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

 

جات  انجمن ـن
 مرکز استان اردبیل 

 

 

 
  تحلیلی -فصلنامه  خبری   0410 تابستان     23شماره 
 

 

ایرانی  ۰۰۱۱۱درانی قاتلین یقه
 «امینیمهسا»برای 

به دست اعضای سابق  آیا جنایتکاران خلق
 شوند؟خود نابود می

دادگاه عالی هامبورگ آماده 
 محاکمه رجوی شد

 

 عالی نماینده به نجات انجمن عامل مدیر

 اروپا اتحادیه امنیت و خارجی سیاست

در سایه تنش میان  فرقه رجوی
آلبانی و ایران اعضای خود را 

 کندیمبیشتر استثمار 
وال فرقه رجوی به صورت رسمی جزو ام

 غرب و ناتو معرفی شد

ها روی اسب بندی غربیشرط
 بازنده

مادران، »ثریا عبداللهی، مسئول تشکل 
 «قربانیان فراموش شده فرقه رجوی

« آسیال»همه اعضای انجمن 
 فرزندان ما هستند

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 روشن شد «آتابایحمید آق»نشست و چشم خانواده  ثمرها به تالش 

 ها هر قلمی که در راستای رهایی فرزندانشانخانواده
 زنند، موثر استمی 
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 جرم بزرگ  
 دولت مردان آلبانی

 و نفرین مادران 
 رنج کشیده 
 
 

نماینده شاکیان فرقه 
 تروریستی رجوی

 فرقه 
شیاد رجوی 

مرتکب جنایت 
علیه بشریت 

 شودمی
 
 

 «آسیال»مدیر اجرایی انجمن 
 در نشست با اعضای این انجمن 

 تعطیلی سفارت ایران
در آلبانی ربطی به  

« آسیال»های فعالیت
 ندارد

 ما با قدرت تمام پیش خواهیم رفت
 

  ماهیو  کییو     ،این کشوور  خیابانی در تمام شهرهای های با برپایی نمایشگاه در آلبانی از فرقه رجوی نجات یافتهاعضای

نی از ماهیو   برپایی این نمایشگاه ها بوه ییوین موجوو خواهود شود توا موردم آلبوا         کنند.می فرقه تروریستی رجوی را افشا 

 و جنایتکوار  فریبکارانه و تروریستی رجوی آگاه شده و دول  را مجبور کنند تا مواضع محکموی در قبواا ایون فرقوه خرابکوار     

 .بگیرد
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  ـا  اتحادیه امنیت و خارجی سیاست عالی نماینده به نجات انجمن عامل مدیر در  : فرقـه رجـ    اروپ

 3 کندسایه تنش میان آلبانی و ایران اعضا  خ د را بیشتر استثمار می

 4 «مهسا امینی»ایرانی برا   ۰۰۱۱۱درانی قاتلین یقه: خ راک تبلیغاتی الشخ رها فراهم شد  

تعطیلی سفارت ایران در آلبانی ربطـی  : در نشست با اعضا  این انجمن« آسیال»انجمن  مدیر اجرایی

 6ندارد« آسیال»ها  به فعالیت

   ـانه    : غالمعلی میرزایی، عض  نجات یافته از فرقه رج ـانی و رس ـان از  خ شـبختانه مـردآ آلب هایش

 8 ها  رج   آگاه شدنددسیسه

«۰۱ پریالیسم تا پختن خ رشت فسنجان برا  افسران آمریکاییاز شعار مبارزه با ام« مجاهدین خلق 

  ۰۰ تشکیل پ یشی برا  محک آ کردن کش رها  حامی فرقه تروریستی رج 

ـانی « سرفراز رحیمی»گ   فراق با وگفت فراینـد فریـو و   : یکی از اعضا  فعال انجمن آسیال در آلب

 ۰4 شدبسیار ماهرانه انجاآ می  جذب اعضا در فرقه رج  

۰8 سفر کرد یبه آلبان  کاب س رج  یوقت 

۰۰ایران حق دارد آلبانی را به دادگاه بکشاند: نگار آلبانیاییاظهارات جنجالی روزنامه 

ـا شهیو ر یدر آلبان شیهااست که شاخه یدرخت «الیآس»:  یرانیگ  با حسن حوگفت ـ در م شیه  انی

 ۰۰ قرار دارد یرانیا  هاخان اده

۰4 ش دیمحقق م  ها به زودخ استه خان اده: رانیبه ا «الیآس»ئ الن گزارش سفر مس 

«۰6 من بتاز  «الیآس 

«۰8را دوباره خ اهم ساخت میزندگجداشده جدید از فرقه رج  :  «یبهشت یمصطف 

  3۰من در سراب دنبال واقعیت ب دآ: روایتِ یک عض  نجات یافته از فرقه رج 

  33دوباره مت لد شدآ ۰4۱۰شهری ر  اول  هان هستی:به ج محمد آتابا حمیدنگاه 

«ی علیه رجـ   دادگاه به زود  دوارآیام: فرار کرد« 3اشرف »از  یکه به تازگ  فرد« محم د دهقان 

 34 ش د لیتشک
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 خ راک تبلیغاتی الشخ رها فراهم شد 

 

 «مهسا امینی»برای  ایرانی ۰۰۱۱۱درانی قاتلین یقه
 

سایر مراجعه کنندگان در سالن اجتماعات به 
طور ناگهانی بیهوش و بالفاصله هم با همکاری 
پلیس و اورژانس به نزدیک ترین 

ی( جهت مداوا منتقل می شود بیمارستان)کسر
که متاسفانه اقدامات درمانی مثمر ثمر واقع 

 نشده و ایشان چشم از جهان فرو می بندد.
تصاویر ضبط شده دوربین های مداربسته از 
لحظه ورود وی به مقر انتظامی تا انتقال توسط 
اورژانس به رویت خانواده وی رسیده و قابل 

سئوالن سه ذکر است همزمان با این مسئله، م
قوه از رئیس جمهور و دستگاه قضا تا مجلس 
نسبت به بررسی دقیق و فوری دالیل حادثه 

ها تا کنون به در بررسی دستور صادر نمودند.
اطالع عمومی نیز رسانده شد که مهسا امینی 
به دنبال ایست قلبی بالفاصله توسط اورژانس 
به بیمارستان منتقل و پس از احیا طی فاصله 

عت، دو مرتبه دیگر نیز ایست قلبی کرد دو سا
که مجدد احیا گردید. در سی تی اسکن مغزی 
عالئمی مبنی بر هیدروسفال بودن)عارضه 

های قبلی( گزارش شده است. بر اساس گزارش
منتشر شده وی در پنج سالگی هم برای تومور 
مغزی عمل کرده و مبتال به بیماری صرع و 

انه ایشان دیابت نوع یک بوده است. متاسف
ایست  شهریور 52 مجدد بعد از ظهر روز جمعه

دقیقه عملیات  ۵2کند و نهایتا پس از قلبی می
احیای قلبی به علت ایست قلبی ریوی فوت 

به گزارش فراق، طبق تجربیات  کند.می
مشخص است هیاهویی که بریخ رسانه ها و 

در پی حادثه تلخ رخ داده برای خانم مهسا 
 امینی، دختر جوانی که به دلیل پوشش

به مرکز آموزش پلیس هدایت شده  نامناسب
بود، رسانه های معاند بار دیگر با استفاده از 

همیشگی و تکنیک تقطیع و دروغ پردازی های 
شانتاژهای خبری به دنبال اهداف پلید خود 

به گزارش  دهند.بوده و به الشخوری ادامه می
فراق، متاسفانه خانم مهسا امینی به دلیل سکته 

های ضد قلبی در مقر پلیس درگذشت و رسانه
و در ته آن مریم رجوی الشخور با پیروی  میهن

، یران اینترنشنالاز رسانه اربابان خود چون )ا
( تالش کردند درگذشت وی صدای آمریکا و ...

را به ضرب و شتم و شکنجه نیروهای پلیس 
های دوربین نسبت دهند که با انتشار فیلم

مداربسته این دروغ سازی ها در قدم اول ناکام 
 ماند.

مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی 
تهران در خصوص مهسا امینی اطالعیه ای 

و اعالم کرد در اجرای دستور فرمانده کل  صادر
انتظامی کشور مبنی بر رسیدگی دقیق به 
موضوع در همان ساعات اولیه حادثه فوق 

ای در بالفاصله رسیدگی و بدون هیچ مالحظه
های گزارش  نا برب دستور کار قرار گرفت.

، بر اساس نتایج و بازبینی منتشر شده
مراه تعدادی های مداربسته نامبرده به هدوربین

دیگر به دلیل پوشش نامناسب توسط ماموران 
امنیت اخالقی به منظور اخذ تعهد و توجیه به 
یکی از مقرهای پلیس هدایت شد. وی در جمع 

افراد به راه انداختند از سر خیرخواهی برای این 
و دوباره فرصتی برای عقده ها  خانم نیست

ترین درانی بی قانونبازگشایی شده است. یقه
ترین سرکرده ای که در پرونده اش فرقه و کریه

حداقل صد زن و مرد بیگناه را مخفیانه به قتل 
رسانده و صدها تن تا کنون از فرقه اهریمنی 

به راستی چگونه است پلیس  آنان فرار کرده اند.
روشن و جلوی دوربین هفت آمریکا در روز 

گذارد روی گردن جرج دقیقه زانویش را می
کند، پلیس آدم کش فلوید و او را خفه می

 ۴۱تا  ۴۵اسرائیل حداقل روزی دو سه نوجوان 
ساله را در انظار عمومی با گلوله به قتل 

رساند و خانه های فلسطینان بی گناه را بر می
 کند. سر آنان خراب می

نوجوان فلسطینی یا هزار کودک و 
سیاهپوستان آمریکایی بی رحمانه توسط پلیس 
بدون بازجویی و با ضرب وشتم یا گلوله کشته 

شوند، خبرنگار مظلوم زن )شیرین عاقله ( را می
اما آب از آب هم تکان …با گلوله می کشند و 

در یک سفارت خانه، دست و پای  خورد.نمی
ی برند. نه یک مرد بیگناه )خاشقچی( را با اره م

عفو بین الملل و نه اینترنشنال و نه سایت پاره 
های فرقه وحشی و هیچ جایگاه حقوق بشری 
صدایش در نمی آید اما حاال اینجا یک نفر 
بدون ضرب و شتم و احتماال به دلیل سوابق 
بیماری قبلی سکته کرده چه غوغایی به پا 

اینجا پلیس با اینکه تمام فیلم را پخش  کردند.
ه اما مسئولین هم پیگیر هستند که حقی کرد

به جرئت می توان گفت این   ضایع نشود.
ای دغدغه زن ایرانی را ندارند دلقک های اجاره

و شبکه های معاند نگران حقوق زنان ایران و 
اعتالی آن نیستند بلکه به دنبال 

های سیاسی و اهداف کثیف خود برداریبهره
عجوزه بدون شک مریم رجوی،  می گردند.

ایرانی در این ماجرا  ۴5۱۱۱الشخور و قاتلین 
روسیاه خواهد ماند اما باید جوانان و نوجوانان 
هوشیار باشند تا به تحریک این کفتارها دنبال 
آشوب و آسیب رساندن به خود، سایر 

 هموطنان و اموال عمومی نباشند.
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 دیپلماسی
 

 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

مدیر عامل انجمن نجات طی نامه ای به 
نماینده عالی سیاست خارجی و امنیت اتحادیه 
اروپا خواستار وصل ارتباط اعضای فرقه رجوی 

 ان شد.با دنیای بیرون به خصوص خانواده هایش
تحلیلی فراق در  -به گزارش پایگاه خبری

نامه ابراهیم خدابنده به جوزپ بورل فونتلس 
 آمده است:

نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و 
 امنیت

 با سالم و عرض احترام
ابراهیم خدابنده مدیر عامل انجمن نجات 
در ایران هستم. انجمن نجات یک نهاد غیر 

متشکل از خانواده هایی دولتی حقوق بشری 
است که عزیزانشان در اردوگاه بسته و دورافتاده 
سازمان مجاهدین خلق در آلبانی گرفتار 
هستند. بر اساس ضوابط و مناسبات فرقه ای 
در داخل سازمان مجاهدین خلق، اعضا از 
هرگونه ارتباط با خانواده های خود محروم بوده 

ض و پایه ای ترین حقوق انسانی آنان نق
 گردد.می

حتماً در جریان تنش ها و چالش های این 
روزهای دولت های آلبانی و ایران هستید. ما 
تالش می کنیم تا به دور از مسائل سیاسی، 
فقط بر روی اهداف حقوق بشری خود تمرکز 
نماییم اما نوع کار و اهداف ما ایجاب می نماید 
تا نسبت به تحوالت سیاسی در آلبانی، که 

ای خانواده ها نگران کننده است، بسیار بر
 تفاوت نباشیم.بی

چندی پیش میزگردی در خصوص 
در  SYRIهای اخیر در شبکه تلویزیونی تنش

آلبانی برگزار گردید. پنج مهمان کارشناس با 
نظرات متفاوت در میزگرد شرکت کرده بودند. 

تهدیدات احتمالی آینده ایران »موضوع میزگرد: 
کی از کارشناسان به صراحت بود. ی« علیه آلبانی

عنوان داشت که ایران تهدیدی برای امنیت 
ملی آلبانی نیست، بلکه حضور و فعالیت های 
غیرمتعارف سازمان مجاهدین خلق در این 
کشور تهدیدی برای امنیت ملی آلبانی به 
حساب می آید زیرا پیش از اقدامات تروریستی 

از  و خرابکارانه فرقه رجوی در داخل ایران که
آلبانی هدایت می شوند چنین تنش هایی 

 وجود نداشت.
من به نمایندگی از خانواده های چشم 
انتظار نامه ای برای آقای ادی راما نخست وزیر 
آلبانی نوشتم که ضمیمه است. در پایان این 
نامه به سه خواسته بسیار حیاتی و مهم 

 ها اشاره کردم که عبارت بودند از:خانواده
برچیده شدن مناسبات فرقه ای در  -۴

 داخل اردوگاه مجاهدین خلق در آلبانی
رعایت پایه ای ترین حقوق انسانی در -5

 خصوص اعضا در این اردوگاه
وصل ارتباط اعضای سازمان مجاهدین -۳

خلق با دنیای بیرون علی الخصوص خانواده 
 هایشان

این خواسته های مشروع و به حق تمام 
این سالیان بوده و خواهد بود و خانواده ها طی 

از آن کوتاه نخواهند آمد و دست از تالش 
سازمان مجاهدین خلق درد و  نخواهند کشید.

رنج فراوانی را به خانواده های اعضا تحمیل 
کرده است. اکثر خانواده های چشم انتظار به 
دلیل فشارهای روحی ناشی از فراق سالیان 

رانی، سالمت دراز، در اثر استرس و ترس و نگ
خود را به طور کامل از دست داده و برخی قبل 
از دیدار با عزیزان خود به دلیل این تألمات 
مرحوم گردیدند.مادران اعضای محبوس در 
اردوگاه فرقه رجوی در آلبانی، فی الواقع 
قربانیان فراموش شده ای هستند که فریادرسی 
ندارند. آنان می دانند که فرزندانشان کجا 

د ولی هیچ گونه امکان ارتباطی با آنان به هستن
دلیل ممانعت های سران فرقه رجوی تحت 

هر چه تنش بین  حمایت دولت آلبانی، ندارند.

دولت آلبانی با دولت ایران بیشتر باشد سازمان 
مجاهدین خلق در سایه این تنش ها می تواند 
اعضای مغزشویی شده خود را بیشتر استثمار 

را برای کل اروپا به طور  کند و تهدیدات خود
 عام و کشور آلبانی به طور خاص عملی سازد.

تنها گروهی که از تنش بین ایران و آلبانی 
سود می برد و خواهان دامن زدن به این تنش 
هاست سازمان مجاهدین خلق است. فرقه 
رجوی تالش می کند تا دولت ایران را در برابر 

پای  دولت آلبانی قرار دهد تا بدین ترتیب
آمریکا هم به میان کشیده شود تا شاید در 
سایه این تضادها و تقابالت به حاکمیت ایران 

مسعود رجوی رهبر پنهان سازمان  برسد.
مجاهدین خلق، در شرایطی که همه تالش می 
کنند تا از تنش ها بکاهند، اخیراً در پیامی به 

به کانون های  ۴۵۱۴شهریور  55تاریخ 
ر( در داخل ایران، با شورشی )تیم های ترو

ها و باش برای کانون هوشیاری و آماده »عنوان 
، خواسته «جوانان شورشگر در سراسر کشور

است تا با تمام توان به کشتار و تخریب در 
داخل ایران بپردازند. سازمان مجاهدین خلق 
مثل قارچ بی ریشه تنها در شکاف تنش ها و 

وان شما به عن تضادها می تواند رشد کند.
هماهنگ کننده سیاست خارجی و امنیت در 
اروپا ضروری است تا به مقامات دولت آلبانی 
یادآور شوید که دولت آلبانی )که خواهان ورود 
به اتحادیه اروپاست( و همچنین دولت ایران، از 
وضعیت موجود سود نمی برند و فقط سازمان 
مجاهدین خلق که خواهان تنش های موجود 

 سود می برد.می باشد از آن 
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آمریکا و رژیم صهیونیستی چسبیده و بدون اجازه 
ارباب توان یک موضع گیری ساده هم ندارد، هم 
اینک به صورت آشکاری جزو اموال غرب و ناتو هم 
معرفی شد و بر گمانه ها و موضعگیری ها صحه 

  گذاشتند.
ی که تمام به اصطالح حامیان طبیعی است وقت

ریز و درشت فرقه رجوی از پارلمانترها و البی های 
اسرائیل هستند، وقتی که با هزینه حدود بیست 
میلیون دالر آنها را از عراق به آلبانی کوچاندند و درب 
کمیسیاریای ملل متحد و سازمان های حقوق 
پناهندگان در آلبانی را گِل گرفتند، و هنگامی که 

دانی در بیرون شهر ساختند و اعضای فریب خورده زن
خود را بدون اسم و رسم و هویت مستقل به صورت 
سری و دربسته به آن مکان منتقل کردند، این گونه 

 آیند.پشت سرشان هم در می
به همین استناد می گوییم سخن گفتن اربابان و 
مزدورانش از مبارزه های حقوقی و بشری یاوه و 

ست جز برای اسارت و به دام انداختن سرابی بیش نی

آمریکا و انگلیس و بسیاری در گذشته  افرادی بیشتر.
از البی های صهیونیستی با ایما و اشاره و غیر 
مستقیم می گفتند آنها را در جیب داریم، حاال 
آشکارا به میدان آمدند و در بحبوبه نیاز به توافق 

ی بیاورند برجام با ایران خواستند با گمان خود فشار
یا خودی نشان بدهند که فرقه رجوی سالحی در 

 دست ما و کماکان قابل معامله است.
شاید هم به خیال خام خود خواستند برگی 

به این دشمنان نادان باید گفت، اگر  برنده رو کنند.
ایران اسالمی، مردم ایران و ماهیت فرهنگی ایرانیان 

و برگ  را می شناختید هرگز روی این اسب بازنده
 کردید.سوخته شرط بندی نمی

هزار  ۴5گروه بی اراده ای که دستش به خون 
ایرانی آلوده است و سر هر بزنگاهی رهبر بزدلش 
بخاطر جان حقیرش فرار را بر قرار ترجیح می دهد، 
حتی اعضای خویش را هم قربانی خودش می کند و 
مدام ارباب عوض می کند قابل اعتماد و قابل پیش 

 یست، آینده بزرگترین داور خواهد بود.بینی ن
 
 
 

قطع روابط دیپلماتیک آلبانی و ایران به دستور 
آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی نشانه وابستگی و 
کنترل تمام عیار فرقه رجوی به دست قدرت های 

 سلطه گر است.
بانی اخیرا طی بیانیه ای مدعی حمله کشور آل

های کشورش از طرف ایران سایبری به زیر ساخت
و  در محدوده برگزاری شوی ساالنه فرقه رجوی شد

با این بهانه ادی راما، نخست وزیر آلبانی به صورت 
وقیحانه ای اعالم کرد که به روابط دیپلماتیک 

 .کشورش با ایران پایان می دهد
دو کشور معلوم  ه بود کهنگذشتاز ماجرا  ساعاتی

الحال آمریکا و انگلستان ضمن حمایت آشکار از فرقه 
تروریستی رجوی از اقدام دولت آلبانی حمایت 
نمودند و خود را حامی کشوری که عضو ناتو است و 

 اموالش ) فرقه رجوی ( خواندند.
این گونه است که عدو سبب خیر می شود. 

یش از پیش نمایان وابستگی و رسوایی فرقه رجوی ب
شد. رجوی مفلوک علی رغم این که سالهاست به دُم 

 اروپا اتحادیه امنیت و خارجی سیاست عالی نماینده به نجات انجمن عامل مدیر
 

 کنداعضای خود را بیشتر استثمار میایران و  آلبانیدر سایه تنش میان  فرقه رجوی
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 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

مدیر عامل انجمن نجات طی نامه ای به 
نماینده عالی سیاست خارجی و امنیت اتحادیه 
اروپا خواستار وصل ارتباط اعضای فرقه رجوی 

 ان شد.با دنیای بیرون به خصوص خانواده هایش
تحلیلی فراق در  -به گزارش پایگاه خبری

نامه ابراهیم خدابنده به جوزپ بورل فونتلس 
 آمده است:

نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و 
 امنیت

 با سالم و عرض احترام
ابراهیم خدابنده مدیر عامل انجمن نجات 
در ایران هستم. انجمن نجات یک نهاد غیر 

متشکل از خانواده هایی دولتی حقوق بشری 
است که عزیزانشان در اردوگاه بسته و دورافتاده 
سازمان مجاهدین خلق در آلبانی گرفتار 
هستند. بر اساس ضوابط و مناسبات فرقه ای 
در داخل سازمان مجاهدین خلق، اعضا از 
هرگونه ارتباط با خانواده های خود محروم بوده 

ض و پایه ای ترین حقوق انسانی آنان نق
 گردد.می

حتماً در جریان تنش ها و چالش های این 
روزهای دولت های آلبانی و ایران هستید. ما 
تالش می کنیم تا به دور از مسائل سیاسی، 
فقط بر روی اهداف حقوق بشری خود تمرکز 
نماییم اما نوع کار و اهداف ما ایجاب می نماید 
تا نسبت به تحوالت سیاسی در آلبانی، که 

ای خانواده ها نگران کننده است، بسیار بر
 تفاوت نباشیم.بی

چندی پیش میزگردی در خصوص 
در  SYRIهای اخیر در شبکه تلویزیونی تنش

آلبانی برگزار گردید. پنج مهمان کارشناس با 
نظرات متفاوت در میزگرد شرکت کرده بودند. 

تهدیدات احتمالی آینده ایران »موضوع میزگرد: 
کی از کارشناسان به صراحت بود. ی« علیه آلبانی

عنوان داشت که ایران تهدیدی برای امنیت 
ملی آلبانی نیست، بلکه حضور و فعالیت های 
غیرمتعارف سازمان مجاهدین خلق در این 
کشور تهدیدی برای امنیت ملی آلبانی به 
حساب می آید زیرا پیش از اقدامات تروریستی 

از  و خرابکارانه فرقه رجوی در داخل ایران که
آلبانی هدایت می شوند چنین تنش هایی 

 وجود نداشت.
من به نمایندگی از خانواده های چشم 
انتظار نامه ای برای آقای ادی راما نخست وزیر 
آلبانی نوشتم که ضمیمه است. در پایان این 
نامه به سه خواسته بسیار حیاتی و مهم 

 ها اشاره کردم که عبارت بودند از:خانواده
برچیده شدن مناسبات فرقه ای در  -۴

 داخل اردوگاه مجاهدین خلق در آلبانی
رعایت پایه ای ترین حقوق انسانی در -5

 خصوص اعضا در این اردوگاه
وصل ارتباط اعضای سازمان مجاهدین -۳

خلق با دنیای بیرون علی الخصوص خانواده 
 هایشان

این خواسته های مشروع و به حق تمام 
این سالیان بوده و خواهد بود و خانواده ها طی 

از آن کوتاه نخواهند آمد و دست از تالش 
سازمان مجاهدین خلق درد و  نخواهند کشید.

رنج فراوانی را به خانواده های اعضا تحمیل 
کرده است. اکثر خانواده های چشم انتظار به 
دلیل فشارهای روحی ناشی از فراق سالیان 

رانی، سالمت دراز، در اثر استرس و ترس و نگ
خود را به طور کامل از دست داده و برخی قبل 
از دیدار با عزیزان خود به دلیل این تألمات 
مرحوم گردیدند.مادران اعضای محبوس در 
اردوگاه فرقه رجوی در آلبانی، فی الواقع 
قربانیان فراموش شده ای هستند که فریادرسی 
ندارند. آنان می دانند که فرزندانشان کجا 

د ولی هیچ گونه امکان ارتباطی با آنان به هستن
دلیل ممانعت های سران فرقه رجوی تحت 

هر چه تنش بین  حمایت دولت آلبانی، ندارند.

دولت آلبانی با دولت ایران بیشتر باشد سازمان 
مجاهدین خلق در سایه این تنش ها می تواند 
اعضای مغزشویی شده خود را بیشتر استثمار 

را برای کل اروپا به طور  کند و تهدیدات خود
 عام و کشور آلبانی به طور خاص عملی سازد.

تنها گروهی که از تنش بین ایران و آلبانی 
سود می برد و خواهان دامن زدن به این تنش 
هاست سازمان مجاهدین خلق است. فرقه 
رجوی تالش می کند تا دولت ایران را در برابر 

پای  دولت آلبانی قرار دهد تا بدین ترتیب
آمریکا هم به میان کشیده شود تا شاید در 
سایه این تضادها و تقابالت به حاکمیت ایران 

مسعود رجوی رهبر پنهان سازمان  برسد.
مجاهدین خلق، در شرایطی که همه تالش می 
کنند تا از تنش ها بکاهند، اخیراً در پیامی به 

به کانون های  ۴۵۱۴شهریور  55تاریخ 
ر( در داخل ایران، با شورشی )تیم های ترو

ها و باش برای کانون هوشیاری و آماده »عنوان 
، خواسته «جوانان شورشگر در سراسر کشور

است تا با تمام توان به کشتار و تخریب در 
داخل ایران بپردازند. سازمان مجاهدین خلق 
مثل قارچ بی ریشه تنها در شکاف تنش ها و 

وان شما به عن تضادها می تواند رشد کند.
هماهنگ کننده سیاست خارجی و امنیت در 
اروپا ضروری است تا به مقامات دولت آلبانی 
یادآور شوید که دولت آلبانی )که خواهان ورود 
به اتحادیه اروپاست( و همچنین دولت ایران، از 
وضعیت موجود سود نمی برند و فقط سازمان 
مجاهدین خلق که خواهان تنش های موجود 

 سود می برد.می باشد از آن 
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آمریکا و رژیم صهیونیستی چسبیده و بدون اجازه 
ارباب توان یک موضع گیری ساده هم ندارد، هم 
اینک به صورت آشکاری جزو اموال غرب و ناتو هم 
معرفی شد و بر گمانه ها و موضعگیری ها صحه 

  گذاشتند.
ی که تمام به اصطالح حامیان طبیعی است وقت

ریز و درشت فرقه رجوی از پارلمانترها و البی های 
اسرائیل هستند، وقتی که با هزینه حدود بیست 
میلیون دالر آنها را از عراق به آلبانی کوچاندند و درب 
کمیسیاریای ملل متحد و سازمان های حقوق 
پناهندگان در آلبانی را گِل گرفتند، و هنگامی که 

دانی در بیرون شهر ساختند و اعضای فریب خورده زن
خود را بدون اسم و رسم و هویت مستقل به صورت 
سری و دربسته به آن مکان منتقل کردند، این گونه 

 آیند.پشت سرشان هم در می
به همین استناد می گوییم سخن گفتن اربابان و 
مزدورانش از مبارزه های حقوقی و بشری یاوه و 

ست جز برای اسارت و به دام انداختن سرابی بیش نی

آمریکا و انگلیس و بسیاری در گذشته  افرادی بیشتر.
از البی های صهیونیستی با ایما و اشاره و غیر 
مستقیم می گفتند آنها را در جیب داریم، حاال 
آشکارا به میدان آمدند و در بحبوبه نیاز به توافق 

ی بیاورند برجام با ایران خواستند با گمان خود فشار
یا خودی نشان بدهند که فرقه رجوی سالحی در 

 دست ما و کماکان قابل معامله است.
شاید هم به خیال خام خود خواستند برگی 

به این دشمنان نادان باید گفت، اگر  برنده رو کنند.
ایران اسالمی، مردم ایران و ماهیت فرهنگی ایرانیان 

و برگ  را می شناختید هرگز روی این اسب بازنده
 کردید.سوخته شرط بندی نمی

هزار  ۴5گروه بی اراده ای که دستش به خون 
ایرانی آلوده است و سر هر بزنگاهی رهبر بزدلش 
بخاطر جان حقیرش فرار را بر قرار ترجیح می دهد، 
حتی اعضای خویش را هم قربانی خودش می کند و 
مدام ارباب عوض می کند قابل اعتماد و قابل پیش 

 یست، آینده بزرگترین داور خواهد بود.بینی ن
 
 
 

قطع روابط دیپلماتیک آلبانی و ایران به دستور 
آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی نشانه وابستگی و 
کنترل تمام عیار فرقه رجوی به دست قدرت های 

 سلطه گر است.
بانی اخیرا طی بیانیه ای مدعی حمله کشور آل

های کشورش از طرف ایران سایبری به زیر ساخت
و  در محدوده برگزاری شوی ساالنه فرقه رجوی شد

با این بهانه ادی راما، نخست وزیر آلبانی به صورت 
وقیحانه ای اعالم کرد که به روابط دیپلماتیک 

 .کشورش با ایران پایان می دهد
دو کشور معلوم  ه بود کهنگذشتاز ماجرا  ساعاتی

الحال آمریکا و انگلستان ضمن حمایت آشکار از فرقه 
تروریستی رجوی از اقدام دولت آلبانی حمایت 
نمودند و خود را حامی کشوری که عضو ناتو است و 

 اموالش ) فرقه رجوی ( خواندند.
این گونه است که عدو سبب خیر می شود. 

یش از پیش نمایان وابستگی و رسوایی فرقه رجوی ب
شد. رجوی مفلوک علی رغم این که سالهاست به دُم 

 اروپا اتحادیه امنیت و خارجی سیاست عالی نماینده به نجات انجمن عامل مدیر
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  ـا  اتحادیه امنیت و خارجی سیاست عالی نماینده به نجات انجمن عامل مدیر در  : فرقـه رجـ    اروپ

 3 کندسایه تنش میان آلبانی و ایران اعضا  خ د را بیشتر استثمار می

 4 «مهسا امینی»ایرانی برا   ۰۰۱۱۱درانی قاتلین یقه: خ راک تبلیغاتی الشخ رها فراهم شد  

تعطیلی سفارت ایران در آلبانی ربطـی  : در نشست با اعضا  این انجمن« آسیال»انجمن  مدیر اجرایی

 6ندارد« آسیال»ها  به فعالیت

   ـانه    : غالمعلی میرزایی، عض  نجات یافته از فرقه رج ـانی و رس ـان از  خ شـبختانه مـردآ آلب هایش

 8 ها  رج   آگاه شدنددسیسه

«۰۱ پریالیسم تا پختن خ رشت فسنجان برا  افسران آمریکاییاز شعار مبارزه با ام« مجاهدین خلق 

  ۰۰ تشکیل پ یشی برا  محک آ کردن کش رها  حامی فرقه تروریستی رج 

ـانی « سرفراز رحیمی»گ   فراق با وگفت فراینـد فریـو و   : یکی از اعضا  فعال انجمن آسیال در آلب

 ۰4 شدبسیار ماهرانه انجاآ می  جذب اعضا در فرقه رج  

۰8 سفر کرد یبه آلبان  کاب س رج  یوقت 

۰۰ایران حق دارد آلبانی را به دادگاه بکشاند: نگار آلبانیاییاظهارات جنجالی روزنامه 

ـا شهیو ر یدر آلبان شیهااست که شاخه یدرخت «الیآس»:  یرانیگ  با حسن حوگفت ـ در م شیه  انی

 ۰۰ قرار دارد یرانیا  هاخان اده

۰4 ش دیمحقق م  ها به زودخ استه خان اده: رانیبه ا «الیآس»ئ الن گزارش سفر مس 

«۰6 من بتاز  «الیآس 

«۰8را دوباره خ اهم ساخت میزندگجداشده جدید از فرقه رج  :  «یبهشت یمصطف 

  3۰من در سراب دنبال واقعیت ب دآ: روایتِ یک عض  نجات یافته از فرقه رج 

  33دوباره مت لد شدآ ۰4۱۰شهری ر  اول  هان هستی:به ج محمد آتابا حمیدنگاه 

«ی علیه رجـ   دادگاه به زود  دوارآیام: فرار کرد« 3اشرف »از  یکه به تازگ  فرد« محم د دهقان 
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 خ راک تبلیغاتی الشخ رها فراهم شد 

 

 «مهسا امینی»برای  ایرانی ۰۰۱۱۱درانی قاتلین یقه
 

سایر مراجعه کنندگان در سالن اجتماعات به 
طور ناگهانی بیهوش و بالفاصله هم با همکاری 
پلیس و اورژانس به نزدیک ترین 

ی( جهت مداوا منتقل می شود بیمارستان)کسر
که متاسفانه اقدامات درمانی مثمر ثمر واقع 

 نشده و ایشان چشم از جهان فرو می بندد.
تصاویر ضبط شده دوربین های مداربسته از 
لحظه ورود وی به مقر انتظامی تا انتقال توسط 
اورژانس به رویت خانواده وی رسیده و قابل 

سئوالن سه ذکر است همزمان با این مسئله، م
قوه از رئیس جمهور و دستگاه قضا تا مجلس 
نسبت به بررسی دقیق و فوری دالیل حادثه 

ها تا کنون به در بررسی دستور صادر نمودند.
اطالع عمومی نیز رسانده شد که مهسا امینی 
به دنبال ایست قلبی بالفاصله توسط اورژانس 
به بیمارستان منتقل و پس از احیا طی فاصله 

عت، دو مرتبه دیگر نیز ایست قلبی کرد دو سا
که مجدد احیا گردید. در سی تی اسکن مغزی 
عالئمی مبنی بر هیدروسفال بودن)عارضه 

های قبلی( گزارش شده است. بر اساس گزارش
منتشر شده وی در پنج سالگی هم برای تومور 
مغزی عمل کرده و مبتال به بیماری صرع و 

انه ایشان دیابت نوع یک بوده است. متاسف
ایست  شهریور 52 مجدد بعد از ظهر روز جمعه

دقیقه عملیات  ۵2کند و نهایتا پس از قلبی می
احیای قلبی به علت ایست قلبی ریوی فوت 

به گزارش فراق، طبق تجربیات  کند.می
مشخص است هیاهویی که بریخ رسانه ها و 

در پی حادثه تلخ رخ داده برای خانم مهسا 
 امینی، دختر جوانی که به دلیل پوشش

به مرکز آموزش پلیس هدایت شده  نامناسب
بود، رسانه های معاند بار دیگر با استفاده از 

همیشگی و تکنیک تقطیع و دروغ پردازی های 
شانتاژهای خبری به دنبال اهداف پلید خود 

به گزارش  دهند.بوده و به الشخوری ادامه می
فراق، متاسفانه خانم مهسا امینی به دلیل سکته 

های ضد قلبی در مقر پلیس درگذشت و رسانه
و در ته آن مریم رجوی الشخور با پیروی  میهن

، یران اینترنشنالاز رسانه اربابان خود چون )ا
( تالش کردند درگذشت وی صدای آمریکا و ...

را به ضرب و شتم و شکنجه نیروهای پلیس 
های دوربین نسبت دهند که با انتشار فیلم

مداربسته این دروغ سازی ها در قدم اول ناکام 
 ماند.

مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی 
تهران در خصوص مهسا امینی اطالعیه ای 

و اعالم کرد در اجرای دستور فرمانده کل  صادر
انتظامی کشور مبنی بر رسیدگی دقیق به 
موضوع در همان ساعات اولیه حادثه فوق 

ای در بالفاصله رسیدگی و بدون هیچ مالحظه
های گزارش  نا برب دستور کار قرار گرفت.

، بر اساس نتایج و بازبینی منتشر شده
مراه تعدادی های مداربسته نامبرده به هدوربین

دیگر به دلیل پوشش نامناسب توسط ماموران 
امنیت اخالقی به منظور اخذ تعهد و توجیه به 
یکی از مقرهای پلیس هدایت شد. وی در جمع 

افراد به راه انداختند از سر خیرخواهی برای این 
و دوباره فرصتی برای عقده ها  خانم نیست

ترین درانی بی قانونبازگشایی شده است. یقه
ترین سرکرده ای که در پرونده اش فرقه و کریه

حداقل صد زن و مرد بیگناه را مخفیانه به قتل 
رسانده و صدها تن تا کنون از فرقه اهریمنی 

به راستی چگونه است پلیس  آنان فرار کرده اند.
روشن و جلوی دوربین هفت آمریکا در روز 

گذارد روی گردن جرج دقیقه زانویش را می
کند، پلیس آدم کش فلوید و او را خفه می

 ۴۱تا  ۴۵اسرائیل حداقل روزی دو سه نوجوان 
ساله را در انظار عمومی با گلوله به قتل 

رساند و خانه های فلسطینان بی گناه را بر می
 کند. سر آنان خراب می

نوجوان فلسطینی یا هزار کودک و 
سیاهپوستان آمریکایی بی رحمانه توسط پلیس 
بدون بازجویی و با ضرب وشتم یا گلوله کشته 

شوند، خبرنگار مظلوم زن )شیرین عاقله ( را می
اما آب از آب هم تکان …با گلوله می کشند و 

در یک سفارت خانه، دست و پای  خورد.نمی
ی برند. نه یک مرد بیگناه )خاشقچی( را با اره م

عفو بین الملل و نه اینترنشنال و نه سایت پاره 
های فرقه وحشی و هیچ جایگاه حقوق بشری 
صدایش در نمی آید اما حاال اینجا یک نفر 
بدون ضرب و شتم و احتماال به دلیل سوابق 
بیماری قبلی سکته کرده چه غوغایی به پا 

اینجا پلیس با اینکه تمام فیلم را پخش  کردند.
ه اما مسئولین هم پیگیر هستند که حقی کرد

به جرئت می توان گفت این   ضایع نشود.
ای دغدغه زن ایرانی را ندارند دلقک های اجاره

و شبکه های معاند نگران حقوق زنان ایران و 
اعتالی آن نیستند بلکه به دنبال 

های سیاسی و اهداف کثیف خود برداریبهره
عجوزه بدون شک مریم رجوی،  می گردند.

ایرانی در این ماجرا  ۴5۱۱۱الشخور و قاتلین 
روسیاه خواهد ماند اما باید جوانان و نوجوانان 
هوشیار باشند تا به تحریک این کفتارها دنبال 
آشوب و آسیب رساندن به خود، سایر 

 هموطنان و اموال عمومی نباشند.
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گذشته شروع شد و با هر پیروزی که 
ها بدست می آورند از جمله خروج جداشده

نفرات جدید یا افشای اعمال تروریستی فرقه 
درگذشته و اینکه این فرقه می خواهد کشور 

د، آلبانی را به یک پایگاه تروریستی تبدیل نمای
سازمان  مجاهدین خلق هم در مقابل شروع به 
دسیسه چینی و فشار بیشتر به جدا شدگان 
می کرد و در هر فرصتی با حمایت عده ای از 
افراد حکومتی و امنیتی به جدا شدگان حمله و 

تشکیل  ما را مورد اذیت و آزار قرار می داد.
های قانونی این و شروع فعالیت« آسیال»انجمن 
جبات هراس و خشم توامان سران فرقه افراد، مو

را بوجود آورده و سعی می کنند در هر فرصت 
، «آسیال»با اعمال زور و شانتاژ بر علیه انجمن 

این افراد جداشده را وادار به سکوت و عقب 
نشینی از مواضع برحق خود کنند. در این 
راستا فرقه با دیدن فعالیت دو چندان انجمن در 

ل میز فرهنگی انجمن را در آلبانی، تاب و تحم
شهر دورس نداشته و دیدیم که این بار هم 
چهره حقیقی خود را نشان دادند و با حمله ور 
شدن و توهین به کتاب قرآن و افراد مستقر در 
آنجا خوی استبدادی و ضد آزادی خود را عیان 

 نمودند.
ارتباط مردم آلبانی با افراد جدا شده  –

مدتی که در  و همچنین با فرقه را در
 آلبانی بودید چگونه دیدید؟

در سالهایی که من در آنجا بودم مردم 

آلبانی با ما جدا شده ها با روی گشاده و خوب 
برخورد می کردند و با افشاگری های ما متوجه 
می شدند که ما چقدر توسط فرقه رجوی مورد 
آزار و اذیت قرار گرفته ایم و لذا با گرمی و 

کردند و این موجب شده  می محبت با ما رفتار
بود که ارتباط صمیمی و عاطفی بین ما و مردم 
آلبانی برقرار گردد و خود این موضوع برای 
سازمان سنگین بود و تالش می کرد که با 
دسیسه و تطمیع عده ای این رابطه را خراب 
کند که خوشبختانه مردم آلبانی و رسانه ها از 

 .دنداین موضوع آگاه شدند و منعکس کر
درباره نفوذ پول های فرقه در بین  –

مراکز دولتی و امنیتی آلبانی اگر صحبتی 
 دارید بیان نمایید؟

فرقه به علت نداشتن پایگاه اجتماعی در 
آلبانی و سابقه تروریستی که دارد برای اینکه 
بتواند در آنجا ماندگار شود و مانع افشای نفرات 

فاسد در  جدا شده از خود باشد با تطمیع نفرات
دستگاه وزارت کشور نفوذ نموده و می دانم که 
ماهیانه مبالغ هنگفتی به آنان پرداخت می کند 
تا بتواند کارهای خالف مالی و تشکیالتی خود 
را سرپوش بگذارد و هم اینکه فشار بیشتری بر 

 روی افراد جدا شده وارد نماید.
جناب آقای میرزایی انتظارات شما از  –

 اسیران در فرقه چیست؟خانواده های 
بدهید. از خانواده های گرامی و دلسوخته نیز 
انتظار دارم از همراهی و همکاری با انجمن نجات 
و آسیال دست نکشیده و حمایت الزم را بعمل 
بیاورند و بدانند فرزندانشان در تشکیالت اسیر 
بوده و تنها می باشند و اگر به گوش آنان برسد 

آنان است و پشتیبانی دارند  که خانواده در انتظار
 از فرقه جدا خواهند شد.

در انتها اگر صحبت خاصی دارید بیان  –
 کنید

من از دولت آلبانی درخواست دارم با توجه به 
اشتراکات فرهنگی و مذهبی میان مردم ایران و 
آلبانی دست از حمایت این فرقه تروریستی برداشته 

خراج کنند. به و سران این گروه را از کشور آلبانی ا
امید آزادی هر چه سریعتر دوستان اسیرمان در 

 کمپ مجاهدین خلق در آلبانی
 
 

غالمعلی میرزایی، عضو نجات یافته از فرقه 
رجوی گفت: مردم آلبانی با ما جدا شده ها با 
روی گشاده و خوب برخورد می کردند و با 
افشاگری های ما متوجه می شدند که چقدر 
توسط فرقه رجوی مورد آزار و اذیت قرار 

تحلیلی -به گزارش پایگاه خبری ایم.گرفته
دنبال حمالت مزدوران رجوی به میز  فراق، به

، انجمن نجات مرکز «آسیال»فرهنگی انجمن 
لرستان با غالمعلی میرزایی از اعضای سابق این 
فرقه به عنوان یکی از افرادی که تجربه حضور 

و سپس در میان اعضای « ۳اشرف »در 
جداشده ساکن آلبانی را داشته، گفتگویی انجام 

 خوانید:داده است که در ادامه می
آقای میرزایی با توجه به اینکه شما  –

جزو آخرین نفراتی بودید که از آلبانی به 
( نظر خود را ۹۹۱۱ایران آمدید )سال 

 درباره وقایع اخیر در آلبانی بیان نمایید؟
با توجه به تجربه ای که چند سالی در 
آلبانی داشتم و با این افراد جدا شده زندگی 

بگویم که فرقه رجوی به کرده ام باید خدمتتان 
طور روزانه تالش می کرد که ما جدا شدگان را 
از طریق ادارات دولتی و پلیس امنیتی مورد آزار 
و اذیت قرار دهد و یا مانع این می شد که ما 
برگه اقامت در آلبانی داشته باشیم. با این وجود 
و با تالش های افراد جدا شده توانستیم که با 

مانع از اقدام آنان شویم. این افشاء فرقه رجوی 
های  روند دسیسه چینی فرقه رجوی از سال

رجوی به درستی تشخیص داده بود که آفتاب 
همیشه پشت ابر نخواهد ماند. روزی دستش رو 
خواهد شد و رفاه و امنیتش همیشگی نیست و 

تاد و باز روزی جان حقیرش هم به خطر خواهد اف
هم به درستی تشخیص داده بود که همه اینها 

 توسط اعضای جدا شده از فرقه اش عملی می شود.
به همین دلیل از همان ابتدا دشمن اصلی 
خودش را همین اعضای جدا شده معرفی کرده و 
بارها و بارها در نشست های درونی تاکید می کرد و 

به هر به شما ابالغ می کنم بعد از من »می گفت، 
عضو بریده )جدا شده ( در هر جای دنیا که زندگی 
می کند حمله کرده و آنها را به قتل برسانید از 
عواقب ان هم نترسید و بدانید که زندان های 
کشورهای اروپایی مانند هتل است. هیچ بخششی بر 

افراد » گفت: او در قوانین فرقه بارها می «آنان نیست.
رمی شوند از موضوعات داخل مناسبات مرتکب هر ج

( قابل بخشش است اما …غیر اخالقی )تجاوز و غیره
تنها موضوعی که قابل بخشش نیست فرار و اعالم 

 «بریدگی است که حکم آن اعدام است.
گمان می کنم یک آشنایی مختصر با شخصیت 
و طرز فکر رجوی به خوبی برای هر کسی دلیل 
دشمنی هیستریک وی با جدا شده ها و الم 

هایی که اخیرا در کشور آلبانی به راه انداخته را نگهش
اما در خاتمه باید گفت رجوی علی  روشن می کند.

رغم تمام اشتباهات فاحشی که داشته در این مورد 
اشتباه نکرده و هر دو هراس او بخاطر اعمال 

اش درست بود. مورد اول که به یمن تالش ننگین
جدا شدگان فداکاری و از خود گذشتگی بخشی از 

محقق شده و طشت رسوایی رجوی از بام افتاد و 
صدای آن گوش فلک را کر کرده و مورد دوم باید 
گفت هرچند هنوز رجوی نفس می کشد و زندگی 
می کند اما در حقیقت سالهاست که مرده. رجوی از 

و پذیرش  همان روزی که جرات ظاهر شدن در انظار
وراخ موش اشتباهاتش را نداشت و بزدالنه در س

خویش را مخفی کرد، مُرد و تمام شد. این حیات 
خفیف خائنانه که دارد از هزاران بار مردن آنطرف تر 
است. رجوی با آنکه نفس می کشد از هزار مُرده و 

این نوشته به هواداران  مُردار مُرده تر و مُردارتر است.
ناآگاه خارج تشکیالت و عالقه مندان به کشف 

صحنه اعمال نامعقول این فرقه واقعیت های پشت 
 شود.می تقدیم 
 
 

های فرقه رجوی با یکی از نجات یافته
ارسال یادداشتی به فراق، خطاب به هواداران 

های این ناآگاه خارج نشین از پشت صحنه
 فرقه، مطالبی افشاگرایانه منتشر کرد.

به گزارش فراق، این نجات یافته که نخواست 
 نامش فاش شود، نوشت:

از نوجوانی با سودای مسعود رجوی که در آغ
ترقی از شهرستانی کوچک به تهران رفته بود به 
تصادف یا برحسب شرایط آن زمان دانشگاه، جذب 
یک گروهی چریکی شد که در آن روزگاران، هم به 
نوعی ارضا کننده تمایالت شهرت طلبی و قدرت 
طلبی جوانان جویای نام بود و هم به نوعی موجب 

های و خودبزرگ بینیایجاد توهمات غیر واقعی 
رجوی عالقه ویژه ای به  کاذب در بین جوانان.

مهندس بازرگان داشت و وقتی حسین روحانی قصد 
عضوگیری او را در گروه داشت، اولین سوالش از 
روحانی این بوده که آیا بازرگان هم عضو این گروه 
هست یا خیر؟ )به نقل از خودش در نشست های 

 درونی قرارگاه اشرف(
ی با ورود به گروه، همزمان با ارضای رجو

تمایالت جاه طلبی مقتضای سن وسالش به سرعت 
دچار توهمات شدیدی شده و از همان ابتدا فکر 

کند که چریک است و همه چیز را می داند. می
شرایط بسته گروه و زندگی مخفی و در پی آن 

کند دستگیری طوالنی، بیشتر او را دچار توهم می
ا برای خودش کسی است. رجوی پس از که گویا واقع

اعدام موسسان گروه، عرصه را خالی دیده و با فرصت 
طلبی خود را رهبر می پندارد و شروع به یکه تازی 

رود و می نماید. با همین باورهای غلطش پیش می
هر چه جلوتر آمده بیشتر دچار توهم و 

 تر شده است.افسارگسیخته
یاسی را شنیده و شاید کسانی که از دور اخبار س

دنبال کردند متاثر از فضای ایجاد شده از جانب 
جریانات مختلف قادر به درک واقعیات به خصوص 
در مورد سران گروه ها نباشند اما کسانی که در این 
گونه تشکل ها عضویت داشته و سالیان سال در آن 

ها را فهم زندگی کرده اند به خوبی می توانند واقعیت
برای کسانی که بخش اعظم  ند.درک و لمس کن

عمر خویش را درتشکیالت فرقه رجوی گذراندند 
مثل روز روشن است که رجوی یک بیمار روانی و 
خودشیفته ای است که اگر به رواشناس متخصص 

ارجاع داده شود بی شک وی را بستری و در محیط 
رجوی طی  بیمارستان روانی قرنطینه اش می کنند.

ش تصمیم های احمقانه ای چندین دهه با توهمات
گرفت که منجر به کشته و مجروح شدن، اسارت و 
نابودی زندگی انبوهی از افراد و متالشی شدن 

هر چند  خانواده های زیاد و داغدار شدن آنها گشت.
که اعضای این فرقه هر کدام بعد از گذشت سالها و 
دیدن فاکت های بسیار پی به ماهیت کثیف رجوی 

ها کسی که از روز اول خوب می برند اما تن
دانست که چه جرم و جنایت هایی را دارد می

 مرتکب می شود خودش بود.
به همین دلیل بود که رجوی در اوج توهم 
علیرغم آنکه خود را رهبر انقالب نوین مردم ایران و 
رهبر ایدئولوژیک می دانست و در هر زمینه ای فتوا 

خودش  صادر می کرد. البته او همیشه از سایه
ترسید و همیشه دچار دو هراس بود یکی اینکه می

 دستش رو شود و دوم ترس از جانش.
این هراس باعث شده بود که همیشه با وسواس 
زیاد تالش کند همه شکاف های موجود در امور 
فرقه را ببندد که مبادا جرم و جنایت هایش به بیرون 

ه درز کند. او تا زمانی که صدام بر سر قدرت بود ب
یمن فضای بسته و امنیتی که ایجاد شده بود تا 
حدودی هم موفق بود؛ از طرفی هم موضوع حفاظت 
رجوی در هر شرایطی مهمترین کاری بود که در 

به کدهایی که داده می شد  دستور کار فرقه بود.
توجه کنید: مریم قجر می گفت اگر هزار نفر هم در 

که کمپ اشرف بمیرند باکی نیست مهم این است 
رجوی زنده و سالم بماند. او هم چنین می گفت، 
مهمترین مسئولیت من در سازمان حفاظت شخص 

رجوی در پی این دو هراسی که داشت  رجوی است.
با همان شم جنایتکارانه و خیانت کارانه خودش به 
خوبی بو کشیده بود و می دانست که در هر دو مورد 
 پاشنه آشیل و نقطه ضعف خودش کجاست و آن
چیزی نبود جز اعضای جدا شده از فرقه که از همه 
چیز مطلع بودند و در طی زمان کم کم به ماهیت او 
 پی می بردند و بهتر از افراد بیرون او را می شناختند.

همیشه در نشست های درونی تکرار و تاکید 
کرد )من را نفروشید و من را نکشید( و این نشان می

ز افشا شدن جنایات می داد که به شدت در هراس ا
و خیانت هایش و به خطر افتادن جانش است. این 

 خطر را هم صرفا از جانب اعضای جدا شده می دید.

 ته از فرقه رجویغالمعلی میرزایی، عضو نجات یاف

 های رجوی آگاه شدندهایشان از دسیسهخوشبختانه مردم آلبانی و رسانه
 دولت آلبانی از حمایت این فرقه تروریستی دست بردارد

 
 

 

 ها از بام افتاده استطشت رسوایی رجوی توسط جداشده
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 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

وی افزود: انجمن آسیال هم اکنون برای 
ی که عزیزانشان در فرقه رجوی اسیر هایخانواده

بوده و همچنین اعضای ناراضی داخل فرقه که 
می خواهند بیرون بیایند، تبدیل به نور امیدی 

 شده است.
حیرانی تصریح کرد: کارنامه انجمن آسیال 

دهد که به خوبی در یک سال گذشته نشان می
ها عبور کرده و در مقابل توانسته از تمام بحران

 ایتکاران رجوی سربلند بیرون بیاید.توطئه جن
او با اشاره به اینکه اقدام اخیر دولت آلبانی 

های انجمن آسیال ایجاد هیچ خللی در فعالیت

نخواهد کرد، افزود: تمام تالش و دود و دم فرقه 
رجوی برای این است که بتواند نام خود را 

ها مطرح و در مقابل افشاگری های جدا شده
شد.مدیر اجرایی انجمن آسیال در اقدامی کرده با

پایان با اشاره به مالقات مدیران آسیال با چند 
تن از مقامات بلند پایه امنیتی در آلبانی اظهار 
داشت: پیگیری های ما از مقامات آلبانیایی 
نشان داده که تعطیلی سفارت ایران در این 
کشور کامل در دست دولت آلبانی نبوده و 

ی پشت این صحنه غیر دست ها و افراد زیاد
 دیپلماتیک هستند.

 
 

گفت: ما با « آسیال»مدیر اجرایی انجمن 
قدرت تمام در همین مسیری که در یک سال 
گذشته حرکت کردیم، خواهیم رفت و تعطیلی 

های سفارت ایران در آلبانی ربطی به فعالیت
 ندارد.« آسیال»

تحلیلی فراق، -گزارش پایگاه خبریبه 
حسن حیرانی در نشست با مدیر و اعضای این 
انجمن اظهار داشت: انجمن آسیال در راستای 

های حقوق بشری و برای آزادسازی فعالیت
اسیران درون فرقه رجوی به صورت قانونی در 

 کند.آلبانی فعالیت می

مادران، قربانیان »ثریا عبداللهی، مسئول تشکل 
در پیامی به مناسبت « فراموش شده فرقه رجوی

 در آلبانی نوشت:« انجمن آسیال»های موفقیت
همگی فرزندان ما « انجمن آسیال»اعضای 

ها در حسرت دیدار جگر مادرانی هستند که سال
ی از فرقه رجوی گوشه خود سوختیم. نجات هر عضو

دانیم و تا پای جان را همچون نجات فرزند خود می
از هیچ تالشی برای نجات تمام اسیران گرفتار در این 
فرقه فروگذار نخواهیم بود. ما هر خبری که درباره 

شنویم اعم از های اعضای انجمن آسیال میموفقیت
تشکیل خانواده یا رسیدن به جایگاه اجتماعی 

پنداریم. پیروزی فرزند خود میمناسب، مانند 
را در « آسیال»اینجانب موفقیت های روز افزون 

افشای ماهیت کثیف این فرقه ضد خانواده در جامعه 
آلبانی یک پیروزی بزرگ دانسته و به تمام فرزندانم 

گویم. امیدوارم در آینده نزدیک خداقوت و تبریک می
ه شاهد رهایی و نجات سایر اعضای گرفتار در فرق

 مخوف رجوی باشیم.
 
 
 
 

 

 
 

 با اعضای این انجمن در نشست« آسیال»مدیر اجرایی انجمن 

 تعطیلی سفارت ایران در آلبانی
 ندارد« آسیال»های ربطی به فعالیت 

 ما با قدرت تمام پیش خواهیم رفت
 

 

 «مادران، قربانیان فراموش شده فرقه رجوی»ثریا عبداللهی، مسئول تشکل 

 ندان ما هستندفرز« آسیال»همه اعضای 
 

می شود. امری که در تشکیالت رجوی مستمرا 
 جاری می باشد.

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی  ۷ماده 
ل خاصی جرائم علیه بشریت را به عنوان اعما

تعریف می کند که بر اساس این ماده برده 
داری یکی از جدی ترین آن به شمار می رود و 

منشور نورنبرگ به آن  ۶ماده « ج»در بند 
 تاکید خاص شده است. 

سازی در تشکیالت فرقه معیارهای برده
رجوی به طور خاص پس از اخراج از عراق و 
، حضور در کشور آلبانی شامل کنترل و مالکیت

تهدید و کنترل آزادی عمل، آزادی انتخاب یا 
آوری عوایدی آمد یک فرد و جمعو آزادی رفت 

از این مسائل نمونه هایی از این امر هستند. این 
کارها غالبا با تهدید یا توسل به زور یا سایر 
اشکال اجبار، همچون ترس از خشونت، 

فریبکاری یا خلف وعده، سوءاستفاده از قدرت، 
پذیری موقعیت قربانی، دستگیری یا آسیب

-اسارت، تعدی روانی یا شرایط اقتصادی
 گیرند.اجتماعی صورت می

در اینکه فرقه مخوف رجوی یک جنایتکار 
است شکی نیست ولی به دولت آلبانی متذکر 
می شویم با توجه به انگشت نگاری و ثبت 
تمامی اعضای گرفتار در کمیساریای عالی 

لل، مسئولیت امنیت جانی پناهندگان سازمان م
و حیثیتی اعضای حاضر در فرقه رجوی تماما 
متوجه دولت آلبانی است و نباید فراموش شود 
که وجدان های بیداری در این جهان حضور و 
وجود دارند که از نزدیک نظاره گر رفتار شما 
هستند و طبعا این موضوع را از طریق دیوان 

بین المللی  بین المللی کیفری و سایر نهاد های
 پی خواهند گرفت.

 
 
 
 

 

های برده داری فرقه شیاد رجوی با روش
 شود.نوین مرتکب جنایت علیه بشریت می

به گزارش فراق، صمد اسکندری، نماینده 
شاکیان فرقه تروریستی رجوی از زنجان نوشت: 
بر اساس مدارک و شواهد مستند، مجاهدین 

طبق یک گروه فرقه گرا و شیاد است که 
تراوشات ذهنی بیمار گونه مسعود و مریم 
رجوی اداره می شود و اعضای گرفتار را به 
روش های برده داری نوین مورد بهره برداری 
سیاسی، تجاری، فرهنگی و غیره قرار داده و به 
دلیل تضییع حقوق انسانی اعضای گرفتار، 

 مرتکب جنایت علیه بشریت می شود.
اری است که جرم جنایت علیه بشریت، رفت

متضمن نقض شدید حقوق بشر بوده یا اینکه 
نهایتا منتهی به آن می شود. این جرم معموال 
 به شیوه سازمان یافته و سیستماتیک انجام 

 نماینده شاکیان
 فرقه تروریستی رجوی 

فرقه شیاد رجوی 
مرتکب جنایت علیه 

 شودبشریت می
 

 «آسیال»زنده باد شیرمردان و زنان 

 این افراد قسم خوردند رجوی را از پا درآورند
های ی قسم خوردند با فعالیتجداشده های فرقه رجوی در آلبان

ز پا درآورند.به گزارش فراق، اعضای انجمن افشاگرایانه خود، رجوی را ا
آسیال تصمیم گرفتند با برپایی نمایشگاه مختلف خیابانی در تمام شهرهای 
آلبانی ماهیت کثیف فرقه تروریستی رجوی را افشا کنند.برپایی این 
نمایشگاه ها به یقین موجب خواهد شد تا مردم جامعه آلبانی از ماهیت 

قه رجوی آگاه شده و دولت را مجبور کنند تا فریبکارانه و تروریستی فر
 مواضع محکمی در قبال این فرقه خرابکار بگیرد.
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های سفارت ایران در آلبانی ربطی به فعالیت
 ندارد.« آسیال»

تحلیلی فراق، -گزارش پایگاه خبریبه 
حسن حیرانی در نشست با مدیر و اعضای این 
انجمن اظهار داشت: انجمن آسیال در راستای 

های حقوق بشری و برای آزادسازی فعالیت
اسیران درون فرقه رجوی به صورت قانونی در 

 کند.آلبانی فعالیت می

مادران، قربانیان »ثریا عبداللهی، مسئول تشکل 
در پیامی به مناسبت « فراموش شده فرقه رجوی

 در آلبانی نوشت:« انجمن آسیال»های موفقیت
همگی فرزندان ما « انجمن آسیال»اعضای 

ها در حسرت دیدار جگر مادرانی هستند که سال
ی از فرقه رجوی گوشه خود سوختیم. نجات هر عضو

دانیم و تا پای جان را همچون نجات فرزند خود می
از هیچ تالشی برای نجات تمام اسیران گرفتار در این 
فرقه فروگذار نخواهیم بود. ما هر خبری که درباره 

شنویم اعم از های اعضای انجمن آسیال میموفقیت
تشکیل خانواده یا رسیدن به جایگاه اجتماعی 

پنداریم. پیروزی فرزند خود میمناسب، مانند 
را در « آسیال»اینجانب موفقیت های روز افزون 

افشای ماهیت کثیف این فرقه ضد خانواده در جامعه 
آلبانی یک پیروزی بزرگ دانسته و به تمام فرزندانم 

گویم. امیدوارم در آینده نزدیک خداقوت و تبریک می
ه شاهد رهایی و نجات سایر اعضای گرفتار در فرق

 مخوف رجوی باشیم.
 
 
 
 

 

 
 

 با اعضای این انجمن در نشست« آسیال»مدیر اجرایی انجمن 

 تعطیلی سفارت ایران در آلبانی
 ندارد« آسیال»های ربطی به فعالیت 

 ما با قدرت تمام پیش خواهیم رفت
 

 

 «مادران، قربانیان فراموش شده فرقه رجوی»ثریا عبداللهی، مسئول تشکل 

 ندان ما هستندفرز« آسیال»همه اعضای 
 

می شود. امری که در تشکیالت رجوی مستمرا 
 جاری می باشد.

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی  ۷ماده 
ل خاصی جرائم علیه بشریت را به عنوان اعما

تعریف می کند که بر اساس این ماده برده 
داری یکی از جدی ترین آن به شمار می رود و 

منشور نورنبرگ به آن  ۶ماده « ج»در بند 
 تاکید خاص شده است. 

سازی در تشکیالت فرقه معیارهای برده
رجوی به طور خاص پس از اخراج از عراق و 
، حضور در کشور آلبانی شامل کنترل و مالکیت

تهدید و کنترل آزادی عمل، آزادی انتخاب یا 
آوری عوایدی آمد یک فرد و جمعو آزادی رفت 

از این مسائل نمونه هایی از این امر هستند. این 
کارها غالبا با تهدید یا توسل به زور یا سایر 
اشکال اجبار، همچون ترس از خشونت، 

فریبکاری یا خلف وعده، سوءاستفاده از قدرت، 
پذیری موقعیت قربانی، دستگیری یا آسیب

-اسارت، تعدی روانی یا شرایط اقتصادی
 گیرند.اجتماعی صورت می

در اینکه فرقه مخوف رجوی یک جنایتکار 
است شکی نیست ولی به دولت آلبانی متذکر 
می شویم با توجه به انگشت نگاری و ثبت 
تمامی اعضای گرفتار در کمیساریای عالی 

لل، مسئولیت امنیت جانی پناهندگان سازمان م
و حیثیتی اعضای حاضر در فرقه رجوی تماما 
متوجه دولت آلبانی است و نباید فراموش شود 
که وجدان های بیداری در این جهان حضور و 
وجود دارند که از نزدیک نظاره گر رفتار شما 
هستند و طبعا این موضوع را از طریق دیوان 

بین المللی  بین المللی کیفری و سایر نهاد های
 پی خواهند گرفت.

 
 
 
 

 

های برده داری فرقه شیاد رجوی با روش
 شود.نوین مرتکب جنایت علیه بشریت می

به گزارش فراق، صمد اسکندری، نماینده 
شاکیان فرقه تروریستی رجوی از زنجان نوشت: 
بر اساس مدارک و شواهد مستند، مجاهدین 

طبق یک گروه فرقه گرا و شیاد است که 
تراوشات ذهنی بیمار گونه مسعود و مریم 
رجوی اداره می شود و اعضای گرفتار را به 
روش های برده داری نوین مورد بهره برداری 
سیاسی، تجاری، فرهنگی و غیره قرار داده و به 
دلیل تضییع حقوق انسانی اعضای گرفتار، 

 مرتکب جنایت علیه بشریت می شود.
اری است که جرم جنایت علیه بشریت، رفت

متضمن نقض شدید حقوق بشر بوده یا اینکه 
نهایتا منتهی به آن می شود. این جرم معموال 
 به شیوه سازمان یافته و سیستماتیک انجام 

 نماینده شاکیان
 فرقه تروریستی رجوی 

فرقه شیاد رجوی 
مرتکب جنایت علیه 

 شودبشریت می
 

 «آسیال»زنده باد شیرمردان و زنان 

 این افراد قسم خوردند رجوی را از پا درآورند
های ی قسم خوردند با فعالیتجداشده های فرقه رجوی در آلبان

ز پا درآورند.به گزارش فراق، اعضای انجمن افشاگرایانه خود، رجوی را ا
آسیال تصمیم گرفتند با برپایی نمایشگاه مختلف خیابانی در تمام شهرهای 
آلبانی ماهیت کثیف فرقه تروریستی رجوی را افشا کنند.برپایی این 
نمایشگاه ها به یقین موجب خواهد شد تا مردم جامعه آلبانی از ماهیت 

قه رجوی آگاه شده و دولت را مجبور کنند تا فریبکارانه و تروریستی فر
 مواضع محکمی در قبال این فرقه خرابکار بگیرد.
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گذشته شروع شد و با هر پیروزی که 
ها بدست می آورند از جمله خروج جداشده

نفرات جدید یا افشای اعمال تروریستی فرقه 
درگذشته و اینکه این فرقه می خواهد کشور 

د، آلبانی را به یک پایگاه تروریستی تبدیل نمای
سازمان  مجاهدین خلق هم در مقابل شروع به 
دسیسه چینی و فشار بیشتر به جدا شدگان 
می کرد و در هر فرصتی با حمایت عده ای از 
افراد حکومتی و امنیتی به جدا شدگان حمله و 

تشکیل  ما را مورد اذیت و آزار قرار می داد.
های قانونی این و شروع فعالیت« آسیال»انجمن 
جبات هراس و خشم توامان سران فرقه افراد، مو

را بوجود آورده و سعی می کنند در هر فرصت 
، «آسیال»با اعمال زور و شانتاژ بر علیه انجمن 

این افراد جداشده را وادار به سکوت و عقب 
نشینی از مواضع برحق خود کنند. در این 
راستا فرقه با دیدن فعالیت دو چندان انجمن در 

ل میز فرهنگی انجمن را در آلبانی، تاب و تحم
شهر دورس نداشته و دیدیم که این بار هم 
چهره حقیقی خود را نشان دادند و با حمله ور 
شدن و توهین به کتاب قرآن و افراد مستقر در 
آنجا خوی استبدادی و ضد آزادی خود را عیان 

 نمودند.
ارتباط مردم آلبانی با افراد جدا شده  –

مدتی که در  و همچنین با فرقه را در
 آلبانی بودید چگونه دیدید؟

در سالهایی که من در آنجا بودم مردم 

آلبانی با ما جدا شده ها با روی گشاده و خوب 
برخورد می کردند و با افشاگری های ما متوجه 
می شدند که ما چقدر توسط فرقه رجوی مورد 
آزار و اذیت قرار گرفته ایم و لذا با گرمی و 

کردند و این موجب شده  می محبت با ما رفتار
بود که ارتباط صمیمی و عاطفی بین ما و مردم 
آلبانی برقرار گردد و خود این موضوع برای 
سازمان سنگین بود و تالش می کرد که با 
دسیسه و تطمیع عده ای این رابطه را خراب 
کند که خوشبختانه مردم آلبانی و رسانه ها از 

 .دنداین موضوع آگاه شدند و منعکس کر
درباره نفوذ پول های فرقه در بین  –

مراکز دولتی و امنیتی آلبانی اگر صحبتی 
 دارید بیان نمایید؟

فرقه به علت نداشتن پایگاه اجتماعی در 
آلبانی و سابقه تروریستی که دارد برای اینکه 
بتواند در آنجا ماندگار شود و مانع افشای نفرات 

فاسد در  جدا شده از خود باشد با تطمیع نفرات
دستگاه وزارت کشور نفوذ نموده و می دانم که 
ماهیانه مبالغ هنگفتی به آنان پرداخت می کند 
تا بتواند کارهای خالف مالی و تشکیالتی خود 
را سرپوش بگذارد و هم اینکه فشار بیشتری بر 

 روی افراد جدا شده وارد نماید.
جناب آقای میرزایی انتظارات شما از  –

 اسیران در فرقه چیست؟خانواده های 
بدهید. از خانواده های گرامی و دلسوخته نیز 
انتظار دارم از همراهی و همکاری با انجمن نجات 
و آسیال دست نکشیده و حمایت الزم را بعمل 
بیاورند و بدانند فرزندانشان در تشکیالت اسیر 
بوده و تنها می باشند و اگر به گوش آنان برسد 

آنان است و پشتیبانی دارند  که خانواده در انتظار
 از فرقه جدا خواهند شد.

در انتها اگر صحبت خاصی دارید بیان  –
 کنید

من از دولت آلبانی درخواست دارم با توجه به 
اشتراکات فرهنگی و مذهبی میان مردم ایران و 
آلبانی دست از حمایت این فرقه تروریستی برداشته 

خراج کنند. به و سران این گروه را از کشور آلبانی ا
امید آزادی هر چه سریعتر دوستان اسیرمان در 

 کمپ مجاهدین خلق در آلبانی
 
 

غالمعلی میرزایی، عضو نجات یافته از فرقه 
رجوی گفت: مردم آلبانی با ما جدا شده ها با 
روی گشاده و خوب برخورد می کردند و با 
افشاگری های ما متوجه می شدند که چقدر 
توسط فرقه رجوی مورد آزار و اذیت قرار 

تحلیلی -به گزارش پایگاه خبری ایم.گرفته
دنبال حمالت مزدوران رجوی به میز  فراق، به

، انجمن نجات مرکز «آسیال»فرهنگی انجمن 
لرستان با غالمعلی میرزایی از اعضای سابق این 
فرقه به عنوان یکی از افرادی که تجربه حضور 

و سپس در میان اعضای « ۳اشرف »در 
جداشده ساکن آلبانی را داشته، گفتگویی انجام 

 خوانید:داده است که در ادامه می
آقای میرزایی با توجه به اینکه شما  –

جزو آخرین نفراتی بودید که از آلبانی به 
( نظر خود را ۹۹۱۱ایران آمدید )سال 

 درباره وقایع اخیر در آلبانی بیان نمایید؟
با توجه به تجربه ای که چند سالی در 
آلبانی داشتم و با این افراد جدا شده زندگی 

بگویم که فرقه رجوی به کرده ام باید خدمتتان 
طور روزانه تالش می کرد که ما جدا شدگان را 
از طریق ادارات دولتی و پلیس امنیتی مورد آزار 
و اذیت قرار دهد و یا مانع این می شد که ما 
برگه اقامت در آلبانی داشته باشیم. با این وجود 
و با تالش های افراد جدا شده توانستیم که با 

مانع از اقدام آنان شویم. این افشاء فرقه رجوی 
های  روند دسیسه چینی فرقه رجوی از سال

رجوی به درستی تشخیص داده بود که آفتاب 
همیشه پشت ابر نخواهد ماند. روزی دستش رو 
خواهد شد و رفاه و امنیتش همیشگی نیست و 

تاد و باز روزی جان حقیرش هم به خطر خواهد اف
هم به درستی تشخیص داده بود که همه اینها 

 توسط اعضای جدا شده از فرقه اش عملی می شود.
به همین دلیل از همان ابتدا دشمن اصلی 
خودش را همین اعضای جدا شده معرفی کرده و 
بارها و بارها در نشست های درونی تاکید می کرد و 

به هر به شما ابالغ می کنم بعد از من »می گفت، 
عضو بریده )جدا شده ( در هر جای دنیا که زندگی 
می کند حمله کرده و آنها را به قتل برسانید از 
عواقب ان هم نترسید و بدانید که زندان های 
کشورهای اروپایی مانند هتل است. هیچ بخششی بر 

افراد » گفت: او در قوانین فرقه بارها می «آنان نیست.
رمی شوند از موضوعات داخل مناسبات مرتکب هر ج

( قابل بخشش است اما …غیر اخالقی )تجاوز و غیره
تنها موضوعی که قابل بخشش نیست فرار و اعالم 

 «بریدگی است که حکم آن اعدام است.
گمان می کنم یک آشنایی مختصر با شخصیت 
و طرز فکر رجوی به خوبی برای هر کسی دلیل 
دشمنی هیستریک وی با جدا شده ها و الم 

هایی که اخیرا در کشور آلبانی به راه انداخته را نگهش
اما در خاتمه باید گفت رجوی علی  روشن می کند.

رغم تمام اشتباهات فاحشی که داشته در این مورد 
اشتباه نکرده و هر دو هراس او بخاطر اعمال 

اش درست بود. مورد اول که به یمن تالش ننگین
جدا شدگان فداکاری و از خود گذشتگی بخشی از 

محقق شده و طشت رسوایی رجوی از بام افتاد و 
صدای آن گوش فلک را کر کرده و مورد دوم باید 
گفت هرچند هنوز رجوی نفس می کشد و زندگی 
می کند اما در حقیقت سالهاست که مرده. رجوی از 

و پذیرش  همان روزی که جرات ظاهر شدن در انظار
وراخ موش اشتباهاتش را نداشت و بزدالنه در س

خویش را مخفی کرد، مُرد و تمام شد. این حیات 
خفیف خائنانه که دارد از هزاران بار مردن آنطرف تر 
است. رجوی با آنکه نفس می کشد از هزار مُرده و 

این نوشته به هواداران  مُردار مُرده تر و مُردارتر است.
ناآگاه خارج تشکیالت و عالقه مندان به کشف 

صحنه اعمال نامعقول این فرقه واقعیت های پشت 
 شود.می تقدیم 
 
 

های فرقه رجوی با یکی از نجات یافته
ارسال یادداشتی به فراق، خطاب به هواداران 

های این ناآگاه خارج نشین از پشت صحنه
 فرقه، مطالبی افشاگرایانه منتشر کرد.

به گزارش فراق، این نجات یافته که نخواست 
 نامش فاش شود، نوشت:

از نوجوانی با سودای مسعود رجوی که در آغ
ترقی از شهرستانی کوچک به تهران رفته بود به 
تصادف یا برحسب شرایط آن زمان دانشگاه، جذب 
یک گروهی چریکی شد که در آن روزگاران، هم به 
نوعی ارضا کننده تمایالت شهرت طلبی و قدرت 
طلبی جوانان جویای نام بود و هم به نوعی موجب 

های و خودبزرگ بینیایجاد توهمات غیر واقعی 
رجوی عالقه ویژه ای به  کاذب در بین جوانان.

مهندس بازرگان داشت و وقتی حسین روحانی قصد 
عضوگیری او را در گروه داشت، اولین سوالش از 
روحانی این بوده که آیا بازرگان هم عضو این گروه 
هست یا خیر؟ )به نقل از خودش در نشست های 

 درونی قرارگاه اشرف(
ی با ورود به گروه، همزمان با ارضای رجو

تمایالت جاه طلبی مقتضای سن وسالش به سرعت 
دچار توهمات شدیدی شده و از همان ابتدا فکر 

کند که چریک است و همه چیز را می داند. می
شرایط بسته گروه و زندگی مخفی و در پی آن 

کند دستگیری طوالنی، بیشتر او را دچار توهم می
ا برای خودش کسی است. رجوی پس از که گویا واقع

اعدام موسسان گروه، عرصه را خالی دیده و با فرصت 
طلبی خود را رهبر می پندارد و شروع به یکه تازی 

رود و می نماید. با همین باورهای غلطش پیش می
هر چه جلوتر آمده بیشتر دچار توهم و 

 تر شده است.افسارگسیخته
یاسی را شنیده و شاید کسانی که از دور اخبار س

دنبال کردند متاثر از فضای ایجاد شده از جانب 
جریانات مختلف قادر به درک واقعیات به خصوص 
در مورد سران گروه ها نباشند اما کسانی که در این 
گونه تشکل ها عضویت داشته و سالیان سال در آن 

ها را فهم زندگی کرده اند به خوبی می توانند واقعیت
برای کسانی که بخش اعظم  ند.درک و لمس کن

عمر خویش را درتشکیالت فرقه رجوی گذراندند 
مثل روز روشن است که رجوی یک بیمار روانی و 
خودشیفته ای است که اگر به رواشناس متخصص 

ارجاع داده شود بی شک وی را بستری و در محیط 
رجوی طی  بیمارستان روانی قرنطینه اش می کنند.

ش تصمیم های احمقانه ای چندین دهه با توهمات
گرفت که منجر به کشته و مجروح شدن، اسارت و 
نابودی زندگی انبوهی از افراد و متالشی شدن 

هر چند  خانواده های زیاد و داغدار شدن آنها گشت.
که اعضای این فرقه هر کدام بعد از گذشت سالها و 
دیدن فاکت های بسیار پی به ماهیت کثیف رجوی 

ها کسی که از روز اول خوب می برند اما تن
دانست که چه جرم و جنایت هایی را دارد می

 مرتکب می شود خودش بود.
به همین دلیل بود که رجوی در اوج توهم 
علیرغم آنکه خود را رهبر انقالب نوین مردم ایران و 
رهبر ایدئولوژیک می دانست و در هر زمینه ای فتوا 

خودش  صادر می کرد. البته او همیشه از سایه
ترسید و همیشه دچار دو هراس بود یکی اینکه می

 دستش رو شود و دوم ترس از جانش.
این هراس باعث شده بود که همیشه با وسواس 
زیاد تالش کند همه شکاف های موجود در امور 
فرقه را ببندد که مبادا جرم و جنایت هایش به بیرون 

ه درز کند. او تا زمانی که صدام بر سر قدرت بود ب
یمن فضای بسته و امنیتی که ایجاد شده بود تا 
حدودی هم موفق بود؛ از طرفی هم موضوع حفاظت 
رجوی در هر شرایطی مهمترین کاری بود که در 

به کدهایی که داده می شد  دستور کار فرقه بود.
توجه کنید: مریم قجر می گفت اگر هزار نفر هم در 

که کمپ اشرف بمیرند باکی نیست مهم این است 
رجوی زنده و سالم بماند. او هم چنین می گفت، 
مهمترین مسئولیت من در سازمان حفاظت شخص 

رجوی در پی این دو هراسی که داشت  رجوی است.
با همان شم جنایتکارانه و خیانت کارانه خودش به 
خوبی بو کشیده بود و می دانست که در هر دو مورد 
 پاشنه آشیل و نقطه ضعف خودش کجاست و آن
چیزی نبود جز اعضای جدا شده از فرقه که از همه 
چیز مطلع بودند و در طی زمان کم کم به ماهیت او 
 پی می بردند و بهتر از افراد بیرون او را می شناختند.

همیشه در نشست های درونی تکرار و تاکید 
کرد )من را نفروشید و من را نکشید( و این نشان می

ز افشا شدن جنایات می داد که به شدت در هراس ا
و خیانت هایش و به خطر افتادن جانش است. این 

 خطر را هم صرفا از جانب اعضای جدا شده می دید.

 ته از فرقه رجویغالمعلی میرزایی، عضو نجات یاف

 های رجوی آگاه شدندهایشان از دسیسهخوشبختانه مردم آلبانی و رسانه
 دولت آلبانی از حمایت این فرقه تروریستی دست بردارد

 
 

 

 ها از بام افتاده استطشت رسوایی رجوی توسط جداشده
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 ، یکی از مادران گرفتار در دام رجوی«زهره صمدی» یاجبار یریگموضعبه بهانه 

 یتیم خانه رجوی
 

 
 

پرونده شکایت کودکان سربازان سابق از 
فرقه رجوی با وجود کارشکنی های این فرقه، 

 ام روی میز دادگاه هامبورگ قرار گرفت.سرانج
به گزارش فراق، امین گل مریمی، امیر 
یغمایی، محمدرضا ترابی و چند شاکی دیگر که 

های دوران کودکیشان توسط رجوی در پادگان
اشرف با آموزش های اجباری نظامی از بین 

 رفته است، علیه رجوی اقامه دعوا کردند.
ریان بوده این پرونده از سال گذشته در ج

اما مزدوران رجوی در آلمان با پرداخت 
های کالن به البی های خود دنبال از بین رشوه

بردن پرونده بودند و خوشبختانه در نهایت 
گفته می شود  نتوانستند کاری از پیش ببرند.

در صورتی که این پرونده به صورت عادی به 
جریان بیفتد و تبانی در میان نباشد، فرقه 

شه رجوی به هیچ وجه توان بلند شدن جنایت پی
از رسوایی آن را نخواهد داشت و باید با 

های داشدهج های جدی مواجه شود.محکومیت
فرقه رجوی تنها افرادی هستند که از جنایت های 
درونی این فرقه به خوبی آگاه هستند و در مقابل، 

های همیشگی ها تهمترجوی نیز نمی تواند به آن
باید منتظر ماند و دید که آیا دادگاه  .و تکراری بزند

می تواند استقالل خود را در این پرونده  آلمان 
حفظ کرده و محکویت قطعی این جرثومه فساد را 

 صادر کند یا خیر.
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روشن شد «آتابایحمید آق»نشست و چشم خانواده چشم انتظار ثمرها به تالش

 زنند، موثر استها هر قلمی که در راستای رهایی فرزندانشان میخانواده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ستی رجویتشکیل پویشی برای محکوم کردن کشورهای حامی فرقه تروری
 
 
 
 
 
 

 

 چشم انتظار روشن شد. یخانواده ها
بهانه تشکل  نیگزارش فراق، به هم به

 زین «یفراموش شده فرقه رجو انیمادران، قربان»
 یکی گریبار د»منتشر کرد و نوشت:  یکیتبر امیپ

 یو روح یفکر یهااز فرزندانمان که در زندان
ن پر مهر و گرفتار بودند رها شده و به دام یرجو

به  کیمحبت خانواده بازگشته است. تبر
از  یکی ییرها دنیکه با شن یزیعز یهاخانواده

و قلب  ختندیاشک شوق ر یدر بند رجو رانیاس
شناختند.  یبه لرزه افتاد و سر از پا نم شانیها

خود را  کاتیتبر نیتر مانهیتشکل مادران صم
کند که خبر  یم ینثار تک تک مادران و پدران

 یکی ،یآق آتابا دیحم یآقا ییسرت بخش رهام
و اشک شوق  دهیاز فرزندان خود را شن گرید
. فرار دیگرد ایمجدد اح شانیو آرزوها ختندیر

 انگریب ،یآق آتابا دیحم یآقا زیآم تیموفق
است که نا  ییخانواده ها یتالش ها تیموفق
وارد صحنه شده  یینشده و در هر سر بزنگا دیام

 یاساس گفته ها بر مودند.و اعالم حضور ن
و  نیشتریاز فرقه جدا شده اند ب رایکه اخ یافراد
که باعث شده تا آنان از فرقه  ییها زهیانگ نیباالتر

خانواده ها بوده است. تشکل  تیجدا شوند فعال
 ییمجدد به مناسبت رها کیمادران ضمن تبر

که  ییاز همه خانواده ها ،یآتاباآق یآقا
گرفتار  یرجو ودخون آل در دستان زانشانیعز

 یآورد که به تالش ها یاست دعوت به عمل م
و مصاحبه ادامه داده و  یخودشان مانند نامه نگار

 ییرها یدر راستا یو هر قلم یبدانند که هر قدم
فرزندانشان موثر بوده و برکات خودش را در بر 

 رانیاس ریسا نکهیبه ا دیخواهد داشت. با ام
رها شوند، عزم  یبه زود یرجو ۀگرفتار در چنبر

بلندتر و  یتا گام ها میکن یخودمان را جزم م
. میرا بسوزان یرجو ۀشیو ر میبردار یترمستحکم

 « ن یإِن َّ الل َّهَ مَعَ الصََّابِرِ
را  یآتابامحمد آق دیفراق، نجات حم هینشر

و به  نمودهمحسوب  نیریبزرگ و ش یروزیپ کی
به  «یباآق آتا» ختهیخانواده بزرگوار و فره

و خواهر  یآتابامحمد آق یخصوص جناب آقا
 نی. ادیگو یو شادباش م کیبزرگوارشان تبر
که  ییتمام خانواده ها یرا برا زیلحظه دل انگ

هستند  زانشانیبا عز داریچشم انتظار د
 .یمآرزومند
 
 

 ییرها یکه در راستا یها هر قلمخانواده
 موثر است. زنند،یفرزندانشان م

 ،یدر آلبان الیگزارش فراق، مقر انجمن آس به
از  یکیماه، نورباران شد و  وریشهر ۲۱شنبه 

فرقه که خانواده مهربان و با  نیا یمیقد رانیاس
تالش  ینجات و یاراده اش، سال ها برا

 کرد.  ییاعالم جدا یکردند، از فرقه رجویم
سال  ۵۳پس از  یباآتاآق دمحمدیحم

خود از فرقه  نستتوا یو فکر یاسارت جسم
نجات داده و به جمع خانواده بزرگ  یرجو
مادر  ،یسلطان سارلی. خانم آونددیبپ «الیآس»

شب و روز نام فرزند خود را زمزمه  د،یحم
چشم از  دار،یکرد اما متاسفانه در حسرت دیم
لحظه  نیفروبست و نتوانست ا یجهان خاک نیا
 دینیمادر نبود تا بب نیکه ا فیح ند،یبب را

 افتهینجات  منیفرزندش سرانجام از چنگال اهر
به خصوص برادر تالشگرش،  یاست. خانواده و

سال ها به  ینمودن و دایپ یبرا« محمد»
 چیو عراق مراجعه کرد و از ه یالملل نیب ینهادها
 حال نکردند. یکوتاه یو ییرها یبرا یکوشش
ها به بار نشست و چشم تمام تالش  نیامروز ا

 شوند؟آیا جنایتکاران به دست اعضای سابق خود نابود می
 

جمعی از کاربران فضای مجازی با تشکیل پویشی خواستار قرار 
های کشورهای حامی گرفتن نام رئیس جمهور، نخست وزیر و پادشاه

 اند.فرقه تروریستی رجوی در لیست حامیان تروریسم شده
به گزارش فراق، کاربران فضای مجازی در این پویش همچنین از 

ایران خواستند که همه سران فرقه رجوی را دستگیر  وزارت اطالعات
های فرقه و مجازات کند و اقداماتی در راستای از بین بردن کمپ

 انجام دهد.  …رجوی در آلبانی، سوئد و 
در این پویش همچنین از وزارت امور خارجه خواسته شده که 

های بین المللی برای محکوم تمامی تالش خود را در تمامی سازمان
کنند و کردن کشورهایی که ادعای حمایت از آزادی و حقوق بشر می

 دهند، انجام دهد. های تروریستی پناه میدر مقابل به گروه
تشکیل دهندگان این پویش همچنین خواستار قرار گرفتن نام 

های کشورهای حامی فرقه رئیس جمهور و نخست وزیر و پادشاه
 اند.سم شدهتروریستی رجوی در لیست حامیان تروری

حامیان این پویش از وزارت اطالعات و سپاه پاسداران و وزارت 
های کشورهای متخاصم و گروهاند که با امور خارجه نیز خواسته

 تروریستی همانند خودشان برخورد شود.
 برای حمایت از این کمپین از این لینک استفاده کنید:

 
https://www.farsnews.ir/my/c/۲13۵61 

 
 
 
 

 

 شد دادگاه عالی هامبورگ آماده محاکمه رجوی 
 
 پرونده شکایت کودکان سربازان سابق سرانجام روی میز عدالت قرار گرفت 

 

 

  امین گل مریمی، امیر یغمایی، محمدرضا ترابی و چند شاکی دیگر که دوران کودکیشان

های اشرف با آموزش های اجباری نظامی از بین رفته است، علیه توسط رجوی در پادگان

 رجوی اقامه دعوا کردند

https://www.farsnews.ir/my/c/160386
https://www.farsnews.ir/my/c/160386


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 1 
 

ی
یل

حل
ی ت

خبر
ه 

جل
م

 

     1041تابستان    ا  23 شماره
 

3 
پشت 
 صحنه

     1041تابستان    ا  23 شماره
 

 فــراق نامه

3 
 فــراق نامه

3 

 

ی
یل

حل
ی ت

خبر
ه 

جل
م

 

و بر کلیه آزادی های فردی احترام میگذاریم 
آزادی بیان و آزادی کامل رسانه ها و دسترسی 
بی قید و شرط همگان به فضای مجازی تاکید 

 «داریم.
با استناد به این ماده منشور لطفا بفرمایید 
که اوال چرا نیروهای تحت امر خودتان از 
گوشی موبایل صرفا جهت ارتباط تلفنی و 
تصویری با پدر و مادرشان محروم هستند؟ 

اد همگان به فضای مجازی بماند دسترسی آز
برای گام بعدی. در موضوع آزادی بیان و آزادی 
کامل رسانه بفرمایید این جداشدگان که بعد از 
ده ها سال در خدمت و اختیار شما بودند و 
تصمیم گرفتند از این پس آزاد زندگی کنند 
چرا و با استناد به کدام ماده از این منشور 

هاجم وحشیانه قرار سرکوب میشوند و مورد ت
می گیرند؟ در نمایشگاه کتاب جداشدگان و در 

جلد کتاب موجود، کدام ماده از منشور  ۵بین 
 شما نقض شده بود که الزم الحمله شدند؟

منشور ده ماده ای مریم  ۷ماده 
ایران فردا کشور احترام به حقوق بشر »رجوی:

است. ما متعهد به بیانیه جهانی حقوق بشر، 
و کنوانسیونهای بین المللی از جمله میثاق ها 

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، 
کنوانسیون علیه شکنجه و کنوانسیون حذف 

 .«کلیه اشکال تبعیض علیه زنان میباشیم 
در این ماده از منشور،  بفرمارجوی مریم 

حقوق جداشدگانی که همواره مورد تهمت و 
ا از سرکوب شما قرار میگیرند رعایت شده؟ چر

هرگونه توطئه کثیف با همدستی پلیس آلبانی 
 علیه آنها استفاده می کنید؟

در موضوع کنوانسیون علیه شکنجه، چرا ده 
ها و صد ها نفر را در زندانهای اشرف و دبس 
کرکوک شکنجه کردید؟ شکنجه کردن نادر 
نادری، اردشیر درویشی، کریم رشیدی، بردیا 

ر که بخشی از امیر مستوفیان، و ده ها نفر دیگ
نفر علیه شما با مستندات  ۲۴آنها به همراه 

خود دادخواست ارائه نموده اند را چگونه توجیه 
 می کنید؟

قتل حمزه رحیمی و قربانعلی ترابی، سعید 
را با کدام ماده از  …نوروزی، سهیل خطار و 

منشور ده ماده ای مریم قجر توجیه می 
اده گفته نمایید؟ البد میگویید ما در اول هر م

ایم در ایران آزاد فردا نه؟ سوال این است وقتی 
در قدرت نیستید و صرفا با حمایت و پشتیبانی 

خارجی این جرم و جنایات را مرتکب می شوید 
اگر خدای ناکرده به ایران آزاد فردا برسید چکار 

 می کنید؟
 ۷و در مورد رفع تبعیض علیه زنان در ماده 

تول سلطانی در منشور: آیا اظهارات خانم ب
خصوص سوء استفاده جنسی شخص رجوی از 
زنان عضو سازمان و برده داری و استثمار 
جنسی و جسمی تنها برای رسوایی تان کافی 
نیست؟ شرمتان باد که نام انسان را برخود نهاده 
اید. این مدل تجاوز و برده داری و تهاجم را 
تاکنون تنها از داعش و بوکوحرام در نیجریه 

و شنیده بودیم که شما روی آنها را سفید  دیده
 کرده اید.

و در قسمت پایانی آنچه بیشتر از همه شرم 
آور است برنامه مضحک سیمای فرقه معلوم 
الحال رجوی و جنگ زرگری آن جوانک مجری 
سیمای رجوی با شبکه معلوم الحال من و تو 
میباشد که در تهاجم یک جانبه مجری فرقه با 

م علیه سالومه و شبکه من و تو هزاران پانتومی
آسمان و ریسمان را به هم می بافد و تماما با 
استناد و عاریه گرفتن از چهره های منفور 
آمریکایی مانند جان بولتن، مایک پنس و پمپئو 
و شرکت اجاره ای آنها در مراسم و تجمعات 
مجاهدین تایید می گیرد و در مقابل شبکه من 

ماید و هیچ آثاری از و تو اعالم پیروزی می ن
انقالبی گری، مردم گرایی، آزادی خواهی، 
مبارزه و اتکا به مردم ایران در این جدال دیده 
نمی شود و اساسا از هرگونه ارزش انسانی و 
انقالبی، مردمی بودن و ایرانی بودن تهی است و 
هنگامی که قافیه برای رجوی و نیروهای روحیه 

ریسمان را به  باخته اش تنگ می آید آسمان و
هم می بافند و به چپ و راست خود حمله می 
کنند غافل از اینکه شبکه من و تو نیز هم راستا 
با مجاهدین علیه مردم ایران با شعار مبتذل 
مردم گرایی یقه درانی می کند و دارای 
اشتراکات فراوانی با هم هستند اما مجاهدین در 
حضیض ذلت به هذیان گویی افتاده و دیگر 
کسی را تحمل نمیکند و صرفا به همه می 
تازند. شما چه بخواهید و چه نخواهید، چه به 
شعارهایتان پایبند باشید یا نباشید از نظر مردم 
ایران منفور ترین هستید و ملت ایران و خانواده 
های قربانیان و جداشدگان بساط دغل بازی 
شما و جرم و جنایتتان را به به زباله دان تاریخ 

 هند افکند.خوا
 
 

گرفته تا  همپیمانانشان از قاسملو و بنی صدر
سازمانهایی مانند زحمتکشان و رنجبران و 
خبات و چریک های فدایی، از خوانندگانی 
چون ویگن و عارف و شکیال و مرجان، از 

های سیاسی چون مقدم مراغه ای و چهره
محمد علی شیخی و منوچهر هزار خانی، حسن 
ماسالی و بهمن نیرومند و پرویز دستمالچی 

کدامشان هستند و معلوم نیست در حال حاضر 
کدامشان جداشدند، با چه کسانی وحدت و با 
چه کسانی در تضاد هستند. عاقبت شورا به 

.  من نگارنده از این موضوعات  …کجا کشید و
متفرقه قصد دارم به چه چیزی برسم؟ از اینکه 
مجاهدین چگونه درست مانند آب خوردن و 
بدون اینکه هرگز مسئولیت حرفها و 

ا بپذیرند علیه شعارهای ادعایی شعارهایشان ر
خود عمل می کنند و اگر بخواهند سواری 
بدهند هر روز و گاها هر ساعت کمر خود را خم 
نموده تا صدام، آل سعود و آمریکا و اسرائیل 
نوبتی و یا همه با هم سوار شوند و البته 
مجاهدین سواری میدهد اما تاوان این سواری و 

 بپردازد.خیانت را مردم ایران باید 
بعد از سالها کش و قوس سیاست بازی 
رجوی، تشکیل ائتالف شورای ملی مقاومت و 
دولت در سایه و با عجله و سرعت زیاد در صدد 
تشکیل کمیسیونهای دولت آلترناتیو که مبادا 
زودتر از موعد نظام را سرنگون کنند و یک 
صبح تا ظهر وزارت خانه ها بی سرپرست بماند 

ا از مازندرانی و شیخی و جالل ناگزیر شدند ت
گنجه ای و یک دوجین از پیر مجاهدان خود را 
به عنوان رئیس کمیسیون جایگزین وزارتخانه 
معرفی کنند تا در این گیر و دار سرنگونی و 

ه باشند مریم تامین امنیت کشور فرصت داشت
خانم را خوب آرایش و بزک نمایند و در تاج و 
تخت بنشانند .مریم هم ظاهرا با حلوا حلوا 
دهنش شیرین شده بود و اقدام به اعالم منشور 

در این مطلب قصد پرداختن  ده ماده ای نمود.
به تمامیت منشور را نداریم و تنها به چند ماده 

جتماعی آن که مربوط به آزادی های فردی و ا
و حقوق بشر است میپردازیم و به مصداق 
مشت نمونه خروار است خواننده از بقیه منشور 

 نتیجه گیری نماید.
ماده ای مریم  63از منشور  ۴ماده 

ما خواهان یک نظام کثرت گرا و آزادی »رجوی:
احزاب و اجتماعات هستیم. در ایران فردا ما به 
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 از شعار مبارزه با امپریالیسم« مجاهدین خلق»
 تا پختن خورشت فسنجان برای افسران آمریکایی 

د که چرا نیروهای تحت امر خودتان از گوشی موبایل دسترسی آزاد همگان به فضای مجازی بماند برای گام بعدی بفرمایی
 صرفا جهت ارتباط با پدر و مادرشان محروم هستند؟ 

 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

مسعود رجوی به زنان شورای رهبری 
دستور داد هر زن شورای رهبری بتواند با هر 
شیوه ای افسران آمریکایی را جذب نماید 
مشخص است از جنس مریم و انقالب مریم 

 است!
به گزارش فراق، مرادی از انجمن نجات 

سمنان، مروری داشته بر شعارها و مرکز 
ادعاهای مجاهدین از ابتدای انقالب تا کنون و 
عملکرد آنان در حوادث و وقایع تاریخی را مورد 

 بررسی قرار داده است که در ادامه می خوانید:
مجاهدین که با شعار جامعه بی طبقه 
توحیدی، شعار آزادی، مبارزه ضد استعماری و 

فعالیت و بعد از انقالب  ضد امپریالیسم شروع به
مسعود رجوی کالس های تبیین جهان را 
شروع کرد و از آنجا که در ایران انقالب اسالمی 
صورت گرفته بود می خواست در عرصه دین 
دستی باالتر داشته باشد و به ادعای خودش در 
چپ اسالم قرار بگیرد و نه در راست اسالم. 

مراجع منظور این بود که از همه روحانیون و 
 جلوتر و مدعی اسالم مترقی باشد .

این اسالم پناهی مبتذل که عمال التقاطی 
از اسالم و مارکسیست بود در اتخاذ خط مشی 
نهایتا با برخی از مارکسیست ها، لیبرال ها، 
برخی خوانندگان درباری و برخی جریانات وارد 
ائتالف شد. اول از همه به روی مردم اسلحه 

عت با بنی صدر پا به فرار کشید و سپس در بی
 گذاشت.

 شعارهای ضد امپریالیستی
در خصوص این شعار همین بس که سرود 

مجاهدین …سرکوچه کمینه »
خونت روی …آمریکایی بیرون شو…پرکینه
در تمام تشکل های سازمان روزانه با « زمینه

افتخار تکرار می شد و برای اثبات فعالیت های 
ترور مستشار ضد امپریالیستی همواره برگه 

آمریکایی را رو می کردند و به عنوان فرازهای 
درخشان از رزومه مبارزاتی خود با امپریالیست، 
ترور نیروهای آمریکایی در ایران را در کارنامه 

 خود ثبت کردند.
 نتیجه مبارزه با امپریالیسم

مسعود رجوی به زنان شورای رهبری که به قول خودش از افراد معتمد 
و گوهران بی بدیل انقالب مریم بودند دستور داد هر زن شورای رهبری 

ی را جذب نماید مشخص است از بتواند با هر شیوه ای افسران آمریکای
جنس مریم و انقالب مریم است و از آن پس فهیمه و فهیمه ها با 

رونمایی از چهره و تیپ و زبان بدن با پختن خورشت فسنجون که مورد 
 عالقه افسران آمریکایی بود در صدد جذب آنها برآمدند

سپتامبر وقتی ارتش امریکا  66بعد از واقعه  
وارد خاک  دیکتاتور عراق را سرنگون کرد و

عراق شد، ارتش به اصطالح آزادیبخش توسط 
آمریکا خلع سالح شد و قرار شد از همه 
نیروهای مجاهدین توسط نمایندگان پنتاگون 
بازجویی بعمل بیاید و کارت هویت صادر 
گردد.مجاهدین سراسیمه نشست برگزار و کلیه 
نیروها را توجیه کردند که ما هیچ آمریکایی را 

ساسا از اول ضد آمریکایی نبودیم نکشته ایم و ا
و ترور مستشارهای آمریکایی توسط چریک 

 های فدایی انجام شده است.
سپتامبر را که هنگام اجرای آن  66حمله 

مجاهدین جشن گرفتند در مقابل آمریکایی ها 
محکوم کردند و با خانواده های قربانیان آن 

 احساس همدردی نمودند.
زنان شورای  به دنبال آن مسعود رجوی به

رهبری که به قول خودش از افراد معتمد و 
گوهران بی بدیل انقالب مریم بودند دستور داد 
هر زن شورای رهبری بتواند با هر شیوه ای 
افسران آمریکایی را جذب نماید مشخص است 
از جنس مریم و انقالب مریم است و از آن پس 
فهیمه و فهیمه ها با رونمایی از چهره و تیپ و 

بان بدن با پختن خورشت فسنجون که مورد ز
عالقه افسران آمریکایی بود در صدد جذب آنها 

 برآمدند.
شعارهای آرمان گرایی، وطن پرستی و 

 استقالل و آزادی
سازمان مجاهدین خلق با ورود به عراق، 
پیوند عمیقش با صدام، جنگیدن دوشادوش 
نیروهای ارتش عراق علیه قوای مسلح ایرانی و 

ان وطن، آدم ربایی و اسیر کردن سربازان مدافع

ایرانی در جهت تخلیه اطالعاتی برای ارتش 
عراق، تخلیه تلفنی خانواده نیروهای خودش و 
بدست آوردن گرا و اطالعات دقیق مناطق و 
پایگاههای نظامی ایران، مناطق تجمع و حتی 
پناهگاههای عمومی که برای مواجهه با حمالت 

و تقدیم همه این  هوایی ساخته شده بود
اطالعات به ارتش عراق برای بهتر بمباران 
کردن ایران و نهایتا تهاجم به خاک ایران با 
پشتیبانی مستقیم ارتش عراق، پاسخ روشنی به 

از زمانی که کلیه تشکیالت  این شعارها داد.
سازمان در عراق مستقر شد نفس های آزادی 
در گلوها خفه شد. نیروهای تشکیالت در 

قان کامل از هر گونه انتقاد به افراد باالی خف
تشکیالت محروم بودند و نشست ها بصورت 
الیه ای برگزار میشد که نیرو های الیه پایین از 
ایرادات و انتقادات افراد باالتر با اطالع نباشند. 
تشکیالتی کامال طبقاتی، ضد دمکراتیک و ضد 
 آزادی که نیرو ها از هرگونه تماس و ارتباط با
خانواده محروم بودند. این در حالی بود که 
سازمان مجاهدین خلق شعار آزادی برای خلق 
در زنجیر ایران را سرلوحه قرار داده بود. واعجبا 
شما همینجا نیروهای خود را از جرعه ای 
آزادی محروم نموده اید. مردم ایران پیش کش 

 تان آنها این مدل آزادی شما را نیاز ندارند .
رنده بر این اعتقاد هستم که اما نگا

مجاهدین از همان ابتدا شعارها را دستمایه 
اهداف خود قرار داده و هیچگاه اعتقاد و ایمانی 
به شعار های اعالمی نداشتند بلکه در پشت 

گرفتند و در پی کسب قدرت شعارها سنگر می
 بودند.

تغییرات و جابجایی متحدین و 
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کلیه آزادی های فردی احترام میگذاریم و بر 
آزادی بیان و آزادی کامل رسانه ها و دسترسی 

تاکید  بی قید و شرط همگان به فضای مجازی
 «داریم.

با استناد به این ماده منشور لطفا بفرمایید 
که اوال چرا نیروهای تحت امر خودتان از 
گوشی موبایل صرفا جهت ارتباط تلفنی و 
تصویری با پدر و مادرشان محروم هستند؟ 
دسترسی آزاد همگان به فضای مجازی بماند 
برای گام بعدی. در موضوع آزادی بیان و آزادی 

انه بفرمایید این جداشدگان که بعد از کامل رس
ده ها سال در خدمت و اختیار شما بودند و 
تصمیم گرفتند از این پس آزاد زندگی کنند 
چرا و با استناد به کدام ماده از این منشور 
سرکوب میشوند و مورد تهاجم وحشیانه قرار 
می گیرند؟ در نمایشگاه کتاب جداشدگان و در 

، کدام ماده از منشور جلد کتاب موجود ۳بین 
 شما نقض شده بود که الزم الحمله شدند؟

منشور ده ماده ای مریم  ۷ماده 
ایران فردا کشور احترام به حقوق بشر »رجوی:

است. ما متعهد به بیانیه جهانی حقوق بشر، 
میثاق ها و کنوانسیونهای بین المللی از جمله 
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، 

علیه شکنجه و کنوانسیون حذف  کنوانسیون
 .«کلیه اشکال تبعیض علیه زنان میباشیم 

در این ماده از منشور،  بفرمارجوی مریم 
حقوق جداشدگانی که همواره مورد تهمت و 
سرکوب شما قرار میگیرند رعایت شده؟ چرا از 
هرگونه توطئه کثیف با همدستی پلیس آلبانی 

 علیه آنها استفاده می کنید؟
ع کنوانسیون علیه شکنجه، چرا ده در موضو

ها و صد ها نفر را در زندانهای اشرف و دبس 
کرکوک شکنجه کردید؟ شکنجه کردن نادر 
نادری، اردشیر درویشی، کریم رشیدی، بردیا 
امیر مستوفیان، و ده ها نفر دیگر که بخشی از 

نفر علیه شما با مستندات  ۲۱آنها به همراه 
اند را چگونه توجیه خود دادخواست ارائه نموده 

 می کنید؟
قتل حمزه رحیمی و قربانعلی ترابی، سعید 

را با کدام ماده از  …نوروزی، سهیل خطار و 
منشور ده ماده ای مریم قجر توجیه می 
نمایید؟ البد میگویید ما در اول هر ماده گفته 
ایم در ایران آزاد فردا نه؟ سوال این است وقتی 

حمایت و پشتیبانی در قدرت نیستید و صرفا با 

خارجی این جرم و جنایات را مرتکب می شوید 
اگر خدای ناکرده به ایران آزاد فردا برسید چکار 

 می کنید؟
 ۷و در مورد رفع تبعیض علیه زنان در ماده 

منشور: آیا اظهارات خانم بتول سلطانی در 
خصوص سوء استفاده جنسی شخص رجوی از 

ستثمار زنان عضو سازمان و برده داری و ا
جنسی و جسمی تنها برای رسوایی تان کافی 
نیست؟ شرمتان باد که نام انسان را برخود نهاده 
اید. این مدل تجاوز و برده داری و تهاجم را 
تاکنون تنها از داعش و بوکوحرام در نیجریه 
دیده و شنیده بودیم که شما روی آنها را سفید 

 کرده اید.
همه شرم  و در قسمت پایانی آنچه بیشتر از

آور است برنامه مضحک سیمای فرقه معلوم 
الحال رجوی و جنگ زرگری آن جوانک مجری 
سیمای رجوی با شبکه معلوم الحال من و تو 
میباشد که در تهاجم یک جانبه مجری فرقه با 
هزاران پانتومیم علیه سالومه و شبکه من و تو 
آسمان و ریسمان را به هم می بافد و تماما با 

و عاریه گرفتن از چهره های منفور استناد 
آمریکایی مانند جان بولتن، مایک پنس و پمپئو 
و شرکت اجاره ای آنها در مراسم و تجمعات 
مجاهدین تایید می گیرد و در مقابل شبکه من 
و تو اعالم پیروزی می نماید و هیچ آثاری از 
انقالبی گری، مردم گرایی، آزادی خواهی، 

ایران در این جدال دیده  مبارزه و اتکا به مردم
نمی شود و اساسا از هرگونه ارزش انسانی و 
انقالبی، مردمی بودن و ایرانی بودن تهی است و 
هنگامی که قافیه برای رجوی و نیروهای روحیه 
باخته اش تنگ می آید آسمان و ریسمان را به 
هم می بافند و به چپ و راست خود حمله می 

و تو نیز هم راستا  کنند غافل از اینکه شبکه من
با مجاهدین علیه مردم ایران با شعار مبتذل 
مردم گرایی یقه درانی می کند و دارای 
اشتراکات فراوانی با هم هستند اما مجاهدین در 
حضیض ذلت به هذیان گویی افتاده و دیگر 
کسی را تحمل نمیکند و صرفا به همه می 
تازند. شما چه بخواهید و چه نخواهید، چه به 

عارهایتان پایبند باشید یا نباشید از نظر مردم ش
ایران منفور ترین هستید و ملت ایران و خانواده 
های قربانیان و جداشدگان بساط دغل بازی 
شما و جرم و جنایتتان را به به زباله دان تاریخ 

 خواهند افکند.
 
 

همپیمانانشان از قاسملو و بنی صدر گرفته تا 
سازمانهایی مانند زحمتکشان و رنجبران و 
 خبات و چریک های فدایی، از خوانندگانی
چون ویگن و عارف و شکیال و مرجان، از 

های سیاسی چون مقدم مراغه ای و چهره
محمد علی شیخی و منوچهر هزار خانی، حسن 
ماسالی و بهمن نیرومند و پرویز دستمالچی 
معلوم نیست در حال حاضر کدامشان هستند و 
کدامشان جداشدند، با چه کسانی وحدت و با 

شورا به  چه کسانی در تضاد هستند. عاقبت
.  من نگارنده از این موضوعات  …کجا کشید و

متفرقه قصد دارم به چه چیزی برسم؟ از اینکه 
مجاهدین چگونه درست مانند آب خوردن و 
بدون اینکه هرگز مسئولیت حرفها و 

ا بپذیرند علیه شعارهای ادعایی شعارهایشان ر
خود عمل می کنند و اگر بخواهند سواری 
بدهند هر روز و گاها هر ساعت کمر خود را خم 
نموده تا صدام، آل سعود و آمریکا و اسرائیل 
نوبتی و یا همه با هم سوار شوند و البته 
مجاهدین سواری میدهد اما تاوان این سواری و 

 بپردازد.خیانت را مردم ایران باید 
بعد از سالها کش و قوس سیاست بازی 
رجوی، تشکیل ائتالف شورای ملی مقاومت و 
دولت در سایه و با عجله و سرعت زیاد در صدد 
تشکیل کمیسیونهای دولت آلترناتیو که مبادا 
زودتر از موعد نظام را سرنگون کنند و یک 
صبح تا ظهر وزارت خانه ها بی سرپرست بماند 

ا از مازندرانی و شیخی و جالل ناگزیر شدند ت
گنجه ای و یک دوجین از پیر مجاهدان خود را 
به عنوان رئیس کمیسیون جایگزین وزارتخانه 
معرفی کنند تا در این گیر و دار سرنگونی و 
تامین امنیت کشور فرصت داشته باشند مریم 
خانم را خوب آرایش و بزک نمایند و در تاج و 

را با حلوا حلوا تخت بنشانند .مریم هم ظاه
دهنش شیرین شده بود و اقدام به اعالم منشور 

در این مطلب قصد پرداختن  ده ماده ای نمود.
به تمامیت منشور را نداریم و تنها به چند ماده 
آن که مربوط به آزادی های فردی و اجتماعی 
و حقوق بشر است میپردازیم و به مصداق 

منشور مشت نمونه خروار است خواننده از بقیه 
 نتیجه گیری نماید.

ماده ای مریم  ۲3از منشور  ۱ماده 
ما خواهان یک نظام کثرت گرا و آزادی »رجوی:

احزاب و اجتماعات هستیم. در ایران فردا ما به 
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پشت 
 صحنه

  

 از شعار مبارزه با امپریالیسم« مجاهدین خلق»
 تا پختن خورشت فسنجان برای افسران آمریکایی 

ان به فضای مجازی بماند برای گام بعدی بفرمایید که چرا نیروهای تحت امر خودتان از گوشی موبایل دسترسی آزاد همگ
 صرفا جهت ارتباط با پدر و مادرشان محروم هستند؟ 

 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

ن شورای رهبری مسعود رجوی به زنا
دستور داد هر زن شورای رهبری بتواند با هر 
شیوه ای افسران آمریکایی را جذب نماید 
مشخص است از جنس مریم و انقالب مریم 

 است!
به گزارش فراق، مرادی از انجمن نجات 
مرکز سمنان، مروری داشته بر شعارها و 
ادعاهای مجاهدین از ابتدای انقالب تا کنون و 

ن در حوادث و وقایع تاریخی را مورد عملکرد آنا
 بررسی قرار داده است که در ادامه می خوانید:

مجاهدین که با شعار جامعه بی طبقه 
توحیدی، شعار آزادی، مبارزه ضد استعماری و 
ضد امپریالیسم شروع به فعالیت و بعد از انقالب 
مسعود رجوی کالس های تبیین جهان را 

یران انقالب اسالمی شروع کرد و از آنجا که در ا
صورت گرفته بود می خواست در عرصه دین 
دستی باالتر داشته باشد و به ادعای خودش در 
چپ اسالم قرار بگیرد و نه در راست اسالم. 
منظور این بود که از همه روحانیون و مراجع 

 جلوتر و مدعی اسالم مترقی باشد .
این اسالم پناهی مبتذل که عمال التقاطی 

و مارکسیست بود در اتخاذ خط مشی  از اسالم
نهایتا با برخی از مارکسیست ها، لیبرال ها، 
برخی خوانندگان درباری و برخی جریانات وارد 
ائتالف شد. اول از همه به روی مردم اسلحه 
کشید و سپس در بیعت با بنی صدر پا به فرار 

 گذاشت.
 شعارهای ضد امپریالیستی

رود در خصوص این شعار همین بس که س
مجاهدین …سرکوچه کمینه »

خونت روی …آمریکایی بیرون شو…پرکینه
در تمام تشکل های سازمان روزانه با « زمینه

افتخار تکرار می شد و برای اثبات فعالیت های 
ضد امپریالیستی همواره برگه ترور مستشار 
آمریکایی را رو می کردند و به عنوان فرازهای 

با امپریالیست، درخشان از رزومه مبارزاتی خود 
ترور نیروهای آمریکایی در ایران را در کارنامه 

 خود ثبت کردند.
 نتیجه مبارزه با امپریالیسم

مسعود رجوی به زنان شورای رهبری که به قول خودش از افراد معتمد 
ای رهبری و گوهران بی بدیل انقالب مریم بودند دستور داد هر زن شور

بتواند با هر شیوه ای افسران آمریکایی را جذب نماید مشخص است از 
جنس مریم و انقالب مریم است و از آن پس فهیمه و فهیمه ها با 

رونمایی از چهره و تیپ و زبان بدن با پختن خورشت فسنجون که مورد 
 عالقه افسران آمریکایی بود در صدد جذب آنها برآمدند

سپتامبر وقتی ارتش امریکا  ۲۲بعد از واقعه  
دیکتاتور عراق را سرنگون کرد و وارد خاک 
عراق شد، ارتش به اصطالح آزادیبخش توسط 
آمریکا خلع سالح شد و قرار شد از همه 
نیروهای مجاهدین توسط نمایندگان پنتاگون 
بازجویی بعمل بیاید و کارت هویت صادر 
گردد.مجاهدین سراسیمه نشست برگزار و کلیه 
نیروها را توجیه کردند که ما هیچ آمریکایی را 
نکشته ایم و اساسا از اول ضد آمریکایی نبودیم 
و ترور مستشارهای آمریکایی توسط چریک 

 ده است.های فدایی انجام ش
سپتامبر را که هنگام اجرای آن  ۲۲حمله 

مجاهدین جشن گرفتند در مقابل آمریکایی ها 
محکوم کردند و با خانواده های قربانیان آن 

 احساس همدردی نمودند.
به دنبال آن مسعود رجوی به زنان شورای 
رهبری که به قول خودش از افراد معتمد و 

ستور داد گوهران بی بدیل انقالب مریم بودند د
هر زن شورای رهبری بتواند با هر شیوه ای 
افسران آمریکایی را جذب نماید مشخص است 
از جنس مریم و انقالب مریم است و از آن پس 
فهیمه و فهیمه ها با رونمایی از چهره و تیپ و 
زبان بدن با پختن خورشت فسنجون که مورد 
عالقه افسران آمریکایی بود در صدد جذب آنها 

 ند.برآمد
شعارهای آرمان گرایی، وطن پرستی و 

 استقالل و آزادی
سازمان مجاهدین خلق با ورود به عراق، 
پیوند عمیقش با صدام، جنگیدن دوشادوش 
نیروهای ارتش عراق علیه قوای مسلح ایرانی و 
مدافعان وطن، آدم ربایی و اسیر کردن سربازان 

ایرانی در جهت تخلیه اطالعاتی برای ارتش 
خلیه تلفنی خانواده نیروهای خودش و عراق، ت

بدست آوردن گرا و اطالعات دقیق مناطق و 
پایگاههای نظامی ایران، مناطق تجمع و حتی 
پناهگاههای عمومی که برای مواجهه با حمالت 
هوایی ساخته شده بود و تقدیم همه این 
اطالعات به ارتش عراق برای بهتر بمباران 

خاک ایران با  کردن ایران و نهایتا تهاجم به
پشتیبانی مستقیم ارتش عراق، پاسخ روشنی به 

از زمانی که کلیه تشکیالت  این شعارها داد.
سازمان در عراق مستقر شد نفس های آزادی 
در گلوها خفه شد. نیروهای تشکیالت در 
خفقان کامل از هر گونه انتقاد به افراد باالی 
تشکیالت محروم بودند و نشست ها بصورت 

ی برگزار میشد که نیرو های الیه پایین از الیه ا
ایرادات و انتقادات افراد باالتر با اطالع نباشند. 
تشکیالتی کامال طبقاتی، ضد دمکراتیک و ضد 
آزادی که نیرو ها از هرگونه تماس و ارتباط با 
خانواده محروم بودند. این در حالی بود که 
سازمان مجاهدین خلق شعار آزادی برای خلق 

نجیر ایران را سرلوحه قرار داده بود. واعجبا در ز
شما همینجا نیروهای خود را از جرعه ای 
آزادی محروم نموده اید. مردم ایران پیش کش 

 تان آنها این مدل آزادی شما را نیاز ندارند .
اما نگارنده بر این اعتقاد هستم که 
مجاهدین از همان ابتدا شعارها را دستمایه 

ده و هیچگاه اعتقاد و ایمانی اهداف خود قرار دا
به شعار های اعالمی نداشتند بلکه در پشت 

گرفتند و در پی کسب قدرت شعارها سنگر می
 بودند.

تغییرات و جابجایی متحدین و 
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 خبر خوب

 
 

 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

 

 

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

 یتیم خانه رجوی
 

 
 

پرونده شکایت کودکان سربازان سابق از 
فرقه رجوی با وجود کارشکنی های این فرقه، 

 سرانجام روی میز دادگاه هامبورگ قرار گرفت.
به گزارش فراق، امین گل مریمی، امیر 
یغمایی، محمدرضا ترابی و چند شاکی دیگر که 

های دوران کودکیشان توسط رجوی در پادگان
اشرف با آموزش های اجباری نظامی از بین 

 رفته است، علیه رجوی اقامه دعوا کردند.
این پرونده از سال گذشته در جریان بوده 
اما مزدوران رجوی در آلمان با پرداخت 

های کالن به البی های خود دنبال از بین رشوه
بردن پرونده بودند و خوشبختانه در نهایت 

گفته می شود  رند.نتوانستند کاری از پیش بب
در صورتی که این پرونده به صورت عادی به 
جریان بیفتد و تبانی در میان نباشد، فرقه 
جنایت پیشه رجوی به هیچ وجه توان بلند شدن 
از رسوایی آن را نخواهد داشت و باید با 

های داشدهج های جدی مواجه شود.محکومیت
 فرقه رجوی تنها افرادی هستند که از جنایت های
درونی این فرقه به خوبی آگاه هستند و در مقابل، 

های همیشگی ها تهمترجوی نیز نمی تواند به آن
باید منتظر ماند و دید که آیا دادگاه  و تکراری بزند.

می تواند استقالل خود را در این پرونده  آلمان 
حفظ کرده و محکویت قطعی این جرثومه فساد را 

 صادر کند یا خیر.
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «آتابایحمید آق»به مناسبت رهایی « مادران، قربانیان فراموش شده فرقه رجوی»پیام تبریک تشکل 

ها هر قلمی که در راستای رهایی فرزندانشان خانواده
 موثر است زنند،می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تشکیل پویشی برای محکوم کردن کشورهای حامی فرقه تروریستی رجوی
 
 
 
 
 
 

 

تشکل مادران صمیمانه ترین  نمی شناختند.
تبریکات خود را نثار تک تک مادران و پدرانی 
می کند که خبر مسرت بخش رهایی آقای 
حمید آق آتابای، یکی دیگر از فرزندان خود را 
شنیده و اشک شوق ریختند و آرزوهایشان 

فرار موفقیت آمیز آقای  مجدد احیا گردید.
آق آتابای، بیانگر موفقیت تالش های  حمید

خانواده هایی است که نا امید نشده و در هر سر 
 بزنگایی وارد صحنه شده و اعالم حضور نمودند.

بر اساس گفته های افرادی که اخیرا از فرقه 
جدا شده اند بیشترین و باالترین انگیزه هایی 
که باعث شده تا آنان از فرقه جدا شوند فعالیت 

 ه ها بوده است.خانواد

تشکل مادران ضمن تبریک مجدد به 
آتابای، از همه خانواده مناسبت رهایی آقای آق

هایی که عزیزانشان در دستان خون آلود 
رجوی گرفتار است دعوت به عمل می آورد که 
به تالش های خودشان مانند نامه نگاری و 
مصاحبه ادامه داده و بدانند که هر قدمی و هر 

تای رهایی فرزندانشان موثر بوده و قلمی در راس
 برکات خودش را در بر خواهد داشت..

با امید به اینکه سایر اسیران گرفتار در 
چنبرۀ رجوی به زودی رها شوند، عزم خودمان 
را جزم می کنیم تا گام های بلندتر و 

تری برداریم و ریشۀ رجوی را مستحکم
 « بسوزانیم. إِنََّ اللََّهَ مَعَ الصََّابِرِینَ

 
 

مادران، قربانیان فراموش شده فرقه »تشکل 
حمید »با انتشار پیامی رهایی « رجوی

از چنگال فرقه رجوی را تبریک « آتابایآق
 گفت.

تبریک این به گزارش فراق، در متن پیام 
 تشکل آمده است:

بار دیگر یکی از فرزندانمان که در »
های فکری و روحی رجوی گرفتار بودند زندان

رها شده و به دامن پر مهر و محبت خانواده 
 بازگشته است.

های عزیزی که با شنیدن تبریک به خانواده
رهایی یکی از اسیران در بند رجوی اشک شوق 

زه افتاد و سر از پا ریختند و قلب هایشان به لر

 شوند؟ا جنایتکاران به دست اعضای سابق خود نابود میآی
 دادگاه عالی هامبورگ آماده محاکمه رجوی شد / پرونده شکایت کودکان سربازان سابق سرانجام روی میز عدالت قرار گرفت

 

مجازی با تشکیل پویشی خواستار قرار جمعی از کاربران فضای 
های کشورهای حامی گرفتن نام رئیس جمهور، نخست وزیر و پادشاه

 اند.فرقه تروریستی رجوی در لیست حامیان تروریسم شده
به گزارش فراق، کاربران فضای مجازی در این پویش همچنین از 

یر وزارت اطالعات ایران خواستند که همه سران فرقه رجوی را دستگ
های فرقه و مجازات کند و اقداماتی در راستای از بین بردن کمپ

 انجام دهد.  …رجوی در آلبانی، سوئد و 
در این پویش همچنین از وزارت امور خارجه خواسته شده که 

های بین المللی برای محکوم تمامی تالش خود را در تمامی سازمان
کنند و بشر می کردن کشورهایی که ادعای حمایت از آزادی و حقوق

 دهند، انجام دهد. های تروریستی پناه میدر مقابل به گروه
تشکیل دهندگان این پویش همچنین خواستار قرار گرفتن نام 

های کشورهای حامی فرقه رئیس جمهور و نخست وزیر و پادشاه
 اند.تروریستی رجوی در لیست حامیان تروریسم شده

و سپاه پاسداران و وزارت  حامیان این پویش از وزارت اطالعات
های کشورهای متخاصم و گروهاند که با امور خارجه نیز خواسته

 تروریستی همانند خودشان برخورد شود.
 برای حمایت از این کمپین از این لینک استفاده کنید:

 
https://www.farsnews.ir/my/c/613061 

 
 
 
 

 

 رابی و چند شاکی دیگر که دوران امین گل مریمی، امیر یغمایی، محمدرضا ت

های اشرف با آموزش های اجباری نظامی از بین کودکیشان توسط رجوی در پادگان

 رفته است، علیه رجوی اقامه دعوا کردند

https://www.farsnews.ir/my/c/160386
https://www.farsnews.ir/my/c/160386
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 تحلیل

 
 
 

بین رفته است، کسی به او و خواسته هایش 
توجه نمی کند. در مناسبات رجوی فرد سال 
ها در بن بست زندگی می کند، هیچ امیدی به 
آینده ندارد، وعده و وعیدهای سران نیز تکراری 

پوشال کاری ممتد، شده است و همه در یک 
شوند. به خواسته ها و درخواست ها فرسوده می

توجهی نمی شود و اعضای سازمان جدی 
شوند. در این شرایط آیا به جز گرفته نمی

خودکشی و رساندن صدای خود به بیرون، راه 
 ماند؟دیگری می

علی اکبر عظیمی برای سال ها تن واحد 
 من در اسارتگاه های رجوی بود. او فردی
جدی، مصمم و کم حاشیه بود و همیشه سعی 
می کرد گوش به فرمان و تشکیالتی باشد. اما 
آن قدر به او فشار آوردند که او نیز عاقبت 

 راهکار را در خودزنی دید.
خود من نیز در زندان های اسکان در سال 

، چند مورد خودکشی های ناموفق ۶۷۳۱
داشتم، هرگز نباید چنین افرادی را در فرقه 
رجوی سرزنش کرد، چرا که شرایط به قدری 
سخت و طاقت فرسا است که رسیدن به ته 
خط، فقط در عرض چند روز یا چند ماه، اتفاق 
می افتد، همه درب های خروج بسته است، 

 همه جا حصار است و بن بست.
مگر طاقت انسان چقدر است که بتواند 

 ۶۷۳۱تمامی این مصائب را تحمل کند، سال 
ود که در قرارگاه العماره در نزدیکی ب ۶۷۳۱یا 

شهر العماره عراق به سر می بردیم. یکی از هم 

الیه ای ها و دوستان ما به نام علیرضا 
اسفندیاری، که خواهرش نیز در عراق توسط 
رجوی ها به کشتن داده شده بود، به ته خط 
رسیده بود و درخواست های خروج او ماهها بود 

آن روزهای سخت و که بی جواب مانده بود. 
سیاه، هرگز از یادم نمی رود، علیرضا را به 
نشست قرارگاه آوردند. چند روز متوالی نیز او را 
زیر بار فحش و ناسزا گرفتند. حتی چند مرتبه 
در جمع نیز زیر مشت و لگدش گرفتند. اما باز 
هم او کوتاه نیامد. گفت من باید بروم. من دیگر 

عود رجوی، او را در با شما نیستم. لعنت به مس
حالی که خونین و مالین بود از جمع جدا 
کردند. امروز هم که حدود بیست و اندی سال 
از آن روز می گذرد، خبری از علیرضا 
اسفندیاری در دست نیست. معلوم هم نشد که 
عاقبت چه بالیی بر سرش آوردند، اما کم 
نبودند امثال علیرضا و علی اکبر که این نوشته 

اوست، مسعود رجوی خیلی ها را به کام بخاطر 
مرگ فرستاد تا خودش در آن حرمسرای 
کثیفش زنده بماند. او جنایات بسیاری را در 
تاریکخانه های خود رقم زد که تا امروز بسیاری 
در سکوت و خفا مانده اند، اما دست خدا، 
باالترین دست هاست، خودش چه شد؟ امروز 

طی بسر مسعود رجوی کجاست؟ در چه شرای
 می برد؟ زنده است یا مرده؟

بساط ظلم برچیدنی است و محکوم به 
زوال، این امر در فرقه رجوی به اثبات رسید. از 
عراق اخراج شدند، مریم رجوی از فرانسه اخراج 
شد، در آلبانی هم جداشدگانی به تعداد 
انگشتان دست، این فرقه را در هم پیچیدند و 

 خاک می مالند. هر روز پوزه این فرقه را به
امروز صدای دوست عزیز ما، علی اکبر 
عظیمی، از میان تلی از ظلم و جور و حصارهای 

و زندان مانز، در حالی به گوش ما  ۷بلند اشرف 
رسید و این نوید را به ما داد که بساط ظلم 
ماندنی نیست و سحر آزادی اسیران در این 
فرقه نزدیک است، ناقوس مرگ رجوی ها و 

ظالمان به صدا در آمده است، دور تمامی 
نیست روز آزادی تمامی اسیران از فرقه ی 
رجوی و علی اکبر هم بی گمان در بین آن آزاد 

 شدگان خواهد بود.
 
 
 
 

 

چند وقت پیش خبری منتشر شد مبنی 
بر این که علی اکبر عظیمی، عضو فرقه رجوی 
پس از درخواست خروج و شنیدن جواب منفی 

آلبانی، دست به  از مسئولین این فرقه در
 خودکشی زده است.

به گزارش فراق، خودکشی عظیمی منجر 
ای دیگر از وضعیت به مرگ وی نشد اما صحنه

اسفبار و مناسبات دیکتاتوری در فرقه 
 تروریستی رجوی را به نمایش گذاشت.

به همین بهانه محمدرضا مبین، عضو نجات 
یافته از این فرقه و عضو انجمن نجات مرکز 

 جان شرقی نوشت:آذربای
ام علی پس از خودکشی دوست قدیمی

اکبر عظیمی، سران فرقه به دلیل وخامت حال 
وی مجبور شدند او را به بیمارستانی در تیرانا 
منتقل کنند اما پس از مدت کوتاهی و بدون 
تکمیل کردن ریل درمان و از ترس فرار، مجددا 

 «۷اشرف »علی اکبر را به اسارتگاه مانز یا همان 
منتقل کردند. پیرو این امر، دوستان سابق وی 
با مطلع شدن از قضیه به پلیس شکایت کردند 
و پلیس به مقر فرقه مراجعه کرد. مسئولین 
فرقه اما گفتند که علی اکبر عظیمی کرونا 
گرفته است و مالقات ممنوع است. آنها به هر 
ترتیب ممکن افراد پلیس را با رشوه و تطمیع 

به زعم خود، قضیه را به این برگرداندند و 
شکلی کامالً ناجوانمردانه و غیر انسانی فیصله 

 دادند.
راستی چرا آمار خودکشی در این فرقه 
بسیار باالست؟ چرا اعضای سازمان، خودکشی 
را تنها راه نجات خود از شر این فرقه ضد 

 مردمی و ضدانسانی می دانند؟
خودزنی، جدای از وجه غیر قابل تحمل آن، 

ولود خشونت های فرقه ای در مناسبات م
رجوی است. تقریبا تمام خودزنی ها، 

خودسوزی ها در فرقه رجوی،  ها وخودکشی
به دنبال وقایعی است که نتیجه احساس 
افسردگی، عدم توانمندی و اختیار، به عنوان 
اعتراضی جدی به وضعیت موجود و مناسبات 
درونی رجوی ها صورت می گیرد. صدمه 

به خود، در نتیجه یک بی هویتی مداوم  فیزیکی
است. فرد احساس می کند که وجود ندارد، از 
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 عظیمی  علی اکبر خودکشیبه بهانه 

 ای فرقه خودزنی، مولود خشونت

هزار  ۶۱۱کُردهای عراقی همکاری و بیش از 
 دند.نفر کُرد عراقی را زنده به گور و قتل عام کر

منافقین برای رسیدن به اهداف ددمنشانه 
خود دست به دامن هر اجنبی خواهند زد و این 
اجنبی برای منافقین فرقی نمی کند حلقه به 
گوش آمریکایی ها باشد، اسرائیلی ها باشد و یا 

 سعودی و غیره.
افسوس که اربابانشان گوش خود را پنبه 

این  کرده و خود را به کری زده اند و در مقابل
فجایع ضد بشری سکوت اختیار کرده و 

 خواهند کارنامه ننگین منافقین رو شود.نمی
اکنون که در کشور آلبانی خزیده اند برای 
مردم آلبانی روشن شده است که فرقه رجوی، 

 منافق به معنای کلمه هستند.
منافقین از کفار نیز بدتر هستند و خود را 

الم عمل مسلمان جلوه داده و در باطن ضد اس
می کنند. در حمله وحشیانه سگ های هار 

رجوی به محل نمایشگاه فرهنگی کتاب ویژگی 
 ددمنشانه خود را نشان دادند.

بی حرمتی به قرآن و لگد کردن آن در این 
حمله چهره پلید منافقین را برای مردم آلبانی 
آشکار کرد. نکته جالب اینجاست که مردم این 

به مقابله با این  حمله وحشیانه را محکوم و
 سگ ها پرداختند.

در پی این واقعه تلخ مردم آلبانی دست به 
اعتراض زدند و با آتش زدن عکس های حاوی 
سران رجوی انزجار خود را نشان دادند و مردم 
آلبانی اکنون می دانند که منافقین واقعا منافق 

 هستند.
میدانم که اربابانشان هیچ گاه نمی فهمند و 

ند که منافقین همان منافق است درک نمی کن
اما روزی فرا می رسد که کارنامه ننگین 
منافقین برای تمامی ملت های آزادیخواه جهان 

 آشکار خواهد شد.
 

ها در کشور آلبانی اکنون که رجوی
اند، برای مردم آلبانی روشن شده که خزیده

 فرقه رجوی، به معنای واقعی کلمه منافق است.
سیری در زندگی سراسر نکبت بار، ذلت بار 

اش ر رجوی و دار و دسته زوار در رفتهو خفت با
نشان می دهد که راه و مسیر این فرقه منافق با 
ملت ایران جداست و جایگاه و پایگاهی در بین 
مردم نداشته و ندارند چراکه دست آنان به 

هزار ایرانی بی گناه آلوده  ۶1خون بیش از 
 است.

بی شک هیچگاه تاریخ کتمان نخواهد کرد 
ر جنگ تحمیلی صدام علیه که فرقه رجوی د

ملت ایران، نقش ستون پنجم دشمن را بازی 
کردند و دستشان به خون سربازان وطن آلوده 

 شد.
همه می دانند که فرقه رجوی به همراه 
حزب بعث در عملیات انفال در نسل کشی 

 هزارتوی چهره منافقانه و ضد انسانی رجوی

 آلبانی با آتش زدن تصویر رجوی  مردم
 انزجار خود را نشان دادند

اش نشان می دهد که راه و مسیر این فرقه سیری در زندگی سراسر نکبت بار، ذلت بار و خفت بار رجوی و دار و دسته زوار در رفته
هزار ایرانی بی گناه  21نان به خون بیش از منافق با ملت ایران جداست و جایگاه و پایگاهی در بین مردم نداشته و ندارند چراکه دست آ

 آلوده است
 انجمن نجات مرکز کردستان  -نادر محمدی
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میان مردم عادی ضربه بزرگی برای آنهاست و  
نفرات ریزش می کنند. من قبل از این که وارد 

شوم اعالم جدایی کردم و از  رتگاهآن اسا
عضو انجمن آسیال در پایان  سازمان جدا شدم.

گفت: بعد از جدایی خوشبختانه توانستیم با 
کمک سایر نجات یافته ها انجمن آسیال را راه 
اندازی کنیم و با افشاگری از جنایت های فرقه 
تمام تالش خود را به کار خواهیم گرفت تا تمام 

واسته در دام رجوی پلید گرفتار افرادی که ناخ
 شدند را نجات دهیم.

 
 
 

 خود را بزنیم.
سرفرار تصریح کرد: ماهیت سازمان روز به 

شد به طوری که روز برایم روشن تر می
ن گروه فقط دنبال منافع خودش و دیدم ایمی

حفظ مسعود و مریم رجوی است و نیروهایش 
اهمیتی برایشان ندارد. قرار دادن اعضا در برابر 
گلوله فقط به جهت حفظ و مطرح کردن 

 بیشتر مریم و مسعود بود.
وی با اشاره به خاطراتی از دوران حضور 
خانواده ها مقابل اشرف گفت: جریان سنگ 

ه خانواده ها به فرمان مستقیم پرتاب کردن ب
مسعود باعث بیشتر مفتضح شدن این سازمان 
شد و اعضاء را بیشتر با ماهیت پلید این فرد 
آشنا کرد. رجوی به خاطر منافع خودش ما را 

کرد. وادار به سنگ پرانی به سوی خانواده ها می
در نشست ها ما را می ترساندند و می گفتند 

حکومت ایران شما را  که اگر از ما جدا بشوید
گذارد و اعدام می شوید در صورتی راحت نمی

 که همه دروغ و فریب بود.
عضو تالش گر انجمن آسیال ادامه داد: این 
رفتارها ادامه داشت تا اینکه به آلبانی آمدیم. در 

خواستند آزاد باشیم و ترس آنها آلبانی هم نمی
 این بود که اگر افراد جامعه آزاد و مردم را
ببینند از سازمان جدا می شوند به همین جهت 
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نورباران شد و اولین فرزندش چشم به جهان 
هم اکنون اولین کودک « آرمولیندو»گشود. 

ایرانیِ آلبانیایی تبار است که انگیزه ای فراوان 
 زندگی این زوج داده است. برای

گیر سرفراز رحیمی در های چشمفعالیت
انجمن حمایت از ایرانیان مقیم در آلبانی 

 ای شد تا گفت و گویی با وی داشته باشیم.بهانه
سرفراز رحیمی در ابتدای سخنان خود 
درباره نحوه ورود خود به فرقه اظهار داشت: من 

رجی دنبال کار در کشورهای خا ۶۷۱۶در سال 
بودم و متعاقب آن با یک فرد قاچاقچی آشنا 

تواند مرا از طریق شدم. او به من گفت، می
پاکستان به کشور سوئد ببرد. به خاطر 
مشکالت مالی که داشتم گفتم اگر به سوئد 
بروم خوب است. فرد قاچاقچی مرا در پاکستان 

آشنا کرد و گفت این « فرید»با فردی به نام 
 د می برد.فرد شما را به سوئ

وی ادامه داد: فرید ما را همراه چند نفر 
دیگر به یک خانه آپارتمانی برد و در آنجا به ما 
گفت، شما ابتدا به کشور عراق می روید و از 
آنجا شما به سوئد خواهید رفت. ما تعجب 
کردیم ولی به ناچار همراه آن ها به عراق آمدیم. 

بعدها در همان ابتدا ما را به کمپی بردند که 
فهمیدم نامش اشرف خراب شده است. اول کار 
در بخشی که به آن پذیرش می گفتند، 
فهمیدم که خبری از اروپا و کشور سوئد نیست 
بلکه فریبی بوده از طرف فرقه که افراد را به 
بهانه اروپا به دام انداخته و اسیر خودشان 

 کنند.می
عضو جداشده از فرقه رجوی گفت: فرایند 

ذب اعضا در فرقه رجوی بسیار فریب و ج
ماهرانه انجام می شد. آن ها آرام، آرام و اندک، 
اندک عقایدشان را به ما تلقین و ما را مسخ 
نموده و وادار می کردند که قید خانه و خانواده 

سرفراز رحیمی، یکی از اعضای فعال انجمن 
آسیال در آلبانی است که هم اکنون زندگی 
شیرینی را در کنار همسر مهربان و فرزندش در 

 کند.کشور تجربه میاین 
به ۶۷۱۶به گزارش فراق، رحیمی سال 

صورت ناخواسته وارد فرقه رجوی شد و 
 از آن جا نجات یابد. ۶۷۱۱توانست در سال 

وی سه ماه بعد از جدایی خود با خانمی 
آشنا و متوجه شد که برای ادامه مسیر 

اش همسفر قابل اعتمادی پیدا کرده زندگی
است. پدرخانمِ رحیمی به جهت اعتمادی که 
به وی کرده بود تمام دوستان ایرانی سرفراز را 
به جشن عروسی دعوت کرد و خاطره خوشی 

ر آن زمان را برای همه اعضای نجات یافته د
ثبت کرد. روزهای دل انگیز پشت سر هم برای 
سرفراز طی می شدند تا اینکه دو سال بعد 

آسمان زندگی سرفراز  ۱۱فروردین  ۱یعنی در 

 یکی از اعضای فعال انجمن آسیال در آلبانی« سرفراز رحیمی»گوی فراق با وگفت

 فرایند فریب و جذب اعضا در فرقه رجوی
 شدبسیار ماهرانه انجام می 

 دندکرها افراد را مسخ میآن 
 

حتی ما را از داشتن موبایل هم محروم کردند. با 
کلی منت و تبلیغ یک موبایل به ما داده بودند 
که زبانش آلبانیایی بود و صرفا می توانستیم با 
آن تماس شهری بگیریم که به درد هیچ کس 

 نمی خورد.
 دانست کهسرفراز گفت: رهبری فرقه می

آمدن نفرات به آلبانی و داخل شهر باعث خروج 
از فرقه می شود لذا از قبل برنامه ساخت کمپ 
جدیدی را در خارج از شهر برنامه ریزی کرده 

دانست که ماندن اعضا در بود. او به خوبی می
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م
میان مردم عادی ضربه بزرگی برای آنهاست و  

نفرات ریزش می کنند. من قبل از این که وارد 
شوم اعالم جدایی کردم و از  رتگاهآن اسا

عضو انجمن آسیال در پایان  سازمان جدا شدم.
گفت: بعد از جدایی خوشبختانه توانستیم با 
کمک سایر نجات یافته ها انجمن آسیال را راه 
اندازی کنیم و با افشاگری از جنایت های فرقه 
تمام تالش خود را به کار خواهیم گرفت تا تمام 

واسته در دام رجوی پلید گرفتار افرادی که ناخ
 شدند را نجات دهیم.

 
 
 

 خود را بزنیم.
سرفرار تصریح کرد: ماهیت سازمان روز به 

شد به طوری که روز برایم روشن تر می
ن گروه فقط دنبال منافع خودش و دیدم ایمی

حفظ مسعود و مریم رجوی است و نیروهایش 
اهمیتی برایشان ندارد. قرار دادن اعضا در برابر 
گلوله فقط به جهت حفظ و مطرح کردن 

 بیشتر مریم و مسعود بود.
وی با اشاره به خاطراتی از دوران حضور 
خانواده ها مقابل اشرف گفت: جریان سنگ 

ه خانواده ها به فرمان مستقیم پرتاب کردن ب
مسعود باعث بیشتر مفتضح شدن این سازمان 
شد و اعضاء را بیشتر با ماهیت پلید این فرد 
آشنا کرد. رجوی به خاطر منافع خودش ما را 

کرد. وادار به سنگ پرانی به سوی خانواده ها می
در نشست ها ما را می ترساندند و می گفتند 

حکومت ایران شما را  که اگر از ما جدا بشوید
گذارد و اعدام می شوید در صورتی راحت نمی

 که همه دروغ و فریب بود.
عضو تالش گر انجمن آسیال ادامه داد: این 
رفتارها ادامه داشت تا اینکه به آلبانی آمدیم. در 

خواستند آزاد باشیم و ترس آنها آلبانی هم نمی
 این بود که اگر افراد جامعه آزاد و مردم را
ببینند از سازمان جدا می شوند به همین جهت 
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نورباران شد و اولین فرزندش چشم به جهان 
هم اکنون اولین کودک « آرمولیندو»گشود. 

ایرانیِ آلبانیایی تبار است که انگیزه ای فراوان 
 زندگی این زوج داده است. برای

گیر سرفراز رحیمی در های چشمفعالیت
انجمن حمایت از ایرانیان مقیم در آلبانی 

 ای شد تا گفت و گویی با وی داشته باشیم.بهانه
سرفراز رحیمی در ابتدای سخنان خود 
درباره نحوه ورود خود به فرقه اظهار داشت: من 

رجی دنبال کار در کشورهای خا ۶۷۱۶در سال 
بودم و متعاقب آن با یک فرد قاچاقچی آشنا 

تواند مرا از طریق شدم. او به من گفت، می
پاکستان به کشور سوئد ببرد. به خاطر 
مشکالت مالی که داشتم گفتم اگر به سوئد 
بروم خوب است. فرد قاچاقچی مرا در پاکستان 

آشنا کرد و گفت این « فرید»با فردی به نام 
 د می برد.فرد شما را به سوئ

وی ادامه داد: فرید ما را همراه چند نفر 
دیگر به یک خانه آپارتمانی برد و در آنجا به ما 
گفت، شما ابتدا به کشور عراق می روید و از 
آنجا شما به سوئد خواهید رفت. ما تعجب 
کردیم ولی به ناچار همراه آن ها به عراق آمدیم. 

بعدها در همان ابتدا ما را به کمپی بردند که 
فهمیدم نامش اشرف خراب شده است. اول کار 
در بخشی که به آن پذیرش می گفتند، 
فهمیدم که خبری از اروپا و کشور سوئد نیست 
بلکه فریبی بوده از طرف فرقه که افراد را به 
بهانه اروپا به دام انداخته و اسیر خودشان 

 کنند.می
عضو جداشده از فرقه رجوی گفت: فرایند 

ذب اعضا در فرقه رجوی بسیار فریب و ج
ماهرانه انجام می شد. آن ها آرام، آرام و اندک، 
اندک عقایدشان را به ما تلقین و ما را مسخ 
نموده و وادار می کردند که قید خانه و خانواده 

سرفراز رحیمی، یکی از اعضای فعال انجمن 
آسیال در آلبانی است که هم اکنون زندگی 
شیرینی را در کنار همسر مهربان و فرزندش در 

 کند.کشور تجربه میاین 
به ۶۷۱۶به گزارش فراق، رحیمی سال 

صورت ناخواسته وارد فرقه رجوی شد و 
 از آن جا نجات یابد. ۶۷۱۱توانست در سال 

وی سه ماه بعد از جدایی خود با خانمی 
آشنا و متوجه شد که برای ادامه مسیر 

اش همسفر قابل اعتمادی پیدا کرده زندگی
است. پدرخانمِ رحیمی به جهت اعتمادی که 
به وی کرده بود تمام دوستان ایرانی سرفراز را 
به جشن عروسی دعوت کرد و خاطره خوشی 

ر آن زمان را برای همه اعضای نجات یافته د
ثبت کرد. روزهای دل انگیز پشت سر هم برای 
سرفراز طی می شدند تا اینکه دو سال بعد 

آسمان زندگی سرفراز  ۱۱فروردین  ۱یعنی در 

 یکی از اعضای فعال انجمن آسیال در آلبانی« سرفراز رحیمی»گوی فراق با وگفت

 فرایند فریب و جذب اعضا در فرقه رجوی
 شدبسیار ماهرانه انجام می 

 دندکرها افراد را مسخ میآن 
 

حتی ما را از داشتن موبایل هم محروم کردند. با 
کلی منت و تبلیغ یک موبایل به ما داده بودند 
که زبانش آلبانیایی بود و صرفا می توانستیم با 
آن تماس شهری بگیریم که به درد هیچ کس 

 نمی خورد.
 دانست کهسرفراز گفت: رهبری فرقه می

آمدن نفرات به آلبانی و داخل شهر باعث خروج 
از فرقه می شود لذا از قبل برنامه ساخت کمپ 
جدیدی را در خارج از شهر برنامه ریزی کرده 

دانست که ماندن اعضا در بود. او به خوبی می
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 تحلیل

 
 
 

بین رفته است، کسی به او و خواسته هایش 
توجه نمی کند. در مناسبات رجوی فرد سال 
ها در بن بست زندگی می کند، هیچ امیدی به 
آینده ندارد، وعده و وعیدهای سران نیز تکراری 

پوشال کاری ممتد، شده است و همه در یک 
شوند. به خواسته ها و درخواست ها فرسوده می

توجهی نمی شود و اعضای سازمان جدی 
شوند. در این شرایط آیا به جز گرفته نمی

خودکشی و رساندن صدای خود به بیرون، راه 
 ماند؟دیگری می

علی اکبر عظیمی برای سال ها تن واحد 
 من در اسارتگاه های رجوی بود. او فردی
جدی، مصمم و کم حاشیه بود و همیشه سعی 
می کرد گوش به فرمان و تشکیالتی باشد. اما 
آن قدر به او فشار آوردند که او نیز عاقبت 

 راهکار را در خودزنی دید.
خود من نیز در زندان های اسکان در سال 

، چند مورد خودکشی های ناموفق ۶۷۳۱
داشتم، هرگز نباید چنین افرادی را در فرقه 
رجوی سرزنش کرد، چرا که شرایط به قدری 
سخت و طاقت فرسا است که رسیدن به ته 
خط، فقط در عرض چند روز یا چند ماه، اتفاق 
می افتد، همه درب های خروج بسته است، 

 همه جا حصار است و بن بست.
مگر طاقت انسان چقدر است که بتواند 

 ۶۷۳۱تمامی این مصائب را تحمل کند، سال 
ود که در قرارگاه العماره در نزدیکی ب ۶۷۳۱یا 

شهر العماره عراق به سر می بردیم. یکی از هم 

الیه ای ها و دوستان ما به نام علیرضا 
اسفندیاری، که خواهرش نیز در عراق توسط 
رجوی ها به کشتن داده شده بود، به ته خط 
رسیده بود و درخواست های خروج او ماهها بود 

آن روزهای سخت و که بی جواب مانده بود. 
سیاه، هرگز از یادم نمی رود، علیرضا را به 
نشست قرارگاه آوردند. چند روز متوالی نیز او را 
زیر بار فحش و ناسزا گرفتند. حتی چند مرتبه 
در جمع نیز زیر مشت و لگدش گرفتند. اما باز 
هم او کوتاه نیامد. گفت من باید بروم. من دیگر 

عود رجوی، او را در با شما نیستم. لعنت به مس
حالی که خونین و مالین بود از جمع جدا 
کردند. امروز هم که حدود بیست و اندی سال 
از آن روز می گذرد، خبری از علیرضا 
اسفندیاری در دست نیست. معلوم هم نشد که 
عاقبت چه بالیی بر سرش آوردند، اما کم 
نبودند امثال علیرضا و علی اکبر که این نوشته 

اوست، مسعود رجوی خیلی ها را به کام بخاطر 
مرگ فرستاد تا خودش در آن حرمسرای 
کثیفش زنده بماند. او جنایات بسیاری را در 
تاریکخانه های خود رقم زد که تا امروز بسیاری 
در سکوت و خفا مانده اند، اما دست خدا، 
باالترین دست هاست، خودش چه شد؟ امروز 

طی بسر مسعود رجوی کجاست؟ در چه شرای
 می برد؟ زنده است یا مرده؟

بساط ظلم برچیدنی است و محکوم به 
زوال، این امر در فرقه رجوی به اثبات رسید. از 
عراق اخراج شدند، مریم رجوی از فرانسه اخراج 
شد، در آلبانی هم جداشدگانی به تعداد 
انگشتان دست، این فرقه را در هم پیچیدند و 

 خاک می مالند. هر روز پوزه این فرقه را به
امروز صدای دوست عزیز ما، علی اکبر 
عظیمی، از میان تلی از ظلم و جور و حصارهای 

و زندان مانز، در حالی به گوش ما  ۷بلند اشرف 
رسید و این نوید را به ما داد که بساط ظلم 
ماندنی نیست و سحر آزادی اسیران در این 
فرقه نزدیک است، ناقوس مرگ رجوی ها و 

ظالمان به صدا در آمده است، دور تمامی 
نیست روز آزادی تمامی اسیران از فرقه ی 
رجوی و علی اکبر هم بی گمان در بین آن آزاد 

 شدگان خواهد بود.
 
 
 
 

 

چند وقت پیش خبری منتشر شد مبنی 
بر این که علی اکبر عظیمی، عضو فرقه رجوی 
پس از درخواست خروج و شنیدن جواب منفی 

آلبانی، دست به  از مسئولین این فرقه در
 خودکشی زده است.

به گزارش فراق، خودکشی عظیمی منجر 
ای دیگر از وضعیت به مرگ وی نشد اما صحنه

اسفبار و مناسبات دیکتاتوری در فرقه 
 تروریستی رجوی را به نمایش گذاشت.

به همین بهانه محمدرضا مبین، عضو نجات 
یافته از این فرقه و عضو انجمن نجات مرکز 

 جان شرقی نوشت:آذربای
ام علی پس از خودکشی دوست قدیمی

اکبر عظیمی، سران فرقه به دلیل وخامت حال 
وی مجبور شدند او را به بیمارستانی در تیرانا 
منتقل کنند اما پس از مدت کوتاهی و بدون 
تکمیل کردن ریل درمان و از ترس فرار، مجددا 

 «۷اشرف »علی اکبر را به اسارتگاه مانز یا همان 
منتقل کردند. پیرو این امر، دوستان سابق وی 
با مطلع شدن از قضیه به پلیس شکایت کردند 
و پلیس به مقر فرقه مراجعه کرد. مسئولین 
فرقه اما گفتند که علی اکبر عظیمی کرونا 
گرفته است و مالقات ممنوع است. آنها به هر 
ترتیب ممکن افراد پلیس را با رشوه و تطمیع 

به زعم خود، قضیه را به این برگرداندند و 
شکلی کامالً ناجوانمردانه و غیر انسانی فیصله 

 دادند.
راستی چرا آمار خودکشی در این فرقه 
بسیار باالست؟ چرا اعضای سازمان، خودکشی 
را تنها راه نجات خود از شر این فرقه ضد 

 مردمی و ضدانسانی می دانند؟
خودزنی، جدای از وجه غیر قابل تحمل آن، 

ولود خشونت های فرقه ای در مناسبات م
رجوی است. تقریبا تمام خودزنی ها، 

خودسوزی ها در فرقه رجوی،  ها وخودکشی
به دنبال وقایعی است که نتیجه احساس 
افسردگی، عدم توانمندی و اختیار، به عنوان 
اعتراضی جدی به وضعیت موجود و مناسبات 
درونی رجوی ها صورت می گیرد. صدمه 

به خود، در نتیجه یک بی هویتی مداوم  فیزیکی
است. فرد احساس می کند که وجود ندارد، از 
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 عظیمی  علی اکبر خودکشیبه بهانه 

 ای فرقه خودزنی، مولود خشونت

هزار  ۶۱۱کُردهای عراقی همکاری و بیش از 
 دند.نفر کُرد عراقی را زنده به گور و قتل عام کر

منافقین برای رسیدن به اهداف ددمنشانه 
خود دست به دامن هر اجنبی خواهند زد و این 
اجنبی برای منافقین فرقی نمی کند حلقه به 
گوش آمریکایی ها باشد، اسرائیلی ها باشد و یا 

 سعودی و غیره.
افسوس که اربابانشان گوش خود را پنبه 

این  کرده و خود را به کری زده اند و در مقابل
فجایع ضد بشری سکوت اختیار کرده و 

 خواهند کارنامه ننگین منافقین رو شود.نمی
اکنون که در کشور آلبانی خزیده اند برای 
مردم آلبانی روشن شده است که فرقه رجوی، 

 منافق به معنای کلمه هستند.
منافقین از کفار نیز بدتر هستند و خود را 

الم عمل مسلمان جلوه داده و در باطن ضد اس
می کنند. در حمله وحشیانه سگ های هار 

رجوی به محل نمایشگاه فرهنگی کتاب ویژگی 
 ددمنشانه خود را نشان دادند.

بی حرمتی به قرآن و لگد کردن آن در این 
حمله چهره پلید منافقین را برای مردم آلبانی 
آشکار کرد. نکته جالب اینجاست که مردم این 

به مقابله با این  حمله وحشیانه را محکوم و
 سگ ها پرداختند.

در پی این واقعه تلخ مردم آلبانی دست به 
اعتراض زدند و با آتش زدن عکس های حاوی 
سران رجوی انزجار خود را نشان دادند و مردم 
آلبانی اکنون می دانند که منافقین واقعا منافق 

 هستند.
میدانم که اربابانشان هیچ گاه نمی فهمند و 

ند که منافقین همان منافق است درک نمی کن
اما روزی فرا می رسد که کارنامه ننگین 
منافقین برای تمامی ملت های آزادیخواه جهان 

 آشکار خواهد شد.
 

ها در کشور آلبانی اکنون که رجوی
اند، برای مردم آلبانی روشن شده که خزیده

 فرقه رجوی، به معنای واقعی کلمه منافق است.
سیری در زندگی سراسر نکبت بار، ذلت بار 

اش ر رجوی و دار و دسته زوار در رفتهو خفت با
نشان می دهد که راه و مسیر این فرقه منافق با 
ملت ایران جداست و جایگاه و پایگاهی در بین 
مردم نداشته و ندارند چراکه دست آنان به 

هزار ایرانی بی گناه آلوده  ۶1خون بیش از 
 است.

بی شک هیچگاه تاریخ کتمان نخواهد کرد 
ر جنگ تحمیلی صدام علیه که فرقه رجوی د

ملت ایران، نقش ستون پنجم دشمن را بازی 
کردند و دستشان به خون سربازان وطن آلوده 

 شد.
همه می دانند که فرقه رجوی به همراه 
حزب بعث در عملیات انفال در نسل کشی 

 هزارتوی چهره منافقانه و ضد انسانی رجوی

 آلبانی با آتش زدن تصویر رجوی  مردم
 انزجار خود را نشان دادند

اش نشان می دهد که راه و مسیر این فرقه سیری در زندگی سراسر نکبت بار، ذلت بار و خفت بار رجوی و دار و دسته زوار در رفته
هزار ایرانی بی گناه  21نان به خون بیش از منافق با ملت ایران جداست و جایگاه و پایگاهی در بین مردم نداشته و ندارند چراکه دست آ

 آلوده است
 انجمن نجات مرکز کردستان  -نادر محمدی
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 روز. …و  یستیات تروراقدام سازنهیزم
همچون  ز،ین تکارانیجنا نیاز ا حسابرسی

در پاسخ  من .«دیفراخواهد رس ینور دیحم
 یساز طانیبه ش ازیاصال ن»که:  میگویم
مجسم دوران  طانیو سرانش ش یرجو ست،ین

به محاکمه  دیمطلب مرا تهد نیدر ا« هستند.
محاکمه کرده  ینور دیمثل دادگاه حم یا

 یفعال دماغ سوختگ میگو یبودند اما من هم م
 یناش یجیو گ دیشما مانده است، فعال برو یبرا

! که سه متانیعظ ییگردهما ناز لغو شدن آ
جمع و جور  دیماه بود مغز همه را خورده بود

 .ستیحرف شما چ مینیتا بعد بب دیکن
 دهیپوش یکس چیه یبرا میها تیو فعال بنده

با خانواده ام،  یدر حال زندگ ست،ینبوده و ن
که  یهر کس رونیهستم. از ب انمیدوستان و آشنا

به کفش  یگینگاه کند مشاهده خواهد کرد که ر
و سران بزهکارش با شانتاژ،  یو مثل رجو میندار

 یزندگ رنگیو ن بیو فر یحقه باز ،یدروغ پراکن
ساده  نیکه شرافتمان در هم یعنی. میکن ینم
هم  یضد رجو تیمان نهفته و هر فعال یستیز

 از افتخاراتم است. یکنم جزئ یکه م

 دیجور مسائل تهد نیمرا به دادگاه و ا نکهیا
من جالب و خنده دار است.  یبرا یلیخ دیکنیم
مرا  نیسران مجاهد یاز هر کس شتریب
به اسم ترس در من  یزیشناسند که چیم

و  یجفتک پران یبه جا نیوجود ندارد، بنابرا
اصل مطلب، اصل مطلب  یرو دیبرو یریپاچه گ

دارند، عملکرد  فرتاست که مردم از شما ن نیا
شانتاژ، حقه  اشیستیو سازمان ترور یرجو
بوده و تا توانسته نزد  بیو فر رنگین ،یباز

مردم  هیعل شتریها ب میتحر نیزم رانیدشمنان ا
ه ک یانتیخ نیبدتر یعنیمطالبه کرده،  رانیا
 بوده است. نیشد تصور کرد همیم

 دهیتان د یرانیضد ا استیدر س چرا
که  دیها حمله کن یکائیشود که به آمرینم

را بردارند؟ چون در  رانیمردم ا هیها عل میتحر
و  رانیبه اسم وطن، ا یزیذات خراب شما چ

و به  یهر چه هست قدرت طلب ست،ین یرانیا
است، هرگز از  متیبه هر ق دنیرس تیحاکم

داشته  یکه حس وطن پرست دیآ یشما برنم
که به فرزند خودش رحم نکند،  ی. کسدیباش

 رحم کند؟ یبه چه کس دیانتظار دار
 

بعد از گذشت چند روز از زمان لغو شدن 
 یریگو بهانه یدر آلبان یفرقه رجو ییگردهما

 اتیدر خصوص عمل یهشدار سفارت آلبان
کشور، هنوز فرقه نتوانسته از  نیا هیعل ینظام

 .دیایب رونیضربه ب نیحاصل از ا یجیگ
 یروزها که رجو نیگزارش فراق، در هم به

از مشکالت  یو فرقه وارفته اش در گرداب انبوه
که با گرفتن  میزنند شاهد هست یدست و پا م

کرده و  یکنند فرافکن یو آن تالش م نیپاچه ا
 یرا به گردن افراد رشانیاخ یعلل شکست ها

 تیماه هیعل یکه مشغول افشاگر ندازندیب
 هستند. یرجو فیو کث یارتجاع

 کیکمتر از  قایدق ۳۰۴۳ رماهیت ۱۳ روز
در  یفرقه، مطلب ییروز مانده به گردهما

خودشان منتشر و به زعم خود به  یهاتیسا
خواستند  یم یبنده حمله کردند. سران رجو

 یاعضا یبرا یدر آلبان یهمزمان با بحران ساز
ترسانده و از صحنه به در  زیمرا ن الیانجمن آس

آخر آن مطلب آمده  درکه  ریکنند. به جمله ز
 :دیبود توجه کن

 ران،یمقاومت ا هیعل یسازطانیش»
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  زادهیعل یبخشعل
 جزو افتخاراتم است کنمیم یرجو ضدکه  یتیهر فعال

 

 ستیدر ذات خراب شما ن یبه اسم وطن پرست یزیچ

 

فراموش شده فرقه  انیمادران، قربان» تشکل
غالمرضا  یخانواده توسط آقا لیتشک «یرجو
خانواده  ژهیبه و زیعز یهارا به همه خانواده یشکر

 نیا یعرض نموده و برا کیتبر «یشکر»بزرگوار 

 .دینما یم یخوشبخت یآرزو زیزوج عز
گرفتار در فرقه  رانیاس یتمام یبه زود میدواریام

 یبرا گونه مراسم نیو شاهد ا ابندینجات  یرجو
 .میباش زیها نآن
 
 

از فرقه  افتهینجات  یاز اعضا یغالمرضا شکر
روز  کیها انتظار، پس از سال یدر آلبان یرجو
 خود را رقم زد. یدر زندگ ییطال

 
امر مقدس  کیدر اسالم  ازدواج گزارش فراق، به

خانواده شکل  کی یهاهیاست که به واسطه آن پا
 .ردیگ یم

: وَمِنْ ندیفرما یسوره روم م میدر قرآن کر خداوند
 هَایْأَنْ خَلَقَ لَکُم مِِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِِّتَسْکُنُوا إِلَ اتِهِیَآ

لِِّقَوْمٍ  اتٍیَذَلِکَ لَآ یمَِّوَدَِّهً وَرَحْمَهً إِنَِّ فِ نَکُمیْوَجَعَلَ بَ
شما  یاست که برا یخداوند اتیو از آ. »تَفَکَِّرُونَیَ
که در کنار او  د،یافریب یجنس خودتان جفت از

 یشما عشق و محبّت و مهربان انیو م د،یابیآرامش 
از خداست  ینشانه هائ قتیحق نیقرار داد، که در ا

و فکر نسبت به  شهیکه در گردونه اند یمردم یبرا
 «برند یبه سر م قیحقا

 «الیآس»خجسته در انجمن  یوندیثبت پ

 را لرزاند« اشرف»به یاد پدری قهرمان که صدایش 
 

که بزرگ مردی را از دست دادیم. حاج موسی 
فقط در میان خانواده و اقوام و آشنایان خویش 
مورد احترام نبود بلکه در میان کسان دیگری 
که خارج از خانواده اش بودند نیز جایگاه واالیی 
داشت. بخشعلی علیزاده فرزند غیرتمند ایشان 
بعد از سه سال از فقدان پدرش می گوید، هنوز 
هم هر جایی که می روم و اطرافیانم متوجه 

شوند که من پسر چه کسی هستم آن قدر می
تحت تاثیر قرار می گیرم که بغض گلویم را می 
فشارد. او ادامه می دهد: من اکنون راه او را طی 
طریق نموده و در راه آزادی تمام اسیران گرفتار 

گالهای خونین رجوی همه تالشم را در چن
 خواهم کرد.

 روحش شاد و یادش قرین رحمت ابدی باد.

چند وقت پیش در بهشت زهرای تهران 
سومین سالگرد درگذشت پدری برگزار شد که 
هنوز یاد و نامش میان خانواده های چشم 

 انتظار اسیران فرقه رجوی پا برجا و زنده است.
به گزارش فراق، این پدر خاطره هایی از 
خود به جا گذاشت که هر کس نام او را 

 شنود ناخودآگاه منقلب می شود.می
بله، صحبت از حاج موسی علیزاده است که 
همیشه در مقابل مقر اشرف، کنار خانواده های 
قهرمان مخصوصا خانواده های آذربایجانی 

ا به ر« اشرف»ایستاد و با صدای خود مقر می
 لرزه می انداخت.

او کسی بود که همانند خیلی از خانواده ها 
برای به دست آوردن فرزندش از اسارت گاه 
رجوی یک دم بیکار ننشست و در هر زمان که 
امکان داشت خود را به آب و آتش زد تا 
فرزندش را رهایی بخشد، در یک کالم برای 
تحقق آزادی و رهایی فرزندش از هیچ تالشی 

 ار نکرد.فروگذ
در مراسم یادبود وی، همه می گفتند حیف 
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صداقت داشتند، به  یابر خود نهاده اگر ذره
نبودند اگر به فکر درد مردم  یکش نهیدنبال ک

 نینبودند ا استیبودند و به دنبال قدرت و ر
 یو به کشتن نم بیرا فر گناهیهمه جوان ب

و ببند راه  ریهمه قتل و غارت و بگ نیدادند. ا
حد منفور و  نیانداختند و خودشان هم تا ا ینم
 شدند. یورز نم نهیک

از آنان متنفرند، مردم عراق  رانیا مردم
و عامه مردم اروپا از آنان به عنوان حقه  زارندیب

هستند رد  ییبرند که در هر جا ینام م یبازان
 یخانه ها لیو تشک یاکاریر ،ییاعمال پولشو

گذارند و  یم یسربسته از خود بر جا یمیت

 روده راست در شکم ندارند. کیبقول معروف 
ماجرا را نگاه  نیکه هر طرف ا میدان یم

خائن فرود خواهد آمد  یبر فرق سر رجو دیکن
خوردند که مفلوک تر از  یاو آن چنان ضربه
از ورود و مالقات  یریجلوگ قبل خواهند شد.

از  یشینما یخانم جدا شده به کشور آلبان کی
 یآب تمام ادعاها ریزد و بند و ز ،یقداره بند

دستگاه  یو دمکراس یشیو آزاد اند یآزاد
لرزه بر  زین یبه آلبان شانیا ورود است. یرجو

فرقه و زنک عجوزه انداخت  فیارکان و اندام کث
در سوراخ موش  دیهم با گریدو دهه د یو رجو

 خودش را پنهان کند.

 یندارند و به روش ها یو روان یجان تیامن
 .رندیگیو آزار قرار م تیاذ دیمختلف مورد تهد

 یدخترکان و پسرکان نوجوان لیچه دل به
سازمان  التیدر تشک یو نوجوان یکه از کودک

 یها ونیبزرگ شدند، سال ها را در پانس
دربسته  یها طیمخوف عراق و آلمان در مح

ز آنها را سربا یسالگ ۳۱ نیبودند و از سن ریاس
 کوتیبا تمام قوا با ندیگشا ینمود، لب سخن م

کشورشان را هم  رنگهرگز  یکند و درحال یم
مزدور خطاب  صالیو از سر است انهیناش دند،یند
که  یو آن زن عقده ا انتکاریخ یرجو کند. یم

جمهور شورا  سیسال است نام مضحک رئ ۱۴

خردمند از از زنان معروف شکنجه  فاطمه
جدا شدگان  ریسا نیاز ا شیگر فرقه است که پ

 نمودند. یمتعدد یها یافشاگر شانیدر باره ا
 نیحضور ننگ یسالها یاو در ط یاصل شغل

و شکنجه زنان معترض و  ییاش در فرقه بازجو
 فرقه است. انهیبه جان آمده از مناسبات وحش

 یپادو و زن حرمسرا گرید یحجت هیزک
دختران و پسران در  بیبه شغل فر ،یرجو
مخوف  یاروپا و انتقال آنان به قلعه ها کا،یآمر

 اشتغال داشته و دارد. یرجو
 کیهرزه  یرجو ر،یدو زن حق نیبر ا عالوه

چشم و گوش بسته  یاز ربات ها گرید نیدو ج
با  یو قداره بند ینیوحشت آفر یرا برا

به فرودگاه  یاراده آلبان یب سیپل یبانیپشت
 نیا یها برا یلشکرکش نیارسال کرده، همه ا

 نیقبل از ا یخانم که سال ها کیاست که 
 یبه کشور آلبان یتفرقه جدا شده نتواند مسافر

 کند.
 انهیوحش یو خو یکتاتوریو رسم د راه

و سرکرده موهوم  ریافراد حق د؛ینیرا بب یرجو
وحشت  نیچن نیزن جدا شده ا کیکه از 

و پخش پول و  یالتیدارند و با تمام توان تشک
 هستند. یبا و دنیدر حال جنگ یبکاریفر

در  میدیکه تا کنون ما د یراه و رسم نیا
رسد در  یکه دستشان م ییهر کشور و هر جا

ابتدا به دنبال خفه کردن صدا و قلع و قمع 
خواهند در همه  یجداشدگان هستند. آنها م

بلندگو باشد و آن هم بلند گو و  کیجا فقط 
افکار پست فرقه  اریکه فقط در اخت یبونیتر

 باشد.
نفهمند  ایو مردم دن نیریخود سا الیبه خ تا

 یچه م یقلعه الموت رجو یکه در پستوها
 نیبه ا ازیو ن ستین ریگذرد. خود کرده را تدب

. در خانه ستین یو بدنام یهمه تالش و بدبخت
حرف بس است. اگر  کیهست  یاگر کس

 یبه کفش نداشت زنان ب یگیشارالتان ر یرجو
 گونهنیکردند.  و االن ا یپناه از آن فرقه فرار نم

 دنیزد که از رس ینم واریخود را به در و د
 کند. یریجلوگ نیریآنان به سا یصدا

 یحام یکه مدع یدر فرقه ا لیچه دل به
 یحقوق بشر و انتخاب آزادانه است، مهر

مرجان،  ،ینغمه حکم ،ینوفتحعلیم ،یموسو
هما و ده ها  ر،یسر نیآالن، پرو ،یاحمد نینسر

 ایو  رسندیبه قتل م گریزن نگون بخت د
 کنند. یم یخودکش

زهرا،  م،یفرشته، مر نب،یزنان چون ز ریسا و
 ه،یسم به،یمهناز فروزان، ط ن،یبتول، فرح، نسر

از ترس  گریو دهها زن د هیانس هیاکرم، مرض
فرار  ادیز یها یجان و ناموس با تحمل سخت

کنند و پس از گذشت سالها همچنان  یم

خانم جدا  کیاز ورود و مالقات  یریجلوگ
زد  ،یاز قداره بند یشینما یشده به کشور آلبان

آزاد  ،یآزاد یآب تمام ادعاها ریو بند و ز
 بود. یدستگاه رجو یو دمکراس یشیاند

فراق، به  یلیتحل-یخبر گاهیگزارش پا به
 نیو افش یدنبال سفر خانم بتول سلطان

از  یکیجهت شرکت در مراسم ازدواج  یکالنتر
 یبا همدست یآلبان سیدوستان جدا شده، پل

فرقه در بدو ورود به فرودگاه آنها را متوقف کرد 
و ظاهرا با بازداشت مانع ورود آنان به داخل 

 شهر شد.
و  یکتاتوریاست هر چه از د نیا تیواقع

بازهم در  مییبگو یفرقه رجو انهیوحش یخو
خود همه را شوکه  نیننگ یعمل با رفتارها

 کنند.یم
دفاع از  یکه شبانه روز ادعا یستیترور فرقه

 نکهیکند، عالوه بر ا یم یو دمکراس یآزاد
در قلعه  یکشور خارج کیخود را در  یاعضا

خارج  یایمحبوس کرده و اجازه ارتباط با دن یا
که به اصطالح پناهنده  یدهد، در کشور ینم

خفه  یبرا یکشو لشکر  یهستند قداره بند
کند. به  یشدگان م جداکردن صدا و بازداشت 

در بدو ورود  یخانم سلطان الیگزارش انجمن آس
در فرودگاه مورد ضرب و شتم دو تن از زنان 

 قرار گرفته است. یرجو یحرمسرا یوحش

 سفر کرد یبه آلبان یکابوس رجو یوقت

 

 !یرجومریم به سبک  میتوانیاز ما م یینما
گفت:  «دیو با میتوانیما م»با شعار؛ « ۳اشرف »کِشان در کاه ۱۰۴۱مرداد  ۹ یمسعود رجو یرشرعیقجر عضدانلو، همسر غ میمر
هار  یهامزدوران و سگ از آن شیاست که سه روز پ یطیاظهارات در شرا نیا .«میو باورها را شکوفا کن دهایکه ام میاما آمده»

 ندادند.حمله کرده و به او اجازه خروج از فرودگاه را  رانایت یالملل نیجداشده در فرودگاه ب یبانو کی ،یبه بتول سلطان یرجو
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 گزارش
 
 

 مرکز استان اردبیل      مرکز استان اردبیل     

 

صداقت داشتند، به  یابر خود نهاده اگر ذره
نبودند اگر به فکر درد مردم  یکش نهیدنبال ک

 نینبودند ا استیبودند و به دنبال قدرت و ر
 یو به کشتن نم بیرا فر گناهیهمه جوان ب

و ببند راه  ریهمه قتل و غارت و بگ نیدادند. ا
حد منفور و  نیانداختند و خودشان هم تا ا ینم
 شدند. یورز نم نهیک

از آنان متنفرند، مردم عراق  رانیا مردم
و عامه مردم اروپا از آنان به عنوان حقه  زارندیب

هستند رد  ییبرند که در هر جا ینام م یبازان
 یخانه ها لیو تشک یاکاریر ،ییاعمال پولشو

گذارند و  یم یسربسته از خود بر جا یمیت

 روده راست در شکم ندارند. کیبقول معروف 
ماجرا را نگاه  نیکه هر طرف ا میدان یم

خائن فرود خواهد آمد  یبر فرق سر رجو دیکن
خوردند که مفلوک تر از  یاو آن چنان ضربه
از ورود و مالقات  یریجلوگ قبل خواهند شد.

از  یشینما یخانم جدا شده به کشور آلبان کی
 یآب تمام ادعاها ریزد و بند و ز ،یقداره بند

دستگاه  یو دمکراس یشیو آزاد اند یآزاد
لرزه بر  زین یبه آلبان شانیا ورود است. یرجو

فرقه و زنک عجوزه انداخت  فیارکان و اندام کث
در سوراخ موش  دیهم با گریدو دهه د یو رجو

 خودش را پنهان کند.

 یندارند و به روش ها یو روان یجان تیامن
 .رندیگیو آزار قرار م تیاذ دیمختلف مورد تهد

 یدخترکان و پسرکان نوجوان لیچه دل به
سازمان  التیدر تشک یو نوجوان یکه از کودک

 یها ونیبزرگ شدند، سال ها را در پانس
دربسته  یها طیمخوف عراق و آلمان در مح

ز آنها را سربا یسالگ ۳۱ نیبودند و از سن ریاس
 کوتیبا تمام قوا با ندیگشا ینمود، لب سخن م

کشورشان را هم  رنگهرگز  یکند و درحال یم
مزدور خطاب  صالیو از سر است انهیناش دند،یند
که  یو آن زن عقده ا انتکاریخ یرجو کند. یم

جمهور شورا  سیسال است نام مضحک رئ ۱۴

خردمند از از زنان معروف شکنجه  فاطمه
جدا شدگان  ریسا نیاز ا شیگر فرقه است که پ

 نمودند. یمتعدد یها یافشاگر شانیدر باره ا
 نیحضور ننگ یسالها یاو در ط یاصل شغل

و شکنجه زنان معترض و  ییاش در فرقه بازجو
 فرقه است. انهیبه جان آمده از مناسبات وحش

 یپادو و زن حرمسرا گرید یحجت هیزک
دختران و پسران در  بیبه شغل فر ،یرجو
مخوف  یاروپا و انتقال آنان به قلعه ها کا،یآمر

 اشتغال داشته و دارد. یرجو
 کیهرزه  یرجو ر،یدو زن حق نیبر ا عالوه

چشم و گوش بسته  یاز ربات ها گرید نیدو ج
با  یو قداره بند ینیوحشت آفر یرا برا

به فرودگاه  یاراده آلبان یب سیپل یبانیپشت
 نیا یها برا یلشکرکش نیارسال کرده، همه ا

 نیقبل از ا یخانم که سال ها کیاست که 
 یبه کشور آلبان یتفرقه جدا شده نتواند مسافر

 کند.
 انهیوحش یو خو یکتاتوریو رسم د راه

و سرکرده موهوم  ریافراد حق د؛ینیرا بب یرجو
وحشت  نیچن نیزن جدا شده ا کیکه از 

و پخش پول و  یالتیدارند و با تمام توان تشک
 هستند. یبا و دنیدر حال جنگ یبکاریفر

در  میدیکه تا کنون ما د یراه و رسم نیا
رسد در  یکه دستشان م ییهر کشور و هر جا

ابتدا به دنبال خفه کردن صدا و قلع و قمع 
خواهند در همه  یجداشدگان هستند. آنها م

بلندگو باشد و آن هم بلند گو و  کیجا فقط 
افکار پست فرقه  اریکه فقط در اخت یبونیتر

 باشد.
نفهمند  ایو مردم دن نیریخود سا الیبه خ تا

 یچه م یقلعه الموت رجو یکه در پستوها
 نیبه ا ازیو ن ستین ریگذرد. خود کرده را تدب

. در خانه ستین یو بدنام یهمه تالش و بدبخت
حرف بس است. اگر  کیهست  یاگر کس

 یبه کفش نداشت زنان ب یگیشارالتان ر یرجو
 گونهنیکردند.  و االن ا یپناه از آن فرقه فرار نم

 دنیزد که از رس ینم واریخود را به در و د
 کند. یریجلوگ نیریآنان به سا یصدا

 یحام یکه مدع یدر فرقه ا لیچه دل به
 یحقوق بشر و انتخاب آزادانه است، مهر

مرجان،  ،ینغمه حکم ،ینوفتحعلیم ،یموسو
هما و ده ها  ر،یسر نیآالن، پرو ،یاحمد نینسر

 ایو  رسندیبه قتل م گریزن نگون بخت د
 کنند. یم یخودکش

زهرا،  م،یفرشته، مر نب،یزنان چون ز ریسا و
 ه،یسم به،یمهناز فروزان، ط ن،یبتول، فرح، نسر

از ترس  گریو دهها زن د هیانس هیاکرم، مرض
فرار  ادیز یها یجان و ناموس با تحمل سخت

کنند و پس از گذشت سالها همچنان  یم

خانم جدا  کیاز ورود و مالقات  یریجلوگ
زد  ،یاز قداره بند یشینما یشده به کشور آلبان

آزاد  ،یآزاد یآب تمام ادعاها ریو بند و ز
 بود. یدستگاه رجو یو دمکراس یشیاند

فراق، به  یلیتحل-یخبر گاهیگزارش پا به
 نیو افش یدنبال سفر خانم بتول سلطان

از  یکیجهت شرکت در مراسم ازدواج  یکالنتر
 یبا همدست یآلبان سیدوستان جدا شده، پل

فرقه در بدو ورود به فرودگاه آنها را متوقف کرد 
و ظاهرا با بازداشت مانع ورود آنان به داخل 

 شهر شد.
و  یکتاتوریاست هر چه از د نیا تیواقع

بازهم در  مییبگو یفرقه رجو انهیوحش یخو
خود همه را شوکه  نیننگ یعمل با رفتارها

 کنند.یم
دفاع از  یکه شبانه روز ادعا یستیترور فرقه

 نکهیکند، عالوه بر ا یم یو دمکراس یآزاد
در قلعه  یکشور خارج کیخود را در  یاعضا

خارج  یایمحبوس کرده و اجازه ارتباط با دن یا
که به اصطالح پناهنده  یدهد، در کشور ینم

خفه  یبرا یکشو لشکر  یهستند قداره بند
کند. به  یشدگان م جداکردن صدا و بازداشت 

در بدو ورود  یخانم سلطان الیگزارش انجمن آس
در فرودگاه مورد ضرب و شتم دو تن از زنان 

 قرار گرفته است. یرجو یحرمسرا یوحش

 سفر کرد یبه آلبان یکابوس رجو یوقت

 

 !یرجومریم به سبک  میتوانیاز ما م یینما
گفت:  «دیو با میتوانیما م»با شعار؛ « ۳اشرف »کِشان در کاه ۱۰۴۱مرداد  ۹ یمسعود رجو یرشرعیقجر عضدانلو، همسر غ میمر
هار  یهامزدوران و سگ از آن شیاست که سه روز پ یطیاظهارات در شرا نیا .«میو باورها را شکوفا کن دهایکه ام میاما آمده»

 ندادند.حمله کرده و به او اجازه خروج از فرودگاه را  رانایت یالملل نیجداشده در فرودگاه ب یبانو کی ،یبه بتول سلطان یرجو
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 روز. …و  یستیات تروراقدام سازنهیزم
همچون  ز،ین تکارانیجنا نیاز ا حسابرسی

در پاسخ  من .«دیفراخواهد رس ینور دیحم
 یساز طانیبه ش ازیاصال ن»که:  میگویم
مجسم دوران  طانیو سرانش ش یرجو ست،ین

به محاکمه  دیمطلب مرا تهد نیدر ا« هستند.
محاکمه کرده  ینور دیمثل دادگاه حم یا

 یفعال دماغ سوختگ میگو یبودند اما من هم م
 یناش یجیو گ دیشما مانده است، فعال برو یبرا

! که سه متانیعظ ییگردهما ناز لغو شدن آ
جمع و جور  دیماه بود مغز همه را خورده بود

 .ستیحرف شما چ مینیتا بعد بب دیکن
 دهیپوش یکس چیه یبرا میها تیو فعال بنده

با خانواده ام،  یدر حال زندگ ست،ینبوده و ن
که  یهر کس رونیهستم. از ب انمیدوستان و آشنا

به کفش  یگینگاه کند مشاهده خواهد کرد که ر
و سران بزهکارش با شانتاژ،  یو مثل رجو میندار

 یزندگ رنگیو ن بیو فر یحقه باز ،یدروغ پراکن
ساده  نیکه شرافتمان در هم یعنی. میکن ینم
هم  یضد رجو تیمان نهفته و هر فعال یستیز

 از افتخاراتم است. یکنم جزئ یکه م

 دیجور مسائل تهد نیمرا به دادگاه و ا نکهیا
من جالب و خنده دار است.  یبرا یلیخ دیکنیم
مرا  نیسران مجاهد یاز هر کس شتریب
به اسم ترس در من  یزیشناسند که چیم

و  یجفتک پران یبه جا نیوجود ندارد، بنابرا
اصل مطلب، اصل مطلب  یرو دیبرو یریپاچه گ

دارند، عملکرد  فرتاست که مردم از شما ن نیا
شانتاژ، حقه  اشیستیو سازمان ترور یرجو
بوده و تا توانسته نزد  بیو فر رنگین ،یباز

مردم  هیعل شتریها ب میتحر نیزم رانیدشمنان ا
ه ک یانتیخ نیبدتر یعنیمطالبه کرده،  رانیا
 بوده است. نیشد تصور کرد همیم

 دهیتان د یرانیضد ا استیدر س چرا
که  دیها حمله کن یکائیشود که به آمرینم

را بردارند؟ چون در  رانیمردم ا هیها عل میتحر
و  رانیبه اسم وطن، ا یزیذات خراب شما چ

و به  یهر چه هست قدرت طلب ست،ین یرانیا
است، هرگز از  متیبه هر ق دنیرس تیحاکم

داشته  یکه حس وطن پرست دیآ یشما برنم
که به فرزند خودش رحم نکند،  ی. کسدیباش

 رحم کند؟ یبه چه کس دیانتظار دار
 

بعد از گذشت چند روز از زمان لغو شدن 
 یریگو بهانه یدر آلبان یفرقه رجو ییگردهما

 اتیدر خصوص عمل یهشدار سفارت آلبان
کشور، هنوز فرقه نتوانسته از  نیا هیعل ینظام

 .دیایب رونیضربه ب نیحاصل از ا یجیگ
 یروزها که رجو نیگزارش فراق، در هم به

از مشکالت  یو فرقه وارفته اش در گرداب انبوه
که با گرفتن  میزنند شاهد هست یدست و پا م

کرده و  یکنند فرافکن یو آن تالش م نیپاچه ا
 یرا به گردن افراد رشانیاخ یعلل شکست ها

 تیماه هیعل یکه مشغول افشاگر ندازندیب
 هستند. یرجو فیو کث یارتجاع

 کیکمتر از  قایدق ۳۰۴۳ رماهیت ۱۳ روز
در  یفرقه، مطلب ییروز مانده به گردهما

خودشان منتشر و به زعم خود به  یهاتیسا
خواستند  یم یبنده حمله کردند. سران رجو

 یاعضا یبرا یدر آلبان یهمزمان با بحران ساز
ترسانده و از صحنه به در  زیمرا ن الیانجمن آس

آخر آن مطلب آمده  درکه  ریکنند. به جمله ز
 :دیبود توجه کن

 ران،یمقاومت ا هیعل یسازطانیش»
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 شرافت
 
 
 

 مرکز استان اردبیل      مرکز استان اردبیل     

 

  زادهیعل یبخشعل
 جزو افتخاراتم است کنمیم یرجو ضدکه  یتیهر فعال

 

 ستیدر ذات خراب شما ن یبه اسم وطن پرست یزیچ

 

فراموش شده فرقه  انیمادران، قربان» تشکل
غالمرضا  یخانواده توسط آقا لیتشک «یرجو
خانواده  ژهیبه و زیعز یهارا به همه خانواده یشکر

 نیا یعرض نموده و برا کیتبر «یشکر»بزرگوار 

 .دینما یم یخوشبخت یآرزو زیزوج عز
گرفتار در فرقه  رانیاس یتمام یبه زود میدواریام

 یبرا گونه مراسم نیو شاهد ا ابندینجات  یرجو
 .میباش زیها نآن
 
 

از فرقه  افتهینجات  یاز اعضا یغالمرضا شکر
روز  کیها انتظار، پس از سال یدر آلبان یرجو
 خود را رقم زد. یدر زندگ ییطال

 
امر مقدس  کیدر اسالم  ازدواج گزارش فراق، به

خانواده شکل  کی یهاهیاست که به واسطه آن پا
 .ردیگ یم

: وَمِنْ ندیفرما یسوره روم م میدر قرآن کر خداوند
 هَایْأَنْ خَلَقَ لَکُم مِِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِِّتَسْکُنُوا إِلَ اتِهِیَآ

لِِّقَوْمٍ  اتٍیَذَلِکَ لَآ یمَِّوَدَِّهً وَرَحْمَهً إِنَِّ فِ نَکُمیْوَجَعَلَ بَ
شما  یاست که برا یخداوند اتیو از آ. »تَفَکَِّرُونَیَ
که در کنار او  د،یافریب یجنس خودتان جفت از

 یشما عشق و محبّت و مهربان انیو م د،یابیآرامش 
از خداست  ینشانه هائ قتیحق نیقرار داد، که در ا

و فکر نسبت به  شهیکه در گردونه اند یمردم یبرا
 «برند یبه سر م قیحقا

 «الیآس»خجسته در انجمن  یوندیثبت پ

 را لرزاند« اشرف»به یاد پدری قهرمان که صدایش 
 

که بزرگ مردی را از دست دادیم. حاج موسی 
فقط در میان خانواده و اقوام و آشنایان خویش 
مورد احترام نبود بلکه در میان کسان دیگری 
که خارج از خانواده اش بودند نیز جایگاه واالیی 
داشت. بخشعلی علیزاده فرزند غیرتمند ایشان 
بعد از سه سال از فقدان پدرش می گوید، هنوز 
هم هر جایی که می روم و اطرافیانم متوجه 

شوند که من پسر چه کسی هستم آن قدر می
تحت تاثیر قرار می گیرم که بغض گلویم را می 
فشارد. او ادامه می دهد: من اکنون راه او را طی 
طریق نموده و در راه آزادی تمام اسیران گرفتار 

گالهای خونین رجوی همه تالشم را در چن
 خواهم کرد.

 روحش شاد و یادش قرین رحمت ابدی باد.

چند وقت پیش در بهشت زهرای تهران 
سومین سالگرد درگذشت پدری برگزار شد که 
هنوز یاد و نامش میان خانواده های چشم 

 انتظار اسیران فرقه رجوی پا برجا و زنده است.
به گزارش فراق، این پدر خاطره هایی از 
خود به جا گذاشت که هر کس نام او را 

 شنود ناخودآگاه منقلب می شود.می
بله، صحبت از حاج موسی علیزاده است که 
همیشه در مقابل مقر اشرف، کنار خانواده های 
قهرمان مخصوصا خانواده های آذربایجانی 

ا به ر« اشرف»ایستاد و با صدای خود مقر می
 لرزه می انداخت.

او کسی بود که همانند خیلی از خانواده ها 
برای به دست آوردن فرزندش از اسارت گاه 
رجوی یک دم بیکار ننشست و در هر زمان که 
امکان داشت خود را به آب و آتش زد تا 
فرزندش را رهایی بخشد، در یک کالم برای 
تحقق آزادی و رهایی فرزندش از هیچ تالشی 

 ار نکرد.فروگذ
در مراسم یادبود وی، همه می گفتند حیف 
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برای پیگیری ادعای خود باید به دادگاه بین 
یران را متهم کند. برخورد با یک المللی برود و ا

سفارت صرفا به عنوان یک ادعا غیر قابل باور 
کمونیست های آلبانیایی،  ۶۴۹۱است. در سال 

آمریکایی ها را از این طریق از آلبانی بیرون 
کردند. این همان سناریویی است که اکنون در 
حال تکرار است. آلبانی چهره یک کشور اوباش 

ی دهد. یازیچی با بیان و افراطی را نشان م
اینکه قوانین بین المللی و کنوانسیون وین پس 
از اشغال سفارت ایران نقض شد، گفت: ایران 
حق دارد آلبانی را به دادگاه بکشاند. این یک 
جنگ جهانی است که آمریکایی ها به خاطر 
اسرائیل دارند با جهان عرب می کنند و از سال 

ده است. با ایجاد اسرائیل شروع ش ۶۴۹۱
آمریکایی ها و اسرائیلی ها چهار بار با اعراب 
جنگ کرده اند. در کشورهای کوچک مسلمان 
مانند آلبانی، جایی که آمریکایی ها از کودتای 

با اخراج اعراب دست به تهاجم زدند و  ۴۹
بسیاری از بنیادهای اسالمی را بستند. این 
دستور کار جنگ جهانی است که آمریکا و 

لیه اسالم می کنند. وزیر ژاچکا اسرائیل ع
کنوانسیون وین را نخوانده است. اگر ایران 
بخواهد می تواند آلبانی را به دادگاه بکشاند و 

 غرامت دریافت کند.
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 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

اقدام اخیر دولت آلبانی یک رسوایی است و 
باعث رسوایی دیپلماتیک در سطح بین المللی 

 برای این کشور می شود.
تحلیلی فراق، -گزارش پایگاه خبریبه 

اولسی یازیچی، روزنامه نگار و استاد تاریخ 
آلبانی، از طریق ارتباط اسکایپ در بخش 

در مورد تصمیم  «MCN»خبری تلویزیون
دولت این کشور برای قطع روابط دیپلماتیک با 

 ایران صحبت کرد.
تصمیم ادی راما را یک رسوایی « یازیچی»

می گوید تروریستی  دیپلماتیک می داند و
نامیدن یک سفارت اتهامی بی سابقه است. به 
گفته یازیچی، این تصمیم برای جلب رضایت 
آمریکایی ها و اسرائیل اتخاذ شده است. یازیچی 
این احتمال را رد نمی کند که حمله سایبری 
در آلبانی توسط خود اسرائیل انجام شده باشد 

ی گوید که تا ایران را مقصر بداند. این مورخ م
همه چیز می توانست اتفاق بیفتد زیرا اسرائیل 
از توافق هسته ای ایران و آمریکا وحشت زده 
بود. نخست وزیر تاکنون هیچ مدرکی برای 
اثبات اینکه این حمله توسط ایران انجام شده 

های اسرائیلی است ارائه نکرده است. از رسانه
ه ترین منفعت از آنچتوان دریافت که بزرگمی

در حال رخ دادن است، برای اسرائیل است. 

شبهاتی که در بسیاری از محافل مطرح می 
شود این است که این حمله سایبری توسط 
اسرائیل انجام شده است. اقدام دولت آلبانی یک 
رسوایی است و باعث رسوایی دیپلماتیک در 
سطح بین المللی می شود. راما با یک مقر 

یست رفتار می کند تا دیپلماتیک به عنوان ترور
آمریکایی ها و اسرائیلی ها را خوشحال کند. 
صداهای زیادی وجود دارند که فکر می کنند 
این همه غوغا احتماالً مربوط به توافق هسته 
ای است. اسرائیل از توافق هسته ای ایران و 
آمریکا وحشت زده است. رژیم اسرائیل سابقه 

مقصر طوالنی در انجام حمالت تروریستی و 
 دانستن اشخاص ثالث دارد.

آلبانی با دست گیری از مجاهدین خلق 
)فرقه تروریستی رجوی( به میدان نبرد اسرائیل 
و جهان اسالم تبدیل شده است. این جنگی 
است که اسرائیل و آمریکا علیه مردم مسلمان 
به راه انداخته اند. کاری که نخست وزیر انجام 

سرائیل است. می دهد یک هدیه یا پاداش به ا
هک کردن طبیعی است. صدها سایت ایرانی از 
آلبانی توسط سازمان تروریستی مجاهدین 
خلق هک شدند. کشورهای بزرگ روابط 
دیپلماتیک خود را قطع نمی کنند، حتی اگر 
سایت آلبانیایی توسط ایران هک شود. کشور ما 

  رانیبه ا «الیآس»گزارش سفر مسئوالن 
 

 شودیمحقق م یها به زودخانواده خواسته

 
 باشد یآن م قمانع از تحق یآنها بوده و رجو نهیریکه خواسته د زانشانیداده شد که ارتباط با عز دیبه خانواده ها نو دارید نیدر ا

 تیوضع نیاز آخر یگزارش زین الیفعال در آس یبرقرار شد و اعضا یبا آلبان یریبرگزار شده، ارتباط تصو یتمام نشست ها در زود محقق گردد. یبه زود 
 خلق ارائه دادند نیداخل اردوگاه مجاهد
 

عالوه بر حضور در  الیآس ییایآلبان نیمسئول
حسن  یخانواده آقا همانیع خانواده ها مجم
از  یابودند و شمه الیآس ییاجرا ریمد یرانیح

مشاهده کردند.  نهیرا به ع یرانیا یمهمان نواز
 ،یرانیمدت حسن ح نیزحمات ا دارید نیدر ا

 ریمورد تقد یدر آلبان انشدوستان و همکار
 مهمانان قرار گرفت.

گزارش انجمن نجات، مهمانان انجمن  به
سفر عازم تهران شدند و در  نینجات پس از ا

 یاز خانواده ها که از شهرها یجمع بزرگ
 نی. در اافتندیآمده بودند حضور  رانیمختلف ا

داده شد که ارتباط با  دیبه خانواده ها نو دارید
 یآنها بوده و رجو نهیریکه خواسته د زانشانیعز

زود محقق  یباشد به زود یآن م قمانع از تحق
برگزار شده، ارتباط  یتمام نشست ها در گردد.
فعال در  یبرقرار شد و اعضا یبا آلبان یریتصو
داخل  تیوضع نیاز آخر یگزارش زین الیآس

 خلق ارائه دادند. نیاردوگاه مجاهد
 

ضمن  یاز آلبان «الیآس»انجمن  نیمسئول
عضو انجمن  یهابا خانواده رانیحضور در ا

 کردند. دارینجات د
 رعاملیگزارش فراق، به دنبال دعوت مد به

 یاز جانب خانواده ها ران،یانجمن نجات ا
 ،یدر آلبان یقر فرقه رجوگرفتار در م یاعضا
 ریو والدم یتاناس یجرج ،یمرسول ریداشام

از  تیانجمن حما ییایآلبان نیاز مسئول یزیو
( صبح پنجشنبه الی)آس یدر آلبان میمق انیرانیا

عازم  میتهران و مستق ردوا ۶۹۴۶خرداد  ۶۴
 اصفهان شدند.

حضور  یاصفهان یها در جمع خانواده ها آن
خود در  یها تیاز فعال یزارشو به ارائه گ افتندی

و  یفرقه رجو دگانید بیکمک به آس یراستا
که در  یو حقوق بشر یاقدامات فرهنگ گرید

صورت گرفته است پرداخته و به سؤاالت  یآلبان
 حاضران پاسخ دادند.

مقصد مهمانان انجمن نجات، شهر  نیدوم
 نیا یبود که در جمع خانواده ها رازیش

درد دل آنها  یو پا حاضر شدند زیشهرستان ن
به  طیکردند که شرا یدوارینشسته و ابراز ام

که  یبهتر شده و با توجه به اقدامات یزود
 یصورت گرفته است احتمال امکان برقرار

 شود. شتریب زانشانیارتباط خانواده ها با عز
مهمانان مشهد مقدس بود.  نیسوم ا مقصد

 
 نگار آلبانیاییاظهارات جنجالی روزنامه

 ایران حق دارد آلبانی را به دادگاه بکشاند
  رسوایی دیپلماتیک 

  احتمال دارد حمله سایبری در آلبانی توسط اسرائیل انجام شده باشد 
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از  یمخزن یفرقه رجو یهااشاره: جداشده
 یرجو یهاتیجنا ینیاسرار و شاهدان ع

بزرگ توانستند  یاهستند که با همت و اراده
خود آغاز کنند.  یرا برا یدیجد یزندگ

و  رگذاریتاث یافراد به حد نیا یهایافشاگر
 نیوحشتناک است که مزدوران ا یرجو یبرا

ست کردن و یفرقه، شبانه روز دنبال سر به ن
ها بخت برگشته نیافراد هستند اما ا نیا دیتهد

گونه  نیدوران ا گریکه د دانندیهم نم
رفتار  نیو کوچکتر دهیرس انیبه پا هایتبهکار

ها، موجب فرو رفتن در باتالق غلط از آن
افراد  نیاز ا یکیک . بدون ششودیمرگشان م

 یمثال زدن یتیکه با پشتکار و فعال افتهینجات 
 تیفعال یرجو دیپل یمایس یراه افشا رد
. او یرانیحسن ح یجز آقا ستین یکس کندیم

انجمن » ییاجرا تیکه هم اکنون مسئول
را به عهده  «یدر آلبان میمق انیرانیاز ا تیحما

 را در یدارد تا کنون توانسته است نقش مهم
فرقه  نیاز ا افتهیاز افراد نجات  تینجات و حما

 .دینما فایا یدر آلبان
و  یرانیانجمن به همت ح نیا سیتأس

 رانیاس یخانواده ها یبرا یدوستانش در آلبان
بود تا مطمئن  یدیبارقه ام زین یفرقه رجو
پس از نجات از فرقه بدون  زانشانیشوند عز

و  رها نخواهند شد. گفت یبانیو پشت تیحما
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 شتریدارند. ب یاعضا شاغل بوده و درآمد شخص
بدون  یخانواده داده و زندگ لیآنها تشک

ند. البته به طور خود آغاز کرد یرا برا یادغدغه
 یها یسخت نجایدر ا یصد در صد که زندگ
که در  نیبا ا سهیمقا درخودش را دارد اما 

سازمان رنگ جوراب را هم خودشان انتخاب 
هستند.  یدر آزاد یواقع یکردند به معنا ینم

کرد افراد را از  یم یسع یمنف غاتیفرقه با تبل
 رونیدر ب دیبترساند و بگو رونیدر ب یزندگ

افتاد اما جداشده ها  دیخواه ییتما به گداح
و دروغ  بیرسخنان ف نینشان دادند که تمام ا

 بوده است.
 

از افراد که از سازمان جدا  یبرخ چرا
شوند همچنان ارتباطشان با فرقه قطع  یم

 شود؟ ینم
سوال چند نکته وجود  نیپاسخ به ا یبرا

شوند دو دسته  یکه از فرقه جدا م یدارد. افراد
 یو فشارها نیکه از قوان یافراد ک،یند. هست

 نیخسته شدند و به ا یالتیتشک یطاقت فرسا
افراد  نیشود. فرقه با ا یگفته م دهیافراد بر

هستند که به تناقض  یمشکل ندارد. دوم افراد
فرقه به اختالف  یها یمش خطو با  دندیرس

افراد را  نینقطه آغاز خروج. به ا یعنیبرخوردند 
ترکش  دهیگفتند بر یده و مطعمه لقب دا

که از فرقه خارج  یافراد یازمندین طعمه است.
شود ارتباط خود را با  یشوند موجب م یم

گفتند اگر  یافراد م نیفرقه حفظ کنند. به ا
سوگند  دیبا یول میده یپول م یخواهیم

امضا  میده یو هر چه م یبه ما بخور یوفادار
 تیه ها حماخانواد میدواریرابطه ام نیا در .یکن
افراد را  نیتمام ا میاز ما بکنند تا بتوان یشتریب

 یاری. بسمینجات ده تکاریفرقه جنا نیاز شر ا
دارند،  کیافراد که با ما سالم و عل نیاز هم

 نیفرقه هم دیاگر شماها نبود ندیگویم
 دادند. یچندرغاز را هم به ما نم

 
دو تن از مقامات ورشکسته  رایاخ

و مقر فرقه سفر  یانبه آلب ییکایآمر
 یابیموضوع را چگونه ارز نیداشتند شما ا

 دیکن یم
اصال ارزش  یمقامات به مقر فرقه رجو سفر

موضوع  نیو مطرح کردن ندارد. ا ییبزرگ نما
متداول و مرسوم بوده و هر  یامر کایدر آمر
هر  یرا برا ییکایتواند مقامات آمر یکس م

بوده و  یکامال قانون شیهاتیفعال الیبدانند آس
 دهد.یم به کارش ادامه یبدون اضطراب و نگران

 
شود از فرقه جداشد؟  یچگونه م االن

 آسان ایبه نظرتان سخت است 
که  میدار ییخبرها التیاز داخل تشک االن

 یاتفاق مهم رایکننده است. اخ دواریام اریبس
به نام محمود  یاز اعضا یکیکه افتاد، فرار 

مهم  یلیجهت خ نیاتفاق از ا نیدهقان بود. ا
 شیبود که بعد از مسئله فرار چهار سال پ

فرار از فرقه  گریتوسط حسن شهباز ما د
 یکه کس گفتندی. زمان خود ما ممینداشت

بخواهد از  یاز فرقه فرار کند و اگر کس تواندینم
ودمان او را در نوبت سازمان جدا شود خ

طول  میسال و ن کی دیو آن هم با میگذاریم
بسوزد. البته در عراق  یبکشد تا اطالعات و

داشتند که اگر  نیهم با صدام حس ییقراردادها
او  یراتاستخبا یروهایکرد خود ن یفرار م یکس
فرقه  لیتحو ایکرده  یو زندان گرفتندیرا م

ه اعالم هنوز فرق نجاستیدادند. جالب ایم
 نکرده که محمود دهقان فرار کرده و رفته است.

آمد  رونیکه محمود دهقان ب یروز
و  یالملل نیب یبه سازمان ها یمشخصات و

 یاعالم شد تا در مقابل توطئه ها یآلبان سیپل
فرقه در آمان باشد. حال محمود دهقان  یآت

 یآلبان ییو مقامات قضا سیپل یآزاد است و حت
کنند.  یمشکل تراش یو یبرا توانندیهم نم

 نیدهقان ا ودمح یدر ماجرا گرینکته مهم د
به فرقه گفته است طبق  یآلبان سیبوده که پل
گرفته از گروه شما  میتصم یو یقانون آلبان

شما نباشد و ما  انیم گریو د دیایب رونیب
موضوع  نیو ا میشما ده لیاو را تحو میتوانینم
بار بود که  نیاول نیفرقه دارد. ا یبرا یمهم امیپ

هم با  درآن ق نجایکه دولت ا میما متوجه شد
 یبرا یمظنه ا ریاخ دادی. روستیفرقه همراه ن

 دواریاز فرقه ام یشتریما بود تا به نجات افراد ب
 .میشو

 یشتریافراد ب سمیمکان نیبا هم انشاهلل
دهند  و  ینجات م یخودشان را از زندان رجو

 شوند. یل مخوشحا یشتریب یهاخانواده
 

چگونه  یدر آلبان افتهینجات  افراد
 گذرانند یامورات خود را م

از دو نفر از دوستانمان که به جهت  ریغ به
تمام  ستندیقادر به کار کردن ن یکهولت سن
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 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

 یرانیفراق با حسن ح یمایخبرنگار س یگو
نشده  دهینش یانجمن و سخنان نیا رامونیپ

را در ادامه  یدر آلبان دیجد یدرباره اتفاق ها
 :دیخوان یم

 
 دیدر ابتدا لطف کن یرانیح یآقا جناب

وارد فرقه  یک دییبه طور مختصر بگو
 و چرا اخراجتان کردند؟ دیشد

صدام به  یبعد از سرنگون ۶۸۱۱سال  بنده
که در عراق  ی. بعد از حوادثوستمیسازمان پ

بر خالف  ی. در آلبانمیآمد یآمد به آلبان شیپ
سازمان دوباره شروع به  یالملل نیتعهدات ب
از  یکرد. فرقه هنگام انتقال به آلبان یزندان ساز

 نیب یو سازمان ها کایسفارت آمر تیحما
از اعضا و دوستانم  یکیبود.  اربرخورد یالملل

ساعت  ۱۹از فرقه فرار کرد.  شیچهار سال پ
بعد از فرار او از من خواستند که او را محکوم 

 یو مزدور و خائن خطابش کنم. فشارها مینما
من وارد کردند اما من قبول نکردم  یرو یادیز

مرا اخراج کردند، نجات  تیدر نها نکهیتا ا
 .انجیبه ا میدیرس تیو در نها میافتی

 
در خصوص  یادیها سواالت ز خانواده
 یدر آلبان الیانجمن آس تینحوه فعال

 یرابطه با ساختار نهادها دارند، لطفا در

و  دیده حیما توض یبرا یدر آلبان یقانون
 یگاهیهم اکنون چه جا الیآس دییبفرما
 دارد؟
با  یکشور آلبان دیابتدا الزم است بدان در
از  تیجمع هزار نفر ۱۴۴و  ونیلیم ۱حدود 

کوچک و به اندازه استان  یلیلحاظ مساحت خ
کشور  نیا یتیامن ستمیاست. س رانیگلستان ا

از زمان دوران حکومت انور خوجه  یادگاری
 یشود کارها یوجه نم چیاست و به ه

به شدت رصد  رایدر آن انجام داد ز یرقانونیغ
قرار دارد. همان طور که  نیذره ب ریشود و ز یم

از  تیشده انجمن حما یع رسانقبال هم اطال
به  «الیآس»با نام مخفف  یدر آلبان میمق انیرانیا

 یآلبان یدولت ستمیدر س یصورت کامال قانون
 یقانون ریکه سازمان غ یثبت شده در حال

ثبت نشده و مورد  یکشور چیدر ه نیمجاهد
 ی. بدون مجوز رسمردیگ یقرار نم یحسابرس

 یتیامنو  ییقضا ستمیامکان نداشت که س
 میدهد و ما بتوان تیبه ما اجازه فعال یآلبان

رغم  ی. علمیکن سیرا تأس الیانجمن آس
ما  هیعل نیکه سازمان مجاهد یمنف غاتیتبل

 میتوانست تیداد ما در نها یجدا شده ها انجام م
که  نیو هم میکن افتیرانجمن را د نیمجوز ا
 امیپ کیخود  میشو یثبت قانون میتوانست

فرقه داشت. خانواده ها  یبرا بزرگ یاسیس

 نیا در ییشرکت ها یعنیدعوت کند.  یمراسم
ارتباطات را  نیخصوص ثبت شدند که هم

پمپئو  دیتوان یشما م یعنیکنند،  یهماهنگ م
جشن تولد فرزندتان هم با پرداخت  یرا برا

االن هم اگر به  نی! همدیدعوت کن نهیهز
به  دیاشخاص مراجعه کن نیا یصفحه شخص

. دید دینرخ حضور در مراسم ها را خواه یخوب
و از مناسبات  میودکه ما داخل فرقه ب یهنگام

گفتند،  یبه ما م میخبر نداشت رونیب یایدن
ارادت دارد و  میبه خواهر مر ای! دندینیبیم

که بعدها  یجهان کشته مرده اوست در حال
 نسیزیو ب یهمه باز دارهاید نیا میدیفهم

بر اساس اخبار منابع ما  دیرا هم بدان نیاست. ا
 ۱۴۴حضور در فرقه  یپمپئو برا ریدستمزد اخ

 بوده است. ورویهزار 
 

خانواده ها چه  دییلطفا بفرما انیپا در
 داشته باشند؟ الیتوانند به آس یم یکمک

 یدرخت «الیآس»عرض کنم  خدمتتان
 شیهاشهیو ر یدر آلبان شیهااست که شاخه

قرار  رانیچشم انتظار در ا یهاخانواده انیدر م
 یها تیها و حماما خانواده یاصل هیسرما دارد.

و برطرف  ندهیآنها شو یها تیآنهاست. فعال
بود  یمنف یمسموم و پروپاگاندا غاتیکننده تبل

داد.  یانجام م یدر آلبان نیکه سازمان مجاهد
به مقامات  یتوانست به طور علن یفرقه نم

را با  میکه من اجازه تماس اعضا دیبگو یآلبان
دانست به  یم رایدهم ز ینم شانیخانواده ها

شود اما صداها و  یشر محکوم منقض حقوق ب
 نیخانواده ها بود که مقامات ا نیهم یها لمیف

ها بدانند تک تک  خانواده کرد. داریکشور را ب
را ما ترجمه  دیفرست یکه شما م ییها لمیف

کشور  نیتمام مقامات ا یکرده و برا
از  یدولتمردان آلبان ی. وجدان عموممیفرستیم

 دندیاست و فهم درد شما خانواده ها آگاه شده
. ندیگو یکه مسئوالن فرقه به آنها دروغ م

به  یو نامه نگار امیخانواده ها با ارسال پ
 زیخود ادامه دهند ما فرزندان شما ن یهاتیفعال

 رفت. میروز به روز جلوتر خواه تانیبه دلگرم
 ،یرانیح یتشکر از شما جناب آقا ضمن

که در خدمت شما  میخوشحال شد اریبس
 یها تیموفق یآرزو الیانجمن آس یبرا. میبود

با  یبه زود میدواریو ام میروزافزون دار
 داریشما چشم همه خانواده ها به د یهاتالش
 روشن شود. زانشانیبا عز

 
 
 
 

 «یدر آلبان میمق انیرانیاز ا تیانجمن حما» ییاجرا ریمد یرانیگو با حسن حوگفت
 

 یندر آلبا شیهااست که شاخه یدرخت «الیآس»
 قرار دارد یرانیا یهاخانواده انیدر م شیهاشهیرو 
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از  یمخزن یفرقه رجو یهااشاره: جداشده
 یرجو یهاتیجنا ینیاسرار و شاهدان ع

بزرگ توانستند  یاهستند که با همت و اراده
خود آغاز کنند.  یرا برا یدیجد یزندگ

و  رگذاریتاث یافراد به حد نیا یهایافشاگر
 نیوحشتناک است که مزدوران ا یرجو یبرا

ست کردن و یفرقه، شبانه روز دنبال سر به ن
ها بخت برگشته نیافراد هستند اما ا نیا دیتهد

گونه  نیدوران ا گریکه د دانندیهم نم
رفتار  نیو کوچکتر دهیرس انیبه پا هایتبهکار

ها، موجب فرو رفتن در باتالق غلط از آن
افراد  نیاز ا یکیک . بدون ششودیمرگشان م

 یمثال زدن یتیکه با پشتکار و فعال افتهینجات 
 تیفعال یرجو دیپل یمایس یراه افشا رد
. او یرانیحسن ح یجز آقا ستین یکس کندیم

انجمن » ییاجرا تیکه هم اکنون مسئول
را به عهده  «یدر آلبان میمق انیرانیاز ا تیحما

 را در یدارد تا کنون توانسته است نقش مهم
فرقه  نیاز ا افتهیاز افراد نجات  تینجات و حما

 .دینما فایا یدر آلبان
و  یرانیانجمن به همت ح نیا سیتأس

 رانیاس یخانواده ها یبرا یدوستانش در آلبان
بود تا مطمئن  یدیبارقه ام زین یفرقه رجو
پس از نجات از فرقه بدون  زانشانیشوند عز

و  رها نخواهند شد. گفت یبانیو پشت تیحما
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 شتریدارند. ب یاعضا شاغل بوده و درآمد شخص
بدون  یخانواده داده و زندگ لیآنها تشک

ند. البته به طور خود آغاز کرد یرا برا یادغدغه
 یها یسخت نجایدر ا یصد در صد که زندگ
که در  نیبا ا سهیمقا درخودش را دارد اما 

سازمان رنگ جوراب را هم خودشان انتخاب 
هستند.  یدر آزاد یواقع یکردند به معنا ینم

کرد افراد را از  یم یسع یمنف غاتیفرقه با تبل
 رونیدر ب دیبترساند و بگو رونیدر ب یزندگ

افتاد اما جداشده ها  دیخواه ییتما به گداح
و دروغ  بیرسخنان ف نینشان دادند که تمام ا

 بوده است.
 

از افراد که از سازمان جدا  یبرخ چرا
شوند همچنان ارتباطشان با فرقه قطع  یم

 شود؟ ینم
سوال چند نکته وجود  نیپاسخ به ا یبرا

شوند دو دسته  یکه از فرقه جدا م یدارد. افراد
 یو فشارها نیکه از قوان یافراد ک،یند. هست

 نیخسته شدند و به ا یالتیتشک یطاقت فرسا
افراد  نیشود. فرقه با ا یگفته م دهیافراد بر

هستند که به تناقض  یمشکل ندارد. دوم افراد
فرقه به اختالف  یها یمش خطو با  دندیرس

افراد را  نینقطه آغاز خروج. به ا یعنیبرخوردند 
ترکش  دهیگفتند بر یده و مطعمه لقب دا

که از فرقه خارج  یافراد یازمندین طعمه است.
شود ارتباط خود را با  یشوند موجب م یم

گفتند اگر  یافراد م نیفرقه حفظ کنند. به ا
سوگند  دیبا یول میده یپول م یخواهیم

امضا  میده یو هر چه م یبه ما بخور یوفادار
 تیه ها حماخانواد میدواریرابطه ام نیا در .یکن
افراد را  نیتمام ا میاز ما بکنند تا بتوان یشتریب

 یاری. بسمینجات ده تکاریفرقه جنا نیاز شر ا
دارند،  کیافراد که با ما سالم و عل نیاز هم

 نیفرقه هم دیاگر شماها نبود ندیگویم
 دادند. یچندرغاز را هم به ما نم

 
دو تن از مقامات ورشکسته  رایاخ

و مقر فرقه سفر  یانبه آلب ییکایآمر
 یابیموضوع را چگونه ارز نیداشتند شما ا

 دیکن یم
اصال ارزش  یمقامات به مقر فرقه رجو سفر

موضوع  نیو مطرح کردن ندارد. ا ییبزرگ نما
متداول و مرسوم بوده و هر  یامر کایدر آمر
هر  یرا برا ییکایتواند مقامات آمر یکس م

بوده و  یکامال قانون شیهاتیفعال الیبدانند آس
 دهد.یم به کارش ادامه یبدون اضطراب و نگران

 
شود از فرقه جداشد؟  یچگونه م االن

 آسان ایبه نظرتان سخت است 
که  میدار ییخبرها التیاز داخل تشک االن

 یاتفاق مهم رایکننده است. اخ دواریام اریبس
به نام محمود  یاز اعضا یکیکه افتاد، فرار 

مهم  یلیجهت خ نیاتفاق از ا نیدهقان بود. ا
 شیبود که بعد از مسئله فرار چهار سال پ

فرار از فرقه  گریتوسط حسن شهباز ما د
 یکه کس گفتندی. زمان خود ما ممینداشت

بخواهد از  یاز فرقه فرار کند و اگر کس تواندینم
ودمان او را در نوبت سازمان جدا شود خ

طول  میسال و ن کی دیو آن هم با میگذاریم
بسوزد. البته در عراق  یبکشد تا اطالعات و

داشتند که اگر  نیهم با صدام حس ییقراردادها
او  یراتاستخبا یروهایکرد خود ن یفرار م یکس
فرقه  لیتحو ایکرده  یو زندان گرفتندیرا م

ه اعالم هنوز فرق نجاستیدادند. جالب ایم
 نکرده که محمود دهقان فرار کرده و رفته است.

آمد  رونیکه محمود دهقان ب یروز
و  یالملل نیب یبه سازمان ها یمشخصات و

 یاعالم شد تا در مقابل توطئه ها یآلبان سیپل
فرقه در آمان باشد. حال محمود دهقان  یآت

 یآلبان ییو مقامات قضا سیپل یآزاد است و حت
کنند.  یمشکل تراش یو یبرا توانندیهم نم

 نیدهقان ا ودمح یدر ماجرا گرینکته مهم د
به فرقه گفته است طبق  یآلبان سیبوده که پل
گرفته از گروه شما  میتصم یو یقانون آلبان

شما نباشد و ما  انیم گریو د دیایب رونیب
موضوع  نیو ا میشما ده لیاو را تحو میتوانینم
بار بود که  نیاول نیفرقه دارد. ا یبرا یمهم امیپ

هم با  درآن ق نجایکه دولت ا میما متوجه شد
 یبرا یمظنه ا ریاخ دادی. روستیفرقه همراه ن

 دواریاز فرقه ام یشتریما بود تا به نجات افراد ب
 .میشو

 یشتریافراد ب سمیمکان نیبا هم انشاهلل
دهند  و  ینجات م یخودشان را از زندان رجو

 شوند. یل مخوشحا یشتریب یهاخانواده
 

چگونه  یدر آلبان افتهینجات  افراد
 گذرانند یامورات خود را م

از دو نفر از دوستانمان که به جهت  ریغ به
تمام  ستندیقادر به کار کردن ن یکهولت سن
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 یرانیفراق با حسن ح یمایخبرنگار س یگو
نشده  دهینش یانجمن و سخنان نیا رامونیپ

را در ادامه  یدر آلبان دیجد یدرباره اتفاق ها
 :دیخوان یم

 
 دیدر ابتدا لطف کن یرانیح یآقا جناب

وارد فرقه  یک دییبه طور مختصر بگو
 و چرا اخراجتان کردند؟ دیشد

صدام به  یبعد از سرنگون ۶۸۱۱سال  بنده
که در عراق  ی. بعد از حوادثوستمیسازمان پ

بر خالف  ی. در آلبانمیآمد یآمد به آلبان شیپ
سازمان دوباره شروع به  یالملل نیتعهدات ب
از  یکرد. فرقه هنگام انتقال به آلبان یزندان ساز

 نیب یو سازمان ها کایسفارت آمر تیحما
از اعضا و دوستانم  یکیبود.  اربرخورد یالملل

ساعت  ۱۹از فرقه فرار کرد.  شیچهار سال پ
بعد از فرار او از من خواستند که او را محکوم 

 یو مزدور و خائن خطابش کنم. فشارها مینما
من وارد کردند اما من قبول نکردم  یرو یادیز

مرا اخراج کردند، نجات  تیدر نها نکهیتا ا
 .انجیبه ا میدیرس تیو در نها میافتی

 
در خصوص  یادیها سواالت ز خانواده
 یدر آلبان الیانجمن آس تینحوه فعال

 یرابطه با ساختار نهادها دارند، لطفا در

و  دیده حیما توض یبرا یدر آلبان یقانون
 یگاهیهم اکنون چه جا الیآس دییبفرما
 دارد؟
با  یکشور آلبان دیابتدا الزم است بدان در
از  تیجمع هزار نفر ۱۴۴و  ونیلیم ۱حدود 

کوچک و به اندازه استان  یلیلحاظ مساحت خ
کشور  نیا یتیامن ستمیاست. س رانیگلستان ا

از زمان دوران حکومت انور خوجه  یادگاری
 یشود کارها یوجه نم چیاست و به ه

به شدت رصد  رایدر آن انجام داد ز یرقانونیغ
قرار دارد. همان طور که  نیذره ب ریشود و ز یم

از  تیشده انجمن حما یع رسانقبال هم اطال
به  «الیآس»با نام مخفف  یدر آلبان میمق انیرانیا

 یآلبان یدولت ستمیدر س یصورت کامال قانون
 یقانون ریکه سازمان غ یثبت شده در حال

ثبت نشده و مورد  یکشور چیدر ه نیمجاهد
 ی. بدون مجوز رسمردیگ یقرار نم یحسابرس

 یتیامنو  ییقضا ستمیامکان نداشت که س
 میدهد و ما بتوان تیبه ما اجازه فعال یآلبان

رغم  ی. علمیکن سیرا تأس الیانجمن آس
ما  هیعل نیکه سازمان مجاهد یمنف غاتیتبل

 میتوانست تیداد ما در نها یجدا شده ها انجام م
که  نیو هم میکن افتیرانجمن را د نیمجوز ا
 امیپ کیخود  میشو یثبت قانون میتوانست

فرقه داشت. خانواده ها  یبرا بزرگ یاسیس

 نیا در ییشرکت ها یعنیدعوت کند.  یمراسم
ارتباطات را  نیخصوص ثبت شدند که هم

پمپئو  دیتوان یشما م یعنیکنند،  یهماهنگ م
جشن تولد فرزندتان هم با پرداخت  یرا برا

االن هم اگر به  نی! همدیدعوت کن نهیهز
به  دیاشخاص مراجعه کن نیا یصفحه شخص

. دید دینرخ حضور در مراسم ها را خواه یخوب
و از مناسبات  میودکه ما داخل فرقه ب یهنگام

گفتند،  یبه ما م میخبر نداشت رونیب یایدن
ارادت دارد و  میبه خواهر مر ای! دندینیبیم

که بعدها  یجهان کشته مرده اوست در حال
 نسیزیو ب یهمه باز دارهاید نیا میدیفهم

بر اساس اخبار منابع ما  دیرا هم بدان نیاست. ا
 ۱۴۴حضور در فرقه  یپمپئو برا ریدستمزد اخ

 بوده است. ورویهزار 
 

خانواده ها چه  دییلطفا بفرما انیپا در
 داشته باشند؟ الیتوانند به آس یم یکمک

 یدرخت «الیآس»عرض کنم  خدمتتان
 شیهاشهیو ر یدر آلبان شیهااست که شاخه

قرار  رانیچشم انتظار در ا یهاخانواده انیدر م
 یها تیها و حماما خانواده یاصل هیسرما دارد.

و برطرف  ندهیآنها شو یها تیآنهاست. فعال
بود  یمنف یمسموم و پروپاگاندا غاتیکننده تبل

داد.  یانجام م یدر آلبان نیکه سازمان مجاهد
به مقامات  یتوانست به طور علن یفرقه نم

را با  میکه من اجازه تماس اعضا دیبگو یآلبان
دانست به  یم رایدهم ز ینم شانیخانواده ها

شود اما صداها و  یشر محکوم منقض حقوق ب
 نیخانواده ها بود که مقامات ا نیهم یها لمیف

ها بدانند تک تک  خانواده کرد. داریکشور را ب
را ما ترجمه  دیفرست یکه شما م ییها لمیف

کشور  نیتمام مقامات ا یکرده و برا
از  یدولتمردان آلبان ی. وجدان عموممیفرستیم

 دندیاست و فهم درد شما خانواده ها آگاه شده
. ندیگو یکه مسئوالن فرقه به آنها دروغ م

به  یو نامه نگار امیخانواده ها با ارسال پ
 زیخود ادامه دهند ما فرزندان شما ن یهاتیفعال

 رفت. میروز به روز جلوتر خواه تانیبه دلگرم
 ،یرانیح یتشکر از شما جناب آقا ضمن

که در خدمت شما  میخوشحال شد اریبس
 یها تیموفق یآرزو الیانجمن آس یبرا. میبود

با  یبه زود میدواریو ام میروزافزون دار
 داریشما چشم همه خانواده ها به د یهاتالش
 روشن شود. زانشانیبا عز

 
 
 
 

 «یدر آلبان میمق انیرانیاز ا تیانجمن حما» ییاجرا ریمد یرانیگو با حسن حوگفت
 

 یندر آلبا شیهااست که شاخه یدرخت «الیآس»
 قرار دارد یرانیا یهاخانواده انیدر م شیهاشهیرو 
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برای پیگیری ادعای خود باید به دادگاه بین 
یران را متهم کند. برخورد با یک المللی برود و ا

سفارت صرفا به عنوان یک ادعا غیر قابل باور 
کمونیست های آلبانیایی،  ۶۴۹۱است. در سال 

آمریکایی ها را از این طریق از آلبانی بیرون 
کردند. این همان سناریویی است که اکنون در 
حال تکرار است. آلبانی چهره یک کشور اوباش 

ی دهد. یازیچی با بیان و افراطی را نشان م
اینکه قوانین بین المللی و کنوانسیون وین پس 
از اشغال سفارت ایران نقض شد، گفت: ایران 
حق دارد آلبانی را به دادگاه بکشاند. این یک 
جنگ جهانی است که آمریکایی ها به خاطر 
اسرائیل دارند با جهان عرب می کنند و از سال 

ده است. با ایجاد اسرائیل شروع ش ۶۴۹۱
آمریکایی ها و اسرائیلی ها چهار بار با اعراب 
جنگ کرده اند. در کشورهای کوچک مسلمان 
مانند آلبانی، جایی که آمریکایی ها از کودتای 

با اخراج اعراب دست به تهاجم زدند و  ۴۹
بسیاری از بنیادهای اسالمی را بستند. این 
دستور کار جنگ جهانی است که آمریکا و 

لیه اسالم می کنند. وزیر ژاچکا اسرائیل ع
کنوانسیون وین را نخوانده است. اگر ایران 
بخواهد می تواند آلبانی را به دادگاه بکشاند و 

 غرامت دریافت کند.
 
 

88 42 

 بازتاب

 

 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

اقدام اخیر دولت آلبانی یک رسوایی است و 
باعث رسوایی دیپلماتیک در سطح بین المللی 

 برای این کشور می شود.
تحلیلی فراق، -گزارش پایگاه خبریبه 

اولسی یازیچی، روزنامه نگار و استاد تاریخ 
آلبانی، از طریق ارتباط اسکایپ در بخش 

در مورد تصمیم  «MCN»خبری تلویزیون
دولت این کشور برای قطع روابط دیپلماتیک با 

 ایران صحبت کرد.
تصمیم ادی راما را یک رسوایی « یازیچی»

می گوید تروریستی  دیپلماتیک می داند و
نامیدن یک سفارت اتهامی بی سابقه است. به 
گفته یازیچی، این تصمیم برای جلب رضایت 
آمریکایی ها و اسرائیل اتخاذ شده است. یازیچی 
این احتمال را رد نمی کند که حمله سایبری 
در آلبانی توسط خود اسرائیل انجام شده باشد 

ی گوید که تا ایران را مقصر بداند. این مورخ م
همه چیز می توانست اتفاق بیفتد زیرا اسرائیل 
از توافق هسته ای ایران و آمریکا وحشت زده 
بود. نخست وزیر تاکنون هیچ مدرکی برای 
اثبات اینکه این حمله توسط ایران انجام شده 

های اسرائیلی است ارائه نکرده است. از رسانه
ه ترین منفعت از آنچتوان دریافت که بزرگمی

در حال رخ دادن است، برای اسرائیل است. 

شبهاتی که در بسیاری از محافل مطرح می 
شود این است که این حمله سایبری توسط 
اسرائیل انجام شده است. اقدام دولت آلبانی یک 
رسوایی است و باعث رسوایی دیپلماتیک در 
سطح بین المللی می شود. راما با یک مقر 

یست رفتار می کند تا دیپلماتیک به عنوان ترور
آمریکایی ها و اسرائیلی ها را خوشحال کند. 
صداهای زیادی وجود دارند که فکر می کنند 
این همه غوغا احتماالً مربوط به توافق هسته 
ای است. اسرائیل از توافق هسته ای ایران و 
آمریکا وحشت زده است. رژیم اسرائیل سابقه 

مقصر طوالنی در انجام حمالت تروریستی و 
 دانستن اشخاص ثالث دارد.

آلبانی با دست گیری از مجاهدین خلق 
)فرقه تروریستی رجوی( به میدان نبرد اسرائیل 
و جهان اسالم تبدیل شده است. این جنگی 
است که اسرائیل و آمریکا علیه مردم مسلمان 
به راه انداخته اند. کاری که نخست وزیر انجام 

سرائیل است. می دهد یک هدیه یا پاداش به ا
هک کردن طبیعی است. صدها سایت ایرانی از 
آلبانی توسط سازمان تروریستی مجاهدین 
خلق هک شدند. کشورهای بزرگ روابط 
دیپلماتیک خود را قطع نمی کنند، حتی اگر 
سایت آلبانیایی توسط ایران هک شود. کشور ما 

  رانیبه ا «الیآس»گزارش سفر مسئوالن 
 

 شودیمحقق م یها به زودخانواده خواسته

 
 باشد یآن م قمانع از تحق یآنها بوده و رجو نهیریکه خواسته د زانشانیداده شد که ارتباط با عز دیبه خانواده ها نو دارید نیدر ا

 تیوضع نیاز آخر یگزارش زین الیفعال در آس یبرقرار شد و اعضا یبا آلبان یریبرگزار شده، ارتباط تصو یتمام نشست ها در زود محقق گردد. یبه زود 
 خلق ارائه دادند نیداخل اردوگاه مجاهد
 

عالوه بر حضور در  الیآس ییایآلبان نیمسئول
حسن  یخانواده آقا همانیع خانواده ها مجم
از  یابودند و شمه الیآس ییاجرا ریمد یرانیح

مشاهده کردند.  نهیرا به ع یرانیا یمهمان نواز
 ،یرانیمدت حسن ح نیزحمات ا دارید نیدر ا

 ریمورد تقد یدر آلبان انشدوستان و همکار
 مهمانان قرار گرفت.

گزارش انجمن نجات، مهمانان انجمن  به
سفر عازم تهران شدند و در  نینجات پس از ا

 یاز خانواده ها که از شهرها یجمع بزرگ
 نی. در اافتندیآمده بودند حضور  رانیمختلف ا

داده شد که ارتباط با  دیبه خانواده ها نو دارید
 یآنها بوده و رجو نهیریکه خواسته د زانشانیعز

زود محقق  یباشد به زود یآن م قمانع از تحق
برگزار شده، ارتباط  یتمام نشست ها در گردد.
فعال در  یبرقرار شد و اعضا یبا آلبان یریتصو
داخل  تیوضع نیاز آخر یگزارش زین الیآس

 خلق ارائه دادند. نیاردوگاه مجاهد
 

ضمن  یاز آلبان «الیآس»انجمن  نیمسئول
عضو انجمن  یهابا خانواده رانیحضور در ا

 کردند. دارینجات د
 رعاملیگزارش فراق، به دنبال دعوت مد به

 یاز جانب خانواده ها ران،یانجمن نجات ا
 ،یدر آلبان یقر فرقه رجوگرفتار در م یاعضا
 ریو والدم یتاناس یجرج ،یمرسول ریداشام

از  تیانجمن حما ییایآلبان نیاز مسئول یزیو
( صبح پنجشنبه الی)آس یدر آلبان میمق انیرانیا

عازم  میتهران و مستق ردوا ۶۹۴۶خرداد  ۶۴
 اصفهان شدند.

حضور  یاصفهان یها در جمع خانواده ها آن
خود در  یها تیاز فعال یزارشو به ارائه گ افتندی

و  یفرقه رجو دگانید بیکمک به آس یراستا
که در  یو حقوق بشر یاقدامات فرهنگ گرید

صورت گرفته است پرداخته و به سؤاالت  یآلبان
 حاضران پاسخ دادند.

مقصد مهمانان انجمن نجات، شهر  نیدوم
 نیا یبود که در جمع خانواده ها رازیش

درد دل آنها  یو پا حاضر شدند زیشهرستان ن
به  طیکردند که شرا یدوارینشسته و ابراز ام

که  یبهتر شده و با توجه به اقدامات یزود
 یصورت گرفته است احتمال امکان برقرار

 شود. شتریب زانشانیارتباط خانواده ها با عز
مهمانان مشهد مقدس بود.  نیسوم ا مقصد

 
 نگار آلبانیاییاظهارات جنجالی روزنامه

 ایران حق دارد آلبانی را به دادگاه بکشاند
  رسوایی دیپلماتیک 

  احتمال دارد حمله سایبری در آلبانی توسط اسرائیل انجام شده باشد 
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 میز خبر
 
 
 

 …بزرگ برچهره او نشست
من اجازه تماس با خانواده ام را  انیسال یط

مادرم قبل از فوتش در  نکهیبا ا ینداشتم و حت
 نیمجاهد یخواست تماس با من را داده بود ول

به من اطالع نداده بودند و اجازه تماس  یحت
با من حرف  نتوانسته بود نکهیندادند. مادرم از ا

 من را بشنود فوت کرد. یبزند و صدا
بارها خانواده ام پشت درب  انیسال نیا یط

اجازه مالقات با من  یآمدند ول یبرتیاشرف و ل
خانواده ام  هیعل دیرا نداشتن و هربار با

 یکردم و متن ها و نوشته ها یم یریموضعگ
 کردم. یم سیآنها را دستنو

جداشدم  نیاز مجاهد ۹۹اواخر اسفند  من
 نیچون که در ا ریتاخ میون کسالیالبته با 

دادند. من  یبه من نم ییمدت  اجازه جدا
در نشست ها و مراسم ها شرکت  کسالیحدود 

به  یبودم ول ییکردم، خواهان جدا ینم
خواستند مرا وادار به  یمختلف م یشکلها

 استمن چند بار در خو  یماندن بکنند ول
صرار کردم و با تحمل را تکرار کردم و ا مییجدا
تا  ستادمیحرفم ا یرو اریبس یها یسخت

 جداشدم.
 یاز جداشدن از فرقه هر ماه که برا بعد

کردم.  یمراجعه م نیگرفتن ماهانه به مجاهد
خودشان را  یبرگه و متن و نوشته ها کی

را  نیگفتند ا یگذاشتند و م یمن م یجلو
کن و امضا کن تا ما پول ماهانه تو  سیدست نو

 نیا انیجداشده در جر ی. اکثر بچه هامیا بدهر
آنها با من  یو شکنجه روح نیمجاهد تیجنا

 هستند.
از آنها  کسالیکه دارم  یماریب لیبه دل من

 شتریخواهش کردم که پول ماهانه من را ب
 یط یکنم ول هیرا ته میکه بتوانم داروها دیکن

 یکار را نکردند و م نیهرگز ا میو ن کسالی نیا
که به شما  میهست هیریخ ادیمگر ما بن گفتند

دانست  یکه م ییفرقه از کمک ها نی. امیبده
کرد  یم غیاست در یاتیمن ح ثالمن وام یبرا

سازمان  نیا ییکه تمام اموال و دارا یدرحال
جلب  یحاصل سالها عمر ما است اما برا

خرج  ونهایلیمصرف م یب انیاز خارج تیحما
درد و  انیالس نیچه من در ا اگر کند. یم

که هنوز هم آثار دردناک  دمیعذاب فراوان کش
با من همراه است اما هر چه بود آن  انیآن سال

و من  دیرس انیکابوس وحشتناک و دراز به پا
با مهر خانواده و کمک دوستان و دردها را 

 را دوباره خواهم ساخت.  میفراموش و زندگ
 
 

که از  الدیمشهور به م یبهشت یمصطف
چند وقت پیش در بیرون از فرقه زندگی         

 ییجدا یرسم هیانیبا انتشار بمی کرد سرانجام 
 اعالم کرد. یخود را از فرقه رجو

که منتشر  یاهیانیدر ب یگزارش فراق، و به
ود آن کابوس وحشتناک و کرد، گفت: هر چه ب

و من با مهر خانواده و کمک  دیرس انیدراز به پا
را دوباره  میدوستان و دردها را فراموش و زندگ

 خواهم ساخت. 
 آمده است: یبهشت هیانیمتن ب در

آبان  ۱۲متولد  یبهشت یمصطف نجانبیا
 یو علن یرسم ییجدا لهینوسیتهران، بد ۲۶۳۱

  ا اعالمر نیخود از فرقه سازمان مجاهد
 کنم.یم

 کی قیاز طر ۲۶۳۱سال  وریدر شهر من
 تیبه نام محسن که اصل نیمجاهد یقاچاقچ

خارج شدم و به  رانیبود از مرز ا یسنندج یو
سراغ  یبودم. آنجا فرد هیروز در ترک ۱مدت 

 رجیفرد ا نیکه ا دمیمن آمد که بعدها فهم
بود  نیهوادار مجاهد هیبوده که در ترک یمصداق
 شد. یشناخته م دیام حمو با ن
تو را به  میخواه یبه من گفت ما م یو

 یبرا دیقبلش با یول میببر ییاروپا یکشورها
. از ی)ع( به عراق برونیحرم امام حس ارتیز

 هیمانیمن را به کردستان عراق و سل هیمرز ترک
 گاهیپا لیبردند. بعد از چند روزدر بغداد تحو

 نیبه نام پرو یزن گاهیپا نیدادند. درا نیمجاهد
( با من صحبت کرد و گفت تو را یی)زهره شفا
تو حل و فصل  یتا کارها میبر یبه کمپ م

. من به آنها گفتم میبشود و به اروپا منتقل کن
 ینزد برادرم )مرتض هیمن قرار بود در ترک

گفت  نی( بروم و با او کار کنم. پرویبهشت
ما هست و اون رو حتما  شیبرادرت هم پ

 .ینیبیم
از چند روز مرا به قرارگاه اشرف منتقل  بعد

 کیروز من برادرم را از نزد ۱۱کردن و بعد از 
و مگه  یآمد نجای. برادرم گفت تو چرا به ادمید

تا  نجایا ایگفتن ب نهایگفتم، ا ؟ینرفت هیترک
تو حل و فصل شود  یپناهندگ یادار یکارها

نگفت و فقط  یزی. برادرم چمیکه به اروپا بفرست
 یانداخت و سکوت کرد و غم نییرا پا سرش

 اردبیل استانمرکز       یلاردب استانمرکز      

 

قجر هنوز از  میمر د،نیگویم کارشناسان
نجسته و به  ییلغو شده رها ییکابوس گردهما

نموده  یسع گرید ییجهت وحشت از رسوا
حاصل  یاز ناکام یبرگزار کند تا اندک یمراسم

 .ابدیرخ داده، نجات  یاز افتضاح ها
 یشو نیمهمانان دعوت شده به ا نیب در
به جز جان بولتون که آن هم معلوم  ،یمجاز

 تیشخص چیم االجرت است، هالحال و معلو
 وجود نداشت. یگریشناخته شده د

نفر از  ۱۶ گر،ید یو در تنش نیاز ا شیپ
که  ییو کانادا ییایتالیا ،ییکایآمر یهامقام

فرقه  یسراسر ییجهت شرکت در گردهما
 یآلبان تختیپا رانا،یدر اول مرداد ماه به ت یرجو

شده و  ریفرقه درگ نیآمده بودند با سران ا

قجر عضدانلو، همسر  میکشانِ مرسم کاهمرا
روز نهم مرداد ماه در  ،یمسعود رجو یرشرعیغ

 برگزار شد. یسکوت کامل خبر
به  یرجو یستیگزاش فراق، فرقه ترور به

خود به دستور اربابش  ییدنبال لغو گردهما
آن  یبرا یادیز غاتیو تبل نهیکه هز کایآمر

 نیمکرده بود، روز نهم مرداد و همزمان با دو
ورشکسته  نیروز ماه محرم با دعوت از چند ج

اشرف »در مقر  یمجاز یمراسم یط ،یاسیس
 .اختپرد یکوبیبه رقص و پا« ۶

جرأت  یفرقه حت نجاستیجالب ا نکته
مراسم را نداشته و آن را  نیکردن ا یرسانه ا

کهکشان “پس از گذشت دو روز، با عنوان 
 کرده است. یخبر” اشرف

به  یار داشتنه بودند، لغو شدن مراسم ربطاظه
الزحمه ما را کامل پرداخت د حقیما ندارد و با

 .دیکن
در  یفضاحت بار فرقه رجو شکست

 شانیساالنه خود که برا ییلغو گردهما یماجرا
 میمر یدالر آب خورد، برا ونیلیحدود دو م

نمود  یجهت سع نیقجر قابل تحمل نبود و به ا
سر هم کند  یشب باز همیخ کی ،یدر مراسم

 دایزدن پ سیل یاز آن برا یتا تکه استخوان
 کند.

به دو هزار  نیاکنون دار و ندار مجاهد هم
 کی زین یرسد و از زمان ورود به آلبان ینم روین

فرار  ایجدا شدند « ۶اشرف »سوم اعضا از مقر 
 کردند.
 
 

 اول مرداد ماه ییلغو گردهما یامدهایبه دنبال وحشت از پ

 برگزار شد یدر سکوت کامل خبر« قجر میمر»کشانِ کاه
 روز محرم نیهزمان با دوم«۳اشرف»در  یکوبیقص و پار

 جداشده جدید از فرقه رجوی «یبهشت یمصطف»
 

 را دوباره خواهم ساخت میزندگ

 
 
 
 

در اسنادی که اخیرا از روابط پشت پرده 
دولت آلبانی و فرقه رجوی منتشر شده، 

نفر از زنان سرکرده  ۴مشاهده می شود برای 
در این فرقه کارت هویتی دولتی صادر شده 

 است.
به گزارش فراق، در تصاویر لو رفته از وزارت 

انی، کارت های دولتی به نام های کشور آلب
انسیه مطلبی، منیژه یعقوبی، ثریا ترابی و زهرا 
اسالمی به چشم می خورد که منظور انجام 
کارهای پوششی برای این افراد صادر شده 

 است.
این اسناد چندی پیش توسط گروهی 

در اختیار رسانه های « عدالت وطن»موسوم به 
 آلبانی قرار گرفت.
ناد موجی از تنفر و انزجار از افشای این اس

فرقه رجوی را در جامعه آلبانی به راه انداخته و 
دولت آلبانی نیز راهی به جز اخراج رجوی در 
جهت توسعه کشور و الحاق به اتحادیه اروپا در 

 پیش خود ندارد.

 افشای اسنادی از روابط پشت پرده دولت آلبانی و فرقه رجوی

 نفر از زنان سرکرده ۴صدور کارت دولتی برای 
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محل  نین و مرد در همفرقه از ز نیو مخالف
 روستا اسکان داده شده بودند. کینزد

 یآزاد یسخت و نا امن برا طیشرا نیبا چن ما
کانکس  یشبانه روز تمام م؛یبچه ها تالش کرد

مورد  یرجو مانیخانواده ها از طرف دژخ یها
گرفت، با سنگ، آهن پاره و ذغال  یحمله قرار م

 ریپپدران  گداخته که به طرف مادران و یها
 . کردندیپرتاپ م

هم در  نیذغال ها بنز نیاز هم یدر کنار بعض
که موقع  ختندیر یکوچک م یها شهیش

 شعله ور شود. نیبرخورد با زم
خونخوار و دجال با مادران  مانیدژخ یوقت

االن  ایکردند آ یگونه رفتار م نیا ریپدران پ و

 خواهند کرد؟ یو نفرات رحم الیبه انجمن آس
نجات  یاند که تک تک اعضاد یفرقه م 

 یفرقه آگاه نیرهبر ا یطانیاز افکار ش افتهی
سال تمام  ۶۳داند که محمود دهقان  یدارند، م
 نیفرقه اطالع کامل دارد، ا اتیجنا یاز تمام

دانند جداشده ها  یم انیشرمان و دروغ گویب
 ریآگاه به اطراف خود هستند که غ یبه قدر

به  یضعف نقطه طیشرا نیممکن است در ا
 یتمام اعضا دانندیبدهند، م یرجو مانیدژخ

 یرجو سمیدهه از ترور نیچند الیانجمن آس
 ونمن بمان و بتاز، چ یالیزخم خوردند. آس

چون عشق  غران و ریخروشان، چون ش یایدر
 .دانیجاو شهیهم

 

 میکرد یسع هز در هوا معلق بود. دوبارشبانه رو
و  میریبگ سیمجوز وصل دکل را از ارتش و پل

و  یکش ابانیبعد از آن اجازه حمل کانکس و خ
. به میرا هم گرفت یو کاشت سبز یدرخت کار
را در درب جنوب  یعاد یزندگ کیهر صورت 

 .میآغاز کرد
محل استقرار  کینزد یینماند روستا ناگفته

ر درب جنوب بود که از طرفداران خانواده ها د
سرسخت فرقه بودند و نفر به نفر آن ها مسلح 

 نیاز فرقه و از ا یکس یشده بودند تا اگر زمان
روستا  نیهم یمحل قصد فرار داشته باشد اهال

از  یخاطر کس نیکنند. به هم کیشل یبه و
 هادهیفرار کند و تمام بر توانست یمحل نم نیا

22 82 

 پرونده
 
 

 اردبیل تاناسمرکز       اردبیل استانمرکز      

که دخترها با هم  میدید کیچند مقر به نزد
به  عایزدند و تا متوجه ما شدند سر یقدم م

مقرها را  نیعراق گفت ا سیدرون مقر رفتند. پل
 ریهمه مختص به دختران و زنان اس دینیب یم

 یاز افراد مخالف با رجو یضاست و بعدر فرقه 
 هستند. ۱۳و مقر  هانیا نیدر ب هم

. میها رساند اجیرا به پشت س خودمان
ها حمله ور شدند. با  ینفرات فرقه مثل وحش

حرکات زننده و با سنگ زدن و  داد،یداد و ب
شکسته و  شهیپرت کردن آهن، سنگ، ش

 یبه هر نحو ممکن م کیرک یفحش ها
 ع حرف زدن خانواده ها شوند.خواستند مان
حضور خانواده ها در درب  تیحساس
عنوان  چیفرقه به ه یعنیباال بود.  اریجنوب بس

درب برسد  نیخانواده به ا یخواست که پا ینم
و  میشد یمکان مستقر م نیچون اگر ما در ا

 یبودند، صدا دهیکه بر یدختران و زنان و کسان
 یصداها و جداشدگان و به خصوص خانواده

و مسعود  میمر ییکه رقص رها یبتول سلطان
 یبا هزاران زن را افشا کرده بود، م یرجو
و به طبع دختران و زنان از فساد  دندیشن

 شدند. یفرقه باخبر م یپنهان
 میخواست یکه م تیاز چند روز فعال بعد

از طرف ارتش عراق  م،یبلندگوها را نصب کن
زه ندارند به ها اجاخانواده گریدستور دادند که د

. به میدیرا پرس لیدرب جنوب بروند. ما هم دل
 نیاعالم کردند ا نیما گفتند فرماندهان مجاهد

سپاه هستند  یروهایاز ن ستند،ینفرات خانواده ن
 سیدارند. مجدد فرمانده پل یگذارو قصد بمب

عراق به مقر خانواده ها آمد و گفت به ما دستور 
. میها را بگرد خانواده لیوسا یدادند که تمام

جستجوها آغاز شد و بعد از چهار ساعت دست 
شدند.  نیاز مقر خانواده ها سوار ماش یخال

را صدا زدم گفتم اصل بمب را  سیفرمانده پل
کجاست؟ با تعجب گفت  دیدان یم دینکرد دایپ

نعم،گفتم در قلب مادران و خواهران، برو به 
 دایفرمانده هان فرقه بگو ما بمب اصل را پ

 .ستیقابل حمل ن یول میردک
گذشته بود  انیجر نیهفته از ا کی قایدق

 یگفت، خانواده ها م سیکه همان فرمانده پل
 یخدا یتوانند در درب جنوب مستقر شوند. وا

معجزه بود. معجزه محبت و  کی نیمن ا
را  ریاز مادران پ ییااستقامت خانواده ها. عده

انواده و با چند خ میمقابل درب اسد مستقر کرد
درب جنوب با حدود  فجوان به طر بایتقر

. احمد میحرکت کرد یپوریش یبلندگو ستیب
 یفن لیآچارفرانسه و به فوت و فن وسا یهاجر

. میها بست اجیآگاه بود. اول بلند گوها را به س
. میمنوال حرکت کرد نیبه هم ییچند هفته ا

داد. خاک پودر شده عراق  یگرما به ما امان نم

 یهاابانیبود.گرما در ب ۳۹مرداد ماه سال 
 میداشت می. تصمکردیم دادیخشک عراق ب
ه چشم انتظار از درب اسد ب یهمراه خانواده ها

 نی. هرچند امیطرف درب جنوب حرکت کن
داشت و نفرات  یادیز اریفاصله خطرات بس

 شهیشده فرقه با سنگ، آهن پاره و ش ریاج
 یشکسته به طرف خانواده ها حمله ور م

مدت از زندان  نیکه در ا یکسان یشدند، ول
داشتند که  دیتاک اریاشرف فرار کرده بودند بس

 .دیهرچه زودتر درب جنوب مستقر شو
از چند ماه مجوز حرکت از ارتش و  بعد

. میعراق را که در آنجا مستقر بودند، گرفت سیپل
خانم  ،ییرزایخانم م ،یمن بودم و احمد هاجر

. با یو مرحوم خانم شوکت قاسم دفریحم
چند سرباز لندکروز ارتش عراق و  یها نیماش

به طرف درب جنوب حرکت  سیارتش و پل
حرکت  یبود. از ابتدا یدیشد ی. گرمامیکرد

را  هیشده فرقه متوجه شدند و بق ریما، نفرات اج
هم خبردار کردند که خانواده ها به طرف درب 

 دیطول نکش قهیدق ۱۱ بایروند. تقر یجنوب م
ها با سنگ و  نیکه نفرات فرقه به طرف ماش

 یرو یهم به سخت نیآهن حمله ور شدند. ماش
ورت با . به هرصکردینرم حرکت م یخاک ها

که به  ییو فحش ها و سنگ ها دهایتهد مامت
. از میدیبه درب جنوب رس خوردیها م نیماش

 پرونده ای که مسکوت مانده است

 یهاکه زباله ییایمرگ مشکوک کارگر آلبان

 کردیرا جمع م« ۳اشرف »

 
 

  کامال مشکوک است. یندارد و مرگ و
به خبرنگار فراق  یمنابع محل نیهمچن

کارگر با  نیگفتند که فرقه از موضوع ارتباط ا
خبردار شده بود و به « ۶اشرف» یناراض یاعضا
جان کارگر  فیثنقشه ک کیجهت در  نیهم

 را گرفته است. چارهیب

که  ییایکارگر آلبانپرونده مرگ فجیع 
هنوز  کرد یرا جمع م« ۶اشرف » یهازباله

پس از گذشت دو ماه و نیم مسکوت مانده 
 است.

که کارگر  «یشعبان جِن»به گزارش فراق، 
در منطقه مانز  یجمع کن بخش خصوصزباله 
به داخل محفظه  تیرماه ۲۳بوده،  یآلبان

شد و به طرز  دهیزباله کش یجمع آور یخودرو
 جان باخت. یعیفج

شد  یکه گفته م نجاستیمهم ا نکته
رابطه « ۶اشرف »مقر  یاعضا ینامبرده با برخ

برقرار کرده بود و چون اعضا به او  یدوست
جازه خروج از مقر را ا ایگفتند که فرصت یم

آمده  شیکه پ یهم با اعتماد نسب یندارند و
 ایآن ها شارژ تلفن همراه  یبرا یبود هر از گاه

 لیو به آنها تحو کرده هیدست دوم ته یگوش
 نیکه پرونده درگذشت ا یکارشناسان داد. یم

کردند، گزارش  یکارگر بخت برگشته را بررس
گاه جمع بودن دست زهیدادند با توجه به مکان

 «یشعبان جِن»که  نیزباله، امکان ا یآور
شده وجود  دهیناخواسته به داخل محفظه کش

مشکوک در فرقه  یمرگ ها موضوع 
ار خبااز گذشته تا کنون مطرح بوده اما  یرجو

 عواقب شودمیمنتشر  اخیرا کهناگواری 
از  شیرا پش است که هشدار توجهی به آنبی

 ییاینگاران و فعاالن حقوق بشر آلبانروزنامه نیا
 بودند.  داده

 
 

 من بتاز ی«الیآس»
 چشم به راه یمادر - معصومه



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 8 

حل
ی ت

خبر
ه 

جل
م

ی
یل

 

     1041تابستان    ا  23 شماره

 
 
 
 

3 
 پرونده

 

     1041تابستان    ا  23 شماره

 
 
 
 

 فــراق نامه

3 
 فــراق نامه

3 

 
ی

یل
حل

ی ت
خبر

ه 
جل

م
 

محل  نین و مرد در همفرقه از ز نیو مخالف
 روستا اسکان داده شده بودند. کینزد

 یآزاد یسخت و نا امن برا طیشرا نیبا چن ما
کانکس  یشبانه روز تمام م؛یبچه ها تالش کرد

مورد  یرجو مانیخانواده ها از طرف دژخ یها
گرفت، با سنگ، آهن پاره و ذغال  یحمله قرار م

 ریپپدران  گداخته که به طرف مادران و یها
 . کردندیپرتاپ م

هم در  نیذغال ها بنز نیاز هم یدر کنار بعض
که موقع  ختندیر یکوچک م یها شهیش

 شعله ور شود. نیبرخورد با زم
خونخوار و دجال با مادران  مانیدژخ یوقت

االن  ایکردند آ یگونه رفتار م نیا ریپدران پ و

 خواهند کرد؟ یو نفرات رحم الیبه انجمن آس
نجات  یاند که تک تک اعضاد یفرقه م 

 یفرقه آگاه نیرهبر ا یطانیاز افکار ش افتهی
سال تمام  ۶۳داند که محمود دهقان  یدارند، م
 نیفرقه اطالع کامل دارد، ا اتیجنا یاز تمام

دانند جداشده ها  یم انیشرمان و دروغ گویب
 ریآگاه به اطراف خود هستند که غ یبه قدر

به  یضعف نقطه طیشرا نیممکن است در ا
 یتمام اعضا دانندیبدهند، م یرجو مانیدژخ

 یرجو سمیدهه از ترور نیچند الیانجمن آس
 ونمن بمان و بتاز، چ یالیزخم خوردند. آس

چون عشق  غران و ریخروشان، چون ش یایدر
 .دانیجاو شهیهم

 

 میکرد یسع هز در هوا معلق بود. دوبارشبانه رو
و  میریبگ سیمجوز وصل دکل را از ارتش و پل

و  یکش ابانیبعد از آن اجازه حمل کانکس و خ
. به میرا هم گرفت یو کاشت سبز یدرخت کار
را در درب جنوب  یعاد یزندگ کیهر صورت 

 .میآغاز کرد
محل استقرار  کینزد یینماند روستا ناگفته

ر درب جنوب بود که از طرفداران خانواده ها د
سرسخت فرقه بودند و نفر به نفر آن ها مسلح 

 نیاز فرقه و از ا یکس یشده بودند تا اگر زمان
روستا  نیهم یمحل قصد فرار داشته باشد اهال

از  یخاطر کس نیکنند. به هم کیشل یبه و
 هادهیفرار کند و تمام بر توانست یمحل نم نیا
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 اردبیل تاناسمرکز       اردبیل استانمرکز      

که دخترها با هم  میدید کیچند مقر به نزد
به  عایزدند و تا متوجه ما شدند سر یقدم م

مقرها را  نیعراق گفت ا سیدرون مقر رفتند. پل
 ریهمه مختص به دختران و زنان اس دینیب یم

 یاز افراد مخالف با رجو یضاست و بعدر فرقه 
 هستند. ۱۳و مقر  هانیا نیدر ب هم

. میها رساند اجیرا به پشت س خودمان
ها حمله ور شدند. با  ینفرات فرقه مثل وحش

حرکات زننده و با سنگ زدن و  داد،یداد و ب
شکسته و  شهیپرت کردن آهن، سنگ، ش

 یبه هر نحو ممکن م کیرک یفحش ها
 ع حرف زدن خانواده ها شوند.خواستند مان
حضور خانواده ها در درب  تیحساس
عنوان  چیفرقه به ه یعنیباال بود.  اریجنوب بس

درب برسد  نیخانواده به ا یخواست که پا ینم
و  میشد یمکان مستقر م نیچون اگر ما در ا

 یبودند، صدا دهیکه بر یدختران و زنان و کسان
 یصداها و جداشدگان و به خصوص خانواده

و مسعود  میمر ییکه رقص رها یبتول سلطان
 یبا هزاران زن را افشا کرده بود، م یرجو
و به طبع دختران و زنان از فساد  دندیشن

 شدند. یفرقه باخبر م یپنهان
 میخواست یکه م تیاز چند روز فعال بعد

از طرف ارتش عراق  م،یبلندگوها را نصب کن
زه ندارند به ها اجاخانواده گریدستور دادند که د

. به میدیرا پرس لیدرب جنوب بروند. ما هم دل
 نیاعالم کردند ا نیما گفتند فرماندهان مجاهد

سپاه هستند  یروهایاز ن ستند،ینفرات خانواده ن
 سیدارند. مجدد فرمانده پل یگذارو قصد بمب

عراق به مقر خانواده ها آمد و گفت به ما دستور 
. میها را بگرد خانواده لیوسا یدادند که تمام

جستجوها آغاز شد و بعد از چهار ساعت دست 
شدند.  نیاز مقر خانواده ها سوار ماش یخال

را صدا زدم گفتم اصل بمب را  سیفرمانده پل
کجاست؟ با تعجب گفت  دیدان یم دینکرد دایپ

نعم،گفتم در قلب مادران و خواهران، برو به 
 دایفرمانده هان فرقه بگو ما بمب اصل را پ

 .ستیقابل حمل ن یول میردک
گذشته بود  انیجر نیهفته از ا کی قایدق

 یگفت، خانواده ها م سیکه همان فرمانده پل
 یخدا یتوانند در درب جنوب مستقر شوند. وا

معجزه بود. معجزه محبت و  کی نیمن ا
را  ریاز مادران پ ییااستقامت خانواده ها. عده

انواده و با چند خ میمقابل درب اسد مستقر کرد
درب جنوب با حدود  فجوان به طر بایتقر

. احمد میحرکت کرد یپوریش یبلندگو ستیب
 یفن لیآچارفرانسه و به فوت و فن وسا یهاجر

. میها بست اجیآگاه بود. اول بلند گوها را به س
. میمنوال حرکت کرد نیبه هم ییچند هفته ا

داد. خاک پودر شده عراق  یگرما به ما امان نم

 یهاابانیبود.گرما در ب ۳۹مرداد ماه سال 
 میداشت می. تصمکردیم دادیخشک عراق ب
ه چشم انتظار از درب اسد ب یهمراه خانواده ها

 نی. هرچند امیطرف درب جنوب حرکت کن
داشت و نفرات  یادیز اریفاصله خطرات بس

 شهیشده فرقه با سنگ، آهن پاره و ش ریاج
 یشکسته به طرف خانواده ها حمله ور م

مدت از زندان  نیکه در ا یکسان یشدند، ول
داشتند که  دیتاک اریاشرف فرار کرده بودند بس

 .دیهرچه زودتر درب جنوب مستقر شو
از چند ماه مجوز حرکت از ارتش و  بعد

. میعراق را که در آنجا مستقر بودند، گرفت سیپل
خانم  ،ییرزایخانم م ،یمن بودم و احمد هاجر

. با یو مرحوم خانم شوکت قاسم دفریحم
چند سرباز لندکروز ارتش عراق و  یها نیماش

به طرف درب جنوب حرکت  سیارتش و پل
حرکت  یبود. از ابتدا یدیشد ی. گرمامیکرد

را  هیشده فرقه متوجه شدند و بق ریما، نفرات اج
هم خبردار کردند که خانواده ها به طرف درب 

 دیطول نکش قهیدق ۱۱ بایروند. تقر یجنوب م
ها با سنگ و  نیکه نفرات فرقه به طرف ماش

 یرو یهم به سخت نیآهن حمله ور شدند. ماش
ورت با . به هرصکردینرم حرکت م یخاک ها

که به  ییو فحش ها و سنگ ها دهایتهد مامت
. از میدیبه درب جنوب رس خوردیها م نیماش

 پرونده ای که مسکوت مانده است

 یهاکه زباله ییایمرگ مشکوک کارگر آلبان

 کردیرا جمع م« ۳اشرف »

 
 

  کامال مشکوک است. یندارد و مرگ و
به خبرنگار فراق  یمنابع محل نیهمچن

کارگر با  نیگفتند که فرقه از موضوع ارتباط ا
خبردار شده بود و به « ۶اشرف» یناراض یاعضا
جان کارگر  فیثنقشه ک کیجهت در  نیهم

 را گرفته است. چارهیب

که  ییایکارگر آلبانپرونده مرگ فجیع 
هنوز  کرد یرا جمع م« ۶اشرف » یهازباله

پس از گذشت دو ماه و نیم مسکوت مانده 
 است.

که کارگر  «یشعبان جِن»به گزارش فراق، 
در منطقه مانز  یجمع کن بخش خصوصزباله 
به داخل محفظه  تیرماه ۲۳بوده،  یآلبان

شد و به طرز  دهیزباله کش یجمع آور یخودرو
 جان باخت. یعیفج

شد  یکه گفته م نجاستیمهم ا نکته
رابطه « ۶اشرف »مقر  یاعضا ینامبرده با برخ

برقرار کرده بود و چون اعضا به او  یدوست
جازه خروج از مقر را ا ایگفتند که فرصت یم

آمده  شیکه پ یهم با اعتماد نسب یندارند و
 ایآن ها شارژ تلفن همراه  یبرا یبود هر از گاه

 لیو به آنها تحو کرده هیدست دوم ته یگوش
 نیکه پرونده درگذشت ا یکارشناسان داد. یم

کردند، گزارش  یکارگر بخت برگشته را بررس
گاه جمع بودن دست زهیدادند با توجه به مکان

 «یشعبان جِن»که  نیزباله، امکان ا یآور
شده وجود  دهیناخواسته به داخل محفظه کش

مشکوک در فرقه  یمرگ ها موضوع 
ار خبااز گذشته تا کنون مطرح بوده اما  یرجو

 عواقب شودمیمنتشر  اخیرا کهناگواری 
از  شیرا پش است که هشدار توجهی به آنبی

 ییاینگاران و فعاالن حقوق بشر آلبانروزنامه نیا
 بودند.  داده
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 میز خبر
 
 
 

 …بزرگ برچهره او نشست
من اجازه تماس با خانواده ام را  انیسال یط

مادرم قبل از فوتش در  نکهیبا ا ینداشتم و حت
 نیمجاهد یخواست تماس با من را داده بود ول

به من اطالع نداده بودند و اجازه تماس  یحت
با من حرف  نتوانسته بود نکهیندادند. مادرم از ا

 من را بشنود فوت کرد. یبزند و صدا
بارها خانواده ام پشت درب  انیسال نیا یط

اجازه مالقات با من  یآمدند ول یبرتیاشرف و ل
خانواده ام  هیعل دیرا نداشتن و هربار با

 یکردم و متن ها و نوشته ها یم یریموضعگ
 کردم. یم سیآنها را دستنو

جداشدم  نیاز مجاهد ۹۹اواخر اسفند  من
 نیچون که در ا ریتاخ میون کسالیالبته با 

دادند. من  یبه من نم ییمدت  اجازه جدا
در نشست ها و مراسم ها شرکت  کسالیحدود 

به  یبودم ول ییکردم، خواهان جدا ینم
خواستند مرا وادار به  یمختلف م یشکلها

 استمن چند بار در خو  یماندن بکنند ول
صرار کردم و با تحمل را تکرار کردم و ا مییجدا
تا  ستادمیحرفم ا یرو اریبس یها یسخت

 جداشدم.
 یاز جداشدن از فرقه هر ماه که برا بعد

کردم.  یمراجعه م نیگرفتن ماهانه به مجاهد
خودشان را  یبرگه و متن و نوشته ها کی

را  نیگفتند ا یگذاشتند و م یمن م یجلو
کن و امضا کن تا ما پول ماهانه تو  سیدست نو

 نیا انیجداشده در جر ی. اکثر بچه هامیا بدهر
آنها با من  یو شکنجه روح نیمجاهد تیجنا

 هستند.
از آنها  کسالیکه دارم  یماریب لیبه دل من

 شتریخواهش کردم که پول ماهانه من را ب
 یط یکنم ول هیرا ته میکه بتوانم داروها دیکن

 یکار را نکردند و م نیهرگز ا میو ن کسالی نیا
که به شما  میهست هیریخ ادیمگر ما بن گفتند

دانست  یکه م ییفرقه از کمک ها نی. امیبده
کرد  یم غیاست در یاتیمن ح ثالمن وام یبرا

سازمان  نیا ییکه تمام اموال و دارا یدرحال
جلب  یحاصل سالها عمر ما است اما برا

خرج  ونهایلیمصرف م یب انیاز خارج تیحما
درد و  انیالس نیچه من در ا اگر کند. یم

که هنوز هم آثار دردناک  دمیعذاب فراوان کش
با من همراه است اما هر چه بود آن  انیآن سال

و من  دیرس انیکابوس وحشتناک و دراز به پا
با مهر خانواده و کمک دوستان و دردها را 

 را دوباره خواهم ساخت.  میفراموش و زندگ
 
 

که از  الدیمشهور به م یبهشت یمصطف
چند وقت پیش در بیرون از فرقه زندگی         

 ییجدا یرسم هیانیبا انتشار بمی کرد سرانجام 
 اعالم کرد. یخود را از فرقه رجو

که منتشر  یاهیانیدر ب یگزارش فراق، و به
ود آن کابوس وحشتناک و کرد، گفت: هر چه ب

و من با مهر خانواده و کمک  دیرس انیدراز به پا
را دوباره  میدوستان و دردها را فراموش و زندگ

 خواهم ساخت. 
 آمده است: یبهشت هیانیمتن ب در

آبان  ۱۲متولد  یبهشت یمصطف نجانبیا
 یو علن یرسم ییجدا لهینوسیتهران، بد ۲۶۳۱

  ا اعالمر نیخود از فرقه سازمان مجاهد
 کنم.یم

 کی قیاز طر ۲۶۳۱سال  وریدر شهر من
 تیبه نام محسن که اصل نیمجاهد یقاچاقچ

خارج شدم و به  رانیبود از مرز ا یسنندج یو
سراغ  یبودم. آنجا فرد هیروز در ترک ۱مدت 

 رجیفرد ا نیکه ا دمیمن آمد که بعدها فهم
بود  نیهوادار مجاهد هیبوده که در ترک یمصداق
 شد. یشناخته م دیام حمو با ن
تو را به  میخواه یبه من گفت ما م یو

 یبرا دیقبلش با یول میببر ییاروپا یکشورها
. از ی)ع( به عراق برونیحرم امام حس ارتیز

 هیمانیمن را به کردستان عراق و سل هیمرز ترک
 گاهیپا لیبردند. بعد از چند روزدر بغداد تحو

 نیبه نام پرو یزن گاهیپا نیدادند. درا نیمجاهد
( با من صحبت کرد و گفت تو را یی)زهره شفا
تو حل و فصل  یتا کارها میبر یبه کمپ م

. من به آنها گفتم میبشود و به اروپا منتقل کن
 ینزد برادرم )مرتض هیمن قرار بود در ترک

گفت  نی( بروم و با او کار کنم. پرویبهشت
ما هست و اون رو حتما  شیبرادرت هم پ

 .ینیبیم
از چند روز مرا به قرارگاه اشرف منتقل  بعد

 کیروز من برادرم را از نزد ۱۱کردن و بعد از 
و مگه  یآمد نجای. برادرم گفت تو چرا به ادمید

تا  نجایا ایگفتن ب نهایگفتم، ا ؟ینرفت هیترک
تو حل و فصل شود  یپناهندگ یادار یکارها

نگفت و فقط  یزی. برادرم چمیکه به اروپا بفرست
 یانداخت و سکوت کرد و غم نییرا پا سرش

 اردبیل استانمرکز       یلاردب استانمرکز      

 

قجر هنوز از  میمر د،نیگویم کارشناسان
نجسته و به  ییلغو شده رها ییکابوس گردهما

نموده  یسع گرید ییجهت وحشت از رسوا
حاصل  یاز ناکام یبرگزار کند تا اندک یمراسم

 .ابدیرخ داده، نجات  یاز افتضاح ها
 یشو نیمهمانان دعوت شده به ا نیب در
به جز جان بولتون که آن هم معلوم  ،یمجاز

 تیشخص چیم االجرت است، هالحال و معلو
 وجود نداشت. یگریشناخته شده د

نفر از  ۱۶ گر،ید یو در تنش نیاز ا شیپ
که  ییو کانادا ییایتالیا ،ییکایآمر یهامقام

فرقه  یسراسر ییجهت شرکت در گردهما
 یآلبان تختیپا رانا،یدر اول مرداد ماه به ت یرجو

شده و  ریفرقه درگ نیآمده بودند با سران ا

قجر عضدانلو، همسر  میکشانِ مرسم کاهمرا
روز نهم مرداد ماه در  ،یمسعود رجو یرشرعیغ

 برگزار شد. یسکوت کامل خبر
به  یرجو یستیگزاش فراق، فرقه ترور به

خود به دستور اربابش  ییدنبال لغو گردهما
آن  یبرا یادیز غاتیو تبل نهیکه هز کایآمر

 نیمکرده بود، روز نهم مرداد و همزمان با دو
ورشکسته  نیروز ماه محرم با دعوت از چند ج

اشرف »در مقر  یمجاز یمراسم یط ،یاسیس
 .اختپرد یکوبیبه رقص و پا« ۶

جرأت  یفرقه حت نجاستیجالب ا نکته
مراسم را نداشته و آن را  نیکردن ا یرسانه ا

کهکشان “پس از گذشت دو روز، با عنوان 
 کرده است. یخبر” اشرف

به  یار داشتنه بودند، لغو شدن مراسم ربطاظه
الزحمه ما را کامل پرداخت د حقیما ندارد و با

 .دیکن
در  یفضاحت بار فرقه رجو شکست

 شانیساالنه خود که برا ییلغو گردهما یماجرا
 میمر یدالر آب خورد، برا ونیلیحدود دو م

نمود  یجهت سع نیقجر قابل تحمل نبود و به ا
سر هم کند  یشب باز همیخ کی ،یدر مراسم

 دایزدن پ سیل یاز آن برا یتا تکه استخوان
 کند.

به دو هزار  نیاکنون دار و ندار مجاهد هم
 کی زین یرسد و از زمان ورود به آلبان ینم روین

فرار  ایجدا شدند « ۶اشرف »سوم اعضا از مقر 
 کردند.
 
 

 اول مرداد ماه ییلغو گردهما یامدهایبه دنبال وحشت از پ

 برگزار شد یدر سکوت کامل خبر« قجر میمر»کشانِ کاه
 روز محرم نیهزمان با دوم«۳اشرف»در  یکوبیقص و پار

 جداشده جدید از فرقه رجوی «یبهشت یمصطف»
 

 را دوباره خواهم ساخت میزندگ

 
 
 
 

در اسنادی که اخیرا از روابط پشت پرده 
دولت آلبانی و فرقه رجوی منتشر شده، 

نفر از زنان سرکرده  ۴مشاهده می شود برای 
در این فرقه کارت هویتی دولتی صادر شده 

 است.
به گزارش فراق، در تصاویر لو رفته از وزارت 

انی، کارت های دولتی به نام های کشور آلب
انسیه مطلبی، منیژه یعقوبی، ثریا ترابی و زهرا 
اسالمی به چشم می خورد که منظور انجام 
کارهای پوششی برای این افراد صادر شده 

 است.
این اسناد چندی پیش توسط گروهی 

در اختیار رسانه های « عدالت وطن»موسوم به 
 آلبانی قرار گرفت.
ناد موجی از تنفر و انزجار از افشای این اس

فرقه رجوی را در جامعه آلبانی به راه انداخته و 
دولت آلبانی نیز راهی به جز اخراج رجوی در 
جهت توسعه کشور و الحاق به اتحادیه اروپا در 

 پیش خود ندارد.

 افشای اسنادی از روابط پشت پرده دولت آلبانی و فرقه رجوی

 نفر از زنان سرکرده ۴صدور کارت دولتی برای 
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 رسانی 

 
 
 

نوارهای ویدئویی سازمان را گوش می کردم. 
خواستند برداشت ها و  مسئولین از ما می

دریافت های خودمان را به صورت کتبی 
آن مقطع در  گزارش کنیم و من در

هایم رجوی را بالتشبیه جای امام گزارش
علیه ظلم و ستم  دیدم. کسی که برمی حسین

 .عدالتی به جهاد برخواسته استو بی

طولی نکشید به عراق اعزام شدم. بعد از 
در نشستی  عملیات به اصطالح فروغ جاویدان،

که رجوی جهت جمع بندی عملیات گذاشته 
نیروها در  بود اصلی ترین بحث این بود که

بودند  پشت تنگه زن و بچه )خانواده( گیر کرده
شکست خوردیم اشکالش به  و اگر در عملیات

اعضای سازمان است نه رهبری. در این رابطه 
سر سوزنی هم رجوی علت شکست را  به اندازه

 در خودش نمی دید. و همان زمان بود که من

متناقض شدم. گزارشی نوشتم و گفتم پیامبر با 
می کنم  آن عظمتش می گفت من هم اشتباه

ا این کلمه از زبان مسئولین در و اشاره کردم چر
رجوی بود اما هرگز  نمی آید. منظورم شخص
 .به روی خودشان نیاوردند

بعد از عملیات فروغ جاویدان فاز عوض شد. 
عملیات  دیگر رجوی نمی توانست مثل گذشته

داشته باشد و برای این که اعضایش را سرگرم 
علم کرد و همه اعضا  کند بحث انقالب طالق را

رگیر این بحث کرد. این ترفند دیگری بود تا را د
استراتژی رجوی از سوی اعضا زیر  خط و

این  سئوال قرار نگیرد و با فریب همه را در گیر
بحث کرده بود. شیادی رجوی را هیچ کس 

کند چرا  نمی تواند مانند ما جدا شده ها درک
که با پوست و گوشت و استخوان آن را لمس 

رفتیم ذات رجوی  یکردیم. هر چه جلوتر م
بیشتر برمال می شد و اعضای سازمان نسبت به 

پیدا می کردند. فاصله ها به  رجوی بیشتر زاویه
جایی رسید که رجوی احساس خطر کرد. 

انقالب هم نمی توانست افراد را  دیگر به اسم
 قانع کند. نقطه عطف دیگر در بروز ماهیت

بر رجوی این بود که علناً گفت منطق ما تیر و ت
جدایی  و تپانچه است و گفت هر کس قصد

دارد حقش اعدام است. خالصه با این 
البته ناگفته  الطاعالت اعضا را می ترساند. و

نماند که خیلی ها را مخفیانه سر به نیست 
من که در سراب دنبال واقعیت بودم به  .کردند

نه تنها  .مرور زمان به ماهیت رجوی پی بردم
ان دیگر هم شرایط مرا من بلکه خیلی از دوست
 ۰۵توانم بگویم بیش از  داشتند. به جرات می

درصد از اعضای سازمان جدا شدند. چه آنهایی 
سازمان دست به افشاگری می زنند و  که علیه

از  چه آنهایی که ساکت هستند و چه آنهایی که
تشکیالت جدا شدند و هنوز هم به دلیل 

به  فشارهای معیشتی هوادار هستند. همه
ماهیت رجوی پی بردند و فهمیدند رجوی از 

پیش برد که  روز اول با دروغ و فریب کارش را
اگر غیر از این بود جدا نمی شدند. در شرایط 

تشکیالت ماندند کسانی  حاضر آنهایی که در
هستند که به دلیل مغزشویی ها مسخ شدند. 

و روشنایی به آنها بتابد مطمئن  اگر روزی نوری
ین جماعت خیلی ها جدا می هستم از بین ا

 . و به دنیای آزاد بر می گردند شوند

آنهائی که هنوز دم از رجوی ها می زنند 
بردگان فکری هستند که در چنبره فرقه ای 

 .رجوی گرفتارند

 

آنهائی که هنوز دم از رجوی ها می زنند 
بردگان فکری هستند که در چنبره فرقه ای 

 . رجوی گرفتارند

به گزارش فراق، گلی عضو جداشده از فرقه 
مازندران طی  رجوی و عضو انجمن نجات مرکز

یادداشتی نوشت: بعد از انقالب ضد سلطنتی 
جریانی که بتواند  فکر می کردم تنها ۷۵۰۱
ای مرا به واقعیت تبدیل کند سازمان رویاه

است. تا وقتی که در ایران بودم  مجاهدین خلق
 رادیو سازمان مجاهدین را گوش می کردم و

متاسفانه تحت القائات یک طرفه بد جوری 
 جذب این سازمان شده بودم. همیشه آرزو

کردم روزی بتوانم لباس مجاهدت به تن می
ناگفته  .کنم و عضوی از مجاهدین خلق باشم

نماند آرزوهای من از سر ذوق و شور جوانی بود 
شناخت ماهوی از این  و نه از سر آگاهی و

 .ذاتجریان بد

و باالخره این شور جوانی کار خودش را 
روزها که  کرد و من وارد این سازمان شدم. آن

در ترکیه به سر می بردم و در پایگاه انور 
م کردفعالیت می حسینی و سپس حیدرکریمی

آن قدر شوق و ذوق داشتم که قابل وصف 
را می خواندم یا  نیست، کتاب های سازمان

 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

ناظم  فیو حن یپسر مسعود رجو یمصطف
 یبه رجو کینزد اریاز جمله افراد بس انیزمرد

 یسال ها راهشان را از رجو نیا یبودند که ط
 جدا کردند.

از مزدوران محدود فرقه  ریاعالم شده غ آمار
افراد  زیآن ها ن نیکه در ب کاستیدر اروپا و آمر

ما از ترس جانشان وجود دارد ا یجداشده ا
 ندارند. یجرات اعالم رسم

به شبانه روز  نفر از این افراد ۷۰۵۵بیش از 
 یتا افکار عموم شوندوادار می یاخبار جعل دیتول

 .ندیرا منحرف نما رانیجامعه ا
است که  وهیش نیاعضا به ا تیفعال
 نستاگرام،یا یهاتلگرام و صفحه یهادرگروه

خود را  یطعمه ها ترییبوک و تو سیف
که ارائه  یجعل یوگرافیکرده و با ب ییشناسا

داده و  بیدهند دختران و پسران جوان را فریم
 .کنندیدعوت م یسیبه اعتراض و شعار نو

و هوادار  یمن فالن: »ندیگویم مثال

کنم و  یم یهستم، در سوئد زندگ نیمجاهد
کنم،  یرا دنبال م رانیروزانه اخبار داخل ا

مردم اصال خوب  شتیو مع رانیداخل ا طیشرا
 یبرا لیو پتانس یو تو جوان هست ستین

به اعتراض  قیمردم را تشو دیو با یاعتراض دار
کن  یسیشعارنو یتوانیتا م ،یدولت بکن هیعل
 «…و

اشرف »فرقه هر کاربر در  نیاساس قوان بر
در تلگرام،  یپنج حساب کاربر دیحداقل با« ۵
داشته باشد که هر حساب  نستاگرامیو ا ترییتو

 خودش را دارد. یوگرافیو ب کیهم نام ف یجعل
منتشر  یاز کمپ آلبان یمختلف ریتصاو بارها
شده شبانه روز و در  ییافراد مغزشو نیشده، ا

شده با هدف  نییمختلف از قبل تع یها فتیش
 یکاربران فضا نیتنش و استرس در ب جادیا

و دلسرد اخبار گمراه  دیبا تول رانیا یمجاز
کننده حضور دارند تا ذهن و روان مخاطبان را 

 .رندیدر دست بگ
 
 
 
 

به دست  رایکه اخ یبر اساس آمار رسم
در « ۵اشرف »مقر  تیکل جمع ده،یفراق رس

نفر بوده  ۱۵۷دوهزار و   شیتا دو ماه پ یآلبان
 است.
فراق، بر  یلیتحل-یخبر گاهیگزارش پا به

 ینفر از اعضا ۷۵۱هزار و  کیآمار،  نیاساس ا
سال سن دارند که  ۱۵تا  ۰۵ نیفرقه ب نیا

 شود. یدرصد اعضا را شامل م ۱۰حدود 
 ۱۵ یآمار منتشر شده باال نینفر در ا ۷۷۱

ملعون هم در  یسال سن دارند که مسعود رجو
 قرار دارد. یبازه سن نیا

تا  ۰۵ نیافراد ب نینفر از ا ۸۸۱ نیهمچن
 ۵۱بازه هم حدود  نیسال هستند که ا ۰۵

 .ردیگیرا دربر م« ۵اشرف »درصد جامعه 
هنگام ورود به  یفرقه رجو یاعضا آمار

نفر بود و االن حدود  ۱۱۸سه هزار و  یآلبان
از  ریاخ یهاسال یط تیجمع نیهزار نفر از ا

 کردند. ییاعالم جدا یستیفرقه ترور نیا

 « ۳اشرف» تیآمار جمع نیآخر
 جدا شدند یاز فرقه رجو یسوم اعضا از زمان ورود به آلبان کی

 

 
 روایتِ یک عضو نجات یافته از فرقه رجوی

 من در سراب دنبال واقعیت بودم
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کند  یو تالش م ستیول کن ن سندیفاکت ننو
ننوشتن  نکهیفرد و ا تیسوال بردن وضع ریبا ز

او را مُجاب  ست،ین رشیفاکت او اصال قابل پذ
که در همان نشست به نوشتن فاکت  دینما

را بخواند و  شیبپردازد و آخر از همه فاکت ها
 یکه به جمع ب خودش یتوجه یب نیا یبرا

کرده و  یکرده است معذرت خواه یاحترام
 .دیمااز خود ن گرید یانتقاد اضاف

 
 

مورد  کیفاکت داشتم  ۵۵: یبی( حب۱    
و  یمورد چشمان. نوشتن اسام ۸و  یسرخ

 نیمربوطه به روز جشن و همچن یفاکتها
که  سمیسخت بود بنو میمرزسرخها برافاکت 

و تعهدات خودم در وصل به  انیبا شاخص ب
 نکهیهفته از ا نیصورت کسر آنها را نوشتم. ا

شود  یممان دارد باز  یاحساس کردم قفل کار
 یعالف کردیداشتم، که کمک م یاحساس خوب

ج  دنیسرک کش نهیو وقت تلف کردن که زم
 است نداشته باشم.

مورد  ۸نداشتم.  یخ: سررواقفی( م۰
 یکه توانستم فاکتها یچشمان. از موقع
و با ف و نون  ریرا دستگ یچشمان و آب بند

متفرقه داخل مناسباتم کمتر  یبجنگم و فاکتها
 شده است.

 ۸نداشتم،  ی: سرخیاله سور فی( س۰
و  یموضوعات کار لیمورد چشمان. به دل

مناسبات تنگاتنگ با خواهران هر روز صبح 
 کردیشدم که کمک م یش وارد مآماده با

مراجعات خواهران  لیکامل داشتم. بدل یاریهش
که  گذاشتمیقبل م ینسبت به هفته ها

خواهران خودمان طرف حساب آنها باشند که 
 شتری. بکردمینم ریمثبت بود و خودم را درگ

درون مناسبات و چشمان بود چون  میفاکتها
گذاشتم که لحظه از  یتعهد گذاشته بودم نم

 شود. لینقطه به خط تبد
فاکت داشتم،  ۱۱هفته  نی( قربان عرب: ا۱

          که دوازده مورد آن به داخل مناسبات بر
داشتم،  یمورد رد کردن سرخ کیگشت.  یم

 یفاکت حسرت به دل ۱سه فاکت چشمان، 
کردم به جز  ادداشتیداشتم، فاکتها را روزانه 

 دو مورد آن که شبها ثبت نکردم.
هفته سه مورد رد  نیستوده مرام: ا( رضا ۸

آماده باش نبودنم  لیمرز سرخ داشتم که به دل
سخت بود مرز  میکه نوشتنش برا یبود. فاکت

به حساب و  یسرخها بود که در الصاق  اسام
 یب انیبا اصل ب تاینها یول پرداختمیکتاب م

 چشمداشت و آن دو نوشتم.
مورد،  کی یغفورزاده: سرخ رضای( عل۱

فاکت داشتم  کیهفته  نیسه مورد. اچشمان 
سخت بود و در خود فرورفتن داشتم.  میکه برا

 چشمان بود. شتریهفته گلوگاهم ب نیا
هفته سه مرز سرخ  نی: امیهی( محمد د۷۵

را  یرد کردم. از غفلتم بود. سختم بود که اسام
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نفرات نشان دهنده غفلت  یتوسط برخ یسرخ
اساسا  ،یحسرت به دل یهاشان است. فاکت

مربوط به محمد رضا قاسم زاده و رو به خارج 
 یادآوریبا  یبود. قربان عرب حسرت به دل

عمدتا  میهیخاطرات را نوشته بود. محمد د
 یبرجسته است. برخ شیها ییورزش و خودنما

چرت  یو جواد برات نفرات منجمله قربان عرب
 زدند.  یم

 گزارشات: یبرجسته جمع بند نکات
 یفاکت مرز سرخ مناسبات کی: ی( برات۷    

 یادآوریمورد داشتم. با  ۷۱داشتم، چشمان 
آن را قطع کردم.  یکیدئولوژیا سیتعهدم به نوام

تا بود که اغلب آنها عدم آماده  ۱ام  یفاکت اراد
جنگم بود.  بود کال لحظه میاریباش و عدم هش

تا داشتم که لحظات  ۷۱فاکت چشمان 
بود. نوشتن اسم و  رونمیو ب نمتناقض بودن درو

هفته  نیمشکل است. ا میالصاق کردن آن برا
احساسم از فاکتها و ابتالئات که در مواقع 

شوم عمال صفرصفر را به  یمختلف مواجه م

           که باعث دمید یو ملموس در آنها م نهیع
آن چنگ  یبه انقالب و اهرم ها شتریشد ب یم

 بزنم.
هفته  نینداشت. در ا ی: سرخی( نجات۱    

که مصادف بود با آمدن خواهران از اشرف 
 کیلحظات داشتم که بروم با آنها سالم و عل

 رفتم. یکنم اما با استفاده از چارچوب ها نم
 یاش نکته ا ی( قاسم زاده: جمعند۵    

ز دوشنبه و سه رو ینداشت اما در فاکت ها
از  یگرید ریشنبه اش آورده است: در تصاو

که با آن  سیپار یابانهایانتخابات فرانسه و خ
خاطرات داشتم که در  یادآوریآشنا بودم 

ورزش  یبود. برا یطلب یو زندگ یعاد یایدن
 یو گرد و خاک رمخواستم اقدام کنم هوا گ یم

 اسیاست که ق یچه مملکت نیبود غر زدم که ا
 یو زندگ یعاد یایو در دن گرید یشورهابا ک
در  یمسابقه دوچرخه سوار کیبود. در  یطلب

به  لیکه در آن رفت و آمد داشتم، تما یکشور
 ها را داشتم. تیموقع نیب اسیق

 نیاز مهم تر یکی «یجار اتیعمل»
 یدر فرقه رجو یسرکوب فرد یابزارها

 .شودیمحسوب م
هر فرد  یجار اتیگزارش فراق، در عمل به

رون با خودش مبارزه کرده و با سرکوب از د دیبا
فرمان  رشیپذ یاحساساتش، مغز خود را برا

 آماده سازد. یفرقه ا یها
لو رفته از  یهااز گزارش یادامه بخش در

فرقه ضد حقوق  نیدر ا یجار یهااتیعمل
چگونه  ۱۷در قرن  دینیتا بب دیخوانیرا م یبشر

بخت برگشته  یاز انسان ها یگروه تیشخص
 نیکه ا نیا حیبه توض الزم .شودیقطعه مقطعه 

گذشته است و  یگزارش ها مربوط به سال ها
در « ۵اشرف» یوتریکامپ یها ستمیاز س رایاخ

 درز کرده است. رونیبه ب یآلبان
 گزارش افشا شده آمده است: در

محور مشترک  بایخاطرات تقر فاکت
 از گزارشات است. یتعداد

اشتن ند ایچشمان و  یفاکت ها نداشتن

 گذرد؟یچه م تشکیالت مخوف رجوی یِجار یهااتیدر عمل

 کردممرز سرخ رد  ۳هفته  نیا
 ستیول کن ن سندیفاکت ننو مسئول نشست تا همه

 

لحظه ام چرخاندم.  انیالصاق کنم که با بحث ب
فاکتها  شتریب هر چه یریهفته دستگ نیتعهد ا

 آن هست. انیبخصوص فاکت چشمان و ب
 یول سدینو یفاکت م نکهیبه رغم ا یبرات جواد

چه در نشست و چه  ست،ین شیتوازن در فاکتها
کنش  یمجموعه بسته و ب یفضا رونیدر ب

 دارد. یواکنش
مسئول نشست تا همه  یجار یها اتیعمل در
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کند  یو تالش م ستیول کن ن سندیفاکت ننو
ننوشتن  نکهیفرد و ا تیسوال بردن وضع ریبا ز

او را مُجاب  ست،ین رشیفاکت او اصال قابل پذ
که در همان نشست به نوشتن فاکت  دینما

را بخواند و  شیبپردازد و آخر از همه فاکت ها
 یکه به جمع ب خودش یتوجه یب نیا یبرا

کرده و  یکرده است معذرت خواه یاحترام
 .دیمااز خود ن گرید یانتقاد اضاف

 
 

مورد  کیفاکت داشتم  ۵۵: یبی( حب۱    
و  یمورد چشمان. نوشتن اسام ۸و  یسرخ

 نیمربوطه به روز جشن و همچن یفاکتها
که  سمیسخت بود بنو میمرزسرخها برافاکت 

و تعهدات خودم در وصل به  انیبا شاخص ب
 نکهیهفته از ا نیصورت کسر آنها را نوشتم. ا

شود  یممان دارد باز  یاحساس کردم قفل کار
 یعالف کردیداشتم، که کمک م یاحساس خوب

ج  دنیسرک کش نهیو وقت تلف کردن که زم
 است نداشته باشم.

مورد  ۸نداشتم.  یخ: سررواقفی( م۰
 یکه توانستم فاکتها یچشمان. از موقع
و با ف و نون  ریرا دستگ یچشمان و آب بند

متفرقه داخل مناسباتم کمتر  یبجنگم و فاکتها
 شده است.

 ۸نداشتم،  ی: سرخیاله سور فی( س۰
و  یموضوعات کار لیمورد چشمان. به دل

مناسبات تنگاتنگ با خواهران هر روز صبح 
 کردیشدم که کمک م یش وارد مآماده با

مراجعات خواهران  لیکامل داشتم. بدل یاریهش
که  گذاشتمیقبل م ینسبت به هفته ها

خواهران خودمان طرف حساب آنها باشند که 
 شتری. بکردمینم ریمثبت بود و خودم را درگ

درون مناسبات و چشمان بود چون  میفاکتها
گذاشتم که لحظه از  یتعهد گذاشته بودم نم

 شود. لینقطه به خط تبد
فاکت داشتم،  ۱۱هفته  نی( قربان عرب: ا۱

          که دوازده مورد آن به داخل مناسبات بر
داشتم،  یمورد رد کردن سرخ کیگشت.  یم

 یفاکت حسرت به دل ۱سه فاکت چشمان، 
کردم به جز  ادداشتیداشتم، فاکتها را روزانه 

 دو مورد آن که شبها ثبت نکردم.
هفته سه مورد رد  نیستوده مرام: ا( رضا ۸

آماده باش نبودنم  لیمرز سرخ داشتم که به دل
سخت بود مرز  میکه نوشتنش برا یبود. فاکت

به حساب و  یسرخها بود که در الصاق  اسام
 یب انیبا اصل ب تاینها یول پرداختمیکتاب م

 چشمداشت و آن دو نوشتم.
مورد،  کی یغفورزاده: سرخ رضای( عل۱

فاکت داشتم  کیهفته  نیسه مورد. اچشمان 
سخت بود و در خود فرورفتن داشتم.  میکه برا

 چشمان بود. شتریهفته گلوگاهم ب نیا
هفته سه مرز سرخ  نی: امیهی( محمد د۷۵

را  یرد کردم. از غفلتم بود. سختم بود که اسام
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نفرات نشان دهنده غفلت  یتوسط برخ یسرخ
اساسا  ،یحسرت به دل یهاشان است. فاکت

مربوط به محمد رضا قاسم زاده و رو به خارج 
 یادآوریبا  یبود. قربان عرب حسرت به دل

عمدتا  میهیخاطرات را نوشته بود. محمد د
 یبرجسته است. برخ شیها ییورزش و خودنما

چرت  یو جواد برات نفرات منجمله قربان عرب
 زدند.  یم

 گزارشات: یبرجسته جمع بند نکات
 یفاکت مرز سرخ مناسبات کی: ی( برات۷    

 یادآوریمورد داشتم. با  ۷۱داشتم، چشمان 
آن را قطع کردم.  یکیدئولوژیا سیتعهدم به نوام

تا بود که اغلب آنها عدم آماده  ۱ام  یفاکت اراد
جنگم بود.  بود کال لحظه میاریباش و عدم هش

تا داشتم که لحظات  ۷۱فاکت چشمان 
بود. نوشتن اسم و  رونمیو ب نمتناقض بودن درو

هفته  نیمشکل است. ا میالصاق کردن آن برا
احساسم از فاکتها و ابتالئات که در مواقع 

شوم عمال صفرصفر را به  یمختلف مواجه م

           که باعث دمید یو ملموس در آنها م نهیع
آن چنگ  یبه انقالب و اهرم ها شتریشد ب یم

 بزنم.
هفته  نینداشت. در ا ی: سرخی( نجات۱    

که مصادف بود با آمدن خواهران از اشرف 
 کیلحظات داشتم که بروم با آنها سالم و عل

 رفتم. یکنم اما با استفاده از چارچوب ها نم
 یاش نکته ا ی( قاسم زاده: جمعند۵    

ز دوشنبه و سه رو ینداشت اما در فاکت ها
از  یگرید ریشنبه اش آورده است: در تصاو

که با آن  سیپار یابانهایانتخابات فرانسه و خ
خاطرات داشتم که در  یادآوریآشنا بودم 

ورزش  یبود. برا یطلب یو زندگ یعاد یایدن
 یو گرد و خاک رمخواستم اقدام کنم هوا گ یم

 اسیاست که ق یچه مملکت نیبود غر زدم که ا
 یو زندگ یعاد یایو در دن گرید یشورهابا ک
در  یمسابقه دوچرخه سوار کیبود. در  یطلب

به  لیکه در آن رفت و آمد داشتم، تما یکشور
 ها را داشتم. تیموقع نیب اسیق

 نیاز مهم تر یکی «یجار اتیعمل»
 یدر فرقه رجو یسرکوب فرد یابزارها

 .شودیمحسوب م
هر فرد  یجار اتیگزارش فراق، در عمل به

رون با خودش مبارزه کرده و با سرکوب از د دیبا
فرمان  رشیپذ یاحساساتش، مغز خود را برا

 آماده سازد. یفرقه ا یها
لو رفته از  یهااز گزارش یادامه بخش در

فرقه ضد حقوق  نیدر ا یجار یهااتیعمل
چگونه  ۱۷در قرن  دینیتا بب دیخوانیرا م یبشر

بخت برگشته  یاز انسان ها یگروه تیشخص
 نیکه ا نیا حیبه توض الزم .شودیقطعه مقطعه 

گذشته است و  یگزارش ها مربوط به سال ها
در « ۵اشرف» یوتریکامپ یها ستمیاز س رایاخ

 درز کرده است. رونیبه ب یآلبان
 گزارش افشا شده آمده است: در

محور مشترک  بایخاطرات تقر فاکت
 از گزارشات است. یتعداد

اشتن ند ایچشمان و  یفاکت ها نداشتن

 گذرد؟یچه م تشکیالت مخوف رجوی یِجار یهااتیدر عمل

 کردممرز سرخ رد  ۳هفته  نیا
 ستیول کن ن سندیفاکت ننو مسئول نشست تا همه

 

لحظه ام چرخاندم.  انیالصاق کنم که با بحث ب
فاکتها  شتریب هر چه یریهفته دستگ نیتعهد ا

 آن هست. انیبخصوص فاکت چشمان و ب
 یول سدینو یفاکت م نکهیبه رغم ا یبرات جواد

چه در نشست و چه  ست،ین شیتوازن در فاکتها
کنش  یمجموعه بسته و ب یفضا رونیدر ب

 دارد. یواکنش
مسئول نشست تا همه  یجار یها اتیعمل در
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نوارهای ویدئویی سازمان را گوش می کردم. 
خواستند برداشت ها و  مسئولین از ما می

دریافت های خودمان را به صورت کتبی 
آن مقطع در  گزارش کنیم و من در

هایم رجوی را بالتشبیه جای امام گزارش
علیه ظلم و ستم  دیدم. کسی که برمی حسین

 .عدالتی به جهاد برخواسته استو بی

طولی نکشید به عراق اعزام شدم. بعد از 
در نشستی  عملیات به اصطالح فروغ جاویدان،

که رجوی جهت جمع بندی عملیات گذاشته 
نیروها در  بود اصلی ترین بحث این بود که

بودند  پشت تنگه زن و بچه )خانواده( گیر کرده
شکست خوردیم اشکالش به  و اگر در عملیات

اعضای سازمان است نه رهبری. در این رابطه 
سر سوزنی هم رجوی علت شکست را  به اندازه

 در خودش نمی دید. و همان زمان بود که من

متناقض شدم. گزارشی نوشتم و گفتم پیامبر با 
می کنم  آن عظمتش می گفت من هم اشتباه

ا این کلمه از زبان مسئولین در و اشاره کردم چر
رجوی بود اما هرگز  نمی آید. منظورم شخص
 .به روی خودشان نیاوردند

بعد از عملیات فروغ جاویدان فاز عوض شد. 
عملیات  دیگر رجوی نمی توانست مثل گذشته

داشته باشد و برای این که اعضایش را سرگرم 
علم کرد و همه اعضا  کند بحث انقالب طالق را

رگیر این بحث کرد. این ترفند دیگری بود تا را د
استراتژی رجوی از سوی اعضا زیر  خط و

این  سئوال قرار نگیرد و با فریب همه را در گیر
بحث کرده بود. شیادی رجوی را هیچ کس 

کند چرا  نمی تواند مانند ما جدا شده ها درک
که با پوست و گوشت و استخوان آن را لمس 

رفتیم ذات رجوی  یکردیم. هر چه جلوتر م
بیشتر برمال می شد و اعضای سازمان نسبت به 

پیدا می کردند. فاصله ها به  رجوی بیشتر زاویه
جایی رسید که رجوی احساس خطر کرد. 

انقالب هم نمی توانست افراد را  دیگر به اسم
 قانع کند. نقطه عطف دیگر در بروز ماهیت

بر رجوی این بود که علناً گفت منطق ما تیر و ت
جدایی  و تپانچه است و گفت هر کس قصد

دارد حقش اعدام است. خالصه با این 
البته ناگفته  الطاعالت اعضا را می ترساند. و

نماند که خیلی ها را مخفیانه سر به نیست 
من که در سراب دنبال واقعیت بودم به  .کردند

نه تنها  .مرور زمان به ماهیت رجوی پی بردم
ان دیگر هم شرایط مرا من بلکه خیلی از دوست
 ۰۵توانم بگویم بیش از  داشتند. به جرات می

درصد از اعضای سازمان جدا شدند. چه آنهایی 
سازمان دست به افشاگری می زنند و  که علیه

از  چه آنهایی که ساکت هستند و چه آنهایی که
تشکیالت جدا شدند و هنوز هم به دلیل 

به  فشارهای معیشتی هوادار هستند. همه
ماهیت رجوی پی بردند و فهمیدند رجوی از 

پیش برد که  روز اول با دروغ و فریب کارش را
اگر غیر از این بود جدا نمی شدند. در شرایط 

تشکیالت ماندند کسانی  حاضر آنهایی که در
هستند که به دلیل مغزشویی ها مسخ شدند. 

و روشنایی به آنها بتابد مطمئن  اگر روزی نوری
ین جماعت خیلی ها جدا می هستم از بین ا

 . و به دنیای آزاد بر می گردند شوند

آنهائی که هنوز دم از رجوی ها می زنند 
بردگان فکری هستند که در چنبره فرقه ای 

 .رجوی گرفتارند

 

آنهائی که هنوز دم از رجوی ها می زنند 
بردگان فکری هستند که در چنبره فرقه ای 

 . رجوی گرفتارند

به گزارش فراق، گلی عضو جداشده از فرقه 
مازندران طی  رجوی و عضو انجمن نجات مرکز

یادداشتی نوشت: بعد از انقالب ضد سلطنتی 
جریانی که بتواند  فکر می کردم تنها ۷۵۰۱
ای مرا به واقعیت تبدیل کند سازمان رویاه

است. تا وقتی که در ایران بودم  مجاهدین خلق
 رادیو سازمان مجاهدین را گوش می کردم و

متاسفانه تحت القائات یک طرفه بد جوری 
 جذب این سازمان شده بودم. همیشه آرزو

کردم روزی بتوانم لباس مجاهدت به تن می
ناگفته  .کنم و عضوی از مجاهدین خلق باشم

نماند آرزوهای من از سر ذوق و شور جوانی بود 
شناخت ماهوی از این  و نه از سر آگاهی و

 .ذاتجریان بد

و باالخره این شور جوانی کار خودش را 
روزها که  کرد و من وارد این سازمان شدم. آن

در ترکیه به سر می بردم و در پایگاه انور 
م کردفعالیت می حسینی و سپس حیدرکریمی

آن قدر شوق و ذوق داشتم که قابل وصف 
را می خواندم یا  نیست، کتاب های سازمان
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ناظم  فیو حن یپسر مسعود رجو یمصطف
 یبه رجو کینزد اریاز جمله افراد بس انیزمرد

 یسال ها راهشان را از رجو نیا یبودند که ط
 جدا کردند.

از مزدوران محدود فرقه  ریاعالم شده غ آمار
افراد  زیآن ها ن نیکه در ب کاستیدر اروپا و آمر

ما از ترس جانشان وجود دارد ا یجداشده ا
 ندارند. یجرات اعالم رسم

به شبانه روز  نفر از این افراد ۷۰۵۵بیش از 
 یتا افکار عموم شوندوادار می یاخبار جعل دیتول

 .ندیرا منحرف نما رانیجامعه ا
است که  وهیش نیاعضا به ا تیفعال
 نستاگرام،یا یهاتلگرام و صفحه یهادرگروه

خود را  یطعمه ها ترییبوک و تو سیف
که ارائه  یجعل یوگرافیکرده و با ب ییشناسا

داده و  بیدهند دختران و پسران جوان را فریم
 .کنندیدعوت م یسیبه اعتراض و شعار نو

و هوادار  یمن فالن: »ندیگویم مثال

کنم و  یم یهستم، در سوئد زندگ نیمجاهد
کنم،  یرا دنبال م رانیروزانه اخبار داخل ا

مردم اصال خوب  شتیو مع رانیداخل ا طیشرا
 یبرا لیو پتانس یو تو جوان هست ستین

به اعتراض  قیمردم را تشو دیو با یاعتراض دار
کن  یسیشعارنو یتوانیتا م ،یدولت بکن هیعل
 «…و

اشرف »فرقه هر کاربر در  نیاساس قوان بر
در تلگرام،  یپنج حساب کاربر دیحداقل با« ۵
داشته باشد که هر حساب  نستاگرامیو ا ترییتو

 خودش را دارد. یوگرافیو ب کیهم نام ف یجعل
منتشر  یاز کمپ آلبان یمختلف ریتصاو بارها
شده شبانه روز و در  ییافراد مغزشو نیشده، ا

شده با هدف  نییمختلف از قبل تع یها فتیش
 یکاربران فضا نیتنش و استرس در ب جادیا

و دلسرد اخبار گمراه  دیبا تول رانیا یمجاز
کننده حضور دارند تا ذهن و روان مخاطبان را 

 .رندیدر دست بگ
 
 
 
 

به دست  رایکه اخ یبر اساس آمار رسم
در « ۵اشرف »مقر  تیکل جمع ده،یفراق رس

نفر بوده  ۱۵۷دوهزار و   شیتا دو ماه پ یآلبان
 است.
فراق، بر  یلیتحل-یخبر گاهیگزارش پا به

 ینفر از اعضا ۷۵۱هزار و  کیآمار،  نیاساس ا
سال سن دارند که  ۱۵تا  ۰۵ نیفرقه ب نیا

 شود. یدرصد اعضا را شامل م ۱۰حدود 
 ۱۵ یآمار منتشر شده باال نینفر در ا ۷۷۱

ملعون هم در  یسال سن دارند که مسعود رجو
 قرار دارد. یبازه سن نیا

تا  ۰۵ نیافراد ب نینفر از ا ۸۸۱ نیهمچن
 ۵۱بازه هم حدود  نیسال هستند که ا ۰۵

 .ردیگیرا دربر م« ۵اشرف »درصد جامعه 
هنگام ورود به  یفرقه رجو یاعضا آمار

نفر بود و االن حدود  ۱۱۸سه هزار و  یآلبان
از  ریاخ یهاسال یط تیجمع نیهزار نفر از ا

 کردند. ییاعالم جدا یستیفرقه ترور نیا

 « ۳اشرف» تیآمار جمع نیآخر
 جدا شدند یاز فرقه رجو یسوم اعضا از زمان ورود به آلبان کی

 

 
 روایتِ یک عضو نجات یافته از فرقه رجوی

 من در سراب دنبال واقعیت بودم
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از تجربه زندگی در خارج از  احساس خود
 تشکیالت مجاهدین خلق را این گونه بیان می

  .دوباره متولد شدم 1041شهریور  1کند: 
 63حمید محمد آتابای می گوید بعد از 

 سالی که 63سال توانستم نفس راحتی بکشم.

در چنگال سران فرقه رجوی گرفتار شده بودم 
و آن طور  حتی به اختیار خودم و نمیتوانستم

که دوست دارم تفریح کنم. راه بروم. خرید کنم. 
راستی چرا ه ب .کنم حرف بزنم و حتی فکر

سران سازمان ضد انسانی مجاهدین خلق که 
حقوق انسانها را  ادعای دموکراسی و برابری

دارند و سنگ خلق را به سینه می زنند، این 
مناسبات شان را به بند می  گونه اعضای درون

کشند؟ چرا برای اعضایی که جان و مال و 
را به استثمار کشیده اند کوچکترین  جسم شان

 سال 04ارزشی قایل نیستند؟ و کسانی را که 

خالصانه برای آنها خدمت نموده اند را همانند 
آنها  خس و خاشاک می شمارند و برای

فرد شود که کوچکترین ارزش انسانی قائل نمی
داخل مناسبتهای  سال گرفتاری در 63بعد از 

شود به وضوح پوچ این فرقه، زمانی که رها می
دوباره متولد شده ام و براحتی  می گوید که من

و با اختیار خودم نفس میکشم و تفریح می 
در خیابان به تنهایی پیاده روی میکنم  کنم و

 بدون انکه در چهار طرف من گماشته های

اشته باشند و یا بعد از شش سال فرقه حضور د
توانستم به کنار  حضور در آلبانی در تابستان

راستی چه جریانات ه ساحل دریا قدم بگذارم. ب
داخل فرقه رجوی در حال وقوع  غیر انسانی در

 می باشد و چه فاجعه انسانی در داخل سازمان ضد

انسانی مجاهدین در حال رخ دادن هست که فرد 
بشری احساس راحتی  این فرقه ضدبعد از رهایی از 

آیا حامیان این گروه تروریستی از  ؟کندو رضایت می
سازمان مخوف  اوضاع آشفته و غیر انسانی داخل این

اطالع ندارند؟ آیا نمی دانند که سران این فرقه 
انسانها چنین برخوردهای غیر انسانی انجام  چگونه با

ا بارها و جداشده ه دهند؟ آیا حقایقی که از زبان می
 بارها نقل شده اند را نشنیده اند و یا خود را به کری و

          کوری زده اند، چرا که منافعشان این گونه حکم 
 می کند؟

 

ارها و بارها درباره حصارهای تا کنون ب
مناسبات  ذهنی و فیزیکی که اعضای حاضر در

فرقه مجاهدین خلق را احاطه کرده است، 
 .خوانده ایم مطالب متعددی شنیده ایم و

هر فردی که موفق می شود خود را از این 
بازگردد، کوله  حصارها رها کند و به دنیای آزاد

ضور در باری پر از تجربه و خاطرات تلخ از ح
خود به بیرون می آورد. بازگو  این تشکیالت با

 کردن و به اشتراک گذاشتن این تجربیات تلخ و

واقعی اما، چراغ راه دیگر افراد است تا در دام 
 .گرفتار نشوند این فرقه مخرب و منحوس

حمید محمد آق آتابای، جزو جدیدترین 
فرقه را  افرادی است که اخیراً توانست بندهای

 63و جان و روحش باز کند و بعد از  از جسم
آزاد را بچشد. او هم  سال طعم زندگی در دنیای

همچون دیگر افراد جداشده از مجاهدین خلق، 
به نوشته انجمن ناگفته دارد.  یک دنیا حرف و

حمید محمد که اکنون نجات مرکز گلستان، 
 ساکن آلبانی است و در کنار دیگر دوستان

، نی تجربه می کندآسیال زندگی شیریانجمن 

 به جهان هستی: محمد آتابایحمیدنگاه 

 دوباره متولد شدم 1041شهریور  اول 
 

توانستم حتی به اختیار  در چنگال سران فرقه رجوی گرفتار شده بودم و نمی سال 63
 ،خرید کنم ،اه برومر ،و آن طور که دوست دارم تفریح کنم خودم

 کنم حرف بزنم و حتی فکر 

 خبر نداریم« سمیع ناظری»برادرم سال هست که از ۵۳
 
 
 
 
 
 
 

طهمورث ناظری، برادر چشم انتظار یکی از اسیران فرقه رجوی از 
ر آلبانی خواست تا شرایط مالقات با برادرش را در آن نخست وزی

 کشور فراهم کند.
 نخست وزیر محترم کشور با فرهنگ آلبانی»

عاجزانه از شما و دولت محترم تقاضای ، عالی جناب ادی راما
فراهم نمودن شرایط مالقات با برادرم را داریم. بهترین ها را برای شما 

بشر و ستمدیدگان برمی دارند و همه کسانی که قدمی برای حقوق 
 آرزو دارم.

 
 برای فرزندش« مهین توکلی»های عاشقانه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خانم مهین توکلی، مادر چشم انتظار احمد عبدی که سالهاست 
در حسرت دیدار و یا تماس با فرزندش است، پیامی برای فرزندش 

 منتشر کرد.
ان در این به گزارش فراق، خانم توکلی از انجمن نجات مرکز تهر

پیام از دلتنگی های مادرانه اش می گوید، از عاشقانه هایش برای 
 پسرش و از حسرتش برای شنیدن صدای احمد.

وی آخرین باری که موفق شد فرزندش را مالقات کند، سال 
بود. خانم توکلی در این سال به همراه تعدادی دیگر از خانواده  16۳۱

نست تحت نظر مسئولین ها راهی کمپ اشرف شد و در آنجا توا
سازمان مجاهدین خلق دیداری کوتاه با احمد داشته باشد. از آن 
زمان به بعد ارتباط او با احمد به طور کامل قطع شده و خبری از او 

 ندارد. 
این مادر رنجدیده اما همچنان به تالشش ادامه می دهد و گاه به 

د تا شاید به گاه برای فرزندش نامه می نویسد و پیام ارسال می کن
 طریقی به دست احمد برسد.

 
 
 

از طریق واحد بسیج شهید چمران  163۱احمد عبدی در سال 
به جبهه اعزام گردید و بعد از دو ماه به اسارت نیروهای عراقی درآمد. 
بعد از اسارت، احمد با خانواده مکاتبه می کرد و عکس می فرستاد و 

ود. اما بعد از آن دیگر خبری ارتباط مکاتبه ای برقرار ب 163۱تا سال 
از وی نبود. این بی خبری موجب شد که خانواده با سازمان ملل 

از طریق  16۳4متحد و مراجع بین المللی مکاتبه نمایند. سال 

 « الهحشمت»اله کاربخش به برادرش ذبیح
 برادر خوبم نگذار بیش از این عمرت را هدر دهند

 
اله کاربخش به برادر ذبیح

اسیر خود در فرقه رجوی نامه 
در نامه برادر چشم  نوشت.

انتظار حشمت اله کاربخش از 
انجمن نجات مرکز خوزستان 

 آمده است:
سالم حشمت جان امیدوارم از هر لحاظ خوب و خرم باشی. هر 
چند می دانم حال کسی که سال ها در دیار غربت حتی از یک 
تماس ساده با خانواده خود محروم شده نمی تواند خوب باشد. برادر 
جان ما طی این سال ها به هر طریق ممکن تالش کردیم تا با تو 

باشیم اما متاسفانه رهبران فرقه رجوی که  دیداری حتی کوتاه داشته
به اصطالح مدعی تحقق آزادی و دمکراسی برای ایران هستند تا 
کنون به این خواسته قانونی ما که در هر مناسبات دمکراتیک و حتی 

آن حشمتی که  غیر دمکراتیک هم مرسوم است پاسخی نداده است.
ه اتفاقی برایش آن قدر عاطفی و عاشق خانواده اش بود چه شد و چ

افتاده؟ آن حشمتی که مادرش را به اندازه تمام دنیا دوست می 
داشت چرا یکبار هم در این سالیان حتی تماسی با او نگرفت؟ و 
انبوهی سئواالت از این قبیل که واقعا نگران بودم که نکند برای 
حشمت اتفاقی افتاده و گرنه او که بی عاطفه نبود و این مسیله 

یم سئوال بود. در حال حاضر فقط می دانم که تو االن در همیشه برا
 آلبانی و کمپ مجاهدن خلق هستی و متاسفانه گرفتار شدی .

 
 به برادر اسیر خود در فرقه رجوی« زلیخا پرورش»پیام 

 همه خانواده دلتنگ تو هستند
 
 
 
 
 
 
 
 

 
خواهر کوچک فریدون پرورش در پیامی به برادر خود از « زلیخا»

ها چشم انتظاری با خانواده تماس برقرار ت که بعد از سالاو خواس
که به همراه دختر فریدون به  ۳۱کند. وی با مرور خاطرات سال 

خانواده »عراق سفر کرده بود، خطاب به برادر اسیرش می گوید: 
دلتنگ تو هستند. از تو می خواهیم که برگردی. مادر در چشم 

برادرها و دخترهای تو منتظرت انتظاری تو درگذشت، اما خواهرها و 
 «هستند و دلتنگ.
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 اردبیل استانمرکز       اردبیل استانمرکز      

 

 شیضمن تشکر از کامور بخشا یو
 هیر، ادامه داد: سرمااث نیا نیتدو یبرا

 یسندگانیانتشارات سوره مهر نو یاصل
 یمردیاست که با پا شیمانند کامور بخشا

را  «ییرها یتلخ»مانند  ییهاخود، کتاب
 نیا انیبه خاطر ب یگلری. از بسندینویم

خاطرات و قرار دادن خودش در معرض 
 یهم مجاهدت نی. اکنمیمقضاوت، تشکر 

کرد. او سمت  ریاز آن تقد دیاست که با
ما  دگانیخود را در مقابل د یزندگ کیتار

 . دیقرار داد و از قضاوت نترس
 یتلخ»کتاب  یراو ،یگلریب یعل

مراسم با  نیاز ا یدر بخش زین ،«ییرها
در  یو هیکه عل یسوئ غاتیاشاره به تبل

سازمان انجام شده  یمدت از سو نیا
سازمان  نیا یاست، گفت: من از اعضا

ها را حرف نیسازمان ا نیداخل ابوده و از 
سبب شده است آنها  نیام و همزده

 یاز سو مدت نیشوند. در ا یعصبان
کرده  نیبه من توه ایشدم  دیسازمان تهد

 خطاب کردند. سوادیو من را ب
کتاب  کیافزود: اگر جنگ را  یو

 یتلخ»کتاب  یو معرف ییمراسم رونما
 یمردادماه، با حضور جمع ازدهمی «ییرها

برگزار  یفرهنگ در حوزه هنر یاز اهال
 شد.

 یاسارت عل گرتیروا «ییرها یتلخ»
و اتفاقات آن زمان و  اشرفدر اردوگاه  یگلریب

 پس از آن است.
 نیاانتشارات سوره مهر در  رعاملیمد

 کینکته که سمت تار نیبر ا دیمراسم تأک
 کند؛یمشخص م زیجنگ، شدت نور را ن

 یتلخ»منظر کتاب  نیاز ا جهیدر نت
اثر  نیاست، افزود: ا یکتاب مهم ،«ییرها

 تیجنگ را روا کینشان قسمت تار
 یما با مبارزان ی. اگر در سمتکندیم

به خرج دادند،  دتکه رشا میمواجه هست
جنگ وجود  کیسمت تار گر،یدر سمت د

به  یگلریشده بود. ب یزیردارد که برنامه
بود که به  یتیلحاظ سن و سال در موقع

از  یاریشد و مانند بس دهیآن سمت کش
از  میمستق ریو غ میکه مستق یکسان

 نیاز ا زیاو ن دند،ید بیعوارض جنگ آس
 .  دید بیبخش آس

 یهاکتاب فصل نیا م،یریدرنظر بگ
دارد. فصل اول اگر شهادت باشد،  یمختلف

به نام اسارت دارد.  یگریکتاب فصل د نیا
که با آن مواجه  ییهایسخت لیاسرا به دل

شهادت دارند. همه ما در  یآرزو شوندیم
. همانند میروبرو هست یبا دوراه یزندگ

 یدو راه انیعاشورا که م هحر در واقع
)ع( قرار نیحسو سپاه امام دیزیسپاه 

قرار گرفتم  یدوراه کیگرفت. من هم در 
رقم  میبرا یر اساس انتخابم اتفاقاتو ب

کردم.  تیها را رواخورد که در کتاب آن
را درآورد  نیمنافق یصدا یکه حت یتیروا

 دانستندیبرنامه ساختند؛ چرا م شیو برا
سخنان من که در دل آن اردوگاه  ریتأث

 است. شتریبودم، ب
به من انتقاد  یبرخ نکهیا انیبا ب یو

خاطرات، دوباره  نیکه با گفتن ا کنندیم
گفت:  ،یکنیخود دردسر درست م یبرا

من است.  فهیوظ ق،یحقا نیگفتن ا
 ندهیجوانان و نسل آ یبرا خواهمیم

کنم تا بدانند که چه رخ داده و  یروشنگر
 چه خبر است.

 
 

فرقه به نام افراد چه  نیو ا کایو آمر ایساریکم
 نیا نهینزد. شما اصال هز بیکه به ج ییپول ها
و  دییس دروغ نگوپ دیرا نداد ییجابجا
 .دینده بیرا فر گرانید یهاذهن
را به  قتیکه حق یاهر جدا شده نکهیا

 بیفر یو شما برا گواوهی شودیم دیمردم بگو
 دیکن یسرهم م اتیهمه جعل نیدادن آدم ها ا

 گفت؟ دیبه آن چه با
کنم که چگونه از  یهمه روشن م یبرا حاال

و  مکرر یفرار کردم. از دروغ ها« 6اشرف »
خسته شده  ییمغز شو یتکرار یهانشست

ربط  یرا به سرنگون یاساس یبودم. هر حرف ب
نداشت و فقط  تیاز واقع یاهیپا چیکه ه دیداد

مرا هم به کشتن  گریمثل نفرات د دیخواست یم
 .دیبده

بعد از فرار، سه شبانه روز در داخل  من
و بعد از آن به  دمیخواب« ننه ترزا» مارستانیب

از هواداران فرقه مراجعه کردم. بعد از  یکیخانه 
هوادار شما به  نیو با ماش دیروز مرا خواست کی

اشرف سه آمدم و آنجا بود که جواد خراسان با 

 کیمن صحبت کرد و از من خواست برگردم و 
گانه به من بدهند که قبول نکردم.  دامحل ج

 رونیخود جواد گفت که باشه با ما باش و ب
ن و خبر بده که من گفتم ما کار بک یبرا

هم به شما ندارم.  یکنم و کار ینم یجاسوس
برنگردم  گریگرفتم که د میمن همان روز تصم

 دیتکرار کرد انیکه سال یچون تحمل مزخرفات
خراسان اگر  درا نداشتم و به قول خود جوا

سال  کی دیدادم با یرفتن م رونیدرخواست ب
اندن در م یبرا شتریو بازهم فشار ب ستادمیا یم

انتخاب من  یکردم، ول یجهنم شما را تحمل م
از  ییبود که سال ها منتظر رها یفرار از حصار

اما  میدارم که بگو یادیز یها حرف آن بودم.
لحظه به آن جهنم فکر کنم،  کیخواهم  ینم

 .دیمن را گرفت یچون تمام زندگ
شود تا من  لیتشک یدادگاه یروز دوارمیام

که چگونه  میشم و بگوهم جزء شاهدان آن با
تا به  دیکرد شهیخون همه نفرات را در ش

 ری. آن روز ددیخودتان برس فیخواسته کث
 .ستین

 
 
 
 
 
 
 
 

 مواجه شدرجوی که با واکنش فرقه  یاثر ؛«ییرها یتلخ»

 «ییرها یتلخ»کتاب  یراو دیتهد
 

شود تا  لیتشک یدادگاه یروز دوارمیام»
که  میمن هم جزء شاهدان آن باشم و بگو

تا  دیکرد شهیرا در شچگونه خون همه نفرات 
 .«دیخودتان برس فیبه خواسته کث

 یکه به تازگ یفرد ،یدهقان گوراب محمود
فرار کرده است با  یرجو یستیاز فرقه ترور

به فرار  میدرباره نحوه تصم یادداشتیانتشار 
نوشت:  یخود و اظهارات دروغ فرقه درباره و

سال که تمام  60بعد از  یفرار من از فرقه رجو
آنها گذاشتم بر  یرا بخاطر دورغ ها میزندگ

بود.  ینیضربه سنگ یپوشال کتاتورید ریپ کریپ
. افتمیدست  یمن با فرار از آن زندان به آزاد

که از  نیبه جهت ا یآزاد میگو یچرا م
 یراحت شدم و زندگ ییو مغز شو اتیچرند
در کنار خانواده را انتخاب کردم؛  یفرد

 است. یکه کابوس فرقه رجو یاخانواده
دروغ پرداز  تیسا یرابطه با حرف ها در

 عرض کنم: دیچند نکته را با یفرقه رجو
را که  یآمدن به آلبان نهیکه هز نیا اول

نداد جز  یکس دیکش یبه رخ م شهیهم
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 هیر، ادامه داد: سرمااث نیا نیتدو یبرا

 یسندگانیانتشارات سوره مهر نو یاصل
 یمردیاست که با پا شیمانند کامور بخشا

را  «ییرها یتلخ»مانند  ییهاخود، کتاب
 نیا انیبه خاطر ب یگلری. از بسندینویم

خاطرات و قرار دادن خودش در معرض 
 یهم مجاهدت نی. اکنمیمقضاوت، تشکر 

کرد. او سمت  ریاز آن تقد دیاست که با
ما  دگانیخود را در مقابل د یزندگ کیتار

 . دیقرار داد و از قضاوت نترس
 یتلخ»کتاب  یراو ،یگلریب یعل

مراسم با  نیاز ا یدر بخش زین ،«ییرها
در  یو هیکه عل یسوئ غاتیاشاره به تبل

سازمان انجام شده  یمدت از سو نیا
سازمان  نیا یاست، گفت: من از اعضا

ها را حرف نیسازمان ا نیداخل ابوده و از 
سبب شده است آنها  نیام و همزده

 یاز سو مدت نیشوند. در ا یعصبان
کرده  نیبه من توه ایشدم  دیسازمان تهد

 خطاب کردند. سوادیو من را ب
کتاب  کیافزود: اگر جنگ را  یو

 یتلخ»کتاب  یو معرف ییمراسم رونما
 یمردادماه، با حضور جمع ازدهمی «ییرها

برگزار  یفرهنگ در حوزه هنر یاز اهال
 شد.

 یاسارت عل گرتیروا «ییرها یتلخ»
و اتفاقات آن زمان و  اشرفدر اردوگاه  یگلریب

 پس از آن است.
 نیاانتشارات سوره مهر در  رعاملیمد

 کینکته که سمت تار نیبر ا دیمراسم تأک
 کند؛یمشخص م زیجنگ، شدت نور را ن

 یتلخ»منظر کتاب  نیاز ا جهیدر نت
اثر  نیاست، افزود: ا یکتاب مهم ،«ییرها

 تیجنگ را روا کینشان قسمت تار
 یما با مبارزان ی. اگر در سمتکندیم

به خرج دادند،  دتکه رشا میمواجه هست
جنگ وجود  کیسمت تار گر،یدر سمت د

به  یگلریشده بود. ب یزیردارد که برنامه
بود که به  یتیلحاظ سن و سال در موقع

از  یاریشد و مانند بس دهیآن سمت کش
از  میمستق ریو غ میکه مستق یکسان

 نیاز ا زیاو ن دند،ید بیعوارض جنگ آس
 .  دید بیبخش آس

 یهاکتاب فصل نیا م،یریدرنظر بگ
دارد. فصل اول اگر شهادت باشد،  یمختلف

به نام اسارت دارد.  یگریکتاب فصل د نیا
که با آن مواجه  ییهایسخت لیاسرا به دل

شهادت دارند. همه ما در  یآرزو شوندیم
. همانند میروبرو هست یبا دوراه یزندگ

 یدو راه انیعاشورا که م هحر در واقع
)ع( قرار نیحسو سپاه امام دیزیسپاه 

قرار گرفتم  یدوراه کیگرفت. من هم در 
رقم  میبرا یر اساس انتخابم اتفاقاتو ب

کردم.  تیها را رواخورد که در کتاب آن
را درآورد  نیمنافق یصدا یکه حت یتیروا

 دانستندیبرنامه ساختند؛ چرا م شیو برا
سخنان من که در دل آن اردوگاه  ریتأث

 است. شتریبودم، ب
به من انتقاد  یبرخ نکهیا انیبا ب یو

خاطرات، دوباره  نیکه با گفتن ا کنندیم
گفت:  ،یکنیخود دردسر درست م یبرا

من است.  فهیوظ ق،یحقا نیگفتن ا
 ندهیجوانان و نسل آ یبرا خواهمیم

کنم تا بدانند که چه رخ داده و  یروشنگر
 چه خبر است.

 
 

فرقه به نام افراد چه  نیو ا کایو آمر ایساریکم
 نیا نهینزد. شما اصال هز بیکه به ج ییپول ها
و  دییس دروغ نگوپ دیرا نداد ییجابجا
 .دینده بیرا فر گرانید یهاذهن
را به  قتیکه حق یاهر جدا شده نکهیا

 بیفر یو شما برا گواوهی شودیم دیمردم بگو
 دیکن یسرهم م اتیهمه جعل نیدادن آدم ها ا

 گفت؟ دیبه آن چه با
کنم که چگونه از  یهمه روشن م یبرا حاال

و  مکرر یفرار کردم. از دروغ ها« 6اشرف »
خسته شده  ییمغز شو یتکرار یهانشست

ربط  یرا به سرنگون یاساس یبودم. هر حرف ب
نداشت و فقط  تیاز واقع یاهیپا چیکه ه دیداد

مرا هم به کشتن  گریمثل نفرات د دیخواست یم
 .دیبده

بعد از فرار، سه شبانه روز در داخل  من
و بعد از آن به  دمیخواب« ننه ترزا» مارستانیب

از هواداران فرقه مراجعه کردم. بعد از  یکیخانه 
هوادار شما به  نیو با ماش دیروز مرا خواست کی

اشرف سه آمدم و آنجا بود که جواد خراسان با 

 کیمن صحبت کرد و از من خواست برگردم و 
گانه به من بدهند که قبول نکردم.  دامحل ج

 رونیخود جواد گفت که باشه با ما باش و ب
ن و خبر بده که من گفتم ما کار بک یبرا

هم به شما ندارم.  یکنم و کار ینم یجاسوس
برنگردم  گریگرفتم که د میمن همان روز تصم

 دیتکرار کرد انیکه سال یچون تحمل مزخرفات
خراسان اگر  درا نداشتم و به قول خود جوا

سال  کی دیدادم با یرفتن م رونیدرخواست ب
اندن در م یبرا شتریو بازهم فشار ب ستادمیا یم

انتخاب من  یکردم، ول یجهنم شما را تحمل م
از  ییبود که سال ها منتظر رها یفرار از حصار

اما  میدارم که بگو یادیز یها حرف آن بودم.
لحظه به آن جهنم فکر کنم،  کیخواهم  ینم

 .دیمن را گرفت یچون تمام زندگ
شود تا من  لیتشک یدادگاه یروز دوارمیام

که چگونه  میشم و بگوهم جزء شاهدان آن با
تا به  دیکرد شهیخون همه نفرات را در ش

 ری. آن روز ددیخودتان برس فیخواسته کث
 .ستین
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شود تا  لیتشک یدادگاه یروز دوارمیام»
که  میمن هم جزء شاهدان آن باشم و بگو

تا  دیکرد شهیرا در شچگونه خون همه نفرات 
 .«دیخودتان برس فیبه خواسته کث

 یکه به تازگ یفرد ،یدهقان گوراب محمود
فرار کرده است با  یرجو یستیاز فرقه ترور

به فرار  میدرباره نحوه تصم یادداشتیانتشار 
نوشت:  یخود و اظهارات دروغ فرقه درباره و

سال که تمام  60بعد از  یفرار من از فرقه رجو
آنها گذاشتم بر  یرا بخاطر دورغ ها میزندگ

بود.  ینیضربه سنگ یپوشال کتاتورید ریپ کریپ
. افتمیدست  یمن با فرار از آن زندان به آزاد

که از  نیبه جهت ا یآزاد میگو یچرا م
 یراحت شدم و زندگ ییو مغز شو اتیچرند
در کنار خانواده را انتخاب کردم؛  یفرد

 است. یکه کابوس فرقه رجو یاخانواده
دروغ پرداز  تیسا یرابطه با حرف ها در

 عرض کنم: دیچند نکته را با یفرقه رجو
را که  یآمدن به آلبان نهیکه هز نیا اول

نداد جز  یکس دیکش یبه رخ م شهیهم
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از تجربه زندگی در خارج از  احساس خود
 تشکیالت مجاهدین خلق را این گونه بیان می

  .دوباره متولد شدم 1041شهریور  1کند: 
 63حمید محمد آتابای می گوید بعد از 

 سالی که 63سال توانستم نفس راحتی بکشم.

در چنگال سران فرقه رجوی گرفتار شده بودم 
و آن طور  حتی به اختیار خودم و نمیتوانستم

که دوست دارم تفریح کنم. راه بروم. خرید کنم. 
راستی چرا ه ب .کنم حرف بزنم و حتی فکر

سران سازمان ضد انسانی مجاهدین خلق که 
حقوق انسانها را  ادعای دموکراسی و برابری

دارند و سنگ خلق را به سینه می زنند، این 
مناسبات شان را به بند می  گونه اعضای درون

کشند؟ چرا برای اعضایی که جان و مال و 
را به استثمار کشیده اند کوچکترین  جسم شان

 سال 04ارزشی قایل نیستند؟ و کسانی را که 

خالصانه برای آنها خدمت نموده اند را همانند 
آنها  خس و خاشاک می شمارند و برای

فرد شود که کوچکترین ارزش انسانی قائل نمی
داخل مناسبتهای  سال گرفتاری در 63بعد از 

شود به وضوح پوچ این فرقه، زمانی که رها می
دوباره متولد شده ام و براحتی  می گوید که من

و با اختیار خودم نفس میکشم و تفریح می 
در خیابان به تنهایی پیاده روی میکنم  کنم و

 بدون انکه در چهار طرف من گماشته های

اشته باشند و یا بعد از شش سال فرقه حضور د
توانستم به کنار  حضور در آلبانی در تابستان

راستی چه جریانات ه ساحل دریا قدم بگذارم. ب
داخل فرقه رجوی در حال وقوع  غیر انسانی در

 می باشد و چه فاجعه انسانی در داخل سازمان ضد

انسانی مجاهدین در حال رخ دادن هست که فرد 
بشری احساس راحتی  این فرقه ضدبعد از رهایی از 

آیا حامیان این گروه تروریستی از  ؟کندو رضایت می
سازمان مخوف  اوضاع آشفته و غیر انسانی داخل این

اطالع ندارند؟ آیا نمی دانند که سران این فرقه 
انسانها چنین برخوردهای غیر انسانی انجام  چگونه با

ا بارها و جداشده ه دهند؟ آیا حقایقی که از زبان می
 بارها نقل شده اند را نشنیده اند و یا خود را به کری و

          کوری زده اند، چرا که منافعشان این گونه حکم 
 می کند؟

 

ارها و بارها درباره حصارهای تا کنون ب
مناسبات  ذهنی و فیزیکی که اعضای حاضر در

فرقه مجاهدین خلق را احاطه کرده است، 
 .خوانده ایم مطالب متعددی شنیده ایم و

هر فردی که موفق می شود خود را از این 
بازگردد، کوله  حصارها رها کند و به دنیای آزاد

ضور در باری پر از تجربه و خاطرات تلخ از ح
خود به بیرون می آورد. بازگو  این تشکیالت با

 کردن و به اشتراک گذاشتن این تجربیات تلخ و

واقعی اما، چراغ راه دیگر افراد است تا در دام 
 .گرفتار نشوند این فرقه مخرب و منحوس

حمید محمد آق آتابای، جزو جدیدترین 
فرقه را  افرادی است که اخیراً توانست بندهای

 63و جان و روحش باز کند و بعد از  از جسم
آزاد را بچشد. او هم  سال طعم زندگی در دنیای

همچون دیگر افراد جداشده از مجاهدین خلق، 
به نوشته انجمن ناگفته دارد.  یک دنیا حرف و

حمید محمد که اکنون نجات مرکز گلستان، 
 ساکن آلبانی است و در کنار دیگر دوستان

، نی تجربه می کندآسیال زندگی شیریانجمن 

 به جهان هستی: محمد آتابایحمیدنگاه 

 دوباره متولد شدم 1041شهریور  اول 
 

توانستم حتی به اختیار  در چنگال سران فرقه رجوی گرفتار شده بودم و نمی سال 63
 ،خرید کنم ،اه برومر ،و آن طور که دوست دارم تفریح کنم خودم

 کنم حرف بزنم و حتی فکر 

 خبر نداریم« سمیع ناظری»برادرم سال هست که از ۵۳
 
 
 
 
 
 
 

طهمورث ناظری، برادر چشم انتظار یکی از اسیران فرقه رجوی از 
ر آلبانی خواست تا شرایط مالقات با برادرش را در آن نخست وزی

 کشور فراهم کند.
 نخست وزیر محترم کشور با فرهنگ آلبانی»

عاجزانه از شما و دولت محترم تقاضای ، عالی جناب ادی راما
فراهم نمودن شرایط مالقات با برادرم را داریم. بهترین ها را برای شما 

بشر و ستمدیدگان برمی دارند و همه کسانی که قدمی برای حقوق 
 آرزو دارم.

 
 برای فرزندش« مهین توکلی»های عاشقانه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خانم مهین توکلی، مادر چشم انتظار احمد عبدی که سالهاست 
در حسرت دیدار و یا تماس با فرزندش است، پیامی برای فرزندش 

 منتشر کرد.
ان در این به گزارش فراق، خانم توکلی از انجمن نجات مرکز تهر

پیام از دلتنگی های مادرانه اش می گوید، از عاشقانه هایش برای 
 پسرش و از حسرتش برای شنیدن صدای احمد.

وی آخرین باری که موفق شد فرزندش را مالقات کند، سال 
بود. خانم توکلی در این سال به همراه تعدادی دیگر از خانواده  16۳۱

نست تحت نظر مسئولین ها راهی کمپ اشرف شد و در آنجا توا
سازمان مجاهدین خلق دیداری کوتاه با احمد داشته باشد. از آن 
زمان به بعد ارتباط او با احمد به طور کامل قطع شده و خبری از او 

 ندارد. 
این مادر رنجدیده اما همچنان به تالشش ادامه می دهد و گاه به 

د تا شاید به گاه برای فرزندش نامه می نویسد و پیام ارسال می کن
 طریقی به دست احمد برسد.

 
 
 

از طریق واحد بسیج شهید چمران  163۱احمد عبدی در سال 
به جبهه اعزام گردید و بعد از دو ماه به اسارت نیروهای عراقی درآمد. 
بعد از اسارت، احمد با خانواده مکاتبه می کرد و عکس می فرستاد و 

ود. اما بعد از آن دیگر خبری ارتباط مکاتبه ای برقرار ب 163۱تا سال 
از وی نبود. این بی خبری موجب شد که خانواده با سازمان ملل 

از طریق  16۳4متحد و مراجع بین المللی مکاتبه نمایند. سال 

 « الهحشمت»اله کاربخش به برادرش ذبیح
 برادر خوبم نگذار بیش از این عمرت را هدر دهند

 
اله کاربخش به برادر ذبیح

اسیر خود در فرقه رجوی نامه 
در نامه برادر چشم  نوشت.

انتظار حشمت اله کاربخش از 
انجمن نجات مرکز خوزستان 

 آمده است:
سالم حشمت جان امیدوارم از هر لحاظ خوب و خرم باشی. هر 
چند می دانم حال کسی که سال ها در دیار غربت حتی از یک 
تماس ساده با خانواده خود محروم شده نمی تواند خوب باشد. برادر 
جان ما طی این سال ها به هر طریق ممکن تالش کردیم تا با تو 

باشیم اما متاسفانه رهبران فرقه رجوی که  دیداری حتی کوتاه داشته
به اصطالح مدعی تحقق آزادی و دمکراسی برای ایران هستند تا 
کنون به این خواسته قانونی ما که در هر مناسبات دمکراتیک و حتی 

آن حشمتی که  غیر دمکراتیک هم مرسوم است پاسخی نداده است.
ه اتفاقی برایش آن قدر عاطفی و عاشق خانواده اش بود چه شد و چ

افتاده؟ آن حشمتی که مادرش را به اندازه تمام دنیا دوست می 
داشت چرا یکبار هم در این سالیان حتی تماسی با او نگرفت؟ و 
انبوهی سئواالت از این قبیل که واقعا نگران بودم که نکند برای 
حشمت اتفاقی افتاده و گرنه او که بی عاطفه نبود و این مسیله 

یم سئوال بود. در حال حاضر فقط می دانم که تو االن در همیشه برا
 آلبانی و کمپ مجاهدن خلق هستی و متاسفانه گرفتار شدی .

 
 به برادر اسیر خود در فرقه رجوی« زلیخا پرورش»پیام 

 همه خانواده دلتنگ تو هستند
 
 
 
 
 
 
 
 

 
خواهر کوچک فریدون پرورش در پیامی به برادر خود از « زلیخا»

ها چشم انتظاری با خانواده تماس برقرار ت که بعد از سالاو خواس
که به همراه دختر فریدون به  ۳۱کند. وی با مرور خاطرات سال 

خانواده »عراق سفر کرده بود، خطاب به برادر اسیرش می گوید: 
دلتنگ تو هستند. از تو می خواهیم که برگردی. مادر در چشم 

برادرها و دخترهای تو منتظرت انتظاری تو درگذشت، اما خواهرها و 
 «هستند و دلتنگ.
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 های اسیران فرقه رجوی ای در حوزه خانواده رسانه ترین گروه ترین و پرمخاطب فعال
 
 

 

جات  انجمن ـن
 مرکز استان اردبیل 

 

 

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
 استان اردبیل 

   تحلیلی -فصلنامه  خبری   0410 تابستان     23شماره 
 

 

ایرانی  ۰۰۱۱۱درانی قاتلین یقه
 «امینیمهسا»برای 

به دست اعضای سابق  آیا جنایتکاران خلق
 شوند؟خود نابود می

دادگاه عالی هامبورگ آماده 
 محاکمه رجوی شد

 

 عالی نماینده به نجات انجمن عامل مدیر

 اروپا اتحادیه امنیت و خارجی سیاست

در سایه تنش میان  فرقه رجوی
آلبانی و ایران اعضای خود را 

 کندیمبیشتر استثمار 
وال فرقه رجوی به صورت رسمی جزو ام

 غرب و ناتو معرفی شد

ها روی اسب بندی غربیشرط
 بازنده

مادران، »ثریا عبداللهی، مسئول تشکل 
 «قربانیان فراموش شده فرقه رجوی

« آسیال»همه اعضای انجمن 
 فرزندان ما هستند

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 روشن شد «آتابایحمید آق»نشست و چشم خانواده  ثمرها به تالش 

 ها هر قلمی که در راستای رهایی فرزندانشانخانواده
 زنند، موثر استمی 
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 جرم بزرگ  
 دولت مردان آلبانی

 و نفرین مادران 
 رنج کشیده 
 
 

نماینده شاکیان فرقه 
 تروریستی رجوی

 فرقه 
شیاد رجوی 

مرتکب جنایت 
علیه بشریت 

 شودمی
 
 

 «آسیال»مدیر اجرایی انجمن 
 در نشست با اعضای این انجمن 

 تعطیلی سفارت ایران
در آلبانی ربطی به  

« آسیال»های فعالیت
 ندارد

 ما با قدرت تمام پیش خواهیم رفت
 

  ماهیو  کییو     ،این کشوور  خیابانی در تمام شهرهای های با برپایی نمایشگاه در آلبانی از فرقه رجوی نجات یافتهاعضای

نی از ماهیو   برپایی این نمایشگاه ها بوه ییوین موجوو خواهود شود توا موردم آلبوا         کنند.می فرقه تروریستی رجوی را افشا 

 و جنایتکوار  فریبکارانه و تروریستی رجوی آگاه شده و دول  را مجبور کنند تا مواضع محکموی در قبواا ایون فرقوه خرابکوار     

 .بگیرد
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