
                انجمن نجات                                                                                                                               

 47شماره 

1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 59سال  -دی 

 

 

 



                انجمن نجات                                                                                                                               

 47شماره 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                انجمن نجات                                                                                                                               

 47شماره 

3 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                انجمن نجات                                                                                                                               

 47شماره 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                انجمن نجات                                                                                                                               

 47شماره 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4      است؟ یدر آلبان یمانع از ورود خبرنگاران به مقر فرقه رجو یچه کس*

 5                              عمل کند! شیبه وعده ها دیبا یدولت آلبان*

 11                            عضو سابق فرقه نیجوانتر ییشادباش به رها امیپ*

  11                                                  یعبدالله ایخانم ثر یتشکر و قدردان امیپ*

 11   دربند فرقه رانیحزبه پور از اس ریانجمن نجات خوزستان با خانواده ام یاعضا دارید*

 19                                                    دیجد یسیو شروع کاسه ل نیمجاهد*

 11    یدر آلبان یخیمحمد مشا رشیبه فرزند اس یخانم اقدس رضائ ینامه *

 14     قسمت دوم -  "خداوند اشرف از ظهور تا سقوط"از کتاب  یفراز*

 12                             با عراق متفاوت است یآلبان طیخدابنده: شرا میابراه*

  17                                       "یتالوت نیاحمد و ام" ریاس یبا خانواده اعضا دارید*

 11       بخش بود لذت نیمنافق یبرا یرانیا یاسرا ۀشکنج*

 12                                                                      یاز فرقه رجو یچشم بسته آلبان تیحما*

 11                                            مادرم یبرا یا هیمرث*

 19 برگزار شد. بدیم یاهلل حائر تیدر دانشگاه آ "مخرب  یگروه ها یاجتماع یها بیآس " شیهما*

 13   یفرقه رجو ریاس یغالم سنگپر یهمسر آقا ادگار،یمصاحبه با خانم طاهره خمر *

 72                                                                                             یبا خانواده عبد دارید*

 71                                                خواهد مُرد؟ ایباشرف مُرد  ای ست؟یبا شرف ز یرجو ای*آ

 71                                                          کردند یمان در زندان توجه نم هیاول یازهایبه ن یحت نیمنافق*

 71                                       "فرقه ها یدر روان شناس ییها، جستارها هیدر قلمرو سا"از کتاب  یفراز*

 92                                         خلق را متوقف کرد؟ نیدر سازمان مجاهد ییروند تفکرزا ت،یچگونه جزم*

 91                                                                                                خانواده ها یتمام نشدن یحرف ها*

 97                                                                                 که رهبرش گم شده است یسرانجام فرقه ا*

 91                                                                                 در فرقه یو کلمات سودآور سرخپوست اتیادب*

 93                                                   کند؟ یم هیرا چگونه توج نیصنف معتمد ییرهبر مفقود فرقه، جدا*

 12                                                                                                         یحیبه مناسبت سال نو مس*

 11                                                                                                               «جنگ خاموش»مستند *

 11                                                            ییدانشجو انینفوذ و جر ن،یمنافق*

 17                                           یدر آلبان یبه پسرش حمید رضا نور یشمس اهلل نور ینامه آقا*

 17                         درگذشت آلبانی، در رجوی تروریستی فرقه در اسیر عبدی احمد پدر عبدی، آقای*

 

 

 عنوان                                    فهرست مطالب                                   صفحه 



                انجمن نجات                                                                                                                               

 47شماره 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                انجمن نجات                                                                                                                               

 47شماره 

7 
 

 

 

 است؟ یدر آلبان یمانع از ورود خبرنگاران به مقر فرقه رجو یچه کس

 

     ۵۹۳۱آذر  ۵۱  -نجات مرکز مازندران   انجمن

بهانه  از یکیکردند.  یم جادیمختلف، ممانعت ا یآن با بهانه ها یکرده و برا یها در امر انتقال نفرات فرقه همواره کارشکن یرجو

 یباید برا یلیبرت یدرها»نوشتند  یهستند و م یبرتیبود که خواهان ورود خبرنگاران به ل نیکردند ا یم انیکه در آن دوران ب ییها

 «دیدار آن ها با وکال، حقوقدانان و خبرنگاران بازگشوده شود. یراتردد ساکنان آن و ب

. در آنجا دولت گذشته است یبه آلبان یبرتینفرات از ل نیو چند سال از انتقال اول یفرقه به آلبان یسه ماه از انتقال کامل اعضا االن

رنگار خب شیپ ی. چندستین یاز ورود خبرنگار به داخل اردوگاه فرقه رجو ی. اما هنوز خبرستندیو عراق دست اندرکار ن رانیا یها

گزارش، خبرنگار  نیاز ا ی( پخش نمود. در قسمتی)آلبان رانایفرقه در ت تیدرباره وضع یگزارش« اخبار اآلن» ینانلب ونیزیشبکه تلو

 :دیگو یم

از آنان  یکیبا  یکنم ول داریبشود. من نتوانستم با آن ها در مقرشان د شانیشود که وارد اردوگاه ها یکس اجازه داده نم چیه به»

 «اردوگاه صحبت کردم. رونیدر ب

 د؟ترسن یو از چه م دهندیفرات فرقه را نمخبرنگاران، وکال و خانواده ها به ن یاست که چرا سران فرقه اجازه دسترس نیا سؤال

 که نفرات فرقه در آن هستند ییتمام اتاق ها یها شهیش یآزاد به نفرات فرقه داده نشده بلکه حت یچرا نه تنها اجازه دسترس 

 پوشانده شده است؟

 یبرا ها با کاغذ پوشانده شده است وپنجره یتمام شهیکه ش دیکن یمالحظه م رانا،یاز محل استقرار نفرات فرقه در ت یریدر تصاو  

 درب مستقر هستند. یکنترل تردد نفرات، دو نفر به عنوان نگهبان در جلو
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 یکارشکن یابر یبیدادند تنها فر یم یبرتیکه درباره حضور خبرنگار در ل ییدهد که درخواست و شعارها ینمونه ها نشان نم نیا ایآ

 در کار انتقال اعضاء بوده است؟

 یاه تیمحدود جادیکنند با آنچه که جدا شدگان درباره ا یم جادیا رانایچشم همه در ت یکه امروز سران فرقه جلو یتیمحدود ایآ 

 یجمع یباطارت لیو وسا یارتباط لیبه وسا یوحشتناک در قرارگاه بسته و محدود شده اشرف توسط سران فرقه و ممانعت از دسترس

 مطابقت ندارد؟ کردند،یم انیب هقو ارتباط با جهان خارج از فر

 ،یانچه در اور و چه در آلب ،یبرتیچه در اشرف، چه در ل نیفرقه بسته امکان تنفس دارند بنابرا کی یها یکیها تنها در تار یرجو 

ها  تیحدودم نیا دینجات اعضا با یبرا نیبماند. بنابرا یشوند تا فرقه باق ینگهدار تیمحدود کیدر  دیکند اعضا با ینم یفرق

 شود هر که در او غش باشد. یرو هیداده شود. تا س یگریآزاد به خانواده ها، خبرنگاران و هر کس د یرسبرداشته شود و امکان دست

 یصالح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرورش خویشتن ذاتی

خانواده ها باید اعضای سابق را تشویق کنند که خویشتن ذاتی خود را بازپروری کنند: ارزش های 

اعتقاداتشان، رویاهایشان و اهدافشان. اگر فرد خویشتن قبل از فرقه ای خود را رد کند، واقعی شان، 

احتماالً به خاطر این است که خویشتن ذاتی هنوز به طور کامل شناخته نشده است. در این حاالت، 

یک فرد خانواده می تواند به عزیزشان کمک کند تا یک هویت جدید بسازد و بتواند به آن افتخار 

 کند...

 غلبه بر تفکر سیاه و سفید، همه چیز یا هیچ چیز

اگر شما مشاهده می کنید که عزیزتان تفکرات فرقه ای بروز می دهد، مانند تفکرات سیاه و سفید، 

همه چیز یا هیچ چیز، با مالیمت آن را برایش توضیح دهید. برای اعضای سابق زمان می برد تا 

هم هست و فراتر از آن طیفی از رنگ ها وجود دارند. اگر  درک کنند که در جهان رنگ خاکستری

مشاهده می کنید که عضو سابق به دنبال یک مجموعه پاسخ های مطلق می گردد تا پوچی به وجود 

 آمده به خاطر تفکرات فرقه ای را پر کند، به نرمی سایر احتماالت را برایش تشریح کنید.

 نقل از کتاب: گسستن بندها

 یون حسننویسنده: است

 مترجم: ابراهیم خدابنده

 284و  285صفحه های: 
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 عمل کند! شیبه وعده ها دیبا یدولت آلبان

 

     ۵۹۳۱آذر  ۹۳  -  یشرق جانینجات مرکز آذربا انجمن

 نیشد و تالش خانواده ها درا لیتحم یمربوطه بر رجو یبا همت خانواده ها یبه کشور آلبان یرجو یو گروگان ها ءاسرا انتقال

 آن ها بود. نیحرکت غرورآفر نیموجود در عراق، فاز اول ا یمورد، به منظور حفظ جان آن ها ازخطرات دائم

 قرار گرفته و قدرت و یرجو ییدستگاه مغزشو یدائم ریدور از انظار، مجدداً تحت تاث یما در محل زانیعز نیابداً قرار نبود که ا اما

 اشند!خانواده ها و دوستانشان محروم ب یساده با اعضا یتماس تلفن کی یاز برقرار ایسرنوشت خود نداشته و  نییتع یابر یاریاخت

 یروح یها یمارینسبت به عالج ب عاًیداده و سر بیترت ءاسرا نیا یدر خاک خود برا یتیکمپ ترانز کی ،یبود که دولت آلبان قرار

 .دیفلک زدگان، اقدام نما نیا کیستماتیس ییاز ده ها سال مغزشو یناش

متعارف ندارند و حضورشان در هر  تیافراد که وضع نیا یانجام شده، مقرر شد: از نظر دولت آلبان یموقع مذاکرات و توافق ها در

 انتگره ) جذب( شوند. گرید یشده و در کشورها یمجدد ذهن یاست، بازساز نیمشکل ساز و خطرآفر یجامعه ا

که  ییبدهد تا بتوانند به کسب تخصص ها ادی یزبان خارج ،یرجو یگروگان ها نیقول داده و متعهد شده بود که به ا یآلبان دولت

 .ندیکار در اروپا و... الزم است، نائل آ یبرا

 لیطبق م ایکنند و  یساکن شده، کار و زندگ یتوانند در خود آلبان یمراحل باال م یاسرا پس از ط نینامبرده گفته بود که ا دولت

 پناهنده شوند. رند،یپذ یکه آن ها را م ییخود به کشورها
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ز حضور ا یرسد و صحبت یبه گوش م یدر اردوگاه آلبان ییمغزشو یبر تداوم کالس ها ریدا ینگران کننده ا یخبرها متأسفانه،

ه ب انهیبه طور مخف ،یرجو میدارند که مر یاز منابع اظهار م یآن پاره ا یشود و به جا یاردوگاه نم نیروانپزشکان مقرر شده در ا

و  میاز گذشته تحت فرمان مر شترینموده که ب هیاسرا توص نیمجهول الحال به ا یقول مسعود رجو زاردوگاه سفر نموده و ا نیا

 آن ها گردن نهند! یو ضد انسان مارگونهیب یمسعود بوده و به امر و نه بصمنت یمرکز یشورا

ت نظر و تح یبار دورتر از نظارت دولت آلبان نیو ا یمکان جمع کیافراد باز هم در  نیقرار است ا ایکه، گو نیتر ا بیتر و عج مهم

 !رندینگ چیرا به ه یاسارت بار خود ادامه داده و تعهدات دولت آلبان یبه زندگ یگماشتگان خاص رجو

ت نظارت توانند تح یچگونه م رند،یخود را رأسا به دست گ یزندگ ارینظر روانپزشکان معالجه شده و اخت ریکه قرار بود ز یکسان

 !ست؟ینقض غرض ن نیا ایباشند و آ یخاص رجو نیمأمور یدائم

ع وضما شده و  عیوس یموجب نگران م،یکن یارتباط مشاهده م یدر کنار آنچه که ما از لحاظ عدم برقرار میمر ی هیتوص نیا

 حیصر ییروند، خواستار جوابگو نیخود به ا دیو ضمن اعتراض شد دانسته یموجود را در تعارض با تعهدات دولت آلبان

 !میباش یسازمان ملل متحد م انپناهندگ یعال یایساریو کم یاز طرف دولت آلبان

 رانایدر ت یرجو یمرتبط با اسرا یاز خانواده ها یگروه

 رانیا - یشرق جانیآذربا
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 عضو سابق فرقه نیجوانتر ییشادباش به رها امیپ

 

     ۵۹۳۱آذر  ۷  -نجات مرکز البرز   انجمن

 ن،یام حهیبه همراه مادرش مل یسالگ ۵1و در سن  ۵۹3۹که در تابستان  یالبرز غفار میکامل مطلع شد نانیو اطم یخرسند با

 یبا مخالفت ها ییرها نیشده البته ا ییسال اسارت، هفته قبل موفق به جدا ۵۹خورده و تور عوامل فرقه شده بود، بعد از  بیفر

 است. دهیگرد سریم تیدر نها وانجام  یطوالن یسرسخت و کشمکش ها

دانش  و غلط، به دور از هرگونه اریاخت یب میتصم کیدفعه با  کیبود  لیمشغول تحص یکه در بحبوحه دوران نوجوان یغفار البرز

عضو فرقه، مورد استثمار  نیسر درآورد و به عنوان جوانتر یسکت و خفقان رجو التیاز کشور عراق و تشک ا،یروز دن یو فن آور

 یرا داشتند تا بتوانند در سرفصل ها یرده سن نیا یرو یگذار هیاهداف سرما ،یدستور رجو بهفرقه  نیقرار گرفت. مسئول یذهن

رقه جدا شده از ف یکنند. اعضاسوء استفاده  یبه عبارت ایاز او استفاده و  یانتحار یها اتیو در عمل یخودسوز یمختلف در راستا

 فیالغر و نح اریبس یشد جثه ا التیکه البرز وارد تشک ی: زمانشتتندرا شناخته و اظهار دا یکه به وطن و استان البرز برگشتند و

 نیا با توجه به ی. رجومیبرده و آگاه تر شد یپ یرجو یرحم یدر همان لحظات اول به شقاوت و ب یعضو نیچن دنیداشته که با د

 یر دفاعسپ هیبه فردش دنبال ته نحصرم یدرعراق ندارد اما با دجال ییجا گریکه صدام سقوط کرده بود و اشراف کامل داشت که د

وپ که بارها گوشت دم ت نیاما خوشبختانه البرز با ا دیاشرف بود از آن ها استفاده نما عیبود که در روز مبادا که همان وقا یانسان

 سالم به در برد. قرار گرفته بود جان

وجه نوجوان قصد داشت که ت یبا کشتار اعضا یکرد؟ رجو یاتفاق ها استفاده و استقبال م نیملعون از نوجوانان در ا یچرا رجو حال

 یواده هاو مقصر دانستن خان ییجلب و با مظلوم نما التشیسن بلوغ هستند را به تشک ریز  افراد  که مدافع یحقوق بشر ینهادها
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قاط ن یو اقص رانیفرقه جذب نوجوانان از داخل کشور ا یها اتیاز عمل یکیخود را ادامه بدهد لذا  دیپلاهداف  رانیو دولت ا یرانیا

 جهان بود.

و  کیمقدس را به البرز، پدر و تنها خواهرش تبر ییرها نیاستان، ا یبازگشت ینجات استان به همراه خانواده ها و اعضا انجمن

 نژیب                        منان خواستار است. زدیرا از ا یضحاک مسلک رجو یهمه افراد گرفتار در فرقه گفته و نجات  تیتهن

*** 

 ،عضو انجمن نجات یاز خانواده ها یعبدالله ایخانم ثر یتشکر و قدردان امیپ

 نیو شهرستان نم لیاردب نیمسئول

 ۵۹۳۱آذرماه  ۹۲

 الخالق شکریالمخلوق لم  شکریلم  من

 یتشکر و قدردان 

 

 ن،یخود را از امام جمعه محترم نم یو تشکر قلب یمراتب قدردان لهیوس نیادب و احترام و در کمال تواضع و ارادت، بد تینها با

ؤوالن و مس رانیمد ل،یهالل احمر استان اردب تیو کارکنان جمع رعاملیمد ل،یهالل احمر اردب تیدر جمع هیفق یمحترم ول ندهینما

 بستگان و ان،یتمام سروران، دوستان، آشنا ،یفرقه رجو رانیاس یهانجات کشور و خانواده یها منانج ن،یارجمند شهرستان نم

ت نموده و شرک رزانقیم یبرادرم شادروان عبدالرضا عبدالله ادبودیو  میمجالس ترح ن،یتدف ع،ییکه در مراسم تش یارجمند زانیعز

 .مینمایم یو سپاسگزار یقدردان مانهیصم دندخاطر ش یموجب تسل ،یو ابراز همدرد تیتسل امیبا ارسال پ

      آرزومندم. یآرامش و عمر باعزت همراه با پاداش اخرو ،ی، سالمتمنانهمگان از خداوند  یبرا 

 

 یعبدالله ایثر                    
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 دربند فرقه رانیحزبه پور از اس ریانجمن نجات خوزستان با خانواده ام یاعضا دارید

 

     ۵۹۳۱آذر  ۹۱ -نجات مرکز خوزستان   انجمن

 اردید یدربند فرقه رجو رانیاس حزبه پور از ریانجمن نجات شعبه خوزستان در شهر اهواز با خانواده ام یاعضا ۹۹/9۳/۳۱ خیتار در

 کردند.

ر به حزبه پو ریام یفعل طیاز شرا یانجمن خوزستان گزارش کامل یحضور داشتند اعضا ریکه پدر، مادر و برادران ام دارید نیا در

 یارت اعضاادامه اس یاز تشبثات مذبوحانه سران فرقه برا یگزارش نیو همچن یدربند فرقه ساکن در کشور آلبان رانیاس گریهمراه د

 خانواده چشم انتظار رساندند. نیا عخود در فرقه را، به اطال

کسب  یبه جز انجمن نجات برا یگری. ما منبع دمیخوشحال شد اریگفت: از آمدن شما به منزلمان بس ریعادل برادر ام دارید نیا در

و  دیکش یما خانواده ها زحمت م یکه برا میممنون هست اریانجمن نجات هم بس یواقعاً از شما اعضا میندار رمانیخبر از برادر اس

 . دیده یقرار م زانمانیعز تیوضع انیمرتب ما را در جر

دوباره فرزندمان  میاست که بتوان یعمر ما باق ایآ میدان یکرده و گفتند واقعاً نم هیگر رشانیفرزند اس ادیبه  یلحظه ا ریو پدر ام مادر

ه پسرم در ک یسن و سال چند بار به عراق و پشت درب زندان نیچشمانش را عمل کرده، گفت: من با ا راً یکه اخ ری! پدر امم؟ینیرا بب

 د! سنگ و فحش نثارم کردن ییهم به من اجازه مالقات با پسرم را ندادند و با کمال پررو کباریآنجا  نیاما مسئول فتمآنجا بود ر

. مینچه کار ک میدان یکند واقعاً نم یم هیشدند مادرم شب و روز گر تیاذ انیسال نیدر ا یلیادامه داد: پدر و مادرم خ ریبرادر ام عادل

و  دیآیبه خودش ب یخدا کند برادرمان در آلبان ن،یبنابرا م،یبرو یاو به آلبان دنید یبرا میکه بتوان ستین یما به گونه ا یمال تیضعو

مادرم  پدر و انیتا بعد از سال ردیدهد و با ما تماس بگ لیتشک یدیجد یخود زندگ یجدا کند و برا یرا از گروه رجو راهشبتواند 

 کنند. دایپ الیآرامش خ
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بتوانند از  ریاس یاعضا یتمام میدواریحزبه پور گفتند: ام ریخانواده ام یانجمن ضمن تشکر از مهمان نواز یاعضا دارید نیا انیدرپا

شما به  خود انتخاب کنند. چون امثال فرزند یبرا یرا بدون فرقه رجو دیجد ریو مس ندیایاستفاده کنند و به خودشان ب یفرصت آلبان

انجمن نجات  یما به عنوان اعضا نیآن ها و همچن یخانواده ها ستیبا یم ن،یهستند بنابرا یفرقه رجو ریسهنوز ا یلحاظ ذهن

 دیأکت ریخانواده ام ی. اعضامیدربند آن ادامه ده رانینجات اس یفرقه در راستا تیماه یافشا یخود برا یها یریگیبه تالش و پ

 داشت. ندبرنخواهدست  زشانینجات عز یکردند که از تالش برا
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 دیجد یسیو شروع کاسه ل نیمجاهد

 

 

 

     ۵۹۳۱ ید ۵  -نجات مرکز فارس   انجمن

 

 یانتظار نم نیاز ا ریجماعت هم غ ییکاینداشته اند و البته از امر رانیبا ا یشده است که رابطه خوب لیتشک یترامپ از افراد نهیکاب

 ایرو شتریشود و در ذهن خود ب یقند در دلشان آب م ییافراد گو نیکار آمدن ا یهستند که با رو نیمجاهد نیب نیرفت! در ا

 ویآلترنات از آن ها به عنوان کایشکست بخورد و امر رانیمثالً ا ران،یو جنگ رو در رو با ا کایواسطه امربه  ندکنند که بتوان یم یپرداز

ار شبانه روز نشست برگز ام،یا نیحدس زد که در ا یتوان به خوب یسازمان دارم، م نیکه از حضور در ا یاستفاده کند! با تجربه ا

قبل و در زمان حکومت صدام هم آن قدر  انیکه در سال نی. کما ادیآ یم انیو .... صحبت به م یشود و از شروع مرحله سرنگون یم

رف همه ح نیحال همه به هم خورده بود از گوش دادن به ا قتاًیشد که حق یحاصل برگزار م یخسته کننده و ب ینشست ها نیاز ا

است که  و خسته خودشان دهیسراپا بر یروهایدادن به ن هیروح یینشست ها نیچن جادیا یاصل زهی! البته انگیمزخرف و پوشال یها

 نیبه طور خاص بعد از به گل نشستن ماش یجد تیکنند. اما واقع یافراد جار نیدر بدن ا دیخون جد ای هیروح یبلکه بتوانند ذره ا

ته داش یبه لحاظ دالر چهو  یچه به لحاظ انسان یا نهیهز ستندیحاضر ن گریاست که هرگز آن ها د نیدر عراق، ا کایامر یجنگ

 یاز سو ی! در صورت حمله نظامستین اسیو .... قابل ق منی ه،یبا عراق، افغانستان، سور رانیدانند که ا یخوب م یلیباشند! و خ

 یستیاننده بو البته کشور حمله ک کایقطعاً امر گر،ید ییرویهر ن ایعربستان و  ای لیاز متحدانش در منطقه خواه اسرائ یکی ای کایامر

ده فرمان یکه توان دفاع از خود را نداشته باشد! همانطور که در صحبت ها ستین یکشور رانیبه شدت تاوان پس بدهد. چون ا

شروع کننده حمله خواهد بود که قطعاً  یبرا رانگریو یآغاز جنگ ران،یکشورمان هم آمده است شروع حمله به ا یهان ارشد نظام

 شد! دهم خواه کایخود امر ریامن گد

که  نیا یتوجه نداشته اند به جا اتیکنند و هرگز به واقع یم یخودشان زندگ یاهایبا رو شهیکه هم یدار و دسته فرقه رجو اما

ال به سال ستون به آن ستون و امس نیو ا یواقع ریو غ یپوشال التیخود را با تخ یروهاین نندیکنند و مسائل را بب لیعاقالنه تحل

قال آن دانند که انت یرا قبول کنند! اما نم شانیها لیانتظار دارند که آن ها چشم بسته حرف ها و تحل وگذارند  یسر کار م نده؛یآ

واهند نخ روهاین یزده است و هرگز آن ها تسلط قبل را رو به هم اریبس ،یالتیتشک یدر بحث ها یمعادالت را ، حت یها به آلبان

و جز افراد سالخورده که توان حل و فصل امورات خودشان را در صورت  دخواهد بو یرجو التیتشک انینقطه پا یداشت! آلبان

 نخواهد ماند!     یآن ها باق یبرا ینداشته باشند کسمنافقین از  ییجدا
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 یدر آلبان یخیمحمد مشا رشیبه فرزند اس یخانم اقدس رضائ ینامه 

 

     ۵۹۳۱آذر  ۹۵  -  یشرق جانینجات مرکز آذربا انجمن

اتبه و مک یبرا یحق نیشده و کوچکتر رینگیزم یرجو التیبه چهار دهه است که فرزندش در تشک کینزد انه،یخانم اهل م نیا

 یمشاهده کرده، درصدد برآمده که برا یرجو یکه عکس فرزندش را در رسانه ها ینداشته، از زمان یتلفن ایو  یحضور یمکالمه 

 .مینیب یم ریکه متن آن را در تصو سدیبنوبه فرزندش  یمختصر یبار نامه  نیچندم

رفتارش به فرزند گ یگرید یقبالً نامه ها شانینداشته، ا یشده که ابداً ضرورت یمجبور به تحمل ظلم و هجران یاقدس رضائ خانم

 شود: یمنعکس م الًیاز آن ها، ذ یکینوشته که متن 
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 "خداوند اشرف از ظهور تا سقوط"از کتاب  یفراز

 "یلیاسماع دیحجت س دیس" نوشته

 

 ۵۹۳۱ آبان ۵۳ – مرکز نجات انجمن – یمحمد

است و درج  دهیبه چاپ رس یصفحه توسط مرکز  اسناد  انقالب اسالم ۵999به  کیکتاب که در نزد یقسمت  اول، به معرف در

 یندس نیکتاب به گفته کارشناسان، جامع تر نی. اشودیآورده م ریدر ز یگرید یبخش ها نکیاز آن مبادرت شد. ا یبخش هائ

 خلق منتشر شده است.  نیدمجاه یفرقه ا اتیاست که در ارتباط با خصوص

عرضه  هستیم که به ما یمان همیشه در معرض پیشنهادات مختلف یشخص یما در زندگ پرداختن به موضوع فرقه ها: دالیل

ک فرد ی یتواند از طریق رسانه ها، ماهواره، و یا از طریق یک تلفن و یا ایمیل و یا با مراجعه حضور یشود. این پیشنهادات م یم

 ،یسیاس ،یمشکالت مذهب یبه ما پیشنهاد عالج تمام یمیشه از خودمان بپرسیم چه کسه یدبگیر فرقه باشد. بنابراین، ما با عضو

کرده و یا  یخواهد که از آن ها پیرو یدهد و از ما م یرا م یو سایر مشکالت مطرح در جامعه و زندگ یبهداشت ،یروان ،یاجتماع

 کمک به حل این مشکالت به آن ها بپیوندیم. یبرا

گز به نقطه هر ایرسند که دیگر دیر شده است و  یشوند و وقتی به نقطه اشراف م یجذب این گروه ها م هستند که یکسان همیشه

اده از مختلف و با سوء استف ینیستند. آن ها با شگردها یبه ظاهر متمایز یبگیر فرقه ها افراد عضو یرسند. اعضا یاشراف هم نم

 دوم قسمت
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کنند در ابتدا نقاط مشترک بین ما و گروهشان را برجسته  یتالش م یو اجتماع یاحساسات ما و نگاه ما به مسائل مختلف سیاس

 کرده و اعتماد ما را نسبت به آن جلب کنند.

باط با جذب در ارت یاست همیشه بیشترین سوء استفاده را از این ویژگ یاسسی – یمجاهدین خلق که یک فرقه مذهب تشکیالت

 از مارکسیسم و اسالم است یبیکه ترک یخاص یساس، مجاهدین خلق از یک جهان بیندر ا یجدید به فرقه کرده اند ول یاعضا

که مذهب در بین مردم ما  ییدارد و از آنجا یماهو یو جامعه تفاوت ها یعاد مردم یمذهب یکنند که اساسا با باورها یتبعیت م

 خلق برده اند.آن را نیز از جانب گروه مجاهدین  یدارد بنابراین بیشتر ضررها یجایگاه خاص

وجود داشته و  یاست  که در سازمان هم به نوع یشود، مشابه روش های یسطح جهان داده م یفرقه ا یکه در گروه ها یتعلیمات

 یاو موثر بر یشوند. تمام این روش ها قانونمند بوده و در صحنه عمل آزمایش شده و به عنوان یک روش علم یبه کار گرفته م

به صورت قانونمند و تحت روش   اًتقریب یو چه غیرمذهب یمذهب یروش ها چه در فرقه ها این یدارد.  به کارگیر یفرقه ها کارآی

 شوند.  یفرقه م یخاص هر گروه، باعث تغییر در رفتار اعضا یها

ر رهب .فرقه در قدم اول اتوریته رهبر فرقه را بپذیرند یشود اعضا یدر مجاهدین خلق به طور عام تالش م اما

انده فرقه فهم یکند موقعیت منحصر به فرد خودش را نشان داده و به اعضا یهایش و صحبت هایش تالش م یفرقه با سخنران

شده و مورد سرزنش و سرکوب شدید فرقه قرار خواهند  یشود که هرگونه به چالش کشیدن رهبر یک جرم غیرقابل بخشش تلق یم

 گرفت.

دن آن بود، هر گونه به چالش کشی یمجر یکه رهبر یو هر گونه نشست یسیاس یو حت یبه اصطالح ایدئولوژیک ینشست ها در

با  شد، قانع گردد. اگر یکه داده م یممکن بود که فرد به جواب یتا جای یشد. سوال از رهبر یبا پاسخ شدید جمع روبرو م یرهبر

ه با فرق یشد و اغلب در این گونه موارد بقیه اعضا یتدریج تهاجم جمع به او شروع م بهشد  یداده شده فرد قانع نم یپاسخ ها

شد که مطلب  یو هرگز به فرد اجازه داده نم...« بشین، بشین، بشین و »گفتند:  یبلند و تحکم آمیز مستمرا به فرد مربوطه م یصدا

 را که در نشست یواب کاردیگر باید ج یجمع یو در نشست ها دابع یخود را ادامه دهد و این تازه شروع سرکوب بود. چنین افراد

 یه مک یرا در مورد بحث های یگرفتند نباید هرگز رهبر یشدند که دیگر یاد م یدادند و چنان سرکوب م یکرده بودند، م یرهبر

رط حضور آن اولین ش یو هژمون یبرکند، به چالش کشید و تنها باید گوش کرد، اطاعت نمود و اجرا کرد. بنابراین، قبول اتوریته ره

 در سازمان مجاهدین خلق است.

بحث  بود که یشدند و این شروع تناقضات یداد، متمرکز م یکه رهبر فرقه انجام م یفرقه باید حول بحث یاعضا ،یقدم بعد در

ا که مد نظرش بود ر یکرد راه یتالش م یآورد.  در این مرحله، رهبر یفرقه در درونشان را به وجود م یبا اعتقادات اعضا یرهبر

 و غلط جلوه دهد. نادرستفرقه را  یاعضا یدرست و باورها

 یضاکشید تا اع یروزها و ماه ها طول م ندیکردند. این فرا یانقالب ایدئولوژیک عبورم یسازمان باید از بحث ها یاعضا ی کلیه

ته اند، که تاکنون داش یید به روش زندگجد یکرد که اعضا یم یجدید مجبور به قبول قوانین سخت فرقه شوند. تشکیالت کار
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 یخود م یفرقه به نقطه نفرت از زندگ یاعضا یکنند و سپس وقت یپست در ذهنشان تلق و یحیوان یپشت پا زده و آن را زندگ

 کردند. یآن را کسب م یذوب شده و ارزش ها یدر انقالب ایدئولوژیک رجو یبایست یرسیدند، حال م

 یو مطابق معیارها و ارزش های یتک تک تان در این انقالب ذوب شده و تبدیل به کسان دیگر شما باید": گفت یم یرجو 

 یمذهب یاورهاب یکرد تمام یتشکیالت تالش م ،ی. در این تهاجم عقیدت"شوید یدهیم، بشوید تا الیق این رهبر یکه ما به شما م

 یو بر اثر القائات دائم و مستمر، شما اعتقادات قبل یه بعد از مدتک یقرار بدهد، به نحو ودرحمانه ترین تهاجمات خ یشما را مورد ب

 گرفتید.  یمبشر آن بود، به خود م یرا که رجو یخود را ترک و مذهب جدید

 یاز سواستفاده ها یدور بوده اید تنها بخش یکه از این رهبر یترس، گناه و عذاب وجدان در درون شما به خاطر سال های ایجاد

خانواده شما از آن لحظه به بعد  یکردند که تمام اعضا یم یمجاهدین خلق از شماها بود. آن ها کار یتشکیالت فرقه ا یاحساس

 شوند. یدشمن شما تلق

ز کند با ا یم ی. تشکیالت سع"هدایت خواهد کرد یدهم شما را به رستگار یکه من به شما نشان م یراه": گوید یم یرجو

که  یبه عنوان کس یرجو یچون و چرا یب یرهبر یآن رو یشما، انقالب ایدئولوژیک را که هسته مرکزبین بردن تمام اعتقادات 

 است، جایگزین کند.   باطماورالطبیعه و امام زمان در ارت یبا دنیا

 یشته گذ یکه تمام زندگ یکند.او درحال یاستفاده را م تیکند نها یکه احساس اعضا را تحریک م یازتمام امکانات و ابزار یرجو

و  یکنید که دیگر هیچ نیستید انقالب ایدئولوژیک را بهترین راه رستگار یکه احساس م یکشد و در نقطه ا یشما را به چالش م

قع با موا یخواند و برخ یخاص م یرا با تالوت یلحظات آیات قرآن یکند. برخ یم یشما معرف هگذشته ب یخالص شدن از زندگ

 یو حماس یعرفان یخواهد تا ترانه ها یباشند، م یوقت ها از مریدان خاص خود که از زنان م یو برخ آورد یشدت تمام فریاد برم

 یرهبر یفرقه که ساعت ها با بحث ها یاعضا یبرا یچنین فضای ادکنند. ایج یخواهد که آن ها را همراه یرا بخوانند و از جمع م

گذاشته اند که تاکنون  یجدید یدر دنیا یکنند که پا ین ها احساس مکه آ یدهد، به نحو یدر چالش بوده اند، احساس آرامش م

ساس اح یخود را در دنیای یظاتلح یخود را فراموش کرده و برا یتمام غم ها یبه آن نداشتند. آن ها در چنین فضای یهیچ شناخت

 هم که شده به مشکالت خودشان فکر نکنند. یلحظات یبرا یتوانند پرواز کنند و حت یکنند که م یم

ن و گناهان آنا یکرد مشکالت افراد را چنان بزرگنمای یانقالب ایدئولوژیک تالش م یمجاهدین خلق در جریان بحث ها یرهبر

تمام از  یارکبیگریز از آن ها نباشد. او با فر یبرا یرا چنان سنگین جلوه دهد که به جز چنگ زدن به انقالب ایدئولوژیک راه دیگر

جمع  یو بزرگ از برکات انقالب ایدئولوژیک برا یعموم یخواست تا در نشست ها یتر اعم از زنان و مردان م یقدیم یاعضا

 یآن ها بیان کنند. تا بدین ترتیب اعضا یکردند برا یرا که خودشان ط یبنیان گذار آن بود صحبت کرده و راه یحاضر که رجو

 جدید در پیمودن این مسیر سخت باشند. یضااع یبرا یتر الگوی یقدیم
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 با عراق متفاوت است یآلبان طیخدابنده: شرا میابراه

 

     ۵۹۳۱آذر  ۹۹  -فارس   یخبرگزار

 ءگروه را افشا نیا یها تیفعال یگروه برخ نیساله خود در ا ۹۹ تیبا اشاره به فعال نیالملل گروه مجاهد نیسابق روابط ب مسئول

 کرد.

ه به با اشار زدیبا اصحاب رسانه استان  یاز ظهر امروز در نشست خبر شیخدابنده پ میابراه زد،یفارس از  یبه گزارش خبرگزار 

درآمدم و تا سال  نیمجاهد یستیگروه ترور تیبه عضو ۱۳اظهار داشت: در سال  نیمجاهد یستیخود در گروه ترور تیسابقه فعال

 گروه جدا شدم. نیاز ا 3۹پس از سال  و کردمیم تیگروه فعال نیدر ا 3۹

در  یها حت نیداد، افزود: ا یانجام م یاقدامات جالب توجه ییمغزشو نهیدر زم نیمجاهد یستیکه گروه ترور نیبا اشاره به ا یو  

داشتند،  یزیستو استکبار کایدغدغه استقالل از آمر یکه جوانان انقالب یزمان ایکردند  یخوب صحبت م اریبس زیالبالغه ننهج  نهیزم

 قدم بردارد. یاسالم یکرد جلوتر از جمهور یتالش م نهیزم نیگرفت و در ا یم یزیکاستیژست آمر نیگروه مجاهد

کرد، عنوان کرد: در  یم کایرا متهم به مماشات در برابر آمر یاسالم یجمهور یدر موارد یحت نیکه مجاهد نیا انیخدابنده با ب  

 کرد. یم ییکایآمر یها را متهم به مماشات با گروگان یاسالم یجمهور نیمجاهد کا،یو سفارت آمر یالنه جاسوس ریتسخ انیجر

معتقد  زیچ چیبه ه نیکرد: مجاهد انیسازمان ب نیا راتییبا اشاره به تغ نیمجاهد یستیالملل گروه ترور نیمسئول سابق روابط ب  

او را  یها و صحبت یقرار داد، آن ها فقط رجو لیمورد تحل یاسیسازمان س کیتوان آن ها را به عنوان  یو نم ستندیبند ن یو پا

 ندارند. یگریفرد د ای زیچ چیه به یفهمند و اعتقاد یم
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 ندارند. یسازمان یژگیشده و و لیفرقه تبد کیبه  نیمجاهد

ا که رهبر خود را ب یا اند، فرقه شده لیفرقه تبد کیدر گذشته سازمان داشتند اما اکنون به  نی: مجاهدخاطرنشان کرد یو 

 ینجام ما ییها کار مغزشو نیا رایکرد ز یبررس ییایماف یها گروه را در چارچوب سازمان نیا دیکه با نیدانند ضمن ا یخدا برابر م

 .رندیگ یرا به دست م راداف یدهند و کنترل روان

 یدئولوژیتوانست در مورد ا یکس نم چیدانست و ه یجان و مال افراد را متعلق به خود م ،ی: رجوکرد حیتصر خدابنده  

 یهمان است و اعضا دیبگو یگشت که هر چه مسعود رجو یموضوع باز م نیبه ا تیدر نها زیهمه چ رایصحبت کند زمنافقین 

 ند.نداشت یاریاخت ایاطالعات  نهیزم نیبود و خود در ا یرجو یها صحبت خاطردانستند به  یم عهیاگر خود را ش یگروه حت نیا

را  توانست آن یکس نم چیه گریکه د ینبود اما موضوع تیو حما هیگروه قابل توج نیاز اقدامات ا کی چی: هشد ادآوری یو  

 بود که با کشور ما در حال جنگ بود. یعراق در زمان یبعث میبا رژ نیمجاهد یکرده و موجه نشان دهد، همکار هیتوج

د که دارند بودن دهیعق نیبر ا یرجو یها ییکردند به دنبال مغزشو یعراق کمک م یبعث میکه به رژ ی: کسانخدابنده ادامه داد  

 به عراق کمک کنند. ،یمنافع رجو نیخود را داده بودند تا به خاطر تأم یکه همه هست یکنند در حال یانقالب حرکت م یبرا

گرفت، بحث  یآن ژست هم م یرو یکه حت نیسازمان مجاهد یاز ادعاها یکیخاطرنشان کرد:  رانیانجمن نجات ا رعاملیمد  

زنان  ءهمه اعضا لیدل نیمحرم هستند و به هم یبا و ایبود که تمام زنان دن نیا یمسعود رجو یاز ادعا یکیکه  یزنان بود در حال

 اد.را به باد د ءاز اعضا یاریبس یباطل، زندگ یادعا نیاند و امحرم بوده  یزنان ابتدا با مسعود رجو نیدادند چرا که اخود را طالق 

 

 کردن خود کردند. میعق ای یاقدام به خودکش نیاز زنان عضو گروه مجاهد یاریبس

 یرها شدن از زندگ یبرا یبحث روان کیموضوع  نیکردم ا یگمان م نی: قبل از جدا شدن از گروه مجاهدخدابنده ادامه داد 

 یشآن ها رخ داده بود، دست به خودک یکه برا یاتفاقات لیاز زنان به دل یاریکه بس میدید نهیبه اهداف است اما به ع دنیرس یبرا

 ند.کردن خود شد میعقناچار به خارج کردن رحم و  ،ییبه قله رها دنیبر رس یمبن یسخنان رجو اطراز آن ها به خ یاریبس ایزدند 

لق خ نیسال است که تحت عنوان مجاهد یهاادامه داد: سازمان سال  نیمجاهد یستیالملل گروه ترور نیمسئول سابق روابط ب  

هستند  ازمانس نیا یبرا تیدانند که در حال فعال ینم یدارند ول تیهستند که دو سال است با سازمان فعال یو افراد ردیگ یعضو نم

ند سازمان هست نیاز ا تیدانستند که در حال حما یهم اصال نم میگرفت یم تیسازمان حما یکه از آن ها برا یاز افراد یاریو بس

 پرداختند. یم تیکردند، ناخواسته به حما یآن م یکه بدون مطالعه متون اقدام به امضا نیا لیاما به دل
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 تیفعال سازمان نیا یافراد برا یگروه دانست و عنوان کرد: برخ نیا یهااز تالش گرید یکیرا  ینترنتیاستخدام خبرنگار ا ،یو  

 شدند. ریمتوجه جاسوس بودن خود شدند که دستگ یکه اصالً از موضوع مطلع نبودند و زمان یکردند در حال یم

ه زند رایع صحت داشته باشد زموضو نیاست ا دیکرد: بع انیب یخدابنده در مورد مطالب مطرح شده در مورد مرگ مسعود رجو  

 خود پاسخ بدهد. یهااز دروغ  یاریبه بس دیاو تبعات دارد و با یبرا یبودن رجو

 کند. یم نیاز مجاهد یخوب یمال یها تیحما لیاسرائ  

 لیسازمان و اسرائ نیب یخوب اریاظهار داشت: ارتباط بس زین لیدر مورد ارتباطات سازمان با اسرائ رانیانجمن نجات ا رعاملیمد 

 .ردیگ یاز سازمان صورت م زین یخوب یمال یها تیوجود دارد و حما

از فرارها  یبه طور جد یاز هزار نفر فرار کردند اما بعد از مدت شیب یکرد: در مقطع انیب زیاز اعضا ن یدر مورد فرار برخ یو  

که  زین یها از محل حضور فرزندان و همسران خود مطلع شوند و رجو از خانواده یاریافراد سبب شد بس نیشد و فرار ا یریجلوگ

 یکه افراد بود نیا تیکرد اما واقع ینم یریها جلوگشود، از مالقات  یم شتریها سبب جذب ب دار با خانوادهیکرد د یدر ابتدا گمان م

 زدند. یفرار م دست به یکردند بعد از مدت یم داریخود د یها که با خانواده

 یها تیبا عراق متفاوت است و محدود یآلبان طیکرد: شرا انیب یدر آلبان نیبا اشاره به استقرار گروه مجاهد نیخدابنده همچن  

 یدرون یاه حال مخالفت نیدارد اما در ع کایو آمر لیبا اسرائ یکیارتباط نزد یکه آلبان نیضمن ا ستین یموجود در عراق در آلبان

قرار گرفت  شریگروه در آنجا مورد پذ نیشد، استقرار ا شنهادیپ یکه به آلبان یبه خاطر پول زین تیدر نها واست  اریبا سازمان بس

 ها صورت گرفت. ییکایتوسط آمر یگروه به آلبان نیا یکه انتقال اعضا نیضمن ا

 

 انیدانشجو یرو نیتمرکز مجاهد  

از  یکیافزود: در  دارد، انیدانشجو یرو یاریتمرکز بس نیکه سازمان مجاهد نیاز سخنان خود با اشاره به ا یگریدر بخش د یو 

که تو  شد یسال خبر، به دانشجو اعالم م کیارسال خبر اقدام کند اما پس از ارسال  یاستخدام شده تا برا ییها دانشجو دانشگاه

سال هم فرد با ترس  کی لیدل نیو به هم میده یتو را لو م ،یخود را ادامه نده یو اگر همکار یدبو یسال در حال جاسوس کی

 خود ادامه داده است. یو لرز لو رفتن به همکار

 افزود: پروژه شهروند خبرنگار نهیزم نیاجرا شد و در ا نیدانست که توسط مجاهد ییهااز پروژه زیخدابنده، شهروند خبرنگار را ن  

 یمختلف یبود که مدام با تهران در تماس بود و خبرها سیخط تلفن در پار ۵۹۷با  یآن ساختمان گاهیاست و پا یلیاسرائ پروژه کی

 کرد. یم افتیرا در
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هزار نفر را ترور کرده  ۵۹ نیمنتشر شده، گروه مجاهد یکه طبق آمارها نیاز سخنان خود با اشاره به ا یگریدر بخش د یو  

استفاده  رانینفر از عفو ا ۷99 یعضو داشته که پس از سقوط صدام، باال ۱99هزار و  ۹سازمان در مجموع حدود  نیاست، افزود: ا

 از آن ها را محاکمه نکرده است. کی چیتاکنون ه زین رانیکردند و ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سراب آزادی: نقل از کتاب
 مریم سنجابی: نویسنده

 221: صفحه
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 "یتالوت نیاحمد و ام" ریاس یبا خانواده اعضا دارید

 

     ۵۹۳۱آذر  ۹۹  -  النینجات مرکز گ انجمن

ربوده شدند و پس از اغفال به عراق و اسارتگاه  یرجو یایتوسط ماف یبه بهانه واه هیدر دهه هشتاد در ترک یتالوت نیو ام احمد

ن آزاد خاصه کانو یایبه دور از ارتباط با دن یآلبان یرانایدر ت یشدند و هم اکنون در زندان فرقه رجو تیمضمحل شده اشرف هدا

 .ندپر مهر خانواده محبوس هست

 یها تیفعال یآنان از چنگال رجو ییدردمند مذکور به مجرد اطالع از به گروگان رفتن فرزندان جوانشان؛ به منظور رها خانواده

 هستند. دواریخصوص ام نیاز جمله اعزام مکرر به عراق و اشرف را پشت سر گذاشتند و کماکان در ا یادیز

 انیدر م یادیز یدواریشور و شعف و ام ؛یدر آلبان یرجو التیتشک از ییرزایم لیاسماع دیس ییو رها ییانتشار خبر جدا متعاقب

فتر در د زانشانیعز تیشد و امروز به منظور کسب خبر از وضع داریب یچشم انتظار از جمله خانواده زحمتکش تالوت یخانواده ها

 .افتندیحضور  النیانجمن نجات گ

 ییرزایبا مسؤل انجمن ضمن شادباش به خانواده م مانهیصم داریدر د یسازمان رجو یستیترور تییآشنا به ماه یناصر تالوت یآقا

گماشته  تیدجال بیداشته باشند؛ فر یاسیآن که فکر س یشدند ومتأسفانه ب هیکسب و کار و اشتغال عازم ترک یفرزندانم برا"گفتند: 

بارها و بارها به عراق  یل بسا مرارت و سختو تقب ادیز نهیدرآمدند. من به اتفاق همسرم با هز اسارترا خوردند و به  یرجو یها

نها موفق نه ت یرجو یها یهر بار با سنگ انداز کنیول میآ لیفرزندانم نا داریناامن و اسارتگاه اسبق اشرف مسافرت نمودم تا به د

م. االن کرد افتیسنگ و چوب و چماق در یمواجه شدم و حت یرجو التیتشک انسر رمتعارفیغ ینشدم بلکه با برخوردها داریبه د

 دیمله سآنان از ج یکه اسرا یبه باتالق آنان بدل گشته است طور یو آلبان دهیبه ته خط رس یکه رجو نستیحرفم با فرزندانم ا
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ه دادند و ب حیرا ترج یمناسبات فرقه ا ازباز شده و فرار  یرجو یچشم و گوشش شان به دوز و کلک و دروغ ها ییرزایم لیاسماع

تأمل نموده و به نزد خانواده خاصه مادر  یجدا شده اندک یاعضا ریمن هم مثل سا نیکه احمد و ام دوارمیزگشتند. امآزاد با یایدن

 خانواده برخوردار خواهند بود. تیچشم انتظارشان بازگردند که البته همه جوره از حما

 

که بغض داشت در ادامه صحبت همسرشان  یدر حال یتالوت نیماسوله مادر دردمند و چشم انتظار احمد و ام یهاجر امداد خانم

 یجور میمر یعنی. نمیب یرا م میطاقتم طاق شده و هر شب خواب جگرگوشه ها گریمن مادر د دیپوراحمد باور کن یآقا"افزودند: 

ودش کشته را در وج یاحساس مادرانه و انسان یهمه  یحس قدرت طلب یعنیکند!؟  ینم کندارد!؟ حس من مادر را در یحس مادر

طور است من فقط از  نیندارند و تمام ارزش ها مرده است!؟ اگر ا ینقش چیه یحقوق بشر یوسط سازمان ها نیاست!؟ پس ا

 "(دیشد هیو به نزدم بازگردند. )گر درها شون یکنم  که به فرزندانم کمک کند تا از شر رجو یخودم طلب استمداد م یخدا

انجمن نجات  یاز زحمات مسئول انجمن و اعضا یضمن قدردان مانهیمالقات صم نیدر خاتمه ا یتالوت نیو مادر احمد و ام پدر

 یا ندهیدر آ ماند و یتا ابد پشت ابر پنهان نم چگاهیه قتیکردند که حق دیکردند و تأک یاعالم آمادگ یجهت اعزام به آلبان الن،یگ

 بازخواهند گشت. شانیکانون گرم و پرمهر خانواده هاآزاد و  یایخواهد بود و تمام اسرا به دن یرفتن یرجو کینزد
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 بخش بود لذت نیمنافق یبرا یرانیا یاسرا ۀشکنج

 

  ۵۹۳۱آذر  -اسرا  یها در اردوگاه نیبر اعمال منافق یمرور - انیلیهاب تیسا

حرمانه امکانات و اطالعات م یقرار گرفتند و تمام یبعث یروهایبه عنوان ستون پنجم در کنار ن نیمنافق ،یلیشروع جنگ تحم با

الوه اعالم کرد ع نیرهبر منافق ،یلیجنگ تحم ییابتدا یدشمن متجاوز قرار دادند. در روزها اریکشور را در اخت یو اقتصاد ینظام

 زین یاق به مبارزات جبهه متجاوز عرا یروهایبه ن وستنیبه اهداف منافقانه خود، با پ دنیرس یبرا ران،یدر ا یبر مبارزات داخل

بر  قرار گرفتند و با حمله به خاک کشورمان یبعث یروهایها در کنار ندر سراسر جبهه  نیمنافق یروهایپرداختند. از آن پس بود که ن

و عراق  رانیمسئله در جنگ ا نیاست؛ اما ا یهیبد یاکشورها اسارت مقوله  نیب نگرا افزودند. در ج گرید ینامه خود ننگ انتیخ

 به خود گرفت. یگریشکل د نیبه علت حضور منافق

 

انسور اسرا را س خانواده یارسال شده از سو یها ها در عراق نامه را به اسرا وارد کردند. آن ینیبا ورود به عراق ضربات سنگ منافقین

 یاندک را در اختیار اسرا قرار م یشده تنها تعدادارسال  یهانامه  ریدادند و از شمار کث یم رییمضمون نامه را تغ زیکردند و ن یم

 و ناراحت وسانهیمأ یها با درج اخبار کذب و خبرها کامل از مضامین آن یافراد و آگاه یها با کنترل دقیق نامه نیدادند. منافق
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ارسال شده مانند درج خبر فوت پدر و مادر یا فرزند و یا بستگان و یا خبر طالق همسر یا  ینامه ها یالبهها در الکننده از خانواده

ه اعتقادات ب یبندیاسرا را از مقاومت و پا ،یو روان یفشار روح لیکنند و با تحم جادیا یاسرا جنگ روان نیب تندداش یبیمار و... سع

دولت  توسط یریعراق پس از دستگ یجمهور استیزپرس و بازرس گارد رعبدالباطن با دیبازدارند. عبدالرش هنیخود و تعهد به م

 یعراق اعتراف کرد. او در خصوص همکار یهادر اردوگاه  یانسان ریغ یها شکنجه و اتیخود به اعمال جنا یها ییعراق در بازجو

با  نهیزم نیر ابارها د نیمنافق»گفت:  یرانیا یدر شکنجه اسرا نیمنافق یستیگروهک ترور التیارتش و استخبارات عراق با تشک

ونت ها، خش شکنجه نیاز ا ی. در برخدندیها به قتل رس دست آن ریز زین یرانیا ریاس نیچند دیآیم ادمیداشتند و  یما همکار

شمال  یوگاه هاددر ار نیتوسط منافق ییقرون وسطا یهابا اعمال شکنجه  یرانیا یاز اسرا یاریاز ما بود. بس شتریب اریبس نیمنافق

دند. استان دفن ش نیاطراف ا یاه ها و تپه ابانیپراکنده در ب یها و در قبرستان دندیکشور به شهادت رس نیعراق در کردستان ا

 لمیف نیبردند ا یلذت م یرانیا یشکنجه اسرا یها لمیف دنی( در بغداد از دیلی)زمان جنگ تحم یبه گفته او مقامات دولت مرکز

 «شد. یارسال م زین یها به دفتر صدام و عد

 

 ءاسرا یها در اردوگاه نیبر اعمال منافق یمرور

از  یاستقرار داشتند و همانند نگهبانان عراق یرانیا یدر محل اردوگاه اسرا یآشکارا و به طور رسم نیها، منافقاز اردوگاه  یبرخ در

 و برنامه تیمأمور یاجرا یبعث عراق، در ازا میبا رژ مانهیصم یها ضمن همکار برخوردار بودند. آن یو استقرار یامکانات رفاه

 رسانند. یم یاریبعث را در اهدافش  میرژ ود،خ یضد فرهنگ یها

تاب کعراق که برگرفته از  یها در اردوگاه نیمنافق یها است بر عملکرد و شکنجه یشماست مرور یکه در ادامه پیش رو یمطالب

مظلومیت، غربت، صبر و  انگریخاطرات ب نی. اباشدیخاطرات دوران اسارت آزادگان کشورمان م نیو همچن «که جا ماند ییپا»

 یو آزادگ یسرمشق آزاد یخود را در اسارت دشمن بوده و با صبر و شکیبای یاز زندگ یدیمد ناست که سالیا یاستقامت آزاد مردان

 رفتند.قرار گ
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 هانامه یمحتوا رییتغ 

افراد با نفوذ در کسب و انتشار اخبار را به عهده گرفتند. آن ها  ییها و شناسا سانسور نامه تیبعث مسئول میبه کمک رژ نیمنافق

 یبارآوردند و اخ یبه نام اسرا رو یجعل یهابه نوشتن نامه  ثانهیخب یدر اقدام ران،یاسرا به ا یها از ارسال نامه یریعالوه بر جلوگ

 نیدروغ یاخبار زیشهدا ن یها خانواده یاز سو گرید یرساندند. از طرف یاسرا به آنان م یهارا از خانواده  نیدروغ ونگران کننده 

را  لیقب نیاز ا یاخبار ایهمسران آن ها  یابیبر طالق غ یمبن یکه اسرا متاهل بودند اخبار یفوت افراد خانواده و در موارد رینظ

 کردند. یوارد م یو ضربه روح یتنش روان اسراکردند و به  یاسرا پخش م نیب

 در غربت یخاکسپار

ه ک ییها دادند. در اردوگاه یاهمیت نم د،یرسیاگر کسی به شهادت م یکردند. حت یخواستند، م یها در اردوگاه ما هر چه م یعراق

تک، را که در اثر ک ییبود. اسرا یایران یاسرا یبرا یشکل نبود. در عراق گورستان نیصلیب سرخ  نظارت داشت، وضعیت به ا

لوم هم ما نامع یها برا سپردند. مشخصات و محل دفن آن یمردند، غریبانه در آن محل به خاک م یمتغذیه و سوء یشکنجه، بیمار

 لییکاینقل از آزاده جانباز م به                                                                                               ماند. یم

 ءاسرا شکنجه

بار از سر  دادند، غسل کابل نام داشت. در فرایند این شکنجه، یک یانجام م نیمنافق یها که به همراه یعراق یها از شکنجه یکى

گاه منتقل  نجهبه شک شگاهیشد. در این شکنجه ابتدا افراد از آساتا نوک انگشتان پا با ضربات کابل، مشت و لگد کامال کبود مى 

د دو سه نظامى ش نشستند تا نوبت آنان فرا برسد. مرحله نخست وقتى فرد وارد مى مى بیحالت چمباتمه به ترت هشدند. افراد ب یم

دادند، در این مرحله سر، صورت، چشم، پشت و پهلوى فرد بر  هاى درشت با مشت و لگد فرد را به هم پاس مى کلیعراقى با ه

 چوبى بود که دو سر آن را با طناب بسته بودند. آن را بهشد. مـرحله بعد فلک  مىاثر ضربات مشت و لگد خونین، مالین و کوبیده 

گرفتند تا فرد پایش را جمع نکند. پاهاى فرد را رو به باال نگه  بستند. دو نفر از منافقین هم دو طرف چوب را مى یدور پاى فرد م

فریاد  کبود و خونین مى کرد و براى این که ها را با ضربات محکم انداشتند. سرباز دیگر بـا دست کلنگى، از کف پا تا انتهاى ر یم
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نجه گذاشتند که خود وسیله دیگرى براى شکو ناله مضروب، به گوش اسیران دیـگـر نرسد، در دهانش دمپایى یا قالب صابون مى 

هادت به ش قیطر نیخراسانى به ا لبهشد. یکى از عزیزان دانشجو و طآمد و گاهى موجب خفگى مى بود. نَفَس فرد بیرون نمى 

 لییکاینقل از آزاده جانباز م به                                                                                             .رسید

 یروان - یروح شکنجه

ها  رنامهب انیاز آغاز تا پا ونیزیاسرا شود. تلو شیگذاشتند تا مخل آسا یروشن م یرا به صورت شبانه روز شگاهیآسا یها المپ

تا باعث آزار و شکنجه روح و روانمان شود. از رفتن به  میرا تماشا کن ییویدیمبتذل و یها لمیکردند ف یروشن بود. ما را مجبور م

 شه،یش رمهن یخوراندن صابون به اسرا و خواباندن اسرا به رو ،یکیکردند. شوک الکتر یممانعت م یوالنط یمدت یبرا ییدستشو

ر حضور د رانیا یاسالم ینظام جمهور نیبه مسئول یو فحاش یاحترام یب ن،یسازمان منافق قیاسرا از طر نیگماردن جاسوس در ب

 یآزاده گنبد یالله بیحب یمحمدعل                                .ترف یدر اردوگاه به شمار م جیرا یهااسرا از شکنجه 

 اسرا یپناهندگ

 نیبود. ا نیگروهک منافق یهاآرمان  یها و معرفبه اردوگاه  یتوانمند در امر سخنران یروهایاعزام ن ن،یمهم منافق یها برنامه از

را داشت اس یکشور، سع ندهیو ارائه اطالعات غلط و کذب در خصوص آ رانیاز جنگ در ا یمشکالت ناش یینما گروهک با بزرگ

ن اسرا فراهم کند. به دنبال مطرح شد نیبه سازمان را در ب رویو جذب ن یپناهندگ یبرا غیتبل یاه نهیکند و سپس زم وسیرا مأ

 یپناهنده شروع کردند. وقت رشیپذ یها هم تالش خود را برا یمذاکرات صلح، عراق یط رانیدر ا یعراق یاسرا یموضوع پناهندگ

هم که  نیشدند و از آن ها درخواست کمک کردند. منافق نیمنافق امنبه سنگ خورد، دست به د رشانیها در جذب پناهنده ت یعراق

 نهادند. منت دهیفشرده و به د تیموقع نیاز دست داده بودند، دست صدام را در ا «دانیفروغ جاو» اتیخود را در عمل یروهاین شتریب

 ءکردن اسرا برهنه

 نیشکنجه داده و بدتر ینگهبانان عراق دگانیآن ها را در مقابل د گران،ید یداریمؤثر در پا یبا اسرا حساب هیانجام تسو یبرا

ه اسرا، ب نیتوه تیدر نها نیمنافق یها در هنگام شکنجه اسرا را برهنه نکرده بودند، ول یکردند. اگرچه عراق یها را اعمال م نیتوه

 زدند. یدست م زین اکاره لیقب نیبه ا

 ءاسرا نیجاسوس در ب گماردن

ممنوعه از جمله خودکار، مداد،  لیوسا یدر خصوص محل نگهدار یاسرا، اطالعات یها شگاهیبا گماردن جاسوس در آسا نیمنافق 

اش اسرا را ف نیدانند و اخبار ب یاردوگاه اطالع م یآوردند و بالفاصله به فرمانده می دست به را …و ویراد ح،یدفترچه دعا، مفات

 کردند. یم
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 یاز فرقه رجو یچشم بسته آلبان تیحما

  

 یها تیفراوان از آن کشور با وجود جنا یبودند که با ذلت و خوار یسران خائن فرقه رجو نیکه ا دندیسرانجام همه مردم جهان د

ه با منتقل شدند که البت یآلبان ورمرتکب شدند، اخراج شده و به کش زمانیکه در حق مردم عراق و به خصوص کشور عز یاریبس

 مستقر شدند . رانایدر ت یبه راحت یهیو تنب یدادگاه چیبدون ه سم،یترور یحام یکشورها یها تیحما

شود و با اجازه دادن به  یانجام داده بود را مرتکب م تکاریصدام جنا شیسال پ ۹1را که  یهمان اشتباهات زین یاکنون دولت آلبان اما

نند. البته ک یم انتیکنند، خ یم یخود زندگ یایدر دن یکه به آرام یبه مملکت خود و به خصوص به مردم ،یجنگ تکارانیجنا نیا

ط خوش خ یداند که چه مارها ینم یشانیو بوجار ن ردیگ یانجام م سمیترور انیشدن توسط حام تیحما قیکارها از طر نیتمام ا

 دهد. یشهروندانش، اجازه سکونت م یآرام زندگ طیدر مح یتکارانیپروراند و به چه جنا یخود م نیرا در آست یو خال

ورت اجاره به آن ها به ص ییها نیزم رانایاز ت رونیداده که ب شنهادیپ یفرقه رجو تکاریگذشته به سران جنا یدر روزها یآلبان دولت

 یدانیهمان م نیو ا ندینما جادیخودشان محل سکونت ا یدهد تا در آنجا به ساخت و ساز مشغول شوند و برا لیتحو یکیتمل ایو 

خود  یبرا زین یگشتند تا بتوانند در آلبان یم یفرصت نیبه دنبال آن بودند و منتظر چن یفرقه رجو یباشد که سران ضد بشر یم

ته گذشته خود باشند. صد الب یها انتینموده و به دنبال خ یزیخود را برنامه ر یها تیو از آنجا جنا ندینما جادیا ینظام یهگایپا

د که به باشن یفرزندان خانواده ها م نیشود و باز هم ا یم یآن ها عمل رپرو ستیترور انیتوسط حام زین یعمل نیچن یبانیپشت

خود را  یپوسند و آزاد یم یفرقه رجو یدر زندان ها نند،یتوانند آن را بب یکه در خواب هم نم رانیفتح تهران و تصرف ا یهوا

 کنند. یم سمیرجو یانسان ریغ یخواسته ها میتسل

 سران یها انتیها و خ تیهمه سند جنا نیباشد که چرا با وجود ا یم نیا یدولت آلبان نیجمهور و مسئول سیمن از رئ سؤال

مدارک  یداشتند و تمام میمردم مظلوم کشورمان مشارکت مستق ایعراق و  یعیکه در کشتار اکراد ش نیمجاهد یستیسازمان ترور

 یدر صورت و ندینما یدر قلب اروپا م سمینمودن بستر ترور ایو مه یحاضر بوده، باز هم مبادرت به پادگان ساز زیشواهد زنده ن یحت

 صدام دیکتاتوری زمان در که مجاهدین تروریستی سازمان

 دیده تدارک خود برای ای ویژه جایگاه عراق کشور در ملعون،

 عمر آخر تا ماندن برای نیز را اشرف نظامی پادگان و بودند

 بودند هنمود آباد را یزرع لم بیابان آن و گرفته نظر در کثیفشان،

 که ای بسته گوش و چشم عناصر را آن های بیگاری تمام و

 .دادند انجام بودند، شده جنایتکاران این گرفتار

     ۵۹۳۱آذر  ۹۳  -نجات مرکز گلستان  انجمن
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 یاده سازبه دنبال آم یطرف سران آلبان نیباشند و از ا یم سمیدنبال مبارزه با ترور به ظاهر هم که شده به ایدن یکه تمام کشورها

 باشند. یم ایطراز اول دن یها ستیبستر ترور

با  یرقه رجوف یکه چگونه سران جان نندیب یبسته اند و نم قتیحق یخود را بر رو یچشم ها و گوش ها یحقوق بشر نیمسئول ایآ

نموده و از  همیب یدر کشور آلبان یستیترور یها اتیانجام عمل یبرا گریچند سال د یخواهند عناصر خود را برا یم رنگیو ن بیفر

 ند؟ینما وءاستفادهخود س یهوسران یخون آن ها برا

ر آن که عناص یگونه پناه دهند در صورت نیا نیمجاهد یستیسازمان ترور یجنگ تکارانیبه جنا دیو مردمان آزاده آن با ایچرا دن 

 یستیترور اعمال یو برا رندیگ یقرار م یذهن یشستشوها نیدتریخود را نداشته و تحت شد یبا خانواده ها یاجازه تماس تلفن یحت

 شوند؟ یآماده م

 رد،یگ یانجام م یرجو یستیعقب مانده گروه ترور یرسانه ها قیکه از طر ایهمه جانبه از داعش و انتقال اخبار آن ها به دن تیحما 

ند آن کشور هست نیو مسئول یجمهور آلبان سیرئ نیخود را نشان خواهد داد و ا ینخواهد گذشت که در قلب اروپا چهره واقع یرید

 خود در برابر مردم کشورشان باشند. تاشتباها یجوابگو دیکه با

 یفرقه رجو انیتمام زندان ییرها دیام به
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 مادرم یبرا یا هیمرث

 

     ۵۹۳۱  آذر ۹۳  -نجات مرکز خوزستان   انجمن

ش غر یو صدا اهیس ابر یتشنه جنوب نشست. لکه ها نیآن بر زم یو قطرات زالل اشک ها ستیآسمان شهر ما هم گر باالخره

پر شور و سرا پا احساس تا به خود آمدم خود  یبهار از عمرم گذشته بود. جوان۵۳که  ییدور برد. روزها انیرعد و برق، من را به سال

 ار،ثیدرس انقالب، ا ابانیها در کوچه و خ یشده بود و من همراه دیگرهمکالس لی. مدرسه تعطدمیرا در کوران تند باد انقالب د

ما درس اول، مرگ بر استبداد و زنده باد  یبار برا نیو ا میدیو استقالل رس ی. از الف به واژه آزادمیآموخت یم یگذشت و فداکار

 افتهی انیو فقر مردم پا یرنج، بدبخت یکه تمام نیبود. من از ا فراگرفتهو نشاط همه جا را  یشد شور، شاد روزیبود. انقالب پ یآزاد

 .دمیگنج یدر پوست خود نم

 کردم که چگونه یفکر م نیده خود به اسا الیگشت. من در خ ینمود، هرکس به دنبال گمشده خود م یجامعه ملتهب م یفضا

مردم  یالتعد یو ظلم و ب یفقر و گرسنگ انیتوان بر زخم سال یکرد؟ چگونه م لیتبد نیقیو شور مردم را به  دیام نیتوان ا یم

توان نان را بر  یشده را به ثمر نشاند؟ چگونه م یاریرا که با خون هزاران نفر آب بتوان درخت انقال یمرهم گذاشت؟ چگونه م

 است که رنج کشت را برده... یداد که محصول از آن کس نانیسفره کارگر گذاشت؟ و چگونه به دهقان اطم

انقالب  انیابا به جرمح یکرده بود که ب لیتبد یجوان شورش کیشاه مرا به  میرژ یفقر و گرسنگ ،یطبقات ضیتبع ،یعدالت یب ظلم،

من و امثال من، تابستان ها در گرما و  دیداد که چرا با یسؤال و تناقض، همواره مرا آزار م نی. از دوران متوسطه اوندمیمردم بپ

 میار بزنو شکر ب مانیس نیسنگ یها یمخارج مدرسه گون نیتأم یبرا یکشت یو داخل انبارها سکلها یکشنده جنوب رو یشرج

 یور مخارج کش ایبه شمال و  التیو گذران تعط حیتفر یدرد ما که تابستان ها برا یمرفه و ب یها یکه بودند همکالس یدر حال

هرات سؤال بودم. تا موج اعتراضات و تظا نیا یبرا یداد و در افکار بچگانه خودم دنبال جواب یآزارم م ضیو تبع یدوگانگ نیرفتند. ا

 یاسیس اناتیگروه ها و جر لیخ انیانقالب در م یروزیز پ. بعد اوستمیخروشان مردم پ لیمحابا به س یشروع شد و من ب یمردم
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به سمت بازار  دیخر یبرا شهیهم مانندبود که ه ۱3آذر  دیکه آن روز فرارس نیگشتم. تا ا یمختلف همچنان به دنبال گمشده ام م

 دمیشد، نظرم را جلب کرد. ناخود آگاه به سمتش رفتم. د یکه از تنها پارک کوچک محله مان از بلندگو پخش م ییرفتم صدا یم

 دهند. یگوش م ییویدینوار و کینشسته اند و به  ونیزیتلو کیاز دختران و پسران جوان در اطراف  یتیجمع

 ستادمی. اکردند یاو را با کف و سوت قطع م یسخنران کباریهر چند  تیکرد و جمع یم یبا شور و حرارت سخنران ینسبتاً جوان مرد

نشستم. سخنران با شور و احساس از  تیجمع انیدر م یو گوش دادم احساس کردم سخنان او بر دل من هم نشست به آرام

ز ا ،یدار هینظام سرما ینخواهد بود، از مبارزه با استثمار و نابود یریکه در آن فق ه)ع(، جامعه بدون طبقیحکومت عدل امام عل

د را خو انیگفت. احساس کردم که گمشده سال یبسته کارگران ودهقانان سخن م نهیپ یو از دست ها کایمبارزه با آمر ،یآزاد

ند در خانه ب گریآن ها کردم د یتحقق اهداف و شعارها فرفتم و تمام وقت و توان خود را صر انیجر نیکنم. با ا دایتوانسته ام پ

مرگ مادر و انتخاب سازمان قرار گرفتم. سازمان از ما خواست که از  یدو راه کیبا آغاز مبارزه مسلحانه بر سر  19نبودم سال 

روز به صورت  کی. دندبر یم رازیبه ش هیکل یعمل جراح کیانجام  یدر همان زمان مادرم را خانواده برا میشهرمان خارج شو

 رازیعمل به ش کی یاو را برا میداردارد  هی. به من گفت مادرمان سرطان کلدمیمجاورمان د یاز شهرها یکیبرادرم را در  یتصادف

 یه ا. لحظندیبار تو را بب نیآخر یزنده نخواهد ماند، دوست دارد برا گریاو را جواب کرده اند و احتماالً د نجایپزشکان ا میبر یم

لحظه  نیباز در آخر یدلم گرفت ول نمیاو را نب گریکه ممکن است د نیآمد. از ا ادمیبا مادرم به  انیخاطرات سال یدرنگ کردم تمام

 مردم از خانواده گذشت. شیرفاه و آسا ،یخوشبخت یبرا دیآمد که با ادمیسازمان به  نیمسؤل یها هیتوص

 تم.تنها گذاش طیشرا نیبا او سازمان را انتخاب کردم و او را در سخت تر یبا مادرم و  خداحافظ دارید نیو آخر نیسازمان مجاهد نیب

در کوه و دشت خودم را به عراق و قرارگاه اشرف رساندم  یمسافت طوالن مودنیو پ یو اعدام با هزاران بدبخت یریترس دستگ از

رهوت تجربه کنم. آنجا بودم که ب نهیرا به ع زمیالیو مبارزه با امپر یآزاد ،یدیطبقه توح یجامعه ب یفاضله سازمان، الگو نهیتا مد

کجا، چگونه، چه وقت، چرا از طرف  ،یک یکه واژها یبر سرم خراب شد. وقت ایسقف دن ییو. گافتمیرا  ودخ االتیآرزوها و سراب خ

 گذشت. نیسال بر من و همه ما چن ۹۱. افتمیشد خود را در جهنم توهمات احمقانه خود  میبه عنوان خط قرمز ما ترس یرجو

ر سال ها و گذ تیواقع یایمطلق از دن یخبر یب انیمغز. سال یو کنترل ذهن و شستشو یفرقه ا یها شهیدر برهوت اند انیسال

ع، ممنو زانیخبر از خانواده و عزیزان. عشق ممنوع، عاطفه ممنوع، فکر کردن به خانواده و عز کی یبدون داشتن حت یطوالن یها

 .وعهمسر ممنوع، بچه ممنوع و خروج ممن

به وجود آورم. به  نرامویدر نوع نگاه و نگرشم به جهان پ یراتییشوم. بهتراست تغ ینکنم نابود م رییاگر تغ دمیکه آمدم، د یآلبان به

کردن  نیزگیو به دست آوردن و جا یرجو یذهن از تعصب باورها هیکردن و تخل یخال دیکل رخواستن،یتغ دی: کلدمیرس ییدهایکل

 مهم تر دست زدن به عمل بود.  دیباور مثبت، کل کی

 جهی. ما نتینانتخاب ک دیبلکه با یبه اهدافت برس یمنتظر باش دیبه عمل است نبا ستیبه علم ن یآوردم که عظمت زندگ ادی به

 یطیهر شرا تحت دیتواند بدود راه برود و با یپرواز کند. اگرنتوانست بدود و اگر نم دیتواند با یانسان اگر م میافکار خودمان هست
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 یرجو یبا مناسبات فرقه ا کیتنگ و تار یایپرواز کنم پرواز از دنتا بتوانم  در گام بعد  دمیدهد. من دو هحرکت رو به جلو را ادام

 ...         بایو ز یافتنیدست  یها شهیاند کرانیو پرواز به دشت ب انیاسارت سال یرهایاز غل و زنج ریو آزاد کردن روح، ذهن و ضم

 ی. م.....آلبان دیسع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ...
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 "مخرب یگروه ها یاجتماع یها بیآس "شیهما

 برگزار شد. بدیم یاهلل حائر تیدر دانشگاه آ

     ۵۹۳۱آذر  ۹۳  -  نکینترلیا رانیا تیسا

اهلل  تیتئاتر دانشگاه آ یدر سالن آمف ۳۱ -9۳-۹۹صبح روز سه شنبه ” مخرب یگروه ها یاجتماع یها بیآس“ شیهما نینخست

 برگزار شد. بدیم یحائر

کنترل ذهن  یها وهیش یبررس تیبا محور” مخرب یگروه ها یاجتماع یها بیآس”  شیدانشگاه، هما یبه گزارش روابط عموم  

 ،یاستان نیآذر با حضور مسئول ۹۹صبح روز سه شنبه  ن،یمجاهد یستیاز گروه ترور یقیدر فرقه ها با ارائه مصاد ییو مغز شو

 تئاتر دانشگاه برگزار شد. یدر سالن آمف یبدیو شهروندان م انیدانشجو د،یاز اسات یریشهرستان و جمع کث

 

ت و هفته هفته وحد کیو تبر همانانیو م نیمقدم به مدعو ریدانشگاه، ضمن خ سیرئ یدکتر عباس کالنتر شیهما نیا یدر ابتدا 

 نیدانست و راه برون رفت از ا ییفرقه گرا زیو ن یگر یخشونت و افراط ت،یامروز را بحران هو یایآفت دن ،یپژوهش و فناور

 کرد. انیبه عنوان افسران جنگ نرم ب انیدانشجو ژهیبه و ادافر رتیبحران را پژوهش، آموزش و بص

ر دوش که ب یبه رسالت تیموجود در سطح جامعه و با عنا یفکر ازیبا توجه به ن بدیم یاهلل حائر تیاظهار داشت: دانشگاه آ یو

 یها و سلسله کارگاه ها شیهما نیو تداوم چن یخود را جهت برگزار یجامعه وجود دارد آمادگ ختهیو قشر فره یمراکز علم

 .دکن یافزا اعالم م رتیروشنگرانه و بص

 .آن پرداخت یها تیانجمن، برنامه ها و فعال لیسابقه تشک حیبه تشر زدیمسئول انجمن نجات استان  ییغمایسپس   
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جذب گروه  ۵۹۱۳عامل انجمن نجات تهران که از سال  ریو مد یخدابنده، کارشناس مسائل فرقه شناس میدر ادامه دکتر ابراه  

فرقه  الملل نیو معاونت امور ب یاسیداشت و به مقام کاردار س تیفعال التیتشک نیسال در ا ۹۹شده و مدت  نیمجاهد یستیترور

سال در  ۵۳و مدت  وستهیپ یستیاز کشور خارج و به گروه ترور ۵۹1۲که از سال  یصالح رجیمهندس ا زیبود و ن دهیرس نیمجاهذ

و  یگونگچ رامونیخاطرات، پ انیخود و ب یوگرافیو ارائه ب یضمن معرف شیهما نیداشته به عنوان سخنرانان ا تیگروه فعال نیا

 یوشستش یو ثروتمند، روش ها یقشر نخبه علم وآن ها به جذب د دیو تأک یستیجذب جوانان و افراد توسط گروه ترور وهیش

مقابله با  یراهکارها ،یاسالم ینظام جمهور هیو نحوه توطئه اجانب عل نیمجاهد یاصول، اعتقادات و برنامه ها نیو همچن یمغز

 پاسخ دادند. نیداشتند وبه سؤاالت حاضر انیب مشروحی و مبسوط سخنان …و ییاز مغزشو یریذهن و جلوگ تیریمد

 

 هیانیامضا ب زیو ن یستیترور یگزارش ها و اقدامات گروه ها ر،یجذاب مجموعه تصاو شگاهیاز نما دیبازد شیهما نیبخش ا انیپا

به همه جان یو آمادگ نیبه خصوص فرقه ضاله مجاهد یستیترور یفرقه ها و گروه ها تیدر محکوم نیانجمن نجات توسط حاضر
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 یالملل نیتوسط مجامع ب یستیترور یگروه ها ستیدر ل نیلزوم قرار دادن نام گروه مجاهد زیتجاوز آنان و ن جهت مقابله با هرگونه

 بود.

 

 یو حت یکه هنوز در اسارت ذهن یبا هدف نجات افراد نیسابق مجاهد یاز اعضا یذکر است انجمن نجات توسط جمع انیشا 

شته از دست رفته و ر یعاطف یوندهایپ یآنان و برقرار دهیرنج کش یدر عراق هستند و کمک به خانواده ها دیفرقه پل نیا ینیع

 اتیز واقعا نتیو آگاه نمودن جوانان پرشور و پاک ط یرجو یستیفرقه ترور هیبر عل یافشاگر زیگسسته آنان با خانواده و ن یها

 باشکوه توسط شیهما نیشده و ا سیفرقه تأس یمنیاز به اسارت در آمدن آنان در چنگال اهر یریدرون گروه به منظور جلوگ

 انیدانشجو د،یمسئوالن، اسات ارخوبیاستقبال بس موردکه  دیانجمن نجات استان برگزار گرد یبا همکار بدیم یاهلل حائر تیدانشگاه آ

 و شهروندان قرار گرفت.

 

 مریم سنجابی  -سال با سازمان مجاهدین خلق بیست و پنج   -کتاب سراب آزادی 
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     ۵۹۳۱آذر  ۹۲ -و بلوچستان   ستانینجات مرکز س انجمن

 د؟یکن یخودتان را معرف یخانم خمر با تشکر از حضور شما در دفتر انجمن، لطفاً مختصر  -

 یخبر شانیشده و از ا نیمجاهد ریکه سال هاست اس یغالم سنگپر یهستم متولد و ساکن زهک، همسر آقا ادگاریخمر  طاهره

 افتیحقوق در گریبرم و از زمان رفتن همسرم د یبه سر م یسخت مال طیدر شرا د،یانیمن را که در جر یزندگ تی. وضعمیندار

 دارم. یادیز یها یماریکردم و خودم هم مشکالت و ب رگدخترم را بز یسخت یلیخ طیو در شرا مینکرد

 د؟ییاز همسرتان بگو یکوتاه یوگرافیب  -

نجه شک ریشد، ز ریبه جبهه اعزام شد اما از بخت بد اس یلیکرد و زمان جنگ تحم یبود. او در ارتش خدمت م یمرد معتقد همسرم

 گروه ملحق شده است. نیرا خورده و به ا نیمجاهد بیو فر اوردهیطاقت ن

 د؟یهم داشت یتماس شانیسال ها با ا نیدر ا ایآ  -

 موفق به صحبت یول دمیهمسرم را د م،یمرحله که به همراه خانواده ها به عراق رفت کیبار تماس. فقط در  کیاز  غیدر ر،ینه خ 

 و مالقات با او نشدم.

 شده است؟ نیکه همسرتان جذب مجاهد دیچطور متوجه شد  -

رتش حقوق به ا افتیدر یمراحل ادار یکه از جبهه برنگشت، برا یشده است. بعد از مدت نیدانستم که جذب مجاهد یسال ها نم تا

 است. نیمجاهد گاهیمراجعه کردم که آن ها به من گفتند همسرت زنده است و در پا
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 ست؟یهمسرتان چ یشما و فرزندتان برا امیپ  -

 .میکن یمانده عمرمان را در کنار هم به اتفاق دخترم و نوه مان زندگ یچند صباح باق نیخواهم برگردد تا ا یاز همسرم م 

 ست؟یهمسرتان چ تیوضع یریگیپ یبرا یدرخواست شما از مجامع حقوق بشر  -

 نیهستند که در ا یتنها کسان یاما مجامع حقوق بشر دیآ یاز ما برنم یکوتاه هست و کار زانمانیبه عز دنیرس یما برا دست

 اقدام کنند. عاً یاست که سر نیبکنند، درخواستم ا یتوانند کار یمورد م

 مثمر ثمر بوده است؟ ایو آ دیدیسال ها را چگونه د نیعملکرد انجمن در ا -

 جدا شوند. نیاقدامات توانستند از مجاهد نیسال ها صدها نفر به واسطه هم نیبوده. درا دیمف یلیبله اقدامات انجمن خ 

 ست؟یشما از همسرتان چ درخواست  -

. من، دخترم، برادران و خواهرانش، همه دوستش میو منتظر بازگشتش هست میما دوستش دار یخواهم برگردد. همه  یفقط م 

 .میدار

 ست؟یچ یشما به مسعود رجو امیپ  -

 .ردیرا از او بگ یرا از ما گرفت..... خدا زندگ یخدا لعنتش کند ..... زندگ 

 ست؟یچ یرجو میرشما به م امیپ  -

 .... خدا لعنتش کند .... خدا سرنگونش کند.یاو هم مثل مسعود رجو 

 د؟ینیب یم نیگروه مجاهد یبرا یا ندهیچه آ  -

 پاشد. یگروه را از هم م نیمادرها و خانواده ها ا یبا ضاللت تمام دارند.... دعا یا ندهیآ

 د؟یکن یم یریگیپ قیاخبار گروه را از چه طر  -

 افتیدر رم،یگ یبا شما م یتماس ها که گاه نیهم قیندارم اخبار را از طر یلیموبا یو نرم افزارها نترنتیبه ا یمتأسفانه دسترس من

 خبر در مورد آن ها پخش کند. ونیزیاگر تلو ایکنم و  یم

 از اسارت فرقه شانیهمسر ا ییشاهد رها یاست به زود دیمصاحبه، ام نیحضورشان در ا یبرا ادگاریاز خانم طاهره خمر  باتشکر

 .میباش یرجو
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 یبا خانواده عبد دارید

 

     ۵۹۳۱ ید ۵1  -نجات مرکز تهران   انجمن

 یفراوان یپسرش ) احمد ( بسا رنج ها و مشقت ها یآزاد یباشد که برا یاز مادران فعال در انجمن نجات تهران م یکی یعبد خانم

تمام  یایقرارگاه اشرف، خود گو یجلو ۳۹ یال 3۳ یسال ها یمادر قهرمان ط نیاست. حضور مداوم و داوطلبانه ا دهیرا به جان خر

 از آن باشد. دیو تمج فیبه توص قاصرزبان  دیاست، که شا یزیآن چ

را در  یداشته باشم و و داریکه بتوانم با احمد د نیخواهم و آن ا یم زیچ کیفقط  "گفت:  یم انیسال نیهمواره در ا یعبد خانم

 "آغوش بکشم.

 خواهد بود که در گذر زمان غبارآلود شده است. یزیتمام آن چ ادآوری زیاحمد ن یآغوش مادر برا یالواقع؛ گرما یف و

هستند.  اند و ناخوش احوال یماریدر بستر ب یعبد یآقا میمتوجه شد م،یمان داشت یکه با مادر گرام یدر تماس تلفن شیروز پ چند

 .میباش شانیرا خدمت ا یا قهیچند دق یخانواده گرام نیو عرض ارادت به ا ادتیع یبرا میگرفت میلذا تصم

 .میمادر نشست یها یدلتنگ یو پا میبود شانیرا در خانه ا یقیدقا

 ضیآمد، مر شیپ شانیکه برا یسانحه ا لیبه دل زی( نیعبد یتوان قبل را ندارم. پدر احمد )آقا گرید قتایحق»گفت:  یم یعبد خانم

را عمل کنند  یتوانند و یداشته اند، دکترها نم یقلب یماریب زیکه از قبل ن نیا لیکرده اند و به دل یمغز یزیاحوال هستند. خونر

باعث اختالل در  یمغز یزیآمده است و خونر شیپ شانیکه برا یتیدر وضع یعبد یاست، که آقا نیامهم تر  زیو از همه چ

 میدوست دار یلیکند. خ یدارد، پسرش احمد است و مستمراً احمد را صدا م ادیکه همچنان به  یزیحواسشان شده است، تنها چ

 .«میاحمد را بشنو یصدا
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منه ذله سوء  هاتیوشعار ه نیاسالم، خون امام حس امبریخود از پ یها انتیوخ اتیجنا هیتوج یمدار برا نیها در باالتر یرجو

 .ندینما یاز صدر اسالم تا کنون را به خود ختم م یو اعتقاد یانقالب یکنند وهمه حرکت ها یاستفاده کرده وم

هد زد و به ع خینفس ثابت قدم ماند،  نیشرکت داشت، در جنگل تا آخر نیوجنگ قزو زیخان در انقالب مشروطه در تبر کوچک

 راه را رفته است؟؟؟ نیهم هم یرجو ایوبا شرف مُردم. آ ستمیخود وفادار ماند و در آخر گفت با شرف ز

وسط ت رانیا یبمباران شهرها و روستا ها ایو  رانیخلق ا هیمشترک عل یها اتیکوچک خان در عراق با صدام بود و بعد از عمل ایآ 

 زهیام جاصد یحیتفر یکشت یرفت؟ و رو یبغداد م یاحیالس رهیو دستخوش گرفتن به جز حیتفر یبرا یمثل رجو صدام، او هم

 کرد؟ یم افتیاش را در

 یدالر ،یناریاز آن ها د یکی ایداند آ یها، کوچک خان و مصدق م انیها، پس یابانیخود را تداوم ستارخان، باقرخان، خ یاگر رجو 

 گرفتند؟ یاز خارج یو درهم

 بودند؟ گانهیب یمنافع ملت خود برا هیجاسوس عل یآن ها مثل رجو ایآ 

 یفت و خواربا خ یوبا شرف هم مُردند. اما رجو ستندیبا افتخار و با شرف ز ندیتوانستند بگو یبود که آن ها م لیدل نی. به همریخ 

 تیوجنا انتیخ یو گواهان سال ها رانیرا ملت ا نیدم برآورد. ا یانقالب چیتواند از ه یشده است و ابدأ نم یدر سوراخ موش مخف

 .ندیگو یصدام م یعنی رانیبا قصاب ملت ا یاو در همدست

از  ید. اما رجوبرس ییبه نان ونوا قیکند تا ازآن طر یملت خود جاسوس هیعل گانهیب یتواند برا ینم یو شبه انقالب یانقالب چیه

 شناخت. یرا نم یمرز چیه گریمرز سرخ ها عبور کرده بود ود نیا یتمام

 .اوردیزد که هرگز نام او را بر زبان ن یم یبه رجو یاگر سردار جنگل بود آنچنان پس گردن اکنون

را به خلق و منافع خلق  انتیخ نیشتریکه ب یرجو انیزگویمج

کوچک خان  یداریجنگل، پا یرزاینموده اند اکنون در سالگرد م

 یکرده و از آن برا یرجو یضد انقالب هیرا سرما یبه و انتیوخ

 کنند. یم یبهره بردار یسوء استفاده مقطع

 

     1395 آذر 18  -  کرمانشاه مرکز نجات انجمن
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 کردندمان در زندان توجه نمی منافقین حتی به نیازهای اولیه 

 

  ۵۹۳۱ آذر ۹۱ – نیاز اسرا و مفقود لیبه مناسبت سالروز تجل - انیلیهاب تیسا 

 یتسیترور یها گروهک گریو د نیدولت بعث عراق، گروهک کومله، منافق ،یانقالب اسالم یروزینخست پس از پ یهادر سال  

 میرژ ریگسترده و فراگ یکه به همکار یداشتند؛ موضوع یاسالم یجمهور ینظام نوپا یبر سرنگون یمبن یمشترک یاسیهدف س

 نیسازمان منافق نیب یعی، تالش وس۵۹۱۳در اواخر سال  جه،ی. در نتدیانجام نیقمناف یستیگروهک کومله و گروهک ترور صدام و

 هکگرو نیا اریرا در اخت یامکانات فراوان زیعراق ن میآغاز شد. رژ یاسالم یجمهور هیعل یجبهه واحد جادیا یو گروهک کومله برا

 ثمر کرد.     یو کومله را ب نیقمناف انیم یوحدت و همکار نیا رانیمقابله ملت ا ت،یها گذاشت که در نها

کرد،  هشمرگیو سرباز و پ یجیبس یروهاین انیخود م یها ینفوذ قیو کومله از طر نیمنافق یستیگروهک ترور ۵۹1۹وریشهر۵۳

 یدیاصغر اقلنفر را به اسارت گرفتند. جانباز آزاده  ۹۲را به شهادت رساندند و  یادیآنان را تحت محاصره خود درآورده و عده ز

 کرد. یسپر نیکومله و منافق یهاگروهک یهاروز را در زندان ۵9و  اهم 1اسرا بود که مدت  نیاز ا یکی

دار بود. آمد. پدرش کشاورز و مادرش خانه  ایمرودشت در استان فارس به دن وندیس یدر روستا ۵۹۲۹آبان  ۵۹ یدیاقل اصغر

اعزام شد.  یبه خدمت سرباز ۵۹1۹پرداخت. سال  یبه اتمام رساند و در کنار پدر به کشاورز ییرا تا کالس پنجم ابتدا التشیتحص

کرمان،  9۱ادگان در پ ی. پس از گذراندن دوره آموزشدیجنگ یبعث عراق م میبا رژ یجیبس نواندر جبهه جنوب به ع زیقبل از آن ن

کومله و دمکرات و ناامن شدن منطقه  یها تحرکات گروهک یماه به تهران منتقل شد و در پ کیبه مدت  یآموزش تکاور یبرا

 همرزمانش به آن مناطق اعزام شدند. گریو د یدیکردستان، اصغر اقل

بانه و سردشت شدند.  یاتیدر منطقه عمل انینس یروستا یراه یاتیعمل یهمرزمانش برا گریبا د ۵۹1۹وریشهر ۵۳ یدیاقل اصغر

کرده و به اربابان خود اطالع دادند.  تیو حزب کومله بودند آن ها را به روستا هدا نیگروهک منافق یکه نفوذ یکرد شمرگانیپ

وا تا آن ها با تمام ق .دندیها د و کومله نیعنوان سنگر و پناهگاه نداشتند، ناگهان خود را در محاصره منافق را به ییکه جا یگردان

 .دندیکه مهمات داشتند، جنگ یزمان
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شان به مهمات  دنینفر که به خاطر به اتمام رس ۹۲شدند جز  دیحضور داشتند شه اتیعمل نیا یکه برا یانفره  ۹99گردان  همه

 اسارت درآمدند.

 

 :یدیاصغر اقل یبر مصاحبه با آقا یشرح

بانه و سردشت در کردستان منتقل کردند.  یاتیما را به منطقه عمل یاعزام شدم. پس از دوره تکاور یبه خدمت سرباز ۵۹1۹ سال

حت ابتدا ما را به مناطق ت یگذراندن دوره تکاور لیها با حزب کومله و دمکرات به دل یریما در پادگان پسوِه بود. در درگ یمقر اصل

 .میرفت یو نقده م وانیبه مناطق بانه، رود، سردشت، مر یفمختل یها اتیعمل ی. براکردندیاعزام م یریدرگ

به  ۵۹1۹وریشهر۵3اند عصر مسلط شده انینس یبر روستا نیکومله و دمکرات و منافق یها گروهک میاز آن که مطلع شد پس

 .میدیبامداد به روستا رس ۹ساعت  ،یطوالن یمسافت ی. بعد از طمیعازم آنجا شد یقصد پاکساز

 ییکومله و دمکرات بودند. آن ها ما را جا یها گروهک یکه در واقع نفوذ کردندیم یما را همراه اتیعمل نیکُرد در ا شمرگیپ 3

 چیکردند که ه دیبه روستا رفتند و تأک ییشناسا یبرا شمرگانی. پمیبه عنوان سنگر نداشت یپناهگاه یرینشاندند که در صورت درگ

از زنان و مردان  ی. آن ها تعدادمیدیها د روشن شده بود که ما خود را در محاصره گروهک یکم وا. هردیصورت نگ یراندازیت

 با خود همراه کرده بودند. زیاسلحه به دست روستا را ن

 یکمک یرویمجروح بودند. ن ای دیمان تمام شده بود و همه شهظهر اتفاق افتاد. مهمات  ۵۹صبح تا  ۷از ساعت  یدیشد یریدرگ

 ییجا در ایخورد  یبه خودمان م قیدق ینداشتن گرا لیکرد که به دل یهم اقدام به انداختن راکت م یا بود. جنگنده دهیهم نرس

 یلیکردند. خاقدام  یخالص ریزدن ت یقطع شد. آن ها جلو آمدند و برا یراندازیت یصدا ۵۹کرد. ساعت  یکه دشمن نبود اصابت م

پا  هی. من هم از ناحمیکه همه مجروح بود میزنده ماند اتیعمل نینفر از ا ۹۲گونه به شهادت رساندند. ما  نیرا ا نیاز مجروح

 نفر بود. ۹99 از شیمجروح شده بودم. ما را به اسارت گرفتند. آمار شهدا ب

 داشتند. یبا هم همکار نیگروهک کومله، دمکرات و منافق ۹هر  اتیعمل نیدر ا 



 47شماره                 انجمن نجات                                                                                                                               

44 
 

 

 اده،یپ یا پاب تیبود. با آن وضع مجروح یسخت یلیخ طی. شرامیدیعراق رس هیمانیدر سل یتا به زندان میاه رفتر ادهیروز پ 1 حدود

 میکه در حال عبور از آن بود ییکرده بود. در روستا یزیخونر می. زخم پامینداشت ییدارو ایباند  ی. از طرفکردیم یزیها خونرزخم 

 یاهمان را بسته بودند. گ . دست و چشممیدیاز آنان شن یادیز یها نیرا با آن بستم. توه میکردم و پا دایپ یا پارچه نیزم یاز رو

تا عبور از چند روس ری. در مسمیخورد یم نیکه با صورت به زم دادندیچنان ما را هل م میکه از شدت جراحت قادر به راه رفتن نبود

 یه ما نمب ییغذا ری. در مسختندیر یها نجاست م از بچه یصورت بعض یرو یکردند؛ حت یمردم آنجا به ما کفش و سنگ پرتاب م

 یربارچیت یشدند کس ی. اگر متوجه مکردندیم ییما را بازجو ریآوردند. در مس یما نان م یبرا گرید یروستاها یاز اهال یدادند. بعض

 .میدیرس هیمانیبه سل اریبس یها یحمل سختت زکشتند. پس ا یزن است فوراً او را م یج یپآر  ای

کانال گذاشته بودند و آن را با خاک پوشانده  یرا رو ییها را به صورت کانال حفر کرده بودند. چوب نیزم هیمانیسل یها کوه یرو

 کیمحل خواب هر فرد اندازه طول  یریگاندازه  ی. برامیداشت یتنگ یشد. جا یکرد متوجه ما نم یاز آنجا عبور م یبودند. اگر کس

هلو دراز پ یرو میتوانست یم ینفر بود. به سخت کی یخط معرف جا نیکه ا دندیکش یبا ذغال خط م انگشت ۲خودکار به عالوه 

ها را به شهادت  و آن دندیکش یم رونیدادند به اندازه تلفاتشان از اُسرا ب یتلفات م یاتیمدت اگر در عمل نی. در امیو بخواب میبکش

 کردند. دیبه زندان آمدند و بازد یصدر و مسعود رجو یلو، بن قاسم میکه ما آنجا بود یرساندند. در مدت یم

مان پوست  یبار کف پاها کی ی. ماهمیبودند که فرار نکن دهیما را تا نصفه بر یها . کف کفشمیداشت یاسفناک یبهداشت طیشرا

روبرو  تیآب خوردن هم با محدود یکه از پشت کامل پاره شده بود گذراندم. برا یرپوشیرا با ز هیمانیسل . زمستان سردانداختیم

 یرا در تشت آب مانیهابار لباس کی یکه در اسارت بودم حمام نرفتم. چند مدت یاز حمام نبود. در مدت هفت ماه یو خبر میبود

 یم رونیپوشاندند و آن ها را با دست ب یها م شود. سطح آب تشت را شپش زیتا تم میگذاشت یآتش م یو آن را رو میختیر یم

فش از دوستان که کت یکیآمد.  رونیب میعفونت داشت. زخمم را فشار دادم و گلوله به همراه چرک از پا میماه زخم پا کی. میختیر

 دستش خشک شد و از کتفش جدا شد. دیبود، بر اثر جراحت شد یزخم

 شده بود. دیسف شیگذشت که در زندان موها یدو سال از اسارتش م یکیکه از اصفهان بود.  یا ساله ۵1 بچه

 سال از اسارت آن ها گذشته بود. ۹ یال ۹از آن ها  یکه بعض میبود رینفر اس ۹99 حدود

 لومتری. چند کمیردب یکوه م یبه باال دیگذاشتند که با یپشتمان م یرا رو یبردند. چند نفر سنگ بزرگ یم یگاریب یما را برا صبح

 یبعد که سنگ میگشت یدادند و باز برم یقرص نان به ما م کیکوه و  یباال میدیرس یظهر م کی. ساعت میکرد یآن را حمل م

. میساخت یه مخان انییروستا یها برا گرفت و با آن سنگ یاز فرار ما صورت م یریبه منظور جلوگ شتریب اه یگاریب نی. امیرا ببر

 .میکرد یم ریو با آن ها شکم خود را س میآورد یو با خود م میکرد یدرختان جمع م ریرا از ز ییها بلوط ریدر مس

 یو برا میرا که مثل کوه بود صاف و هموار کرد نیهکتار زم کی. میختیر یم یو در گون میکند یبود که ما گِل آن را م یبزرگ تپه

 از آن استفاده کردند. یکشاورز
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 بود.  یکی یگاریحجم کارمان در ب یول ؛میزندان سرهنگ و خلبان هم داشت در

آزاد ...الم . با اسدیآ یخوشمان نم میرژ نیدادند از ا یپاسخ م دیکن یرفتار م نگونهیچرا با هموطنان خودتان ا میگفت یآن ها م به

 روز آزاد شدم. ۵9ماه و  1پس از  ۵۹1۹اسفند  ۹۳شد. روز یالم مآتش بس اع رانیو ا نیمنافق نیکردند ب یم
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 ینیشاه حس هیو سم یاحسان احمد نوشته

 

 اول قسمت

به چاپ  ۵۹۳۲توسط انتشارات نارگل در تابستان  ینیحس شاه هیو سم یاحسان احمد ینوشته  «ها هیدر قلمرو سا» کتاب

 کند.  یرو مفرقه ها روب رامونیپ یمختلف یشناس یفصل است و خواننده را با مسائل روان ازدهیکتاب مشتمل بر  نیاست. ا دهیرس

. اندازندیب ینگاه زین هیقض نیا یآن، به بُعد روانشناس یریگ شکل ییو چرا یبه فرق عرفان یاند تا با نگاهکتاب بر آن بوده مؤلفان

« دهنده بیفر یفرق»شده و از ظهور فرق کاذب، با عنوان  انیکتاب ب فیتأل زهیشود که در آن انگ یآغاز م یا کتاب مزبور با مقدمه

 شده است. ادی «ییدوجا اطانیخ»و 

 قرار گرفته عبارتند از: یکتاب مورد بررس نیکه در ا یجمله مطالب از

 یایآن ها در معادالت ثروت و قدرت در دنکنند؟ نقش  یرا دنبال م یچه اهداف رند؟یگ یچرا و چگونه شکل م ست؟یها چ فرقه

 اینند؟ آک یو نگه داشتن افراد استفاده م یریعضوگ یبرا ییها وهیفرد و جامعه دارند؟ از چه ش یبرا یچه خطرات ست؟یچ یکنون

 ییها یژگیکنند؟ رهبران فرقه ها چه و یخود وارد م یرا به اعضا یروان یها بیها چه آس نساختار فرقه ها با هم فرق دارد؟ آ

گونه شوند چ یکه از فرقه ها جدا م یکسان یپس از فرقه، برا یکرد؟ و زندگ یریشگیتوان از خطرات فرقه ها پ یدارند؟ چگونه م

 خواهد بود؟

 یها شیها و گراشاهد ظهور مسلک  ،ینظام سلطه جهان یها دستگاه میعظ یگذار هیبا سرما ،یپس از انقالب اسالم رانیا در

توان  یرا م یهستند. عوامل متعدد یمذهب یهابه دنبال به تور انداختن افراد و مجموعه  یکه در درون جامعه اسالم میهست یغلط

بودن سطح  نییمخاطب از اسالم، پا یموارد ناآگاه نیکرد که از جمله ا ادی یدر جامعه اسالم رقنوع ف نیظهور و رواج ا یبرا

 1395 آذر 21 – مرکز نجات انجمن – محمدی
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 یآن ها در خارج از مرزها تیتر که هدابزرگ  یها ها با گروه تیفعال لیقب نیتباط دانستن اناار ایو  نهیزم نیمطالعه مردم در ا

 .ردیگ یصورت م رانیا

 :دیگو یم «هاهیدر قلمرو سا»کتاب  ی سندهینو یاحمد احسان

خاص خود همراه بوده است.  یها یها و رازآموز یدگیچیانسان همواره با پ یاجتماع یزندگ یهااز شکل  یکیها به عنوان  فرقه 

 میو تعال یدتیعق یهرگز به مبان یرونیآن ها موجب شده تا ناظران ب دیاطالعات و عقا ت،یها، عدم شفاففرقه  یبسته بودن فضا

 ها را مطرح سازند. فرقه یرتوش شده از آرا یگزارش ر،فرقه نپردازند و حداکث کی

به  یآن ها است و در کمتر اثر یو اعتقاد یکالم ثیها از ح ها عموماً معطوف به نقد و مطالعه فرقه فرقه یکشور ما بررس در

فرقه  فیدر تعر نیها پرداخته شده است، بنابرا فرقه یهاها و آموزه  سمیو پنهان در رفتارها و مکان دایوجوه روانشناسانه پ یبررس

و  شیفرقه ب گریبه عبارت د ،ینهاد اجتماع کینه صرفاً با  میطرف هست یساختار روان کیبا  که مینکته باش نیابتدا متوجه ا دیبا

 است. یساختار روان کیباشد  ینهاد اجتماع کیاز آن که  شیپ

 مسیاست. اصول و مکان یروان یها بیهستند و علت رشد و گسترش آن ها، آس یروان یها بیرشته آس کیها محصول  فرقه

در اعضا و  یروان یها بیاز آس یاریبس دیمبتال است که موجب تشد یروان یها بیاز آس یخود به انواع یبه نوبه  یا تفکر فرقه

 شود. یهواداران خود م

 . یسر یها فرقه ،یاسیس ،یاریو خود یامشاوره ،یتجار ،یفرقه ها عبارتند از: مذهب اقسام

 رقهف یبرخ یطلبو جاه  یطلبحاکم بر جامعه، فرصت  یاسیو س یمذهب یحاصل فشارها توانیها را م فرقه یریگشکل  علل

 ینوع ،یاعاجتم یساز یمقاومت در برابر کلون ،یروان ازین کیبه  یپاسخ اشتباه اجتماع ینوع ،یو اجتماع یاسیس یها سازان، هدف

 ها دانست. تمدن زانیم شیافزا ایها و  تمدن وندیپ ،یواکنش ضد اجتماع

تحت  ایبه رهبر فرقه،  یکینزد ای یافراد بسته به دور یو بد یخوب ایاز همه مواهب،  یمند: رهبر فرقه مستحق بهره رینظ یموارد

 یخطرات فرقه، از جمله موارد نیشتریافراد در معرض ب نیتر کینزد نکهیا ایمقصر هستند نه رهبر فرقه،  گرانید یطیهر شرا

 خورد. یچشم م به یاتفکرات فرقه  است که در

 یزیو رازآم ینیب زدن به حس خودبزرگاست. دامن  یا موجود در تفکر فرقه یها از چالش گرید یبه انسان، نوع یابزار نگاه

 میرمستقیغ مینگه داشتن سطح اعتماد به نفس، تعل نییافراد، پا یو اجتماع یروان یهادر فرقه، سوءاستفاده از شکست میرفتارها و تعال

قه است که موجب جذب افراد به فر یاز عوامل ییو زهدنما یمعنو یاکاریر ،یمیقد یرفتار با اعضا ینوع لهیوارد به وسبه افراد تازه 

 .شودیها م
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 ،یارقه از فرقه، تشخُُّص ف رونیروابط با ب یزدر واقع قطع و محدودسا کند،یم رییتغ شانیزندگ ی وهیپس از ورود به فرقه ش افراد

 شودیها موجب م فرقه میو جزم در برابر تعال یخواه تیبه ما و آن ها، تمام ایدن میاطالعات از خارج فرقه، تقس افتیدر یمحدودساز

 شود. یکه شخص بعد از ورود به فرقه در وهله نخست دچار تزلزل اعتقاد

 علل تداوم حضور افراد در فرقه است. نیتراز مهم  کوتیو با ریتحق، حس جهل در اعضا یالقا

 ها است.فرقه  تیاز علل جذاب یآلودگراز و ییگراباطل  ،ودیاز ق یتوهم آزاد، بودن فرقه یرسم ریغو  بودن متفاوت

 ها هیفراز اول از کتاب در قلمرو سا •

 دارد؟ تیفرقه ها اهم یمطالعه  چرا

ده مقوله توجه ش نیهمه به ا نیسو ا نیبه ا ستمیو چرا از اواسط قرن ب دینما یحد مهم م نیفرقه ها تا ا ی... اما چرا واقعاً مطالعه 

 ی دهیهم که پد دگاهیپرداختن به موضوع فرقه وجود دارد و از هر د یبرا یگوناگون یمختلف، ضرورت ها یها دگاهیاست؟ از د

 یفرقه بررس ی دهیضرورت واضح و روشن وجود دارد که بر آن اساس الزم است که پد کیحداقل  ردیگ ارقر یفرقه ها مورد بررس

 و شناخته شود.

و  یه بر زندگاست ک یکننده در معادالت نییتع اریبس یاجتماع ی دهیپد کیاست که فرقه  نیفرقه ها ا یلزوم بررس لیدل نیاول -ا

 یفرقه انشعاب ۱999از  شیدارند و ب تیفعال یرسم یفرقه  ۹۱99از  شیب کایفقط در آمربشر مؤثر است.  یو اجتماع یسرنوشت فرد

داشته اند. اگر به طور متوسط در  تیفرقه در جهان فعال یکمتر اریگذشته تعداد بس یدر زمان ها که یوجود دارد. در حال یو اصل

 میشود که بُرد تعال می مشخص آنگاه –رسد  یرقم به هزاران م نیفرقه ها ا برخی در که – میهر فرقه فقط هزار نفر را عضو بدان

 تحت الشعاع خود قرار دهد. ندتوا یجامعه را م کیاز افراد  یادیفرقه ها چه تعداد ز

 دهند. یخود قرار م ریسالخوردگان را تحت تأث یاز افراد اجتماع از زنان، مردان، کودکان و حت یعیوس فیفرقه ها ط -۹

 نند.ک یخود متأثر م های آموزه از را –فرهنگ و هنر  است،سی اقتصاد، از اعم – یاجتماع یها تیاز فعال یعیوس فیفرقه ها ط -۹

 خود جذب یو روش ها میکنند و به تعال یجدا م نهیو نهاد یرسم انیها نفر در سراسر جهان را از اد ونیلیم نیفرقه ها همچن -۲

 .ندینما یم

 نیکنند و هم یهم انباشته م یاعانه و نذورات و صدقات بر رو یو جمع آور یریاز قِبل عضوگ ،یسرشار یفرقه ها منابع مال -۱

ن ها را باال آ یاثرگذار بیکند که ضر یم لیجامعه تبد کیدر  قیتحق رقابلیو غ رپاسخگویغ یقدرت اقتصاد کیامر آنان را به 

 برد. یو باالتر م
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 ای یبکننند که در حالت عاد ییکارها یقادرند افراد را متقاعد به اجرا یگریته شده دشناخ یاز هر ساختار اجتماع شیفرقه ها ب -1

 حاضر به انجام دادن آن کارها هستند. یکیزیو ف یحاد و فشار روان طیصرفاً تحت شرا ایزنند  یآن ها سر باز م یاز اجرا

و خرابکارانه  یستیترور اتیهر گونه عمل یاجرا یدهند آن ها را برا یخود م یکه به اعضا ییوعده ها یفرقه ها قادرند در ازا -۷

 آماده کنند.

رهبر  نیپا بگذارند و قوان ریجامعه را ز یو عرف ینیقواعد د یخود را متقاعد کنند که همه  یاعضا یتوانند به راحت یفرقه ها م -3

 .ندیفرقه را اجرا نما

امر آنان  نیرا مجذوب خود نموده اند و هم یگوناگون علوم و تکنولوژ یدر حوزه هاها نفر از افراد متخصص  ونیلیفرقه ها م -۳

 برهم بزند. یجهان یتواند توازن قدرت را در جامعه  یکرده است که م یقدرتمند یساختار اجتماع کیبه  لیرا تبد

مان در یها نهیاز قِبل هز یهنگفت نهیدهند که هز یجامعه م لیرا تحو یروان ماریکه فرقه ها هر ساله هزاران ب نیو باالخره ا -۵9

 یاز سو یگستره اثرگذار نیشود. واضح است که با چن یم لیعضو( فرقه ها بر جامعه تحم ای)سابق  یاعضا نیا یو از کارافتادگ

 شود. یکار آن ها چند برابر م یایو زوا دابعا یفرقه ها ضرورت بررس
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     ۵۹۳۱ ید ۵  -نجات مرکز فارس   انجمن

نزد  تقیتوهم هستند که حق نیآن هاست. رهبران فرقه ها بر ا یو تنگ نظر تیفرقه ها جزم یها یژگیاز و یکی ،یبعد اجتماع از

 کنند. یم ریتفس یرا به درست یگرید زیهر چ ایمذهب  ای استیهستند که س یآن هاست و آن ها تنها کسان

 نیگزیافتاد، خشونت جا تی( متعهد به جنگ مسلحانه شد و متعاقب آن در دام جزمیخلق ) فرقه رجو نیکه سازمان مجاهد یهنگام

کرد  ریا درگگروه ر تیو کل موجود افتیگسترش  جیشد به تدر یدشمنان به کار گرفته م هیخشونت که نخست عل نیمدارا شد و ا

 قتیو مالک حق ییخدا یاو را تا درجه  یمسعود رجو تیبه کار گرفته شد. جزم زیفرقه ن دخو روانیاعضا و پ هیتا آن جا که عل

همراه شد و آن ها را مجاب کرد که کورکورانه او را به عنوان قدرت  روانشیپ قیبا عواطف عم یباور توهم نیبرد. ا شیمحض پ

 یتو ح یشخص ملکیخود از جمله خانواده، فرزند، ما یدگزن یخود، همه  ینشان دادن وفادار یبرا  ،یرجو روانی. پرندیمطلق بپذ

 کردند. یرجو میخود را تقد یذهن

و اعضا را درون ا یستیدگمات یدئولوژیشد. ا کیدئولوژیا تیجزم نیمنجر به ا تاً ینها یمسعود رجو یکارانه  بیفر یاسیس اقدامات

ج رن یاز دست رفته، خانواده ها یها تیاز دست رفته، شخص یها یمانند زندگ یزیعواقب فاجعه آمانداخت که  ینزول یریمس

 داشت. ینقض حقوق بشر را در پ زا یشتریب اریبس یو نمونه ها دهیکش

ت باورها سخ نیرا در ذهنشان پرورانده اند و از ا ییتفکر، گرفتار فرقه مانده اند، باورها یخلق که محروم از قوه  نیمجاهد یاعضا

عضو  کی دگاهیبرند. از د یسوال نم ریباورها را ز نیزنند و هرگز ا یم ادشیکنند و فر یباورها افتخار م نیکنند، به ا یمحافظت م

 یاست و دشمن انگاشته م یعقالن ریآن ها را نداشته باشد، غ یقو باورهای همان کس هر –ذهن  تیجزم ردچا –خلق  نیمجاهد
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مأمور وزارت  ،یاسیس ی دهیبا هر عق ایدن یرو، هر کس در هر گوشه  نیاست. از ا یاسالم یبهتر مأمور جمهورشود و به عبارت 

 سوال ببرد. ریخلق را ز نیمجاهد ماتاست اگر و فقط اگر باورها و اقدا رانیاطالعات حکومت ا

ه است. به متعصبانه و تنگ نظران اریبس کیفرد دگمات کی یاست. گفتارها و استدالل ها یبر سفسطه باز یمعموال مبتن تیجزم

در رسانه  یلیو تحل ریتفس یو برنامه ها یونیزیتلو یتاکنون در مناظره ها یرجو یاز سران فرقه  چکدامیاست که ه لیدل نیهم

ود. ش یخود فرقه منتشر م یرسانه ها یجانبه و اغلب از سو کی ،یموجود، سفارش یها احبهمص تنها –نشده اند  دهیجهان د یها

زنامه جمله از رو نیخلق باشد غالباً در متن مقاله به ا نیمجاهد یدرباره  یگفته ا ای یاگر در گزارش ها و اخبار رسانه ها، خبر یحت

 ! "گروه بدون پاسخ ماند. نیما با ا یتماس ها": دیخور ینگار مربوطه برم

 هب – یرجو یآن، در فرقه  ینمونه ها نیمعموالً فاقد شواهد و منبع است. بارزتر ،یفکر تیگروه دچار جزم ایفرد  کی یادعاها

ر عاجز بوده اند. ه یشواهد کاف یاز ارائه  شهیهم باًیاست که تقر رانیا یهسته ا یبرنامه  یآن ها درباره  یها افشاگری اصطالح

 "انهیمخف یساخت سالح هسته ا یها تیسا" یتالش کردند تا با تکرار مکررات کذب خود درباره  اریخلق بس نیچند که مجاهد

ثبات ا یبرا یگرفته شد چرا که هرگز شواهد معتبر دهیگروه ناد نیا یبکنند، ادعاها یاقدام ایمطرح کردن خود در دن یبرا ران،یا

 شده است. ثباتا شانیارائه نکردند و اغلب کذب بودن ادعا شانیصحت ادعاها

از  سیلوئ یجفر ران،یا یهسته ا یبرنامه  یخلق درباره  نیمجاهد ییکذا یها یافشاگر نیاز آخر یکی، پس از ۹9۵۱مارس  در

مان در و غرب که در آن ز رانیا نیدر روند مذاکرات ب یکارشکن یآشکار برا یرا تالش نیاقدام مجاهد نیا یسیپال نیفار ی هینشر

 یل مسوا ریمقاومت را ز یمل یشورا یبه دست آمد که ادعاها یبالفاصله شواهد باً یتقر"او، یحال انجام بود، دانست. به نوشته 

ال س نیگسترده  و حفر تونل ب یها یحفار یدرباره  یشواهد چیکند که ه یروشن م یتجار یماهواره  ریبه تصاو یبرد. نگاه

 کایامر یوزارت امور خارجه  ینگار از قول سخنگو روزنامه نیا "مقاومت، وجود ندارد. یمل یشوا یمورد ادعا ۹993تا  ۹99۲ یها

 "کند. دییگزارش را تأ نیکه ا میدر حال حاضر ندار یاطالعات چیما ه"اعالم کرد:  یکند که و ینقل م

 مردم به اطالعات و دانش یمتفاوت است. در آن زمان دسترس شیسه دهه پ یایاز دن اریمسلماً بس یامروز یایست که دن یهیبد

به منابع  یافراد به راحت گر،ید اریبس یفن یبا ابزارها نطوریساده در صفحات وب و هم یجستجو کیمحدود بود. امروز با  اریروز بس

 شوند. یوصل م یبزرگ اطالعات

 ی. فرقه رندیپذ یرا نم یستیدگمات یدانند و ساده لوحانه باورها یرا م قتیحق ختهی. افراد فرهستیمطلق ن زیچ چیوجود، ه نیا با

 ،یفرقه ا یدر فضا یگشودگ یو اندک یاست که پس از انتقال به آلبان لیدل نیدهد. به هم بیرا فر داریاذهان ب ستیقادر ن یرجو

تفکر  دید، تولنباشن یو منطق یواقع یکه متعهد به استدالل ها یبدانند تا زمان دیها با یاز اعضا، فرقه را ترک گفتند. رجو یاریبس

 محکوم به زوال هستند. یینخواهند داشت و بدون تفکرزا

 یپارس مزدا
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 خانواده ها یتمام نشدن یحرف ها

 

     ۵۹۳۱آذر  ۳  -نجات مرکز سمنان  انجمن

 یذا برامرخص شده ل مارستانیتازه از ب احمد مداح یکه آقا میکه منتظر آمدن فرزندش بود. مطلع شد میگذاشت یبه خانه مرد پا

فتگو پرداخته کامالً دوستانه به گپ و گ ییخانواده قرار گرفته و در فضا نیمورد استقبال ا ییبا خوشرو میبه منزلش رفت شانیا ادتیع

 . میو طول عمر کرد یسالمت یآرزو شیو برا

که  نیا یبرا یگفته شد، تالش مسعود رجو شانیبه ا یفرقه بعد از انتقال به کشور آلبان نیالعالج ا طیو شرا تیبر وضع یبا مرور

با  میکرده  و قطعاً هر چه رو به جلوتر برو رییتغ طیشرا نکیاست. ا هودهیبتواند افراد را همچنان در چهار چوب فرقه نگاه دارد ب

 اعمال خود باشد. یپاسخگو دیااست که ب یرجو نیشد و ا میآن ها مواجه خواه یینها ضمحاللا

  "خشم.ب یو سران فرقه( را هرگز نم یفرزندم از خانواده شدند )مسعود رجو ییو جدا یکه باعث گرفتار یکسان"مداح گفت:  یآقا  

آرزو  خرسند شد و میدار یخوب یاز فرقه، زندگ ییدوستانمان بعد از جدا گریامثال ما و د یافراد جدا شده ا دید یکه م نیاز ا شانیا

دور  باشد که یامکان ندارد روز"گفت:  شانیجدا شود و به کانون  گرم خانواده بازگردد. ا یهم از فرقه رجو شانیپسر ا ینمود روز

  "اهلل در ذهنمان نباشد. بحیو خاطره فرزندم ذ ادی یلو میجمع شو گریهمد

چه کرده است و چه  ندیتا بب یشود. کجاست رجو یروان م شینه هاآورد اشک بر گو یپدر مهربان هر گاه نام فرزندش را م نیا

 شود... یم ختهیر یو یها یغلط و خودکامگ یها استیبه خاطر س ییاشک ها
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نجات جان فرزندشان از  یخواستند تا برا یخانواده خون گرم از مجامع حقوق بشر نیا ست؟یخانواده ها چ نیگناه ا یبه راست  

 بدون دخالت فرقه، به آن ها اجازه مالقات بدهند.  یدر آلبان ؛یفرقه رجو

 نیزود ا ای ریشود. د یفرزندانشان باز جانبا  نیاز ا شیدهند ب یحضور دارند و اجازه نم شهیگفت خانواده ها هم یبه رجو دیبا

 یهنوستانمان از اسارتگاه ذد ییرها یبه زغال خواهد ماند. ما به نوبه خودمان برا یاهیخواهد شد و رو س یمتالش دهیپوس التیتشک

 . مینیخانواده بب مبرسد و آن ها را در آغوش گر انیها به پا یچشم انتظار نیا میو انتظار دار میکن یدعا م یفرقه رجو یو روح

 .میگرم از خانواده مداح کمال تشکر را دار دارید نیبه خاطر ا انیدر پا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد از انتقال به کشور  با مروری بر وضعیت و شرایط العالج این فرقه

آلبانی به ایشان گفته شد، تالش مسعود رجوی برای این که بتواند افراد را 

اینک شرایط تغییر کرده  . همچنان در چهار چوب فرقه نگاه دارد بیهوده است

و قطعاً هر چه رو به جلوتر برویم با اضمحالل نهایی آن ها مواجه خواهیم 

 .اسخگوی اعمال خود باشدشد و این رجوی است که باید پ
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                                  ۹9۵1و نهم دسامبر  ستیب  -  نکینترلیا رانیا -منصور نظری 

 سرانجام فرقه ای که رهبرش گم شده است

 
سن  یانداخت و رو یچگونه باد در غب غب م یدارند که مسعود رجو ادیفرقه بوده اند به  نیبا ا یروزگار ای یکه روز یکسان تمام

 یگذاشت و م یاش م یدتیهمخون عق نیصدام حس ییکلت اهدا یدستش را رو کیزد و یکرد. او دست به کمر م یم یسخنران

ون و خ دیزد اگر زنده ا یم ادیدر گوشمان است که فر یروان ماریب نیا یرجو یها عرهگفت من آنم که رستم بود پهلوان. هنوز ن

نسل  یرانیاو بود که خون و نفسش حرام بود که باعث و نیبرده که ا ادیو از  ختهیکه خود گر دیبنگر نکینفس تان حرام است و ا

 گشت. رانیاز مردم ا ییو نسل ها

لقا کنند که ا انیخواهند به قربان یفرقه با انواع دوز و کلک م نیهنوز بازماندگان و سران ا کمیو  ستیکه در قرن ب میباز بنگر و

 ندارد یادیز تیکارش، مرده و زنده بودن او اهم یو جاه طلب وجود دارد، غافل از آن که او سال هاست که رفته پ یروان ماریب نیا

رقه ف نیچهارده ساله ا خیتار مییگو یرا من و ما نم نیکارش و باز نخواهد گشت. ا ین است که او رفته پیآنچه که مهم است ا

 وجود دارد. چرا؟ یفرقه تالش دارد تا وانمود کند که مسعود رجو نیاما ا د،یگو یم نیپس از سقوط صدام حس

و بت  ییخدا هگایافراد به جا نیافراد و رساندن ا تیبه شخص شانیو اتکا انهیفردگرا یادهایبن لیکه تمام فرقه ها به دل ییآنجا از

 جهیتواند سکان آن فرقه را به دوش بکشد و در نت ینم یکس گریندارند و د ینیگزیجا چیه هک یشود به گونه ا یکردنشان انجام م

 ینیگزیجا رگیگم شدن رهبرشان، د ،یمثل فرقه رجو ایمردنشان  ایپس از رفتن رهبر فرقه شان  کینامیتودفرقه ها به صورت ا نیا

که فرقه ها  ستیهمان نقطه ا نیکنند و ا یم تیروش تبع کیاز  شیپس و پ یاست، با کم یکیفرقه ها تماماً  نیندارند ساختار ا

 نیه اند و به همداشت یکه سرنوشت مشترک دید میخواه میفرقه ها نگاه کن م. اگر به سرنوشت تماستیقانونمند نیا زند،یر یفرو م

خودش گم شدن رهبرش را اعالم کند و به صراحت  یروهایبه ن یتواند حت یبا گم شدن رهبرش نم یاست که فرقه رجو لیدل

و  ستین رگید یمسعود رجو هفرقه بدانند ک انیترسند که قربان یدچار شده است سران فرقه م یرهبرش به چه سرنوشت دیبگو

خودشان  یاست که خودشان برا یسرنوشت نیندارد و نخواهد داشت، ا یدر فرقه رجو ینیگزیجا یمسعود رجو دیترد ینخواهد بود. ب

 رقم زده اند.

فرقه بود. همچون تمام فرقه ها که رهبرشان نخ نباتشان است ستون فقراتشان است، ستون  نیبه مانند نخ نبات ا یرجو مسعود

هبر فرقه بدون ر نیا نکیدارد. ا یبرنم دیدارد اما ترد شیپس و پ خت،یآن دستگاه فرو خواهد ر دیشان است، آن را که بردار مهیخ
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از بار  یدهند تا کم یم رانیبه ا یکند، وعده حمله نظام یدروغ گرم م یرا با وعده ها شیروهایرود سر ن یم ییبه سوهر روز 

پا نگه سر یبرا یفرقه رجو نکیها. ا ستیترامپ یروز هم به پا کیافتند و  یها م یسعود یروز به پا کیبکاهند.  روهایفشار ن

ه ب شانیها نیآن هم مرتجع تر یسعود یعرب ها دیتا شا ستها کرده ا یوقف سعود رایسر، خود را تمام ع یفرقه ب نیداشتن ا

 شیدر آزما یاست که فرقه رجو نیا تیکنند، اما واقع یریاش جلوگ یفرقه را سرپا نگه دارند و از فروپاش نیفرقه برسند و ا نیداد ا

واهند دستگاه کنده خ نیاز ا یشتریب انیگذرد قربان یکه م یشود. هر روز یخود به سرنوشت تمام فرقه ها دچار شده و م یخیتار

رسواتر  ییفرقه را در دروغ گو نیدست ا ام،یگذر ا دیترد یافتاده اند اما ب ریفرقه گ نیهنوز در هفتاد حصار ا انیقربان نیشد اگر چه ا

 فرقه خواهد بود. انینجات قربان دیخواهد کرد و نو

 منصور نظری – فرقه نیا انیو قربان رانیهمه اس ییرها دیام به

 

 

 خاطرات طاهره باقرزاده –کتاب قدرت و دیگر هیچ ) بیست سال با سازمان مجاهدین خلق( 
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 در فرقه یو کلمات سودآور سرخپوست اتیادب

     ۵۹۳۱آذر  ۹3 -نجات مرکز البرز  انجمن

 " یپارس نیعجم زنده کردم بد       یسال س نیرنج بردم در ا یبس "

 ،یلمع یکتاب ها و کتابخانه ها یزیخان مغول که با تهاجم و خونر زیبه درک واصل شده، از چنگ یملعون که به احتمال قو یرجو

زبان  نینو همچ یپارس یغن اتیگرفته و هر لحظه فرهنگ لغت و ادب یشیبود، پ دهیرا به آتش کش نیزم رانیا یو مذهب یخیتار

ز آن و با تر ا دهیچیرهبر قوم هون و بسا پ الیاز آت دیزمانه با تقل زیچنگ نیداد ا یقرار م اجمو مورد ته دهیرا به چالش کش یعرب

طالح به اص اتیادب کیداده و  رییبا کلمات، اصطالحات و لوث کردن واژه ها بود مسائل را به نفع خود تغ یکه باز نینو یمتد

و  نهیهاستفاده ب رو،یداد که در کنترل ن یخورده فرقه اش م بیو فر ود افراد عضو به خور دیتول یو سرخپوست یمن درآورد یامروز

 نمود.  یسوءاستفاده م یبه عبارت

 یند خودداربود یاجبار یاز وارد شدن به کالس ها و نشست ها که همگ یفرقه، شخص یعنکبوت التیکه در تشک یدارم زمان ادی به

ول و قب رفتهیآن را پذ دیبود که با یرجو یکردند که جزء نوارها و آموزه ها یعنوان م شکل و محتوارا به نام  ینمود بحث یم

 نجایندارد و ا یمورد یگفتند اگر با آموزش ها تقابل دار یحاکم در قرارگاه م یفضا سمیدگمات طبا ضوابفرد متقابل کرد، به  یم

 یو در شکل که همان صور یستیو فقط به صورت فرمال ینک تیرا رعا یمقررات نظام دیزند اما با یحرف اول را م یدموکراس

ر باز جماعت ظالم س نیاز نمازخواندن با ا یدارم فرد ادی به ی. حتیدر کالس ها و نشست ها حضور داشته باش دیباشد با یبودن م

از نمازگزاران خم و راست گردد. سرانجام افراد  تیزد که او را مجبور کردند در صفوف نمازگزارها حضور داشته و در شکل و تبع یم

ده و در جمع حاضر ش یشگیو هم اومبه طور مد یفرد التیبرخالف تما الت؛یموجود در تشک نیعملکردها و قوان د،یمتقابل با عقا
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 یکردند و م یم یفرد متقابل، اغفال سپس با کلمات باز هیگروه عل کیتحر یرا برا یننشسته و افراد کاریب زیفرقه ن نیمسئول

 افراد.  گریبودن با د "نامحرم "یعنینکردن با جمع  یاست وهمراه "یجمع همان رهبر"گفتند: 

به  ایبود فرد متقابل را سوژه  "ط. ب"آن یشده بود و اسم مخفف و سرخپوست یزیکه از قبل برنامه ر یمرحله با طرح نیا در

کردند.  یبر او وارد م یدیشد یعصب یبود فشارها نیو توه یبر سر سوژه که همراه با فحاش ادیقرار داده و با داد و فر بلیس یعبارت

 یبود برا ریناگز فرد متقابل تیشد و در نها یاستفاده م "ناموس یب" یراخالقیو غ کیکلمه رک ازمعموالً  نیو توه یدر فحاش

 .ددنینام یم" گید"را  زیآم نیتوه ینشست ها نیم او نا دینما ییمحتوا تیاز فشارها، تعهد به قبول حضور و تابع زیگر

ا به ر یبود که اگر هر فرد موضوع نیا یرجو یشکل و محتوا ثانهیو خب یاز بحث من درآورد یمنطق ریو استدالل غ هیتوج 

 یانجام روزمره به صورت خودکار از شکل به محتوا م یدر ط دینما تیداشته باشد( رعا هیاگر با آن زاو ی)حت یستیصورت فرمال

 باشد. یداشته و در منطق مورد قبول نم یاستدالل  فقط مصرف داخل نیا بتهال ردیپذ یموضوع را م لیرسد و با تما

 یفشارها و زیآم نیتوه یکردند. نشست ها یالقاء م روهایرا به ن یخاص اتیو واژه ها، ادب کیدر مورد کلمات رک یدستگاه فرقه حت 

فرد پخته و در برابر مشکالت  دن،یباشد و با جوش یم دنیظرف جوش گیبود که د نیو استدالل ا دینام یم "گید"را  یجمع

. است "و تحمل یصبور"که همان واژه   "ناحق یناسزا و قبول دنیتحمل شن" یعنی شود یگردد و گرده اش پهن م یمقاوم م

بات و لوث کرده و در مناس هیمتفاوت است توج یکه با عبارت آن در جامعه عاد "کیدئولوژیا یناموس یب"را با  "ناموس یب"فحش 

را انزوا  "تمرکز و تفکر سه،یمقا"  "یطانیو ش شمند یبرا یجاسوس"و محفل را   دهینام "محفل"دوستانه را یرواج داده، گفتگو

 نیرمقدس ت زین تیو در نها "اقض و عدم صداقت با فرقهحمل تن"با  یرا مساو "یو مسائل شخص ینگه داشتن اسرار زندگ"و 

 دینمود و دردناک تر از همه، مردان با یم یبرابر و نامگذار "کانون فساد و حائل مبارزه" ریاست را با تعب "خانواده"جامعه که  ادیبن

 که عادت شود. نینمودند تا ا یصدا م "ملعون"و زن ها مردان را  "تهیعفر"را   "زن"

 میچون حک یتوسط بزرگ مرد یکهن پارس اتیمقدس که در ادب یعبارت ها یمترادف برا هیو ته دیلوث کردن واژه ها، تول یآر

 یروره بوده که یشخص رجو یفرهنگ یها تیها و جنا انتیشده، از جمله خ نیسال رنج و زحمت تدو یدر س یابوالقاسم فردوس

 ژنیب                                                                                       .      بوده است  الیخود آت یشوایفراتر از پ
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      ۵۹۳۱ ید ۵۱  - نجات مرکز انجمن

 

رقه به رأس هرم ف کیکه نزد یاست. زنان یتمام زنان دربند فرقه رجو ییرها دبخشینو ،یاز فرقه رجو زادهیجدا شدن خانم عل خبر

 عنوان ها و نیبه پوچ بودن ا نکیکنند، ا یاحساس غرور م "یرهبر یعضو شورا"از عنوان  بوده و از اسرار فرقه باخبرند و ظاهراً 

 یایخولیو افکار مال یمسعود رجو یبه پا هودهیرا ب شانیکه تمام عمر و جوان ییبرده اند. انسان ها یپفرقه  یدئولوژیدروغ بودن ا

 .دندیخط رس یبه انتها یثمره ا چگونهیو بدون ه ختندیاو ر

 از اطالعات یدارد و فقط بخش یمخصوص فیشوند. هر طبقه از هرم وظا یاداره م هیال هیدارند و به طور ال یفرقه ها ساختار هرم  

. هرچه به ستین کسانیمافوق خود خبر ندارد. قدرت در همه طبقات  یهر طبقه، از اطالعات طبقه  نیداند. همچن یفرقه را م

به  کیدنز یاعضا ییجدا یفرقه ا التیدر تشک نیشود. بنابرا یو نظارت کمتر م شتریبکند قدرت  یسمت رأس هرم حرکت م

 شود. یسران فرقه محسوب م یبرا یرأس هرم، زنگ خطر بزرگ

سه نفر همچنان در زندان فرقه  نیا یول میدی( را شنیدر فرقه )در آلبان ریاز زنان اس گریو دو تن د زادهیخانم علجدا شدن  خبر

 باشد. یم یفرقه رجو یاعضا و جداشده ها یخانواده ها یبرا یها خبر مسرت بخش نیا یی. جدارندیاس

 اعالم انزجار نمودند و یفرقه جدا شده و نسبت به عملکرد مسعود رجو نیاز ا یرهبر یاز زنان عضو شورا یتعداد زیگذشته ن در

 .میباش یم یشده فرقه رجو ییمغزشو یاعضا ییمستمرشان در جهت رها یها و تالش ها یسال هاست که شاهد افشاگر

ارت و ... خود را از اس یسنجاب میمر ،یمیابراه نینسر ،ینیزهرا مع ،یرباقریزهراسادت م ،یقبل، خانم ها بتول سلطان یسال ها در

 یکه فرقه درباره  ییفارغ از دغدغه ها نکیاند و ا دهیخارج از فرقه تدارک د یرا در فضا یدیجد یفرقه رها نموده اند و زندگ

قه فر یذهن و یجسم یرهایدوستانشان از زنج ییرها یو تالش برا شهیکرده بود، در اند نیآنان تلق به التیاز تشک رونیب یایدن
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در مورد  یریگ میقدرت تصم ،یفرقه ا ییکه با روند مغزشو رایفرقه است ز یاعضا ریشان اسارت سا یباشند و تنها دل نگران یم

 را ندارند. شانیزندگ

طه دانند نق یم یفرقه را به خوب یها "اسرار مگو"بوده اند و  یفرقه رجو یرهبر یکه عضو شورا نیریو سا زادهیخانم عل ییجدا

 باشد. یموجب وحشت سران فرقه م ،یرهبر یشورا یاعضا ییهرم فرقه است و جدا یشکاف در سطوح باال جادیا یبرا یعطف

رف و ح یریکه سلطه پذ رایرا مادون آنان قرار دادند ز انیخانم ها را در رأس و آقا یگارروز ار،یبس ریبا در نظر گرفتن تداب رایز

. افتی یظاهراً خطر عناد و مخالفت مردان در مقابل سران فرقه کاهش م قیطر نیپنداشتند و از ا یاز مردان م شتریزنان را ب یشنو

داف فرقه، اه شبردیپ یدارند و برا مانیآن ا میفرقه و تعال دیعقا بهکه  ییاست. اعضا یرازدار نییقانون نانوشته عموم فرقه ها، آ

محرم  یژگیاطاعت آن ها دارد. و زانیبه م یافراد بستگ تیمحرم زانیشوند و م یشمرده ممحرم زنند  یم یدست به هر کار

از  دیر بات نییطبقات پا یوجود دارد که اعضا یآورد و در هر طبقه اسرار یدرم هیال هیو ال یبودن است که فرقه را به شکل طبقات

 باشد. یمجاز نم یمذهب و مسائل یاست که در عرف اجتماع یدر مورد مسائل "اسرار مگو" نیخبر باشند. ا یآن ب

جازه داشت که آنان به خود ا نیقی لیدل نیبه هم رند،یگ یکرد زنان نسبت به مردان راحت تر تحت سلطه قرار م یتصور م یرجو

به  ی. رجونخواهند داشت یبا رجو یدر رقابت باشند، رقابت گریکدیاگر با  یدهند افکار و عملکردش را به چالش بکشند و حت ینم

بودن  عیو مط یریقرار داد چرا که فرمان پذ یرهبر یو شورا التیکاذب، زنان را در رأس تشک یرده ها یباطل خود با اهدا الیخ

ضربه  از آنان کیهر  ییجدا نکیسابقه مطرح نبود. ا ایو  تیریمد ،یتوانمند الت،یتحص یارهایافراد بود و مع یرده بند یمبنا

 یدر آلبان ینفرات از فرقه رجو شتریب ییجدا ییباشد. رسوا یم یفرقه رجو شریهرچه ب یساز فروپاش نهیفرقه و زم یبرا ینیسنگ

را در  یتوانند مانند گذشته مناسبات فرقه ا یکنند نم یکه م یکتمان است و سران فرقه با همه تالش رقابلیاست که غ یبه حد

 روهاین ادیز زشیوجود آمده است با ر هب یکه در آلبان ینسبتاً آزاد یفضا است که با نیو هراسشان از ا ندیخود اجرا نما یها گاهیپا

 یه باشند، بنداشت ینگران شانیگذران زندگ یفراهم شود و برا یمستقر در آلبان یروهاین یبرا یمناسب طیروبه رو شوند. اگر شرا

 یاه یازجدا خواهند شد. لذا سران فرقه همچنان با توسل به دروغ و صحنه س یفرقه در آلبان یآنان از قرارگاه ها شتریشک ب

 .ندینما یریجلوگ ییافراد به جدا لیو تما یدارند از بحران درون یکاذب سع

درجه از تقرب  نیها گذشته و به ا گیسمبل اطاعت محض بودند و از حوض ها و د یرجو دیکه از د یرهبر یعضو شورا زنان

 یوپاشناقوس فر ایباشد. گو یم انشیسران فرقه و حام یبرا یگریزنگ خطر د نینموده اند و ا انیدر حال حاضر طغ بودند، دهیرس

 یسال ها یجداشدن اعضا در ط یجیتوان ساده انگاشت. روند تدر یرا نم یرهبر یراشو یاعضا دنیبه صدا در آمده است و شور

در  یررهب یشورا یبه ثمر نشسته است و ما شاهد شورش اعضا نکیدربندشان، ا زانیعز ییرها یگذشته و تالش خانواده ها برا

 .فرقه است یرده باال یسرکوب شده اعضا ریضم دارشدنیاز ب ینمود نیو ا میباش یفرقه م نیدروغ یبرابر آرمان ها و وعده ها

 یافرقه که سال ها با وعده ه یاعضا کند؟ و در برابر یم هیرا چگونه توج نیصنف معتمد ییرهبر مفقود فرقه، جدا ط،یشرا نیا در

 خواهد داشت؟ یگرفته، چه پاسخ یداده و جان و مال و ناموسشان را به باز بشانیفر یروزیپ

 یمحمد 
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 یحیبه مناسبت سال نو مس

 

     ۵۹۳۱ ید ۵1  -نجات مرکز فارس   انجمن

گفته  کیتبر مانهیهم وطن صم زیعز انیحیخصوصاً مس انیحیرا به تمام مس دیسال جد نیجا ا نی. همدیفرا رس 1214 سال

 نیداند همه ساله در ا یم رانیمردم ا دهیجمهور برگز سییکه خود را ر یرجو میم! مریها را آرزو دار نیتک تک آنان بهتر یو برا

 یم تیرا به رسم انیهمه اد ن،یکند که مجاهد یگونه وانمود م نیدارد و ا یم یگرام اروز ر نیدهد و به ظاهر ا یم امیروز پ

 و ... وجود ندارد! کیو الئ یحیمسلمان و مس نیهم ب یفرق چیو ه میدار یحیسازمان، افراد مس یروهاین نیشناسند و ما در ب

کرد مسلمان  یرا مجبور م یحیافراد مس سازماناست!  نیشاخ دار مجاهد یاز دروغ ها یکیهم  نیا میبه صراحت بگو یستیبا

ه به دور از ک یافراد یبرا نیکردند و ا یرا حس م هیفرق داشتن خودشان با بق میو گاهاً مستق میمستق ریشوند! آنان به صورت غ

کردند  یرکت مش فرادا هیکه بق ییاز نشست ها یاریچند برابر به همراه داشت! در بس یهستند فشار و سخت ریاس یخانواده و به نوع

هم  ییباال ییکارآ ایکه سابقه  نیا رغمیعل یالتیتشک یدر رده ها یحیشدند. افراد مس یبودن راه داده نم یحیمس لیآن ها به دل

ذاشتن فرق گ نیشدند! ا یبه کار گرفته م نییپا یگرفتند و آن ها همواره در رده ها یقرار نم تیداشته باشند در مواضع مسئول

طباق کار ان یمجبور شد برا هیوسفی پیلیاز آنان مانند مرحوم ف یکه بعض یشد به طور یافراد م نیدر ذهن ا ادیز اقضباعث تن

 خود را عوض کند و مسلمان شود! نیکردن د

و اساساً انسان، ارزش ندارد. آن ها فقط و فقط  یحیآن ها مسلمان، مس یکس را قبول ندارد! برا چیبه جز خودش ه یرجو فرقه

 !شندیاند یبه خودشان و منافع خودشان م

 یعباس - الف
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 «جنگ خاموش»مستند 

 ۵۹۳۱ دی ۵۳ –انجمن نجات مرکز 

 فارس یخبرگزار

 پردازد، در خانه مستند انقالب یم یغرب یکشورها یو پنهان توسط برخ کیولوژیکه به موضوع ترور ب« جنگ خاموش» مستند

 یانمیمشترک محسن و محمد سل یبه کارگردان سمیوتروریب یا قهیدق ۲۱. مستند کندیم یخود را سپر دیتول یانیمراحل م یاسالم

 .شودیآماده م یپخش از رسانه مل یبرا ۳۱سال  انیاست و تا پا یانقالب اسالم مستندمطهر، محصول خانه  یمهد یکنندگ هیو ته

 

اره کرد و اش سمیوتروریخود در خصوص انتخاب موضوع ب زهیمستند به انگ نیکارگردان ا یمانیفارس، سل یگزارش خبرگزار به

ال گوناگون دارد و در اشک یمیگستره عظ سمیوتروریکه ب نیا لیامروز جامعه است به دل ازین سمیوتروریموضوع ب یگفت: بحث رو

 .ردیگ یمدشمنان غرب مورد استفاده قرار  هیعل

 یمکاظ دیاز جمله شه یادیاست و تا کنون افراد ز یو علم یاسیس ،ینخبگان فرهنگ یحمالت بر رو نیا تیادامه داد: اولو یو

 نند.ک یمسأله دست و پنجه نرم م نیمانند نادر طالب زاده با ا یافراد زیقرار گرفته اند، امروز ن سمیوتروریهدف ب یانیآشت

: از نظر ر اشاره کرد و افزودنوع ترو نیاثبات هدف حمله قرار گرفتن افراد در ا ندیبودن فرآ دهیچیکارگردان مستند در ادامه به پ نیا

بارها  رایرد زندا یدیترد یکس ردیگ یحذف افراد در غرب مورد استفاده قرار م وهیش کیسالح و  کیبه عنوان  سمیوتروریکه ب نیا

مشکل  یگونه ترور، اثبات آن تا حدود نیاعمال ا ندیبودن فرآ دهیچیپ لیبه دل یمسأله اشاره کرده اند ول نیابه  یغرب نیمسئول

 برد. یتوان به آن پ یاز نشانه ها م یاست و با رصد کردن برخ

 قاتیز تحقاست که با استفاده ا یکند، پروفسور کرم یم نییرا تب سمیوتروریبحث ب یکه امروز به خوب یاز افراد یکیادامه داد:  یو

 ترور آگاه کند. وهیش نیرا نسبت به ا یافکار عموم یادیگسترده خود توانسته است تا حدود ز
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که  ییمسأله گفت: الحمدهلل با تالش ها نینسبت به ا یاسالم یاز حساس شدن مجلس شورا یبا اظهار خشنود انیدر پا یمانیسل

و  سمیوتروریبرنامه ششم توسعه به مسأله ب بیتصو نیدر ح یاسالم یشده است، مجلس شورا یافکار عموم یآگاه ساز یبرا

 جادیبودن و ا نهیکم هز لیبه دل ندهیجنگ آ رایرا ممنوع کرده است ز ختهیترار التست و واردات محصوها توجه کرده ا ختهیترار

 یتتواند به راح یاست و کشور حمله کننده م سمیوتروریمخالف غرب، جنگ ب ینخبگان کشور ها انیکردن رعب و وحشت در م

 . دیپاک نما تیخود را از جنا یپا یجا

ه مستند مطهر، محصول خان یمهد یکنندگ هیو ته یمانیمشترک محسن و محمد سل یبه کارگردان سمیوتروریب یا قهیدق ۲۱ مستند

 .شودیآماده م یپخش از رسانه مل یبرا ۳۱سال  انیاست و تا پا یانقالب اسالم

ت که اس دیشود، ام یآورده م سمیوتروریراجع به ترور و ب یذهن خوانندگان، مطالب ریتنو جهت

 واقع شود: دیمف

 ممکن. ی وهیبا هر ش یاسیس فیعبارتست از حذف حر ترور

ترس و وحشت  جادیو ا دیارعاب، تهد قیخواهد از طر یاست که م یکس ستیترور و وحشت است و ادیترس ز یبه معنا ترور

 در مردم، به اهداف خود برسد.

ه ممکن اند ک سموم ایها  روسیو ها،یعوامل، باکتر نیاست. ا کیولوژیعوامل ب یشامل انتشار عمد یسمیترور: سمیوتروریب

وء استفاده از س ی. به عبارتشودیها استفاده مروش در جنگ نیشده انسان باشند. ا یبه فرم دستکار ایشان  یعیاست به شکل طب

رعاب به منظور ا کیولوژیجنگ افزار. به عبارت جامع تر، استفاده از عوامل ب دیآن ها در جهت تول یفراورده ها ای سمیکرواورگانیم

 .اهانیگ ایدام ها  یهالکت انسان ها و نابود ای

و  اتوانیح اهان،یها، گ روسیها، و یاعم از باکتر کیولوژیعبارت است از استفاده از عوامل ب کیولوژیجنگ باساس  نیا بر

 آن ها به منظور اهداف خصمانه. یفراورده ها

تن با هدف کش یسم ای یکیولوژیعبارت است از منتشر کردن عوامل ب سمیوتروریب ۹99۷الملل درسال  نیب سیپل فیاساس تعر بر

 ای دولت کیو وادار ساختن  دیتهد ،ینیآفرو به منظور وحشت  یقبل تیبا قصد و ن اهانیو گ واناتیها، حرساندن به انسان بیآس ای

 .یاجتماع ای یاسیس یابرآورده کردن خواسته  ای یاز مردم به انجام عمل یگروه

 حیمس الدیسال قبل از م صدیاز س شیدشمن از صد ها سال قبل وجود داشته است. ب یروهاین هیزا بر عل یماریاز عوامل ب استفاده

 ایو  ماریب ده،یکردند تا سربازان دشمن از آن ها نوش یمرده آلوده م واناتیح یاطراف شهر را توسط الشه ها یها چاه ها یروم

شد.  یارسال م نیمتفق یپرداخت که برا یو احشام واناتیاول ارتش آلمان به آلوده کردن علوفه ح یجنگ جهان یتلف شوند. ط
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و بعضاً  دیا تولر کیولوژیب ی, ژاپن وکانادا انواع سالح هاهیانگلستان، فرانسه، روس کا،یو در رأس آن ها آمر شرفتهیب یاغلب کشورها

 قرار داده اند. زیمورد استفاده ن

 .دیعضو رس یبه امضاء کشورها ۵۳۹۱ژوئن  ۵۷در معاهده ژنو در یکیولوژیب یسالح ها دیتول منع

 : یکشتار جمع یسالح ها گرینسبت به د کیولوژیب یسالح ها ازاتیامت

 .ستندین افتیو با حواس پنجگانه قابل در ستیمقدور ن یبه آسان کیولوژیعوامل ب ییو شناسا صیتشخ •

منتقل  یتوان آن ها را پنهان کرد و به سادگ یم یباشند به راحت یکشنده م ادیکم، به مقدار ز اریبس ریدر مقاد کیولوژیعوامل ب •

 نمود.

 یاشتبهد یها سیو سرو یکه از نظر سازمانده ییمشکل در کشورها نیمشکل است ا اریبس کیولوژیدفاع در برابر عوامل ب •

 حادتر است. اریدر حال توسعه( بس یقرار دارند )کشورها نییدر درجات پا یدرمان

 باشد. یم ریامکان پذ یخرابکارانه به راحت اتی)ستون پنجم( در عمل ینفوذ یروهایتوسط ن کیولوژیپخش عوامل ب  •

فا و تحت تواند در خ یباشد وم یبزرگ نم ساتیبه وجود تأس ازین کیولوژیب یسالح ها یساز رهیانبار و ذخ د،یساخت، تول یبرا  •

 انجام شود. رهیو غ یشناس کروبیم ،یکیولوژیب ،یشگاهیآزما قاتیپوشش تحق

ه نظر ک نیسالح ها به وجود آورده از ا نیا یرا برا یبرتر کیدوره کمون  نیباشد. ا ینم یو فور یآن کیولوژیاثر عوامل ب  •

 یمهاجم را از دستگاه ها یابیامکان رد یفاصله زمان نیمورد اصابت، تا مدت ها بعد از حمله مشخص نخواهد شد. هم یهدف ها

 خود را پاک و از صحنه خطر دور شوند.  یدهد تا رد پاها یاجازه را م نیاها  ستیو به ترور ردیگ یم یتیامن

 کی هیلکوچک بر ع اتیعمل کیرا به دنبال داشته باشند. مثالً  یها یتوانند )نه ضرورتاً( اثرات ثانو یم کیولوژیب یسالح ها •

 گسترده به بار آورد. کیدمیاپ یماریب کیتواند  یم یو محل یهدف موضع

 زودرس حمله بیولوژیک از اهمیت حیاتی برخوردار است: کشف

. عدم اشندبیم شرفتهیپ یاز کشورها یتعداد اریفقط در اخت یاند ولساخته شده کیولوژیعوامل ب صیتشخ یامروزه دستگاه ها 

 ضیاز سربازان حفاظت نشده به سربازان مر یادیخواهد بود که تعداد ز نیبرابر با ا شهیهم کیولوژیحمله ب کیبه موقع  صیتشخ

 گردند. لیتبد

انواع  ریو سا ونیناسی)واکس یحفاظت از نظر پزشک ،یصیتشخ یبه دستگاه ها یموارد، در صورت عدم دسترس نیدر نظر گرفتن ا با

 خواهد بود کیژولویب یافزارهامقابله با حمله جنگ  یو تنها ابزار در دسترس برا نیمهمتر یکیزیو حفاظت ف یاری(، هوشیریشگیپ
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از  آرام یترورها یدهد و از آن ها برا یقرار م شیو مورد آزما دیرا تول رمتعارفیغ کیولوژیب یهاانواع سالح  یستیونیصه میرژ

است،  یستیونیصه میرژ یتیمراکز امن نیتر یاز سر یکیمرکز که  نیشود ا یکند. گفته م یجمله ترور رهبران مقاومت استفاده م

 قیرط نیمخالف از ا یهاقرار دارد. حذف مهره  دیشد یو نظام یتیامن ریتحت تداب و،یآو جنوب شرق تل رد 'ژنیل شونیر'در شهر 

راف انح نیتواند شبهات متوجه نظام موجود را در مورد مرگ افراد برطرف و ا یدارد، م یو آرام را در پ یجیتدر یمرگآن که  لیبه دل

 درآمده است. یمهلک مانند سرطان از پا یماریب کیدر اثر  نظرکند که فرد مورد  جادیا یرا در افکار عموم

 میدارد و محدود به رژ نهیرید یاسابقه  یکتاتورید یها میرژ انیبا سم و مسموم کردن مخالفان در نقاط مختلف جهان، در م ترور

 آن را به کمال رسانده است! میرژ نیاما ا ست،ین یستیونیصه

 :دیگو یم یکرم یدکترعل پروفسور

 سمیو ترور ویشده است: ب لیاز دو بخش تشک سمیوتروریب ۀواژ"

 ارعاب و کشتن افراد. د،یتهد یبه معن سمیاست و ترور یو زندگ اتیح یبه معنا ویب

رور بوده ت یسال بعد از انقالب، کشور ما قربان یاز س شیاست و در طول ب یموضوع کامالً شناخته شده ا سمیکشور ما، ترور در

با بمب و تفنگ و اسلحه و مواد منفجره و مانند  یفرد منجر شود. ترور عاد یکیزیاست که به حذف ف یو ارعاب دیاست. ترور، تهد

 یها فکر کرده اند راه ها یشود، بعض یآن، چون استفاده از سالح در کشورها، روز به روز سخت تر م ارافتد؛ اما در کن یآن اتفاق م

روش ها با استفاده از عوامل  نیروش ها نشوند. ا نیمتوجه ا یتیو امن یاطالعات یها ستمیترور هست که س یهم برا یساده تر

 یگفته م «مسیوتروریراد» یو سوم «سمیموتروریک» یدوم ،«سمیوتروریب» یاست که به اول کیولوژیو راد ییایمیش ک،یولوژیب

 شود.

بمب  کی ایچند نفر  تاً ینها ای کیتواند  یسالح م کیاز استفاده از سالح به مراتب خطرناکترند؛ چون  یستیوتروریب ی... روش ها

ها  ده یگسترده  تیجمع کیشهر آلوده گردد، به  کی یو دارو یناکرده آب، هوا، سبز ینفر را بکشد؛ اما اگر خدا ۵99 ای ۱9مثال 

 شود. یرسانده م بیآس ینفر ونیلیکشور، م کیدر  ایهزار 

عالقه مند  رشتیسالح را مشاهده کردند، با کمال تأسف به آن ب نیا یرگذاریتأث زانیم یها وقت ستی... دشمنان و به خصوص ترور

 شدند.

 و یاهیها، قارچ، انگل، سموم گ کروبیها، م روسیها هم عبارتند از: و دیسالح و تهد نیمورد استفاده در ا کیولوژی... عوامل ب

 ".سمیها مانند بوتول کروبیسموم موجود در م ،یوانیح

رور ت یبرا وهیش نیاما به کار بردن ا باشدیها به صورت خاموش و نرم م تیحذف شخص یامناسب بر یا وهیش سمیوتروریب

اقع است که در و نیا گریخشن برخوردار است. اما نکته د یبا ترورها سهیدر مقا یمختلف از درصد کمتر لیها به دال تیشخص
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 که با سم ییبا ترورها ردیگ یکه با بمب و اسلحه صورت م ییترورها نیب یفرق گریداست. به عبارت  یکی وتروریهدف ترور با ب

 یتوان عامل یموارد م یاست که در برخ نینوع ترور ا نیا تی. فقط تنها مزستیاز لحاظ هدف ن ردیگ یمختلف انجام م یها

 واهد داشت.نخ یرا در پ یاذهان عموم یتیو نارضا یا نهبابت جو رسا نیو از ا انجامدیبه کشته شدن فرد ب جاً یاستفاده نمود که تدر

 انی: عاطفه نادعلگردآورنده
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 ییدانشجو انینفوذ و جر ن،یمنافق

 

 ۵۹۳۱آذر  ۹۹ -بان  دهید ژهیو گزارش

که  یعده ا یقیحق تیاز ماه یخورد، اطالع ینفاق را م میمستق ریو غ میبرنامه عوامل مستق بیکه فر یاز افراد یبخش عمده ا 

 کنند ندارند. یم یرا سپر تشانیمزدور نفاق بوده، و هم اکنون دوران محکوم

 اقدام در درون کشور و یبرا یپوشش ینهادها جادیا نیمنافق یستیگروهک ترور یجد یاز برنامه ها یکیبان،  دهیبه گزارش د 

 است. یجاسوس

از  یبرخ ،یستیگروهک ترور نیا یپوشش یدور نبوده و نهادهابه  نیتحرکات مذبوحانه منافق نیهمواره از ا زین ییدانشجو انیجر

 کشانده است. یتیافراد را به سمت اقدامات ضد امن

 

 ریتصاو شینما یحواش نیاز ا یکی.میکشور بود یدر دانشگاه ها یمختلف یو شاهد حواش میکرد یروز دانشجو را سپر ریاخ امیدر ا 

 برند. یر مدر زندان به س ن،یمنافق یستیبا گروهک ترور یهمکار لیبود که صرفاً به دل یتیاز محکومان امن یو پرداختن به عناصر
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خورد،  یاق را منف میمستق ریو غ میبرنامه عوامل مستق بیکه فر یاز افراد یمد نظر داشت که بخش عمده ا دینکته را با نیا البته

 کنند ندارند. یم یرا سپر تشانیکه مزدور نفاق بوده، و هم اکنون دوران محکوم یعده ا یقیحق تیاز ماه یاطالع

 

ضد  یها( و رسانه ها یمذهب ی)مانند مل یمحافل داخل یبرخ یاز سو یشاخص عوامل نفاق که مدت فراوان یاز نمادها یکی

 گردد، شبنم مددزاده بود. یم یمعرف ییانقالب به عنوان فعال دانشجو

از  یکی زین ییدر فرانسه حاضر شده است، در همان دوران دانشجو نیعامل نفاق که هم اکنون در اردوگاه اورسورواز منافق نیا

 بود. نیمنافق یاطالع از خطوط جاسوس یب یدانشجو یگر تعداد تیو هدا ینفاق در دانشگاه خوارزم یسرپل ها
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 نیمنافق تیمدد زاده در سا یها صحبت

 لیکند که به دل یاعالم م نیاظهاراتش در جمع منافق نیاست که مددزاده به صراحت در آخر نیدر مطلب، ا تیحائز اهم نکته

 شده است. یزندان یستیگروهک ترور نیا یو اقدام برا یهمکار

گار و .... در روزنامه ن ،ییفعال دانشجو ،یعوامل وابسته به نفاق که به عنوان فعال حقوق بشر ریاست که سا ینقطه نظر کاف نیهم

 شناخته شوند. یافکار عموم یکرده اند، برا یم تیحضور داشته اند و فعال یکنار و

 ادی شانیاز ا یزندان یدانشجو ای یاختصاص دارد که همواره به عنوان فعال حقوق بشر، روزنامه نگار زندان یبه افراد لیذ ریتصاو

 بوده است. یگریموضوعات د شانیا تیکومشده است، اما پشت پرده مح

 

 ایران 
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اه ها در دانشگ نیهمچون منافق ییمربوط به مقابله با  اقدامات گروهک ها ییاز عوامل مهم و راهگشا یکیگوشزد کرد که  دیبا   

از  یازتوانند با شفاف س یم شانیباشد، چرا که ا ییدانشجو یها شیبرگزار کننده نشست ها و هما نیمسئول یاریتواند هوش یم

 نفاق ببندند. ینینقش آفر یرا برا راهکارشناسان مطلع در کشور،  قیطر

 ییدر کانال تلگرام اشاره داشت که به بهانه روز دانشجو خودنما یگروه پوشش کی یدر راه انداز نیمنافق ریبه اقدام اخ دیبا انیپا در

 کرد.
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 انیاطالعات دانشجو افتیو در یآذر و به بهانه روز دانشجو دست به شبکه ساز ۵1آستانه  که در "انیدانشجو ریفراگ هیانیب" کانال

قابل تأمل  ارینموده است که بس نیمنافق یپوشش یدست به انتشار مطالب کانال ها ماً یمستق ریاخ یاز سراسر کشور زد، در روزها

 باشد. یو توجه م

 اتیاحتاً و با ادبنشر شد، صر باز زین یداخل یها و روزنامه ها یخبرگزار یکه متأسفانه در برخ نیمنافق یپوشش هیانیب انیدر بخش پا 

 نفاق آمده است: یستیگروهک ترور

 تیو کل ونددیبه مبارزات برحق کارگران، معلمان، زنان و تمام محذوفان و مطرودان اجتماع بپ یستیبا ییدانشجو یاعتراضات صنف"

 نیاز تبعات آن است به نقد بکشد. بدون ا یبخش زیآموزش ن یساز یرا که تجار یاسیس یالن اقتصادک یهاساختار و برنامه

کند،  یم دیدانشجو، کارگر، معلم، زن و تمام فرودستان را تهد یبرانداز که هست انیبن لیس نیا رمقاومت در براب وند،یو پ یهمراه

 ".دینما یم رممکنیغ

انشگاه باالخص در د نیآن را گروهک منافق تیاز هدا ینفوذ، که بخش انیبا مد نظر قرار دادن جر ینظارت یاست که دستگاه ها دیام

 .دینما یها برعهده دارد، اقدامات الزم و مؤثر را سامانده

 

 به کوشش جمعی از پژوهشگران –(  1177 -1137کتاب سازمان مجاهدین خلق )پیدایی تا فرجام  
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 یدر آلبان یبه پسرش حمید رضا نور یشمس اهلل نور ینامه آقا

 

     ۵۹۳۱ ید ۹۱  -نجات مرکز اراک   انجمن

 پسرم ! سالم

خودمان را  یهم ندارم که با شما تماس بگیرم. من و مادرت هر چند ایام پیر یسال است که از شما خبر ندارم، شماره تماس چند

 یشود که ما بتوانیم حمید را ببینیم. مدت یم یروز یپرسد یعن ینگران حال شما هستیم. مادرت از من م یکنیم، از طرف یم یط

کنیم  یم یما پدر و مادر تو هستیم. من و مادرت روز شمار یناسالمت ؟یگیر یچرا با ما تماس نم حاال ،یرفته ا یاست که به آلبان

 یخودت و خانواده ات را متالش یخواهد افتاد؟ این همه سال زندگ یتفاق روزدانم این ا ی. نمیکه شما به آغوش گرم ما برگرد

 یخواه یم یتا چه زمان ،یگیر یخودت نم یبرا یجد تصمیمچرا یک  یو کجا را گرفت یبه کجا رسید ،یچه هدف یبرا یکرد

 یخودت را در یک محل محصور نگه داشت ،یکن یبزرگ است آنقدر بزرگ که تصورش را نم یدنیا خیل ؟یخودت را اسیر نگه دار

ترین جدا شده اند، به یاز دوستانت در آلبان یشود. کم و بیش خبر دارم که خیل یتمام دنیا در آن محل خالصه م یکن یو فکر م

و  . منیو خودت را از آن حصار بسته نجات ده یخودت تصمیم بگیر یبرا یتوان یخود گرفتند، تو هم م یزندگ یتصمیم را برا

شما  نزدیک ی. چندین سال است ما چشم انتظار هستیم. امیدوارم در آینده خیلیکنیم خودت را نجات ده یشما دعا م یمادرت برا

 یپدرت شمس اهلل نور                                                       .. به امید آن روز یمرا از نزدیک ببین
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 درگذشت آلبانی، در رجوی تروریستی فرقه در اسیر عبدی احمد پدر عبدی، آقای

   ۵۹۳۱ دی ۹۷ تهران مرکز نجات انجمن 

 می سر هب آلبانی در رجوی تروریستی فرقه اسارت در عبدی احمد فرزندش که عبدی آقای که شدیم مطلع تأثر و تأسف کمال با

 او و بیندب را پسرش مرگ از قبل که اینست آرزویش تنها که گفت می همیشه او. گفت وداع را فانی دار بیماری مدتی از بعد برد،

 انپسرش با دیدار جهت بارها و بارها توکلی خانم همسرش با همراه عبدی آقای. نرسید آرزو این به هرگز او اما بگیرد، آغوش در را

 می که رجوی اما بود، گرفتارشان عزیز با دیدار شان خواسته تنها البته که رفتند لیبرتی و اشرف های اردوگاه مقابل و عراق به

 میهن به دلسوخته و ناامید هربار آنان و نداد را دیداری چنین اجازه هرگز بگیرد ها خانواده از را هایش ناکامی تمامی انتقام خواست

 .گشتند باز

 بستر در ایشان از و رفته عبدی مرحوم دیدار به تهران در نجات انجمن اعضای از تن سه جاری، سال ماه دی ۵۱ چهارشنبه روز

 می زبان به را احمد نام مدام اما بود داده دست از را خود حافظه که وجودی با زندگی روزهای واپسین در او. کردند عیادت بیماری

 .گرفت می را او سراغ و آورد

 نآ بازماندگان برای و نموده عرض تسلیت توکلی خانم خصوصا دردمند های خانواده عموم به را غمبار ضایعه این نجات انجمن

 که نداشت دیگری خواسته فرزندش با کوتاه هرچند دیداری جز او کند، رحمت را عبدی آقای خدا. دارد آرزو جمیل صبر مرحوم

 گرفتار رنجکشیده پدران و مادران آه به تا باشد کرد، محروم است انسانی هر اولیه حق که خواسته این به یافتن دست از را او رجوی

 .  بدهد را ها نامردمی این همه تقاص روزی و شود
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