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،  روش عضننوگیری -آشنننایی بننا فرقننه هننا  

 ماهیت و عملکردها 

  ندای حقیقت

  6292بهمن  69شنبه 

در خصوص شناخت و آگاای  ا  رقهاه یاا سای اه  ساه      
ایاام ضوعااوا ا ا اا  در ضااورد آن ااا اشااار   ااقد  ااه  

شاایو  یااای تماااض  یااا سعاای از ماا  ا  رقهااه یااا ا  
یک ان  ساقای  نهاقذ نیام و ساه سناد  ااید  از اا        

 .ا هفاد  ض   نند

رقهااه یااا ا  یمااه س ااهقیای ایهماااز  ضاا  تواننااد     
،  البهااه در ایاام ضیااا  خااانواد  یااا   . هقسااان  سریقنااد 

دو ها  و حلقه یای ضقتبط ساا آناا  ساه زناوا  یاض اه      
تحقیقاا  ساه زما     . یدف رقهه ساه ح اام ضا  آیناد    

ضینااه ناااا  ضاا  دیااد س ااهقیای     آضااد  در ایاام   
ضاننااد خااانواد  یااا و ضحاراا   ) ایهماااز  یاام یاض ااه

سیی ا  خاود راقد یاا اراقاد ز او رقهاه        ( ضقتبط سا آن ا
 .آ یب ض  سینند و در ض قض خطق ی هند

سق ا اس تجقسیاا  روانانا اا   اه حاسا   ااذ یاا       
ضصاااحبه و تحقیااب درسااار  هقسانیااا     ،  ااار و تاا  
زاضا  اسال  در رقهاه یاا ساقای      چ اار   ؛ رقهه یا ات 

نرااه داشااهم و حصااار ریفیکاا  ارااقاد ساایی ا   ااایق   
، دخیا  ی اهند  اه در ن ایات      زواض  در ایم ضوعاوا 

و در یاام رونااد یااو ن  سااه  نهااقذ نیاام و ایازاات  
 . رقد در رقهه ضنجق خواید شد

 :این عوامل عبارتند از 

 عامل رفتار . الف 

 اطالعات . ب

 افکار . ج

 عواطف فرد. د

ریبااقا  رقهااه تاا   ضاا   ننااد ا  ایاام چ ااار زاضاا  
سااقای  نهااقذ نیاام و روا  از ااا سااه نحااوی ا ااهفاد  
 نند تا رقد سطاور ض اهق  هاادر ساه انهعاام و تصامی        

در حقیقاات در یااوذ ضااد  ح ااور رااقد . گیااقی نباشااد
، وی تصااور ضاا   نااد ررهاااری  ااه ا  خااود    در رقهااه
دیااد ناشاا  ا  ارکااار و تصاامیما  خااود    سااقو  ضاا 

ا اات در سااورت   ااه ا ا اااه اینرونااه تصااورا  زماا ه 
ضها افانه اراقاد ز او رقهاه ساقای ضاد        . اشهبا  ا ات 

 ضااا  یااو ن  و یااا  ااالیا  درا ی تحاات القا ااا  و   
نفود شدید ریبقی رقهاه هاقار دارناد تاا اینکاه  مکا        
ا  خارج ا  دنیاای رقهاه شاود و یاا عاقسه ای ا  سیاقو        

دارشاد  راقد یاا اراقاد     سه رقهه وارد آید تا  مام ساه سی  
 .نماید و سهواند خود را ا  آ  دایق  س هه نجا  دید

در  اذ یای اخیق ساا ییااقرت زلا  و دانای سااقی و      
رااریای شادیدی  اه در رقهاه ریاوی ویاود داشات       
س اایاری ا  از ااا چااه ا  رد  یااای یاااییم و چااه در    
ضدارج ساا ی ایام  اا ضا  ا  تااکی   آ  یداشادند      

  د اات سااه هلاا  سااقد  و خااایقا  و و س اایاری ا  آنااا
س یای   ه سق  ق آن اادر ضنا ابا  درونا  رقهاه آضاد       

و توان ااهند تااا حاادودی ایاا ا  . سااود را شااقد دادنااد 
 .ر ان  نمایند

سقر   دهیب سعی یاا تمااض  ایام خاایقا  ضااع       
       ضاا  نمایاااد  اااه در  ااا ضا  ضجایااادیم ا  تمااااض    

سطااور ” شاایو  یااای  نهااقذ نیاام و روا  رقهااه یااا  “
 .تمام زیار ا هفاد  ض  شود
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یایرااا  ایاا ا ر ااان  ناادای حقیقاات سااا  ماام خااان  
ضااقی   اانجاس   اا   دارد در  ل االه ضقااا   آشاانا   
سااا رقهااه یااا و ضقای ااه ای زلماا  سقتااااسه و تطاااسب   
 اضاا  زملکقدیااا ، ضنا اابا  و خااط و ضااا  یااای    

البهاه   )ررهاری  اا ضا  ضجایادیم ساا دیراق رقهاه یاا       
   ساااا اشاااار  و سقداشااات سعااای یاااا   ا   هاااام     

نوشااهه آهااای ا ااهیو  ح اام و    ” گ  ااهم سناادیا “
نوشاهه خاان    ” رقهاه یاا در ضیاا  ضاا    “یمچنیم  هاام  
 .سپقدا د( ضارگار  تالق ینرق

اضیااد ا اات ضقااا   یاااد شااد  در ایاام  ضینااه  ااه سااا  
یااادف روشااانرقی سیااااهق در خصاااوص  اااا ضا    

تفکاقا  و ایاد ولو ی    ضجایدیم و شبایت س ایار  یااد  
حا   ساق ایام  اا ضا  ساا  اایق رقهاه یاا ت یاه شاد           
ا ت سهواناد عامم آگاای  سعاا  ساه یواناا  ضای م        
ییقاضو  شناخت زمیاب تاق ا  ضاییات و زملکاقد رقهاه      

،  مک  ساه خاانواد  یاای ا ایقا  در سناد       عاله ریوی
 .در  ندا  لیبقت  نماید

،  روش عضننوگیری -آشنننایی بننا فرقننه هننا  

ماهینننت و عملکردهنننا مقایسنننه سننناختار و 

 عملکردهای سازمان مجاهدین با فرقه ها

، درایام  ل اله ضقاا    ا        یمانطور  ه گفهه شاد 
گ  ااهم سناادیا ”داریاا  سااا سقداشاات و  ماام ا   هااام

رقهااه یااا در “و  هااام ” نوشااهه آهااای ا ااهیو  ح اام
سااا یاام ” ضیااا  ضااا نوشااهه خااان  ضارگااار  تالق ااینرق

 ، ه تاااسه و تطااسب  اضا  زملکقدیاا    سا  ، ضقای ه زلم 

 –ضنا اااابا  و خااااط و ضااااا  یااااای ررهاااااری  
ایااد ولو یک   ااا ضا  ضجایاادیم سااا  ااایقرقهه یااا     

 .سپقدا ی  

 ااه در ” ضااقی   اانجاس “خااان   ا  تماااض   وشااا ا 

تحقیقاات    – لیه ضقاحا  ت یاه ایام ضقالاه ییویاا       
سه یایرا  ایا ا ر اان  نادای حقیقات  مام نمودناد       

    ، هاادردان  و  پا اارفاری سااه زماا       ماااذ تاااکق 
 .ض  آید 

 .ی  اینم اولیم ه مت آ  ییی روی شما ت

 بخش اول

در سعااای اوذ ا   ل اااله ضوعاااوزا  تعصصااا  و  
و در اولایم ه امت   ”  آشانا   ساا رقهاه یاا     “ییویا  

 ا  ایاام سعاای تاا   خوایااد شااد سااه ضقااو ت        
 ت قیاال لیااوی رقهااه ، رقآینااد یاا م در    : یمچااو  

    د یاا  رشااد   و رقهااه ، نحااو  یاا م در رقهااه یااا   
رقهه یا یقداخهه شاود و سناا ساق اهه اای ضطالاب ارا اه       

ضااااایدا  زینااا  و  ، خاااایقا  ، شاااد  ضصاااادیب
یمچنیم تجقسیاات  در ایام  ضیناه ساقای خواننادگا  و      

 . ارسقا  زفیف ارا ه گقدد 

 فرقه چیست؟

رقهاه   ” :قطه ن اق لیات شنا ا  ضا  تاوا  گفات       ا  ن
یاای یادا    ،گاقو  و د اهه   ، ساه ض ناای یایفاه    در لیت
 .ساشد ا  ضقدم ض  شد  

ای ا اات  ااه سقگااقو  یااا حفساا   در حقیقاات رقهااه وا  
 نااد  ااه ن قیااا  و ییاااوای خاااص و    د لاات ضاا  

    ،  ااه خااود را ضهمااایف ا  دیرااقا      ضاااهق   دارنااد 
 ”.ض  دانند

عادا در ضاورد ایام  لماه اینروناه آضاد        در رقینگ دی
، گاقو  ، ض نا  شاد  و     رقهه ساه یایفاه ، د اهه   : ا ت 

در س  اا  ا  ضناااسگ دیرااق ا  آ  سااه زاضاا  تفقهااه      
 .ض یب  یاد شد  ا ت

رقهاه ا   ” : در ضناسگ زقس  ایام گوناه ن اق شاد  ا ات     
 لمااه رقااق  سااه ض ناا  یاادا شااد  گقرهااه شااد  سااه    

یاادا  ااقد  ساشااند گقویاا   ااه خااود را ا  زاضااه ضااقدم 
 (تاج ال قوس)” .شود گفهه ض 

ساه هلا  خاان  ضارگاا      ” رقهه یا در ضیا  ضاا “در  هام 
تااالق  ااینرق و سااه تقیمااه آهااای اسااقایی  خداسنااد      

 : ضفایی  زام یم رقهه سدینرونه ت قیل شد  ا ت

 انجمم نجا  
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رواسااط رقهااه ای زبااار  ا  رواسطاا  ا اات  ااه در آ  »
ضا   ناد تاا ساه     یم رقد آگایاناه اراقاد دیراق را وادار    

یماه تصامیما  ض ا     ” یور  اض  در خصاوص تققیباا  
 ناادگ  ا  واس ااهه سااه او ساشااند و سااه ایاام ییااقوا    
،  ازهقادی چنایم القاا ضا  نمایاد  اه او دارای ا اه داد      

 «.نبوغ یا دانی ویی  ای ا ت

           رقهاااه را ساااق ا ااااس را هوریاااای  یاااق ت قیااال    
 .ض   نند

تواناد ضاییات یاق     سقر   دهیب ایام  اه راا هور ضا     
 :  ا ضا  و گقو  را ضاع   ند

خننود را  ) سرمنشننا گننروه و نقننش رهبننر -6

ویژه و دست نیافتنی معرفنی کنرده و قندرت    

 ( مطلق را به دست می گیرد

ساختار قدرت ینا روابنر رهبنر و پینروان      -2

 ( تشکیالت )

اسننتفاده از برنامننه هننای هماهنننگ شننده  -2

کنتننرل بازسننازی فکننری و   )کنتننرل ذهننن 

 ( ذهن یا بصورت عام تر همان مغزشویی

چناایم در رقینااگ  یا اا  رقهااه ض ااادذ  لمااه     یم

ا اااات و ض ناااا  آ  در رقینااااگ ( Cult) الاااات 
 “: انرلی   آ  فورد چنیم آضد  ا ت

یاام  ی ااه  ضاا یب  یق ااهی ، سعصااوص در      -۱
 . ایقای ضقا   و زبادا 

شاایفهر ، ا  خااود گ شااهر  ن اابت سااه  وراااداری،  -۲
. ا  ریاه  االهو  در  تایم ساه ض نا  یق اهی     . یم رقد

سم ناا  اسااقا   ااق  ااپقدگ  سااه ضویااود ”  الاات اسهاادا“
ورود ایام لیات ساه انرلی ا  ا  لیات      . ال   سود  ا ات 

 ۱۶۹۱ا  شاقوا دیاه   . ض نا  یق اهی ا ات   ه  الهو  سا 
 ا هفاد  ایم لیات در  ساا  انرلی ا  ضحادود ساه اشاار       

ت ااداد ”  سااه یاام یدیااد  رقینراا  شااد   ااه ض مااو ه 

   را سعااود یاا م  ( اغلااب یااوا  )ضحاادودی ا  ارااقاد  
 . ند ض 

ت قیال ضادر     : در آخق ض  توا  ایم چنایم سیاا   اقد   
، زبااار  ا  یااق گقویاا  ا اات  ا  رقهااه  نهااقذ نیناا 

 ااه ا   نهااقذ نیاام و تکنیاام یااای ز ااو گیااقی    
 . ند رقیب دیند  ا هفاد  ض 

 قهجذب در فر

س اایاری ا  ریبااقا  رقهااه یااا ض هقدنااد سااقای یاا م  »
      ولاااو رقیاااب و   ،اضکاااان   نیاااقو سای اااه  ا  یاااق  

سااقای ز ااوگیقی و   –تکنیاام یااای  نهااقذ نیاام   
حفااآ آنااا  ا ااهفاد   ااقد و در زماا  آنچااه ضاا   ننااد 
ن ایهاااه تاا   سااقای ایاام ا اات  ااه رااقد را واس ااهه و  

 .ضطیگ خود  ا ند

، ض مهااقیم داشااهه  سااه یماایم دلیاا  در ایاام یقو ااه 
        از ااای ی نااا  حقاااو  اولیاااه ان اااان  آن اااا نقااا   

 «.ض  شود

یق رقدی یبب آضاو   یاای ان اان  ، ازهقاادا  دینا       
 و سنیااادی ضمکاام ا اات ازهقاااد و ز هااه سااه رشااد و  
شااکورای  داشااهه ساشااد سااه یماایم دلیاا  تاااویب سااه  
رشااد و ض اایق رشااد یمااوار  سااقای ارااقاد ضوعااوز     

 .اشدی ام سود  و ض  س

س اایاری ا  ضااقدم ضاا  خواینااد در زاایم اینکااه حاا   
ضثباات رااقدی داشااهه ، ا  آنااا  س نااوا  ارااقادی خیااق ،  

 .، ردا ار و سا ح م نیت یاد شود نیکو ار

       در ضباحااا اولیااه و یایااه ای س اایاری ا  رقهااه یااا      
در  اا ضا  ضجایادیم  اه ضوعاوا سحاا      ”  خصوسا )

،  ن ااا سااق روی ضفااایی  رشااد و ت ااال  ا   (  ضا اات
، آ ادی و تاااکی  یاض ااه ای ضاادر  س اایار   راادا اری

تا یااد ضاا  شااود و ایاام  اانگ سنااای یاا م اولیااه در  
 ا ضا  یا سویی   اا ضا  ضجایادیم ضا  ساشاد  اه در      
اداضه سا نرا  دهیب تاقی ساه تناه اا  ایام شا اریا ساا       
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گا رد خاوایی    آنچه در درو  تااکی    اا ضا  ضا     
 .یقداخت 

      ایااام ضفاااایی  ا  آنجاااا  اااه در ارکاااار ان اااان       
خوا اات یااای ضه ااال  و نیاام ی ااهند یانسااه یااای   

 .رقاوان  داشهه و دارد

 چگونگی جذب در فرقه ها

ا ثقرقهه یاا در اسهادای ز او گیاقی ضاییات اسال         »
ا  رقیااب سااقای  ” خااود را رااا  نماا   ننااد و زماادتا 

ضا   نناد  یاقا ایام وایماه       ی م از ا یدید ا اهفاد  
را دارنااد در سااور  سیااا  حقیقاات   اا  سااه آن ااا     

 .نپیوندد

س نااوا  ضثاااذ یکاا  ا  گااقو  یااای یوشااا  رقهااه     
    سااقای یاا م از ااا یدیااد ادزااا    ”  لی ااای اتحاااد “

 قدنااد داناااجویان  ی ااهند  ااه در یاام گااقو     ضاا 
 وچاام سااقای سقداشااهم ضوانااگ رقینراا  در یاض ااه    

 «. ت   ض   نند

     ساااه س اااد   ۱۷4۱ ضا  ضجایااادیم ا  دیاااه  در  اااا
رو  یای یا م تیییاق  اقد  و دیراق در ضقاحا  اوذ      

 .سه ض قر   ا ضا  و ایداف آ  نم  یقداخهند

رو  یای ی م تیییق و ییچیاد  شاد  ساود  اه شااض       
 .ضوارد  یق سود

 کاریابی: دسته اول 

شاااض  ارااقادی ضاا  شاادند  ااه در ایااقا  سااه د یاا    
اههصاادی ضا  شادند و هصاد      ضعهلل دچاار ضااک    
 .خقوج ا   اور داشهند

دی ااا نفااق در تاااکی   ضجایاادیم یااف ایاام د ااهه ا  
ارااقاد سودنااد  ااه در هالااب یویااای  ااار رایاا   اااور  
تق یااه شااد  و در آ   اااور یاا م زناسااق حقرااه ای  

    آن ااا رکااق. ااه سااه ایاام  ااار اخهصاااص داشهند،شاادند 

آ   ضاا   قدنااد وارد  ااا ضان  تجاااری ضاا  شااوند و ا  
 .یقیب سقای اهاضت و  ار سه ارویا ض  روند

ری اا  و  ، س اااه  ، دیالااه ، آهایااا  ساااذ ارکنااد    
س اایاری دیرااق هقسانیااا  ایاام رو  رقیبکارانااه یاا م  

 .تو ط  ا ضا  سودند

 افراد آسیب پذیر در اجتماع: دسته دوم 

ایاام گااقو  ارااقادی سودنااد  ااه دچااار آ اایب یااای     
قخوردگ  ا  ایهماااز  شااد  سودنااد و سااه دلیاا   اا     

، ا  آن ااا  ، یاض اه و یاا  ااایق د یا  و زواضا      خاانواد  
 .یدا شد  و ی مه یای خوس  سقای ی م ض  شدند

حلقننه خننانواده و دوسننتان   : دسننته سننوم  

 اعضای فرقه

، و س ااهرا  دریااه یاام و دو  خویااااوندا  رق ناادا  ،
از ااا در داخاا   اااور ه آشاانای  هاادیم  سااا  ااا ضا  

 .واس هر  یای زایف  سودندداشهه و یا دارای 

سااه چنااد نمونااه زیناا  و حقیقاا  ا  ایاام رو  یاا م  
 .تویه نمایید 

  ااااذ  اااه ارتباااای  ساااا ۱۱م یااا  ا   -خاااان   * 
خااانواد  ا  نداشاات ینراااض   ااه ا  یااقف  ااا ضا    
سااقای یاا م سیاااهق یااق چااه نیااقو رقاخااوا  داد  شااد  
یبب د هور تااکی   ساه خاانواد  ا  تمااس گقرات      

، ا  دو خااوایق و  س اایار ا شااقایط  ااا ضا و ساا ت اااریل  
دو سااقادر یااوانی و یاام سااقادر ضهایاا  دیرااق        
درخوا ت نمود سقای دیادار او ساه  ماا  ااسب اشاقف      

 . سقوند

آن اا  . یم ق و رق ند  را نیاف ساا خاود ساقد     سقادرسفرگهق
، ساقای یام دیادار  وتاا  زاا م       ی  ا  هباوذ دزاو   
 . زقا  و  ما شدند

سااه  مااا دریاا  یکاا  دو یفهااه  سااا ورود ایاام ارااقاد 
خااوایق سفرگهااق ا  آن ااا درخوا اات     یاا یقای  گااقم ، 
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ساه ایام تقتیاب    . قدسقای ضادت  نیاف در  ماا سمانناد     
 .آن ا سقای ضدت   وتای  در آنجا ضاندند 

در اسهدا سقادر ایام خاان  ای زا  ا  دا اها  یا   و       
یااادای  نداشااات و در ضاااد   وتاااای  او را ا     و  

یاا  ا  ضااد   وتااای  آن ااا  …دناادرق نااد  یاادا نمو
 .دیرق ایا   خقوج ا   ما را ی  نداشهند

م ا   ااه سااقادر یااوانی سااقای دیاادار و   . آهااای   *
اهاضاات ضوهاات در  مااا  اااسب اشااقف دزااو  نمااود و 
ی  ا  ی  یل ا  آضو شا  آن اا را ساه ضاناد  سیااهق      
تاااویب  ااقد تااا اینکااه  ااه سااقادر  را ضهقازااد نمااود 

نااد و  ااپ  ریاا  ز ااوگیقی  ضاادت  را ناافد وی سمان

 …شقوا شد

آهای م ط ا  دخهق سی ات  االه ا   اه ا  سادو تولاد      *
او را ندیااد  سااود درخوا اات  ااقد سااقای دیاادار وی سااه  
 مااا اشااقف سااقود و یاا  ا  آ  او را ضهقازااد سااه     

 .ضاند  در آنجا نمود

سااقای دیاادار  م ا  خااوایق  دزااو  نمااود. خااان  م *
رق ناد   یم اق و وی سه زاقا   افق  ناد او ساه یماقا       

زلات ز هاه   ه سا .  اله ا  سه  ماا اشاقف ررهناد    ۱۲
 یااد وی ساه خاوایق  او یاا یقرت چناد ضاای  را ناافد      

 اااله ا   ۱۲وی سمانااد و درحالیکااه یم ااق و ی ااق   
 خاایق وی هباوذ  قدناد در آنجاا سمانناد ن ایهااه      ه نیف سا 

   مااا یاا  ا  چنااد ضااا  آن ااا دیرااق نماا  توان ااهند ا
یکا    چ اار  ااذ  اه در    - هخارج شوند ضم س د ا   ا 

را دیاادم او  ( م. ر ) ا  ضقا اا  یااای  ااا ضا  خااان    
     وعاا یت س اایار ضهفاااوت  داشاات و خیلاا  ییضااقد       

لحاا  روحا  وعا یت ضنا اب      ه ن ق ض  ر ید و سا ه س
نداشاات و در حالیکااه یااایما  سااود دچااار حالاات یااای 

 ضااان  او سااه خااود آضااد  ااه دیرااق . زصااب  شااد  سااود
 .نداشتاضکا  خقوج 

س اایار ا  ارااقادی سودنااد  ااه ا  س هراناااا  سااقای    *
دیاادار و اهاضاات  وتااا  دزااو  ضاا  نمودنااد و در ضااوارد 
س یاری  اه خاانواد  ا  شاقایط تااکی   و اهاضات در      

 ما ایا ا نداشات ساه زااب دیادار خاوایق و ساقادر        
         ا اااایق  زااااا م زااااقا  شااااد  و در دام تاااااکی  

 .ض  شدند

ساه س اد در  ماا و     4۱د  یا نموناه ضااع  ا  دیاه    
تاکی   ویود داشات  اه اسهادا ساا دزاو  خاانواد  و       
س هرا  خاود و ساقراه ساقای یام دور   وتاا  ضاد  و       
دیاادار دزااو  شااد  سودنااد ولاا  در ن ایاات ضجبااور سااه 
ضانااد  در  ماااا اشاااقف و ا اااار  در ایااام رقهاااه  

 .گقدیدند 

 فرزندان کادرهای سازمان: چهارم دسته 

 ااور زاقا  نیاف گقویا       رق ندا   ادر یا در خاارج ا  
سودند  ه آن ا نیاف ساا س اناه یاای دیادار و زلقاه یاای        
رق ناادی سااه  مااا  ااااند  شاادند و زااد  ای ا  ایاام  
 ارااقاد سااه یماایم دلیاا  ضجبااور سااه ضانااد  در زااقا  ، 
 مااا  اااسب اشااقف و در ن ایاات در دام رقهااه گقرهااار 

 .شدند 

در تمام ایام ضادذ یا م یاا و یا  ا  اهاضات ضوهات        
دیراق   (  اه س ادا توعایا داد  خوایاد شاد     )ایم اراقاد  

اضکا  خقوج ا  تااکی   ساه یاید  ادام ا  آناا  داد       
 .ناد

 دالیل رشد فرقه ها

یم  قی ا  د ی  رشاد رقهاه یاا در یا م نفاقا  را      
 .توا  در هالب ضوارد  یق ر ق ت سندی نمود  ض 

شک اات یااا ی   ، ضوعااوزا   یا اا  ، اههصااادی  -
 ااه سازااا یاادا شااد  رااقد ا  خااانواد  و . ..ایهماااز  و

          یاض اااه و د ااات آخاااق ییو اااهم ساااه یااام گاااقو  
واه یاات ایاام ا اات سعاای سفرگاا  ا  یااق   .ضاا  شااود

 ااق سااقد  و نارعااایه  ا   ناادگ  و ه یاض ااه دررقااق ساا
،  وع یت ضویاود و یمچنایم  اایق ضااک    نادگ      

ری یااا و زاادم آگااای  سازااا سویااود آضااد    ناینجااا
 .ارقادی  قخورد  خواید شد
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ایام ارااقاد ی مااه یااای س ایار خااوس  سااقای رقهااه یااا   
 .ی هند

 یقا اغلب ایم رقهه یا نیاف ادزاا ضا   نناد ضاا تمااض        
ساه یمایم دلیا     . ایم ضاک   شما را ح  ضا   نای   

ارااقادی  ااه سیاااهق دچااار ضاااک   روحاا  و رواناا    
 .قرهار خوایند شدی هند  اد  تق گ

ا   ااوی دیرااق در یااق یاض ااه ای هاااق یااوا  ساادلی   
، زادم شاناخت    ، حا  ضاایقا یاوی        تجقساه گا   

، سیااهق    ار  و در ضوارد خااص واس اهر  ساه خاانواد     
 .در ض قض ایم خطق هقار دارد

س یاری ا  نویواناا  حاعاق در  ماا اشاقف رقاط ساه       
سودناد  دلی  ح ور یادرا  و ضادرشاا  در  ماا اشاقف     

و سا اینکه خاود آن اا ازهقاادی ساه رقهاه و را  رو  آ       
 .نداشهند سه ایبار در آنجا ضاندگار شد  سودند

 

 روش عضو گیری -آشنایی با فرقه ها 

در سعی اوذ ا  ایام ه امت زمادتاه ییقاضاو  شاناخت      
و آگاااای  ا  رقهاااه یاااا و روشااا ای  نهاااقذ یااا م 

 .ضطالب  تقدی  شد 

ه اداضاه ایام سحاا حاوذ     در ایم سعی هصد داریا  سا   
انواا رقهه یا و ضدیقیت رقهاه یاا تو اط ریباقا  آن اا      

 .سپقدا ی  

 انواع فرقه ها

 ”فرقه های سیاسی “

سااه دنباااذ انقاا م  س  اا  ا  ایاام گااقو  یااا  ااایقاه »
 یا اا  یااا ایهماااز  ی ااهند و ایاام گونااه شاا اریا را  

 .ا اس و یایه  ار خود هقار ض  دیند

ایم رقهه یا شاض  گاقو  یاای تقوری اه  ی اهند  اه      
اهادام سااه  ااهم شاا قوندا  ساا  گناا  نمااود  و ت ااداد    

 یادی انجمم یاای یوشاا  داشاهه و ادزاا ضا   نناد       
ه قضااا  حقااو  ساااق و زاادالت ایهماااز  ی ااهند  ااه 
د البهااه آن ااا آنقاادر ضحاادود و  وچاام ی ااهند  ااه یاای

ثیق ایهمااز  نیاف   أ مهاقیم تا  شان   حه  سقای ایجااد  
 .ندارند

 : سه یم نمونه ا  ایم د ت تویه  نید

،  ااه ز ااو یاام رقهااه آ اناا  خاادضا       یاام   
 اااذ ح ااور در آ  رقهااه ۱4ایهماااز  شااد  سااود یاا  

 .ایا   نداشت سه خانه ا  سقگقدد 

ریبق رقهه ا  ضدز  ساود یام انق سا  سافرت ا ات       
تن اا  !!! ول  س د ا  ضقت ایام ریباق ساساط د انق سا     

ضیااقاثی یاام رقهااه  وچاام چنااد سااد نفااق  و انبااار  
 . وچک  ا  تفنگ و رانگ سود

 ”فرقه های درمانگر “

، یک  ا  زلا  اسال  درد و رناف اراقاد      در ایم رقهه یا
ای ین ا  در اود     سیمار را ناش  ا   اوی ا اهفاد  یا   

ضطااقد نمااود  و ارااقاد تاااویب و وادار ضاا  شااوند      
خااایقا   ااوی ا ااهفاد  یااای ین اا  دورا   ااود     

 . خود را سا گو  نند 

 اتفاا  نیفهااد  را   در ایم راسطه حه  ضاواردی  اه س  ااه   
سقخاا  سیمااارا  آ اایب یاا یق (.  س ااا ند ) سااا گو  ننااد

ار ساور ضا   نناد  اه در  اود   ضاورد آ ار ین ا  هاق       
، خاانواد  یاا ا  یا      گقرهه اناد و در نهیجاه ایام سااور    

 . گ  هه شد  اند

سقخ  ا  ایام درضاانرقا  از اا را وادار ضا   نناد  اه       
 .یم    ندگ   نند و دارای  یای آن ا را ض  گیقند

 ”فرقه های با هدف تجاری “

، از اا را   ایم رقهه یاا نیاف ساا تعای   یولادار شاد       
ساه یام ت  اد ساقد  گوناه       ی م ضا   نناد و اراقاد را   

 ااااند  و آن ااا را نیااف وادار سااه یاا م از ااای یدیااد  
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،  نمااود  و سااا  ااعنقان  یااای ارااقاد ضهبحااق و  ااودیو
ض همقا از ا یدیاد را ساه داخا  خاود  اااند  و دا مااه       

 ...ند شد  را سه آن ا ناا  ض  دیند قام ثقوتم

   آن ااا آنقاادر یااوذ سااقای  ااقضایه گاا اری یااای وایاا  
ضاا  گیقنااد  ااه درن ایاات ارااقاد ز ااو ساادیکار و      

 «.ورشک هه ض  شوند

مقایسه ای مینان ماهینت و تفکنر حناکم بنر      

 : فرقه رجوی با سایر فرقه ها

 ا ضا  ضجایدیم ساا یادف  یا ا  و ایجااد تیییاقا       
:  ایهماز  سق یایه یام  اقی ار   یاای اولیاه ن یاق     

     ، و ایجااااد یاض اااه  ، ا اااهق ذ ، دضکقا ااا  آ ادی
س  یبقاه توحیادی و ساداهت و رادا اری و ییاقوی ا       

 .ضکهب شی ه خود را ض قر  نمود

زلاات  اااخهار س اایار ییچیااد  و درزاایم حاااذ غیااق ه ساا
شفار   ه ساق  ل اله ضقاتاب آ  حاا   ساود دراسهادای       

یدیاد و   اضاق تااعی  ضاییات واه ا  آ  ساق از اای      
  .اضقی ضحاذ سود یوا  و    تجقسه تققیباه

ی  اذ یاای س اد ا  انقا م  اه ضاوج      در ر ا خصوساه
انق س  گیقی در ایاقا  س ایار ساا  گقرهاه ساود ح اور       
 ا ضان   اه  ااسقه ضباار   در  ضاا  شاا  نیاف داشات        

 .یانسه  یادی سیم یوانا  ایجاد  قد  سود 

 ال ا یوذ  اید تا  ا   ا  یاقد  ا  ضاییات و چ اق       
واه اا  رقهااه گونااه تمااام زیااار  ااا ضا  ضجایاادیم    

 .ه شودسقداشه

تادریف سقآیناد و زملکاقد    ه و ی  ا      ااذ سا   ن ایهاه
واه اا  آ  سااق یمرااا  آشااکار شااد و تماااض  ایااداف و 
ار   یااای یایااه ای از ضاا  ا  یمااه یکاا  یاا  ا  

 .دیرقی  قوط  قد

،    ضاا  تااوا  گفاات ییچکاادام ا  آ  ایاادافأسااه یااق
آیاایم و را  و رو  از ضاا  اولیااه شاا اریا و  ، آرضان ااا

  .سا ایداف  نون  رقهه ریوی یمعوان  ندارد

 ، ریبقی  ا ضا  نه تن اا ساه آ  ار   یاا زما  نکاقد     
سلکااه سااه تماااض  آ  ار   یااا و از ااایی خیاناات    

 : نمود و حاس  آ  سطور خ سه شد

یمکاااری سااا دولاات ساادام  ااه درحاااذ    :اسننتقالل

ل  و ن اااض  ینااگ سااا ایااقا  سااود و تحاات یوشاای ضااا
دولت سادام و یمکاریاای گ اهقد  ای زاات  ساا آ  ،      
یمکاااری و ضاااار ت ساااا نیقویااای ینااگ یلاااب     

خبقچیناا  و  آضقیکااای  و در خوا اات  ماام ا  آنااا  ، 
 ااه ا   اااذ  )ی آضقیکااای  یا و اا  سااقای نیقویااا  

سااه ایاام  ااار   س ااد ا    ااقوط ساادام ر ااماه   و ۱۷۱۲
 (. ضبادر  ض  نمود

و  اقا  ضحادودی ساق  ا      تن ا ریباقی   :دمکراسی 

حکوضاات  ااقد  و تماااض  ررهااار و زملکقدیااای  یاز ااا
گقو  را  نهاقذ و ضاانیهور ضا   قدناد و ضعاوف تاقیم       

 .تاکی   را شک  داد  سودند

 سااا اینکااه در ضااا   ااا ضا  ازهقاااد سااه دضکقا اا  و  
دریا   ا    . حکوضت ضاقدم ساق ضاقدم تبلیا  ضا  شاد      

الااا  چ ااا   ااااذ گ شاااهه در تااااکی    اااا ضا  
 .ایدیم انهعاسا  آ ادی ویود نداشتضج

شااورای ضق اافی   شعصاااهض اا ود ریااوی خااود     

ضنحاا  نمااود ، او ضااقی     ۱۷۹۷ ااا ضا  را در  اااذ  

خااود  گمااارد ، در ز اادانلو را سااه  اامت یمقدیاال  

زقیادت  ضجایادیم ناضیاد  و     ریباق  خاود را  ۱۷۹۱ اذ 

خااط و / تصاامی  سااه ینااگ ارااقو ی یااا . ازاا م نمااود

ر  ساا رقضاا  او ازا م و انجاام     خطوط تاکی ت  یماوا 

 .ض  شد

از ااای  ااا ضا  در  اا   اااذ گ شااهه در     :آزادی

حصااار تاااکی ت   ااا ضا  ساادو  ارتباااط سااا دنیااای   
 .سیقو  دریم  ما ضحدود شد  اند

سااه شاا اد  ساایی ا  یاافار ز ااو خااارج   :صننداقت 

شاااد  ا  ایااام  اااا ضا  در تمااااض   اااال ا  اااه در   
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واه یات یاا گفهاه    گاا  ساه آن اا     تاکی   سودند یاید 
یا  چنایم واه یات یاای یاض اه سیاقو  نیاف        . نم  شد

       یاااا در درو  تااااکی   یاااا ضااان ک  نمااا  شاااد و
سااورت  خیلاا  ضحاادود در ی اات ضنااارگ  ااا ضا   ه ساا

 .یا وارونه ضنهق  ض  شود ضنهق  شد  و

توعایا داد  خوایاد    ساه نحاوی  اه س اداه     :فداکاری 

  در رناف  در یا   االیا   یدرساد از اا   ۶۱شد سیی ا  
 اق ساقد  و تاوا     ه و ز ام خود  ااخهه ریباق رقهاه سا    

 . رکقی و ریفیک  ا  آنا  گقرهه ض  شد

در حالیکه ریباق رقهاه در س هاقیم و اضام تاقیم نقطاه       
شاایم  ااه در  در  مااا یااا و خانااه یااای ضجلاا  و  

 .اخهیار  ا ضا  سود  ندگ  ض   قد

 .…و

 “چگونگی شناختن اعضای یک فرقه  “

س ایار ییچیاد  آضاو   یاای رقهاه ای      آن ا در روناد  »
   واس ااهر  س اایار سااه ریبااق رقهااه ییاادا ضاا   ننااد تااا  

 نناد یاا  خاود را      اه ساا ساقاحت ازا م ضا        یای
 .ردای او و خوا هه یایی ض   نند

آن ا دیرق نم  توانناد ساا ا اهق ذ ساقای خاود تصامی        
 .نیا  سه  مم دارند و. سریقند

زملکااقد یااا و در تن اا سااا  مام شااناخت و اراااگقی    
   د ااهقس هااقار داد  ضاییاات ایاام رقهااه یا اات  ااه  
ض  توا  ض یااری دهیاب ا  شاناخت زملکاقد آناا  ساه       

 «.یوانا  داد

 ”مکانیزم کار کرد رهبری فرقه “

رقهااه گقویاا  خااود  اضااه ا اات  ااه تو ااط یاام    »
شع  یا گاقو  ض ادودی ا  اراقاد ادار  ضا  شاود  اه       

ریباقا  رقهاه  ا      .  نهقذ  اض  سق یماه چیاف دارناد   
ض   نناد گاقو  یاای خاود را ییااها  و ضااقوا یلاو         

ساه ض نویات    ، خاود را ا اهثنای   اه    ایم ریبقا . دیند
 .از م ض   نند سا ی  د ت یارهه اند

قا  رقهااه اغلااب ادزایااای  ارقایاا  ا  الوییاات یااا ریباا
 ایق هدر  یاای ی اان  ساقای ازمااذ نفاون خاود ساق        

 . ض   نند ی ا هفاد از ا

س اایاری ا  ضاا ایب ضاااقوا دارای یاام شعصاایت     
هدرتمناد ی ااهند  ااه ارتقاای روحیااه رقاواناا  در ارااقاد   

 . خود سه ویود ض  آورد

د  یاام ریبااق هدرتمنااد اگااق چااه ینان اای   ااوی ا ااهفا 
دارد ول  هدرتمندی آ  اضاق غلطا  نی ات یام گاقو       
    ضااان  ضعااقم و رقهااه ای ضاا  شااود  ااه ریبااق آ     

یاور ر ااذ ا  چنایم هادرت  ساقای رقیاب و چپااوذ        ه س
از اااا و گاااقرهم آ ادی یاااای راااقدی و اراد  شاااا  

 «.ا هفاد   ند

  در  اااا ضا  ضجایااادیم تااا   س ااایار گ اااهقد  ای 
 ااق قد  رقهااه ی ناا  ضاا  شااد تااا ریبااقی س ضنااا ا  

 .ض  ود ریوی در     ا ضا   اری و یاری شود

نمونننه هننای زیننر شنناهد مثننال ایننن بحننث  

 :خواهند بود

در  ااا ضا  تاا    یااادی ضاا  شااد ض اا ود ریااوی را 
سادو  یاایرفیم    س نوا  رقدی ض قر   نناد  اه تققیبااه   

در  ااا ضا  و در تماااض  ی ااا  ا اات سااه سقخاا  ا     
 .یوا  نیدت اریل و  عنقان  یای وی ر

ض اادی اسقیااا  چاا  رااقد شاامار   ااه  ااا ضا  در     

ای کناش کنه هنر    ”  :ت قیل ا  ریاوی ضا  گفات   

زمان یک مسعودی به خنا  منی افتناد یکنی     

 ”!دیگر جای آن را می گرفت

او ”:ضقی  ریوی در ت قیال ض ا ود ریاوی ضا  گفات      

 ”.تنها به خدا پاسخگو خواهد بود
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ریااوی در  ااعنقان  یااای ض مااولی  ااه سااقای  اا   
    از ااا سقگاافار ضاا  شااد سااه  ااقا  خطااام سااه یمااه   

ر ا  شاما ا  ض اا    یا ا  و ییقاضاو        »: ض  گفات 
 «سیاهق نی ت !دو درسد

شننما ” :ضا  گفات   یدر یام یل اه خطاام ساه از اا     

. سالح های امام زمان را بدسنت گرفتنه ایند   

لباس های امام زمنان را بنه تنن داریند و در     

  …رکاب او می جنگید

ایننن صننحبت هننا بننا چننوب  و در حننال ادای 

دسننتی اش بننه خننودش اشنناره مننی کننرد و  

مسایل را بگونه ای بینان منی کنرد کنه همنه      

 .به وی به مانند امام زمان حاضر نگاه کنند

   ایاااقا  »شااا ار ایاااد ولو یک   اااا ضا  ضجایااادیم  

 .ریوی ایقا  شد  سود ، ریوی

در یااام حق ااات ح اااام شاااد  ض ااا ود ریاااوی   
ه  نااا  شااورای گقدنبناادی سااا زکاا  خااود  اسهاادا ساا

یدیااه داد  سااود  ااه  یریبااقی و  ااپ  سااه  اا  از ااا
 !یموار  آ  را سه گقد  داشهه ساشند

نمونه ای ا  ایم گقدسناد تو اط خاان   یاقا ضیقسااهقی      
 .سه خبقگفاری یا ارا ه شد ا  از ای  اسب س داه

رهبنری اینران   ” :ضقی  ریوی ساریا تکاقار ضا   اقد   

رهبنری  حق مسنعود بنود و تنهنا او شایسنته     

سنرقت  ه ایران را داشنته و اینن حنق از او بن    

 ”!!رفته است

:  ( نقا  ساه ض امو     ) وی در ت قیف  دیرق ضا  گفات  

، زنننده ماننندن مسننعود  مهمتننرین موضننوع” 

د یاگر همه شنما کشنته شنو    …رجوی است 

و فقننر مسننعود زنننده بماننند کننافی اسننت او 

مننی تواننند سننازمانی دیگننر را در هرکجننای  

 ”!دنیا تاسیس کند

  در  ااا  ضنا ااابا  تااااکی ت   اااا ضا  ضجایااادیم 
 اا  حااب انهقاااد  ااقد  سااه ض اا ود ریااوی و   یااید

 .زقاید و  یا ت یای  ا ضا  را نداشت

در آضااو   یااای رقهااه ای ادزااا ضاا  شااود تماااض     
 .ضکاتب دیرق ضقد  و غیق ض نوی ی هند

 اعنقان  یاایی   ض  ود ریاوی ساریاا و ساه  اقا  در     
تمااض   اا ضا  یاای انق سا  یاا  د  و ا       ” :ض  گفت

سااحنه خااارج شاادند و ایاام تن ااا  ااا ضا  ضا اات  ااه 
 ”.    اذ ا ت در سحنه سه ضبار   یقداخهه ا ت

اگننر تنهننا یننک سننازمان بننا   ” :او ضاا  گفاات 

و انقالبی پیندا منی شند منا جنای       !صالحیت

خننود را بننه او مننی دادیننم و رهبننری آن را   

 ”.کردیم قبول می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ان مافرقه ها در می

مارگننننارت تننننالر : نوشننننته 

 سینگر

ای از محبننت،  هننا هننیو نمونننه  بچننه

بخشنننش، مهربنننانی، ینننا گرمنننای  

از . بینننند هننا نمننی  عنناطفی در فرقننه 

اعضنناء الزم اسننت   آنجننا کننه تمننامی

رهبننر را الگننوی همننه چیننز قننرار     

هننا نیننز باینند همننین کننار  دهننند، بچننه

هننا یننا خننود را بننا    بچننه. را بکنننند

قننندرت و تسنننلر رهبنننر منطبنننق   

شننده و  کنننند، یننا صننرفام تسننلیم  مننی

اسننیو، وابسننته، مطیننع و ا لننب بننه  پ

لحننناا عننناطفی خننناموش و سنننرد 

 . گردند می
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مسعود رجنوی بنه منتقندانش اعنالن جننگ      

 !داد

تام   ۳۷ساه س اناه درام     س مم ض ا ود ریاوی   ۲۱ییام 

رو  سااا  7،   ااه  ا  در زااقا  ا  هقسانیااا  هاادر  یق 

س ماام در  ااایت ر اام  گااقو     ۲7تاااخیق و تاااری   

 .تقوری ه  ضجایدیم خلب ضنهاق گقدید

دیااد یااای زلناا  ضنهقاادا  تو ااط ضااقی     ت یاا  ا  

در یاام یل ااه درو  تاااکی ت   ااه زنااوا   ریااوی 

کنوانسننیون سراسننری ایرانیننان » یقیمطااقا  

را یاادم ضاا   اااید، ییااام   «بننرای دموکراسننی 

، اااهار  اساال  ض اا ود ریااوی تحقیاام سااه ینااگ   

یداشااادگا  و  ، سیااااهق و سقیاااد   ساااا  ضنهقااادا   

 .هقسانیا  ا  ض  ساشد

او عاامم تکااقار ادزایااای یمیااار  و ات ااام یااای    

،  ااه ناااا   وایاا  ن اابت سااه ضنهقاادا  و یداشاادگا 

دیند   ساون  و شک ات خفات ساار او در زقساه یاای       

    ، حقاااو  سااااقی و  یا ااا  ا    ضعهلااال ایهمااااز 

 ” آ  ت ااداد ارااقاد انرااات شاامار در ارویااا و آضقیکااا   “

بننه چرننندبافان علیننه ” هااه ا اات؛ ،گف ضاا  ساشااد

مجاهدین و مقاومنت و بنه همنه قنالده داران     

نظام خالفت کنه قیمنت پنارس کنردن آنهنا      

، مجاهنندین در اشننرف  در سنناحل عافیننت را

،  و لیبرتنی بنا گوشنت و پوسنت و اسنتخوان     

در اعندامهای جمعنی و موشنکهای کوچننک و    

،  ، چنند  چنی  ؛ بزرگ می پردازند، منی گنوییم  

گرفتننی؟ خننود بننه چننند و    چننه : ؟ چگونننه

 “چگونه فروختی؟ 

  ا ا   ود ریاوی نیاف یمانناد ضاقی  ریاوی یاقأ      ض  

ا  گوشاه ای ین اا    . را نادارد  ”چرنندبافان “سقد  ا  

، ی  خوا اهه ا ات یا اع  نااضقسوط      و سا ایما و اشار 

ضقاا   و ناضاه نرااری یاای چناد ضاا         ، سه  اووا   

و نااان   گ شهه ضنهقدا  داد  ساشاد و یا  اینکاه خاط     

سقایاااا   اااید  و سااا یااقاس ارکناا  آن ااا را شااقیم  

 !یقم خود نماید

در سااورتیکه ضنهقاادیم سااا روشاانرقی و یفینااه یااای  

، او و دارو د ااهه  گفاراا   ااه تااا  نااو  یقداخهااه انااد  

ینایهکااار  را ییااااییی ن اابت سااه زواهااب  ااار      

شیار نمود  و تا   نماود  اناد ا  خاونقیفی سیااهق      وی

ضااا گویااا نااه ریااوی گااو  ا  سااه ا.یلااوگیقی نماینااد

چناایم نجوایااای ان اندو ااهانه ساادیکار سااود  و نااه     

 !تصمی  سه یا عروی  ض قوذ و ضنطق  دارد

،  ضا  یا و  ااذ یاا یایی ا   ااهار در یادگاا  اشاقف      

ضجایادیم در زاقا  یا     ” ؛ یمه ضنهقادا  ضا  گفهناد   

اگااق ریااوی زاهاا  و ”،”ا  ساادام ح اایم یااای  ندارنااد

،  کانااات   ااه در د ااات دارد  یوشاامند ساشااد سااا اض   
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خاااارج  یمانروناااه  اااه خاااود و    ا  را ا  ض لکاااه 

اضاا  ”،”، سقیه را ی  ض  تواناد ا  زاقا  خاارج نمایاد     قد

   زاقا   وی نما  خوایاد از اای  اا ضا  ا  ساات     ری

نجااا  یاسنااد چااقا  ااه آن ااا در خااارج ا  زااقا  سااه او   

رو   اه خاارج ا  هیاد و سناد      ورادار نعوایناد ساود و آ   

ی   دریاسنااد چااه  اا   گاااادی در  اا   اااذ  تاااک

، زلیاه ریاوی شاور  نماود       گ شهه سق  قشا  ررهاه 

و سااا د اات یااای خااود ایاام غااد  انحقاراا  را یقاحاا  

 .”خوایند نمود

ا ااهقاتیی ریااوی و ارتاای   ”ضنهقاادا  ضاا  گفهنااد؛  

م در زااقا  شک اات خااورد  و خصوساا  ساادام ح اای

 ا ی از اای رقیاب خاورد  نبایاد ساا شا ار       سجای ریا

    سیاااا سیاااا،  خااا  خوردگاااا  و هقسانیاااا  ازمااااذ     

تقوری اااه  ا  در زاااقا  را تااااویب ساااه یناااگ و  

  ، آن ااا ا  ریااوی “. یجااوم سااه یادگااا  اشااقف نمایااد  

سااقای حفااآ یااا  از ااای ساهیمانااد   “ضاا  خوا ااهند؛ 

، سااا ازاا م انحاا ذ و ریااا  ااا ی از ااای  تاااکی  

، ا  دخالااات در سحاااقا  یاااای  یا ااا      اااا ضا 

 ااور سیراناه یقییاف نماود  و خاود را ا        ایهماز  یم

، اضااا آیااا  …و ” . سااحنه  یا اا  زااقا   نااار سکاااد

ریوی سه ایم حقف یا گاو  داد  ریاوی ناه تن اا ساه      

حقف ضنهقدانی تاوی   نکاقد سلکاه آناا  را در ردیال      

هقار داد تاا ساا اداضاه  یا ات یاای ضیقعاانه        سیرانرا 

و ینااگ یلبانااه یاا  ا  سااه  اااهم داد   ااا نا      

، ضنهقاادا  و یداشاادگا  را   یادگااا  اشااقف و لیبقتاا  

زاضلیم و یاد  سااف  ام یاای تصامی  گیاقی یاای       

 !ینایهکارانه خود ض قر  نماید

، ریاوی ییاام را خاوم     ا نو  س اد ا  ایام یماه ضاد     

اضا سااد  نی ات و ساا س اناه یاای وایا        .شنید  ا ت

ضنهقادا  و یداشادگا  را ضقصاقیم اسال      ضا  خوایاد   

مگنر  ” ض قر  نماید، وگقناه ساا رقارکنا  نما  گفات؛     

         نمننی گفتننند و نمننی گویننند کننه تقصننیر     

بر گنردن خنود ماسنت؟ مگنر نمنی گفتنند و       

نمننی گویننند کننه مسننبب اصننلی خننود مننا   

هستیم؟ پنس چنرا تندفین مخفیاننه و پنا       

کردن آثار جرم؟ از چنه منی ترسنید؟ از چنه     

 “در هراسید؟  چیز

اضا واه یت یا ا   سا  دولات زاقا  چیاف دیراقی ساود       

 سه گفهه ضناسگ خباقی، دولات زاقا  ساریاا ر اماه      .ا ت

سااه سا ضاناادگا  ضجایاادیم ازاا م نمااود  سااود سااقای    

اضااا آن ااا تحویاا  .تحویاا  گیااقی ای اااد اهاادام نماینااد

دادگاا   »گیقی و درام ای ااد را ضااقوط ساه تااکی       

ز ااو ضفقااود ضحااوذ نمااود   4هم و یااار« ساایم المللاا 

 .سودند

سناااسق ایاام شاا   ریااوی تن ااا ویااود یداشاادگا  و   

،  اا ضا    سلکاه دولات زاقا    . ضنهقدیم را نم  شاکارد 

ضقصاق  .ضل  و دیادسا  حقاو  سااق نیاف ضقصاق ی اهند      

سااد ررهاه یام     ی هند چاو  ساه آضااذ و آر ویاای ساق     

دیوانه ینایهکاار و ضجناو  خاونقیفی ، س اای  ناداد  و      

ریاوی در ساار  زادم    .ش  ساقای او ها ا  نااد  اناد    ار 

تویااه ساایم المللاا  سااه گااقو  تقوری اات ا  و ار     

” ها   نااد  ساه خوا اهه یاای خاود او گفهاه ا ات؛        

راستی چنه شند آن تحقیقنات کنه نوشنتید و      
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    امضننا کردینند؟ راسننتی چننه شنند آن نننا ر  

بین المللی که نوشنتید و امضنا کردیند کنه در     

زمننان کالبنند شننکافی حضننور پینندا خواهنند  

مگننر رژیننم و مننالکی و مننزدوران و  …کننرد؟

    هننم خطننان و دم و دنبالچننه هننای آنننان     

نمننی گفتننند کننه آنچننه در اشننرف گذشننته   

 “تصفیه درونی مجاهدین بوده است؟ 

حاذ ض  یق ی ؛ چروناه ضمکام ا ات یماه در خطاا و      

  چرونااه ضمکاام ا اات یمااه     ساشااند یااف اوگمقایاا

  یناام ریاوی  اه در     ینایهکار و ضفدور ساشاند یاف او  

خوا ااهار ضحاااور  ” رقوتنانااه“س ماام خااود   ۲۱نااوار 

شااد  سااا هقسانیااا  یااوس راناا  ا  شااد ، س هااق نبااود 

، یماقا  ساا    سجای رقار و ضبار   خیاال  در زاال  غیبات   

م ضا  ضاناد و ساه ایا    ” ساحنه یناگ  “یم ق گقاض  در 

 شک  یق دو ضحاور و ضا ور ض  شدند 

او عااامم یاااادآوری دورا   ق اااپقدگ  ساااه سااادام 

، نباید رقاضاو   ناد چاه   اان  ضافدور اناد و        ح یم

، ر یا  یاای ینایهکاار     ا اقا ی   ”دم و دنبالچنه  “سا 

و ضقتجگ ضنطقاه و یناگ یلباا  آضقیکاای  و ارویاای       

، ساد ناام یااای رنراا  یااوا    در ضجااال  رنرارنااگ 

   سااه زاایی و نااو  سااا تجفیااه یلبااا  ایااقا   ااقد  و 

 !زک  یادگاری هام ض   نند ض  ناینند و

،  سااه ازهقاااد ضنهقاادا  و ا ثقیاات هااایگ ضااقدم ایااقا   

، یام   ینگ یوشال  ریاوی ساا ضاالک  و دولات ایاقا      

ینااگ شعصاا  و ا  روی  ینااه یااوی  هاادر  یلبانااه 

، نااسودی  اضا  از اای ضحصاور در      ایم یناگ . ا ت

ض اووذ اوذ و آخاق   . ما لیبقتا  را نااانه ررهاه ا ات    

 !آ  نیف ض  ود و ضقی  ریوی ا ت

،   ااالر  اگااق شاا اضت داشاات  ۹۹ریااوی در آ ااهانه 

سجااای ت دیااد تاضاا  نمااود  ، ضقااداری سااق  ااقخود و   

ا هقاتیی شک ت خاورد  ا  ضا   ورات تاا شااید ساا       

ز ااای درسنااد  مااا   انهقاااد ا  خااود و آ اد  ااا ی ا  

، ا  خطقاتاا   ااه خااود ض هااقف سااود  و ن اابت  لیبقتاا 

او .سه یواناب آ  آگاا  ضا  ساشاد ییااریقی ضا   اقد       

   اگااق شاا اضت و ضقااداری زق نیاات داشاات، ضاننااد      

ا  تااه چااا  ی الاات سااه آ اایام یااای  « د   یاااو »

سااادی ناافد  و ا  ضوعااگ درضاناادگ  و عاا ل زلیااه     

 !دیرقا  ریف خوان  نم  نمود

، ازا م ورشک اهر  و    س مام ض ا ود ریاوی    ۲۱ییام 

 ااااقارکندگ  تاااااریع  او در ضقاساااا  ضنهقاااادا ،   

،  یداشاادگا  ، هقسانیااا  و ساااه  شاا اریای رنرارنااگ  

 !س انه

اقللّ ُ َ خُ َ اقنْتَ اقوَذق  االم   ساااللْ ِما ضمنّاَ وَ اسِادَایِ سااهم اقوَ ه      

 ثُ َ الثّانمََ وَالثّالماق وَ القّاساگَ

علوی، آریا اینران، پناریس، چهناردهم     محمد

 2264فوریه 
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جوابیننه خننانم حبیبننی بننه دختننرش پروانننه  

 ربیعی در فرقه رجوی

 خانواده های اعضاء 

 ۱۷۶۲س مم  ۲۹شنبه  

  !  م دخهقم
ا  اینکه خباق دار شادم  اال  ی اه  خیلا  خوشاحال        
و نرقان  ضم ن بت سه شما تاا حادودی ساق یاقف شاد      

  گفهااه سااودی ضااادر ضاام چنااد ناضااه ای  ااه نوشااهدر 
 اااذ یاایی سااه ناافد ضاام آضااد و ضاام ا  آ  یاا یقای    

  . قدم

ضم ی  سه شما ض  گاوی  د ات شاما درد نکناد ضام       
        یاام ضااادرم، ا  آ  ض هااا  سااا شااما چنااد  اااذ      
ض  گا رد ضام یا  دلا  ضا  خوایاد دخهاقم را ساا  در         
سیاا  سریااقم  اا   و تاا   خااودم را  ااقدم  ااعه    
 فق سه زقا  را تحما   اقدم رقاط ساقای اینکاه شاما       

 .را یم سار دیرق ض ها   ن 

  ضها اافانه سااه یااای اینکااه ا  ضاام ا ااهقباذ شااود       
رحی یاای ر یام تحویا  ضام دادناد یادف آضادن         

ضاادر نی اه    ، سه زقا  رقط ساقای دیادار ساا شاما ساود      
 ه سدان  ضام در نباود شاما چا  ضا   اا  در یاای         

   خااود  را گقرهااار  ااقدی  ااه حهاا  سااقای خااود      
 .نم  توان  تصمی  سریقی 

چناادیم  اااذ در آ      ااه ضاا  خااوای  چکااار  ناا  
   ضح  ی ه  سه  جا ر یدی

ا را گقره  چقا سه رکق ضام نی اه  ضراق ضام ضاادر       ج
    شما نی ه 

ضام آضادم ساه زاقا         سه یاای شاما  حمات نکاایدم    
شما را سبین  و آنوهات شاما ناضاه ای ضا  نوی اید  اه       
چقا سه زقا  آضادم و گفاه  دخهاقم  نادان  ا ات ضراق       

اگااق آ اد سااودی  ااه یاا  ایاام چنااد     ناادان  نی ااه 
یام تمااس تلفنا  ساا ضام       اذ سه تو ایا   ض  دادناد  

 .  ه ضادرت  داشهه ساش  

اگق  ندان  نبودی ایاا   ضا  دادناد یام دهیقاه ساا تاو        
  ض هااا  ح ااوری داشااهه ساشاا  ضرااق شااما آ ادی     

   دارید

ا   ناادا  اشااقف شااما را سقدنااد در  ناادا  لیبقتاا   ااه  
        ض لااوم نی اات در آنجااا چااه س یاا  سااق  ااق شااما     

تاو نادارم رقاط ا  تاو     ض  آورند ضام  ااری ساه زقیاد      
و   ضاا  خااوای  خااود  تصاامی  گیقنااد  خااود  ساشاا 

 را    اان  رقسات یلاب ضاا سقا  زماق         ایا   ندی
سااه نفااگ خودشااا  تلاال  ننااد و اضیاادوارم در آینااد     

دار شااوم  ناادگ  آ ادی داشااهه ساشاا  و  نفدیاام خبااق

 .  ندگ  خود  را اداضه دی   آ اد

 مادرت مهین حبیبی -به امید آن روز 
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حننل رجننوی در مقابننل افننزایش فشننار     راه

 افزایش انقباض داخلی: خارجی

  انجمم نجا  ضق ف ت قا 

  6292بهمن  8سه شنبه 

سا یایا  گقرهم ازهصام غا ا ر اای ن ابهاه آراضا  س اد      
س ایاری  . درگیاقی ایجااد شاد  ا ات    یا تانی و   ا  ضا 

یااا  ااه نرااقا  وعاا یت زفیفاناااا  سودنااد     خااانواد 
دان هند  اه ن ایهااه چاه اتفااه  یاا س یا  ساق  اق          نم 
سااه خصااوص  ااه ارااقاد    . اااا  خوایااد آضااد  نزفیف

یااا ا   ازهصاام غا ا  نناد  ضاااع  نبودناد و خاانواد      

شاد و ساه ایام ض اوله      یعای ضا     یقیب خبقیای   ه
سلکاه  .  قدناد  صاام غا ا را دنبااذ ضا     یقداخات ازه  ض 

نرقاناا  . آشاانای خااود را نیااف در ایاام ضیااا  سبیننااد   
یاا در راسطاه ساا ازهصاام غا ا ا  یام یاقف و         خانواد 
ای ساه لیبقتا  و اشاقف     یاای ضوشاک  و خمپاار     حمله

در ایاام چنااد  اااذ و ازاا م   ااان   ااه در ایاام ساایم 
و چاه س اا یاق یام ا      . اناد، تمااض  نادارد     اهه شاد  

ضیقناد    ا ی  سا یق ساار حملاه و ازهصاام غا ای  ضا      آن
ولاا  واه یاات درو  رقهااه ریااوی  . شااوند و  نااد  ضاا 

 چی ت 

تااق شااد  شااقایط سیقوناا  ا  یااق ه اام   ااه     ااعت
ساشااد، یااان ، ضااال ، روحاا  و رواناا  سایااد در ض اایق   

ایام ض ایق یقچاه واس اهه  اقد       . دیرقی ت  ی  شود
  یاا   ی نا  تق اید  و نراقا   . ارقاد سه ریباقی ا ات  

سود  و یااد خاانواد  و یم اق و رق ناد و زفیاف ارهااد        
یاای   و در یم  ا م یااد  نادگ  ارهااد  یماه نااانه      

  .ع ل ارقاد ا ت

سحااا اساال  ایاام ا اات  ااه سااه ادزااای دروغاایم و   
رقیبکارانه ض  ود ریاوی اراقاد داویلباناه و ساا اشاقاف      

  ا  را  . اناد  وارد ایام د اهرا  شاد     یا سه تمام  عه 
 ااند  اه    اینجاا ناا    ا  را نما     . اناد  سا  ور نیااورد  

یااید یااق س یاا  یاا   ااق   اا  سیایااد سایااد آ  را    
زاشقانه سپا یقد و خادا را یا  شاکق  ناد  اه سادتق         

ای در اشااقف  ساادیم تقتیااب اگااق زااد   . یاایی نیاضااد 

و یاا سایاد ا  خاود سپق اند      ضاناد    اهار شدند سقیه  ناد  
اناد  اه یناو      ح ام ی  دیند  ه چه ضااکل  داشاهه  

اگاق   ا  خود او ی  اقد و  ناد  ضاناد چاه        . اند  ند 
اگاق خمپاار  ساه ضحلااا  اسااست  اقد       . ع ف  داشت

چااقا سااقای یااانی تق ااید و یاافارا   ااواذ دیرااق  ااه 
سایم در خاود ییادا  اقد  و در      ارقاد سایاد آن اا را ساا نر    

یااای  و تااوییمنا ات ضطااقد  نناد و وههاا  سااا دزاوا    
آسدار زاقهی درآضاد، تاا   سایاد ا  ایام ناوری  اه ساه         
درو  خااود  تاسیااد ، ایاام ض ااای  را  نجیااق   نااد و  
س د سبیند ایم  نجیق   ق  ساه  جاا وسا  ا ات  اه      

و س اد آثاار ایام  نجیاق و  نجیاق       . او را نر داشهه ا ت
یااا ییاادا  نااد و اینجا اات  ااه     را سااقود در گ شااهه 

و ض مااو ه  اااف  . شااود ضاا ا یااای ارااقاد شااقو  ااال
یید و سدرد سعور ا ات  اه  اق ا  یا   اولیاه      أضورد ت

اگااق سااه اینجااا ر ااید  ااه ی ناا  یااقف . درآورد  ساشااد
توان هه سه خاذ سفند و اگاق نق اید سایاد ساا  یا  سابق       
 ند تاا یام اتفااه  یاا س یا  دیراق  اق خاود  یاا          
  اا  سیایااد تااا سلکااه سهوانااد سااا خق   نجیااق  و  ااق   

 .  نجیق را ییدا  ند

یاا ساقای   ا  هاسا  ر ا        حاقف خوم شاید ایم نوا 
. العااص د اهرا  ریاوی ا ات     ایم رقاط خااص  . نباشد

زلاااهی یااا  ض لاااوم ا ااات چاااو  خاااود ریاااوی   
سقای یمایم یا  ایام  اریاا هاسا       . العاص ا ت خاص

ی   یید د اهرا  حقاو  سااقی و زلاوم ان اان  یاا       
یااید رواناااناس آ ادضیاام یااا زلااوم ضاا یب  و ال اا   

  .، نی ت ض موذ
، ریاااوی  د و خااا   یا ااا اگاااق در ض ااایق یاااقیی 

یااای  یااادی ا  خااود ناااا  داد  ا اات  ااه    ان طاااف
آضقیکاا ایام رو یاا شااید آ       خصوص در راسطاه ساا   سه

، نماینادگا    سینای   اه چروناه  اناتوریا     و ضا   ی هی 
آی و  ااایا و رقضانااادیا   سااا  ، ضقاضاااا  اف  نراااق 

ن اااض  آضقیکااای  و یااق  اا  دیرااقی  ااه در ساادر  
شاادند ا نااو  دیرااق   یااای انقاا م تصااور ضاا دشاامم

یااا و  یااای  نفااقان    اام گااقم تباادی  سااه ضجلاا  
 اامیناریای گوناااگو  ریااوی در شاا قیای ارویااا و    

 .اند آضقیکای  شد 
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 ناد ساا     یاای   اه ریاوی ضا      اگق در  ضینه ولعقیا  
ولا  در  ضیناه رواساط و    . سینای   ی  ان طاف  یاادی ضا   

یاا ناه تن اا  ا  ناااد       درونا  ایام ان طااف   ضنا ابا   
و این اا یماه در شاقایط    . سلکه سیااهق یا  شاد  ا ات    

تنرنایااای  ا اات  ااه لیبقتاا  گقرهااار  آضااد  ا       
ای گقرهااه تااا ض ااا      حماا   ضوشااک  و خمپااار   

،  انرااار ه اایه .. . حفااا ه  و درضااان  و لج ااهیم و  
یما  هانو   ایا   ا ات  اه یاق چاه حجا   ایاذ        

ار سااق ی اا  سیاااهق شااد  و سقاثااق آ  سیاااهق شااود رااا
شااود و اگااق ضحف ااه در س ااهه  تااق ضاا  ، ضنقااب  راااار

ساشد و سه آن ا  حاقار  داد  شاود یا  انب ااط  ایاذ       
، تااا دریااه   شااود و یاا  انقباااض ی اا    سیاااهق ضاا  

شاود و یاا ی ا  ا  یا       حقارت   ه یا  قف ضنفجق ضا  
ی ن  در راسطاه ساا رقهاه ریاوی یاق چاه       . یاشد رقو ض 

خمپااار  سیاااهق سااق  ااق  ااا نا  لیبقتاا  و  ضوشاام و 
خصاوص   یاا و ساه   ، یق چه سیااهق دولات   سارد اشقف ض 

  تااق تویااه آضقیکااا سااه داد و رقیادیااای ریااوی ساا     
، ریااوی یاا  در درو    ، در یااقف ضقاساا   شااود ضاا 

، رواسااط  ، تنرهااق تااق تاااکی   رواسااط را ضنقااب   
، ارتبایاا  سیقونا     رااارتق   زایف  و یبی ا  را تحات  

 ند و یا  ساه یماا  ضیافا  در ضنا ابا        تق ض  گرا هط
،  شاود  تاق یا  ضا     ، عد ر ا  و ر اوضا    سیقون  سا تق

 ناد   تا یای   ه ضقولاه حکوضات   یام را ضطاقد ضا      
 . د  ه هب ه حقری را ی  نم 

در »: سناااسقایم اگااق یوناااض  اخیااقاه گاافار  داد   ااه   
راسطاه ساا نقاا  حقاو  سااق در  مااا لیبقتا  تو ااط      

ضجایاادیم نرااقا  ا اات یااا ضجایاادیم  ااه  ض ااوولیم 
،  دارای  اااخهاری ضبهناا  سااق  ل ااه ضقاتااب ی ااهند  

 یااای  ااعه  سااق حقااو   ااا نا  ازماااذ    ضحاادودیت
حاب آ ادی ررات و آضاد در داخا      :   نند، ا  هبیا   ض 
، حاب تاقم  اقد  تااکی   و حاب ارتبایاا          ما
در   ، ضحاادودیت ارتباااط سااا از ااای خااانواد  ولاا  آ اد

، حااب د هق اا  سااه     ااا م ساشااند  مااا لیبقتاا   
. نبایااد  یاااد ت جااب  ااقد   « ...ارتبایااا  زمااوض  و  

واه یت ایم ا ت  اه رقهاه ریاوی در ض ایق انقباعا       
شد  درونا  و انب اای  شاد  سیقونا  در یاوذ ایام       

یاای  داشاهه    ، یماوار  ریفشا    یا سه هاوذ ریاوی    اذ

ا اات  ااه در ضقاساا  ایاام وعاا یت تحملاااا  تمااام   
ی ایام انقبااض و  ااض ه        اییاد  ،  ه ایام یا   شود ض 

 نناد  اه خاود     ایم ارقاد سه یاق دری ضا   . یبی   ا ت
تااا سااا خق   . را سااه سیااقو  تاااکی   یقتااام  ننااد   

  . قشا   م  یوا سعورد
ول  آیا      ه در  ماا لیبقتا  گقرهاار شاد  ا ات،      
آیا حقی ا ات  اه یاق دو  اه ضاا  یکباار ساق  اق          

ای خنام   ذ زاد  ضوشم و خمپاار  ریعهاه شاود  اه د    
آیااا چااو  در آ  چااارچوم انقباعاا  خااود  را  . شااود

ی  یمچنااا  حفااآ  ااقد  و خااود را  اااض ه  ق ااپقد   
ریااوی نمااود  سااه خااایق ایاام گنااایی سایااد حفا اات  

اگااق انقباااض دروناا  سااد . ریفیکاا  یاا  نداشااهه ساشااد
اگاق اضکاا  ساه اضاا  خاارج      . ا ت ایام یا  ساد ا ات    
یااای خقویاااا   ، چااقا سایااد را  ساقد  آن ااا ویااود دارد 

ضرق تجقساه خاقوج ت اداد ضحادودی نفاقا       . س هه شود
سااه آلبااان  یااا آلمااا  ضنفاا  سااود  ا اات  ااه ا  اضکااا  

یاا   ضراق خاانواد   . خقوج  ال  آن اا سایاد نراقا  شاوی     
.ایام ر ا  ان اان  و حقاوه  ا ات     . خوایند ایم را نم 

  
ایم رو یا ضعالفیم حکوضات سااار ا اد ساا نماینادگا       

دریاای  ا  خاو  سینااا  هاقار گقرهاه و       آن ا ساا اینکاه  
انااد سااا  سااق  ااق  ساادیا یاافار نفااق ا  یکاادیرق را  اااهه

گنااا  ضجبورنااد خااود را سااه  یااا  ا اایقا  و ضااقدم ساا 
توارقااات  سق ااانند ولااو حهاا  ض ااهقی  یاا  گفهرااوی   

  .نداشهه ساشند
سه یق حاذ نفاقا  ض اهقق در  ماا لیبقتا  ایام حاب       

قار گقرهااه و را دارنااد  ااه تحاات حفا اات ریفیکاا  هاا  
در ایاام . اضکااا  ورود سااه  اااور ثالااا را ییاادا  ننااد  

یااای دنیااای یدیاادی سااق آن ااا   سااور  ا اات  ااه در
گااود  خوایااد شاد و ر ااای  ساه د اات خواینااد آورد    

یااا یکبااار  یااا و انقباااض  ااه سهواننااد خااارج ا  آ  تاانی
        در . دیراااق ساااقای  نااادگ  خاااود تصااامی  سریقناااد  

تاق شاد     یا   ما  آ اود     یا سور  ض لماه خانواد  ایم
 .و ا  نرقان  سیقو  خوایند آضد

 جمیل بصام
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 پناهگاه سیاسی مسعود رجوی

 بهمن 22میالد آریایی ، یکشنبه 

چندی هب  س د ا  انهااار تصااویقی یاق چناد نااه  ا       
ینایرا  ریوی در یادگاا  اشاقف  اه ساا ساقف دی اا       

 اا  تصااور     د ر  اااخهه شااد  سااود ، یااید  ضیلیااو  
نماا   ااقد  ااه چرونااه   چااقا   و سااا چااه یاادر       
  ان   ه خاود را ریباقا  سا  ضناا ا و تن اا آلهقنااتیو       
نجا  ضقدم ایاقا  سقضا  شامقدند و  اایقاه ساقای یاق       
یااا  راااان  هباا  ا  یمااه سای اات آضاااد  ساشااند ایاام 
چنیم سقای حفاآ یاا  شایقیم دی اا ضهاق  یاق  ضایم        

ا نصاب ت ویاه ضطباوا یاای گقانقیمات در ساحقای       س
 االاذ .  زااقا   یااق خقواریااا خااام نفاا  ضاا   اااند

اسل  ایم ا ت  ه یا  ایام  االیا  ینایراا   یا ا       
ض اا ود ریااوی  جااا سااود  ا اات   و اضااقو   ینایرااا   
 یا اا  آنااا   جااا ا اات   ضنطقاااه حمایاات گ ااهقد    

سای اات ینایرااا   یا اا    خلااب ه قضااا  ایااقا  ضاا  
در ریرا ر یاق توراا   یا ا  و یاا ن ااض         ساود و  ض 

 قدناد یماا  ضقدضا      ضقدم ایقا  آنا  را حفا ات ضا   
اناد و تن اا و تن اا ساه       ه اضقو   تانه خو  آناا  شاد   

زنوا  یم رقهه ض یب  ولا  عاد ضلا  و عاد ایقانا       
لا ا ایام چنایم ساود  اه ساا یا یق         . شود  شناخهه ض 

ر ح ااور در زااقا  و  ق ااپقدگ  ساا  چااو  و چااقا د  
گام اوذ ینایراا   یا ا  زاقا  یا یقرت و دهیقااه ایام       
سفرگهقیم خطاای ا اهقاتفیم  اا ضا  ضجایادیم ساود      
خطااای   ااه زلاا   ر اای یااا سااا آ  سااه ضعالفاات     

ضاناد  زماق    یقداخهند و ض دی ارهعاری یاا تماا م سااه    
را سه ح ق  گ راندند و د  ضاقت شادند ولا   یاق ساار      

، س اد ا    م س ادی در گاا . ضنطب ریوی یا و ساانو نقرهناد  
 ااقترون  ساادام ح اایم ض اا ود ریااوی ینایرااا      

داضاام سپوشااد و »  یا اا  آضقیکااا را سااا ضنطااب اینکااه 
« .د  د را تحویا  دیاد و یاا  شایقیم را حفاآ  نا      
خااقد   قا اایمه یمااه شااقایط آضقیکااا را سااه یااا  ضاا 

غار  ا  آنکه ایام یماا  آضقیکاای ی اانعواری ا ات      
ه یاای اضپقیالی اه     ه سه هوذ یمیم  ا ضا  ساا گلولا  

اد را تااریع  ا  چاو  ضحماد حنیال نای       ینه ریبقا 

چناادی س ااد در  اااذ  .  ااوراس  ااوراس  ااقد  ا اات   
آضقیکااااا ضجایاااادیم و ض اااا ود ریااااوی و   ۲۱۱۶

گا ارد و ساا تحویا  رلاه ای ایام       نیقویایی را هاذ ض 
 ا ضا  سه دولت زاقا   اه ا ناو  ضاالک   ضاام اضاور       

چفانااد   را د ریااویرا در د اات دارد ح اااس  ض اا و آ 
 دناد   ا  را گاو  شانوا      و یق چه داد و رقیااد ضا   

گاا رد و ض اا ود ریااوی ینایرااا     ااالیا  ضاا . نبااود
       ضااان  را سااه یاااد  . دیااد ا  را تیییااق ضاا    یا اا 

ض  آورم  ه در خام ایاقا  ساود و ساا غوغاای  یا ا       
ارکار و انیاا  یواناا  ایام ضاق  و ساوم را ضا  رساود و        

 ااااند ،  ای س اایار ساادنباذ خااود ضاا یاا ساادنباذ  ااقام
یمانان   ه در  ندا  یاا ازادام شادند و در  یاق خاام      
ارضیااد  انااد اگااق رو ی ا  خااام  ااق سقآورنااد و سبنینااد  
       ااه چرونااه یماایم ریبقاناا   ااه سااه دروغ شاا ار      

را   ضااقت سااق آضقیکااا ی ااانعوار و یااقچ  آ ضاا  دادنااد
ق در یا سه آتی ض   ایدند چروناه در سیا  زماو  اام     

ی اا  یاا خاو   اقد  و ساه اضیاد تکاه ناا  و          گوشه
شام ا     نناد سا    ا هعوان  ریبقانی رو  را شاب ضا   

 قد  خویی یاایما  خوایناد شاد  اه چروناه رقیاب       
ریباااقا  ناشای ااات  یا ااا  را خاااورد  و یااادرا  و  

اضاا  . ضادرا  خاود را تن اا داغادار یاوان  شاا   قدناد       
سا  یاید   آضقیکاا ینایراا   یا ا  آناا       ا نو  س اد ا  

ی  ا اات و سااا  ماام ضااال  و   شاام و تقدیااد ا ااقا  
ضاناااد  تاااقیم دوذ زاااقم چاااو   لج اااهیک  زقاااب

زقس ها    ودی انر  وار ساه  نادگ  خفات ساار اداضاه      
داد  تااا  ضااان   ااه حبااام تویمااا  سهق ااد و شاااید    
ا پان ق و حمایت  نند  چاقم و ناقم تاق دیراقی ییادا      

 ۱۷۹۱ایاام تاااری   یا اا  ضجایاادیم ا   اااذ  . شااود 
سااه ایاام  ااو ا اات  ااه یااق چااه ضاا   ااارد چااو  در  

 ار واس هر  و دلب اهر  ساه هادر  یا ات نمااد       شور 
 ااذ ساه  ااذ دریا      » اناد  اه    المث  ایقان  شد  عقم

 آری ایاام  قنوشاات تمااام   ااان    « ...ا  یار اااذ 
 ه در ینایراا   یا ا  دوذ عاد ایاقا  و ایقانا        ا ت

یقا ا    ینایرا  عد سمب ساقای خاود ت بیاه  اقد  و ا     
 . سه یقا   دیرق در  فقند
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 «بداله »تکنولوژی  -بخوانیم و بخندیم 

 ۱۷۶۲س مم  ۲۹شنبه 

،  ضاان   اه ضاا ا  ایاقا  خاارج شادی         ۹۱اوا ط دیه 
ینو  تلفم در یمه یای ایاقا  زماوض  نااد  ساود چاه      

آنچه سود تلفام یاای  ساود  اه سای اه       . ر د سه ضوسای 
گیاقی  اقد و سادای     ، شامار   سا چاقخی شامار  یاا   
ضااا یاا  وههاا  وارد  ااا ضا   .  نااگ ا ااهاندارد تلفاام 

، دیرقارتبایمااا  سااا دنیااای سیااقو    ضجایاادیم شاادی 
ناه خباقی ا  تکنولاو ی ساود و ناه خباقی ا        . هطگ شد

  .ییاقرت ارتبایا 

زناوا  تلفام   ه ی  ایم  الیا  تن اا چیافی  اه ضاا سا     
، تلفام یاای ساحقای  ن ااض  ساود  اه ا  ناام         دیدی 

سدالاه سو ایله یام    . ا هفاد  ضا  شاد  « سداله»قس  آ  ز
شاد و ساا چقخاناد       ی  ساه تلفام ضقاسا  وسا  ضا      

در سااورت   ااه . د ااهه تلفاام ضقاساا   نااگ ضاا  خااورد
چند تلفم ض  سای ه  ساه یا  وسا  شاوند سای اه  ا       

ا هفاد  ضا  شاد  اه سو ایله یام      «  انهقاذ»د هرا  
  .ایقاتور تلفم یای ضعهلل سه ی  وس  ض  شد

      یالاااب ا ااات سدانیاااد در ضاااواه    اااه وعااا یت ، 
آضاد  ساا  ضا  شاد یمایم تلفن اا یا  تو اط  اهاد         

ضمکام  »یماگ آوری ضا  شاد و ضا  گفهناد      « اضنیت»
ا ت خط سه خاط شاود و ایام ضکالماا  روی خط اای      

 البهااه یمااه ضااا . «سیقوناا  سیفهااد و ای زااا  لااو سااقود
. ، ضفخقرا  سایی نی ات    ض  دان اهی   اه ایام حاقف    

، یادف ایام    ایم احهماذ یقگاف اتفاا  نما  ارهاد     چو 
سااود  ااه  ااقا  ضجایاادیم نماا  خوا ااهند ییچرونااه  
و یله ارتبای  سایم نفاقا  ساشاد  اه ضباادا راسطاه ای       

 .غیق ا  راسطه تاکی ت  ویود داشهه ساشد

تلفم یاای ض ماول  رقاط در هقارگای اای ضجایادیم       
درزقا  تحت حا میات ر یا  سادام شااید یام یاا دو       
نقطه سیاهق نبود  ه ساقای ض اوو   خیلا  ساا  آن ا       
در شااقایط ضقه اا  و خیلاا  ح اااس ضاا  توان ااهند ا  

  .آ  ا هفاد   نند
سااقای  در یکاا  ا  نا ااه ای   ااه ریااوی شعصاااه    

،  ضحا مه و دریا  شک اهم نفاقا  ا اهفاد  ضا   اقد      
ضا  در آ  نا اات در حااال   ااه تماااض  از ااای  ااا 

را « ح اایم ضااا وف»، رااقدی سااه ا اا   حاعااق سودنااد
یاقم او ایام ساود  اه ا  یقیاب      . سقای ضحا مه آوردناد 

حفااق   ااولق گااا ی وارد اتاااه  شااد  سااود  ااه در آ    
تلفاام سااود و ا  یقیااب آ  سااا راااضیلی در خااارج ا      

    دو شااب تمااام ا   .  اااورزقا  تماااس گقرهااه سااود   
ا مااه ایاام رااقد اداضااه س ااد ا    ااق تااا رااقدا ساابا ضح

داشاات و ریااوی شعصااا حهاا  سااا ت دیاادیای یااان    
 .وادار  ناد ” غلاط  اقدم گاوی    “    ض   قد او را ساه  

ض مااو  در یقیااای دنیااا ایاام گونااه ضحا مااه را در    
.  ت  اه هها  و آدم  اا   اقد  اناد     اراسطه سا ارقادی 

در حالیکااه در  ااا ضا  ضجایاادیم اینرونااه ضحا مااا   
اط  ااد  تلفنا  نفاقا  ساا راضیا       سقای یم ارتبا  سقراه

  .سور  ض  گقرت

س د ا  خاقوج ضاا ا   اا ضا  هقارگاا  اشاقف وهها  در        
 ما آضقیکایی ا سه ضاا اضکاا  ارتبااط تلفنا  داد  شاد      
تمااام   ااان   ااه ا  از ااای هاادیم   ااا ضا  سااامار  

سای اه  اسهادا ساه یماه     . ض  آضدند دچار ضااک  سودناد  
ای وسا  ارتبااط   آضو   ض  دادند  اه د ماه  ابف ساق    

  …و د مه هقضف سقای هطگ ارتباط و ال  آخق

در تمام ایم  االیا   اه ضاا در ایام  اا ضا  ی نما         
سااودی  تن ااا تکنولااو ی و ییاااقرت ساااقی  ااه شاااید 

اضاا یناو  یا  نفقاتا   اه      . سود” سداله“آ  سودی  یمیم 
را تن ااا و اایله  ” سدالااه“در تاااکی   ی ااهند ینااو   
در ناوم  »و رکاق ضا   نناد    ارتباط سااقی ضا  دانناد    

 !!«ییکا  تکاض  ی هند
 ضقی   نجاس 
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سننرعت گننرفتن انقننراض فرقننه مجاهنندین  

 خلق و افزایش هذیان گویی رجوی 

 انجمم ایقا   هارگا  

  6292بهمن  62شنبه 

تجقسه ناا  داد  ا ات  اه یاق چاه رقهاه ریاوی ساه        
ریبااقانی  ، اامت ناااسودی و انقااقاض یاایی ضاا  رود  

ساایی ا  یاایی سااه یاا یا  گااوی  و چااق  و یااق  و   
 .گوی  و د ت و یا  د  ض  ارهند

ا  رو ی  ه وارد یمکااری ساا ایام رقهاه شادم تاا ساه        
ریباقی ناادا  ایام رقهاه      ،ا    ه ا  آن ا یادا شادم   

 ای   ااه رقهااه داشاات سااقای یااا یف   در تمااام شک ااه
نره داشهم خود و اناداخهم تقصایق ساه گاقد  دیراقا       
و در سقد  خاود یماوار  ساا  لماا  ساا ی ضا   اقد و        
یمیاه ری  یاوا ضا   اقد و س  ا  اوهاا  ساا شالوغ        

نقای خاود      اری و گقدوخام ساه یاا  اقد   ااض ه    
یاام رو   ،را در تماام خقاسکاری ااا سا  رنااگ ضا   ااقد    

دیاابعی را ضنحاا  ضاا   ااقد و یاام رو     ارتاای آ ا
یام رو  ا  یماه ضا  خوا ات  اه       ، ی  ض   اقد  أت

    تناه اتااااا  را سرویناااد و یااام رو  سقیاااه را وادار    
ضاا   ااقد  ااه یااق   اا  تناه اااتی را گفاات س اای  

 .رحی و سد سیقا  سدیید 

و یاام رو  ” م“و یاام رو  سنااد  ” د“یاام رو  سنااد   
شااد  اااذ ضااقی  و  اااذ ضاا  شااد   اااذ    اااذ ضاا 

 ااقنرون  و یاام رو  یاا  یمااه ضاا  سای اات ا  یاا    

ضثبت ض  گفهناد و یام رو  یماه ضا  سای ات ا  یا        
ضهنقق ض  سودناد و یام رو  ض لاوم نماای  ضا   اقد و       

 .ض  گفت  ه شمایا ضم را سه ت قا  نبقدید

 ا  تا اای  ضو  ااا  یاانج  سااحبت  ریوی ااا حااا   
سااا  راایل  سااا ی  ااقد  و ض لااوم نمااای  !!! ضاا   ننااد 

 قد  و خاود را خاوم نااا  داد  و رقیاب و دورویا       
 ...و دروغ و

ریوی اا ساق اثاق ییاقی رقاضاو   اقد  اناد          ایقاه او ه 
 اه اشاقف خیلاا  وهات ا ات  ااه در د ات  ااقسا ا       

 ،ی اهند  زقاه  ا ت و دوم اینکاه ارساسانااا  یا   اه ن    
ض نا    نه سدام و ناه آضقیکاا و  اوم اینکاه این اا  ا ه      

      ارتااای آ ادیااابعی را نمااا  دانناااد ساااقای یمااایم  
 ،چا و را ت ضنحا  ضا   نناد و تا ای  ضا   نناد       
ارتی آ ادیبعی در یاق  جاای دنیاا ض نا  و ضف ماوم      

آ  را سااا  اا د و و ااای   ریاا  و    ،خااود  را دارد 
ساااه  اااقسا ا   ساااد  و  ،تج یااافاتی ضااا  شنا اااند 

حااا  خااوم ا اات  ااه   … ااقحالی ضاا  شنا ااند و 
ااا   ااه ریوی ااا سااا  ضنحاا   قدنااد و  ارتاای آ ادیبع

 ی   قدند را نراا   نای  و ا  ریوی اا  اواذ  نای       أت
سه را ه   ادام ارتای را ضا  گوییاد   یماا   اه ناه        

ناه  ا د دارد و ناه تج یافا  و      ،یا دارد و نه ضکاا   
 .نه نیقو 

 اااه سااادام ح ااایم یدیاااه داد  اااه    ااا ح ای  
جااق  قدنااد و شااما   ااقسا یای آضقیکااای  یمااه را ضنف 

         ضااادل ای یدیاااد  را ساااه ضاااا  اهگفهیاااد حاااا  س اااد
ضاا  دینااد و وههاا   ااقسا یای آضقیکااای  ا  زااقا     
   ررهنااد   ح اشااو  را سااقای ضااا یااا ضاا  گ ارنااد و    

اشاقف را یا   اه     ،ض  روناد  اه ایام یا   اه نااد       
ما گقرهنااد و ضکااا  و یااای  یاا   ااه   زقاهی ااا ا  شاا

نداریااد یااید تااا   آوار  و درسااه در یاا   ااه ی ااهید و  
یمااه سااه دنباااذ الهماااس ا   اااوریای ضعهلاال سااقای 

نیااقو  ،یاا یق  نیقویایهااا  در ایاام  اااوریا ی ااهی   
خیلا  یاا  اه     ،ی   ه سه واهاگ خیلا  وههاه نداشاهید     
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 ۳۱رااقار  قدنااد و ارااقاد ساااه  ضانااد  یاا   ااه سااا ی  
 .و اغلب سا نا هه و ضقی  و سیمار  ارند م د اذ 

ی  نهیجاه ضا  گیاقم  اه ریباقا  ناادا  و یمیااه         
شک ت خورد  ایام رقهاه ساه یا یا  گاوی  ساه دلیا         
شک ه ای یا  در یا  ارهااد  و حااذ ساا ایام چاق  و        
یقت ااا ضاا  خواینااد سااا  ارااقاد گقرهااار در لیبقتاا  را     

ویناد  ضجبور ساه ضاناد  ساه رقهاه سکنناد و ا  یقرا  سر      
   ااه ضااا  ااه ضنحاا   ااقدی  و گفهاای  یااق   اا  سااقود 

 !ی   ار خود  ول      نقرت 

 ولاا  آیااا ایاام حقیقاات دارد   یبااب ض مااوذ و سااا      
تجقسه ای  ه  االیا  داشاهه ایا  ضراق ناه ایام ا ات        
 ااه اوذ ریااوی  ااازه ا و و رو یااا و ضایااا سقایمااا    

ضاا  داد و  ضااا  نا اات ضاا  گ اشاات و ضیفشااوی   
  نکناد تکاا  سعاورد و    أ اری ض   قد  ه   ا  یاق  

س د در آخق ضا  گفات حاا  اگاق   ا  ضا  خوایاد ا         
 .ضا یدا شود ساود

یاااا  را سااق روی  ریوی ااا یایااه تاااکی   رقهااه    
یمیاااه  اا    ،شاا اریای یااوخ و خااال  سنااا  قدنااد   

 قدنااد  ااه ایاام رقهااه را سااا شاا اریای   ااه سااه یااید  
 یوری ساه از اا  طا ه دارناد و این وا  حقیقت ندارد نرا زن

 ،و یااوادارا  روحیااه سدینااد و یماننااد آضپااوذ ض ااکم  
تا اثق ش ار تمام ض  شاود  اقیگ شا ار س ادی را آضااد       
ض   نند و ضاا  ساه ضاا  اینروناه اراقاد را  االیا   ااذ        
ا اات سااا ایاام شاا اریا و دروغ ااا رقیااب داد  و نرااه   

 .داشهه اند

آم ریعهاه را  حاذ سا شا ار تکثیاق اشاقف ضا  خوایناد      
ضاا  گوینااد یااق ازهااقاض و یااق ! سااه یااوی سقگقداننااد 

خاود یام اشاقف     ...تح م و یق نا ت ساا خاریی اا و  
حا ساا شا ار تکثیاق اشاقف ساا       !!! سه ح اام ضا  آیاد    

ضاا  خواینااد سبینااد چقاادر ضاا  تواننااد ا  سقیااه زمااق    
 .نفقا  را سد دند

ریوی یمیاه ض  گفت  اه شاقم ساقای ضجایاد ا ات      
خااوم ا اات  ااه  ،و ضجایااد سایااد شااقم داشااهه ساشااد 

یکبااار یاا  شااد  ریااوی ایاام را سااه خااود  سرویااد و 
 . شقم  ند 

و تااا  اا  دروغ و  ،تااا  اا  سااا  لمااا  سااا ی  ااقد   
رقیب   خوم ا ت ریوی ساه هاوذ خاود  شاقم  ناد      
 ،و سااه یااای سااا ی  ااقد  سااا  لمااا  یااوخ و خااال    

سادام  اه ساه ا ا  تام تام        ضقداری ا  یول ای نفت
ی ضاا  گقراات حاااذ ضقااداری ا  یمان ااا را یماایم از ااا

 ه یماه یاای ارویاا ساا آ   اقضایه گا اری ای  ا          
 قد  ا ت را خقج خاود یمایم سادسعه ای زماق ساخهاه      

 .سکند و آن ا را ا  زقا  خارج  ند

اگق ریوی یام سادم ایام خقیا   اه تاا ا   ساقای        
اراقاد در زاقا   اقد  ساود را خاقج انهقااذ        نره داشاهم 

آن ا سه  ااوریای ارویاای   اقد  ساود را ضا   اقد تاا        
ا   یمه ایم از اا در ارویاا سودناد ولا  ریاوی زافم       
یفم  قد   اه ا  یمرا  آن اا شا ید س اا د و یمرا        

 .را در زقا  درم  ند

ول  ریوی یاا سایاد سدانناد و خاوم ا ات  اه تجقساه        
هبلاا   ااه حاااذ یمراا      گقوی ااا و دیکهاتوریااای 

 قنرو  شد  و نی اهند را ا اهفاد   نناد  اه ساا شا ار       
و سااا دروغ و دغاا  و رقیااب شاااید چنااد سااباح  ضانااد  

 .ول  ایم یمیار  و یایه دار نبود  و نی ت

ساقای یمایم رقهاه تااو یمیااه در گنادام و ضاانج م      
سااود  چااو  یااید یاام ا   اریااا و سقناضااه یااای ایاام  

 .رقهه ان ان  و در ت نبود 

 نسرین ابراهیمی
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زیننر ذربننین گذاشننتن اسننیران در لیبرتننی   

 برای چیست؟

 ، پاریس ، یاران ایران همایون کهزادی

 6292 بهمن 22یکشنبه  

ناراعاایا  در   ااقا  رقهااه نا ااه ای سااقای ا اایقا  و
ت  اادا   لیبقتا  را  اناادا ی  اقد  وآن ااا را  یاق تیاا  و   

زباور  اقد   اه تاا یایاا       ساید یمه ا  ایم سحا  سقد  و
سااقای  یک اااذ ت  ااد سااه نهیجااه ضطلااوم ر ااید  و   

اگااق  ااا ضا  سااقای    ااقنرو   ااقد  آضاااد  شااوند و 
اگاق   انهقاذ رقضا  سادر  قد یماه سایاد حاعاق گفهاه و    

چناایم رقضااان  سااادر ناااد گااو  سااه  نااگ رقضااا    
تااا سهااوانی   ااقنرون  را ضحقااب   رقضانااد   اا  ساشاای 

 . نی  

ایاام ت  اادا  رقااط سااا اتکااا سااه انقاا م ضااقی  و ااار   
شبانه رو ی ضجایادا  وتام تام از اای ض اهقق در      

ت  ادا  یک االه    یا  سایاد  . گیاقد  لیبقت  ساور  ضا   
ساه ا  زما   نیاد     در یماگ سعوانناد و   خود را نوشهه و

سایااد سااه یمااگ  در غیااق ایاام سااور  ضجایااد نی اات و
 اوال   اه سایاد ا   اقا  رقهاه       را اه  . یا عرو ساشد

       ااقد ایاام ا اات  ااه دنباااذ چااه چیاافی ی ااهید و    

ت دیادا  چاه چیافی را     خواییاد ساا ایام  اریاا و     ض 
   چااه ایقضاا   سااا چااه نیااقوی و چرونااه و ثاساات  نیااد  

 خوایید  قنرو   نید   ض 

سا  دام هقارگا  و ادام تانام وتاو  را اه  ضراق رکاق       
 اق هادر  ا ات  اه      نید ینو  سدام ح ایم ساق     ض

 اینرونه ا یقا  را در ضنرنه هقار داد  اید 

نیقویاای چناد      نیاد ایام نیقویاا یماا     آیا رکاق ضا   
  اذ ییی ی هند 

  نید ضث   ضا  سدام یاهیبا  دارید   آیا رکق ض 

گ ارنااد نفاا   شااما  ااه ا   سااه  ور در لیبقتاا  ضاا  
ت دیااد  سمانیااد یاا  ض ناا  ایاام نا ااه ا و  سکاااید و
  ت  قدن ا چی

خواییاد   ا  ا  لیبقتا      آیا یاف ایام ا ات  اه نما      
 خارج شود  

سیاقو  اضاد     آیا یاف ایام ا ات  اه ا  ا ادی زما  و     
   ین   یقاس دارید  اعیا  ا  آنار

یاا  سااقای ا اایقا    سااا اینکااه یاا  سااقای خودتااا  و  
 درسناادتا  ضثاا  رو  روشاام ا اات  ااه ایاام حقر ااا و  
نا ااه ا ضثاا  سقیااه نا ااه ای چنااد د   اااذ یاایی   

 ساا  ا  ایاام حقر ااا سااقای   اا  گااقم  یااید آ ا اات و
سااه  اااهم داد    شااود یااف  ااقگقم  ااقد  و   نماا 
اضاا ساا  ایام حیلاه گقی اا اداضاه دارد وساه هاوذ          .نفقا 

ریبااقی رقهااه سایااد یقونااد   ااا ضا  سااه خااوس  س ااهه  
شااود ی ناا  یمااا   اااهه شااد  یمااه در زااقا   ااه  

 .ندینایاتی را سیاهق ا  ایم اراا       نهواند

 یاری  –مم یارا  ایقا  انج
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 واز اانگلیسی ها در اور سور

  ادوارد تقضادو

  6292بهمن  62شنبه 

دو رو  یاایی ت اادادی ا  انرلی اا  یااای   نااه  ااار    
و  ا ااه مارگق سااقای دیااد  خااان  ر اای  یم ااور      

ساااه خاااود  حمااات داد  و ساااه   ااااا شااانید  سیانات
وا  در حوضاااه یااااری  ساااه ح اااور ایااااا  ااور اااور
 .ر یدند

سقا اس آ  چیفی  اه در  اایت ضجایادیم ساه چاا       
ر ااید  ییواات ضفسااور شاااض  ییواات سلنااد یایااه چنااد   
حفساا  ا  از ااای ضجل اایم انرل ااها  سااه ریا اات     
      سااارون  سوتقویاااد ریااای   اااسب ضجلااا  زاااوام و  

ر ی  ساود   اه در دیادار ساا خاان  ریاوی تماام        لقد  ا
در عاامم  ن ااقا  ضجایاادیم را ض ااق  تدییااد  د  و   

ینااام لااقد  ار یاا  یاا  ا  حمایاات ا ثقیاات از ااای 
ز ااو ضجلاا  ازیااا  سقخااوردار  ۲۱۱ضجلاا  زااوام و 

، در ضقاساا  خااان  ریااوی یاا  ا  خااود ضایااه     ا اات
گ اشااهه و  ااعنان  ایااقاد نمودنااد  ااه حهمااد سااا د اات 

 .ی  یمقا  سود   د  ح ار

ییوت انرلی   سقای خاو  رهصا   اه ض لاوم نی ات      
چه دلیل  سایاد داشاهه ساشاد در ایام دیادار سطاور  ا         
 یقآم نمایندگا  یارلماا  انرل اها   اه چنادی یایی      

سه ایقا   فق  قد  سودناد را  د و ازا م  اقد  اناد  اه      
ایااقا   اافق  ااقد  سودنااد یارلمااا  نمایناادگان   ااه سااه 

 .انرل ها  را نمایندگ  نم   نند

ساااا خق  ض لاااوم نی ااات   اااان   اااه ساااه زناااوا  
نمایناادگا  یارلمااا  انرل ااها  سااه ایااقا   اافق  ااقد    

 سودند چه   ان  سودند 

اگق آن اا یارلماا  انرل اها  را نماینادگ  نما   قدناد        
 ی  نمایندگا  چه  ی هم  سودند 

ان  ریاوی ا ا اد چنایم چیافی را سیاا       یا ض مانا  خ 
نکااقد  انااد یااا ضجایاادیم یبااب ض مااوذ سااقای رقیااب  

 .از ای در سند سه دروغرو   ضهو   شد  اند

سقا اااس ای زیااه ضجایاادیم ض مانااا  خااان  ریااوی  
تد یااد  قدنااد  ااه ارااقاد ض ااهقق در  مااا لیبقتاا      
سای ااه  سااه اضقیکااا و انرلاای  و ارویااا ضنهقاا  شااوند و 

ی  ساه زناوا  ز او دوم نیاقوی چناد       دولت انرل ها 
ضلیهاا  سای ااه  ا  نفااون خااود در شااورای اضنیاات ضلاا   
ضهحااد سااقای تاااضیم اضنیاات و  اا ضت ینایناادگا      

 .ایقان  لیبقت  ا هفاد   ند

ضیم أدر یماایم دیاادار خااان  ریااوی سااقای تاا    البهااه
  ضه  اراقاد در لیبقتا  یاق چاه ا  دیاانی در آضاد        

ا   ااقد  تااا شاااید نثااار نااوری المااالک  و دولاات زااق 
سهواند احافام ضعاالل  اا ضا  خاود درزاقا  را ساقای       
حمله ای دیرق ساه اراقاد سا  یناا  در لیبقتا  تحقیام       
نمایااد تااا سااا سااه  اااهه داد  ت اادادی دیرااق سقناضااه    

 .تبلییات  خود را شد  سعاد

نکهه هاسا  تویاه دیراق اینکاه ییوات انرلی ا  خاان         
ریاااوی تاااقویف ای زاااا  غلاااط و دروغ زلیاااه     
ایو ی یو   اا ضا  یارهاه را ساه شاد  تقبایا نماود  و       

را اهااداض  سااا اغااقاض شااوم  یا اا  و سااا یاادف    آ 
ا همالت ا  ت قا  و  ضیناه  اا  حما   س ادی و هها       
زااام  ااا نا  لیبقتاا  توساایل نمااود و تا یااد  ااقد    

دیااد  ااه  تجااارم یااو ن  ضااد  آن ااا ناااا  ضاا   
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 ا ضا  ضجایادیم و ضقاوضات ایاقا  و ریای  یم اور      
ضاااااد  ای او س هااااقیم ت اااامیم   ۱۱  و یااااقد آ

دضکقا اا  و حقااو  ساااق در ایااقا  آینااد  و ساالا و    
 .آراضی در ضنطقه و ی ا  ا ت

یا   ایام ه امت را تماام از اای یادا شاد  ا  ایام        
رقهه سطور هایگ در یاوذ  االیا  ساقای ضاقدم شاقیل      

، ساقای ض لاوم نماا   ضقاداری      ایقا  ساا گو  اقد  اناد   
 . ی  دیق شد 

آیاا ضنا ابات  را  اه شاما در     :  گفت یاه  سه شماسای  
اردوگا  ضعوف و تاکی   ا اهالین  ساق یاا  اقد  ایاد      
و ضااا از ااای  اااسب آ  را اراااا و سااقض   ااقد  ایاا    

 ای زا  نادر ت ا ت  

آیا ی   یای ایبااری ای زاا  نادر ات ا ات  آیاا      
 یدا  قد   ود ا  ا  والدیم را دروغ گفهه ای   

یااا در ارتاای و  ااا ضا  را خاا ف واهااگ آیااا خااود ن  
 گفهی  

ضااد  ای   ۱۱۱۱، شاما اگاق یاقد     و یفارا  آیاا دیراق   
ی  ارا ه دیید نما  توانیاد چ اق  دیکهااتوری و  ایی      

در رقهااه را  شعصاایت و رقدیق ااه  و هاادوس  ااا ی 
 .ا  ن قیا ین ا   نید

     واه یاات ایاام ا اات  ااه شااما درغیااام یم ااقتا      
نم  توانید ای زیه یاای خاود را یاوری تن ای   نیاد      
 ه دروغ ایها   مهاق آشاکار شاود س خاق  یاق  ااری       
یم ا هادی ض  خوایاد و شاما ساا تجقسیاات   اه ا  او      

 اق   اندوخهاه ایاد شااید سهوانیاد شایق  تاا  را تن اا ساق        
ارقادی  ه ینو  چاماا  ساه واه یات یاا ساا  نااد  و      

 اق  ه انناد یام رساا  سا    ینو  در زال  ریوی  ااخهه ض 
 .سقند سمالید ض 

 آیا ضرق شما ا  دضکقا   در   ی  دارید  

هدم اوذ در دضکقا   تحما   اقد  ضعاالل ا ات ناه      
ت دیااد و خااط و ناااا   اااید ، را ااه  آیااا سااقای    

ییوات انرلی ا   اه ض ماا  شاما ساود توعایا دادیااد        
 ت دید سه ضقت ض   نید  ه ضنهقدیم خود را 

آیا سه آن اا گفهیاد  اه آهاای ریاوی در نا ات یاای         
خود س  یقوا سه ارقاد ضاضوریات داد   اه اگاق ساه هادر       
نق ید در ارویا تماام ضعاالفیم را  اق ساه نی ات  نیاد       
سدو  تقس ا   ندا  چاو   نادان ای ارویاا یها  چ اار      

  هار  ا ت  

  ایاام  ااعنا  ریبااق خااود را  ااه رقاضااو  نکااقد  ایااد  
         ،  شااااب خااااود شااااما یاااا  ح ااااور داشااااهید آ 

 ت مت  د  یای سیجا را چ  

چقا سقایاا  توعیا ندادید  ه یاق   ا   اه ساه شاما      
یا  ی اه  شاما ولاو یام انهقااد  اوچک  یا  داشاهه         
ساشد ایقان  ساشد یاا خااری  راورآ ضاارم ضافدور ر یا        

ا اا  یماگ ساشاد در آیناد  حها  ساقای      ض   نید تا یو
 .ضنارگ خودشا  ی  سه شما انهقاد نکنند

س هااق سااود این ااا را سیااا  ضاا   قدیااد تااا ییواات ضفسااور 
سیاااهق سااا روحیااه دضکقا اا  خوایانااه شااما و یم ااق و 

، یمانروناه  اه هابم یا       رقهه شاما آشانا ضا  شادند    
ار ضا   ان  سجاای ریباق ساا ی و      گفهه ام سا  یا  تکاق  

و  ساا ی اگاق یام ساقار  ساا   نیاد ساا ایام          ییایو 
یمااه تجقسااه در حقااه سااا ی  ااار و  ا اابیها  گاا      

 .خواید  قد
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نامننه ای بننه خننانم ثریننا عبننداللهی؛ مننادری  

 چشم انتظار

  ضق ف ت قا انجمم نجا  

  6292بهمن  62شنبه 

درود و  اا م نثااار ضااادری خ ااهر  نایاا یق و چااا    
 انه ار

ح ااور رق نااد زفیفتااا  اضیااق اساا   ح اام  اد  را در 
شااوی ض ااحم تلویفیااون  رقهااه ضجایاادیم ضااااید  
نمودم ، ا  یام یاقف سازاا خوشاحال  گقدیاد چاو        
    ضاا  داناا  شااما ا  تماشااای چ ااق  ا  خوشااحاذ      
ض  شوید و ا  یقف دیراق یا  ضویاب نرقانا  گقدیاد      
  ه چقا او یمچناا  سایاد در آ  شاقایط و هطاگ ا  دنیاا     

ای  نادگ   ناد یاوری  اه حها        و در یم رواسط رقهه
ضهن   ه ضجباور شاد  ا ات یباب آ  ساحبت  ناد و       

  .ازهقادی سه ا  ندارد را یوی  وار تکقار نماید
       ضااادر زباادالل  ، شااما تن ااا ضااادری نی ااهید  ااه       

یاای  یاادی  اه      و  و گادا  خاود را ساا نوشاهم ناضاه     
ارا  ضاادر و یادر   سادیا و یاف  . دییاد  اید ناا  ض  نوشهه

دیرااق یاا  ضاننااد شااما در اهصاا  نقاااط ایااقا   ناادگ  
شاماری     نناد  اه ساقای دیاد  زفیفانااا  لح اه       ض 
  . نند ض 

توانااد آنچااه در درو  شااما ا    ضااادر، یاایچک  نماا  
 نااد و  اح ا ااا  و ز هااه سااه رق ناادتا  رااورا  ضاا  

 ااا د درم  نااد، ضرااق خاادای   تااام ضاا  شااما را ساا 
 .یم ضاک  ساشدنا قد  خود  دچار یم

ض اا  ایاام ا اات یمچااو  گ شااهه یمااانطور  ااه ا     
ی ی اقتا  را  ناد     آیاد یااد و خاایق     یایها  سقضا   ناضه

  .نرا  داشهید، یموار  یویای وع یت او ی هید
دانای    ضا  . یمیاه س اد ا  یاق  اعه  گاایاا  ا ات     

اداضه ایم وعا یت ساقای شاما یانکاا  ا ات ولا  اگاق        
ارد یاا در حااذ وهاوا ا ات     یای   ه ویاود د  سه واه یت

یااای شااما سااه ضیاافا    اشااقاف ییاادا  نیااد ا  نرقاناا  
        سااقای یماایم اگااق ضااا    . شااود  یااادی  ا ااهه ضاا   

یاا   یدا شادگا  ا  ایام رقهاه  ثیال  اه در ایام  ااذ       

و تاا یاای   اه اضکاا        یموار  در  نار شما ساود  ایا   
داشااهه  اا   در یماادردی و یمیاریهااا  داشااهه ایاا  را 

  :، سه ایم چند نکهه اشار  ض  نمای   اییدهبوذ رقض
اضیااق ی ااق شااما ، یمااانطور  ااه خااود اشااقاف داریااد   

ای گقرهااار  یا اات  ااه در یاام تاااکی   رقهااه  اااذ
 ااازهه و ۲7سناااسقایم یبی اا  ا اات  ااه  . آضااد  ا اات

تمااام یفهااه ، نیناااه و روحاااه تحاات القااای تفکااقا  و   
ررهاریااای  هااقار گیااقد  ااه ا  راس تاااکی   ی ناا    

یبی اا  ا اات  ااه . شااود وی سااه آن ااا یاااری ضاا ریاا
ناااخوا  آن ااا را وادار سااه    ضمار اات در ایاام را  ، خااوا  

یمایم یاور  اه خاود ا  اار      . ایازت ا  ان ا ض  نمایاد 
یاای  ا    نوی ا   ض  نمایید ضصاحبه و  اعنقان  و ناضاه  
یااای   و حااقف. ایاام د اات ییچرونااه ازهباااری ناادارد 

آن اا یاات  ناد،    اگاق ساه   . شاود  ا ت  ه سه او القا ضا  
تاااکی   سااا اسفاریااای   ااه در اخهیااار دارد،  ناادگ  او 

و در ات ضاا  رقضاییاد  ااه   .  ااا د را س اا تلا  تااق ضا    
     ا اااار  و درضانااادگ  را در چاااا  یاااای خ اااهه و  
س  رضب او ن اار  گاق ی اهید و ساه زناوا  یام ضاادر        
در نرااایی ایاام رقیاااد را ضاا  شاانوید  ااه ضاااها     

  و در اغاو  خاانواد  هاقار    ا ادی ا  ایام رقهاه ی نما   
 .گقرهم ض  ساشد

واه یت رق ند شاما چاو  س ایاری ا  نفاقا   اا م در      
 ما لیبقتا  ضناوط ساه زاواضل  ا ات  اه اگقچاه در        
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 ایق خارج ا   نهقذ ضاا و شما ات ولا  اتفاهاا  چناد      
 اااذ اخیااق ناااا  داد  ا اات  ااه  اامت و  ااوی     

 اه  توانیاد سبینیاد    یای یایی رو را ضا    را . روشن  دارد
اناادا ی ضثباات  اگااق یااق  اادام ساشااد حکایاات ا  چااا  

  .ا ت
المللاا  و  ااا ضا  ضلاا  تااا نو   سقاثااق رااااریای ساایم

نفدیاام چ ارسااد نفااق سااه  اااوریای ارویااای  ازاافام  
سادی   ا ات ر اای ارویاا ساا حصاار لیبقتا         . اناد  شد 

یااای  یااادی  تفاااوت   یفاا  دارد و ارااقاد ا  د هق اا  
         تباااط سااا خااانواد   شااوند، ا  یملااه ار  سقخااوردار ضاا  

  ...و ض هق   ندگ   قد  و 

 

 

 

 

 

 

 
تااق شااد  شااقایط داخلاا  حصااار لیبقتاا ،  سقاثااق  ااعت

 انااد و خوا ااهار  ت اادادی ر ااماه د هاااا  را سااا  سااقد  
انااد  ااه ایاام ارااقاد ا    یاادا شااد  ا  تاااکی   شااد  
 اا ضا  ضلا  راقای      یقیب ضجاری  ه دولت زاقا  و 
  .شوند آورد  ا ت ا  لیبقت  خارج ض 

نه تن ا دولت زقا  و  اا ضا  ضلا  سلکاه خاود ریاوی      
القااوذ ی ااهند  و آضقیکااا و  اااوریای ارویااای  ضهفااب 

   ااه ضانااد  در زااقا  سااقای  ااا نیم حصااار لیبقتاا   
و لاا ا ی اات یلااوگیقی ا  وهااوا یااق . ثمااق  ای ناادارد

ی  ساه  ااور ثالاا    نوا حادثه دیراقی خوایاا  یاسجاا   
و هباا  ا  آ  حفا اات ریفیکاا  ا  لیبقتاا  و تاااضیم     

  .اضنیت آن ا ی هند
. سینیاد  اه آیناد  تاریام نی ات      ی  ضادر گقاضا  ضا   

سایااد خاادا را شااکقگفار ساشااید ی ااقتا   ااال  ی اات و 
دزااا . دزااا  نیااد خاادا ساابقتا  را یااق چااه سیاااهق  نااد

   نید ا  یم یاقف  ضیناه ا ادی ان اا راقای  گاقدد و ا     
یااقف دیرااق ساابق ی ااقتا  را در رواسااط و ضنا اابا    

ای یااق چااه سیاااهق  نااد و سهوانااد در سقاسااق       رقهااه
یاا و رااار    یاا،  یاق ساار تاوییم     یاا، در نا ات    عه 
یااای زملیااا  یاااری و غ اا  یفهراا  یاسقیااا  نا اات

سمانااد و خااقد ناااود، تااا رو ی  ااه سااه اضیااد حااب      
و  ض الماه خادا ناا ق ا ات    . دیدارتا  ساا او ضی اق گاقدد   

. شاود  ا  آ  و ار وس ضادرا  و یادرا  یا  ناراحات ضا     
یاا  ضااادرگقاض  ، شااما یمااانطور  ااه خااود انزااا     

ای روشام ا    غ  و غصه راقا  را ساه اضیاد آیناد       دارید
دذ سیااقو  ضاا   نیااد و سااا  یاا  یمپااای خانوادی ااای 
دیرق ای اهاد  ایاد تاا ساار دیراق اضیاق اسا   زفیاف را         

  . نار خانواد  داشهه ساشید

  یمی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرقه ها در میان ما

مارگنننارت تنننالر : نوشنننته 

 سینگر

در درون فرقنه  رهبران فرقنه  

ینننک سیسنننتم جاسوسنننی 

طنوری کنه    کننند بنه   تولید می

تواند ادعا کنند همنه    رهبر می

چیننز را بننه طننور قطننع در   

 .داند خصوص هر کسی می
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روز بننه سننازمان ضنند   6۱مجاهنندین هننر  

 فرانسه گزارش می دهندجاسوسی 

  انو  یاسیلیا  

آ اناا  خبااقی رااقان  یااقس در گفارشاا  سااا اراااای  
 ارتبااااط گ اااهقد  گاااقو  تقوری اااه  ضجایااادیم ساااا 

ایام گاقو  یاق    :  ا ضا  یای ای زات  رقان اه، گفات  
ارا ه ای زاا  درساار  اوعااا ایاقا  ساه      دو یفهه سقای 

 .ضقق  ا ضا  عد یا و   رقان ه دزو  ض  شد

سه گفار   اقوی  سایم الملا  یایراا  ایا ا ر اان        
یاسیلیااا  سااه نقاا  ا  رو ناضااه لبنااان  الن ااار، آ اناا    
خبقی راقان  یاقس در گفارشا   اه ساه س اناه س اهه        
شاااد  یقوناااد  ر الیااات یاااای تقوری اااه  گاااقو    

دادگا  رقان اه ضنهااق شاد ساا ت ادادی ا        ضجایدیم در
زناسااق ایاام گااقو  گفهرااو و ا  نقاای یا و اا  آ     

 .زلیه ایقا  یقد  سقداشت

ارااایم زلااوی  ااعنروی ضجایاادیم در رقان ااه سااا    
اراااای سعااا  ا  ایاام رواسااط سااه خبقنرااار رااقان     

ضنا اابا  خااوس  را سااا    ۱۶۱۱ا   اااذ : یااقس گفاات 
ن ماا  سااا  دولاات رقان ااه سقهااقار  ااقدی  و ارتباااط ض  

د اااهرا  عاااد یا و ااا ، و ار   ااااور و ریا ااات 
 .یم وری رقان ه داشهی 

د ااهرا  : ایاام ز ااو گااقو  ضجایاادیم در اداضااه گفاات
، یل ااات  را در  رو  یاام سااار ۱۳عااد یا و اا  یااق 

ضقق ایم ن اد سا ضا سقگفار ض   اقد تاا درساار  آنچاه  اه      
 .دید سه آن ا گفار  سدیی  در ایقا  رس ض 

ارااگقی یدیاد نااا  ضا  دیاد دولات یاای رقان اه        
ا   ضااا  ورود ضجایاادیم سااه ایاام  اااور تااا نو       
       یماااوار  ساااه دنبااااذ ا اااهفاد  ا  نقااای ضعاااقم و   

 ار قد یا و ا  ایام گاقو  زلیاه ایاقا       عد اضنیه  و 
سود  ا ت و د هرا  ه ای  رقان ه نیاف  اه ساه انزاا      

، سااا در اخهیااار داشااهم حجاا   یااادی ا  ضاادارم   خااود
،  درسااار  یولاااوی  ضجایاادیم و نقاای تقوری ااه  آن ااا
، در  یقونااد  ایاام گااقو  را ضعهوضااه ازاا م نمااود      

 .را های یما   یا ت یا در حاذ حق ت ا ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرقه ها در میان ما

 مارگارت تالر سینگر:  نوشته 

سنننوء اسنننتفاده از تصنننویر   

 مردمی فرقه

 یادی سقای ضحدود  قد  و ساه   یای را  یا رقهه

 نهااقذ در آورد  ای زااا  زمااوم ن اابت سااه 

 ،سقوشاور  یاا  سقخ  گاقو   .اند  قد خودشا  ییدا 

و ضوعوزا   هب  ضطالب و  ضطبوزات  ی سیانیه

 اه اغلاب    ،توعیح  در خصوص گقو  ضقسویه

یقاح   ض  تو ط ضل  ا  خبق  در رواسط زمو

ایام   ،در ا ااس  .دیناد  ض ارا ه اند،  شد و ت یه 

شاما   م  » نناد  اه    ضا  ضطالب ایم یور القا 

اینجا گفهه شد  ا ت  اه   .نی ت سیاهق سرقدید

اینجا تماام آ  چاه نیاا      .ضا چه   ان  ی هی 

 ،دارید سدانید تا ضا را سه یور  اضا  درم  نیاد  

 .ایم ضطلب را گقرهه و ا هفاد  نما ید .ویود دارد

 «.یمه چیف زال  خواید شد

 انجمم نجا  
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توافق بین المللنی بنرای انتقنال افنراد بناقی      

 مانده در لیبرتی به رومانی 

  انجمم نجا 

  6292بهمن  6۱سه شنبه 

ر ااانه یااای زااقا  اضااقو  گاافار  دادنااد  ااه دولاات  
ضلاا  و  اااوریای اتحادیااا ارویااا و  زااقا  و  ااا ضا  

آضقیکا ساقای انهقااذ یماا اراقاد سااه  ضاناد  در  ماا        
لیبقتاا  سااه  اااور روضااان   ااه سااه درخوا اات آضقیکااا 

 .ا کا  آن ا را ی یقرهه ا ت سه توارب ر یدند

سااه ایاام ضن ااور آضقیکااا د  ضیلیااو  د ر و اتحادیااا    
ضیلیااو  یااورو و دولاات زااقا  ناای  ضیلیااو     ۲۲ارویااا 

د ر سااه سااندو   ااا ضا  ضلاا  سااقای انهقاااذ ارااقاد    
  .لیبقت  ا  زقا   مم  قد  اند

راالاد الاادور   نماینااد  ا  حاافم حااا   در یارلمااا     
زااقا  گفاات  ااه یبااب ایاام توارااب  ااه سااه دنباااذ    
گفهرویا سایم دولات زاقا  و  افقای اتحادیاا ارویاا و       

انجااام شااد سااه  ودی یمااا   آضقیکااا و  ااا ضا  ضلاا  
  . ا نا  لیبقت  سه  اور روضان  ضنهق  ض  شوند

اضیااد  یاااد ضاا  رود در سااور  انهقاااذ  ااا نا  یااا در  
حقیقات  ناادانیا  لیبقتا  سااه روضاان   ااه یام  اااور     
آ اد ز و اتحادیا ارویاا ضا  ساشاد و ا  ایام ن اق س هاق       
ا  آلبااان  ا اات س اایاری ا  خااانواد  یااا ضعصوسااا در  

واینااد توان اات سااه دیاادار زفیفاناااا  در آنجااا ارویااا خ
سقونااد و در آنجااا سااه یقاایم سااا ا  ساایم ررااهم س انااا    

واس ااهر  دولاات زااقا  سااه ر یاا  ایااقا ، ریبااقا      
 اااا ضا  نعوایناااد توان ااات آن اااا را در یماااا      
ضحااادودیه ا و  نهقل اااای ازمااااذ شاااد  در زاااقا    
نر دارنااد و یمچااو  یاادا شاادگا  در  اااور آلبااان    

د توان ات در ر اای آ اد و ساا ا اهفاد      س یاری خواینا 
ا  اضکانااا  و شااقایط حاساا  ا  توارااب یدیااد انجااام   
شد  سیم یقر ای نیقسط و ساا تویاه ساه ضواعاگ یدیاد      
 ا ضا  ضل  در گافار  اخیاق   اه ساقای اولایم ساار       

، ایااام راااااریا و ضحااادویه ا تحااات زناااوا    در آ 
دیکهاااتوری در داخاا  تاااکی    ااا ضا  ضااورد تویااه 

، خودشااا  را  وضیاات روشاام هااقار گقرهااه ا ااتو ضحک
ا  رااااریا و ضحاادویه ای تاااکی    ااا ضا  ریااا     

  . ا ند

 قربانعلی حسین نژاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرقه ها در میان ما

مارگننارت تننالر   :  نوشننته

 سینگر

 فرقه های روان درمانی

 یاااای درضاااان  ضثااااذ  یاااای روا  رقهاااه
ا   یاااا خاااوس  ا  ا اااهفاد  ریباااقا  رقهاااه 

 ، اااا ی روانااا   یاااای ضجاااام  تکنیااام
اح ا ااااا  و ی   ویا اااااهفاد  خصوسااااااه

ایااام . نمایناااد ضااا رااااار یم ااا  ارا اااه  
درضااان  ضاااقوا    ضااان   ااه روا   یااا رقهااه

 ،رااقدی و گقویاا  سااه ر اااد  اااید  شااد   
یاااای  ای هیاااا  ضاااان   اااه غیاااق حقرااا   

 ااادگ  ارااقاد غاراا  را    یلااب سااه  رقساات
  اااور  ، نناااد ضااا گاااوذ  د  و شاااکار  

 . نمایند ض 
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تظنناهرات ده هننا فرانسننوی علیننه فرقننه    

 تروریستی رجوی در اورسوراواز

  92بهمن  22،  آریا ایران

یمانرونه  ه ییی ا  ایم سه ایا ا ر اید، د  یاا تام     
ا  شاا قوندا  رقان ااوی ن اابت سااه ح ااور رقهااه      

، ساااه ت اااایقا   تقوری اااه  ریاااوی در اور اااوراوا 
  .ازهقاع  یقداخهند
، گاااقو  یاااای  ۲۱۱7 انویاااه  ۲۹در ت اااایقا  رو  

 ، ایهماز  و داناجوی ، ساا ساه یماقا  داشاهم ی  اارد     
یوضااار یارچااه ای ساافرت و تصاااویقی ا  ینایااا  ایاام 

آن ااا .گااقو  در ایااقا  و زااقا  سااه ارااااگقی یقداخهنااد
عمم تجماگ در ضقاسا  شا قداری شا ق اور اوراوا  و      

، و  رام در خیاسااا  اساال  شاا ق  ایااقای ت ااایقا  آ 
  عاامم اراااای ازماااذ خاااونت سااار ایاام گااقو  در   

زااقا  و رقان ااه ، ا  ضقاضااا  هااانون  خوا ااهار ،  ایااقا 
ازماااذ ضحاادودیت سااق ر الیاات یااای تقوری ااه  ایاام  

یام انجمام سالا دو ات رقان اوی  اه        .گقو  شدند
، عاامم  سقگاافاری ایاام ت ااایقا  را سااق ز ااد  داشااهه

ویااداد ، ازاا م نمااود ضااقدم و   ار اااذ اخبااار ایاام ر  
نیقویااای انه اااض  در ضحاا  یمااگ شااد  و خوا ااهار   

  .توعیا در سار  گقو  ریوی سودند
      ، سااا راسااله  ماا  ، ایاام ضنبااگ ضطلااگ اراافود  ا اات 

ا   شاا قدار اور ااوراوا   ااه زلناااه  «   ا  ییااق سکااه  »
ضاااقی  ریاااوی و ح اااور رقهاااه تقوری اااه  ا  در  

د ضحاا  ت ااایقا   ، وار رقان ااه حمایاات ضاا  نمایااد  
ایاام ضنبااگ  .شااد  و سااا ض هقعاایم سااه گفهرااو یقداخاات

، ینااام شاا قدار  ااه تحماا  ح ااور    ضطلااگ اراافود 
ضعالفااا  رقان ااوی در شاا ق تحاات ض ااوولیت ا  را  

،  ، عاامم رحاشاا  سااه ت ااایق  نناادگا      نداشاات
خوا اااهار دخالااات نیقویاااای انه ااااض  و اخاااقاج     

  .ض هقعیم ا  ش ق ض  شود
ن ااوی عاامم ازهااقاض سااه  اضااا ت ااایق  نناادگا  رقا
، سااا یعاای ای زیااه یااای   نحااو  سقخااورد شاا قدار 

     ، ن ااابت ساااه ح اااور و  روشااانرقانه سااایم ضاااقدم 
ر الیاات یااای رقهااه ریااوی در ضنطقااه ضااورد ن ااق     
یادار داد  و ضقدم را ن ابت ساه خطاقا  ح اور ایام      

  .شیار نمودندوگقو  در رقان ه ی
ینااام شاا قدار  ااه در  نااار رهبااای انهعاسااا  ضحلاا   

، وههاا  ضقاوضاات داناااجویا  و   خااود ح ااور داشاات 
ت ااایق  نناادگا  رقان ااوی را دیااد خوا ااهار توعاایا و 

حااقف یاای ض هقعاایم را شانید و یاا  ا    .گفهراو شاد  
، ضحاا  ت ااایقا  را  دریاراات سیانیااه ت ااایق  نناادگا 

 .سا زصبانیت تقم نمود

اضااا رهبااای انهعاسااات  او  ااه در ضحاا  ح ااور یارهااه   
گا  ا اهقباذ نماود  و ساه سحاا     سودند ا  ت اایق  نناد  

       در انه اااای ایااام   .و گفهراااو ساااا آن اااا یقداخهناااد  
، یکااا  ا  ضحار اااا  شعصااا  ضاااقی    ی ایماااگقد

، عامم رحاشا     ریوی  ه در ضح  حاعاق شاد  ساود   
ت   ضا  نمایاد ساه یکا  ا  ت اایق  ننادگا  حملاه        
نماید  ه سا ضداخلاه یلای  ضوایاه گقدیاد  و ضلافم ساه       

  . ایقا  ض  شودتقم ایباری ضح  ت
 اه ایام راقد ا  از اای هادیم  و         م سه ن ق ا ات 

 ااادر حفا اات ض اا ود ریااوی در زااقا  و ضااقی   ییااف
 ۲۱۱۷ و ام   ۱۶ریوی در رقان اه ساود  ا ات  اه در     

 .تو ااط یلاای  رقان ااه د ااهریق و  ناادان  شااد  سااود  
دهیقاااه  ۷۱یواناااا  ض هاااقض رقان اااوی یااا  ا    

تاااقم ت اااایقا  و اراااااگقی ضحااا  ازهاااقاض را  
 یلااوضهقی  7۱شاا ق  وچاام اور ااوراوا  در   .نمودنااد

شااماذ یاااری  هااقار داشااهه و ضقااق اساال   ااق قدگا  
  .رقهه ریوی در آنجا ض  ساشد

 اه  « ضاقی  »گفهه ض  شاود یام یایراا  سافرت سناام      
 ، در ه اامت شااماذ غقساا  ایاام شاا ق واهااگ گقدیااد   

، ضحاا   ناادگ    یماننااد یادگااا  اشااقف در زااقا    
 ضا  تقوری ااه  ضجایاادیم ایباااری ساادیا ز ااو  ااا

دیاوار یاای ایام یایراا  ساا  ای  خااردار و        .خلب ا ت
ی ات یاای دیادسان  حفا ات شاد  و از اای حاعاق        

خاانواد  و حها  ایاا       ، در آنجا اضکا  ارتباط سا ضاقدم 
یایرااا   .خاقوج انفااقادی ا  ضکاا  ضااورد ن اق را ندارنااد   

، ض مهااقیم و  ضااقی  ریااوی در اور ااوراوا  رقان ااه   
        یایراااا  رقهاااه ریاااوی در هلاااب ارویاااا  مسفرگهاااقی
  .ض  ساشد

 انجمم نجا  
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تننداوم نقننض حقننوق بشننر در کمننپ هننای  

 سازمان مجاهدین خلق

  انجمم نجا  ضق ف رارس

  6292بهمن  67پنجشنبه 

ضاادام در تاا   ا اات تااا   ااا ضا  ضجایاادیم خلااب  
  .ض وله نق  حقو  ساق در ایقا  را سقی هه  ند 

ا  ایم یقیب  اا ضا   ا   دارد خاودی نااا  دیاد و      
حمایاات آ اناا  یااا و ارگااا  یااای دیپلماتیاام ضثاا    

،  اااا ضا  ضلااا  و  ، یارلماااا  ارویاااا اتحادیاااه ارویاااا
ضجایاادیم در تاا    . دیرااقا  را سااه د اات سیاااورد  

ا  ایو ی ایون  ض هباق و واه ا     خاود را ساه زناو    ی هند
و یااایرفین  دضو قاتیاام سااه یااای حکوضاات ر لاا     

 .ایقا  سه یاض ه سیم الملل  سقبو ند 

رواسااط زمااوض   ساا  یااای یقیفینااه  سااه ضااوا ا  آ ،
 ا ضا   عت ضاایوذ ر الیهناد تاا ردیاای  ایا  یاق ا        

 اال ا  سا  گاقی    . یاام  نناد  خاونت و تقور گقو  را 
نااام  ااا ضا   ۲۱۱۲و خقیااد حمایاات سااا خق  در  اااذ 

ساا ایام   . را ا  لی ت گقو  یاای تقوری اه  خاارج  اقد    

ایاام  ااه دیرااق "  ...حاااذ سااه هااوذ نوی ااند  ضااا ور 
 اااا ضا  را گقویااا  تقوری اااه  ندانناااد ا  آ  یاااا   
گقویاا  دضو قاتیاام نماا   ااا د ؛ یااق   اا   ااه     

را ضطال ااه  ااقد  ساشااد ایاام  ضنا اابا  دروناا   ااا ضا 
  ".ض وله را تأیید ض   ند

رقهااه ی  "الیفاساات روساایم نوی ااند  ضقالااه ضااا ور   
ا   مااا اشااقف دیااد    ۲۱۱۷ ااه در  اااذ  "ریااوی

، ضجایادیم   ا ساقخ ف ادزایایاا   ": قد  ضا  نوی اد  

یمااا  ... یمچااو  دیرااق دیکهاتوریااا زماا  ضاا   نااد 
د ییاااریعاادا  اسقایاضیااا  سااه ضاام گفاات ، یااور  ااه ت

  ."   حب انهقاد ا  ریوی را ندارد
اگقچاااه  سااا  ضاااوله  ضیلیاااو  د ری غیقهاااانون    
ضجایاادیم ، ت اادادی حاااض  یااول  را سااا آ  یااا یمااقا  
       اااقد  ا ااات ، ساااا ایااام حااااذ ا اااهفاد  ا  اسااافار   

د اات آورد ضطلااوس  را سااقای  ااا ضا   "حقااو  ساااق"
در واهااگ شااقایط آ  یااوری  ااه .در یاا  نداشااهه ا اات

ضاا  خوا اات یاایی نقراات و ض ااوله نقاا      ااا ضا 
  .حقو  ساق داضا  خود  ا ضا  را گقرت

 ا ضا  دیادسا  حقاو  سااق  اه یایراایی در اضقیکاا       
گفارشاا  ضب ااوط ا  نقاا   ۲۱۱۳ضاا  ساشااد در  اااذ 

. حقو  ساق در درو   ماا یاای  اا ضا  ضنهااق  اقد     
 ۱۲گفار  ساق ا ااس ضصااحبه یاای انجاام شاد  ساا        

ا نااو  در ارویااا  ناادگ  ز ااو  اااسب گااقو  ا اات  ااه 
ایام اراقاد  اا ضا  را ساه یقا ما  یمچاو        . ض   نند

 "،  نادا  انفاقادی ، عاقم و شاه  و شاکنجه      حب "
  .ضه    قدند
، ضل  ااه رنااد  ااه تو ااط ینهاااگو    ۲۱۱۶در اوا ااط 

        تااأضیم ضاا  شااود گفارشاا  ضنهاااق  ااقد سااا زنااوا     
. "یاام ض مااای  یا اا :  ضجایاادیم خلااب در زااقا  "

رقهاه ای  ااه  گافار  رناد یاا   اا ضا  را ساه زنااوا      
  .ض   ند ض قر   قد  ا از ایی  وی ا هفاد 

یقضیا گولکا  ه سه زنوا  تحلیا  گاق ضل  اه رناد ساه      
ضاام یاا  سااا ... ":زااقا  رق ااهاد  شااد  سااود ضاا  گویااد

یماا  یاور   . از ای  ااسب ضجایادیم ضصااحبه  اقدم    
سنادی  اقد  ساود ، ضام      ه دیدسا  حقاو  سااق یماگ    

ضجایادیم  . دیدم  ه ضجایدیم خلاب یام رقهاه ا ات    
و  ااار ایباااری   ا  ضیفشااوی  ، ضحقوضیاات ا  خااوام  
  .سقای ضیفشوی  از ا ا هفاد  ض   نند
  ، ایاام  ااه  ااا ضا   ریبااقا  گااقو  و حاضیااا  شااا   

رقهه ای ا ت و از اایی را ضاورد  اوی ا اهفاد  هاقار      
   قاادیم را ضااه    آن ااا ضنه.ضاا  دیااد را رد ضاا   ننااد   

ض   نند ساه ایام  اه یاا ضاأضوریم یم اوری ا ا ض         
سااایم حااذ ،   . ی هند و یاا گاوذ آ  یاا را خاورد  اناد     

گفهااه یااای شااایدا  زیناا   ااه ض ااهقیماه ضنا اابا    
ضجایدیم را رسد  اقد  اناد در  ناار شا اد  از اای      
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 اااسب گااقو  ، آشااکارا نقاا  راااحی حقااو  ساااق در  
  . ا ضا  را تأیید ض   نند

ضااارتیم  ااوسلق نماینااد   اااسب  ااا ضا  ضلاا  در زااقا  
ساریااا ریبااقا  ضجایاادیم را سااه نقاا  حقااو  ساااق    

  .ضحکوم  قد
گاافار  ناای   ااا نه یوناااض  در ضااورد حقااو  ساااق    
یمچنیم ساق تاداوم نرقانا  یاا درضاورد نقا  حقاو         
ساق  ه تو ط  اقا  گاقو  سق اا نیم لیبقتا  تحمیا       

  .ض  شود ، تأ ید  قد
نف خبقنراار سا  سا   ا  در گفارشا   اه       او  سنت یو
   ضنهااااق  اااقد ساااه اس ااااد ض مااا  ا  ۲۱۱۲در  ااااذ 

وییگااا  یاااای رقهاااه ای ضجایااادیم و یمچنااایم   
او ساه نقا  ا    . تیییقا  ایاد ولو یم گاقو  ضا  یاقدا د    

یاام ز ااو و ار  اضااور خاریااه اضقیکااا  ااه سااقای     
ضصاحبه ساا یافارا  ز او  اا ضا  ساه زاقا  رق اهاد         

 اا ضا  ضجایادیم یام رقهاه      ":شد  سود ضا  نوی اد  
                 مااااا اشااااقف خااااال  ا   ااااودم یاااام. سااااود

از ااا تو ااط ریبااقا  گااقو    .سااود "رای ااه ان ااان  "
ضااورد  ااوی ا ااهفاد  هااقار گقرهااه سودنااد و گمااقا  شااد  

خیلاا  ا از ااا سااا رقیااب سااه گااقو  ییو ااهه   . سودنااد 
  ".سودند

ه ضقی  و ض  ود ریاوی نهوان اهند ضاییات واه ا  رقها     
چاقا  اه   . ضعقم د ت  ا  خود را ضعفا  نراا  دارناد   

شواید ضهوال  گویای نقا  رااحی حقاو  سااق ا ات      
  . ه  ا ضا  سق از ای خود تحمی  ض   ند

خایقا  از ای یادا شاد  ساه زناوا  شاایدا  زینا        
ض ااق تأییاادی ا اات سااق تماااض  گاافار  یااای   ااه ا   
درو  ضنا اابا  ریااوی و نقاا  حقااو  ان ااا  یااا    

  .وندضنهاق ض  ش
اخیقاه یم یفشام زقاها  در ناضاه ای ساه و یاق حقاو        
ساااق زااقا  ا  تجقسیااا  خااود در سقخااورد سااا  ااا نیم  
 مااا لیبقتاا   ااه ازهصااام غاا ا  ااقد  سودنااد نوشااهه 

یفشاام زقاهاا  در ناضااه ا  ا  هااوذ ازهصااام   .ا اات
 نناادگا  گفهااه ا اات  ااه ریبااقا  شااا  آ  یااا را    

     یم آ  یااا یمچناا . ضجبااور سااه ایاام  ااار  ااقد  انااد   
ناضه یای  را سه یفشاکا  زقاها  داد  ناد تاا در اخهیاار      

در ناضاه یاا     آ  یاا . ضجاضگ حقاو  سااقی هقاردیناد    
 .گفهه اند  ه تمایل  سه ضاند  در ضیا  رقهه ندارند

ریبقا  ضجایادیم ، رقهاه را در لباه یقتراا  ضا  سینناد       
              .زقا  گیق ارهاد  اند چقا  ه در سق س 

     حقااه یااای شااا  سااقای یاا م نیااقو دیرااق یااوام    
نم  دید و درزیم حااذ ساقای نراا  داشاهم نیقویاای      
هبل  یا  ضااک  دارناد چاقا  اه از اا دیراق تحما          

آ  یاااا دیراااق  .  ار قدیاااای رقهاااه ای را ندارناااد  
 .  یاق ا  دروغ و رقیاب شاا  ندارناد    ازهمادی سه ریباقا 

      مااا لیبقتاا  یااق خطااقی را سااه یااا        ااا نیم  
ض  خقند تا خاود را ا  ضیاا  رقهاه نجاا  دیناد و ریاا       

گاافار  یااا حااا   ا  آ  ا اات  ااه در حاادود .  ااا ند
ناد ازا م   انفق ا  ارقادی  ه سه آلباان  ضنهقا  شاد      4۱

یمااه ی ایاام یااا سازااا شااد   ااه  .   ااقد  اناادیاادای
ساه   ریوی تاقییا دیاد از اا را در زاقا  نراا  دارد و     

   او سااه خااوس . ایاام یقیااب رقهااه ا  را نجااا  دیااد 
داند انهقاذ از ا ساه  ااوریای دیراق ساه ضنفلاه ا        ض 

    د ااات داد  از اااا و در نهیجاااه ویقانااا  رقهاااه ا 
  .رقهه ای  ه ا  درو  یو ید  ا ت. ض  ساشد 

یاا  د اات شااد  سااا دشاامنا  ضلاات   در زاایم حاااذ ،
هه ایااقا  یاا  ثمااقی سااقای  ااا ضا  ضجایاادیم نداشاا 

 ت چقا  ه دیراق  ضاا  ضصاقف شاا  ساقای ارساساا        ا
غااقم را   . غقساا  شااا  سااه یایااا  ر ااید  ا اات     

دیپلما اا  سااا ایااقا  را سااه خااایق خوشااایند رقهااه ای  
  .ورشک هه  د نم   ند

حقیقاات تلعاا   ااه ریبااقا  رقهااه هااادر سااه ی اامی  
نی هند ایم ا ات  اه یایراای  در زقساه ی  یا ا       

  .سیم الملل  ندارند
رقهه  اه ساقای سقاای رقهاه شاا  د ات و یاا         ریبقا 

ضاا   ننااد حاعااقند تمااام از ااا را در ایاام را  هقسااان   
ن ادیای حقاو  سااقی سایاد وارد زما  شاوند و      .  نند

راقدی   ۷۱۱۱ا  یم رای اه ان اان  یلاوگیقی  نناد و     
را  ه در د ت رقهه ای ضعاقم ا ایق شاد  اناد نجاا       

ه خاایق  آ  یا یمچنیم سایاد ریباقا  رقهاه را سا    . دیند
  .یقا ماا  سق زلیه از ای خود ضحا مه  نند

 سپینود. الف
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ام رجننوی در مبننارزه بننا جداشنندگان تمنن    

 نیروهایش را قربانی خواهد کرد
  ۱۷۶۲س مم  ۱4ینف شنبه 

وعاا یت سیااقنف درو  تاااکی   ضجایاادیم سااه اوج   
 ض  ر د

  ا نااو  ریااوی سااا یمااا  لجااایه   ااه  ااال ا ضبااار    
ا اا ض  را اداضااه داد سااه  ساا  حاساا  سااا یم ااوری   

     ، آن ااا را   ااان    ضصاااف یداشاادگا  آضااد  ا اات   
ض  داند  ه سه ازهبار او ازهباار یارهاه اناد و حاب ندارناد      

ا ناو  ساه آنجاای     .   ض  در نقد او ساق  ساا  سیاورناد   
، ساه   ر ید   ه حاس  زمق  را سقسااد ررهاه ضا  سیناد    

ضصار  آضد  ا ت  اه حاعاق ا ات ی ات و نی اهی      
البهاه  ... سه آتای سکااد اضاا ییاقو  ا  آ  خاارج شاود       را

عاااقم ش اااه   اااه ساااه  ودی ا  درو  تااااکی   
خواید خورد آنچنا   ضایم گیاق  خوایاد  ااخت  اه      

 .تا ضدت ا نهواند هد را ت  ند

  ایران دیدبان

 وههاا  یاام یقیااا  در ضوعااگ سقتااق هااقار دارد و یااا    
یااایی  چااا  اناادا ی ا  ییااقو ی و تحقااب خوا ااهه   

سیناد و تا      ، دلیلا  ساقای تیییاق نما      شاود  ض دید  
، ساه ضطالبااتی د ات     ض   ند ساا اداضاه  یا اه ایی   

اضا اوعااا ساقای گاقو  تقوری اه  ضجایادیم      . ییدا  ند
 .اینرونه نی ت

، ا نااو  هبااوذ دارد  ریااوی ریبااق رااقاری ایاام گااقو  
ساقای سلناد شاد  نیاا       حقیل او را خام  قد  ا ات و 

ا همداد ریوی ساقای اداضاه دزاوا ا ات     . سه  مم دارد
             در حاااال   اااه او ه ساااه انزاااا  یمراااا  حقیااال   

هااادرتق ا  آ  ا ااات  اااه   (  یم اااوری ا ااا ض   )
گقوی ای  ضانند ضجایادیم سهوانناد ساا آ  ضقاسلاه  نناد      
و ا هناد د اهرا  ضنراوذ تبلییاات  ضجایادیم ساه چناد       

ار ن ااق ضطبوزااات  رایااگ سااه ضفاحمه ااای  خبااق و ا  اا
ضجایاادیم آ  یاا  در یمااا  ضطبوزااات   ااه آن ااا را   

ضا  ناضاد، تیییاقی در ایام نااتوان        "ارگا  حکاوضه  "
 ناد، چاقا  اه سادی  ا ات ض یاار ار یااس          ایجاد نما  

،  ، ا  ااارا   ورنالی ااه  نی اات  هاادر  ایاام گااقو  
، وعا یت واه ا  ا ات  اه س هاق       سلکه ضحم  نجی

   ااا   اااعنرویا  ضجایااادیم در  نراااق  ا  یاااق  
،  اانای رقان ااه و یارلمااا   ، ضطبوزااا  زااقا  آضقیکااا
، وخاای  سااود  آ  را یااادآور ضاا  شااوند و     انرلاای 

تقاعااای  ماام زایاا  سااقای نجااا  تاکی تاااا     
 . دارند

ر حقیقاات سااا یایااا   و د دوضاااه ریااوی ا   ااال ا هباا   
یاا  سااقد  ااه سااا تااوان   ااه در     ۱۷۹۱یااارهم  اااذ  

(   ااقنرون  )اخهیااار  ی اات سااه آنچااه آر و دارد    
 ، ساه یمایم دلیا  یا  ساه  اقاغ         ناد  د ت ییدا نما  

، د اات یاااری سااه  و سنااد سااا ضحاراا  هاادر  رراات   د
 ااوی ساادام درا   ااقد و سااه خاادضت یااق یقیااا       

  .عدایقان  درآضد
ف، آیااا ا ااهمداد ریااوی ا  از ااای    اوساااسااا ایاام  

قای اداضااه ضبااار   سااا یم ااوری ا اا ض  ضجایاادیم ساا
ایااقا  ا اات یااا حقیاال  اا  دیرااق و در یااای دیرااق 

  ا ت 
ضاا    ریوی زم ه نااا  داد  اه راهاد  قریات تیییاق     

و تجدیااادن ق در ا اااهقاتیی ا ااات و چناااا  حیاااا   
تاااکی تی را سااا ادزایااای   ااه زنااوا  ا ااهقاتیی    

، ییوند  د  ا ت  اه حها  شک ات و سام س ات       یارهه
دیاد و     اتعان رویکاقد یدیادی را ساه وی نما     نیف ایا 

  یااق گونااه تیییااق را سااا ناااسودی تااام و تمااام خااود سقاسااق
 . ض  داند

ریوی نصاایا خیقخوایاناه از اای ییاایم ضجایادیم      
در سار  عقور  تجدیادن ق در زملکاقد ایام گاقو   اه      

شااک  یاادی تااقی سااه خااود    ۱۷۶۲ا  اسهاادای  اااذ 
سا ااسقه شاورا    گقرت و ساا ا اه فای دو تام ا  از اای    
  .سه ضقحله تا   ای ر ید، نادید  گقرت

اضا ض وله رقاط نداشاهم  قریات ساقای تیییاق نباود  و       
، آنچااه س اایاری ا  آ  غاراا  ی ااهند زقسااه    نی اات

یدیادی ا اات  ااه ریااوی ت قیاال  ااقد  و ضدت ا اات  
نبااقد سااا از اااای   » : در آ  سااه نبااقد اشاااهیاذ دارد  

ایاام  ااه  «!ناراعاا  در درو  و یداشاادگا  در سیااقو  
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گویاد ضام را  مام  نیاد تاا سلناد        ریوی سه نیقویا ض 
ای ا اات سااه شک اات  اا مرین   ، دهیقاااه اشااار  شااوم

  . ه در ایم زقسه ضهحم  شد  ا ت
واه یااات آ  ا ااات  اااه ریاااوی ییچراااا  در درو   

   ورساااا را  اااه وی تااااکی تی و در سااایم   اااان  
و یا  ا    ۶۲، ضانند چند ضاا  ضنه ا  ساه  ااذ      داشهند
 .ه ا نادآ  ضف

اگقچااه اساا  ضااایقا ا  یاادای  خااان  سهااوذ  االطان    
، اضا ت   ریاوی ساقای رراگ و ریاوا  اقد        آغا  شد

 . ، سنیاد  را سقساد داد آنچه وی اراا  قد

ض لوم شد  ه ریوی  نانااا  را ساه غاار  ساقد  ا ات      
؛ ض لاوم شاد  اه در     و ضقدیایاا  را  ق وم ضا   ناد  

و نرفهااه یااای  ی ااهویای تاااکی   سااقای گفهااه یااا
آنا  یقوند   ا ی ضا   ناد تاا ساه وهات لافوم ا  آن اا        

 . س ق  سقداری  ند

هباا  ا  ایاام رقااط   ااان   ااه تااا آخااق خااط یاادای    
، ایاام رو  یاااری را درم  ااقد   یاایی ررهااه سودنااد

، ریااوی سااه  ۶۱، اضااا در رو یااای یایااان   اااذ  سودنااد
،  یمه آن ای   اه در یاای ساحبه ایی نا اهه سودناد     

داد  ااه ا  یااید حقسااه ای زلیااه آنااا   ااه      یااادار
  .، دری  نعواید  قد سعوایند در ضقاسلی سای هند

سا گافار  ایاقج ضصاداه  آغاا  شاد و ار اا         ۶۲ اذ 
، گافار  ضصاداه  نااا  داد  اه      ضجایدیم را لق اناد 

ریااوی ا  یااید ضاااقوزیه  در ساایم یااوادارا  ایاام    
، یقچااه ی اات و در لفارااه   گااقو  سقخااوردار نی اات 

 . حمایت ا  وی ییچید  شد  ا ت

 د و سند سا   ان  ا ات  اه ر اوای  خودشاا  سازاا       
، یااید  حمایهاااا  ا  ر ااوای  ریااوی شااد  ا اات    

  !یاهوانه ای ا  سداهت و انصاف ندارد
،  ااار را  ساا  شاام یاادای  آهایااا  روحااان  و هصاای  

اگاق   -  توان ات  ، ضا  سقای ریوی خیلا   اعت  اقد   
ساه گوناه ای دیراق و ساا  اکوت  ضانناد        -ض  خوا ت 

، ا   آنچااه در ضقاساا  آهااای ضهاایم درهااقی انجااام داد   

ضوعگ گیاقی زلیاه آناا  سپقییافد و ساه لجام یقا نا         
 .، اضا نکقد ض   قد  درون  ا هفا

دلیلی آ  ساود  اه ضباار   ساا یداشادگا  را در سادر        
    اولویااات یاااایی هاااقار داد  ا ااات ساااه ایااام زلااات
ا ا اا  تااق و غیااق هاساا  اغماااض  ااه ا نااو  سااحنه  

، ا ناو  ضا  داناد  اه      نبقد را درو  لیبقتا  ضا  سیناد   
ارتبااای  ا  درو  سااا سیااقو  ا اات و ان کاااس آنچااه در 

ارد و یاق  ، اثاق  را در درو  ضا  گا     سیقو  ض  گا رد 
 رو  وعااگ را سیااقنف تااق و  نهااقذ نیقویااا را دشااوارتق   

  .ض   ند
  ا نااو  ریااوی سااا یمااا  لجااایه   ااه  ااال ا ضبااار    
ساا  حاساا  سااا یم ااوری ا اا ض  را اداضااه داد سااه    

 . ضصاف یداشدگا  آضد  ا ت

   آن ااا را   ااان  ضاا  دانااد  ااه سااه ازهبااار او ازهبااار     
د او سااق  سااا  یارهااه انااد و حااب ندارنااد   ضاا  در نقاا 

 . سیاورند

ا نو  سه آنجاای  ر اید   اه حاسا  زماق  را سقسااد       
، سااه ضصااار  آضااد  ا اات  ااه حاعااق  ررهااه ضاا  سینااد

ا ت ی ت و نی هی را ساه آتای سکااد اضاا ییاقو  ا       
 ...آ  خارج شود

البهه عاقم ش اه   اه ساه  ودی ا  درو  تااکی         
خواید خورد آنچنا   ضایم گیاق  خوایاد  ااخت  اه      

  .دت ا نهواند هد را ت  ندتا ض
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رجننوی از چننه واژه هننای بننرای سننرکوب مننا 

 استفاده می کرد

  اروپا.  م خ.  احمد

 6292بهمن  69شنبه  

چنااد شااب یاایی ضقالااه ای خواناادم ا  خبقگاافاری      
:  رااارس در ضااورد شااکنجه گااق ض ااقف  اااوام سنااام  

ر ااای  واحاااد ( ز ااادی)ضحماااد ح ااام ناساااقی 
 .خقاسکاریای زا   میهه ضاهقم عد 

او ا   ضااان   ااه داناااجوی رشااهه حقااو  در دانااارا   
 اقد  و ساه زناوا      ت قا  سود  سا  اوام یمکااری ضا   

ضنبااگ ا  از ااای یب ااه ضلاا  در دانااارا    ااب خبااق 
 .نمود  ا ت ض 

چاو  آضو گاار ساود  ساه  ااوام ضنهقا  و ضادت          س داه 
در  و نرقد و  ااوام ت اقا  ریباق زملیاا  ساود  تاا       

 ...که این

ضم ساریا خودم شااید ساودم  اه در ایاا  شاکنجه یاا       
 ...د دا ای هاد و د هور  هم  د  ض  ایا  سا یو ض 

ساا آ اد  ااخهم  نادان      او اساو ه . یید رحما  نداشات  
 ... ضعالل سود خاونت

شاد   اگق انهقادی یا ایقادی ا  دولات یاا ر یا  گفهاه ضا      
گفاات  آورد و ضاا  یااایی را ا  حدهااه سیااقو  ضاا  چااا 
ساا د ضملکاات خااویی  .  ناا  ر ااول  ضاا   خیلاا 

 .خ قوا  دانند

ای ساود  اه چاو  د اهی را در داناارا        حیوان  زقاد  
داناااجویا  شک ااهه سودنااد یمیاااه وههاا  سااه یاام   

گقرات و یاید و تاام     ر اید د ات او را ضا     ضه   ضا  
 . د داد و یا  اید  ض  ض 

یمیاه سه رکاق ضناارگ شعصا  خاود ساود  در ایام را        
عمم سفرت  قد   اریاای خاود تاوی   ساه دیراقا       

 اقد و در ایام    حه  اگاق دو اها  خاود  سودناد نما      
را  ااه (  ح اایم  اد  )را  حهاا  سااه رعااا زطاااریور   

سازا تقه  او شد  سود ت مات  د و تاا ایام اواخاق یا       
 .سا ی  ه ق سودند

ق ر ای  ی اه  و اگاق یام     ضم ناو   : گفت یمیاه ض 
  ن  چوم سا ی  ق ضم سر ارند ا  او ایازت ض 

ایاام ضعهصااقی ا  ضاییاات رکااقی و ازماااذ ایاام      
شکنجه گق  ااوام ساود حااذ ساه خاایقا  ضام تویاه        
 نیااد  ااه ریااوی  وتولااه سااا الرااو سااقداری رکااقی و  
ررهاری ا  ایم شاکنجه گاق چاه ررهاار ضاااس   ساا ضاا        

 . از ای تاکی   هبیله ا  داشت

ریااوی یمچااو  ز اادی ضعااالل آ اد  ااقد  و خااارج 
       شااد  از ااای هبیلااه ا  سااود و سااه یااق هیماات      
   نمااا  گ اشااات   ااا  دنبااااذ  نااادگ  خاااود  و 
انهعام یای خاود  خاارج ا  زاقا  ساشاد ساه یمایم       
ضن ور تماام ارتبایاا  اراقاد را ساا خانوادیایماا  هطاگ       
 ااقد  سااود شعصااا سااقای خااارج شااد  و آ اد شااد  ا   

 .ایم خود خوا  یات  اذ در ت   سودم د ت 

      ریاااوی یمچاااو  ز ااادی شاااکنجه گاااق  ااااوام 
یید گونه انهقادی یاا ایاقادی ا  تااکی   و رقهاه یاا      

 .هبیله ا  را هبوذ نم   قد و گو  نم   قد

ف ویادم ی ات در نا ات زلا   اا   خوانناد  ض اق       
تاساا  ریاوی تقاناه    درو  هبیله  ه یمیاه ساقای ض اق   

ی ا  رقهااه گقراات  ااه ریااوی    ایااقادضاا  خوانااد  
چااام ایی ا  حدهااه سیااقو  آضااد و زلاا   ااا   را    
ضاافدور ای زااا  ر یاا  خوانااد و انبااو  ت ماات یااای   
دیرق تاا او ضجباور شاود ا  یاقد  اوا   خاود د ات        

سااا وهاحاات گفاات خیلاا  ر ااول  ضاا   ناا   و  سااقدارد
 .ندس د ضملکت را سا تق ا  تو ض  دان

هقاادی ساه تااکی      ضاواردی ساود   اه ان    شعصا یا  
خیلاا  نیاام روشاانفکقی ر ااول   رقهااه داشااه  گفهنااد

 .داری 
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رکااق ه یمانرونااه  ااه ز اادی شااکنجه گااق  ااوام ساا
ضنارگ شعصا  خاود  ساود ریاوی یا  یمایم رو        
را داشاات سااقای ارعااای غقایااف ین اا  خااود  یمااه  

ضااقد ضهایاا  ا  یاا     ارااقاد هبیلااه را وادار  ااقد    و  
خاود   زقاد  ساه  ی   سریقناد و س اد خاود  آن اا را     

سااا رد  یااای شااورای ریبااقی د اات  ااا     تاااورد درآ
 .خود  رواسط ین   سقهقار سکند 

یمیااه  ااار یااای خااود  را ساافرت نمااای ضاا   ااقد  
رکق  ن  ایم ضاورد را دیراق در ایام رو یاا یماه زاال        

 .وآدم ض  داند یفی خوایه حارآ شیقا ی 

ز دی تویه ساه دو اها  خاود  نداشات آن اای  اه       
گویاا ایام درس را ریاوی    ”  داو شد  سودنا سازا تقه  

در  ندا   یق د ت ایم شاکنجه گاق خاوم یااد گقرهاه      
سااود و س ااد ا  سیااقو  آضااد  ا   ناادا  سااه حااقف یااید  

یم  خااود   ااه  یاام ا  یمقایااا  و دو ااها  هااد   
و در ضبااار   سااا ر یاا  شااا     اااسقه سیاااهقی یاا  ا  ا 

تویااه نماا   ااقد و نمونااه راااحی آ  یاا      دداشااهن
تصمی  گیقی ساقای ازا م یناگ ض الحانه ساا دولات       
ایااقا  سااود ا  یملااه ایاام ارااقاد یقویااف ی قااوس  و زلاا  

 ...  ر ی و

ایم درس را سه نحوی خاوم یااد گقرهاه ساود  اه اگاق       
 دایم یارا  هدیم   اواذ یاا ایاقادی ضطاقد ضا   قدنا      

را آ  ضا   اقد   اوذ سه آن ا ت مات ضا   د و س اد آن اا     
ض اادی و ه ااق ضاا   ااقد نمونااه ا  خاادا سیاااضق       

 ...ارهعاری سود و 

اساااط د دیراااقی  اااه ا  خصوسااایا  و  اااارا هق  
 اه ضا  گفات     دز دی شکنجه گق  اوام نقا   قدنا  

زاایم و ” چااوم سااا ی  ااق ساشااد سایااد ایازاات  ااقد  
       پااا  ایااام وا   را خاااود ضل اااو  ریاااوی و ضاااقی   

 ااقایی ض ااهمق و ضثاا  ا  حقضا  و دیرااق  نااض اق تاساا 
 دنق  نبا  سا زصبانیت رو سه ضا و تاو  اق ضاا ضا   دنا     

 اه   دساور  نید  ه آنقدر ایم وا    ثیل را ساه ضاا گفهنا   
  ضاام  اغاا   شااقد خااایقا  یااق  اادام ضثنااوی یفهاااد 

 .ض  خواید سنوی   

      خااود ااوچکهقیم انهقاااد را سااه یاام رد  سااا تق ا      
سااه گفهااه ریبااقی اگااق چااوم  دضاا   ااقدی  ضاا  گفهناا

سایاد رقضاانبقداری    دخام یا  ساا ی  اقتا  گ اشاهن    
 حب نداریاد نیام خاود را رو ساه نقااط عا ل و        نید و

خفااه شااو ر ااول   } ایااقادا  رقضانااد  ا  سااا   ناا   
 {نکم 

ه اااو  را سااه خواننااد گااا  ضاا  گاا ارم  ااه آیااا ایاام 
وف ساه ز ادی   هیاس سیم ضحماد ح ام ناساقی ض اق    

شکنجه گق  وام واه   ساود یاا ضام یا  سا  خاودی       
 !نین  را رو سه ریوی  وتوله سا   قدم 

 یا ساید خفقا  ض  گقره   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرقه ها در میان ما

مارگنننارت تنننالر  :  نوشنننته

 سینگر

ای خنود را بناالتر از قنانون     هر فرقنه 

عنوان یک حکومنت   ، به سرزمین خود

دانند و در   می همستقل با حاکمیت مطلق

هنا طنوری    ها، با بچنه  بسیاری از فرقه

شود که گویی قابل مصنرف   برخورد می

رهبر فرقه ممکن است نخواهد . هستند

ینا  . ها هندر بدهند   پولش را برای بچه

رهبر ممکنن اسنت عملکنرد گنروه را     

طوری محدود نماید که والندین دیگنر   

کردنند بنرای    اعمالی که زمانی فکر می

 .ند را ادامه ندهندها مفید هست بچه

 انجمم نجا  

 

 74شمار  

19 



 

 

 

 

 

 !هنگ حنیف رجوی ها را در یابید

نیم نگاه به نقل از صنفحه فنیس بنو  فنواد     

عضننو سننابق ارتننش آزادیننبخش و ) بصننری 

 ( مجاهدین خلق

 6292بهمن  69 شنبه

زک اا  را  ااه ضااااید  ضاا   نیااد ارااقاد یاادا شااد  ا  
 ۱۶۶۱رقهه ریاوی در آلباان  ی اهند ا ثاق آن اا  ااذ       

 .ینگ خلیف سه خارج ا  زقا  رق هاد  شدندودر 

شاا   سا تقرناد عاد سااقی ا  یادر و ضادر    ریوی آن ا را 
یدا  قد و ساه خاریاه رق اهاد س اد ا  یناگ و گ شات       

ساا ایام تقرناد  اه      چندیم  اذ ریوی عد ساق ضجادداه 
گقداناد ساه یادگاا      آن ا را نفد یدر و ضادرشاا  ساق ضا    

            در  نااار ضقااق اشااقف ضنهقاا   ااقد و یاام ضحلاا    
سااه آن ااا اخهصاااص داد و آ  ضقااق یااا    ( تعصصاا  ) 

ضح  را یناگ حنیال ناام گا اری  اقد ا  ایام ساسات        
ریوی سه خود  ض  سالیاد  اه  لا  نیاقو ساه یادگاا        

        سااه آن ااا ضاا  گفهنااد   . اشااقف اعاااره شااد  ا اات   
 اقا  ضجایادیم ساه لحاا  سانف       . سچه یای  ا ضا 

         گ  خاسااا  ساااه آن اااا و اضکاناااا  رراااای  ر اااید 
تا اینکه ساا گ شات  ضاا  س ا  ریعهرا  در      . ض   قدند

 .درو  سچه یای  ا ضا  ایجاد شد

        اااان   اااه در  ااااوریای ارویاااای  آ اد  نااادگ   
  ض   قدناد ا  ایام ساه س اد سای اه  در یادگاا  ریاوی        

یاا  رو   . شاادند  ساابا  ود سیاادار ضاا   (  اشااقف )
آضااو   ن اااض  و تاااکی ت  ضاا  گقرهنااد و آ ادی    

ینااو  ضاییات ریاوی ساقای آن ااا    . راقدی در  اار نباود   
روشم ناد  سود ساه ضاقور  ضاا  یناگ حنیال تبادی        

و ضنا ابا  ضنراوذ ریاوی ساه     ( ضحفا    )شد سه ینگ 
س اد ا   . خود  اقا  رقهاه شاع   د  ضا  شاد      اسط د

م نفااقا  را در ضادت  ینااگ حنیاال سقچیااد  شااد و تمااا 
یکان ااا  ااا ضاندی   قدنااد ا  یملااه ضصااطف  ریااوی  

چند نفاق ا  آن اا را ساه ضقاق ضاا تفریاب       .  ولی  د ریوی
در ضقق ضا ، س   ریعهرا  آن اا سازاا شاد  ساود      .  قدند

 ه د ت ساه  ایا  و  افید نفنناد و ضا  خوا اهند ساه        
 .سقگقدند(   اوریای ارویای  )خارج 

یفهااه ای دو ( ن ااقیم ) ض ااو   ااپ قی در آ   ضااا  
 ه سار سا آن اا نا ات ضا  گ اشات ساا  ور و رااار        یا

ضاا  خوا اات آن ااا را در یادگااا  اشااقف نرااه دارد اضااا  
س ااد ا   ااقنرون  . آن ااا ا   نهااقذ خااارج شااد  سودنااد 

سدام ت دادی ا  آن اا ضنا ابا  ریاوی را تاقم  قدناد      
و سااه آضقیکایی ااا یناینااد  شاادند و ت ااداد ساااه  ضانااد   

. گ شت  ضا  ا  لیبقتا  ساه آلباان  ضنهقا  شادند     س د ا  
در آلبااان  تاااکی   ریااوی را تااقم  قدنااد و دنباااذ  

ایاام یاا  ا  ینااگ حنیاال  .  ناادگ  آ اد خااود ررهنااد 
ریااوی  ااه در ایاام زکاا  ضااااید  ضاا   نیااد  ااه   
ضااایوذ تفااقیا و زاایی و نااو  ی ااهند و ا  یقراا   
سای ااه  سااه آن ااا درود و تبقیاام گفاات  ااه ضنا اابا   

ریااوی را تااقم  ااقد  و ا  دو س ضجایاادیم ا ااهبدادی 
. نجا  ییدا  قدناد و  قنوشات خودشاا  را رها   دناد     
انجماام نجااا  ا ااها  ضق اافی سااقای آن ااا آر وی     

ساه اضیاد رو ی  اه تمااض  اراقاد ساه        ضورقیت ض   ناد 
 .دنباذ  ندگ  آ اد خود سقوند
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   : محمنند رزاقننی در مصنناحبه بننا اشننرف نیننوز

با قطع سنر، سنازمان تروریسنتی مجاهندین     

 خلق در عراق هم فرو می ریزد

 6292بهمن  22بغداد، یکشنبه 

اگر رابطه بنین رهبنری سنازمان و بدننه اش     

گسسنته شنود سنازمان حتنی در عنراق هنم       

چگوننه نیروهنای رجنوی    . فرو خواهد پاشنید 

شننهروندان بیگننناه کننرد را در شننمال عننراق 

 به قتل رساندند؟

آهااای ضحمااد ر اهاا  ا  از ااای هاادیم   ااا ضا       
ضجایدیم خلب ضا  ساشاد  اه در  ضاا  اشایاذ زاقا        

تو ااط آضقیکااا ا  ایاام  ااا ضا  یاادا شااد و سااه ضااد      
 اذ در  ندا  نیقویاای آضقیکاای  ساود و ساه د ات       7

نیقویااای آضقیکااای  نر بااا  هقارگااا  اشااقف شااکنجه 
شاد  ا اات تااا اینکااه تو ااط  ااا ضا  ضلاا  ضهحااد سااه  

ان اه ضنهقا  شاد و یایی ا  ایام در هقارگاا  اشاقف        رق
نیااف  ناادان  شااد  و سااه د اات ضااأضورا  ای زااا      

وی ا ناو  ضقای  رقان اه    .  ا ضا  شاکنجه شاد  ساود   
آهاای ر اها  یام شااید زینا  ینایه اای       . ض  ساشاد 

ریبااقی  ااا ضا  زلیااه ا ااقاد در شااماذ زااقا  ینرااام 
 . ض  ساشد ۱۶۶۱هیام  اذ 

مسعود رجنوی رهبنر سنازمان مجاهندین      -6

 خلق کجا هست؟

ا  انجااای   ااه ض اا ود ریااوی سااه لحااا  شعصاایه    
خیلاا  ادم تو ااو و سفدلاا  ی اات و یااا  خااود  را ا  
یمااه چیااف سیاااهق دو اات دارد سااه یااق  ااوراس ضوشاا  
ضاا  خاافد اضااا حاادس شعصاا  ضاام اینکااه ایاااا  در  

 :ارد  ساشد سه چند دلی  

اینکااه ریااوی در  ضااا  ساادام ا  ارد  سااه زنااوا  اوذ 
 ااقی  اساال  ا ااهفاد  ضاا   ااقد و در انجااا یاا        
 اااخهما  خقیااد  سودنااد سااه زاا و   اا اض   ااه در    
شااق ه ای تجاااری ارد   ااقضایه گاا اری  ااقد  انااد و  
تمام اه ض   اه ا  ارویاا ساه زاقا  وارد ضا   قدناد ا        

 .یقیب ارد  سود 

ماینااادگان   اااه اینکاااه ریاااوی در ارد  ساااا ن  -دوم
 .یقردار سدام سودند راسطه داشت

 .ارد  تن ا  اور نفدیم سه زقا  سود - وم

 اافار  ا ااقا ی  در ارد  ر اااذ ضاا  ساشااد و  -چ ااارم
ریااوی ا  یقیااب راسط ااای   ااه در ارد  ساایم خااود و  
ا ااقا ی  داشااهه ضاا  توانااد اضنیاات خااود  را در آنجااا 

 .تأضیم  ند

ریاااوی ا  هبااا  یمکااااری نفدیااام ساااا   –یااانج  
 قوی  ای ای زاا  و اضنیات ارد  داشات و ساا آن اا      
ا  یمله در  ضیناا تباادذ ای زاا  یمکااری داشاهه و      

 .دارد

ارد  سا ایاقا  رواساط  یا ا  و اههصاادی گاقم       -شا 
و تنراااتنر  ناادارد و خیاااذ ریااوی ا  ساساات ح ااور    

 .ایقا  در ارد  راحت ا ت

کنه سرنوشنت سنازمان    آیا فکر می کنید  -2

مجاهنندین خلننق بعنند از خننروجش از عننراق 

 فروپاشی است؟
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سه یقیم و سا ایمیناا  ضا  تاوان  سراوی   اه یاق گاا         
تاااکی   ریااوی ا  حالاات ضن ااج  خااارج شااود      
رقویاشاا  تاااکی   ریااوی  ااقزت سیاااهق خوایااد   
گقرت چاه در زاقا  و چاه خاارج ا  زاقا  ساشاد یا         

ی نراو  سعات   ا نو   قا  رقهه ریاوی  نهاقذ از اا   
را سد اات دارنااد اگااق آن ااا را ا  سدنااه تاااکی   یاادا  
 نند در یما  زاقا  یا  رقویاشا  تااکی   ریاوی      

 .رس خواید داد 

البهه ریوی و دیرق  قا  رقهاه  ا   ضا   نناد ضاانگ      
ایاام رقویاشاا  شااوند و سااه یماایم خااایق سااا تمااام     
اضکانااا  و  سی ایاااا  در زااقا  و خااارج آ  سااویی  در 

ضقیکا  ا   ضا   نناد در زاقا  سمانناد چاو        ارویا و آ
در زقا  ض  توانناد از اای خاود را سیااهق ا  یاق یاای       
دیرق در  نهاقذ نراه دارناد چنانکاه در آلباان  سایی ا        
نیم  ا  ت داد ضنهق  شادگا  ساه آنجاا ا   ماا لیبقتا       

 .در زقا  ا   ا ضا  یدا شد  اند

البهااه اگااق از ااای رقهااه ریااوی در زااقا  ایاام اضکااا  
اشهند  اه  یاق  ایطق  و  نهاقذ  اقا  رقهاه ریاوی        د

نباشند و سا دنیاای سیاقو  و خاانواد  و حها  ساا یاض اه       
زقا  در ارتباط ساشند اسم نیاا  ایام نباود  اه سراویی       
اگق ا  زقا  خاارج شاوند تااکی   رقهاه ریاوی راقو       
ض  یاشاد سلکاه در یماا  زاقا  یا  تااکی   رقهاه        

 .ریوی ا  ی  ض  یاشید 

سااه شعصااه ض هقاادم دیااق یااا  ود تاااکی    اضااا ضاام 
رقهااه ریااوی ا  یاا  خوایااد یاشااید چااو  ریااوی سااه  
خااایق ینایااات   ااه در حااب ضااقدم ایااقا  و زااقا  و   
از ااای خااود ضقتکااب شااد  نماا  توانااد یمیاااه سااا    

 .شیادی سه ایم وع یت اداضه سدید

رقویاش  رقهه ریوی ساه یاق حااذ ساه واه یات خوایاد       
 اات  ااه در حکاا  ییو ات چااو  ایاام حکاا  خداونااد ا 
 .تاری  و حک  یبی ت تج   یارهه ا ت

نن اطالعناتی وجنود دارد مبننی بنر اینکنه       2

رهبری سازمان مجاهندین خلنق افنراد جندا     

شنننده از سنننازمان را در خنننارج تعقینننب          

 می کند ؟

سله در ت ا ات سطاور خااص شاع  ض ا ود ریاوی       
 اا   و تاا    یااادی ضاا   ننااد  ااه    و ضااقی  هجااق 

 .یدا شد  یا را سه  کو  سکاانند 

ضاام چناادیم سااار شعصاااه ا  یااقف  ادریااای رقهااه    
ریوی در یاری  ضاورد ت دیاد یاان  هاقار گقرهاه ام و      
چناادیم سااار یاا  در ا  اایون ای ارااااگقانه ای  ااه      
یاادا شااد  یااا سااا ضجااو  ر اام  و هااانون  ضقاضااا     

ادریااای رقهااه ریااوی رقان ااه داشااهند ضااورد حملااه  
هااقار گااقره   ااه آضو شاا ای تقوری ااه  و ادضکااا  را 
ناافد ضقسیااا  گااارد ریا اات یم ااوری زااقا  و راادا یا  
ساادام سااه اتمااام ر اااند  انااد و هباا  ا   ااقوط ساادام 

 .ضل و  یمقا  ضقی  ریوی سه رقان ه رقار  قد  اند 

یمچناایم ایاام را تأ یااد  اان  ازاافام ایاام تیم ااای     
و شاه  و  ااهم یادا شاد  یاا      تقوری ه  سقای عقم 

ا  رقهه ریوی سه د هور ض اهقی  ضاقی  ریاوی  اه در     
اور وراوا  یااری  ض اهقق ی ات ساور  ضا  گیاقد و       
تماض  ایم حما   ساه رقضاا  ض اهقی  ضاقی  ریاوی       

 .و  نهقذ و رقضاندی  وی سور  ض  گیقد 

اطالعنناتی وجننود دارد مبنننی بننر شننرکت  - 4

قتننل عوامننل سننازمان مجاهنندین خلننق در   

اکننراد ، تعننداد کشننته شنندگان چقنندر و     

 مشخصا در کدام شهر بود؟

سااا تمااام شااد  ینااگ دوم   ۱۶۶۱سلااه در اات  اااذ  
خلاایف رااارس یااا ینااگ  ویاات ییااامقگه یااای  ااقد  
زقا  ا  شاماذ ساه  امت س اداد در حق ات سودناد  اه        

ریاااوی نیقویاااایی را ساااقای ضقاسلاااه ساااا  قدیاااا و        
یااداد ، سااه یلااو گیااقی ا  ییاااقوی آن ااا سااه  اامت س 

 . قد ها  زقا  ازفام  قد

اولاایم درگیااقی در شاا ق یو خورضاااتو سااود  ااه در آ   
نفااق ا  ییااامقگه یااا ی  ااقد و  ۱۱۱درگیااقی ساایی ا  
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ضاقدم ساا  گنااا  تو ااط نیقویاای رقهااه ریااوی  اااهه   
شاادند و حهاا  چناادیم خانااه در شاا ق یو خقضاااتو      

 .تو ط تانک ای رقهه ریوی سه گلوله س هه شد 

و خقضاااتو و  االیما  ساام یاام    یمچناایم ساایم ی 
 اااخهما  ضقغااداری سااود  ااه ضیناا  سو اا  حاضاا      
 ار ناااا  آ  در حالیکاااه ضااا  خوا ااات ا  ضنطقاااه  
درگیااقی دور شااود تو ااط نفقسقیااای  ریاا  رقهااه     
ریااوی ضااورد حملااه هااقار گقراات و یمااه ارااقاد داخاا  
ضیناا  سااوس در نهیجااا ایاام حملااا ینایهکارانااه در دم  

 . اهه شدند

شاا ق ضاق ی یلااو  رو اهای  سااه   یمچنایم در ایاقاف   
نام شی  ساسا ا ت  ه نیقویاای ییاامقگه  قدیاا آنجاا     
سودند  ه تماضاه تو ط اراقاد رقهاه ریاوی ضاورد ت اای       
هااقار گقرهنااد و زااد   یااادی ا  ییااامقگه یااا در آنجااا  

 . اهه شدند

یمچناایم در حملااه تانک ااای رقهااه ریااوی سااه شاا ق  
 ااقدی  اا ر زااد  ای  اااهه شاادند و حهاا  شاا ق     

و ط تویعانه و ضوشاک ای  اتیوشاا ضاورد حملاه هاقار      ت
 .گقرت

درارتفازاااا  ضقواریاااد نیاااف درگیاااقی شااادیدی در           
ضقحلااه رس داد  ااه ض اا ود ریااوی نااام زملیااا         ۲

 ااقد  ااا  را سااه یمااا  ا اا  ی ناا   ل االه زملیااا  
ضقوارید نام گ اشات و ایام درگیقی اا ا  نفدیکا  شا ق      

 . فقی تا ش ق ضق ی خانقیم سود 

روی یاا  ررهااه سااه گفهااه شااع  ض اا ود ریااوی در  
نا ه  ضو وم سه یماگ سنادی زملیاا  ضقواریاد سایی      

نفاق یا  ا     ۳۱ا  یفار نفق ا   قدیاا را  ااهه سودناد و    
ا قاد ساه د ات نیقویاای ریاوی ا ایق شادند  اه آ         
ضوهگ در هقارگا  اشقف نر اداری ضا  شادند تاا اینکاه      

ضبادلااا  سااه اتحادیااا ضی ناا   قد ااها  در چ ااارچوم  
 .ا قا سیم یقریم سقگقداند  شدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجاهدین اینن بنار منزدور عربسنتان     

 می شوند 

 92بهمن  6رسانه های ایران ، 

یاااای دریااااره  ا  نفدیکااا  گاااقو   گااافار 

تقوری ااه  ضجایاادیم سااا د ااهرا  ای زااات    

ر یاا   اا ودی سااقای خقاسکاااری در ایااقا      

ساه نقا     ۳۶۱سه گافار  یایراا     .حکایت دارد

ا  رو ناضااه یااوا ، یاام ضنبااگ ضطلااگ سااا سیااا  

در نا اه   اه   : گفات « یاوا  »ایم خباق ساه   

 ااقوی  ای زااات  زقس ااها   اا ودی سااا     

اناد، تواراب شاد  ایام      از ای ضجایدیم داشهه

گقو  تقوری ه  ساا حمایات ضاال  زقس اها  در     

 .نندایقا  د ت سه اهداضا  خقاسکارانه سف

ر یا  زقس اها  نیاف    : ایم ضنباگ ضطلاگ ارافود    

ی یقرهااه ا اات سااا ازماااذ رااااریا، اخااقاج     

گااقو   .ضجایاادیم ا  زااقا  سااه ت ویااب سیفهااد 

 ۹۱تقوری ااه  ضجایاادیم  ااه ا  خااقداد  اااذ  

سااا تقتیااب  ل االه اهااداضا  خااود زماا ه زلیااه 

ضااقدم و ن ااام ا اا ض  د اات سااه اهاادام      

 اات، ض االحانه ا  یقیااب تقوریااای  ااور  د  ا

در یاااوذ یناااگ تحمیلااا  در  ناااار سااادام 

ح یم سه زناوا  ساا وی ای زاات  ایام ر یا       

 اقد و ا ناو  نیاف ساا حقاار  تماام        زم  ضا  

د اات سااه داضاام ویاااسیو  زقس ااها  شااد     

 .ا ت
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نامننه علننی جهننانی بننه منناریو اوینندو اوبرنننا  

 نماینده مجلس سنای رومانی

اقای ماریو اویندو اوبرننا   حضور محترم جناب 

 نماینده محترم مجلس سنای رومانی

سا   م و زاقض ادم اینجاناب زلا  ی اان  راقد  اه       
یک  ا  هقسانیا  رقهاه ریاوی ی اه   اه سی ات  ااذ       
ا  س هاقیم دورا  زمااقم را در ایام رقهااه یاادر داد  ام ؛   
ضطلااگ شاادم  ااه  ااقا  رقهااه ریااوی ضاا  خواینااد ا  

ان اندو ااهانه شااما  ااوی  اح ا ااا  حقااو  ساااقی و  
ا هفاد   اقد  و تو اط شاما  میهاه ای تحات زناوا        
 میهااه حمایاات ا  ایااقا  آ اد را  اناادا ی نماینااد تااا    

 .سدیم و یله سه ضقاسد  یا   خودشا  سق ند

 عالیجناب ماریو اویدو

ب ضا  خاوای  نکاات  را در ضاورد ایام  اا ضا        ناینجا
 .رقهه گقا سه زقض سق ان 

دیم ا  حالات یام  اا ضا   یا ا       ا ضا  ضجایا :  ۱
 سصااور  یاام  اااخهار رقهااه گقایانااه ادار     درآضااد  و

ضا  گااقدد تباادی  سااه  ااا ضا  ض اا ود و ضااقی  گاااهه  
 .ا ت و زمکقدی یف اهداضا  تقوری ه  ندارد

ایاام  ااا ضا  رقهااه گااقا زلاا  رغاا  اینکااه ادزااای :  ۲
 ادی و دضکقا اا  دارد یااید سااوی  ا  آ ای  و آ ادیعااو

حقااو   ساااق نبااقد  ا اات و سیاااهقیم ضااوارد نقاا    
حقااو  ساااقی را زلیااه نیقویااای خااود  روا ضاا  دارد 
و نیقویااای خااود  را ا   مهااقیم و یایااه ای تااقیم    
حقااو  ان ااان  ن یااق ا دواج و ض هااا  سااا خااانواد      
ضحااقوم  ااقد  ا اات و سااا را  اناادا ی نا ااه ای ضیااف  

ا را تحاات رااااریای روحاا  شاادید هااقار شااوی  نیقویاا
ض  دید و یمچنایم ایام  اا ضا  ضادز  ا ادیعاوای       

و خفقااا  شاادید سااه  در ضنا اابا  خااود   ااق وم  
     هااقار  ااقد  ا اات و نیقویااا در     اابم ا ااهالین  سق 

ساا  خبااقی ضطلااب ا  دنیااای سیااقو  ا  ضنا اابا  نرااه  

داشهه ض  شوند و ان اا را وادار ضا   نناد  اه رقاط ساه       
 .سه شد   ان ور شد   ا ضا  گو   ننداخبار 

ریااوی یااا اسااقار سی ااود  دارنااد تااا نیقویااا را در   :  ۷
زااقا  نرااه دارنااد ونااه تن ااا سااقای انهقاااذ نیقویااا سااه  
 اور ثالا ساا  می ااریای زاال  یناینادگا  یمکااری      
نم   نناد سلکاه در ایام را اها ا  یاید  اار شاکن  و        
  ه  اانگ اناادا ی  وتااای  نماا   ننااد و تااا  نااو  ساا  

س انه یای یوخ و سا  ا ااس ن یاق حفاآ اشاقف و یاا       
 .حفآ اضواذ اشقف زد  ای را سه  اهم داد  اند

ایم  ا ضا   ه ضادز  ی ات ساقای راقدای ایاقا       :  7
ضاا  خوایااد ا ادی را سااه ارضیااا  سیاااورد و خوایااا     
ایقاناا  ا اد زاااری ا  س ااق   ااا  و ازاادام و شااکنجه  

    نااا ی اات و خااود را یقراادار  ق ااعت ریااای       
ضاا  دانااد ؛ خااود  در ضنا ااباتی در  ضااا  ساادام    
ح اایم نیقویااای ض هااقض را  ناادان  و شااکنجه و     
ازدام ضا   اقد و خاود شاع  ریاوی ساا را  انادا ی        
ی ه ااای ایباااری در ضنا اابا  هااقو  و ااطای  ا  ؛ 
سق یبب ا ناد و شاواید ضوثاب ساقای خاود  ا   ناان       

  خاود   ه سه ایباار و ساا د اهور تااکی ت  ا  شاویقا     
یاادا شااد  سودنااد ؛ حقض ااقا سااا   ااقد  ا اات و ان ااا را 
    ضااورد ساادتقیم تجاااو  و ا ار و انیاات ین اا  هااقار      

 .ض  دید

ایم  ا ضا   اه ضادز  ایو ی او  حکوضات ایاقا       :  ۳
ی ت ا نو  س اد  اقوط سادام ساا دخاله اای سیجاا در       

دولات   ضورد اوعااا  یا ا  زاقا  س ناوا  ایو ی ایو      
ضاد  ا ات و یمچنایم س اد ا      آضنهعب ضاقدم زاقا  در  

یقیانااا   ااوریه سااا حمایاات ا  گقوی ااای ارقایاا  در  
     ااوریه در نقاای ایو ی اایو  دولاات  ااوریه سااا ی    

 .ض   ند

 عالیجناب ماریو اویدو

ضاوارد سیااماری ی ات  اه دیراق ا  حوساله        نکا  و
ایم سحا خاارج ضا  ساشاد و اگاق اضکاا  داشاهه ساشاد        

ض هااا  ضااا یاادا شاادگا  حاعااق ی ااهی  در یاام     

 انجمم نجا  
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ح ااوری ضفصاا  سااقای شااما سااا گو نمااود  و توعاایا  
ولاا  در اینجااا سااه یماایم چنااد ضااورد ا هفااای  . دیاای  

نمااود  و ا  شااما خوایااامندی  سجااای اینکااه سااه       
رقیبکاری یاای ایام رقهاه تقوری اه  تویاه نماییاد ا        
 قا  ایم  اا ضا  سعواییاد  اه سایی ا  ایام در  اار       

کااقد  و ا  انهقاااذ نیقویااا سااه  اااور اضاام ضعالفاات ن  
وادار  قد  نیقویاا ساه ازهصاام غا ای ایبااری د ات       

و ساایی ا  ایاام سااا ضمان اات خااود  ا  خااقوج   سااقدارد
نیقویا ا   ااور ناا اضام زاقا  ضویباا   ااهه شاد         
نفاااقا  را در  ماااا لیبقتااا  تو اااط گقوی اااای    

 .تقوری ه  در زقا  را رقای  ننماید

ایااا  سااه شااما   در ی عالیجننناب منناریو اوینندو  

وری ضا   ان   اا ضا  یماانطوری  اه      یاادآ دل و انه 
ا  اهااای  ا ا ااا نماینااد  یارلمااا  ارویااا  ااوی ا ااهفاد   
 قد و سازاا شاد  اه ایااا  دیراق رای نیاورناد شاما        

ا  گقرهاار نااوید سنااسقایم س هاق     ی  سه  قنوشات ایاا  
 ضا  رقهاه گاقا    ه ساه رقیبکااری یاای ایام  اا      ا ت

 رکااق انهقاااذ یااق چااه ه ساا تویااه نکااقد  و سجااای آ  
   ااقی هق نیقویااا  ااه در  مااا لیبقتاا  در وعاا یت    
ا اال ساااری هااقار دارنااد و ا   مهااقیم اضنیاات یااان    

 .سقخوردار نی هند ساشید

 علی جهانی  - با تشکر از شما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حامیننانی کنننه بنننه درد مجاهننندین  

 !نخوردند

  6292بهمن  69شنبه 

رو ناضااه آضقیکااای  سلینر ااام یقالااد درسااار    
شاانبه  نرااق  آضقیکااا نوشاات  یل ااه رو   ااه

ساااق  »  ایااام یل اااه  اااه ساااا ح اااور   
انجااام شااد و هااقار سااود در آ  « گااورم ضاام

رایگ ساه شاور  القازاد  در زاقا  ساحبت      
شود، ساه سحاا درساار  ض  ا  ضجایادیم در      

: سلینر ااام یقالااد نوشاات   .زااقا  گ شاات 
ایاام گااقو  را   ضنهقاادیم ضجایاادیم خلااب  

ونای  یایی     ااذ  دانند  ه تاا یام   ای ض  رقهه
یاای تقوری اه  هاقار داشات      در لی ت گاقو  

و ا  تااوی    ااه سااه ایاام گااقو  در  نرااق    
ایاام  .شااود، خااامریم ی ااهند  آضقیکااا ضاا 

گقچااه ضجایاادیم خلااب سااا  : رو ناضااه اراافود
یااای   ااقد  یااوذ و  ساا   یااای یااق  ییااب
 ات   د یایاا  خاود دو اها  هدرتمنادی ساه      س 

؛ اضااا ایاام گااقو  در انهقاااذ از ااای  انااد آورد 
خود ساه  ااوریای ثالاا ساا ییااقرت ن ابهاه       

ضاام گااورم  ااه  . ماا  ضوایااه شااد  ا اات
خاریاه آضقیکاا در اضاور     ض او  د اهیار و یاق  

نفدیام ا ات در ایام یل اه ساا اشاار         خاور
سااه دیاادار اخیااق خااود سااا نمایناادگا  ارشااد   
ا  ضجایدیم در زقا  تأ یاد  اقد  اه در  ضا    

 فق وی ساه زاقا  ضا ا قا  درساار  ا اکا       
ایام ارااقاد سااه  ااوریای ثالااا یمچنااا  در   

لینااا گفهناا  ا اات ای  .یقیااا  سااود  ا اات  
ر  اااار لنهیااانم یکااا  ا  حاضیاااا  یمی  

ضجایااادیم در  نراااق  آضقیکا ااات  اااه    
وی . یا ات  ض قوف ساه حمایات ا  تقوری ات   

خااایق حمایاات ا  دو تااایق   یفهااه گ شااهه سااه
اخاه س تحات     ساه     راقاری ا اوادوری ضاه   
 .سا یوی  هقار گقرت
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گوشنننه ای از خننناطرات کنننریم شنننیخی از 

 اعضاء جداشده از فرقه رجوی

  انجمم نجا  ضق ف ای م

  6292بهمن  61چهارشنبه 

  گروگان گیری
آن اا را ساه    ،  ا ضا  ساا ا اهفاد  ا  نقطاه عا ل اراقاد     

یکا  ا  سچاه یاا      اه  زملیا  ض  رق هاد ا  یملاه آرام 
ییو اهه ساود   ساه  اا ضا    سود  ه یمقا  ساا خاانواد  ا    

ا  ساادو ورود سااه  ااا ضا  ا  او خوا ااهند  ااه یم ااق  
او یناگ و دزاوا   را ی   سدید و حادودأ یام ضاا  ساا     

ض   قدناد تاا ن ایهاأ ساه خوا ات  ثیال  اا ضا  تام         
،    و سچاااه او را ساااه  داد و یم اااق  را یااا   داد

زنااوا  گقوگااا  گقرهنااد و او را سااقای انجااام زملیااا   
، یاا  ا  انجااام ضأضوریاات سااه   سااه ت ااقا  رق ااهادند 

    هقارگااا  سا گااات و ا  آن ااا هااوذ گقرهااه سااود  ااه      
،  ی ضااادر ساافرگی سااه ایااقا سچااه ا  را سفق ااهند یاای

س انه ضا  آوردناد  اه ییام ضاا درگیاق شاد  و ض ایق         
، و سایااد ساابق  نیااد تااا را  حلاا  سااقای ایاام    ااوخهه

س اد ا  ضادت  ساه او خباق دادناد  اه        ، ض وله ییدا  نی 
اضاا   ، او را رق هادی  و ایم  ار ساا ضورقیات انجاام شاد     

 حدودأ یام ضاا  س اد آرام ساا ض اوولیم  اا ضا  درگیاق       
در ضقاساا  ا  نقاااط . شااد  ااه ازاا م یاادای  ضاا   ااقد 

      عااا ل او  اااوی ا اااهفاد  ضااا   قدناااد و او را وادار 
ضاا   قدنااد تااا سااه خوا اات آن ااا تاام سدیااد ولاا  آرام 

   ، دوسااار  ضصااقانه نماا  خوا اات در  ااا ضا  سمانااد   
سچاااه ا  را آوردناااد و او را  اااقد  قدناااد و وانماااود 

  و خااانواد  ا   قدنااد  ااه ییاام دوسااار  او را سقگقدانااد
ا ا اأ دروغ ضحا  ساود     ، تحویا  نرقرهناد  را سچه ا  
و  اا ضا   شاد    ه سچه در هقارگاا  نر اداری ضا    چقا 

وسااار  سااه زملیااا  د را سااا ا ااهفاد  ا  ایاام تقرنااد آرام 
 ااه در یاام درگیااقی  اااهه شااد و   ندداخلااه رق ااهاد

ایاام یاام نمونااه ا  دروغ یااای  ااا ضا   ااه خااود آرام 
 .سقای  ت قیل  قد

  نشست های طعمه

 ا ضا  ساه دلیا  اینکاه یایاه ا  روی دروغ سناا شاد        

یموار  ن بت ساه اراقاد ییقاضاو  و حها   ادریاای رد       
ا  ایاام رو یاام  ااقی .سااا ی خااود ساا  ازهماااد ا اات

ریلهقیا ی ت ایجااد تاقس و رزاب و وحاات در سایم      
دادناد تاا اراقاد ساه رکاق       از ای درو   ا ضا  هقار ض 

    د و ساااا سقهاااقارینااا نااادگ  و یاض اااه زاااادی نیفه 
،  لیاه اراقاد ضو ال سودناد در      نا ت یاا ساقای اراقاد   

، یاادم   هباذ رقد  او   ضوعاگ خصامانه داشاهه ساشاند     
ضا  آیااد یکاا  ا  ارااقاد ساه نااام ساااد  ضیق ایاا  سچااه   
خقم آساد سود سدلی  ایام  اه ازا م یادای   اقد  ساود       

ینقطگ  ق یا ساود و حادودأ دوی ات و ینجاا       ه رو   
نفااق او را  ااق وم ضاا   قدنااد و ایاام وعاا یت سااقای  
 لیه ارقاد  اه در آ  نا ات سودناد سایاد حهماأ ضوعاگ       

، در  ضاا  گقرهنااد و ساااد  را  ااق وم ضاا   قدنااد    
عمم دو د اهرا  دورسایم  اه روی  ام نصاب  اقد        
سودنااد ض ااهمقأ ریلمبااقداری ضاا   قدنااد تااا ا  ساااد   

،  سریقنااد  ااه ضاافدور و ار  ای زااا  ا اات  ازهااقاف
 ه او را در  اایت و ر اانه یاای  ثیال خاود نماایی       

، ساه زناوا  ض اق   اوخهه تاا       دیند و او را لاو   نناد  
،  ینااد  سااق زلیااه  ااا ضا  ضوعااگ گیااقی نکنااد    آدر 

    ااا ضا   ااه ایاام گونااه ن اابت سااه ارااقاد خااود زماا  
ض   ند چطاور ضا  تواناد آ ادی و دضکقا ا  یادف او      

 .ساشد

  موج سواری سازمان

 ضااان   ااه در  ناادا  اسوغقیااب سااودی  شااقایط  ناادا   
 س اایار سااد سااود و حهاا  نااا  خااال  اغلااب اوهااا  گیااق  
نماا  آضااد حهاا  یاام رو   ااا ضا   ااه ضاادز  خلااب  
ا ت نیاضد  قی سه سچه یاا سفناد  اه در  نادا  سودناد      
و اغلب سچه یاا ساه یاوای ییو اهم ساه  اا ضا  آضاد         

، آن ااا را سااه  گاافینی  ااا ضا  رد شااد سودنااد ولاا  در 
، ولاا  ینرااام تبااادذ ا ااقا     ناادا  رق ااهاد  سودنااد  

 ااا ضا  سااقای اینکااه ا  سچااه یااای ا اایق یاا م      
 ، تااکی   خااود  سکناد تبلییااا   یاادی  ااقد  سااود   

زااد  ای  ااه شااقایط ا ااارترا  یااا سقایاااا  یاهاات    
رق ااا سااود سااه  ااا ضا  ییو ااهند و س ااد ا  آ  آضدنااد   

وغقیاب و شاقوا ساه ز اوگیقی  قدناد       قاغ  نادا  اس 
و ا  نقطه ع ل سچه یا  اه ناه ض هاا  داشاهند و ناه      
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ن ایهااأ یاا  ا  ررااهم سااه  . یااول  سااقای اضااقار ض ااا  
هقارگا   ا ضا  ضم خودم ساه یااد  اور  یو ال ارهاادم      

رساا  ال ااجم احااب " ااه یکاا  ا  ایااا  آ  ایاام سااود 
 اه شاقایط  نادا  تاقییا      "اللیجب ضما یدزون  الیاه  

ادم نااه نلاات و خااواری در  ااا ضا  ننراایم     ضاا  د
چاو  ضام ضهأیا  نباودم اسهادای ورودم       ،را  ضجایدیم

 ، سااه  ااا ضا  ا  ضاام خوا ااهند  ناا  را یاا   ساادی   
گفهند سلا  نینات را یا   ساد ،      ، گفه  ضم    ندارم

 .تو نباید رکق    سکن  ضم خیل  س   ریعه  

    پولشویی

ا  اح ا اا    ا ضا  یموار  زاوام رقیبا  ضا   ناد و     
. سادهانه و یاام ضاقدم زاادی  اوی ا اهفاد  ضا   ناد       
    سااه زنااوا  را اات ضاااع   ااه اغلااب  اا  و ساایی  

یام   ۱۷4۱ض  دانند   م ساود یاادآوری  ان  در  ااذ     
انجمم خیقیه انرلی   سناام ایاقا  ایاد  اه  اا ضا  ا       
 ، یقیب و الت ا  ضقدم ایاقا  یاقف ح اام آن اا ساود     

اااکی  یقونااد  یااای  اخااانی ضاا   قدنااد در هباااذ ت 
وای  ساه ناام خاانواد  یاای شا دا و ا اقا و  ود اا         
س   قیق ت یوذ یاای   نا  دریارات ضا   قدناد و      
سااقف ازماااذ تقوری ااه  و سااه اسااط د ارتااای      

 .ا ادیبعی ض   قدند 

وهه  ایم ر اوای  ساا  آوردناد آهایاا  حمیاد ضاایقی       
و نقا  ارانا  ا  الماا  ساه زاقا  آضدناد و در آ   ضاا         

 : ضایوذ  ار سق  ساودم  اه ض اوول  آضاد و گفات     ضم 
سیا  ار  دارند و ساه ضام یام خودناوی  یاق ا  یاویق       
ناااضقی  دادنااد و گفهنااد سنااوی   ااه اینجانااب ضبلاا     
یکصد ضیلیو  توضاا  ا   اا ضا  دریارات نماودم و ساه      

سااقدم و ساایم  زنااوا  ییاام  ااا ضا  سااه ا ااها  سوشاا ق
یق اات خاانواد  یاای شاا دا و ا اقا و  ود ااا  سا   ق    

نوشااهم در یاام درهااق   یعاای  ااقدم و یمچناایم ایاام
ثبت یا  نوشاه  ایام یام نموناه  اه خاودم آناقا ساه          
زینااه دیاادم و لماا   ااقدم  ااه چرونااه ایاام  ااا ضا  

 .زوام رقیب  ض   ند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رجوی موجوی خیال پرداز و خود محور

  مرکز سمنانانجمن نجات 

 6292بهمن  29 سه شنبه

     رجنننوی بنننه خننناطر افکنننار قلننندر 

منشننانه ای کننه دارد و در رویننای بننه  

  ، پیروزی رسنیدن بنه سنر منی بنرد     

بینننش درسننتی از شننرایر     چننون

ننندارد و کسننی هننم نبننوده کننه وی را 

اخذه کند و منورد حسابرسنی قنرار    وم

دهد و اشنتباه بنودن کنارش را کسنی     

همننواره بننر  نتوانسننته گوشننزد کننند 

تحلیل ها و خیال بافی هنای صند منن    

   در یننک   .یننه  نناز خننود پابرجاسننت 

بر آورد اولیه اگر طنی اینن سنالیان از    

هر آنچه که بدسنت آورده و آنچنه کنه    

از دست داده در کفنه تنرازو بگنذاریم    

رجوی در یک کالم بازننده بنوده حتنی    

اگر نخواهیم گذشنته را منورد بررسنی    

ی کننه از قننرار بنندهیم همننین منندت  

 یکنناوااشننرف بننه لیبرتننی را کننند و 

ی یننرور د کنننیم خفننت و خننواری و رو

و شکسننت هننای وی کننافی   نیروهننا

اسننننت و ایننننن خودخننننواهی و   

خودمحننوری درمننانی بننرای رجننوی   

رجوی بهتنر اسنت کمنی    . نخواهد بود

هم از عقل خود بهنره گرفتنه و بجنای    

توهمات و خودمحنوری کمنی هنم بنا     

یننن واقعیننات دنیننا روبننرو شننده و ا  

واقعیات را در  کنند و تصنمیم عقلنی    

 !بگیرد و نه توهمی
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میلیننون یننورویی اتحادیننه اروپننا   22کمننک 

 برای اخراج مجاهدین از عراق

  انو  یاسیلیا  

  6292بهمن  62شنبه 

ضیلیاو    ۲۲اتحادیه ارویاا ازا م  اقد هصاد دارد ضبلا       
یورو سقای  مام ساه انهقااذ زناساق گاقو  تقوری اه        

 .ضجایدیم ا  زقا  سه  اور ثالا اخهصاص دید

 اقوی  سایم الملا  یایراا  ایا ا ر اان        سه گفار  
یاسیلیااا  ،  ااایت زقساا  رادیااو ض ااکو سااا ازاا م ایاام 

خااان  یانااا ییباشااکووا ر اای  ییواات    : خبااق اراافود 
نمایندگ  اتحادیاه ارویاا در زاقا  در دیادار اخیاق خاود       

، ساه   سا ضحمد شیاا ال اودان  و یاق حقاو  سااق زاقا      
ساقای  وی گفهه ایم اتحادیاه در سادد اتعاان تصامیم      

ضیلیاو  یاورو ساقای انهقااذ از اای       ۲۲تعصی  ضبل  
  گااقو  ضجایاادیم سااه  اااور ثالااا ا اات تااا سااه       
درخوا اات یااای دولاات زااقا  سااقای یایااا  داد  سااه  

 .ایم یقوند  یا   داد  ساشد

دولاات زااقا  سااه : و یااق حقااو  ساااق زااقا  نیااف گفاات
یمه ضواد توارقناضه خاود ساا  اا ضا  ضلا  درساار  ایام       

 .سود  ا تگقو  یایبند 

یاافار  ۳۱۱ال اودان  سااا ازاا م اینکااه سیاداد نیااف ضبلاا    
د ر سااقای انهقاااذ ایاام ارااقاد سااه خااارج ا   اااور      

، ا  زاادم ض االولیت یاا یقی    اخهصاااص داد  ا اات 
 اااوریای ی ااا  در یاا یق  از ااای ایاام گااقو  سااه 

ویی   ااوریای   اه ساه یاور ض اهمق نرقانا  خاود را        
     ا  وعاا یت  ااا نا  ایاام گااقو  در زااقا  ضطااقد      

 .ض   نند انهقاد  قد

در ایاام دیاادار  ااه شااماری ا  نمایناادگا  ییواات یااای 
دیپلماتیم نیاف در آ  ح اور داشاهند،  افیق آلماا  در      

تاام ا   ۱۱۱سیااداد ا  ضوارقاات  اااور  سااا یاا یق    
  ا  ضیااا  ایاام: ق داد و گفااتاز ااای ایاام گااقو  خباا 

تام ا  آناا  یایی ا  ایام در  ااور آلماا         ۱4،  ت اداد 
 . ندگ  ض   قدند

و ار  حقااو  ساااق زااقا  در سیانیااه یااای  اااسب خااود 
سق یایبندی خاود ساق ایاقای  اضا  توارقناضاه ضااهقم       

، تحت ن اار  یونااض  تأ یاد و انهقااذ      سا  ا ضا  ضل 
ایاام گااقو  ا  یادگااا  اشااقف سااه تاام ا  زناسااق  ۷۱۹7

را ضنطباب ساا ض یاریاای سایم     (  لیبقتا   ) یایرا  الحقیه
 .الملل  دان هه سود
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هنننا ضننند   بسنننیاری فرقنننه 

شخصننیت اجتمنناعی بننوده و   

کنننند  اعضنای خننود را وادار مننی 

هنای سنطپ پنائین بنه      تا شغل

منظور آماده نگناه داشنتن آننان    

بننرای انجننام کارهننای رهبننر   

تحصنننیالت . انتخننناب کننننند

عالی، یا برخنی اوقنات هرگوننه    

تحصنننننیالت، ضننننند ارزش 

 .شود محسوب می
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، کنندام  کنندام کنوانسننیون، کنندام جوامننع  

 ایرانیان و کدام دموکراسی؟

 92بهمن  24پنج شنبه افتخاری ،  -م

در یکاا  ا   ااایت یااای اینهقنهاا  سااا ضطلباا  سااا ایاام  
 : ایه شدمزنوا  ضو

کنوانسننیون جوامننع ایرانیننان : منریم رجننوی “

 .”برای دموکراسی

 ضااان   ااه ت اادادی ا  تنااد رویااای آضقیکااا سااق   دهیقاااه
 وسناد، ضاقی  ریاوی     یب  ضعالفات ساا ضا ا قا  ضا     

سه ضانند زقو م خیماه شاب ساا ی ساه و اط ساحنه       
یقید  و سا گاقد یا  آورد  یام  اقی ا  ضافد سریاقا        

آضقیکااای  و ارویااای  یاام نمااایی   سیکااار و زاا ف  
سااه را  ”  نوان اایو  یواضااگ ایقانیااا “ض ااعق  سااه نااام 

انداخهااه و سااقای ینااگ یلبااا  آضقیکااای  و ا ااقاییل   
 .ینباند دم ض 

ایاااا  در ایاام چ اا  و دو دهیقااه یااید چیااف تااا   ای 
سجف یم ورایا  ضهاداوذ ساقای گفاهم نداشات و رقاط       
سماننااد ییااد شااوض  سااا آ  ساادای خاای خااا  و     

 نااد  چناد  آور  یماا  حااقف یاای  را تکااقار ضا     
    ااه خااود  و یم ااق یمیاااه رااقاریی سااه ضااد      

،  خاااونت تااقور،:   اا  و یاانف  اااذ تکااقار نمودنااد  
، ضحقوضیاات ضااقدم ا  اضکانااا   ناادگ  و الاا     اااهار

” در ایاام ضیااا  ا ااهفاد  ا  زنااوا      .غیااق و الن ایااه 
سااقای ”  نوان اایو  یواضااگ ایقانیااا  سااقای دضو قا اا 

         یااام نماااایی ض اااحم ساااه انااادا   ای ضه ااااد و ا
      ساا  ضحهااوا ا اات  ااه ضجایاادیم در یاا  یماایم     

یانف  ااذ گ شاهه نااا  داد  اناد  اه ساا هاد و         و    
در  .هاضت س  هوار  ریباقا  آن اا تنا اب نداشاهه ا ات     

شاق ت   “یای  ا  ایام گاقد یا  آیا  اشاار  ساه زادد        
 .ا ت”  یصد یاض ه شد 

ر اد روی خااری  یاا     آنچه در آ  یل ه سه ن اق ضا   
و  ااعنقانا  ضفدسریااق یمیااار  ضجایاادیم  وم شااد  

در ثااان  یااید نااام و ناااا  و  ااعنروی  ا  آ  . ا اات
      یصااد انجماام ایقاناا  ویااود ناادارد و سااه چااا        

ی  ناام ساقد  ا  ایقانیاا  یام ریا ااری و      . نم  خورد
 .چیفی سیاهقتفویق ا ت و نه 

ساه ایام تجماگ نیاف ا  آ      ”  نوان ایو  “وس  ییااوند  
سااه ایاام نااوا   نااوا وسااله یااای  ا اات  ااه ضطلقاااه  

چاقا  اه  نوان ایو  ساه ضف اوم      . تجم ا  نم  چ ابد 
    ، گااقو  یااا و  واه اا  شاااض  گااقد یاا  آیاا  ارااقاد   

شاود  اه ساه اخهیاار خاود و آ اداناه        انجمم یاای  ضا   
ت نمایناد و  سقای یادف ضااهقم در یام یل اه شاق      

،  ، خقیااد  رااقد در آ  سااحبت ا  ایبااارا  تاااکی ت 
وزااد  و وزیااد یااای غاا ای  و یهاا  ضجااان  و انااواا   

 .دیرق ساج دی  یا نباشد

   در رواساااط  ” دضو قا ااا   “در ن ایااات ساااحبت ا    
رقهااه ای ضجایاادیم خلااب سیاااهق سااه یاام ض ااحکه  

، سلکااه یاااسوی  شاابایت دارد  ااه نااه تن ااا ضااقغ یعهااه
آیااا و چنانچااه  . دارد سااه ه قااه وا ضاا   ضااقد  را نیااف  

ضیلیااو  یااا سنااد و تبصااق  ضثباات در  لمااه دضو قا اا  
تااوا  یکاا  ا  آ  یااا را سااا   ویااود داشااهه ساشااد ضاا  

یقگونه عقم و  ور یا   اه شاد  ساه ازمااذ و ررهاار       
    ینف  اذ گ شهه ضجایدیم چ باند 

سااه هاادری ایاام نااوا نمایاااا  سازااا تم ااعق و      
ض اا ود و ضااقی   ض ااحکه ضجایاادیم و سعصااوص   

ریوی شاد  ا ات  اه  اعنقان  ضاقی  را در یام رو        
    ااایت ضجایاادیم سقداشااهه و سااه  اااهه س ااد ا  آ  ا
” مخاود  ااه  “روایاا  نفدیام ساه یقایم      داد  و یا سه

 اه البهاه ینجاا  و  اه     )  آ  ینجا  و دو نفاق در اشاقف  
  دیرااق زلاا    را یااایرفیم نمااود  و سااار  ( نفااق سودنااد 

و ایله ا  دولات زاقا  و  اا ضا      نمود  اناد تاا سادیم    
 .ضل  ساج خوای  نمایند
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دیدار با خانواده هندایت محمندی از اسنیران    

 دربند فرقه رجوی در شهرستان بهبهان

  انجمم نجا  ضق ف خو  ها 

  6292بهمن  69شنبه 

از اااای انجمااام نجاااا  شااااخه  ۶/۱۱/۶۲ضورخاااه 
خو  ااها  سااا خااانواد  یاادایت ضحماادی ا  ا اایقا      
درسنااد رقهااه ریااوی در ش ق ااها  س ب ااا  و در ضناافذ 
  شعصااا  آهاااای ض ااال  ضحمااادی داضااااد خاااانواد   

 .یدایت ضحمدی دیدار  قدند

در ایم دیدار از اای انجمام نجاا  عامم تااکق ا        
ض مااا  نااوا ی خااانواد  آهااای ضحماادی سااا سیااا       
ضعهصااقی ا  وعاا یت ر لاا  ا اایقا  درسنااد رقهااه     
      ریااااوی  ااااا م در مااااا لیبقتاااا  گفارشاااا  ا   
ر الیاات یااای سااور  گقرهااه تو ااط از ااای انجماام 
نجاااا  و دیراااق دو اااها  یداشاااد  در  ااااوریای  

  قا  درسناااد ا  ا اااار  ضعهلااال ساااقای ریاااای  ا ااای
یمچنایم ساا   .ریوی یاا را ساه ایا ا ایااا  ر ااندند      

اراااای ضاییاات خیاناات  ارانااه ریااوی زماا  وی      
اضاااق انهقااااذ  درخصاااوص  ارشاااکن   اااالیانی در 

از ای خاود ساه خاارج ا   ااور زاقا  را یام زما         
  .عد ان ان  توسیل  قدند 

آهای ض ال  ضحمادی ساا تااکق ا  ت شا ای از اای       
ند یدر و ضاادر یادایت وهها  در هیاد حیاا       انجمم گفه

سودنااد خیلاا  انه ااار  ااایدند تااا شاااید یکبااار دیرااق   
سدای ی ق و ناو  خقد ااذ خاود را ساانوند اضاا دریا        
ا  یم تمااس آن اا  اه حاداه  خباق  ا ضه  خاود را        

 .سه ضا و یدر وضادر  سدیند 

 ارااقاد را سااه زااقا  سااقد و نماا  داناا  ریااوی  ااه ایاام
حب   قد رو  هیاضات در ضح اق خداوناد چاه یا اع       
سااه دذ شک ااهه و چاااما  انه ااار  اااید  یاادر و      

 ودی سااا ررااهم ه حااا  اضیاادواری  ساا.ضااادرا  آن ااا دارد 
زقا  ساقای یمیااه ا  شاق ریاوی نجاا  ییادا        آن ا ا 

     ننااد و سااا  اضیاادوارم  ااه شااما در ض هااا  س اادی     
  .سقای ضا سیدورید خوس   خبق

از ااای انجماام در یا اا  سااه سااحبت یااای آهااای    
   ضحماادی گفهنااد ریااوی سااقای ر ااید  سااه ایااداف   

یماگ  اقد  از اا در زاقا  و در      رقهه ای خود س اد ا  
 ما یاای خاود اوذ ساا  ااید  حصااریای نینا  و       
ساا   ریفیک  ارتباط آن ا را سا دنیاای سیاقو  هطاگ  اقد و    

قد تااا یااق آ  چااه  اا   اا  تاا    اا ت دیااد و راااار
 خداونااد در نیاام و عاامیق ان ااا  ازاا  ا  زایفااه ،    

ان اانیت ن ااد     ، رق ناد و  ، یم اق  ، ضادر زاب سه یدر
رقهاه خاود را    سایم سباقد تاا سهواناد ارکاار      آن ا ا  سود در
ضیااف آن ااا ییاااد   نااد ریااوی حهاا  هاادر   نیاام و در

 .آن ا  لب  قد  اخهیار و اراد  را ی  ا 

دزایااای دروغیاانی ساا  شااقضانه وی زلیااقغ  تماااض  ا
ساا شاقایط   اه     خانواد  را  انو  ر ااد ضا  دان ات و   

  سیاااا  أاز ااا یاااق  سویااود آورد  ساااود یق ااادام ا  
اح ا اا  خاود را ن ابت ساه خاانواد  ، یادر        زوایل و
ریااوی . نداشااهند  ای درتاااکی   رقهااه را و ضااادر 
یا  یا اع  ساقای ینایااتی نادارد       یمیم دنیا شیاد در

تا     ولا  ساا یمات و   . ه یای خود دارد رو  هیاضت 
  از ااای یداشااد  ا  رقهااه تماااض یمااه خااانواد  یااا و

 یمه ا یقا  نجاا  ییادا خوایناد  اقد ثانیااه      ریوی او ه
ا ایقا  درسناد تعقیاب  اقد       تماض  آ  چه ریاوی در 

  .د شد ناحیا خوای ا ت ضجدداه
 اازت یاوذ  ااید از اای      ۲ایم دیدار  ه سه ضاد   

ه اتفاا  خاانواد  آهاای ضحمادی اساقا       انجمم نجا  سا 
اضیاادواری  قدنااد  ااه سااا تاا   و ییریااقی یمااه     
خانواد  یا و از اای یداشاد  و ساه  مام ن ااد یاای       
سیم المللا  یقچاه  ودتاق ساا انهقااذ یماه ا ایقا  ساه         
ضکااان  اضاام و سااه دور ا  تاااکی   ی نماا  ریااوی   

 .رنف و ضحنت یمه آن ا یایا  سپ یقد
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نامه ای بنه دختنرم کنه سالهاسنت در فرقنه      

 رجوی اسیر است 

 ۱۷۶۲س مم  ۲۷چ ارشنبه 

  خدا لعنت کند رجوی و سرانش را

 !  م دخهقم 

اضیدوارم حالت خوم ساشاد یاق چناد  اه ضا  دانا  در       
ضحلاا   ااه ی ااه  خااوس  ویااود ناادارد ولاا  ناچااارم  
سروی   اه اضیادوارم حالات خاوم ساشاد چنادیم  ااذ        
ا ت  ه تاو را ندیاد  ام دردم را ساه چاه   ا  سراوی        
خداوند ل نات  ناد آ    ا  را  اه ضاا را داغادار  اقد        

 افق   سیمااری ساه زاقا    ، چند ساار ساا  لا  ضااک       
 ااقدم  ااه شاااید س ااد ا  چنااد  اااذ تااو را در آغااو    
سریقم ول  ایم ا  خدا س  خباقا  رقهاه ریاوی ساه ضام      
ایا   ندادناد  اه حها  یام دهیقاه شاما را سبیان  آیاا         
ایم یا ا  ان انیت سوی  سقد  اند آیاا ایام یاا ساه   ا       

ساا دذ شک ااهه سااه ایااقا  سااا    ضاام و .رحا  ضاا   ننااد 
، رقهه ریاوی و  اقانی چا  رکاق  اقد  اناد       . گاه  

رکق  قدند  ه ضالام ان اان ا ی اهند رکاق  قدناد  اه       
خادا ل نات  ناد ریاوی و      ، تو ا  سوتاه زما  آضاد  ای   

 ااقانی را  ااه اضیاادوارم در آینااد  نفدیاام نی اات و   
ناه رقاط ضام سلکاه خیلا  یاا را داغادار         . ناسود شاوند 

 ییبه یا  ساقای چا  و چاه یادر  یایی ایام       . قدند
آدض ای ا  خدا سا  خباق ضاناد  ای ضا  دانا   اه ا         
        دخهاااق  چناااد  ااااذ دارد و ض اااهمق  اااقاغ تاااو را 
ض  گیقد و ضام یاواس  نادارم  اه ساه او سادی  حیال        

نی اات زمااق خااود  را داری سااه تبااای  ضاا   ااا  و  
 ااقا   ااا ضا  در خااارج در س هااقیم ررااا  و آ ااایی   

م رکاق  دارند ساه  نادگ  خاود اداضاه ضا  دیناد ساه ایا        
 قدی  اه چاه رقیبا  ا  رقهاه ریاوی خاوردی این اا        
اگق ان ا  سودناد ساه انادا   یام  اق  او   ساه شاما         
آ ادی ض  دادند  ه یا  ایام چناد  ااذ یام تمااس       
تلفن  ساا خاانواد  ا  ساق هاقار ضا   اقدی و ا  احاواذ        

ضاام و ضااادر  و سعصااوص  . شااما یویااا ضاا  شاادی   
 دخهااق  نرااار ساا  ساابقانه ضنه ااق آضاادنت ی ااهی     
خود  را ا  رقهه تبای  نجاا  ساد  و ساه آغاو  گاقم      

  .خانواد  سقگقد 

 .دوستدار شما پدرت  الم رضا نوری 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرقه ها در میان ما

 مارگارت تالر سینگر: نوشته 

سقخااا  اوهاااا  اراااقاد ا  از اااای  ااااسب 

چااقا شااما » ، ننااد  ااه ضاا  االاذ  یااا رقهااه

ا  یااای خااود سلنااد ناااد  و ا  رقهااه   سااقراه

ساه ایام    ای  یید یا ا   ااد   «خارج نادید 

چااقا  ااه را هوریااای  ،یق اای ویااود ناادارد

ضه ااددی در نرااا  داشااهم یاام ز ااو رقهااه 

در اغلااب  .ی ااهند دخیاا در ا ااار  گااقو  

در  ااار یااید هیااد و سنااد ریفیکاا    ،ضااوارد

وی ااا   ااان  را اگااق چااه سقخاا  گق .نی اات

را ضاورد   نمایناد  ضا    ه     در یادا شاد   

اضااا در  . ننااد ضاا تنبیااه هااقار داد  و  ناادان  

 ااه و نیناا  سناادیای رواناا   ،ضااوارد ض تمااا

هق ا اات گ  ااهم آن ااا سااه ضقاتااب ضاااکل  

 .اند  نقی اسل  را ایفا نمود
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ننام و   ، در فرهنگ رجوی افراد بعند از منرگ  

 ! نشان دار می شوند؟

  انجمم نجا  ضق ف  منا 

  6292بهمن  67پنجشنبه 
دنیای ریاوی و تااکی تی یمیااه ساق زکا  ساود        
و ی اات و یمااوار  در ا ااهفاد  وام   یااا و یااق چیااف    

د  رقیناگ خاااص خاود  را داشااهه   دیراق تا    ااق  
ض مهااقیم وییگاا  تاااکی   ریااوی آ  ا اات  ! ساشااد

 ااه ارااقاد تاااکی   تااا  نااد  ی ااهند نااه هاادردان  ا  
و ایام  !  حما  آن ا ض  شود و نه ناام و نااان  دارناد    

د ااهور ض اا ود ا اات  ااه یمااه ارااقاد سایااد هپااه یااای 
 .خود را  ضیم سر ارند

در ضنا ابا  ریوی ا  تن اا   ا   اه سایاد        چو  او ه
زنوا  و القام ضهمایفی ساا  اایقیم داشاهه ساشاد رقاط      

ت قیاال و تمجیااد  سایااد شااع  ریااوی ا اات و سااقراه

نراو  سعات یاا در تااکی         اضاا . خاص ا  او ساود
ضا  شاود  اه      رقاط  ضاان  ا  آناا  تمجیاد و ت قیال     

در آ   ضااا  . هیااد حیااا  نباشااند  سمیقنااد و دیرااق در

شاقوا ضا   ناد ا       تا   ساند تب کاار ریاوی    ا ت  ه

ضوهاگ ا ات  اه     آ   !رقد راو  شاد  ت قیال  اقد      
ارقاد یام یقوناد  سافرت ا  ار شا ای ریاوی را یادم       

البهااه سااا یاام تاااسلوی هقضااف رنااگ و یاام . ضاا   اااد
اراقاد ضاقد  تااکی   ریاوی تاا وهها   ناد         !  هار  

ی اااهند ساااا تحقیاااق شعصااایت شاااا  ساااه آن اااا در 
خاور و   ی   گفهه ضا  شاود نقیناه وحاا  ضفات     تاک

  .سدیکار

 ااقی ض ااا    تاااکی   یمیاااه یاام   در واهااگ در
    حاا  ناااد  ی اات  ااه گااقد  آدم یااای سااد سعاات    
ض  ارهد و د هرا  ریاوی یماوار  تمااض  خقاسا  یاا و      
     نقاا  یااایی را سااه گااقد  ارااقاد سیچااار   ااا ضا     
ضاا  اناادا د  ااه ایاام شاایو  سقخااورد ضنحصااق سااه خااود 

  !ریوی ا ت 

یادم ی ت در سحاا یاای درونا   اا ضا  ساه اراقاد        
ضاا  گفهنااد تااا ا    ااه ض اا ود اینجا اات و نهوان ااهه 

در  !سه ت قا  ساقود ساه دلیا  ازمااذ نکاقد  شما ات       

     ایاام حاااذ سااود  ااه ارااقاد یمااوار  ضقصااق شااناخهه     
  .ض  شدند

نفقاتا  در  اا ضا  ناراعا  سودنااد و     ضاواردی ساود  اه   
، ضباحااا دیکهااه شااد  را  ااعت  در یقو ااه سحااا یااا

هبوذ ض   قدند در ایام حالات ساود  اه ساا رحاشا  ا        

  آنااا  ا ااهقباذ ضاا  شااد و انااگ خیاناات سااه آنااا     
حاااذ یماایم رااقد اگااق در یااا    . چ ااباند  ضاا  شااد

چاه ت قیال یاا    اه ا        ا  د ات ضا  داد    یانی را

 ناد    زلات ایام ساود  اه راقد وهها         !وی نم  شاد  
قد ضیا  سادیکار  اا ضا  ساشاد و وهها  ضا       مااه  ا ت دا

یااا  اااهه ضاا  شااود  ااا ضا  سااقای ایااداف رقهااه ای  
یاا  یلا ااهفاد  تب خااود  ، ا  رااقد ا  د اات ررهااه  ااوی

  .خود  را داشهه ساشد

ض ن   نادگ  در د اهرا  ریاوی ا  د ات داد  یاا        
چایلو اا   در ضنا اابا  ریااوی یااق  ! ارااقاد ا اات 

نمایااد و ا انیااب و حااقف یااای ضفاات ض اا ود را تا یااد 
ض   اقد در تااکی   یاا داشات و ساه زناوا  یهکا         

 وسیااد  و خااقد  ااقد   ااایقیم ا  وی    ا  وی سااقای

سطوریکااه در ساایم ارااقاد سااا     .ا ااهفاد  ضاا   قدنااد  
  ضا  گفهناد ضاا یا   اهار  شاوی  تاا        یا  تم عق ساه 

  !ضورد تویه هقار گیقی  
در تااکی   ریاوی و گاو  داد  ساه      یق چند ساود  

اراییل  ق  قدگا  ساند ریاوی ساقای اراقاد درسناد یاق      
رو   ا  ضقت  عت تق ا ت ولا  ساا ایام حااذ سایاد      
ا  ریااوی یق ااید اگااق ضااقد  در را   ااا ضا  و سااه     
اسااط د آرضااان   ااه تااو ضاادز  آ  ی ااه  ضایااه     

و در اوج ساود  ا ات یا  چاقا خاود  ایام را        ارهعار
   اه  اقور تماام آ   اهار  یاا ساشا  و       سق نم  گفین

سااقزک  ضثاااذ ضااو  ا  ایاام  ااوراس سااه او   ااوراس  
ضا  خاافی و ایاام یااا  نااچیف  را حفااآ ضاا   ناا  و   
 اینرونااه در  م خااود ررهااه ای و سااه ایاام  ناادگ      

 !رهت سار در را  آرضا    ای  ا  یایا  نم  دی  
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خنناطرات تکننان دهنننده از مناسننبات فرقننه  

 عبدالحمید هاشمیرجوی از زبان 

  انجمم نجا  ضق ف ای م

  6292بهمن  64دوشنبه 

در  ااا ضا  ضجایاادیم یکاا  ا  شاارقدیای شااکنجه و  
ان اان  یاق  ا  ایام     یا لرد ضاذ  اقد  ار   یاای   

ا ت  اه ساا حاد ا ثاق تاوا  ساه ضاارم  نا  و ضاه            
 قد  ندای خفهاه او را خااضو   اقد   اه ساقغ  آن اا       
نهااوا  ا  خااود،  اانی و وا اانی ناااا  دیااد سااقای    
یماایم ضن ااور س ااد ا  انقاا م ایااد ولو یم و ا دواج    
ضصااالحه  و غیاااق شاااقز  ض ااا ود و ضاااقی  هجاااق  

م ض ااا   ز اادانلو  ااق وم از ااای سااا تحاات زناااوی 
 ین ااا  شااایوا و گ اااهق  خاسااا  در رواساااط و   
ضنا اابا   ااا ضا  داشاات و اگااق   اا  نماا  خوا اات 
در  ااا ضا  سمانااد و ا  رواسااط و ضنا اابا  آلااود  سااه    
 یا اات ریااوی خاا ص شااود سااه او ضااارم راسطااه    
ین   ض   دناد و ساه  ور ا  او اض اای ضا  گقرهناد تاا       

  ننااد و دیرااق سااه ت ااارض و خااقدسااا ایاام حقسااه او را 
  .تقاس  سا  ا ضا  و شع  ریوی اداضه ندید

یااام  اااقی  ل اااله   ۱۱تاااا  4۶در  ااااذ حااادود 
نا ااه ای یااقچ   ااا ضا  در یایرااا  ساااهق اد   ااه در  
حاشاایه سیااداد سااود سااق گاافار شااد  ااه یبااب ض مااوذ   
شااق ت در آ  سااقای یمااه از ااای ایباااری سااود و      
 ااازه ا و رو یااا آ  نا اات اداضااه داشاات  ااه راااار  

یااور خاااص هاساا  توعاایا   ه ساا روحاا  و رواناا  آ  
      نی اات آنچنااا  در ایاام نا ااه ا سااق  ااق از ااای       
ض  ریعهند و ساا رحاشا  و ضاارم  د  خاورد و خمیاق      
ضاا   قدنااد و آ  نا ااه ا گ شااهه سااا ض اا ود ریااوی  
سود در یران ا و د اهه یاای ضعهلال تحات  قیق اه       
 نا  شاورای ریباقی یاا یماا  شاکنجه گاقا  درساار        

یااوری سااود  ضااا  و ضکااا  ریااوی اداضااه داشاات  ااه 
سااقای آدضاا  نااا آشاانا و غیااق هاساا  ر اا  سااود و ا ثااق   
نیقویا دچاار  اقدرد یاای شادید و سیماری اای روحا        

  .شد  سودند
یق ز وی سای ه  سلند ض  شاد و ساا گافار  ضکهاوم     

و  ااار   سااه انهقاااد ایباااری ا  خااود  ضاا  یقداخاات  

نکقد  و  قد  خاویی را ساقای یماگ ساا گو ضا   اقد،       
نا ت یا  ه رقضاند  نا ات ضام  نا  ساه ناام      در آ  

رقد  ه یام لماق ساود چنادیم ساار گافار  نوشاهه  اه         
هبوذ ناد  ه سا رحاشا   ناا  رقضاناد  و یماگ ضوایاه      
شاادم تااا ایاام  ااه آ  رو یااا یوشاانگ دود ااان   ااه  
گماشااهه  نااا  شااورای ریبااقی و یکاا  ا  شااکنجه    
گااقا  سااود ضااقا ساادا  د و ا  ضاام خوا اات گاافار     

می   ن   ه ساه او گفاه  ضام یاق چاه ساود       خودم را تک
ا  خودم سیاا   اقد  ام و دیراق چیافی نادارم و د ات       

  .ا   قم سقدارید
یوشنگ دود اان  گفات  اه یام گناا  ین ا  داری       
 ه ننوشاهه ای آ  را حهماأ سناوی  و در یماگ سعاوا       
 ه خیل  زصابان  شادم گناا  نکاقد  و توساه و ناداضت       

د ضجاددأ  اقم ریعهناد    و انهقاد ا  خودم اضا رو یای س ا 
و سا ضافدور و یا ادار و سا  شاقف خطاام  اقدن  ضاقا        
تحت راار  یاادی گ اشاهند تاا ایام  اه ضجباور شاوم        
آ  ناضااه و گاافار  ایباااری را سنوی اا  و سرااوی  ضاام  
سااا راا   نیااقو راسطااه ین اا  داشااهه ام در حااال   ااه 
خودشااا  ضاا  دان ااهند ایاام راسطااه و حااقف ا ا ااأ    

جباور  قدناد چنایم گفارشا      واه یت نادارد و ضام را ض  
    آ  د اات را سنوی اا   ااه حااداه  سااقای چنااد رو ی ا  

 ااگ یااا خاا ص شااوم و ایاام نا اات یااا ی ناا      
 . نا ت یقچ  

حدودأ دو ال   ه ضاای  یاوذ  ااید و چناا  ر اای      
  أ  ایجاااد  ااقد  سودنااد  ااه یااید  اا  یااق  اخهنااا

سحبت سا نیقویاای دیراقی نداشاهه ساشاد و در یماا       
یایرا  سااهق اد   اه ه امه  ا  آ  را یادا  اقد  سودناد       
و تحت تاداسیق چناد حلقاه ایا  ارتای و اضنیات زاقا         
       ساااود اهاضهراااا  شاااع  ریاااوی ساااود  اااه دارای    
 وله یای سفرت و  یاادی ساود و آناان   اه دیراق آم      

سودناد، آناان   اه     ا   قشا  گ شهه ساود  نادان   اقد    
تحم  ایام یماه رااار  اا ضا  نداشاهند و در گقضاای       
تاس ها  زقا  سادو  یاید و ایله  قضایاا  ضحباوس      
و در  ااازا  ضعهلاال  نااا  یااار شااورای ریبااقی      
       یماااقا  شاااکنجه گاااقا  ضاااقد  اااا ضا   قانااااا   
ض  ررهند و سا راار روانا  ساا  و  هام  ااری ا  آناا       
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تصاامی  خودشااا  سااقای یاا یقای  ضاا   قدنااد  ااه ا   
  .خقوج ا   ا ضا  ضنصقف شوند

 چنااد ضااای  ا  زملیااا  سااه اسااط د ضقواریااد یااا      
در ت تق یما  زملیاا   ُقد اا  گ شاهه ساود خیلا       
ا  ینایه ااای ضجایاادیم زلیااه ا ااقاد زااقا  سااه یاا     
ریعهه سودم و سطور خااص خاودم یا   ُاقد ساودم ایام       
ه رنااف ضااقا سیاااهق  ااقد  سااود و خیاناات ضجایاادیم ساا  
  ش اریایاااا  را سیاااهق و سیاااهق حاا  ضاا   ااقدم و   
ضاا  دیاادم  ااه ضجایاادین   ااه دازیااه ریبااقی تمااام  
اهلیاات یااا و حمایاات ا  آن ااا را داشااهه و شااع       
ض اا ود ریااوی در سااام ایاام چقناادیاتی  ااازه ا و    
 ااازه ا  ااعنقان  و تبلییااا  دروغاایم داشااهه سااود و   
ا نااو  یااق چااه  ضااا  ضاا  گ شاات حقر ااای وایاا  و 

و وهها  ا     آرضان اای  اانسی را ضا  دیادم    زبا او و 
   نیقویااای ضجایاادیم  ااه در ه اامت ر ضاا  سودنااد     
ض  شنیدم  ه چطاور ا اقاد را  یاق شان  یاای  ریا        
له و لورد  ض   قدناد دیراق تحملا  تماام شاد  ساود و       
ضاند  در  اا ضا  ساقای   ااسوس شاد  ساود و  لا  ساا        
 خودم ور ض  رراه  تاا چکاار  ان  و ساه زلات تبلییاا        
ضجایدیم ا  تصمی  ساه راقار و رراهم ساه ایاقا  دل اق        
داشه  و تبلییا  ض   قدناد ان اا ازاداضت ضا   نناد و      
غیااق  در حااال   ااه شاانید  سااودم  ااه ایاام تبلییااا    
    حقراا  سیاااهق نبااود ، اضااا تصاامی  گااقره  یاایی       

 ناا  سااه   رقضاناد  ام سااقوم وهها  سااه اتااا  رقضانادی    
و سااه او گفااه   نااام  اا ی  ا  لاااکق چ اا  و دو ررااه 

ض  خوای  ا   اا ضا  ساقوم  اه یماا  دم ساا رحاشا        
و  لما  ر یم سقخاورد  اقد و اناواا ضار  اا ساه ضام       
 د  شد  ه تو ر یم  ی اه  و رو اق ییکاا  یاا ر یا       

و و اط  نادارد ضاقا ضاه   ساه ایام        ا ت یا ضجایدیم
 ه یا ادار ی اه   اقد و ساه ضام گفات  اه  اا ضا          

و را ساه ا اهعبارا  زاقا     ضل  در زقا  نی ات و ضاا تا   
ض  دیی  و وهها  آ  را شانیدم اوذ تاقس ساقم داشات      
و در یااوام آ     رقضانااد  گفااه  ضرااق نماا  گوییااد   
آضااد  سااه ضجایاادیم  ااعت ا اات ولاا  سااقای ررااهم 
دریا یمیاه سا  ا ت ی  چاقا ساا ضام ایام سقخاورد را      
ض   نید و آ     سا دیاا   ال  اقد  گفات اا  ضاا      

      در  ضااا  ینااگ ی ااهی  و ایاام یااور تااو سقخااورد     
تاو ازادام ا ات یاا ایام      و  فای  ض   ن ، و سقید  ای

و   و تماااض  تناه ااا  خااود را سنوی اا  ااه توسااه  ناا 
دنباذ  اریایت و یا یمایم  اه گفاه  ساا شانید        یسقو

ایاام  لمااا  و حقر ااای ض نااا  اتااا  را تااقم  ااقدم و 
ساه ا ایاارا  ررااه  و چناد رو  ازهصااام غا ا  ااقدم و     
یید چیفی نعاوردم و چنادیم نفاق ا  رقضانادیا  ضاقد      
را  ااقاغ  رق ااهادند  ااه یااایما  شااوم و غاا ا سعااورم 

ناام  ا ی    ول  روی حقر  ضاندم تا ایام  اه  نا  ساه     
ضقا سدا  د  ه ا  رقضانادی  ضحاور آضاد  ساود و گفات      
اتمام حجت سا تو ضا   ان  ا   ماا یاو ا  و  اا ضا       

و یاا ضاناد      ضل  خبقی نی ات، یاا ا اهعبارا  زاقا     
در  ااا ضا  و ضاام یاا   ااه ضاا  دیاادم ررااهم سااه      
ا ااهعبارا  زااقا  وحاااهنام تااق ا اات و یااان  را در  

اضیاد رو ی  اه ا      ندا  زقا  ا  د ات خاوای  داد ساه   
 ندا  ضجایدیم ی  خا ص شاوم  وتاا  آضادم و س اد      
ا  آ  ض ولیت خودم  اه اضادادگق س اداری ساود ا  ضام      
گقرهند و سه ه امت سانف  ی نا   اار غا ا و تو یاگ و       
 الم غ ا خاوری رراه   اه ا  سابا تاا شاب سای اه         

و گ شاهه   آنجا یا  ضا   نادم ولا  چکاار ضا   اقدم      
هه یاا   یااق  نهااقذ سااودم و ا  آ  سی اات و چ ااار  اااز

ضم تا آ  ضوهاگ ا  یاید چیافی  ا  نر اشاهه ساودم و       
ضث  یم سقد  سقای آن اا  اار ضا   اقدم ایام وعاگ را       
،  داشااه  و چااار  ای یاا  در یلااو خااودم نماا  دیاادم  

رقط دزا ضا   اقدم  اه خادای سافرت در آیناد  یام        
  .رای  یلوی ضم سر ارد

سااه گفااه   ااه در زملیااا  سااه اسااط د ضقواریااد  ااه  
زملیااا   قد ااا  ض ااقوف سااود و خااو  خیلاا  ا      
 قدیااا تو ااط ضجایاادیم سااه ناااحب ریعهااه شااد در    
ضحااور یکاا  در شاا ق یلااو  ض ااهقق سااودی   ااه       
ضجایاادیم در ه اامه  ا  یایرااا  زقاهاا  یااا و ارتاای   

ققار داشااهند و یماایم یااور در چنااد نقطااه  هزااقا  ا اا
دیرااق و ضعصوسااأ در  نااار یاااد   فااقی سااه یلااو    

جایدیم دایاق شاد  ساود تاا  نهاقذ یااد        یایرا  یای ض
را سه ز د  داشاهه ساشاند و یکا  ا  یمایم یایراا  یاا       
ضه لب سه ضحور یک  سود  اه ت ادادی ا  نیقویاای ایام     
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ضحااور در آ  سااه و یفااه خاادضت ر ااان  سااه ارتاای    
زااقا  و ساادام ضااایوذ سودنااد و در آ   ااال ا ضاام در  
س ااداری ضحااور و یکاا  ا  ه اامت یااای آ  سااودم و   

ساقای نر باان  شابانه ساه آنجاا ضا  رراه  و ساه         س  أ 
زلاات  مبااود نیااقو یق اان  خاادضات  یاا  را سااه  ااار   
گقرهااه سودنااد و  ااعه   ااار رو انااه و ضاااقت سااار سااه 
یااای خااود و نر بااان  را یاا  سااه آ  اعاااره  ااقد     

  .سودند
سه د هور شع  ض ا ود ریاوی  اه هبا  ا  زملیاا       
ضقوارید در نا ت یم ا  ساادر شاد  ساود، یاق  ا        
      سااه یایرااا  یااا یاااد  تااقدد داشاات سای ااه   اااهه      

د و سای اه  تیقانادا ی ضا   اقدی  و ضا  گفات       ض  ش
حااب ا ااهفاد  ا   اا د را داریااد، و درنااگ نکنیااد و    
شااب ا سطااور خاااص سااا  مهااقیم شاام و یااا تقدیاادی  
شلیم  نید، شلیم یاا ض اهمق اداضاه داشات در حاال       

م تاقدد   ه در ایقاف یایرا  و  ناار یااد  زباوری ضاقد    
، و س ادیا ا  یمایم نیقویاا  اه ثاسات       و یا  ا م سودند

 ارشااا  نر بااان  سااود شاانیدم یاام شااب  ااه تاام ا   
ا ااقاد زقاهاا  را در  نااار یاااد  یلااو  سااه  فااقی را    
 اااهه سودنااد و سااقای توییااه نیقویااای خودشااا       
رقضاندیا  ضجایادیم ضا  گفهناد ایام یاا یا اداریای       

س یا اداری  ایقا  ی اهند  اه  یاق لبااس  اقدی لباا      
داشهه اند اضا واه یت زکا  آ  ساود و ایام یاا یماا       
ض ارعاایم زقاهاا  سودنااد  ااه سااق زلیااه دولاات و حاافم 
س ا زقا  و  لمای هیاام  اقد  سودناد و یمایم یاور       
یک  ا  ا قاد را ساه چاا  خاودم دیادم د اهریق  اقد        
سودنااد  ااه شااایدی سااق آ  سااودم، ا ا ااأ ضجایاادیم   

  م  ااقد زقاهاا  دروغرویااان  ساایی نبودنااد چااقا یماای 
نااه زماا   ساا  گنااا   ااه لباااس یا ااداری نداشاات و  

خصاامانه ای داشاات، ضجایاادیم یاا     و یاا  ضااقد   
 ااق او ریعهااه سودنااد و در یادگااا  یلااو  در ه اامت   
 اغه ض ماا   اه یام هل اه ساود و هابپ یافی یایراا          

س ااهه در د اات زقاهاا  یااا و ر یاا  س ااا سااود  ا اات 
ای ضجایاد  ضیا  یماگ ضجایادیم ناااند  سودناد و  ن ا     

سااا  فاای او را اضاااج خااود هااقار داد  سودنااد و یکاا  ا   
       رقضانااادیا  ضجایااادیم  اااه ضااام او را ساااه ا ااا    
نم  شناخه  ساا ت ادادی دیراق ساا  یاوی  ضا   قدناد        

 ااه س اادأ ایاام  ااقد ساا  گنااا  را تحویاا  ا ااهعبارا   
  .زقا  دادند
 ااه در هقارگااا  اشااقف سااودم  ااه سااود  ۱۷4۳در  اااذ 

ضااقا یمااقا  چناادیم نفااق ا  یرااا  یااای دیرااق را در    
دوسلک   ه در ه امت یناوس  هقارگاا  سقدناد و یاید      
چیفی ی  در ضورد  اری  اه سای اه  انجاام سادی  ساه      
ضاام نرفهنااد وههاا  وارد دوسلکاا  ساافرت شاادم  ااه در 
ه مت شمال  سود نیقویاای  یاادی چیاد  شاد  ساود و      

وتق و رقض ااای  یااادی روی آ  سااود  ااه  ی ااه   اااضپی
   رقضانااد   ااه اا  یااادم نی اات ا اامی چااه سااود   

و  اار    ییا  آضاد و گفات سای اه  یام ناضاه سنوی ا      
خاساا  نااداری  وههاا  ایاام ضوعااوا را شاانیدم  ماا    
تقس و اعاطقام و  اواذ ساقای  یایی آضاد،  اه چاه        
ناضه ای سنوی ا  و ضام درخوا ات نکاقد  ام  اه اا       

د  اناد و    رقضاناد  گفات ساقو یایی آ       ضقا اینجا آور
سااقادر تااو را تااوییا ضاا   نااد، وههاا  ررااه  گفهنااد     
سای ه  ناضه ای ساه خاوایق ه سا  و  اانم و ضجاا ی      
 ه ضم اسپ ا امی را ناانید  ساودم سنوی ا  ساا ایام       
ض اامو  اوذ احااواذ یق اا  خااانوادگ  و س ااد  ایاام  
 ه ضام شانید  ام ضاشایم خقیاد  خوشاحاذ شاد  ام و       

ه یول   اه رق اهاد  ساودی  اه ایام ضبلا  یاوذ        ایم  
 م  نباود  یااد یا  ساود ساه د اه  ر اید  و ضهااکق         
ی ااه   ااه سااه رکااق سااقادر  ی ااه  و ایاام را سااقای  
 ااا ضا  رق ااهادی در حااال   ااه نااه یااول  رد و ساادذ  
و . شد  ساود و ناه ضام خاوایقی ساه ایام ا ا  داشاه         

وههاا  ناضااه را نوشااه  تااا   ر میاادم ضجایاادیم دارنااد  
ذ شوی  و  ند  اا ی ضا   نناد تاا ضاد آ  و حقاه       یو

شااا  رو ناااود و وههاا  سااه    رقضانااد  ام گفااه  ایاام 
چه ناضه ای ا ات در یاواس  گفات تاو  ااری ساه ایام        

 مک اای سا     اه ایام   واه یت ایم ساود   . نداشهه سا 
شمار و سا  انادا   حافم س اا و  سا  یاای خااری         

داد     اا ضا سود  ه در هبااذ ضافدوری ساقای آن اا ساه      
ض  شد و ایام ناضاه یقا نا  و  اند  اا ی ی لا   اه        
ضااا را ضجبااور سااه آ  ضاا   قدنااد سااقای  یااو  اساا  
ه اایه ضااقاودا  ضجایاادیم سااا ر یاا  ساادام و دیرااقا  

 .سود
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نامه سرگشاده کانون ایران قلنم بنه اعضنای    

سازمان مجاهدین خلنق در کمنپ لیبرتنی در    

 عراق 

   انو  ایقا  هل 

  6292بهمن  64دوشنبه 

با سالم و عرض ادب حضنور تنک تنک شنما     

 عزیزان و دوستان قدیمی

 ال ساار  ناون   اه     أتویه سه شاقایط رقویاشا  و ت  سا 
سااه  ااا ضا  در آ  هااقار گقرهااه و یمچناایم سااا تویااه  

ضحاادودیت یااای   ااه در  مااا لیبقتاا  سااقای شااما   
زفیفا  سویاود اضاد  ؛  اانو  ایاقا  هلا   اه ضهااک         

  آشاد  ا  رقهاه ریاوی ضا  ساشاد ، سااق       ا  اراقاد یادا  
 قگااااد  ای خطااام سااه شااما    ای شااد  ااه ناضااه  

 .هار در رقهه ضجایدیم ضنهاق نمایدزفیفا  گقر

 !دوستان گرامی 

خیلا  ض اا   ساا یا      ضمکم ا ت ضا سا یکدیرق سق  اق  
تاوانی  ساق ویاود     اخه ف ن ق داشاهه ساشای ، اضاا ضا     

واه یاات یااای غیااق هاساا  تقدیااد اتفااا  ن ااق داشااهه   
 :سطور ضثاذ. ساشی 

اا آیا سیم ایاقا  و زاقا  ، آتای سا  و یایاا  یناگ       
 از م نرقدید  ا ت 

آیااا آتاای ساا  و یایااا  ینااگ ساایم ایااقا  و زااقا    
 شد ینام دار حکوضت یم وری ا  ض  

 اا آیا سدام ح یم  قنرو  ناد  ا ت 

اا آیاا  اا ضا  ضجایادیم تو اط آضقیکاا خلاگ  ا د        
 ناد  ا ت 

 اا ایا اشقف تعلیه ناد  ا ت 

    ضااا سااه زنااوا  دو ااها  هاادی  شااما ،  ااه البهااه رکااق 
، تصاور ضا   نای      ض   نی  ینو  دو اها  ضاا ی اهید   

ضااورد ن ااق شااد  سااا  ساادو  اینکااه      ۳در حااداه  
سعااوایی  وارد چقایاا  و چرااونر  آ  ساااوی  ، اتفااا   

 .ن ق داری   ه ایم اضور حاس  شد  ا ت

ی ن  ی  سادام ح ایم  اقنرو  شاد  ، یا   اا ضا        
خلگ   د شد  و ی  اشاقف تعلیاه شاد  ا ات و یا       

 .ضوارد دیرق ن ق شد 

    یااا  ساااحبت ضاااا ساااا شاااما زفیااافا  ، سقا ااااس  
واه یت یاای ساه وهاوا ییو اهه ضا  ساشاد  اه یاای         

 .سحا و تقدیدی در آ  نباشد

، آهاای   ، ضاا  اه یادضاا  ی ات     اگق شما یادتاا  ساشاد  
     ض ااا ود ریاااوی و خاااان  ضاااقی  ریاااوی یمیااااه   
          یااایی آضاااد  چنااایم شاااقایط  را غیاااق ضمکااام   

 :سا  ضثاذ ض   نی . ض  دان هند

 د ساالا و آیااا  ااا ضا  و ض اا ود ریااوی نماا  گفهناا  
 آتی س  سیم ایقا  و زقا  ضمکم نی ت 

آیا ریباقی  اا ضا  نما  گفات ارتای سادام ح ایم        
در ردیل چند ارتای اوذ ی اا  ضا  ساشاد و  اقنرو       

 نم  شود 

آیااا ض اا ود ریااوی نماا  گفاات، اگااق ی ااا  سجنبااد    
 اشقف ا  یای خود تکا  نعواید خورد 

 ولاا  یمااه این ااا و خیلاا  ضااوارد دیرااق سااق زکاا      
ای غیقواهاگ سیناناه ض ا ود ریاوی ساه وهاوا       تحلی  ی
 .ییو ت

 ا نو  چه ساید  قد 

 یق ی ضا ا  شما ایم ا ت، چه ساید  قد 

در  لیااه احاافام و  ااا ضا  یااای  یا اا   ااه وییگاا  
دضکقاتیم دارند یا ضا  خوایناد سرویناد ساه دضکقا ا       
احهقام ضا  گ ارناد، اولایم تصامی  در چنایم احافام و       
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یجاه و سقناضاه یایی سینا       ا ضا  یاای  وهها  ساه نه   
 .شد  نا   نم  شوند، ا ه فای ریبقی آ  ض  ساشد

سه ن ق شاما زفیافا  آیاا ایام خوا اهه  یاادی ی ات        
 ه ا  ض  ود ریاوی یلاب  اقد  چاقا سایاد رکاق  اقد        

یم وری ا ا ض  یاا یاق گوناه  لا  و       دولتضبار   سا 
ساا  زااداله  تن ااا و تن ااا  یااق یااقچ  ریااوی ضمکاام   

 ا ت 

 ایم در نیم ضا و شما یا گقرهه ا ت  چقا و چرونه

 آیا نباید ا  ایم حصار نین  خارج شد 

  م نی ت شاما سروییاد یاا ازهقااد داشاهه ساشاید  اه        
آهای ض  ود ریاوی ینایهکاار ینرا  ی ات، ولا  آیاا       
در ایم تقدیادی ی ات  اه سقناضاه وی ساقای ر اید        

 دولااتسااه ایااداف  ااا ضا   ااه در راس آ   ااقنرون  
  سود  ا ات ساا شک ات ضوایاه شاد       یم وری ا  ض

 ا ت یا حداه  یم تاخیق     اله دارد 

یمااگ سناادی “یادتااا  ی اات آهااای ض اا ود ریااوی در 
ضا  گفات یم اوری     ۱۷۹۱در  ااذ  ” یک اله ضقاوضات 

ا اا ض  در یااوذ یاام تااا دو اااذ  ااقنرو  خوایااد   
 .شد

خوم حداه  ه یه ایام ا ات  اه شاما و ضاا ا  آهاای       
راقد و اراقادی دیراقی    ریوی سعاوایی  یاایی را ساه    

ایاااا  و . سااقای ریبااقی  ااا ضا  ضجایاادیم سدیااد   
یم اااق  خاااان  ضاااقی  ریاااوی یااا  در  اااا ضا   
ضجایاادیم ساشااند، ولاا  رقساات را سااقای یاام دور     
چ ار  اله سه ارقاد دیراقی سدیناد تاا یادایت  اا ضا       
را سااق ز ااد  سریقنااد  آیااا سااه ن ااق شااما زفیاافا  ایاام 

 خوا هه  یادی ی ت 

ال   اه س اد ا  خلاگ  ا د و تعلیاه      ی  ا ناو  در حا  
 اضاا  اشااقف دیرااق سااود   ااا ضا  در زااقا  یااید    
عااقورت  ناادارد ؛ چااقا آهااای ض اا ود ریااوی و ضااقی   

 ریوی اسقار در ضاند  در زقا  دارند  

چقا سه یای ت   ی ات انهقااذ از اای  اا ضا  ساه      
      ااااور یاااای ثالاااا ، ساااقزک  در ایااام ض ااایق ا   

      گونااه  ااار شااکن  و  اانگ اناادا ی دریاا        یااید
 .نم   نند

 نیروهای گرفتار و دوستان قدیمی

رقضان  یاای   اه چنادی یایی در  ماا      سا تویه سه نا
آلبان  تو اط نیقویاای ضنهقا  شاد  ساه آنجاا ساور         
گقراات و سااا تویااه سااه یاادا شااد  ارااقاد  لیاادی در    
شااورای سااه اسااط د ضقاوضاات ن یااق آهایااا  هصاای  و 
ضحمااد رعااا روحااان  و ارااااگقی یااای یدیااد آهایااا  
ضصااداه  و ا اامازی  ییمااای  و یااادی اراااار و خااان  
زایفااه اهباااذ و  ااایق زفیاافا  ا   ااا ضا  ؛ ضااا ضطلااگ 
ت ی هی   اه ازهقاعاا  ییادا و ین اا  سیااهقی ن اب      

سااه شااقایط ضویااود  ااا ضا  ا  یانااب شااما ضهویااه    
ض اااوولیم  اااا ضا  ضجایااادیم و سطاااور خااااص ا    

 .شع  ریوی ویود داشهه ا ت 

 :سواالتی نظیر 

چقا اساقار سقضاناد  در  ااور ناا اضام زاقا  داریا           
تعلیااه  اضاا   ، حفااآ اضااواذ س انااه چااقا اشااقف را سااه

ا نکقدی  و س د ی  ت اداد  ما  را آنجاا نراه داشاهی  تا      
 ااهه   در ر اای ناا اضام زاقا     س  درااا و سا  گناا     

 شوند  

چااقا سااا  می اااریای زااال  ینایناادگا  سااقای انهقاااذ   
نیقویا سه خارج ا  زقا  ناه تن اا یمکااری نما   نای       

 سلکه سه نوز   ارشکن  و اخ ذ ویود دارد 

چقا تا هب  ا  تعلیه  اضا  اشاقف اساقار ویاود داشات      
ضاقی  ریاوی ساا اینکاه       ه نیقویا سه اشقف سقگقدناد و 

دان ت اشقف یاای اضنا  نی ات ساه دروغ ضادز        ض 
سود  اه اضنیات در اشاقف ساد سقاساق ا  لیبقتا  سیااهق        
 ا اات و سااه شااد  خااط سقگااات سااه اشااقف را دنباااذ  

 قد ولا  س اد آ  رای اه دلعاقا  و  ااهه شاد         ض 
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ارااقاد یااید ض ااوولیه  را نپاا یقرت و نرفاات یاا  آ   
   شد  اضنیه   ه ا   دم ض   د چ

چااقا س اااد ا   ااقوط سااادام  ااا ضا  ساااه ساااور     
ایو ی اایو  دولاات ضنهعااب ضااقدم زااقا  در آضااد  و در 
اضور داخل  زقا  دخالت ضا   ناد ؛ سطاور ضثااذ را        
نمایند  د هریق ض  شاود ازهاقاض ضا   ناد؛ آخاق ساه       
 ا ضا  چاه ضقساوط ی ات در اینروناه ض اای  داخلا        

 زقا  دخالت  ند  

یا  در  اوریه در تمااس ی ات     چقا سا گقوی اای ارقا 
و س اااد ا  یقیاناااا  اخیاااق در  اااوریه ساااه زناااوا    

 ضد  ا ت  آو  دولت  وریه در یایو ی 

چااقا و سااه چااه دلیاا  نیقویااا را سااه ازهصااام غاا ای   
 ایباری وادار نمود  ا ت 

ایط سحقاناا  و  ااواذ ا ا اا  اینکااه چااقا در ایاام شااق 
هاقار گقرهاه ضاقی  ریاوی      آ  ح ا    اه  اا ضا  در  

   در یاااری  س ااق ضاا  سااقد و سااه  اافقیای آنچنااان     
ض  یاقدا د و ض ماان  یاا و  اورچقان  یاای گ اهقد        
تحت زناوا   نفاقان  سایم المللا  را  ضا  انادا د ؛ و       
ض  ود ریوی ی   اه ضادز  ریباقی زقیادت  ی ات      

ساقد و یا اعروی ایام     ینو  در ضعفیراا  ساه  اق ضا     
  ض اابب اساال  ا  خااود شااقایط ا اال ساااری  ااه  

 ض  ساشد نی ت 

انبوی  ا  ایم هبی   اووا    اه ساه نیام شاما  د        و
و ا  ض ااوولیم تااا  یق ااید  ایااد  ااه نااه تن ااا یااید    
یا ع  نرقرهه اید؛ سلکاه سعاایق ایام  اووا   ضاورد      

 .انیت و آ ار هقار گقرهه اید

 دوستان عزیز

ضااا عاامم ا ااهقباذ ا  ایاام یمااه ی ااار  و شااجازت 
شما  ه در ضقاسا  ریباقی  اا ضا   اه ض ابب اسال        
ضاند  تاا  در زاقا  ی اهند و ساا ایام  یا ات یاای        
غلط خود ض  خوایناد یماه شاما را ساه  ااهم سدیناد       

ای هادگ  و ازهقاض ض   نیاد ؛ ضا  خاوایی  ساه شاما      
 .سرویی  ایم  ار  نی ت

ت ضویاود سایاد یادی تاق ساه      شما سقای نجا  ا  وع ی
خوشاابعهانه ریبااقی  ااا ضا  یاا   . ضوعااوا سپقدا یااد

نم  تواناد ساه ضانناد گ شاهه  الوذ انفاقادی و  نادا         
ضاا یا  ازهقااد داریا  یناو  ضحادودیت و حها         . س ا د

ضح  یای  ساقای هقنطیناه اراقاد در لیبقتا  ویاود دارد      
ول  ایم حصاار ریفیکا  آ  چناا  نی ات  اه شاما ا        

 .نیاییدی  آ  سق 

ضا ا  شما ض  خاوایی   اه سایی ا  ایام ایاا   ندییاد       
 ااه ریااوی یااا سعااایق ضطاااضگ شاایطان  خودشااا  سااا 

 .یا  و  قنوشت شما سا ی  نند

 دوستان عزیز

ضا عمم ضحکوم  اقد  یاق گوناه زملیاا  تقوری اه       
و حم   ضوشک  و خمپاار  ای ساه  ماا لیبقتا   اه      
  ا ضنجااق سااه  اااهه و ضجااقود شااد  نفااقا  ساا  درااا  

ضاا  گااقدد ؛ ا  شااما ضاا  یق اای  چااه   اا  ض اابب   
 اسل  ایم اتفاها  دلعقا  ض  ساشد  

آیا غیق ا  این ت  ه ریاوی یاا ساا  یا ات اساقار ساق       
ضانااد  در زااقا  و دخالاات در اضااور داخلاا  زااقا      

 ض بب اسل  ی هند  

و آیااا ازهااقاض  ااقد   ااا ضا  در ضقاساا  د ااهریقی   
یااام نمایناااد  در زاااقا  آ  روی  اااکه حمااا     
تقوری ه  سه لیبقتا  و  ااهه و ضجاقود شاد  نفاقا       
نی ت   و آیا سه ن اق شاما چاه   ا  ا   ااهه شاد        
شااما در  اااور زااقا  نااا اضاام و سااات   لیبقتاا   ااود 

 ض  سقد   

ا  ساا   ات  اه ریاوی یاا ساا ضعالفات شا       ا غیق ا  ایم
خااقوج ا  زااقا  خوایااا   اااهه شااد  یمااه شااما     
ی هند؛ چونکه سه خوس  ضا  دانناد  اه ساا خاقوج شاما       
    ا  زااقا  دیرااق نااه ا  انقاا م  اا ای  ضااقی  اثااقی     
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           ضاااا  ضانااااد و نااااه ا  آ  تاااااکی   ضعااااوف و  
ایااا  تاقس ا  ایام    . تار زنکباوت  و ا اهالین  ریاوی   

داد  یاادی ا  شاما   دارند  ه سا خاقوج شاما ا  زاقا  ت ا    
د ت سه نا رقضاان  سفنیاد و چ اق  اسال  ریاوی را در      
ان ار زموض  ارااای نماییاد ؛ سنااسق ایام ریاوی اساقار       
دارند  ه یماه شاما در زاقا  سمانیاد و  ااهه شاوید و       
 ایام ساه  اود  اقا  رقهاه و سطاور خااص ریاوی یاا          

 .ض  ساشد

 دوستان گرامی

انجماام ایااقا  هلاا  یاام سااار دیرااق عاامم  یضااا از ااا
حمایاات ا  ازهقاعااا  ه قضانانااه تااا  س نااوا  دو ااها  
هدیم   ه خیقخوا  شاما ی اهی  ا  شاما ضا  خاوایی       

عاا  خودتاا  یلاوی    سا گ هق  نا رقضاان  یاا و ازهقا  
 ااقا  رقهااه ضجایاادیم ای ااهادگ   ااقد  و سااه یااق    
شااک  ضمکاام خااود را سااه ضقاضااا   می اااریای زااال  
یناینااادگا  سق اااانید تاااا یاااق چاااه  ودتاااق ض اااای  
ینایندگ  و انهقاذ شاما ساه  ااور ثالاا حا  و رصا        

 .گقدد

ضااا عاامم آر وی س هقین ااا سااقای تاام تاام شااما     
ا  چنراااذ  زفیاافا  ؛ اضیاادواری   ااه یااق چااه  ودتااق  

 قا  رقهه ریاوی ریاای  یارهاه و  قنوشات خودتاا       
را خود در د ات گقرهاه و ض ایق  نادگ  آیناد  تاا  را       

شااما در ایاام . خودتااا  انهعااام  ااقد  و رهاا  سفنیااد  
ض اایق ضاا  توانیااد روی تاا   دو ااها  هاادیم  خااود 

شااما در یااق لح ااه و در یااق شااقایط  . ح ااام  نیااد
سااه آینااد   ضاا  توانیااد روی  ماام ضااا ح ااام  نیااد و

اگااق ضایاا  سودیااد ایاام رقهااه را تااقم  . اضیاادوار ساشااید
 نیاد ، اگااق یاا  ضایا  نبودیااد در ارویااا یاا یااق گوشااه    
ی ا  سه ر الیت خودتاا  ساا  اا ضا  ضجایادیم اداضاه      
دییااد، ولاا  ا   ااا ضا  ضجایاادیم ض ااهقق در زااقا  و 

 . ما لیبقت  خارج شوید

 .یفا رو  و سا آر وی ریای  یمه شما زف سه اضید آ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمیته روابر خنارجی پارلمنان عنراق    

ادن بننه پرونننده  خواسننتار پایننان د 

 شد (فرقه رجوی)سازمان خلق 

سنه شننبه   االعنالم العراقنی، بغنداد،    

 6292بهمن  22

، ا    میهااه رواسااط خاااری  یارلمااا  زااقا    
هااوای ضجقیااه و ضقننااه خوا اات تااا در یایااا  
داد  سااه یقونااد   ااا ضا  ضجایاادیم خلااب   

ایام  میهاه یمچنایم  اا ضا      . شهام سعاند
ایجااد شاد  در   ضل  ضهحاد را ض اووذ تااخیق    

روند اخاقاج ایام  اا ضا  ا  خاام زاقا  ساه       
 .شمار آورد

   ض اااووذ ایااام  میهاااه در ” زمااااد یوحناااا“
تصامی   »: تصاقیا  اقد    imnگفت و گو ساا  

اتعان شد  ضبنا  ساق اخاقاج  اا ضا  خلاب ا       
زااقا  سایااد ا   ااوی دولاات و یارلمااا  ایاام  

؛ چااو  در   اااور ضااورد سقر اا  هااقار گیااقد 
 ااا ضا  ا  خااام زااقا   سااورت   ااه ایاام  

اخقاج شوند اضاا را  حا  ضنا اب  ساقای آناا       
سااق وی ااه  ، ایاام ض اااله   ضاااع  نرااقدد 

ثیق خوایااد زااقا  در س ااد ساایم الملاا  تااأ    
 «.گ اشت

اینکه  ا ضا  خلاب تاا ساه اضاقو      »: وی ارفود
،  ااا ضا  ضلاا   در خااام زااقا  ح ااور دارد

؛ چااقا  ااه  ضهحااد ض ااووذ ایاام ض اااله ا اات
و  نهوان اهه را  حا  یاای    ایم  ا ضا  تا  نا 

 یااایرفین  ساااقای یناااا  داد  ساااه آناااا  در  
 «.ضکا  یای دیرق سیاسد
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یک بار رجوی بنه تاکیند گفنت بازگشنت بنه      

بند هنای پشنت سنر گذاشنته شنده انقنالب       

یعنننی انقننالب یننا شکسننت خننورده و یننا از  

 اساس اشتباه بوده

 21 شنننبه ، ، وبننالگ آیننندگان نننادر نننادری

 92بهمن 

ضنامن بنند هنای عبنور کنرده      ( ف)و این بند 

 است

حااا  ایاام رو  یااا ریااوی دوسااار  د اات تااوی ییااب  
 قد  البهه نم  دان  داضنا   اه یوشاید  ییاب دارد یاا      
ناه س ااد یاا  در راایل  و آ  زک ا   ااه ضااا دیاادی  آ    
سچه شلوار داشت داضام نپوشاید  ساود ی نا  دوتاا ی اق       

 . سر ری ، سچه سود  نه دخهق سچه 

  سااود  ااه اوعاااا خیلاا     دهیقااا  ضااان  " ف" سنااد 
سحقاناا  و اوعاااا تاااکی   س اا  ریعهااه و نااوم     
سحقا  ی  سه  مت خاود ضاقی  ریاوی و ض ا ود ساود      
و ایم سحقا  در  یاه یاا یم نباود سلکاه در سدناه و رد       
سااا ی تاااکی   و ایاام خااود سعااود سقااوذ ض ااقوف   

ه و شاانه ای ساود   ریبقی را نااانه ضا  گقرات و شااخ    
  اااید وگقنااه  یااه ضاا  تقیم ااه ریااوی سااقای سااا 

دزااوای ساایم دو  یااه یااا یم سااقای او ضاااکل  سویااود 
یاور   و نم  آورد ساا یام  اار  ااد  تااکی ت  یماگ      

شااد و از ااای  یااه یااا یم تااوا   اااید  و  یااق  ضاا 
یاای ریااوی را خاال   ااقد  را نداشاهند  یااه یااا یم و    
ض ااوولیم نیقو اا  سااه نااوز  یاام اتحاااد ناخوا ااهه را  

ا  وی را یاادف هااقار ضاا  دیااد ورد   ااه ریااسویااود آو
ریااوی   اا  نی اات  ااه دم سااه تلااه سدیااد و در ایاام 

را ناابی هبااق  نااد چااو   " ف " شااقایط سحااا سنااد  
 .  ی ن  شک ت ی ن  ا  ا اس اشهبا

در یمیم سحا یا ریاوی ساقای خاود یام  اق رصا        
 ااه  ت  ااه شااقایط اگااق سااه ایاام شااقایط ر لاا گ اشاا

 ااا ضا  در آ  هااقار دارد تن ااا را  سااقای او خود ااا   

ی ناا  ا   یمااا  شااقایط ا اات  ااه . ریفیکاا  ا اات 
داناای   ااه  سایاد ریااوی خود ااا   ناد اضااا یمااه ضا    

اااهق  نااد  ضانااد  سااه زمااق  ریااوی سااقای یاام رو  سی
 .د نفق را دم تی  ض  دی ۳۱ننرینی یق سار 

زبااور  ااقد  ساشااد و  " ف " خااود  ا  سنااد   او اگااق
رقدیاات و  اایی شعصاات خااود را  نااار ضاا  گاا ارد و 
سقای ر هراری  اا ضا  و ایام یماه ساداهت و رادا        

ایام   د ه ایم نیقویای س تکلیال  اال ا خاقج او  قدنا    
یام ضقادار یا  ساقای خاود  آساقو         ار را ض   اقد و 

 .د خقی ض 

آهااای ریااوی   اا  تااو را  یااق نکاااید  در  یااق هااقار 
ی ایت ا اات داری حاساا  خیاناات یااا و ویاام رقوشاا 

دنیاا ح ااام  هااام دار  ضراه آ  یمااه خیاناات را خاادا   
گاا ارد ضرااق آ  یمااه شااکنجه یااا و   ساا  یااوام ضاا 

گاا ارد  را خاادا ساا  یااوام ضاا  4۷ اااهار یااای  اااذ 
    ضرااق خود ااا  یااا و خااود  ااو ی یااا ساا  یااوام    
ض  ضاند ضراق ا  یا  یاشاید  خاانواد  یاا سا  یاوام        

ایهماااز  در ضاا  ضانااد  یااق سااود  تااو نداشااهم یایرااا  
سیم ضقدم ایاقا  ا ات ایام  یاق ساود  تاو تنفاق ضاقدم         
ایقا  ا  تو و  ا ضا  تو ا ت حاذ ساقای یام ساار یا      

زباور  ام   " ف  "  ه شد  سیا تو انق م  ام و ا  سناد  
و سقای یمیاه یمه را خا ص  ام اگاق واه اا خاود       

 ه ض  گفها  سااحب  ضاا  وا اط سایم ضاقدم       را یور 
را سعااق یمااه از ااای   آسااقوی یمااه  .. …و خاادا و

 ، وا  خیلاا  دیااق شااد   . ساهیمانااد  و یاا   ااا ضا  را 
را خااود  و ضااا  ااه  ااال ا  " ف " سقگااات سااه سنااد  

رو   . ر ماای  درا ااار  تااو سااودی  را خااوم خااوم ضاا 
سااه  یااق  اااید  ضج اامه ساادام را سیاااد سیاااور تو ااط 
        یمااایم سااااه  ضاناااد  در لیبقتااا  ساااه  یاااق  ااااید  

 .ر می   ض 

 ت مان سخت بی امان اسمرگ  ال
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مالقات بنا خنانم صندیقه بازرگنانی در دفتنر      

 انجمن نجات گیالن 

  انجمم نجا  ضق ف گی  

  6292بهمن  22یکشنبه 

ا  از ااای چنااد رو  ییاااهق خااان  ساادیقه سا رگااان    
 ر اااذ و ضااقتبط سااا انجماام نجااا  گاای   را در درهااق 

سااار   االأانجماام ض هااا   ااقد  سااودم و خبااق ت    
درگ شت ضادر ایااا  خاان  ض صاوضه سا رگاان  گلاام      

وساایه و درخوا اات ایاااا  و را دریاراات  ااقد  و سااه ت
 اایت   ح ب و یفاه ییاام ت الیه  یا  در    قیمچنیم س

و  ایاا ا یاا  سااد اضااقو . نجااا  ان کاااس داد  سااودی 
هبل  ایاا   اه حاضا  ناضاه ای سودناد عامم ضقای اه       

انجمم انزا  داشاهند  اه ساقف  انریم ایاا         سه درهق
ایم خادضت سق ا  و ساه هاوذ و ت  اد       نداد  ه  ودتق ا 

خااودم در را ااهای ریااای  خااوایقم ا   ناادا  ریااوی   
 .زم   ن  

ایاا  ساا شانید  خباق احهمااذ انهقااذ      در روند ض ها  
تمام ا قای درسناد  نادا   ااخهه و یقداخهاه ریاوی در      

  لیبقتااا  ساااه  ااااور روضاااان  درآیناااد  نفدیااام   
س یارخوشاااحاذ و شاااادضا  شااادند و ارفودناااد  اااه  

یا  گفهاه ساودم ضاا خاانواد  یاای         ه ییااهق  یمچنا 
یااور ریااوی زاافم   لاا  و چااا  انه ااار و دردضنااد ا 

 اایق   وام آرام را ا  چاااما  ساادیاافم داریاا   ااه خاا
ریوی سریاقی  و ایاا   نادیی   اه  ماا را  ال ااسب        ر

  سهوانااااد درزصااااق ارتبایااااا  و تکنولااااو ی سقتااااق 
ان ان ای  را اغفاذ  اقد  و درخادضت یاا  یلبا  خاود      

  .داشهه ساشد
خان  سادیقه سا رگاان  ا  رقینریاا  آگاا  و روشانفکق      

ریااوی سااا در اا  زمیااب ا   اااخهار رقهااه گقایانااه    
 ااالیا  ا اات  ااه سااقای ریااای  خااوایق  ا  چنراااذ  

 نااد و البهااه هلاا  س اایار روا  و   ریااوی تاا   ضاا  
چااه  شااود سااه وعااود یااق روشاانرقی دارنااد  ااه ضاا 

را ساه زیاا  ساه تماشاا      تماضهق درضهم ناضه یای  یاق آ  
  . و خواند نا ت

 ینامه به طاهره بازرگنانی عضنو اسنیر لیبرتن    
  تقیمسنام س هقیم و دو ت داشهن  

    م روس  یا 
خااوایق زفیاافم  ااه  ااال ای ضهمااادی سااه ایبااار دور ا  

واهااگ سااا   در. خااانواد  زمااق زفیااف  را س ااق سااقدی   
خودخوای  یا و  ورگاوی  یاای یا د ض ا ود ریاوی      

خااود  را ین ااا  و شااما را لبااه تیاا     ااه خفااا  وار
  .ضقت هقار داد  ا ت ؛ سه یدر دادی 

ادی ا ات  اه تا       اال ای  یا  . خوایقم روس  یا  
 ن  تاا تاو را ا  د ات ض ا ود ریاوی خونعاوار و        ض 

        اینجاااا درگااای   ساااا  . خودیق ااات نجاااا  سااادی   
ی  سندی ای شما در انجمام نجاا  گای   آشانا شادم      

را سااه ( یوضااا یااو  ) و چناادیم سااار  اا    ااقدم ضااادر
زقا  ساه دیادار شاما سیااورم ولا  ضها افانه ساه زلات         

شاما سیایاد    نهوان ات ساه دیادار   ع ل ی م   سیماری و
وی ر ااامان  اشااکبار در انه ااار دیاادارو ضها اافانه سااا چ

 اااحقگا  رو    یباااای زفیاااف   اااه توساشااا  ؛ در 
 ساااه  شااهارت ولاا  ضاام سااه او سااه دیاادار ۲۷/۶/۱۷۶۲

یقف تاو سو ایدم و گفاه   اه      هوذ دادم و رویی را ا 
تاا آخاقیم لح اه ای  اه      حهمااه ( یوضا یو   )ضادریو  
آ   ناادا  و  سااد  دارم سااقای نجااا  روساا  ا  یااا  در
  .را  ضاریای  ریوی ت   خوای   قدی نم

  ضاام شاامار  یمااقا  خااودم را سقایاات . خااوایقم روساا  
ض  نوی    ه اناای اهلل یا  ساقای شانید  سادای تاو      
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و ت   سقای نجا  تاو و انجاام وسایت ضاادر؛  ااری      
  .انجام داد  ساش  

ساا سادای ضاادر    حه  یام ناوار  ا ات دو ااذ هبا       
( یوضاا یاو     )سقایت رق اهادم  اه درتماام ضاد  ضاادر     

 نااد  ااه ایاام چنااد  اااذ      ا تااو درخوا اات ضاا   
او  آخقزمق  را در ناارتو ساه یااد لح اه یاای   اه ا       

دانا  سد ات تاو ر اید  ا ات       نم . دور سودی سر راند
  یا نه  

ادوگااا  اشااقف ریااای  یارهیااد و  خاادا را شااا قم  ااه ا 
سااقای . یبقتاا  ضوه یاات س هااقی داریاردوگااا  ل ا   در
آ   ناادا  ضاریااای  ریااوی یااا سااه  اافار     خااقوج ا 

ایقا  درزقا  و یا ساه سالیب  اقس ی اان  یناا  سباق و       
حااذ  . آن ا سعوا   ه ساقای نجاا  تاو  مام  نناد       ا 

آ   ناادا  و حهاا  غیااق ا  ایااقا  یق جااا      خااارج ا 

 ساه تاو  انجمام نجاا      خوا ه  سقوی ؛ ضم و دو اها  
  . نی    مم ض 

خادا ا اهمداد سعاوا  و ضام      یماه حااذ ا    یمیاه و در
  .ی  سقایت دزا ض   ن  

           ۱۶۷۹۶4۱۹۲77  خاااااوایق   اااااوری  
  ۱/۱۱/۶۲سدیقه سا رگان  : اض ای 

  لوت  نامه به خانم جان هول

نماینننده   سننرکارخانم جننان هننول لننوت   

در اضاور انهقااذ از اا گقرهاار در رقهاه       سازمان ملل

  .ریوی سه دنیای آ اد
سااا تقاادی  گقضهااقیم درود و  اا م ح ااور شااما سااانوی 

      نجاااا  ان اااان ای آ اد  و آ اد انااادیی  اااه دررکاااق
  .ی هید سند و گقرهار در

اینجانااب ساادیقه سا رگااان  خااوایق یااایق  سا رگااان    
ریااوی سناد رقهاه ضاریاای  ض ا ود      یکا  ا  ا ایقا  در  

ایاام یاا د خودخااوا  و خونعااوار  ااال ای    . ی ااه  
 ضهمااادی سااا ش هاااوی ضیاافی و دروغ یقا ناا  خااوایق
      ضاام و زفیاافا  دیرااق را  ااال ای ضهمااادی حاادود     

 اااذ در اردوگااا  اشااقف و ا   یاا  در اردوگااا      ۷۱
لیبقت  سه ا ار  گقرهاه تاا ساه ضقاساد شاوم و یلیادی       

 .ق اااد ااه یماای تاااوی   ا و سیمارگونااه ا اات ؛ س    

ا  شما و تماام از اای ر ااذ س ایار ضهااکقی   اه در       
 .رکق ریای  ایم رق ندا  خاانواد  یاای ایقانا  ی اهید    
   ریااوی یاا د این ااا را ی مااه یااای  سااقای یبااقا      

داد  ا ات ولا  خاود  را ا      زقد  یای خاود  هاقار  
سهوانیااد ایاام   اگااق. ان ااار ین ااا  نر داشااهه ا اات   
نعاوار نجاا  سدییاد    زفیفا  ضا  را ا  چنرااذ ایام خو  

  .یمه ضا دزاگو و  پا رفار شما خوایی  سود
 : سا تاکقضجدد 

  سدیقه سا رگان  خوایق ا یق یایق سا رگان 

  سدیقه سا رگان  : اض ای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرقه ها در میان ما

 مارگارت تالر سینگر: نوشته 

دیگننری کننه افننراد   یکننی از دالیننل

هنننا را تنننر  نمنننی کننننند  فرقنننه

       کننه آنهننا ایننن اسننتسننادگی  بننه

هننا  از گننروه بسننیاری. مننی ترسننند

قننرار  تعقیننبجداشنندگان را تحننت 

کننند،   منی  تهدیند آنهنا را  . دهنند  می

کنننند، آنهننا را بازداشننت  مننی تنبیننه

 . کنند می خانگی

،  جندا شنوند   نماینند  سنعی اگر اعضا 

شننوند؛  مننی بازداشننتتوسننر فرقننه 

 مرتکننباشننتباه را  ایننناگننر آنهننا 

د کنه بنه   شوند که بنه کسنی بگوینن   

اننند، از  فکننر تننر  گننروه افتنناده   

هننای گننروه منننع شننده،     فعالیننت

تنبیننه  سننپسو  گردینندهمنننزوی 

 . شوند می
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مالقات اعضای دفتنر انجمنن نجنات ینزد بنا      

 خانواده حائری

  نجا  ضق ف یفد انجمم

  6292بهمن  64دوشنبه 

 سااقای ت قیاال رقهااه سای ااه  سااه  هااام رقهااه یااا و   
دوضنیاااام سینهااااو  "ریبقاناااااا  نوشااااهه خااااان  

 . قی  د"رقان وی

ایاااا  در هااام خااویی سااه ض نااای لیااوی رقهااه      
در ز ااد زهیااب  :ت قیاال آ  ضاا  نوی ااد در یقداخهااه و

سااه گقویاا  ا  ارااقاد ایاا   ضاا  شااد   ااه ساوریااا و  
  رو   ناادگ  ضهفاااو  ا   ااایق ارااقاد یاض ااه اتعااان    

س اایار ” رقهااه “اضااا در زصااق حاعااق   . ضاا   قدنااد 
خطقنام توسیل ض  شود چاه ساقای راقدی  اه ز او      

     خطااقا . آ  ضاا  ساشااد و چااه سااقای  اا  یاض ااه    
و در سعای   ، رقهه یاا را سایاد ساه یواناا  توعایا داد     

دیرااقی ا   هااام خااویی سااه ررهااار ریبااقا  رقهااه در  
 :نوی ااد سقاسااق از ااای خااویی یقداخهااه وچناایم ضاا  
آ ادی  ، رقهااه یااا گااقو  یااای  تماضیاات خااوا  ی ااهند 

ساه   لب ضا   نناد   ا ارقادی را  ه وارد آن ا ضا  شاوند   
رقهااه یااا سااه تماضیاات  شااقارت آن ااا عااقسه ضاا   ننااد

آن اا   .ضا   نناد   ی م  و اخ ه  از اای خاود عاقسه   
را ضهفلفذ ض   نند تاا اخهیاار انهقااد  اقد  ن ابت ساه       

ساه آن اا زقعاه ضا  شاود را ا       ” حقیقات ”آنچه  ه نام 
 .د ت سدیند

رقهااه یااا از ااای خااود را ا  خااانواد  و ا   ااق ضیم    
    یمااه رقهااه یااا ا  ااار   .اساال  شااا  دور ضاا   ننااد 

ض   نند سقای ضصلحت ضا هادم ساق ضا  دارناد و تاانه      
دراداضااه  ل االه دیااداریای از ااای  ا  یااا ی ااهندآرضاا

   سااار  درهااق انجماام نجااا  یاافد سااا خااانواد  یااا ایاام   
خانواد  ای ضیفسا  ضا شد  اناد  اه سایی ا   ا   ااذ      

سااا  ا اات درغاا  رااقا  دخهااق خااویی نا ااهه انااد و  
    تحاااو   اخیاااق اضیدشاااا  ساااقای سا گاااات یراااق  

 ضحباات خااانواد  و گوشااه شااا  سااه آغااو  یااق ض ااق و
 .سیاهق شد  ضی م

سااار  ضطالااب رااو  ضقدضااه ی ا اات سقاینکااه یاا  ایاام
ضی ما  خاانواد  زفیافی ی اهی   اه دخهقشاا  در دام      

 االیا   ااذ ا ات  اه ا  آغاو        رقهه گقرهار شاد  و 
      ا اات آنچااه را در اداضااه   خااانواد  خااویی سااه دور  

ض  خوانید سحبه ای یادری ا ات  اه زماقی ای ات      
 چا  سه در دوخهه تاا سلکاه دخهاق  ا  در وارد شاود و    

 .رقا  ساشد یایان  سق ال ای یدای  و

اسهاادا سای ااه  ا  آهااای حااا قی و خااانواد  ضحهقضاااا   
 اه ضااا را در یماگ خااویی سااه گقضا  ی یقرهااه تاااکق    

ا ا  یدر خاانواد  ضا  خاوایی   اه رشاهه  ا م ر        قد و
شاما ضعاایبیم    سد ت گقرهه تا ضطاالب  را ساقای ضاا و   

ا  شاما از اای انجمام نجاا  درهاق       .گقاض  سا گو  نند
     ا گااای  سااه ضااا و   اان   ااه یااق  یاافد تاااکق ضاا  

  ضاا را ضاورد تفقاد هاقار     خانواد  یاا  اقی ضا   نیاد و    
 .دیید ض 

اضا آنچه دراسهادای ساحبت خاویی در خصاوص رقهاه      
داشاهید سای اه  اعااره  ان   اه      یق  ررهارشا  سیا   و

شامار گاقو  ضجایادیم  اه در      س  شام ینایاا  سا    
حب ضلت ایقا  روا داشاهه اناد سق  ا  یوشاید  نی ات      

یق ویادا  سیادار و عامیق آگاا  در اولایم سقخاورد و        و
 .نرا  سه ییاینه آ  سدا  ی  خواید سقد

 لاا  و  ااهم   ااه سااه یوانااا  ایاام ضااق  و سااوم روا   
یلااه یااای ساا  شاامار آن ااا را در داشااهه و سااا ضکااق و ح

  .چنراذ ایقیمن  خویی ا یق و گقرهارنمود  
آن ای   ه ساوی  ا  ان اانیت ساه ضااضااا  و وا   ض اق      
و زطورت ساه گوشااا  نعاورد  و خاانواد  یاای آن اا       

چااه  .را نیااف درغاا  و دوری رق نداناااا  نااااند  ا اات 
س یار یدر و ضادریاای   اه در ایام سایم ح اق  دیادار       

شااا  را س ااد ا   ااال ا چااا  انه اااری سااه گااور   رق ند
 .سقدند و سا ایم اضید و آر و ری پار دیار ساه  شدند

اشاار  شااد  اه یکاا  ا  ررهاریااای ریباقا  رقهااه ایاام    
ا اات  ااه از ااای خااود را ا  خااانواد  و ا   ااق ضیم   

رقاها   اه    ایام دوری و  اسل  شاا  دور ضا   نناد و   
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هیجاه  اینم چناد دیاه ا ات  اه گقرهاار آ  ی اهی  ن      
 .یمیم ازماذ ا ت 

 اشااار  سااه ایاام داشااهید  ااه رقهااه خااویی را آرضااانرقا 
 ساا یمایم حیلاه و    تانه آرضاانرقای  ا ات و   داند و ض 

ساوم   یواناا  دیراقی ا  ایام ضاق  و     نیقنگ دخهق ضم و
 .را در چنراذ ایقیمن  خویی ا یق  قد  ا ت 

اخاق خطا   اه     اضا ی  اینم سه اخق خاط ر اید  اناد ،   
 ااارت  سااقای یاا یقرهم شک اات ندارنااد  ی شااجازت و

ا   دیرااق خیلاا  وهاات ا اات  ااه ا  وزااد  یااای     
ساا ضاد   ضاا      ساار  وهات یام    قنرون   اه یقچناد  

ضااقی   ضاعصاا  ازاا م ضاا  شااد و ا  دیاام ض اا ود و
حاادی ه تحااو   اخیااق ساا. در ضاا  آضااد خبااقی نی اات

 ااقیگ سااود   ااه اضکااا  زکاا  ال ماا  را یاا  ا  آن ااا 
 ا  سدنااه ضجایاادیم و یاادای  از ااای اساال  .گقرهااه 

ارااااگقی یااای آن ااا چنااا  عااقسه ض لکاا  سااق ییکااق  
رو سااه ضااو  رقهااه وارد  ااقد   ااه یبااقا     نحیاال و
ضطااالب   ااه در ناااقیه   .ن ااق ضاا  ر ااد ه نایاا یق ساا
ایاام واه یاات  ر ااد حکایاات ا  چااا  ضاا ه انجماام ساا

 .دارد

      یااا را سااه درد    چیاافی  ااه دذ ضااا خااانواد    آاضااا 
ضاا  آورد ایاام ا اات  ااه چطااور ایاام ریبااقا  سعااود  

دیند ارقادی را  اه تاا دیاقو  از اای ارتای       ایا   ض 
ساسط د آ ادیابعی سودناد اضاقو  سعاایق یاا  یلبا        

 ضااقی   ااه شاا اضت و   و یو ااقان  یااای ض اا ود و  

یااام  یااق و یاا یقرهم شک اات را    ی ااار  نوشااید 
 لیبقتاا  سقونااد و ندارنااد سای ااه  سااه هقسانرااا  اشااقف و

سایم رراهم آن اا ساشای  ایام دردناام        یق رو  شااید ا  
آنراا  خباق سق اد      ا ت  ه سار دیرق حملاه ای شاود و  

روی  . ااه ر ناا  یاا  در ساایم  اااهه شاادگا  ا اات  
 اقا  رقهاه ا ات  اه دچاار تاوی  خاود          عم ضم سا

 سااقای  ااا ضا  ضلاا  وآضقیکااا و   انااد و  اااخهه شااد  
درخوا ات ح اور    دیرقا  ت یایم تکلیال ضا   نناد و    

    آس  در لیبقت  دارند ساه آن اا ضا  گاوی   اه ایام       
ساه رکاق یاا  ا ایقا  در سناد       توی  یا را دور ریعهه و

 اد آرقااط یاام  ااار انجااام سدییااد آن اا       ساشااید و
ضااااه  ییقضاااقد و ییاااق   ساااقای ت یااایم گ اشاااهم 

 .ساه  زمق خویی  قنوشت 

اضا یوام ایام ا ات  اه آن اا چنایم  ااری نعوایناد        
 ااقد چااقا  ااه ایاام ا اایقا  س انااه ای ی ااهند سااقای   

ض لاوم نماای  یاای او تاا سهواناد ا        ارویا گقدی ضقی  و
روی ینااا   ایاام  اااهه یااا خااود را سااه  اااح  اضاام   

  نااد  ااه چااه ت ااداد در سق اااند و سااقایی رقهاا  نماا 
 .سانرا  سقوندهق ایم را  سه ض ل  و

خصااوص  اداضااه سحبه ایاااا  در  آهااای حااا قی در 
ضواناگ ضویااود ساقای انهقاااذ اراقاد لیبقتاا  ساه خااارج ا      

حقیقات اضاق ایام ا ات  اه       :زقا  ا  ار داشاهند  اه   
ه یااا ازماااذ ایاام گااقو  و یقونااد  ای  ااه ا  خااود ساا  

اند سق    یوشاید  نی ات یناایه  نباود   اه       گ اشهه
کاب آ  نااد  ساشاند چاه     سه آ  د ات نافد  و یاا ضقت   

حب ضلت ایقا   ه  انگ آ  را ساه  اینه ضا   نناد       در
 چه درحاب ضاقدم زاقا   اه ساا یمد اه  سادام در        و

 .خو  آن ا شقیم ا ت 

ا  یقراا  دیرااق آن ااا ض ااق   ااوخهه ای ی ااهند  ااه   
دیرق نف   ساقای ارساساا  خاویی یا  ندارناد و سقگا        
  نی ااهند  ااه سعواینااد زلیااه ضلاات ایااقا  ا آ  ا ااهفاد

دیراق   ا  ساه آن اا  مهاق تاوی   نما   ناد         . نند 
ینجاال   اه ساقای     دلی  ایام ضادز  یا  ایام یاار و     

را  انداخهنااد اضااا ضااورد  ه ازهصااام غاا ای نمایااا  ساا 
 خودشاا  ساا وهاحات تماام آ      تویه     واهگ نااد و 

یااا در  یایااا  ر اااندند وه ساا را ییااقو ی دیرااق ناضیااد  و
ه ضن ااور سااه ساا  نااو و یقیااا  ضاا ا قا  ی ااهه ای در

شک اات  ااااند  آ  یاا  نمایااا  دیرااق سعیاااذ     
خااویی یااقد  ا  ا ااقار ی ااهه ای سقداشااهند دیرااق     

 هاوذ ه ف آن ا را یادی نما  گیقناد یا  سا     ارساساناا  نی
سااات ه   ض ااقوف تاااری  ا ااهفاد  آن ااا س ااقآضد  و در  

گیق  قد  اند  اه یقچاه سیااهق ساقای ریاای  د ات و       
 .یا سفنند سیاهق درآ  رقو ض  روند
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 اوریای غقس  ی  سا تویاه ساه اینکاه ا  یام یاقف      
ا  یقراا  دیرق ااه ا   درگیااق ر ااود اههصااادی سااود  و 
ا اات سااقای حفااآ   دریااه ایمیاات خاساا  سقخااوردار 

ارکااار زمااوض  شاا قوندا  خااویی     اضنیاات خااود و 
آن اا را نما  ی یقناد    . تمایل  ساه یا یق  آن اا ندارناد     

چااو   ااه آن ااا در لی اات  اایا  گقوی ااای تقوری ااه  
 اگقچااه دوله ااای غقساا  سااقای ضقاسااد   )هقارداشااهند 

لی اات  اایا  گقویک ااای  خااود زلیااه ایااقا  آن ااا را ا 
یاا  سناااسقایم سای ااه   ( تقوری اات خااارج  ااقد  انااد 

سقای ش قوندا  خاود یا  ایام یا ا  را داشاهه ساشاند       
  ااه اگااق یاافی گقوی ااای تقوری ااه  ی ااهند ، یاا    

یراق ریاا   ارویاا و یاا  ااوریای د    نم  توا  آن اا را در 
 .اردوگاای  تحات  نهاقذ ساشاند     در  قد ضرق آنکاه ساا   

 اه   دانناد  خاوس  ضا   ه یقر  ریباقا  رقهاه نیاف سا     ا 
ساور  یکجاا   ه یید  اوری حاعق سه یا یق  آن اا سا   

سای ااه  در اااوریای ضعهلاال ا ااکا    نماا  ساشااد و
 .داد  شوند  ه ایم اضق ی ن  یایا  را  

ا اایقا  سناااسقایم  ااقا  رقهااه خوایااا  یقا نااد  شااد  
خیااا   خااام   تااوی  و رکااق و ینااو  در نی ااهند و

گ شااهه خااویی  اایق ضاا   ننااد و ضاا  خواینااد  ااه   
 ی ااه  ن اااضیرقی خااویی را سااق روی ارااقاد حفااآ   

سای ااه  سااه ناچااار سااقای یلااوگیقی ا  ریااف     ننااد و
یاایی نیقویااای خااود تویی ااا  یدیاادی را    ساایی ا 

 .سکاد داشهه ساشد تا سهواند آن ا را سه دنباذ خویی 

انهقاااذ  یا اا  سااه اینکااه چااقا س ااد ا  آهااای حااا قی در
ارقاد ساه لیبقتا  یناو  اضکاا  ض هاا  خاانواد  یاا ساا         
زفیفاناااا  و یااا اضکااا  تماااس تلفناا  و ار اااذ ناضااه 

 :رقای  ناد  ا  ار داشهند  ه  سه آن ا

چناایم  داننااد  ااه اگااق  خااوس  ضاا ه  ااقا  رقهااه ساا 
خاانواد  یاا    اضکانات  سقای اراقاد آضااد  و ض یاا شاود و    

سهواننااد سااه راحهاا  سااا زفیاافا  خااود ض هااا  و یااا     
حاااذ  دیااداری داشااهه ساشااند سااا تویااه سااه شااقایط در 

ارااقاد  نمایااا  شااد  انه ااای را  ایاام زااد  ا  حاعااق و
دری و  ااقگقدان  ه ساا  ااه چیاافی یااف ر  اات و در  

داننااد اگااق سااقای  سعااوس  ضاا  وسااود سیاااهق نعوایااد 
حااذ خاود واگ ارناد هقیاب ساه      ه لح ات  سچه یاا را سا  

ا ثقیاات نیقویااای خااود را سااه غیااق ا   ااق قدگا  ا    
د ت خوایند داد ی  سنااسقایم ساه یمایم دلیا  ا ات      

 اق نیقویاای    ساق  لیبقتا  یا      ه ان ا  ا   دارناد در  
خااود حالاات  االطه گقانااه را حفااآ  ننااد  مااا اینکااه  

ارااقادی را  ااه در  اااور     اا   دارنااد آ  د ااهه ا   
چهاق ننرایم خاود     آلبان  نیف ا کا  داد  شاد  اناد  یاق   

 یمایم اضاق ضویاب ایجااد اخه راات  در      حفاآ  نناد و  
آناا   اه ساه  ااور      و زاد  ای ا  . سیم آن ا شد  ا ات 

آلبان  ضنهق  شاد  اناد دیراق حاعاق ساه اداضاه  نادگ         
 ناادگ  یدیاادی را  خفاات سااار هبلاا  خااویی نی ااهند و

 .د  اندآغا  نمو

خاتمااه  ااعنا  خااویی سااا  ر ینااام آهااای حااا قی د 
تا یااد سااق ض اا  سااود  راسطااه دراااتق انجماام نجااا  در 

 ن ااق ه  قا ااق  اااور سااا خااانواد  یااا زنااوا   قدنااد ساا
ض  ر د س هقیم  اار حفاآ راسطاه و گ اهق  و س اط      

 .آ  سا خانواد  یا ت

 دراااتق انجماام ضاننااد یلاا  خااانواد  یااا را سااا ضجاااضگ و
،  هبیاا  ساالیب  ااقس   یم المللاا  ا  ااا ضان ای ساا 

اضثاال   در ی ات ازمااذ رااار       ا ضا  حقاو  سااق و  
سااه  ااا ضا  سااقای دیاادار خااانواد  یااا سااا رق ناادا  و   

 ناد  اه یمایم اضاق      س اهرا  خاود ایفاای نقای ضا      
ضویب خواید شاد  اه خاانواد  یاا سهوانناد در ر اای        
آ اد و سااه دور ا  ییااایوی تبلییااات   ااا ضا  س ااهرا   

یاض ااه آشاانا  ااقد  و  را سااا واه یاات ضویااود درخااویی 
 .ضویبا  سا گات آ ادانه آنا  را رقای  نمود

یایااا  ایاام دیدارساامیمانه آهااای حااا قی زلیااه       در
   ااقا  رقهااه  ااه ض اابب اساال  ایاام رااقا   ریااوی و

 ا   اااله و سلکاه سیاااهق و رناف و ناااراحه  حاسااله ا     
آ   ااه سااقای خااانواد  یااا سویااود آضااد  اهاضااه دزااوی  

 ااا ضان ای حقااو  ساااقی خوا ااهار ازماااذ   ا  د و ااق

ضن اورا ادی ا ایقا  درسناد    ه سه  اقا  رقهاه سا    راار 
 .شد
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 مفهوم عاشورا در فرهنگ رجوی ها

  انجمم نجا  ضق ف ضا ندرا 

 ۱۷۶۲س مم  ۲۹شنبه 

س مم  اایت یاای رقهاه ساا  یا  ساه        ۱۶سا رقار ید  

ض ااوله  اااهه شااد  ضو اا  خیاسااان  و    ض اا ود    

ریوی ی ن  اشقف یقداخهاه و  ا   دارناد ایام  ااهه      

  .شد  و یایداری را سه زاشورا ن بت دیند

رل اافه زاشااورا سااقای ضااا ض االمانا  یاام ناااانه ا     

در ضقاساا   لاا  ای ااهادگ  و یایااداری  ااقور شاا یدا  

 ضانااه ا اات حهاا  اگااق در ایاام ض اایق یااا  خااود را ا  

آیاا رل افه زاشاورا در ایاد ولو ی ریاوی      . د ت سدید 

ازهقااادی سااه  ینایاات  ااار یااای  دارد   آیااا وی اساا ه

  آ  دارد  

ا اهفاد  رقهاه ا  ایام     ا نو  ساه گوشاه یاای  ا   اوی    

واه ه تااریع  ضا  یاقدا ی  تاا ضااع  شاود  اه او        

ازهقااادی سااه ایاام ض ااوله نداشااهه و سااقای       اساا ه

  .ا هفاد  ض   ند رقیبکاری ا  ایم واه ه  وی

روی  ، ا  آنجاااای   اااه  اااا ضا  ضجایااادیم ا  اسهااادا

 یاد ضا   اقد ساالطبگ     أتاید ولو ی ض لما  سود  خاود  

ی  ض  تواند ا  رل افه زاشاورا نیاف  اوی ا اهفاد   ناد       

و حهاا  شاااید ی ااهی   ااه در چناادیم ضقطااگ ریااوی  

ز ااای قای نجااا  یااا  ساا  ار شاای ت اادادی ا  ا ساا

آ  نااام زاشاااورا   ق ااا ضا  را ساااه  اااهم داد  و سااا  

  .گ اشت 

اولیم نمونه  ه ضا  تاوا  ساه آ  اشاار   اقد و ریاوی       

 یااد دارد خااایقا  وی ا   ناادا   أد تیاا  روی آ   یااا

     ا ااات  اااه چروناااه ضقاوضااات ضااا   اااقد  و حهااا  

ا ات  اه   لح ه ای  وتا  نیاضاد  ا ات ایام در حاال      

ضاااع  شااد وی در ن ایاات شااکنندگ  و ا      س ااداه

ضوعااگ سقیااد  گاا  سااا  اااوام شااا  یمکاااری  ااقد  و 

ت دادی ا  دو ها  خود را یا  لاو داد  ا ات تاا سهواناد      

سا یم دریاه تعفیال ا  ازادام نجاا  ییادا  ناد و ساه        

حیااا  ننریاانی اداضااه دیااد ایاام در حااال  سااود  ااه   

ی و حما ااه خ ااقو گل ااقخ  در  ناادا  شااا  ا  یایاادار

   زاشااورا یاااد  ااقد  و گفاات  ااه سااقای یااانی چانااه   

نماا   نااد و یااانی را سااق ایاام گفهااه گ اشاات ولاا     

ریااوی سااا خیاناات خوا اات سااه حیااا  ننریاانی اداضااه 

  .دید 

ضااورد دیرااقی  ااه ریااوی سااا  رل اافه زاشااورا را سااه  

سااا ی گقراات ازاا م ضبااار   ض االحانه در  اا  خااقداد  

ه تحلیاا  سااود  ا اات وی ساادو  اینکااه ساا   ۹۱ اااذ 

ض ااا   رو  سپااقدا د وارد ایاام ضقحلااه شااد و خااود    

س ااد ا  ضاادت  ا   اااور رااقار  ااقد  و نیقویااایی را در  

داخ   اور ریا نماود تاا یاق چاه سیااهق  ااهه شاوند        

تا او سهواند ا  خو  آن اا  اوی ا اهفاد   ناد  اه نموناه       

ا  آ  یملااه ا اات در ایاام رو     ۹۱س ماام  اااذ   ۱۶

م ااق اوذ ض اا ود ی ناا  زاا و  سااق ضو اا  خیاسااان  ی
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اشااقف نیااف  اااهه ضاا  شااوند و ریااوی سااقای  ااوی   

ا هفاد  ا  ایم ض وله و اینکاه  قیوشا  ساق راقار خاود      

 سااه رقان ااه سراا ارد و اینکااه چااقا آن ااا سایااد در ایااقا   

 .گ اشت !! ض  ضاندند نام زاشورا 

البهه ساید ایم نکهه را یاادآور شاد   اان   اه در ایام       

سودنااد  ااه در ینایاات زلیااه  ارااقادیرو   اااهه شاادند 

ضااقدم ایااقا  نقاای داشااهند و د ااهور تااقور و  اااهم   

ضاقدم ساا  گنااا  را ساادر ضاا   قدنااد و ایام گونااه سااه    

البهاه در رقیناگ ریاوی    .  فای ینایت شاا  ر ایدند   

ضا  شاود یا     وهه  رل افه زاشاورا اینروناه ت قیال     

سااقای او ض اویااه و شاامق و یفیااد یاا  ان ااان ای یااا   

  .سودند 

در توییاه زلمیااا  دروغ یاویاادا  ریااوی سااا  یاا  سااه  

 ااه  ناااعوار ض ااوله زاشااورا یقداخهااه و زنااوا  نمااود 

ض لاوم شاد  اه وی ناه      ساید زاشورا گونه ررت  ه س اداه 

تن ا خاود  در ی ات ایام حق ات گااض  ساق نداشاهه        

ایادای  سادام یاا خاو   اقد  و       سلکه در  انرقیای 

رقط د هور ییاقوی ض  داد  تاا سهواناد یاق چاه سیااهق      

ارقاد  در ایم ینگ  ااهه شاوند تاا او سهواناد ا  ناام      

آنا  سقای حیا  ننریانی ویاه  یا ا  سعاقد و البهاه      

سا  ی  ضقصق ایام شک ات   ا  نباود یاف نیقویاای       

ررهه ا   ه ساید تااوا  ایام ینایات ریاوی را یا        وا

  .دادند  ض 

در نا اات توییااه ای زملیااا  دروغ یاویاادا  شاامار   

در ضقطااگ حملااه آضقیکااا سااه  )  ۱۱دو در اواخااق  اااذ 

ریوی ساا  ساه نااعوار شا ار زاشاورا یقداخات        (زقا  

    و زنااوا  نمااود  ااه وی و یم ااق  ااوضی ی ناا       

ضااقی  هجااق در یلااو ایاام  ااهو  خواینااد سااود و سایااد  

 .زاشورا گونه سه  مت ایقا  ررت 

ه  اگق یم نفاق ساه ایاقا  سق اد ولا  س اد ا  ضادت         ح

د هور زقب ناین  ساادر  اقد  و س اد ا  ضای اا یماه      

ضهویه شدند  ه ضاقی  ناه یلاودار یناگ سلکاه یلاودار       

رقار ساه رقان اه ساود  تاا سهواناد در  ناار رود  ام ساه         

ضبار   زاشورا گونه ا  ضادذ ریاوی اداضاه دیاد و خاود      

ا یواسرااوی ایاام وی یا  سااه  ااوراس ضوشاا  خفیاد  تاا  

خیانت نباشد چاقا  اه اگاق نر  ای یاقا  ضا  داشات       

اااا  ضاا  داد  و یواسرااوی  ضاا  سای اات خااود  را ن 

  .ض  سود  ت یایییمه خیان

ا نو  سا تویه سه شاقایط سویاود آضاد  در ضاورد خاقوج      

ا  زااقا  وی سااا  یاا  ن ااق  زاشااورا گونااه در ضبااار     

خیااال  ا  را  ااق ضاا  دیااد و حاعااق نی اات ارااقاد  

ه دنیای سیاقو  را  ییادا  نناد و ساه یاق هیمات شاد         س

  .ض  خواید یمه را سه  اهم سدید 

در یایا  شا ار زاشاورا ا  یاقف ریاوی   ا   اه تاا        

رااق   ااق در گااقدام ینایاات و خیاناات زلیااه ضااقدم    

ایااقا  غویااه ور شااد  شاا اری ساایی نی اات و چااه    

خوم شد  اه وی تاا نو   ناد  ضاناد  تاا ساقای یماه        

چاه ینایات  ااری ا ات و دیراق      ثاسات شاود  اه وی    

نهواند ساا رقیاب و ریاا ا  رل افه زاشاورا  اوی ا اهفاد         

 . ند 

ا هفاد  ا  ناام یاام  اقور شا یدا  و رل افه زاشاورا        

ا نو  وع یت او را ساه رو ی انداخهاه  اه سایاد ضنه اق      

رقویاش  تاکی تی ساود و یاید را  ساقو  ررها  نیاف      

 .سقایی ضهصور نی ت 
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مننریم قجننر و صنندای گوشننخراش انفجننار  

 موشک ها 

  انجمم نجا  ضق ف  قضاناا 

  6292بهمن  8سه شنبه 
     ضاااقی  هجاااق در یااام شاااو ض اااعق  ساااه ضنا ااابت 

در لیبقتا    ۶۲حملاه ضوشاک  دیماا      شد  یاای  اهه 
سااه  ااو و گاادا  یقداخهااه و سااا اشاام تم اااد ریعااهم  
سااقای ض لوضیاات رقهااه ا  و انهقاااد سااه غااقم و ضلاا   
ضهحد ضبن  ساق اینکاه اوذ او را گاوذ  د  اناد و آن اا را      

سادای   : سا تقرناد و وزاد  ساه لیبقتا  ساقد  اناد گفات       
گوشاعقا  انفجااار ضوشاام سااق  ااق ر ضناادگا  ارتاای  

دی و ضجایدیم انقا م  اقد  و گاویقا  سا  سادی       آ ا
 ریااوی ا . خیلاا  وحاااهنام و تق اانام سااود  ا اات  

   سااا  درااااا ساااود  ضقیااادانی در لیبقتااا  و خطاااق   
ضوشاام یااا و خمپااار  یااای س اادی اح اااس تااقس و  

  .وحات و خطق  قد  ا ت

 :اینک چند سوال از مریم قجر

     را اااه  آتااای سااااری و آتااای ت یاااه  اتیوشاااایا و  
ضیلیمهااقی و انااواا خمپااار  و   ۱۲۲و  ۱۷۱تااو  یااای 

ضیناا   اتیوشااایا  ااه در ضیاادا  یااای ضق اافی شاا ق  
 اا دیه  -ضنصااوریه  -یو خقضااایو -س قوسااه  -خااال  

و  ۹۶و یلااو  و  فااقی و  اا ر در زااقا  در  ااال ای  
 ااه سااا زملیااا   قد ااا  نااام گقراات سااقای       4۱

    شااا قوندا  زقاهااا  خوشاااایند ساااود و سااادای آ   
انفجار یاا گوشاعقا  نباود   سلکاه  امفون  دلناوا  و       
گو  نوا  ساود چاو  ا  یاقف گاویقا  سا  سادی  تاو        

  روانه ض  شد  
را ه  گلولاه یاای تاو  و  اتیوشاا و ضوشام یایات       
 ه ایال  رو اهایای الصا ح  و شای  ساساا در شاماذ      

 ااقد و سااه هااوذ  یلااو  را گوشاات چااقس  ااقد  ضاا   
رقضاناد  تویعاناه ا  حمیااد یو اف  ینااا   زقاها  یااا     
چند هط ه شد  و یق هط ه ساه راساله ساد ضهاق ا  یا       
یااق  شااد  سودنااد چناایم رو ی را سااه دنباااذ نداشاات   
آیا آ  رو یاای ض اه  هادر  و ناو قی ساقای سادام       

  شما را سه چنیم زاهبه  وا نم  داشت  
    مااا  و زکااا  ال را اااه  خاااان  ریاااوی وا ااانی

     ضیمااااو  وار خااااود  را در ضقاساااا  گاااافار  آ   

        تااو    ر ضنااد  ا   ااه گاافار  ضاا  داد  ااه سااا     
عد یاوای  چ اار لاوذ ساه ییااد  یاای  اقد در شا ق         
    یااو  رگبااار س ااهه و رااقدی را ساادو   ااقدید   ااه     

  سدو   ق دوید  را سه یاد دارید   یسد ضهق سدن
زقاهاا   اگااق آنااقو  سااقای دویااد  ی ااد ساا   ااق  ااقد

آنقاادر ی اات و خیااف ضیمااو  وار  قدیااد و در یااوام   
گاافار  ضقسویااه گفهیااد ایاام د اات گقضاا  ارتاای    

ا ناااو  چروناااه ا  سااادای انفجاااار    .آ ادی ساااود  
گوشااعقا  سااق روی  ااق ینااا   خااام شااد  ارتاای   

  آ ادی  و  و گدا  ض   نید  
را ه  سه رگبار س اهم ضینا  ساوس یاق ا  ض اارق    و      

یماه ی آن اا     یاو   اه   -ی یاا در ض ایق ال  ا     سچه
سو یله شلیم ر ضنادگا  شاما آسکای شادند و آنموهاگ      
ا  ن ق تاو ارهعاارا  و ینقیاای ارتای آ ادی سح اام      
 ض  آضد خوشاایند ضاقدم و خاانواد  یاای زقاها  ساود        
و را ه  وهه  روی  اغ  نوشاه  ساا شان  تانام یاا و      

سقویاد و راانگ یاا را      نفقسقیا روی  قدیاای زقاها   
د رکااق نکقدیااد آن ااا یاا  ان ااا  ی ااهند و یاادر ندییاا

  رقط سه دنباذ حقو  خودشا  ی هند  
یمااه ضاا  داننااد  ااه تااو و ریبااقی زقیاادت  و یم ااق 
زقب ضاند  ا  خوا هه تاا  ایام ا ات  اه تاا ی ات       
انفجااار سااق  ااق ضقیاادانها  ساشااد تااا خطااق ا  یاااری  و 

اضااا . دور ساشاد  ه زنکباوت  ضق فیات رقهاه ای سا      ناه 
دیااق و  ود دارد اضااا  ااوخت و  ااو   سااه هااوذ خااود  

 .ندارد
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،  ، العربیننه (فرقننه رجننوی)مجاهنندین خلننق 

، به فکنر اعناده حیثینت از بنندر      بقایای بعث

،  بنننن سنننلطان؛ چنننرا جبهنننه ضننندایرانی

 را انکار می کند؟« داعش»

 6292بهمن  22یکشنبه ایران دیدبان، 

اخیااقاه ضااوی  ا  یانااب زقس ااها  سااه حق اات درآضااد   
را انکاار و یاا آ  را ضنه اب ساه ایاقا       ا ت  ه دازی 
 !و  وریه ض   ند

ایم ادزا سه یما  انادا    اه زجیاب ا ات ساه یماا        
   اات و   اناادا   شاایادانه ا اات و البهااه تااا اناادا   ای 

 .   را نم  رقیبد س  ضبنا ا ت  ه یید

سااا اوج گااقرهم شااقاوت ای غیقهاساا  تصااور دازاای در  
 اار را ساا    ،  اقوی  یا و ا  زقس اها  اسهادا      وریه

سقا اات ا  دازاای آغااا   ااقد و شاابکه ال قسیااه خااط     
     ، ا   سااا  هلاا    انه ااام آ  را سااه ایااقا  و  ااوریه   

سااه د ااها  عاادایقان  ضطااقد  اااخت و  ااپ  سانااد   
 .ضجایدیم یمیم خط را دنباذ  قدند –س ث  

       ایاااد الاادلیم  سااا نرااار  ضقالااه ای تحاات زنااوا      
ا  ضیلیااایای ایاقا  در زاقا      «ا  دازی تاا ضاازی  » 

م ساقد و تا   نماود ساه یاق   قیفا  ایام        و شام ناا 
ضاام شاام ناادارم  ااه » : ادزااا را یااا سیناادا د و گفاات 
ای و  ، ضنطقاااه یااای زقساا    ایااقا  و سقخاا  یااقف   

اناد تاا یاق وهات   م      الملل  در دازی نفاون  اقد    سیم
ی آ  را  ، رهیلااه ساشااد سهواننااد در ی اات ضنااارگ خااود  

 ؛ اضقی  اه س ایاری ا  اراقاد ضعلا   اا ضا ،      سکاند
شاای   اا   شاای  رارااگ ضاااحم «.ضهویااه آ  نی ااهند

: زااایق  الجماای   زااقا  سااه تلویفیااو  الهیییااق گفاات
دازی یم گاقو   اا ضا  یارهاه در ایاقا  ا ات  اه       »

سقای ررهم ساه  اوریه در ات شاد  و شااخه دیراق        
گااقو   «.ضااا ضاا  شااود ا  یقیااب ضااالک  وارد ضنااایب

سااا یماایم سیااا  و ساریااا و سااه   تقوری ااه  ضجایاادیم
ادزاا را تکاقار     ویی  در راسطاه ساا حاواد  ا نباار ایام     

دازاای شاابه ن اضیااا  واس ااهه سااه    »  ااقد  ا اات  
 «.ایقا  و  وریه ی هند حکوضت

، تقوری ات  یاار  ال اشام   تقرناد  در ییی سقد یمایم  
 : رقاری ا  زقا  نیف ض  گوید

ولاا   نمونااه سااا ی ر یاا   ااوریه یااق چنااد سااا تااأخیق»
را  شد  ه ساا ناام  اا ضا  تقوری اه  دازای تاقس       

 نااد و سایااد سااه یاااد آورد  ااه ر یاا  ضااالک   ایجاااد ضاا 
 « .رهو پ  و یا آ  روی  که ر ی  ساار ا د ا ت

اضااا ا  آنجااا  ااه یمچنااا  ایاام  ،  زباادالقحمم القاشااد
ضام ضا  دانا   اه     »: ادزا را ناچ ب یارهه ضا  نوی اد  

سقخ  یا سه ن قیاه نقای داشاهم ر یا  ایاقا  در ایام       
ض اااله سااا شاام و تقدیااد ضاا  نرقنااد، اضااا د یاا  و   
ضاادرم س اایاری ویااود دارد  ااه د اات داشااهم ایاام   

وری و رل اطین   ر ی  ا  یقیب گاقو  یاای لبناان ،  ا    
 « .را ثاست ض   ند

           اضاااا ایااام  اااه چاااقا دو  ااااذ و نااای  یااا  ا       
وحا  گقی اای ایام یقیاا  در  اوریه  اه حاضیاا  و       

، تا   نمودناد آ  را ساه ناام ضاقدم       یقردارا  دازی
 اوریه تمااام  ننااد و یااا ا ناو   ااه اوعاااا در ا ااها    
ار  ا نبار سه نفگ دولت زقا  تماام شاد  ا ات، ساه یکبا     

یاد آ  ارهاد  اند  اه ا  ایام یقیاا  ازا م سقا ات و یاا       
ضنه اب ساه ایاقا   نناد، د  لا  دارد        سا شیادی آ  را

 :  ه در  یق سه سقخ  ا  آن ا اشار  خوایی   قد

، رااار  ااوریای    ض مهقیم زلات ایام تیییاق رویکاقد    
غقساا  سااق ر یاا   اا ودی سااه دلیاا  حمایاات ا  دازاای 

اضنیاات  اااوریای  ا اات  ااه ت دیاادی یاادی سااقای 
؛ در یمایم ساار     ارویای  و تق یه ساه ح اام ضا  آیاد    

 اه   اه ساق ا ااس ای زاات       ال قسیه گفار  ض  دیاد 
، اتحادیاه ارویاا ساا ضااار ت      در اخهیار  هاقار گقرهاه  

ای  ، یل اااه  ااااور زقسااا  و تق یاااه در سقو  ااا  ۱
درسااار  ض  اا  نیقویااای ض االا خاااری  در  ااوریه    

اتحادیاااه ارویاااا سااادیم ضن اااور . تااااک  خوایاااد داد
،  ، لیباا  ، لبنااا  ، ارد  ، ضصااق نمایناادگان  ا  الجفایااق
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. و   اقد  ا ات  ، زاقا  و تق یاه را دزا    ، تون  ضیقم
یااا ا  خطااق ایاام   ایاام در حااال  ا اات  ااه نرقاناا   

نیقویای ض لا رو ساه ارافایی ا ات ساه ویای  یا  ا        
،  تاق  یاا و ساه ساور  ضااع      یا ضیا  آ  سقو  اخه ف

 .اخه ف ضیا  گقو  النصق  و دازی

، چناا  ساه ینایاا      ا  وی دیرق ارکار زماوض  ی اا   
وا انی نااا  داد     و ررهار وحاایانه دازای و النصاق    

 ااه یااید ویااایه  سااقای حمایاات ا  ایاام گااقو  ساااه  
از اای دازای هلاب ان اان ا را ا   ااینه     . نما  گا ارد  

، ساه   سیقو  ضا   ااند و آ  را ساه دنادا  ضا   ااند      
،  ،  ود اا  را ساه دار ضا   ااند      نا  تجاو  ض   نناد 

،  ضقدا  را سه یقم سلد نباود  راقا   ازادام ضا   نناد     
یاا  حاعااق ناااد  در نمااا  اوذ وهاات   آن ااا را سااه دل 

لا ا زقس اها  ضجباور شاد  ا ات       ...ش   ضا   نناد و  
ا    ، غوذ خطقناا   را  اه خاود ساه ویاود آورد  ا ات      

 . خود سقاند

در زااقا  نیااف سااقای  ااال ا و تااا  ضااان   ااه یااای ایاام 
ولاو   –، ضاقدم   یقیا  سه ا اها  ا نباار ساا  نااد  ساود     

زااقا  سااه  ااق در ساالا و ارتباااط سااا دولاات  -ض هاقض 
، ساه تاانف    ، اضاا س اد ا  آنکاه ایام یقیاا       ض  سقدناد 

_ چناد ساا ا اهقباذ ساناد س ثا        یاق  –آرقین  یقداخت 

اضاا ا  آنجاا  اه شاقایط ناااضن        -ضجایدیم ضوایه شاد 
سقای ضقدم ساه ویاود آورد و زااایق نیاف ساه ضقاسلاه ساا        
آ  یقداخهند و دولت زاقا  نیاف ساا ح اور خاود نااا        

ساا  آ  خوایااد ای ااهاد و تااا یاا  ا نااو  داد  ااه در ضقا
،  ضفضاه   نیف ساه ضورقیه اای خاوس  د ات یارهاه ا ات      

سقا ت ا  دازای و ن ابت داد  آ  ساه ایاقا  و  اوریه      
 .سلند شد

        سااادیم تقتیاااب یکااا  ا  سفرگهاااقیم یاااقو   یاااای  
عاااد ایقانااا  و عاااد ا ااا ض  ویاسیااات و  اااا ضا  
یا و اا  زقس ااها  سااا شک اات ضفه ااحانه ضوایااه    

 ، تااا آنجااا  ااه تمااام دم و دنبالچااه یااای   شااد  ا اات
شاد  اناد     سندر سم  لطا  در  قتا ق ضنطقاه ساه خاط   

تاااا ا  وی ازااااد  حیثیااات  اااقد  و دریااااره  یاااای 
 .س دیاا  را ت میم  نند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بغداد به اخنراج  : سفیر عراق در ایران

 منافقین از خا  خود متعهد است

 ۶۲س مم  ۲۱
سه گافار  خبقگافاری ت انی    افیق زاقا       

ا ثق ضاقدم زاقا  ساا ح اور     :  گفت ت قا  در
از ای ایم گقویم در زقا  ضعالل ی اهند،  
دولت زقا  ی  سار دیراق ضه  اد ساه ییریاقی     
خقوج از ای ایم  ا ضا  ا  خام زقا  شاد   

: در ایام ساار  گفات    الای ضحمد ضجید  .ا ت
از ای ایم  ا ضا  تقوری ه  در دور  سادام  

، و ایم سدام ساود  اه    در زقا  ح ور داشهند
، تا سا  مام آن اا    آن ا را سه زقا  را  داد  سود

، ا  ایام رو از اای ایام     سا ایقا  ضقاسله  ناد 
ساور  غصاب      ا ضا  در اراعا  زاقا  ساه   

ا ح ااور داشااهند و سعااا  ا  خااام زااقا  ر 
، چاقا  اه سادام ا  آن اا      تصاحب  قد  سودند

 قد و در ضقاس  سا ضلهی  عهریقی  حمایت ض 
ای سقای خاقوج   ضا را  ویی : وی گفت .. قد ض 

از ای ایام  اا ضا  تقوری اه  ا  زاقا  در     
ییی گقرهی  و سه  ا ضا  ضل  ضقای ه  اقدی   
و ا  ایم  ا ضا  و دسیق   آ  خوا هی  تا سه ضا 

ج از ای ایم  ا ضا   مام  در خصوص خقو
،  ه دسیق   ی  ساه زاقا  وزاد  داد در      نند

 ..ایم خصاوص  مام   م را ساه زما  آورد    

در ایام    فیق زقا  در یم وری ا  ض  ایقا 
دولت زقا  ساه ایام دلیا  ساا     : خصوص ارفود

ح ور نیقویا و از ای ایم  ا ضا  تقوری ه  
چاو   . در داخ  خاام زاقا  ضعاالل ا ات     

ایم  ا ضا  عد ض ارعا  زقاه  دور  از ای 
ح ور سدام ینایا  س ایاری عاد ض ارعاا     

، البهه ناگفهه نماند یقوند  ایم  ضقتکب شد  سود
 ا ضا  عد ضلت ایقا  ی  ساق   ا  یوشاید     

 .نی ت
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پناهگاه ضند اتمنی و زنندگی لنوکس رجنوی      

 فندا , سناده زیسنتن   , در کنار شعار برابنری  

 و صداقتش

 ۱۷۶۲س مم  ۲۷چ ارشنبه  ، انجمم ایقا   هارگا 

یاا  ا  تعلیااه اشااقف دورسین ااای خبااقی سااه درو     
اشقف ررهناد و ا  سنایاای  یاق  ضینا  اشاقف و ضحا        

تصااویقی سااه سیااقو  ارا ااه  شااع  ریااوی گاافار   
در اشاقف   چیافی  اه ساقای   اان   اه هاب ه      , دادند 

 .شام آور ساود   سودند و ساا ایام  اا ضا  سودناد حقیقهااه     
 ن  یااد شا ار ریاوی ضا  اراه   اه        وهه  ضقای ه ض 

  ضاا  گفاات راادای حاادا ثق ا  سااا ی  ااا ضا  شااقوا   
 .و رادا و ساداهت  اق لوحاه ضجایادیم ا ات       ودض  ش

ریاوی  اه سیااهق شابیه یام ینایراا        ینایرا  آهاای  
ساشااد و در  نااار آ  ضحاا   ناادگ     عااد اتماا  ضاا  

ساا   لو     اه ساقای خاود  راقای   اقد  ساود واه ااه       
داد چقادر یا     ش اریای   ه ریوی ساقای ضاا  اق ضا     

!! شاا اریای  ا  یملااه سقاسااقی   !!! یمعااوان  داشاات  
نداشااهم تجماا   و  !!!  اااد   ی ااهم  !!! ض اااوا  

در !!!  اا ضا  ن ابت ساه سقیاه اراقاد       ندگ  لو   در 
 ا ضا  ض همق تکقار ض  شاد  اه تماام اراقاد  اا ضا       
ا  اضکاناااا  ض ااااوی سقخوردارناااد و ایااام ا  اساااوذ 

 ی اا  ضیلیاو  د ری  یاق    أت .ضبار ات   ا ضا  ا ات 
 ضیناا  ضجایدیااد  سااقای آهااای ریااوی در حااال       
 اااخهه شااد  سااود  ااه ساااه  ارااقادی  ااه در ااا ضا    

د ا   مبااود اضکانااا   یااادی سقخااوردار  ح ااور داشااهن
حه  اغلاب اراقاد یام  فای راحات نداشاهند و       . سودند

رناف ضا  سقدناد و وهها    ا       .. ا  ضاک   یاادرد و  
ض اوولیم  اا ضا  ضا  گفهناد  اه      , درخوا ه  داشات  

و یاااوری !  اااا ضا  نااادارد و ضااااک   ضاااال  دارد 
وانمااود ضاا   قدنااد  ااه  ااا ضا  سااا رنااف و  ااعه  ا   

رویااا در خیاسان ااا گاادای  ضاا   نااد و ارااقاد     ضااقدم ا
 ااا ضا  ضاا  سای اات سااا یماایم اضکانااات   ااه ی اات 
س ااا ند و در نا ااه ای ضعهلاال سااا ض لااوم نمااای     
وانمود ض   قدند  ه ریاوی چناد د ات سیااهق لبااس      
ندارد و یوراس اایی را وساله ضا   ناد و ضا  یوشاد و       

حاااذ دیاادی   ااه ریااوی چرونااه  ناادگ  ضاا   ااقد  و 
نحااو   .وسااله ضاا   ااقد  ا ااتچرونااه را  یوراس ااایی

 ناادگ  و شااقایط  را  ااه آهااای ریااوی سااقای خااود   
تااوا  یمااا  سا تااام رکااقی   ت یااه دیااد  سااود را ضاا  

ایاا  دان ت یما  تفکاقی  اه تماای اراقاد  را ساه      
زنوا   پق ان ان  خاود  ساقای ر اید  ساه تماای        

دانااد  ااه در یاام ضحاایط س ااهه سااا  شعصاا  ا  ضاا 
 تی سااا ا ااهفاد  اساافاری ا    ماام ساادام و تاااکی 

ش اریای ضثا  سقاساقی و آ ادی  نادگ   الطنت گوناه      
یاق   .یمقا  سا دیکهاوری ساقای خاود راقای   اقد  ساود     

        چنااد  ااه   ااان  ضاننااد ریااوی یااید گااا  رکااق      
 ننااد  ااه یایرااا  و اضکانااات   ااه دور ا  چااا    نماا 

نفدیاام تااقیم ارااقاد یایاااا  سنااا نمودنااد رو ی ایاام  
ایی زماوم در آیاد و تماام آنچاه ساه دورغ و      یور سه نم

رقیب و  وی ا اهفاد  ساه د ات آوردناد ضاورد ه ااو        
هقار گیقد و ایام درس زباق  را حاداه  آهاای ریاوی      
نرقرهااه  یااقا  ااه ینااو  یماایم  یا اات را در هباااذ    
ارقادی  ه در ضحصور تااکی ت  خاود ساا شایو  یاای      
ه عد ان اان  در لیبقتا  ساه سناد  ااید  ا ات را اداضا       

   اگااق  ااا ضا  نر  ای سااه شاا اریای   ااه    .ضاا  دیااد
ضاا  دیااد ازهقاااد دارد و اگااق راادا و سااداهه  سااقای    
ریبااقا   ااا ضا  ویااود دارد و ایاام شاا ار رقااط سااقای  

و اگااق  ااا ضا  ایاام ,  اایق  نی اات ارااقاد گقرهااار و ا
  را دارد  اار  ا ات  اه رقاط یکباار رایل  ایام        أیق

 اه ا  سادام    ندگ  لو   ریوی و یاا رایل  یول اای     
ح اایم ضاا  گقرهنااد را سااقای ایاام ارااقاد سر ارنااد تااا   
 .سبیناای   ااه آنوهاات چااه   اا  در لیبقتاا  ضاا  ضانااد  
 ا ضا  ارقادی را  اه تاا ساه حااذ توان اهه در لیبقتا        

... و نرااه دارد رقااط سااا رقیااب و دروغ و ض لااوم نمااای  
      سااه ریبااقا  ضجایاادیم توساایه     سااار دیرااق  .سااود  

در حاب انهعاام ساه اراقاد گقرهاار       ض   ن   ه ساا داد  
ا  سایی ا  ایام   اا لیبقت  ساق سافحا  خیانات و گنای   

ساااا  .د و ا  تااااری  درس زباااق  سریقیاااد  نااانیففای

یاایچک   …رقیااب و , دورویاا  , دروغ , دیکهاااتوری 
 آ ادیساه اضیااد   .نهوان اهه تااج و تعااهی را حفاآ  نااد   

 ض دی نیکبعت،  تمام ارقاد در لیبقت 
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 رجوی های دسیسه و ها فریبکاری ادامه

  بنیاد خانواده سحر
 ۱۷۶۲س مم  ۱۷کانبه ی

هبلاا  در  ااایت  ااحق سااه نا اات سااوت     در ضقالااه
جاای  ،  اه س  ض  ود ریوی سا  اا نا  اردوگاا  لیبقتا    

 ااذ یایی او ساه نماایی در      ۱۳زکا    تصویق ساقراه 
 . ، توعیا دادی  آضد

خبقیااای تکمیلاا  ر ااید  حااا   ا اات  ااه در ایاام   
را روی یاقد  آورد   اه تصاویق     نا ت ریوی زک ا  

دیاد  اه یکا  روی     دو نفق در حاذ نفاا را نااا  ضا   
 ضاایم سااه یااات خواسیااد  و دیرااقی روی  ااینه او     

ریاوی در توعاایا  . نا اهه و یقاه ا  را گقرهاه ا ات    
ایم زکا  سیاا  داشاهه  اه وی آ  نفاق  یاقی ا ات        
 ااه خااام شااد  و سااقای سقخا ااهم و غلبااه  ااقد  سااق 

 .اردحقیل نیا  سه  مم د

ازاا م نمااود   ااه اگااق   اا  او را  ماام  او سااقاحهاه 
او . تواناد سقخیاافد وگقناه  ااار  تماام ا اات     ناد ضاا  

 ااا نا  لیبقتاا  را خطااام هااقار داد  و خوا ااهه ا اات  
تا او را یاری نمایند تاا ساق یاقف ضقاسا  غلباه  اقد  و       

  .روی یای خود  سلند شود ضجدداه
 یااد  س د ا  ایم نا ات سحاا و ساحبت سایم نفاقا       

اراقاد در ضیاا  خاود ضا  یق ایدند  اه چاه        . سود  ا ت
شااود ا  سااحبت یااای ض اا ود ریااوی   سقداشااه  ضاا 

  قد 

خواید سرویاد  اه ساه آخاق خاط ر اید         آیا ریوی ض  
ا اات  نفااقا  ضحصااور و گقرهااار در اردوگااا  لیبقتاا    

توانناد ساه او سکنناد  آیاا ضعایاب وی       چه  مک  ضا  
 اا  دیرااقی ا اات و ضن ااور او  ماام خوا ااهم ا    
آضقیکااا و غااقم ضاا  ساشااد  او در یقیااا  انقاا م      
ایااد ولو یم و یاا   تاااکی ت  گفهااه سااود  ااه اگااق  
ییااقوانی رقدیاات خااود را سدینااد او هااادر خوایااد سااود  
ر ی  ایاقا  را  اقنرو   ناد و البهاه در نا ات یاای       

ض گفهااه سااود  ااه سااقای ییااقو ی سااق ضو ااوم سااه حااو

. یم وری ا  ض  سه حمایات یام اسقهادر  نیاا  دارد    
آیااا حقر ااای ریااوی اداضااه یمااا  سااحبت یا اات    

ساار  یماه    حه  سقخ  ضا  یق ایدند چاقا ریاوی یام     
 ند و ضقاق نما  آیاد  اه ساه سام س ات         را راحت نم 

  .نماید ر ید  و نفقاتی را ضقخ  نم 
وحیااه و البهااه ضااایوذ ارتقااای ر ریااوی سااقای  ااایقاه

نراا  داشاهم نفاقاتی در لیبقتا  د اهور داد  ا ات تاا        
آنا  ساه نوسات ساه ساور  یقا ناد  در  انرق سعواسناد        
 ااه ایاام اضااق ضویااب نارعااایه  و ازهااقاض س اایاری  

      او در نا اات خااود سیااا  داشااهه  ااه   . شااد  ا اات 
خورناد و  اعه     داند ارقاد سا ایام  اار  اقضا ضا      ض 
ایام  ااعه  یاا سااه دنبااالی     اااند ولا  تحماا   ضا  

ییااقو ی یااای ا نبااار و رضااادی و رلویااه و  ااوریه و  
تق یااه را دارد و یمااه یناابی یااای ی ااا  ا  وی و    

در خصااوص یااقو   . رقهااه ا  الرااوسقداری  ااقد  انااد
       :  خااواس  شاا اری یاا  اسااداا  ااقد  انااد  ااه     اانرق

  ."زاض   قنرون  -، گون  ،  نرق  ی ه "
در خصااوص  اااور ضصااق ریااوی در سااحبت یااایی 

  ی  ا  ار ن اق  اقد  و گفهاه ا ات  اه انقا م ضصاق       
تحااات تاااأثیق (  ضن اااور  ودتاااای ن اضیاااا  ا ااات )

    ، ضقاوضااات ایاااقا  ساااور  گقرهاااه و ضاااقدم ضصاااق 
اخااوا  الم االمیم  ااه یاام یقیااا  سنیااادگقا ضثاا      
او . یم اااوری ا ااا ض  ا ااات را ا  ضیاااا  سقداشاااهند

ور رقهااه ضن اا )ضاادز  شااد  ااه ضقاوضاات ضااقدم ایااقا  
البهاه یاای  الاذ    . ضصق را یوشایار  اقد  (  ریوی ا ت

یماه   یماه  قاضاا  و ایام    دارد  ه ایم ضقاوضت سا ایم
 اار خاود اینقادر     ییقو ی در  ایق نقااط ی اا  چاقا در   

  .زایف ضاند  ا ت
آنطور  ه ضااع  ا ات ریاوی تحات یاید زناوان        
د ت ا  رقیبکااری و تویواه چینا  و ضاایقا یاو   ساق       

یااور  ااه هااوذ داد   ااق تاام تاام   و تااا آدارد  نماا 
 .ییقوانی را سه ساد ندید آرام و هقار نعواید گقرت

او یمچنااا  در خااوام و خیاااذ سا گااات سااه یادگااا    
اشااقف و ا   ااق گیااقی دورا  ی  اا  ساادام ح اایم  

   . ند سقای خود  و رقهه ا   یق ض 
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 !به مجاهدین فرانسوی دست نزنید

  ایقا  ، آریا یواد ریقو ضند

 6292بهمن  2۱جمعه 

،  ؛ پیننر برسننی در پاسننب بننه مقالننه مشننتر 

، فرانسننوا کولکومبننه و ژان پیننر   ایننو بونننه 

 میشل در لوموند

  خوشااحال   ااه یمراا  دور یاا  یمااگ شااد  ایااد تااا   
ضقالااه ای را سنوی ااید  ااه ا  دور سااوی ای زیااه یااای  

 .یمیار   ا ضا  ضجایدیم خلب را ض  دید

البهاه ساقای   . یمادیرق را دارناد  دو ها  یمیااه یاوای   
، دیااد   ضام ساه زناوا  ز ااو  ااسب ضجایادیم خلاب      

ا   آهای ایاو سوناه در یماگ نوی اندگا  ضقالاه  اار        
      ا اات تااا سف ماا  ایاام نوشااهه ا   جااا  قچااامه       

ا  دیااد  تقیمااه رار اا  ایاام ضقالااه     . ضاا  گیااقد 
س راسااله روی  ااایت ر اام  ایاام  ااا ضا  یاا       

 !ت جب  نم   ن 

شااما آ  هاادر ا  د اات آهااای ر ی دوسااق  زصاابان     
     خطاااام”  ( ایقانااا  ) راااارس “ی اااهید  اااه او را  

، سااور  نیاد ایام ناضرا اری ساقای ریل اوف         قد  ایاد 
یاری   شوم سقانریف نعوایاد ساود چاقا  اه او حاداه       
ایاام شاا اضت را داشاات تااا سااه ایااقا  سااقود و تیییااق    

اهاداض   اه شاما    . شقایط ایم  اور را ساه چاا  سبیناد   
یقگف یقأ  انجااضی را نعواییاد داشات ، حهماا سایاد      

.  د سود تاا ساه چنایم ضاایقایوی  د ات     ” رارس “یم 
ا  یقراا  تااا وههاا   ااه  ااا ضا  ض قسااا  ضجایاادیم   

  ، ایاام ینایناادگا    خلااب در نفدیکاا  یاااری  ی اات  
چاقا  )!( ،  اق  اپقد  و غیاق ایقانا       ، ثقوتمناد  س  گنا 

آدم سایااد سااقای درم حقیقاات  حماات یاام  اافق یاانف 
 ازه  را سه خاود  سدیاد  حقیقات ایام هادر د ات       

ت در نفدیاام ا اات ، حقیقاا، ایاام هاادر  یااارهن  ا اات
، نافد خاان     ، در اور  اورآوا    اقد  ا ات  رقان ه  ناه  

 . ضقی  ریوی  ه یبی ها دو ت ایو سونه ی  ی ت

ا  یقراا  یمااه چیفیااای   ااه ریبااقا  رقان ااوی سایااد 
، در دراااتق ضجایاادیم یاری اا   رایااگ سااه ایااقا  سداننااد

، رقان اه ساه    ساه لطال آهاای ایاو سوناه     . ییدا ض  شاود 
، حاا    ضاقی  تبادی  شاد     ق ضیم ی یق  ضجایادیم  

چه ایمیه  دارد  اه یام ضلات رایاگ ساه رقان اه چاه        
         سعصااوص وههاا  ایاام ضلاات     …رکااق ضاا   نااد   

چااه اشااکال  دارد  ااه رقان ااه ! یااا ساشااند”  رااارس “
،  اق ضجایادیم    داوری ساشاد  ا یق ارکار غلاط و یایی  

 !ضقی  سه   ضت

چااقا سایااد سااه حااقف یااای یاام ریل ااوف ییااق  ااه در 
 د  ، ایمیت دا یای ت قا  و ه  ض  چقخد خیاسا 

چااقا سایااد ا   اا  شااد  ت ااداد داناااجویا  ایقاناا  در  
،  رقان ه نرقا  شاد  چاقا سایاد ایام یماه تویاه  اقد       

چاه ایمیها  دارد  اه    !  ” راارس  “آ  ی  سه یم هاوم  
    یاااهاد ضیلیااو  ایقاناا  در ضااورد رقان ااه چااه رکااق     

، ض اا  ایاام ا اات  ااه یمااه چیااف یبااب    ضاا   ننااد
، سااا زینکاا   ااه ضجایاادیم   خوا ااهه ضااا دیااد  شااود 

 ! عاوتمندانه سه چا  ضا ض  گ ارند

ضجایاادیم خلااب یاام رقهااه  یا اا  ضاا یب  ا اات   
ضجایادیم رقاط یام     …ر ی دوسق  اغقا  ضا   ناد   

ضار  ی ات   -رقهه ی هند  اه ساا ایاد ولو ی ا ا ض     
، ضباار     و سا  قارت تماام ساا  مام چناد آیاه هقآنا       

،  ا ض   نناد و ساه  مام چناد  اور      ض لحانه را تویی
ناه  ایی شعصایت    ! دشمناناا  را ت قیال ضا   نناد   

   ، نااه آدم  ااو ی در ییاااد  رویااای رقان ااه      دارنااد
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         ، ناااه آدم  ، ناااه یولااااوی  ضااا   نناااد  اااقد  اناااد
ضجایادیم ضاقی     …، ناه تاقور ضا   نناد      ض   ااند 

یااید  اا  را در ایااقا  نکاااهه انااد و نااه حهاا  در    
 !زقا 

، سااا آ  رو ااقی  اینقاادر ض قسااا  و خااوم ا اات ضااقی 
، ضاقی   اه    ، آ  لباس یای رنرا  گاقا  هیمات    شان 

اینقاادر  ااعاوتمندانه یااولی را سااا  یا ااهمدارا  غقساا  
ضااقی   ااه یااام یااای  یبااای  در  ، تق اای  ضاا   نااد

       ، ضااقی   ااه خااود  را سااا   رقان ااه سااه یااا ضاا   نااد 
 اه یاید   ضاقی   )!( ضقای اه ضا   ناد    ” شارذ دوگا   “

، ضاقی   اه    آشنای  سا ن ا  یاای یاوا  ایقانا  نادارد     
چطااور ضاا  توانااد   …هاادر  اریفضاتیاام ا اات   ایاام

، غیاق   زملیا  یای تقوری اه  را رقضانادی   ناد  ناه    
 !ضمکم ا ت

 ااا ضا  ضجایاادیم خلااب تقوری اات نی اات رقااط     
ایاام ا ااهقاتیی . حاقری را سااا سماب و تاناام ضاا   ناد   

م دیکهاااتور دو اات هاادیم  ساادام ح اای ! آن ااا ا اات
 . زقا  ی  سود 

یا  چاقا   ! ا  هدی  گفهه اند  بوتق سا  باوتق ساا  ساا ساا     
     سایااد شااو ه ساااوی   سااه یااق حاااذ ایاام  ااا ضا      

، و چنااد ار ااق اضقیکااای  و چنااد   اااهه ایقاناا  یااا را
تای  ی   قد زقاها  ولا  یاید وهات ساا رقان اه        یفار
 .، سناسقایم تقوری ت نی ت زنق  نکقد  سد

ا  را  ماا  تقویاات ” دیکهااه “سااق  یاا  سایااد آهااای دو
،   ا ضا  ضجایدیم سه ایام سادی یاا یا  نی ات     !  ند

او یا   ا     ! رقط دو ت ندارد سیاقو  ا  هادر  ساشاد   
 .خود  را ض  خواید

، هبا  ا  انقا م    انقا م  اقد    ۱۶4۶او ی  در  ااذ   
انقا م نصال اولایم دولات     ، س اد ا    اضقیکای   ااهه 

، غیااق ن اااض  یااا و    یم ااوری ا اا ض  را  اااهه  
، ضعالفااا  خااود  را در درو   ضاا یب  یااا را  اااهه 

   ، یمااه  ، شااکنجه و  ناادان   ااقد     ااا ضا   اااهه 
،  ، سقناضاه ریافی ضا  خوایاد     ایم یا اناق ی ضا  ساقد   

خ سااه …، آدم ضاا  خوایااد  تج یاافا  ضاا  خوایااد
” تقوری اات “ ااب  ااا ضا  ضجایاادیم شای ااهه سقچ 

  !نی ت سلکه سه ضقاتب ض هحب سدتق ا  ایم یا ت

 اااذ ز ااویت در هلااب  ااا ضا     ۲۳وههاا  س ااد ا   
،  ، تقاعااای تااقم ایاام  ااا ضا  را  ااقدم   ضجایاادیم

اهادام  . ضقی  و ض  ود ضاقا ضاه   ساه یا و ا   قدناد     
   سااه رااقارم یاا  سااه شک اات ضنه اا  شااد و گقرهااار     

ا  چناد  اازت   س اد  .  ندا  یاای اضنیها  سادام شادم    
سا یوی  و شکنجه ضقا ساه نمایناد   اا ضا  ضجایادیم     

یا یقای  گقضا  ا    . تحویا  دادناد  ( ض دی اسقیاامچ  )
 !،  ندا   ، تحقیق ، ضا  یا شکنف ضم شد

 ااپ  در سقاسااق چ ااار یاافار ضجایااد  مااا اشااقف در  
، ض ا ود و ضاقی  ریاوی ضاقا ساه یاقم        یایرا  سااهق اد  

 ،  نادا  در یادگاا  اشاقف   اهدام ساه راقار ساه دو  ااذ     
یااات  اااذ  ناادا  در اسوغقیااب و  ااپ  ازاادام      

 . ضحکوم  قدند

سا حملاه آضقیکاا ساه زاقا  ا   نادا  ضجایادیم نجاا         
 .ییدا  قدم و در حاذ حاعق در رقان ه ی ه 

را ضاا  خااوان   « ر ی دوسااق »وههاا  ضقالااه آهااای    
      شاااجازت و روحیاااه خاااود انهقاااادی او را تح ااایم  

، سااه او  سااه زنااوا  ز ااو  اااسب ضجایاادیم. ضاا   اان 
   آرااقیم ضاا  گااوی   ااه ضقالااه ای سااق ا اااس تفکااق   
      ان اااا  دو اااهانه و ساااداهت نراشاااهه چاااو  یماااه 
ضا  دانای   ااه اراااگقی در ضااورد ضجایادیم یمیاااه     

 !ضنه   سه ت دید و ارزام ض  شود
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محکومیت در انتظار منریم رجنوی و ننه نفنر     

 ر از اعضاء مجاهدین دیگ

 انجمم دراا ا  هقسانیا  تقوری   

  6292بهمن  67پنجشنبه 

پرونننده مننریم رجننوی در فرانسننه در مرحلننه 

 صدور رای

هاعاا  عااد تقوری اات رقان ااه  مننار  تروینندیک

،  یاناایم هاعا  سقوگیاق ضا  ساشاد      ۲۱۱۶ ه ا   اذ 
 و ام ضاقی  ریاوی ساقای      ۱4ا  سقر   ضجدد یقوناد   

 .تصمی  گیقی ن ای  خبق داد

خبقگفاری رقان اه ساه نقا  ا  وی گافار  داد ا  یام      
ضااا  یاایی تحقیقااا  چنااد  اااله سااق روی یقونااد       

در ضقحلااه  را سااه یایااا  ر ااانید  و  ” زملیااا  توااو “
 .تصمی  گیقی ن ای  سق روی ایم یقوند  ض  ساشد

 یااد نمااود  ا اات تحقیقااا    م را زاا و  سااق    أاو ت
اضااارا  و ارد  سااه  ااقانجام  ، رقان ااه در لو فاضبااورت

ر انید  و داد اقای یااری  ساه  ودی رایاگ ساه حکا        
 .ن ای  ایم یقوند  رای سادر خواید نمود

یلاای  عااد   ۲۱۱۷در ساابا ینرااام یفاادی   و اام   
ساه ضقاق   ” تواو “تقوری ت رقان ه ی  زملیاات  ساه ناام    

تقوری ااه  ضجایاادیم خلااب در   از ااای ارشااد رقهااه 
تام   ۱۹۳  در نفدیکا  یااری  یاور  ساقد و     وااور ورا

 .ا  آن ا را سه یمقا  ضقی  ریوی د هریق  قد

  تاادارم ات ااام ضااقی  ریااوی و سقیااه د ااهریق شاادگا 
 اافار  ایااقا  در  اااوریای  ۱۷حملااه تقوری ااه  سااه 

ارویای  و یقد تقور از ای یادا شاد  ا  ایام رقهاه  اه      
زا و  ساق ایام آن اا     . ساود  د ت سه ارااگقی ض   دناد 
 .سودند ی  ضه   سه یولاوی  و ر اد ضال 

انریاافد دولاات رقان ااه ا  « نیویااورم تااایمف»رو ناضااا 
هقاااذ  ااانو   یا اا  ا   یلااوگیقی ا  ان»ایاام اهاادام را 

زملیاااات   اااا ضا  ضجایااادیم خلاااب ا  زاااقا  ساااه 
 .زنوا   قد« رقان ه

،  سو اکه ض اووذ  اا ضا  ای زاات  رقان اه      یق دو ی 
 :در ضصاحبه سا رو ناضه ضفسور ا  ار داشت

هننای اطالعنناتی فرانسننه از پنناییز   سننازمان“

افنننزون  گذشنننته متوجنننه ورود شنننمار روز

جنننگ  [آ نناز]مجاهنندین خلننق و پننس از   

، متوجنننه ورود شنننمار زینننادی از   عنننراق

 ”…به فرانسه شدند هاسربازان آن

یاام  ارخانااه تولیااد رنااگ را در   [ خلااب]ضجایاادیم 
ایااار   قدنااد و عاامم «  اانت  ااو م  ضااو »شاا ق 
انااادا ی یااام ا اااهودیوی تلویفیاااون  و نصاااب     را 

، در حاااذ تباادی   ااقد  آ   ای یااای ضااایوار  ساااقام

 …سه یم ضق ف ارتبایا  سودند

، رقهاه   در وا نی سه ایم اهادام هاانون  یلای  رقان اه    
ضجایاادیم در اهااداض  یولنااام سقناضااه خود ااو ی د   
نفااق ا  از ااای در رقان ااه و  اافار  خانااه یااای ایاام  
.  اور در دیراق  ااوریای ارویاای  ساه ایاقا گ اشات      

، د  تاام ا  از ااای رقهااه در   در ایاام یااقد یولنااام 
  ازهااقاض سااه د ااهریقی ضااقی  ریااوی خااود را سااه     

  ناادا ح اان   ااه تن ااا    .شاا له یااای آتاای  ااپقدند  
سی ت و ینف  اذ داشات ا  یملاه   اان  ساود  اه در      
ایاام یقیااا  د اات سااه خود ااو ی  د و در نهیجااه آ   

 .یا   پقد
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د اهوری و ضطااسب سقناضاه ریافی      خود و ی یا  ااض ه 
سااه نحااوی  ااه ا  خبقنرااارا  نیااف   . سااور  گقراات 

دزو  سه زم  آضاد  ساود در ضحا  خود او ی حاعاق      
رو ناضاااه . شاااد  و ا  وهاااایگ رااایل  ت یاااه نمایناااد  

، در ایاام  ضیناه گاافار  داد هبا  و س ااد ا    «یاری ایم »
، ا   ااوی زناسااق ضجایاادیم سااا تلفاام     خود ااو ی

س گقرهااه شااد و  ااعنروی یمااقا  چنااد خبقنرااار تمااا
ضحمااد )« شااورای ضلاا  ضقاوضاات  »رواسااط خاااری   

 (  یدالمحدثیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاود  او ی  نناد      یا  ناام شاع    (  ید المحدثیم 
سیناا  و گمااا   سااقخ ف یاایی.را ازاا م نکااقد  ا اات 

، خود او ی یاا ساا وا انی ضنفا  ارکاار        ریبقا  رقهه
زموض  و ضقدم ارویاا ضوایاه شاد و ضاوی  ا  انفیاار و      

، سااه یماایم دلیاا  آن ااا   تنفااق و ت جااب را سقانریعاات
یاا ساه ساور  خودیاو       ضدز  شدند  ه ایم حق ات 

رهااه و از ااای آن ااا سااا و خااود سااه خااودی سااور  گق
 .اند د هور تاکی ت  د ت سه خود و ی نفد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از اعضای فرقه رجوی که به  عکس نفر وسر ندا حسنی

 ژوئن دست به خودسوزی زد  67دستور تشکیالتی سازمان در 
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گزارش یوننامی مهنر تائیندی بنه افشناگری      

جدا شده هنا درمنورد نقنض حقنوق بشنر در      

 ! فرقه رجوی 

  ضحمد ر اه 

  6292بهمن  62شنبه 

    یفهااه یاایی سااا تقیم ارگااا   ااا ضا  ضلاا  در زااقا  
ا  نقاا   ۲۱۱۷در گاافار  نیمااه اوذ  اااذ ( یوناااض  ) 

حقااو  اولیااه از ااای ا اایق در چنراااذ رقهااه ریااوی   
 .گفار  داد 

 :در این گزارش یونامی اعالم کرده 

ریبااقا  ایاام  “در گاافار  یوناااض  آضااد  ا اات  ااه   
 ا ضا  سه شاد  تا   ضا   نناد تاا ضاانگ ا  انجاام        
. گفهرویاااای خصوسااا  ساااا  اااا نا   ماااا شاااوند
 اااا ضا  ضجایااادیم خلاااب  اااه دارای  ااااخهاری   
دیکهاااتوری و  ل االه ضقاتباا  ا اات ضحاادودیت یااای  
  ااعه  را سااق حقااو   ااا نا   مااا لیبقتاا  ازماااذ   

ت یااا زبارتنااد ا  ضحاادودیت ایاام ضحاادودی. ضاا   نااد 
، ضناااگ تاااقم   در آ ادی تحاااقم در داخااا   ماااا 

    ، ضمنوزیااات  ، ضناااگ ارتبااااط و ایهمااااا    اااا ضا 
تماس یای از ا ساا خاانواد  یایااا  ، ضناگ د هق ا       
سااه ارتبایااا  اولیااه و د هق اا  سااه ضقاهباات یااای     

تماااض  ریااا شاادگا  ا  رقهااه     . یفشااک  و درضااان  
هه ا  نقاا  حقااو  ضاریااای  ریااوی در  ااال ای گ شاا 

سااق تو ااط ریااوی رنذ و ضااقی  هجااق و دیرااق  ااقا   
       رقهاااه ینایهکاااار ریاااوی در خاااایقا  خودشاااا      

اضاا ریاوی رنذ و    .ض  نوی اند و ساحبت ضا   نناد     
ضقی  هجاق ساه یاای یواسراوی  ساه ایام یماه  لا  و         
        یناااایه   اااه ضقتکاااب شاااد  اناااد د اااهور  ااااهم 

هکااار ریااوی را یاادا شااد  یااا و ضنهقاادیم رقهااه ینای 
البهاه  !سادر ض   نند تاا سادای ان اا را خااضو   نناد      

 ااا ضا  ضلاا   ااه ( یوناااض  ) گاافار  ارگااا  ر اام  
درزااقا  ر الیاات دارد تن ااا سااه گوشااه ای ا  نقاا      

و  ضااااید  حقااو  ساااق یقداخهااه و انچااه را ا  سیااق   

ورد  و اگاق  اقا  رقهاه ایام     آ قد  را در گفار  خاود  
 ااه نمایناادگا  یوناااض   اضکااا  سویااود ضاا  اوردنااد   

سصور  شفاف ساه ت یاه گافار  ضا  یقداخهناد آنراا        
اس اد وحاهنام نقا  اسهادا   تاقیم حقاو  ان اان  ا       
 یااقف ریااوی و دیرااق  ااقا  رقهااه ینایهکارآشااکار    

اضااا آنچااه ض اا  اینکااه ن ایاات یاام ارگااا   .ضاا  شااد
ا یمایم گافار  نااه  یا  شاد       ر م  سیم الملل  سا 

ا  رقهااه  یااایاادی  د سااق ارااااگقی ریااا شااد  أیض ااق ت
ریااوی و ثاساات شااد در درو  تاااکی   رقهااه گقایانااه 

ضا   نناد و چاه س یا       ریوی سا از اای چاه ررهااری   
اینجاا یاا دارد ساه ایام نکهاه یا         .ورناد  آ ق ان ا ض  

اشااار   اان   ااه نااه ریااوی رنذ نااه ضااقی  هجااق و نااه 
ا  دیرق  قا  رقهه در یید  جاا ساه ایام گافار  ارگا     

ر م   ا ضا  ضلا  وا انی نااا  ناداد  اناد و یباب       
ض موذ سه رو   کو  ضا  خوایناد ضوعاوا ساه ایام      
ض ماا  را ا   ااق سر راننااد در حالیکااه ایاام گاافار     
ارگااا   ااا ضا  ضلاا  یاام  ااند ر اام  ا  یااقف      
سااا تقیم ارگااا  ساایم المللاا  ضاا  ساشااد و ریااوی ؛    
ضاقی  هجاق و دیراق  ااقا  رقهاه سایاد در یام دادگااا        

 نااه یواسرااوی ینایه ایاااا  ساشااد و یب ااد ایاام   زاد
نق  حقو  ساقدر خاام زاقا  ا  یاقف  اقا  رقهاه      
ینایهکار ریوی در  ماا لیبقتا  ساور  ضا  گیاقد و      
در گ شااهه یاا  ریااوی رنذ سااه یمااقا  ضااقی  هجااق    

را در  …د ااهور  ناادان  و شااکنجه از ااا ناراعاا  و   
را   آنام اشاقف ساادر و دیراق  اقا  رقهاه      اردوگا  سد 

یااقا  قدنااد و ینااو  یاا  نقاا  حقااو  ساااق تو ااط   ا
 ااقا  رقهااه ینایهکااار ریااوی اداضااه دارد یااا دارد در   
وحله اوذ دادگای ای زقا  ساه ایام ضوعاوا ر ایدگ      
سکنند و  قا  رقهاه ریاوی را ساه خاایق ینایات زلیاه       

دیرااق  ساااقیت سااه یااای ضیااف ضحا مااه سکاااانند و    
دادگای ااای ساایم المللاا  یاا  سااه ایاام اضااق ر اایدگ   

یمچناااایم ا  شعصاااایه ا و  ااااا ضان ا و   .نااااد  ن
انجمن ااای   ااه در اضااق حقااو  ساااق ر اااذ ی ااهند    
خوایی ضا   ان  ن ابت نقا  حقاو  سااق در درو        
رقهااه ریااوی وا اانی   م را ناااا  سدینااد تااا  ااقا  
رقهه ریوی نهوانناد در  ماا لیبقتا  ساه ایام ینایاا        

 .عد ساقی خود اداضه سدیند 

 انجمم نجا  
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