به جرات می تعدا    ا سرورس سیاسی فراق 
رکی از جعفی  « عملیات جاری»مفعی شف که 

ترر  ابزار سعرکدب فعردی و جموعی در فرقعه     
 رجدی است.

تثلیلعی فعراق،    -به گعزارش پاررعاه خبعری   
عملیععات جععاری در فرقععه رجععدی ماننععف رععک 
دوربی  مفار بیته ای است که خدد فعرد آ  را  

لعش بعک   کنترل کرده و بوف در نشیتی بارعف ف 
کارهای روزمره خدد را بعه بایعه نشعا  بفهعف.     
کیععی نمععی تدانععف رععک روز در نشیععت هععای 
مخت  عملیات جاری هیبت کنعف و رعا فاکعت    

اخیرا سنفی  روزانه خددش را ثبت نکرده باشف.
دررر از عملیات هعای جعاری بعه دسعت فعراق      

دهف زنا  گرفتعار در فرقعه   رسیفه که نشا  می
گعزارش ندریعی    رجدی چردنه علیعه همعفررر  

کرده و بعه شعیده عصعر حجعر روزگعار سعرری       
به گزارش فراق، در گعزارش پعیش رو    کننف.می

متدجه خداهیف شف کعه زنعا م مغزشعدری شعفه     
چردنه سر میائ  عادی در زنفگی روزها درگیر 

 زم به تدضیح است که گزارش زرعر   می شدنف.
مربدب به جما بنفی عملیات هعای جعاری در   

ها که تدسم می د   نشیت گذشته می باشف
   تنظیم شفه 

تهمینه و منظر صفر  روز گذشته تهمینه از 
طررق ناهیف طاعت رک کتعاب تاررخچعه بعرای    
منظرصفر فرستاده که نمی دانیم  ی آ  نامعه  
ای گذاشته راخیر. منظر نیز در ار  رابطه بعرای  
تهمینه جدابی ندشته که به تهمینه داده نشعفه،  

است که حرص و جدش نخدر مضمد  نامه ار  
چد  سلدل های مغعزت ازبعی  معی رود  بعه     
جای آ  تا می تدانی سبزرجات آبرز بخدر، مع   
ار  روزها علم پزشکی ام زرعاد شعفه چعد  بعه     
تمام تلدرزرد  هعا دسترسعی دارم و معی دانعم     

. ضمنا افطاری نعزد  …دنیای بیرو  چه خبراست
خیر خ فهیمه بدده ابتفاگفته نمی آرم ولی بعا تعا  

 رفته است.
شمیی زرگرا   در نشیت خبر وقتی مدده 
حدل دستراه آب بنفی و بثعر خعداهر معررم    
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 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

ی علی اکرامی، عضد جفاشفه از فرقعه رجعد  
طعی رادداشعتی از خعاطرات لثظعه تمعا  بععا      
خانداده اش پس از رهاری ندشت  بعزر  تعرر    
تثدلی که کمپ آمررکعاری )تیعف( را هعرق در    
شادی و شدر و شوف کرد، خبر برقراری ارتبعاب  

 تلفنی اعضا با خانداده هارشا  در اررا  بدد.
بوف از سالها اعضا به لثاظ عاطفی با خانداده 

خدردنعف. برخعی ماننعف مع       هارشا  پیدنف می
سال بدد که کدچک ترر  خبری از  ۵۰بیش از 

خانداده نفاشتم. در تمامی ار  سالیا  فام رک 
نامه از پیر عمدرم در انرلیتا  از طررق رکی از 
هدادارا  که از ار  کشدر برای مامدررت به عراق 
آمفه بدد دررافت کرده بددم که البته ارع  نامعه   

ه و بعه منظعدر جعذب پیعر     هم با طرن و برنامع 
عمدرم از طررق برقراری ارتباب با مع  صعدرت   
گرفته بدد. نامه که به دسعتم رسعیف درعفم بعاز     
است. در حضدر میع دلم نامعه را نخدانعفه پعاره     
کردم و اعتراض کردم چرا بارف نامعه شخصعی و   

خاندادگی اعضا باز و خدانفه شدد و حاضعر هعم   
تیعش ترفنعف   نشفم پاسا نامه را بفهم و بفر  تر

با شعروع برقعراری تمعا      فرقه شکیت خدرد.
های تلفنی در تیف هر روز اعضا را به ندبت صفا 
می زدنف. می دل برقعراری تمعا  رعک خعانم     
افغانی بنام فاطمه بدد که در ارتعش آمررکعا بعه    
عنععدا  متععرجم خععفمت مععی کععرد و فععرد     

ای بنام وهعاب کعه بعه زبعا  انرلییعی      جفاشفه
کرد. بچه هعا بعا   همراهی میتیلم داشت، او را 

شدق عجیبی به سمت چادر تلف  می رفتنعف و  
به هنرام اعالم نام و ندبت آنها گدری در آسعما   

ها، م  وضعویت  پرواز می کردنف. با ادامه تما 
مبهمی داشتم. تا آ  لثظه هیچ اقعفامی بعرای   
درخداست تما  نکرده بددم، هندز آثار مخعرب  

ون و روانععم مغزشععدری سععالیا  بععر ذهعع  و ر  
سنرینی می کرد. با وجدد ارنکه نزدرعک بعه دو   
سال از اسارت فیزرکی مناسعبات فرقعه رجعدی    
رهاری پیفا کرده بددم، ولعی بعه لثعاظ ذهنعی     

هندز اسیر آ  الاائات بددم. هندز عنصر خعانداده  
و نام اررا  برارم رک تابد بعدد. نعام ارعرا  تثعت     

انعت  تاثیر تبلیغات فرربنفه رجدی شکنجه و خی
به دوستانم را تفاعی می کرد. با خدد عهف بیته 
بددم که در کمپ آمررکاری ها بمیرم ولی پعارم  
به اررا  نرسف تا مجبدر نشدم در مااب  مامدرر  

هرورم افکعارم   اررا  کرنش کرده و سر خم کنم.
را در خدد قف  کرده بدد. دوستانی که با هعم در  

دنف رک چادر بددرم خیلی با م  صثبت می کر
تا م  را قعانا کننعف کعه بعا خعانداده ام تمعا        
بریرم. می دلی  تشعکیالت سعالیا  در تدجیعه    
ممندعیت تما  با خعانداده هعا، بثعر امنیعت     
جانی خانداده های ما را بهانه کعرده بددنعف. کعه    
اگر تما  بریررم آنهعا تدسعم حکدمعت ارعرا      
دستریر و شکنجه و حتی اعفام خداهنعف شعف.   

دروغ ها ما برای حفظ جا  و  تثت تاثیر همی 
سالمتی آنها اصراری به گرفت  تمعا  از خعدد   

 …نشا  نمی دادرم
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 نتوانستم برای خواهر مریم در شب قدر نامه بنویسم
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صثبت می کرده، تکعه پرانعی کعرده کعه ارع       
که سعهیال جوفعر   …دستراه م  درآوردی چیه و

می خداستنف مدضا بریرنفکه معدده سعررا   …و
 جما کرده و از روی آ  پررفه است.

رمععاه مععررم نظععام  وی درخداسععت کععرده د
رمضا  پیر برادرش راببینف، ار  اولی  بار است 
که پذررفته درجما با احترام و اشعر  مطلبعی   

 )جموی( مهمانی بفهفکه مثبت اوست.
سععیاوش، گفتععه بهتععر اسععت  FMازآنجاکععه 

حی  نظام او رادعدت کنف، مررم نظعام در ارع    
رابطه میتایم به بفری رحیمی )می دل حی  

ری برخعدرد بعفی   نظام( مراجوه کعرده کعه بعف   
کرده وگفته ار  میهمانی بازی ها چه ضعرورتی  
دارد، تازه درفه وکافی است و بارف ار  بیعاب را  
برای همه راه بینعفازرم کعه معررم بهعم ررختعه      

 وگزارش انتاادی ندشته است.
فاضله امعامی  درعروز در پنع  کنعارپری در     
جلیه زنا  رفته و سخنرانی کرده که خیلی هم 

ت. ابتفاگفته کاش خددم مت  را میلم بدده اس
آماده کرده بددم زررا ار  معت  انیعجام نعفارد،    

 ولی خددش تصثیثات داد و استفاده کرد.
نیتر  رسترار  امروز به عکس همیشعه در  
نشیت ع.  فعاکتی حتعی مثبعت نخدانعف و در     
نشیت اجراری نیز کعامال سعکدت بعدده اسعت.     
 فهیمه ماحدزی از اوخداسعته کعه بعه مشعارزاده    

 برونفکه قبدل نکرده است.

ضععمنا وی کععه اساسععا کععارگری نمععی داد، 
پیشععنهاد داده هفتععه ای دوبععار بععه آشععرزخانه  
برودکه از ار  طرحش، استابال شفه ولعی ا    
مشخ  شعفه کعه بعه دلیع  ععفم شعرکت و       

 خالص شف  از نشیت های اجراری است.
مهنازابدذررععا   سععرحال اسععت و خععفمات  

، اتاق کعارش هعم بعه    آمدزشی را تثدر  گرفته
بنرال کنار ثررا منتا  شف و با شعهزاد احیعانی   

 هم اتاق شف که راضی است.
ناهیف طهماسعش  در آشعرزخانه خیلعی بعه     
نفراتش سیا می زنف و آنها را خرد می کنف بعه  
طدری که پری امیعرزاده گفتعه از برخدردهعای    
ناهیععف، روی انریععزه هععای خععددم بععرده و شععک 

ر میهمانی مار و ارتباطات درشش نیز د …کنم می
که زهره اخیانی هم بدده، شرکت نکرده وگفته از 

 ار  کارها خدشم نمی آرف.
موصدمه هیاثی  وی گزارشی حدل شغش 
 کفش و نامه های مختلفی که در ار  رابطه

دادنف ندشته که چرا گفتنف برای همه کفش 
 ار  کارها را …هیت و تضاد ح  است و

ر  فضا را برای خداهرا  تدانم هضم کنم و انمی
 ...پاری  می دانم

رهبرا  فرقه ترورریتی رجدی سال ها با 
همی  شیده ها اعضای خدد را سرگرم و 
مغزشدری نمدده و از آ  ها برای دستیابی به 

 اهفافشا  بهره برداری می کننف.
 
 
 
 
 

 

 
 

به جرات می تعدا    ا سرورس سیاسی فراق 
رکی از جعفی  « عملیات جاری»مفعی شف که 

ترر  ابزار سعرکدب فعردی و جموعی در فرقعه     
 رجدی است.

تثلیلعی فعراق،    -به گعزارش پاررعاه خبعری   
عملیععات جععاری در فرقععه رجععدی ماننععف رععک 
دوربی  مفار بیته ای است که خدد فعرد آ  را  

لعش بعک   کنترل کرده و بوف در نشیتی بارعف ف 
کارهای روزمره خدد را بعه بایعه نشعا  بفهعف.     
کیععی نمععی تدانععف رععک روز در نشیععت هععای 
مخت  عملیات جاری هیبت کنعف و رعا فاکعت    

اخیرا سنفی  روزانه خددش را ثبت نکرده باشف.
دررر از عملیات هعای جعاری بعه دسعت فعراق      

دهف زنا  گرفتعار در فرقعه   رسیفه که نشا  می
گعزارش ندریعی    رجدی چردنه علیعه همعفررر  

کرده و بعه شعیده عصعر حجعر روزگعار سعرری       
به گزارش فراق، در گعزارش پعیش رو    کننف.می

متدجه خداهیف شف کعه زنعا م مغزشعدری شعفه     
چردنه سر میائ  عادی در زنفگی روزها درگیر 

 زم به تدضیح است که گزارش زرعر   می شدنف.
مربدب به جما بنفی عملیات هعای جعاری در   

ها که تدسم می د   نشیت گذشته می باشف
   تنظیم شفه 

تهمینه و منظر صفر  روز گذشته تهمینه از 
طررق ناهیف طاعت رک کتعاب تاررخچعه بعرای    
منظرصفر فرستاده که نمی دانیم  ی آ  نامعه  
ای گذاشته راخیر. منظر نیز در ار  رابطه بعرای  
تهمینه جدابی ندشته که به تهمینه داده نشعفه،  

است که حرص و جدش نخدر مضمد  نامه ار  
چد  سلدل های مغعزت ازبعی  معی رود  بعه     
جای آ  تا می تدانی سبزرجات آبرز بخدر، مع   
ار  روزها علم پزشکی ام زرعاد شعفه چعد  بعه     
تمام تلدرزرد  هعا دسترسعی دارم و معی دانعم     

. ضمنا افطاری نعزد  …دنیای بیرو  چه خبراست
خیر خ فهیمه بدده ابتفاگفته نمی آرم ولی بعا تعا  

 رفته است.
شمیی زرگرا   در نشیت خبر وقتی مدده 
حدل دستراه آب بنفی و بثعر خعداهر معررم    
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ی علی اکرامی، عضد جفاشفه از فرقعه رجعد  
طعی رادداشعتی از خعاطرات لثظعه تمعا  بععا      
خانداده اش پس از رهاری ندشت  بعزر  تعرر    
تثدلی که کمپ آمررکعاری )تیعف( را هعرق در    
شادی و شدر و شوف کرد، خبر برقراری ارتبعاب  

 تلفنی اعضا با خانداده هارشا  در اررا  بدد.
بوف از سالها اعضا به لثاظ عاطفی با خانداده 

خدردنعف. برخعی ماننعف مع       هارشا  پیدنف می
سال بدد که کدچک ترر  خبری از  ۵۰بیش از 

خانداده نفاشتم. در تمامی ار  سالیا  فام رک 
نامه از پیر عمدرم در انرلیتا  از طررق رکی از 
هدادارا  که از ار  کشدر برای مامدررت به عراق 
آمفه بدد دررافت کرده بددم که البته ارع  نامعه   

ه و بعه منظعدر جعذب پیعر     هم با طرن و برنامع 
عمدرم از طررق برقراری ارتباب با مع  صعدرت   
گرفته بدد. نامه که به دسعتم رسعیف درعفم بعاز     
است. در حضدر میع دلم نامعه را نخدانعفه پعاره     
کردم و اعتراض کردم چرا بارف نامعه شخصعی و   

خاندادگی اعضا باز و خدانفه شدد و حاضعر هعم   
تیعش ترفنعف   نشفم پاسا نامه را بفهم و بفر  تر

با شعروع برقعراری تمعا      فرقه شکیت خدرد.
های تلفنی در تیف هر روز اعضا را به ندبت صفا 
می زدنف. می دل برقعراری تمعا  رعک خعانم     
افغانی بنام فاطمه بدد که در ارتعش آمررکعا بعه    
عنععدا  متععرجم خععفمت مععی کععرد و فععرد     

ای بنام وهعاب کعه بعه زبعا  انرلییعی      جفاشفه
کرد. بچه هعا بعا   همراهی میتیلم داشت، او را 

شدق عجیبی به سمت چادر تلف  می رفتنعف و  
به هنرام اعالم نام و ندبت آنها گدری در آسعما   

ها، م  وضعویت  پرواز می کردنف. با ادامه تما 
مبهمی داشتم. تا آ  لثظه هیچ اقعفامی بعرای   
درخداست تما  نکرده بددم، هندز آثار مخعرب  

ون و روانععم مغزشععدری سععالیا  بععر ذهعع  و ر  
سنرینی می کرد. با وجدد ارنکه نزدرعک بعه دو   
سال از اسارت فیزرکی مناسعبات فرقعه رجعدی    
رهاری پیفا کرده بددم، ولعی بعه لثعاظ ذهنعی     

هندز اسیر آ  الاائات بددم. هندز عنصر خعانداده  
و نام اررا  برارم رک تابد بعدد. نعام ارعرا  تثعت     

انعت  تاثیر تبلیغات فرربنفه رجدی شکنجه و خی
به دوستانم را تفاعی می کرد. با خدد عهف بیته 
بددم که در کمپ آمررکاری ها بمیرم ولی پعارم  
به اررا  نرسف تا مجبدر نشدم در مااب  مامدرر  

هرورم افکعارم   اررا  کرنش کرده و سر خم کنم.
را در خدد قف  کرده بدد. دوستانی که با هعم در  

دنف رک چادر بددرم خیلی با م  صثبت می کر
تا م  را قعانا کننعف کعه بعا خعانداده ام تمعا        
بریرم. می دلی  تشعکیالت سعالیا  در تدجیعه    
ممندعیت تما  با خعانداده هعا، بثعر امنیعت     
جانی خانداده های ما را بهانه کعرده بددنعف. کعه    
اگر تما  بریررم آنهعا تدسعم حکدمعت ارعرا      
دستریر و شکنجه و حتی اعفام خداهنعف شعف.   

دروغ ها ما برای حفظ جا  و  تثت تاثیر همی 
سالمتی آنها اصراری به گرفت  تمعا  از خعدد   

 …نشا  نمی دادرم
 

 

 

 رفته در فرقه سرکوبگر رجوی های جاری لواسناد جدید از عملیات

 نتوانستم برای خواهر مریم در شب قدر نامه بنویسم
 بندی مریم رجوی تکه پرانی کردهدر نشست آب« شمسی زرگران»
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 سوژه

 
 

 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

 

 

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

 یتیم خانه رجوی
 

البته در ادامه مجری رسانه سعوددی ارعرا    
ارنترنشنال که رادش افتاد برای هعف  دررعری   

رع  بثعر را بعه    بهتعر اسعت ا   » آمفه، گفت که
 «زما  دررری مدکدل کنیم!

برق زاهفی، عضد شدرای قضاری رجدی سنا
های خدد برای نمارشنامه که همراه عمله و اکره

سدئف در استکهلم به سعر معی بعرد بعا سع دال      
 سودد رکه خدرد.مجری رسانه آل

به گزارش فراق، وی با شنیف  ارع  سع دال   
از سیما شهرکی مشهدر به سیما ثابت، مبنی بر 

پس از اعالم پارا  جنگ ار  که مجاهفر  چرا 
به مفافوا  میه  کعه بیعیاری از آ  هعا جعزو     
سربازا  و نیروهای مردمی بددنف حمله کردنعف،  
برق از کله اش پررعف و سراسعیمه پاسعا هعای     

 مزخرفی داد.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رجوی  اسارتگاهدر جدید  رسواییسرکوب غرایز انسانی و 
 

 

 « محمود دهقان»فرار قهرمانانه 
 
 
 
 
 
 

 

 سال اسارت ۷۱پس از  به آغوش میهن «یوسف السکانی» بازگشت
  

میودد رجعدی اعتاعاد    کنف را خداب او را ببینف.
داشت که عشق ز  و شدهر را مردا  و زنا  بعه  

ی فرقه  همفررر حائلی بی  عشق آ  ها به رهبر
خداهف شف و او دررر نمی تدانف به هدسرانی هعا  
و شهدترانی های خدد ادامعه داده و سرکدبشعا    

در بخشی از گزارش درفه با  حادق بشر  نمارف.
مععیالدی دربععاره اناععالب   ۵۰۰۲کععه مععار   

مراحع   »ارفئدلدژرک منتشر شفه آمعفه اسعت    
مختلف اناالب ارفئدلدژرک سعازما  مجاهعفر    

هعای اجبعاری افعراد    ددنف از طالقخلق عبارت ب
هععای خععدد مععزدو ، نرععارش مرتععش گععزارش 

انتاععادی، چشععم پدشععی از تمععارالت جنیععی و 
 «ففاکاری جیمی و روحی مطلق برای رهبری.

در ار  فرقهِ کثیعف، فاعم میعودد رجعدی     
مجاز بدد که با هر رعک از زنعا  تشعکیالت هعر     
وقت که بخداهف مالقات خصدصی داشته باشعف  

سرا  فرقه پلیف رجدی حتی  ی نمارف!و کامجدر
به منظدر ماابله با ار  جررا  که خددشا  هعم  
می دانیعتنف روزی دامع  ناپاکشعا  را خداهعف     
گرفععت بثععر هیعع  هععای هفترععی را بععه راه  

نشیتی بدد کعه هعر   « هی  هفتری» انفاختنف.
هفته اعضا مجبدر بددنف در آ  شعرکت کننعف و   

با اکراه، تمام ترواشات ذهنی خدد را باب میائ  
جنیععی در جمععا گععزارش کننععف. خععدد ارعع   

ها سنفی بر رذالت و پیتی سرا  فرقعه  نشیت
رجدی است که با نابددی عزت نفس و کرامعت  

اراده و تثلی  انیانی، اعضا را به ربات هاری فاقف 
رجدی همچنی  بعا برگعزاری    تبفر  می کردنف.

ار  نشیت ها سوی داشت اعضا را از همعفلی و  
اتثاد با رکفگیر دور نمدده و با ارجاد حس تنفعر  
بی  آ  ها اجازه نفهف که با هم متثعف شعفه و   
تصععمیمی خععار  از تصععمیم هععای فرقععه ای    

سرا  بی شرم ار  فرقه، از پیت فطرت  بریرنف.
رر  افراد روی زمی  هیعتنف و در حعالی کعه    ت

خددشا  مانوی برای ازدوا  را رابطه با هعر کعه   
دلشا  بخداهعف نفاشعتنف اعضعای ععادی را بعه      
سععبش فکععر کععرد  بععه همیععر و ازدوا  بععا    
 شفرفترر  شکنجه های روحی آزار می دادنف.

تشکی  خانداده و حق ازدوا  جعزو بنیعادی   
         چ کعس ترر  حادق هر انیعا  اسعت کعه هعی    

نمععی تدانععف آ  را از دررععری سععلش نمارععف امععا 
افرادی که تا کند  در سعرای شعیطانی رجعدی    
مانفنف به سبش جهالت، خدد را هر روز به دوزخ 

 کننف.پروردگار نزدرک می
 
 
 
 

 

بعه دنبعال طعرن کنتعرل       ا اختصاصی فراق
شفرف اعضای وامانعفه در فرقعه رجعدی، توعفاد     

هععای میععتهج  از کامریدترهععای زرععادی فععیلم
بععه گععزارش پاررععاه  کشععف شععف.« ۳اشععر  »

بر اسا  اخبار رسیفه از تثلیلی فراق و -خبری
درو  ماععر فرقععه رجععدی در آلبععانی، رسععداری  

 ۰۰سرکدب هرارز انیانی در فرقه رجدی پس از 
سععال بیععرو  زده و حععا  مشععخ  شععفه کععه 
پیرمردها و پیرز  های فیی  شعفه ارع  فرقعه    
هنرععام انجععام کارهععای روزانععه و احتمععا  بععه   
سرخدشی هک چنف سارت اررانی، فعیلم هعای   

ا بععه صععدرت فارعع  مخفععی در    میععتهج  ر
های داخلی تبادل کرده و در زما  های سییتم

 خاص مشاهفه می کننف.
کشف ار  مدضدع که مولدم نییعت از چعه   
زمانی مرسدم بدده به دنبال طرن کنترل شعفرف  
اعضای ناراضی به منظدر وحشعت از ارتبعاب بعا    

 خانداده و فرار آ  ها صدرت گرفته است.
ژرک در فرقعه رجعدی   پس از اناالب ارفئدلد

که تمامی زنا  از همیرا  خدد طالق گرفتنعف  
و به عاف رجدی درآمفنف، هیچ عضد دررری تعا  
کند  اجازه نفاشته که حتی به همیر خدد فکر 

 را برق گرفت «سنابرق زاهدی»وقتی 
 

سعال   ۳۲رکی از اسیرا  فرقه رجعدی پعس از   « مثمدد دهاا »
« ۳اشعر  »اسارت تدانیت با رک تصمیم قاطا از حصعارهای ذهنعی   

 فرار کنف.
در رک اقفام قهرمانانه از مار  اوار  خرداد ماهش فراق، وی به گزار

تیرانا فعرار کعرد و پعس از چنعف شعش      « مانز»فرقه رجدی در منطاه 
های عمعدمی تیرانعا، بعا کمعک خیعرر  آلبانیعاری بعه        اقامت در مکا 

 خانداده خدد وص  شف.
اش، خدد را سعرپا کعرده و   او هم اکند  با دررافت کمک از خانداده

 اده قدی می خداهف زنفگی جفرفی را برای خدد بیازد.با ار
هنرامی که به سربازی اععزام   ۷۳۳۱مثمدد دهاا  در خرداد ماه 

شفه بدد در عملیات چلچراغ فرقه در منطاه عملیاتی مهرا  اسیر ار  
جنارتکارا  شف و متاسفانه از آ  زما  تا کند  گرفتار مناسبات فرقعه  

 ای بدد.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاا  به شفت عالقمنف به خعانداده خعدد بعدده و گفتعه     مثمدد د
سال پیش داشعته همچنعا  منتظعر او     ۳۲شدد حتی نامزدی که می

 بدده و ازدوا  نکرده است.

فرقه منفعدر رجعدی از   سال اسارت در  ۷۱ردسف  سکانی پس از 
 ار  فرقه نجات پیفا کرد.

بععه گععزارش فععراق بععه ناعع  از انجمعع  نجععات مرکععز سییععتا  و 
سعال زنعفگی آزادانعه و میعتا  در      ۲بلدچیتا ،  سعکانی پعس از   
به میهنش اررا  و  ۷۰۰۷اردربهشت  ۵۳کشدرهای آلبانی و آلما  در 
 آهدش گرم خانداده بازگشت.

 

وستای گیک ساره آباد از تدابا بخش در ر ۷۳۲۷ سکانی متدلف 
  شار شهرستا  نیکشهر استا  سییتا  و بلدچیتا  است.  

تثلیلی فراق بازگشت آقای ردسعف  سعکانی را بعه    -پارراه خبری
کاند  گرم خانداده تبررک و تهنیت عرض نمدده و آرزومنف اسعت بعه   

نی های منتظر به درعفار بعا عزرزانشعا  نعدرا    زودی چشم تمام خانداده
 گردد.
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 تحلیل

 

 

 

 مصداق روشنی از تروریسم اقتصادی است.
نکته قابل توجه دیگر که بیانگر نگاا  تاو م   
زد  و نخ نما شاد  او و ییاه  ام  کار وی در     
آمریکا می باشد بیان جمالت تکاراری در باا    
ضعه جمهوری اساالمی اسات وزیار جارجاه     

در « ۳ اشار  »سابق آمریکا در بازدید از زندان 
آلبااانیگ ت:ااته جمهااوری اسااالمی ایااران در   

«  اا ساا   د »ترین موقعیت جود یای  ضعیه
این ادعا در حالی مطرح شاد    تذشته قرار دارد.
تیر ساا  تذشاته نیاه کاه      ۹۱است که پمپئو 

 نااوز ساامت وزیاار جارجااه آمریکااا را برعهااد  
داشت در پیامی باه یان نتسات مناا دین در     

:ته باود کاه جمهاوری    تیراناگ پایتخت آلبانیگ ت
و « تاارینضااعیه»اسااالمی ایااران اکنااون در  

شرایط جود از آغااز موجودیات   « ترینبحرانی»
اظهارات مضاحن او   این نظام قرار تر ته است.

و دارو دسااته ا رایاای جمهااوری جوا ااان در  
با ارائه تحلیلهای بی پایاه   ۱۹آمریکا که در سا  
جمهاوری اسااالمی ایااران  »مادعی بودنااد کااه  

پیاروزی ههال ساالگی اا را نخوا اد     جتن 
 نوز به عنوان موضوعی یناه در محا ال   « دید

دوم آنکاه   سیاسی و رسانه ای مطرح می شاود. 
پمپئو در حالی حمایت جود را از آنچاه جریاان   
اصلی مداومت در برابر جمهاوری اساالمی مای    
نامدگادامه می د د که دولت این کتور تا هناد  

تی مناا دین از  سا  قبل بدلیل رویکرد تروریسا 
ندش داشتن در قتل شهروندان ایااتت  »جمله 

حملاه  »و نیاه  « ۹۱۹۱متحد  در ایران در د ه 
این  رقه را در « ۹۱۱۱در جاک آمریکا در سا  

 هرست سازمانهای تروریساتی ایااتت متحاد     
 ای قرار داد  بود که البته در هارهو  سیاست

باه آن   ۱۱۹۱تروریسم پاروری اوباماا در ساا     
   اتمه داد.ج

آنکاه تداارن حمایات پمپئاو از  رقاه       سوم
تروریستی رجوی با مواضع دولتماردان کناونی   
آمریکا و تحرکات عملی غار  در قباا  برجای    
اعتراضات محدود نسبت به شرایط اقتصادی در 

« ناد پارای   »ایران جای تامال بیتاتری دارد.   
سااخنگوی وزارت جارجااه آمریکااا در اقاادامی  

ت به امور داجلای ایاران باا    مداجله جویانه نسب
انتتار توییتی اعالم کرد از اعتراضاات در ایاران   

کند! و مواضاع جاود را قاوت قلا      حمایت می
 برای آشو  سازان در ایران دانسته است.

بااه نوشااته نورنیااوزگ شاابا ت ر تاااری     
دولتمردان تذشته و حا  آمریکا نتان می د د 
 که در مدام مخال:ت و دشمنی علیه ملت ایاران 
از سوی دولت آمریکاگ ت:اوتی میان دماوکرات و  

 جمهوری جوا  وجود ندارد.
اترهاااه اقااادامات پمپئاااو در حمایااات از 
من:ورترین ترو ن ضداندال  نهد مردم ایارانگ  
نمااایش وقیحانااه ای از دشاامنی آشااکارین   
سیاستمدار آمریکایی باا ایاران و ایرانای اسات     
لایکن ایان ر تاار و ساایر اظهاارات و اقادامات       

اشینگتن را باید به عنوان رویکرد ثابات دولات   و
این کتور اعم از جمهوری جوا  و دماوکرات در  
قبا  جمهوری اسالمی ایران تحلیال کارد و در   
تعیااین سیاسااتهای را بااردی کتااور در قبااا  
 غر  بویژ  آمریکا به آن مورد توجه قرار داد.

 
 
 
 
 
 
 
 

وزیر جارجاه آمریکاا در دوران   ماین پمپئو 
 ۹۰۱۹اردیبهتت  ۱۲ترامپگ بعدازظهر دوشنبه 

در س:ر به آلبانی در اردوتا ی که کمپ اشار   
شود با سارکرد   رقاه تروریساتی    نامید  می ۳

 رجوی دیدار کرد.
بااه تااهارا  ااراقگ رجااوی  ااا بااا تهیااه   
رپرتاژ ای تبلیغاتی مختله از این دیدار تاالا  

را به عنوان واقعه ای مهام   کردند که این رجداد
پمپئو نیاه در جریاان    و تاثیرتذار معر ی کنند.

ت:تگو با سرکرد   رقه ادعا اای ناخ نماا شاد      
قدیمی اا علیاه جمهاوری اساالمی ایاران را     
تکرار کرد و  مهمان تالا نمود تا این ترو ن 

ای مهام بارای ا ادا  ضاد     تروریستی را مهر 
ایان رویکارد از    اتخاذ ایرانی آمریکا معر ی کند.

سوی پمپئو در حاالی اسات کاه ساران  رقاه      
رجوی نیه در رویه ای ثابت با برجساته ساازی   
آنچه اقدامات جود علیه جمهوری اسالمی مای  

ای ارزناد   نامند تالا می کنند تا جود را مهر 
در با  دیدار پمپئاو   برای آمریکا معر ی نمایند.

از کمپ سالمندان مدعی مباارز  باا جمهاوری    
 اسالمی ایران هند نکته قابل توجه استه

نخست ما یت و شخصیت پمپئو و حمایت 
مستمر وی به عنوان ین مدام ساابق آمریکاا از   
ترو کاای تروریسااتی اساات. کارنامااه ننگااین  
منا دین در کتتار مردم بیگنا  و  مدساتی باا   
دشمنان قسام جاورد  ایارانگ ازایان ترو ان      

سااجته   ههر  ای بسیار من:ور نهد ملات ایاران  
بسیار روشن است کاه ایان مداام ساابق      است.

آمریکایی که البته ت:ته می شود جاود را بارای   
شرکت در انتخابات آتی ریاسات جمهاوری در   
ایان کتااور اماااد  ماای کنااد باادلیل سااوابدش  
درسازمان دادن به تروریسم دولتای وا ماه ای   
نساابت بااه  مرا اای و حمایاات از یاان تاارو  

د د کاه  دن نتان میاسناد مت تروریستی ندارد.
ترین متولیان ترور ساردار ساپهبد   یکی از اصلی

شهید حاج قاسم سلیمانی مایان پمپئاو وزیار    
جارجه سابق آمریکا بود  است. در  مین حاا   
پمپئااو از یراحااان و منریااان سیاساات  تااار  

 حداکثری بر علیه مردم ایران بود  است.
اجرای این برنامه که با تحاریم  اای  ماه    

ی در حاوز  غاذا و دارو  مارا  باود      جانبه حت

 ردبیلا استانمرکز       اردبیل استانمرکز      
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کمینگاا  بارای کسای کااه از پایش باا جاادا و      
پیامبرا مبارز  کارد  باودآ آنهاا ساوتند یااد      

جاه نیکای  و جادمتنگ نظاری     »کنند کهه می
د د که آنهاا  توا ی می اما جداوند« ایم.نداشته

آنهاا را در ههاار    دروغگو  ستند. این آیه ا د 
 کندهقسمت زیر جالصه می

منظور آنها این باود کاه باا ایان عمال       –۹
به مسالمانان برساانند  ضاارارا ن.    « ضرر و زیانی»
و بازتتت دادن مردم « تدویت مبانی ک:ر» –۱

قاه  ایناد ت:ر –۳به وضع قبل از اسالم  وَ کُ:ْرا ن. 
 وَ تَ:ْرِیدااا  بَاای نَ « در میااان صاا:و  مساالمانان

الْمُاامْماناینَنآ زیاارا بااا اجتماااد ترو اای در ایاان  
که نهدیان آن باود و یاا    « قبا»مسندگ مسند 

مسند پیامبر صلّی اللّاه علیاه و آلاه کاه از آن     
ا تااد. از ایان جملاهگ     اصله داشت از رونق مای 

آن آید که نباید  اصله بین مساجد هنین بر می
هنان باشد که روی اجتماد یکدیگر اثر بگذارند. 

مرکاه و  »آجرین  د  آنها ایان باود کاهه     –۰
کانونی برای کسای کاه باا جادا و پیاامبرا از      
پیش مبارز  کارد  باود  و ساوابق ساوئش بار      
 مگان روشن بودن بسازند تا از این پایگا  ن:ااقگ  

  وَ إِر صادا  لامَانْ «  ای جود را عملی سازندبرنامه
 حارَ َ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ مانْ قَب لُن.

ای دیگار از ا ادا    پرد  ۹۹۱جداوند در آیۀ
منا دان بابت ساجت این مسند را مطرح کرد گ 

یعنی این بنایی را که آنهاا سااجتندگ   ه  رمایدمی
 موار  به صورت ین وسیله شن و تردیادگ در  

شاان  ماندآ مگر اینکه دلهایشان باقی میدلهای
پار  شود  و بمیرندآ وترنهگ  رته از د  آنها  پار 

 رودنآ و جداوند دانا و حکیم است.بیرون نمی
در این آیه اشار  باه لناجات و سرساختی    

تویده آنها هنان در کار جاود  منا دان کرد گ می
سرسختند و در ن:اق سرتردانگ و در تااریکی و  

بناایی را کاه   »ظلمت ک:ر حیرانناد کاه حتای    
کردناد  ماوار  باه عناوان یان      جودشان بر پا 

عامل شن و تردید اا یاا یان نتیناه شان و     
مانادگ مگار ایان    تردید اا در قلو  آنها باقی می

 ای آنها قطعه قطعه شود و بمیرندآ لاذا  که د 
اتر به پیامبرا دستور مبارز  و در م کوبیادن  
هنین بنای ظاا را حاق باه جاانبی را دادگ باه      

کنندتان و بااین  جایر آتا ی از نیات سوء بنا 
و حدیدت این بنا بود. این دستور عین حکمات  

اسالمی و بر یبق مصلحت و صالح حا  جامعۀ 
نهایت اینکاه منا داان  ماوار  هناین      صادر شد.

الساالمگ ساامر    اندآ تا  در برابر موسى علیاه بود 
کندگ تا  در برابر مسند نباو گ مساند   تویئه مى
بار امیرالماممنین   سازند و تا ی نیه در براامو  مى
کنند.  مان توناه کاه   السالم قرآن بر نیه  مىعلیه

  سامر  را سوزاندندگ مساند منا داان را   توساله
سوزانند تا درسى برا  تاریخ باشد. در کو ه نیه مى

و شام نیه به جایر پیروز  یهید بار اماام حساین    
السالم مساجد  ساجته شد که امامان ما آنها علیه

ونه نامیدند و اکنون منا دان با  ماان  را مساجد ملع
 ای مهوراناه و جبیثاناه در مکاان ساری     سیاست

جویش در آلبانی اقدام به سااجت ضارار دیگاری    
ساوی  کردند تا از ین سو نظر ا کار عماومی را باه  

اسالم اموی جود جل  کنند و از دیگر سو مر می 
بر د  بیمار آن عدۀ قلیلی باشد که با امیدی وا یگ 

ای تیر  و احساسی آمیخته با یأس و تباا ی  آیند 
دانناد  ای    اناد و جاود مای   ایرا تان را  تر تاه 

بارشاان  شاان نکبات  کورسوی امیدی برای آیناد  
 متصور نیست.

 
 
 
 
 
 

 

سااجت مساند توساط  رقاه      ا سعید شیری  
رجوی در آلبانی تالشی مذبوحانه بارای جلا    

شان و نیه مر مای  ا کار عمومی به اسالم اموی
بر د  آن عد  است که با امیادی وا ای و نیاه    
احساساای آمیختااه بااا یااأس و تبااا ی ایاارا  

 اند.سرانتان را تر ته
ی یکی از بنا ایی که در صدر اساالم از ساو  

منا دان بنا شدگ مکانی باود کاه باه آن عناوان     
ایالق شد. یبق برجی روایاتگ « مسند ضرار»

ساجتا مسند ضرار در مدینهگ به دستور ابوعامر 
  غسیل المالئکه استگ بود. و  که پدر حنظله

  جهرج ن:اوذ  از عابدان مسیحى بود و در قبیله
داشت. با  نرت پیامبر صلى اهلل علیاه و آلاه و   

را و ن:وذ اسالمگ او به مخال:ت با حضرت تست
پرداجت و ندش منا دانه در جنگ احد داشات.  
سراننام به مکّه تریخت و از آننا به روم ر ت و 
از پادشااا  روم باارا  برانااداز  اسااالم کماان  

اهلل علیه جواست. آنها  نگام دعوت پیامبر صلی 
و آله برا  نماز در مسند ضارارگ ساه مساأله را    

ده عتق به نماز جماعتگ عتاق باه   مطرح کردن
ناتوانان و عتق به ر بر و نمااز او و البتاه تماام    

علاى بان ابارا یم در     این مسائل منا داناه باود.  
ا  از منا دان نهد رساو   ت:سیر جود تویده عد 

جدا صلی اهلل علیه و آله آمدند و اجاز  جواستند 
که مسند  بارا  ماردان پیار و ساالخورد  و     

. پیامبر در حالتى که برا  ر اتن  علیل بنا کنند
به جنگ تبوک جود را آماد  کارد  باودگ اجااز     

 ۹۱۹داد. پ  از بازتتت از جنگ تباوکگ آیاۀ  
سورۀ توبه دربارۀ مسند مهبور و درباارۀ ابوعاامر   
الرا اا  سااازند  آن ناااز  شااد و امااام حساان  

السالم بناا باه ندال ساید  اشام      عسکری علیه
امااام کاااظم  بحرانااى در ت:ساایر بر ااان کااه از

الساالم ندال  رماود گ هناین  رمایاد کاه       علیه
ابوعااامر ماارد   اسااق بااود و پیااامبر پاا  از  
مراجعت دستور  رمود مسند مهبور را بسوزانند. 
بنا بر ندلیگ پیامبر دستور داد بدایای آن را ویران 

 ای شاهر  کنند و جای آن را محل ریختن زباله
 ساته آماد  ا ساورۀ توباه    ۹۱۹اما در آیۀ کنند.

 ترو اای دیگاار از آنهااان کسااانی  سااتند کااه  
مسندی ساجتند برای زیان  باه مسالماناننگ و   

ا کنای میاان مممناان و     تدوّیتن ک:ار و ت:رقاه  

 رجوی از ساخت مسجد ضرار  هایانگیزهبررسی 

 های شهر کننددستور داد محل زباله)ص( مسجدی که پیامبر
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سازتاری اجتماعی. جوشابختانه بیتاتر ماا باه     
 ااای جااوبی جااوبی از پاا  آن برآماادیم و آدم

 «شدیم.
رضا توران یکی از اعضای سابق منا ادین  

 اای ساالهای   جلق است که جود یعم شکننه
 ااای تتااکیالت را نااو  د ااه  :تاااد در زنااد

هتااید  اساات. او در پاسااخ بااه محمدرضااا    
ترابی عهیاه تولادت مباارک باشاه.     »نویسده می

امیدوارم  میته لبات جنادان و دلات شااد و     
بینم مطلبای از قتال   سالمت باشید.  ر تا  می

پاادر عهیهتااان کااه توسااط شااکننه تااران    
نویسیدگ ذ نم پر می کتد به آن دوران کاه  می

ماریم   ی ان:ارادی مساعود و  سه سا  در سلولها
 ای  یهیکی و روانی رجوی زیر بدترین شکننه

هددر در حدم ظلم و ساتم روا داشاتند و   بودم. 
هددر آ  و ناله از سمت شکننه شدتان تر تاار  

زشات    ای رکین وو عربد  و  حاشی و تو ین
 …تران رجوی شانیدم  زنند  از یر  شکننهو 

بهت ت:تم من بله ری جان  مانطوری که قبال 
در عراق شنیدم پدرت قربانعلی ترابی باا پرویاه   

در د ااه  :تاااد شمساای توسااط  …احماادی و
تران رجوی به قتل رسیدند. دنیا با جبر شکننه

 اا  نتد ما از دست این  رقه مخر  رجوی هه
 «کتیدیم. پایند  باشید و مانا.

 
 اننمن ننات مرکه  ارس

محمد رضا ترابی از کودک ساربازان ساابق   
ساالگی   رقه رجوی به مناسابت زاد روز ههال   

جویش در شانهد م ما  مهگ در حسا  کااربری  
جود مطلبی کوتا  اما پر محتوا به زبان انگلیسی 

 به اشتراک تذاشت.
در نوشااته محمدرضااا تراباای آمااد  اسااته 

سا  جدایی  ۸ساله بودم پ  از  ۹۹وقتی که »
ام را دیاادم. از والاادینمگ سااراننام مااادر زیسااتی

شوربختانهگ شرایط هنان بود که برای این دیدار 
ت:اتم و باه عاراق    من باید کاناادا را تارک مای   

ر تم. در عراق او عضو ین ساازمان مخااله   می
ای مذ بی شد ن باود.  به  رقه ایرانی  که تبدیل

او به من ت:ت که پدرم هند سا  پیش بار اثار   
سکته قلبی در جاوا   اوت شاد  اسات. او در     
زمان مرتش سی و نه ساله بود. هنان شاد کاه   
من سالها در آن سازمان ماندم و هه ماجرا ایی 

 …از سر تذراندم
 ا  میته بااور داشاتم   اما در  مه آن سا 

د پدرم روزی در حالی که در که من  م به مانن
بستر  ستم بر اثر متکل قلبی جوا م مرد.  ار  
هند که به معنای واقعای کلماه مان در میاناه     

 ای مرتباار بسایاری مواجاه    جنگ با موقعیت
بودمگ از  ی  هیه به انداز  تصور مردن در بسترگ 

ساله شادن  اراس نداشاتم. درو      ۰۱پیش از 
 ا صاد ا  سا نیست اتر بگویم که در یو  این 

 بار به این موضود  کر کردم.
 ا سپری شادگ و هناان کاه قاانون     اما سا 

زناادتی اسااتگ حدیداات روی نمایانااد و ماان   
 اای  ام دربار  واقعیات  همیدم که مادر زیستی

حو  مرگ پدرم به من درو  ت:ته است و او از 
حمله قلبی نمرد  است بلکاه او توساط  ماان    

کاردگ باه قتال     سازمانی که جانش را  ادای آن 
 رسید  است. داستانش بماند برای وقتی دیگر.

اما امروز ههل ساله شدم. ین سا  بهرتتار  
از پدرم. اتر هه زندتی با من زیاد مهربان نبود  
استگ من برای  ر یان روز آن شاکرتهارم. باا    

 ااایشگ لحظااات تلااخ و   مااه  ااراز و نتاای  
 ایش مان را   ا و هالش ا و رنجدشیرینشگ در

دیل به انسان قویگ  روتنگ دلسوزگ بختند  و تب
 «مهربانی کرد که امروز  ستم.

محمد رضا ترابی با نام مستعار ری ترابای از  
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شد  و قایعانه جوا ان بازپ  دیگر  مه بهرگ 
تیری پدرگ مادرگ برادرگ جوا رگ عموگ داییگ جالاه  
و عمه  اشان از هنگاا   رقاه تبهکاار رجاوی     

  ستند.
نمونه  ایی از ورود نسل جدید جاانواد   اا   
به عرصه پیکار و مطالباه تاری از  رقاه من:اور     

 رجوی
 

ابرا یمگ  رزند جلیال احماد حساین ز ای     
 از  رقه رجویجوا ان جدایی پدرا 

پدرم عهیهم زود برترد پیتمون. سالهاسات  
بریم. جدا این  رقه کثیاه  که از نبودنت رنج می

رو نابود کنه ک تو رو از ماا دور کارد پادرم باه     
امید روزی که از هنگا  این ترو   اساد نناات   

 پیدا کنی. ما  مه منتظر  اون روزیم.
 

کااریم دامناایگ جوا ااان جاادایی عمااویش 
 نیجدابند  دام

برادر زاد  و ناو  اسایر جدابناد  دامنای در     
 رقه رجوی در کتور آلبانیگ جطا  باه ساران   
 رقه رجوی که شما سران و  رماند ان شورایی 

شما کاه   …با تتکیالت ضد انسانی و جانواد   ا
برای غص  قدرت و حکومت با دولت جمهوری 
اسالمی ایران مخاله  ستید و اوایل اندال  این 

بم  تذاری داجال کتاور کاردیگ     مه ترور و 
نتونستی  ی  غلطی بکنیدگ آجرا ر تی پیش 
صاادام لعنتاای  عااراقن و بااا  مدیگااه جنااگ  

ساا    ۸تحمیلی علیه کتورتان را  اناداجتی و  

هندین  هار از جوانان و بچه  اای ایان مارز و    
بوم رو شهید کردی و  ار های رو باه اساارت     
 ار  جودتون در آوردیگاز اردوتا  اسرای ایرانای  

هی رو به اسارت تا  پلید اشار  انتداا  دادیگ   
جدابنااد  دامناای یکاای از اون اساارای جنگاای  
 ستند. با میل و اجتیاار و عالقاه جاودا باه     
سازمان و تتکیالت شما نیومد  است. شاما باا   
هه منطدی و حدوقی که شما این  ماه ادعاای   
آزادی و منا دین جلاق اسامتون رو تذاشاته    

سا  نگه داشته ایگ  ۳۳ر ایگ بچه مردم را به زو
کل جانواد  اا تباا  شادن و نص:تاون  اوت     
کردن و آرزوی دیدار و مالقات عهیهشون رو باه  
زیر جاک بردنگ شما اصال اعتداادی باه جادا و    

 قیامت ندارید.
 

پیام عبدالغنی بلوهی بارای پسار عماویش    
 رسو 

رسو  بخش عهیهم به هه دلیال بارادرگ ماا    
دور ا تاد  ایامگ باه    اینچنین سالیان سا  از  م

هه جرم و تنا ی ؟ سالهاست وقتی ما دور  ام  
جمع می شویم جاای جاالی تاو پیداسات .تاو      
بهترین  مدم و یار من بودی از های وحتات   

 داری و میترسی؟  
 

 پیام  سمر غالم سنگپری
 مسر عهیهم منتظر آمادنت  ساتیمگ اتار    
دسترسی به تل:ن دارید با ایان شامار  تمااس    

 بگیرید.
 
 
 
 
 

 

جانواد   ای اسیران در  رقه رجوی به یور 
سا  تذشاته را منتظار    ۳۰تا  ۹۸نگین بین میا

عهیهان دربندشان بودند و حتی تا دو سه ساا   
تذشته به ین تماس از سوی آن  اا دلخاوا   
بودند اماا حاات دیگارگ هیاهی جاه آزادی و در      
آغوا تر تن عهیه دربندشان آن  اا را راضای   

 نمی کند.
 

بااه تااهارا  ااراقگ اننماان ننااات مرکااه  
نتتار تهارشی نوشاته  سیستان و بلوهستان با ا

کاسه صبر جانواد   اای اسایران در بناد  رقاه     
رجااوی لبریااه شااد  اسااتآجانواد   ااایی کااه  
عهیهانتان با  ری  توسط  رقاه رجاوی رباود     
شد  اند و سالیان سا  با  راق اجبااری روزتاار   
تذراند  اند. در سا   ای تذشته تمااس  اای   
تن عمد  جانواد   ا با اننمن ننات مبنی بر یا 

را  حلی برای ایناد تماس با عهیهانتان بود اماا  
دست کم در یکسا  تذشته قال   مه تمااس  
 اگ  غان جانواد   ا از  راق و درجواست و حتی 
انتداد از هرایی عدم امکان ر تنتان باه آلباانی   
است.  رقه رجوی در عراق شا د لبریاه شادن   
کاسه صبر جانواد   ا بود و دید که هطور در  

را کنار زدند و تا نهدیکی یکی از میاادین   اشر 
 اصلی اسارتگا  اشر  در عراق پیتروی کردند.
حات  م  مان جانواد   اا و عمادتا  باا باه     
عرصه آمدن هند برابری تعداد اعضاء جاانواد  از  
جمله  رزندانگ برادران و جاوا ران اسایران کاه    
سالهای پیش کام سان و ساا  بودناد و حاات      

 
 

 کاسه
صبر  

 هاخانواده
 لبریز شده

 

جمله کودک سربازان سابق  رقه رجاوی اسات   
که از سا  تذشته اقدام به ا تاتری  ایی علیه 

ای تتااکیالت مسااعود و مااریم ساااجتار  رقااه
ساابقگ   رجوی کرد. در میاان کاودک ساربازان   

ای برجوردار است هارا  محمدرضا از شرایط ویژ 
 اای  که پدر او قربانعلی ترابی قرباانی شاکننه  

است. او که درون سازمانی منا دین جلق شد  
تا پیش از بیرون آمدن از کمپ منا دین جلق 
در آلبانی از سرنوشت تلخ پدرا در تتاکیالت  
جبر نداشتگ امروز جواستار پاسخ یا عذرجوا ی 

ان تتکیالت در قبا  قتل پدرا اسات اماا   سر
 ااای منا اادین جلااق مااادر در مداباال رسااانه

زیستی او ز را سراج و عمه او معصومه ترابای را  
 برای موضع تیری علیه او به میدان آوردند.

 ای منا ادین بارای زدن   اما با  مه تالا
 ا و اتهامات وا ی باه محماد رضااگ او    برهس 

ساابق منا ادین     موار  مورد حمایت اعضاای 
جلق و دوستان  علی جویش بود  است. نموناه  

 ای مخایبینش در واکنش باه پسات   آن پیام
 اجیر او در  ی  بوک است.

امیر یغمایی کاه جاود از کاودک ساربازان     
سابق منا دین جلق اسات در بخاش نظارات    

تو یکی »جطا  به دوست قدیمی جود نوشته 
نون ترین ا رادی  ستی که مان تااک  از متواضع

توانست ماا را تبادیل باه    ام. تذشته ما میدید 
اشخاصاای عنیاا  و غریاا  کنااد بااا کمبااود  

 

 کابوس در فرقه رجوی سال ۸۱از  «محمدرضا ترابی»روایت 
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سازتاری اجتماعی. جوشابختانه بیتاتر ماا باه     
 ااای جااوبی جااوبی از پاا  آن برآماادیم و آدم

 «شدیم.
رضا توران یکی از اعضای سابق منا ادین  

 اای ساالهای   جلق است که جود یعم شکننه
 ااای تتااکیالت را نااو  د ااه  :تاااد در زنااد

هتااید  اساات. او در پاسااخ بااه محمدرضااا    
ترابی عهیاه تولادت مباارک باشاه.     »نویسده می

امیدوارم  میته لبات جنادان و دلات شااد و     
بینم مطلبای از قتال   سالمت باشید.  ر تا  می

پاادر عهیهتااان کااه توسااط شااکننه تااران    
نویسیدگ ذ نم پر می کتد به آن دوران کاه  می

ماریم   ی ان:ارادی مساعود و  سه سا  در سلولها
 ای  یهیکی و روانی رجوی زیر بدترین شکننه

هددر در حدم ظلم و ساتم روا داشاتند و   بودم. 
هددر آ  و ناله از سمت شکننه شدتان تر تاار  

زشات    ای رکین وو عربد  و  حاشی و تو ین
 …تران رجوی شانیدم  زنند  از یر  شکننهو 

بهت ت:تم من بله ری جان  مانطوری که قبال 
در عراق شنیدم پدرت قربانعلی ترابی باا پرویاه   

در د ااه  :تاااد شمساای توسااط  …احماادی و
تران رجوی به قتل رسیدند. دنیا با جبر شکننه

 اا  نتد ما از دست این  رقه مخر  رجوی هه
 «کتیدیم. پایند  باشید و مانا.

 
 اننمن ننات مرکه  ارس

محمد رضا ترابی از کودک ساربازان ساابق   
ساالگی   رقه رجوی به مناسابت زاد روز ههال   

جویش در شانهد م ما  مهگ در حسا  کااربری  
جود مطلبی کوتا  اما پر محتوا به زبان انگلیسی 

 به اشتراک تذاشت.
در نوشااته محمدرضااا تراباای آمااد  اسااته 

سا  جدایی  ۸ساله بودم پ  از  ۹۹وقتی که »
ام را دیاادم. از والاادینمگ سااراننام مااادر زیسااتی

شوربختانهگ شرایط هنان بود که برای این دیدار 
ت:اتم و باه عاراق    من باید کاناادا را تارک مای   

ر تم. در عراق او عضو ین ساازمان مخااله   می
ای مذ بی شد ن باود.  به  رقه ایرانی  که تبدیل

او به من ت:ت که پدرم هند سا  پیش بار اثار   
سکته قلبی در جاوا   اوت شاد  اسات. او در     
زمان مرتش سی و نه ساله بود. هنان شاد کاه   
من سالها در آن سازمان ماندم و هه ماجرا ایی 

 …از سر تذراندم
 ا  میته بااور داشاتم   اما در  مه آن سا 

د پدرم روزی در حالی که در که من  م به مانن
بستر  ستم بر اثر متکل قلبی جوا م مرد.  ار  
هند که به معنای واقعای کلماه مان در میاناه     

 ای مرتباار بسایاری مواجاه    جنگ با موقعیت
بودمگ از  ی  هیه به انداز  تصور مردن در بسترگ 

ساله شادن  اراس نداشاتم. درو      ۰۱پیش از 
 ا صاد ا  سا نیست اتر بگویم که در یو  این 

 بار به این موضود  کر کردم.
 ا سپری شادگ و هناان کاه قاانون     اما سا 

زناادتی اسااتگ حدیداات روی نمایانااد و ماان   
 اای  ام دربار  واقعیات  همیدم که مادر زیستی

حو  مرگ پدرم به من درو  ت:ته است و او از 
حمله قلبی نمرد  است بلکاه او توساط  ماان    

کاردگ باه قتال     سازمانی که جانش را  ادای آن 
 رسید  است. داستانش بماند برای وقتی دیگر.

اما امروز ههل ساله شدم. ین سا  بهرتتار  
از پدرم. اتر هه زندتی با من زیاد مهربان نبود  
استگ من برای  ر یان روز آن شاکرتهارم. باا    

 ااایشگ لحظااات تلااخ و   مااه  ااراز و نتاای  
 ایش مان را   ا و هالش ا و رنجدشیرینشگ در

دیل به انسان قویگ  روتنگ دلسوزگ بختند  و تب
 «مهربانی کرد که امروز  ستم.

محمد رضا ترابی با نام مستعار ری ترابای از  
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 پژواک

 

 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

شد  و قایعانه جوا ان بازپ  دیگر  مه بهرگ 
تیری پدرگ مادرگ برادرگ جوا رگ عموگ داییگ جالاه  
و عمه  اشان از هنگاا   رقاه تبهکاار رجاوی     

  ستند.
نمونه  ایی از ورود نسل جدید جاانواد   اا   
به عرصه پیکار و مطالباه تاری از  رقاه من:اور     

 رجوی
 

ابرا یمگ  رزند جلیال احماد حساین ز ای     
 از  رقه رجویجوا ان جدایی پدرا 

پدرم عهیهم زود برترد پیتمون. سالهاسات  
بریم. جدا این  رقه کثیاه  که از نبودنت رنج می

رو نابود کنه ک تو رو از ماا دور کارد پادرم باه     
امید روزی که از هنگا  این ترو   اساد نناات   

 پیدا کنی. ما  مه منتظر  اون روزیم.
 

کااریم دامناایگ جوا ااان جاادایی عمااویش 
 نیجدابند  دام

برادر زاد  و ناو  اسایر جدابناد  دامنای در     
 رقه رجوی در کتور آلبانیگ جطا  باه ساران   
 رقه رجوی که شما سران و  رماند ان شورایی 

شما کاه   …با تتکیالت ضد انسانی و جانواد   ا
برای غص  قدرت و حکومت با دولت جمهوری 
اسالمی ایران مخاله  ستید و اوایل اندال  این 

بم  تذاری داجال کتاور کاردیگ     مه ترور و 
نتونستی  ی  غلطی بکنیدگ آجرا ر تی پیش 
صاادام لعنتاای  عااراقن و بااا  مدیگااه جنااگ  

ساا    ۸تحمیلی علیه کتورتان را  اناداجتی و  

هندین  هار از جوانان و بچه  اای ایان مارز و    
بوم رو شهید کردی و  ار های رو باه اساارت     
 ار  جودتون در آوردیگاز اردوتا  اسرای ایرانای  

هی رو به اسارت تا  پلید اشار  انتداا  دادیگ   
جدابنااد  دامناای یکاای از اون اساارای جنگاای  
 ستند. با میل و اجتیاار و عالقاه جاودا باه     
سازمان و تتکیالت شما نیومد  است. شاما باا   
هه منطدی و حدوقی که شما این  ماه ادعاای   
آزادی و منا دین جلاق اسامتون رو تذاشاته    

سا  نگه داشته ایگ  ۳۳ر ایگ بچه مردم را به زو
کل جانواد  اا تباا  شادن و نص:تاون  اوت     
کردن و آرزوی دیدار و مالقات عهیهشون رو باه  
زیر جاک بردنگ شما اصال اعتداادی باه جادا و    

 قیامت ندارید.
 

پیام عبدالغنی بلوهی بارای پسار عماویش    
 رسو 

رسو  بخش عهیهم به هه دلیال بارادرگ ماا    
دور ا تاد  ایامگ باه    اینچنین سالیان سا  از  م

هه جرم و تنا ی ؟ سالهاست وقتی ما دور  ام  
جمع می شویم جاای جاالی تاو پیداسات .تاو      
بهترین  مدم و یار من بودی از های وحتات   

 داری و میترسی؟  
 

 پیام  سمر غالم سنگپری
 مسر عهیهم منتظر آمادنت  ساتیمگ اتار    
دسترسی به تل:ن دارید با ایان شامار  تمااس    

 بگیرید.
 
 
 
 
 

 

جانواد   ای اسیران در  رقه رجوی به یور 
سا  تذشاته را منتظار    ۳۰تا  ۹۸نگین بین میا

عهیهان دربندشان بودند و حتی تا دو سه ساا   
تذشته به ین تماس از سوی آن  اا دلخاوا   
بودند اماا حاات دیگارگ هیاهی جاه آزادی و در      
آغوا تر تن عهیه دربندشان آن  اا را راضای   

 نمی کند.
 

بااه تااهارا  ااراقگ اننماان ننااات مرکااه  
نتتار تهارشی نوشاته  سیستان و بلوهستان با ا

کاسه صبر جانواد   اای اسایران در بناد  رقاه     
رجااوی لبریااه شااد  اسااتآجانواد   ااایی کااه  
عهیهانتان با  ری  توسط  رقاه رجاوی رباود     
شد  اند و سالیان سا  با  راق اجبااری روزتاار   
تذراند  اند. در سا   ای تذشته تمااس  اای   
تن عمد  جانواد   ا با اننمن ننات مبنی بر یا 

را  حلی برای ایناد تماس با عهیهانتان بود اماا  
دست کم در یکسا  تذشته قال   مه تمااس  
 اگ  غان جانواد   ا از  راق و درجواست و حتی 
انتداد از هرایی عدم امکان ر تنتان باه آلباانی   
است.  رقه رجوی در عراق شا د لبریاه شادن   
کاسه صبر جانواد   ا بود و دید که هطور در  

را کنار زدند و تا نهدیکی یکی از میاادین   اشر 
 اصلی اسارتگا  اشر  در عراق پیتروی کردند.
حات  م  مان جانواد   اا و عمادتا  باا باه     
عرصه آمدن هند برابری تعداد اعضاء جاانواد  از  
جمله  رزندانگ برادران و جاوا ران اسایران کاه    
سالهای پیش کام سان و ساا  بودناد و حاات      

 
 

 کاسه
صبر  

 هاخانواده
 لبریز شده

 

جمله کودک سربازان سابق  رقه رجاوی اسات   
که از سا  تذشته اقدام به ا تاتری  ایی علیه 

ای تتااکیالت مسااعود و مااریم ساااجتار  رقااه
ساابقگ   رجوی کرد. در میاان کاودک ساربازان   

ای برجوردار است هارا  محمدرضا از شرایط ویژ 
 اای  که پدر او قربانعلی ترابی قرباانی شاکننه  

است. او که درون سازمانی منا دین جلق شد  
تا پیش از بیرون آمدن از کمپ منا دین جلق 
در آلبانی از سرنوشت تلخ پدرا در تتاکیالت  
جبر نداشتگ امروز جواستار پاسخ یا عذرجوا ی 

ان تتکیالت در قبا  قتل پدرا اسات اماا   سر
 ااای منا اادین جلااق مااادر در مداباال رسااانه

زیستی او ز را سراج و عمه او معصومه ترابای را  
 برای موضع تیری علیه او به میدان آوردند.

 ای منا ادین بارای زدن   اما با  مه تالا
 ا و اتهامات وا ی باه محماد رضااگ او    برهس 

ساابق منا ادین     موار  مورد حمایت اعضاای 
جلق و دوستان  علی جویش بود  است. نموناه  

 ای مخایبینش در واکنش باه پسات   آن پیام
 اجیر او در  ی  بوک است.

امیر یغمایی کاه جاود از کاودک ساربازان     
سابق منا دین جلق اسات در بخاش نظارات    

تو یکی »جطا  به دوست قدیمی جود نوشته 
نون ترین ا رادی  ستی که مان تااک  از متواضع

توانست ماا را تبادیل باه    ام. تذشته ما میدید 
اشخاصاای عنیاا  و غریاا  کنااد بااا کمبااود  
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 تحلیل

 

 

 

 مصداق روشنی از تروریسم اقتصادی است.
نکته قابل توجه دیگر که بیانگر نگاا  تاو م   
زد  و نخ نما شاد  او و ییاه  ام  کار وی در     
آمریکا می باشد بیان جمالت تکاراری در باا    
ضعه جمهوری اساالمی اسات وزیار جارجاه     

در « ۳ اشار  »سابق آمریکا در بازدید از زندان 
آلبااانیگ ت:ااته جمهااوری اسااالمی ایااران در   

«  اا ساا   د »ترین موقعیت جود یای  ضعیه
این ادعا در حالی مطرح شاد    تذشته قرار دارد.
تیر ساا  تذشاته نیاه کاه      ۹۱است که پمپئو 

 نااوز ساامت وزیاار جارجااه آمریکااا را برعهااد  
داشت در پیامی باه یان نتسات مناا دین در     

:ته باود کاه جمهاوری    تیراناگ پایتخت آلبانیگ ت
و « تاارینضااعیه»اسااالمی ایااران اکنااون در  

شرایط جود از آغااز موجودیات   « ترینبحرانی»
اظهارات مضاحن او   این نظام قرار تر ته است.

و دارو دسااته ا رایاای جمهااوری جوا ااان در  
با ارائه تحلیلهای بی پایاه   ۱۹آمریکا که در سا  
جمهاوری اسااالمی ایااران  »مادعی بودنااد کااه  

پیاروزی ههال ساالگی اا را نخوا اد     جتن 
 نوز به عنوان موضوعی یناه در محا ال   « دید

دوم آنکاه   سیاسی و رسانه ای مطرح می شاود. 
پمپئو در حالی حمایت جود را از آنچاه جریاان   
اصلی مداومت در برابر جمهاوری اساالمی مای    
نامدگادامه می د د که دولت این کتور تا هناد  

تی مناا دین از  سا  قبل بدلیل رویکرد تروریسا 
ندش داشتن در قتل شهروندان ایااتت  »جمله 

حملاه  »و نیاه  « ۹۱۹۱متحد  در ایران در د ه 
این  رقه را در « ۹۱۱۱در جاک آمریکا در سا  

 هرست سازمانهای تروریساتی ایااتت متحاد     
 ای قرار داد  بود که البته در هارهو  سیاست

باه آن   ۱۱۹۱تروریسم پاروری اوباماا در ساا     
   اتمه داد.ج

آنکاه تداارن حمایات پمپئاو از  رقاه       سوم
تروریستی رجوی با مواضع دولتماردان کناونی   
آمریکا و تحرکات عملی غار  در قباا  برجای    
اعتراضات محدود نسبت به شرایط اقتصادی در 

« ناد پارای   »ایران جای تامال بیتاتری دارد.   
سااخنگوی وزارت جارجااه آمریکااا در اقاادامی  

ت به امور داجلای ایاران باا    مداجله جویانه نسب
انتتار توییتی اعالم کرد از اعتراضاات در ایاران   

کند! و مواضاع جاود را قاوت قلا      حمایت می
 برای آشو  سازان در ایران دانسته است.

بااه نوشااته نورنیااوزگ شاابا ت ر تاااری     
دولتمردان تذشته و حا  آمریکا نتان می د د 
 که در مدام مخال:ت و دشمنی علیه ملت ایاران 
از سوی دولت آمریکاگ ت:اوتی میان دماوکرات و  

 جمهوری جوا  وجود ندارد.
اترهاااه اقااادامات پمپئاااو در حمایااات از 
من:ورترین ترو ن ضداندال  نهد مردم ایارانگ  
نمااایش وقیحانااه ای از دشاامنی آشااکارین   
سیاستمدار آمریکایی باا ایاران و ایرانای اسات     
لایکن ایان ر تاار و ساایر اظهاارات و اقادامات       

اشینگتن را باید به عنوان رویکرد ثابات دولات   و
این کتور اعم از جمهوری جوا  و دماوکرات در  
قبا  جمهوری اسالمی ایران تحلیال کارد و در   
تعیااین سیاسااتهای را بااردی کتااور در قبااا  
 غر  بویژ  آمریکا به آن مورد توجه قرار داد.

 
 
 
 
 
 
 
 

وزیر جارجاه آمریکاا در دوران   ماین پمپئو 
 ۹۰۱۹اردیبهتت  ۱۲ترامپگ بعدازظهر دوشنبه 

در س:ر به آلبانی در اردوتا ی که کمپ اشار   
شود با سارکرد   رقاه تروریساتی    نامید  می ۳

 رجوی دیدار کرد.
بااه تااهارا  ااراقگ رجااوی  ااا بااا تهیااه   
رپرتاژ ای تبلیغاتی مختله از این دیدار تاالا  

را به عنوان واقعه ای مهام   کردند که این رجداد
پمپئو نیاه در جریاان    و تاثیرتذار معر ی کنند.

ت:تگو با سرکرد   رقه ادعا اای ناخ نماا شاد      
قدیمی اا علیاه جمهاوری اساالمی ایاران را     
تکرار کرد و  مهمان تالا نمود تا این ترو ن 

ای مهام بارای ا ادا  ضاد     تروریستی را مهر 
ایان رویکارد از    اتخاذ ایرانی آمریکا معر ی کند.

سوی پمپئو در حاالی اسات کاه ساران  رقاه      
رجوی نیه در رویه ای ثابت با برجساته ساازی   
آنچه اقدامات جود علیه جمهوری اسالمی مای  

ای ارزناد   نامند تالا می کنند تا جود را مهر 
در با  دیدار پمپئاو   برای آمریکا معر ی نمایند.

از کمپ سالمندان مدعی مباارز  باا جمهاوری    
 اسالمی ایران هند نکته قابل توجه استه

نخست ما یت و شخصیت پمپئو و حمایت 
مستمر وی به عنوان ین مدام ساابق آمریکاا از   
ترو کاای تروریسااتی اساات. کارنامااه ننگااین  
منا دین در کتتار مردم بیگنا  و  مدساتی باا   
دشمنان قسام جاورد  ایارانگ ازایان ترو ان      

سااجته   ههر  ای بسیار من:ور نهد ملات ایاران  
بسیار روشن است کاه ایان مداام ساابق      است.

آمریکایی که البته ت:ته می شود جاود را بارای   
شرکت در انتخابات آتی ریاسات جمهاوری در   
ایان کتااور اماااد  ماای کنااد باادلیل سااوابدش  
درسازمان دادن به تروریسم دولتای وا ماه ای   
نساابت بااه  مرا اای و حمایاات از یاان تاارو  

د د کاه  دن نتان میاسناد مت تروریستی ندارد.
ترین متولیان ترور ساردار ساپهبد   یکی از اصلی

شهید حاج قاسم سلیمانی مایان پمپئاو وزیار    
جارجه سابق آمریکا بود  است. در  مین حاا   
پمپئااو از یراحااان و منریااان سیاساات  تااار  

 حداکثری بر علیه مردم ایران بود  است.
اجرای این برنامه که با تحاریم  اای  ماه    

ی در حاوز  غاذا و دارو  مارا  باود      جانبه حت

 ردبیلا استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

 

 با عجوزه هزار شوهر «پمپئو»نکاتی در باب دیدار 
 

کمینگاا  بارای کسای کااه از پایش باا جاادا و      
پیامبرا مبارز  کارد  باودآ آنهاا ساوتند یااد      

جاه نیکای  و جادمتنگ نظاری     »کنند کهه می
د د که آنهاا  توا ی می اما جداوند« ایم.نداشته

آنهاا را در ههاار    دروغگو  ستند. این آیه ا د 
 کندهقسمت زیر جالصه می

منظور آنها این باود کاه باا ایان عمال       –۹
به مسالمانان برساانند  ضاارارا ن.    « ضرر و زیانی»
و بازتتت دادن مردم « تدویت مبانی ک:ر» –۱

قاه  ایناد ت:ر –۳به وضع قبل از اسالم  وَ کُ:ْرا ن. 
 وَ تَ:ْرِیدااا  بَاای نَ « در میااان صاا:و  مساالمانان

الْمُاامْماناینَنآ زیاارا بااا اجتماااد ترو اای در ایاان  
که نهدیان آن باود و یاا    « قبا»مسندگ مسند 

مسند پیامبر صلّی اللّاه علیاه و آلاه کاه از آن     
ا تااد. از ایان جملاهگ     اصله داشت از رونق مای 

آن آید که نباید  اصله بین مساجد هنین بر می
هنان باشد که روی اجتماد یکدیگر اثر بگذارند. 

مرکاه و  »آجرین  د  آنها ایان باود کاهه     –۰
کانونی برای کسای کاه باا جادا و پیاامبرا از      
پیش مبارز  کارد  باود  و ساوابق ساوئش بار      
 مگان روشن بودن بسازند تا از این پایگا  ن:ااقگ  

  وَ إِر صادا  لامَانْ «  ای جود را عملی سازندبرنامه
 حارَ َ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ مانْ قَب لُن.

ای دیگار از ا ادا    پرد  ۹۹۱جداوند در آیۀ
منا دان بابت ساجت این مسند را مطرح کرد گ 

یعنی این بنایی را که آنهاا سااجتندگ   ه  رمایدمی
 موار  به صورت ین وسیله شن و تردیادگ در  

شاان  ماندآ مگر اینکه دلهایشان باقی میدلهای
پار  شود  و بمیرندآ وترنهگ  رته از د  آنها  پار 

 رودنآ و جداوند دانا و حکیم است.بیرون نمی
در این آیه اشار  باه لناجات و سرساختی    

تویده آنها هنان در کار جاود  منا دان کرد گ می
سرسختند و در ن:اق سرتردانگ و در تااریکی و  

بناایی را کاه   »ظلمت ک:ر حیرانناد کاه حتای    
کردناد  ماوار  باه عناوان یان      جودشان بر پا 

عامل شن و تردید اا یاا یان نتیناه شان و     
مانادگ مگار ایان    تردید اا در قلو  آنها باقی می

 ای آنها قطعه قطعه شود و بمیرندآ لاذا  که د 
اتر به پیامبرا دستور مبارز  و در م کوبیادن  
هنین بنای ظاا را حاق باه جاانبی را دادگ باه      

کنندتان و بااین  جایر آتا ی از نیات سوء بنا 
و حدیدت این بنا بود. این دستور عین حکمات  

اسالمی و بر یبق مصلحت و صالح حا  جامعۀ 
نهایت اینکاه منا داان  ماوار  هناین      صادر شد.

الساالمگ ساامر    اندآ تا  در برابر موسى علیاه بود 
کندگ تا  در برابر مسند نباو گ مساند   تویئه مى
بار امیرالماممنین   سازند و تا ی نیه در براامو  مى
کنند.  مان توناه کاه   السالم قرآن بر نیه  مىعلیه

  سامر  را سوزاندندگ مساند منا داان را   توساله
سوزانند تا درسى برا  تاریخ باشد. در کو ه نیه مى

و شام نیه به جایر پیروز  یهید بار اماام حساین    
السالم مساجد  ساجته شد که امامان ما آنها علیه

ونه نامیدند و اکنون منا دان با  ماان  را مساجد ملع
 ای مهوراناه و جبیثاناه در مکاان ساری     سیاست

جویش در آلبانی اقدام به سااجت ضارار دیگاری    
ساوی  کردند تا از ین سو نظر ا کار عماومی را باه  

اسالم اموی جود جل  کنند و از دیگر سو مر می 
بر د  بیمار آن عدۀ قلیلی باشد که با امیدی وا یگ 

ای تیر  و احساسی آمیخته با یأس و تباا ی  آیند 
دانناد  ای    اناد و جاود مای   ایرا تان را  تر تاه 

بارشاان  شاان نکبات  کورسوی امیدی برای آیناد  
 متصور نیست.

 
 
 
 
 
 

 

سااجت مساند توساط  رقاه      ا سعید شیری  
رجوی در آلبانی تالشی مذبوحانه بارای جلا    

شان و نیه مر مای  ا کار عمومی به اسالم اموی
بر د  آن عد  است که با امیادی وا ای و نیاه    
احساساای آمیختااه بااا یااأس و تبااا ی ایاارا  

 اند.سرانتان را تر ته
ی یکی از بنا ایی که در صدر اساالم از ساو  

منا دان بنا شدگ مکانی باود کاه باه آن عناوان     
ایالق شد. یبق برجی روایاتگ « مسند ضرار»

ساجتا مسند ضرار در مدینهگ به دستور ابوعامر 
  غسیل المالئکه استگ بود. و  که پدر حنظله

  جهرج ن:اوذ  از عابدان مسیحى بود و در قبیله
داشت. با  نرت پیامبر صلى اهلل علیاه و آلاه و   

را و ن:وذ اسالمگ او به مخال:ت با حضرت تست
پرداجت و ندش منا دانه در جنگ احد داشات.  
سراننام به مکّه تریخت و از آننا به روم ر ت و 
از پادشااا  روم باارا  برانااداز  اسااالم کماان  

اهلل علیه جواست. آنها  نگام دعوت پیامبر صلی 
و آله برا  نماز در مسند ضارارگ ساه مساأله را    

ده عتق به نماز جماعتگ عتاق باه   مطرح کردن
ناتوانان و عتق به ر بر و نمااز او و البتاه تماام    

علاى بان ابارا یم در     این مسائل منا داناه باود.  
ا  از منا دان نهد رساو   ت:سیر جود تویده عد 

جدا صلی اهلل علیه و آله آمدند و اجاز  جواستند 
که مسند  بارا  ماردان پیار و ساالخورد  و     

. پیامبر در حالتى که برا  ر اتن  علیل بنا کنند
به جنگ تبوک جود را آماد  کارد  باودگ اجااز     

 ۹۱۹داد. پ  از بازتتت از جنگ تباوکگ آیاۀ  
سورۀ توبه دربارۀ مسند مهبور و درباارۀ ابوعاامر   
الرا اا  سااازند  آن ناااز  شااد و امااام حساان  

السالم بناا باه ندال ساید  اشام      عسکری علیه
امااام کاااظم  بحرانااى در ت:ساایر بر ااان کااه از

الساالم ندال  رماود گ هناین  رمایاد کاه       علیه
ابوعااامر ماارد   اسااق بااود و پیااامبر پاا  از  
مراجعت دستور  رمود مسند مهبور را بسوزانند. 
بنا بر ندلیگ پیامبر دستور داد بدایای آن را ویران 

 ای شاهر  کنند و جای آن را محل ریختن زباله
 ساته آماد  ا ساورۀ توباه    ۹۱۹اما در آیۀ کنند.

 ترو اای دیگاار از آنهااان کسااانی  سااتند کااه  
مسندی ساجتند برای زیان  باه مسالماناننگ و   

ا کنای میاان مممناان و     تدوّیتن ک:ار و ت:رقاه  

 رجوی از ساخت مسجد ضرار  هایانگیزهبررسی 

 های شهر کننددستور داد محل زباله)ص( مسجدی که پیامبر
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از جدا  یریکث لیمستندات و شهادت خ
پر  یتا کنون قصه ها نیشدگان از فرقه مجاهد

 اتیو جنا ریاز شکنجه، کشتار، تحق یغصه ا
در آمده  ریبه رشته تحر یسران و عوامل رجو

به خون  یاست. دستان رهبران فرقه رجو
 ،یناصر محمد ،یاحمد زیپرو ،یتراب یقربانعل

نسب، مرجان  یاکبر اسری ،یمحمد نآال
 ،یاحمد یعل هیهما بشر دوست، مرض ان،یاکبر

 نینسر پور،یبیمعصومه غ ،یفتحعل نویم
احمد  ،یفرهاد طهماسب ،یاتیکامران ب ،یاحمد

شمس  ،یاحمد رازان ن،یرضا پور، فرمان شفا ب
 یبخش، مهر ضیزهرا ف ،یاله گل محمد

 ،یکمال موسو ،یخدام گل محمد ،یموسو
 ،یدریحمزه ح ،یزیحجت عز ،یاحمد داوود

 لیجعفر کهزاد منش، جل ،یکرم اسیال
 …پدرام، محمد رضا بابا خانلو و  میبزرگمهر، کر

کاران  اتیو جنا زانری خون حال. است آغشته
 یدر پوش حقوق بشر ادعا یبیبا عوام فر روزید

تاسف است که  باعث .کنندیم یخواهخون
 ریبا ز ییاروپا یکشورها یبرخ ییقضا ستمیس

که  یرجو اتیآشکار از جنا قیپا گذاشتن حقا
محسوب  یجنگ تیآن جنا تیبا توجه به ماه

کلمه  یمقهور آنها شده و به طور واقع شودیم
عوض شده است. اگر  یو متشاک یشاک یجا

 یدر دور دست ها هنوز صدا ییگوش شنوا
 اتیجنا انیجداشدگان که قربان ام یدادخواه

در  میشنود، تقاضا دار یرا م میهست یرجو
حقوق  یخودتان که مدع یقانون اراتیاخت طهیح

در محکمه خود همراه با  زیما را ن دیبشر هست
هم که شده  کباریو  دیفرا خوان نیسران مجاهد
. هر دکنی قضاوت! …و نه بخاطر تیبه خاطر بشر

 فقط خداست. ین قاضیکه بهتر میدان یچند م

که  ستین دهیپوش چکسیامروزه بر ه
فرقه  دهیچیدرهم پ التیمناسبات و تشک

بنا  بیو فر لهیتظاهر، ح ر،یبر اساس تزو یرجو
از ابتدا تا به امروز  زیمحور ن نیو بر هم دهیگرد

 .برندیم شیرا پ یتفکرات فرقه ا
 ندهینما ،یگزارش فراق، صمد اسکندر به

از انجمن نجات  یرجو یستیفرقه ترور انیشاک
نوشت: وقاحت،  یادداشتی یمرکز زنجان ط

 یحد و مرز ایگو یرجو یشرافت یو ب یشرمیب
فرقه که از راه  نیا فیکث یهاپول دیندارد. شا

بتواند  دهیگرد ایمه ینامشروع و وطن فروش
دادستان و  ل،یوک ،یانگشت شمار قاض

 نیا ریرا اج نیخارجه نش یاسیس یشرخرها
هرگز  داریب یها. اما جهان و وجداندیفرقه نما

 یرجو یمغلوب رشوه، شانتاژ و سفسطه گر
اساس مقاالت، خاطرات،  بر. .نخواهند شد
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 یرجو یستیفرقه ترور انیشاک ندهینما
 را بشنوند یرجو اتیجنا انیقربان یحقوق بشر صدا انیمدع

 

 که با توجه به  یرجو اتیآشکار از جنا قیپا گذاشتن حقا ریبا ز ییاروپا یکشورها یبرخ ییقضا ستمیتاسف است که س باعث

 عوض شده است یو متشاک یشاک یکلمه جا یمقهور آنها شده و به طور واقع شودیمحسوب م یجنگ تیآن جنا تیماه

 

 
هم اکنون با  یدر آلبان یفرقه رجو یهاجداشده

آزاد و  یزندگ کیتوانستند طعم  یاتحاد و همبستگ
 یبهار یو همچون پرنده ها دهیلذت بخش را چش

 پرواز کنند. انیهلهله گو ییدر آسمان رها
با اراده و  هاافتهینجات  نیگزارش فراق، ا به

فراوان سالح خنده را  یهایضمن تحمل سخت
دست گرفتند و امروز  یرجو منیمبارزه با اهر یبرا

را  اقتشیکه ل یزندگ کی یبرا ندیگویم یجملگ
از آن  یرجو فیکث ستمیدارند و سال ها توسط س
 .دیها سلب بوده، خواهند دو

انتخاب است که همه  کی یو شاد یخوشحال
 خود فراهم کنند. یتوانند آن را برا یافراد م

که ناخواسته  ییتمام اعضا دیدر سال جد میدواریام
گرفتار هستند بتوانند  یو ندانسته در اسارتگاه رجو

خداوند به  هیهد نیباتریو ز نیبزرگتر ،ینعمت آزاد
نعمت  نیچرا که ا ندیرا درک نما شیمخلوقات خو

تواند  یکس نم چیحق مسلم هر انسان است و ه
لحظه از  ظه. قدر لحدیسلب نما یگریآن را از د

 دانست. دیرا با یزندگ

در حوزه بالکان و اروپا قرار دارد و  نییرده پا اریبس
کرده در  لینبود افراد تحص لیکشور به دل نیسران ا
 یخود جا یدارند برا یتازه سع هیعال التیتحص

 باز کنند. ییپا
علم و دانش  تیشک تمام افراد آگاه از وضع بدون

 رانیمعتبر ا یدانشگاه ها یدانند که رتبه علم یم
بوده و در  ییاروپا یکشورها یباالتر از برخ اریبس

باشد. لذا  یجهان م یدانشگاه ها نیرده معتبرتر

 نیاست افراد قبل از هر گونه اقدام در ا ستهیشا
موضوع را  نیاز مراجع معتبر صحت و سقم ا نهیزم
 کنند. یریگیپ
به جهت  یرجو یستیکه فرقه ترور ستیهم ن دیبع

مؤسسات  نیبا ا یدر همدست یحضور در آلبان
نباشد که  رویو جذب ن بیدر فکر فر یکالهبردار

 انیمتقاض یهشدار مهم برا کی زیموضوع ن نیا
 است.

 یآلبان تیبر اخذ تابع یمبن یبه دنبال اعالم خبر
خاص، مؤسسات  طیبا شرا یشهروندان خارج یبرا

 فعال شدند. نهیزم نیدر ا زین یکالهبردار
 ،یکوج یبلد شیپ وقتگزارش فراق، چند  به
اظهار  ینشست خبر کیدر  یکشور آلبان ریوز

 أتیکه در نشست ه یمیداشت، بر اساس تصم
 تیدارد شخص یکشور سع نیدولت گرفته شده ا

قرار داده و  ژهیرا مورد توجه و یو علم یآموزش یها
 جذب کند.

 زین یموسسات کالهبردار یخبر برخ نیدنبال ا به
 یدست به کار شده و سع یمجاز یفضا قیاز طر

 یاز برخ یواقع ریغ غاتیتبل یسر کیکردند با 
که  یمهم یواقع ری. نکته غندیافراد سواستفاده نما

خورد  یگونه مؤسسات به چشم م نیا غاتیدر تبل
 یآلبان یدر مقطع دکترا لیتحص یبرا غیتبل
وجود  یمقطع نیکشور چن نیباشد که ابدا در ایم

 ندارد.
 یجزو کشورها یاز لحاظ سطح علم یآلبان کشور

 «یبه آلبان یلیمهاجرت تحص»با عنوان  یهشدار: کالهبردار

 یآزاد در آلبان یهاهلهله پرنده
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 یرجو-یسوئد شیبر پرده آخر نما یمرور

مالقات با خانواده نداشته است، اجازه انتخاب 
توسط کشور سوئد  لیبه او ندادند، وک لیوک

به سر  یمشخص شده است و در زندان انفراد
معمول  ریغ یسوئد در حرکت دادستان برد. یم

و کامال  یمشروع دادرس نیبا نقض قوان
متهم  هیعل یجعل یمشکوک  اظهارات و مدارک

از ارائه مدارک و ادله  یرا به دادگاه ارائه نموده ول
جلسه  نیدر اخر ینمود، حت یریله متهم جلوگ

 دادگاه فرصت دفاع به او ندادند.
اجازه ارتباط و  ینور یخانوادگ یوکال

تماس و مشارکت در روند دفاع از موکل 
 را نداشته اند. شیخو

 تیاز حقوق بشر و انسان ینمونه ا نیا
است. جالب  ۲۲۲۲مدل  رجوی – یسوئد

دادگاه تا  نیا یبرگزار یکه برا دیاست بدان
دولت  سهیاز ک وروی ونیلیم ۰۲از  شیکنون ب

شده است. پشت  نهیهز یسوئد و فرقه رجو
تنها به  ینجوم نهیهز نیا ایو آ ست؟یپرده ک

 شخص است؟ کیخاطر محاکمه 
دادگاه  نیا گریجالب د یاز ماجراها یکی

آن  لیبود. بدل یفرقه رجو یزندان یحضور اعضا
خود اجازه خروج از کمپ  یبه اعضا یکه رجو

دهند. دادگاه را به مدت دو هفته به  یرا نم

منتقل کردند تا افراد  یکمپ فرقه در آلبان
به آنها  شانیزندانبان ها یکه حت یمفلوک

اورند و به دستور سرکرده یاعتماد ندارند را ب
 .ندیرا بگو یشده ا کتهیمطالب د یفرقه رجو
که سر و ته آن  یدادگاه نیا حاال

است به انتها  یوسازیو سنار یشینما-یشیفرما
مشخص است،  شیآن از پ جهیو نت دهیرس

درخواست  ینور دیحم یآقا یبرا دادستان
 حکم حبس ابد نمود. یعنیاشد مجازات 

که اجازه دفاع نداشت و در  یدفاعیب یزندان
 یو یازحقوق انسان یاریدو سال بس نیا یط
ها ندادند، ماه یپزشک نهیشد، اجازه معا مالیپا

چشم در زندان  دیو با ضعف شد نکیبدون ع
مورد  سیبه سر برد، در زندان توسط پل یانفراد

شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفت و نگذاشتند 
 به دادگاه برسد.  اومدارک و ادله 

و حقوق  یاز دمکراس یهم چشمه ا نیا
 تیو حما هیاست که با توص یغرب بشر
سوئد  یشیها در صحنه دادگاه نماستیترور

 یطراح شیو از پ یشیفرما یدادگاه اجرا شد.
و  یتیکه به دستور مجموعه  دستگاه امنشده 

 یهاستیترور یو همکار غرب یاطالعات
 برگزار شد. سابقهیب یبه شکل یرجو

کشور سوئد  ا فراق: مرضیه رئیس الساداتی
و  هیدو  دهه گذشته با هدف تجز یکی یدر ط

را  شیخو یرانیضد ا تیضربه به کشور ما، ماه
 گذاشته است. شیبه نما یبه خوب
 یکیفراق،  یلیتحل-یخبر گاهیگزارش پا به

از  یبرخ یریپناهنده پذ استیاز اصول و س
و  تیخصوصا سوئد حما یغرب یکشورها

 رانیا یاسالم یضد جمهور یپرورش گروه ها
 تیتحت حما سمیاست همان ها که با ترور

 تیحکومت به فعال یغرب با هدف برانداز
 مشغولند.
چون حرکته النضال و  یستیترور یها گروه

 ژهیدر کشور سوئد با امکانات و یفرقه رجو
سوئد به  ییو دستگاه قضا یسازمان اطالعات

خود بدون  یرانیو ضد ا یستیترور یها تیفعال
 مشغولند.  یحقوق یریگیاز  پ یترس چیه

حرکته النضال  دیاکنون سرکرده جد هم
کشور مستقر  نیدولت سوئد در ا تیتحت حما

در سوئد  یاست. صدها عضو و هوادار فرقه رجو
چتر سازمان  ریدر ز یستیترور تیبه فعال
حرکته  یستیمشغولند. سازمان ترور نیمجاهد

که  یستیترور یالنضال تا به حال در انفجارها
تن شده  ۰۰۲ قلانجام داده باعث شهادت حدا

دولت  تیآن هم تحت حما میو سرکرده قد
از  یافتیدر یبه گزارش ها بنا سوئد قرار داشت.

جلسه  ۰۲تا کنون  ،ینور دیدادگاه حم انیجر
 یساعت برگزار شده است. ط۰۰۲محاکمه با 

ساعت به  ۰۳۲در یفرقه رجو یمدت اعضا نیا
از  شیاو پرداخته اند. در ب هیعل یپرونده ساز

متهم  یریتسخ لیساعت محاکمه، وک ۰۲۲
 زهساعت فرصت دفاع داشته است. اجا ۲۲فقط 

در دادگاه  نیشاهد از طرف منافق ۰۲حضور 
که  ینیصادر شده اما اجازه شرکت به شاهد

او صحه  یگناه یشناسند و بر ب یمتهم را م
 گذارند داده نشده است. یم

است  میکه حدود دو سال و ن ینور دیحم
 ستمیو س یفرقه رجو یبا ترفند و همدست

 هیاست، ازاول یکشور زندان نیر اسوئد د ییقضا
 هیو حقوق بشر اول یزندان کیحقوق  نیتر

به مدت دو سال اجازه  یمحروم است. و

 ییمعتقد است بزرگنما سندهیفرار کند؛ نو
 یاز نشست ها یاریبس یدادگاه سوئد و حت

و  یفرافکن یبرا یکیتاکت مفرقه ه یجازم ریاخ
موضوع بوده است.  نیاز ا یانحراف افکار عموم

از آن  یاالن به خوب یرجو میکه مر یموضوع
 فیداند اگر پشت پرده فرقه کث یآگاه بوده و م

خود  التیتشک عتریهرچه سر دیشود با یاو علن
 را جمع کرده و گور خود را گم کند.

سئواالت تمام خبرنگاران مستقل که  اما
 یفرقه مدع کیآن از طرف  دنیحق پاسخ شن

 است که: نیحقوق بشر را دارند ا
کودکان به اجبار از  یدر فرقه رجو چرا–

فرستاده  ییاروپا یجدا و به کشور ها نشانیوالد
 شدند؟
چرا همسران به اجبار از شوهرانشان طالق -

به به عقد ش کیداده شدند و همه زنان فرقه 
 درآمدند؟ یرجو

اعضا ممنوع  یبرا یچرا ارتباط خانوادگ-
همراه  یرجو کانیاز نزد یاریبس یاست ول

 همسر و فرزند خود هستند؟
فرقه  یداخل یدر نشست ها چرا–
اعضا سرکوب شده و  یانسان یها تیشخص

قرار  یو جسم یروح یمورد انواع شکنجه ها
 رند؟یگ یم

حقوق بشر است چرا  یکه مدع یا فرقه–
 یمجاز یآزاد به فضا یخودش دسترس یاعضا
 انتخاب نوع پوشش ندارند؟ یو حت
چرا از مادر و پدر سال خورده  رجوی–
تماس  کیخود وحشت دارد و اجازه  یاعضا
 دهد؟ یبه آن ها نم یتلفن

 شیشما که االن ب یاز اعضا یاریبس چرا–
 رونیتوانند آزادانه به ب یسال سن دارند نم ۰۲از

 از فرقه تردد کنند؟
شما در طول چهار دهه  یمال منابع–

 شده است؟ نیاز کجا تام تیو جنا انتیخ
 شهیو اند انیب یآزاد یکه ادعا یا فرقه–

 یاجازه ندارند نام واقع یحت شیدارد چرا اعضا
 تیو با نام مستعار فعال اورندیخود را به زبان ب

که بدون  گریپرسش د هزاران و کنند؟ یم
هرگز  یرجو یستیشک رهبران فرقه ترور

 نینخواهند داشت و به هم هم یجواب شانیبرا
ترس و وحشت  یجهت هم از هر گونه افشاگر

 یهاسگ و پارس کردن یرقصخوش دارند.
هر نقطه  ایهم در مقابل دادگاه سوئد و  یرجو

است  یمصداق پارس کردن آن سگ گر،ید یا
پارس  یپرسند چرا وقت یاز او م یکه وقت

که آخر  دیگو یلرزد، م یدمت هم م یکنیم
 ترسم! یخودم هم م

 

 یهاسگ و پارس کردن یرقصخوش»
 یهر نقطه ا ایدر مقابل دادگاه سوئد و  یرجو

است که  یمصداق پارس کردن آن سگ گر،ید
 یکنیپارس م یپرسند چرا وقت یاز او م یوقت

که آخر خودم هم  دیگو یلرزد، م یدمت هم م
 «ترسم! یم

 یخبرنگار ش،یهومر زایلوو ش،یروز پ چند
 یستیاز اقدامات ترور یاکه گزارش افشاکننده

در آلمان منتشر شده بود، مورد  یفرقه رجو
خبرنگار  نیگزارش فراق، ا به قرار گرفت. ریتقد

 قاتیطرف و مستقل به سبب تحق یب
گزارش انجام داده  نیا هیته یکه برا یارزشمند

به  نیانجمن روزنامه نگاران برل یبود از سو
قدرت » یروزنامه نگار زهیجا دهیعنوان برگز

مزدور  نیشد تا به چند ج یمعرف« ماندگار
 ردر آلمان ثابت گردد که د یشده رجو ریاج
 هیعل یا سهیعصر فرا ارتباطات، هر دس نیا

خودشان بازنده  تیهادر ن رند،یبه کار گ قتیحق
گونه شروع شد؛ سوژه  نیماجرا ا اما خواهند بود.

و سوءاستفاده از کودکان  یمهم کودک سرباز
 نیبار توسط ا نیاول یبرا یدر فرقه رجو
شد و بالفاصله مزدوران حلقه  یاخبرنگار، رسانه
و  کردند با انواع تهمت یسع یبه گوش رجو

خبرنگار مستقل، از موج  نیبه ا برچسب
به راه افتاده  نشا هیکه عل ییو رسوا یافشاگر

 یبا جمع آور نهیزم نیدر ا یبکاهند، حت
 نیکردند از ا یسع یو اجبار یجعل یامضاها

 یرسم تیخبرنگار و رسانه منتشر کننده، شکا
 گریبار د نیباطل که ا الیخ یهم کنند اما زه

بزرگ  یورج یستیدر دامان فرقه ترور انیشاک
توانستند ماجرا را  یشده بودند و آن ها نم

 نجایمورد بحث ما در ا موضوع کنند. یپوشانال
که  ستین یپرداخت به مقوله کودک سرباز

مطالب وجود دارد  یباره به حد کاف نیالبته در ا
فراق و  تیساده در سا یجست و جو کیو با 
 هایافشاگر نیتوان از ا یم گرید یها تیسا

بر  یبود که مرور نیما ا زهیوج بهانه باخبر شد.
از نگاه  ییایآلمان دهیاقدام ارزشمند خبرنگار برگز

که فرقه  میو نشان ده میرسانه داشته باش
آن  ریهنوز هم نتوانسته از تبعات دامن گ یرجو

 از آن وحشت دارد  یکه رجو ییهاپرسش
  در مقابل دادگاه سوئد مزدوران یراز خوش رقص 

 ৷اختصاصی فراق 
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 مرکز استان اردبیل      مرکز استان اردبیل     

 یرجو-یسوئد شیبر پرده آخر نما یمرور

مالقات با خانواده نداشته است، اجازه انتخاب 
توسط کشور سوئد  لیبه او ندادند، وک لیوک

به سر  یمشخص شده است و در زندان انفراد
معمول  ریغ یسوئد در حرکت دادستان برد. یم

و کامال  یمشروع دادرس نیبا نقض قوان
متهم  هیعل یجعل یمشکوک  اظهارات و مدارک

از ارائه مدارک و ادله  یرا به دادگاه ارائه نموده ول
جلسه  نیدر اخر ینمود، حت یریله متهم جلوگ

 دادگاه فرصت دفاع به او ندادند.
اجازه ارتباط و  ینور یخانوادگ یوکال

تماس و مشارکت در روند دفاع از موکل 
 را نداشته اند. شیخو

 تیاز حقوق بشر و انسان ینمونه ا نیا
است. جالب  ۲۲۲۲مدل  رجوی – یسوئد

دادگاه تا  نیا یبرگزار یکه برا دیاست بدان
دولت  سهیاز ک وروی ونیلیم ۰۲از  شیکنون ب

شده است. پشت  نهیهز یسوئد و فرقه رجو
تنها به  ینجوم نهیهز نیا ایو آ ست؟یپرده ک

 شخص است؟ کیخاطر محاکمه 
دادگاه  نیا گریجالب د یاز ماجراها یکی

آن  لیبود. بدل یفرقه رجو یزندان یحضور اعضا
خود اجازه خروج از کمپ  یبه اعضا یکه رجو

دهند. دادگاه را به مدت دو هفته به  یرا نم

منتقل کردند تا افراد  یکمپ فرقه در آلبان
به آنها  شانیزندانبان ها یکه حت یمفلوک

اورند و به دستور سرکرده یاعتماد ندارند را ب
 .ندیرا بگو یشده ا کتهیمطالب د یفرقه رجو
که سر و ته آن  یدادگاه نیا حاال

است به انتها  یوسازیو سنار یشینما-یشیفرما
مشخص است،  شیآن از پ جهیو نت دهیرس

درخواست  ینور دیحم یآقا یبرا دادستان
 حکم حبس ابد نمود. یعنیاشد مجازات 

که اجازه دفاع نداشت و در  یدفاعیب یزندان
 یو یازحقوق انسان یاریدو سال بس نیا یط
ها ندادند، ماه یپزشک نهیشد، اجازه معا مالیپا

چشم در زندان  دیو با ضعف شد نکیبدون ع
مورد  سیبه سر برد، در زندان توسط پل یانفراد

شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفت و نگذاشتند 
 به دادگاه برسد.  اومدارک و ادله 

و حقوق  یاز دمکراس یهم چشمه ا نیا
 تیو حما هیاست که با توص یغرب بشر
سوئد  یشیها در صحنه دادگاه نماستیترور

 یطراح شیو از پ یشیفرما یدادگاه اجرا شد.
و  یتیکه به دستور مجموعه  دستگاه امنشده 

 یهاستیترور یو همکار غرب یاطالعات
 برگزار شد. سابقهیب یبه شکل یرجو

کشور سوئد  ا فراق: مرضیه رئیس الساداتی
و  هیدو  دهه گذشته با هدف تجز یکی یدر ط

را  شیخو یرانیضد ا تیضربه به کشور ما، ماه
 گذاشته است. شیبه نما یبه خوب
 یکیفراق،  یلیتحل-یخبر گاهیگزارش پا به

از  یبرخ یریپناهنده پذ استیاز اصول و س
و  تیخصوصا سوئد حما یغرب یکشورها

 رانیا یاسالم یضد جمهور یپرورش گروه ها
 تیتحت حما سمیاست همان ها که با ترور

 تیحکومت به فعال یغرب با هدف برانداز
 مشغولند.
چون حرکته النضال و  یستیترور یها گروه

 ژهیدر کشور سوئد با امکانات و یفرقه رجو
سوئد به  ییو دستگاه قضا یسازمان اطالعات

خود بدون  یرانیو ضد ا یستیترور یها تیفعال
 مشغولند.  یحقوق یریگیاز  پ یترس چیه

حرکته النضال  دیاکنون سرکرده جد هم
کشور مستقر  نیدولت سوئد در ا تیتحت حما

در سوئد  یاست. صدها عضو و هوادار فرقه رجو
چتر سازمان  ریدر ز یستیترور تیبه فعال
حرکته  یستیمشغولند. سازمان ترور نیمجاهد

که  یستیترور یالنضال تا به حال در انفجارها
تن شده  ۰۰۲ قلانجام داده باعث شهادت حدا

دولت  تیآن هم تحت حما میو سرکرده قد
از  یافتیدر یبه گزارش ها بنا سوئد قرار داشت.

جلسه  ۰۲تا کنون  ،ینور دیدادگاه حم انیجر
 یساعت برگزار شده است. ط۰۰۲محاکمه با 

ساعت به  ۰۳۲در یفرقه رجو یمدت اعضا نیا
از  شیاو پرداخته اند. در ب هیعل یپرونده ساز

متهم  یریتسخ لیساعت محاکمه، وک ۰۲۲
 زهساعت فرصت دفاع داشته است. اجا ۲۲فقط 

در دادگاه  نیشاهد از طرف منافق ۰۲حضور 
که  ینیصادر شده اما اجازه شرکت به شاهد

او صحه  یگناه یشناسند و بر ب یمتهم را م
 گذارند داده نشده است. یم

است  میکه حدود دو سال و ن ینور دیحم
 ستمیو س یفرقه رجو یبا ترفند و همدست

 هیاست، ازاول یکشور زندان نیر اسوئد د ییقضا
 هیو حقوق بشر اول یزندان کیحقوق  نیتر

به مدت دو سال اجازه  یمحروم است. و

 ییمعتقد است بزرگنما سندهیفرار کند؛ نو
 یاز نشست ها یاریبس یدادگاه سوئد و حت

و  یفرافکن یبرا یکیتاکت مفرقه ه یجازم ریاخ
موضوع بوده است.  نیاز ا یانحراف افکار عموم

از آن  یاالن به خوب یرجو میکه مر یموضوع
 فیداند اگر پشت پرده فرقه کث یآگاه بوده و م

خود  التیتشک عتریهرچه سر دیشود با یاو علن
 را جمع کرده و گور خود را گم کند.

سئواالت تمام خبرنگاران مستقل که  اما
 یفرقه مدع کیآن از طرف  دنیحق پاسخ شن

 است که: نیحقوق بشر را دارند ا
کودکان به اجبار از  یدر فرقه رجو چرا–

فرستاده  ییاروپا یجدا و به کشور ها نشانیوالد
 شدند؟
چرا همسران به اجبار از شوهرانشان طالق -

به به عقد ش کیداده شدند و همه زنان فرقه 
 درآمدند؟ یرجو

اعضا ممنوع  یبرا یچرا ارتباط خانوادگ-
همراه  یرجو کانیاز نزد یاریبس یاست ول

 همسر و فرزند خود هستند؟
فرقه  یداخل یدر نشست ها چرا–
اعضا سرکوب شده و  یانسان یها تیشخص

قرار  یو جسم یروح یمورد انواع شکنجه ها
 رند؟یگ یم

حقوق بشر است چرا  یکه مدع یا فرقه–
 یمجاز یآزاد به فضا یخودش دسترس یاعضا
 انتخاب نوع پوشش ندارند؟ یو حت
چرا از مادر و پدر سال خورده  رجوی–
تماس  کیخود وحشت دارد و اجازه  یاعضا
 دهد؟ یبه آن ها نم یتلفن

 شیشما که االن ب یاز اعضا یاریبس چرا–
 رونیتوانند آزادانه به ب یسال سن دارند نم ۰۲از

 از فرقه تردد کنند؟
شما در طول چهار دهه  یمال منابع–

 شده است؟ نیاز کجا تام تیو جنا انتیخ
 شهیو اند انیب یآزاد یکه ادعا یا فرقه–

 یاجازه ندارند نام واقع یحت شیدارد چرا اعضا
 تیو با نام مستعار فعال اورندیخود را به زبان ب

که بدون  گریپرسش د هزاران و کنند؟ یم
هرگز  یرجو یستیشک رهبران فرقه ترور

 نینخواهند داشت و به هم هم یجواب شانیبرا
ترس و وحشت  یجهت هم از هر گونه افشاگر

 یهاسگ و پارس کردن یرقصخوش دارند.
هر نقطه  ایهم در مقابل دادگاه سوئد و  یرجو

است  یمصداق پارس کردن آن سگ گر،ید یا
پارس  یپرسند چرا وقت یاز او م یکه وقت

که آخر  دیگو یلرزد، م یدمت هم م یکنیم
 ترسم! یخودم هم م

 

 یهاسگ و پارس کردن یرقصخوش»
 یهر نقطه ا ایدر مقابل دادگاه سوئد و  یرجو

است که  یمصداق پارس کردن آن سگ گر،ید
 یکنیپارس م یپرسند چرا وقت یاز او م یوقت

که آخر خودم هم  دیگو یلرزد، م یدمت هم م
 «ترسم! یم

 یخبرنگار ش،یهومر زایلوو ش،یروز پ چند
 یستیاز اقدامات ترور یاکه گزارش افشاکننده

در آلمان منتشر شده بود، مورد  یفرقه رجو
خبرنگار  نیگزارش فراق، ا به قرار گرفت. ریتقد

 قاتیطرف و مستقل به سبب تحق یب
گزارش انجام داده  نیا هیته یکه برا یارزشمند

به  نیانجمن روزنامه نگاران برل یبود از سو
قدرت » یروزنامه نگار زهیجا دهیعنوان برگز

مزدور  نیشد تا به چند ج یمعرف« ماندگار
 ردر آلمان ثابت گردد که د یشده رجو ریاج
 هیعل یا سهیعصر فرا ارتباطات، هر دس نیا

خودشان بازنده  تیهادر ن رند،یبه کار گ قتیحق
گونه شروع شد؛ سوژه  نیماجرا ا اما خواهند بود.

و سوءاستفاده از کودکان  یمهم کودک سرباز
 نیبار توسط ا نیاول یبرا یدر فرقه رجو
شد و بالفاصله مزدوران حلقه  یاخبرنگار، رسانه
و  کردند با انواع تهمت یسع یبه گوش رجو

خبرنگار مستقل، از موج  نیبه ا برچسب
به راه افتاده  نشا هیکه عل ییو رسوا یافشاگر

 یبا جمع آور نهیزم نیدر ا یبکاهند، حت
 نیکردند از ا یسع یو اجبار یجعل یامضاها

 یرسم تیخبرنگار و رسانه منتشر کننده، شکا
 گریبار د نیباطل که ا الیخ یهم کنند اما زه

بزرگ  یورج یستیدر دامان فرقه ترور انیشاک
توانستند ماجرا را  یشده بودند و آن ها نم

 نجایمورد بحث ما در ا موضوع کنند. یپوشانال
که  ستین یپرداخت به مقوله کودک سرباز

مطالب وجود دارد  یباره به حد کاف نیالبته در ا
فراق و  تیساده در سا یجست و جو کیو با 
 هایافشاگر نیتوان از ا یم گرید یها تیسا

بر  یبود که مرور نیما ا زهیوج بهانه باخبر شد.
از نگاه  ییایآلمان دهیاقدام ارزشمند خبرنگار برگز

که فرقه  میو نشان ده میرسانه داشته باش
آن  ریهنوز هم نتوانسته از تبعات دامن گ یرجو

 از آن وحشت دارد  یکه رجو ییهاپرسش
  در مقابل دادگاه سوئد مزدوران یراز خوش رقص 
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از جدا  یریکث لیمستندات و شهادت خ
پر  یتا کنون قصه ها نیشدگان از فرقه مجاهد

 اتیو جنا ریاز شکنجه، کشتار، تحق یغصه ا
در آمده  ریبه رشته تحر یسران و عوامل رجو

به خون  یاست. دستان رهبران فرقه رجو
 ،یناصر محمد ،یاحمد زیپرو ،یتراب یقربانعل

نسب، مرجان  یاکبر اسری ،یمحمد نآال
 ،یاحمد یعل هیهما بشر دوست، مرض ان،یاکبر

 نینسر پور،یبیمعصومه غ ،یفتحعل نویم
احمد  ،یفرهاد طهماسب ،یاتیکامران ب ،یاحمد

شمس  ،یاحمد رازان ن،یرضا پور، فرمان شفا ب
 یبخش، مهر ضیزهرا ف ،یاله گل محمد

 ،یکمال موسو ،یخدام گل محمد ،یموسو
 ،یدریحمزه ح ،یزیحجت عز ،یاحمد داوود

 لیجعفر کهزاد منش، جل ،یکرم اسیال
 …پدرام، محمد رضا بابا خانلو و  میبزرگمهر، کر

کاران  اتیو جنا زانری خون حال. است آغشته
 یدر پوش حقوق بشر ادعا یبیبا عوام فر روزید

تاسف است که  باعث .کنندیم یخواهخون
 ریبا ز ییاروپا یکشورها یبرخ ییقضا ستمیس

که  یرجو اتیآشکار از جنا قیپا گذاشتن حقا
محسوب  یجنگ تیآن جنا تیبا توجه به ماه

کلمه  یمقهور آنها شده و به طور واقع شودیم
عوض شده است. اگر  یو متشاک یشاک یجا

 یدر دور دست ها هنوز صدا ییگوش شنوا
 اتیجنا انیجداشدگان که قربان ام یدادخواه

در  میشنود، تقاضا دار یرا م میهست یرجو
حقوق  یخودتان که مدع یقانون اراتیاخت طهیح

در محکمه خود همراه با  زیما را ن دیبشر هست
هم که شده  کباریو  دیفرا خوان نیسران مجاهد
. هر دکنی قضاوت! …و نه بخاطر تیبه خاطر بشر

 فقط خداست. ین قاضیکه بهتر میدان یچند م

که  ستین دهیپوش چکسیامروزه بر ه
فرقه  دهیچیدرهم پ التیمناسبات و تشک

بنا  بیو فر لهیتظاهر، ح ر،یبر اساس تزو یرجو
از ابتدا تا به امروز  زیمحور ن نیو بر هم دهیگرد

 .برندیم شیرا پ یتفکرات فرقه ا
 ندهینما ،یگزارش فراق، صمد اسکندر به

از انجمن نجات  یرجو یستیفرقه ترور انیشاک
نوشت: وقاحت،  یادداشتی یمرکز زنجان ط

 یحد و مرز ایگو یرجو یشرافت یو ب یشرمیب
فرقه که از راه  نیا فیکث یهاپول دیندارد. شا

بتواند  دهیگرد ایمه ینامشروع و وطن فروش
دادستان و  ل،یوک ،یانگشت شمار قاض

 نیا ریرا اج نیخارجه نش یاسیس یشرخرها
هرگز  داریب یها. اما جهان و وجداندیفرقه نما

 یرجو یمغلوب رشوه، شانتاژ و سفسطه گر
اساس مقاالت، خاطرات،  بر. .نخواهند شد
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 یرجو یستیفرقه ترور انیشاک ندهینما
 را بشنوند یرجو اتیجنا انیقربان یحقوق بشر صدا انیمدع

 

 که با توجه به  یرجو اتیآشکار از جنا قیپا گذاشتن حقا ریبا ز ییاروپا یکشورها یبرخ ییقضا ستمیتاسف است که س باعث

 عوض شده است یو متشاک یشاک یکلمه جا یمقهور آنها شده و به طور واقع شودیمحسوب م یجنگ تیآن جنا تیماه

 

 
هم اکنون با  یدر آلبان یفرقه رجو یهاجداشده

آزاد و  یزندگ کیتوانستند طعم  یاتحاد و همبستگ
 یبهار یو همچون پرنده ها دهیلذت بخش را چش

 پرواز کنند. انیهلهله گو ییدر آسمان رها
با اراده و  هاافتهینجات  نیگزارش فراق، ا به

فراوان سالح خنده را  یهایضمن تحمل سخت
دست گرفتند و امروز  یرجو منیمبارزه با اهر یبرا

را  اقتشیکه ل یزندگ کی یبرا ندیگویم یجملگ
از آن  یرجو فیکث ستمیدارند و سال ها توسط س
 .دیها سلب بوده، خواهند دو

انتخاب است که همه  کی یو شاد یخوشحال
 خود فراهم کنند. یتوانند آن را برا یافراد م

که ناخواسته  ییتمام اعضا دیدر سال جد میدواریام
گرفتار هستند بتوانند  یو ندانسته در اسارتگاه رجو

خداوند به  هیهد نیباتریو ز نیبزرگتر ،ینعمت آزاد
نعمت  نیچرا که ا ندیرا درک نما شیمخلوقات خو

تواند  یکس نم چیحق مسلم هر انسان است و ه
لحظه از  ظه. قدر لحدیسلب نما یگریآن را از د

 دانست. دیرا با یزندگ

در حوزه بالکان و اروپا قرار دارد و  نییرده پا اریبس
کرده در  لینبود افراد تحص لیکشور به دل نیسران ا
 یخود جا یدارند برا یتازه سع هیعال التیتحص

 باز کنند. ییپا
علم و دانش  تیشک تمام افراد آگاه از وضع بدون

 رانیمعتبر ا یدانشگاه ها یدانند که رتبه علم یم
بوده و در  ییاروپا یکشورها یباالتر از برخ اریبس

باشد. لذا  یجهان م یدانشگاه ها نیرده معتبرتر

 نیاست افراد قبل از هر گونه اقدام در ا ستهیشا
موضوع را  نیاز مراجع معتبر صحت و سقم ا نهیزم
 کنند. یریگیپ
به جهت  یرجو یستیکه فرقه ترور ستیهم ن دیبع

مؤسسات  نیبا ا یدر همدست یحضور در آلبان
نباشد که  رویو جذب ن بیدر فکر فر یکالهبردار

 انیمتقاض یهشدار مهم برا کی زیموضوع ن نیا
 است.

 یآلبان تیبر اخذ تابع یمبن یبه دنبال اعالم خبر
خاص، مؤسسات  طیبا شرا یشهروندان خارج یبرا

 فعال شدند. نهیزم نیدر ا زین یکالهبردار
 ،یکوج یبلد شیپ وقتگزارش فراق، چند  به
اظهار  ینشست خبر کیدر  یکشور آلبان ریوز

 أتیکه در نشست ه یمیداشت، بر اساس تصم
 تیدارد شخص یکشور سع نیدولت گرفته شده ا

قرار داده و  ژهیرا مورد توجه و یو علم یآموزش یها
 جذب کند.

 زین یموسسات کالهبردار یخبر برخ نیدنبال ا به
 یدست به کار شده و سع یمجاز یفضا قیاز طر

 یاز برخ یواقع ریغ غاتیتبل یسر کیکردند با 
که  یمهم یواقع ری. نکته غندیافراد سواستفاده نما

خورد  یگونه مؤسسات به چشم م نیا غاتیدر تبل
 یآلبان یدر مقطع دکترا لیتحص یبرا غیتبل
وجود  یمقطع نیکشور چن نیباشد که ابدا در ایم

 ندارد.
 یجزو کشورها یاز لحاظ سطح علم یآلبان کشور

 «یبه آلبان یلیمهاجرت تحص»با عنوان  یهشدار: کالهبردار

 یآزاد در آلبان یهاهلهله پرنده
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صدام سرنگون شد. هر روز در مقر شاهد بودم 
 یبه سران فرقه م ایکردند و  یفرار م ایافراد 

قه و سران فر میبرو میخواه یگفتند که ما م
به آنها بزنند  یحرف نکهیراحت و بدون ا یلیخ

دادند. من هم از  یم هاییکایمرآ لیآنها را تحو
فرصت استفاده کردم و درخواستم را نوشتم و 

سران فرقه مرا  نکهیبه سران فرقه دادم. قبل از ا
و به او  میدیببرند، بابک صفا را د هاییکاینزد آمر
و از شر  هاییکایخواهم بروم نزد آمر یگفتم م
 پادگانتان راحت شوم.  نیشما و ا

آزادند  نجایا همهبابک صفا در جواب گفت 
تواند برود راه باز  یدلش بخواهد م یهر کس

است. من هم در جواب به او گفتم پس چگونه 
من  یخواستم بروم و برا یمن م شیچند ماه پ

 یجواب د؟یو مرا کتک زد دینشست گذاشت
 نداشت بدهد.

تو را  گریکردند که دو روز د به من ابالغ 
. من هم رفتم بابک صفا میبر یم هاییکاینزد آمر

روم،  یکردم و به او گفتم من که دارم م دایرا پ
وقت  چیه یکه در نشست به من زد یکتک

 کنم. یفراموش نم
به  یروز کیماند  یچهره ات در ذهنم م 
 کنم. یحساب م هیو با تو تسو میرس یهم م
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 یگفت: فرد یعضو جدا شده از فرقه رجو
شد و شروع کرد  کیبه نام بابک صفا به من نزد

گفت  یکتک زدن م نیو در ح یبه کتک کار
خانه خاله هست که هر  نجایا یکنیفکر م

 .؟یجا را ترک کن نیموقع دلت بخواهد ا
 
از انجمن  یروزیف دیگزارش فراق، سع به

درباره درخواست  یتینجات مرکز اراک در روا
نوشت: دو  یخروج خود از فرقه سرکوبگر رجو

 نیقبل از سقوط صدام آخر یسه ماه
خروج از پادگان اشرف  یدرخواست خودم را برا

 هیاز ترک بیدادم. عوامل فرقه مرا با فر لیتحو
ده بودند. در فرقه به پادگان اشرف منتقل کر

 یلیبود و روزها خ یمن تکرار یزندگ یرجو
 گذشت.  یسخت به من م
بودم خودم را از حصار بسته  یدنبال راه

را در ذهنم  یپادگان اشرف نجات دهم. هر راه
خورد. فرار از  یکردم به بن بست م یچک م

 سخت بود!  یلیپادگان اشرف خ
 مطرح کرده یبار با سران فرقه رجو نیچند

خودم بروم  یخواهم به دنبال زندگ یکه م مبود
کردم برخورد  یاما هر بار که درخواست م

 شد. یبا من م یتند

با  یدرخواست، نشست نیآخر نیاز ا بعد
من برگزار  یبرا شهیاز هم شتریب تیجمع

گفتند.  راهیکردند و تا توانستند به من بد و ب
خائن  ،یبه من زدند، تو مزدور یهمه نوع اتهام

گفتم، من شما  می جواب در هم من …! یهست
 شناسم.  یرا نم

داشتم  هیدر ترک ستم،یمن اهل جنگ ن
و به  دیداد بیکه شما مرا فر دمکر یکارم را م

 . دیپادگان اشرف آورد
باشم.  نجایا نیاز ا شتریتوانم ب یاالن هم نم

را که  نیخودم. ا یخواهم بروم دنبال زندگ یم
به نام بابک صفا به  یتر شدند. فرد یگفتم جر

من  یشد و شروع کرد به کتک کار کیمن نزد
 یکن یگفت فکر م یکتک زدن م نیو در ح

خاله هست که هر موقع دلت  خانه نجایا
 ؟یجا را ترک کن نیبخواهد ا

جا  نیو هم میکش یجا تو را م نیهم 
 میبشنو گریبار د کی. میکن یدفنت م

 ییبال یبرو یخواه یو م یدرخواست کرده ا
 جرات نوشتن گریکه د میآور یبر سرت م

 درخواست به ذهنت نزند.
بر سر من آوردند که شب تا  ییروز بال آن

گذشت و ی . دو سه ماهدمید یصبح کابوس م

  یفرقه رجو رانیاز اس یکیمحمد اکبرزاده، برادر چشم انتظار 
 یرانیا یهاخانواده یبرا یچرا آلبان

 کند؟یسفر صادر نم یزایو 

برعکس شد و لذا هرگونه ارتباط باخانواده  هیقض
به زمان  وطیمر گرید ری. تصودیگرد عممنو

از سربازان  یکیط خروج از اشرف است که توس
 باشد.  یسال بعد م ۸گرفته شده که  یعراق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
با  دیساله با ۴۳جوان  کیچرا  جناب،یعال

 یهاو فرسوده با دندان ریهمه پ نیسرعت ا نیا

که خودتان مشاهده  یو موارد یمصنوع
همان  ایآ لشیشده است؟ دل دیکنیم

 یشبانه روز یها یگاریو ب یروان یهاشکنجه
ده است؟ ما قصد سفر به کشور شما جهت نبو

 یآلبان یهوراما جم میمالقات با بردارم را دار
سفر صادر  یزایو یرانیا یما خانواده ها یبرا
فرقه  نیخواست عوامل ا نیا ایکند. آ ینم

هست که از حضور ما خانواده واهمه  یستیترور
اعضا  یترسد خانواده ها بر رو یدارد چرا که م

 رونیب طیو آنان را نسبت به شراگذاشته  ریتأث
ضد خانواده  یمخرب رجو فرقهآگاه سازند؟
داند و  یخود م یرا دشمن اصل است و آن

در فرقه و  ریاس یاعضا نیدارد ب یسع شهیهم
عاجزانه  انیپا در .ندازدیب ییجدا شانیهاخانواده
ما  یسفر برا یزایکنم که با صدور و یتقاضا م
 زانمانیبا عز دارید یبرا یها به آلبانخانواده

 .دیموافقت کن

از  یکیرزاده، برادر چشم انتظار محمد اکب
 ریخطاب به نخست وز یفرقه رجو رانیاس

نوشت: ما قصد سفر به کشور شما جهت  یآلبان
 یآلبان یاما جمهور میمالقات با بردارم را دار

سفر صادر  یزایو یرانیا یهاما خانواده یبرا
 کند. ینم

اکبرزاده  یسیگزارش فراق، در نامه برادر ع به
راما، نخست  یخطاب به اد ن،یاز استان قزو

 آمده است: یآلبان ریوز
 راما یاد یآقا جناب

  یآلبان یمحترم جمهور ریوز نخست
محمد  نجانبیعرض سالم و احترام، ا با

اکبرزاده هستم. برادرم در  یسیاکبرزاده برادر ع
مشغول به کار بود که از  هیدر ترک ۰۴۸۱سال 

 بیخلق با فر نیعوامل سازمان مجاهد قیطر
وعده اقامت و کار در اروپا ربوده شد و به کشور 
عراق و سپس پادگان موسوم به اشرف 

 . دیدخلق منتقل گر نیمجاهد
هست که در  یمن اکنون چند سال برادر

خلق  نیدر اردوگاه سازمان مجاهد یآلبان
 استیس لیباشد و متاسفانه به دل یگرفتار م

ط از هر گونه ارتبا التیتشک نیا یفرقه ا یها
 با خانواده محروم است.

و  میاز برادرم ندار یخبر چیکه ه سالهاست
 نی. همچنمیاو هست تیسخت نگران وضع

هستند که امکان  زین یگرید یخانواده ها
را ندارند و به  یخود در آلبان زانیارتباط با عز

خدمت  یریتصاو من باشند. یشدت نگران م
کنم و قضاوت را به عهده شما  یشما ارسال م

که با همان پاسپورت  یگذارم. ابتدا عکس یم
 ریباشد. تصو یم یسالگ ۴۳گرفته شده در سن 

مربوط به دو سال بعد در اشرف است که  یبعد
گرفته  ۰۴۸۴ خیتوسط نفرات سازمان در تار
داد که خانواده  یشد. آن زمان سازمان اجازه م

 نیو با حضور چند دیشد یها، تحت کنترل ها
کوتاه با  یدارید یمان، براساز نیتن از مسئول

 یفرزندانشان وارد پادگان اشرف شوند. رجو
توانند بر خانواده  یم شیکرد که اعضا یتصور م

گذاشته و آنان را جذب کنند اما  ریتأث شانیها

 از درخواست خروج خود سعید فیروزی تیروا

 کنمیحساب م هیتسو «صفا»روز با  کی

ما قصد سفر به کشور شما جهت 
 یهوراما جم میمالقات با بردارم را دار

 یرانیا یما خانواده ها یبرا یآلبان
 کند یسفر صادر نم یزایو
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 کیدر  یها بدانند که روز حسابرس یرجو
 .  دیفرا خواهد رس یالملل نیدادگاه ب
و  زیاست که سران ر یگزارش فراق، مدت به

با ابراز وحشت از حضور و  یدرشت فرقه رجو
در  میمق انیرانیاز ا تیانجمن حما تیفعال
ده اند و با به صحنه ( به تکاپو افتاالی)آس یآلبان

که در گذشته منکر  ینفرات یکشاندن اجبار
خلق در  نیوجود آنها در داخل سازمان مجاهد

به پادگان اشرف در  هانوادهزمان مراجعه خا
شدند تالش دارند تا به زعم خود  یعراق م

اعضا را  یانجمن بر رو نیکارکرد ا راتیتأث
 .ندینما یخنث

ده است تا مذبوحانه تالش کر یرجو فرقه
و  یروان یخود را تحت انواع فشارها رانیاس
 کتهید یتا چند خط انشا دیمجبور نما یکیزیف

 نیبه ا دیکاغذ بخوانند تا شا یشده را از رو
 نیمانع جذب جداشدگان و اعضا به ا لهیوس

جداشدگان بدل گشته  دیانجمن که به نقطه ام
 یو وحشت سران فرقه رجو ترس است بشود.
همانند اخراج از پادگان  ،یاز آلباناز اخراج 
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 .معلول شدند شهیهم یبرا یاعده
از افراد کشته شده در  یقابل توجه شمار

سال  یس ریجوانان ز ،«یساز دیپروژه شه»آن 
که  یطیکه در شرا دهدینشان م نیبودند. ا

 یفرقه افراد را به سمت فدا ییساختار مغزشو
و خون دادن را تنها راه  دهدیجان خود سوق م

 شتریعواطف ب کیتحر داند،یم التیحفظ تشک
که  ی. از جوانانشودیم اقعو در قشر جوان موثر

به  ۰۴۳۱ نیدر حوادث روز نوزدهم فرورد
اشاره  توانیم ریکشتن داده شدند به افراد ز

ماه حوادث نوزدهم  نیدر فرورد گریبار د
 یکه به نوع یهرکس در ذهن ۰۴۳۱ نیفرورد

 شود. یمرتبط بوده است، تکرار م یبا فرقه رجو
از انجمن  یگزارش فراق، مزدا پارس به

 نیبه هم یادداشتیت مرکز فارس در نجا
روز غمبار اعضا به  نیمناسبت نوشت: در ا

برنامه  یندیدر فرا یسران فرقه رجو کیتحر
 یروهایمقابله با ن یشده بدون سالح برا یزیر

تن کشته شدند  ۴۳مسلح عراق فرستاده شدند. 
ها مجروح شدند که از آن یاریو شمار بس
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مسخره  شاتینما نیاشرف و عراق، کامال در ا
که سرکردگان فرقه  میدار ادیمشهود است. به 

که سال ها به  یاخراج از عراق را در حال یرجو
کردند با وقاحت  یشدت در برابر آن مقاومت م

 .دندینام یروزیکامل پ
ال به کعبه آم «الیآس»است که  نیا تیواقع

کند  یتالش م یجداشدگان، که فرقه رجو
در اسارت نگاه  گریهمچنان آنان را به اشکال د

آن به  یها تیشده و خبر فعال لیدارد، تبد
 دهیرس زین یداخل اردوگاه سوم فرقه رجو

 است.
هم به ثبت  خیو در تار میفراموش نکرده ا ما

چه  یمسعود رجو ۳۴است که در سال  دهیرس
و  یریخود، با دستگ یضادر حق اع یاتیجنا

مرتکب شد تا  ،یشکنجه و قتل  نفرات ناراض
 .دیفزایب نشیفرقه ننگ یبه بقا یچند مدت
قبل از  دیخلق با نیسازمان مجاهد سران

افراد که به گفته  نیعلت کشته شدن ا زیهر چ
به اشکال مختلف توسط عناصر  ینیشاهدان ع
 کند. انیرا ب دندیبه قتل رس یفرقه رجو

 ،یکرم اسیال ،یاحمد زیپرو ،یتراب یعلقربان
بزرگمهر و  لیجل ،یفتعل نویم ،یدریحمزه ح

صدها  نیده ها تن از کشته شدگان و همچن
 یکه هنوز زنده اند. رجو یتن از شکنجه شدگان

 نیدادگاه ب کیدر  یها بدانند که روز حسابرس
 ینی. به گفته شاهدان عدیفرا خواهد رس یالملل
سران فرقه تالش کرد  ۳۱ ن سالیفرورد ۰۳در 

و  یتا با ترفند جمع کردن نفرات ناراض
 یها یگلوله ها و زره یفرستادن آنها در جلو

 یاز وجود آنها خالص شوند که تمام یعراق
آن موجود هستند و  نیاسناد و مدارک و شاهد

مدارک را ارائه داده  یحاضرند در هر محکمه ا
 و شهادت بدهند.

 تیور و فعالحض یبه درست یرجو فرقه
که مانع  ندیب یدر چشم خود م یرا خار الیآس

گردد و لذا  یادامه اسارت اعضا و جداشدگان م
تا به هر  ردیگ یتمام تالش خود را به کار م

 آنها بشود. یها تیشکل ممکن مانع از فعال
ماند.  یپنهان نم شهیهم یبرا دیخورش

 است. کینزد یروزیصبح پ

 ۴۳ یمیساله، نسترن عظ ۴۱ یکرد: فائزه رجب
ساله، صبا هفت  ۴۴مددزاده  هیساله، مهد

 فیساله، حن ۴۳ یذاکر ریساله، زه ۴۳برادران 
 .لهسا ۴۸ یرخشان هیساله و آس ۴۳ ییکفا

در  توانیجوانان چهار نفر را م نیا انیم از
زمره کودک سربازان شمرد. صبا هفت برادران، 

سن  ریدر ز یرخشان هیو آس ییکفا فیحن
 یارتش به اصطالح آزاد تیبه عضو یقانون

افراد از فرزندان  نیدر آمدند. ا نیبخش مجاهد
به دستور  یکودک نیبودند که در سن ییاعضا

ن خود جدا شدند و به یوالد از یمسعود رجو
 ۰۴۳۳خارج از عراق قاچاق شدند. صبا در سال 

ساله بود از آلمان به اشرف  ۰۳که  یهنگام
 فیآورده شد و لباس رزم پوشانده شد. حن

 یهارا در سوئد نزد خانواده یو نوجوان یکودک
در مقر  یسالگ ۴۰کرد تا  یگوناگون سپر

خدمت  التیدر اوور سوردواز به تشک نیمجاهد
به دستور سران سازمان به عراق  تایو نها کردیم

از  یسالگ ۰۳را در سن  هیبازگردانده شد و آس
اما از کودک  ریبه اشرف بردند. زه کایامر

بود که افتخار سازمان است چرا که  یسربازان
کودکان قاچاق شود و  گریحاضر نشد همراه د

اسلحه خود را از شخص  یسالگ ۰۳در سن 
 گرفت. هیهد یمسعود رجو

با  یرقانونیغ نیکه از سن یکودکان نیا
چون فدا، شهادت و مرگ در راه  یموضوعات

 یبرا روهاین نیشدند، بهتر تیترب یرهبر
وجود،  نیبودند. با ا یسازپروژه کشته یاجرا

کشته شدن آن ها تنها انتخاب خودشان تحت 
 یهانبود بلکه حاصل تعلل ییساختار مغزشو

 یپزشک خدماتو ارائه  یساندر امدادر یعمد
 بود. زین

 تیفرقه نها یغاتیتبل یهارسانه امروز
 یدر حال کنندیافراد م نیرا از نام ا یبرداربهره

که اگر آن ها زنده مانده بودند احتماال امروز در 
کودک  لیبه خ شتر،یو بلوغ ب یسن پختگ

اند سازمان قد علم کرده هیکه عل یسربازان سابق
 .وستندیپیم

 به کشتن داد 19 نیفرورد 91در  یکه رجو یکودک سربازان یماسا
 شدند تیترب یمرگ در راه رجو یکه برا یکودکان
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 کیدر  یها بدانند که روز حسابرس یرجو
 .  دیفرا خواهد رس یالملل نیدادگاه ب
و  زیاست که سران ر یگزارش فراق، مدت به

با ابراز وحشت از حضور و  یدرشت فرقه رجو
در  میمق انیرانیاز ا تیانجمن حما تیفعال
ده اند و با به صحنه ( به تکاپو افتاالی)آس یآلبان

که در گذشته منکر  ینفرات یکشاندن اجبار
خلق در  نیوجود آنها در داخل سازمان مجاهد

به پادگان اشرف در  هانوادهزمان مراجعه خا
شدند تالش دارند تا به زعم خود  یعراق م

اعضا را  یانجمن بر رو نیکارکرد ا راتیتأث
 .ندینما یخنث

ده است تا مذبوحانه تالش کر یرجو فرقه
و  یروان یخود را تحت انواع فشارها رانیاس
 کتهید یتا چند خط انشا دیمجبور نما یکیزیف

 نیبه ا دیکاغذ بخوانند تا شا یشده را از رو
 نیمانع جذب جداشدگان و اعضا به ا لهیوس

جداشدگان بدل گشته  دیانجمن که به نقطه ام
 یو وحشت سران فرقه رجو ترس است بشود.
همانند اخراج از پادگان  ،یاز آلباناز اخراج 
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 .معلول شدند شهیهم یبرا یاعده
از افراد کشته شده در  یقابل توجه شمار

سال  یس ریجوانان ز ،«یساز دیپروژه شه»آن 
که  یطیکه در شرا دهدینشان م نیبودند. ا

 یفرقه افراد را به سمت فدا ییساختار مغزشو
و خون دادن را تنها راه  دهدیجان خود سوق م

 شتریعواطف ب کیتحر داند،یم التیحفظ تشک
که  ی. از جوانانشودیم اقعو در قشر جوان موثر

به  ۰۴۳۱ نیدر حوادث روز نوزدهم فرورد
اشاره  توانیم ریکشتن داده شدند به افراد ز

ماه حوادث نوزدهم  نیدر فرورد گریبار د
 یکه به نوع یهرکس در ذهن ۰۴۳۱ نیفرورد

 شود. یمرتبط بوده است، تکرار م یبا فرقه رجو
از انجمن  یگزارش فراق، مزدا پارس به

 نیبه هم یادداشتیت مرکز فارس در نجا
روز غمبار اعضا به  نیمناسبت نوشت: در ا

برنامه  یندیدر فرا یسران فرقه رجو کیتحر
 یروهایمقابله با ن یشده بدون سالح برا یزیر

تن کشته شدند  ۴۳مسلح عراق فرستاده شدند. 
ها مجروح شدند که از آن یاریو شمار بس
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مسخره  شاتینما نیاشرف و عراق، کامال در ا
که سرکردگان فرقه  میدار ادیمشهود است. به 

که سال ها به  یاخراج از عراق را در حال یرجو
کردند با وقاحت  یشدت در برابر آن مقاومت م

 .دندینام یروزیکامل پ
ال به کعبه آم «الیآس»است که  نیا تیواقع

کند  یتالش م یجداشدگان، که فرقه رجو
در اسارت نگاه  گریهمچنان آنان را به اشکال د

آن به  یها تیشده و خبر فعال لیدارد، تبد
 دهیرس زین یداخل اردوگاه سوم فرقه رجو

 است.
هم به ثبت  خیو در تار میفراموش نکرده ا ما

چه  یمسعود رجو ۳۴است که در سال  دهیرس
و  یریخود، با دستگ یضادر حق اع یاتیجنا

مرتکب شد تا  ،یشکنجه و قتل  نفرات ناراض
 .دیفزایب نشیفرقه ننگ یبه بقا یچند مدت
قبل از  دیخلق با نیسازمان مجاهد سران

افراد که به گفته  نیعلت کشته شدن ا زیهر چ
به اشکال مختلف توسط عناصر  ینیشاهدان ع
 کند. انیرا ب دندیبه قتل رس یفرقه رجو

 ،یکرم اسیال ،یاحمد زیپرو ،یتراب یعلقربان
بزرگمهر و  لیجل ،یفتعل نویم ،یدریحمزه ح

صدها  نیده ها تن از کشته شدگان و همچن
 یکه هنوز زنده اند. رجو یتن از شکنجه شدگان

 نیدادگاه ب کیدر  یها بدانند که روز حسابرس
 ینی. به گفته شاهدان عدیفرا خواهد رس یالملل
سران فرقه تالش کرد  ۳۱ ن سالیفرورد ۰۳در 

و  یتا با ترفند جمع کردن نفرات ناراض
 یها یگلوله ها و زره یفرستادن آنها در جلو

 یاز وجود آنها خالص شوند که تمام یعراق
آن موجود هستند و  نیاسناد و مدارک و شاهد

مدارک را ارائه داده  یحاضرند در هر محکمه ا
 و شهادت بدهند.

 تیور و فعالحض یبه درست یرجو فرقه
که مانع  ندیب یدر چشم خود م یرا خار الیآس

گردد و لذا  یادامه اسارت اعضا و جداشدگان م
تا به هر  ردیگ یتمام تالش خود را به کار م

 آنها بشود. یها تیشکل ممکن مانع از فعال
ماند.  یپنهان نم شهیهم یبرا دیخورش

 است. کینزد یروزیصبح پ

 ۴۳ یمیساله، نسترن عظ ۴۱ یکرد: فائزه رجب
ساله، صبا هفت  ۴۴مددزاده  هیساله، مهد

 فیساله، حن ۴۳ یذاکر ریساله، زه ۴۳برادران 
 .لهسا ۴۸ یرخشان هیساله و آس ۴۳ ییکفا

در  توانیجوانان چهار نفر را م نیا انیم از
زمره کودک سربازان شمرد. صبا هفت برادران، 

سن  ریدر ز یرخشان هیو آس ییکفا فیحن
 یارتش به اصطالح آزاد تیبه عضو یقانون

افراد از فرزندان  نیدر آمدند. ا نیبخش مجاهد
به دستور  یکودک نیبودند که در سن ییاعضا

ن خود جدا شدند و به یوالد از یمسعود رجو
 ۰۴۳۳خارج از عراق قاچاق شدند. صبا در سال 

ساله بود از آلمان به اشرف  ۰۳که  یهنگام
 فیآورده شد و لباس رزم پوشانده شد. حن

 یهارا در سوئد نزد خانواده یو نوجوان یکودک
در مقر  یسالگ ۴۰کرد تا  یگوناگون سپر

خدمت  التیدر اوور سوردواز به تشک نیمجاهد
به دستور سران سازمان به عراق  تایو نها کردیم

از  یسالگ ۰۳را در سن  هیبازگردانده شد و آس
اما از کودک  ریبه اشرف بردند. زه کایامر

بود که افتخار سازمان است چرا که  یسربازان
کودکان قاچاق شود و  گریحاضر نشد همراه د

اسلحه خود را از شخص  یسالگ ۰۳در سن 
 گرفت. هیهد یمسعود رجو

با  یرقانونیغ نیکه از سن یکودکان نیا
چون فدا، شهادت و مرگ در راه  یموضوعات

 یبرا روهاین نیشدند، بهتر تیترب یرهبر
وجود،  نیبودند. با ا یسازپروژه کشته یاجرا

کشته شدن آن ها تنها انتخاب خودشان تحت 
 یهانبود بلکه حاصل تعلل ییساختار مغزشو

 یپزشک خدماتو ارائه  یساندر امدادر یعمد
 بود. زین

 تیفرقه نها یغاتیتبل یهارسانه امروز
 یدر حال کنندیافراد م نیرا از نام ا یبرداربهره

که اگر آن ها زنده مانده بودند احتماال امروز در 
کودک  لیبه خ شتر،یو بلوغ ب یسن پختگ

اند سازمان قد علم کرده هیکه عل یسربازان سابق
 .وستندیپیم

 به کشتن داد 19 نیفرورد 91در  یکه رجو یکودک سربازان یماسا
 شدند تیترب یمرگ در راه رجو یکه برا یکودکان
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صدام سرنگون شد. هر روز در مقر شاهد بودم 
 یبه سران فرقه م ایکردند و  یفرار م ایافراد 

قه و سران فر میبرو میخواه یگفتند که ما م
به آنها بزنند  یحرف نکهیراحت و بدون ا یلیخ

دادند. من هم از  یم هاییکایمرآ لیآنها را تحو
فرصت استفاده کردم و درخواستم را نوشتم و 

سران فرقه مرا  نکهیبه سران فرقه دادم. قبل از ا
و به او  میدیببرند، بابک صفا را د هاییکاینزد آمر
و از شر  هاییکایخواهم بروم نزد آمر یگفتم م
 پادگانتان راحت شوم.  نیشما و ا

آزادند  نجایا همهبابک صفا در جواب گفت 
تواند برود راه باز  یدلش بخواهد م یهر کس

است. من هم در جواب به او گفتم پس چگونه 
من  یخواستم بروم و برا یمن م شیچند ماه پ

 یجواب د؟یو مرا کتک زد دینشست گذاشت
 نداشت بدهد.

تو را  گریکردند که دو روز د به من ابالغ 
. من هم رفتم بابک صفا میبر یم هاییکاینزد آمر

روم،  یکردم و به او گفتم من که دارم م دایرا پ
وقت  چیه یکه در نشست به من زد یکتک

 کنم. یفراموش نم
به  یروز کیماند  یچهره ات در ذهنم م 
 کنم. یحساب م هیو با تو تسو میرس یهم م
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 یگفت: فرد یعضو جدا شده از فرقه رجو
شد و شروع کرد  کیبه نام بابک صفا به من نزد

گفت  یکتک زدن م نیو در ح یبه کتک کار
خانه خاله هست که هر  نجایا یکنیفکر م

 .؟یجا را ترک کن نیموقع دلت بخواهد ا
 
از انجمن  یروزیف دیگزارش فراق، سع به

درباره درخواست  یتینجات مرکز اراک در روا
نوشت: دو  یخروج خود از فرقه سرکوبگر رجو

 نیقبل از سقوط صدام آخر یسه ماه
خروج از پادگان اشرف  یدرخواست خودم را برا

 هیاز ترک بیدادم. عوامل فرقه مرا با فر لیتحو
ده بودند. در فرقه به پادگان اشرف منتقل کر

 یلیبود و روزها خ یمن تکرار یزندگ یرجو
 گذشت.  یسخت به من م
بودم خودم را از حصار بسته  یدنبال راه

را در ذهنم  یپادگان اشرف نجات دهم. هر راه
خورد. فرار از  یکردم به بن بست م یچک م

 سخت بود!  یلیپادگان اشرف خ
 مطرح کرده یبار با سران فرقه رجو نیچند

خودم بروم  یخواهم به دنبال زندگ یکه م مبود
کردم برخورد  یاما هر بار که درخواست م

 شد. یبا من م یتند

با  یدرخواست، نشست نیآخر نیاز ا بعد
من برگزار  یبرا شهیاز هم شتریب تیجمع

گفتند.  راهیکردند و تا توانستند به من بد و ب
خائن  ،یبه من زدند، تو مزدور یهمه نوع اتهام

گفتم، من شما  می جواب در هم من …! یهست
 شناسم.  یرا نم

داشتم  هیدر ترک ستم،یمن اهل جنگ ن
و به  دیداد بیکه شما مرا فر دمکر یکارم را م

 . دیپادگان اشرف آورد
باشم.  نجایا نیاز ا شتریتوانم ب یاالن هم نم

را که  نیخودم. ا یخواهم بروم دنبال زندگ یم
به نام بابک صفا به  یتر شدند. فرد یگفتم جر

من  یشد و شروع کرد به کتک کار کیمن نزد
 یکن یگفت فکر م یکتک زدن م نیو در ح

خاله هست که هر موقع دلت  خانه نجایا
 ؟یجا را ترک کن نیبخواهد ا

جا  نیو هم میکش یجا تو را م نیهم 
 میبشنو گریبار د کی. میکن یدفنت م

 ییبال یبرو یخواه یو م یدرخواست کرده ا
 جرات نوشتن گریکه د میآور یبر سرت م

 درخواست به ذهنت نزند.
بر سر من آوردند که شب تا  ییروز بال آن

گذشت و ی . دو سه ماهدمید یصبح کابوس م

  یفرقه رجو رانیاز اس یکیمحمد اکبرزاده، برادر چشم انتظار 
 یرانیا یهاخانواده یبرا یچرا آلبان

 کند؟یسفر صادر نم یزایو 

برعکس شد و لذا هرگونه ارتباط باخانواده  هیقض
به زمان  وطیمر گرید ری. تصودیگرد عممنو

از سربازان  یکیط خروج از اشرف است که توس
 باشد.  یسال بعد م ۸گرفته شده که  یعراق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
با  دیساله با ۴۳جوان  کیچرا  جناب،یعال

 یهاو فرسوده با دندان ریهمه پ نیسرعت ا نیا

که خودتان مشاهده  یو موارد یمصنوع
همان  ایآ لشیشده است؟ دل دیکنیم

 یشبانه روز یها یگاریو ب یروان یهاشکنجه
ده است؟ ما قصد سفر به کشور شما جهت نبو

 یآلبان یهوراما جم میمالقات با بردارم را دار
سفر صادر  یزایو یرانیا یما خانواده ها یبرا
فرقه  نیخواست عوامل ا نیا ایکند. آ ینم

هست که از حضور ما خانواده واهمه  یستیترور
اعضا  یترسد خانواده ها بر رو یدارد چرا که م

 رونیب طیو آنان را نسبت به شراگذاشته  ریتأث
ضد خانواده  یمخرب رجو فرقهآگاه سازند؟
داند و  یخود م یرا دشمن اصل است و آن

در فرقه و  ریاس یاعضا نیدارد ب یسع شهیهم
عاجزانه  انیپا در .ندازدیب ییجدا شانیهاخانواده
ما  یسفر برا یزایکنم که با صدور و یتقاضا م
 زانمانیبا عز دارید یبرا یها به آلبانخانواده

 .دیموافقت کن

از  یکیرزاده، برادر چشم انتظار محمد اکب
 ریخطاب به نخست وز یفرقه رجو رانیاس

نوشت: ما قصد سفر به کشور شما جهت  یآلبان
 یآلبان یاما جمهور میمالقات با بردارم را دار

سفر صادر  یزایو یرانیا یهاما خانواده یبرا
 کند. ینم

اکبرزاده  یسیگزارش فراق، در نامه برادر ع به
راما، نخست  یخطاب به اد ن،یاز استان قزو

 آمده است: یآلبان ریوز
 راما یاد یآقا جناب

  یآلبان یمحترم جمهور ریوز نخست
محمد  نجانبیعرض سالم و احترام، ا با

اکبرزاده هستم. برادرم در  یسیاکبرزاده برادر ع
مشغول به کار بود که از  هیدر ترک ۰۴۸۱سال 

 بیخلق با فر نیعوامل سازمان مجاهد قیطر
وعده اقامت و کار در اروپا ربوده شد و به کشور 
عراق و سپس پادگان موسوم به اشرف 

 . دیدخلق منتقل گر نیمجاهد
هست که در  یمن اکنون چند سال برادر

خلق  نیدر اردوگاه سازمان مجاهد یآلبان
 استیس لیباشد و متاسفانه به دل یگرفتار م

ط از هر گونه ارتبا التیتشک نیا یفرقه ا یها
 با خانواده محروم است.

و  میاز برادرم ندار یخبر چیکه ه سالهاست
 نی. همچنمیاو هست تیسخت نگران وضع

هستند که امکان  زین یگرید یخانواده ها
را ندارند و به  یخود در آلبان زانیارتباط با عز

خدمت  یریتصاو من باشند. یشدت نگران م
کنم و قضاوت را به عهده شما  یشما ارسال م

که با همان پاسپورت  یگذارم. ابتدا عکس یم
 ریباشد. تصو یم یسالگ ۴۳گرفته شده در سن 

مربوط به دو سال بعد در اشرف است که  یبعد
گرفته  ۰۴۸۴ خیتوسط نفرات سازمان در تار
داد که خانواده  یشد. آن زمان سازمان اجازه م

 نیو با حضور چند دیشد یها، تحت کنترل ها
کوتاه با  یدارید یمان، براساز نیتن از مسئول

 یفرزندانشان وارد پادگان اشرف شوند. رجو
توانند بر خانواده  یم شیکرد که اعضا یتصور م

گذاشته و آنان را جذب کنند اما  ریتأث شانیها

 از درخواست خروج خود سعید فیروزی تیروا

 کنمیحساب م هیتسو «صفا»روز با  کی

ما قصد سفر به کشور شما جهت 
 یهوراما جم میمالقات با بردارم را دار

 یرانیا یما خانواده ها یبرا یآلبان
 کند یسفر صادر نم یزایو
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 بازتاب

 
 
 

ردن به جنس فکر کردن مرز سرخ است. فکر ک
مخالف مرز سرخ است. عشق ممنوع و مرز 

از اشرف ها مرز سرخ است.  وجسرخ است. خر
وجود ندارد و درخواست آن مرز سرخ  یمرخص

فکر کردن به آن مرز سرخ  یاست. ازدواج و حت
مشترک اگر قبال وجود داشته  یاست. زندگ

و مرز سرخ است. رابطه پدر و مادر و  لیتعط
رز سرخ است. بر زبان آوردن ممنوع و م یفرزند
است و  رخمرز س ییو وطن به تنها رانیاسم ا

مجاز است. خوردن و  یتنها بعد از اسم رجو
مرز سرخ  یفرقه ا یخارج از وعده ها دنیآشام

شدن ممنوع و مرز سرخ است.  ضیاست. مر
فکر کردن به گذشته مرز سرخ است. سوابق و 

وخ و مدارک و سواد قبل از ورود به فرقه منس
باطل و مرز سرخ است. انتقاد و اعتراض در فرقه 

مرز سرخ  تی. اسم آوردن از ملاستمرز سرخ 
 یفرقه ا دیمذهب و عقا ن،یاست. داشتن د

مشخص  یاز آنچه که در فرقه رجو ریخاص غ
شده مرز سرخ است. اهل سنت، اهل حق، 

و مذهب  نید رییمجبور به تغ یارمن ،یحیمس
 باشند. یخود م

مردان  شگاهیدر آسا یجوراب حت درآوردن
و  حیشب مرز سرخ است. تفر یقبل از خاموش

در فرقه  ریمسافرت مرز سرخ است. اسم لباس ز
( بوده و نوشتن اسم ی)گون ازیمورد ن ستیدر ل
 میلباس مرز سرخ است. انتخاب و تصم یواقع

فرقه بطور  یاعضا یخاص برا طیدر شرا
 یوقت یعنی. )تممنوع و مرز سرخ اس یانفراد

کند تا مسئول  دیصد در صد فرد را تهد یخطر
 ایتوان از خود دفاع  یفرمان نداده نم میمستق

و حق  یسنگر گرفت(. بر زبان آوردن واژه آزاد
 یو حقوق انسان مرز سرخ و صرفأ خاص رجو

مردان ممنوع و مرز  یبرا شیاست. داشتن ر
 یسرخ است. بر زبان آوردن نام لباس شخص

گفته شود لباس  دیسرخ است و باممنوع و مرز 
شهر، انتخاب نوع و رنگ لباس برعهده فرقه 

مرز سرخ  یفرقه ا ریاست و داشتن لباس غ
 یبرا یدرون یکردن و ناراحت هیاست. گر

دوستان و بستگان فوت شده در فرقه ممنوع و 
و رابطه  یمرز سرخ است. حرف خصوص

دوستانه دو فرد ممنوع و مرز سرخ است و 
واژه  انیشود. ب یرب محسوب ممخ محفل

مرز سرخ است. از نظر فرقه  ؟یچطور ؟یخوب
آن  جیو ترو یکد شروع مسئله دار کی نیا

است. بر زبان آوردن اسم پدر و مادر و اقوام و 
خانه و آدرس و شهر و بازار مرز سرخ و به 

است  یگر یو عاد یفرقه نشانه فرد عاد دهیعق
 …است و التیضد تشک نیو ا

بخواهد مختصات و  یر هر انساناگ حال
 نیتحت ا نیدر فرقه مجاهد یمشخصات عضو

 انیها را ب تیو محدود تیمرز سرخ ها و ممنوع
 یرا به ما معرف یتیکند به نظر شما چه شخص

 یکیزیف یریگوانتانامو با اعتراف گ ایآ کند؟ یم
 یصدم مرز سرخ ها کیتوانسته  انیاز زندان

 یرا عمل انیدانبر روح و روان زن یفرقه رجو
 کند؟ هرگز. دایکند؟ و بر آنان تسلط پ

از « گوانتانامو» ا،یدن یزندان ها انیدر م
سخت حاکم  نیو شکنجه و قوان یلحاظ سخت

حال  نیهاست. با ا نیبر آن جزو مشهورتر
زندان اشرف و گوانتانامو، اشرف را در  سهیمقا

دهد به لحاظ درجه  یباالتر قرار م یرتبه ا
 .انیزندان یسخت

 یدر گوانتانامو زندانبان حاکم خارج ونچ
و از  گرید یمربوط به کشورها انیاست و زندان

هستند و از ابتدا  گرید یها یدئولوژیو ا انیاد
آنها بوده و اسمش هم زندان  نیب یهم دشمن

 یمدع نیاست. اما در اشرف، مجاهد ژهیو
پاک و  یدئولوژیو ا یمبارزه و مناسبات انقالب

سرلوحه امور است و  ثالماعتماد سرلوحه 
 تیکشور و مل کیدر ظاهر از  یزندانبان و زندان

هستند و به بهانه مبارزه و  یدئولوژیو ا نیو د
 مشترک دورهم جمع شده اند. یهدف

که در  ییها تیمرز سرخ ها و محدود اما
و  یاشرف ها منجر به شکنجه روح نیا

 افتی یزندان چیشده در ه یابد یها تیمحدود
از آن درس  دیدر گوانتانامو و با یحت شود ینم

 است: ریگرفت به شرح ز
و  یلیمرز سرخ است. فام خانواده

با  یمرز سرخ است. تماس تلفن یشاوندیخو
تلفن  یخانواده مرز سرخ است. داشتن گوش

مرزسرخ  وتریمرز سرخ است. تماس با کامپ
مرز سرخ است.  ونیزیاست. نگاه کردن به تلو

رخ است. خواندن قرآن مرز س یورزش انفراد
 رزم یفرقه ا ریمرز سرخ است. مطالعه کتب غ

مرز سرخ است.  یسرخ است. راه رفتن انفراد
زنان  یبرا شیمرز سرخ است. آرا ینماز انفراد

مردان  یسر برا یمرز سرخ است. فرم دادن مو
مرز سرخ است. استفاده از ادکلن و عطر مرز 

ست. مرز سرخ ا یفرقه ا ریسرخ است. لباس غ
و استراحت  دنیمرز سرخ است. خواب دنیخند

مرز سرخ است.  یا رقهساعت مشخص ف ریغ
مرز سرخ  یو محل یحرف زدن به زبان مادر
مرز سرخ است.  یتیاست. داشتن مدارک هو

مرز سرخ است.  یزبان خارج نیو تمر یریادگی
افشا شود.  دیمرز سرخ است و با دنیخواب د

 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

 

فرقه  یها تیاز پرونده جنا یگرید یایزوا
 .دیگرد یرجو

کردند  یسع یحلقه به گوش رجو مزدوران
 نیها به ازدنها و برچسببا انواع تهمت

که  ییو رسوا یخبرنگار مستقل، از موج افشاگر
 نیدر ا یافتاد بکاهند، حت شان به راه هیعل

 ش،یهومر زایلوئ ا فراق: سرویس اجتماعی
در آلمان،  یفرقه رجو یخبرنگار افشاکننده الب

کشور با عنوان  نیا ینگاربزرگ روزنامه زهیجا
 را به خود اختصاص داد.« قدرت ماندگار»

 نیفراق، ا یلیتحل-یخبر گاهیگزارش پا به
سه ساله خود در  قاتیر به جهت تحقخبرنگا

ها در آلمان آن یاسیس یو الب یمورد فرقه رجو
فرقه از کودکان  نیسوء استفاده ا نیهمچن
گزارش در  نیخود و انتشار کامل ا یاعضا
 زهیمقام اول جا «تیز»و  «گلیاشپ» یهاهینشر

 را کسب کرد. لمانآ یبزرگ روزنامه نگار
ه نگاران توسط انجمن روزنام زهیجا نیا

و  یطوالن قاتیتحق یهمه ساله برا نیبرل
شود که  یاعطا م دهیاثرگذار به خبرنگاران برگز

به  «شیهومر زایلوئ»اول به خانم  زهیبار جا نیا
 یهاتیاش درباره فعالگسترده قاتیواسطه تحق

 در آلمان تعلق گرفت. یرجو یستیفرقه ترور
و سوءاستفاده از  یمهم کودک سرباز سوژه

بار توسط  نیاول یبرا یکان در فرقه رجوکود
 یشد که موجب افشا یاخبرنگار رسانه نیا

 یو اجبار یجعل یامضاها یبا جمع آور نهیزم
خبرنگار و رسانه منتشر  نیکردند از ا یسع

 الیخ یهم بکنند اما زه یرسم تیکننده، شکا
         چیآشکار ه یهاقتیخام که در برابر حق

 یکند و باطل رفتن یستادگیا تواندیکس نم
 است.

 در آلمان یفرقه رجو یخبرنگار افشاکننده الب
 را کسب کرد « قدرت ماندگار»بزرگ  زهیجا 

 دینرس ییهم به جا «شیهومر» هیامضاء عل یجمع آور

 سرخ آن یو مرزها «اشرف» یهاتیبر محدود یمرور
 

 شب مرز سرخ است یل از خاموشدرآوردن جوراب قب نجایا
 کرمانشاه –عباس 
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بخاطر  انورینارنجک و خوردن س دنیوجود کش
جان سالم به در برد و  یتیامن یروهایکمک ن

دستش قطع شد. اهداف ترورها اصال  کیالبته 
 مهم نبود، بلکه سر و صدا مهم بود.

آن زمان  یکه رجو یاضربه نیتربزرگ
 یتیامن یروهاین یعنیها بود. خورد، قطع اعدام

 نیهم متوجه شدند که ا هیو قوه قضائ رانیا
 یبلکه برا ندیآینم رانیکشتن به ا یافراد برا

 نیهم ی. فرقه رجوشوندیشدن اعزام مکشته
کرد.  ادهیرا در عراق بعد از صدام هم پ یاستراتژ

کمپ اشرف، سازمان به عراق  لیتحوبه هنگام 
 لیرا تحو یشمال سومکیاعالم کرد که 

کرد  جیاعضاء را بس گریاز طرف د یول دهدیم
 .ستندیبا یعراق یروهایتا در مقابل ن

اند تا شما را آمده هایراقآنها گفته بودند ع به
 یبدهند. حت لیتحو رانیکرده و به ا ریدستگ

منتظرند تا شما را  رانیا یهاگفته بودند اتوبوس
به  دنیمنتقل کنند تا به محض رس نیبه او

 یاعضا یریابعاد درگ رونی. از ادیاعدام شو رانیا
 بع،شد و به ت شتریعراق ب یروهایسازمان با ن

 ییهاهم داشت؛ کشته ییهاکشته یریدرگ نیا
دولت عراق استفاده کرد  هیکه سازمان از آنها عل

 هیعل یالمللنیو بعنوان برگ برنده در مجامع ب
در داخل هم با  گرید یعراق به کار برد. از سو

اعضاء  یشدگان، الباقآن کشته دنینام «دیشه»

دادند و با احساساتشان  یمغز یرا شستشو
 کردند. یازب

بعد از سقوط صدام با توجه به از گفت  دیبا
ترورها  ،یسازمان یروهاین یکیزیف یکار افتادگ

وابسته به  ریمزدور غ یروهایغالبا توسط ن
 یول ردیگیانجام گرفته و م نیسازمان مجاهد

 آن هنوز به عهده سازمان است. غاتیتبل
ابالغ شده که ترورها و  یکار میتقس

در  دهیدمیتعل نیتوسط مامور ییذایا اتیعمل
غلوها و  یول شودیانجام م هیهمسا یکشورها

و بازنشرها در  هاکیکل ،یارسانه غاتیتبل
و  هالمیف دیو تول یاجتماع یهاشبکه
به عهده شبکه سازمان  یتقلب یهاعکس
. است یعربستان سعود یهاو رابط نیمجاهد

ارکستر ترور و » نیو کارکرد ا انیجر نیرد ا
 انیآن در جر جهیا که نتر «غیو تبل یسازکشته

دهه شصت  یهاو اعدام دانیفروغ جاو اتیعمل
به وضوح در  شودیمشاهده شد، امروز هم م

ها و شبکه یهایخروج ،یمطبوعات غرب
 یهاشبکه ضایو ا زبانیفارس یهاتیسا

طبق معمول  ومالحظه کرد  یاجتماع
متخاصم  یمقامات کشورها ییکننده نهامصرف

را  یدیساز و تولالعات دستاط نیهستند که ا
منافع ملت  نیتریعال هیعل یالمللنیدر مجامع ب

 .«کنندیخرج م رانیا

 یو مقاالت مدع اتیحال در نشراز آن زمان تابه
 اعدام شده است. رانیاند که حسن در اشده
است. مثال تا  ادیز اریموارد بس لیقب نیا از

از  یلیسازمان خ دان،یفروغ جاو اتیزمان عمل
مسلحانه کشته  یهایریکه در درگ یکسان

 یبردارو از آن بهره کردیم ستیرا ل شدندیم
کار را  نینام ا ی. مسعود رجوکردیم یغاتیتبل
را که بعدا  یگذاشته بود و اسم« بانک خون»

« بهره بانک خون» شدیم فهاضا ستیبه ل
 .دینامیم

 یسازمان پ دان،یفروغ جاو اتیاز عمل بعد
 یبازده ،یساختگ یهاستیل جادیبرد که ا

 برای – یالمللنیدر مجامع ب ژهبوی – ییباال
 نیاز آن زمان، ا رونیخلق دارد؛ از ا نیمجاهد

ادامه  کیستماتیکار س نیشد و ا دیروند تشد
 گاهیجا «یسازکشته»که  ییکرد تا جا دایپ

 گرفت. «سمیترور»از  یباالتر
 میکه مر یزمان ۴۹۹۱هست در سال  ادمی
در  یو یجمهور استیبعد از اعالم ر را یرجو

)من مسئول انتقال و  میآورد سیعراق به پار
و  یاسیحفاظت بودم( و هدف هم شروع کار س

 یبود، و یمسعود رجو یپا برا یبازکردن جا
او  ۴۹۹۱کند و فرانسه در سال  ینتوانست کار

ماجرا،  نیرا مجددا به عراق فرستاد. بعد از ا
کست، بالفاصله ش نیجبران ا یمسعود برا

 اعزام کرد. رانیرا به ا یاتیعمل یهامیت
سطوح به  نیدر باالتر رانیاز آنجا که ا اما

تک به تک هامیداشت، ت یاطالعات دسترس
 .شدندیم ریمحض ورود دستگ

 یهامیکه ت دانستیخوب م یرجو مسعود
 یول روندیلو م رانیبه محض ورود به ا یاتیعمل

. کردیفراد را اعزام ماز ا یشتریباز تعداد ب
آن است که او هدفش ترور نبود بلکه  تیواقع

افراد  نیا خواستیبود. او م یسازهدف کشته
و اعدام شوند.  ریدستگ رانیبه محض ورود به ا

آنقدر در تهران  نیبابک ام هست ادمیمشخصا 
توان  یبه لحاظ جسم گریخمپاره زده بود که د

و اصرار  دندیکشینم رونیباز او را ب ینداشت ول
عمل را ادامه دهد. فرقه از اعضاء  نیا کردندیم
آدم بکشند و بعد  شتریهرچه ب خواستیم

بخورند تا  انوریو سپس س ندازندینارنجک ب
 خودشان هم کشته شوند.

افراد بود که با  نیاز ا یکی پوریصامت آرش
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از افراد که بعدها از سازمان  یبعد، تعداد یچند
در  شانیهادادند که حرف ادتجدا شدند شه

 ها دروغ بوده است.مورد اعدام
سازمان  یاز سو شدهمیتنظ ستیل درباره

مندرج  یاز اسام یاریادعا کرد بس توانیامروز م
از  ینداشتند؛ برخ یدر آن اصال وجود خارج

قبل  یهابودند که در سال یکسان یاسام
قاچاق مواد مخدر  ایمانند قتل  ییهابخاطر جرم

با سازمان  یارتباط چیاعدام شده بودند و ه
بودند که  ستیل نیدر ا زین ینداشتند؛ تعداد

بر اثر تصادف  دادیمفوت آنها نشان  یگواه
مسلحانه  یهایریدر درگ زین یاند و تعدادمرده

 سازمان کشته شده بودند.
شدگان از کشته ییفرقه تعداد باال یحت
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تعداد  نیدر مرحله بعد ادعا کرد ا یو

 یال ۰۶شد که  ینفر بوده و بعد مدع ۴۰۶۶۶
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ابتدا ادعا شد که : »دیگو یباره م نیدر ا یرجو
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به عنوان شهود  زین یشد و گروه میتنظ یاسام
صحت دارد. اما  ستیادعا کردند که آن ل

 چگونه کتاب شد؟  یبانک خون رجو
 هایاعدام یجعل ستیها درباره لشهادت جداشده

 

 

فدددروغ  اتیددداز عمل بعدددد
بدرد کده    یپفرقه  دان،یجاو

 ،یاختگس یهاستیل جادیا
در  ژهبدوی  – ییبداال  یبازده

 بدرای  – یالمللد نیمجامع ب
خلدددق دارد؛ از  نیمجاهدددد

روند  نیاز آن زمان، ا رونیا
کددار  نیددشددد و ا دیتشددد

 دایددادامدده پ کیسددتماتیس
کددده  ییکدددرد تدددا جدددا 

 گدداهیجا «یسددازکشددته»
 «سدددمیترور»از  یبددداالتر
 گرفت

 
 

 قبرستان فرقه رجوی در آلبانی که بسیاری 

 راد با مرگ های مشکوک درگذشتنداز این اف

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 8 
 

ی
یل

حل
ی ت

خبر
ه 

جل
م

 

    3043بهار   ا 13ماره  ش
 

3 
 پرونده

 

    3043بهار    ا  13ماره ش
 

 فــراق نامه

3 
 فــراق نامه

3 

 

ی
یل

حل
ی ت

خبر
ه 

جل
م

 

بخاطر  انورینارنجک و خوردن س دنیوجود کش
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 اضافه کرد. ستیل نیهم به ا

 یبانیاوال به خاطر پشت یسازستیل نیا
 نیمجاهد از رانیضد ا یاطالعات یهاسازمان

که رابط آن زمانش  ایخلق )مشخصا سازمان س
بود( موفق بود.  نیدالمحدثیس دمحمدیس

و ارقام و  نیدروغ یهاشهادت ها،یسندساز
 اتیدر نشر ییشواطالعات یهااعداد با روش

بودند  ریکه تحت تاث یاصطالح معتبر و مراکزبه

روزها  نیکه ا کاامری کنگره کتابخانه مثال –
 کندیرا تحت نام سند منتشر م یزیچهر  گرید

 نای به توانست –نمانده  یباق شیبرا یو استقالل
و  ردیقرار گ یرانیضد ا ریشکل مورد استفاده دوا

 نیبود و نه آخر یسازمورد کشته نینه اول ایثان
در  یسازن نمونه کشتهیآن. به خاطر دارم اول

به عراق  نیبود که مجاهد یهمان سال نخست
از دوستان آن زمان  یریند. حسن جزارفته بود

داشت.  یقلب یماریو محصل در لندن بود که ب
به عراق  یابه همراه عده ماتیتعل یبرا یو

افراد را تحت عنوان عضو  نیاعزام شد )سازمان ا
 یسازستیو سپس شروع به ل بردیبه عراق م

تعداد اعضا از صدام سرانه  یچون به ازا کردیم
مانور  نیبعد در زم ی( و چندگرفتیم
و اهمال در  یزدگبخاطر آفتاب «یکفر»

 فوت کرد. یقلب یماریب دیو تشد یدگیرس
در آن گرما غش کرد،  یریجزا نکهیاز ا بعد

کردند و بعد از مانور  شیاو را در خودرو رها
 متوجه شدند که مرده است.

)نام  یریجزا الیاست که همسرش ل جالب
ست که به کهنه ا یاعظم مالحسن اشیاصل

مجبور شد نامش  یمتعدد مال یهاخاطر خالف
( یریجزا فیرا عوض کند( و پسرش )محمدحن

که بخاطر  یافراد یاسام یمسعود رجو
قاچاق مواد مخدر اعدام  ایمانند قتل  ییهاجرم

 یاعدام یکرد تا اسام یم ستیشده بودند را ل
را هر روز  یاسالم یمنتسب به جمهور یها

« بانک خون»کار را  نیبزرگتر کند، او نام ا
 گذاشته بود.

فراق،  یلیتحل-یخبر گاهیگزارش پا به
در ابتدا ۴۶۳۱سال  یهادرباره اعدام یورج

نفر است اما کم  ۳۱۶۶بود که تعداد آن،  یمدع
 داد. رییآمار را تغ نیکم ا
تعداد  نیدر مرحله بعد ادعا کرد ا یو

 یال ۰۶شد که  ینفر بوده و بعد مدع ۴۰۶۶۶
 یسازمان توسط جمهور یهزار نفر از اعضا ۶۶

استا ر نیدر ا یاند. او حتاعدام شده یاسالم
هزار نفر  ۶۶هم منتشر کرد تا عدد  یکتاب

با  کردیتالش م یرا ثبت کند. رجو یاعدام
 هیعل یدر مجامع جهان ست،یل نیاستفاده از ا

 کند. یاقامه دعو یاسالم یجمهور
خدابنده، عضو جداشده از فرقه  مسعود

ابتدا ادعا شد که : »دیگو یباره م نیدر ا یرجو
از  یلل همراه با انبوهبه سازمان م یارسال ستیل

به عنوان شهود  زین یشد و گروه میتنظ یاسام
صحت دارد. اما  ستیادعا کردند که آن ل

 چگونه کتاب شد؟  یبانک خون رجو
 هایاعدام یجعل ستیها درباره لشهادت جداشده

 

 

فدددروغ  اتیددداز عمل بعدددد
بدرد کده    یپفرقه  دان،یجاو

 ،یاختگس یهاستیل جادیا
در  ژهبدوی  – ییبداال  یبازده

 بدرای  – یالمللد نیمجامع ب
خلدددق دارد؛ از  نیمجاهدددد

روند  نیاز آن زمان، ا رونیا
کددار  نیددشددد و ا دیتشددد

 دایددادامدده پ کیسددتماتیس
کددده  ییکدددرد تدددا جدددا 

 گدداهیجا «یسددازکشددته»
 «سدددمیترور»از  یبددداالتر
 گرفت

 
 

 قبرستان فرقه رجوی در آلبانی که بسیاری 

 راد با مرگ های مشکوک درگذشتنداز این اف
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 بازتاب

 
 
 

ردن به جنس فکر کردن مرز سرخ است. فکر ک
مخالف مرز سرخ است. عشق ممنوع و مرز 

از اشرف ها مرز سرخ است.  وجسرخ است. خر
وجود ندارد و درخواست آن مرز سرخ  یمرخص

فکر کردن به آن مرز سرخ  یاست. ازدواج و حت
مشترک اگر قبال وجود داشته  یاست. زندگ

و مرز سرخ است. رابطه پدر و مادر و  لیتعط
رز سرخ است. بر زبان آوردن ممنوع و م یفرزند
است و  رخمرز س ییو وطن به تنها رانیاسم ا

مجاز است. خوردن و  یتنها بعد از اسم رجو
مرز سرخ  یفرقه ا یخارج از وعده ها دنیآشام

شدن ممنوع و مرز سرخ است.  ضیاست. مر
فکر کردن به گذشته مرز سرخ است. سوابق و 

وخ و مدارک و سواد قبل از ورود به فرقه منس
باطل و مرز سرخ است. انتقاد و اعتراض در فرقه 

مرز سرخ  تی. اسم آوردن از ملاستمرز سرخ 
 یفرقه ا دیمذهب و عقا ن،یاست. داشتن د

مشخص  یاز آنچه که در فرقه رجو ریخاص غ
شده مرز سرخ است. اهل سنت، اهل حق، 

و مذهب  نید رییمجبور به تغ یارمن ،یحیمس
 باشند. یخود م

مردان  شگاهیدر آسا یجوراب حت درآوردن
و  حیشب مرز سرخ است. تفر یقبل از خاموش

در فرقه  ریمسافرت مرز سرخ است. اسم لباس ز
( بوده و نوشتن اسم ی)گون ازیمورد ن ستیدر ل
 میلباس مرز سرخ است. انتخاب و تصم یواقع

فرقه بطور  یاعضا یخاص برا طیدر شرا
 یوقت یعنی. )تممنوع و مرز سرخ اس یانفراد

کند تا مسئول  دیصد در صد فرد را تهد یخطر
 ایتوان از خود دفاع  یفرمان نداده نم میمستق

و حق  یسنگر گرفت(. بر زبان آوردن واژه آزاد
 یو حقوق انسان مرز سرخ و صرفأ خاص رجو

مردان ممنوع و مرز  یبرا شیاست. داشتن ر
 یسرخ است. بر زبان آوردن نام لباس شخص

گفته شود لباس  دیسرخ است و باممنوع و مرز 
شهر، انتخاب نوع و رنگ لباس برعهده فرقه 

مرز سرخ  یفرقه ا ریاست و داشتن لباس غ
 یبرا یدرون یکردن و ناراحت هیاست. گر

دوستان و بستگان فوت شده در فرقه ممنوع و 
و رابطه  یمرز سرخ است. حرف خصوص

دوستانه دو فرد ممنوع و مرز سرخ است و 
واژه  انیشود. ب یرب محسوب ممخ محفل

مرز سرخ است. از نظر فرقه  ؟یچطور ؟یخوب
آن  جیو ترو یکد شروع مسئله دار کی نیا

است. بر زبان آوردن اسم پدر و مادر و اقوام و 
خانه و آدرس و شهر و بازار مرز سرخ و به 

است  یگر یو عاد یفرقه نشانه فرد عاد دهیعق
 …است و التیضد تشک نیو ا

بخواهد مختصات و  یر هر انساناگ حال
 نیتحت ا نیدر فرقه مجاهد یمشخصات عضو

 انیها را ب تیو محدود تیمرز سرخ ها و ممنوع
 یرا به ما معرف یتیکند به نظر شما چه شخص

 یکیزیف یریگوانتانامو با اعتراف گ ایآ کند؟ یم
 یصدم مرز سرخ ها کیتوانسته  انیاز زندان

 یرا عمل انیدانبر روح و روان زن یفرقه رجو
 کند؟ هرگز. دایکند؟ و بر آنان تسلط پ

از « گوانتانامو» ا،یدن یزندان ها انیدر م
سخت حاکم  نیو شکنجه و قوان یلحاظ سخت

حال  نیهاست. با ا نیبر آن جزو مشهورتر
زندان اشرف و گوانتانامو، اشرف را در  سهیمقا

دهد به لحاظ درجه  یباالتر قرار م یرتبه ا
 .انیزندان یسخت

 یدر گوانتانامو زندانبان حاکم خارج ونچ
و از  گرید یمربوط به کشورها انیاست و زندان

هستند و از ابتدا  گرید یها یدئولوژیو ا انیاد
آنها بوده و اسمش هم زندان  نیب یهم دشمن

 یمدع نیاست. اما در اشرف، مجاهد ژهیو
پاک و  یدئولوژیو ا یمبارزه و مناسبات انقالب

سرلوحه امور است و  ثالماعتماد سرلوحه 
 تیکشور و مل کیدر ظاهر از  یزندانبان و زندان

هستند و به بهانه مبارزه و  یدئولوژیو ا نیو د
 مشترک دورهم جمع شده اند. یهدف

که در  ییها تیمرز سرخ ها و محدود اما
و  یاشرف ها منجر به شکنجه روح نیا

 افتی یزندان چیشده در ه یابد یها تیمحدود
از آن درس  دیدر گوانتانامو و با یحت شود ینم

 است: ریگرفت به شرح ز
و  یلیمرز سرخ است. فام خانواده

با  یمرز سرخ است. تماس تلفن یشاوندیخو
تلفن  یخانواده مرز سرخ است. داشتن گوش

مرزسرخ  وتریمرز سرخ است. تماس با کامپ
مرز سرخ است.  ونیزیاست. نگاه کردن به تلو

رخ است. خواندن قرآن مرز س یورزش انفراد
 رزم یفرقه ا ریمرز سرخ است. مطالعه کتب غ

مرز سرخ است.  یسرخ است. راه رفتن انفراد
زنان  یبرا شیمرز سرخ است. آرا ینماز انفراد

مردان  یسر برا یمرز سرخ است. فرم دادن مو
مرز سرخ است. استفاده از ادکلن و عطر مرز 

ست. مرز سرخ ا یفرقه ا ریسرخ است. لباس غ
و استراحت  دنیمرز سرخ است. خواب دنیخند

مرز سرخ است.  یا رقهساعت مشخص ف ریغ
مرز سرخ  یو محل یحرف زدن به زبان مادر
مرز سرخ است.  یتیاست. داشتن مدارک هو

مرز سرخ است.  یزبان خارج نیو تمر یریادگی
افشا شود.  دیمرز سرخ است و با دنیخواب د

 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

 

فرقه  یها تیاز پرونده جنا یگرید یایزوا
 .دیگرد یرجو

کردند  یسع یحلقه به گوش رجو مزدوران
 نیها به ازدنها و برچسببا انواع تهمت

که  ییو رسوا یخبرنگار مستقل، از موج افشاگر
 نیدر ا یافتاد بکاهند، حت شان به راه هیعل

 ش،یهومر زایلوئ ا فراق: سرویس اجتماعی
در آلمان،  یفرقه رجو یخبرنگار افشاکننده الب

کشور با عنوان  نیا ینگاربزرگ روزنامه زهیجا
 را به خود اختصاص داد.« قدرت ماندگار»

 نیفراق، ا یلیتحل-یخبر گاهیگزارش پا به
سه ساله خود در  قاتیر به جهت تحقخبرنگا

ها در آلمان آن یاسیس یو الب یمورد فرقه رجو
فرقه از کودکان  نیسوء استفاده ا نیهمچن
گزارش در  نیخود و انتشار کامل ا یاعضا
 زهیمقام اول جا «تیز»و  «گلیاشپ» یهاهینشر

 را کسب کرد. لمانآ یبزرگ روزنامه نگار
ه نگاران توسط انجمن روزنام زهیجا نیا

و  یطوالن قاتیتحق یهمه ساله برا نیبرل
شود که  یاعطا م دهیاثرگذار به خبرنگاران برگز

به  «شیهومر زایلوئ»اول به خانم  زهیبار جا نیا
 یهاتیاش درباره فعالگسترده قاتیواسطه تحق

 در آلمان تعلق گرفت. یرجو یستیفرقه ترور
و سوءاستفاده از  یمهم کودک سرباز سوژه

بار توسط  نیاول یبرا یکان در فرقه رجوکود
 یشد که موجب افشا یاخبرنگار رسانه نیا

 یو اجبار یجعل یامضاها یبا جمع آور نهیزم
خبرنگار و رسانه منتشر  نیکردند از ا یسع

 الیخ یهم بکنند اما زه یرسم تیکننده، شکا
         چیآشکار ه یهاقتیخام که در برابر حق

 یکند و باطل رفتن یستادگیا تواندیکس نم
 است.

 در آلمان یفرقه رجو یخبرنگار افشاکننده الب
 را کسب کرد « قدرت ماندگار»بزرگ  زهیجا 

 دینرس ییهم به جا «شیهومر» هیامضاء عل یجمع آور

 سرخ آن یو مرزها «اشرف» یهاتیبر محدود یمرور
 

 شب مرز سرخ است یل از خاموشدرآوردن جوراب قب نجایا
 کرمانشاه –عباس 
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  چهارگوشه

سازمان در  با هر فاكتي كه يكي از اعضاي
انند تمام تشكيالت خصوص خانواده مي خو
فاكت خانواده به  هر. رجوي به لرزه در مي آيد

مثابه پس لرزه هايي است كه زلزلة اصلي را 
 .نويد مي دهد

اميدوارم كه روزي نه چندان دور اعضاي 

آزادانه با  گرفتار در فرقه رجوي امكان تماس
طبعاً اين . خانواده هايشان را داشته باشند

ته اي است در حد خواس خواستة زيادي نيست،
زندگي نرمال يك شهروند معمولي كه رجوي 

سلب كرده و مانع »3اشرف « آن را از اسيران
 .ايجاد هر گونه ارتباط آزادانه مي باشد

  

بدون شك آرزو و حسرت ديدار با خانواده 
 .در دل تمام اعضاي فرقه رجوي وجود دارد

به گزارش فراق، تمام ادعاهايي كه مريم 
اين كه  رجوي مستمر تبليغ مي كند درباره

اشرفي ها چيزي به نام خانواده را دور انداخته و 
 .دروغ است به رسميت نمي شناسند

ود اعضاي در بند بهتر از هر كسي خ
دهند كه  شهادت مي» 3اشرف «

هايشان را فراموش نكرده و به طور  خانواده
كه از  روزانه و ساعتي با ياد خانواده و خاطراتي

. همديگر داشتند اوقاتشان را سپري مي كنند
جاري، غسل،  موضوع فاكت هاي عمليات

نشست هاي روزانه در تشكيالت رجوي بهترين 
است كه روزانه همانند   هاييو باالترين نمونه

مشت محكم در دهان مسعود و مريم رجوي 
بفهمند و بدانند كه خانواده  زده مي شود كه

فراموشي ناپذير است و از يادها و ضميرهاي 
 .شود خارج نمي افراد

رجوي و سران سازمانش بايد اعتراف كنند 

 اردبيل ناستامركز      اردبيل استانمركز      

بــوده كــه فرقــه بــا تكنولــوژي هــاي جديــد و  
ـاني كـرده            وشم هاي هكري كـه اخيـرا وارد آلب

است سعي خواهد نمود در بلند شدن بـوي آن          
   .حسابي تالش كند

ـاكي اسـت مـريم            ـا ح همچنين شـنيده ه
رجــوي دربــه در دنبــال ايــن بــوده بــا صــرف  

ها دالر ترامپ يا زلنسكي، رئيس جمهور         ميليون
ها   براي ماه  اكراين را به اين مراسم دعوت كند تا       

يكـي  . اك رسانه اي براي خود داشته باشـد       خور
از مشكالت اصلي فرقه براي پرزرق نـشان دادن         

ـاره و كرايـه            اين گونه مراسـم    ـا از گذشـته اج ه
  . مهمانان بوده است

ـان              ـاي گذشـته ايـن افـراد از مي در سال ه
هــاي آفريقــايي،  بازنشــستگان اروپــايي، گرســنه

ــشجويان و برخــي     ـانوني، دان ـاجران غيرقـ مهـ
شدند  ان سياسي انتخاب و دعوت مي     ورشكستگ

ـاي پوسـيده اشـرف              ـار بـه مغزه اما امـسال انگ

معاشان رسيده با توجه به اين كه سال گذشـته          
مراسم را بدون رونق و به صورت مجازي برگـزار      
ـان اوكراينـي خـراب شـوند           .كردند، روي آوارگ

ــشان    ــه ن ــيده از درون فرق ـاي رس ــزارش هـ گ
ـان كرا       مي يـه اي از    دهد تجربه مـشاركت مهمان

طريق فضاي مجازي اصال مطلوب مريم رجوي       
. نبوده و وي آن را پول حرام كردن دانسته است         

به همين جهت هم آوارگان اوكرايني به عنـوان         
ـايش          آخرين شانس رجوي بـراي حـضور در نم
نامه امسال انتخاب شدند كه بايد منتظر مانـد و          
  .براي اين نمايشِ عجوزه فرقه رجوي نيز خنديد

دود چهار سال پـيش كـه فرانـسه آب          از ح 
پاكي را روي دست فرقه ريخت و با اخراج مريم          
ــت    ــه فعالي ــه اش را از هرگون ــوي او و فرق رج
سياسي در اين كشور ممنوع كرد، مريم رجـوي         
در به در دنبال سياهي لـشكر بـراي پـر كـردن             

  .گردد مي» ويلپنت«هاي نمايش نامه  صندلي
  
  
  

  

بر اساس اخبار منتشر شده از داخل         ا فراق
فرقه رجوي، امسال براي پر كردن سالن نمايش        

ـان اوكراينـي بـه عنـوان         »ويلپنـت «نامه   ، آوارگ
  .سياهي لشكر انتخاب شدند
تحليلـي فـراق، بـه      - به گزارش پايگاه خبري   

همين منظور اعضاي وامانده در فرقه رجـوي از         
ـاي سـخت بـراي       هم اكنون وادار به انج     ام كاره

برگزاري اين مراسم شدند كه بر اساس آخـرين         
  . ماه برگزار شوداول مردادها مقرر است  شنيده
مراسمي است كه مـريم رجـوي       » ويلپنت«

ـايي خـود از            همه ساله به مناسبت سال روز ره
ـال روز اعـالم       1382زندان فرانسه در سال       و س

 جنگ مسلحانه رجوي عليه ملت ايـران، برگـزار        
مريم قجر عـضدانلو مـشهور بـه مـريم           .كند  مي

 در فرانسه به جـرم      1382 خرداد   27رجوي در   
فعاليت هاي تروريستي و پولشويي دستگير شد       
و تا لحظه آزادي خودش كه دو هفته بـه طـول          
كشيد، ده ها نفر از اعضاي كادر مركزي فرقـه را      

  .وادار به خودسوزي و يا اعتصاب غذا كرد
 براي مـريم رجـوي از       اين سرفصل تاريخي  

اين جهت اهميت دارد كه وي مي تواند به ايـن           
بهانه براي نيروهاي داخلي مظلوم نمايي كرده و        

ــده هــاي   ــت وامان ــراي » 3اشــرف«در نهاي را ب
البته هـدف   . سرفصل هاي ديگر مغزشويي كند    

ـانه اي             ـاهوي رس بيروني اين پخت و پز نيـز هي

  معاشان ريزي اشرف برنامه
   براي جذب آوارگان اوكرايني در اول مرداد

  قجري پخت و پز
  » ويلپنت «شوي براي 

  ترامپ يا زلنسكي؟ 

  
 

ها از  يكي از مشكالت اصلي فرقه براي پرزرق نشان دادن اين گونه مراسم
  گذشته اجاره و كرايه مهمانان بوده است 

در دنبال اين بوده با صرف  ها حاكي است مريم رجوي دربه شنيده
اين را به اين مراسم ها دالر ترامپ يا زلنسكي، رئيس جمهور اكر ميليون

  اي براي خود داشته باشد براي ماه ها خوراك رسانهدعوت كند تا 
  
 

جاري، غسل، نشست هاي روزانه در تشكيالت  موضوع فاكت هاي عمليات
است كه روزانه همانند مشت محكم  رجوي بهترين و باالترين نمونه هايي

بفهمند و بدانند كه خانواده  در دهان مسعود و مريم رجوي زده مي شود كه
 فراموشي ناپذير است 

 ناپذير است خانواده فراموشي
 آذر حسين عيوضي

 عضو نجات يافته از فرقه رجوي
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درصد هزینه کوارزار تبلیاواتی آن در انتخابوات    
پارلمان اروپا نشان می دهد آن ها هوی    ۱۱۲۲

های خط قرمز و محدودیتی برای جلب حمایت
بوه   خارجی از خود و تیویت البی شوان ندارنود.  

هنگامی که پای این حمایت ها نوشته هابیلیان، 
ک کشووور کوچووک بووا شوورایط بووه میامووات یوو

اقتصادی سخت مانند آلبانی می رسد که اتفاقوا  
در فساد، پرونده خوبی ندارد، اوضواع خطرنواک   
تر می شود و به جای درگیر کردن یوک حوزب   
یا گروه، همه میامات سیاسوی کشوور را درگیور    

 خود می کند.
آلبانی در شاخص های بین المللی شفافیت 

 ۱۱۱۱و در سوال   و فساد رتبه خوبی را نودارد  
جهان قرار گرفت. استیرار فرقوه   ۲۱۲در جایگاه 

رجوی با پرونده های متعدد پولشوویی و فسواد   
در کشور آلبانی، بدون تردید شورایط خووبی را   
برای تیرانا که در حال تالش بورای عضوویت در   

 فرقوه رجووی  اتحادیه اروپاست رقم نخواهد زد. 
سوی  با صرف پول های هنگفت، از میاموات سیا 

می کند پشتیبانی می که بیشتر از آنها حمایت 
د، رهبران سیاسی نیز توالش خوود را بورای    کن

جلب نظر این گروه تروریستی به کوار خواهنود   
بست و در نهایت این مردم آلبانی خواهنود بوود   
که از حضور این گروه تروریستی در خاک خود 
متضرر خواهند شد و در بلند مودت آاوار آن را   

 د کرد.لمس خواهن
 
 
 
 

 

می کند و ادی راما، نخست وزیور، بخوش قابول    
توووجهی از زمووان سووخنرانی خووود در اجووالس 
ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل را به حمایت 

 از فرقه رجوی اختصاص می دهد.
نمایندگان مجلس آلبانی مکررا بوه اردوگواه   

نرانی فرقه موی رونود و در حمایوت از آن سوخ    
کنند. اظهارات نامیک کوپلیکو عضوو سوابق   می

کوه گفتوه بوود     ۱۱۲۳مجلس آلبانی در نوامبر 
سیاستمداران کشورش در استیبال از این فرقوه  

بوه رغوم اختالفوات     –تروریستی متفق هستند 
روشن می سازد کوه   –شدید احزاب با یکدیگر 

باید به طور جدی نسوبت بوه ماهیوت اقودامات     
فرقوه رجووی در جلوب     صورت گرفتوه توسوط  

حمایووت سیاسووتمداران کشوووری کووه فسوواد   
سیاسی تاکنون یکی از موانوع پیوسوتن آن بوه    

 اتحادیه اروپا بوده تأمل کرد.
اگر روایت های معروف تیسویم پوول هوای    
فرقه رجوی میان برخی سیاستمداران عراقوی و  
آمریکایی از سال های گذشته تاکنون را در نظر 

از اقدامات و سخنرانی  بگیریم، دالیل این سطح
های حمایت آمیز میاموات آلبانیوایی از چنوین    

 فرقه ای روشن می شود.
همین حمایت های مشکوک میامات آلبانی 
از فرقه رجوی است که منجور بوه آزادی عمول    
آنهووا در ایوون کشووور، بوورخالف تعهوودات اولیووه 
میامات تیرانا شده اسوت. فرقوه رجووی هموان     

خوود   ۱۱۲۳ارش گونه که ایندیپنودنت در گوز  
می نویسد در داخل خاک آلبانی، یک کشور بوا  

بوه طوور مثوال بوا     قوانین خودش ساخته است. 
پرداخت پول های هنگفوت، مشورف بور شوهر     
تیرانا یک دکل پرقودرت مخوابراتی راه انودازی    

بوه نظور   »کرده است. این گزارش موی نویسود    
آید سران مجاهدین خلق)فرقوه رجوویب بوا    می

میامات ارشد دولت آلبانی روابط نزدیکی دارنود.  
یکی از وزرای کابینه کنونی آلبوانی، وزیور دفواع    

لت سابق و همچنین معاون سابق وزیر کشور دو
آلبانی زمانی که رودی جولیانی )شهردار سوابق  
نیویورک و وکیل شخصی تراموپب اوایول سوال    
جاری به مناسبت سال نووی شمسوی از تیرانوا    

 «.کردنددیدن کرد، او را همراهی می
نفوذ فرقه رجووی در میوان سیاسوتمداران    

ه نوشوته  فاسد آلبانی آنچنان بوده اسوت کوه بو   
ایندیپندنت حتی پلیس آلبانی نیز اجوازه نودارد   
وارد اردوگاه آنها شود. وزارت کشور آلبانی هوی   
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 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

ناشی از هژموون آمریکوا بور آلبوانی و پرداخوت      
میلیووون دالری بووه دولووت آن مووی  ۱۱کمووک 
میلیون دالری که جان کری در سفر  ۱۱دانند. 

خود به تیرانا و نشست با نخسوت وزیور آلبوانی    
 ناخواسته به آن اشاره کرده بود.خواسته یا 

با این حال میامات آلبانی کوه از حساسویت   
اقدام خود مطلع بودند، بور ایون موضووع اصورار     
داشتند که از میهمانان تروریسوت خوود تعهود    
گرفته اند هیچگونه فعالیت سیاسی انجام ندهند 
و صرفا به دالیل انسانی این گروه را پذیرفته اند. 

ست که ایون ادعاهوای میاموات    اما واقعیت این ا
آلبانیوووایی هوووی  کووودام محیوووق نشووود. نوووه 
سیاسووتمداران حووزب دمکراتیووک کووه توافووق  
پذیرش فرقه رجوی در زمان آنهوا یعنوی سوال    

با آمریکا امضا شد بوه ایون ادعوا پایبنود      ۱۱۲۳
بودند و نه حزب سوسیالیسوت کوه بوا نخسوت     
وزیر ادی راما شدیدترین حمایت هوا را از فرقوه   

تی انجام داد. حزب سوسیالیست آلبوانی  تروریس
که در حال حاضر قودرت را در دسوت دارد، در   

گذشته حزب دمکرات را متهم کرده بود کوه در  
میابل پوذیرش فرقوه رجووی در خواک آلبوانی      
رشوه های کالنی را از امریکا گرفته است. اما در 
حال حاضر شرایط به گونه ای است که به طورز  

ر دو حووزب، عجیبووی رهبووران سیاسووی هوو   
های گسترده ای از فرقوه رجووی انجوام    حمایت
دهند. اعضای این فرقه که در بدو ورود خود می

به آلبانی در مجتموع هوای آپارتموانی در قلوب     
تیرانا جای داده شده بودند به تدریج زمینی بوه  

هزار متر مربع در منطیوه دورس   ۳۲۱مساحت 
در اختیار گرفتند و در شورایطی کوه آلبوانی بوا     
شرایط اقتصادی نامطلوبی دسوت و پنجوه نورم    
         مووی کنوود، اردوگوواه بسوویار مجهووزی را بنووا     

 کردند.
میامات آلبانیایی نیز به طورز مشوکوکی بور    
ارتباطات و حمایت های خود از این فرقه افزوده 
اند. ایلیر متا رئیس جمهور آلبوانی بوا فراموشوی    
جایگاه حیوقی اش به اردوگاه فرقوه رجووی در   

یرانا می رود و با سرکرده تروریست هوا دیودار   ت

بیش از پنج سوال و نویم از اسوتیرار کامول     
فرقه تروریستی رجووی در آلبوانی، ایون کشوور     
کوچک جنوب شرق اروپا می گذرد. اسوتیراری  

آن از ورود اولین گروه تا آخرین گروه  که فرایند
از اعضای فرقه، نزدیک به سوه سوال و نویم بوه     
درازا کشید تا روشن شود کوه اخوراج کمتور از    

عضو این گروه از عراق به میصود کشوور    ۳۱۱۱
االث تا چه اندازه با سختی و پیچیودگی هموراه   

 بوده است.
به دلیل سوابق سیاه جنوایی و ضود حیووق    

ی کوه توسوط گوزارش هوای     بشری فرقه رجوو 
متعدد بین المللی از جمله اتحادیه اروپا به آنهوا  
اذعان شده بود و دردسورهای ناشوی از حضوور    
آنان، اخراج فرقه رجوی از عراق و پذیرش آنهوا  
توسط یک کشور خارجی برای سال ها به یکی 
 از معضالت دولت مرکزی عراق تبدیل شده بود.

ک حووزه  در نهایت آلبانی، این کشور کوچو 
را در خواک   فرقوه بالکان، طی توافیی با آمریکوا  

خود پذیرفت. پذیرشی که بسیاری دلیول آن را  

 
 

 مردم آلبانی از حضور فرقه رجوی در خاک خود

 متضرر خواهند شد 

کنترلی بر این اردوگاه ندارد و ایون اردوگواه بوه    
یک تشکیالت زیرزمینوی سور ی تبودیل شوده     

 است.
در اوج بحران کرونا و مبوتال شودن بخوش    
قابل توجهی از اعضای این فرقه کوه منجور بوه    
موورش شووماری از آنووان شوود، وزارت بهداشووت 
آلبانی اجازه ورود بوه اردوگواه را نداشوت و ایون     
گروه برای کتمان شرایط بهداشتی، بدون توجه 
میامات آلبانیایی، خود دست به مودیریت اموور   
زده بود عالوه بور اینکوه در بحوران انوردی کوه      
گریبان گیر این کشور است و در حالیکوه بورق   

این کشوور از جملوه دورس،    در نواحی مختلف
با جیره و قطعی همراه بوده است، دیدن اردوگاه 
وسیع فرقه رجوی، شب هنگام توسط اهالی بوا  
آن حجم از نور و روشنایی، غافلگیرکننوده و در  

 عین حال خشمگین کننده بوده است.
تردیدی نیست که این برخورد متفواوت بوا   
فرقه تروریستی رجوی بوه طوور جودی شوائبه     

نی و توافیات پشت پرده میان میامات ارشود  تبا
و محلی آلبانیایی با این فرقه و احتماال حامیوان  

 آنها را به وجود آورده است.  
روزنامه اسوپانیایی ال   ۱۱۱۱افشاگری سال 

پووایس از حمایووت یووک میلیووون دالری فرقووه  
رجوی از حزب دست راستی وکس در جریوان  

و پرداخوت حیووق    ۱۱۲۳تأسیس آن در سال 
 ۳۱ماهانه به رهبران حزب و همچنین پرداخت 
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درصد هزینه کوارزار تبلیاواتی آن در انتخابوات    
پارلمان اروپا نشان می دهد آن ها هوی    ۱۱۲۲

های خط قرمز و محدودیتی برای جلب حمایت
بوه   خارجی از خود و تیویت البی شوان ندارنود.  

هنگامی که پای این حمایت ها نوشته هابیلیان، 
ک کشووور کوچووک بووا شوورایط بووه میامووات یوو

اقتصادی سخت مانند آلبانی می رسد که اتفاقوا  
در فساد، پرونده خوبی ندارد، اوضواع خطرنواک   
تر می شود و به جای درگیر کردن یوک حوزب   
یا گروه، همه میامات سیاسوی کشوور را درگیور    

 خود می کند.
آلبانی در شاخص های بین المللی شفافیت 

 ۱۱۱۱و در سوال   و فساد رتبه خوبی را نودارد  
جهان قرار گرفت. استیرار فرقوه   ۲۱۲در جایگاه 

رجوی با پرونده های متعدد پولشوویی و فسواد   
در کشور آلبانی، بدون تردید شورایط خووبی را   
برای تیرانا که در حال تالش بورای عضوویت در   

 فرقوه رجووی  اتحادیه اروپاست رقم نخواهد زد. 
سوی  با صرف پول های هنگفت، از میاموات سیا 

می کند پشتیبانی می که بیشتر از آنها حمایت 
د، رهبران سیاسی نیز توالش خوود را بورای    کن

جلب نظر این گروه تروریستی به کوار خواهنود   
بست و در نهایت این مردم آلبانی خواهنود بوود   
که از حضور این گروه تروریستی در خاک خود 
متضرر خواهند شد و در بلند مودت آاوار آن را   

 د کرد.لمس خواهن
 
 
 
 

 

می کند و ادی راما، نخست وزیور، بخوش قابول    
توووجهی از زمووان سووخنرانی خووود در اجووالس 
ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل را به حمایت 

 از فرقه رجوی اختصاص می دهد.
نمایندگان مجلس آلبانی مکررا بوه اردوگواه   

نرانی فرقه موی رونود و در حمایوت از آن سوخ    
کنند. اظهارات نامیک کوپلیکو عضوو سوابق   می

کوه گفتوه بوود     ۱۱۲۳مجلس آلبانی در نوامبر 
سیاستمداران کشورش در استیبال از این فرقوه  

بوه رغوم اختالفوات     –تروریستی متفق هستند 
روشن می سازد کوه   –شدید احزاب با یکدیگر 

باید به طور جدی نسوبت بوه ماهیوت اقودامات     
فرقوه رجووی در جلوب     صورت گرفتوه توسوط  

حمایووت سیاسووتمداران کشوووری کووه فسوواد   
سیاسی تاکنون یکی از موانوع پیوسوتن آن بوه    

 اتحادیه اروپا بوده تأمل کرد.
اگر روایت های معروف تیسویم پوول هوای    
فرقه رجوی میان برخی سیاستمداران عراقوی و  
آمریکایی از سال های گذشته تاکنون را در نظر 

از اقدامات و سخنرانی  بگیریم، دالیل این سطح
های حمایت آمیز میاموات آلبانیوایی از چنوین    

 فرقه ای روشن می شود.
همین حمایت های مشکوک میامات آلبانی 
از فرقه رجوی است که منجور بوه آزادی عمول    
آنهووا در ایوون کشووور، بوورخالف تعهوودات اولیووه 
میامات تیرانا شده اسوت. فرقوه رجووی هموان     

خوود   ۱۱۲۳ارش گونه که ایندیپنودنت در گوز  
می نویسد در داخل خاک آلبانی، یک کشور بوا  

بوه طوور مثوال بوا     قوانین خودش ساخته است. 
پرداخت پول های هنگفوت، مشورف بور شوهر     
تیرانا یک دکل پرقودرت مخوابراتی راه انودازی    

بوه نظور   »کرده است. این گزارش موی نویسود    
آید سران مجاهدین خلق)فرقوه رجوویب بوا    می

میامات ارشد دولت آلبانی روابط نزدیکی دارنود.  
یکی از وزرای کابینه کنونی آلبوانی، وزیور دفواع    

لت سابق و همچنین معاون سابق وزیر کشور دو
آلبانی زمانی که رودی جولیانی )شهردار سوابق  
نیویورک و وکیل شخصی تراموپب اوایول سوال    
جاری به مناسبت سال نووی شمسوی از تیرانوا    

 «.کردنددیدن کرد، او را همراهی می
نفوذ فرقه رجووی در میوان سیاسوتمداران    

ه نوشوته  فاسد آلبانی آنچنان بوده اسوت کوه بو   
ایندیپندنت حتی پلیس آلبانی نیز اجوازه نودارد   
وارد اردوگاه آنها شود. وزارت کشور آلبانی هوی   
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ناشی از هژموون آمریکوا بور آلبوانی و پرداخوت      
میلیووون دالری بووه دولووت آن مووی  ۱۱کمووک 
میلیون دالری که جان کری در سفر  ۱۱دانند. 

خود به تیرانا و نشست با نخسوت وزیور آلبوانی    
 ناخواسته به آن اشاره کرده بود.خواسته یا 

با این حال میامات آلبانی کوه از حساسویت   
اقدام خود مطلع بودند، بور ایون موضووع اصورار     
داشتند که از میهمانان تروریسوت خوود تعهود    
گرفته اند هیچگونه فعالیت سیاسی انجام ندهند 
و صرفا به دالیل انسانی این گروه را پذیرفته اند. 

ست که ایون ادعاهوای میاموات    اما واقعیت این ا
آلبانیوووایی هوووی  کووودام محیوووق نشووود. نوووه 
سیاسووتمداران حووزب دمکراتیووک کووه توافووق  
پذیرش فرقه رجوی در زمان آنهوا یعنوی سوال    

با آمریکا امضا شد بوه ایون ادعوا پایبنود      ۱۱۲۳
بودند و نه حزب سوسیالیسوت کوه بوا نخسوت     
وزیر ادی راما شدیدترین حمایت هوا را از فرقوه   

تی انجام داد. حزب سوسیالیست آلبوانی  تروریس
که در حال حاضر قودرت را در دسوت دارد، در   

گذشته حزب دمکرات را متهم کرده بود کوه در  
میابل پوذیرش فرقوه رجووی در خواک آلبوانی      
رشوه های کالنی را از امریکا گرفته است. اما در 
حال حاضر شرایط به گونه ای است که به طورز  

ر دو حووزب، عجیبووی رهبووران سیاسووی هوو   
های گسترده ای از فرقوه رجووی انجوام    حمایت
دهند. اعضای این فرقه که در بدو ورود خود می

به آلبانی در مجتموع هوای آپارتموانی در قلوب     
تیرانا جای داده شده بودند به تدریج زمینی بوه  

هزار متر مربع در منطیوه دورس   ۳۲۱مساحت 
در اختیار گرفتند و در شورایطی کوه آلبوانی بوا     
شرایط اقتصادی نامطلوبی دسوت و پنجوه نورم    
         مووی کنوود، اردوگوواه بسوویار مجهووزی را بنووا     

 کردند.
میامات آلبانیایی نیز به طورز مشوکوکی بور    
ارتباطات و حمایت های خود از این فرقه افزوده 
اند. ایلیر متا رئیس جمهور آلبوانی بوا فراموشوی    
جایگاه حیوقی اش به اردوگاه فرقوه رجووی در   

یرانا می رود و با سرکرده تروریست هوا دیودار   ت

بیش از پنج سوال و نویم از اسوتیرار کامول     
فرقه تروریستی رجووی در آلبوانی، ایون کشوور     
کوچک جنوب شرق اروپا می گذرد. اسوتیراری  

آن از ورود اولین گروه تا آخرین گروه  که فرایند
از اعضای فرقه، نزدیک به سوه سوال و نویم بوه     
درازا کشید تا روشن شود کوه اخوراج کمتور از    

عضو این گروه از عراق به میصود کشوور    ۳۱۱۱
االث تا چه اندازه با سختی و پیچیودگی هموراه   

 بوده است.
به دلیل سوابق سیاه جنوایی و ضود حیووق    

ی کوه توسوط گوزارش هوای     بشری فرقه رجوو 
متعدد بین المللی از جمله اتحادیه اروپا به آنهوا  
اذعان شده بود و دردسورهای ناشوی از حضوور    
آنان، اخراج فرقه رجوی از عراق و پذیرش آنهوا  
توسط یک کشور خارجی برای سال ها به یکی 
 از معضالت دولت مرکزی عراق تبدیل شده بود.

ک حووزه  در نهایت آلبانی، این کشور کوچو 
را در خواک   فرقوه بالکان، طی توافیی با آمریکوا  

خود پذیرفت. پذیرشی که بسیاری دلیول آن را  

 
 

 مردم آلبانی از حضور فرقه رجوی در خاک خود

 متضرر خواهند شد 

کنترلی بر این اردوگاه ندارد و ایون اردوگواه بوه    
یک تشکیالت زیرزمینوی سور ی تبودیل شوده     

 است.
در اوج بحران کرونا و مبوتال شودن بخوش    
قابل توجهی از اعضای این فرقه کوه منجور بوه    
موورش شووماری از آنووان شوود، وزارت بهداشووت 
آلبانی اجازه ورود بوه اردوگواه را نداشوت و ایون     
گروه برای کتمان شرایط بهداشتی، بدون توجه 
میامات آلبانیایی، خود دست به مودیریت اموور   
زده بود عالوه بور اینکوه در بحوران انوردی کوه      
گریبان گیر این کشور است و در حالیکوه بورق   

این کشوور از جملوه دورس،    در نواحی مختلف
با جیره و قطعی همراه بوده است، دیدن اردوگاه 
وسیع فرقه رجوی، شب هنگام توسط اهالی بوا  
آن حجم از نور و روشنایی، غافلگیرکننوده و در  

 عین حال خشمگین کننده بوده است.
تردیدی نیست که این برخورد متفواوت بوا   
فرقه تروریستی رجوی بوه طوور جودی شوائبه     

نی و توافیات پشت پرده میان میامات ارشود  تبا
و محلی آلبانیایی با این فرقه و احتماال حامیوان  

 آنها را به وجود آورده است.  
روزنامه اسوپانیایی ال   ۱۱۱۱افشاگری سال 

پووایس از حمایووت یووک میلیووون دالری فرقووه  
رجوی از حزب دست راستی وکس در جریوان  

و پرداخوت حیووق    ۱۱۲۳تأسیس آن در سال 
 ۳۱ماهانه به رهبران حزب و همچنین پرداخت 
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 چهارگوشه

 

 

 

سازمان در  با هر فاکتی که یکی از اعضای
انند تمام تشکیالت خصوص خانواده می خو

فاکت خانواده به  رجوی به لرزه در می آید. هر
مثابه پس لرزه هایی است که زلزلۀ اصلی را 

 .نوید می دهد

امیدوارم که روزی نه چندان دور اعضای 

آزادانه با  گرفتار در فرقه رجوی امکان تماس
خانواده هایشان را داشته باشند. طبعاً این 

ته ای است در حد خواس خواستۀ زیادی نیست،
زندگی نرمال یک شهروند معمولی که رجوی 

سلب کرده و مانع «۳اشرف » آن را از اسیران
 .ایجاد هر گونه ارتباط آزادانه می باشد

 

بدون شک آرزو و حسرت دیدار با خانواده 
 .در دل تمام اعضای فرقه رجوی وجود دارد

به گزارش فراق، تمام ادعاهایی که مریم 
این که  رجوی مستمر تبلیغ می کند درباره

اشرفی ها چیزی به نام خانواده را دور انداخته و 
 .دروغ است به رسمیت نمی شناسند

ود اعضای در بند بهتر از هر کسی خ
دهند که شهادت می« ۳اشرف »

هایشان را فراموش نکرده و به طور خانواده
که از  روزانه و ساعتی با یاد خانواده و خاطراتی

همدیگر داشتند اوقاتشان را سپری می کنند. 
جاری، غسل،  موضوع فاکت های عملیات

نشست های روزانه در تشکیالت رجوی بهترین 
است که روزانه همانند  هایی و باالترین نمونه

مشت محکم در دهان مسعود و مریم رجوی 
بفهمند و بدانند که خانواده  زده می شود که

فراموشی ناپذیر است و از یادها و ضمیرهای 
 .شودخارج نمی افراد

رجوی و سران سازمانش باید اعتراف کنند 
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بوووده کووه فرقووه بووا تکنولووودی هووای جدیوود و  
های هکری کوه اخیورا وارد آلبوانی کورده     وشم

است سعی خواهد نمود در بلند شدن بووی آن  
   حسابی تالش کند.

همچنین شونیده هوا حواکی اسوت موریم      
رجوووی دربووه در دنبووال ایوون بوووده بووا صوورف  

ها دالر ترامپ یا زلنسکی، رئیس جمهور میلیون
اکراین را به این مراسم دعوت کند تا برای برای 

اک رسانه ای برای خود داشته باشد. ماه ها خور
یکی از مشکالت اصلی فرقه برای پرزرق نشوان  

ها از گذشته اجاره و کرایه دادن این گونه مراسم
 مهمانان بوده است.  

در سال هوای گذشوته ایون افوراد از میوان      
هووای آفرییووایی، بازنشسووتگان اروپووایی، گرسوونه

مهوواجران غیرقووانونی، دانشووجویان و برخووی    
شدند ان سیاسی انتخاب و دعوت میورشکستگ

اما امسوال انگوار بوه مازهوای پوسویده اشورف       

معاشان رسیده با توجه به این که سال گذشوته  
مراسم را بدون رونق و به صورت مجازی برگوزار  
 کردند، روی آوارگوان اوکراینوی خوراب شووند.    
گووزارش هووای رسوویده از درون فرقووه نشووان   

یوه ای از  دهد تجربه مشوارکت مهمانوان کرا  می
طریق فضای مجازی اصال مطلوب مریم رجوی 
نبوده و وی آن را پول حرام کردن دانسته است. 
به همین جهت هم آوارگان اوکراینی به عنووان  
آخرین شانس رجوی بورای حضوور در نموایش    
نامه امسال انتخاب شدند که باید منتظر مانود و  
 برای این نمایشِ عجوزه فرقه رجوی نیز خندید.

دود چهار سال پویش کوه فرانسوه آب    از ح
پاکی را روی دست فرقه ریخت و با اخراج مریم 
رجوووی او و فرقووه اش را از هرگونووه فعالیووت   
سیاسی در این کشور ممنوع کرد، مریم رجووی  
در به در دنبال سیاهی لشوکر بورای پور کوردن     

 گردد.می« ویلپنت»های نمایش نامه صندلی
 
 
 

 

بر اساس اخبار منتشر شده از داخل   ا فراق
فرقه رجوی، امسال برای پر کردن سالن نمایش 

، آوارگوان اوکراینوی بوه عنووان     «ویلپنوت »نامه 
 سیاهی لشکر انتخاب شدند.
تحلیلوی فوراق، بوه    -به گزارش پایگاه خبری

همین منظور اعضای وامانده در فرقه رجووی از  
ام کارهوای سوخت بورای    هم اکنون وادار به انج

برگزاری این مراسم شدند که بر اساس آخورین  
 ماه برگزار شود. اول مردادها میرر است شنیده
مراسمی است که موریم رجووی   « ویلپنت»

همه ساله به مناسبت سال روز رهوایی خوود از   
و سوال روز اعوالم    ۲۳۳۱زندان فرانسه در سال 

 جنگ مسلحانه رجوی علیه ملت ایوران، برگوزار  
مریم قجر عضودانلو مشوهور بوه موریم      کند.می

در فرانسه به جورم   ۲۳۳۱خرداد  ۱۲رجوی در 
فعالیت های تروریستی و پولشویی دستگیر شد 
و تا لحظه آزادی خودش که دو هفته بوه طوول   
کشید، ده ها نفر از اعضای کادر مرکزی فرقوه را  

 وادار به خودسوزی و یا اعتصاب غذا کرد.
برای موریم رجووی از    این سرفصل تاریخی

این جهت اهمیت دارد که وی می تواند به ایون  
بهانه برای نیروهای داخلی مظلوم نمایی کرده و 

را بوورای « ۳اشوورف»در نهایووت وامانووده هووای  
سرفصل های دیگر مازشویی کند. البته هودف  
بیرونی این پخت و پز نیوز هیواهوی رسوانه ای    

 معاشانریزی اشرفبرنامه
 برای جذب آوارگان اوکراینی در اول مرداد 

 قجری پخت و پز
 « ویلپنت» شویبرای  

 ترامپ یا زلنسکی؟ 

 
 

ها از یکی از مشکالت اصلی فرقه برای پرزرق نشان دادن این گونه مراسم
 گذشته اجاره و کرایه مهمانان بوده است 

در دنبال این بوده با صرف میلیون ها حاکی است مریم رجوی دربهشنیده
این را به این مراسم دعوت ها دالر ترامپ یا زلنسکی، رئیس جمهور اکر

 ای برای خود داشته باشدکند تا برای برای ماه ها خوراک رسانه
 
 

جاری، غسل، نشست های روزانه در تشکیالت  موضوع فاکت های عملیات

است که روزانه همانند مشت محکم  رجوی بهترین و باالترین نمونه هایی

بفهمند و بدانند که خانواده  در دهان مسعود و مریم رجوی زده می شود که

 فراموشی ناپذیر است 

 ناپذیر استخانواده فراموشی
 آذرحسین عیوضی

 عضو نجات یافته از فرقه رجوی
 



a 
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 روشن گری

 

 

 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

همرزمانش که  یریدستگ یبرا یتیامن یروهاین
 یآمدند همکار یبه داخل م اتیعمل یبرا
آورد و در  یدرم نیکرد. سپس سر از اویم

 ،یاطالعات یروهایبا ن یهمکار تیادامه مامور
 زد. یم رخالصیشک ت یرا ب یاسیس انیزندان

رگبار فحش و  ریبخت برگشته که ز سوژه
شرکت کننده در نشست  یاعضا ادیداد و فر

داد،  یخود را از دست م یو روان یتعادل روح
به فکر رفتن به  انتیبعد از ارتکاب آن همه خ

. شور و شوق افتاد یم انینزد خانواده بعد از سال
طول  شتریخانواده چند لحظه ب دنید
 . دیکشینم

برخالف باور و انتظارش خانواده او را به 
اش  یبه سازمان و رهبر انتیو خ ییجرم جدا

دادند و درب را به  یقرار م نیمورد لعن و نفر
 بستند. یاو م یرو

 یها ابانیدر خ یاز ساعت ها آوارگ بعد
 نیو سنگ زیمرآیتحق یشهرش و تحمل نگاه ها

به بازگشت به  میتصم تیمردم رهگذر در نها
 میمر یدست و پا یگرفت. رو یسازمان م

افتاد و با حالت التماس از مهر تابان یم
 دهیاو را بخش یها انتیخواست گناهان و خیم

 بیترت نی. بددفرصت جبران بده گرید کباریو 
 شیعبور کرده و پاال میفرد از کوران انقالب مر

موسسان دوم  تیبه عضو گرید کباریو  شد یم
 آمد. یدر م
گاها آن قدر در ذهن  یکمد یتراژد نیا

شد که ما، بعد از اعالم  یاعضا القا و تکرار م
 کیو بازگشت به نزد خانواده خود را  ییجدا

و باورمان شده بود  میکرد یطعمه احساس م
سرزنش  ییکه خانواده ها ما را بابت جدا

تعجب ما برخورد  انیر مد یخواهند کرد. ول
و عاطفه به ما و  عشقخانواده ها تماما سراسر 

بود که  یرجو نیبود. ا یو نفرت به رجو نیک
دروغگو همانند  ادیش کیتوسط آنها به مثابه 

شد. بعدها در ضمن مطالعه  یرانده م طانیش
که  میافتیدر« ما انیفرقه ها در م»کتاب 

رنظر ما د تیشخص بیبا تخر نیچن نیا یرجو
 یها تیما را از واقع یدرون یداشت که محتوا

اراده یو ب یعروسک تیشخص کیو  یته یانسان
 بسازد.
ما اکنون در کنار و  انیبا گذشت سال یول

به دشمنان  یو رجو میهمسنگر با خلق هست
 است. وستهیپ هنیخلق و م

 بیبا تخر یکه رجو میافتیما بعدها در
 یدرون یما درنظر داشت که محتوا تیشخص

 کیو  یته یانسان یها تیما را از واقع
 اراده بسازد. یو ب یعروسک تیشخص
از گزارش فراق، محمود آسمان پناه  به

موسوم به  یاز نشست ها یتیکرمان در روا
داستان  ینوشت: مسعود رجو« طعمه»

 میو ترس یخوان تیرا در قالب شخص یکیدرامات
از سازمانش  ییچشم انداز اعضاء در صورت جدا

هر عضو  ویسنار نیکرد. براساس ا یم میترس
سازمان  زدر ذهن، خودش را ا کباری ستیبا یم

 رانیمرز و داخل اکرد و به آن طرف  یجدا م
 رفت. یم

مشخص شده در  ویبر اساس سنار یرجو
کرد که بعد از  یوانمود م نیافکار اعضاء چن

در  یو هولناک اهیاز سازمان سرنوشت س ییجدا
انتظار آنهاست. سوژه در جمع صدها نفر از 

استارت  دیخود را با ویسنار نگونهیهمرزمانش ا
چه  انریو رفتن به ا ییزد که بعد از جدا یم
و چگونه برگشت؟ سوژه  راو چکار کرد. و چ دید
خواند که بعد از عبور از مرز  یم ستیبا یم

و با  یمعرف یپاسگاه مرز نیخودش را به اول

  در اسارتگاه رجوی بیعج ییمغزشو کیاز « پناهمحمود آسمان» تیروا

 از نخست وزیر آلبانی« برات ربیعی»درخواست مالقات مادر  «طعمه» یهادر نشست تینمودن اعضا از انسان یته
تظار برات ربیعی از نخست وزیر آلبانی درخواست مالقات مادر چشم ان

به گزارش فراق در پیام مرحمت ابوالفتحی، مادر رنج دیده برات  کرد.
 ربیعی از ادی راما، نخست وزیر کشور آلبانی آمده است:

سالم علیکم. من مرحمت ابوالفتحی مادر برات ربیعی هستم ]که هم 
 ه مانز آلبانی ساکن است.[اکنون در مقر مجاهدین خلق در منطق

از انجمن آسیال بسیار تشکر می کنم که به فکر پیدا کردن راه نجات 
برای فرزندان ماست. از دولت آلبانی هم تشکر ویژه دارم که اجازه داده 
]انجمن حمایت از ایرانیان مقیم در آلبانی[ فعالیت نماید. از دولت آلبانی 

بیاییم و با فرزندان خودمان  می خواهم کمک کند تا ما به آن کشور
 مالقات کنیم. 

 

 

 
 

 
 رقیه گویا، خواهر چشم انتظار یکی از اسیران فرقه رجوی

 باشی؟ های زندگی محرومخواهی از لذتتا کی می
 

رقیه گویا، خواهر 
یکی از اسیران فرقه 
رجوی به برادر خود 

  پیام فرستاد.
به گزارش فراق، در متن پیام خواهر محمدرضا)حمید( 
گویا خطاب به برادرش آمده که دست از آن گوشه نشینی 

 کشیده و خود را از لذت های زندگی محروم نکند.
 
 

 ادتسع محمود و ناهید مهری، انتظار چشم مادر
 ها و خودتان را بدبخت کردیدخانواده

حمائل غنی زاده، 
مادر مهری، ناهید و 

 ۳۳محمود سعادت که 
سال است آن ها را 
ندیده برای فرزندانش 

 پیامی منتشر کرد.
بچه هایم؛ مهری، ناهید، محمود، سالم، قربون شما بروم، »

این عید هم آمد و من شما را ندیدم، این چه وضعیتی است، 
)اسارتگاه مانز در کشور آلبانی( چرا خودتان را در چنگال  آنجا

 .یک دیکتاتور زندانی کرده اید، خودتان را آزاد کنید
 
 
 

، من دیگر پیر شدم، نمی توانم به خودم برسم، نمی توانم 
راه بروم، می خواهم شما را ببینم، دلم برایتان تنگ شده 

ارت کنیم، این است، انشاا.. که توفیقی باشد و همدیگر را زی
سال  ۳۳)مسعود و مریم رجوی( چه دیکتاتوری است؟ در این 

اگر در زندان تبریز هم می بودید، الاقل اجازه مالقات به من 
می دادند، مگر شما متوجه نیستید، اجازه حتی نوشتن یک 
نامه را هم ندارید، اجازه مالقات به شما نمی دهند، من نمی 

کری بکنید، ببینید این کارها دانم، اما شما یک تعقل و تف
یعنی چه؟ عمرتان به بطالت گذشت، از من هم بدتر، شما پیر 
شدید، واقعا من ناراحت هستم، اگر واقعا به اسالم معتقد 
هستید نباید مادر را ناراحت کنید، اما اگر ادعای مسلمانی 
ندارید، که من حرفی ندارم. فقط آرزوی سالی خوش را 

ه سالمت بمانید، از همدیگر مواظبت برایتان دارم، همیش
 کنید.
 

شما را شستشوی مغزی داده اند، شما االن خبر دارید که 
در دنیا چه خبر است؟ شما به جز سیمای سازمان، چه برنامه 
های دیگری را دیده اید؟ خبر دارید که در دنیا چه حوادثی 
اتفاق افتاده است؟ چه پیشرفت هایی شده است؟ عمرتان 

است، به خودتان بیایید. از درون یک فکری بکنید،  تمام شده
به اینکه شما مادر دارید، برادر دارید، اول باید به خانواده 
خدمت کرد، به مادر خدمت کنید، من هیچ کس را ندارم، 
فقط پسرم مسعود مانده است، مسعود پسرم برای من چکار 
کند؟ دلتان برای من نمی سوزد؟ فقط شعار می دهید: خلق، 

من هم جزئی از همان خلق هستم، کم شعار  …خلق، خلق،
بدهید، هیچ کاری هم نمی توانید بکنید. خانواده ها و خودتان 
را بدبخت کردید، نه مادر شدید، نه پدر. تمام آرزوهایتان در 
دل هایتان ماند، همه این دردها در دل من است و همیشه 

مبتال غصه می خورم، فکر و خیال می کنم، به فشارخون 
شدم، قند خون دارم، همه دردهایم در هم پیچیدند، شما 
باعث همه این دردهای من شدید، به هرحال شما را به خدای 
متعال می سپارم، انشاا.. که سال خوبی برایتان باشد و تصمیم 
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 گیشه
 
 

 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

 

موضوع بود که اگر  نینه و نگران ا ایبازگو کند 
کند خوانندگان کتاب او را  یخودش را معرف

بار  نیچگونه قضاوت خواهند کرد. او چند
 میو کار متوقف شد اما سرانجام تصم مانیپش

که  نیمجاهد نکهیا یگرفت برا یبه همکار
 یشدنش بودند را معرف یقربان یاصل نعامال

، اطالعات و نفاق بود یکه قربان یگلریکند. ب
از دوران حضور در اردوگاه اشرف  یخوب اتیروا

 هیعل نیسازمان مجاهد یاعضا تیو فعال
و کردها داشت و همه آنچه را  انیعیش
 تیبازگو کرد تا مخاطبان با ماه دانستیم

 «آشنا شوند. انسازم نیو منافقانه ا بکارانهیفر
 

 مقدسدفاع  نیریو ش تلخ
مختلف  یایو زوا جامعه با ابعاد نکهیا یبرا
جنگ را با همه  دیمقدس آشنا شود با دفاع
ها و با همه شکست دید شیهاینیریو ش یتلخ
که تجربه نوشتن  سندهی. نوشیهایروزیو پ

، «هاامن گلوله یجا»، «اردوگاه موصل»کتاب 
را در کارنامه  گریو چند کتاب د« که ماند ینام»

 هایلیخ» دهد؛یم حیباره توض نیاخود دارد، در
 یداریپا اتیادب فهیشدند. وظ یدر جنگ قربان

 دیو ابعاد است. ما با ایزوا نیپرداختن به همه ا

 داینجات پ یبعث میبوده است. از زندان رژ
و با ورود به اردوگاه اشرف متوجه  کندیم
. آمدهیم دیاوارد شده که نب ییجابه شودیم

ندارد. او  یسود یمانیاما پش شودیم مانیپش
سازمان  یبا اعضا یدئولوژیو ا یبه لحاظ اعتقاد

آنکه بتواند خودش را  ی. برارسدیبه تناقض م
 یاما اعضا کندیم ینجات دهد خودکش
دهند و بعد از شکنجه، یسازمان او را نجات م

که  ییجا فرستند؛یم بیبه زندان ابوغر
هم که  ی. زمانکندیرا تجربه م یبدتر یطیشرا

مجبور  د،یآیم رانیو به ا شودیاز زندان رها م
دوستان را به  یهانگاه ینیو سنگ یاست تلخ

 «حضور در اردوگاه اشرف تحمل کند. لیدل
 

 نیمجاهد بکارانهیفر تیماه یافشا
 یدر اردوگاه اشرف موجب شد تا حت حضور

به  یمنف یهانگاه رانیبعد از برگشتن به ا
 نیوجود داشته باشد. با وجود چن یگلریب

 یبرا یگلریب یگرفتن از عل تیرضا یطیشرا
 سندهینبوده است. نو یانجام مصاحبه کار آسان

سال از آن ۳۳:»دیگویم ییرها یکتاب تلخ
همچنان در  یگلریب یدوران گذشته اما عل

خاطرات را  نیا ایقرار داشت که آ یتناقض روح

 یگلریب یمانند عل یسرگذشت افراد انیبه ب
 یهست یجنگ و نفاق شدند و تمام یکه قربان
 انی. با بمیخود را ازدست دادند بپرداز یو زندگ

 دفاع خیمطالعه و درک تار ها،تیهمه واقع
 نیاز ا تی. کاش حماشودیم رتریمقدس باورپذ

مانند  توانستندیبود و آنها هم م شتریافراد ب
که در دوران  یسخت لیدلآزادگان و به  ریسا

 ازهایاسارات متحمل شدند از حداقل امت
تا بتوانند چارچوب  شدندیبرخوردار م

شدن  دهیشان را حفظ کنند. دخانواده
تلخ  یهاو بخش کیکه نقاط تار ییهاکتاب
 یاریبس تیاهم دهندیمقدس را بازتاب مدفاع 

ها همانطور که حضرت کتاب نیبسا ا دارد. چه
باشد.  نییبر جهاد تب یآقا فرمودند مصداق بارز

و  بیفر یکه جوانان را قربان یسازمان یروشنگر
 یمنظر قابل بحث و بررس نیکرد، از ا رنگین

اندن کتاب که مخاطبان با خو دوارمیاماست و 
 یپ شیاز پ شیب نیمجاهد دیپل تیبه ماه
 «ببرند.
 

 از کتاب ی*بخش
 خاردار میس یسو آن
و  یحس پوچ داشتمیقدم برم هر

 میپاها ی. گاهدادیبه من دست م یسردرگم
از  ییبرگردم اما ندا خواستمیو م شدیسست م

! تنها راه نجات تو یکه عل دادیدرونم هشدار م
 یخاردار است. مگر بو میس یرفتن به آن سو

قرص و محکم قدم  ؟یکنیرا حس نم یآزاد
خاردار  میس یبردار و خودت را به آن سو

از ترس و  یخبر ،یبرسان. به آنجا که برس
. تو آزاد ستین ییوحشت و شکنجه و تنها

 اتییشد. چند قدم به رها یخواه
را با  ری. مسرفتیم جی. سرم گاستماندهیباق

کردم و با هر قدم دوباره  یسست ط یهاقدم
 نی. چندکردمیو اردوگاه را تماشا م گشتمیمبر

. به هر کردندیبدرقه م مراچشم نگران داشتند 
 انیرا آمدم و در م ریبود مس یو مرارت یسخت
 کیکه ورودم را تبر ییهابچه یاهویو ه یشاد

خوب : »گفتندیها مگم شدم. بچه گفتندیم
. یزندان لعنت نیا یتو میدیپوس ،یآمد یکرد

.« میکنیم دایو باالخره نجات پ رونیب میرویم
شدم. اما  رامآ یها کمحرف نیا دنیبا شن
تر از همه گنگ و مبهم بود؛ مهم میبرا زیچهمه

 .امندهیآ

 نیبا درخواست مجاهد یگلریب یعل
تا از جهنم اسارت در اردوگاه  کندیموافقت م

فرار کند اما با وارد شدن به اردوگاه  یبعث میرژ
بود  دهیشنهمه آنچه  شودیاشرف متوجه م

 است.نبوده شیب یبیفر
 ش،یگزارش فراق، جواد کامور بخشا به

 یتازگکه به یداریپا اتیحوزه ادب سندهینو
جنگ :»دیگویرا نوشته م «ییرها یتلخ»کتاب 

با  د،ید شیهاینیریو ش یبا همه تلخ دیرا با
 انی. درصورت بشیهایروزیها و پهمه شکست

و بازتاب  مقدسدوران دفاع یهاتیهمه واقع
ه شده با موضوع دفاع یآن در جامعه، آثار ته

بر مخاطب خواهد  یشتریب ریمقدس تأث
که توسط انتشارات  ییرهایتلخ«. گذاشت

 یسرگذشت عل تیسوره مهر چاپ شده، روا
سال اسارت در ۴است که بعد از  یگلریب

 میتصم ییرها دیعراق، به ام یبعث میاردوگاه رژ
 نیبه اردوگاه اشرف منتقل شود اما ا ردیگیم

او همراه است.  یبرا یشکالتبا م میتصم
سال موفق شد به ۷۱سرانجام بعد از  ،یگلریب

 سنده،ینو تیکه به روا یکشور بازگردد؛ بازگشت
بود. شهره  یروح یهابیتلخ و همراه با آس

 شینگار با جواد کامور بخشاروزنامه راد،انوشیک
کرده  ییوگوموضوع گفت نیدرباره انتخاب ا

 :دیخوان یم ریاست که در ز
در کرمانشاه ۷۳۴۱متولد  یگلریب یعل
نداشت که داوطلبانه به  شتریسال ب۷۴است. 

دست  به۷۳۳۱ نیفرورد۱جبهه رفت و 
جنگ،  افتنی انیشد. با پا ریاس یعراق یروهاین

را  یبودند و دوره سخت یفیآزادگان در بالتکل
 یقرار است چه اتفاق نستنددایو نم گذراندندیم

سازمان  ین دوره اعضای. در افتدیآنها ب یبرا
از  یادیمرصاد تعداد ز اتیکه در عمل نیمجاهد

خود را از دست داده بودند، فرصت را  یروهاین
ها، و با حضور در اردوگاه شمرندیم متیغن

افراد کم  د،یبا دادن وعده و وع کنندیتالش م
با سن  یگلریب یعلسن و سال را جذب کنند. 

بتواند از اردوگاه اشرف  دیشا نکهیا دیکم و به ام
موافقت  نیفرار کند، با درخواست مجاهد

 یبعث میتا از جهنم اسارت در اردوگاه رژ کندیم
فرار کند اما با وارد شدن به اردوگاه اشرف 

 یبیبود فر دهیهمه آنچه شن شودیمتوجه م
 یتلخ نیتنخس بیترت نیاست و به انبوده شیب

 هبعد از رها شدن از اردوگاه عراق را تجرب
از حضور در اردوگاه و  یمانی. اظهار پشکندیم

موجب شد تا پس از  نیجمع مجاهد
 نیتوسط مجاهد یو جسم یروح یهاشکنجه

 یدر حال نیمنتقل شود. ا بی، به زندان ابوغر
بازگشته بودند اما  رانیبود که آزادگان به ا

را در عراق  یسخت یزهاهمچنان رو یگلریب
سال در ۷۱ ازو سرانجام بعد  کردیم یسپر

بازگردانده شد. جواد کامور  رانیبه ا۷۳۱۱سال 
در  یمتعدد یهاکه تاکنون کتاب شیبخشا

 یژگیمقدس نوشته است، درباره وحوزه دفاع 
 نیاز بهتر یبخش ،یگلریب: »دیگویکتاب م نیا

و بعث  میعمرش را در اردوگاه رژ یهاسال
 نیرا در اردوگاه اشرف گذراند و از ا گرید یبخش

 یداریپا اتیکتاب در حوزه ادب نینخست منظر،
رفته  یاسوژه نیکه سراغ چن دیآیشمار مبه 

دهنده نفاق و کتاب نشان یراو تیاست. مظلوم
است که چه  نیسازمان مجاهد یاعضا ییدورو
اند. در ساله آورده۷۱جوان  کیبر سر  ییبالها
که در اردوگاه  یعیوقا ،یکتاب راو نیاز ا یبخش

 دهدیشرح م اتیافتاده را با جزئ تفاقاشرف ا
 «است. تینظر هم حائز اهم نیکه از ا
 

 یهمراه با تلخ ییرها
سؤال که  نیدر پاسخ به ا ش،یبخشا کامور

کتاب رفته است  نیچرا سراغ نگارش ا
معموال از دل اسناد و مدارک و :»دیگویم

وگو با افراد مختلف، در حوزه براساس گفت
. میرسیمختلف م یهابه سوژه یداریپا اتیادب

دو کتاب خوانده  یکیرا در  یگلریب ینام آقا
شروع  ،ییشناآ یبرا یبودم، اما رابط اصل

 یمرتض یکتاب، استادم آقا هیمصاحبه و ته
 یو اتفاقات هاتیبود. با توجه به جذاب یسرهنگ

فتاده بود، نگارش ا یگلریب یعل یکه در زندگ
سال کار ۱کتاب را قبول کردم و بعد از  نیا

(، انجام یگلری)ب یخاطرات راو یآورجمع
 قاتیو تحق کانیها از دوستان و نزدمصاحبه

 ینوروز امسال کتاب با نام تلخ ،یاخانهکتاب
 «منتشر شد. ،ییرها

رها شدن از  انگریب ،ییرها ینام تلخ انتخاب
است.  گرید یدن در جازندان و گرفتار ش کی

 حیدرباره انتخاب نام کتاب توض شیکامور بخشا
موضوع اشاره دارد  نیبه ا ییرها یتلخ»دهد؛یم

همراه  یکرده با تلخ دایپ ییهر جا رها یکه راو
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 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

 

موضوع بود که اگر  نینه و نگران ا ایبازگو کند 
کند خوانندگان کتاب او را  یخودش را معرف

بار  نیچگونه قضاوت خواهند کرد. او چند
 میو کار متوقف شد اما سرانجام تصم مانیپش

که  نیمجاهد نکهیا یگرفت برا یبه همکار
 یشدنش بودند را معرف یقربان یاصل نعامال

، اطالعات و نفاق بود یکه قربان یگلریکند. ب
از دوران حضور در اردوگاه اشرف  یخوب اتیروا

 هیعل نیسازمان مجاهد یاعضا تیو فعال
و کردها داشت و همه آنچه را  انیعیش
 تیبازگو کرد تا مخاطبان با ماه دانستیم

 «آشنا شوند. انسازم نیو منافقانه ا بکارانهیفر
 

 مقدسدفاع  نیریو ش تلخ
مختلف  یایو زوا جامعه با ابعاد نکهیا یبرا
جنگ را با همه  دیمقدس آشنا شود با دفاع
ها و با همه شکست دید شیهاینیریو ش یتلخ
که تجربه نوشتن  سندهی. نوشیهایروزیو پ

، «هاامن گلوله یجا»، «اردوگاه موصل»کتاب 
را در کارنامه  گریو چند کتاب د« که ماند ینام»

 هایلیخ» دهد؛یم حیباره توض نیاخود دارد، در
 یداریپا اتیادب فهیشدند. وظ یدر جنگ قربان

 دیو ابعاد است. ما با ایزوا نیپرداختن به همه ا

 داینجات پ یبعث میبوده است. از زندان رژ
و با ورود به اردوگاه اشرف متوجه  کندیم
. آمدهیم دیاوارد شده که نب ییجابه شودیم

ندارد. او  یسود یمانیاما پش شودیم مانیپش
سازمان  یبا اعضا یدئولوژیو ا یبه لحاظ اعتقاد

آنکه بتواند خودش را  ی. برارسدیبه تناقض م
 یاما اعضا کندیم ینجات دهد خودکش
دهند و بعد از شکنجه، یسازمان او را نجات م

که  ییجا فرستند؛یم بیبه زندان ابوغر
هم که  ی. زمانکندیرا تجربه م یبدتر یطیشرا

مجبور  د،یآیم رانیو به ا شودیاز زندان رها م
دوستان را به  یهانگاه ینیو سنگ یاست تلخ

 «حضور در اردوگاه اشرف تحمل کند. لیدل
 

 نیمجاهد بکارانهیفر تیماه یافشا
 یدر اردوگاه اشرف موجب شد تا حت حضور

به  یمنف یهانگاه رانیبعد از برگشتن به ا
 نیوجود داشته باشد. با وجود چن یگلریب

 یبرا یگلریب یگرفتن از عل تیرضا یطیشرا
 سندهینبوده است. نو یانجام مصاحبه کار آسان

سال از آن ۳۳:»دیگویم ییرها یکتاب تلخ
همچنان در  یگلریب یدوران گذشته اما عل

خاطرات را  نیا ایقرار داشت که آ یتناقض روح

 یگلریب یمانند عل یسرگذشت افراد انیبه ب
 یهست یجنگ و نفاق شدند و تمام یکه قربان
 انی. با بمیخود را ازدست دادند بپرداز یو زندگ

 دفاع خیمطالعه و درک تار ها،تیهمه واقع
 نیاز ا تی. کاش حماشودیم رتریمقدس باورپذ

مانند  توانستندیبود و آنها هم م شتریافراد ب
که در دوران  یسخت لیدلآزادگان و به  ریسا

 ازهایاسارات متحمل شدند از حداقل امت
تا بتوانند چارچوب  شدندیبرخوردار م

شدن  دهیشان را حفظ کنند. دخانواده
تلخ  یهاو بخش کیکه نقاط تار ییهاکتاب
 یاریبس تیاهم دهندیمقدس را بازتاب مدفاع 

ها همانطور که حضرت کتاب نیبسا ا دارد. چه
باشد.  نییبر جهاد تب یآقا فرمودند مصداق بارز

و  بیفر یکه جوانان را قربان یسازمان یروشنگر
 یمنظر قابل بحث و بررس نیکرد، از ا رنگین

اندن کتاب که مخاطبان با خو دوارمیاماست و 
 یپ شیاز پ شیب نیمجاهد دیپل تیبه ماه
 «ببرند.
 

 از کتاب ی*بخش
 خاردار میس یسو آن
و  یحس پوچ داشتمیقدم برم هر

 میپاها ی. گاهدادیبه من دست م یسردرگم
از  ییبرگردم اما ندا خواستمیو م شدیسست م

! تنها راه نجات تو یکه عل دادیدرونم هشدار م
 یخاردار است. مگر بو میس یرفتن به آن سو

قرص و محکم قدم  ؟یکنیرا حس نم یآزاد
خاردار  میس یبردار و خودت را به آن سو

از ترس و  یخبر ،یبرسان. به آنجا که برس
. تو آزاد ستین ییوحشت و شکنجه و تنها

 اتییشد. چند قدم به رها یخواه
را با  ری. مسرفتیم جی. سرم گاستماندهیباق

کردم و با هر قدم دوباره  یسست ط یهاقدم
 نی. چندکردمیو اردوگاه را تماشا م گشتمیمبر

. به هر کردندیبدرقه م مراچشم نگران داشتند 
 انیرا آمدم و در م ریبود مس یو مرارت یسخت
 کیکه ورودم را تبر ییهابچه یاهویو ه یشاد

خوب : »گفتندیها مگم شدم. بچه گفتندیم
. یزندان لعنت نیا یتو میدیپوس ،یآمد یکرد

.« میکنیم دایو باالخره نجات پ رونیب میرویم
شدم. اما  رامآ یها کمحرف نیا دنیبا شن
تر از همه گنگ و مبهم بود؛ مهم میبرا زیچهمه

 .امندهیآ

 نیبا درخواست مجاهد یگلریب یعل
تا از جهنم اسارت در اردوگاه  کندیموافقت م

فرار کند اما با وارد شدن به اردوگاه  یبعث میرژ
بود  دهیشنهمه آنچه  شودیاشرف متوجه م

 است.نبوده شیب یبیفر
 ش،یگزارش فراق، جواد کامور بخشا به

 یتازگکه به یداریپا اتیحوزه ادب سندهینو
جنگ :»دیگویرا نوشته م «ییرها یتلخ»کتاب 

با  د،ید شیهاینیریو ش یبا همه تلخ دیرا با
 انی. درصورت بشیهایروزیها و پهمه شکست

و بازتاب  مقدسدوران دفاع یهاتیهمه واقع
ه شده با موضوع دفاع یآن در جامعه، آثار ته

بر مخاطب خواهد  یشتریب ریمقدس تأث
که توسط انتشارات  ییرهایتلخ«. گذاشت

 یسرگذشت عل تیسوره مهر چاپ شده، روا
سال اسارت در ۴است که بعد از  یگلریب

 میتصم ییرها دیعراق، به ام یبعث میاردوگاه رژ
 نیبه اردوگاه اشرف منتقل شود اما ا ردیگیم

او همراه است.  یبرا یشکالتبا م میتصم
سال موفق شد به ۷۱سرانجام بعد از  ،یگلریب

 سنده،ینو تیکه به روا یکشور بازگردد؛ بازگشت
بود. شهره  یروح یهابیتلخ و همراه با آس

 شینگار با جواد کامور بخشاروزنامه راد،انوشیک
کرده  ییوگوموضوع گفت نیدرباره انتخاب ا

 :دیخوان یم ریاست که در ز
در کرمانشاه ۷۳۴۱متولد  یگلریب یعل
نداشت که داوطلبانه به  شتریسال ب۷۴است. 

دست  به۷۳۳۱ نیفرورد۱جبهه رفت و 
جنگ،  افتنی انیشد. با پا ریاس یعراق یروهاین

را  یبودند و دوره سخت یفیآزادگان در بالتکل
 یقرار است چه اتفاق نستنددایو نم گذراندندیم

سازمان  ین دوره اعضای. در افتدیآنها ب یبرا
از  یادیمرصاد تعداد ز اتیکه در عمل نیمجاهد

خود را از دست داده بودند، فرصت را  یروهاین
ها، و با حضور در اردوگاه شمرندیم متیغن

افراد کم  د،یبا دادن وعده و وع کنندیتالش م
با سن  یگلریب یعلسن و سال را جذب کنند. 

بتواند از اردوگاه اشرف  دیشا نکهیا دیکم و به ام
موافقت  نیفرار کند، با درخواست مجاهد

 یبعث میتا از جهنم اسارت در اردوگاه رژ کندیم
فرار کند اما با وارد شدن به اردوگاه اشرف 

 یبیبود فر دهیهمه آنچه شن شودیمتوجه م
 یتلخ نیتنخس بیترت نیاست و به انبوده شیب

 هبعد از رها شدن از اردوگاه عراق را تجرب
از حضور در اردوگاه و  یمانی. اظهار پشکندیم

موجب شد تا پس از  نیجمع مجاهد
 نیتوسط مجاهد یو جسم یروح یهاشکنجه

 یدر حال نیمنتقل شود. ا بی، به زندان ابوغر
بازگشته بودند اما  رانیبود که آزادگان به ا

را در عراق  یسخت یزهاهمچنان رو یگلریب
سال در ۷۱ ازو سرانجام بعد  کردیم یسپر

بازگردانده شد. جواد کامور  رانیبه ا۷۳۱۱سال 
در  یمتعدد یهاکه تاکنون کتاب شیبخشا

 یژگیمقدس نوشته است، درباره وحوزه دفاع 
 نیاز بهتر یبخش ،یگلریب: »دیگویکتاب م نیا

و بعث  میعمرش را در اردوگاه رژ یهاسال
 نیرا در اردوگاه اشرف گذراند و از ا گرید یبخش

 یداریپا اتیکتاب در حوزه ادب نینخست منظر،
رفته  یاسوژه نیکه سراغ چن دیآیشمار مبه 

دهنده نفاق و کتاب نشان یراو تیاست. مظلوم
است که چه  نیسازمان مجاهد یاعضا ییدورو
اند. در ساله آورده۷۱جوان  کیبر سر  ییبالها
که در اردوگاه  یعیوقا ،یکتاب راو نیاز ا یبخش

 دهدیشرح م اتیافتاده را با جزئ تفاقاشرف ا
 «است. تینظر هم حائز اهم نیکه از ا
 

 یهمراه با تلخ ییرها
سؤال که  نیدر پاسخ به ا ش،یبخشا کامور

کتاب رفته است  نیچرا سراغ نگارش ا
معموال از دل اسناد و مدارک و :»دیگویم

وگو با افراد مختلف، در حوزه براساس گفت
. میرسیمختلف م یهابه سوژه یداریپا اتیادب

دو کتاب خوانده  یکیرا در  یگلریب ینام آقا
شروع  ،ییشناآ یبرا یبودم، اما رابط اصل

 یمرتض یکتاب، استادم آقا هیمصاحبه و ته
 یو اتفاقات هاتیبود. با توجه به جذاب یسرهنگ

فتاده بود، نگارش ا یگلریب یعل یکه در زندگ
سال کار ۱کتاب را قبول کردم و بعد از  نیا

(، انجام یگلری)ب یخاطرات راو یآورجمع
 قاتیو تحق کانیها از دوستان و نزدمصاحبه

 ینوروز امسال کتاب با نام تلخ ،یاخانهکتاب
 «منتشر شد. ،ییرها

رها شدن از  انگریب ،ییرها ینام تلخ انتخاب
است.  گرید یدن در جازندان و گرفتار ش کی

 حیدرباره انتخاب نام کتاب توض شیکامور بخشا
موضوع اشاره دارد  نیبه ا ییرها یتلخ»دهد؛یم

همراه  یکرده با تلخ دایپ ییهر جا رها یکه راو
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 روشن گری

 

 

 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

همرزمانش که  یریدستگ یبرا یتیامن یروهاین
 یآمدند همکار یبه داخل م اتیعمل یبرا
آورد و در  یدرم نیکرد. سپس سر از اویم

 ،یاطالعات یروهایبا ن یهمکار تیادامه مامور
 زد. یم رخالصیشک ت یرا ب یاسیس انیزندان

رگبار فحش و  ریبخت برگشته که ز سوژه
شرکت کننده در نشست  یاعضا ادیداد و فر

داد،  یخود را از دست م یو روان یتعادل روح
به فکر رفتن به  انتیبعد از ارتکاب آن همه خ

. شور و شوق افتاد یم انینزد خانواده بعد از سال
طول  شتریخانواده چند لحظه ب دنید
 . دیکشینم

برخالف باور و انتظارش خانواده او را به 
اش  یبه سازمان و رهبر انتیو خ ییجرم جدا

دادند و درب را به  یقرار م نیمورد لعن و نفر
 بستند. یاو م یرو

 یها ابانیدر خ یاز ساعت ها آوارگ بعد
 نیو سنگ زیمرآیتحق یشهرش و تحمل نگاه ها

به بازگشت به  میتصم تیمردم رهگذر در نها
 میمر یدست و پا یگرفت. رو یسازمان م

افتاد و با حالت التماس از مهر تابان یم
 دهیاو را بخش یها انتیخواست گناهان و خیم

 بیترت نی. بددفرصت جبران بده گرید کباریو 
 شیعبور کرده و پاال میفرد از کوران انقالب مر

موسسان دوم  تیبه عضو گرید کباریو  شد یم
 آمد. یدر م
گاها آن قدر در ذهن  یکمد یتراژد نیا

شد که ما، بعد از اعالم  یاعضا القا و تکرار م
 کیو بازگشت به نزد خانواده خود را  ییجدا

و باورمان شده بود  میکرد یطعمه احساس م
سرزنش  ییکه خانواده ها ما را بابت جدا

تعجب ما برخورد  انیر مد یخواهند کرد. ول
و عاطفه به ما و  عشقخانواده ها تماما سراسر 

بود که  یرجو نیبود. ا یو نفرت به رجو نیک
دروغگو همانند  ادیش کیتوسط آنها به مثابه 

شد. بعدها در ضمن مطالعه  یرانده م طانیش
که  میافتیدر« ما انیفرقه ها در م»کتاب 

رنظر ما د تیشخص بیبا تخر نیچن نیا یرجو
 یها تیما را از واقع یدرون یداشت که محتوا

اراده یو ب یعروسک تیشخص کیو  یته یانسان
 بسازد.
ما اکنون در کنار و  انیبا گذشت سال یول

به دشمنان  یو رجو میهمسنگر با خلق هست
 است. وستهیپ هنیخلق و م

 بیبا تخر یکه رجو میافتیما بعدها در
 یدرون یما درنظر داشت که محتوا تیشخص

 کیو  یته یانسان یها تیما را از واقع
 اراده بسازد. یو ب یعروسک تیشخص
از گزارش فراق، محمود آسمان پناه  به

موسوم به  یاز نشست ها یتیکرمان در روا
داستان  ینوشت: مسعود رجو« طعمه»

 میو ترس یخوان تیرا در قالب شخص یکیدرامات
از سازمانش  ییچشم انداز اعضاء در صورت جدا

هر عضو  ویسنار نیکرد. براساس ا یم میترس
سازمان  زدر ذهن، خودش را ا کباری ستیبا یم

 رانیمرز و داخل اکرد و به آن طرف  یجدا م
 رفت. یم

مشخص شده در  ویبر اساس سنار یرجو
کرد که بعد از  یوانمود م نیافکار اعضاء چن

در  یو هولناک اهیاز سازمان سرنوشت س ییجدا
انتظار آنهاست. سوژه در جمع صدها نفر از 

استارت  دیخود را با ویسنار نگونهیهمرزمانش ا
چه  انریو رفتن به ا ییزد که بعد از جدا یم
و چگونه برگشت؟ سوژه  راو چکار کرد. و چ دید
خواند که بعد از عبور از مرز  یم ستیبا یم

و با  یمعرف یپاسگاه مرز نیخودش را به اول

  در اسارتگاه رجوی بیعج ییمغزشو کیاز « پناهمحمود آسمان» تیروا

 از نخست وزیر آلبانی« برات ربیعی»درخواست مالقات مادر  «طعمه» یهادر نشست تینمودن اعضا از انسان یته
تظار برات ربیعی از نخست وزیر آلبانی درخواست مالقات مادر چشم ان

به گزارش فراق در پیام مرحمت ابوالفتحی، مادر رنج دیده برات  کرد.
 ربیعی از ادی راما، نخست وزیر کشور آلبانی آمده است:

سالم علیکم. من مرحمت ابوالفتحی مادر برات ربیعی هستم ]که هم 
 ه مانز آلبانی ساکن است.[اکنون در مقر مجاهدین خلق در منطق

از انجمن آسیال بسیار تشکر می کنم که به فکر پیدا کردن راه نجات 
برای فرزندان ماست. از دولت آلبانی هم تشکر ویژه دارم که اجازه داده 
]انجمن حمایت از ایرانیان مقیم در آلبانی[ فعالیت نماید. از دولت آلبانی 

بیاییم و با فرزندان خودمان  می خواهم کمک کند تا ما به آن کشور
 مالقات کنیم. 

 

 

 
 

 
 رقیه گویا، خواهر چشم انتظار یکی از اسیران فرقه رجوی

 باشی؟ های زندگی محرومخواهی از لذتتا کی می
 

رقیه گویا، خواهر 
یکی از اسیران فرقه 
رجوی به برادر خود 

  پیام فرستاد.
به گزارش فراق، در متن پیام خواهر محمدرضا)حمید( 
گویا خطاب به برادرش آمده که دست از آن گوشه نشینی 

 کشیده و خود را از لذت های زندگی محروم نکند.
 
 

 ادتسع محمود و ناهید مهری، انتظار چشم مادر
 ها و خودتان را بدبخت کردیدخانواده

حمائل غنی زاده، 
مادر مهری، ناهید و 

 ۳۳محمود سعادت که 
سال است آن ها را 
ندیده برای فرزندانش 

 پیامی منتشر کرد.
بچه هایم؛ مهری، ناهید، محمود، سالم، قربون شما بروم، »

این عید هم آمد و من شما را ندیدم، این چه وضعیتی است، 
)اسارتگاه مانز در کشور آلبانی( چرا خودتان را در چنگال  آنجا

 .یک دیکتاتور زندانی کرده اید، خودتان را آزاد کنید
 
 
 

، من دیگر پیر شدم، نمی توانم به خودم برسم، نمی توانم 
راه بروم، می خواهم شما را ببینم، دلم برایتان تنگ شده 

ارت کنیم، این است، انشاا.. که توفیقی باشد و همدیگر را زی
سال  ۳۳)مسعود و مریم رجوی( چه دیکتاتوری است؟ در این 

اگر در زندان تبریز هم می بودید، الاقل اجازه مالقات به من 
می دادند، مگر شما متوجه نیستید، اجازه حتی نوشتن یک 
نامه را هم ندارید، اجازه مالقات به شما نمی دهند، من نمی 

کری بکنید، ببینید این کارها دانم، اما شما یک تعقل و تف
یعنی چه؟ عمرتان به بطالت گذشت، از من هم بدتر، شما پیر 
شدید، واقعا من ناراحت هستم، اگر واقعا به اسالم معتقد 
هستید نباید مادر را ناراحت کنید، اما اگر ادعای مسلمانی 
ندارید، که من حرفی ندارم. فقط آرزوی سالی خوش را 

ه سالمت بمانید، از همدیگر مواظبت برایتان دارم، همیش
 کنید.
 

شما را شستشوی مغزی داده اند، شما االن خبر دارید که 
در دنیا چه خبر است؟ شما به جز سیمای سازمان، چه برنامه 
های دیگری را دیده اید؟ خبر دارید که در دنیا چه حوادثی 
اتفاق افتاده است؟ چه پیشرفت هایی شده است؟ عمرتان 

است، به خودتان بیایید. از درون یک فکری بکنید،  تمام شده
به اینکه شما مادر دارید، برادر دارید، اول باید به خانواده 
خدمت کرد، به مادر خدمت کنید، من هیچ کس را ندارم، 
فقط پسرم مسعود مانده است، مسعود پسرم برای من چکار 
کند؟ دلتان برای من نمی سوزد؟ فقط شعار می دهید: خلق، 

من هم جزئی از همان خلق هستم، کم شعار  …خلق، خلق،
بدهید، هیچ کاری هم نمی توانید بکنید. خانواده ها و خودتان 
را بدبخت کردید، نه مادر شدید، نه پدر. تمام آرزوهایتان در 
دل هایتان ماند، همه این دردها در دل من است و همیشه 

مبتال غصه می خورم، فکر و خیال می کنم، به فشارخون 
شدم، قند خون دارم، همه دردهایم در هم پیچیدند، شما 
باعث همه این دردهای من شدید، به هرحال شما را به خدای 
متعال می سپارم، انشاا.. که سال خوبی برایتان باشد و تصمیم 
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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 

 

 

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
 استان اردبیل 

   تحلیلی -فصلنامه  خبری       0410 بهار        10شماره 
 

 معاشانریزی اشرفبرنامه 
برای جذب آوارگان اوکراینی  

 در اول مرداد

پخت و پز 
 قجری

برای شوی  
 « ویلپنت»

 ترامپ یا زلنسکی؟  
 

 

  انیشاک ندهینما
 ی: رجو یستیفرقه ترور

 یحقوق بشر صدا انیمدع
را  یرجو اتیجنا انیقربان

 بشنوند
 

 

را « سنابرق زاهدی»وقتی 
 برق گرفت

 

 
در دادگاه  یروز حسابرس

 دیخواهد رس یالمللنیب
 
 

مرگ در  یکه برا یکودکان
  شدند تیترب یراه رجو

 
 

قربانیان  هایاین بار خانواده
 ل رجوی بدنامترور در مقاب

 به پا خاستند

 

 به نهادهای حقوق بشری« محبوب خیراندیش»ن شکایت و اعتراض برادرا
 11 شود سال است در خانه ما مراسم عزا برگزار می 

سال از وضعیت وی در فرقه تروریستی رجوی خبری نیست خطاب به سران  ۰۳، اسیری که بیش از «محبوب خیراندیش»برادران 
 رقه جنایتکار و نهادهای مدعی حقوق بشر شکایت و اعتراض تند کردند.این ف

آذربایجان غربی توسط نیروهای بعثی و فرقه  –در جنگ بین ایران و عراق در منطقه عملیاتی حاج عمران  ۶۰۱۱برادر ما سال 
سران فرقه جنایتکار رجوی به  دسترس نیست.تروریستی رجوی اسیر شده و از آن زمان تا به امروز هیچ گونه اطالع یا اخباری از وی در 

در عملیات فروغ جاویدان کشته شده در حالی که ما خودمان در  ۱۶مرداد  ۵دروغ در سایت های خود اعالم کردند که برادر ما در تاریخ 
ان می گویند که او پس از از شاهدان عینی شنیدیم که او سال ها  پس از اشرف زنده بوده است. بسیاری از شاهد« اشرف»سفر به مقابل 

ما  حمله آمریکا به عراق هنگام فرار از مقر اشرف توسط مزدوران رجوی تیر به پایش شلیک شده اما پس از آن ماجرا دیگر وی را ندیدند.
سوگ برگزار  به غیر از اظهارت شاهدان هیچ اطالع دیگری از وضعیت وی نداریم و به جهت این تناقضات هر روز در خانه ما مراسم عزا و

 می شود.
 

 ناقوس فروپاشی فرقه رجوی را به  صدا درآوردند« آسیال»ها با پیوستن به جداشده
 

 رسنداندک اندک جمع مستان می
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از « علی اکرامی»افشاگری 
های رجوی در مورد دروغ

 هاخانواده

وقتی خانواده 
و نام ایران 

 برایم
 یک تابو بود

 
 

 مدیر عامل انجمن نجات
  به نخست وزیر آلبانی  

خل اقدامات خرابکارانه از دا 
 دشمنی آشکار خاک آلبانی

  شودبا ملت ایران تلقی می 
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