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 ؟! یفرقه رجو یکرد ؟ تا چه کنم چه کنم ها دیاز چه با

 

     ۶۹۳7 ید ۶۱  -نجات مرکز البرز  انجمن

از  یبعد از مدت ها اسارت وعدم هرگونه تماس حاک شانیبا خانواده ها  یفرقه در آلبان ۀجداشد یاعضا یتلفن یارتباط ها یط در

در  یشور آلبانک تختیپا رانایقجر در ت میبا حضور مر یحقوق انسان تینگران کننده و به دور از رعا اریبس طیباشد که شرا یم نیا

 نیچند یماه سال جار یاست و در د شینفرات همچنان رو به افزا ییرو موج فرار اعضاء و جدا نیا زفرقه حاکم است ا التیتشک

 و یپناهدگان معرف یعال یایساریبوده، خود را به کم یرهبر یشورا یاز آن ها از اعضا یکیعضو به همراه سه تن از زنان، که 

ه پس از بوده ک یو تحت کنترل فرقه رجو فیضع یفرقه و به اصطالح از حلقه ها یافراد از جمله افراد ناراض نینموده اند. ا میتسل

 آن ها موافقت کنند. ییفرقه سرانجام مجبور شدند با خروج و جدا نیوارده به مسئول ادیز یفشارها

 یرتبط با خانواده ها اظهار داشتند: اعضام یجداشده ها ر؛یاعضاء اس یفعل طیشرا نیو همچن یجسم ،یروح تیخصوص وضع در

اعمال شده  یو روان یهمه جانبه روح یرنگ شده محل اقامت مجتمع ها و تحمل فشارها یآزاد از پنجره ها یایدن دنیفرقه با د

 ییاوج و جدطاقت تحمل فشارها را نداشته لذا خواستار خر گریشده اند و د هیروح دیشد تسران فرقه در حال حاضر دچار اف یاز سو

 یسخنران نیو در آخر ستیجوابگو ن "کرد؟ دیچه با"بحث و ترفند  گریقجر به چه کنم چه کنم ها افتاده و د میرو مر نیهستند از ا

از  یا هیبه نفرات خود داده است و با صدور ابالغ کینزد ندهیآاعضاء در  فیتکل نییبر تع یمبن نیدروغ یوعده ها یخود در آلبان

 ندیانم یراستا پس از خروج افراد از فرقه تالش م نیکند. در هم یاسرا اخذ م یبرا یجانب سران فرقه اعالم داشته که پناهندگ

 رانیاز افراد جداشده در صورت اعزام به ا دبتوانن یرسانه ا یمنف غاتیتا عالوه بر تبل اوردهین انیاعضاء به م ییاز خروج و جدا ینام

د. به آنان، کماکان حفظ کن لیمیکرده و ارتباط خود را با دادن تلفن و ا یکشور ثالث به عنوان هوادار، همچنان استفاده ابزار ایو 

کار  نیاز ا ،یستیترورفرقه  نیسال ها تحت ستم بودن و عدم عالقه به ادامه حضور در ا لیخوشبختانه تمام افراد جداشده به دل

 خواسته فرقه استقبال نکرده اند. رفتنیاز پذ چکدامیو ه دهیامتناع ورز
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نبال به د یهمگ یو روان یروح یفشارها لیفرقه، به دل التیتشک یانیباال و م یها هیاز ال یادیاظهارات جداشده ها تعداد ز طبق

 جدا شوند. تکاریفرقه دروغگو و جنا نیزمان ممکن از ا نیهستند تا در اول یفرصت مناسب

                                                                                  رجویتک تک افراد گرفتار در چنگال فرقه  ییرها یآرزو به

 ژنیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آغاز به کار کرد انیلیهاب یلیتحل یخبر گاهیپا ییایبخش آلبان
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معالجه و کمک؟ یبه جا ییچه شد؟ ادامه جلسات مغزشو یتعهدات دولت آلبان

  

     ۶۹۳7بهمن  ۹ - ارانی انجمن

 یکشور آلبان ریراما نخست وز یاد جنابیسر گشاده به عال نامه

فرقه در خاک شما به عنوان پناهنده  نیکه ا یزمان اندک نیدانم هم یاما م د،یفرقه اطالع دار نیا تیدانم تا چه اندازه از ماه ینم

 ریخ ای دیمطالعه کرده ا یرا به خوب نیصدام حس انیدانم تجربه کشور عراق و جر ی. نمدیخبردار شده ا زیسکونت دارند از همه چ

ور شما کش دینده اجازهفرقه بودند! نیآن، ا یسرنگون کردن دولت صدام هم بان یعراق آورده شد، حت شوربه سر ک ییکه چه بال

به چه  یشود و صلح و آرامش از مردم کشورتان گرفته شود. راست یرجو یستیتاخت و تاز فرقه ترور یبرا یمثل کشور عراق محل

 میست باال را دارد یکنند که در آلبان یم دیگونه تهد نیقطع است، ا رونیب یایرا که ارتباطشان با دن یرانیعلت و چرا سران فرقه اس

 .میرا انجام ده یهر کار میتوان یتلفن م کی باو 

اهند با بخو یگونه دست باال را داشته باشد که هر کار نیا دیحضور دارد با یکه فقط کمتر از دوسال است در آلبان یفرقه ا چرا

توانسته است  یا نهیبا چه هز تکاریجنا ۀفرق نیبه آن جواب بدهد که ا دیبا یاست که دولت آلبان یسؤال نیا دربند خود بکند. رانیاس

ردن به مرگ و بلوکه ک دیتهد یخواهند جدا شوند به راحت یرا که م یرا بخرد، که در آنجا کسان یدولت آلبان نیاز مسئول یبعض

هد از را که گفته بود انجام د ییکارها رانیاس یتعهد نداده بود که برا یدولت آلبان مگر کنند؟ یآن ها م یحقوق یپرونده ها یتمام

ساکن  یتوانند درخود آلبان یمراحل باال م یاسرا پس ازط نیاب دولت. نامبرده گفته بود که ادادن زبان، معالجه و حق انتخ ادیجمله: 

 ریدا ینگران کننده ا یخبرها اماپناهنده شوند. رند،یپذ یآن ها را م هک ییخود به کشورها لیطبق م ایکنند و  یشده، کار و زندگ

 کیافراد باز هم در  نیکه قرار است ا نیتر ا بیرسد. مهمتر و عج یبه گوش م یدراردوگاه آلبان ییمغزشو یبر تداوم کالس ها

اسارت بار خود ادامه داده و  یبه زندگ یو تحت نظر گماشتگان خاص رجو یبار دورتر از نظارت دولت آلبان نیو ا یمکان جمع

. میودب انیو در جر میدانست یرا م نیتعارف بوده و ما هم خودمان ا کیفقط در حد  نیا رایز رندینگ یرا جد یدولت آلبان عهداتت

   دست باال را سازمان دارد! یشمچیابر یآن ها انجام داده نشد بلکه به قول مهد یبرا یکار چینه تنها ه
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 یرها شده در آلبان یرجو یفرقه  انیقربان

 

     ۶۹۳7بهمن  ۶۱  -نجات مرکز فارس   انجمن

تنها  دهیمادر رنج کش نیگرفتار است. ا یدر آلبان یرجو یفرقه  یدردمندست که پسرش احمد در پشت حصارها یمادر ،یعبد بانو

 هستند. اریدست مادران و خواهران دردمند بس نیاوست. از ا دنیاحمد و در آغوش کش دارید شیآرزو

احساس  یآن ها کم ی دهیرنج د ینواده هادر سپتامبر گذشته، خا رانایبه ت یرجو یفرقه  یاعضا یاز انتقال کامل همه  پس

و  یکه در عراق بودند در خطر حمالت موشک یدانستند فرزندانشان مانند دوران یخاطر داشتند تنها از آن جهت که م یآسودگ

 یور مکمتر نگران بودند چرا که تص زیشان ن زانیعز یزندگ طیشرا یدرباره  یها حت دهخانوا دی. شاستندین یستیترور یانفجارها

 نیمجاهد یپناهندگان سازمان ملل که مسئول انتقال و حفاظت از اعضا یعال یایساریدر قلب اروپا، کم یبار در آلبان نیکردند که ا

ظت حفا و تیتعهداتش خود را ملزم به فراهم کردن امن ابقافراد نظارت خواهد داشت و مط یاسکان  و زندگ تیخلق بود، بر وضع

 خواهد کرد. انیپناهجو

شورها ک تیو هدا یدر جهت هماهنگ فشیسازمان ملل در امور پناهندگان بر اساس شرح وظا یعال یایساریاست، کم نیهم تیواقع

 یپناهندگ یحق افراد برا نیتضم ینهاد برا نیکند. ا یحفاظت از پناهندگان و حل مشکالت آن ها اقدام م یبرا یالملل نیو جوامع ب

تخاب کشور ان ایبازگشت داوطلبانه، ماندن در همان محل  یها نهیکند و گز یکشورها تالش م گریدسرپناه امن در  افتنیگرفتن و 

خلق  نیمجاهد یاعضا ا،یساریاقدامات کم یعیطب ی جهیبه عنوان نت نیگذارد. بنابرا یپناهندگان باز م یاقامت را برا یسوم برا

آزاد خود  یاده با ار یگریدر هر کشور د یزندگ ای رانیبازگشت به ا ،یبانماندن در آل نیاشته باشند که برا د نیاکنون امکان ا دیبا

 انتخاب کنند.

از  یکی یبدتر شده است. خانم عبد رانایدر اقامتگاه ت یرجو یفرقه  یگروگان ها یبرا طیها، در عمل، شرا نیا یهمه  رغمیعل

 یتحمل کرده است. او همه  یاریبس یها یاز پسرش دشوار یدور یعضو فعال انجمن نجات است که در طول سال ها نیچند
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بارها به کشور  گرید اریبس یو خانواده ها یانجام داده است. خانم عبد یرجو رقهفرزندش از چنگال ف یآزاد یتالش خود را برا

 یلیو خ یشدند. فرزند خانم عبد زانشانیبا عز داریه تحصن کردند و خواستار دفرق یجنگ زده عراق سفر کردند، در مقابل کمپ ها

 د.و کمپ اشرف در عراق هستن یبرتیتر از کمپ ل یمنزو اریبس یطیو در مح شیدورتر از پ اریبس ،یاکنون در آلبان گرید یها

 نیرت ییاز ابتدا یرجو یفرقه  یاعضاو سالمت پناهندگان است،  یاز حقوق انسان تیحما ایساریکم ی هیکه هدف اول یحال در

رج از در خا زانشانیارتباط با خانواده ها و عز یامکان برقرار نیمثال آن ها به عنوان پناهنده کوچکتر یبراحقوق انسان محرومند. 

 ی فرقه یاعضا یوجه در برنامه  چیاست به ه دیجد یزندگ کیتدارک  یبرا هیکه از اقدامات اول یآموزاقامتگاه را ندارند. مهارت 

 نیمجاهد یزبان است و اعضا یریادگیاست  یکه آموختنش از ملزومات پناهندگ یمهارت نیتر ییگنجانده نشده است، ابتدا یرجو

 .داز آن محروم بوده ان یفرقه ا یانزوا طیخلق همواره در شرا

است،  ، باب شده"یمورد نگران"با عنوان افراد  یمفهوم جیپناهندگان، به تدر یعال یایساریکم سیپس از تأس یطول سال ها در

 یقطعاً درزمره  یرجو یفرقه  یانسان دوستانه هستند.گروگان ها یها تیحما ازمندیشودکه ن یاطالق م یاصطالح به افراد نیا

ترل شان را کن یابعاد زندگ یهستند که همه ساز و کار مخرب کنترل ذهن  کی ی. آن ها قرباندهستن "یمورد نگران"افراد  نیهم

خفقان  اریسب طیشرا یفرقه گرفتار شده اند در اقامتگاه آلبان نیدرا ییکه همچون گروگان ها یرجو یفرقه  یکند. در واقع اعضا یم

فرقه  یاعضا یگروه ها نیآن که پس از انتقال اول لیکنند. به دل یرا نسبت به آنچه در عراق از سر گذرانده اند، تحمل م یآورتر

خفت  یزندگ یحاضر به ادامه  گریآزاد د یایبا قدم نهادن به دن یریکث یشتاب گرفت و عده  اریجدا شدن از فرقه بس ریس یبه آلبان

 را دوچندان کرده اند. ینشدند، سران فرقه کنترل و نظارت فرقه ا یبار فرقه ا

ا به گفته ها کردند. بن جیگروگان ها، بس هیعل شتریخفقان ب لیتحم یه فرقه را برارده باال و وفادار ب یآن پس، سران فرقه اعضا از

از  یکیها نام  تیسا یاز فرقه هستند که در برخ ییخواهان جدا یرهبر یاکنون سه تن از زنان عضو شورا ،یاز آلبان دهیو اخبار رس

ت. چرا که ثمر بوده اس یتماس گرفتن با فرزندشان تاکنون ب یفرد برا نیا یخانواده  اریبس یافراد فاش شده است. تالش ها نیا

 ندارد. رونیب یایبه دن یدسترس چیسخت در درون فرقه تحت الحفظ است و ه طیاو تحت شرا

را بر نقض  رتیدوخته است و چشم بص یرجو یفرقه  ییاهدا یبه پول ها دیظاهراً چشم ام یآلبان ریدولت فق ان،یم نیا در

 ینابر پژوهش هاب ست،ین بیموضوع البته عج نیاشوند، بسته است. یفرقه مرتکب م نیه هر روزه در اک یحقوق بشر کیستماتیس

ار افک یحرفه ا یدهنده ها یباز" یرجو یدانند که سران فرقه  یهمگان م کا،یامر اعوابسته به وزارت دف "رند"گزارش  نیمؤلف

 هستند. "یعموم

ست. ا یرجو یگروگان ها یو جسم یمشکالت روح نهیارگان در زم نیپناهندگان قطعاً مسوول تر یعال یایساریوجود، کم نیا با

 دهید ، نادهستن یفرقه ا کیستماتیفشار س ریخلق را که ز نیمجاهد یگروگان ها دینبا ینهاد حقوق بشر کینهاد به عنوان  نیا

 یپارس مزدا                                                                                                                                   . ردیبگ
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 یو واکنش مسعود رجو یو آلبان رانیخبر توسعه روابط ا

 

 ۶۹۳7 بهمن– مرکز نجات انجمن – یمحمد

 در «یبوشات ریتمید» یامور خارجه آلبان ریوز ،یو آلبان رانیو در چارچوب روابط دو جانبه  ا رانیامور خارجه ا ریدعوت وز حسب

خود به تهران سفر کرد.  یرانیا یو گو با همتا و گفت داریبه منظور د یو اقتصاد یتجار اتیه کیدر رأس  1107 هیژانو 02  خیتار

 نمود.  یزنیو را دارید فیظر کشورمان از جمله محمد جواد تاز مقاما یاو با تعداد

فراهم  رانیا یاسالم یروابط با جمهور قیتعم ینسبت به گذشته برا طیدر حال حاضر، زمان و شرا»گفت:  یبوشات ریتمید یآقا

 .«دیگرفته است سفارت خود در تهران را افتتاح نما میتصم یآلبان ل،یدل نیشده است. به هم

 طیرقه در شراف نیاست. ا یسران فرقه رجو یناگوار برا یخبر ران،یدر ا یسفارت آلبان شیو احتمال گشا یبا کشور آلبان رانیا روابط

که مجبور  یبه طور دهیو وحشت مضاعف سران فرقه گرد یاست و خبر فوق موجب نگران بانیدست به گر یادیبا مصائب ز ،یفعل

 : دیدربند بگو یه اعضااز جانب رهبر مفقود االثر خود شدند تا ب یامیبه انعکاس پ

  "انجام شود. یاسیتوافق س یو آلبان رانیا نیب میگذار یاوضاع مساعد است، زمام امور در دست ماست، نم ست،ین یخبر"

و  دیرخ بنما یاکتفا نکند، کم امیآنان، الزم بود رهبر فرقه به ارسال پ نیاعضا و تسک یرفع مسآله دار یبرا یبحران طیشرا نیا در

 شود.  دهیتازه در کالبد پوچشان دم یاش روشن گردد و روح هیکر یبه چهره  فتگانشینشان بدهد تا چشم ش یخود

 ییادر فض زانشانیخواهند که عز یفرقه است. خانواده ها م یو ذهن یکیزیفرزندانشان از اسارت ف ییاعضا، رها یخانواده ها خواست

 خود بهره مند گردند.  یرا انتخاب کنند و از حقوق انسان شانیزندگ ریمس ،یلیتحم یو بند ها دیآزاد و بدون ق
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 ید قرارگاه هارا، همانن یبسته فرقه ا یفضا یاند که در کشور آلبان دهیسران فرقه کوش ،یفرقه در آلبان یاعضا  یاستقرار تمام با

 ه اند. ننمود قهیجداشده مضا یاعضا هیعل یاقدام چیو تاکنون از ه ندینما جادیخود در عراق، ا

 ییمغزشو یخانواده ها به گوش اعضا یصدا دنیبا فرزندانشان و رس دارید یبرا یفرقه، حضور خانواده ها در آلبان یواقع هراس

فرزندانشان از اسارت  ییباشد. خانواده ها بارها اعالم نموده اند که تا رها یم ریاس یشدن مهر و عاطفه در وجود اعضا داریشده و ب

خبر  یدارند. افراد جداشده در کشور آلبان یبه منظور مالقات با فرزندانشان آمادگ یسفر به آلبان یو برا ستنخواهند نش یفرقه از پا

فرقه و در تنگنا قرار دادنشان از نظر  یها دیفشارها و تهد لیبه دل یبه جداشدن از فرقه هستند ول لیداده اند که دوستانشان ما

 . ستین سریم ییامکان رها ،یمال

اقدام  یبانسفر به کشور آل یکه بتوانند برا دهیدر دل خانواده ها تاب یدینور ام نده،یدر آ یو آلبان رانیانتشار خبر توسعه روابط ا با

ز سال ها فرقه مخرب ا نیاست. ناقوس مرگ ا یقبل یها بتیافزون بر مص یگرید بتیمص ،یفرقه رجو یخبر برا نیا یول ندینما

 یکنند که چند روز یتالش م یدیجد زیها در عراق به صدا درآمده و سران فرقه هر روز با دست آو نوادهحضور خا نیقبل با اول

 فرقه را سر پا نگه دارند.  گرید

 نیه ابالند و ب یآنان م تیکنند و به حما یافتخار م ییکایبازنشسته جنگ طلب آمر 10فالکت سران فرقه آنجاست که به نامه  اوج

 . ندینما یرا رو م یالملل نیو ب یاسیخود به لحاظ س یدست خال بیترت

مجبور به  یو درماندگ صالیخود را گم کرده اند، از  فرط است یسران فرقه دست و پا ران،یبه ا یامور خارجه آلبان ریبا سفر وز نکیا

زل فرقه در و تزل یفروپاش زانیاعضا از م ق،یطر نیاعضا شده اند تا بد انیاز جانب رهبر فاقد االثر و فاقد الثمر در م یامیانعکاس پ

 فرقه دلخوش گردند.  یرهبر نامرئ یخام و توخال یها امیشوند و به پ افلغ یعرصه جهان

 ،یفرقه ا یحاکم بر زندگ یها تیفرقه در آن هستند با وجود تمام محدود یکه در حال حاضر اعضا ییاروپا یآزاد کشور یفضا

بشر  ینهادها تیامر حما نیو ا میفرقه باش یاز اعضا یادیشاهد جدا شدن تعداد ز کینزد یلیخ ندهیموجب خواهد شد تا در آ

 .شده همانند رها شدن در خآل است ییعضو مغزشو یبرا یفرقه ا ودیرها شدن از ق رای. زدطلب یرا م یالملل نیدوستانه و مجامع ب

موده ن افتیدر یفرقه ا تیخود را از دست داده اند و در عوض ماه یفرد تیماه ،یفرقه ا ونیپوالسیافراد در گذشته تحت مان نیا

خود  یزندگ ریمس ،یروان یبه فرقه و فشارها یمال یبدون وابستگ ددارند تا بتوانن یو معنو یماد تیبه حما ازیفرقه ن یاند لذا اعضا

 ر نباشند.  برده وا یزندگ نیکنند و مجبور به ادامه ا دایرا پ

کنند که با  یذره ذره و قطره قطره از آن ها ربوده شده است، آن ها گمان م شانیآزاد نداشته اند و آزاد یافراد اراده و انتخاب نیا

دارد. در مراحل  یو فکر یروان ینامرئ یوارهایفرقه در آن گرفتارند، د یکه اعضا یهستند. زندان یآزاد خود در رکاب رجو یاراده 

ه خاطر ترسند که ب یاز فرقه در دل آنان کاشته شده و م رونیب یاینسبت به دن مارگونهیب دیترس و ترد بذرذهن،  یمخدوش ساز

 . رندیخانواده قرار گ یمهر یمورد سرزنش و ب ایشوند و  هیتنب ییگذشته شان توسط جامعه و دستگاه قضا یکارها
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شاهد بوده اند و تحمل کرده اند، موجب شده که آنها  یفرقه ا تکه در مناسبا ییها یصداقت یها و ب دروغ مات،یها، نامال یدشوار

 یواقع شتنیاست. خو افتهیدر آن ها کاهش  یریپذ سکیتوان ر لیدل نیو عدم تعادل مواجه باشند و به هم نانیعدم اطم یبا نوع

 از دست داده اند.  راخود  زهیاعتماد به نفس و انگ نیدر ذهن خود حبس کرده اند همچن ایخود را از دست داده اند 

با  یفرقه رجو ریاس یاز تمام توان خود استفاده کنند تا امکان مالقات اعضا ایدن یحقوق بشر یالزم است که نهادها نیبنابرا

 یالممشمول رأفت اس ،یبرسند که در حکومت اسالم نیقی نیه افرقه در مالقات با خانواده ب یفراهم گردد تا اعضا شانیخانواده ها

 هستند. رانشانیعز تیمورد حما رونیب یایو در دن ستیعشق و محبت خانواده نسبت به آن ها جار شند،با یم

 دیو سف اهیس یایخارج از فرقه )و نه دن نیرنگ یایکند که به دن یخانواده به آن ها کمک م مانهیگرم و صم یابراز محبت ها 

 در گرفتار یاعضا نجات و رهایی به قانونی لحاظ از که دنیاست بشری حقوقمجامع  یذات فهیفکر کنند. وظ زی( نیمناسبات فرقه ا

 را اعضا خروج در فرقه سران های تراشی مانع جلوی و کنند یاری معنوی و مادی طور به را ها آن و کرده کمک مخرب فرقه این

 .بگیرند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درخواست مالقات حضوری خانواده ها با اسیران خود در بند فرقه رجوی
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 شگرد جدید برای جلوگیری از ریزش نیرو

 

     ۶۹۳7بهمن  ۶5 -نجات مرکز کردستان  انجمن

سران اروپا و مردم و  بیواسطه بتواند از ج نیاندازد تا به ا یبه راه م یاعانه جمع کردن، برنامه ا یبرا نیسال فرقه مجاهد هر

قجر شخصاً در  میبود مر یدیاعانه امسال با شگرد جد نیپول به دست آورند. اما جمع کردن ا یخورده، مقدار بیفر یخانواده ها

رزار شرکت در کا یاو از آن ها تشکر کرد برا"تعجب بود.  یدرخواست کمک کرد که جا یبه نحوه ا نترهااز جلسه ها از پارلما یکی

 "که مدت ها از درمان محروم بودند. یو مجروحان مارانیبه خصوص درمان ب یو حل مسأله استقرار نفرات از عراق به آلبان ،یمال

 کرده است. انیبوده که ب یچه حرف گرید نیرود که ا یحرف ها را بشنود ناخودآگاه در فکر فروم نیکه ا یشخص عاقل هر

اقدام ننمود و مدام از جابجا کردن آن ها طفره  یانتقال نفرات از عراق به آلبان یافراد بود چرا زودتر برا نیاگر به فکر ا میاوالً مر -

 رفت! یم

ال گفتند شخص در ح یم رایمداوا نداشتند، ز یبرا یشدند حق چندان یم ضیکه مر یافراد امیاال میبه خاطر دارم، از قد یدر ثان -

 یدار م شهیر یضیکه مر ییتا جا ستین یانقالب کیدر شأن و منزلت  نیکند و ا یم ینه خالکار شا ریتمارض کردن است و از ز

افراد  نیمداوا را نداشتند و حاال چه شده که درمان ا یبرا یریگیو پ دنیجرأت نفس کش ی. حتدبر یمرگ م یشد و فرد را به پا

 شده!؟ یمسأله مهم
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 یکند؟ آن ها را نگه دارد برا یمختلف م یخرج مراسم ها یهنگفت یفرقه مشکل پول داشت چرا مدام پول ها نیثالثاً اگر ا -

 !ضشیدرمان افراد مر

 ... ستین یبهانه ها مسأله اصل نیکدام از ا چیه تیواقع اما

شم و چ یافراد گشوده شده و کم نیا یبرا یانتقال داده شده اند، روزنه کوچک یفرقه از عراق به آلبان نیدر ا ریکه افراد اس حاال

ا تالش تر است و ب فیضع یکه در اشرف به دور آن ها بسته شده بود در آلبان ییگوششان باز شده و تازه متوجه شده اند حصارها

بار شخصاً  نیکه چند ییو به فالکت افتاده تا جا دهیترس روین زشیر نیقجر ازا میبزنند. مر ییو جدا رارتوانند دست به ف یکردن م

 یکه تمام افراد داخل گروه فرقه دچار تزلزل شده اند و از طرف رایاست. ز دهیرفته و کارش به التماس کردن به افراد رس یبه آلبان

 نیا ریرا اس خودشان گریگرفته اند د میتصم ضیافراد مر نینبود، ا شیب یطبل تو خال یدادند همگ یکه سران م ییشعارها یتمام

 یباق شانیسال ها نثارشان کرده، برا نیا یکه سازمان ط یو روان یو مشکالت روح یضیفرقه مر نیبا ماندن در ا رایفرقه نکنند، ز

 از گروه گرفته اند. ییبه جدا  می! پس تصمریماند و الغ یم

 یالم طیبدهد و با شرا ییازهایه امتدر فرق رینموده به افراد اس یکه جمع آور یمال یکمک ها افتیخواهد با در یخاطر م نیهم به

 آن ها را نگاه دارد! وهیش نیدهد تا به ا بیآن ها را فر شتر،یب یها دیبهتر و وعده وع یو رفاه

دانند  یم یکه همه به خوب یدر حال دیخودش جا پا و اعتبار کسب نما ینزد سران اروپا برا ییخواهد با مظلوم نما یم گرید یسو از

 خواهد ماند! یباق ستیترور کی شهیهم یستیگروه ترور کیکه 

 کنند! یبدانند که در اصل به ترور انسان ها کمک م دیهستند، با نیکه به دنبال کمک کردن به مجاهد یکسان
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 ۶۹۳7بهمن  ۶۱ -نجات مرکز مازندران  انجمن

 ،یآموزش ،یاسیس ،یالملل نیب یدر عرصه ها ییها یهمکار رانیخارجه ا ریبا وز یخارجه آلبان ریوز داریقرار معلوم بعد از د از

شور دو ک نیب یحوزه ها تفاهمات گری) برق و گاز ( و در د یراه آهن، و انرژ ،یراه ساز نهیدر زم ژهیو به و یتجار سم،یتور ،یپارلمان

است به دنبال راه  نیخبر خوشحال کننده ا میبگو دیشود. با یراه انداز رانیدر ا یگرفتند سفارت آلبان میتصم ضاٌیو ا دیبه امضاء رس

 نند.مالقات ک یدر آلبان شیخو  زانیشود تا خانواده ها بتوانند با عز یهم باز م یسفارت، انشاء اهلل راه خانواده ها به آلبان یانداز

 یا تمام اعضاکه ب نیبر ا یرا اتخاذ نمود مبن یماتیهم تصم یپناهندگ یعال یایساریاز تهران، کم یخارجه آلبان ریوز داریدنبال د به

نه در  و حق و حقوق آنان یافراد به لحاظ حقوق نیا تیمصاحبه کنند تا موقع ایساریدر مقر کم یبه صورت انفراد یفرقه در آلبان

را  شیمسائل خو تقالًمس یرجو یستیبه فرقه ترور یه شود تا افراد بتوانند بدون وابستگشناخت تیبه رسم یرادفرقه بلکه انف ئتیه

ه خود را به تماس گرفته و برنام سیدر پار یفرقه رجو یو مسئول روابط خارج ندهیاز قرار معلوم با نما ایساریکم ندهیدنبال کنند. نما

کنند اما  یمخالفت م ایساریامر با برنامه کم یسران فرقه در ابتدا میکه از عراق دار یا جربهروشن است با ت شیشاپیاو ابالغ کرد پ

 .رندیپذ یرا م طیسمبه پر زور است کوتاه آمده و شرا ندیبب یوقت

 یاز افراد از فرقه جدا شده و زندگ یلیمستقل شوند خ یفرقه به لحاظ مال یکه اعضا نیهم میمسئله اشاره کن نیاست به ا الزم

ه باال و از افراد رد یلیخ دهیبه دستمان رس یدر آلبان یفرسوده رجو التیکه از درون تشک ییکنند. با خبرها یرا شروع م یدیجد

. رندیضع نگمو یرجو یستیفرقه ترور هیکرده و عل اریمجبورند سکوت اخت یمال یوابستگ لیبه دل امااز فرقه جدا شده اند  یمیقد

 یم کیزدن یدر آلبان یبه نقطه فروپاش اً و مصاحبه حل گردد، قطع ایساریمشکل با ورود کم کین موضوع به عنوا نیا یحاال وقت

رقه، ف کردیرو نهیزم نیباز شود. اما در ا یها جهت مالقات در آلبان هاست تا راه خانواد یخوشحال یاعضاء جا یبرا نیو همچن میشو

 یبانیو پشت یاشرف باعث دلگرم یوارهایکه حضور خانواده ها در پشت د یهمانطور میکه از عراق دار یاست با تجربه ا یمانع تراش
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را  رونیب یکه خبرها نیاز اعضا هم یلیخ میستهم اگر راه خانواده ها جهت مالقات باز شود ما مطمئن ه یاعضا بود حاال در آلبان

 شوند . یآزاد وصل م یایاز صفوف فرقه جدا شده و به دن جهیشود در نت یباز م رونیب یایکنند چشمشان به دن افتیدر

و  زشیود ربر قرار ش نیمابیکه ارتباط ف نیخانواده ها هستند به محض ا ،یدر بند فرقه رجو یاعضا بانیو پشت ینظرم تنها حام به

 یا اعضاباز شده ت یواده ها به آلبانهر چه زودتر راه خان میدواریاستارت خواهد خورد. ام یادیز اریبا سرعت بس التیدر تشک یفروپاش

 آن روز.   دیخالص گردند به ام یمخوف رجو التیهر چه زودتر از چنگ تشک یرجو یستیدر بند فرقه ترور

   یرضا گل محمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شد ریدر اصفهان دستگ نیمجاهد یاصل یهااز سرشبکه یکی

 

      ۱۳۹۵ ید ۲۸ -فارس   یخبرگزار

 یهاشم اهللتیآ عییاغتشاش در مراسم تش جادیا یکه برا نیمجاهد یاصل یهااز سرشبکه یکی

 شد. ریوارد کشور شده بود در اصفهان دستگ یرفسنجان

از عوامل و  یکی یتیامن یروهایفارس، ن یخبرگزار یو دفاع یتیگزارش خبرنگار امن به

 را در اصفهان به دام انداختند. نیمجاهد یاصل یهاسرشبکه

اش تشنج و اغتش جادیجهت ا یفرد سازمانده نیا یاصل یهاتیمورأاز م یکیگزارش،  نیبر ا بنا

شده  ریو سه پل دستگ یدر تهران بوده که در اطراف س یاهلل هاشم تیآ کریپ عییتش انیدر جر

 است.

کشور  یتیامن یدستگاه ها یفرد قبل از ورود به کشور در تور اطالعات نیاطالعات واصله، ا طبق

 یستیوابسته به گروه ترور یاجهت ارسال به شبکه ماهواره یمتعدد یوهایدیته و از او وقرار داش

 به دست آمده است. زین نیمجاهد
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 خبر داد:  یدفاع مل یدانشگاه عال سیرئ

 شکست خورد.  رانیا هیعل نیمنافق یاخذ کمک از توان اطالعات یبرا یریتکف یهاگروه طرح

 

  ۶۹۳7بهمن  ۱  - میتسن یخبرگزار

 یانجام اقدامات یآن ها برا یتوان اطالعات لیبه دل نیقصد داشتند از منافق یریتکف یگفت: گروه ها یدفاع مل یدانشگاه عال سیرئ

 مدافعان حرم شکست خورد.  یدشمن با سرباز لهیکه مکر و ح رندیکمک بگ رانیدر عمق ا

رم مدافع ح یشهدا ادوارهیدر  یدفاع مل یدانشگاه عال سیرئ یدیسردار احمد وح م،یتسن یخبرگزار یگزارش خبرنگار دفاع به

دا از مقام شهدا پرداخت و گفت: شه عیرف گاهیجا نییاسالم به تب یگرام امبریو پ نیرالمومنیاز ام یثیتهران با اشاره به حد 9منطقه 

 خورند. یطه ممالئکه به مقام آن ها غب یکه حت ییجا تابرخوردارند  ییباال اریبس

وطئه ت نیا یطراح یاظهار داشت: مبنا میقرار دار یجهان یتوطئه ها نیتر دهیچیاز پ یکیکه ما امروز در برابر  نیا انیبا ب یو

 .به پا کرد یو عرب یعبر ،یغرب انیرا در جر یحزب اهلل لبنان بوده که وحشت فراوان یروزیروزه و پ 00در جنگ  لیشکست اسرائ

بور و مج ستندیدر منطقه ظهور کرده که قادر به مهار آن ن ییرویادامه داد: آن ها احساس کردند ن یدفاع مل یدانشگاه عال سیرئ

 شدند به شکست خود اعتراف کنند.
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 دندیه دکرد: آن ها در هر دو صحن حیتصر میدر غزه بود ینیمبارزان فلسط یها تیشاهد موفق زیکه بعداً ن نیا انیبا ب یدیوح سردار

هم آن ها احساس کردند  یاسالم یداریاست و پس از وقوع ب یاسالم یبه نام جمهور یمحکم وارهیبه د یکه جبهه مقاومت متک

 دهند. یچند صد ساله خود را دارند از دست م یها یگذار هیتمام سرما

بزرگ با  یتوطئه ا یها ناچار به طراح گفت: آن رد،یرا بگ ینفوذ انقالب اسالم یتواند جلو ینم گریکه دشمن د نیا انیبا ب یو

ف شده از است به اسناد کش یکاف یستیترور یگروه ها تیقیو حق تیدرک بهتر واقع یشدند و برا یسستیترور یحضور گروه ها

 .دیکنمراجعه  یستیترور یگروه ها نیخود ا

با  یدشمن چیه یریتکف یکامالً روشن است اول آن که گروه ها زیاسناد چند چ نیافزود: در ا یدفاع مل یدانشگاه عال سیرئ

 ت.اس رانیمقابله با نفوذ ا یکنند و همه تمرکز آن ها برا یرا مطرح نم یبحث چیهم ه کایها ندارند و راجع به آمر ستیونیصه

 حیصرو جبهه ضد انقالب است، ت نیکمک گرفتن از منافق یستیترور یگروه ها یاز برنامه ها یکیکه  نیا انیبا ب یدیوح سردار

 ریسم نیو در ا رندیکمک بگ رانیدر عمق ا یانجام اقدامات یآن ها برا یتوان اطالعات لیبه دل نیکرد: آن ها قصد دارند از منافق

 رانیا یاسیو س یفرهنگ یها تیدر مقابل فعال دیبا ندیگو یم یانقالب رابطه برقرار کنند و حت دض اناتیقصد دارند با همه جر

 .ستندیبا

ت منطقه ابر قدر هیترک دیبا ندیگو یگروه ها م نیها خاطر نشان کرد: ا ستیمنطقه از ترور یکشورها یبرخ تیبا اشاره به حما یو

ر د یاسالم نیخون یطرح مرز ها یاقدامات در راستا نیکنند. ا جادیرهبران خود ا یبرا یامن یباشد و قصد دارند در اردن مکان ها

 ت. حال اجراس

دشمن با کمک خداوند بزرگ اشاره و خاطر نشان  لهیخود به شکسته شدن مکر و ح یار صحبت ها یگریدر بخش د یدیوح سردار

اجازه نداد تفکرات  یاسالم یدشمن را شکست دهند و جمهور لهیتوانستند مکر و ح یبزرگ اله یکرد: مدافعان حرم در سرباز

 کند. دایکنار برود تحقق پ هیاز حکومت سور دیگفتند بشار اسد با یکه م یکسان

کفر و  یایبا دن یاسالم یکه جنگ همه جانبه جمهور میشاهد آن هست گرید کباریکه  نیا انیبا ب یدفاع مل یدانشگاه عال سیرئ

قت و که صدا ینشد و خداوند زما روزینبرد پ نیدر ا رانیو ا یانقالب اسالم امیشده اظهار داشت: پ یو عراق متجل هیشرک در سور

 را به آن ها عطا کرد. یروزیپ دیرزمندگان مدافع حرم را د یستادگیا

 ا شدند.ه ستیونیها و صه یهستند گفت: آن ها امروز ابزار دست غرب خیتار یانسان ها نیها بدتر ستیکه ترور نیا انیبا ب یو

 طانیا شخودمان ب کاریکرد: ما در پ حیکند تصر یم نییکه اتفاقات امروز منطقه سرنوشت جهان را تع نیا انیبا ب یدیوح سردار

ه از مبارزان جبهه مقاومت افتاده است ک یسرنوشت منطقه به دست شبکه بزرگ نییو امروز تع میقرار گرفت دیبزرگ در نقطه جد

 انیرج کیواحد  کرهیپ کیمختلف در  یمنطقه شده و امروز رزمندگان جبهه مفاومت از کشورها در کایقدرت آمر دیمانع از باز تول

 را شکل دادند. یانقالب
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 یدر فرقه رجو کیبن بست استراتژ

 

     ۶۹۳7آذر  ۵7  -و بلوچستان  ستانینجات مرکز س انجمن

جا مانده و از آن جا رانده است، فرقه با فضاحت و خفت مجبور به ترک خاک عراق شد  نیاز ا تیحکا ،یامروز فرقه رجو تیحکا

 گرفتند. یروزیرا جشن پ یهواداران، انتقال نفراتشان به آلبان یدلخوش یاما برا

 یرا م رونیب نیرنگ یشدند و فضا یبازتر طیفرقه چرا که اعضاء وارد مح نیدر ا یو فروپاش زشیر یعنی یکه آلبان نیاز ا غافل

 یکند آزاد یعراق که قبالً در ذهنشان خورانده شده بود وجود ندارد لذا عقل حکم م سیتوسط پل یریترس از دستگ گریو د نندیب

 دهند. حیترج یفرقه ا یگدر زند یفیرا به بالتکل رونیب

سفر کرد  یاجباراً به آلبان ییو مغزشو دیو احتماالً تهد هاتیتوج یپاره ا یمواجه شد برا زشیر یبا سونام کبارهیکه به  یرجو میمر

هم که شده، نفراتش را متقاعد به ماندن در محل اسکان فرقه اش کند اما باز  دیالتماس و تمنا و وعده و وع ایتا با زبان خصمانه 

 زشیاز ر یریکه توان جلوگ یرجو میآزادانه هستند، لذا مر یبه شدت خواهان زندگ شینداشت و اعضا شیبرا یهم بازخورد چندان

ها عمل تن نینکنند و البته، ا یفرقه اش اقدام هیماهانه الاقل بر عل یها را ندارد مجبور به باج دادن شده و خواسته در قبال حقوق

 ایارسینخواهند داشت و اگر قرار باشد به حقوق کم یمساعد یمال طیهم شرا انشود چرا که جداشدگ یمحسوب م یهوشمندانه و

 اند.دهانشان بسته خواهد م رند،یکه سر و سامان بگ یدر گرو نه شان خواهد بود پس الاقل تا زمانهشت شان  شهیقناعت کنند هم

 یساالر
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     ۶۹۳7آذر  ۵۹  -نجات مرکز خوزستان   انجمن

 یساکن در کشور آلبان یدربند فرقه رجو رانیاز اس یرزادیپ درینجات شعبه خوزستان با خانواده ح انجمن یاعضا 9/9/91 مورخه

 و گفتگو کردند. دارید

انجمن نجات درمنزل خود به آن ها گفت واقعاً  یضمن تشکر از حضور اعضا دریبرادر ح یرزادینصراهلل پ یابتدا آقا دارید نیا در

بطه . اما در رامیممنون هست اریبابت بس نیکه از ا دندیما خانواده ها کش یبرا یادیآن زحمات ز یسال ها انجمن نجات و اعضا نیا

 یکه م نیا او راحت شد اما از بابت یجان تیاز بابت امن المانیخ یبه آلبان یاشاره کنم که بعد از انتقال و نکته نیبه ا دیبا برادرم با

 یماس. متأسفانه تا کنون برادرم با ما تمیسرنوشت امثال برادر مرا در دست خود دارند نگران هست یهنوز سرکردگان گروه رجو مینیب

 .میهستنگران  یلیجهت خ نینگرفته که از ا

 یگفتند درست است انتقال اعضا یرزادیپ یخانواده به آقا نیا یانجمن نجات ضمن تشکر از حسن توجه و مهمان نواز یاعضا

امر باالخره  نیخانواده ها بود که خوشبختانه ا یبه حق تمام یاز خواسته ها یکیآن ها  یجان تیامن نیتأم یرابه کشور ثالث ب ریاس

 دیجداشده از فرقه محقق شد اما همانطور که گفت یاعضا یها یافشاگر نیخود شما خانواده ها و همچن یها یریگیبا تالش و پ

با  یحت ایو  ییمختلف مغزشو ینشست ها یبرگزار نیگوناگون و همچن یبا ترفند وتوطئه ها یمتأسفانه سران فرقه در کشور آلبان

بار  خفت اتیآن ها تسلط داشته باشند چون ادامه ح رنوشتکنند تا همچنان اعضا را در اسارت و بر س یتالش م یمال داتیتهد

 یها تیطرف و فعال کیمستمر خانواده ها از  یها یریگیو پدانند اما قطعاً به لطف خدا و ادامه تالش  یم نیفرقه را منوط به هم

ر اثر خواهد شد و تاکنون ب محقق دیجد یایدربند و بازگشت آن ها به دن رانیکامل اس ییجدا شده؛ رها یاعضا انهیگسترده افشاگرا

از فرقه جدا شدند و طبق  ریاز افراد اس یجداشده، تعداد قابل توجه یصورت گرفته از طرف خانواده ها و اعضا یتالش ها نیهم
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 ناعضا فرقه در حال گسترش است که نشا نیدر ب یاست که دامنه اعتراضات درون نیاز ا یحاک میکه ما از درون فرقه دار ییخبرها

 در حال رنگ باختن است. یذلت بار فرقه رجو یدهد توطئه ها و ترفند ها یم

رت با در اسا یانجمن گفت واقعاً من هم با شما موافق هستم رهبران ظالم گروه رجو یااعض حاتیدر پاسخ به توض یرزادیپ یآقا

ست، زنش مرده ا ایزنده  ستیو معلوم ن یفرار یگروه خود هستند. مسعود رجو اتیفقط به دنبال حفظ بقاء ح شینگاه داشتن اعضا

کارزار  کی دیکنم با یشود. من فکر م یامثال برادر من نابود م یوسط فقط زندگ نیاست ا غولو نوش مش شیدر فرانسه به ع میمر

. البته ردیصورت بگ تیدهند با جد یخود انجام م ریاس یدر حق اعضا یکه سرکردگان گروه رجو یتیظلم و جنا هیعل یالملل نیب

داشت  میبهتر، دست از تالش برنخواهمستقل و  یزندگ کیبه  رمانبراد دنیو رس یکنم که ما خانواده ها تا آزاد دینکته را تأک نیا

ه خواهم واقعاً خودش هم ب یم دری. از برادرم حمیکن یسفرم یبه آلبان میاگر بتوان یداد حت میکه الزم باشد انجام خواه یو هر کار

 خود باشد. یبرا یدیجد یبه فکر زندگ دیندارد و با یا دهیفا یماندن در فرقه رجو نیازا شیفکر کند که ب نیا

 اریرقه بساز ف زانشانیعز ییدر رها ریاس یاعضا یکرده و گفتند قطعاً نقش خانواده ها دیتاک گریبار د کیانجمن  یاعضا انیپا در

برده  یاز بند ها رانیهمه اس ده،یرنجد یخانواده ها یهرچه زودتر با تالش و همت تمام میدواریخواهد بود و ام لیبد یمؤثر و ب

 . انشاءاهلل.ابندی ییرها یساز فرقه رجو

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به خانواده محترم پرورش تیتسل
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 ( از زندانیمسعود رجو) انتیجرثومه فساد و خ یو آزاد ۶۹75 ید ۹3روز 

 

 یو برادرش کاظم رجو یرجو مسعود

     ۶۹۳7بهمن  5  -  المینجات مرکز ا انجمن

وکر ساواک آن ها، ن نیآزاد شدند که در ب یاسیس انیدسته از زندان نیمبارز، آخر ونیمردم و روحان یانقالب به دست توانا یروزیپ با

 انت،یآزاد شد و خ یزادگان و...(، مسعود رجو عیاصغر بد یمحسن، عل دیسع ف،یخلق )محمد حن نیگذاران مجاهد انیو خائن به بن

 خود قرار داد. تیدستور کار و اولو دررا  یخباثت و وطن فروش

ه ننگ لک نیکرد و ا انتیشد و به همه خ یریو پادو ساواک بود در زندان به کارگ نیتوسط برادرش کاظم که خبر چ یرجو مسعود

 او حک شد. یشانیبر پ امتیتا ق

دند کرده بو سیسازمان را تأس ،یحکومت پهلو یکه به منظور برانداز نیگذاران مجاهد انیمقدارش به بن یاز ترس جان ب یرجو

 ران،یرا پرداخت، بعدها که از کشور فرار کرد و به دشمن ملت ا شیآزاد یبها نیچن نیکرد و همه را به چوبه دار سپرد و ا انتیخ

تو که همه  دیبگو تیخاص یخود فروخته ب نیجرأت نداشت به ا یبود. کس هیفد ایفدا  دق،کالمش ص هیتک وستیپ نیصدام حس

 یاسیس یتو که زندان": یگفت یزد، م یم یاز افراد فرقه دم از طلبکار یکیاگر  نیو مهم تر از ا یخودت کرد یسران سازمان را فدا

 لیدب یتو را به گوهر ب میمر یتو تفاله بود ؟یزنده ماند که یکرد انتیو خ یبگو چقدر در زندان همکار ،یچرا اعدام نشد یبود

ه جانت را ک یرفت شیتا کجا پ یکرد یخودت چقدر همکار دیبخت برگشته ها جرأت نداشت بگو نینفر از ا کیاما  "کرد. لیتبد

 .یکه به همرزمانت رحم نکرد یعنصر مضر و خطرناک هست کیپس خودت تفاله که سهل است  ؟ینجات داد

 استیر یدایکرد و بعداً کاند تیاز زندان، نزد رهبر رفت و منافقانه از انقالب حما یبود بعد از آزاد یاسیس یکه زندان نیاز ا یرجو

و اقدام به شورش شد و از پوسته  یریاش موضع گ جهیشد و نت تیآگاه بود، رد صالح دشیشد. چون که رهبر از اهداف پل یجمهور

و  دیمسلحانه انجام یریکه به درگ 0021سال  یحرکت ها دشیشد و حاصل افکار پل انیپنهانش ع یطانیزد و صفات ش رونیب

 آغاز کرد. انیکسبه و بازار ،یمردم عاد هیکور خود را عل یترورها
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وطن حمله کرد و دل مردم را به درد  یبه مرزها نیزم رانیبا دشمنان ا یبا همکار ست،ین دهیپوش یبر کس یرجو اهیس کارنامه

 آورد.

از اعمال  ایتمام دن یحت رانیصد من است. ملت ا یاز کجا شروع کنم، مثنو یرجو یشها و وطن فرو انتیها، خ تیمورد جنا در

 کنم.   یمقدار بسنده م نیکامل دارند پس به هم یآگاه یرجو نیننگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ینامه پدر چشم انتظار به فرزندش حسن رهنما در آلبان

 

      ۱۳۹۵بهمن  ۱۰  - یشرق جانینجات مرکز آذربا انجمن

                                      میاهلل الرحمن الرح بسم

 یسالم به فرزندم حسن رهنما در کمپ آلبان با

 ۱۳خسته کرده است. حدود  گریمرا د ی. حسن جان چشم انتظاریخداوند متعال خوب باش هیسا ریز دوارمیام

اما افسوس که به من و مادرت اجازه آمدم.  گریتو به اشرف آمدم بعد از آن هم چند بار د داریبه د شیسال پ

 میتداش دیام نداشت. یا جهیباز هم نت هبه عراق آمدم ک دنتید یهم برا یمالقات ندادند. قبل از رفتن به آلبان

 تماس هم از طرف تو نیچند ماه ا نیدر ا یول یداشته باش یبا خانواده تماس تلفن ،یکه بعد از رفتن به آلبان

 تو باخبر باشم. یعموم تیاست که از وضع نیبرقرار نشد. انتظار من پدر ا

از سازمان  ایو  رمیمن ناچارم راه مالقات را از سر بگ ،یندار یآزاد یتماس تلفن کی یدر آن کشورهم برا اگر

ت را ا یتو و وضع زندگ یسالمتمالقات کنند و خبر  یدرخواست کنم که با تو در اردوگاه رجو یالملل نیب یها

 کی. مگر تو یشو یهرگز انتظار نداشتم که از اردوگاه عراق خارج شده و دوباره اردوگاه من به من برسانند.

 نگرایمثل د یعیطب یزندگ یتو حق دار  ؟یکن یدر اردوگاه زندگ دیکه همواره با یخالف کار هست ایو  ریاس

 ؟یاستفاده کن یتوان یحق نم نیدانم چرا از ا یو حاال نم یداشته باش
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  (یبه روند فرقه گرائ یخیمستند و تار ی)نگاه

 ۶۹۳7 آذر ۵7 – مرکز نجات انجمن – یمحمد

برند وجود دارد و آن  یکه در بیرون از فرقه مجاهدین  به سر م یاز کسان یهمیشه این سوال در ذهن خیل شدن از فرقه: جدا

دیدید  یاین مدت نم یخارج شوید؟ شما مگر ط یرا در فرقه ماندید و چرا تصمیم نگرفتید که زمان یاین که چرا این مدت طوالن

؟ شوند یدربند فرقه مرتکب شده و م یرا در حق مردم و اعضا ییها و چه جنایت ها انتمجاهدین چه خی یکه تشکیالت فرقه ا

 ینکردند؟ و انبوه یسه دهه حضور در خاک عراق، در خدمت صدام نبودند؟ و به نفع او وارد جنگ نشدند و جاسوس یمگر آن ها ط

 سواالت دیگر.

 د. شون یمجاهدین شده و م یاز تشکیالت فرقه ا گرید یها یلیه مانع خروج من و خاز عوامل بودند ک ی... باید گفت مجموعه ا

ه مجاهدین ب یپایان به رهبر یاز طبقات و اعتماد ب یعار یرسیدن به قسط و عدل و جامعه ا ،یو آرمانگرای یایده آلیست افکار

یه و ترس از تنب ،یفیزیک یایجاد شده، وجود حصارها یو ذهن یروان یپیوستن به مجاهدین، و در ادامه بندها یبرا یعنوان مبنای

 

 

 (گرائی فرقه روند به تاریخی و مستند نگاهی)

 

 

 اسماعیلی سید حجت سید نوشته

 سوم قسمت
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که قصد خروج داشتند، گذر زمان و این احساس که دیگر در بیرون فرصت دوباره  یکسان یبرا امحکم اعد یزندان و شکنجه و حت

مجموعه   . قبول شکست در امر مبارزه  و  . . یفرد توسط تشکیالت، سخت یو حقوق یشروع کردن نیست، پاک شدن هویت حقیق

 شد.  یبودند که مانع خروج اعضا از فرقه م یعوامل

همه  یرا ببندند. بنابراین شرایط برا یو عین یخروج اعم از ذهن یراه ها یآوردند تا بتوانند تمام یرا بوجود م یشرایط مجاهدین

به طور عام در مورد همه یکسان  درگیر این محدودیت ها بود. عالوه بر اغلب محدودیت ها که ییکسان نبود و هر کس به نوع

 یکرد. مثال کسان یها مشکالتشان را دو چندان م یهم وجود داشت که در مورد برخ خاص یمحدودیت ها یکرد برخ یعمل م

و به  0029شدند. همچنان که قبال هم گفتم سازمان در سال  یدست سازمان گروگان محسوب م یبودند که فرزندانشان به نوع

رارگاه ق یاحتمال یو بمباران ها یامنیت تهدیداتکودکان را به بهانه  یرا اجرا کرد که به موجب آن تمام یت طرحبهانه جنگ کوی

یرند تحت تعلیم و تربیت قرار گ یتشکیالت و زیر نظر مربیان سازمان یهوادار و در خانه ها یبه خارج فرستاد تا در حضور خانواده ها

این  یاین مشکالت را هم تحمل کنند. ذیال به بررس ،یعام تشکیالت یلذا والدین آن ها مجبور بودند عالوه بر تحمل محدودیت ها

 پردازیم. یعوامل م

 جدا شدن از فرقه سخت است ؟ چرا

کرد. این عوامل بنابر تجریبات و حضور  یاز عوامل بررس یتوان در مجموعه ا یرا م یشدن از فرقه سخت است و این سخت جدا

 توانند به شکل زیر تعریف شوند. یمجاهدین م یبیست و پنج ساله ام در فرقه 

 احساس گناه نسبت به شکستن عهد و پیمان  •

 یفرقه و ایجاد یک رابطه در دستگاه مرید و مراد، بین اعضا یاعضا یکرد با سوار شدن بر احساسات مذهب یفرقه تالش م یرهبر

تعریف شده هر  یو بر اساس همین اصل و در چارچوب ها ردیاحساسات آن ها را تحت کنترل خود بگ یفرقه با خودش، تمام

مورد  نت محسوب شده و اوکند، این کار او خیا یبخواهد از فرقه کنارگیر یکه اگر روز دافتا یاز فرقه این گونه برایش جا م یعضو

را در  یحفظ این رابطه هرگز تناقض یفرقه یاد داده بودند که برا یقرار خواهد گرفت، لذا در تشکیالت به اعضا یلعن و نفرین ابد

شده  و باعث شود که به تبع این گناه عضو فرقه تحت انواع  وباگر بدترین گناه از نظر فرقه محس یدرون خود نداشته باشند. حت

را در درونش داشته باشد. چرا که هرگونه تناقض باعث خدشه دار کردن رابطه  یبهتر از این است که تناقض یتنبیهات قرار بگیرد ول

اف و ص یبود که داشتن رابطه ا دهفرقه جا افتا یاعضا یسالیان سال برا یخواهد شد و این بحث، ط یفرقه با رهبر یبین اعضا

 است.  یغل و غش مقدم بر هر چیز یب

 یه اعضاکرد ک یم یفرقه که مستمر و مداوم در جریان بود،  تشکیالت کار یاعضا یفکر یدر اثر این القائات و بازساز بنابراین،

که باعث خدشه دار شدن این رابطه شود، گناه بدانند. بدین ترتیب، تشکیالت با  یفرقه بیشترین بها را به این رابطه داده و هر چیز

ابطه فرقه و ایجاد یک نوع ر یهر فرد با رهبر یاعضا و تعریف گناه و ثواب براساس نوع تنظیم رابطه  یات مذهبتسلط بر احساس
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 یکنخیانت و پیمان ش یرا نوع یفرقه هر نوع قطع خود با رهبر یشد اعضا یفرقه باعث م یبین به اصطالح رهبر و اعضا یعقیدت

 گردید.   یفرقه م ازاعضا  یکنند و همین امر مانع از جدای یدر ذهنشان تلق

 فریب خوردن توسط تشکیالت •

یابد.  یکه فرد در تشکیالت حضور دارد، مستمرا ادامه م یاعضاء شروع و در طول مدت یعضوگیر یتشکیالت از لحظه  یفریبکار

عضو  یکس یگیرد و وقت یصورت م یعضوگیر یو برخالف واقع و صرفاً در راستا یحول وضعیت درون تشکیالت اً اساس یفریبکار

رقه در ارتباط عضوبگیر ف یاعضا یکه روز یبرایش متصور نیست و حرف های یبازگشت هیابد که دیگر را یفرقه شد، به تدریج درم

 به دام انداختن او بوده و بس. یبرا اً کردند، صرف یبا او از سازمان برایش تعریف م

روج  به نسبت قبل سخت و خ زانیبه همان م طیگذرد شرا یم شتریو هرچه زمان بشود  یکه به جلو برداشته م یهر قدم ن،یبنابرا 

 شود. یممکن م ریغ بایتقر

 و مؤاخذه   یترس از حسابرس •

بخواهند از فرقه جدا شوند، تشکیالت آن ها را بریده خطاب کند و در  یفرقه وجود دارد که اگر روز یاین ترس همیشه در اعضا 

 نزد مردم وجهه شان را از دست بدهند. 

کشد. در که موافق آن ها نیستند، ب یهمیشه در تشکیالت فرقه تالش کرده است که یک مرز قاطع بین تشکیالت و کسان سازمان

هست که  یتوان در صدد ترور شخصیت کسان یم است، بنابراین با تماممنطق مجاهدین هرکس که با مجاهدین نیست پس با رژی

 با آن ها بودند و حال قصد خروج از تشکیالت فرقه را دارند.  یکه روز یانبا آن ها موافق نیستند. حال چه رسد به کس

ه جدا توانسته باشند از فرق یبخواهد از فرقه جدا شود، سزایش مرگ است. در بهترین شکلش اگر هم به هر دلیل یالبته اگر کس

 است.  رشوند یک مارک بریده همیشه از جانب فرقه نثار آن ها خواهد شد و این تازه اول کا

بگوید  متهم کرده و یتشکیالت یو ضعف ها یاخالق یتشکیالت همیشه در تالش است که جداشدگان را به انواع و اقسام فسادها

ان داده نش رانیا جمهوری اسالمیدارد آن ها را وابسته به  یهستند. با تبلیغات زیاد سع یضعیف یجدا شدگان در امر مبارزه آدم ها

 یروابط و مناسبات فرقه ا یو بگوید این که آن ها از مجاهدین جدا شده اند نه به خاطر این است که تشکیالت مجاهدین دارا

است  دولت ایراننیز وابسته بودن آن ها به  یو علت اصل است که خود جداشدگان در امر مبارزه دارند یاست، بلکه به خاطر ضعف

جلوه دهد که گویا خود مجاهدین آن ها  یکند قضیه را طور یم شکه قصد نفوذ در تشکیالت مجاهدین را داشتند. نهایتاً هم تال

 مارک و اتهام دیگر... یرا از مناسباتشان اخراج کرده اند و انبوه
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 به تشکیالت فرقه  یایجاد وابستگ •

مستمر در فرد  یو روان یذهن یخارج، همچنین ایجاد بندها یاز زمان حضور در فرقه و قطع ارتباط با دنیا یگذشت مدت طوالن 

مختلف به تشکیالت وابسته شده و کمتر به فکر خروج از این تشکیالت  یشود که فرد در زمینه ها یتوسط تشکیالت، باعث م

د در بیرون، از دست دادن زمنیه تحصیل در کشور مبدأ، از دست دادن گذرنامه و کارت اقامت کشور مبدأ، باال بیفتد. نداشتن درآم

 شد.  یدیگر مانع از خروج فرد از تشکیالت م یموانع ذهن یخروج و انبوه یفیزیک یرفتن سن،  محدودیت ها

دارک م یگردد و در قدم اول تمام یرابطه اش قطع م بیرون یشود، با دنیا یوارد تشکیالت م یهمین دلیل است که هر کس به

 یفکر یبرایش متصور نیست. گذشت زمان و بازساز یشود که دیگر راه بازگشت یم یشود و او وارد جریان یاو گرفته م یقانون

قه فر یفرقه باشد. هنر اعضا یضوابط و دستورالعمل ها یدهد که تنها باید مجر یمقرار  یفرقه او را در مسیر یمستمر اعضا

بهتر و با تمام وجود آن را انجام دهد همیشه یک قدم از بقیه جلوتر است. به همین  یاطاعت مطلق از دستورات فرقه است و هر کس

ک سو کنید. چرا که در تشکیالت از ی یبه تشکیالت فرقه م یگذرد شما هم بیشتر احساس وابستگ یدلیل هرچه زمان بیشتر م

قرار داده و شخصیت و نحوه تفکر شما  یفکر یگیرند، شما را تحت بازساز یشما را م یو خالقیت ها یفکر کردن و نوآورتوان 

در  از پیش شدهند و شما بی یرا نیز در اختیارتان قرار م یامکانات رفاه یدیگر، تمام یکنند  و از سو یرا به همه چیز عوض م

  توانید تصور کنید که بتوانید بدون کمک فرقه در بیرون دوام بیاورید. یکنید و نم یرقه مزمینه ها احساس نیاز شدید به ف یتمام

 وحشت از حضور در بیرون از فرقه   •

 یاعضا یبرا یشخص یشد که هیچ گونه زندگ یفرقه جا انداخته م یاعضا یدر تشکیالت مجاهدین این ایده و تفکر برا همیشه

حقق و ت یرهبر یهستند که به همه چیز پشت پا زده و تنها به آرمان ها یبیرون متصور نیست و آن ها مجاهدین یفرقه در دنیا

د مجرد خواست تا اب یرفت که از مردان و زنان م یاین ایده و تفکر تا آنجا پیش م داختنکنند و تشکیالت در جا ان یآن ها فکر م

ه محسوب شد ینشکنند که در غیر این صورت آن ها جهنم یهد و پیمان خود را با ومانده و در خدمت رهبر فرقه باشند و ع یباق

 و هم در دنیا )توسط تشکیالت( و هم در آخرت توسط خدا عذاب سخت داده خواهند شد.

هم  یگفتند اگر روز یرفتند که م یآن تا آنجا پیش م یخارج و ارزش ها یفرقه با دنیا یدر خصوص قطع کامل اعضا مجاهدین

 یدر اولویت کار ینیست و به همین دلیل هم درآوردن رحم زنان به دستور مسعود رجو یخبر یپیروز شدیم باز هم از زن و زندگ

 اقدام رسیدن نیشدند رحم آن ها درآورده شود، ا یم یهم که راض یزنان ،یتشکیالت طالحشد، که در اص یقرار داده م یمریم رجو

 شد... یتفسیر م «یرهای یقله »آن ها به نوک 

  ییحساسیت زدا •

 یتمام یننرم و طوال ندیو ... وجود داشت و در یک فرا یایدئولوژیک، سیاس ،یزمینه ها اعم از تشکیالت یدر تمام یی... حساسیت زدا

با  یمهم نبود که در یک نشست با چه خشونت یآدم یبرا یرفت و مثالً در زمینه تشکیالت یفرقه از بین م یاعضا یحساسیت ها
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ن اعمال همی یو در راستا یدر دست رهبر یحفظ خود ابزار یبرا یشد و هر فرد یرابطه م ظیمتوسط مسئولین تن یفرد دیگر

 داد. یشد و با رضایت کامل به آن تن م یخشونت محسوب م

 ی رابطه یمثل نحوه  شد یم یسؤاالت در ذهن شان تداع یشدند،هرچند در قدم اول خیل یجدید وارد تشکیالت م یاعضا یوقت

سازمان، این که چرا ما در جنگ به نفع عراق وارد جنگ با ایران شدیم، چرا با عراقیان  یتأمین مال یسازمان با دولت عراق، نحوه 

دیگر که به مرور و با گذشت دهیم و انبوه سؤاالت  یدهیم و چرا ما به آن ها اطالعات کشورمان را م یعملیات مشترک انجام م

 نکنیم؛ چرا که فرد ممکن بود به یاز مسائل دیگر سؤال یگرفتیم که در خیل یداد و یاد م یزمان حساسیت خودش را از دست م

 یراه بروید و وقت یرهبر یپا یها هم همین بود که رو موزشاز آ یمتهم شود و دقیقاً یک یجرم عدم اعتماد به تشکیالت و رهبر

رش است. بدین ترتیب این نوع نگ یاز مسائل دیگر فکر نکنید؛ چرا که آن ها در حیطه کار رهبر یاعتماد دارید، به خیل یبربه ره

ود و تنها ش یچیز برایش عاد مهشد که فرد به مرور کمتر به این گونه مسائل فکر کند و کالً ه یذهن اعضا باعث م یو کادر بند

بر  یبال رهبررا که تشکیالت در ق یتشکیالت را با کیفیت باال انجام دهد و وظایف یتواند خواسته  یبه این بیندیشد که چگونه م

 گردن او گذاشته، به نحو احسن انجام دهد.

 ترس از فاصله ایجاد شده   •

 یکند در صورت یفرقه یک نوع ترس در صورت خروج از فرقه و حضور در جامعه وجود دارد. او به این فکر م یدر بین اعضا همیشه

 یبا او هم  دانشکده بودند، حال تحصیالت خود را تمام کرده و در بهترین شغل ها یکه زمان یتواند ببیند کسان یکه بیرون برود نم

ر ذهن هم هستند و این قیاس د یفرزندان یهستند بلکه ازدواج کرده و دارا یمرفه یزندگ یکنند و نه تنها دارا یفعالیت م یاجتماع

سوب دیگر از موانع خروج مح یاین سالیان هم، خود یک یدوستان و آشنایانش در ط یایجاد شده بین او و تمام یه به فاصله هاو نگا

 یبه طور مضاعف تحت فشار روح یدارد و نه فرزند یازدواج نکرده و نه زن نوزبیند در سن باالست و ه یم یشود. به ویژه وقت یم

 گیرد... یقرار م یو روان

 اعتقادات •

 یه زمینه اکند ک یاحساس م یفرد یاست، بنابراین وقت یفرد یو ایده آلیست یترین عامل همانا ایده ها و افکار آرمان گرای یاصل

تواند محقق شود، لذا اولین قدم در راه پیوستن فرد به فرقه  یبه آن ایمان و باور دارد در مجاهدین م یتحقق هر آنچه و یبرا

 دارد... یدر تشکیالت نگه م یرغم هرگونه سخت یاست که تا مدت ها فرد را عل یاملاین خود ع شود و یمحسوب م

هب به عامل مذ یمجاهدین کشانده شوند: یک یشد که خیلی از جوانان این مرز و بوم به سو ینیز دو عامل باعث م یفاز سیاس در

دن در اهداف این گروه. بنابراین، با سقوط شاه و باز ش یو آرمان گرای یعامل سیاست و داشتن افکار ایدئالیست یعنوان پایه و دیگر

وده اند، ب یدرخشان یفعالیت ها یکه در دوران شاه دارا و ظهور مجاهدین به عنوان یک گروه یسیاس یهاهرگونه فعالیت یفضابرا

 شد... یجذب محسوب م یترین عامل برا یخود اصل
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تقاد داد. به اع یآن را به هم پیوند م یتشکیالت مجاهدین جریان داشت و همه اعضا یرگ ها بود که در یبه مثابه خون یایدئولوژ

 یریختا یاست که نمونه ها یمذهب یرهبران فرقه ها و یا حاکمیت ها یانبوه  سوءاستفاده  یمن مذهب مناسب ترین بستر برا

 هم در این باره وجود دارد.  یزیاد

 یر به رأدیگر تفسی یفرقه و از سو یاعضا یعده مستثنا نیست. چرا که از یک سو اعتقادات مذهبمجاهدین هم از این قا بنابراین،

 شود... یفرقه در آن م یبه طور مضاعف باعث دوام گروه و ماندن اعضا یو براساس منافع رهبر و گروه از مذهب و اعتقادات مذهب

 صداقت و فدا  •

 یوره هادر د یاز مناسبت ها و حت یفرقه و یا مسئولین، آن را در خیل یوجود دارد که همیشه رهبر یتشکیالت یک جمله معروف در

 «.در سر در مجاهدین نوشته شده است: فدا و صداقت»گفتند و آن این بود:  یسازمان م یخطاب به اعضا یآموزش

اکار بوده و صداقت کامل در اعمال و گفتارشان آن فد یخواهد نسبت به سازمان و رهبر یخود م یدر هر لحظه از اعضا سازمان

دول نکنند ع ،یگروه و رهبر یبرا شانیدادند که هرگز از فداکار یو تشکیالت م یرا به رهبر یداشته باشند و اعضا نیز چنین تعهد

صل و صداقت درونشان از این ا یسازمان نیز به دلیل پاک یبدانند. اغلب اعضا یو اهداف رهبر یو خود را پایبند اصول تشکیالت

اعمال و گفتارشان با سازمان صادق باشند.  یآن فداکار بوده و در تمام یتشکیالت و رهبر یکردند برا یتبعیت کرده و تالش م

ا خودش و ب یبنابر اعتقادات و باورها ،ینکنند. هر عضو عدولخرند تا از این اصل  یآن ها سخت ترین شرایط را به جان م یحت

د بلکه با کند نه تنها به این گروه پشت نکن یداند، تالش م یپیشتاز در تحقق ایده هایش م یکه آن را سازمان یتماد به تشکیالتاع

 شود... یفرد از گروه م یجدایتمام قوا در راه اهداف آن نیز گام بردارد و این نوع بینش و باور در هر لحظه مانع از 

 رقهدر تمکین اعضا از ف ینقش رهبر •

 یپیشبرد هر سیاست و خط و خطوط در هر زمینه ا یبرا یالزم و کاف یاتوریته  یتشکیالت مجاهدین تنها رهبر است که دارا در

الش او ت یو سیاست ها یتحقق خط و خطوط رهبر یاست که  در راستا یهم به میزان یباشد. شأن و جایگاه هر عضو مسئول یم

بوده و مستوجب مجازات و  ییک جرم نابخشودن یو جایگاه رهبر یدر توانمند یا بهههر گونه شک و ش یکند. بنابراین، جا یم

 است و همه بالاستثنا ملزم به رعایت این قاعده هستند... یتنبیهات تشکیالت

کثر نشست ها همین موضوع در ا  یماوراءالطبیعه ارتباط دارد. مریم رجو یشد که او با دنیا یجا انداخته م یاذهان اعضا این طور در

شود. بنابراین، خاص کردن مسعود  یانداخت که مسعود با امام زمان در ارتباط بوده و از نایبان خاص الخاص او محسوب م یرا جا م

 یتوانند با اجرا یاست و م یشد که او شخصیت خاص یافزود و اعضا باورشان م یسازمان به او م یعضاا یخود بر عالقه مند

و شاخص  کرد یبرسند. لذا در این دستگاه بود که گناه و ثواب را او مشخص م یو اخرو یدنیو یو دستورات او به خوشبختفرامین 

 بود...  یکار همه خود رهبر
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 فشار جمع و فقدان اطالعات •

 یبقا یبرا یو به دنبال شکست خط جنگ چریک شهر 0021مجاهدین بعد از اعالم جنگ مسلحانه علیه رژیم در سال  سازمان

درصد کادرها  91مجاهدین که  یبا رژیم ایران به کشور عراق کوچ کرده و به صدام پناه برد... تشکیالت فرقه ا یخود و حفظ درگیر

خاص خودش نیاز داشت که  یحیات به ابزارها یادامه  یقرارگاه اشرف مستقر بود، برا درتشکیالت آن در خاک عراق و  یو بدنه 

تشکیالت  یکنترل یجد یپیشبرد اهداف خود به اهرم ها یبرا یداشت. رجو یکارآی یبات غیر دموکراتیک و فرقه اتنها در یک مناس

یک  یاین دستگاه حت یکند و تو یاهداف فرقه رهبر یاستامجاهدین را در ر ینیاز داشت تا بتواند تمام و کمال تشکیالت فرقه ا

 سخت کند.  یرهبر یتوانست کار را خراب و یا برا یمخالف هم م

ام قوا و فرقه با تم یاعضا یفکر یگردید که روند بازساز یاشرف تبدیل به یک دژ و قلعه ا یسرزمین فراموش شده  بنابراین،

ترین عامل نگاه  یشد که در این میان اهرم جمع اصل یپیش برده م یرهبر یآن شورا ییسازمان و اهرم اجرا یتوان توسط رهبر

 .دآم یرقه به حساب مداشتن افراد در ف

خطوط  کردند، و خط و یفرقه باید به یک شکل فکر م یاعضا ییک دست و منسجم بود. همه  یمجاهدین تشکیالت تشکیالت

بردند و تنها عامل تحقق این ایده نیز فشار جمع بود. فشار جمع در تشکیالت مجاهدین در هر لحظه از ساعات  یرا پیش م یرهبر

فرقه  یعضاا یبیرون و . . . در محیط زندگ یقطع ارتباط با دنیا ،یفیزیک یها ترلسوس بود. عالوه بر کنفرقه مح یاعضا یزندگ

دوران حضور آن در خاک عراق  یسازمان ط یترین کشف رهبر ییشدند(، فشار جمع طال یمحسوب م یتکمیل ی)که اهرم ها

 بود.

شد، تبدیل به یک قدرت خُرد کننده و عذاب آور  یفرقه به کار گرفته م یو متمرکز علیه اعضا یبه صورت جمع یجمع وقت اهرم

د. همه از کارکرد آن آگاه بو یبه خوب یمقاومت داشته باشد و شخص رجو یتوانست در مقابل آن یارا یم یگردید که کمتر کس یم

 یکه قبالً در جامعه ارزش محسوب م ییاز چیزها یبود، تنظیم کنند. خیل یو رهبر تشکیالتموظف بودند خود را با آنچه خواست 

کردند با  یمحسوب شده و افراد هم تالش م یبزرگ ینداشت، حال در تشکیالت فرقه خطا یشد و یا انجام آن ها هیچ جرم

 وفق دهند.  یسازمان یاز بقیه خود را با ارزش ها یالگوبردار

اولین ظرف اعمال  «یعملیات جار»د. نشست موسوم به ش یفرقه اعمال م یجمع در تشکیالت مجاهدین روزانه بر اعضا فشار

 یخود یک نوع حسابرس یعملیات جار یروزانه  یشد. نشست ها یفشار جمع بر فرد بود که هر روز و در سطح کل ارتش اجرا م

لیات شرکت در عم کرد. به همین دلیل نیز یم یباال را ذخیره و دستگاه را آب بند یفرقه از همدیگر بود و این انبوه انرژ یاعضا

و بود. در این نشست ها هم خود عض یترین آن اجبار ینیسازمان از باالترین مسئول گرفته تا پا یاعضا یتمام یروزانه برا یجار

روز دیده بودند، در این نشست به او  یرا در ط یگفت و هم بقیه اگر از او چیز یفرقه از کمبودها و خطاهایش با نوشتن فاکت م

بقیه انتقاد  به دروغ و غلط از یحت یدانست اگر در نشست یم یکشیدند و هر فرد یتمام فرد را زیر تیغ انتقاد م یرحم یگفته و با ب

مدیگر بود.  به ه فرقه از یاعضا یبر انتقاد همه  ینوبت او برسد بیشتر و بیشتر خواهد شد و این خود تضمین ینکند فشار جمع وقت

لیل شد. به همین د یکند، کار به افراط کشیده م یکار خود را محکم کار یاز موارد به خاطر اینکه هر فرد یدر خیل یکه حت ینحو
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 دجدی یاز قوانین فرقه و کسب ارزش ها یفرقه و مقید کردن آن ها در پیرو یسرکوب اعضا یبرا ینیز فشار جمع یک اهرم طالی

 شد... یفرقه محسوب م

 یدستمسئول است مراقب کنار یهر کس یشد شماها باید تضمین همدیگر باشید؛ یعن یتشکیالت مجاهدین همیشه گفته م در

عضا در بین باشد، ا یبه طور ماد یرهبر یدفاع کند. بدین ترتیب بدون اینکه عمالً امر و نف یخودش باشد و از حق و حقوق رهبر

کوچک  یلآنان خی یتک تک آنان ساخته بود. دنیا یبرا یبودند که رهبر یخودشان زندانبان و نگهبان همدیگر در یک زندان نامرئ

تا هر  کردند یکردند و از همدیگر به شدت انتقاد م یشد. آنها صبح تا شام فقط کار م یشان محدود م یبود و به همان محل زندگ

یگر همد یکه برا یفرقه دیگر هیچ احساس و عاطفه ا یکه فرقه مشخص کرده ثابت قدم باشد. در وجود اعضا یسیردر م یکس

او برگزار  یمرد تنها یک مراسم ساده برا یم یشد و با بر اثر بیمار یدر جنگ کشته م یبه غلیان دربیاید، وجود نداشت و اگر کس

 و نشست... ودنه وجود داشت و نه به دنیا آمده بود، و دوباره کار ب یشخص آن روز گویا اصال چنین یکردند و از فردا یم

ن دادند. تنها عامل کنترل فرد نیز در تشکیالت همی یکه در آن بودند باید خود را با آن تطبیق م یفرقه در محیط یاعضا بنابراین،

ته بود که قرار گرف یگرفت، دیگر تغییرات دست خودش نبود و باید در مسیر یفرد در میان جمع حاضر قرار م یاهرم جمع بود. وقت

ه در بدون اینک ینرم این تغییرات را حت ندیفرقه بود که در یک فرا یو ذهن یروان یروند بازساز همانرفت. این  یتا آخر خط م

 گردید.  یآنها شود در او حاصل م یمتوجه سخت یلحظه کس

به  یشده ا یطراح یجمع از فرد و ظرف به خوب یحسابرس یروزانه برا یشده  یمستمر و برنامه ریز یترتیب، نشست ها بدین

ت وجود حفاظ ،یدقیق و واقع یبیرون، قطع ارتباط، عدم اطالع رسان یفرقه )ایزوله از دنیا یحضور اعضا ینام قرارگاه اشرف برا

 یتشکیالت فرقه در امر ارائه  یو زندان و شکنجه( و فریب کار و وجود تنبیهات یتمالاح یاز فرارها یجلوگیر یبرا یفیزیک

 کرد.    یدر تمکین اعضا از فرقه را ایفا م ینقش عمده ا ،یتصنع یو ساختن یک دنیا یاطالعات غیر واقع

سازمان با اطالعات هدایت  یدیگر و پر کردن ذهن اعضا یفرقه از سو یفشار جمع از یک سو و فقدان اطالعات در اعضا بنابراین،

 شد جدا شدن از فرقه سخت تر شود. یتشکیالت، باعث م یباال یو کادرها یانبوه رهبر یها یشده، و فریب کار

 یشد، ول یزندان و شکنجه نیز در نظر گرفته م یکه قصد خروج از فرقه را داشتند تنبیهات سخت و حت یجداشدگان و کسان یبرا

تن فرقه بود که گسس یاعضا یو ذهن یروان یشد، بندها یمل کرده و باعث تمکین آنها از تشکیالت مآنچه که بیشتر از همه ع

ر ماندن را د ینقش اصل یو ذهن یروان یآید و به عبارت دقیق تر بندها یبه حساب م ییکفیز یآنها به مراتب سخت تر از بندها

 کرد. یم یفرقه در اسارتگاه فرقه باز یاعضا

 یو سردرگم یخستگ •

شود. این کار کردن هر  یمجاهدین محسوب شده و م یدر فرقه  یتشکیالت یاز مهم ترین رهنمودها یکار و باز هم کار یک شعار

 یمل فرقدر نفس ع یفرقه متفاوت باشد، ول یو موضع مسئولیت اعضا یچند ممکن است موضوع آن با توجه به سطح تشکیالت
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نیرو  یتشود. طبعاً هر چه سطح تشکیال یترین آنها اعمال م ینیگاه فرقه از باالترین مسئول تا پاکند. این رهنمود در کل دست ینم

عمل  یاز این رهنمود و شیوه  یکه دستگاه رهبر یشود. تحلیل یهم زیادتر م یو حجم کار اجرای یتر باشد این سخت گیر نییپا

ذهن او نیز به همین میزان خسته و مشغول کار  ابل،شود در مق یکه نیرو مشغول کار است و خسته م یاست: به میزان نیدارد ا

تواند ذهن نیرو را مشغول کند واکنش نشان داده و فکر  یکه م یتواند به پدیده ها و موضوعات مختلف یشود، لذا نم یم ییاجرا

 یاذهن اعض کردندور  یبهترین شیوه برا یفرقه حول کار و به عبارت یدرگیر کردن ذهن اعضا یکند. این بهترین راهکار برا

به عنوان  یفرقه، فکر کردن به مسائل جنس یفرقه، منابع مال یو آینده  یچون وضعیت سیاس یفکر کردن حول مقوالت یفرقه برا

 دیگر است. یهر انسان و چیزها ینیاز طبیع

تن و تنها با هدف سرگرم نگه داش یتکرار یو یا حت یو غیرواقع یواقع یاو با ترتیب دادن انواع کارها یو تشکیالت فرقه ا یرجو

کر کردن فرقه را از ف یبر آن متصور نبود، اعضا یمفرط و طاقت فرسا که پایان یفرقه در تالش بوده اند تا با ایجاد خستگ یاعضا

 دور نگه دارند...  ونشاناز مقوالت پیرام یبه خیل

و  یشرکت در آموزش ها و تمرینات سخت یگان ،یغسل هفتگ ،یات جارعملی یروز، نشست ها یسخت اجرای یدر کارها شرکت

بودند که زمینه  یآور یاز عوامل طاقت فرسا و خستگ یعراق و انجام عملیات، همه شان مجموعه ا یدر زیر آفتاب سوزان صحرا

هر عضو فرقه هم به مثابه جمع است و هم به مثابه  ب،یترت نیگرفت... بد یم ارنیروها به ک یفکر یتحقق روند بازساز یرا برا

 یرا برا اش یشرایط عادت کردید و دیگر سوال کردن و فکر کردن هم مفهوم واقع  نیبه ا یفرد در مقابل همدیگر. بنابراین، وقت

اش را از  یفهوم واقعشما م یو آینده دیگر برا هکنید. گذشت یم یلحظات زندگ یاینکه شما فقط برا یدهد و گوی یشما از دست م

هد و د یو این به شما انگیزه م دیاستراحت بعد از ظهر هست یفقط و تنها به فکر کم یداد. شما بعد از هر کار اجرای یدست م

 کند تا اینکه فردا چه پیش آید. یامیدوارتان م

 جدا شدن از گذشته و نفی تمامیت آن •

شود.  یفرقه محسوب م یاعضا یفکر یترین مراحل بازساز یاز اصل یمجاهدین یک ی...  جدا شدن از گذشته در تشکیالت فرقه ا

جدید بود. چرا که به  یشد، از اولین اهداف فرقه در خصوص اعضا یگذشته در تمامیت هر آنچه که خوب و بد را شامل م ینف

ده شد کمتر در فرقه جذب ش ید، باعث مکر یم یشد و آن را مثبت ارزیاب یکه فرد و عضو جدید به گذشته خود وابسته م یمیزان

 فرقه را در وجود خودش جایگزین کند. یو ارزش ها

بلکه از  مثبت ینه از زاویه  خودشان را  یخواست که گذشته  یفرقه م یبا این استدالل، تشکیالت همیشه از اعضا  بنابراین،

ز عوامل ا یه جدا شدن از گذشته سخت و زمان بر بود ولکنند. گرچ یبه نقد کشیده و آن را در تمامیتش نف یتماماً منف یزاویه 

ورود به تشکیالت، خانواده و ایجاد هرگونه ارتباط با  یشد. از همان ابتدا یمجاهدین محسوب م ینگه داشتن افراد در فرقه  یاصل

بت کردن جرأت صح یآن قدر رادیکال بود که کس یتشکیالت یگردید و فضا یفرقه قلمداد م یاعضا یآن به عنوان یک تابو برا

خانواده شان  یمکاتبه با اعضا یجدید برا یاعضا یاولیه  یااز خانواده را نداشت. هر چند ممکن بود فرقه در مقابل درخواست ه

ه به آنها ین بود کتشکیالت نیز در ا یشد و فریب کار یآنها به خانواده هایشان ارسال نم یهرگز نامه ها یبکند ول یموافقت های
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فرقه در ماه  یآرام کردن اعضا یبرا یکه نوشته اند ارسال خواهد شد که صرفاً یک خط تشکیالت یشد نامه شان به آدرس یگفته م

فهمیدند که آیا نامه شان ارسال شده است یا خیر. چرا که در یک  یشد. آن ها هرگز نم یاولیه ورودشان به فرقه محسوب م یها

 شدند. یبیرون نگه داشته م یبا دنیا یو به دور از هرگونه ارتباط محیط ایزوله

 یبیرون ندارند. آنها در طول زمان و براساس آموزش ها یبا دنیا یکه در درون تشکیالت هستند، هیچ ارتباط یفرقه تا زمان یاعضا

و با هویت  خود نام مستعار انتخاب کرده یبرا یکنند. آنان پس از ورود به تشکیالت حت یو ایدئولوژیک کامال تغییر م یتشکیالت

 کنند...  یم عرا شرو یجدید یجدید زندگ

 یکوچک یزمان یندارد و آدم یانتهای یشود که گوی ینشان داده م یآن قدر بزرگ و طبیع یکوچک است ول یمجاهدین خیل یدنیا

 به آن نگاه کند...  یتشکیالت  یکند که بیرون از فرقه و بدون قید و بندها و حصارها یآن را باور م

که کنده شدن از شخصیت شکل گرفته در درون فرد  یگرفت. به نحو یهمه چیز را م یبه تدریج جا یبا هویت غیرواقع یزندگ

برخوردار  یرسیدند، از جایگاه باالی یو محوشدن در تشکیالت م یکه به این درجه از خود باختگ یینمود و اعضا یتقریباً غیرممکن م

نافع فرقه تأمین م یشدند که تماماً در راستا یتبدیل م یگذشت زمان به ابزارهای ینبودند و ط انشدند. چرا که آنها دیگر خودش یم

 دانستند. یو تشکیالت فرقه م یدادند و همیشه خود را بدهکار رهبر یتمام به کار گرفته شده و مستمر حساب هم پس م یبه راحت

همان  تمام دنیایشان یدانند که گوی یدوست ندارند فرقه را ترک کنند و خود را چنان وابسته به فرقه مهرگز  ی... چنین آدم های

 محیط فرقه است...

کالم اعتماد به نفسش را از دست داده و دائم در تردید و  کیاز وضعیت و شرایط بیرون ندارد و در  یجدا شده  تحلیل درست عضو

بیرون  یسخت است... از نظر فرقه دنیا یلیدرست خ میگرفتن تصم یکند ول یگزینه ها فکر م یبرد. به تمام یبه سر م یدودل

ساد و ف یبیرون وجود دارد، شرارت، بورژواز یدر آن نیست. آنچه که از نظر فرقه در دنیا یزیچ یاست که جز فساد و تباه یجهان

ه را از فرق یاین سالیان  چنان اعضا یرا با آن مواجه نکند و طاست که باید یک مجاهد خلق از این مأل به دور باشد و خود  یجنس

 در بیرون منتظرند که به محض خروج از فرقه شما را به کام خود بکشند... یشیاطین یبیرون ترسانده بودند که گوی یاین دنیا

 شدید یترس از انتقام، تنبیه و حسابرس •

تمکین اعضا از فرقه است و به همین دلیل ساده، اعضا،  یبرا یاز انتقام و تنبیه چه در درون فرقه و چه در بیرون، عامل دیگر ترس

 یان جدایکه خواه یکنند. اعضای یهایشان به خاطر ترس از انتقام سکوت م یکنند خیل یکنند، اگر هم ترک م یفرقه را ترک نم

قصد خروج  یروبه رو شوند. اگر کس یخواهند بروند، با عواقب سخت و دردآور یکیالت بگویند مترسند همین که به تش یهستند م

ده اند، را که تنها به دلیل اینکه خواستار خروج ش یگوید.چرا که او وضعیت کسان یدر تشکیالت نم یداشته باشد هرگز آن را به کس

و یا  از مبارزه یبریدگ یو ترک گروه، به معن یاهدین اعالم جدایتشکیالت مج در به سرشان آورده اند. یاست که چه بالی دهید

 یم یدو فر یبه دالیل شخص یشود. حال شما تصور کنید که کس یم یتلق دولت ایرانو جاسوس بودن جمهوری اسالمی مزدور 
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نجه باشد، این فشار و دادن انواع شک رفرد باالت یرا باید به جان بخرد و هرچه سطح تشکیالت یخواهد فرقه را ترک کند چه اتهامات

 شود... یهم به مراتب سخت تر و بیشتر م یو روان یروح یها

سازمان آنها را وادار به تمکین از فرقه کنند  یکردند با ترساندن اعضا یم یمختلف سع یهرحال مجاهدین به طرق و شیوه ها به

رقه را نیز در ف یشدند مدت زمان طوالن یرقه بیفتند و مجبور ممخالف کمتر به فکر خروج از ف یشد که اعضا یباعث م نیو ا

 بمانند. 

 یسگام آن گزارش نوی نیگروه تن  بدهد که اول یفکر یشد مجبور بود در روند بازساز یعضو فرقه م یکه روز یهرحال هرکس به

قیقاً گرفت، د یعضو صورت م ها نیز که به خط شخص هر یترین کارکرد این گزارش نویس یاش بود و اصل یاز مسائل شخص

به  هم بودند که یکرد و کسان یمخالف خود استفاده م یگزارش ها علیه اعضا انکارکرد کارت فشار را داشت و  تشکیالت از هم

رشان شدند، تا پایان عم یهم که از فرقه خارج م یدادند و یا وقت یخاطر ترس از بدنام شدن در چشم بقیه یا به ماندن در گروه تن م

 زدند.   ینم یکس هب یمجاهدین حرف یفرقه ا یها یسکوت کرده و از انبوه جنایات و بدرفتار

 فرقه یاحساس گناه به خاطر آلوده شدن در خیانت ها •

ود ج از آن وجاست که دیگر نه تنها  امکان خرو یتند ی... بودن در مجاهدین به مانند افتادن یک قطعه سنگ در بستر رودخانه 

ست به که پیشاپیش مشخص شده ا یندارد، بلکه حرکت در بستر آن نیز به اختیار تو نیست و تو در مسیر جریان آب و در بستر

 رسید... ینخواه یدیدن آن را داشت یآرزو یکه روز یساحلهرگز به  یکرد ول یسرعت حرکت خواه

زش ترین ندارد و با ار یمسیر معنا و مفهوم یشود دیگر، فکر کردن به درست یمجاهدین م یوارد تشکیالت فرقه ا یکه کس یوقت

دون شوید ب یتحقق اهداف فرقه م یبرا یدهید، همین فکر کردن است و به مرور تبدیل به وسیله ا یرا هم که از دست م یچیز

 وجود خودتان شوید... در یاینکه در لحظه متوجه چنین تغییرات

مجاهدین شده بودند، حال در آخر خط هیچ  یوارد فرقه  یخودشان و با انبوه مدارک شناسای یا هویت واقعب یکه روز یهای انسان

داد و در  یبود که تشکیالت در بدو ورود افراد به این فرقه انجام م یترین کار یاثبات هویت خود نداشتند و این اصل یبرا یمدرک

ه هویت ب یگرفت. این پاک ساز یفرد بود م یهویت واقع یرا که نشان دهنده  یمدارک یکرد و تمام یواقع آنها را خلع سالح م

 افزود.   یشدید فرد به تشکیالت م یخود به طور مضاعف بر وابستگ یاعضا یو روان یو روح یفکر یهمراه بازساز

مجاهدین قدم به قدم  یها هم وضعیت همین بود. شما بعد از حضور مستمر و مداوم در تشکیالت فرقه ا یمورد سایر نیازمند در

 دادید.  یرا که نیاز هر انسان آزاد اندیش بود، از دست م ینرمال و استاندارد و سایر چیزهای یاختیارات و خواسته ها

ا به کرد. شم یدر لحظه احساس نم یچ گونه فشار و محدودیتهی یگرفت که کس یاین روند آن قدر نرم و قدم به قدم صورت م 

ه را که در بدو ورودتان ب یکردید. شما دیگر احساسات یفرقه را کسب م یخود را کنار گذاشته و ارزش ها یتدریج دستگاه ارزش

ت خود نیز ن ها را سد راه پیشرفکردید، بلکه آ ی. دیگر کم کم نه تنها به خانواده تان فکر نمدیتشکیالت داشتید، از دست داده بود
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 یما ابزارنرم از ش یشد و این دگردیس یعوض م یمعمول انسان یاز موضوعات و نیازها یشما نسبت به خیل یدانستید. ذائقه  یم

اش نبود و بدین ترتیب شما در ذهنتان چنان خود را وابسته  هقابل بازگشت به وضعیت اولی یساخت که به راحت یدر دست فرقه م

از هم در فرقه شد ب یشما متصور نیست و همین باعث م یبرا یکردید که خارج از این گروه حیات یدانستید که تصور م یبه گروه م

 بمانید و احساس نیاز بیشتر به آن بکنید.

 

 

 

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 محترم امور خارجه فرانسه  ریوز

 سالم و عرض ادب با

و  یتضرسانم: دو برادرم مر یهستم. به استحضار م یبهشت صطفیو م یمرتضخواهر  ینرگس بهشت نجانبیا

 ریآن دو را به عراق برد و اس یابیداد و به بهانه کار بیخلق آنان را فر نیکار بودند. سازمان مجاهد یایجو مصطفی

فرقه  1392. در سال داد یرا نم یگونه تماس هیچ جازها یخبر بودند و فرقه رجو ینمود و سال ها خانواده ما از آن ها ب

شد. برادرم در غربت کشته شد و خانواده ما را که سال ها در فراق دو  یبهشت یموجب کشته شدن برادرم مرتض یرجو

ها را  نمکاتبه کردند تا جان آ یالملل نیبرادرانم با مجامع ب ییرها یبرا بارها ،فرزند خود بود داغدار نمود. خانواده من

 یبهشت فیمصطبرادرم  نکیکشته شد. ا یبهشت یصورت نگرفت و مرتض یاقدام چگونهیسفانه هأمت ینجات دهند ول

 چگونهیحق ه ی گذشتهسال ها ی. سران فرقه در طمیندار شانیاز ا یخبر چگونهیاست و ما ه یفرقه رجو ریاس

 ریخود اس یدر اردوگاه ها، داده بیفر یابیرا در پوشش کار یادیجوانان ز یما قائل نشده اند. فرقه رجو یبرا یمالقات

غدار به خانواده دا میرا از آنان سلب نموده است. از شما تقاضا دار یقرار داده و هر گونه حق انتخاب ییمورد مغزشوو  کرده

 ابد. ی نیکتس ،از برادرانم یرنج دور یو اندک مییمالقات نما یبهشت مصطفیبا برادرم  میتا بتوان دییما کمک نما

 یبهشت دهیخانواده رنج کش - با سپاس
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 ست؟یخلق چ نیاز مجاهد یغرب یها تیشخص تیمفهوم حما

 "مودنیو آب به غربال پ یفرقه رجو"

 

  ۳7 بهمن 7 – مرکز نجات انجمن – یمحمد

ا واشنگتن ب یبه دونالد ترامپ، که در آن خواهان همکار ییکایآمر یو نظام یمقام سابق دولت 10بر مکاتبه  یمنتشر شد مبن یخبر

تقر هستند مس سیکه در پار رانیشدند و از ترامپ خواسته اند تا با گروه مخالف ا رانیا هیعل یرجو یستیو فرقه ترور رانیمخالفان ا

 مشورت کند. 

 ییکایبازنشسته آمر تیاست. در نامه جمع رانیر اد ینیحکومت د انیگروه خواستار پا نیرسانه ها بود که ا یدر اخبار برخ نیهمچن

ها و اصول ما و متحدانمان در منطقه  استیدهد و س یرا هدف قرار م کایآمر کیمنافع استراتژ رانیا یاسالم یجمهور"آمده است: 

 "دهد. رییخود را تغ یها استیس دیدر جهان، واشنگتن با کاینفوذ و اعتبار آمر یایاح ی. براکشدیرا به چالش م

مورد قبول  امچکدیآنان جهت حضور در دولت دونالد ترامپ صورت گرفته بود و البته ه یبرا غینامه که تبل نیا سندگانیجمله نو از

 واقع نشدند عبارتند از: 

  کایسابق کنگره آمر سیرئ چینگریگ وتین

  ورکیویشهردار سابق ن یانیجول یرود

 جرج بوش یجمهور استیمتحده در ملل متحد در زمان ر االتیسابق ا ریبولتون سف جان
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  گانیرونالد ر یجمهور استیدر زمان ر دیو مشاور سابق کاخ سف ایلوپز افسر سابق سازمان س کلر

 یکه تمام یدارد. زمان نهیرید یسابقه ا ،یغرب یاسیس یها تیشخص انیدر م یخلق بر داشتن حام نیسازمان مجاهد یادعا

، شکست خورد و به بن بست 0021خرداد  01خصوصاً آغاز مبارزه مسلحانه در  ،یاسالم یدر قبال جمهور یجواقدامات مسعود ر

 افتاد.  متیقغرب به هر  تیاو به فکر جلب حما د،یرس یقطع

 تیماح زیمدعا را ن نیا لیباشد و دل یم یغرب یکشورها تیبوده و هست که مورد حما یمدع شهیخود هم غاتیدر تبل یرجو فرقه

 د.  کن یدهند، اعالم م یکار را انجام م نیپول ا افتیدر یکه بعضاً در ازا ،یغرب "سابق"عمدتا  یاسیس یها تیشخص یمعدود

 سیدسته افراد به رئ نیتن از ا 10آن پرداخته، نامه  غیبه شدت به تبل یرجو یستیها که فرقه ترور تیگونه حما نینمونه ا نیآخر

از  اراناستمدیعده از س نیا ی. ظاهراً مسعود رجودیاستفاده نما رانیا هیعل یبود که خواسته بودند از فرقه رجو کایآمر دیجمهور جد

 اکیندارند، را واسطه قرار داده بود تا خود را جهت استفاده آمر کایآمر یخارج استیدر س یکه وزن چندان ده،دور استفاده خارج ش

را  یرجو یدست خال ،یالملل نیمعتبر ب یو رسانه ها رانینامه و عدم هرگونه واکنش از جانب  ا نی. انتشار ادیعرضه نما رانیا هیعل

 رو کرد.  شیاز پ شیب

 یاضر نشد براح یکس لیدل نیکه به هم ،یفرقه رجو ریحقوق بگ یالب یانیجول یرود ورکیویمزبور که توسط شهردار سابق ن نامه

. البته رسانه دیمنتشر گرد کایآمر وزیشده بود ابتدا از شبکه جنگ طلب فاکس ن هیدفاع کند، ته یپست وزارت خارجه از و یتصد

ب است که . جالندینما غیکردند آن را تبل یهم سع یفارس یس یب یو ب کایآمر یفردا، صدا ویدزبان همچون را یفارس گانهیب یها

 یمهورواکنش در ج جادینامه ا نیهدف از انتشار ا دیرس ینداشت. البته به نظر م یداریخر چگونهیه یرانیا رینامه در محافل غ نیا

 باشد.  یو جنگ روان یاسالم

ه گون نی. فرقه در امیدر غرب بوده ا یرجو یستیفرقه ترور یشینما یبارها شاهد نامه ها ،یپس از انقالب اسالم یسال ها در

 : دینما یاساسا دو هدف را دنبال م یغاتیتبل یها شینما

ر ماندن د یبعد از آن که تمام تالش خود را برا یکه فرقه رجو نستیا تیبوده است. واقع یدانیم یاول جبران شکست ها هدف

. دیواجه گردم یقبل یبه مراتب مرگبارتر از بن بست ها یکشور شد با بن بست نیبه خروج از ا ریناگز تاًیعراق به عمل آورد و نها

ه ک دیعرضه نما یاسالم یمقابل جمهور یروین کیباشد و خود را به عنوان  کایتواند مورد توجه آمر یم یتا زمان یمسعود رجو

 در داخل کشور باشد.  یستیقادر به انجام اقدامات ترور

 یاست که بعد از هر شکست در صحنه عمل بوجود م یمسئله دار انیو فائق آمدن با جر روهاین یدوم مقابله با سرخوردگ هدف

 یروهایجهان، بلکه در برابر ن یافکار عموم یحت ای رانینشان دادن قدرت نه در برابر مردم ا یغیتبل یها شینما نگونهیا دهی. فادیآ

 . استو مسئله دار  دیبه شدت ناام
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 یاسیس تناایدر روند جر یریتأث نیدست نامه هاست که کمتر نیتواند انجام دهد انتشار هم یالبته با صرف پول م یکه رجو یکار

 دانند.  یم یرا همگان به خوب نیچه در داخل و چه در خارج از کشور ندارد و ا یو اجتماع

 حفظ یبن بست مطلق قرار دارد برا طیدر شرا ،یو عاجز از هرگونه اقدام عمل رانیا یدور از مرزها لومتریکه هزاران ک یرجو فرقه

 یاقدامات جز رو کردن دست خال نیمطرح ماندن دست بزند، البته ا یبرا ییترفندها نیخود مجبور است به چن یروهایو کنترل ن

 نبوده است.  شترینفر بازنشسته از کار افتاده ب 10 نیهم کا،یدر آمر یبضاعت رجو امتم یعنیندارد.  یگریاش سود د

و بر  کامالً فلج شده یالملل نیبه لحاظ ب یو حت رانیدر داخل ا یسال هاست که به لحاظ اجتماع یکه فرقه رجو نستیا تیواقع

سران کشور و دانشمندان هسته  ،یترور مردم عاد لیاست و به دل یمردم گاهیهمه طرف حساب ها معلوم گشته که فاقد هرگونه پا

در جنگ هشت ساله،  یفرقه رجو یها تیها و جنا انتیتنفر عموم است. عالوه بر آن خ ردمو یستیفرقه ترور کیبه عنوان  یا

گونه  چیکشور موجب شده که نه تنها ه یالملل نیو ب یداخل تیامن هیبه نفع دشمن، اقدام عل یبا دشمن متجاوز، جاسوس یهمدست

 . شدبا زینداشته باشد بلکه مورد تنفر خاص و عام ن رانیدر ا یمردم گاهیپا

نواده دربند با خا یدربند فرقه، ممانعت از مالقات اعضا یاعضا یسلب حقوق انسان ،یفرقه رجو التیحقوق بشر در تشک نقض

ده که داعش سبب ش یستیاز فرقه ترور تیجداشده، و حما یاعضا هیعل تیجنا افته،ی یبازتاب جهان ریاخ یکه در سال ها شانیها

 قابل اتکاء مطرح شود. ریو غ یفرقه ضد بشر کیبه عنوان  یالملل نیخلق در سطح ب نیسازمان مجاهد

ن خود، هر بار دست به دام ریزمان و مصالح و منافع حق اتیبنا به مقتض ،یمحصور در آلبان ،یرجو یو پوشال دهیاز هم پاش قهفر

اش  نهیه سدست رد ب شهیو البته هم دینما یاسیس تیحما یگدائ شیو خائنانه خو فیخف اتیح یشود تا برا یم یدولت و حکومت

 شود.  یزده م

ت تا اس رانیغرب و ا نیاختالف ب جادیا یفرقه در پ نیآن است. ا نفکیجز ال یزندگ وهیش نیا ،یفرقه رجو یساختار تیماه در

نکبت  خچهیاراز ت یمختلف یمشمئز کننده در برهه ها یاستراتژ نینفس بکشد. ا گرید یدر ادامه بتواند در شکاف حاصل چند صباح

 خورد. یبه چشم م یبار فرقه رجو

 یاسالم یکرد و جمهور یاش گوش فلک را کر م یستیونیو ضد صه یستیالیضد امپر یشعارها یکه زمان یرجو یستیترور فرقه

شده تا  یکائیآمر یجنگ طلب و منزو استمدارانیدست به دامان س نکینمود ا یمتهم م لیو اسرائ کایرا به مماشات در برابر آمر

 خود را زنده و سرپا نشان دهد. 

بقا و  یسبب شده که سران فرقه برا ،یآن در بعد درون یدگیو از هم پاش یرونیفرقه در بعد ب نیزشت ا یره نابسامان و چه اوضاع

ونه در گ نیا ییکه نامه ها ندیتالش نما ن،یسنگ یها نهیخود متوسل شده و با صرف هز ییکایدست چندم آمر انیادامه، به حام

اله آن و چند س یکارنامه س یمعطوف نموده است ول یاسیبازمانده توان خود را به بعد س نکیا هاز آنان منتشر شود. فرق تیحما

 است. مودنیامروزش در واقع  آب به غربال پ یدهد که تالش ها ینشان م
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 نامه ی مادر رنج کشیده به فرزندانش )مهری، ناهید و محمود سعادتی ( در آلبانی

 

 

     ۱۳۹۵بهمن  ۱۱  - یشرق جانینجات مرکز آذربا انجمن

 به فرزندان دلبندم مانهیسالم گرم و صم با

 اریبس ،ییکشور آزاد اروپا کیبه  دیو سفر کرد دیستیدر مملکت عراق ن گریکه د نیو از ا دوارمیچطور است؟ ام حالتان

نه  ،یانگار نه انگار که نه مادر ی. ولمیداشته باش یبا هم حال و احوال میتوانست یکه م نیخوشحالم و خوشحال تر از ا

 .دیو نه خانواده دار یبرادر

 ست؟ین رهیدر اسالم شما، رنجاندن مادر گناه کب مگر

رهبران شما بدانند و ما مادران را درک کنند. و بدانند  دوارمی. امبانمیها در گر یماریشده ام و با انواع ب ریپ گریمن هم د 

 شماها لک زده. یلشان براو د دیدر کشور دار یکه جگر گوشگان

 .دیدلم را شاد کن یتلفن ای یکنم با نامه ا یخواهش م لطفا  

 و چشم به راه همه تان. دارید دیام به

 .رمتانیگ یبوسمتان و درآغوش م یم دیو ناه یمهر محمود،

 زاده یغن لی: حما مادرتان
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 از زندان شیو آزاد یمسعود رجو انتیخ

 

     ۶۹۳7بهمن  7  -نجات مرکز مازندران   انجمن

 در ینمودند، اخبار یآماده م یروزیپ یکشورمان خود را برا وریقرار داشت و مردم غ ییکه انقالب در تب و تاب باال ییروزها در

اهلل  تیرد آورد و آوا یحرکت مردم نیبه ا یاخبار مشاهده شد که ضربه ا تریطراز اول در سر ت ونیاز انقالب یتعداد یریمورد دستگ

شده بود  ریافراد بود که البته چند روز قبل از آن ها دستگ نیجزء هم زیخائن ن ینگران نمود. مسعود رجو را شانیا اورانیو  ینیخم

ده بودند ش ریرابطه دستگ نیکه در ا یکه بعداً پخش شد، مشخص شد که چند نفر یو همان طور که بر طبق اسناد و مدارک معتبر

ه ک ییها و آدرس ها یو همه آن ها با کروک وستهیوطن فروش انجام داده بود به وقوع پ یکه مسعود رجو یانتیتماماً به واسطه خ

ات ارزش خود را نج یآن که جان ب یبرا ستیترور نیو بعداً اعدام شدند و ا رینموده بود دستگ یساواک طراح یآدم فروش برا نیا

ح را طر نیکرد ا یساواک کار م یکه او هم برا تکارشیبرادر جنا یبود و با همکار دهیآن شهداء کش یم را برانقشه شو نیدهد ا

 و انقالب انجام داده است. رانیدر حق ملت ا یاست که مسعود رجو یشماریب یها انتیاز خ یکی نینموده بودند که ا ادهیپ

آن  یکه از نمونه ها میخائن بوده ا نیا یها یو چند بار شاهد وطن فروش نیباز هم چند 0017ماه  یام د یس انیبعد از جر البته

سال انجام داد  3به مدت  زمانیکشورمان و ملت عز هیکه بر عل یو مشارکت در جنگ یبا دشمن بعث کینزد یتوان به همکار یم

ر زدند و با ه یم یقالب دست به هر اقدامبا دشمنان اسالم و ان یهمکار یبرا نیمجاهد یستیرورنام برد که در آن زمان سازمان ت

 زدند تا بتوانند وجود ناجوانمرد خودشان را به دشمنان نشان دهند. یما ضربه م یبه انقالب نوپا یراه

 یروزیا پبود، ب رانیمردم ا یبه رهبر دنیربودن انقالب، فکر خام خود و رس شهیدر اند یکه روزگار یفرقه رجو شهیپ انتیخ سرکرده

، مانند ترور بزرگان انقالب ییها تیها و جنا رنگیبا ن یآن خواست بعد از مدت یخود را عوض نموده و با همراه دیانقالب فکر پل

ر فرزانه رهب یزهوشیو ت تیاحوال با درا ضیفرد مر نیافکار خام ا نیا یباشد. اما تمام یاسالم یو خود بر مسند جمهور دیآن را بربا

خود  یکه انقالب تازه روپا یباعث شد تا بعد از مدت یخائن را پنبه نمود و حت نیا یکه تمام بافته ها ی، طورانقالب ناکام ماند

از  خته،یطرز فکر به فرانسه گر نیخود سازد. با ا شهیبا دشمنان اسالم را پ یو حرکت رو به جلو را آغاز نموده بود، همکار ستادهیا

ان خود با هموطن یمبارزه مسلحانه و جنگ ورز قیتا بتواند از طر ردیبا انقالب قرار بگ میآنجا به عراق آمده و در بطن جنگ مستق
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به  انتیبود عاقبت خ نیآن ها به شکست منجر شد.  ا ینقشه ها یمتما یرهبر تیخود برسد که باز هم با درا یپوشال یبه آرزوها

 و سربلند انجام شده و به دست آمده است. وریوسط مردم غکه ت یمملکت و انقالب

 د،یواهد رسخ یکن شهیبه ر یبعد از گذشت چند صباح تیو افول قرار داشته و در نها یدر اوج تباه یرجو یکه فرقه ضد بشر اکنون

است به  کیکه نزد ییکذا یروزیاتفاق افتاده و پ رانیکه در ا ییای)ما با قضا یشگیهم یها رنگیباز هم عناصر خود را با همان ن

 یارزش گریدانند د یکه خودشان هم م ینیدروغ یها را با جشن ها گشت( سرگرم نموده و آن میاهکشورمان با اهدافمان بازخو

قجر،  میمر یپوشال یجمهور استیر ایخائن و  یمسعود رجو یخود محبوس داشته و آن ها را با آزاد یندارد در زندان ها شانیبرا

 یو ب دیسرانجام پل . البتهندینما شتریو ب شتریخود را ب یستیترور انیامتا بتوانند ارتزاق خودشان از ح ندینما یسرگرم م رهیو غ رهیغ

 زیآن ها ن یستیترور انیحام یباشد و حت یباشد. عمر نکبت بار آن ها رو به اتمام م یهدف آن ها بر همگان مشخص و آشکار م

 دهند و نخواهند داد. یآن ها انجام نم یبرا یکار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در  یخلق در آلبان نیمجاهد یگروگان ها یبازپرور یمعما دی: کلنگلتونیآن س

 دست خانواده هاست

 

     0091 ید 19  -  نکینترلیا رانیا تیسا

 یرجو یستیگرفتار در فرقه ترور یاعضا دهیدردمند و رنج کش یکمک به خانواده ها یانگلستان که در راستا میمق نگلتونیآن س خانم

قابل  ریز نکیدر ل زین وبیوتی یداشت که بر رو هیژانو 9 خیدر تار یدر آلبان "مپکتیگزتا ا"با شبکه  یمصاحبه ا، کند یم تیفعال

 مشاهده است.

که  یخ به سؤالکرد در پاس یصحبت م ییدئویارتباط و قیاز طر یدر آلبان ویبرنامه در استود یکه از انگلستان با مجر نگلتونیخانم س  

 ییآن ها مغزشو یتمام رایز د،یینما یابیخلق را خطرناک ارز نیمانند مجاهد یگروه دبای شما …"عنوان نمود که:  نیمطرح شد همچن

از  یآن ها، سطوح مختلف یدر خصوص رفتار یشوند. ول یمحسوب م دیتهد کیآنان  مینکن یکه آنان را بازپرور یشده اند. تا زمان

 "ند.شو یاند. آنان به طور خاص خطرناک محسوب م دهید میتعل نیصدام حس یگروه توسط گارد جمهور نیو خطر وجود دارند. ا دیتهد

و  یشده فعل ییمغزشو تیافراد و خارج کردن آنان از وضع نیا یبازپرور ینمود که برا دیتأک ییدئویمصاحبه و نیدر ا نگلتونیخانم س  

                                                           حل معما در دستان آنان قرار دارد.                         دیاست چرا که کل یو الزام یاتیح یخطر کردن آنان، وارد کردن خانواده ها امر یب

 مپکتیگزتا ا

 



 57شماره                 انجمن نجات                                                                                                                               

44 
 

 

 یعبدالله ایمصاحبه با خانم ثر

 (یدر آلبان نیمجاهد یجو زهیفرقه ست ریاصالن )اس ریام یآقا مادر

 

 ۶۹۳7بهمن ماه  ۴ -نگاه  مین تیسا 

 ییرها یاسارتگاه اشرف در عراق به همراه خانواده ها برا یشما چهار سال در درب ورود ی...  خانم عبدالله

و  دیمبارزه کرد ،یرجو یجو زهیفرقه ست یکیزیو ف یذهن یاز حصارها زتانیو نجات فرزندان و بستگان عز

س اشرف و سپ نیشدند ساکن ارو سران فرقه واد یسرانجام رهبر دیدیجنگ نیجانانه با سران فرقه مجاهد

 یاسمادر چه احس کیرا، حال به عنوان  ریطور فرزند شما ام نیمنتقل کنند هم یرا به کشور آلبان یبرتیل

 د؟یدار

مام افکار ت میکه وارد پادگان اشرف شد نی. بعد از امیتمام به عراق رفت یدواریخود با ام زانیبا عز دارید یخانواده ها برا گریمن و د 

 ریاس یزندان مخوف نیدانستم که فرزندم چگونه و چرا در چن یشد. من نم رانیو کبارهیبه  میکه داشت یساله ا نیچند یاهایو رو

د روز خالصه شده، بعد از چن رمیمن در وجود و نفس ام یتمام عشق و هست یعنیتنها فرزند پسر من است  ریام ت،و گرفتار شده اس

من تعجب آور بود که چرا مالقات؟ مگر بچه  یکلمه مالقات برا دیباور کن م،یمالقات رفت یدرب اسد برا یاستقرار در اشرف جلو

و  لهیپسرم را با ح ،یرقه و راهزنان رجوف یکه اعضا دمیهستند؟ جرم آن ها چه بود؟ بعد از مدت ها تحصن، فهم یما زندان یها
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که فکر  ردیبم ریدرعراق( بردند. مادر ام یفرقه رجو یشده اشرف )مقر اصل نیبهتر ربوده و به نفر یبه بهانه زندگ هیازترک رنگین

 . …کند یم یکردم پسرم در آلمان زندگ یم

 ادیط فرها فق وانهیمثل د دیباور نکن دیو شکنجه شده، شا ریاس ،یسال در عراق و در زندان رجو نیچند ریپسرم ام دمیفهم یوقت

 گناه من؟ یکردم که چرا بچه مظلوم و ب یم نیو زمان را نفر نیزدم و زم یم

 نیا بیمن فر ریاز جوان ها همچون ام یلیکه از تحصن من به عنوان اعتراض به سران فرقه گذشت متوجه شدم خ یبعد از مدت 

هر لحظه آن  ،یبرتیمادر خوشحالم.  در مدت اسارت فرزندم در اشرف و ل کیاآلن به عنوان  یهزارپا را خورده و گرفتارند، ول وید

را  نمانزایدانستم  که رهبران فرقه، عز یداشتم و م قینا امن کشورعراق اطالع دق تیوضع از رایگذشت ز یسال م نیبر من چند

به عمر  یکردند تا چند صباح یم یاز آن ها سع کینگه داشته بودند و با کشته شدن هر گاهیو پاد نیبه عنوان سپر جان خود در ا

سال  01در واقع بعد از  یبرتیاز اشرف و ل رینفرات اس ییو جدا روجبدان اشاره کنم خ دیکه با یخود ادامه دهند. موضوع مهم نیننگ

 خانواده ها انجام شد. یاست که با همت، قدرت و صبور

از کشور عراق خارج  یالملل نیب ینهادها یرا با همکار رانیبه هر نحو ممکن اس میاز چند سال تالش خانواده ها، موفق شد دبع

 خانواده ها و مادران بعد از سال ها تالش بود. تییموفق نیبزرگتر نیکه ا میکن

ا و شما خانواده ه ریناپذ یخستگ یو تالش ها یروشنگر لیبه دل یفرقه رجو یصدها نفر از اعضا تاکنون

پس از انتقال افراد  زیدر عراق و ن یبرتیاشرف و ل یچه در کمپ ها یجدا شده از فرقه رجو یاعضا نیهمچن

ست که ا نیمرا مشغول کرده ا نکه ذه یفرقه فرار کنند، اما پرسش یتوانسته اند از اسارتگاه ها یبه آلبان

 شما را بشنوم؟ لیفرار نکرده است؟ دوست دارم تحل ریشما ام زیچرا فرزند عز

 دیها را شکست چرا؟ چون همانطور که اطالع دار یو رجو یتحصن خانواده ها و جدا شدگان در اشرف، در واقع کمر رجو چندسال

ند، با بود یزنداننداشتند و همه در بنگال ها و کانکس ها  یخبر یرجو یها انتیاز فسادها و خ یبرتیدر اشرف و ل رانیاکثر اس

 خانم یاز سو "ییرقص رها" یماجرا یالخصوص افشا یجدا شدگان و عل یها یافشاگر ونصب صدها بلندگو در اطراف اشرف 

ورها، کش گریو د رانیجدا شده ساکن ا زانیعز گریکه ساکن آلمان است و د نیمجاهد یرهبر یعضو سابق شورا یبتول سلطان

 را بعد از سه دهه واقعاً لرزاند.  یاشرف مقر فرقه رجو

 چیبود و من ه ریو اس یسال زندان نیو ساده من در اشرف چند گناهیبودم. تنها پسر مظلوم، ب انیجر نیا یروح زخم خورده  من

 یوسران فرقه رج یدرخواست مالقات کردم و در جواب از سو هیماجرا نداشتم. بعد از مدت ها تحصن، التماس و گر نیاز ا یخبر

پسر  یآزاد یکنم نه فقط برا رانیداشتم اشرف را با چنگ و دندان و می. واقعا تصمدمیو شن دمید دیفقط فحش و سنگ و تهد

 بودند، همچون دهیانتظار کش دار،یلحظه و د نیا یسال فقط برا نیکه خانواده آن ها چند رانیاس یتمام یآزاد یبرا ر،یخودم، خ

 مالقات بودند. قهیدق کیخانواده ها فقط منتظر  نیها. همه ا ییرزایو م یفنود ،یهاجر ،یها و توکل یمرحوم شوکت قاسم
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به هر صورت ممکن خانواده ها را به  یفرقه رجو یاعضا یول مینداشت یگریدرخواست د رانیاس یو آزاد داریمادران به جز د ما

اما  را بزرگ کردم میو بچه ها یسال با دسترنج خودم زندگ انیخانواده ها هستم که سال نیاز ا یکیدادند!! من  یربط م استیس

. پسرم نشست ها گذاشته بود یبرا یو به من که مادر پسرم هستم انواع تهمت ها را زد، حت بودکرد پسرم را ر انتیبه من خ یرجو

 نیشته و انواع تهمت ها را در انشست ها گذا یرجو ر،یفرزندت ام یکردند به من گفتند برا یکه از اشرف فرار م یبعداً جداشدگان

خودش و همسرش است. در جمع هزاران نفر،  قیتهمت ها که ال گریزده و گفته است مادر تو شکنجه گر ...  و د رینشست ها به ام

 یالحرف ها را بشنود چه ح نیدوستان و دشمنانش ا نیدر ب یجوانم وقت ریام دیتهمت ها را گفته، شما حساب کن نیبه پسرمن ا

 ؟شوم؟؟ یم یرا بشنوم چه حال یرجو فیحرکت زننده و کث نیا یمن که مادرم وقت ایکند؟  یم دایپ

قل ربود و به عراق منت هیاز خاک ترک رنگیو ن لهیپسر من را با ح یو رجویم شد یرجو یها انتیگرفتار خ لیدل یخانواده ها ب ما

م، من آلمان هست دیم را وادار کردند به من زنگ بزند و به دروغ بگوخبر ماندم. بعد از مدت ها پسر یسال از پسرم ب نیکرد، چند

ال و در کرب یگرفتم و پسرم را در صحرا یم دهیناد دیرا با یرجو یطانیش یها لهیدروغ ها و ح نیا ای. آمشده ام و باشگاه دار یمرب

 گذاشتم؟ یدرنده تنها م یگرگ ها نیب

شدند  تیترب یبچه ها طور نیخودم گذشتم. ا یو هست یاز جوان میرا با مشکالت تمام، بزرگ کردم. به خاطر بچه ها میبچه ها من

داد، به  یاش را به مستمندان م یبیراه و توج نهیرفت نصف هز یمدرسه م ایباشگاه و  ریام ی. وقتدیکه آزارشان به مورچه هم نرس

ه من ب شیشده بود که در مصاحبه ها ییمغزشو یفرقه رجو یچنان از سو یکرد ول ینم یحرمت یب نیمن و خانواده اش کوچکتر

طالب م نیا وقتی…بوده ، یو جسم یشکنجه روح ریدانم چقدر ز یشناسم لقمه حالل خورده، م یکرد. من پسرم را م یحرمت یب

 .…لرزد یتمام بدنم م میگو یرا م

و  نیبا توه یخواهم ول یزدم پسرم را م ادیبچه ام آمده ام، آنجا فر دنید یکه پشت درب اسد رفتم قسم خوردم برا یروز من

 مواجه شدم، چرا؟ یفرقه رجو یفحش اعضا

 نم؟یشناختم، چرا اجازه ندادند پسرم را بب یمادر بودم، نه اشرف آمده بودم و نه قرارگاه اشرف را م کینبودم  یکه کاره ا من

 نیدر مقابل ا ایرا به باد فنا دادند آ ریمن و خواهران ام یسال تمام آرزوها نیبعد از چند ،یرجو یطانیدجال و ش یفرقه  یاعضا

 کردم؟ یسکوت م دیها با انتیهمه خ

جه شکن نیهم ا ریکردم که حتماً ام یکردند، ساعت ها فکر م یصحبت م یرجو یها و شکنجه ها تیکه جداشدگان از جنا یزمان

 خواندم، همچون یو م دمیشن یمطالب را م نیا یشکنجه شده اند. وقت یبه هر نحو رانیه تمام اسبلک ر،ینه تنها ام ده،یها را د

کرده است  ریو اس یپسرم را زندان یگفتم رجو یآتش درونم خاموش شود. م دیزدم تا شا یم ادیرفتم و فر یپشت بلندگوها م وانهید

کرده چون مادر  ریپسرم را اس یکرده است. رجو انتیچگونه به مادران و خواهران خ یفهماند که رجو ایچون مادرش به تمام دن

ه آن ها ب یفرقه رساند که رجو یرا آگاه کرد و به گوش اعضا ددربن رانیتمام اس شیرسا یها و با صدا یافشاگر ادها،یبا فر ریام

 کرد تحت فشار گذاشت و رانیافشاگرانه خود و یا صداکه مادرش، اشرف را ب نیپسرم را به خاطر ا یکرده است. رجو انتیخ زین
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و محبوس است، حال  یزندان ،یبانهزاران نفر گرفتار شده در اشرف، در زندان آل ییپسرم به خاطر رها یداد. آر یاو را شکنجه روح

 .دیتنها پسرم تالش کن ییرها ینوبت شما جداشدگان است که برا

قرارگاه  یشما چهار سال در درب ورود دیجسور، شجاع و فداکار هست اریمادر دردمند، صبور، بس کی شما

 دیادستیا یرجو یستیمخوف و ترور التیرحم تشک یتنه و شجاعانه در مقابل سران ب کیاشرف در عراق 

ها، از اسارتگاه فرقه  هخانواد ریافراد اس ریفرزندتان و سا ییرسا خواستار رها یادیبلند و فر یو با صدا

اه با خانم نگ مین تیمصاحبه سا"و تحت عنوان  میکه با هم داشت ییدارم در گفتگو ادی. به دیشد نیمجاهد

نگاه  میبوک ن سیو صفحه ف تیدر دو قسمت در سا ۶۹۳۵سال  رماهیت ۵۴و  ۵۵ خیبه تار "یعبدالله ایثر

که از اسارتگاه  مانیجدا شده به نام ا یاعضا از یکی دیهمگان قرار گرفت، گفت دیمندرج و در معرض د

 ایرشما ث دیو پرس دیشما را در همان برخورد اول د یبود وقت وستهیاشرف فرار کرده و به شما خانواده ها پ

پالس  نیخلق از شما وحشت دارند. ا نیبالفاصله گفت سران مجاهد دیکرد یو شما خودتان را معرف د؟یهست

 کیاست که با  یعبدالله ایبه نام خانم ثر یآذر رزنیمادر و ش کی یریو دل یاراز شجاعت، فداک یروشن

فرزندش  ییاره یشده و برا ریدارد، درگ یستیقرن سابقه اقدامات ترور میاز ن شیکه ب یستیفاش التیتشک

 د؟یکن یم یابیچشم انداز را چطور ارز ،یکنون طیپرسم در شرا یکند. حال از شما م یمبارزه م

ل سا نیخانواده ها در عرض چند یشما جداشدگان و تمام یروشن و واضح است، بعد از تالش شبانه روز اریسؤال شما بس جواب

ا نفر خوشبختانه صده دیاست. همانطور که شاهد هست یدر کشور آلبان یآخر رجو ینفس ها نم،یب یکه بنده در صحنه هستم و م

 رانیساز ا یسخت بود، بعض یلیو فرار در اشرف واقعاً خ ییمدند. جداآ یروشن و واقع یاینکردند و به د ییاعالم جدا یاز فرقه رجو

را  یکالتمش نیچن ی. خوشبختانه اآلن در آلبانمیکرد یزیفرارمان برنامه ر یگفتند ما سال ها برا یکردند م یکه از اشرف فرار م

 الخصوص مادران و خواهران تالشگر به ثمر نشست. یها و عل دهخانوا گریو د زانیندارند، خدارا شاکرم، باالخره تالش شما عز
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منتقل شدند چه فرصت ها و چه  یاز عراق به آلبان ینظر شما حال که افراد تحت اسارت فرقه رجو به

 خواهد آمد؟ شیخانواده ها پ یبرا ییدهایتهد

 نیا رانگریدوعنصر، و نیاز عشق و عاطفه است ا یخانواده ها وحشت دارد چرا که وحشت رجو یاز حضور و صدا یفرقه رجو 

 عشق، عاطفه و ازدواج ممنوع بوده و هست. یرجو یدر اسارتگاه ها لیدل نیفرقه هست و خواهد بود، به هم

 هیآن شد، گر یرانیپادگان اشرف باعث و خانواده ها در یحضور دائم یعنیکرد  رانیرا عشق مادران، خواهران و برادرانمان و اشرف

همچون  یخانواده ها و مادران در کشور صبوری و استقامت مهمتر همه از …فرزندان صدای …خواهران ناله و آه …مادران

ا را ه یو کاست یکم یالخصوص خانم ها تحمل بعض یشود، اکثر خانواده ها و عل رانیدر اشرف و یعراق باعث شد مقر فرقه رجو

تا  نسبت به عراق یکشور آلبان طیاآلن شرا یکردند ول یتحمل م ،یخود بعد از سال ها دور زانیبا عز دارید یبرا ینداشتند ول

 یخالص و نابود ریزدن ت یو خانواده ها برا میکن دهاستفا زانمانیعز ییرها یفرصت برا نیاز ا دیقابل تحمل است و با یحدود

فرقه است که مبادا  یاعضا هیطبق معمول از ناح دهایفعالً تهد د،یفرمود دهایاعزام شوند. اما در مورد تهد یبه آلبان یفرقه رجو

دچار  یتبریسرنوشت اشرف و ل بهرا هم  یدانند حضور مجدد خانواده ها، مقر آلبان یچون سران فرقه م ندیایب یخانواده ها به آلبان

 خواهد کرد.

ا در رابطه ب دیو از فعاالن مؤثر و الهام بخش انجمن نجات هست دهیتجربه د یشما که مادر یعبدالله خانم

 د؟یکن یم شنهادیرا پ ییبرند چه راهکارها یبه سر م یکه هم اکنون در آلبان یفرقه رجو رانیاس ییرها

به نام  یگریه زندان و قلعه دب دار،یو آرزو به د دیخانواده ها از زندان اشرف با هزاران ام رانیو اس زانیکه عز یهست زمان خاطرم

ثالث منتقل  یبه کشورها عاً یمالقات داشته باشند و هم سر ای)موقتاً( منتقل شدند که بتوانند هم با خانواده خود در ارتباط و  یبرتیل

اده ها به نفع خود استف یناامن نیخواست به هر نحو ممکن از ا یم یبه خاطر وضع ناامن کشور عراق بود که رجو تقالان نیشوند ا

مل رفتند و روزها و هفته ها با تح یبرتیبار به عراق و ل نیکه چند دهیدردمند و ستم د یحضور خانواده ها رغمی. متأسفانه علدینما

 تیعاز خانواده ها نگران وض یلیدربند خود داشته باشند، خ زانیبا عز یو مالقات دارید یا ظهلح یها، نتوانستند حت یسخت یتمام

خانواده ها  دیدان یشدند، شما نم یمنتقل م یکه به کشور آلبان یمسئله کسان نیخود بودند و به خاطر هم رانیاس یو روح یجسم

 یرا به مادر زانیخبر اعزام عز یدردمند در ارتباطم. وقت زانیو عز رانمادران، خواه نیکردند، من با اکثر ا یم دایپ یچه شور و حال

 انشانزیصحبت کنند، چرا که بعد از سه دهه عز یداد که الاقل کلمه ا یمجالشان نم هیدادم، پشت خط تلفن گر یم یخواهر ایو 

هزاران مرتبه در دل خانواده ها  زانشان،یدار عزید دیشدند، واقعاً ام یرها م یرجو یاز زندان الموت میبهتر بگو ایاز کشور عراق و 

 شد. یم شتریو ب شتریب

 کامل هستند )هر چند اگر تیکه خدا را شکر الاقل از خمپاره و موشک در امن یبه کشور آلبان زانمانیانتقال عز با توجه به حال

 ریواند مست یم یشود(  بنظرم حضور خانواده در آلبان یکند به انواع بهانه ها متوسل م ستیبخواهد نفرات مخالف را سر به ن یرجو
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مادران دو عنصر  یهمانطور که قبالً گفتم، عشق خانواده و صدا رایکند، ز سریآن ها را با خانواده ها م داریو د زانیعز یتمام یآزاد

 است. انیو رجو یرجو یطانیساله فرقه ش نیها و ستون چند انیبن رانگریو

ف مخال داً یشد یآلباندر  یبا حضور خانواده ها در پشت زندان قلعه رجو یشمچیابر یقجر و مهد میاواخر با خبر شدم که مر نیا

 ابد بسته خواهد شد. یبرا نیبرسد پرونده فساد منافق یخانواده ها به آلبان نیاز ا یکی یدانند اگر پا یهستند چون م

حضور  ریخواهشمندم، مس یو حقوق بشر یالملل نیب یدردمند و چشم انتظار از تمام نهاد ها و سازمان ها یبه عنوان مادر من

 کنند. ایمه یرا در کشور آلبان زانمانیخانواده ها و مالقات با عز

خواهران، دلتنگ  نیدانم. ما مادران و همچن یم یکنون طیمسئله که خودم مادر هستم، شرح حال مادران را در شرا نیتوجه به ا با

چند  دارید کیماست که الاقل  یو انسان یونحق قان نیها، ا یو تحمل تمام سخت ییسال جدا نی. بعد از چندمیخود هست زانیعز

 .میخود آن هم داشته باش رفتاردربند و گ زانیبا عز یا قهیدق

 .ستیالزام یزندان آلبان یسنگ یوارهایحضور خانواده ها در پشت د میگو یم مجدداً 

خانواده ها و فعاالن  ریناپذ یخستگ تیدر عراق، بر اثر فعال یپس از سال ها حضور فرقه رجو سرانجام

قل منت یوادار شد افراد تحت اسارت خود را به آلبان یفرقه رجو ،یالملل نیب یانجمن نجات و فشار نهادها

حول و ت نیا د،یکن یم یریگیرا پ یرجو یستیترور التیمربوط به تشک یدادهایکند. به نظر شما که رو

 قرار خواهد داد؟ یطیو شرا تیخلق را در چه وضع نیفرقه مجاهد داد،یرو

رج در خا ایو  رانیکه در ا ینجات و جداشدگان یانجمن ها نیاز تمام خانواده ها، از زحمات مسئول یندگیبه نوبه خودم و به نما من

سال تحصن در اشرف و  نیکنم. حضور نفرات جدا شده در کنار خانواده ها در عرض چند یتشکر م تینها یکشور حضور دارند، ب

سال  انیکه سال دهینفرات مظلوم و ستم د نیهم یها یگفت که افشاگر دیبا نیقیبود. به  یلگرمو د دیستون ام یبه نوع یبرتیل

کرد.  رانیرا و یوحشنتاک در اشرف و عراق گذارندند، ستون چهل ساله رجو یدر زندان ها یو جسم یرا با شکنجه روح یعمر

 یها تید جناسن قتیبودند، درحق ریاس یعنکبوت یدر تارها مم و مبارزه با ظلم و ستنظا یرا به بهانه سرنگون یجدا شدگان که عمر

 یزمان یخود کرد. رجو یو جاه طلب ینفسان یهواها یمرز و بوم را فدا نیجوانان ا یهزار سر، آروز و هست وید نیهستند. ا یرجو

عه اشرف قل یرانیباعث و نیو هم ندزد یملعون بعد از تحمل سال ها زندان، فرار کردند و دست به افشاگر نینابود شد که هواداران ا

 شد. یبرتیو ل

کرد. چون همان نفرات رهبر مفقوداالثر  انتیشد که به افراد وفادار و از جان گذشته خود خ رانیو یزمان یفرقه رجو م،یجرأت بگو به

نردبان  بکشند  نییخفته را به پا ریش نیقادر بودند و هستند که ا نییقیرسانده بودند. باز همان اعضا به  یو مرحوم را به نردبان نفسان

 … رمیبزنند، زنده باد همت و قدرت جدا شدگان دل نیزم هو با کمر ب
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ر د زشیکه سال هاست فرزند عز دیچشم انتظار و دردمند هست یکنم شما مادر یسوال رو مطرح م نیآخر

 یامیچه پ دیهست زیانجمن نجات ن نیو مسئول نیاز فعال یکیبرد و  یبه سر م یرجو یجو زهیاسارت فرقه ست

 د؟ینگاه دار مین تیسا نیفرقه و مخاطب رانیاس یخانواده ها یبرا

ع داشته باشم. همانطور که اطال یتی( عرض تسلی)رئوف عبد یبه حکم ادب و احترام به خانواده محترم خانم توکل دیاجازه بده اگر

ا وداع ر یروز جمعه با دل نگران و چشم منتظر دارفان ،یدر زندان آلبان ریاس یپدر احمد عبد یاهلل رئوف عبد بیمرحوم حب دیدار

 خواهانم. لیو جم لیصبر عج یو خانواده محترم رئوف عبد یتوکل نیخانم مه رکارس یگفتند. از خداوند برا

از جانم، خدمت تمام مادران  زتریعز یخانواده ها یداشته باشم خدمت تمام یشد که عرض ادب و سالم یمصاحبه بهانه ا نیا دیشا

م، کرد یرا سپر یعمر زانیعز نیسال با هم انیبرادران و همسران و فرزندان که سال یو خواهران خسته دل و چشم انتظار و تمام

 د،یخود هست زانیاز عز یدانم که هر روز صبح منتظر خبر یبودم و هستم، م تانیرنج هاو  دردهاهمراهان و همسنگران! من شاهد 

 یا هیچند ثان داریکنم، چون من هم مادرم، من هم شانزده سال است در حسرت د یانتظار شما را با جان دل لمس م یتمام دردها

ر، کنم به همت، صب می افتخار …مشکالت  نیبا تمام ا میهست نزما نیهستم، همه ما دلتنگ و خسته از ظلم زمانه و نامردمان ا

 انزانمیعز ییوار شما، راه رها وبی! خدا با صابران است، صبر ازانیشما، عز  مانیاز حد و ا شیگذشت ب ،یاریهوش ،یقدرت، آگاه

 ندگانیو نما یر کشور آلباند رانیاو سفارت  یحقوق بشر یکنم از نوشتن نامه و ارسال آن به نهادها یرا هموارتر کرده، خواهش م

صبر  یرد، اندکک میخواه ریگ نیمداوم، دشمن را زم یها یریگیبا پ دیمطمئن باش د،ینکن غیدر یمستقر در کشور آلبان یایساریکم

                                                                                 رانیاس یتمام ییرها دیاست... به ام کیسحر نزد

 ییآرش رضا    
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 تاریخچه و تعریف قاچاق انسان و اهداف آن

 

 و قاچاق انسان            نینامه منافق ژهیو ان،یلیهاب تیسا

تفاده از اس ی زهیبرآمد، انگ ییجو یبرتر یدر پ شیخو یماد التیتما شیو افزا یخواه ادهیکه بشر بر اثر ز یزمان ش،یها پ قرن

 شتریقاء بارت ی. آنجا بود که تالش انسان برادیبشر ثبت گرد یپرونده  کیاز نکات تار یکیبه عنوان  گرانید یتالش و بهره 

د که در گرد یبر م یقرون وسطبه  یدار هینظام سرما یها شهیر قتیبشر آغاز شد. در حق ابناءبر  ییالجویصنعت و در جهت است

توان به جستجو  یرا م 0291در  کایشد. در واقع کشف آمر یاز مردم محسوب م یاریبس یحاکم بر زندگ یزیسودانگ یآن جستجو

صورت  اکیآمر یها در قاره  یها و جنوب یشمال انیکه م یتنبرد سخ انیم نیمربوط دانست. البته در ا دیجد یبازارها افتنی یبرا

 ستیبا یجنگ آنگونه که م نیاما ا دیانجام یمخالفان برده دار یبود که به برتر یبشر بر ضد برده دار یجنگ رسم نیگرفت اول

 کمک کند. یضد برده دار ی شهینتوانست به فرجام اند

. دیموجب تمرکز بر امور کار گرد یو ورود نظام کارخانه ا دیجد یها یها و نوآور تیبشر و انواع خالق یعلم عیوس یها شرفتیپ

 گاهینزل جاو ت یثروت صاحبان صنعت و کاهش قدرت ماد شیحاصله از افزا جینتا نیکه در اروپا شکل گرفت از اول یانقالب صنعت

 یها شکاف شیکه حداکثر توان کارگران در مقابل حداقل دستمزد، باعث افزا یبه گونه ا ود،در جامعه ب فیطبقات ضع یاجتماع

به  ازیبخش صنعت باعث شد تا ن ریناپذ یریس یروز افزون و اشتها ازین نی. ادیدر سطوح حداقل و حداکثر جامعه گرد یجتماعا

 – ینعتص یکار کشورها یرویارزان تر از ن حتی –کار ارزان  یروی. نندازدیصنعت مداران را به فکر راه چاره ب شتر،یکار ب یروین
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 یشورها. حمله به کردیشکل گ یو باعث شد تا نظام برده دار دیانسان ها گرد یتسلط همه جانبه بر جان و زندگ یمقدمه برا ناولی

ارت تج نیتوأم شد. سردمداران ا کایآمرقاره به اروپا و  نیآن ها به همراه اسارت و انتقال مردان ا یچپاول ثروت ها یبرا ییقایآفر

 یسازمان ها لیبود. با تشک دهیقاره ها آثار استثمار خود را گستران یبود که در تمام ریکب یایتانیبر یپر سود اما نامشروع امپراطور

د تا امر باعث ش نیمو ه دیوضع و الزم االجرا گرد یدر منع برده دار یاریبس یها ونیسازمان ملل متحد، کنوانس زیحقوق بشر و ن

در سبک  نینو یبرده دار یرا برا نهیتحول اما زم نیآورند. ا یرو یبه برده دار ینتوانند به صورت علن گریاستثمارگر د یکشورها

 باب شد که به آن قاچاق انسان نام نهادند. یدیها و جهات گوناگون فراهم نمود. تجارت جد

ار گذران و امر یبرا ریبود. زنان جوامع فق یو اراد یظاهراً قانون زیهمه چ ،یبرده دار ای یسنت ی وهیمذکور برخالف ش ی وهیدرش

 ،ییایآس یکشورها یو برخ ییکایو آمر ییمردان اروپا ییو کامجو ییسود در مراکز فساد اروپا شیافزا یبرا یمعاش خود و از طرف

تجارت، فروش اعضا و جوارح انسان مد نظر  نیاز ا یگریجوامع شدند. در بخش د نیا یخود به صورت قاچاق راه یو اراده  لیبا م

مورد نظر  یاکشوره یراه ع،یو تطم دیو وعده وع بیبا فر انیبه اتفاق موارد قربان بیقر تیدر اکثر زین وهیش نیفت که در اقرار گر

قاچاق  ییایماف یگروه ها اریقاچاق اعضا و جوارح خود، در اخت یدر اصل برا اکار ارزان ام یرویشدند تا در ظاهر به عنوان ن یم

 .رندیانسان قرار گ

مجبور ساختن به  ،یانسان ها به منظور وادار نمودن به تن فروش افتیعموماً انتقال و در تکارانه،یعمل جنا نیا یاز اجرا هدف

 تجارت انجام یکه امروز در قالب نوع دهیپد نیباشد. ا یم یانسان ریاعمال غ یموارد اجرا یسخت و طاقت فرسا و در برخ یکارها

ن کننده نگرا یکه متأسفانه در سطح دیآ یبه شمار م ایدر دن یقانون ریتجارت غ نیاد مخدر سومشود پس از قاچاق اسلحه و مو یم

 در حال اجراست.

 یکشور ایشدند تا در آن کشور و  یخاص م ییکشورها یشغل مناسب راه افتنیکار و  دیروش، افراد با ام نیاز ا گرید یا وهیش در

  ،باشند یم یو اعتبار اجتماع گاهپای فاقد که – یستیترور یکه خود بدانند از درون گروه ها نیبه کار مشغول شوند اما بدون ا گرید

 یتسیترور یگروه ها یروش امروزه در برخ نینداشتند. ا یراه برگشت زیمسأله ن نیاز ا یپس از آگاه لبآوردند و اغ می در سر

در داخل خاک  یرانیجوانان ا بیبا فر یشمس 0011 یسازمان که در دهه  نیشود. ا یخلق اعمال م نیهمانند سازمان مجاهد

به  دنیو فرار به خارج از کشور و سپس خز یانقالب اسالم انیمواضعشان در جر ییمشغول بود پس از رسوا یریکشور به عضو گ

عدم اقبال از  لدلی به – یالدیم 91 یروش در دهه  نیقرار داد. ا هیپا نیخود را بر ا یرویجذب ن یاز روش ها یکیدامان صدام 

 یکشورها  یبرخ و هیدر کشور ترک یندگانیفرقه نما نیتوسط هم زیدنبال شد و در حال حاضر ن یشتربی شتاب با ،فرقه نیمواضع ا

 کار دام بگسترانند. یایخبر و جو یو جذب جوانان ب بیفر یقرار دارند تا برا ییاروپا

. ستیاز لطف ن یاز خوانندگان خال یاریبس یقاچاق آنان به اردوگاه اشرف برا یجوانان و چگونگ نیاز ا یسرگذشت برخ خواندن

را  ییافرقه که مورد اغفال قرار گرفته بودند گفتگوه نیچند از جدا شدگان ا یراستا با تن نیدر ا انیلیکانون هاب یاسیس ی تهیکم

 شود. یخوانندگان م میبعد تقد یها لانجام داده است که در سرفص
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 نیظهور قاچاق انسان در گروهک منافق لیو دال خچهیتار

 

خود  یگروهک به انتقال هواداران و اعضا نیکه در آن ا 0019گردد به اواخر سال  یباز م نیعمل در گروهک منافق نیا خچهیتار 

از آن  نیهوادار گروهک منافق ایاز خروج حدود ده هزار عضو  یرسم ریغ یپرداخت. آمار ها یم رانیبه خارج از ا قیطر نیاز ا 

 . ندده یسال خبر م 9تا مدت  خیتار

انسه بودند. مانند فر ییاروپا یپاکستان و کشورها ه،یمانند عراق، ترک ییکشورها ن،یمنافق یگر یقاچاقچ نیمقصد در ا یکشورها

و انجام  رانیجهت اعزام به ا یستیترور یج از کشور و عموماً آموزش هادر خار روهاین نیاقدامات بعضاً استفاده از ا نیا لیدال

گروهک از  نیتوسط ا یرانیهموطن ا 01111از  شیحرکت ها ترور ب نیا جهیبوده است که در عمل، نت یستیترور یها اتیعمل

 عمل به دست آمده است. نیهم قیطر

ر اقدام به قاچاق انسان د یو متعدد ادیز اریبس لیفرقه به دال نیبود که ا نیاوج قاچاق انسان در سازمان منافق 71و  21 یها دهه

 باشد: یم ریبه شرح ز لیدال نیاز ا یکرد که بخش یگسترده ا اریسطح بس

ند در داخل وخارج کشور خصوصاً در عراق و فرانسه مان عتریدر سطح وس یستیو ترور یکار ،یغیتبل ،یاسیس یگسترش برنامه ها -

ارتش  یالتیتشک یروین شیافزا ،یستیترور یها اتیکشور، انجام عمل یتیو امن یمراکز نظام یتلفن هیراد جهت تخلآموزش اف

 و عراق و ... رانیبه حزب بعث در جنگ ا کصدام و ستون پنجم به منظور کم یخصوص

 خارج از کشور یدر داخل و حت یمردم گاهیبه منظور نشان دادن داشتن پا یو جنگ روان یغاتیمقاصد تبل -
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در دهه هفتاد در  یانسان ریعمل غ نیکه ا یعراق یجنگ یو معترض به صدام جهت معاوضه با اسرا یناراض یروهاین یواگذار -

 یجنگ ریگرفتار شده بودند اعمال شده است و به عنوان اس نیقاچاق انسان منافق یکه در تورها یکار یایاز افراد جو یاریمورد بس

 .دندیمعاوضه گرد یعراق یبا اسرا

 (رویاعضا )بحران ن یباال زشیو ر یانسان یروین لیتقل -

 یمیقد یروهاین یهم مرتبه مناسب برا یسازمان گاهینبود جا لیبه دل گریکدیاعضا با یریدرگ -

و ترور  یوسگسترده تر = جاس یالتیتشک تی= فعال شتریب یانسان یروی) ن کا،یاز عراق و امر شتریب یخوار رهیو ج یمنافع مال -

 از صدام و حزب بعث( شتریب یخوار رهیو ج یمنابع مال نی= تام شتریب

 ... گریموارد د یاریوبس

 از قاچاق انسان! نیمنافق فیتعر

به  19گروهک از سال  نیا تیفعال یاز ارکان اصل یکیکه قاچاق انسان  نی( به واسطه ای)مسعود رجو نیگروهک منافق سرکرده

در پادگان  یعموم یدر نشست 0022بود، در بهار سال  یاتیح اریبس نیمنافق یآن برا زیآم تیآمد و انجام موفق یبعد به حساب م

در  ینگرش که با القائات منحرف رجو نیرا اطالق نمود و هم اتیعمل کیعنوان  ران،یاز ا دخروج هر فرد هوادار خو یاشرف، برا

 مقدس بشناسند! اتیعمل کیگروهک در باور خود قاچاق انسان را به عنوان  نیا یکه اعضا دیهمراه شد، سبب گرد نیمنافق

 به منظور قاچاق انسان نیمنافق یاصل مراکز

 ایاسپان ا،یتالیپاکستان، امارات، هلند، آلمان، ا ه،یاردن، ترک یدر کشورها ییها گاهیپا رانیاز ا نیهواداران منافق یمنظور خارج ساز به

 "زاده ابوالحسن مجتهد"و  نیمنافق یاز اعضا یکی "یاکبر قربان"در بغداد بوجود آمد که به عنوان مثال  گاهیو فرانسه و چند پا

 و فرانسه بودند. هیها در ترک گاهیپا نیا نیاز مسئول بیبه ترت نیگروهک منافق یرکزم یعضو شورا

عراق  هیمانیدر شهر سل نیتوسط گروهک منافق 0022که در سال  "یجز"بود به نام  یگاهیپا نیقاچاق انسان منافق یاصل مرکز

ات حزب دموکر"، "سازمان خبات کردستان" لیکردند از قب یم تیگروهک فعال نیا یانسان که برا انیشد و قاچاقچ سیتاس

ارشد  یاز اعضا ی، در کنار برخ"یعرب یامارات و کشور ها یایماف"، "پاکستان یایماف"، "هیترک یایماف"، "کومله"، "کردستان

 کردند. یم تیمرکز ساکن بوده و فعال نیدر ا نیمنافق

 د.مرکز کمک کردن نیو صدام به ا یرجو انیروابط تنگاتنگ م جادیپس از ا زیحزب بعث ن تیسازمان اطالعات و امن انیقاچاقچ
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 کودکان قاچاق

گروهک به صورت خانواده  یاز اعضا یاریبس ن،یدر گروهک منافق 23و  27 یدر سال ها یشوم طالق اجبار دهیپد ییدایاز پ قبل

 ینگهدار ونیبه نام پانس یکودکان در محل ،یشده توسط رجو جادیا یرانسانیغ یها تیمحدود لیدر پادگان ها ساکن بودند اما به دل

و به مکان  رندیبگ لیتحو ونیآخر هفته )پنج شنبه و جمعه( کودکان خود را از پانس یدر روزها ندفقط حق داشت نیشدند و والد یم

 ونیانسپ لیمالقات کوتاه، دوباره مجبور بودند در بعد از ظهر جمعه فرزندان خود را دوباره تحو نیاسکان خود منتقل کنند. پس از ا

 .ندینما

 نید و اش یم یخانوادگ یها یو وابستگ یویدن قیعال جادیکان باعث اکود نیکه وجود ا راینبود ز یمطلوب رجو زیوضع ن نیا اما

 شده بود. "ییفدا"ها به عنوان  رویاز ن یمانع بهره کش

سلسله  کیمطرح شد و او توانست در  یرجو یبهانه حفظ جان کودکان از سو 0029در سال  تیاز آغاز جنگ عراق و کو پس

 .دیقاچاق نما یخارج یرا از عراق به کشور ها یسالگ 01 یال 01تا  یرخوارگیش نیسن نیکودکان ب انهیاقدامات مخف

 گریشته شدند دک یستیترور  اتیکه در عمل نیوالد نیاز ا یاریو بس دیاز هم پاش نیکانون خانواده ها در گروهک منافق بیترت نیبد

 تیکه ظرف یسرنوشت کودکان بود، آن دسته از کودکان دهیپد نیا گری. اما بعد دندیوقت نتوانستند فرزندان خود را مالقات نما چیه

 یقرار گرفتند تا در مواقع لزوم جهت اجرا یدتیو القائات عق ینظام یتحت آموزش ها گرید یداشتند در کشورها یمناسب یآموزش

 .رندیدر عراق مورد استفاده قرار گ یستیترور اتیعمل

 "عودپدر مس"که مفهوم خانواده را فقط در  دندیآموزش د یر گرفتند و به گونه اقرا یکودکان از آن به بعد تحت القائات ذهن نیا

به عنوان  نداشتند یکه فرزند یبه اتباع خارج ایهواداران خارج کشور قرار گرفتند و  اریدر اخت ای زیکودکان ن یدانستند. مابق یم

 شدند. یم هفروخت یفرزند خواندگ

در  زیدختران کم سن و سال توسط پدرخوانده ها ن یجنس یها تیخبر آزار و اذ یرفت که حت شیکودکان تا بدانجا پ نیا سرنوشت

 شد. یم دهیعراق شن
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 از قاچاق انسان یدیهفتاد و فصل جد دهه

گروهک را به خطر  نیا اتیرابطه شدند که در واقع ح نیدر ا یو بحران رویدر ن یدیشد زشیدچار ر نیدهه، منافق نیشروع ا با

کردند  یم افتیدر یرا که از صدام بابت مزدور یشود و مبالغ یمحسوب م نیمنافق یتنها عامل بقا روهایکه تعداد ن رایانداخته بود ز

 یطه مزدوربه واس ستیگروهک ترور نیاز ا رانیطرف و نفرت مردم ا کیموضوع از  نیداشت. ا روهاینبا کثرت  یمیمستق یوابستگ

و مبارزه کارگر نباشد و  یبه اسم آزاد یمیقد یروش ها گریسبب شد که د گریو عراق، از طرف د رانیصدام در زمان جنگ ا

 بپردازند. یگرید یبکاریبه فر رویجذب ن یبرا دیبا نیمنافق

ح که با طر نیبود. در ا یخود رجو ماریکه در واقع حاصل ذهن ب دیرس بیبه تصو یکمبود، طرح نیا نیتأم یمنظور و برا نیهم به

صورت  رانیا یو شرق یغرب یدر مرزها یو حت هیو به خصوص ترک هیهمسا یگروهک در کشورها نیدالالن و مزدوران ا یهمکار

راق و داده و با وعده کار در اروپا به ع بیشوند را فر یکردن کار از کشور خارج م دایقصد پ بهرا که  یانیرانیگرفت، بنا شد که ا یم

 تافیدر یکه در ازا یانیمحدود نشد و قاچاقچ رانیا یبه خارج از مرزها یگر یو قاچاقچ یکار بیفر نیف وارد کنند. البته ااشر

وده و به را جذب نم ییها رویو به وعده کار، ن یبکاریبا فر زین رانیا اخلکردند در د یکار اقدام م نیبه ا نیکالن از منافق یمبالغ

 کردند. یپادگان اشرف منتقل م

آشکار  یه خوبرا ب دهیپد نیبودند، ابعاد ا وستهیپ نیبه منافق بیترت نیگروهک که به هم نیجداشدگان ا یها یبه افشاگر ینگاه

اعمال  سازمان نیا یو اعضا رانیمردم ا هیاست که بر عل نیمنافق تیاز اسناد جنا گرید یهر حال قاچاق انسان برگ به... سازد. یم

 قرار گرفت. یمقاله مورد بررس نیدر ا یشده است که به صورت اجمال

 قاچاق انسان انیقربان

                    ۶شاهد  -و قاچاق انسان  نیمجاهد

سازمان خوردم. هوادارها به من گفتند که  یرفتم و به تور هوادارها هیهستم بچه مرودشت. به عنوان کار به ترک یحسن اخالق من

ار بردند که ک بی. ما را به فریکن یم یاسیس تیفعال مانیاروپا و آنجا برا متیفرست یما م یو شش ماه در سازمان بمان یاگر برو

دارند  ت،سیخبرها ن نیکه نه ا میدیاشرف د یبه عراق بردند و بردنمان تو هیکه ما را از ترک نیخارج. بعد از ا میبعد از آن طرف برو

 یقابل تحمل بود، همه اش جنگ اعصاب و جنگ روح ریکنند که غ یخودشان م یاز دستگاه ها یسر کیبا زور و فشار ما را وارد 
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ت ا با خانواده ات، با زن و بچه ،یدیجنگ یم دیبا زیخودت، با همه چ رونیبا درون خودت، با ب یدیجنگ یبا خودت م دیو ... بود. با

دادند  یکردند و داشتند مغزمان را شستشو م یم یکش غیو با فشار جمع ت یبردنمان سر غسل هفتگ یبه هر صورت با فشار و زور م

 کردند.  یم تمانیو اذ

و  ییکایکمپ آمر یو رفتند تو رونیمصاحبه ها را شروع کردند، بچه ها از سازمان زدند ب یسر کیها آمدند و  ییکایکه آمر یوقت

 یسازمان خودزن یها سیسرو یرفتند تو ی. من آنجا شاهد بودم که بچه ها ممیما هم با زور و ضرب و فشار از سازمان جدا شد

هر  دادند. به یبودم که داشتند سر ما انجام م زهایچ یلی. من آنجا شاهد خدندیرس یم یودکشکه به مرز خ ییکردند و تا جا یم

چون با  رون،یب مییایاز آنجا ب یخواستند ما به آسان ی. عوامل سازمان نممیماه ماند 02آنجا  میها رفت ییکایصورت به کمپ آمر

ند که ما کرده و گفت یهمدست کایگفته بود که سازمان با آمر یمیقد یاز کادرها یکیکه  دمیها همدست بودند. من شن ییکایآمر

 کردند.  از بچه ها فرار یلیخ میدیرا که شن نیا رون،یب ندیایب دینفرات را نگذار نیاما ا م،یریگ یرا به عهده م تانیزهایچ یلیخ

شد.  یدورمان محاصره م میفرار کن میخواست یکه م نیبه محض ا م،یفرار کن میتوانست یخود کمپ هم جاسوس داشتند، نم یتو

با  کایلباس ارتش آمر یبود به نام هومن که به تمام معنا رفته بود تو یاز آن نفرات کس یکیجاسوس داشتند،  یهر کمپ یتو

ع جم نیگذاشتند ا یو نم ییکایکمپ آمر یاز خود سازمان بودند که آمده بودند تو ههم از بچه ها بودند ک یعده ا کیپدرش، 

شتند ما ... داکایگفتند اروپا... آمر یوغ مکه داشتند به آن ها در نیا لیکردند به دل یم یکمپ هم بچه ها خودزن یتکان بخورد. تو

 رانیا زمانیعز هنیخبرها آزاد کرد و به م یاز خدا ب نیا گما را از چن یاسالم یداشتند به هر صورت جمهور یرا با فشار نگه م

 .میرو یمان م یدنبال خانه و زندگ میدار یو به سالمت میبرگشت

               ۵ شاهد –و قاچاق انسان  نیمجاهد

با  30 ید 01 خیدژ. من در چابهار دنبال کار بودم و در تار نیشهرستان شاه یغرب جانیهستم از استان آذربا یفرهاد پورمشک من

ند خواه یخلق م نیکار به پاکستان بردند، بعد آنجا معلوم شد که به سازمان مجاهد یسازمان آشنا شدم. آنها مرا برا یرابط ها

 نیبه سازمان، بعد گفتند کار ما ا می. آنجا هم وصل شدمیو از آنجا به عراق رفت هیو از آنجا به سور نبروند. از آنجا به کشور ارد

 01. خالصه ما را ول نکردند و همانطور نگه داشتند تا بعد از میجدا بشو میخواه یو م میبمان نجایا میخواه یما نم میاست. بعد گفت

 یاسالم یحکومت جمهور لیماه از آنجا آمدم و تحو ازدهیرفتم. بعد از  هایکائیآمر پآنجا بودم از آنجا جدا شدم و به کم ماه که
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. من مبارزه را خودم انتخاب نکرده میهست نجایو ا میاالن هم آمد میاز آنها جدا شد میشدم که با مقامات دولت عراق مصاحبه کرد

 ..بودند. دهده بودند، آنها به اسم کار ما را برمن آنها انتخاب کر یبودم. برا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ۱۳۹۵آذر  ۲۲  -انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی  

 به نام خداوند بخشنده و مهربان

سالم بر تنها برادرم یوسف خوب زمانی. امیدوارم در سایه ی خداوند منان خوب بوده باشی و هر  

 جا باشی خوش و خرم باشی.

چند سال، من چند بار به عراق آمدم و کسانی به نام سازمان مجاهدین خلق که تو را در طول این 

زندانی کرده اند اجازه مالقات ندادند. مدتی پیش متوجه شدم که تو را به آلبانی برده اند و خوشحال 

 شدم.

ذشت فکر کردم از آنجا با خواهرت تماس برقرار خواهی کرد و خوشحالم خواهی نمود ولی بعد از گ

ماه ها انتظار کشنده این آرزوی من برآورده نشد. آیا تو در آلبانی هم مانند عراق از هیچ نوع آزادی 

 برخوردار نیستی؟

سال از اسارت تو می گذرد. اینک  ۲۹نگرانی دوباره وجودم را فرا گرفته و خوابم مختل شده است.  

و چون با عشق تو زندگی می کنم من تحمل دوری، نشنیدن صدایت و نرسیدن نامه ات را ندارم 

 خیلی بی طاقت شده ام و می خواهم که هر چه زودتر با من تماس بگیری.

خواهرت معصومه خوب زمانی  -قربان تو 

      برادرش به زمانی خوب معصومه خانم ی نامه

 آلبانی در
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 یمسعود رجو یخودکامگ یقربان یابانیخ یموس

 

     ۶۹۳7بهمن  ۱  -نجات مرکز خوزستان   انجمن

خلق  نیسازمان مجاهد یو از بازماندگان کادر مرکز یکادر رهبر یاصل یاز اعضا یکی یابانیخ یموس 0021بهمن سال  09 روز

 کشته شد. یانقالب اسالم تهیسپاه و کم یروهایبا ن یریدر قبل انقالب در درگ

باز  یجومسعود ر یو قدرت طلب یتاز کهی یدانستند راه برا یم رگذاریاز رهبران قدرتمند و تأث یکیکه همه او را  یابانیمرگ خ با

عمالً  یاسیکه بر اساس اسناد به دست آمده از ساواک شاه توانسته بود جان سالم به در ببرد با انحالل دفترس یشد و مسعود رجو

 نمود. لیخود تبد یکنترل ذهن حول رهبر خربفرقه م کیسازمان را به 

 یزنده بود چ یابانیخ یکه اگر موس دندیپرس یبهمن اعضا از خود م09 دنیفرقه و به هنگام فرا رس نیاسارت در ا انیسال یط در

بت به مناس عیکه در قرارگاه بد ییاز نشست ها یکیماند. در  یم یباق کیزماتیدر موضع رهبر کار یمسعود رجو ایشد و آ یم

کرد که  اشاره یدر حضور رجو یسازمان، به نکته ا یمیقد نیکاله )صمد( ازمسؤل اهیس محسنبار  نیاول یبهمن برگزار شد برا09

 یابانیخ یه موسب هیکه در زعفران یگاهیبار فاش ساخت که پا نینخست یکاله برا اهی. در آن جلسه سختیرا برانگ یلیشک و ظن خ

مورد استفاده قرار گرفته بود و سرخ و لو رفته بوده است.  رجمهو سیصدر رئ یو بن یمسعود رجو یاختصاص داده شده بود قبالً برا

خانه  در آن یگفت که اگر موس یستادها و افراد رده باال شرکت داشتند محسن خطاب به رجو نیمسؤل یدر آن نشست که تمام

ت دانس یکه م نیا رغمیلع ینشست مشخص شد که شخص مسعود رجو نیهم انی. در جرمیخورد یضربه را نم نیرفت ا ینم

را صادر کرده  گاهیپا نیدر ا یابانیخ یتوانست سرخ و لو رفته باشد دستور استقرار موس یصدر م یاستفاده او و بن لیبه دل گاهیپا نیا

شده بود گفت قسمت و ضرورت مبارزه  یمحسن دست پاچه و عصبان یلحن افشاگر نیکه از ا یطیدر پاسخ و در شرا یاست. رجو
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محسن را به  حال یحساب گیموسوم به د ینشست ها انیکه در جر دمی. بعدها شنمینقطه سازمان فدا کن نیترکه از باال دیطلب یم

 گاف گرفته بودند. نیخاطر ا

و قجرعضدانل میاعالم مسؤل اول شدن مر انیشد. در جر یمورد خالصه نم کی نیبه هم یابانینسبت به خ یرجو ظیو غ نیک

انو زده و سجده ز میبود که در مقابل عظمت مر نیاش ا یکیولوژیدیا فهیوظ نیزنده بود بزرگ تر یابانیخ یاگرموسگفته بود  یرجو

و او را مسئله دار کرده بود. در  امدیخوش ن یخواهر موس یابانیخ نایها و از جمله م یلیخ قبه مذا یحرف رجو نیشکر به جا آورد. ا

نشست  شیراباالتراست ب یاز موس میمر یکیولوژیدیو ا یالتیکه او را مجبور کنند اذعان کند مراتب تشک نیا یبرا یاسیستاد س

فته او را گر یها تیمسئول هیماه کل کیهمراه بود. در حدود  ادیاز آن ها با فحش و داد و فر یگذاشته بودند که برخ یمستمر یها

 یها هیال یکه با شرکت تمام یاو را به نشست عموم تیو در نها ردیبحث ها را بپذ نیاش کردند تا ا زولهیبنگال ا کیبودند و در 

 نایم مکند که البته در آن نشست ه اعتراف یبا موس اسیباالتر او در ق تیو صالح میمر تیشد آوردند تا به حقان یسازمان برگزار م

 دارد. شتریب قیبه فکر و تعم ازیموضوع ن نیفهم ا یگفت برا یابانیخ

اخص شان است، ش یتوان نظام ایآن ها و  یاعضا نه سابقه و پروسه مبارزات تیداد شاخص امروز صالح حیدر آن نشست توض یرجو

نقطه مزاحم و  نیاسم و رسم ها در ا ایو  یسابقه ها و تجارب کار نظام نیبودن است. ا یاست و از خود ته یامروز ذوب در رهبر

 یابانیخ یموس نیزرکش مرد شماره دو و جانش یبود که عل دگاهید نیهستند. بر اساس هم بو انقال یمانع وصل افراد به رهبر

 یهمانند مهد ینیمسئول ایو  دیصادر گرد ی( انقالب از طرف رجویابتدا خلع رده و سپس حکم اعدامش به جرم رجس )نا پاک

در مقابل  نیکه حاضربه تمک یمرد یا زن ایزن و  نیمسئولاز  یاریبس ایقرار گرفتند و  ی)فرمانده فتح اله( مورد غضب رجو یافتخار

ازمان توانست س یم نیچن نیا یزنده بود مسعود رجو یابانیاگر خ یکنار گذاشته شدند. به راست یاو نشدند از مناصب سازمان

فرقه  کیازمان به س دنکر لیو تبد یضد انقالب یسیبکشاند و خودش با دگرد گانگانیبه ب یو وابستگ انتیخ یرا به واد نیمجاهد

 آن گردد. زیخون ر کتاتوریمخرب کنترل ذهن رهبر بال منازع و د

 یاکرام یعل
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 (۵) "فرقه ها یدر روان شناس ییها، جستارها هیدر قلمرو سا"از کتاب  یفراز

 ینیشاه حس هیو سم یاحسان احمد نوشته

 ۶۹۳7 دی ۵۱ – مرکز نجات انجمن – یمحمد

 دوم قسمت

 

 یتفکر فرقه ا یها سمیو مکان اصول

منطبق  زید و نباش یساختار یها یژگیاز و یحائز برخ دیگروه با نیا مییگروه، عنوان فرقه را اطالق نما کیبه  میکه بتوان نیا یبرا

   …آن است یشخص محور دیاصل هر فرقه، شا نیتر یو محور نیاداره شود. مهم تر یتفکر فرقه ا یها سمیبا اصول و مکان

وش ها بهره ر ریسا ایو  یاسیس غاتیتبل ،یارتباط جمع لیکه شخص از وسا دیآ یبه وجود م یوقت تیشخص شیک ،کلی طور به

 ییها شیاها و ست یچاپلوس قیکار غالباً از طر نیکند. ا جادیا ییشبه خدا یال، قهرمانانه، و گاه دهیا یتیتا از خود شخص ردیگ یم

 .ردیپذ یکه امکان انتقاد کردن از آن ها وجود ندارد صورت م

که وبر  است یزیمشابه آن چ تیشخص شیعرضه کرد که در آن ک تیاز حاکم یسه جانبه ا یوبر جامعه شناس، طبقه بند ماکس

 شیکه ک تفاوت نیاست، با ا یمشابه اسطوره پرست تیشخص شیکند. ک یم ادی( کیزماتیفرهمند )کار تیاز آن به عنوان حاکم
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بر رهبر  یکه مبتن ییکه فرقه ها افتیشود... ماکس وبر در یم جادیا یا نهرسا غاتیو تبل یارتباط جمع لیتوسط وسا تیشخص

 کنند.  یرا دنبال م دیجد یزماهایکار یساز نهیو نهاد جادیا ندیهستند، غالباً فرا کیزماتیکار

 نیمعرفت شناسانه است، و منظور او از ا یفرقه، همانا فردمحور کی یاصل یژگیکرد که و یجامعه شناس استدالل م سیوال یرو

موماً فرقه ها ع س،یوال فیندارد. بر اساس تعر یمرز مشخص چیه شیاز اعضا کیفرقه بر هر  کیاصطالح آن بود که حوزه اقتدار 

 یارانحص ریندارند، اهل مدارا هستند، غ یسمت مشکالت اعضا است، ساختار منسجم بهشان  یریهستند که جهت گ ییگروه ها

 عیرس شانیاعضا تیلغو عضو ایو  جادیندارند، ا راعضایاعضا و غ نیب یدارند، مرز روشن شانیاز اعضا یاندک یاند، درخواست ها

 یفرقه ا طیاست که فرقه ها محصول مح یمدع سیشان مبهم است. وال یاعتقاد یندارند و مرزها یداریاست و اعتقادات پا

 هستند. 

 .میکن یاشاره م فرقه  کی یساختار یها یژگیو نیمهم تربخش به  نیا در

 کنترل ذهن •

 کند یم هیرا توج لهیهدف، وس •

 به رهبر فرقه صداقت نشان داد دیفقط با •

 شده: ما و آن ها میبه دو گروه تقس ایدن •

 (یمعرفت ییدر فرقه است )انحصارگرا قتیتمام حق •

 نجات( ییرستگارند )انحصارگرافقط اهل فرقه  •

 مواهب را دارد یاز همه  یرهبر فرقه استحقاق بهره مند •

 دارد یبه رهبر فرقه بستگ یکینزد ای یافراد به دور یبد ای یخوب •

 بنگر نه به گفته ندهیبه گو •

 است زیهمه چ یکننده  نییتع ط،یشرا •

 مقصرند نه رهبر فرقه گرانید یطیتحت هر شرا •

 همه یبرا هینفر، تنب کی یبرا قیتشو •
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 خطراند نیشتریافراد در معرض ب نیتر کینزد •

 به همه( یتیهمه خائن اند مگر خالف آن ثابت شود )نگاه امن •

 چیه ایهمه  •

 یمستقل فرد تیعدم هو •

 نفر کی یهمه برا •

 (یجزئ قیبه مصاد یمتعال میمفاه لیاز عالم )تقل ییراززدا •

 به انسان ینگاه ابزار •

 ذهن: کنترل

( را به راه ACMکه جنبش ضد فرقه ) ییشکل گرفت. سازمان ها یفرقه ا یگروه ها هیسکوالر عل ی، جنبش0971دهه  لیاوا در

د بودند که خانواده ها معتق نیداده بودند. ا رییفرقه ها تغ نیبه ا وستنیخود را با پ نیبودند که د یکسان یانداخنتد غالباً خانواده ها

 .ستندین شانیدر زندگ یچندان راتییتغ جادیقادر به ا دشانبه خواست خو زانشانیعز

وفادار  یدانستند که برا یم نینظر خانواده ها را ا نیا لیکردند، دل یحوزه کار م نیکه در ا یاز روانشناسان و جامعه شناسان یبرخ

 خود را شست و یکه فرقه ها اعضا شهیاند نیاستفاده شده بود. ا یمغز یشست و شو یفرقه ها از روش ها ینگاه داشتن اعضا

تر جنبش ضد فرقه از روش  یافراط یها هیدر ال یشد. حت لیواحد منتقدان فرقه ها تبد ونمضم کیدهند به  یم یمغز یشو

 نیو در ب یارتباط جمع یشد. در رسانه ها یم ادیمرسوم  یروشفرقه ها به عنوان  یاعضا یاجبار ییموسوم به برنامه زدا ییها

استفاده  سوء ،یمغز یشست و شو ،ییچون آدم ربا یاقدامات ادآوریلغت  نیکرد. ا دایپ یمنف یمفهوم ضمن "فرقه"عموم مردم، لغت 

 بود. یکشتار جمع زیمجرمانه و ن یرفتارها ریو سا یسوء استفاده جنس ،یروان

گردد.  یفرقه به کنترل ذهن برم کی دیجد فیشوند. تعر یرا شامل م یمذهب یکنند که فرقه ها فقط گروه ها یافراد فکر م عموم

 شود. از یاطالق م "فرقه"کنند،  یاستفاده م رویمنحرف جذب ن یکنترل ذهن و روش ها یها وهیکه از ش ییگروه ها یبه همه 

وه، ها هستند که از گر وهیش نیشود، اما هم یروش ها استفاده م نیپوشش ا یبرا یظرف نوانمذهب، غالباً به ع کی ینظام اعتقاد

 سازند. یفرقه م کی

 یکنترل کردن اعضا یاست که رهبران فرقه برا یروانشناخت یاز روش ها یرشته ا یذهن به معنا کنترل

 یها کنترل ذهن افراد را به ربات گری. به عبارت دستین زیسحرآم یا لهیبرند. کنترل ذهن وس یخود به کار م
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فرقه،  یااعض یبر رو انهیمخف راست که به طو یا رصادقانهیغ ریکند بلکه تأث ینم لیکنترل از راه دور تبد

شود،  یها نشان داده م لمیقابل مقاومت باشد که در ف ریغ یروین یاز آن که نوع شتریکنترل ذهن ب نی. بنابراشود یاعمال م

 یرویا پاگر از م": ندیگو یروند و م یعضو نشانه م کیرا به سمت  "کنترل ذهن"اسلحه است. رهبران فرقه اسلحه  کیبه  هیشب

 ."یخور یدر تجارتت شکست م ،یاگر به ما پول نده"،  "یرو یبه جهنم م ،ینکن

 برانره یکه غالباً از سو "یاسلحه کنترل ذهن"خلق،  نیسابق فرقه مجاهد یاعضا یطبق شهادت ها بر

شدن توسط مقامات  ریدستگ"، "رانیا میاعدام شدن توسط رژ"شود هراس است از  یفرقه استفاده م

 یکرو ف یمشکل دار که مسائل جنس یبرچسب خوردن به عنوان فرد"، "رانیو بازگردانده شدن به ا یعراق

 "دارد.

به  شیکنند که گرا فیتعر یدارند که فرقه را به منزله گروه نیبه ا لیجنبش ضد فرقه، تما ی...منتقدان فرقه ها، مثالً اعضا

از:  شوند عبارتند یبرشمرده م یفرقه ا یرفتارها یکه برا یا ژهیو یدارند. عامل ها شانیکنترل اعضا ایاستثمار و  ،یدستکار

 شده از جهان خارج( و زولهیجدا )ا یساختار کمون انه،یو به شکل اقتدارگرا یساختار ذهن یاردستک قیاعضا از طر یکنترل ذهن

 و بقا در طبقه متوسط جامعه... ن،یمنظم تلق یبرنامه ها د،یشد کیدئولوژیا غیخواه، تبل تیتمام

رل تحت کنت یعوامل خارج یبرخ قیتوان به صورت خودکار، از طر یفرد را م کیآن است که ذهن  انگریدر واقع ب "کنترل ذهن "

خود را در درجه اول  یفرد کاشت. هر فرقه اعضا کیدر ذهن  کیپنوتیو ه یتوان به طور مصنوع یار را مکه افک نیا ایقرار داد و 

ستفاده از ا یها تیکه فرد محدود نیکند تا ا یدر ذهن آنان کنترل م یسلسله مراتب ینظام اعتقاد کی نیو تلق جیترو قیاز طر

 است. یفعال در کنترل ذهن فرقه ا یخود عامل اصل ،ینظام اعتقاد نی. اندیرا برگز یکیزیو ف یخارج یروش ها

و روابط  یابیبازار یها کیاز تکن یتجار یکنند. شرکت ها یم یابیدهند و بازار یخود را فعاالنه رواج م یاعتقاد یها نظام ها فرقه

 یادیتا حد ز زیکنند و فرقه ها ن یاز محصول و خدمات خود به مصرف کنندگان بالقوه استفاده م یآرمان ریتصو کی غیدر تبل یعموم

از  یاست که محصوالت هر کدام، و تبعات ناش نیبا فرقه ا یشرکت تجار کیحال، تفاوت  نیدهند. با ا یکار را انجام م نیهم

 یعنی، شود یم یابیفرقه بازار کیکه توسط  ی"محصول"و نامحسوس دارد.  یکامالً ذهن یتیو استفاده از محصولشان، ماه دیخر

 هستند. ینظام اعتقاد نیاز ا یاست که بخش راههم یا یرفتار یآن، با نگرش ها و برنامه ها یام اعتقادنظ

کنند،  یشخص عمل م کیکه فرقه ها در ذهن  تیواقع نیکنند. ا یفرد، عمل م کیها درون ذهن  فرقه

 اریآن بس یریکردن و اندازه گ فیاست که تعر یزی( چیآگاه ایدارد. ذهن شخص ) یدر پ یاریعواقب بس

مرسوم  یاشخص با استفاده از روش ه کیدر  یو تحوالت ذهن راتییرو، سنجش تغ نیدشوار است و از ا

 ناممکن است... باًیتقر ،یو نظر یعلم قیتحق
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ه از آن هستند بلک یرایرود نه تنها پذ یشود که تصور م یاعمال م یشده ا نشیافراد گز یذهن، تنها بر رو دیکنترل شد عموماً 

 ای یعمل یمهارت ها دیشا ای یرابطه جنس ایاوقات، پول  یگاه زیچ نیبرخوردارند که رهبر گروه خواهان آن است. ا یا ژهیو زیچ

اعضا به طور خاص  تی. اکثرردیگ یفراهم آوردن پول، مطلوب رهبر گروه قرار م ایاست که به منظور گسترش گروه و  یتجار

ده باشد، ش ریدرگ یتر یسطح زانیکه به م یشوند. شخص یداده م یمغز یشست و شو یو نسبتاً به آرام ستندیموضوع هدف ن

که به  طور خاص موضوع هدف  یی. اعضاابدیباست دشوار  انیدر جر تیممکن است اعتقاد به آنچه را که در سطوح متعهد عضو

که گروه را  دارند لیتما رند،یتر آن قرار بگ رهیآن که در معرض سمت تگروه برخوردارند بدون  یو دوست یو آنان که از گرم ستندین

 کی توان به عنوان یم ،یمثبت و حام یاعضا نیوادارد. از ا یو شگفت ریافراد را به تح نیخوب بدانند و انتقاد از آن ممکن است ا

 یم یصورت، به سادگ نیاستفاده کرد. در ا دیجد یگروه و جلب اعتماد اعضا هیمقابله با هرگونه اتهام عل یبرا یسپر روابط عموم

 اعتبار ساخت. یتوان بر منتقدان فائق آمد و انتقاداتشان را ب

قابل است که از طرف م یدیفرد در برابر افکار و عقا میمدت از اقناع و تسل یروند طوالن کی یمغز یشست و شو گر،یعبارت د به

 بلند مدت باشد. ایافراد ممکن است کوتاه مدت  یریپذ نیند بسته به تلقرو نیشود. ا یم قیبه صورت مداوم به او تزر

    

 

 (یدربند فرقه رجو رانیاس از یخواهر احمد سرخ) یسرخ بایخانم فرمرحوم 
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 نیمنافق اتیدرباره جنا یلمیف «مروزین یماجرا» لمیف

 

 نی. در ااست یمحمود رضو دیس یکنندگ هیو به ته( نمای)کارگردان جوان س انیمهدو نیساخته محمد حس «مروزین یماجرا» لمیف

 راحمدیام ،یانیک ندایل ،یدهقان ایمح ،یمهر نیپرداز، حس نیزم یفر، مهد یحجاز یاحمد مهرانفر، هاد ان،یقیمهرداد صد لمیف

 مرغیس یدر بخش سودا «مروزین یماجرا» لمیپردازند. ف ینقش م یفایپاکدل به ا یو مهد یتجواد عز ،یهاشم نیرحسیام ،ینیقزو

 کند. یرقابت م گرید لمیف 17فجر با  لمیجشنواره ف نیو پنجم یس

که از  یخیپرداخته است. تار 0021پر التهاب سال  یروزها یعنیمعاصر کشور،  خیاز صفحات تار یکیبه  انیمهدو نیمحمد حس 

آن در  یبردارلمیساخته شد. تمام ف یداستان یلمیاش فو هفت سال درباره  یکه پس از س نیمغفول مانده تا ا نمایس ییچشم جادو

 لمیف نیدر ا یستیترور یافراد و انفجارها یاز جمله ترورها نیگروهک منافق اتیجنا یتهران و اطراف شهر انجام شده است. بازساز

 انجام گرفته است.  یبه خوب

مردم  هیعل یشمار یب یها تیروزانه به جنا نیاست که در آن گروهک منافق یا پرآشوب و پر از حادثه یروزها تگریروا لمیف نیا

 نیمواجه سازمان منافق س،یاز پار «یمسعود رجو»و بازگشت « صدر یبن»پس از عزل  0021زدند. در سال  یدست م نیو مسئول

دام به اق ع،یوس یدر ابعاد نیکه جوخه ترور سازمان منافق یشود. سال پرآشوب یم یفاز نظام اردخلق( با نظام، و نی)سازمان مجاهد

درباره  را برعهده داشت. متأسفانه رانیدر ا نیمنافق ینظام یفرمانده «یابانیخ یموس»کرد. در آن مقطع پر التهاب  یابانیخ یترورها

 ساخته نشده است. یوردرخ یمستندها اق،سازمان نف یابانیخ یپرالتهاب و اعدام ها یآن روزها
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 لمیرا از ف یتواند لذت کاف یم ستیکه با آن روزها آشنا ن یکند و مخاطب یم حیتشر اتیآن  روزها را با جزئ عیتمام وقا باً یتقر لمیف

ورد کند. در م یو پژوهش م قیوادار به تحق یریکند و مخاطب را مثالً در مورد مسعود کشم یهم م طنتیش یکم لمیببرد. اما ف

به  لمیبل از فمستند ق نیا دنیساخته شده است که د ییجواد موگو یبه کارگردان« پرونده نا تمام»با عنوان  یمستند خوب یریکشم

بلکه  ست،یکند ضعف ن خیمخاطب را وادار به مکاشفه در تار یلمیکه ف نیکند. ا یم یانیکمک شا یریلذت کشف گره مسعود کشم

 .دیآ یبه چشم م شتریب لمیعظمت ف

تر محسن دک یشفاه خیتار»کتاب  ،یابانیخ یمرتبط به موس عیو وقا مروزین یمخاطبان ماجرا یآگاه شیافزا یمرجع برا نیبهتر

 نیقابل استناد است. ا اریباشد که بس ی( م117تا  239)صفحه  «یاسیس یجلد اول با عنوان دوران مبارزه؛ بحران گروه ها ییرضا

بلکه  ست،ین خیاز تار ینسب یا هیواگو مروزین یکه ماجرا افتی میدرخواه میرا اگر مرور کن ییمحسن رضا یبخش از خاطرات شفاه

 لمیز متن فآن ها را ا یو چگونگ یستیتواند چ ینسبت به سازمان نفاق م یمخاطب با داشتن شناخت نسب یعنیاست.  خیخود تار

 درک کند.

گ شده است، تن شانیدلمان برا یلیخ ینبوده، ول نمایو در س میاست که دوستش دار ییعملگرا یکمال بچه حزب اله لم،یف نیا در

 . کمالدیآ یکوتاه نم یلحظه ا شیتحقق آرمان ها یاست. جان بر کف دست دارد و برا یپوست و گوشت استخوانش حزب اله

ند حتماً اکه دهه شصت را با همه وجود درک کرده ییکند. آن ها یم یجاررا در چشم  کاست که اش لمیکاراکتر ف نیزتریانگشوق 

از آن ها جام  یاکردند و عده یم یزندگ نیسرزم نیدر ا افتهیکمال  یکمال تنگ خواهد شد. چقدر کمال کمالگرا یدلشان برا

گذرانند.  یم شانیهارا با نوه  یاند دوران بازنشستگ اندههم که م یلیاند و عده قلنشسته  لچریو یرو یگریعده د دند،یشهادت نوش

را از  ینیخم یبو میتوانست یخاص بودند، چون م یلیها خاما آن کمال  میدر صف انقالب دار یاریجوان بس یها امروز کمال

 .میوجودشان استشمام کن

 نیدور )ارسطو( تا امروز ا ینکته بارز و برجسته از گذشته ها نیاول ست؟یچ "مروزین یماجرا" قیعامل توف نیتر مهم

که  یلمسازیاست. ف یساز« بدمن»استاد  وودیضد قهرمان آن است. هال ،یهر درام یعامل قدرتمند نیتر یبوده و هست که اصل

 ونیچه دارد و شده، مدهر مروز،ین یقهرمانش پرجاذبه خواهد شد. ماجرا دیدتر یو جذاب بسازد، ب یاثرش را قو یمنف تیشخص

وذ و قدرتمند با نف ده،یچیپ ی. سازمانستین یو کارتون یاصالً پوشال نجایخلق در ا نیآن است. سازمان مجاهد« شر»بودن جبهه  یقو

 ییااند تا ج التیوفادار و در خدمت تشک شی. اعضاشدک ینظام آدم دارد و با تمام خشونت آدم م یباال یاست تا آنجا که در رده ها

 یجبهه منف یدهند. آدم ها یو مبارزه م یادامه زندگ «انوریس»زند و همه با  یکشتن خواهرش دست به انتحار م یکه خواهر، برا

وردن سازمان، و ضربه نخ  التیتشک یحفظ رهبر یبندند و برا یمردم را به رگبار م ،یروزیندارند و با اعتقاد به پ دیاصالً ترد لم،یف

ظلوم طرف م مروز،ین یاست که تماشاگر ماجرا نیهم یشوند. برا یرده باالتر از خود م یند و سپر بالکن یبه عشقشان پشت م

 یکف م شیکند و برا یم یجوان سازمان، با او هم ذات پندار یدر قلع و قمع بچه ها« کمال» یها یتندرو رغمیو عل ستدیا یم

 کند.   یم دایپ دیشود و مر یقهرمان ظاهر م لیشما بیترت نیزند. به ا
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که  یعدول و عبور کرده است. موضوع یالجورد دیدرباره شه تیمستند به واقع تیو کارگردان از روا سندهیچرا نو ستین معلوم

 توسط دادستان وقت یرجو یکردن پسر بچه  دایو پ هیحمله به مقر سازمان در زعفران یعنیهم آمده است.  ایپد یکیدر و یحت

 شده است، چرا؟ یینماباز نیاز ا ریغ لمیدر ف یول -انقالب 

 

 یمانیمعاصر است. معتقدم س خیبه خصوص تار یخیتار یها لمیمن ساخت ف یها یاز عالقمند یکی" :دیگو یم انیمهدو

آثار  نمایدر س دیندارند. با یاطالعات چیمعاصر کشور ادا نکرده است و جوانان ما نسبت به آن ه خیحق مطلب را نسبت به تار رانیا

ک اگر ش یبسازم. ب لمیمعاصر ف خیکشور به خصوص از تار خیمختلف تار یدهه ها رهساخت و من دوست دارم دربا یخوب یخیتار

 یجد اریبس میده یکه انجام م یکه نسبت به کار میهست یمعاصر خواهم ساخت... ما گروه خیدرباره تار یلمیبتوانم باز هم ف

 یاریبس قاتیحقت لمنامهینگارش ف نهی. در زممینک یم یاریدقت بس م،یفرست یپرده م یرو لمیکه به عنوان ف یزیو درباره چ میهست

ر واقع ما را بوجود آوردند. د یمناسب برا قیتحق طیکه شرا میصحبت کرد یبا افراد یرضو یو با استفاده از ارتباطات آقا میداشت

 یمال با افرادک اننداز کاراکترها م ینگارش برخ یت. براصورت گرفته اس یاریبس قاتیتحق لم،یف اتییهمه جز یتوان گفت برا یم

 یلیتخ لمیدر ف تیشخص نیکمال وجود دارد اما ا تیشخص یالبته ما به ازا م،یحضور داشتند صحبت کرد اتینوع از عمل نیکه در ا

 یستند که مه یاریشک بس یب م،یاعالم کن لمیافراد را در ف نیا یکه اگر قرار باشد اسام میبگو دیرا با نیشده است. ا زهیو درامات

  ".میکن جادیا یخطر ایآنها مشکل و  یکه برا میخواست یببرند و ما نم نیافراد را از ب نیبعد از گذشت سال ها ا اهندخو

          

 انیگردآورنده: عاطفه نادعل                                                                       
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 یدر آلبان یرجو ریعضو اس یوسفی یمحمد تق یمیاز خانواده صم کینزد دارید

 

     ۶۹۳7 ید ۴  -  النینجات مرکز گ انجمن

 شانیمحبوس است. ا یدر آلبان یاست که هم اکنون در اسارتگاه رجو یگرفتار در فرقه بدنام رجو یاز اسرا یوسفی یتق محمد

و روانه جبهه حق  دندیپوش یبه واسطه مادر، لباس رزم و وطن دوست یسالگ 03رودسر هستند که در سن  الکجانیاز گ 0022متولد 

 درآمدند. انیحمزه در منطقه مهران به اسارت صدام 10از لشکر 17/1/0021 خیباطل شدند و در تار هیعل

ما  یمتعاقب انعقاد قرارداد صلح ف یالکجانیگ یوسفیخاصه مادر چشم انتظارش مرحومه معصومه  یوسفیدردمند و کشاورز  خانواده

به وطن و کانون گرم و پر مهر خانواده  زشانیدهه شصت؛ در انتظار تبادل اسرا و بازگشت عز یروزها نیو عراق در واپس رانیا نیب

 نشستند.

م خانواده چش نیبه ا نیموسوم به سازمان مجاهد یبه فرقه رجو وستنشیو پ یخبر اغفال محمدتق یبازگشت یجانب آزاده ها از

 اوردین دوام شتریب کسالیدر غم و فراق جگر گوشه اش  یوسفیو غم و اندوه فراوان آنان را فرا گرفت. مادر  دیانتظار و دردمند رس

 .  دینمود و به آرامش رس میتسل نیجان به جان آفر یسالگ 11وطن فروش در سن  ئنخا یبر رجو نیو با لعن و نفر

الش و ت تیرا دارم و شاهد فعال النیدفترانجمن نجات گ یدر حوزه کار یوسفیکه افتخار ارتباط با خانواده  ده سال است شخصاً

 بوده ام.   یبازنشسته فرهنگ یوسفی رضایو بزرگوارعل ختهیوقفه خانواده خاصه پدر فره یب یها

 یوسفی ی. آقانمیدرد دلشان بنش یشان حاضر شوم و پا یمیکه در منزل گرم و صم دمید یبر خود واجب و ضرور شانیدعوت ا به

 یرابارها وبارها ب قتیحق "باب صحبت و درد دل را بازکردند و گفتند:  ییو خوش آمدگو یشوخ طبع و خنده رو ما بعد احوالپرس

 و یجب نگراندر غربت مو دیکردم شا یبه درگذشت مادرش نکردم چون که گمان م یمطلق اشاره ا یفرزندم نامه نوشتم ول
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سمت پانزدهم از همسرمرحومه من ق – افتهیبا خودم در مطلب مادران منتظران بدرود  یکه شما در هماهنگ نیشوم. تا ا شیناراحت

 شد. یدرگذشت شان علن هیو قض دیکرد یادی

رافتمندانه و ش یعاد یو صرفاً به زندگ مینبود استیاهل س کمیخانواده دور و نزد یاز اعضا کی چیبلکه ه یفرزند ارشدم محمدتق نه

 یزردگو موجب آ ختیمان را به هم ر ستمیها س ینزد رجو ی. خبر به اسارت رفتن محمدتقمیگذراند یروزگار م هیعال التیبا تحص

رزندم و چه ف یکه بارها و بارها نامه نوشتم چه برا دیها خودتان بهتر واقف یکندن فرزندم از رجو رشد. به خاط مانیفراوان برا

ن و سال و س یدو بار با وجود مشکالت زندگ نیشد. همچن ینجات هم اطالع رسان تیکه البته در سا یالملل نیاستمداد از مجامع ب

 یها و گل باران ما خانواده یرفتم. در قبال مهربان یبرتیگذشته به ل انزمست نیبه عراق ناامن و اشرف مضحمل شده و همچن ادیز

 دلم به حال تمام اسرا از جمله دمید یرا م یرجو یفحش، ناسزا وسنگباران گماشته ها ،یهتاک یچشم انتظار و طالب مالقات؛ وقت

را از آنان  یریگ میهم توان تصم ییگرفتار شده اند و البد مغزشو ییایبسته و ماف التیتشک کیسوخت که چگونه در  یفرزندم م

 الکجانیو بازگشت دلبندم به خانه وکاشانه اش در گ ییرها یکماکان من و خانواده ام برا فاتیتوص نیبا وجود ا کنیگرفته است. ول

 ".دیکن یسیمرا هم اسم نو یاعزام به آلبان یو از شما خواهش دارم برا ستمین ایرودسر کوتاه ب

 

است که  زیگتأمل بران یلیخ"فرزند خانواده در ادامه صحبت پدر افزودند:  گرید یرشته روانشناس لیفارغ التحص یوسفی یعل یآقا

با خانواده  یامکان و اجازه ارتباط تلفن ،یمثل آلبان ییکشور اروپا کیدر  یحت یرجو یو ارتباطات اسرا یچگونه در عصرتکنولوژ

و  چیدهد که امثال برادرم را ه یرا نشان م یوخانمانسوز رج التیمخوف بودن تشک یمنتها انگریب مرا نیخود را ندارند. هم یها

 یلیخانواده مان خ ،ی. به واسطه ظلم و جور رجوختندیمطامع جاه طلبانه خود ر یشان را پا یبه اسارت گرفتند و جوان انیپوچ سال

 چیکرد. ما به ه دهید بتیاز دست داد و ما را داغدار و مص یرا در جوان ششد و جان یقربان میدادند که در صدرش مادر نازن متیق

اشد که ب رانیو ملت ا ریاس یدر حق اعضا اتشیجنا یزود پاسخگو ای ریکه د دیو با میبخش یاعوان و انصارش را نم ،یعنوان رجو

 ".ستین ریآن روز د

شان  خانواده یفرزندشان؛ برا ییرها یریگیو استمرار تالش و پ یوسفیخانواده بزرگوار  یاز مهمان نواز یسپاس و قدردان ضمن

 طول عمر با عزت آرزو دارم. یوسفی رضایعل یآقا یو برا یسالمت
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 یسرکوب مخالفان درون یبرا یحربه ا ایچراغ خاموش 

 

     ۶۹۳7بهمن  ۶3  -نجات مرکز زنجان  انجمن

روه در گ نیدر خصوص راه و رسم رهبر منحرف ا یبرنامه ا یفرقه منحط رجو یآزاد یمایبه اصطالح س یونیزیدر برنامه تلو راًیاخ

کند  یت مگونه برداش نیفرقه را نشناسد ا نیا یپخش شد که واقعا اگر کس کیدر مقاطع حساس و استراتژ یبرخورد با افراد ناراض

 رامونیپ یحاتیزند. الزم دانستم تا مختصر توض یموج م یدیآن هم از نوع توح یدمکراس یورج التیدر درون تشک ییکه گو

به  یگرفتند بدهم. در مراحل ییبه جدا میکه در مقاطع مختلف تصم یدر مواجهه با افراد ناراض یشخص مسعود رجو یبرخوردها

در  آوردند و یباقرزاده گرد م ایاجتماعات اشرف  سالنشد همگان را در  یم دهیفرقه واپسگرا که نقطه عطف نام نیقول سرکرده ا

 نیحس از امام یرویکرد که با استعانت و پ یخطاب به جمع حاضر نطق م یشرم یدر کمال ب یرجو یاتغیتبل یها نیمقابل دروب

ه رسم تحمل کنند ب اآن دوران ر طیتوانند شرا یکه نم التیاز افراد تشک یو امکان وجود برخ یفعل ریخط طی)ع( با توجه به شرا

صف فرقه را ترک  یتواند به راحت یمرحله را ندارد م نیو هر آن کس که تاب و توان ا میکن یچراغ ها را خاموش م دان،یسرور شه

 گونه نشست ها موضوع و نیا انیها بود. پس از پا نیدورب یجلو یها صرفاً جهت بازارگرم یژست ها و ظاهر ساز نی. البته ادینما

کنم. در سال  یعرض م یه چند نمونه از آن را  جهت روشنگررا شخصاً شاهد بوده ام ک یکامالً متفاوت بود. موارد متعدد ویسنار

ه به ک یو متعاقباً موضوع چراغ خاموش را مطرح کرده بود برخ ینام گذار رانینظام ا یکه سرکرده فرقه آن را سال سرنگون 0077

ررات فقط تکرار مک زین ندهیآ یبرده و همه آن ها متفق القول بودند که نه امسال بلکه سال ها یرهبر فرقه پ تیوضوح به دجال

را فراموش کرده و  نیباره راه و رسم سرور آزادگان آقا امام حس کی یدانم چه شد که رجو یکردند و نم ییاست و بس، اعالم جدا

طرح خواهم نمود در  زیشان را ن یاسام یدر مقاالت بعد اشدافراد را که اگر الزم ب نیاز ا یبرخ میو همسرش مر یبه دستور و

 یافراد حاضر در آن مقر  پس از دشنام ها ریسا نیفرمانده محور جمع کرده و ب یعباس هیرق یبه سرکردگ 2صبحگاه محور  نیزم

ه تنها گناه شان افراد را ک نیا یانسان تیشخص لهیوس نیشود و بد گرانیتا عبرت د ختندیبه دار آو کیزشت و زننده به صورت سنبل

و زن او پشت ژست چراخ خاموش چه ها که  یاست. رجو ارینمونه ها و موارد بس نینمودند. از ا عییگونه تض نیبود، ا ییاعالم جدا

 .میکن یمحول م خیآن را به تار یو البته قضاوت و حکم اله اوردندیبر سر جدا شدگان ن
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 یتسیترور یو فرقه ها سمیبا مقوله ترور یغرب یبرخورد دو گانه کشورها

 

  ۶۹۳7 بهمن ۶۱ – مرکز نجات انجمن – یمحمد

در  للالمنیجامعه ب تیراجع به تعهد و مسئول ،یالملل نیب یها از قطعنامه یابه عالوه مجموعه یجهان ونیکنوانس 02جمعاً  مفاد

ست کنند که د یم تیحما یستیترور یهااز گروه یاز برخ یغرب یکشورها یدر حال حاضر برخ یاست، ول سمیبرابر مقوله ترور

 یاراد یغرب یدر کشورها یستیترور یهاگروه نیمنطقه آلوده است. ا یکشورها گریو د رانیا گناهیها به خون مردم بگروه نیا

بودجه و  زیود نخ یستیاقدامات ترور یشوند و برا یشناخته م یاسیدارند و به عنوان فعال س یالب کایهستند، در کنگره آمر گاهیجا

 کنند. یم افتیاعتبار در

که  ردیگ یصفات را م نیا یو آدمکش از نگاه غرب زمان یو جان ستیترور کی. استیها، در قبال مردم دن یرفتار دوگانه غرب نیا

ه منافع ک انهیمانند خاورم یمناطق ژهیبه و گرید یملت ها هیکه عل یتا زمان تکاریرا متوجه خود آن ها کند وگرنه همان جنا یخطر

. شود یعدالت خوانده م یخواهان برقرار یشبهه نظام یو گروه ها خواهیشود، رزمنده و آزاد تیناج بغرب در آن نهفته است مرتک

یل منافع خود و در ذ یدارد تروریست ها را در راستا یدر واقع غرب در تالش برای از بین بردن تروریسم در جهان نیست بلکه سع

اگر  شوند و یم دانیوارد م سمیباشد به بهانه مبارزه با ترور انیها در م تغرب قرار دهد. هر جا منافع قدر یاطالعات - یچتر امنیت

راسر در س سمیمخالفت خود را با ترور یاز طرف یغرب یکنند. کشورها یمذاکره م یستیترور یهاکند با گروه جابیمنافعشان ا

صحنه  یگذشته تاکنون بارها و بارها درتمام انیکنند. از سال یم تیحما تکارانیجنا نیاز ا گرید یدارند اما از طرف یجهان اعالم م

 .میها شاهد بوده ا ستیترور تیرا نسبت به جرم و جنا یغرب یمنطقه، رفتار دوگانه کشورها یاسیس یها

رکت کردن و کند نمودن روند ح ریگ نیابزار زم نیتر یدیاز کل یکیبه عنوان  یرجو یستیفرقه ترور ،یانقالب اسالم یابتدا از

 ییکاینداشت اما با گذشت زمان آمر میامر، نمود بارز و مستق یها در ابتدا تیحما نیبوده است. ا کایدولت آمر تیانقالب مورد حما

 استیان ردر دور کایفرقه در آمر نیا یاز اعضا یتعداد یآوردند. آموزش نظام یرو یستیسازمان ترور نیاز ا میمستق تیها به حما

 نینوادا، حذف نام ا التیو گاس در ا الس یلومتریک 011واقع در  یتیماه در سا 2به مدت  1111جرج بوش، در سال  یجمهور

ها نسبت به  ییکایامر ی و رفتار دوگانه اکارانهیر یریگاز موضع  یاقدام نمود نیکه ا کایآمر یستیترور یهافرقه از فهرست گروه

از  یفرقه و حضور برخ نیا یمال نیتأم یکشور برا نیدر جهت ملزم نمودن دولت ا کایبوده است، قطعنامه کنگره آمر سمیترور
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معاونت  یتمالاح یاز نامزدها یکی و کایآمر ندگانیاسبق مجلس نما ی)سخنگو چینگریچون نوت گ ییکایسرشناس آمر نیمسئول

 نیا نگیتی( در مورکیوی)شهردار اسبق ن یانیجول یدر سازمان ملل متحد( و رود کایاسبق آمر ندهیدونالد ترامپ(، جان بولتون )نما

 ...  سیفرقه در پار

 یسمیترور خوب سمیشود؛ ترور یم میبه دو دسته خوب و بد تقس سمیکشور ترور نیا یفرهنگ تهیو کم کایآمر یایسازمان س در

ا توجه . بردیپذ یغرب صورت م کیبد در خارج از چارچوب استراتژ سمیو ترور ردیگ یانجام م کایآمر یاست که در قلمرو استراتژ

 یگاه هاشود و دست یکنند، مباح شمرده م یتالش م رانیا نیسرزم یسربلند یکه برا یرانیااستدالل، ترور دانشمندان  نیبه ا

مانند بوستون نمونه  ییدارند. اما در عوض انفجار در جا یو همکار یفرقه همراه نیترورها با افراد ا نیدرانجام ا یغرب یاطالعات

الملل  نیب مسیترور یا شهینرود امکان حل ر نیاز ب یدوگانگ نیچن ابا شدت تمام با آن برخورد شود. ت دیبد است که با سمیترور

 یبرا یستیکن نخواهد شد. گروه ترور شهیر یالملل نیو اجماع ب یاست که جز با همکار یشوم دهیپد سم،ی.  ترورستیهم ممکن ن

مذموم و محکوم به شکست است.  یرام سم،یو برخورد دوگانه با ترور یانگاراست. هر گونه سهل  یبزرگ دیتهد یجامعه جهان

 کرد. دبا آن ها برخور دیمحکوم است و با ندازد،یرا به خطر ب گناهیب یها که جان انسان یخوب و بد وجود ندارد. اقدامات سمیترور

شعار مبارزه  شهیشدند. فرانسه هم یزخم زین یادینفر کشته و تعداد ز 011به  کیفرانسه نزد سیدر شهر ن یستیحمله ترور کی در

رسد آنان در پشت  یم یکه نوبت به مبارزه واقع یآنان گوش همه را کر کرده است اما زمان یدهد و ادعاها یرا سرم سمیبا ترور

أسف  جینتا نیبرخورد دوگانه چن نیکنند، ا یم تیکه در کشتار مسلمانان نقش دارند حما یو کسان یرجو یستیپرده از فرقه ترور

 دارد. یدر پ زیرا ن یبار

ز تواند ا یباور بود که م نی، فرانسه بر اتوان آن ها را کنترل کرد یتوان به وجود آورد اما نم یها را م ستیترور

 تیاعش حمااز د انهیسرنگون کردن حکومت بشار اسد و تسلط بر خاورم یآنان برا ند،ینب یبیکند اما خود آس تیداعش حما اتیجنا

و  یالم نیتأم یغرب یها توسط کشورها ستیکه ترور یها شده است. زمان یجان غرب یبال یستیکردند و امروز همان گروه ترور

المان را بزند. خداوند ظ شیصاحبش را هم ن افتهیمار پرورش  نیهم ستین دیرسند بع یشوند و توسط آنان به قدرت م یم ینظام

 کند. یبه ظالمان مشغول م

عال ف یستیترور یاز گروه ها تیشود همراه با جبهه غرب به حما یترور محسوب م انیاز حام یکیکه خود  نیعالوه بر ا فرانسه

 سازد.  یم ینعل شیاز پ شیرا ب سمیپردازد و رفتار دوگانه خود با مسئله ترور یکنند، م یم تیبشار اسد فعال هیکه عل هیدر سور

در   افراد با تجمع نیشده و ا لیمعاند و سرکردگان آن ها تبد یستیترور یکشور به مأمن و مقر فرقه ها نیا ریاخ یدر سال ها اما

 یه مکشور فرانس سمیمبارزه با ترور یبر ادعا یو مجرمانه خود عمالً خط بطالن یرانسانیاعمال غ یبرا یزیکشور و برنامه ر نیا

ز آن ها ا یندگانیبا حضور نما یگاه یو حت یو مقامات فرانسو یاطالعات سیآن ها با اطالع سرو ینگکشند چرا که جلسات هماه

 تیحما نیآغشته شده است کمتر یرانیناهان اگ یکه دستشان به خون ب ییها ستیشود. پناه دادن به معاندان و ترور یم لیتشک

 01ما حدود  در کشور یرجو یستیها فرقه ترور گزارش یحسب برخ رکنند. ب یم تیفعال رانیا هیبوده که عل یسمیفرانسه از ترور

ها  ییکایدهند و امر یخود م یتیچتر حما ریجلسات در ز یها به آنان اجازه برگزار یحال فرانسو نیاند با اهزار نفر را ترور کرده
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 یاز کشورها یرایمردم مظلوم بس یحق اساس دنبر نیاز ب یبرا یابزار خوب سمیکنند. متأسفانه ترور یجلسات شرکت م نیدر ا زین

 است. مانانشیو هم پ کایمسلمان در دست آمر

 

 مهر گزارش داد:  یخبرگزار

 یعال یشورا ریو دب یمقام معظم رهبر ندهینما یشمخان یامور خارجه فرانسه با عل ری، ژان مارک اِرو، وز0091بهمن  01شنبه سه"

 و گفتگو کرد.  دارید یمل تیامن

در رفع  عیرپسا برجام بر ضرورت تس یدو کشور در فضا نیب یو اقتصاد یاسیبا استقبال از گسترش روابط س دارید نیدر ا یشمخان

تعهدات  یبر اجرا نیطرف یبندیکرد و اظهار داشت: تداوم برجام در گرو پا دیتأک یت بانکدر بخش مبادال ژهیبه و ماندهیموانع باق

 واکنش متقابل خواهد شد. یریموجب شکل گ ،یکردین روند با هر بهانه و رویبوده و فاصله گرفتن از ا

رورت کشور را به دنبال داشت، ض نیگناه ا یانجام شده در فرانسه که کشته شدن شهروندان ب یستیترور یبا اشاره به اقدام ها یو

به  سمیترور کیو تفک سمیدوگانه در مقابله با ترور یکردهایشد و افزود: اتخاذ رو ادآوریرا  سمیبرخورد همه جانبه با مقوله ترور

ل در المل نیجامعه ب یبه دنبال ندارد. الزم است با تالش مشترک و واقع تیموج خشونت و جنا سترشجز گ یخوب و بد، فرجام

 ود.برداشته ش یعمل یدر سراسر جهان گام ها یستیترور یگروه ها یحاتیو تسل یرسانه ا ،یانسان ،یخصوص قطع منابع مال

ه شهادت کم سابقه آنان در ب یها تیجنا یادآوریدر کشور فرانسه ضمن  نیمنافق یستیآزادانه گروهک ترور تیبا انتقاد از فعال یو

آنان با  میمستق یو همکار نیمنافق تکارانهیجنا یافزود: رفتارها یاسالم یجمهور یرتبه و شهروندان عاد یعال نیرساندن مسؤل

 موجب یستیگروهک ترور نیاز ا تیپاک نشده و هر نوع حما رانیهرگز از حافظه ملت ا یلیمجنگ تح انیدر جر نیصدام حس

 "خواهد شد. رانیا یاسالم یدوستانه به جمهور ریغ یها امیانتقال پ
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 قاعده بازی عوض خواهد شد

 

 فانوس   رانیا یفرهنگ - یاسیکانون س 

الغ بر صدها هزار ب یتیمشابه و با شرکت جمع فاتیتشر ریبا سا اسیقابل ق ریبا شکوه و غ یمراسم یط ه،یماه ژانو ستمیجمعه ب روز

 انی. در پادیدونالد ترامپ، برگزار گرد کایجمهور آمر سییر نیو سوگند چهل و پنجم فیتن از مردم هوادار و مخالف، مراسم تحل

د و در را برمال کر کایآمر یمشکالت و کمبودها ینیآتش یسخنران یط یجمهور استیاز ورود به کاخ ر لمراسم، دونالد ترامپ، قب

مبارزه با به  نیهمچن ،یداخل عاتیضا یو بازساز میتر و ترم یقو یکایآمر جادیضمن ارائه راه حل، به ا یسخنران یمحورها

 اعالم کرد. سم،یتروربا  یخود را مبارزه جد فیاز وظا یکیاشاره کرد و  سم،یترور

ده است. در بو سمیاز ترور تیدشمنانش، حما هیبر عل کایدولت آمر یخارج یها استیاز س یکیگذشته  یسال ها یاست ط یعیطب

ضمن  گرفتند و یخلق را در عراق به باز نیمجاهد سمیترور انیبه ع نتون،یکل یالریخارجه اش ه ریدولت سابق باراک اوباما و وز

 یاه یگذار هیآنان را با سرما ،یباز یدر انتها ران،یا هیوزارت خارجه جهت استفاده عل یستیترور یگروه ها ستیخروج آنان از ل

 یالریخلق به نفع ه نیمجاهد کا،یآمر یقرار دادند تا آنجا که در کارزار انتخابات یو مال یاسیس یمورد عطوفت و کمک ها انهیدلجو

 یه البته وک نتونیکل یالریقرار دادند که پس از ناکام ماندن ه یو مال یغاتیتبل یها تیوارد معرکه شده و او را مورد حما نتونیکل

جامه عمل بپوشاند، اما با انتخاب دونالد ترامپ، فرقه  ل،ییاسرا یالب یو درخواست ها یفرقه رجو اتیتوانست به منو یبهتر م

هر  کا،یآمر دیجمهور جد سییخود را به ر ارادهاذعان داشت که ما  یاز پادوها با دلخور یکیها و از زبان  تیاز سا یکیدر  یرجو

 .میکن یم لیخواهد باشد تحم یکه م

 ستیاب یم ای کا،یخلق در ارتباط با آمر نیکه مجاهد نیا یعنی کا،یآمر دیجمهور و دولت جد سییخلق به ر نیاراده مجاهد لیتحم

خلق در  نیهدکه مجا نیوجود ندارد و ا یبکنند، حالت سوم یکه نوکر آنان باشند و نوکر نیا ایبکنند و  یارباب آنان باشند و ارباب

 .ریکرد و والغ یخطور م نیمجاهد یتنها در ذهن رهبر کا،یآنان بر آمر یتر است و ارباب یواقع ند،نوکر باش کایمقابل آمر
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 کایمراز آ ،یریابراز وجود و باجگ یهستند که از چهار دهه قبل برا یستیترور ییروین کا،یآمر دیخلق، از نگاه دولت جد نیمجاهد

 یزاز خسارت هر متجاو شتریوارد کرد، ب یرانیکه به جامعه ا یخسارات نیدو مورد همچن نیو خشونت مقدس، آغاز کردند و ا یزیست

 کایخود را به دولت آمر یکه اراده مزدور نیو ا یاسیو فاز تهاجم س دی. اما در ارتباط با چرخش جدتاس انیرانیا خیدر طول تار

 امدهیه نکماکان کوتا ،یخشونت طلب یسازمان مبادرت کردند و از شعر و شعار و آرمان و استراتژ یکنند، تنها به حذف رهبر لیتحم

 مانده اند. ران،یو ا کایآمر نیو همچنان منتظر فرصت و جرقه و جنگ ماب

و  یبه ادامه مزدور یدولتش بدل خواهد شد، آب سرد یخارج استیروز جمعه دونالد ترامپ که احتماالً به روش و س یسخنران

 خواهد بود. یفرقه رجو یاراده و آمال و آرمان ها لیتحم

واستن از و کمک خ یجنگ لیتوان و پتانس ،یداخل دهیو مشکالت عد عاتیضا لیدونالد ترامپ، به دل ی شهیو دولت تاجرپ کایآمر

را  ،رانیو ا کایآمر نیجرقه و جنگ ماب یها لیتحل شیروهاین یکه همواره برا یفرقه رجو یبرا نیرا در سر ندارند و ا سمیترور

 داد، فاجعه است. یزودرس خود م یروزیو بن بست و پ نو بشارت برون رفت از بحرا دینو

خواهند شد و در خارج از کشور به مبارزه با  یداخل یاز نوع بازساز ،یدیو دونالد ترامپ، ناچاراً وارد فاز جد کایآمر دیجد دولت

 نخواهد بود. سمیبر وفق مراد ترور ندهیآ یسال ها یط یقاعده باز هیخواهند پرداخت و النها سمیترور
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 از مواضع ترامپ... نیمجاهد یخوشحال

 

     ۶۹۳7بهمن  ۶۱  -نجات مرکز فارس   انجمن

شانه  همه شاخ و یشده است و برا ریجوگ یحساب کایجمهور تازه کار امر سیکه رئ ییروزها نیکنم در چن یبه تجربه عرض م بنا

مواجه کرده است و فرماندهان  یکشور با مشکالت نیورود به ا یرا برا رانیمسلمان و از جمله ا یاز کشورها یکشد و تعداد یم

ز خود را ا یاهیسابقه س یکه دروطن فروش نیکشور ما هستند، دار و دسته مجاهد یبرا کردن زیآن کشور هم مشغول اره ت ینظام

شد  دهیره دباالخ سر دکل دیدیکردند که د یفکر م نیندارند و شبانه روز به ا یجز شادمان یسال نشان داده اند احساس انیسال یط

موضوع  نیشود و حول ا یمحل استقرار آن ها نشست برگزار م در! من حاضرم شرط ببندم که شبانه روز م؟یشد یو وارد فاز سرنگون

اع و اقسام و خالصه انو میببر طیشرا نیخودمان را آماده و حداکثر استفاده را از ا رانیرفتن به ا یبرا یستیشود که ما با یصحبت م

 نیمشابه ا و .... میکن یچنان م شد نیو اگر چن میکن یم نیشود که اگر چنان شد چن یم دهیمختلف کش یها تیوها در وضعتابل

گفت: کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت  یکه همواره م یو همان زبل خان میرا بارها و بارها در سازمان تجربه کرده بود تیوضع

 ملهح رانیحماقت شود و به ا نیدچار ا کایمانند امر یاست که مثالً کشور یجهان یبه دست ابرقدرت ها دشیمن، تمام چشم و ام

ه دست ب میبرسانند و قدرت را خواهر مر رانیرا در جنگ شکست بدهد و آن ها بالفاصله خودشان را به ا رانیکند و بتواند ا ینظام

 جمهور شود! سیو رئ ردیبگ

بدهد!  صیمنافع خودش را هم نتواند تشخ یکودک باشد که حت یترامپ آنقدر به لحاظ فکر یآقا نیهم کنم، یمن تصور نم اوالً

 ریوگج یلیقبول کرد که خ دیشده و با استیس یایوارد دن یروزها به راه انداخته، به هرحال او به تازگ نیهم که ا ییها یجوساز

 دهیرا نچش استیس یاینکرده است و سرد و گرم دن دایها باشد! او هنوز خودش را درست پ تنآن یشده است و دوست دارد که رو
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 ایتباه کردن و اش یجا یگر ینظام یایو دن استیس یایاشتباه را نخورده باشد تا بفهمد که دن میتصم کیضربه  دیاست و هنوز شا

 اشتباه باشد! نیتواند آخر یاشتباه م نیچرا که اول ستیآزمون و خطا ن یبه نوع

 یزیت مراحت پش یلیترامپ خ یکه آقا نستیکنم ا انیخالصه ب یلیخ کایآمر یفعل تیاگر بخواهم استنباط خود را از وضع اما

راحت به  یلیاش، خ یسادگ لیو به دل استیس یایدر دن یتجربگ یب لیبود! او به دل دهیچ شیبرا یرکیبا ز نیپوت ینشست که آقا

 رمشروعیبه سمت غ ییباال یلیبه سرعت خ کایمتحده امر االتیکرده بود! به اعتقاد من، ا نپه شیبرا نیپوت یافتاد که آقا یدام

 لی! اکنون به دلمیباش کایمتحده امر االتیا هیمنتظر تجز یستیرود و پشت بند آن، با یم شیپ ایدر سراسر دن یاسیشدن به لحاظ س

 تیو مقبول تیمشروع نیاز کمتر یو چه در سطح جهان خلکشور چه در دا نیو بدون فکر ترامپ، ا یبه شدت احساس ماتیتصم

 و ... همه و رانیتا ممنوع الورود کردن اتباع چند کشور مسلمان و خصوصاً ا  کیدر مرز مکز یوارکشیبرخوردار است! از فرمان د

روزها هم به صورت  نیبرد! ا یسود م یدارد و نه از مشاوران آگاه یاسیترامپ نه خود سواد س یدارد که آقا نیاز ا تیهمه حکا

ند و خواهان زن یگسترده م یابانیکشور، دست به اعتراضات خ نیدر سراسر ا کایکه مردم کوچه و بازار امر میهست نیمستمر شاهد ا

 میکن ترامپ دقت یخود آقا یوگرافیشده است. اگر به ب لیهستندکه اساساً از مهاجران تشک یکشور یفرمان زشت برا نیلغو ا

بودند که  از  یاز مهاجران یباشد. همسران او همگ یم یاسکاتلند یو از مادر یآلمان یاز پدر بزرگ شانیکه ا میشو یمتوجه م

 االتیا رتبه یعال نیاز مسئول یاریسفره کرده اند و فرزندان او از نسل مهاجران بوده اند! بس کایبه امر یشرق یاروپا یکشورها

از  یاریاز فرمانداران آن کشور هم بود و بس یکه زمان نگریتسیباراک اوباما، ارنولد شوا ت،یلبراآ نیهم چون خانم مادل کایمتحده امر

و  کشور که در سازمان ناسا نیمتفکر ا یاز مغزها یاریکشور شدند. بس نیبودند که جذب ا یهمه از مهاجران گر،ید یها تیشخص

 !هستند یرانیاز مهاجران و غالباً هم ا یبه کار هستند، همگ لمشغو یعلم یباال اریکشور با درجات بس نیا یارگان ها گرید

اروپا را هم به ضد خود  هیاتحاد یگذرد، حت یم کایکه تنها دو هفته از به دست گرفتن زمام امور در امر نیا رغمیترامپ عل یآقا

م عمل به تمام تعهداتش در برجا رانیواضح موضع گرفت که ا یلیبه طور خ ینیموگر کایکه خانم فدر یکرده است به طور لیتبد

توافق را به هم بزند، همسو  نیکه بخواهد ا یدر صورت کایداد و با آمر میتوافق برجام را نخواه ردنکرده است و ما اجازه به هم خو

 شد! مینخواه

ترامپ و احتمال  یبار رو نیهستند، ا یهرکس یبرا یاز خود ندارند و آماده مزدور یاراده ا چیهم ه نیفرقه مجاهد نیح نیا در

گرفت  در خواهد یبه اعتقاد من، جنگ افتدیاتفاق ب نیدرصد ا کیکه اگر  نیحساب باز کرده اند. غافل از ا ران،یبه ا یحمله نظام

 هستند. نیو از جمله فرقه مجاهد متحدان آن ها گریو د یسعود ل،یاسرائ کا،یضرر کننده اش امر نیکه اول

 یعباس - الف
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 یو انقالب اسالم یمسعود رجو

 

  ۳7 بهمن –خدابنده  میابراه

را در  تیکسب حاکم یایاز زندان آزاد شده بود، رؤ یکه به تازگ ی، مسعود رجو0017بهمن  11در  رانیا یانقالب اسالم یروزیپ با

 یمدع یفروگذار نکرد. رجو یتیو جنا انتیخ چیبعد، از ه یمتماد یمنظور در سال ها نیبه ا دنیرس یپروراند. البته او برا یسر م

ب، انقال یبود که خود را صاحب اصل نیا یو یادعا نیشده است. مفهوم ا دهیانقالب دزد یکه رهبر دکر یتکرار م شهیبود و هم

 . ردیآن را باز پس بگ دیشده و با غیدر یکه از و دید یآن را حق مسلم خود م یو رهبر

 وقت از زندان آزاد شدند.  رینخست وز اریتوسط شاپور بخت بر اساس طرح ساواک یاسیس انیاز زندان یتعداد 0017 ید 01 در

 01 هیانیدر ب یآن تضاد داشتند. مسعود رجو یانقالب و رهبر یاصل انیبا جر یبودند که مانند مسعود رجو یاز آنان کسان یعده ا

 تقابل را نشان داده بود.  نیبه وضوح ا 01در ماده  0012خود در سال  یماده ا

شکل گرفته و حرکت آن کند خواهد شد؛ اما رود خروشان  یمقابله با انقالب اسالم ،یافراد نیکرد با آزاد نمودن چن یساواک تصور م

گذاشت لذا انقالب شکوهمند  ینم یرا باق یتقابل چگونهیه یواحد آن جا یچتر رهبر ریمردم در ز میپارچه و عظ کیحرکت 

بسته  شهیهم یبرا کایبه آمر رانیا یو طومار وابستگ دیکامل رس یروزیشتاب به پ نیممکن و با باالتر نهیهز نیبا کمتر یاسالم

 شد. 

کسب  یباور بود که برا نیداشت و بر ا یآگاه یانقالب اسالم یاصل انیخود در برابر جر یناتوان زانیاز م یبه خوب یرجو مسعود

انقالب  یروزیاز پ یسابق بود. هنوز چند روز یشورو ریاو اتحاد جماه نهیگز نیدارد. اول یخارج تیبه کمک و حما ازیقدرت ن

را  یراه سفارت شورو 0017بهمن  11از دست نداد و در  انتیو خ یجاسوس یفرصت را برا یونگذشته بود که مسعود رج یاسالم

 به منظور کسب قدرت ارائه دهد.  زاتیسالح و تجه افتیا خدمات خود را در برابر درگرفت ت شیدر پ

 یو موس یکه مسعود رجو ی، درست در روز0013سال  بهشتیارد 2خلق در  نیمجاهد یرهبر یاز کادرها یرضا سعادت محمد

ر تهران و در د یرفته بودند، بر سر قرار با کاردار سفارت شورو یانقالب اسالم یبه مالقات رهبر ادیز یریگیبا اصرار و پ یابانیخ

 شد.  ریدستگ یجاسوس زاتیتجه افتیدر برابر در یتبادل اطالعات سر نیح

 آشکار، طلبکار هم شدند و یوطن فروش نیدر برابر ا اهویخود با جنجال کردن و ه یفرقه ا تیالبته رهبران سازمان، بر اساس ماه

 متهم نمودند.  کایبه آمر یرا متقابالً به وابستگ یاسالم یجمهور
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 یبا رهبر انقالب اسالم یابانیخ یو موس یمسعود رجو دارید

ه نوپا بود. او بعدها اذعان نمود ک یاسالم یبا جمهور یو تدارک تقابل نظام شهیدر اند یشاه، مسعود رجو میرژ یسرنگون انیجر در

بود. در خالل  ایشیلیم لیو تشک ینظام یسازمانده یبودند او به دنبال برقرار یاسیس تیحزب و فعال لیکه همه به فکر تشک یزمان

بودند که به گفته او فاز جنگ  یروز یبرا زاتیسالح، مهمات و تجه یصرفاً به دنبال جمع آور نفراتشو  یرجو ،یانقالب اسالم

 مسلحانه با نظام آغاز شود. 

و او با  از ابتدا نبود یانقالب، امکان مقابله نظام یرهبر یباال تیاعتراف کرد که با توجه به مشروع بعد یدر سال ها یرجو مسعود

به دست  یشتریب یکه آمادگ اندازدیب یکرد تا ورود به جنگ مسلحانه را به زمان یتالش م شیبا باطن خو ریمغا ینشان دادن ظاهر

خرداد  01رو قبل از  نیداشت تا خود را آغازگر جنگ با نظام نشان ندهد. از ا یهائ یساز نهیبه زم ازین نیآورده باشد. او همچن

ها، تهاجم  بانایدر خ ایشیلیم جیوارد جنگ مسلحانه شد، با بس سیتازه تأس یاسالم یکه سازمان در برابر جمهور یروز یعنی، 0021

در  زیآم کیتحر یسالح و مهمات، سخنران یآوربهانه، جمع  نیبه ا ینظام هیو دادن اطالع یچ شمیابر یمهد یبه منزل پدر

 02 نگیتین، ماز زندا یقبل یآشنائ لیبدل یاهلل طالقان تیمتهم نمود، سوء استفاده از آ کایبه آمر یکه نظام را به وابستگ دیامجد

 کرد.  یساز نهیرا زم یفاز نظام هدست ورود ب نیاز ا یو موارد ران،یجمهور ا سیرئ نیصدر اول یبن بیاسفند و فر

ود. ب یاسالم یتازه شکل گرفته جمهور یدر ارگان ها یبعدها اعتراف کرد که از همان ابتدا به دنبال فرستادن نفوذ نیهمچن او

 میتصدر( و هر جا که نتوانس ی)مانند دفتر بن میگذاشت ریخود تأث یها یبا نفوذ میهر جا که توانست"اذعان نمود:  یمسعود رجو

 . "(یاسالم ی)مانند دفتر حزب جمهور میمنفجر کرد

 بکارانهیفر یبه روش ها رویجذب ن یبه وجود آمده حداکثر استفاده را برا یاسیباز س یاز فضا یشاه، مسعود رجو یدنبال سرنگون به

 یشعارها ه ازو با سوء استفاد یستیونیو ضد صه یستیالیمبارزه ضد امپر نیدروغ یانجام داد. او منافقانه با ژست ها یو فرقه ا

برابر  داشتند اما در یکه شور انقالب یاری. بسدیتجربه را به دام انداخته و جذب نما یجوانان ب حداکثرکرد تا  یتالش م یاسالم
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 یتو سرنوش دهینداشتند گرفتار فرقه مخرب کنترل ذهن او گرد یاو، تجربه کاف یفرقه ا یو ترفندها یهمچون رجو یاغواگران

 کردند.  داینمودند، پ یکامالً متفاوت با آنچه از ابتدا تصور م

ورت ص یدشمن خارج یمشروع جلوه دادن تقابل خود با نظام که با هماهنگ یو برا یمظلوم نمائ یراستا برا نیدر هم یرجو مسعود

 تانیشما اسلحه ها"پاسخ اظهار داشت که: در  ارانهیهوش ینیرا داد اما امام خم یانقالب اسالم یبا رهبر داریگرفته بود درخواست د

 . دیگرد یمحق جلوه دادن خود خنث یبرا یتوطئه رجو بیترت نی. به ا"شما خواهم آمد داریدمن به  د،یبگذار نیرا زم

کرد و قبول نداشت اما در انتخابات  یرا رد م یقاطبه مردم در رفراندوم عموم بیمورد تصو یکه رسما قانون اساس یحال نیدر ع او

قانون  رشیپذ یدر هر کشور یشرط شرکت در هر انتخابات نیتر هیدانست اول یکه م یبا وجود یعنیشد؛  دیکاند یجمهور استیر

 قرار گرفته است.  یمهر یکرد تا نشان دهد که مورد ظلم و ب یاست، اما تالش م یاساس

 

 عرفات در تهران اسریبا  یمسعود رجو دارید

 و نفاق اوست. او در مالقات با ریاوج تزو دیمؤ دیگرد غیآن در همه جا تبل ریعرفات در تهران که تصاو اسریبا  یمسعود رجو دارید

 یقالباز جنبش ان تیرا به عدم حما یاسالم یمبارزه مسلحانه است و جمهور نیرهبر جنبش فتح ادعا نمود که تنها راه نجات فلسط

شان نفاق را ن انیجر تیامروز به وضوح ماه یها یریبا موضع گ یشعارها و حرکات آن زمان فرقه رجو سهیمتهم کرد. مقا نیفلسط

بازداشت  یها پلماتیدر برابر د یاسالم یبود که جمهور یمدع کایآمر یالنه جاسوس ریتسخ انیدر جر یدهد. مسعود رجو یم

 . دینما عدامآنان را محاکمه و ا دیدهد و با ینرمش به خرج م ییکایشده آمر

ز آغاز قبل ا یبود. مسعود رجو هنیبا دشمن متجاوز به خاک م یبه قدرت، همکار دنیرس یبرا یاقدام آشکار رجو نیخائنانه تر اما 

نامه بعث عراق ارتباط برقرار نمود. بر میفرانسه با رژ یداشت و در آنجا با واسطه گر سیبه پار انهیمخف یسفر رانیتهاجم عراق به ا
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تازه شکل  یاسالم یاز داخل تهاجم را آغاز کرده و کار نظام جمهور یاز خارج و مسعود رجو نیصدام حس هبود ک نیشده ا یطراح

 کنند.  کسرهیگرفته را 

 0021نوروز سال  امیوصاً پرابطه، خص نیخلق در ا نیسازمان مجاهد یها یریو موضع گ یلینحوه آغاز جنگ تحم قیدق مطالعه

وط صدام بعد از سق نیسازد. همچن یرابطه را آشکار م نیدر ا یبعث و نقش خائنانه رجو میبا رژ هیارتباط اول یبه خوب ،یمسعود رجو

در  هادارینشان داده شده است که د ینوارها به روشن نیبرمال شد که در ا یبا عوامل عراق یرجو هسران فرق یدارهاینوار د ن،یحس

 ت. بوده اس رانیبه ا یدر حمله نظام نیمشوق صدام حس یخلق به نوع نیگردد و سازمان مجاهد یبغداد به قبل از آغاز جنگ بر م

رنامه تمام کا ییو مغزشو ینفاق، جار و جنجال، مظلوم نمائ ب،یترور، تخر انت،یخ ت،یقتل، جنا ب،یفر ،یوطن فروش ،یجاسوس

 یستیرقه ترورف یعنی دهیپد نیبه ا رانیمعاصر ا خیدهد. متأسفانه در تار یم لیرا تشک یانقالب اسالم یروزیپس از پ یمسعود رجو

رور، مبتال به ت یخارج میاز جنگ و تحر شیبسا ب یبعد از انقالب اسالم رانیحال آن که ا شدهکم پرداخته  یلیخ یو مخرب رجو

 بوده است.  یداخل یستیترور یو فرقه ها سمیترور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8518 – 8531)ارتباط رهبران سازمان مجاهدین خلق با نهادهای اطالعاتی و نظامی عراق  کتاب خوابگردها

 ء الدین تبَرائیاندکتر صفانویسنده: 

 انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی
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 معرفی کتاب و مباحثی راجع به بیوتروریسم

 

 یدر مقابله با جمهور "سمیوتروریب"در صدد استفاده از  یاز جمله فرقه رجو یستیترور یمطرح شده است که فرقه ها یموارد در

آمده و  یاقدامات نیانجام چن یبرا یستیترور یبه کمک فرقه ها زین لیاسرائ میرابطه رژ نیهستند. در هم رانیو ملت ا یاسالم

در  یو اطالعات علم افتهی شیافزا دهیپد نیبه انسبت  یعموم یاست. لذا الزم است تا آگاه هخصوص فعال نمود نیآنان را در ا

 مردم قرار داده شود.  اریاخت

که  یو دردآور. کتاب یقیهولناک، امّا حق یکشتار خاموش در سراسر جهان با دارو و غذا. کتاب یاست درباره یکتاب «سمیوتروریب»

 شوند. یآن م یقربان ،یخبر یخبرند و در همان ب یاز موضوع آن ب یاریبس

موضوع، در قالب  نیدر ا یمردم به دانستن و آگاه ازیرا به خاطر احساس ن سمیوتروری، کتاب ب«موعود عصر)عج( یمؤسّسه»

 ک،یچهار خطّ استراتژ هود،ی یخیتار سمیمقاالت عبارتند از: ترور یبرخ نیصفحه منتشر کرده است. عناو 101مجموعه مقاالت در 

 دارو و... ییایماف سمیترور کس،یونی ی در آخرالزّمان، پروژه یستیوتروریب یها مرگ ک،یوتکنولوژیآرمگدون ب

ا صرف ر یدیمد یها که مدّت یکرم یپروفسور عل یکیولوژیعلوم ب یمجموعه مقاالت، نظرات ارزشمند فوق تخصّص نیکنار ا در

 خواهد بود. دیو مف یه، کاربردقابل توجّ سم،یوترورینوع ترور کرده است، در لوح فشردۀ ب نیمبارزه با ا

 :میریگ یم یپ ریرا در ز سمیوتروریمباحث راجع به ب دوم قسمت

کن است موضوع مم نی. اندیگو یم سمیوتروریباشد تا نسل بشر را نابود کند، ب لیکه انسان در آن دخ یاهرگونه عوامل زنده  به

سم  ایو  مسیکروارگانیم لهیکه به وس نیا ایکشاند  یکام مرگ م به یرا به آرام یادیز تینمودن بذرها باشد، که جمع ختهیترار

 .ندینما یکیزیو... داده شود تا او را حذف ف دنییبو دن،یخوردن، آشام ،یاستعمال خارج قینظر از طر موردبه فرد  ماًیمستق یمهلک
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 :شوندیم میبه چهار دسته تقس یکیولوژیحمله ب کی راتیتأث

 یماری: بروز بیکیزیف -0

 : بروز ترس و وحشت یروان -1

 و کسب و کار یاقتصاد یها تیمتوقف شدن فعال ،ییجا سفر و جا به تی: محدودیاقتصاد  -0

 مثل منابع آب یعیآلوده شدن منابع طب اهان،یگ وانات،یها، حانسان  دنید بی: آسیطیمح ستیز -2

 عبارتند از: سمیوتروریپنجگانه مبارزه با ب اصول

)چه  یدیپاسخ چهار سؤال کل افتنیمنافذ خطر و کالً  دات،یشناخت تهد سم،یوتروریب دهیاز روند پد یو آگاه : دانشیآگاه - 0

 است.  یامبارزه نی( گام نخست چنکند؟یم یاحمله نیچه وقت، چطور و کجا اقدام به چن ،یکس

 یآوربه فن  یابی دست د،یبه علوم جد یابی ها، دست شیو رزما ناتیبا تمر یدفاع ییاز توانا یبه سطح مطلوب دنی: رسیآمادگ -1

 گام مبارزه و دفاع خواهد بود.  نیدوم ،یو ساکت یجنگ مخف نیلوازم و ملزومات چن هیو دفاع و درمان، ته صیتشخ نینو

 نیگام چن نیترو مهم  نیسوم ط،یشرا یساز یبحران به سمت عاد تیمهارت: اعتماد به نفس، غلبه بر ترس و مهارت در هدا - 0

 است.  یا مبارزه

 یا دهیدپ یحت یا دهیبه هر پد یستیاجانب است، با داتیکه همواره در پنهان و آشکار مورد تهد یکشور یدفاع انیشک: متول -2

ود دشمن باز راز منافذ و یاریشود بس یباعث م ینگاه شک آلود نیکند با نگاه شک بنگرند. چن یجلوه م یعیکه در نگاه اول طب

  به سهولت گذشت. یکوچک و بزرگ یدمیاز کنار هر اپ دینبا گریگردد. د تیتر رعا شیب چههر یمنیشناخته شود و اصول ا

 یعمل کادر دفاع نیتر است، مهم یترس در مردم عاد جادیا یستیهدف دشمن از حمله ترور نینخست ی: وقتیکتمان و رازدار -1

 نیکه با مصدوم یخصوص کادر درمان . بهندینما یآن خوددار رامونیدر پ یساز عهیآن خواهد بود که از انتشار خبر حمله و شا

 انیو ب یواقعه نزد مردم عاد یینما بزرگ ،یمارینوع ب ن،یتعداد مصدوم انیخبر حمله، ب نتشارروبرو هستند. از ا یا حمله نیچن

کند.  یم یابیحمله خود را ارز جینتا دیجرا قیتر موارد دشمن از طر شی) در ب دیها در جرا و درمان ینیها و عالئم بال صیتشخ

 نمود. زیپره دی.( جداً بادیازمایرا بر مردم ب دیجد یخصوص که خواسته باشد سالح به

 :شوندیم میها به دو دسته تقسسالح نیا ک،یولوژیب یهاکاربرد سالح برحسب

  من دش یرویمدت ن یها ناتوان ساختن طوالن شوند و هدف از آن یهستند که در جنگ استفاده م ییها سالحدسته اول

 شوند.  یگوناگون م یها یماریکه باعث ب شودیاستفاده م یعفون یزا یماریها از عوامل بسالح  نیاست. در ا



 57شماره                 انجمن نجات                                                                                                                               

85 
 

 

  اه ها ناتوان ساختن کوتشود و هدف آن  یها و اغتشاشات استفاده م در شورش شتریهستند که ب ییها دسته دوم سالح

ث در فضا پخش شده و باع یهستند که به راحت ییایمیمواد ش یحاو شتریها بسالح  نیباشد. ا یمدت افراد مورد نظر م

 شوند. یدشمن م یرویدر ن یاختالالت روان

 یاها، فعال کننده هها، فلج کننده  ها، ناراحت کنندهحس کننده  یتوان به ب یرود م یم ها به کار سالح نیکه در ا یجمله مواد از

ناتوان کننده بدون آن  یهانوع سالح  نیبا به کاربردن ا نیها و خواب آورها اشاره کرد. بنابرا روان گردان ها، آرام کننده ،یجنس

 یرعتو س یاحتمال یدشمن شده و از ضربه ها یاتیعمل یرویتوان باعث کند شدن ن یداشته باشد، م یعالمت نیترکه کوچک 

 ها استفاده نمود.سالح  نیتوان از ا یم زیزنده افراد ن یریدستگ یبرا ایها  در اغتشاش نیدشمن کاست. همچن

 تیباشد. موضوع امن یکشور م ییغذا رهیزنج تیبه خطر انداختن امن( Agro Terrorism) یکشاورز سمیوتروریب یاصل هدف

 باشد. می …و  وریو مزارع، احشام و ط اهانیگسترده است و شامل سالمت انسان، گ اریبس ییغذا رهیزنج

ها، باعث آلوده شدن محصوالت آن  ،یو دام یاهیمحصوالت گ دیها، کاهش تول ستمیاکوس بیکه باعث تخر یهر عامل یطور کل به

جامعه را به خطر انداخته و  ییغذا رهیزنج تیها بشود امن و احشام و محصوالت آن اهانیزا توسط گ یماریعوامل ب وعیپخش و ش

ر که نابارو ییآلوده، واردات بذرها یواردات بذرها قی. ورود آفت به کشور از طرشودیم یبندطبقه  یستیاقدام آگرو ترور ینوع

 یماریخاص هستند، واردات احشام آلوده به ب یفاقد ماده ا ایدارا  ایاند و  افتهی رییتغ یکیکه از لحاظ ژنت ییهستند، واردات بذرها

 قرار داده است. دیمورد تهد یصورت جد هرا ب یداخل داتیاست که تول مواردی از …خاص و  یها

 باً یو تقر آسان اریمواد بس نیا دیساخت و تول رایمهم است ز اریشود، بس یشناخته م فقرا یبمب اتمکه به اسم  کیولوژیمواد ب دیتول  

 گرانیزبا اریعوامل را در اخت نیا یستیونیصه میکرد. رژ دیها را تول کروبیم نیتوان ا یالبراتوار کوچک م کیاست و در  ارزان

 .دهد یقرار م یمنطقه ا

 و سمیوتروریمردم از عوارض ب یبه دنبال دارد و آگاه ساز یطیمح ستیعوارض درازمدت ز سمیوتروریب

 اتیاز وقوع عمل یریشگیباشد. پ یم رعاملیاز آن، برعهده پدافند غ یریشگیمقابله و پ یها اطالع از راه

 زیلح آمص یبه عنوان روش رعاملیتر از مقابله با آن بعد از وقوع است و پدافند غ بهتر و مهم ،یستیوتروریب

 داتیتهد نیمقابله با ا یتوانمند ،یستیز داتیبه خصوص تهد نیجنگ نو داتیضمن رصد تهد رانهیشگیو پ

 دهد. یم شیرا در کشور افزا

 ای میرا که به طورمستق یشده ا یزیخارج شده و هرگونه عمل برنامه ر یو نظام یستیترور اتیاز محدوده عمل سمیوتروریب دهیپد

 ،یمجس تیامن دیتهد قیکوتاه مدت از طر ایجامعه را در دراز مدت  کیشهروندان  یو بهداشت عموم یفرد یسالمت میرمستقیغ

 شهیدر حال توسعه هم یشهروندان کشورها نیاست. بنابرا سمیوتروریب ینوع اندازد؛یب رآن جامعه به خط یطیمح ستیو ز ییغذا

دان و شهرون یعدم آگاه جهیدر نت یباشند که گاه یبزرگ م ینظام یو قدرت ها یصنعت یکشورها یستیوتروریدر خطر اعمال ب

 دهد. یم یکشورها رو نیا نیضعف قوان ایو  زانیبرنامه ر
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 یشیلکه از لوازم آراشوند. ب یم یتلق دیو تهد یستیوتروریکه عامل حمله ب ستندیها ن روسیها و و یصرفاً باکتر گرید سم،یوتروریب 

هان ج یمردم کشورها اریدر اخت یماهواره ا عیوس غاتیکم و تبل یکه با بها یناشناخته ا یگرفته تا داروها متیآلوده و ارزان ق

شود،  یمردم جهان سوم آزمون م ینشده و اثر آن ها بر رو دییکه تأ کیژنت یحاصل از مهندس یذاهاغ رند؛یگ یسوم قرار م

ناک خطر یشود، زباله ها یجهان سوم فرستاده م یبه کشورها هیکه به صورت هد یبزرگ داروساز یها یکمپان دیجد یداروها

 یمواد خطرناک جهت نابودساز یحاو ییغذا یها کملشوند، م یصادر م ریفق یدست دوم به کشورها یکه با نام اقالم مصرف

 یمجاز که اغلب در باشگاه ها ریغ یبدنساز یها کشور. مکمل کی یو دام یبخش کشاورز یافراد، آلوده ساز یسالمت یجیتدر

 نیا یکنند. فراوان یم میمجاز مصرف کنندگان را عق ریغ یمکمل ها به علت داشتن هورمون ها نیشوند، ا یعرضه م یورزش

سل خواهند ن یدر حال اجراست و م یرانیبردن نسل ا نیاز ب یبرا سمیوتروریدر قالب ب یااز آن است که توطئه  یمکمل ها حاک

فروش  یصاداقت یتر از سودهافراتر و خطرناک  اریاست که بس انیرانیا هیعل سمیوتروریاز ب یبخش نیرا منقرض کنند و ا یرانیا

 باشد. یها م مکمل نیا

ون حشرات ناقل، خ ،یپست یایپاکت نامه، هدا ،یانواع مواد کنسرو شده، اسباب باز ،ییزا در هوا، آب، مواد غذا یماریعوامل ب انتشار

 سابقه داشته است. رهیو غ

. در شود یکند سپس باعث انتشار آن م یرا به منطقه مورد نظر منتقل م کیولوژیامل باست که ع یاسلحه ا کیولوژیب سالح

 است. انهیمخف اتیو عمل یریاصل بر غافلگ کیولوژیحمالت ب

 کیولوژی، سالح باستفاده از جانوران به عنوان ناقل در اقدامات خصمانه ایجانداران و  یفراورده ها ای ینیاز موجودات ذره ب استفاده

 شود. یم دهینام

 یماریب نیمحصوالت زهرآگ ریها و ... و سا روسیها، قارچ ها، و یباکتر یعموم دیتول ایکشت و  (:یکیولوژی)ب یستیز جنگ

زخم و جنون  اهیس ،یکیولوژیشده اند. در زمره عوامل ب یبالقوه معرف یکیولوژیب یبه عنوان سالح ها ییایمیش باتیزا، همانند ترک

 باشند. یم یکل بیو تخر فاتتل یبرا لیپنانس نیشتریب یدارا

ادث ها و مواجهه با حو امدیپ یبه حداقل رسان ،یریها که به منظور جلوگ تیاز اقدامات و فعال یعیبه مجموعه وس :یستیز دفاع

 شود. یگفته م یستیروند، دفاع ز یبه کار م یکشاورز سمیوتروریها و حمالت ب یپاندم رینظ یستیز

 ای "پاد" یشده است. در فرهنگ و ادب فارس لیتشک "آفند"و  "پد"از دو جزء  "پدافند"واژه  یاز نظر لغو :رعاملیغ پدافند

ند به است. پداف "کاریو پ یجنگ، دشمن"به مفهوم  زیاست و واژه آفند ن "متضاد"و  "ضد" یاست که به معنا یشوندیپ "پد"

است که به دو گروه  شیدشمن به هدف ها یابیدشمن و ممانعت از دست یتهاجم داماتکردن و کاهش اثرات اق یمفهوم دفع، خنث

دافند عامل که پ یمعن نیبه ا عامل انسان دانست. دیرا با رعاملیپدافند عامل وغ زیوجه تماشود.  یم میتقس رعاملیپدافند عامل و غ

 روهاستین تیریآموزش و مد ،یسازمانده ،یانسان و مشتمل بر ابزار و آالت جنگ یو کاربر ستمیس تیریمد ازمندیاست ن یابزار
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 نهیدر زم یامکانات معمار رعاملیکه پدافند غ یخود فاقد اعتبار است. در حال یعدم حضور انسان، آن ابزار به خود طیکه در شرا

دافند پ گر،ی. به عبارت ددده یم شیرا افزا یو دفاع یرزم یروین ،یکه بدون ابزار و توانمند یباشد. به گونه ا یجنگ م یمهندس

 یریارگبه ک ازمندیگردد که ن یاطالق م یبه مجموعه اقدامات رعاملیپدافند غ. "دیدفاع بدون سالح در مقابل تهد" یعنی رعاملیغ

و  یو حساس نظام یاتیح ساتیو تأس زاتیبه تجه یمال یتوان از وارد شدن خسارت ها یآن م یجنگ افزار نبوده و با اجرا

  خسارت ها و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد. نیا زانیم اینمود و  یریجلوگ یو تلفات انسان یرنظامیغ

دافند که در پ یدارند در حال تیمسلح مسئول یروهایفقط ن ر،یرهگ یماهایو هواپ ییضد هوا یها ستمیدر پدافند عامل مثل س   

 .رندیبرعهده بگ یتوانند نقش موثر یم یمردم عاد یو حت عیسازمان ها، صنا روها،یتمام نهادها، ن رعاملیغ

 عامل شامل :  ریغ پدافند

 باشد. یو کنترل خسارت م قیاطفاء حر یها ستمیس جادای - پناهگاه - استحکامات – یپراکندگ -اختفا  -استتار -خبر  اعالم

 عامل: ریپدافند غ تیاهم

 باشد. یکشور م یمل تیموجود هیسرما نیگردد که با ارزش تر یم یانسان یروین یبقاموجب زنده ماندن و حفظ و  -0

 گردد. یم حاتیو تسل زاتیدر حفظ تجه یو ارز یکالن اقتصاد ییموجب صرفه جو -1

 شود. یو... حفظ م یو فرهنگ یو مراکز عمده علم یارتباط - ینظام  - یاسیس - یو حساس اقتصاد یاتیمراکز ح -0

 گردد. یمثبت در شهروندان م یوروان یروح راتیبوجود آمدن تأثباعث  -2

 عمل از دشمن. یزمان و مکان مناسب و گرفتن آزاد یبرا روهایحفظ ن-1

 دارد. یکمتر یها نهیعامل مخارج و هز ریبا دفاع عامل، دفاع غ سهیدر مقا-2

 :رعاملیپدافند غ هیاول اصول

 ( یابی)مکان  یابیموضع  -0

را  زاتیو تجه افراد تیموقع ایداده  رییمنطقه را تغ کی یعیاست که ظاهر طب ییاستتار )انضباط استتار عبارت از کارهاانضباط  -1

 .(          سازدیدشمن آشکار م یشوند برا دهید یحت نکهیبدون ا

 استتار جادیاحداث و ا -0
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 .ندیرا استتار گو طیبا مح زاتی: همرنگ کردن خود و تجهاستتار

 .ندیدشمن را اختفا گو دیشدن و حفاظت از د ی: مخفاختفا

 .ندیدشمن را پوشش گو ریو ت دیشدن از د ی: مخفپوشش

ظیم عوامل کشتار ع ،یاست که به دلیل سابقه تاریخ یبیولوژیک و بیوتروریسم از جمله تهدیدات مهم و بحث برانگیز تهدیدات

 وپدیدنجدید موسوم به  یعفون یها یاست و ساالنه شاهد شیوع انواع بیمار یجزء مهمترین تهدیدات جامعه بشر یو سم یعفون

 .است ریضرورت اجتناب ناپذ سمیوتروریحفاظت ب ن،یدر جهان هستیم. بنابرا

تلف بنا به مخ یارگان ها لهیشود که به وس یم یاست و شامل مجموعه اقدامات کیولوژیب داتینقطه مقابل تهد کیولوژیب دفاع

در صورت  اً یان(، ثیریشگیشود )پ یریجلوگ کیولوژیب داتیتهد دنیاجرا شود تا اوالً از به مرحله اجرا رس یستیکه دارند با یفیوظا

 باشد.  یم یمشخص یچرخه  یو دارا ندیرا مهار نما آنزمان  نیدر کمتر دیوقوع تهد

 انیگردآورنده: عاطفه نادعل
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 بالقوه یهاستیکودکان فرقه؛ ترور

 

 0091 دی 7 – انیلیهاب ادیبن ،یغراب ینیرضا قزو دیس

 ییور به جداها مجب فرقه نیهاست. کودکان در ا از فرقه یاریخشونت هستند که گفتمان غالب بس انیقربان نیتر ناتوان کودکان،

 هستند. ییشو کار سخت و ذهن ژه،یو یاجبار یها خود، گرفتن آموزش نیاز والد

حالت  نیشوند. بهتر یبشر مو نقض حقوق  یکشبهره  ،یتجاوز جنس یها قربانفرقه  نیخود در ا اتیکودکان در دوران ح نیا اکثر

است که  یرعادیخشن و غ یها به افراد شدن آن لیدارند، تبد یستیو ترور یافراط یدئولوژیکه ا ییها کودکان در گروه نیا یبرا

است که هم  یشدن به عنصر انتحار لیتبد زیحالت ن نیرا در جامعه دارند و بدتر یرگونه خشونته ارتکاب یشکل بالقوه آمادگبه 

ن و شک قانون ی شهیاند کی ایفرد  کیها از  و اطاعت آن ادیکه انق نیکشانند. عالوه بر ا یرا به کام مرگ م گرانیخود و هم د

 .ستجوامع قانونمند ا یبرا گرید یدیتهد ،یرقانونیغ

نفجر کرد. دمشق م دانیدر منطقه الم سیمرکز پل کیخود را در  ،یبا بستن کمربند انفجار یسور یساله گذشته دختر هفت  هفته

جبهۀ  یستیگروه ترور یکودک اعضا نیشد. پدر و مادر ا گریشدن چند نفر د یگناه و زخم یکودک ب نیکه باعث مرگ ا یانفجار

 اند. مزبور را داشته یها گروه ۀتجربه حضور در همالنصرۀ، داعش و احرارالشام بودند که 

است که سوء  نیا تی. واقعردیها از کودکان مورد توجه قرار بگ ستیمسئله سوء استفاده ترور گریدختر باعث شد تا بار د نیا موضوع

از  نفکیال یرفتار با کودکان، بخش نی. استین یدیو عراق از کودکان، موضوع جد هیفعال در سور یستیترور یها استفاده گروه

 هاست. موجود در فرقه یفضا

 0991تا  0971 یها در دهه هاگونه گروه  نیدهد سوء استفاده از کودکان در ا ینشان م یغرب یها در کشورها فرقه یمورد مطالعه

 یحیمس یسایکل» ،«ایاکلس یانجمن ورزش» کا،یآمر گانیشیدر م «هودای اهیس یخانه عبر»شود. فرقه  یم دهیبه وفور د یالدیم
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 با آن یهستند که سوء استفاده از کودکان، بد رفتار ییها از گروه ییها )جونز تاون( نمونه« ها خلقمعبد »و فرقه « مقدس یآالمو

 کرده است. لیها تبد و شناسنامه آن تیاز هو یقتل عام آنان، به عنوان بخش یها و حت

ران آن گرا مانند داعش و همفک افراط یستیترور یهااز ظهور گروه  شیبا کودکان به پ یافرقه  یرفتارها نهیشیپ زین ایغرب آس در

رسد  یها دانست که به نظر مفرقه  نینمونه متکامل از ا کی دیخلق( را با نی) مجاهد نیمنافق یستیگردد. گروهک ترور یباز م

 منطقه باشد. نیدر ا یگریتر از هر گروه د یمیکودکان در آن قد زسوء استفاده ا نهیشیپ

ها با از . آن رندیگ یقرار م نشان،یوالد تیمرتبط با فعال یگروه، از بدو تولد مورد ظلم و ستم، استثمار و استفاده ابزار نیدر ا کودکان

ر د شانیها ن و ظلم به آنان و خانوادهاز کودکا یکش شوند. بهره یم گریهر دو، فرزند پدران و مادران د ایمادر  ایدست دادن پدر 

 سازمان گره زد. کیدئولوژیانقالب ا یها به سال دیرا عمدتاً با یرجوفرقه 

رهبر گروه، طالق  یمرحله مسعود رجو نیخود را اعالم کرد. در ا کیدئولوژیمرحله از انقالب ا نیاول 0021گروه در سال  نیا رهبر

 .دیخود برگز یگروه را به اجبار از او گرفت و همسرش را به همسر یرده باال یاز اعضا کیهمسر 

بود، همه عناصر متأهل ملزم شدند  رانیها در برابر او عراق و شکست آن  رانیجنگ ا انیانقالب، که پس از پا نیا یمرحله بعد در

در عراق به اروپا  شانیها ها جدا و از از پادگاننفر بودند از خانواده  311ها که حدود  سال بعد، فرزندان آن کیو  رندیکه طالق بگ

 منتقل شدند تا تحت نظر فرقه بزرگ شوند.

 تیها به رضا مجبور کردن آن یبرا دید یها مکردن آن کودکان را از جدا یهاخانواده  یتیکه نارضا یآن که گروه رجو جالب

منتقل  شد یبمباران م کایآمر یائتالف به رهبر یروهاین یماهایدادن، فرزندانشان را به بغداد که در آن روزها به شدت توسط هواپ

 دادند. یها به اروپا م در امان ماندن کودکان خود، تن به اعزام آن یها برا وادهخان زین تیکرد و در نها

به  زین یدر آن کشورها منتقل شدند و تعداد نیمنافق یها گاهیسال بود در اروپا به پا 01ا ماه ت 1 نیها ب کودکان که سن آن نیا

هواداران و گروه باشند. کودکان تحت تحمل  نیکودکان حلقه اتصال ب نیا له،یوس نیهوادار گروه سپرده شدند تا به ا یها خانواده

ودکان ک نیا ،یاز عناصر سابق گروه رجو یاری. به اعتقاد بسدندید یم کیدئولوژیو ا یالتیتشک یها شآموز ،یروح یفشارها

 مطلق خود را نسبت به رهبران فرقه از دست ندهند. یوفادار نیبودند تا والد ییهاگروگان 

از  «یرجو ۀفرق» ۀدر مقال نیروب زابتیاز سربازان جوان و وفادار به خود بود. ال ینسل تیگروه به دنبال ترب نیکه ا نیبر ا عالوه

و به  ستندیبا میدر مقابل پوستر مسعود و مر دیهر روز صبح و شب، کودکان با»کند:  یعضو سابق گروه نقل قول م ینادره افشار

داده و کنترل  یمغز یها را شستشو خواهند آن یدانند. م یسربازان خود م یها را نسل بعدبچه  نیها ا آنها درود بفرستند.  آن

 نیقمناف یدئولوژیمنطبق با ا یدرس یهاو آموزش  یو سازمان ینظام یخواندن سرودها ،ینظام یها فورمیونیپوشاندن « کنند.

 تحت کنترل خود بوده است. ودکانگروه در سوء استفاده از ک نیاز اقدامات ا یبخش
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ها  گروه نیا یار دارند. رفتارهاقر یریتکف یستیترور یهاگروه  ا،یموضوع سوء استفاده از کودکان در منطقه غرب آس یآن سو در

اده توسط کودکان مورد سوء استف یحجم باال کنیل ستیاست منحصر به داعش ن نیمشابه به گروهک منافق اریبا کودکان که بس

 گروه را منحصر به فرد کرده است. نیباالست که عمالً ا یداعش به قدر

 یها به آن ها، آموزش کیدئولوژیا یها و آموزش یذهن یو جدا کردن کودکان از خانواده ها، شستشو ربودن

توسط  رانیاس دنیو سربر انیبه قربان کیو شل ،یانتحار اتیعمل یها برا آن تیو سخت به آنان، ترب ینظام

 منطقه است. درافراط گرا  یستیترور یهاگروه  یهااز سوء استفاده یکودکان بخش نیا

سال توسط داعش، آموزش  03کودک کمتر از  311گزارش داده است که حدود  1102بشر در آگوست سال حقوق  یسور تهیکم

منحصر  یحیفرت یکنند تا فضا یتالش م ن،یمانند منافق زیگروه ن نیاست که ا نیکه قابل توجه است ا یااند. نکته  دهید ینظام

 به خروج بشوند. لیتما ایها  آن یتیکنند تا مانع از نارضا فراهمکودکان تحت آموزش  نیا یرا برا یبه فرد

ساله عضو داعش در  02تا  01کودک  91، 1102تا  1101 یهاسال انیم نتیوست پو سمیگزارش مرکز مبارزه با ترور براساس

از گزارش به  شیسال پ نسبت به 1101گروه در سال  نیکه کودکان جنگجو در ا نیگروه کشته شده اند. عالوه بر ا نیا ینبرد ها

 است. افتهی شیبرابر افزا 0 زانیم

و  ینید یها داعش تحت آموزش یآموزش یهااز موصل ربوده شده و در اردوگاه  1101در سال  زیسال ن 01تا  1کودک  911

 قرار گرفتند. ینظام

 از کودکان عالوه بر یو داعش در بهره کش نیاز جمله منافق یستیترور یهاو اقدامات مشابه گروه  رفتارها

کودکان در  طیاوضاع و شرا یها وجود دارد، زنگ خطر را براگروه  نیا انیکه م ینشان دادن وجوه مشترک

 آورد. یها به صدا در م ستیمناطق تحت کنترل ترور

 یسربازان تیگروه، و ترب یو نظام یاسیمقاصد س شبردیآنان، کمک به پ یذهن یکودکان به عنوان طعمه، شستشو نیاز ا استفاده

 یخشن، بخش یلنس تیو ترب یو روان یعاطف یسوء رفتارها ف،یضع یها مراقبت رمناسب،یغ ای یناکاف تیو ترب میتعل ع،یکامالً مط

 دهد. یها در حق کودکان رخ م فرقه تکارانهیاست که به واسطه اقدامات جنا ییهادیاز تهد
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 رنج فراق کشیدهدیداری با خواهری دلسوخته و 

 

 فرقه ریصباغ اس ییکربال رضایصباغ خواهر عل ییربابه کربال خانم

   ۶۹۳7 ید ۵۱ - زدینجات مرکز  انجمن

 و باز هم اشک، ناله و آه نهسی سوز هم باز –هم درد فراق  باز

 .دیفرا خواهد رس یبه زود ،یسران فرقه خواهد شد و آن روز سخت دادخواه ریکه نه چندان دور دامن گ یسوز آه 

 کرد به دفتر انجمن آمد. یخود که دل سنگ را آب م یصباغ با اشک ها و ناله ها ییخانم ربابه کربال امروز

 شیر خوبراد یکه به تازگ یهمچون خواهر ییآن متصور نبود چون خانم کربال یهم برا یانینداشت لذا پا یما در دفتر شروع دارید

 .صورتش را پوشانده بود یگفت فقط اشک بود که پهنا یم یزیزد و نه چ ینه حرف م گریرا از کف داده به دفتر انجمن آمد. او د

 ینم دلش یبر فضا حاکم بود. کس ینیصحنه ها درد آور است که همه حضار متأثر گشته و سکوت سنگ نیا دنید یبه قدر  

به دفتر  یاطالع قبل چیکرد که بدون ه یم ینیخواهر سنگ نهیس یرو یبه قدر ییراق و جداکند. درد ف دایحالت ادامه پ نیخواست ا

 طاقت و یاست که فضا را پر کرده است. کس هیهق هق گر یکشد و فقط صدا یم سرچادر بر  یحرف و کالم چیآمد و بدون ه

 کند. یکه پسرش او را به آرامش دعوت م نیصحنه ها را نداشت تا ا نیا دنیتحمل د

 مکث و سکوت، لب به سخن گشود. یاو بودند. بعد از مدت تینگران وضع همه
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چشم به درب خانه دوخته بودند تا پسرشان رها شود و  یمن وارث مرگ پدر و مادرم هستم، مرگ آن ها را که عمر دیگو یم او

بارها راه سخت و دشوار عراق را در  دینیب یه مک یجسمان تیبرادرم شود رفتم با وضع ییرا که منجر به رها ی. هر راهدمیبرگردد د

 نیبودم که در همه اعزام ها به عراق شرکت کردم، به مجامع ب یرفتم. جزء معدود افراد یبرتیگرفتم به دفعات به اشرف و ل شیپ

هر کس که  شینامه نوشتم، دست استمداد و کمک پ یسرخ جهان بیپناهندگان و صل یعال یایساریمثل سازمان ملل، کم یالملل

 باشد دراز کردم. داشتهمالقات با برادرم  یحت ایو  یدر آزاد یتواند نقش یکردم م یفکر م

 ایشنود و  یمرا م یکه اآلن بر سر دست من است قسم دهم و هر کس صدا یقرآن نیآمده ام تا هر کس را که  به ا نکیا حال

 بردارد. دهیخواهران و مادران درد فراق کش ریبه حال من و سا یکرخواند ف یرا م دارید نیخالصه ا  ایو  ندیب یمرا م ریتصو

 نیسخن من با سران فرقه ا یبرادرم را به گور ببرم. اما رو دنید یاست که من هم همچون پدر و مادرم آرزو نیمن از ا ترس

 ممکن متمسک خواهم شد. ینخواهم نشست باز هم به همه راه ها یکه رمق در بدن دارم از پا یاست که تا لحظه ا

 یو گفته ها ملیف نیا ر،یتصو نیکنم که ا یدارند خواهش م یبه وسائل ارتباط یامکان دسترس یما در کشور آلبان زانیکه عز حال

 .دیبشنوند منعکس کن ایو  نندیکه امکان دارد آن ها بب ییمرا در هر جا

 سال است که خواب راحت را از من گرفته اند. انیکه آن ها سال یکنم همانطور یها بدانند خواب را بر آن ها آشفته م یرجو

باطل، آنجا هم شما را راحت نخواهم گذاشت  الیخ یزه دیاز دست ما راحت شده ا یما به آلبان زانیکه با انتقال عز دیکن یفکر م اگر

 تا به مقصود خود برسم.
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 طبق نسخه مجاهدین خلق رویکرد ترامپ به قضایا

دهد. یاما داعش را نجات م ست،ین رانیبر ا یروزیضامن پ 

 

 انهیخاورم یمشاوران استراتژ ریمد خدابنده مسعود

 ۵3۶5 هیفور ۱ -پست  نگتونیهاف

http://www.huffingtonpost.com/entry/trumps-mek-version-of-events-wont-secure-

victory_us_5898bcd8e4b02bbb1816bd33 

 خدابنده  می: ابراهترجمه

پوشاندن  یراب بکارانهیفر راتیکه تأث یتریبه پشت صحنه طوفان توئ ی. با نگاهدیگو یعمل بلندتر از کالم سخن م ندیگو یم

 ها در خط آتش مقدم قرار دارند.  یرانیدولت، ا نیا یکامالً روشن است؛ برا تیواقع کیدولت ترامپ داشت،  یمقاصد واقع

د کرد. را پاره خواه رانیبا ا یکرد که توافق هسته ا دیتهد یقابل انتظار نبود. ترامپ در کارزار انتخابات ریخود غ یامر به خود نیا

 ندارد.   انیرانیبه ا یتعلق خاطر چیود که او هروشن ب نیبنابرا

 قرار داد که ورود اتباعش یمسلمان یرا جزو کشورها رانای او –بود  رانیچالش در برابر ا جادیجمهور ا سیعمل او به عنوان رئ نیاول

هد است، تحت نظر خوا یدفاع دیگو یکه البته م ک،یبالست یموشک ها شیبعد از آزما رانیممنوع شد و سپس اعالم نمود که ا

 مسئله سازها قرار دارد.  ستیدر ل مشیترامپ و ت یبرا رانیبود. واضح است که ا
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در  کایدولت آمر یتهاجم کردیرو یحت ایهر فرد  یریاندازه گ یبارومتر، که برا کیشوند، به مانند  یهم انباشته م یمدارک رو و

 رانیا لتدوخشونت بار  رییتغ یگروه حام نی. اردیگ یبا دقت انجام م یخلق به اندازه هر شاخص نیاز مجاهد تیحما ای ران،یبرابر ا

 د. باش یم کایآمر تیبا هدا یاقدامات در جهت جنگ نیا ایهستند که آ دیاکنون در ترد انشی. حاماستدر سه دهه گذشته بوده 

 از فرقه یکه مشاوران و کارگزاران دولت و نیدر خصوص ا ییها یافشاگر رد،یقرار گ تیکه ترامپ در حاکم نیقبل از ا یحت

 رانیشد. به هرحال، کارشناسان ضد ا یخارج استیمتخصصان س انیدر م یکنند موجب نگران تیخلق حما نیمجاهد یستیترور

. ندیمان نشیگز رانیدر ا رییتغ جادیا یگرفتن مشورت برا یمختلف برا یها تیو شخص یهزاران گروه مدن انیتوانند از م یم

عدها در قالب باشد که ب یقبل از انقالب م رانیدر ا ییکایقتل شش آمر یستیالیخلق شامل اقدام ضد امپر نیمجاهد فیگذشته کث

 یکه جنگ نیترور قبل از ا انیقربان نیاول ما"جک ترنر:  ییهوا یرویقرار گرفت. )خانواده سرهنگ ن شیمورد ستا اتیسرودها و نشر

ظاهرا  دیجمهور جد سیقتل او هستند.( رئ ی. در حال حاضر آنان خواهان جبران خسارت برا"میترور شروع شده باشد بود هیعل

 د. ان ودهخلق ب نیمجاهد انیکند که حام یکسان انیخود را کنار گذاشته و انتخاب کرده است تا خود را محاط در م یها ینگران

 

 خلق نیمجاهد یستیکارزار ترور انیقربان فریجک ترنر و سرهنگ پل ش سرهنگ

بلکه  رانیکه نشان داده است که او نه در جنگ با ا نستیا یکیخلق، ترامپ چند کار انجام داده است:  نیمحکوم نکردن مجاهد با

 د تنفر مردمدر داخل و خارج از کشور مور انیرانیاز جانب ا یفعل یاسیس انیتر از هر جر قیخلق عم نیاست. مجاهد انیرانیبا ا

 هستند. 

 دیرس یروزیدر انتخابات به پ لیدل نیاست. دونالد ترامپ به ا رانیبلکه با کشور ا ستینشان داد که جنگ او با داعش ن نیهمچن او

قابل شکست دادن  رانیاز جمله ا ییروهایداعش اقدام کرده و گروه را شکست خواهد داد. اما داعش بدون اتحاد ن هیکه وعده داد عل

شکست  رانیداعش در حلب و موصل عمدتاً به خاطر دخالت ا یروهایاست که ن نیا انگریو عراق ب هیسور رد یدانیم تی. واقعستین

 ندارد.  سمیشکست دادن ترور یبرا یقصد چیدهد که ه ینشان م یخوردند. ترامپ به روشن

وجود دارد  کایآمر یخارج استیخلق در حلقات س نیکه در برابر مجاهد ،ینشان دادن گرم یو حت یبردبار نیاز همه مهمتر، ا اما

وارد  ف،یضع یها میتعداد تحر کیاز  ریاست. به غ یخال باً یتقر کایرساند که: جعبه جنگ آمر یم ایرا به هر کس در دن امیپ نیا
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 یه قدررسد که ب یندارد، بلکه به نظر م رانیا هیعل یحربه ا کایاست که نه تنها آمر یمعن نیبه ا تخلق در معادال نیکردن مجاهد

که تاکنون  یگروه نیمصرف تر یو ب نیشده است، که سرنوشت خود را با ناکام تر جیگ زیبا افکار تعصب آم دیاحمق است، و شا

 وجود داشته گره بزند. 

آمد گره زدند. به هرحال، انتخاب  یخلق سرنوشتشان را به هر آنچه که طرف برنده به حساب م نیدار است که خود مجاهد خنده

طلبانه  فرصت شنهاداتیخلق، پ نیبه سرعت در مجاهد ینیاهلل خم تیرسد. آ یهوشمندانه به نظر نم گریخلق د نیمجاهد انیحام

 و رانیدر طول جنگ ا رانیا هیعل نیاتحاد با صدام حس یشد. قدم بعد رانیآنان از ا دیو عمالً موجب تبع دیشراکت در قدرت د

 نی. بعد از سقوط صدام، مجاهددیهرگز آنان را نخواهد بخش یرانیا چیدستاورد فاحش خائنانه  که به خاطر آن ه کی –عراق بود 

اهد گرفتن آنان خو یشیموجب پ یدر عراق شد به نحو عدهالقا انیاعتقاد بودند که بحران در عراق موجب ظهور شورش نیخلق بر ا

 دیدر خالفت جد ییبتوانند جا دیام نیرا هم به راه انداختند تا با ا هیاز داعش و ارتش آزاد سور تیحما یخلق باز نیشد. مجاهد

با  یدشمن چیکه ه یکشور ند،فرستاده شد یدر آلبان دتریبع یدیخلق از مقر خود رانده شدند و به تبع نی. در عوض، مجاهدابندیب

 یسوء قصد به جان دانشمندان هسته ا یخلق برا نمجاهدی عامالن از که – لیشامل اسرائ کایآمر کیاستراتژ انیندارد. حام رانیا

و رفته اند. خودشان فر ریناپذ انیشود. هر دو کشور در باتالق مشکالت پا یم عهیضد ش سعودی عربستان و –استفاده نمود  یرانیا

 . رندیبا دولت ترامپ جان تازه بگ دوارندیخلق ام نیو حاال مجاهد

متحده به عالوه  االتیدولت عراق، ا یاز گروه نکرد. وقت یمیمستق تیخلق را دور نگاه داشت و هرگز حما نیاوباما مجاهد دولت

ا با مجبور شد ت نتونیکل یالریخارجه وقت ه ریخلق از عراق به کشور ثالث دانست، وز نیملل متحد را مسئول خارج کردن مجاهد

ان را در خاک بتواند آن یبه لحاظ قانون یکشور ثالث کیموافقت کند تا  کایآمر یستیترور ستیلخلق از  نیخارج کردن نام مجاهد

 . ردیخود بپذ

 هیخصوصاً عل یستیضد ترور یدر خاک خود به وجود آورده و کوشش ها یمستحکم ی، اسالف ترامپ مواضع دفاع1110سال  از

اندازه  یبا ابراز نفرت ب یتوسط دولت استیس نیرسد ا یال به نظر مو اروپا به عمل آورده اند. ح کایداعش در برابر آمر داتیتهد

 سم،یترور هیلع یو عراق در نبرد جهان رانیا رینظ ییبا کشورها کیشراکت استراتژ جادیا منافعدرک  یگردد. به جا یخنث رانیا هیعل

 خراب کند.  رانیدهد آوار ترور را بر سر مردم ا یم حیدولت ترامپ ترج

اشند. اگر قابل اتکاء و مؤثر ب کیشر کی یتوانند به هر شکل یخلق م نیخواهد بود که تصور شود مجاهد نیسراب ا نیبزرگتر یول

 ظرن او –انتقاد  رشیو عدم پذ ینیب شیقابل پ ریغ های خواسته –خودش داشته باشد  یدر روش ها یدونالد ترامپ چشم انداز

 یبا خواسته ها کایآمر یخارج استیکنند خواهد داشت. متحد کردن س یخلق چگونه عمل م نیخصوص که مجاهد نیدر ا بهتری

عاً خواهد کرد، و قط فیرا در جهان تضع کاینخواهد بود. در عوض، مواضع آمر رانیدر برابر ا یروزیپ نیفرقه کنترل ذهن تضم کی

 بهتر و امن تر نخواهد نمود. ییجهان را جا
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 یپرست طانیبا قواعد ش یفرقه رجو میتشابه تعال
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 دیکتاتورهای تاریخ از چه می ترسیدند و رجوی از چه می ترسد؟

 

     ۶۹۳7بهمن  ۵7  -نجات مرکز کرمانشاه  انجمن

 زی، خود نها نفر آلوده بود ونیلیو دستشان به خون م دندیترس یها نفر از آن ها م ونیلیجهان که هر کدام م یکتاتورهاید ندیگو یم

 ساختند. یم یپوشال یفرار از آن پناهگاه یو برا دندیترس یم ییزهایاز چ

 یمقاومت م دیآ یترس سراغتان م یوقت دیباش یکند در چه پست و مقام ینم یفرق ست،یهم ن راهیبرادر مرگ است. البته ب ترس

 . به عنوان مثال:دیگذار یشکند و پا به فرار م

 رفت. یخود را با قطار م یترس از پرواز داشت و سفرها ونگی میک -

 ترس ساخت. نیهم یبرا یآگوسنوس سزار ترس از رعد و برق داشت و پناهگاه -

 .دیخواب ینم یساختمان چیوقت در طبقه دوم ه چیترس از ارتفاع داشت و ه یمعمر قزاف -

ار آن به پا افتاده و در کن شیاز موارد نازل و پ ایداشته اند و  یعیطب یایاز بال ییبوده اند که ترس ها یادیز یکتاتورهاید صهخال

 اند. دهیبر یمثل آب خوردن هم آدم سر م یراحت

 .هیفرقه رجو یملعون، خدا یجز مسعود رجو ستین یرسد، او کس یقرن معاصر م کتاتوریحاال نوبت به د اما

 ترسد؟ یاز چه م یواقع رجو در

را به اعدام داد و خود را به ساواک سپرد تا از  نیسران و رهبران مجاهد یزندان شاه، از ترس اعدام، تمام هیاول ی* او در سال ها

 .ابدیاعدام نجات 
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زن وکودک خردسال خود را در سال  یدوستان و حت نیکتریسازمان، نزد یاز ترس جواب پس دادن و حفظ جانش تمام ی* رجو

 و خائنانه اش را ادامه دهد. فیخف اتیبه تنور آتش و کشتن فرستاد تا خود را به اروپا برساند و ح 21

 شده است؟ میو قا یاکنون او چرا و از ترس چه، مخف* 

ساخت و مثل موش ترسو در  نیرزمیمتر ز 01تا  یها گاهیمتعدد، تونل ها و مخف یکه در اشرف بود از ترس، پناهگاه ها یوقت تا

 هم مرده باشد. دیو شا یمخف ،یو اکنون فرار دیآن خز

 نیا ر،یباشد و الغ یجداشده از فرقه اش م انیخود و قربان رانیاس یاز خانواده ها ،یترس رجو یو اصل ماجرا کیدرجه  ترس

خانواده  یجز ترس از حسابرس یزیکند چ یم هیشدنش را توج یخفآن م لیخود ساخته و به دل یهم که برا یو حماس ریخط طیشرا

 .ستیها ن

ند ک یآن ها توطئه کرده و م هیمستمرأً عل داند و یم رانشیاس یخود را خانواده ها کیدشمن درجه  ،یرجو یعنیفرقه   کتاتورید

س و سکه تر یآن رو نیکشد و ا یکنند خط و نشان م یم یاو روشنگر هیآزاد عل یایجداشده که اکنون در دن انیقربان هیو عل

 کند. یم ادی ریخط طیااست و از آن به عنوان شر یوحشت رجو

 تاالیرا دارد و خالصه اروپا وغرب و طبق خ یستیونیصه میعربستان و رژ --را پشت خود دارد  کایخودش امر یکه طبق ادعا او

 ست؟یچ یشدنش برا یمخف ریخط طیو شرا ستیپس ترس او از چ --کنند  یم تیخودش همه جهان او را حما

 یسال رجو انیکه سال ی، جداشدگانوجه دومو  رانیاس ی، خانواده هاوجه اول: دو وجه دارد یرجو ریخط طیکالم شرا کی در

 نیکند و از آن بگذرد. لذا هم یتواند ترسش را مخف یوجه نم چیبه ه یشکنجه و زندان کرده است. اکنون رجو ر،یآن ها را تحق

 کرده است. شسوراخ مو در او را مجبور به رفتن  ،ترس
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 مادری که می گوید دل تنگ دخترم هستم

 

 

 

از او دارند. مادر زهره در ادامه  یخانواده ها چه تنفر ندیبب دیبا یقابل باور بود. رجو ریغ یو نفرت مادر زهره از مسعود رجو نهیک

 بیفر اسرا ریگفتم او هم مثل سا شانیبه ا یوقت "از نبودش حسرت نخورد. یرا بزرگ نمود ول یشود فرزند یچگونه م"گفت: 

 یبه سزا دیبا یسر خم کردند! رجو یگونه کورکورانه در مقابل رجو نیعاقل باشد چرا ا دیبا خودشآدم "را خورده گفت:  یرجو

 آن ها را به ماندن دیمختلف از کانون گرم خانواده جدا و با فشار و تهد یاعضا، آن ها را به بهانه ها بیبا فر یاعمال خود برسد رجو

مردم و  نیو دشمنان ا گانگانیکه به او شد، تن به هر گونه ارتباط با ب یاعتماد زوادار نموده و با سوء استفاده ا التیتشک نیدر ا

ه نه تنها به افراد، بلکه ب یش خود را بسته اند. رجوکنند راه حل او درست است و چشم و گو یدر بند او فکر م یکشور داد. اسرا

 نیخودش را حفظ و تضم یداشت تا  قدرت و بقا یسع تانو عربس لیدر دامان اسرائ دنینمود و با خز انتیاعتقادات آن ها هم خ

از ابهام قرار دارد. او  یه او همواره اقدامات او در هال ستیجان افراد قائل ن یبرا یارزش یتن داد. رجو یکند و به هر ذلت و خوار

 "باشد. یگرفتار و در بند در فرقه نم یاسرا نیاعمال خود و اشتباهات خود به هم یپاسخگو

 یسالمت یآرزو نیو همچن میرا دار شانیجگر گوشه ها دنید یآرزو یدربند فرقه رجو یاسرا یخانواده ها ریمادر و سا نیا یبرا ما

 خانواده ها. نیا یبرا

دردها  نیکه ا ی. باشد روزمینمود یسالمت یاز درگاه خداوند آرزو شانیو برا میتشکر نمود یمادر گرام نیاز ا دارید نیا انیپا در

 غم  و فراق فرزندش را نداشته باشد. یخانواده ا چیو ه ابدی امیالت

   ۱۳۹۵ بهمن ۲۸  -  سمنان مرکز نجات انجمن

 اخیانی زهره مادر دل حرف 

 با عیادت منظور به اخیانی زهره منزل در نجات، انجمن دفتر جانب از

 تحت قلبی عارضه خاطر به است سالی چند. نمودیم مالقاتی مادرش

 آهی آوردیم زهره از اسمی که این محض به زهره مادر. باشد می مراقبت

 هم و اه خانواده سر بر بالیی چه او": گفت و کرد نفرین را رجوی و کشید

 این طی و شد او طالق باعث گرفت، من از را دخترم. آورد ما فرزند چنین

 شنگران خانواده و شکسته دل مادر با ارتباطی نداده اجازه حتی سالیان

 ".باشد داشته
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 توسط فرقه یمسعود رجو یپاک کردن رد پاها

 

 ۵3۶5 هیپانزدهم فور - نکینترلیا رانیا - ینظر منصور

 نیا کیراتژاست کیدئولوژیا یاسیس ماتیفرقه بوده است. تمام تصم نیا عیحاکم بالمنازع تمام وقا یاز سه دهه مسعود رجو شیب

 یده بود ادعانمان یزیکه چ یچند نسل منجر گشته، فرد یکه به نابود یماتیشده و به اجرا درآمده، تصم زهیدستگاه توسط او تئور

 . ستیاز او ن یو اثر ختهیگر ران،یهمه خسارت و ضربه به چند نسل از مردم ا نیکند امروز پس از ا یامبریپ

 ران،یدم ابه مر انتیپاسخ به سه دهه خ ز،یپاسخ به چه؟ پاسخ به همه چ دهیفرا رس ییداند زمان پاسخگو یم یبه خوب یفرقه رجو

 یرا به خوب نیا یو خود رجو ی. فرقه رجوتآن بوده اس کیمسئول شماره  یمسعود رجو یعنیکه او  یزیهمه خونر نیپاسخ به ا

 یرقه رجواز تناقض شده اند که باالخره چرا ف زیلبر یفرقه در آلبان نیا انیقربان یاست. حت دهیفرا رس ییدانند که زمان پاسخ گو یم

ا به صدام بودند ت دمتعمر در خ کیکه  ییها ادهیترامپ شده اند، سرباز پ ادهیکه امروز سرباز پ ییاست؟ جا دهینقطه رس نیبه ا

باب ار اریخود را در اخت اری. آن ها امروز تمام عندینفش نما یفایصدام کردند، ا میکه آب و خاک شان را تقد یعنوان وطن فروشان

 ند.به قدرت بساز دنیرس یبرا ینمد کاله نیکه از ا دیقرار داده اند تا شا دیجد

خواهند  یپاک شود. اما چرا م یمسعود رجو یشده که تمام رد پاها نیبر ا یاز عراق سع یاز زمان خروج کامل فرقه رجو نیهمچن

را  یرجو مسعود یبوده که رد پاها ییکایآمر ای یلیاسرائ ای یدرخواست اربابان سعود نیا ایرا پاک کنند؟ آ یمسعود رجو یرد پاها

 خود ررهب این های تئوری تمام که دانند می رجوی فرقه جدید اربابان کرد؟ یاسب مرده شرط بند نیا یپاک کنند تا بتوان رو

  راموشف را مجنون فرد این  های کاری سیاه گاه هیچ ایران  مردم که دانند می  خوبی به  باز ها آن و انجامیده شکست به شیفته
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له با کشور مقاب یبرا ماریجسم ب نیبتوانند از ا دیجان فرقه متوسل شده اند که شا یبه جسم ب جهینکرده و نخواهند کرد، در نت 

 یان ممچاله ش یندارد مثل دستمال کاغذ شانیبرا یمتوجه شوند فرقه سود یکه وقت هودهیعبث و ب یاستفاده کنند، کار رانیا

 ودشاز زبان خ کشد یخجالت م یاست. فرقه رجو هنیبه کشور و م نیسرنوشت خائن نیکنند به ناکجا آباد، ا یکنند و پرتاب شان م

از قول جنگ  شیها تیکند، مثالً در سا یخاطر از زبان استعاره استفاده م نیبه هم دیرا بمباران کن رانیکه ا دیها بگو ییکایبه آمر

 یصدام را م ینوکر یکه روزگار ستیکسان یشرف یاوج ب نیاکند و  یم غیتبل رانیحمله به ا یها را برا ییکایآمر یطلبان آمادگ

وکر کند که ن ینم یفرق یفرقه رجو یآورده اند، البته برا یرا از دست داده اند به جنگ طلبان نژاد پرست رو اوکردند و امروز که 

 دیگوبابانشان ببه قدرت ندارند حاضر هستند هر چه ار دنیرس یبرا یراه چیه گریباشند. آن ها چون د یچه کسان لهیو پادو و وس

رهبرشان را پاک کنند، او را گم کنند و  یکنند رد پاها و گنداب ها یم یجهت هم سع نیو به هم دیشک نکن نیدر ا را بکنند،

ران ندارند که نگ ییآبرو گریفرقه گذشته است، د نیآب از سر ا گری. چرا که واقعاً دداریب ریش یاو را مرحوم بنامند و روز یروز

 باشند. شانیآبرو

 

 

 

 

 

 

ا فرقه خط بطالن بکشند. چر انیبر تمام سؤاالت و تناقضات قربان ،یمسعود رجو یخواهند با گم کردن رد پاها یم گریطرف د از

ه را مسکوت فرق نیا انیتمام سؤاالت قربان بیترت نیهستم و من پاسخگو خواهم بود. بد زیگفته من مسؤل همه چ یکه مسعود رجو

و پاسخ ندهند، امروز را به فردا  زندیخواهند از آن بگر یاما م ده،یفرا رس ییکه زمان پاسخگو نددا یخوب م یرجوگذارند. فرقه  یم

عجله دارند  یلیکه خ ستیجهت ن یستون به آن ستون فرج است. ب نیکه از ا دیام نیبه ا د،ینما یو فردا را به پس فردا موکول م

 رانیاک انه آب و خ یفرقه رجو ی. برازندیمهلکه بگر نیتا بتوانند از ا درخ ده یگریجنگ خانمانسوز د ایبمباران شود  رانیکشور ا

 .رانیمهم است و نه مردم ا

فرقه  انتیخ یبرگ ها بیترت نیکنند و بد یگاه استقبال نم چیه یزیآگاهند و از جنگ و خونر یبه خوب رانیخوشبختانه مردم ا اما

 کنند. یرا نقش بر آب م یرجو
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 محمد علی جابرزاده هم مرد

 

     ۶۹۳7بهمن  ۵5 -نجات مرکز خوزستان  انجمن

به شناختند در ظهر شن یبا نام مستعار قاسم همه او را م التیجابرزاده که در تشک یاز مرگ محمدعل یفرقه رجو یخبر یها تیسا

 خبر دادند. سیبهمن ماه در پار 10

 و صدا و هی)شامل نشر غاتیستاد تبل نیاز مسئول یبود. و 21سازمان دهه  یمیقد یسال داشت از اعضا 23که در هنگام مرگ  یو

 داشت. التیرا در تشک یرجو انهیخطوط سرکوب گرا شبردیدر پ ی( بود و نقش اساسیرجو یمایس

 یو فحاش یچگونه با عربده کش یفرقه شاهد بودند که ودربند اسارت  یاعضا یتمام کیدئولوژیموسوم به ا یاز انقالب درون بعد

رعب، وحشت، به ندامت کشاندن و نوشتن  یفضا جادیدر ا یو طعمه، نقش اساس گید یمنتقد در نشست ها ینسبت به اعضا

 .دکر یم فایآن بخت برگشتگان ا یتعهد سرسپردگ

 یه مسعود رجوتزلزل او ب یو ب ریناپذ یخستگ یداده از سرسپردگ یکه به مناسبت مرگ و یامیدر پ یرجو میکه مر ستین لیدل یب

، همان کند یبه آن اشاره م یرجو میکه مر یریخط یها شیمعاصر سخن گفته است. البته، آزما خیتار یها شیآزما نیرتریدر خط

وقفه  یسال ب 21 بیاست که قر ینگون بخت یو اعضا هنیم ران،یدر حق مردم ا یرجو اتیاها و جن انتیخ یشرکت فعال در تمام

 ادامه دارد.

قان و قطع خف جادیا ،یرجو یمایو صدا و س غاتیبه عنوان مسئول تبل یکارنامه جابرزاده انصار کینقطه تار نیتر اهیشک س یب

از خانواده  انیمطلق سال یخبر یو کنترل روح و روان اعضاء و ب یمناسبات فرقه ا تیخارج و تثب یایاعضاء با دن یارتباط رسانه ا

 باشد. یخود م یها

ک در دادگاه ش یو ب ستین گریجابرزاده اکنون د گرفت. یهم م یبود که البته قربان یقربان کی یهرحال او هم در مناسبات رجو به

ا خود را ب یاست که زندگ یکسان یسرنوشت محتوم تمام نیقرار خواهد گرفت و ا یمورد قضاوت و حسابرس داریب یوجدان ها

 یاکرام یعل                                                                                                             گره زده اند... یورج
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 ! یخانواده ها بزرگترین اهرم فشار در برابر فرقه رجو

 

     ۶۹۳7بهمن  ۹3  -نجات مرکز اراک   انجمن

برسانند.  یرا به ذلت و خوار یشوند و فرقه رجو یعلیه فرقه رجو یخانواده ها اهرم فشار یکرد، روز یفکرش را م یکس چه

را تعطیل  یعراق باعث شد پادگان نفرت انگیز اشرف و بعد ازآن کمپ لیبرت یفعالیت، تالش و کوشش خانواده ها در گرما و سرما

شدند. هدف آن ها فقط دیدار با جگر گوشه  یبودند که با ویلچر به عراق اعزام م یکنیم، مادران هابر اعزام خانواده  یکنند. اگر مرور

را به هم ریختند و توانستند چندین نفر را از  یدر عوض تشکیالت فرقه رجو یهایشان بود، هر چند در این رابطه موفق نشدند ول

 یها شود، انواع ترفند ها را به کار گرفت؛ از سنگ پرانفعالیت خانواده  عکرد که مان یتالش زیاد یجدا کنند. فرقه رجو یفرقه رجو

بر  یشدند ول یبه سمت خانواده گرفته تا بد و بیراه گفتن به خانواده ها. چند تن از خانواده ها سنگ به آن ها اصابت کرد، زخم

 "ایم هتا آخر ایستاد"تصمیم و اراده خود محکم ایستاده بودند و شعارشان این بود: 

م خانواده . اسدیداد در متن پیام، به خانواده ها بد و بیرا بگو یکه به اسیران م یدر پیام های یاده ها باعث شده بود؛ رجوتالش خانو 

حاضریم چندین موشک به مقر ما بخورد و "گفتند:  یبارها م یلرزید. سران فرقه رجو یو سران فرقه بدنشان م یآمد رجو یکه م

  "ه نزدیک مقر ما نشود.خانواد یولبدهیم  یتلفات انسان

 متیعز یو به مقر فرقه رجو یباز شود خانواده ها به آلبان یبه آلبان یندارند. راه یو سران فرقه از دست خانواده ها خالص یرجو

واده که خان دیخواهد رس یشک روز یساخته شود. ب یدر آلبان یدهند که اشرف دیگر ینم یکنند و این اجازه را به فرقه رجو یم

 جدیدشان بروند. به امید آن روز. یآزاد شده به دنبال زندگ یو اسرا ندیآزاد نما یفرقه رجو لها تمام اسیران را از چنگا

 یبصر فؤاد
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 ۵3۶5 هیهجدهم فور - نکینترلیا رانیا - ینظر منصور

رتالطم پ یریمس میکه از آن رها گشت یو تا روز میگذاشت نیدر راه مجاهد یکه پا یدردناک است از روز اریمن و ما بس سرگذشت

ساله بودم و جذب سازمان شدم سر از پا  07که من  رانیانقالب ا یروزیرا پس از پ ییدارم روزها ادی. به ستیا دهیکه هر کدام قص

سبات منا نیروزگار، به سرعت جذب ا یبود و نه سرد دهیروزگار چش یگرم همچون من که نه یتجربه و خام یشناختم جوان ب ینم

 زیدر ذهنم نبود و به چ نیاز ا ریغ یگرید زیچ چیه ن،ی. همیو برادر یعدالت، برابر ،ینبودند، آزاد ادیز میو آرزوها اهایشدم. رؤ

بعد که وارد مناسبات سازمان در عراق شدم ابتدا همان شور و  اگذشت و گذشت و گذشت تا سال ه نیکردم. ا یفکر نم یگرید

ه ب یو برادر یمردم مان برابر یبرا میخواه یم م،یاوریب هیهد یمردم مان آزاد یبرا میخواه یتصور که م نیشوق را داشتم با ا

کردم  یبخواهم احساس م ودمخهمچون برگ خزان، بدون آن که  ختندیر یمن فروم یاهایگذشت رؤ یاما هر چه م م،یارمغان ببر

آمده  یبود، من عوض یگرید ی. مشکل از من نبود، من جانم در کف دستم بود، مشکل جازندیر یدارند فروم میاهایبرگ برگ رو

 بودم، من وارد کوچه بن بست شده بودم.

شان خود را ن یهستند، کم کم چهره واقع یانقالب یخواهان یکردم آزاد یکه فکر م یشکست؟ کسان یچگونه درهم م میاهایرؤ اما

 گریمن بود، د یبرا یسمبل یکه روزگار یمسعود رجوگشت.  یتر م رهیو ت رهیروز به روز ت نیدادند. مناسبات سازمان مجاهد یم

خواه  یآزاد کیکه همچون او از  گریاز جمله جابرزاده و ده ها جابرزاده د نیبه همچن زین انشیکردم، اطراف یآن نبود که فکر م

د که به شکنجه گران قهار شده بودن لیتبد کهنبودند بل روزیخواهان د یآزاد گریوحشتناک شده بودند. آنان د یبه عنصر لیتبد
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 م،یپناه ببر که به آن مینداشت یپناهگاه چیه گریکه د یانینما قربا یگشته بودند و از طرف نیجام شراب صدام حس وانهیمست و د

را سربازان تا بن دندان مسلح صدام محاصره کرده بودند و درون قرارگاه  مانیقرارگاه ها رونیبسته بود، ب مانیتمام درها به رو

 که هر لحظه میبود یزنده به گوران ان،یآخر زمان و کوچه بن بست بود، ما قربان نجاای.… یهرزه رجو یرا هم با فاالنژها مانیها

 لیشان دادند و بعضاً تحو یو جسم یاز دوستانمان را به زندان درون قرارگاه اشرف کشاندند، شکنجه روح یلیخکشتند.  یما را م

 تا لذم یو جسم یاست که از شکنجه روح یبلکه قاتل و روان یانقالب کینه  یدادند. رجو نیزندان مخوف صدام حس ب،یابوغر

رناک شوند خط ینوع اختالالت م نیرا که دچار ا یکسان ،یزوفرنیبود مانند اشک یو روان یروح ماریب کی یبرد. احتماالً رجو یم

خود،  رامونیبا پ یدر رفتار اجتماع یزیشود و به صورت جنون آم یکنند، چرا که تمام احساسات و عواطف آن ها نابود م یم یتلق

دهند،  یاز خود بروز م یاریبس ید و اختالالت رفتارشون یم زیحفظ کنند؛ دچار توهمات جنون آم توانند یرا نم یو حرمت میحر چیه

 .میا دهید یها را در رجو نیما همه ا

که  نمیب یباور کنم چون دارم با چشمانم م دیشدم که نبا یگذشت، متوجه م یم شتریهرچه که ب یشد ول یباورم نم لیان اوا در

مرز و بوم را که با  نیجوانان ا ،یکه چگونه دار و دسته رجو نمیب یشوند، دارم به چشمان خود م یدارند پرپر م میاهایچگونه رؤ

ان راجع از دوست یاریاز آن پر پر شدگان هستم. بس یکی زیکنند و من ن یشده اند دارند پرپر م نیاهدوارد سازمان مج یآزاد یایرؤ

انتقام  یام که چگونه در نشست ها دهید شیگواه برتمام آن ها بوده ام، به چشم خو زیبه رفتار و کردار جابرزاده نوشته اند و من ن

جابرزاده  از جنس ست،یشک جابرزاده تنها ن یکردن فرد، او را پرپر کرده اند. ب انبه مرگ و تف بار دیافراد با تهد نیا ،یرجو یکش

تصور  که نیآمد، چه برسد به ا یساختمان به لرزه در م وارید دندیکش یدر نشست ها عربده م یکه وقت یها هستند همان کسان

اند، پوش یرا م تانیو تف است که سر و رو "داماعدام اع"کشند:  یاوباش که همه با هم نعره م یفرد در محاصره مشت کی دیکن

 دیفهم آن خوب است هر فرد آن لحظه را تصور کند تا بفهمد برما چه گذشته است و آنجا را تصور کن یتصورش سخت است اما برا

که  دیکش یم نعرهکرد و  یپناه صادر م یب انیقربان یاعدام را برا یدستگاه، حکم قطع نیا نیسیجابرزاده به عنوان تئور یوقتکه 

 بروند. رونیب نجایها زنده از ا نیا میبگذار دینبا

ماعت که ج یروز وقت کی.. …به نام م.ز و ف.ف و انیکه چند نفر از قربان یا لهینشست ها در سالن معروف به م نیاز هم یکی در

کردم در خودم غرق شده  یصحنه ها را نگاه م نیبودم و داشتم ا ستادهیسالن ا یافراد هجوم آورده بودند، در انتها نیاوباش به ا

 یاموسو ن کیرک یها یفحاش دندیکش یکه فاالنژها م یو اآلن من کجا هستم؟ با هر نعره ا میبود آمدهچه  یما برا ایبودم که خدا

پا به  زی. آن هم نه فقط از زبان مردان بلکه زنان ندیشد آنجا د یم م،ینیو بب میدر الت خانه ها بشنو میتوانست یکه فقط آن ها را م

ه ک ییشکست، گو یها قلب و روحم را م نیهمه ا سد،یشود بنو یشرمش م مزدند که آد یم یکیرک یمردان چنان حرف ها یپا

بود  حسن زاده میاز قرارگاه ها آمد سراغ من، نامش مر یکیفرمانده  کدفعهیشوم که  یشوم، پر پر م یدارم مثل برف آب م زیمن ن

با چنان  "فردا نوبت تو خواهد بود. ؟یریبگموضع  یرو یچرا نم ؟یا ستادهیا نجایچرا ا"و خشم به من گفت:  تیاو با تمام عصبان

غم فرستادند. را سرا گریبالفاصله چند نفر د د،یکش یم رونیتوانست همان جا قلبم را ب یاگر م ییکرد که گو ینگاهم م یا نهیک

با مرگ  اشتمکنم. کم کم د دایآرامش پ یاز نشست، پشت درب کم رونی. رفتم بدیوقت است که مرا کشته ا یلیدر دلم گفتم شما خ

سال گذشت و چقدر 11 دمیتا آمدم به خود بجنبم د دم،یفهم ریآمده ام، اما د یکه راه را اشتباه دمیفهم یگرفتم و م یروزمره خو م
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کوچه بن بست همان راه  نیکه در ا یکسان: میگو یشد، من وارد کوچه بن بست و آخر زمان شده بودم. اآلن هم م رید

، او بودند دنشیاز به قدرت نرس یرجو یکش نهیجابرزاده و جابرزاده ها ثمره درخت ک است. ستبن ب د؛ینرو د؛یرو یرا م

 گرفت. یرا از ما م دنشیتاوان به قدرت نرس

اند بتوانند جسارت و شهامت داشته باشند که در برابر شکنجه گرانشان قد برافرازند  دهیها را د نیکه همه ا یانیکه قربان یروز دیام به

 کنند که دوست دارند. یو همانگونه زندگ ابندیخود را دوباره باز یزندگ ریو مس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که انسان ها را به توحید و عدل « مذهبی»می دانند. نه یک تشکل « فرقه»را یک « سازمان»سال هاست پژوهندگان، 

و به خطرناک که آدم ها را از خدا دور می کند « مسلکی»فرامی خواند و از پلشتی و شرارت برحذرشان می دارد، بلکه 

طریقت مشکوک، دردسرساز و مرگبار می کشاند. فرقه ای که با روش تهییجی و تحریک احساسات، مذهب نویی پدید 

 آورده که پایه های آن بر تعصب، نفرت و تلف کردن نیروهای اجتماعی استوار است. 

ت خواه که خود را موظف به کنترل فرقه ای به لحاظ ایدئولوژیکی خودکامه، در جهان بینی افراطی و از نظر اجتماعی تمام

رفتار همگان، به ویژه اعضایش، می داند. آنان از پیروانشان )اعضا و هواداران( انتظار همه نوع مساعدت، به خصوص 

مالی، صرف وقت و انرژی فزاینده برای نیل به آرمان ها و تحقق وعده ها و دستیابی به هدف های تشکل را دارند. فرقه 

ائم به مریدسازی و امر و نهی لذتبخش به آنان است. این که چگونه بیندیشند، چه باورهایی داشته ای که حیاتش ق

باشند، چه بگویند. حلقه های وصل بین رهبری و اعضا دیکته می کنند چه کسی در کجا مشغول به کار شود، با چه کسی 

.. و بر این همه عنوان انضباط تشکیالتی اطالق می ارتباط داشته باشد، چه بپوشد، چه بخورد، کی بخوابد یا بیدار شود .

 شود.

کنترل، تنبیه، و تشویق افراد، امری عادی است. برای همه، برنامه هایی تدارک دیده شده است. اعضای سرکش، نفرات 

ا بمعمولی، سمپاتیزان های دردسرساز، نخبگان، تمامشان باید پروسه رام شدن و حرف شنویی را بگذرانند. آدمک ها 

گرفته می شوند. راه بازگشتی قابل تصور نیست. احدی حق ندارد حتی از این پیوستن « گروگان»عضویت در فرقه، 

پشیمان شود. برای ره یافت به هارمونی کامل و انطباق با تشکل، پروسه بازسازی و نوسازی، سازماندهی و ساماندهی 

انی، گذشته افراد مورد بازکاوی و سپس امحا قرار می گیرد تا ذهنی اعضا در پیش گرفته می شود. در دوره ارزیابی نفس

ارتباط با پشت سر )پیشینه( قطع شود. رمز و راز موفقیت در این مرحله )تجدید ساختار فکری و تزریق باورهای تازه( 

ست تا به خوبی می خوانند، در ناآگاه نگه داشتن آنان نسبت به آنچه می گذرد ا« احیای افراد»که فرقه گرایان آن را 

 کنترل و چون موم شکل جدیدی به خود گیرند و البته در آینده به آسانی مورد سوءاستفاده واقع شود...

 129و  130صفحه های -دکتر صفاءالدین تبرائیاننوشته:  -خوابگردهانقل از کتاب: 
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 غربی "ایسم های"فرقه رجوی مقلد 

 

     ۶۹۳7بهمن  ۹3  -نجات مرکز البرز  انجمن

از ارزش ها بوده و در دستورها، عملکردها  یکی یغرب ییکهنه و قرون وسطا یاز الگوها تیو تابع یرویپ یمخوف رجو التیتشک در

 یایه در دنو منسوخ شد دهیبه بن بست رس یمکتب ها ۀو گذشت یخیتار یها لمیف یباشد. حت یم جیرا اتیالفاظ و ادب نیو همچن

 یوزش هااز آم یکیدارم  ادی. به ندینما یالقاء م التیشناخته و به اعضاء تشک یترق ۀویو ش برا به عنوان سرلوحه، مکت یامروز

ق، ساب یگذشته شورو یاز انقالب ها یینوارها دنیبا د یطوالن یدر ساعت ها کیدئولوژیا یفرقه، حضور در کالس ها یاجبار

ه اهداف ذهن قرار داده تا رفته رفته ب ۀملک دیبود را با سمیوئمائ - سمینیلن - سمیبود و مکتب آن ها که مارکس یو آلمان ناز نیچ

 . میو متد فرقه آشنا شو

 یو شستشو هپولیمان مییبودند و بهتر است بگو دهیو آموزش د تیترب یسال بود تحت امر مطلق رجو انیفرقه که سال نیمسئول

 گریبود را به د "سمیو ناز یستیکمون ،یسمیفاش" یاز مکتب ها یقیکه تلف یرجو نییداشتند افکار و آ فهیده بودند، وظش یمغز

 یگرید یها نییآ ،یانقالب یو الگو قرار دادن مکتب ها یرویجدا از پ یبدهند، رجو انتقال التیتشک ینییپا یدر رده ها روهاین

 خود اعمال کرده بود. یفرقه نما یستیرا در سازمان ترور "سمیبرالیو ل سمیرفرم سم،یفمن"همچون 

  یغرب یو افکار مسلک ها خچهیو وجه تشابه فرقه با آن ها؛ الزم است به تار یغرب یاز مسلک ها یفرقه رجو دیبا توجه به تقل 

به قدرت  لرتیه یو در آلمان به رهبر ینیلیموس یبه رهبر ایتالیدر ا ستمیسوم و چهارم قرن ب ۀدر ده ها ستیفاششود:  یاشاره ا

مبنا  نید بر همکن یپاک م کیو دمکرات یمنحط پارلمان تیانسان را از بربر ؛ییبه تنها یاجتماع بارزهم سمیفاش دهیبه عق دند،یرس
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ملو کرده و نگاه آنان م تیشود، حما یانجام م یانقالب اتیآرمانخواهانه که با عمل یبر اتحاد گروه یمبتن یآنان از خشونت فرقه ا

 از آن است.  یمثال ینظام ریشهروندان غ هیو عل یهنیمسلحانه ضد م یها اتیباشد که عمل یاز سرکوب و زور م

 یول بدبختبلکه مذهب معل ستیها ن یداشتند که مذهب علت بدبخت دهیعق "سممائوئی – سمینیلن -میمارکس" یطرف از

 گردد.  یم یاهداف و اعمال انقالب ،یدانسته که مانع ترق یتوده ها و مردم م ونیرا اف نیهاست و د

از سمبل ها  و مشخصات بارز  یکی یزن ساالر ای "سمینیفم" را قبول داشت. یاسالم ستیمارکس یظاهر، رجو در

 یلاز زنان، شک یرود که با شعار ارتقاء خواهران و فرمانده نمودن آن ها و در پشت پرده سوء استفاده جنس یبه شمار م یفرقه رجو

 کرد. یرا عرضه م سمینیاز فم نینو

را از  نیداند و د یرا تنها رابطه خدا و انسان م نیاست که قلمرو د یبود تفکر یفرقه رجو دیهم که مورد عالقه شد "سمیرفرم" 

 ریرا دا یحکومت رانیدولت ا یگفت با سرنگون یم شیها ییگو اوهیملعون در  یکند. بارها رجو یحذف م یاسیس ،یصحنه اجتماع

سرنوشت  نییبشر تع یتواند برا ینم نیبه عنوان د یزیشود که چ یعنوان م "سمیبرالیل". درشدجدا با استیاز س نیکند که د یم

 .دیحرام نما ایرا حالل  یزیاو چ یکند و برا

ته شکل، جنس ماده را از جنس نر برتر دانس نیآمده و در ا دانیبه م یجنس سمیفاشبه نام  سمیاز فاش یدیبا شکل جد یحت یرجو 

مرد ارشد  نیآورم مسئول یخود کرده است. به خاطر م التینموده و خوراک افراد تشک زهیتئور ،ینر وحش ای نهیاست. جنس نر را نر

د ضرب نر را مور وانیآن ح انهیوحش دندید یسازمان فراوان بود م یگربه که درقرارگاه ها ایل سگ و ینر از قب یوانیح یفرقه وقت

با تعجب از عزت  دمیرا د یصحنه ا نیبار چن نیاول یبرا ینمودند. وقت یاز راه دور به آن سنگ پرتاب م ایو شتم قرار داده و 

از  یکیدر برابر  یوقت نیهمچن "کند. یاو نر است و به ماده ها ستم م"گفت:  "؟یرا انجام داد یکار نیچرا چن" :دمیپرس یماسور

 گرفتند. یدستورات روزمره را م یو شرم آور صالیو است یگرفتند با زبون یزنان فرمانده قرار م

 یوعموض رشیپذ" :دیگو یرا در مناسبات خود آورده که م ینییآ سم،یرجو ای ستیفاش یرجو یبه عبارت

 شمرد. اتیهیقبول کرد و بدون چون و چرا آن را از بد لیبدون دل دیندارد و آن را با داللبه است یاجیاحت

 "نمود. دیکورکورانه تقل یاز رهبر دیبا ده،یدر عق نیهمچن

 

 ژنیب
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 حرف های دل پدر و مادری چشم انتظار

 

مادرت   . جعفر جان، من ویخداوند متعال خوب بوده باش هیسا ریز دوارمی. امیدر کمپ آلبان نژاد یجعفر بابائسالم به فرزندم،  با

تو به اشرف  دارید یبرا شیسال پ 00کند. حدود  یم هیگر ییخصوصاً مادرت که مرتب در تنها م،یتو را ندار یطاقت دور گرید

.  بعد از یات را به او داد یساعت مچ یادگاریم هم همراهم بود که تو به عنوان یثمره عمرت، مرتنها . میآمد

و افسرده  نیغمگ اریبس میمالقات کوتاه؛ مر کیاز  غیمتأسفانه در یول میآمد یبرتیدر اشرف و ل دنتیبه د میآن هم بارها همراه مر

، شما حاال باشد یازدواج کرده و حاال صاحب دو فرزند م می، مرباشد. جعفر جان یمجدد تو م دارید شیشده او تنها آرزو

 یداشته باش یبا خانواده تماس تلفن ،یکه بعد از رفتن به آلبان میبود دواریام اری. بسیخوشگل دار اریو دو نوه بس یپدربزرگ شده ا

ور هم .اگر در آن کشمیباش رتو باخب یعموم تیاست که از وضع نیاز طرف تو برقرار نشد. انتظار ما ا یچند ماه تماس نیدر ا یول

 میندرخواست ک یالملل نیب یاز سازمان ها ایو  رمیمجدداً راه مالقات را از سر بگ میما ناچار ،یندار یآزاد یتماس تلفن کی یبرا

عراق  رکه از کشو نینند. جعفر جان از اات را به ما برسا یتو و وضع زندگ یمالقات کنند و خبر سالمت یکه با تو در اردوگاه رجو

توان شده و نا ریپ گری. پسرم، من و مادرت دمیخوشحال هست یما همگ ،یشده ا کینزد یقدم به آزاد کیمنتقل و  یبه کشورآلبان

 که اکنون در آن کشور ییها تینژاد، با توجه به واقع یباشد. جعفر بابائ یتو م داریو د یما قبل از مرگ، آزاد یو تنها آرزو میا

 یبرتیت از لاز دوستان یادی. فرزندم تعداد زیعمرت استفاده کن یاز باق یو خودت را آزاد کن تا بتوان ریبگ میتصم یکن یمشاهده م

 یدهند. توحق دار یخود ادامه م یآزاد به زندگ یکه همگ یدان یم یمدت جدا شده اند و تو به خوب نیدر ا یهم از آلبان یو تعداد

تو با خانواده  و تماس یمنتظر آزاد ؟یاستفاده کن یتوان یحق نم نیدانم چرا از ا ینم االو ح یداشته باش گرانیمثل د یعیطب یزندگ

                           نوشته که اکنون دانشجو است. ینامه را برادرزاده ات دخترِ موس نی. در ضمن جعفر جان، امیهست

 .نژاد و همه خانواده یاکبر بابائ یدلشکسته تو، علاز طرف  پدر و مادر    

    ۱۳۹۵ اسفند ۳  -  قزوین مرکز نجات انجمن
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 پول های اهدایی فرقه رجوی به غربی ها
 از عرب ها؟ یافتیدر ایاست  یمال یکمک ها از

 

     ۶۹۳7اسفند   ۹  -نجات مرکز مازندران  انجمن

دارد  یدر اروپا وانمود کند که در غرب طرفداران ینفرات دنیکرد با خر یاز همان ابتدا سع ختیبه فرانسه گر یقجر داعش میمر یوقت

ها به  یکه همه غرب دینخواهد کش یکاربرد بوده و طول یقجر دارا میمر یاسیس یکه باز دینگون بخت خود حقنه نما یو به اعضا

ت در فرانسه شرک که در مراسم فرقه یشد، نفرات یمطرح م شهیخواهند پرداخت. در آن زمان هم یرجو یستیاز فرقه ترور یطرفدار

 یستیترور سران فرقه یداده شد. ول رونیب یغرب یتوسط مقامات کشورها نهیزم نیهم در ا یکنند و اسناد یم افتیکنند پول در یم

 انریمردم ا یهستند که خواهان به اصطالح آزاد یکه آنان نفرات ادندد یگونه جلوه م نیو ا اوردهینامبارک خود ن یبه رو یرجو

راسم شرکت در م یافراد بعداً پرونده شان در آمد که برا نیا رد،یگ یخدا موش نم یوقت در راه رضا چیکه گربه ه ییهستند. از آنجا

 کنند.  یم افتیدالر در یادیمبالغ ز یسخنران قهیقجر و چند دق میمر

از  یافتیچند نفر با ذکر مبلغ در یزده و اسام یباره دست به افشاگر نیبهمن در ا 07 کشنبهیپرس روز  تدیآسوش یخبرگزار اکنون

ز جمله ا یو مقامات کشور وخیش ،ینفرات جدا شده از پول دادن به نفرات عراق یرا آشکار نموده است. وقت یرجو یستیفرقه ترور

 یعموم نمود با شانتاژ، افکار یم یفرقه سع یغاتیکرد و دستگاه تبل یقبول نم یزدند کس یو صالح مطلک حرف م یطارق هاشم

درباره  یدایدر فرانسه باز شد مقاالت ز یقجر داعش میبه مراسم مر شانیپا یغرب یسر و کله سناتورها یرا مسموم کند. بعد وقت

داشتند نقل مجلس شد و همه  یرانیو ا رانیبا ا یدیت شدیضد شهیپول از جانب عوامل شرکت کننده در مراسم که هم افتیدر

 بزنند. ینمودند دست به افشاگر یها سع یزارخبرگ

از  یاکنون به نقطه ا کردند.  یم افتیهزاران دالر در یسخنران قهیچند دق یبودند که برا نیو جان مک ک یانیجول یرود  قبالً 

کند که،  یو عنوان م زده است  یدست به افشاگر زین  تدپرسیآسوش یشده که خبرگزار و آش آنقدر شور  میدیافتضاح رس نیا
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در برابر  یسخنران قهیبه خاطر پنج دق 1101کرد که سال  دییهفته تا نیا کا،یآمر یجمهورسییر یشنهادیپ ریچاو وز الینخانم 

نموده  افتیدر گریهزار و پانصد دالر د 07مبلغ  1102کرد. در سال  افتیخلق مبلغ پنجاه هزار دالر در نیمجاهد یاسیشاخه س

 است.

 یها ییدر گردهما یسخنران یکه در دولت ترامپ به عنوان مشاور انتخاب شده برا زین ورکیوین نیشیشهردار پ یانیجول یرود

قجر در  میم مردر مراس زین ییکایبازنشسته آمر یو سناتورها نیاز مسئول گرید یاز آنان گرفته است. برخ یمبالغ نامعلوم نیمجاهد

مشخص است و خودشان اظهار  انیم نیکه در ا یزیچ ینمودند ول دیپول تاک تافیبر در نانآ یفرانسه شرکت نمودند که همگ

 نیبرابر ا کنند؟ سکوت کردن در ینم یریباره موضعگ نیدر ا یرجو یستیفرقه ترور نیکردند، چرا مسئول افتیداشتند که پول در

 ست؟یخبر ن نیا دیخبر نشانه تائ

 یم نیاز داخل و خارج کشور تام یاریخود را در برنامه مسخره هم یمال یازهایدارد ن یکه با وقاحت خاص خود اظهار م یسازمان 

 یبع اصلمن ،یشانتاژ و حقه باز یکند؟ بهتر است به جا نیرا تام یچاک غرب نهیس انیحام نیا یها نهیتواند هز یکند، چگونه م

 دارد. انیباشد را ب یم یعربستان جعمرت وخیپول که همان ش افتیدر

مقدار  شده و یم نیتوسط صدام تام یفرقه رجو التیتشک یو پول ها هیصدام معلوم نشد که تمام سرما یبعد از سرنگون مگر

 ایو  کفش یکس ی. مگر در مناسبات فرقه در اشرف، وقتدیگرد یغصب م ستیترور یاز پول نفت مردم عراق توسط رجو یادیز

 ییرشوه ها دیدار انیاکنون ب ستیاست، پس بهتر ن مانیپول به اصطالح شهدا نیو ا میگفتند ما پول ندار یداشت، م ازین ینیپوت

 از کجا آمده است؟ دیکن یپرداخت م ییو اروپا ییکایامر یکه به سناتورها

 رکیبه نام پن ییصحرا یاز سبز دیخوردن غذا با ینفرات برا ختیبه فرانسه گر یقجر داعش میمر یوقت 

 یک هاپول از بان سهیک سهیکه همان موقع ک یدر حال میکردند که ما پول ندار یکردند و عنوان م یاستفاده م

 یرجو یستیفرقه ترور التیمناسبات و تشک س. از بدیرا گول بزن یچه کس دیدار یشما سع شد. یعراق در بغداد برداشت م

 فساد و رشوه دادن در آن معلوم شده است. نیاز ا یآلوده است، اکنون گوشه ا

 یم یزندگ یدست ساز رجو یکه در شورا ینفرات ایو  یرانیو چه ا یداشتن هوادار چه خارج یبرا ؛یابتدا فرهنگ منحط رجو از

 باشد. یم انهیکنند؛ دادن رشوه و حقوق ماه

که نه بزنند همانگو یدست به افشاگر یرجو یستیخواران و قلم به دستان فرقه ترور رهیج ران،یبهتر است تمام حقوق بگ حال

 ینفرات سوخته و بازنشسته غرب یکار را انجام دادند. حساب باز کردن رو نیجدا شدند ا یدست ساز رجو یشورا نیکه از ا ینفرات

رم گ یو از آنان آب نده اکرد یاسب مرده شرط بند یرو یرجو یستیترور قهسران فرماند که  یم نیبه ا شتریب

          نخواهد شد.

 یشبان یهاد                                                                                                         
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 دیگ و دیگچه ابزار مجاب سازی در فرقه رجوی

 

  ۶۹۳7 -۶۵-3۹ – مرکز نجات انجمن – یمحمد

 یاعضا یبرا گیموسوم به د یاست نشست ها یباشد که مدت یاز آن م یحاک ،یدر آلبان یاز اردوگاه فرقه رجو دهیرس اخبار

 رانایا به تگونه نشست ه نیا یبرگزار یبرا سیاز پار ینیبا شدت و حدت تمام برقرار شده و مسئول یخلق در آلبان نیسازمان مجاهد

 رفته اند.  

مکن است که م نیو با توجه به ا دهیردمختلف مطرح گ یها تیبار در سا نیتاکنون چند گید یبحث نشست ها نکهیتوجه به ا با

 دهینداشته باشند، الزم د یاطالعات کاف گید ینشست هامخرب  یدر خارج از کشور، از محتوا ژهیبه و نیخانواده ها و مخاطب

شناخته  کیپرات نیا یضد انسان یبا محتوا نیداده شود تا مخاطب گید یها نشستدر خصوص موضوع  یمبسوط حاتیشد تا توض

 آشنا شوند.  یشده فرقه ا

وشته و سرکوبگرانه آن کمتر ن یاست که کمتر بدان پرداخته شده و در خصوص ابعاد ضد بشر یموضوع نیباشد، ا یبه ذکر م الزم

 شده است. 

 دیحجت س دیس"نوشته  "خداوند اشرف از ظهور تا سقوط"در کتاب  گید ینشست ها یو محتوا خچهیتار

 "0072حوض سال  یبعد از نشست ها یابزار مجاب ساز گچهیو د گید"تحت عنوان  077تا  071صفحات در  "یلیاسماع

 شود.  یآورده م ریدر ز ناًیشرح داده شده که ع
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و خطوط  با خط یانقالب  تغییر دهند و به نوع یخواستند خود را با شاخص بند ها یکه نم یکسان یتشکیالت مجاهدین برا در 

مجاب  یایدئولوژیک مخالف کرده و آن را قبول نداشتند، برا یو  حت یو یا سیاس یتشکیالت یتشکیالت فرقه چه در زمینه ها

 د. ش یخوانده م «دیگ و دیگچه» وجود داشت که تحت نام یشدند،  روند سخت ینامیده م« ضعیف یحلقه »کردن آنان که 

 

 

 

 

 

 

کمال رساندن  یدر تشکیالت راه افتاد، ابزار  به نقطه  72حوض سال  یکه بعد از نشست هادیگ و دیگچه طور مشخص  به

ک آن را انقالب ایدئولوژی یآنچه که رجو یتغییر در راستا یافراد در تشکیالت مجاهدین بود برا یو مجاب ساز یکنترل یاهرم ها

د از افراد بود تا او  بتوان یابزار یتعمیق بند ف )فردیت( انقالب شکل گرفت، ول یدر راستا انامید، بود. هر چند این ساز و کاره یم

تند آنچه را خواس یکردند  و نم یمخالفت م یو یو کالً انقالب ایدئولوژیک یانقالب رجو یبا بند ها یکه به نوع یو کسان یناراض

 ق بود.هم موف یو آن ها را به بند بکشد که  البته تا حدود زیاد گرفتهخواند در خود ایجاد کنند، نسق  یآن را تغییر م یکه رجو

 یفرقه لقب داده بود، ط یرا به اعضا« مؤسسین دوم ارتش آزایبخش»حوض که  یو بعد از نشست ها 0072در سال  یرجو

و  دیاوریمن ن یبرا، ف ضعی یحلقه  نیروهای ،خود را  یبه  فرماندهان نیروها و ستادها گفته بود که رخت چرک ها یدستورالعمل

 .دیقرار ده یآن ها را  مورد حسابرس یجمع ینشست ها یبرگزاربا  دیکه هست ییخودتان در مراکز و ستادها

 یستاز مبارزه و ضعف و س یدگیخواهند از تشکیالت جدا شوند، علت جدا شدن خود را نه بر یکه م یکرد: کسان یاستدالل م یرجو

 یمدع کی شوند، به عنوان یهم به خارج فرستاده م یسازمان ربط داده و وقت یو استراتژ التیبلکه به ضعف تشک ،یطلب یو زندگ

باال نخواهیم   نیبه مسئول ایو  یبه رهبر یشخص ینامه  چیپس ه نیابالغ کرد که از ا  یجه، رجوی.  در نتستندیا یسازمان م یجلو

 .سدیوداشت و هر شخص فقط به مسئول خود نامه بن

مخالف  بست و در نشست حوض هم رسماً اعالم کرد: هرکس قصد  یاعضا یعلن ریجداشدن غ یراه را برا یرجو ه،یابالغ نیا با

 ی. بدین ترتیب، ودیخود مطرح کند تا جمع هم، نظر خود را در مورد او بگو گانی یمسئله را در نشست ها نیا دیجدا شدن دارد، با

 ترساند. یبودند با اهرم فشار جمع م یجدای هانرا که خوا یو کسان یناراض یاعضا
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 یاز نشست حوض به مقرها روهایاو، پس از بازگشت ن یرخت چرک در نشست ها اوردنیدر مورد ن یتوجه به صحبت رجو با

 رند،یپذرا ب یداشته و از قبل سوژه بودند و همچنان هم حاضر نبودند هر فشار یالتیاز نفرات که مشکالت تشک یخودشان، برخ

و زندان  نیدر نشست با توپ و تشر و مشت آهن یشد. از آنجا که رجو یم رخوردقرار گرفته و با آن ها ب یگروه یمورد هجمه 

که  - یفرار از عواقب بعد یفرقه برا یجهت سایر اعضا نینوع دلهره در دل افراد افتاده بود و به هم کیوارد شده بود،  بیابوغر

شد،  یم یمعرف ینشان داده و هرکجا سوژه ا نیسئولو م یخود را همسو با خواست رجو ،خودشان شود  ریبانگیبعداً گر دندیترس یم

رد خود را در ف الت،یتشک ریکه  به تعب یکردند اصطالحاً دست او را گرفته و کمکش کنند تا از منجالب یمجموع نفرات تالش م

 آن گرفتار کرده بیرون بیاید.

که سوژه  بود نیا جهی. نتدیانجام یبعضاً به کتک زدن سوژه هم  هم  م یبود. حت یساده تا فحاش حتینص کیامل کمک ش نیا 

 نیو توه دیو تهد یاز روضه خوان یناش یو روان یروح دیشد یده ها و صدها نفر از همرزمان خود، ساعت ها تحت فشارها انیدر م

رده و پایمال ک انموده و اقرار  کند که خون شهدا ر یمانیخود ابراز پش یدر هم شکسته و از گذشته  یگرفت تا در نقطه ا یقرار م

چرخ  یموارد و سرفصل ها چوب ال یسازمان نداشته بلکه در تمام یبرا یحضورش در سازمان نه تنها هیچ نفع یسال ها یط

 بیترت نیبسپارد. به ا میانقالب حضور داشته باشد و خود را به مردر  یرهبر یخواهد پا به پا یپس م نیانقالب گذاشته است و از ا

 گشت. یشد و به کار خود بازم یخالص م یگروه یو هجمه  یروح یسوژه از فشارها

 که در یبدین معن گرفت. یخودش انجام م یدر سطح و رده  یهر سوژه ا یاین گونه نشست ها برابه توضیح است که  الزم

شتند؛ تر از خود سوژه حق شرکت ندا ینیپا یرده ها یتوانستند شرکت کنند ول یباالتر م یکه سوژه می شد رده ها ینشست کس

ایجاد فشار بیشتر از شرکت دادن اعضا در رده  یسوژه ها که خاص بودند برا یبرخ الً البته این قانون موارد استثناء هم داشت. مث

 یمومو در نشست ع یاز مسئولین سازمان که توسط شخص رجو یافتخار یشد. مثل مهد یتر از سوژه نیز استفاده م ینیپا یها

زدند. بدین ترتیب،  یها و توهین ها را به و تهمتسازمان هم در مورد او حرف زده و انواع  یترین اعضا ینیسازمان سوژه شد و پا

ر را د یو سوابق او را زیر سؤال برده و و یافتخار یتر ابهت مهد ینیپا یمضاعف و توسط اعضا یخواست با فشارها یم یرجو

 شد. یم رفتار  هساد یمانند یک رزمنده  یافتخار یبکشد که البته موفق هم شد و از آن به بعد با مهد ینیسازمان پا یذهن اعضا

در آن ها  یو حت از این نشست ها بودم یحوض( شخصاً شاهد خیل یکه این نشست ها راه افتاد، )بعد از نشست ها یمقطع در

 ودند.ب یبه انقالب نداشته و خواهان جدای یسوژه بودند که اساساً کار یکردم. در این گونه نشست ها، اغلب نفرات یشرکت م

خورم  که چگونه  یکنم،  تأسف م یاز اعضا را که خود از نزدیک شاهد آن بودم در ذهنم مرور م یمجازات جمع یصحنه  یوقت

کرد با فشار و  یم یسع یافتادند و هر کس یآن را راه انداخته بود، آدم ها در حالت اجبار به جان هم م یکه رجو یدر دستگاه

 د او باشد.خو یدانست که ممکن است نفر بعد یدر تشکیالت تثبیت کند. هرچند م رابیشتر به سوژه موقعیت خودش  یهجمه 

 یجمع یدانست که در دید و منظرِ مسئول نشست و سایر مسئولین حاضر در جمع است و  اگر در این توبیخ ها یم یبه خوب هرکس

 ییغ مسوژه ت ینجات خود هر چه بیشتر رو ینگوید شاید فردا نوبت خود او باشد. به همین دلیل افراد برا یشرکت نکند و چیز

مورد  یمقاومت نبود. در مورد سوژه  یسوژه را یارا یعموم یاین فضا و هجمه و طبیعتاً در  دکشیدند تا مقاومت او را درهم بشکنن
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از  حتیجمع شده و ابتدا با نص یو رامونینشاندند و ده ها نفر پ یمرکز بود، سوژه را م یاز کانکس ها ینظر که محل نشست یک

 یحرف شنو و مطیع باشد. بعد که او حرف یخصتن دهد و ش شود، یاز او خواسته م التیکردند تا به هرچه در تشک یاو درخواست م

خواست که محل نشست را ترک کند،  کم کم هجمه و جمالت  یانداخت، و یا م یم رینشست و سر خود را به ز یزد و م ینم

ازمان س تو مناسبا التیو شخم زدن تشک یگر ینیکرد او را متهم به خم یشد و هر کس تالش م یخشن تر به کار گرفته م

 ی... به رهبر میگذار یو خونخوار و یا این که نم یجیچون کثافت، ... و نامرد و آشغال و پاسدار، بس ییو بعد هم واژه ها دینما

جوم ه نیتا فرد در برابر ا دیکش یشد. حداقل سه ساعت طول م یمشابه به خورد سوژه داده م یمفت خور و مدل ها ،یکن انتیخ

 نیز اکه انقالب کرده و ا دیبگو ،ینابسامان روح تینجات خودش از وضع یتزلزل شده و برااش م تیشخص ی هنابرابر و خرد کنند

 باشد. یخواهد در مناسبات با رهبر یپس م

معتقد بود که  یبود. رجو گی)دیگ و دیگچه(، به مانند جوشاندن آب و یا روغن در درون د ینام گذار علت

کردن از  ادی)به خاطر  یاست که در آن سوژه از فرط شرمسار یگیمشابه د ،یگروه خیتوب ینشست ها

 ی، سرخ شده و م هروغن به جوش  آمد ایگناهان و خطاها و خاطرات زشت خود در برابر جمع(، مشابه آب 

داد و  لقب«  گید» را به نام  یجمع خیتوب ینشست ها بیترت نیدهد. بد یسوزد و نهایتاً تغییر ماهیت م

 ۀفرماند ایستاد  سیکه به طور عام رئ ،مسئول نشست  گ،ید یدر نشست ها .دینام«  گچهید» ر را کوچک ت ینشست ها

ها  یریرادگیخواست شرح دهند علت ا یاز آنان م یو یهم رده ها گریدر حضور د ونموده  نییرا از قبل تع ییسوژه ها ،ارتش بود 

 ،بود  دهیهم رس ییتا مرز درخواست جدا یکه گاه در برخ ،سست شدن در امر مبارزه یحت ایها و  ییکردن ها و بهانه جو تیو اذ

 چه بوده است؟ 

گشت  یاز خودش که به  دوران قبل از ورود به تشکیالت برم یفاکت های انیشد سوژه به ب یگونه نشست ها تالش م نیا در

اه، رف ،یطلب یمثل: زندگ یکشانده شود تا ثابت شود که او این ضد ارزش ها را از جامعه به درون سازمان آورده است. فاکت های

 و داشتن همسر و فرزند و ... یعاد یبازگشت به زندگ بیلاز ق یدوست داشتن تحصیل و یا تصورات

ل مسائل خود که اساساً حو یفاکت ها نیبکشاند که به بدتر ییسو را به یکرد و یسخنان سوژه، مسئول نشست تالش م نیح در

، که بعدها به خاطر سکوت در نشست نیا یهمچنان که گفتم برا زینشست ن گرید یرابطه، اعضا نیبود اشاره کند. در ا یجنس

 یاو را وادار م زیآم نیتوه ییه هاواژ یریبا به کارگ نیکرده و همچن انیمواضع خود را ب رند،یبا سوژه قرار نگ یمورد اتهام همکار

 زیهد نزنان مجا یانجام نداده بود. برا یکار بد یتین نیهرگز با چن یحت اینبود و  لیخودش ما دیبزند که شا ییکردند حرف ها

ودشان در خ یو فساد و تباه یفگیو ضع یاز هرزگ یستیبا زیشد. آن ها ن یخودشان گذاشته م یدر ستادها یمشابه ینشست ها

 یِ نمونه و مجاهد کرده است و خارج از رهبر یبه انسان ها لیآن ها را تبد میو انقالب مر یکه رجو نیزدند و ا یجامعه مثال م

که در  یجالباو را از من مانبود که ساز یخاصیت یباید ثابت کند که آدم فاسد و ب یهر عضو یندارند. به عبارت یتیهو چیه یدتیعق

شد که  با  یم یخانواده و داشتن همسر و فرزند هم جزء همین منجالب تلق یآن افتاده بود، نجاتش داده است. در دستگاه رجو

گفت: شما  یسازمان م یهمیشه به اعضا یآمدن به سازمان و جدا شدن از آن ها  خود را در مسیر انقالب قرار داده اند. مریم رجو
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تز  یگفت: مسعود آنت یآمد؟ او م یسر انقالب م یدانید در آن صورت چه بالی یکه مجاهد نبودند آیا مرا تصور کنید  یا حظهل

 راه انبیاء است. یو ادامه دهنده  یاست و پرچم دار اسالم انقالب ی}امام{ خمین

 

 یوحر یفشارها ریو سوژه ز دیکش  یهر سوژه ساعت ها طول م یبود، برا رینظ یدیگ که ابداع جدید و در نوع خود ب یها نشست

ذب اگر شده به ک یکرد حت یشد و تالش م یم میکردند، تسل یکه نثارش م ییو تهمت ها نیاز هجوم چند ده نفر و  توه یناش

ر ه ایداشته و  که به سازمان ییها و انتقادها یریرادگیها و ا ییتمام بهانه جو دیکند و بگو ییبزرگ نما ایو  دیتول یواقع ریغ یفاکت

 بوده است. یاو به مسائل جنس شیاز گرا یدر کارها ناش یو سست یکم کار

اشته، در د نکه به ز یلیو تما یو عاطف یو حمل تناقضات جنس یجنس یازهایشد اقرار کند به خاطر ن یبه زبان ساده تر، وادار م 

ات خود داد که به ذ ینشان م یترتیب و نیزده است. بد یو آزار رهبر تیدست به اذ ایکرده و  یخود سست یالتیمناسبات تشک

 گرفته یهم از سازمان م یرادیاست و هرگونه ا دهیبخش یو معنو یانسان تیبه او هو یرجو یبوده ول یرجدیآدم هرزه و هزل و غ

 یبرا یکاف یو عدم پرداخت بها یدر مسائل جنس یاز ول شدگ یهم به سازمان داشته است، ناش کیاستراتژ و یالتیانتقاد تشک ایو 

 بوده است. نیانتقال تناقضات خود به مسئول

ش خرد ا تیاش درهم بشکند و فرد تیداد تا شخص یاز خود بروز م یزشت یجوشان، چهره  گید نیا انیسوژه در م ب،یترت نیبد

جمع  یتوانست جلو یتا مدت ها نم یفرد نیگردد. چن دیمقابل، رهبرش روسف یدر نقطه  یگردد ول اهیجمع روس انیشود و در م

بگذارد؛ چون  شیو پرخاش به مسئول را به نما یالتیو انتقادات تشک یریرادگیو ا فاز سست بودن و ضع یناش یحالت نیکوچک تر

کرد  یاز آنچه گفته بود احساس شرم م نکهیاست. دوم ا یاز مسائل جنس یحالت ها ناش نیا ینخست خودش اقرار کرده بود تمام

 .ردیدوباره سوژه شود و مورد هجوم بدتر از آن قرار گ دیترس یو سوم، هم م

داد.  ینوشت و به تشکیالت م یآن م یرا که در نشست کرده همراه با فاکت ها یاعترافات یهم سوژه باید تمام یبعد یمرحله  در

روز  یراسوژه ب یتشکیالت یسازمان داشت، در پرونده  یکه برا یبا توجه به اهمیت -همچنان که قبالً هم گفتم  -این اعترافات 
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شده بود و معموالً در دستگاه خود فرمانده مرکز )فرمانده ارتش( و یا مسئول ستاد  یطبقه بند العاتشد. این اط یم یمبادا نگهدار

 شد. یم ینگهدار

 ییلم ها براهم بشود که معموالً این ف یبرداراو فیلم یتوبیخ جمع یسوژه، ممکن بود از صحنه  یبسته به موقعیت تشکیالت البته

 یسوژه ها یکه در مورد برخ یاجرای یکار و رهنمودها یشد تا نتیجه  یآن ها فرستاده م یشخص مسعود و مریم بود که برا

 ببینند.  د،خاص به فرماندهان آن ها داده بودن

افراد را درهم  یتمام یبود که اراده  نیا یهدف رجو چرخاندن افراد و مطیع کردن آن ها مناسب بود. یساز و کار برا این

 یا دهیبا د خود نیبه مسئول نیمجاهد یتک تک اعضا ن،یاز ا شیتا پدر برابر او قد علم نکند.  یکس گریبشکند تا د

 یتوانست چهره  یکار و نیآمد. با ا یخطر به حساب م یرجو یبرا نیو ا دندکر یو محبت نگاه م یاحترام  و سرشار از دوست

ه را افراد به درد نخور جامع نیتوانسته ا یبسازد و در عوض نشان دهد که خودش در مقام رهبر گرانیاز د یطانیو ش دیو پل فیکث

به  شهیهم دیپاک ماندن با یهر فرد برا جهینت دراز گناه کند.  یخود پاک و عار یچتر رهبر ریبکشاند و در ز یدیتوح یبه دستگاه

 در انتظارش خواهد بود. یگام آن طرف تر دوباره فساد و هرزگ کیصورت  نیا ریوصل شود  و در غ یدتیعق یرهبر
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     ۶۹۳7اسفند  ۱  -نجات مرکز فارس   انجمن

 د؟یآمده ا رانیچند وقت است به ا دییو بگو دیکن یلطفاً خود را معرفنجات:  انجمن

 آمده ام. رانیبه دو سال است که به ا کیهستم. نزد نی: من عباس محمد پور عضو سابق گروه مجاهدعباس محمد پور 

 سازمان چه بود و چه هست؟ التیدر مناسبات و تشک یزندگ فیو تعر یزندگ تیبه نظر شما وضع نجات: انجمن

 ،یربات یدگزن میتوانم بگو یکنم م فیتعر التیرا در تشک یکالم زندگ کی: اگر بخواهم به طور خالصه و در عباس محمد پور 

باش  داریصبح ب 1کند، صبح از ساعت  یشده است. نفر کار م فیهر فرد تعر یاز قبل برا ،یوتریبرنامه کامپ کیکه مثل  نیا یعنی

 و خواب. یالتیتشک یوقت، شب نشست ها ریتا ظهر کار، نهار، عصر کار تا د

 شود. یبرنامه مثل عقربه ساعت تکرار م نیا

 که چگونه است؟ دیبکش ریرا در ذهن خود به تصو التیدر تشک یزندگ دیتوان یکه کردم م فیتعر نیا با

واند ت یخود ندارد و اگر هم داشته باشد نم رامونیبه پ یکرده اند و کار فیتعر شیدهد که برا یرا انجام م یربات تنها کار کی 

 یکنند. خوب حاال م یاقدام کند، به محض اقدام چون خالف برنامه مشخص شده حرکت کرده آن را خاموش و از مدار خارج م

 چه هست! التیدر تشک یاز زندگ فیو تعر یکه زندگ دیمتوجه شو دیتوان

   کند؟ ینم یاعتراض التیدر تشک یو روش زندگ وهیش نیا هیبر عل یچرا کس نجات: انجمن
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ند، مگر ک یشده و طبق آن عمل م فیآن برنامه تعر یکه برا یبه نظر شما ربات ایاست و به جا. آ ی: سؤال خوبمحمد پور عباس

 یم براه یگرید یبفهمد روش ها ایرا تجربه کند!  یگریامکان دارد که سرخود برنامه د شیبرا ایباخبر است و آ یگریاز برنامه د

صورت  یاماقد یروش زندگ نیا هیکه بر عل دیدارند چگونه انتظار دار یکامل نگه م یرا در نا آگاه فرن یکردن وجود دارد. وقت یزندگ

شخص شود که از برنامه م یکنترل م یگریهر فرد توسط فرد د دیسازمان اطالع دار یالتیدانم چقدر از مناسبات تشک ی. نمردیگ

 نکند.شده عدول 

در  ن،یدستش خالف جهت حرکت کند. بنابرا ریگذارد ز یانجام دهد و نه م یتواند حرکت خالف یروش نه خود فرد م نیا با

 .... ریشده و الغ یزیو برنامه ر ینیماش یتوان گفت زندگ یم التیتشک

 د؟یکن یم انیچگونه ب ایدن نیرا در ا یزندگ فیو تعر یزندگ دیآزاد هست یایبه دو سال است در دن کیشما که نزد نجات: انجمن

ده حرکت ش نییتع شیبرنامه از پ کیبسته بوده و طبق  طیمح کیدر  یادیکه مدت ز یکس یبرا تی: واقععباس محمد پور 

چند ماه اول  لیدل نیندارد به هم ایدن نیبا ا یو همخوان یخورد چون هماهنگ یآزاد به مشکل برم یایکرده در شروع در دن یم

نده ک یکه فرد جدا شده هنوز از برنامه قبل نیدر ذهن او کرده اند، دوم ا یادیز ینکات منف التیسخت هست. اول چون در تشک

 یاحساس خوب در وجود او جوانه م کیبا همه مشکالت  یحرکت کند ول دیخود با یپا یکه رو ستین یباورکردن شینشده و برا

مد فه یکند و م یرا درک م یواقع یزندگ ینرود و مع یم شیکند و به پ یآزاد رشد م یایبه روز در دناحساس روز  نیزند و با ا

 شود فکر و حرکت کرد. یهم م یالتیبسته تشک یایکه خارج از دن

برم.  یفهمم و از آن لذت م یآزاد را م یایکردن در دن یزندگ یمعن میتوانم بگو یبه دو سال، اآلن م کیمن بعد از گذشت نزد بله

اسخ پ التیروز به تشک انیخواهم در پا ینم گریهست مربوط به خودم است و د یخودم هست و اگر خوب یهست برا یاگر سخت

 بدهم چرا؟ چرا؟ چرا؟

دم آ ،یرگیفرد د شیآسا یدارد که برا ی. چه لذتچیه گریآن ها و د یزندگ یآدم در قبال خانواده مسؤل است و پاسخگو نجایا 

 پاسخگو باشد و هدف مشخص را دنبال کند؟

حاضر  کنند و یشوند چگونه فکر م یم یبسته نگهدار طیمح کیدر  یکه اآلن در آلبان یبه نظر شما نفرات نجات : انجمن

 هستند بمانند؟

د نه به طور ص یتنها دو ماه در مناسبات سازمان بودم ول یبودم ول یسال در آلبان کیبه  کی: من هم نزدعباس محمد پور 

ه ک یکس یکنم چون فهم و درک آن برا حیآن ها را تشر تی. واقعاً سخت است که وضعمیهم بود کیمجتمع نزد کیدرصد، در 

آن  قتیحق یولکنم  یم یباف یمنف ییخود نما یکنند چون من جدا شده ام برا یفکر م ؛یواقع ریدر آنجا نبوده سخت است و غ

 دهم. یگفته خود گواه نیتوانم در هر کجا به ا یو م میگو یاست که م یزیچ
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کشور  یمرزها کیبود و چون نزد یپادگان کامالً نظام کیکه  یبرتیبه ل میبود، بعد رفت ادیوسعت آن ز م،یدر پادگان اشرف بود اول

چگونه  دانم اآلن ی! نمرانینقطه از ا نیدر دورتر یمجتمع آپارتمان کیاآلن در  یول میرو یم رانیجا به ا نیگفتند از هم یم میبود

 یه نمک دینیمجتمع بب کیو خود را در  دیلحظه چشم خود را ببند کیشما  ن،یگذشته از ا م؟یرو یم رانیدهند که به ا یوعده م

 اهیو گ باغ پر از گل کیقفس در  نیا یشود ول یم یکه در قفس نگهدار یپرنده ا کیمثل  قاًیدق یعنی دیاز آن خارج شو دیتوان

 کند؟ یم یچه فرق یزندان ندهپر یکه پرش شکسته باشند. برا یاست مانند بسته مرغ

و هر چه به  میکنم. هرچه بگو یم ییرها یآرزو شانیدهم، برا یآن ها قرار م یکنم و خودم را جا یصحبت ها را م نیکه ا حاال

 یبسته ا یایند نیتواند قبول کند که چن یو نم ستین یکه در آن نبوده باورکردن یکس یو فهم آن، برا طیبکشم آن شرا ریتصو

 بکشد! رونیکند و خود را از آن منجالب ب یحرکت دیاست، چگونه از فرد انتظار دار نهگو نیا تیهم وجود دارد. آنجا وضع

ا که چگونه به آن ه دیآ یم شیسؤال پ نیمن ا یبرا د،یآن ها کرد یمحل زندگ تیکه شما از وضع یفیبا تعر نجات: انجمن

 دهند؟ یرا م رانیوعده آمدن به ا

د االن اگر بخواهن یول میمرز هست کیگفتند نزد یکه در عراق بودند م یسؤال دارد، زمان یمن هم جا ی: براعباس محمد پور 

دانم  یمحال. نم ریغ یعنیندارد  رانیتا ا یاز آلبان میپرواز مستق یعنیعوض کنند  مایدو بار هواپ دیبا ندیایب رانیهم به ا مایبا هواپ

 یم نمآور یدارند هر چه به ذهنم فشار م ینگه م ریکنند و نفرات را در بند و اس یم یگذار هیمحال سرما ریغ هیفرض یچگونه رو

است و  سازمان یبال نظام نیو ا میق هستدر عرا"گفتند:  یم میقبالً که در عراق بودسؤال بدهم.  نیبه ا یجواب منطق کیتوانم 

ها ندارد و تن یمعن یاآلن که همه در خارج هستند بال نظام "هستند. گریهمددو مکمل  نیآن است و ا یاسیشورا در خارج، بال س

ثمر، مثل آب در  یو ب تیخاص یب ییو گزافه گو یحراف یعنی میکن انیساده ب میرا هم اگر بخواه یاسیبال س ،یاسیماند بال س یم

 است. دنیهاون کوب

د که به بن توانند اعتراف کنن یندارند نه م شیاند که راه پس و پ دهیرس یبه نقطه ا یعنیگذر عمر است،  یبرا هودهیب یتالش پس

 نیماند، ا یم یباق التیتشک یراه برا کیگذشته ادامه دهند. تنها  ریتوانند به مس یتمام شده و نه م زیاند و همه چ دهیبست رس

 بروند و زمستان عمر آن نیشود از ب یبمانند تا تک تک نفرات مثل برگ درخت که از درخت جدا م خودبسته  یایکه در همان دن

 ها به سر برسد.

 د؟یبرخورد کرده ا یو کار به مشکل یبه لحاظ اقتصاد دیبوده ا رانیمدت که شما در ا نیا یط ایآ نجات: انجمن

دانستم که  یکردم که پول در دست ما نبود و نم یزندگ ییایدر دن انیاست، من سال یعیطب نیا میبگو دی: باعباس محمد پور 

با موضوع پول و خرج  لیدل نیکرد و آن را درست خرج کرد، به هم یزیآن برنامه ر یبا کار کردن پول درآورد و برا دیچگونه با

دانستم  ینم لیدل نیقابل فهم نبود به هم میها برا متیشناختم، بعد ق یها را نمران امدم اول پول یکه به ا یبودم. وقت گانهیکردن ب

 رمیگاجرت ب دیدهم چقدر با یکه انجام م یدانستم کار یبود. نم نطوریکارکردن و پول درآوردن هم هم یخرج کنم برا دیچگونه با

ت و از طرف دول میاگر بخواهم بگو یسخت بود ول میابا جامعه در شروع بر یعدم همگون نینباشد و کم هم نباشد. خوب ا ادیکه ز
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اندازه  شهروندان در بازارکار آزاد هستم که به هیوجود نداشته و ندارم. من هم مثل بق یمشکل چیداشتم نه، ه یمشکل یدولت ستمیس

 کنم. یزیآن برنامه ر یو برا رمیتوانم کار کنم، اجرت و کارمزد بگ

 ند؟یگو یآزاد به نفراتشان م یایدن یها یسازمان و سران آن از بدبه نظر شما چرا  نجات: انجمن

جلسه از او سؤال  کیانداخت که مسئول اول سازمان بود. در  ینیحس قهیصد یحرف ها ادی: سؤال شما مرا عباس محمد پور 

است  رانیکه به سود ا یگاه خبر چیاست و ه رانیدولت ا هیبه گوش ما برسد که عل دیگذار یرا م ییکه چرا فقط خبرها میکرد

شمن خودمان د یما برا"گفت:  حیصر یلیخ م؟یرا گوش کن رانیا یما اخبار سراسر دیگذار یچرا نم ای میتا ما متوجه شو دیگذار ینم

ه به لحاظ ک یشد اخبار را گوش داد. از هر خبر ینم یداشتند که حت یبسته نگاه م یایآن قدر نفرات را در دن ".میکن ینم غیتبل

: دیدادند که ممکن است نفر به فکر فرو رود و با خود بگو یامکان را م نیکردند و ا یم یریداشت، جلوگ رینفرات تأث یرو یذهن

فتند: گ یم شهیجرقه باعث جدا شدن فرد گردد. هم نیو ا ".ستین تیواقع دیگو یآن چه که سازمان م م؟یکن یم میما چه کار دار"

 بود. ازمانطرز تفکر سازمان و سران س نیا "جلوه داد. یمثبت را منف دیبت دشمن را گفت، بامث لیمسا دینبا"

ود در ش یشد که م یمتوجه م یکردند. اگر کس یطرز تفکر عمل م نیآزاد هم با هم یایبود. در رابطه با دن رانیدر رابطه با ا نیا

 انجمن نجات یها یاز جدا شدن نداشت. به طور مثال آن قدر از منف یترس گریادامه داد، د یاز مناسبات سازمان به زندگ رونیب

که ما از  نیز اکه بعد ا یشد، در صورت کیبه آن نزد دیو نبا ستیبدتر از آن ن یانجمن ایدر دن کردند یگفتند که نفرات فکر م یم

اه ر نیتر کیدر عراق هم بود و نزدهمان انجمن نجات است که  ریمس نیو ساده تر نیکه بهتر میمتوجه شد میسازمان جدا شد

 انجمن نجات نرود.    کینزد یکه کس لیدل نیبه ا ادد یفرقه آن را برعکس جلوه م یبود ول رانیبه ا دنیرس یبرا

 جدا شدن از سازمان؟ ایسازمان مهم بود  یبه نظر شما کشته شدن نفرات برا: نجات انجمن

 یعنیکشته شدن نفرات سازمان ": ندیگو یم یکردم! در مناسبات فرقه رجو یفکر م ادیموضوع ز نی: من به اعباس محمد پور 

 یء استفاده مسو یشد از آن به تمام معن یکشته م لینفر به هر دل کی یوقت "زدن است. شهیبه ر هیجدا شدن نفرات شب یسود ول

را در دل  هنیکردند و ک یم یات نفرات بازکردند، با احساس یآن کار م یرو یلیخ دند،یکش یرا به آن سو م غاتیکردند، همه تبل

بوده(  یکرد در چه سطح یشد )فرق هم نم یجدا م یکس یوقت یشد. ول یم یکه طرف روان یپروراندند به حد یاعضا م یها

 گفتند اول تمام نقاط ضعف آن یرا به همه م موضوع دیهم که اجباراً با یکس متوجه نشود، زمان چیپوشانند که ه یآنقدر آن را م

 یث را مبح یسالم بماند. به نقطه ا التیرفت تا مناسبات و تشک یاو م دیکردند که با یکردند که همه باور م یم انیفرد را ب

 سبت بهسازمان ن دگاهیبود د نیکردند. ا یاو را اخراج م دیرفت با یکه اگر خودش هم نم دندیرس یم نیقیکشاندند که نفرات به 

 جدا شده ها!

 .دیبا تشکر از شما که وقتتان را به ما دادنجات:  انجمن
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 به برادرش احمد چند روز قبل از فوتش یسرخ باینامه مرحومه خانم فر

 

     ۶۹۳7اسفند  ۳  -نجات مرکز خوزستان  انجمن

 یسالم به برادر خوبم احمد سرخ با

ه ب یکنم. سالم یخانواده به تو سالم م یاعضا یخواهران و برادرانت و تمام گریمن به همراه فرزندانم، د  جان، برادر خوبم. احمد

 آفتاب. یبه گرم یقلب، سالم میاز صم یفراق تو، سالم یسال ها یبلند

 زمی. برادرعزتآرزو شده اس کیبه  لیما تبد یتو برا یصدا دنیشن یگرحتیسال هاست که د زیاحمد عز 

 ی. باورکن گاهیستیما ن نیکه چرا تو در ب میخور یحسرت م میشو یبه خدا هر بار که ما دورهم جمع م

با تو  که یکنم و تمام خاطرات یبه تو فکر م یادیز قیدقا یو برا نمینش یخودم م ییاوقات در خلوت تنها

 یاتاما لحظ یتو در کنارم نشسته ا کنم یکه درآن لحظه فکر م یگذرد به طور یچشمم م یاز جلو میداشت

.البته احمد  کنم یم هیگر یحساب نمینش یبوده، م ایرو کیکه فقط  نمیب یشوم م یاز فکر خارج م یبعد وقت

 تو هستند. ادیخواهر و برادرانت هم همواره به  هیبق زمیعز

 میبرو میخواه ی. گفتند مندیایدوستان تو قرار است به عراق ب یاز خانواده ها یکه تعداد میمطلع شد شیراستش چند سال پ 

ما من اصرار شد ا شقدمیما به عراق برود هر کس پ نیاز ب یکه چه کس میکرد یزیو برنامه ر می. ما هم نشستمینیرا بب زانمانیعز

ا برود از م گرید یکی! بگذار یتوان یو نم یاحوال ضیبرادرم احمد بروم. هرچه  گفتند تو مر یپخواهم خودم  یکرده و گفتم که م

و با خانواده ها به عراق  دیخانواده ها به عراق بروم. باالخره روز موعود فرا رس گریرارشد من به همراه دکه ق نیمن قبول نکردم. تا ا

آرام  یتو از خوشحال دنیبه شوق د دیکه شما در آن بود یبه کمپ دنیرس مانتا ز میبه سمت عراق حرکت کرد یآمدم باورکن وقت

 چاق شده، خالصه ایکرده، الغرتر  دایپ یا افهیگفتم حاال احمد چه ق یبا خودم م ختمیر یکه اشک م نطوریو قرار نداشتم. هم
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 ریراه نداشتم، مس نیغذا خوردن هم در ب یراب ییاشتها یکردم حت یآماده م انیروبروشدن با تو بعد از سال یداشتم خودم را برا

 هیو با شور و شوق فراوان به همراه بق میدیه عراق رسکه ب نیتا ا د،یسال ها طول کش میبه محل استقرار شما انگار برا دنیرس

 ایو آورند یما م دشما را نز ایحاال  میکرد یکردند فکر م یم هیگر یهمه از خوشحال میدیخانواده ها به درب محل استقرار شما رس

محدود از دوستان شما در آن طرف درب کمپ،  ینشد. ناگاه عده ا یاما خبر میمنتظر ماند یبرند. ساعت یکه ما را نزد شما م نیا

 یفحش ها و تهمت را به ما روا داشتند. واقعاً نم نیزده و بدتر ادیبر سر ما فر تیمقابل ما ظاهرشده و با کمال تعجب و عصبان

 دند. دا یم حتیاما آن ها فقط به ما فحش و فض میآمده ا زانمانیعز دنید یما برا میگفت یکه چرا؟! هرچه م میدانست

تازه  .را بر سرم خراب کردند ایکنم انگار دن داریگذارند با تو د یمتوجه شدم که نم یوقت یدان یجان نم احمد

سر  به خارج رفت چگونه لیبرادرم به قصد تحص ایکرده اند. گفتم خدا ریکه تو را واقعاً اس دمیآن موقع فهم

من  یالتماس و خواهش ها تی. در نهامیخواست ینم دارید کیجز  یزیدرآورد؟ آخر ما چ یمحل لعنت نیاز ا

 .میبه وطن بازگشت دانهینداشت و بعد از چند روز نا ام یا دهیفا زانمانیبا عز دارید یخانواده ها برا هیو بق

به  خانواده هیبه همراه بق دیبود یبرتیهنوز در ل یبار هم در مردادماه گذشته وقت نیو آخر یبعد از آن هم چند بار حت زیاحمد عز 

مان طور نبود و باز هم ه نیکنند و به ما اجازه مالقات با شما را بدهند اما ا یبار مردانگ نیشما ا نیمسئول دیعراق آمدم، گفتم شا

 . میدیرا از آن ها شن یقبل یهاحرف ها و تهمت 

 یرفت یباالخره به خارج از عراق و کشور آلبان میدیکه شن نیتا ا میات هم بود ینگران سالمت یدر عراق بود یبرادرخسته دلم وقت

. میکن یم یلحظه شمار تیصدا دنیشن ایو  دنتید ی. اما همچنان ما برایکه حداقل جان سالم به دربرد میباز خدا را شکر کرد

 ییتا جا را بدان، من نیاما امشکل شده است  اریما به تو بس یبابت دسترس نیدور و از ا یلیخ یدرست است که کشور آلبان

 میگو یبه تو م زدلم،یبرادر عز انی. در پاتو دست برنخواهم داشت دنید یکه جان در بدن داشته باشم از تالش برا

که  نیا ای یدر کنارمان باش میخواه یو م میبه عنوان خانواده ات تو را دوست دار مااما بدان که  یموفق و سربلند باش یهرجا هست

 .مینیتو را بب میهر زمان که خواست میحداقل بتوان

 ...میتو نشسته ا داریما همه به شوق د جان احمد

 خانواده ات یاعضا یاز طرف تمام یسرخ بایفر خواهرت
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