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 برای جلوگیری از ریزش نیرو هارجویآخرین برگ 

، انزوا و ... همراه است پولیبی، خانمانیبیهمچون اعدام و ترور،  هاییمؤلفهکه با « ترساندن اعضا از جدایی»

 .شودمیبرای حفظ نیروها در درون فرقه محسوب  هافرقهمحورهای  تریناصلییکی از  عنوانبههمواره 

برای  هافرقهآخرین ابزار  توانمیترس از سرنوشت مبهمِ بعد از جدایی را  ترکاملبه معنایی دیگر و در توضیحی 

حفظ نیروها به شمار آورد. درواقع عضوی که از همه سدهای راه خروج عبور کرده و خود را از همه بندهای 

خیانت، لگدمال کردن گذشته، پذیرش عمر عمومی اتصال به فرقه نظیر عالقه و تعهد به رهبری، پرهیز از 

 ی برای خروج در خود ایجاد کرده است.دو ... رها کرده، حتماً قدرت روانی و تصمیم و اراده قدرتمن هدررفته

تشویقی پاسخگو نیستند و باید از عوامل تنبیهی برای تشکیل آخرین سد در  هایطرحدر چنین شرایطی دیگر 

برای القائات ذهنی به اعضای خود یا  هافرقهد. در توضیح این مطلب باید گفت که برابر جدایی فرد استفاده کر

که از تحریک احساسات و هیجانات مثبت مانند محبت، عالقه،  برندمیتشویقی و هیجانی را به کار  هایشیوه

و فکر نیروها به کار تنبیهی را برای تأثیرگذاری بر ذهن  هایشیوه، یا اینکه کندمیپایبندی و ... سوءاستفاده 

 .شودمیکه ترس و وحشت، عذاب وجدان، افسردگی و ... را شامل  گیرندمی

مثبت یا به عبارتی تشویقی فضایی با امید و نشاط  هایروشبا  تحریک احساسات و هیجانات هایشیوههمواره 

یا روزهای ورود به  هاماه، هامهرومومو در  کندمیآن در کل فرقه ایجاد  تبعبهرا در عضو و  باروحیهکاذب و توأم 

تنبیهی فضایی سیاه و توأم با  هایروشفرقه در دستور قرار دارند. اما شیوه تحریک هیجانات منفی یا به عبارتی 

در دستور کار قرار  هاآنرفتن آثار تشویقی مثبت و ناکارآمدی  بین از ، و بعد از دهندمیشکل ناامیدی را 

گفت که هیجانات منفی در مقایسه با هیجانات مثبت از قدرت تأثیرگذاری بیشتری  توانیم. البته گیرندمی

 .شوندمی برداریبهرهبرای حفظ نیروها  هافرقهآخرین تیر ترکش  عنوانبهو برای همین هم برخوردار بوده 

وهای خود را از نیر توجهیقابلکه بعد از فروپاشی اشرف، کنترل خود بر بخش  هاستسالمنافقین نیز 

. ابزارهایی که صرفاً روانی هم پردازندمی هاآنابزارهای تنبیهی به حفظ  واسطهبهو دیگر فقط  انددادهازدست

 هایروشیکی از  حالبااینگیرد.  دربرمینبوده و گاهی تهدید فیزیکی، ارعاب و وحشت، شکنجه و زندان را هم 

بعد از خروج از فرقه است. اینکه یک عضو بعد از  هاآنامروز سران منافقین در آلبانی ترساندن نیروها از آینده 

 هایاردوگاهیم ایران قرار دارد، در بیرون از درهای رض ترور، ربایش، زندان و شکنجه رژجدایی هر آن در مع

مسائل اولیه زندگی مانند جای خواب،  برتکیه سازمان هیچ دوست و همدمی برای زندگی نخواهد داشت و حتی

 مثال زد. توانمیو امثالهم را نیز  خوردوخوراکدرآمد، تأمین 
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واقعیت  وجههیچبه ،کنندمیادعا  در مورد تبعات جدایی نیآنچه امروز سران منافقاما واقعیت این است که 

آلبانی، در دیگر  هایخیاباندر د که سازمان هستن هایجداشدهمصداق نقض آن نیز  ترینمهمنداشته و 

در  رفتهازدستو تنها حسرت عمر  کنندمیکشورهای اروپایی و حتی در ایران در آرامش و امنیت زندگی 

 .خوددارندسازمان را با 

اجتماعی  هایشبکهبعد از تغییر کارکردهای سازمان منافقین و اجازه ورود بخشی از نیروها به فضای مجازی و 

یک مسئله مهم  در ایران، اجتماعی هایشبکهبرای عضوگیری، فریب و هدایت آشوب و درگیری در میان کاربران 

 هایواقعیتاز  هاجداشدهبا مشاهده وضعیت زندگی  ی مجازیفضا مشاهده شد که در در مورد اعضای سازمان

شدن آخرین ابزار سران فرقه، یعنی ترس  اثربی و درواقع این مسئله به معنای شوندمیجدایی از سازمان مطلع 

 . آغاز شدبعد از وقوع آن  هاجداییاز  توجهیقابل موجکه؛ فرآیندی گرددمیاز جدایی، 

فکر بر هم زدن به  بوددر حال فروپاشی کامل سازمان  کمکمسران فرقه رجوی برای مقابله با این نقص که 

از دولت  هاییبخشبا  هاییو بند با زدد. اتفاقی که امروز با پول و افتادننی در آلبا هاجداشدهمعادله زندگی تازه 

 ن سازمان ملل در حال اجراست.ا کمیساریای پناهندگاآلبانی یا توافق و زد و بند ب

در آلبانی موفق  هادولتیدرواقع سران فرقه رجوی با کمک بخشی از مأموران رشوه بگیر کمیساریا و حتی برخی 

و پذیرش و دریافت حقوق از سازمان ملل، برخورداری از اوراق شناسایی برای خروج از  نامثبتروند  اندشده

است، حذف نموده یا حداقل با  شدهتعریفآلبانی و امتیازاتی مشابه به این را که در حقوق طبیعی پناهندگان 

از حقوق پناهندگی و  سرعتبهگذشته دیگر همچون  جداشدهاین اقدام اعضای تازه  درنتیجهکنند.  روروبهاخالل 

. کنندمیشرایط گذران زندگی  ترینسختدر  هامدتبرخوردار نشده و تا  جوییپناهبررسی انفرادی کیس 

 هاجداشدهو با دیده تردید سرنوشت  اندماندهاین اقدام اعضایی از سازمان که همچنان در این تشکیالت  درنتیجه

 بگیرند. صمیم قاطعی برای جدایی از فرقهت توانندنمی گاههیچ، کنندمیرا برای اتخاذ تصمیم به جدایی رصد 

و دیگر شهرهای  تیرانا هایخیابانی، ناامن سازی در کنار اقدامات سران فرقه در حوزه زد و بندها با مقامات رسم

گر این فرقه تروریستی است. اعضای منافقین دستور اقدامات دی ازجملهآلبانی برای اعضای تازه جداشده نیز 

با انتصاب  درنهایت، آزار و اذیت یا حتی قتل اعضای تازه جداشده اجرا کنند و وجرحضرببرای  هاییبرنامهدارند 

 .کنندمیدر معرض فرار را اجرا  ! همان پروژه ترساندن اعضاهمه این اقدامات به مأموران رژیم ایران

 هارسانهتیرانا توسط اعضای جداشده و از طریق  هایخیاباناین اقدامات فرقه رجوی در  هرچند بخشی از

است و سبب اعتراضاتی در این کشور به اصل حضور این گروه تروریستی در کشورشان گردیده، اما  افشاشده
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در مقرها  فراتن ماندهباقیسکن برای حفظ واقعیت این است که شاگردان مریم رجوی چند ماهی است که یک مُ

دوام  تواندنمیواقعیت این است که این طرح تبهکاری سازمان منافقین مدت زیادی  حالبااین. اندکردهکشف 

 فقط دیگر وقتآناجرای خود را از دست خواهد داد و  هایفرصت زودیبهدر آلبانی  هارسانهبیاورد و با فشار 

 فرقه رجوی را در برابر فرار اعضایش حفظ کند. تواندمیمعجزه 

  


