


مركز مبارزه با تروريسم در آلباني، نام فرقه 
تروريستي رجوي را در ليست گروه هاي 

  .تروريستي و خشونت طلب قرار داد
تحليلي - به گزارش خبرنگار پايگاه خبري

فراق، اين مركز در گزارشي جديد كه از رسانه 
هاي كشور آلباني پخش گرديد مدعي شد كه 

اط گرا، فرقه رجوي به عنوان يك تشكيالت افر
آينده اين كشور را به مخاطره انداخته و با جذب 
افراد، آنها را به سوي رفتارهاي تروريستي تشويق 

اين مركز همچنين به اين منظور و  .مي نمايد
با پديده آشنايي دانش آموزان كشور آلباني 

افراطي گري و خشونت طلبي، كتابچه هايي را 
        منتشر كرده و در مدارس اين كشور توزيع 

افراط گرايي «عنوان اين كتابچه  .مي نمايد
است كه در آن » خشونت آميز در جهان و آلباني

اسامي برخي سازمان هاي خشونت آميز و در 
به گزارش .راس آن فرقه رجوي ليست شده است

ق، اين مركز به طور رسمي فرقه رجوي فرا
موسوم به مجاهدين خلق را به عنوان يك 
سازمان خشونت آميز و تروريستي معرفي نموده 

بنا بر بررسي هاي خبرنگار فراق در اين .است
كتابچه سه گروه ِ داعش ، جبهه النصره و فرقه 
تروريستي رجوي به عنوان گروهاي هاي 

تي در جهان خطرناك ، خشونت طلب و تروريس
  .معرفي شدند

به گزارش فراق، اين مركز هدف از انجام اين 

فعاليت را ارائه آموزش هاي الزم براي جامعه 
آلباني و به خصوص دانش آموزان اين كشور 

دانش آموزان با : عنوان كرده و افزوده است
شناخت از خطرهاي گروه هاي افراطي گرا از آن 

م اين گروه ها ها نفرت پيدا كرده و هرگز در دا
  .نمي افتند
 

  فرقه تروريستي رجوي باز هم در ليست گروه هاي افراطي
   و تروريستي معرفي شد
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  زهرا سادات مير باقري�

  

ــ ـاهاواي ــران  ل دي مـ ــهرهاي اي ــي ش  در برخ
اعتراض هايي عليه گراني صورت گرفت كـه مثـل    
ــالش   ــسته و تروريــستي ت هميــشه جريانــات واب

  .كردند از آن سوء استفاده كنند
مريم رجوي رهبر فرقه تروريستي مجاهـدين        
ـارج          ـاي ضـدايراني در خ و از منفورترين چهـره ه

ايــران اســت كــه در ســالهاي گذشــته بيــشترين 
ـام              البي گري را بـراي تحـريم مـردم ايـران بـه انج

ــتهاي    ــسو بــا سياس ــت و حــاال هم رســانيده اس
ــسير   ــت تــا م ــدد اس ــرائيل درص ــستان و اس عرب

  .اعتراضات را به خشونت و ترور هدايت كند
ـاب بـه مـردم            به اين مناسبت وي پيامي خط
ـالبي از سـوي              ارسال كرد كـه واكـنش بـسيار ج

ـاعي دا    شـت و بـه   مردم ايران در شبكه هاي اجتم

. شو انجاميـد  _خفه_رجوي_مريم#توليد هشتگ   
ـاي مــشابه مثــل        ايــن هــشتگ و نمونــه هـ

شو به همـراه تـصاوير متعـدد        _رجوي خفه _مريم
در فضاي مجازي دست به دست مي چرخـد كـه     
ـام تمـسخر          ـاطع مـردم ايـران بـه پي خود پاسخ ق
ـا سـعودي اسـت كـه         برانگيز اين عجوزه همـسو ب

ن ايرانـي و تحـريم   نقش كليدي در ترور دانشمندا  
  .مردم ايران ايفا كرده است
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در حالي كه اسيران گرفتار در فرقه سركوبگر 

رجوي روز به روز تحقير، محدود و به فرسايش 

مي روند جامعه جدا شده ها با اتحاد و همدلي 

توانستند اولين حقوق رسمي خود را از 

رياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان كميسا

  .دريافت كنند

 تحليلي –به گزارش خبرنگار پايگاه خبري 

فراق، سرانجام بعد از پيگيرهاي مختلف توسط 

جداشده ها در آلباني، كميسارياي عالي سازمان 

 بهمن ماه، به طور رسمي 20ملل، روزجمعه 

  .مستمري ماهانه جمعي از افراد را واريز كرد

ن عمل نه تنها باعث خوشحالي جدا شده اي

آزادي كامل اسيران   ها گرديد بلكه نويدي براي 

و منحوس رجوي   گرفتار در فرقه تروريستي 

  .است

بر اساس گزارش هاي رسيده به فراق، 

همچنين اين خبر موجي ازخشم و كينه در ميان 

سران فرقه رجوي را رقم زده است و به دنبال 

 انتشار آن در درون فرقه جلوگيري و برخورد با

  .هستند

اين اتفاق مهم در حالي روي داد كه سران 

فرقه ارتجاع، چند روز پيش با برگزاري نشست 

هايي مختلف با تحت فشار قرار دادن اسيران، آنها 

را مجبور نمودند تصميم كميساريا در جهت 

پرداخت مستقيم مستمري به جدا شده ها را 

  .محكوم كنند

ق، سران فرقه با وعده هايي به گزارش فرا

به مزدوران خود سعي درايجاد تفرقه   نظير پول 

ميان اسيران داشتند ولي پس از انتشارخبر 

دريافت حقوق ماهانه جدا شده ها از كميسارياي 

عالي سازمان ملل بدون هيچ قيد و شرط موجي 

از خوشحالي در ميان جداشده ها و اعضاي اسير 

  .در فرقه شكل گرفته است

جمعي از جدا شده ها با خوشحالي از 

استقاللي كه به دست آوردند به خبرنگار فراق 

رها شده ها تا االن از ترس مستمري : گفتند

ماهيانه قادربه گفتن يك جمله در حق جنايت 

هاي اين فرقه پست فطرت نبودند اما بعد از اين 

ماهيت واقعي اين فرقه را بدون واهمه و اضطراب 

  .ردافشا خواهند ك

اميد است استقالل و موفقيت اين افراد 

درآزادي تمامي اسيران در بند در زندان اين 

فرقه تاثير گذاشته و به زودي رهايي تمام 

اسيران و نابودي فرقه سركوبگر رجوي را 

  .شاهد باشيم

 

 

  خبر خوش به خانواده ها و اسيران گرفتار در فرقه سركوبگر رجوي

  اتحاد و همدلي در بين جامعه جدا شده ها پاسخ داد
  اولين حقوق رسمي جمعي از جدا شده ها توسط كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان پرداخت شد

  ا بدون اضطراب افشاگري مي كنندجداشده ه

 

   آغاز گردديسرود زندگ   |    آمد كه تا گل بازگرددبهار
  ردي ز درد و غصه ها فرجام گ  |    رديبهارآمد كه دل آرام گ 
 

  رود زمستان مي
  آيد  نشين مي بهار دل

 

ين با سرود زندگي         فصل زمستان تمام مي شود و به دنبال آن بهار دل نش

  .  مي آيد

  سبز طبيعتو برگ شده  از زمستان گرفته بودن آنكه هست بهار عاريتي است

  .امضا مي كندمي پيچد و را  كه طومار برفي است تنها سند

با آمدنش دل .  استيموسم سرور و آشت و شي آور عشق، روامي پبهار،

 خاطر ني و به همابدي ي گردد و جان ها معرفت ميها سرشار از طراوت م

        ي عبرتي ادهي در هر  پددارهستند،ي كه بيدل . استياست كه خواستن

 از بهار، درس تحول داردالن،يب.  آموزدي مي درس،ي و از هر نشانه اندي بيم

 داري كه چشم انتظار ديي خانواده هاي بهار برافصل. ندري گي ماديو نوشدن  

 ي فرقه رجوراني اسيخانواده ها.  استدبخشي و امزي دل انگيليهستند خ

 خود را بر سر زاني عزي خالي افراد  هستند كه با هر بهار، جانياز مصداق ا

  . دارندي سبز نگه من،ي هفت سيسفره ها

 و ترفند لهي  به هزار حراني اسي از دل خانواده هايهاست كه قسمت سال

 صبرانه منتظر حضور سبزشان در كنار ي خانواده ها بنياز آنها جدا شده و ا

  . خانواده هستند

 داري ددي خود را را به امي بهارني خانواده ها هر سال سفره هفت سنيا

  . كنندي مداري دي سبزتر و پر از عطر دعازاني عزنيا

 دگرگون ي دربند با عطر بهار الهراني اسي تمامد،ي درسال جدميدواريام

  .ميشده و حضور آنها را در آغوش  پرطراوت خانواده ها شاهد باش

 لي نجات استان اردبانجمن
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  سبز طبيعتو برگ شده  از زمستان گرفته بودن آنكه هست بهار عاريتي است

  .امضا مي كندمي پيچد و را  كه طومار برفي است تنها سند

با آمدنش دل .  استيموسم سرور و آشت و شي آور عشق، روامي پبهار،

 خاطر ني و به همابدي ي گردد و جان ها معرفت ميها سرشار از طراوت م

        ي عبرتي ادهي در هر  پددارهستند،ي كه بيدل . استياست كه خواستن

 از بهار، درس تحول داردالن،يب.  آموزدي مي درس،ي و از هر نشانه اندي بيم

 داري كه چشم انتظار ديي خانواده هاي بهار برافصل. ندري گي ماديو نوشدن  

 ي فرقه رجوراني اسيخانواده ها.  استدبخشي و امزي دل انگيليهستند خ

 خود را بر سر زاني عزي خالي افراد  هستند كه با هر بهار، جانياز مصداق ا

  . دارندي سبز نگه من،ي هفت سيسفره ها

 و ترفند لهي  به هزار حراني اسي از دل خانواده هايهاست كه قسمت سال

 صبرانه منتظر حضور سبزشان در كنار ي خانواده ها بنياز آنها جدا شده و ا

  . خانواده هستند

 داري ددي خود را را به امي بهارني خانواده ها هر سال سفره هفت سنيا

  . كنندي مداري دي سبزتر و پر از عطر دعازاني عزنيا

 دگرگون ي دربند با عطر بهار الهراني اسي تمامد،ي درسال جدميدواريام

  .ميشده و حضور آنها را در آغوش  پرطراوت خانواده ها شاهد باش

 لي نجات استان اردبانجمن



مركز مبارزه با تروريسم در آلباني، نام فرقه 
تروريستي رجوي را در ليست گروه هاي 

  .تروريستي و خشونت طلب قرار داد
تحليلي - به گزارش خبرنگار پايگاه خبري

فراق، اين مركز در گزارشي جديد كه از رسانه 
هاي كشور آلباني پخش گرديد مدعي شد كه 

اط گرا، فرقه رجوي به عنوان يك تشكيالت افر
آينده اين كشور را به مخاطره انداخته و با جذب 
افراد، آنها را به سوي رفتارهاي تروريستي تشويق 

اين مركز همچنين به اين منظور و  .مي نمايد
با پديده آشنايي دانش آموزان كشور آلباني 

افراطي گري و خشونت طلبي، كتابچه هايي را 
        منتشر كرده و در مدارس اين كشور توزيع 

افراط گرايي «عنوان اين كتابچه  .مي نمايد
است كه در آن » خشونت آميز در جهان و آلباني

اسامي برخي سازمان هاي خشونت آميز و در 
به گزارش .راس آن فرقه رجوي ليست شده است

ق، اين مركز به طور رسمي فرقه رجوي فرا
موسوم به مجاهدين خلق را به عنوان يك 
سازمان خشونت آميز و تروريستي معرفي نموده 

بنا بر بررسي هاي خبرنگار فراق در اين .است
كتابچه سه گروه ِ داعش ، جبهه النصره و فرقه 
تروريستي رجوي به عنوان گروهاي هاي 

تي در جهان خطرناك ، خشونت طلب و تروريس
  .معرفي شدند

به گزارش فراق، اين مركز هدف از انجام اين 

فعاليت را ارائه آموزش هاي الزم براي جامعه 
آلباني و به خصوص دانش آموزان اين كشور 

دانش آموزان با : عنوان كرده و افزوده است
شناخت از خطرهاي گروه هاي افراطي گرا از آن 

م اين گروه ها ها نفرت پيدا كرده و هرگز در دا
  .نمي افتند
 

  فرقه تروريستي رجوي باز هم در ليست گروه هاي افراطي
   و تروريستي معرفي شد

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ! تويكي خفه:به مريم رجويايران پاسخ قاطع مردم 
 

 

  
منتظر نظر، انتقاد و پيشنهادهاي شما 
 مخاطبان محترم هستيم
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  فهرست

 

 

 

  زهرا سادات مير باقري�

  

ــ ـاهاواي ــران  ل دي مـ ــهرهاي اي ــي ش  در برخ
اعتراض هايي عليه گراني صورت گرفت كـه مثـل    
ــالش   ــسته و تروريــستي ت هميــشه جريانــات واب

  .كردند از آن سوء استفاده كنند
مريم رجوي رهبر فرقه تروريستي مجاهـدين        
ـارج          ـاي ضـدايراني در خ و از منفورترين چهـره ه

ايــران اســت كــه در ســالهاي گذشــته بيــشترين 
ـام              البي گري را بـراي تحـريم مـردم ايـران بـه انج

ــتهاي    ــسو بــا سياس ــت و حــاال هم رســانيده اس
ــسير   ــت تــا م ــدد اس ــرائيل درص ــستان و اس عرب

  .اعتراضات را به خشونت و ترور هدايت كند
ـاب بـه مـردم            به اين مناسبت وي پيامي خط
ـالبي از سـوي              ارسال كرد كـه واكـنش بـسيار ج

ـاعي دا    شـت و بـه   مردم ايران در شبكه هاي اجتم

. شو انجاميـد  _خفه_رجوي_مريم#توليد هشتگ   
ـاي مــشابه مثــل        ايــن هــشتگ و نمونــه هـ

شو به همـراه تـصاوير متعـدد        _رجوي خفه _مريم
در فضاي مجازي دست به دست مي چرخـد كـه     
ـام تمـسخر          ـاطع مـردم ايـران بـه پي خود پاسخ ق
ـا سـعودي اسـت كـه         برانگيز اين عجوزه همـسو ب

ن ايرانـي و تحـريم   نقش كليدي در ترور دانشمندا  
  .مردم ايران ايفا كرده است
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جدا شده هاي فرقه رجوي، : فراق
هاي  يانت ها و جنايتمخزني از اسرارِ خ

اين افراد با بيان . فرقه رجوي هستند
نقش  سرگذشت و بازگويي ديده هاي خود

مهمي در افشاي ماهيت پليد اين فرقه 
 .دارند

افشاگري هاي اين افراد سيماي واقعي 
اين گفتارها  فرقه رجوي را آشكار ساخته و

در نهايت آگاهي بيشتر مقام هاي بين 
اسيران فرقه  و حتيالمللي، خانواده ها 

 .رجوي را موجب مي گردد

علي اكرامي، يكي از جداشده هاي فعال 
و پرتالش فرقه رجوي است كه تمام سعي 
خود را براي رهايي اسيران فرقه به كار 

وي بنا به گفته خودش تحت .گرفته است
 احساسات پاك و صادقانه خود، جذب تاثير

 به عنوان 1358اين فرقه شده و از سال 
  كادر شروع به فعاليت در آنجا نمودهيك

اكرامي در فرقه عضو شوراي مركزي ، . است
 يكي از مسؤوالن بخش روابط خارجي،

امنيت، اطالعات و اداره كار و كارگران 
 .پادگان اشرف بوده است

ناگفته هاي و اسرار پشت بخش دوم 
پرده فرقه رجوي را در گفت و گوي 

ق، با تحليلي فرا- خواندني پايگاه خبري
  :علي اكرامي در زير مي خوانيد

 آقاي اكرامي مسعود رجوي چند- فراق

سال است كه پنهان شده و آيا هيچ وقت 
 اين سوال بين اعضا مطرح نبود كه مسعود

 كجاست و چرا مخفي شده است؟

مسعودرجوي بالفاصله بعد از اشغال عراق 

آمريكا مخفي  توسط نيروهاي ائتالف به رهبري
اودرآخرين . به فرانسه گريختهمسرش مريم.شد

درعراق گفته بود چنانچه  نشست با نيروهايش
نيروهاي آمريكايي به عراق حمله كنند او به 

نيروهايش به ايران حمله نموده و كار  همراه
 .حكومت ايران را يك سره خواهند ساخت

آمريكا عراق را اشغال كرد ولي از جانب 
رسر هميشه د او. رجوي هيچ حركتي ديده نشد

فصل ها و سربزنگا ها نيروهايش را در مقابل 
          فرار را برقرار ترجيح دشمن تنها گذاشته و

 خرداد سال شصت يك نمونه بارز 30. مي داد 
نيروهاي آمريكايي بدون هيچ گونه  .آن است

 مقاومتي اشرف را تصرف و نيروهاي آن راخلع

فرماندهان فرقه به فرماندهان .سالح كردند
حامي  يكايي گفتند آنها درجريان جنگآمر

آمريكا بوده اند و اعالم آمادگي كردند در هر 
 .كنند زمينه اي به آن ها كمك

از آن زمان به بعد ديگركسي مسعود را نديد 

اجازه نداشتند  و البته بدليل جو خفقان، اعضا
  .سوال كنند 

شخصيت مريم رجوي را چگونه -فراق
ني وي به تحليل مي كنيد؟ مساله جانشي

 جاي مسعود چگونه مطرح مي شد؟

هيچگاه مريم رجوي را به عنوان يك  من
نشناخته و  موجود تاثيرگذار در فرقه به رسميت

اوهميشه نقش سايه رجوي را .نخواهم شناخت
هرگونه كاراكتر  بازي مي كند و او فاقد

من شخصا در بسياري .وشخصيت تاثيرگذاراست
و چه مسوول همرديفي  از موارد چه در زمان

 .اولي از نزديك با او برخورد داشته ام

او به هيچ وجه يك شخصيت كارازماتيك و 
از . است ذي نفوذ نيست بلكه به شدت ضعيف

نظر من خيلي از اعضاي زن فرقه مانند ثريا 
او توانمند تر بودند  شهري و محبوبه جمشيدي از

ولي او صرفا به خاطر نقشي كه در پاريس بهنگام 
فيروزه بني صدر ايفاكرد   مسعود رجوي با  زندگي

  گو و گفت
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  :اسرار پشت پرده فرقه تروريستي رجوي در گفت و گوي اختصاصي با فراق ناگفته هاي علي اكرامي از 

  فرقه تروريستي رجوي روي جوانان 

  و به خصوص نسل دانشجو سرمايه گذاري ويژه اي مي كند

 فيزيكي نگه داشت ديگرنمي توان اعضا را درحصارهاي ذهني و

مشكالت مالي  داخل پادگان اشرف عالوه برحل
مي تواند قشرجوان خانواده را هم جذب و 

تصورات خام اجازه داد  با اين. عضوگيري نمايد
از طرف ديگرسران . خانواده ها وارد اشرف شوند 

روي پايبندي اعضا به انقالب مريم هم  فرقه
 لي حساب باز مي كردند و فكرنمي كردندخي

ديگر عنصرخانواده بتواند روي آنها تاثير مثبت 
ديدار اعضا با  مدتي بعد تحت تاثير  . بگذارد

خانواده ها عواطف و احساسات سركوب شده بار 
نفر از فرقه 500بيش از  ديگر زنده شد و

رجوي بعدها ضمن انتقاد از خود گفت . جداشدند
ديدار با خانواده اين ميزان بريده دانستم  اگر مي

نمي دادم  روي دست من مي گذارد هرگز اجازه
منظور رجوي از بريده . درب اشرف را باز كنند 

آن تاريخ به بعد رجوي شعار  از. جداشدن اعضابود
مالقات ممنوع را مطرح كرد و ديگر درب اشرف 

  .هميشه به روي خانواده ها بسته شد براي
اكرامي بيش از يكسال از  جناب آقاي - فراق

انتقال فرقه رجوي از عراق به آلباني مي گذرد 
 چشم انداز آينده اين فرقه راچگونه مي بينيد؟

بله به يك سوال مهم و تعين كننده كه 
 ممكن است سوال بسياري ازتحليل گران و

خوانندگان شما درخصوص تحوالت وچشم انداز 
 .آينده اين فرقه باشد اشاره كرديد

 پاسخ به اين سوال اجازه بدهيد به قبل براي
رجوي سال ها  .از شهريور پارسال برگرديم

شعارمي داد كه خاك عراق كانون اصلي و تنها 
ملي و مبارزه مسلحانه  ظرف ارتش آزادي بخش

 .است

سالح ناموس ما و لباس فرم نظامي ارتش 
در  رجوي. آزادي بخش به مثابه شرف ماست

به طعمه در سالن يكي از نشست هاي موسوم 
هزاران نفر از  اجتماعات پادگان اشرف خطاب به

روزي كه سالح را : اعضاي شركت كننده گفت
شرف ارتش آزادي بخش را  زمين بگذاريم، لباس

از تن خارج كنيم و خاك عراق وپادگان اشرف 
كنِيم روز مرگ ايدئولوژيكي، سياسي،  راترك

 . نظامي و استراتژيكي ماست

گرشرف و آبرويي براي ما باقي در آن روز دي

 

تهديدات  علي رغم تمامي)رمسا(ملل درآلباني
موجوديت   ري فرقه، جاني و قطع مستم

به رسميت  جداشدگان را به عنوان يك واقعيت
 .شناخته است

خانواده ها با وجود تمامي مشكالت و موانع 
فرقه رجوي . اند قانوني راه آلباني راباز كرده

ديگران دست باز را دركشور آلباني ندارد و از 
تهديدات و ترفندهاي يك ساله مريم  طرفي ديگر

 ن تاثيري روي اعضايهم نتوانسته كمتري

 .معترض بگذارد

با در نظرگرفتن تمامي اين معادالت مي توان 
زيان فرقه رجوي  اميدوار بود كه سيرتحوالت به

بايد به ياد داشته باشيم شرايط آلباني . است
كيفي متفاوت است و درفضاي باز  باعراق به طور

آلباني ديگرنمي توان اعضا را درحصارهاي ذهني 
 . ه داشتفيزيكي نگ و

 پيام شما به اعضاي اسير و ناآگاه در - فراق
 فرقه چيست؟

فرقه اي  عضايي كه ساليان دربند مناسباتا
بودند و هيچ گونه تماسي با تمدن شهري 

خنده وگريه  نداشتند اكنون باشنيدن صداي
وقتي به . كودكان از درون متالشي مي شوند

درخيابان هاي تيرانا  چشم خود مي بينند كه
ي دست همسر و فرزندش را گرفته و از مرد

برد از خود مي پرسند ما چرا  زندگي لذت مي
 اين روابط.نه؟ خوب اين مظاهر سرزندگي است

عاشقانه وكانون گرم خانوادگي چون پتك 
رسوبات  سنگين بر سر آنها فرود مي آيد و تمامي

ضدانگيزگي خانوادگي، عشق و عواطف را 
 .شكسته و دور مي ريزد

كنم باالترين پيامي كه من به عنوان فكرمي 
است كه  يك دوست سابق به آنها بدهم اين

عينك رجوي را از چشم برداريد و براي يكبار هم 
 .واقعيت ها را ببينيد شده سعي كنيد خودتان

نگاهي به خانواده ها، طبيعت و زيبايي اطراف 
چرا من نه؟ به اين فكر  بيندازيد و از خود بپرسيد

چه هدفي به اين فرقه پيوسته ايد و كنيد كه با 
بعد از سال ها درچه نقطه اي هستيد و  اكنون

 ؟مختصات شماكجاست
  
 

  

 

نخواهد ماند و خلق قهرمان و تاريخ ما را لعن و 
 .نفرين خواهند كرد

ط رجوي تا قبل از كنترل پادگان اشرف توس
كوه «ه ارتش عراق باز هم شعارمي داد ك

به راستي چه شد » ! اگربجنبد اشرف زجانجنبد
لعنت خلق و  كه رجوي تمامي به قول خودش

لباس شرف از تن خارج . ان خريد تاريخ را به ج
همان ناموسش را دو دستي  كرد، سالح و يا

تقديم امپرياليسم كرد و دريك عقب نشيني 
تمامي شعارهاي استراتژيك دست  مفتضحانه از

 !كشيد و به آلباني عقب نشيني كرد

رجوي هميشه در توجيه مشي مسلحانه و 
 حضور درخاك عراق مي گفت اين استراتژي

 شعارهاي استراتژيك نمي توان دست از. ماست
ما را به  كشيد چون نابودي فيزيكي و سياسي

حاال اين حرف رجوي را . دنبال خواهد داشت
عقب نشيني از عراق و  دركنار اين شعار مريم كه

حضور در آلباني را انتقال بزرگ و پيروزي 
فرقه تحليل كرد بگذاريد تابه عمق  استراتژيك

 .ببريد اين دو دجال پيدجاليت و عوام فريبي 

البته خانوادهاي بزرگ ترين نقش را درعقب 
همان . داشتند نشيني رجوي از پادگان اشرف

عنصري كه رجوي سال ها تالش كرده بود در 
 .القا نمايد اذهان اعضا دشمن آنها

تجمع و حركات اعتراضي و تحسن آنها در 
خريدن  شرايط گرما و سرماي عراق و به جان

. ا و سنگ پراكني باالخره نتيجه دادفحش و ناسز
و حرمان  صبوري رنج  خانوادها پاداش آن همه

راگرفتند و نشان دادند نيبود كننده ايده هاي 
 . رجوي هستند

بي دليل نبود كه رجوي از آنها به شدت 
روزانه خبر  اكنون در آلباني. وحشت داشت 

 نفر ظرف يك 250   . جدايي اعضا را مي شنويم
نزديك به همين تعداد،  ده اند وسال جدا ش

 .درخروجي فرقه درانتظارجدايي هستند

تشكل جامعه جداشدگان در آلباني شكل 
گرفته و مشغول روشنگري درسطح افكارعمومي 

 .مردم و دولت آلباني هستند

به دليل همين تالش ها كميسارياي سازمان 

 بخش آخر
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زيبايي  عقل مسعود رجوي را ربود و درحقيقت
ظاهري و سرسپردگي محض كه به گفته 

شد  خودش ذوب در رهبري عقيدتي تعبير مي
مهم ترين علت گزينش او به عنوان جانشيني 

تمامي مباحث سياسي وايدئولوژيكي .مسعود بود
به  ف مسعودسطربه سطر ونقطه به نقطه از طر

اوديكته مي شد و او درحقيقت فقط 
 نشخواركننده اراجيف مسعود بود ومساله

 .جانشيني اوكامال فرماليستي است

رجوي اخيرا زهرا مريخي را   مريم- فراق
به عنوان مسوول اول و جانشين خود 

لطفا درباره اين انتخاب و  تعيين كرده ،
شناختي كه از زهرا مريخي داريد توضيح 

  دهيد

در رابطه با زهرا مريخي چون چندين سال 
مي كردم ،  در يك رابطه تنگاتنگ با ايشان كار

كه در 73تا69درسال هاي .شناخت كافي دارم 
كل سيستم پشتيباني  ستاد روابط خارجي بودم

تحت عنوان اركان مسؤوليتش بامهدي ابريشم 
روابط خارجي بغداد هم مي  چي بود كه شامل

ته يگانه مسؤول كارهاي در آن موقع فرش. شد
ابريشم چي و زهرا مريخي نفراجرايي او  دفتري

براي  كار زهرا گرم كردن غذا و بردن چاي.بود
مهدي ابريشم چي بود و چون محدوديت 

سپرده  جسمي داشت مسؤوليت ديگري به او
به لحاظ ويژگي هاي فردي هم فاقد . نمي شد

ي يادم م. تشكيالتي بود تمركز الزم و توانمندي
آيد كه هميشه در نشست هاي اجرايي مورد 

مي گرفت كه نامه ها ارسالي و  انتقاد قرار
ويژه   مهم ترين  .دريافتي به دفتر را گم مي كند 

گي او سرسپردگي مطلق او به مسؤولش بود 
دستوري را انجام  وكوركورانه و بدون اختيار هر

 .مي داد

بعد از بحث هاي كودتاي تشكيالتي موسوم 
فرمانبرداري مطلق و  قالب ايدئولوژيكي كهبه ان

اطاعت كوركورانه تشكيالتي شاخص صالحيت 
امثال زهرا مريخي فرصت عرض  تعريف گرديد،

 اندام پيدا كردند وگرنه هيچ گونه پتانسيل بالقوه

 .اي ندارد و صرفا نمايشي است

فرقه رجوي آيا هم اكنون هم - فراق
عضوگيري مي كند ؟ در مورد ترفند هاي 

 عضو گيري لطفا توضيح دهيد

فرقه با نام و پرچم مجاهدين ديگر هيچ گونه 
اين به دليل  موجوديتي ندارد و صرف نظر از

عمق خيانت ها و جناياتش درحق مردم ايران و 
رهبرانش را گرفته ديگر تحت  بدنامي كه گريبان

اين نام به هيچ وجه نمي توانند پابه عرصه 
 بگذارند زيرا به هاي سياسي و اجتماعي فعاليت

 .كلي سوخته اند

ولي طبق اطالعاتي ما اين فرقه باهويت هاي 
هاي  مجهول و درفضاي مجازي و شبكه

اجتماعي تالش كرده است تحت پوش و عناوين 
سنديكاهاي كارگري،  جعلي خبرنگاران مستقل،

جامعه فارغ التحصيالن مستقل، پژوهشگران 
را فريب انقالب كاربران خود  مترقي، نسل جوان

آنها تا مدتها به هيچ عنوان نامي از .و جذب نمايند
از به دام  فرقه مجاهدين خلق نمي آورند ولي بعد

انداختن طعمه هاي خود ضمن معرفي هويت 
به ادامه همكاري مي  واقعي خود آنها را تهديد

فرقه تروريستي رجوي روي جوانان و به .نمايند
اي  خصوص نسل دانشجو سرمايه گذاري ويژه

مي كند و روي مشكالت و معضالت جامعه و از 
جامعه دانشجويي  جمله بيكاري، گراني، مشكالت

و خوابگاها به عنوان سوژهاي مناسب و جذاب 
دام انداختن طعمه هايشان  براي فريب و به

به همين دليل كاربران جوان . استفاده مي كنند
عرصه فضاي مجازي مي بايست در اين زمينه  در

اعتماد  اشند و به سرعت به هركسهوشيار ب
 .نكنند

 سال كسي 50به نظر شما االن بعد از - فراق
برود در يكي از خيابان هاي تهران و بگويد من 

مردم چگونه با او رفتار   مجاهدين خلق هستم،
 مي كنند؟

فرقه را  در پاسخ به اين سوال بايد بگويم اين
مي بايست صرفا براي تجربه آموزي و عبرت 

نسل قديمي آنها  . سپرد  ي به آزمايشگاه هاتاريخ
را تروريست و خائن به مردم و ميهن مي دانند و 

اعضاي جداشده . جوان آنها را نمي شناسند  نسل
مناسبات  از اين فرقه هم به خاطراينكه ساله ا

ضدانسانيِ آنها را باگوشت و پوست لمس نموده و 
عمرخود را بيهوده فداي آن  سرمايه جواني و

رده اند، فكرنمي كنم سرمايه افتخارآميزي ك
سراغ داشته باشند كه بخواهند درمقابل  درخود

 افكارعمومي و مردم به عنوان يك هويت

من به شخصه فكر مي . مجاهدي به آن ببالند
مردم  كنم جز پوزش و شرمندگي در مقابل

گذشته آنها افتخار . ايران، چيزي نداشته باشم
ند به آن ببالنند حال و آميز نيست آنچه مي توان

آنها و تالشي است كه براي آزادي ديگر  آينده
 .اعضاي اسير به خرج مي دهند

چطور شد كه تصميم به جدايي از فرقه - فراق

  گو و گفت
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  گرفتيد؟

آنچه براي آزادي از اين فرقه به من كمك 
اسارت، از  كرد اين بود كه در تمام سال هاي

ن از آخر م. ناراضي بودم   حضور در اين فرقه 
فعاليت هاي اين فرقه  همان روزهاي شكل گيري

و در نهايت براي خوشبختي، سعادت و رفاه مردم 
در اوج ساده لوحي، غفلت .فرقه پيوستم به اين

جواني و با احساس و بدون منطق انتخاب كردم 
شعارهاي آن ها همان آمال آرزوهاي مردم  كه

جواني  باهمين نيت خالص و پاك. ايران است 
تمامي عمر و سرمايه جواني ام را به پاي اين فرقه 

رفتم و مناسبات آنها را از  وقتي به عراق. ريختم
نزديك لمس كردم به سرابي كه در آن گرفتار 

بودم آگاهي يافتم كه ديگر خيلي ديرشده  شده
به خودم بارها در خلوت خودم نهيب مي زدم .بود

ي چكارم كه درخاك دشمن و درسنگر دشمن
كنم؟ چراسالحم را به سمت مردم كشورم نشانه 

قبال موشك باران شهرها  رفته ام؟ چرا بايد در
وكشته شدن هموطنان بيگناه خوشحال باشم؟ 

وسيله اي براي اسيركردن سرباز  چرا بايد
هموطن وتحويل دادن آن به دشمن متجاوز و 

 شكنجه او باشم؟ شاهد

نم كجا خانواده، پدر، مادر، خواهران و برادرا
بي خبرم؟ چرا بايد  هستند و چرا سال ها از آنها

دوستانم كه خواهان جدايي هستند از زندان هاي 
ابوغريب سر در بياورند؟ ساعت ها در پشت  بدنام

كردم تا  سياج هاي اشرف به اين سواالت فكر مي
اينكه يك روز تمامي اين ذهنيت ها فروريخت، 

را حصار فيزيكي  غل و زنجيرهاي عيني و
شكستم و با پيوستن به نيروهاي آمريكايي از 

 .ها رها شدم كابوس وحشت سال

 لطفا از لحظه ورود به جمع خانواده - فراق
 خود توضيح دهيد؟

شبي كه تصميم گرفتم به ايران برگردم 
زيباترين وخاطره انگيزترين لحظات زندگيم بود، 

 .نمي دانم چرا آن شب آنقدر طوالني شده بود

آمدم خودم را در فرودگاه تهران تابه خودم 
درسالن  روزهاي بعد. وخاك ميهن ديدم

اجتماعاتي، بعد از سال ها دوري بار ديگر خودم 
يك نسل رفته بودند و . ديدم را در آغوش خانواده

 چندين نسل جوان ديگر درغياب من متولد شده

خيلي از آنها را نمي شناختم، اشك شوق .بودند
عشق به  زيبايي و. درچشمانم حلقه زده بود

 .زندگي را باتمام وجودم احساس مي كردم

نگاهي به جمعيت انداختم مادرم را نيافتم 
سنگين  سراغش را كه گرفتم غم و اندوهي

او سال ها قبل در آرزوي . وجودم را فرا گرفته بود
لبيك گفته بود ولي  ديدن من به دعوت حق

د و انبوه بچه هايي كه بعد از من متولد شده بودن
لحظه با تمام وجود من را به آغوش گرفته  در آن

 .دارد بودند به من مي گفتند زندگي ادامه
 زمان سفر خانواده ها به عراق جنابعالي - فراق

در آنجا حضور داشتيد از نحوه فعاليت تان 
 دركنارخانواده ها و شرايط آن دوران توضيح دهيد

من در دو مرحله شاهد حضور خانواده ها 
بود كه من   82مرحله اول سال .  بودمدرعراق

بعداز . هنوز درتشكيالت فرقه رجوي بودم
تعداد زيادي از  سرنگوني رژيم مستبد صدام

خانواده ها به صورت خودجوش و بعد از سال ها 
تا قبل از آن سياست .آمدند به پادگان اشرف

سران فرقه حذف خانواده در اذهان اعضا و 
اطف خانوادگي خاموش كردن آتش احساس و عو
 . در قلب و ضمير در وجود آنها بود

حتي در مقطع كودتاي معروف به انقالب 
گناه و جرم  ايدئولوژيكي نام بردن از خانواده

محسوب گرديده و خانواده عنصر ضدمبارزه از 
اعضا طي سال ها از   .طرف رجوي ناميده شد

هرگونه ارتباط با خانوادهايشان محروم بودند ولي 
سرنگوني صدام رجوي با دو هدف درب  بعد از

 .گشود 83اشرف را به روي خانواده ها در سال 

جمع آوري امكانات مالي و سركيسه كردن 
رجوي بزرگ  خانواده ها با توجه به اينكه فرقه

ترين حامي مالي خود يعني صدام را از دست 
رجوي با   . پول نياز داشت داده بود و به شدت به
 خانوادها به پادگان اشرف اين هدف كه باكشاندن

جهت خروج از  طرح موضوع مشكل مالي اعضا  و
آنها را به  نها را فريب دهد وآعراق مي تواند 

بعد از عمليات مرصاد .داخل پادگان اشرف كشاند
باكشته شدن بسياري از اعضا به شدت باكمبود 

مواجه بودند به خصوص اينكه طي آن سال  نيرو
 . را جذب كنندها نتوانسته بودند عضوي

رجوي فكرمي كرد با آوردن خانوادها به 
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رجوي فكرمي كرد با آوردن خانوادها به داخل پادگان اشرف عالوه  �

شرجوان خانواده را هم جذب و مشكالت مالي مي تواند ق برحل
 عضوگيري نمايد

شبي كه تصميم گرفتم به ايران برگردم زيباترين وخاطره  �
انگيزترين لحظات زندگيم بود نميدانم چراآن شب آنقدر طوالني شده 

 بود

فرقه تروريستي رجوي روي جوانان و به خصوص نسل دانشجو سرمايه گذاري  �
عضالت جامعه و از جمله بيكاري، گراني، ويژه اي مي كند و روي مشكالت و م

مشكالت جامعه دانشجويي و خوابگاها به عنوان سوژهاي مناسب و جذاب براي 
  فريب و به دام انداختن طعمه هايشان استفاده مي كنند
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زيبايي  عقل مسعود رجوي را ربود و درحقيقت
ظاهري و سرسپردگي محض كه به گفته 

شد  خودش ذوب در رهبري عقيدتي تعبير مي
مهم ترين علت گزينش او به عنوان جانشيني 

تمامي مباحث سياسي وايدئولوژيكي .مسعود بود
به  ف مسعودسطربه سطر ونقطه به نقطه از طر

اوديكته مي شد و او درحقيقت فقط 
 نشخواركننده اراجيف مسعود بود ومساله

 .جانشيني اوكامال فرماليستي است

رجوي اخيرا زهرا مريخي را   مريم- فراق
به عنوان مسوول اول و جانشين خود 

لطفا درباره اين انتخاب و  تعيين كرده ،
شناختي كه از زهرا مريخي داريد توضيح 

  دهيد

در رابطه با زهرا مريخي چون چندين سال 
مي كردم ،  در يك رابطه تنگاتنگ با ايشان كار

كه در 73تا69درسال هاي .شناخت كافي دارم 
كل سيستم پشتيباني  ستاد روابط خارجي بودم

تحت عنوان اركان مسؤوليتش بامهدي ابريشم 
روابط خارجي بغداد هم مي  چي بود كه شامل

ته يگانه مسؤول كارهاي در آن موقع فرش. شد
ابريشم چي و زهرا مريخي نفراجرايي او  دفتري

براي  كار زهرا گرم كردن غذا و بردن چاي.بود
مهدي ابريشم چي بود و چون محدوديت 

سپرده  جسمي داشت مسؤوليت ديگري به او
به لحاظ ويژگي هاي فردي هم فاقد . نمي شد

ي يادم م. تشكيالتي بود تمركز الزم و توانمندي
آيد كه هميشه در نشست هاي اجرايي مورد 

مي گرفت كه نامه ها ارسالي و  انتقاد قرار
ويژه   مهم ترين  .دريافتي به دفتر را گم مي كند 

گي او سرسپردگي مطلق او به مسؤولش بود 
دستوري را انجام  وكوركورانه و بدون اختيار هر

 .مي داد

بعد از بحث هاي كودتاي تشكيالتي موسوم 
فرمانبرداري مطلق و  قالب ايدئولوژيكي كهبه ان

اطاعت كوركورانه تشكيالتي شاخص صالحيت 
امثال زهرا مريخي فرصت عرض  تعريف گرديد،

 اندام پيدا كردند وگرنه هيچ گونه پتانسيل بالقوه

 .اي ندارد و صرفا نمايشي است

فرقه رجوي آيا هم اكنون هم - فراق
عضوگيري مي كند ؟ در مورد ترفند هاي 

 عضو گيري لطفا توضيح دهيد

فرقه با نام و پرچم مجاهدين ديگر هيچ گونه 
اين به دليل  موجوديتي ندارد و صرف نظر از

عمق خيانت ها و جناياتش درحق مردم ايران و 
رهبرانش را گرفته ديگر تحت  بدنامي كه گريبان

اين نام به هيچ وجه نمي توانند پابه عرصه 
 بگذارند زيرا به هاي سياسي و اجتماعي فعاليت

 .كلي سوخته اند

ولي طبق اطالعاتي ما اين فرقه باهويت هاي 
هاي  مجهول و درفضاي مجازي و شبكه

اجتماعي تالش كرده است تحت پوش و عناوين 
سنديكاهاي كارگري،  جعلي خبرنگاران مستقل،

جامعه فارغ التحصيالن مستقل، پژوهشگران 
را فريب انقالب كاربران خود  مترقي، نسل جوان

آنها تا مدتها به هيچ عنوان نامي از .و جذب نمايند
از به دام  فرقه مجاهدين خلق نمي آورند ولي بعد

انداختن طعمه هاي خود ضمن معرفي هويت 
به ادامه همكاري مي  واقعي خود آنها را تهديد

فرقه تروريستي رجوي روي جوانان و به .نمايند
اي  خصوص نسل دانشجو سرمايه گذاري ويژه

مي كند و روي مشكالت و معضالت جامعه و از 
جامعه دانشجويي  جمله بيكاري، گراني، مشكالت

و خوابگاها به عنوان سوژهاي مناسب و جذاب 
دام انداختن طعمه هايشان  براي فريب و به

به همين دليل كاربران جوان . استفاده مي كنند
عرصه فضاي مجازي مي بايست در اين زمينه  در

اعتماد  اشند و به سرعت به هركسهوشيار ب
 .نكنند

 سال كسي 50به نظر شما االن بعد از - فراق
برود در يكي از خيابان هاي تهران و بگويد من 

مردم چگونه با او رفتار   مجاهدين خلق هستم،
 مي كنند؟

فرقه را  در پاسخ به اين سوال بايد بگويم اين
مي بايست صرفا براي تجربه آموزي و عبرت 

نسل قديمي آنها  . سپرد  ي به آزمايشگاه هاتاريخ
را تروريست و خائن به مردم و ميهن مي دانند و 

اعضاي جداشده . جوان آنها را نمي شناسند  نسل
مناسبات  از اين فرقه هم به خاطراينكه ساله ا

ضدانسانيِ آنها را باگوشت و پوست لمس نموده و 
عمرخود را بيهوده فداي آن  سرمايه جواني و

رده اند، فكرنمي كنم سرمايه افتخارآميزي ك
سراغ داشته باشند كه بخواهند درمقابل  درخود

 افكارعمومي و مردم به عنوان يك هويت

من به شخصه فكر مي . مجاهدي به آن ببالند
مردم  كنم جز پوزش و شرمندگي در مقابل

گذشته آنها افتخار . ايران، چيزي نداشته باشم
ند به آن ببالنند حال و آميز نيست آنچه مي توان

آنها و تالشي است كه براي آزادي ديگر  آينده
 .اعضاي اسير به خرج مي دهند

چطور شد كه تصميم به جدايي از فرقه - فراق

  گو و گفت
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  گرفتيد؟

آنچه براي آزادي از اين فرقه به من كمك 
اسارت، از  كرد اين بود كه در تمام سال هاي

ن از آخر م. ناراضي بودم   حضور در اين فرقه 
فعاليت هاي اين فرقه  همان روزهاي شكل گيري

و در نهايت براي خوشبختي، سعادت و رفاه مردم 
در اوج ساده لوحي، غفلت .فرقه پيوستم به اين

جواني و با احساس و بدون منطق انتخاب كردم 
شعارهاي آن ها همان آمال آرزوهاي مردم  كه

جواني  باهمين نيت خالص و پاك. ايران است 
تمامي عمر و سرمايه جواني ام را به پاي اين فرقه 

رفتم و مناسبات آنها را از  وقتي به عراق. ريختم
نزديك لمس كردم به سرابي كه در آن گرفتار 

بودم آگاهي يافتم كه ديگر خيلي ديرشده  شده
به خودم بارها در خلوت خودم نهيب مي زدم .بود

ي چكارم كه درخاك دشمن و درسنگر دشمن
كنم؟ چراسالحم را به سمت مردم كشورم نشانه 

قبال موشك باران شهرها  رفته ام؟ چرا بايد در
وكشته شدن هموطنان بيگناه خوشحال باشم؟ 

وسيله اي براي اسيركردن سرباز  چرا بايد
هموطن وتحويل دادن آن به دشمن متجاوز و 

 شكنجه او باشم؟ شاهد

نم كجا خانواده، پدر، مادر، خواهران و برادرا
بي خبرم؟ چرا بايد  هستند و چرا سال ها از آنها

دوستانم كه خواهان جدايي هستند از زندان هاي 
ابوغريب سر در بياورند؟ ساعت ها در پشت  بدنام

كردم تا  سياج هاي اشرف به اين سواالت فكر مي
اينكه يك روز تمامي اين ذهنيت ها فروريخت، 

را حصار فيزيكي  غل و زنجيرهاي عيني و
شكستم و با پيوستن به نيروهاي آمريكايي از 

 .ها رها شدم كابوس وحشت سال

 لطفا از لحظه ورود به جمع خانواده - فراق
 خود توضيح دهيد؟

شبي كه تصميم گرفتم به ايران برگردم 
زيباترين وخاطره انگيزترين لحظات زندگيم بود، 

 .نمي دانم چرا آن شب آنقدر طوالني شده بود

آمدم خودم را در فرودگاه تهران تابه خودم 
درسالن  روزهاي بعد. وخاك ميهن ديدم

اجتماعاتي، بعد از سال ها دوري بار ديگر خودم 
يك نسل رفته بودند و . ديدم را در آغوش خانواده

 چندين نسل جوان ديگر درغياب من متولد شده

خيلي از آنها را نمي شناختم، اشك شوق .بودند
عشق به  زيبايي و. درچشمانم حلقه زده بود

 .زندگي را باتمام وجودم احساس مي كردم

نگاهي به جمعيت انداختم مادرم را نيافتم 
سنگين  سراغش را كه گرفتم غم و اندوهي

او سال ها قبل در آرزوي . وجودم را فرا گرفته بود
لبيك گفته بود ولي  ديدن من به دعوت حق

د و انبوه بچه هايي كه بعد از من متولد شده بودن
لحظه با تمام وجود من را به آغوش گرفته  در آن

 .دارد بودند به من مي گفتند زندگي ادامه
 زمان سفر خانواده ها به عراق جنابعالي - فراق

در آنجا حضور داشتيد از نحوه فعاليت تان 
 دركنارخانواده ها و شرايط آن دوران توضيح دهيد

من در دو مرحله شاهد حضور خانواده ها 
بود كه من   82مرحله اول سال .  بودمدرعراق

بعداز . هنوز درتشكيالت فرقه رجوي بودم
تعداد زيادي از  سرنگوني رژيم مستبد صدام

خانواده ها به صورت خودجوش و بعد از سال ها 
تا قبل از آن سياست .آمدند به پادگان اشرف

سران فرقه حذف خانواده در اذهان اعضا و 
اطف خانوادگي خاموش كردن آتش احساس و عو
 . در قلب و ضمير در وجود آنها بود

حتي در مقطع كودتاي معروف به انقالب 
گناه و جرم  ايدئولوژيكي نام بردن از خانواده

محسوب گرديده و خانواده عنصر ضدمبارزه از 
اعضا طي سال ها از   .طرف رجوي ناميده شد

هرگونه ارتباط با خانوادهايشان محروم بودند ولي 
سرنگوني صدام رجوي با دو هدف درب  بعد از

 .گشود 83اشرف را به روي خانواده ها در سال 

جمع آوري امكانات مالي و سركيسه كردن 
رجوي بزرگ  خانواده ها با توجه به اينكه فرقه

ترين حامي مالي خود يعني صدام را از دست 
رجوي با   . پول نياز داشت داده بود و به شدت به
 خانوادها به پادگان اشرف اين هدف كه باكشاندن

جهت خروج از  طرح موضوع مشكل مالي اعضا  و
آنها را به  نها را فريب دهد وآعراق مي تواند 

بعد از عمليات مرصاد .داخل پادگان اشرف كشاند
باكشته شدن بسياري از اعضا به شدت باكمبود 

مواجه بودند به خصوص اينكه طي آن سال  نيرو
 . را جذب كنندها نتوانسته بودند عضوي

رجوي فكرمي كرد با آوردن خانوادها به 
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رجوي فكرمي كرد با آوردن خانوادها به داخل پادگان اشرف عالوه  �
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شبي كه تصميم گرفتم به ايران برگردم زيباترين وخاطره  �
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 بود

فرقه تروريستي رجوي روي جوانان و به خصوص نسل دانشجو سرمايه گذاري  �
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مشكالت جامعه دانشجويي و خوابگاها به عنوان سوژهاي مناسب و جذاب براي 
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جدا شده هاي فرقه رجوي، : فراق
هاي  يانت ها و جنايتمخزني از اسرارِ خ

اين افراد با بيان . فرقه رجوي هستند
نقش  سرگذشت و بازگويي ديده هاي خود

مهمي در افشاي ماهيت پليد اين فرقه 
 .دارند

افشاگري هاي اين افراد سيماي واقعي 
اين گفتارها  فرقه رجوي را آشكار ساخته و

در نهايت آگاهي بيشتر مقام هاي بين 
اسيران فرقه  و حتيالمللي، خانواده ها 

 .رجوي را موجب مي گردد

علي اكرامي، يكي از جداشده هاي فعال 
و پرتالش فرقه رجوي است كه تمام سعي 
خود را براي رهايي اسيران فرقه به كار 

وي بنا به گفته خودش تحت .گرفته است
 احساسات پاك و صادقانه خود، جذب تاثير

 به عنوان 1358اين فرقه شده و از سال 
  كادر شروع به فعاليت در آنجا نمودهيك

اكرامي در فرقه عضو شوراي مركزي ، . است
 يكي از مسؤوالن بخش روابط خارجي،

امنيت، اطالعات و اداره كار و كارگران 
 .پادگان اشرف بوده است

ناگفته هاي و اسرار پشت بخش دوم 
پرده فرقه رجوي را در گفت و گوي 

ق، با تحليلي فرا- خواندني پايگاه خبري
  :علي اكرامي در زير مي خوانيد

 آقاي اكرامي مسعود رجوي چند- فراق

سال است كه پنهان شده و آيا هيچ وقت 
 اين سوال بين اعضا مطرح نبود كه مسعود

 كجاست و چرا مخفي شده است؟

مسعودرجوي بالفاصله بعد از اشغال عراق 

آمريكا مخفي  توسط نيروهاي ائتالف به رهبري
اودرآخرين . به فرانسه گريختهمسرش مريم.شد

درعراق گفته بود چنانچه  نشست با نيروهايش
نيروهاي آمريكايي به عراق حمله كنند او به 

نيروهايش به ايران حمله نموده و كار  همراه
 .حكومت ايران را يك سره خواهند ساخت

آمريكا عراق را اشغال كرد ولي از جانب 
رسر هميشه د او. رجوي هيچ حركتي ديده نشد

فصل ها و سربزنگا ها نيروهايش را در مقابل 
          فرار را برقرار ترجيح دشمن تنها گذاشته و

 خرداد سال شصت يك نمونه بارز 30. مي داد 
نيروهاي آمريكايي بدون هيچ گونه  .آن است

 مقاومتي اشرف را تصرف و نيروهاي آن راخلع

فرماندهان فرقه به فرماندهان .سالح كردند
حامي  يكايي گفتند آنها درجريان جنگآمر

آمريكا بوده اند و اعالم آمادگي كردند در هر 
 .كنند زمينه اي به آن ها كمك

از آن زمان به بعد ديگركسي مسعود را نديد 

اجازه نداشتند  و البته بدليل جو خفقان، اعضا
  .سوال كنند 

شخصيت مريم رجوي را چگونه -فراق
ني وي به تحليل مي كنيد؟ مساله جانشي

 جاي مسعود چگونه مطرح مي شد؟

هيچگاه مريم رجوي را به عنوان يك  من
نشناخته و  موجود تاثيرگذار در فرقه به رسميت

اوهميشه نقش سايه رجوي را .نخواهم شناخت
هرگونه كاراكتر  بازي مي كند و او فاقد

من شخصا در بسياري .وشخصيت تاثيرگذاراست
و چه مسوول همرديفي  از موارد چه در زمان

 .اولي از نزديك با او برخورد داشته ام

او به هيچ وجه يك شخصيت كارازماتيك و 
از . است ذي نفوذ نيست بلكه به شدت ضعيف

نظر من خيلي از اعضاي زن فرقه مانند ثريا 
او توانمند تر بودند  شهري و محبوبه جمشيدي از

ولي او صرفا به خاطر نقشي كه در پاريس بهنگام 
فيروزه بني صدر ايفاكرد   مسعود رجوي با  زندگي

  گو و گفت
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  :اسرار پشت پرده فرقه تروريستي رجوي در گفت و گوي اختصاصي با فراق ناگفته هاي علي اكرامي از 

  فرقه تروريستي رجوي روي جوانان 

  و به خصوص نسل دانشجو سرمايه گذاري ويژه اي مي كند

 فيزيكي نگه داشت ديگرنمي توان اعضا را درحصارهاي ذهني و

مشكالت مالي  داخل پادگان اشرف عالوه برحل
مي تواند قشرجوان خانواده را هم جذب و 

تصورات خام اجازه داد  با اين. عضوگيري نمايد
از طرف ديگرسران . خانواده ها وارد اشرف شوند 

روي پايبندي اعضا به انقالب مريم هم  فرقه
 لي حساب باز مي كردند و فكرنمي كردندخي

ديگر عنصرخانواده بتواند روي آنها تاثير مثبت 
ديدار اعضا با  مدتي بعد تحت تاثير  . بگذارد

خانواده ها عواطف و احساسات سركوب شده بار 
نفر از فرقه 500بيش از  ديگر زنده شد و

رجوي بعدها ضمن انتقاد از خود گفت . جداشدند
ديدار با خانواده اين ميزان بريده دانستم  اگر مي

نمي دادم  روي دست من مي گذارد هرگز اجازه
منظور رجوي از بريده . درب اشرف را باز كنند 

آن تاريخ به بعد رجوي شعار  از. جداشدن اعضابود
مالقات ممنوع را مطرح كرد و ديگر درب اشرف 

  .هميشه به روي خانواده ها بسته شد براي
اكرامي بيش از يكسال از  جناب آقاي - فراق

انتقال فرقه رجوي از عراق به آلباني مي گذرد 
 چشم انداز آينده اين فرقه راچگونه مي بينيد؟

بله به يك سوال مهم و تعين كننده كه 
 ممكن است سوال بسياري ازتحليل گران و

خوانندگان شما درخصوص تحوالت وچشم انداز 
 .آينده اين فرقه باشد اشاره كرديد

 پاسخ به اين سوال اجازه بدهيد به قبل براي
رجوي سال ها  .از شهريور پارسال برگرديم

شعارمي داد كه خاك عراق كانون اصلي و تنها 
ملي و مبارزه مسلحانه  ظرف ارتش آزادي بخش

 .است

سالح ناموس ما و لباس فرم نظامي ارتش 
در  رجوي. آزادي بخش به مثابه شرف ماست

به طعمه در سالن يكي از نشست هاي موسوم 
هزاران نفر از  اجتماعات پادگان اشرف خطاب به

روزي كه سالح را : اعضاي شركت كننده گفت
شرف ارتش آزادي بخش را  زمين بگذاريم، لباس

از تن خارج كنيم و خاك عراق وپادگان اشرف 
كنِيم روز مرگ ايدئولوژيكي، سياسي،  راترك

 . نظامي و استراتژيكي ماست

گرشرف و آبرويي براي ما باقي در آن روز دي

 

تهديدات  علي رغم تمامي)رمسا(ملل درآلباني
موجوديت   ري فرقه، جاني و قطع مستم

به رسميت  جداشدگان را به عنوان يك واقعيت
 .شناخته است

خانواده ها با وجود تمامي مشكالت و موانع 
فرقه رجوي . اند قانوني راه آلباني راباز كرده

ديگران دست باز را دركشور آلباني ندارد و از 
تهديدات و ترفندهاي يك ساله مريم  طرفي ديگر

 ن تاثيري روي اعضايهم نتوانسته كمتري

 .معترض بگذارد

با در نظرگرفتن تمامي اين معادالت مي توان 
زيان فرقه رجوي  اميدوار بود كه سيرتحوالت به

بايد به ياد داشته باشيم شرايط آلباني . است
كيفي متفاوت است و درفضاي باز  باعراق به طور

آلباني ديگرنمي توان اعضا را درحصارهاي ذهني 
 . ه داشتفيزيكي نگ و

 پيام شما به اعضاي اسير و ناآگاه در - فراق
 فرقه چيست؟

فرقه اي  عضايي كه ساليان دربند مناسباتا
بودند و هيچ گونه تماسي با تمدن شهري 

خنده وگريه  نداشتند اكنون باشنيدن صداي
وقتي به . كودكان از درون متالشي مي شوند

درخيابان هاي تيرانا  چشم خود مي بينند كه
ي دست همسر و فرزندش را گرفته و از مرد

برد از خود مي پرسند ما چرا  زندگي لذت مي
 اين روابط.نه؟ خوب اين مظاهر سرزندگي است

عاشقانه وكانون گرم خانوادگي چون پتك 
رسوبات  سنگين بر سر آنها فرود مي آيد و تمامي

ضدانگيزگي خانوادگي، عشق و عواطف را 
 .شكسته و دور مي ريزد

كنم باالترين پيامي كه من به عنوان فكرمي 
است كه  يك دوست سابق به آنها بدهم اين

عينك رجوي را از چشم برداريد و براي يكبار هم 
 .واقعيت ها را ببينيد شده سعي كنيد خودتان

نگاهي به خانواده ها، طبيعت و زيبايي اطراف 
چرا من نه؟ به اين فكر  بيندازيد و از خود بپرسيد

چه هدفي به اين فرقه پيوسته ايد و كنيد كه با 
بعد از سال ها درچه نقطه اي هستيد و  اكنون

 ؟مختصات شماكجاست
  
 

  

 

نخواهد ماند و خلق قهرمان و تاريخ ما را لعن و 
 .نفرين خواهند كرد

ط رجوي تا قبل از كنترل پادگان اشرف توس
كوه «ه ارتش عراق باز هم شعارمي داد ك

به راستي چه شد » ! اگربجنبد اشرف زجانجنبد
لعنت خلق و  كه رجوي تمامي به قول خودش

لباس شرف از تن خارج . ان خريد تاريخ را به ج
همان ناموسش را دو دستي  كرد، سالح و يا

تقديم امپرياليسم كرد و دريك عقب نشيني 
تمامي شعارهاي استراتژيك دست  مفتضحانه از

 !كشيد و به آلباني عقب نشيني كرد

رجوي هميشه در توجيه مشي مسلحانه و 
 حضور درخاك عراق مي گفت اين استراتژي

 شعارهاي استراتژيك نمي توان دست از. ماست
ما را به  كشيد چون نابودي فيزيكي و سياسي

حاال اين حرف رجوي را . دنبال خواهد داشت
عقب نشيني از عراق و  دركنار اين شعار مريم كه

حضور در آلباني را انتقال بزرگ و پيروزي 
فرقه تحليل كرد بگذاريد تابه عمق  استراتژيك

 .ببريد اين دو دجال پيدجاليت و عوام فريبي 

البته خانوادهاي بزرگ ترين نقش را درعقب 
همان . داشتند نشيني رجوي از پادگان اشرف

عنصري كه رجوي سال ها تالش كرده بود در 
 .القا نمايد اذهان اعضا دشمن آنها

تجمع و حركات اعتراضي و تحسن آنها در 
خريدن  شرايط گرما و سرماي عراق و به جان

. ا و سنگ پراكني باالخره نتيجه دادفحش و ناسز
و حرمان  صبوري رنج  خانوادها پاداش آن همه

راگرفتند و نشان دادند نيبود كننده ايده هاي 
 . رجوي هستند

بي دليل نبود كه رجوي از آنها به شدت 
روزانه خبر  اكنون در آلباني. وحشت داشت 

 نفر ظرف يك 250   . جدايي اعضا را مي شنويم
نزديك به همين تعداد،  ده اند وسال جدا ش

 .درخروجي فرقه درانتظارجدايي هستند

تشكل جامعه جداشدگان در آلباني شكل 
گرفته و مشغول روشنگري درسطح افكارعمومي 

 .مردم و دولت آلباني هستند

به دليل همين تالش ها كميسارياي سازمان 

 بخش آخر



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   از لجن زارپيامي

  

  

  
  

مي كـشتند و سـربازان   ا  طنز روزگار اينكه قاتالن و تروريست هاي ديروز و كساني كه با بمب و گلوله مردم ر           ����

   امروز مي خواهند خود را حامي حقوق بشر و مردم دوست جا بزنند، مرزها به شهادت مي رساندند ايراني را در

  

لعاب هاي حقوق بشر زده و با ترفندهاي غربي ماهيت اين فرقه تروريستي است و هر قدر هم به خودشان رنگ و  ����

) فرقه تروريستي رجوي(خود را بزك كنند باز تروريست هستند كه هستند و از اين كوزه شكسته در حال نابودي                  

  همان تراود كه در هنگام ترورهاي كورمي تراويد
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  لعاب
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  رسانه
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، گزارشي از شبكه 2018 ژانويه 13روز شنبه 

خبري فاكس نيوزپخش گرديد كه پشت پرده 

آن به مريم رجوي و فريبكاري مجاهدين در 

  .تظاهرات اخير ايران اختصاص داشته است

شبكه خبري فاكس نيوز كه از رسانه هاي 

زير مجموعه روبرت مرداك مي باشد، يكي از 

ست كه بشدت از غول هاي رسانه اي آمريكا ا

دونالد ترامپ حمايت كرده و خانه رسانه اي 

جنگ طلبان و محافظه كاران ضد ايراني 

  .محسوب مي گردد

اين شبكه در گزارشي كه تنها منبع آن كانال 

هاي وابسته به مريم رجوي و شبكه چت 

اينترنتي برخي اعضا و هواداران فرقه در خارج 

 تظاهر كشور بوده، مدعي شده بطور مستقيم با

كنندگان در داخل ايران ارتباط برقرار كرده و 

معترضان ايراني ضمن تشكر از دونالد ترامپ «

  »خواستار تحريم هاي قوي عليه ايران مي باشند

شبكه خبري فاكس نيوز با اينكه در ابتدا 

عنوان مي نمايد به دليل خطري كه مردم را 

تهديد ميكند، نمي تواند هويت و صداي 

تظاهركنندگاني كه با آنها در تماس معترضين و 

بوده را فاش نمايد، بالفاصله در قدم بعدي اشاره 

آنها از اعضاي فرقه رجوي و حاميان «مي كند كه 

شبكه شوراي ملي مقاومت به رهبري مريم 

رجوي هستند كه در تظاهرات ضد حكومتي 

ايران، تصاوير مقامات ايران را پايين كشيده و 

. ريم رجوي نصب كرده اندبجايش تصاويري از م

 به ايران 2018آنها اميدوار هستند تا پايان سال 

  ».فعلي پايان دهند

از ديگر دروغپردازي هاي شبكه فاكس نيوز 

عليه مردم ايران، مي توان به درخواست تحريم 

هاي شديد اشاره نمود كه در واقع تكرار سخنان 

مريم رجوي در اطالعيه هاي گوناگوني است كه 

فراموش نبايد كرد . ام او انتشار يافته استذيل ن

كه شبكه فاكس نيوز اولين رسانه اي بود كه 

صراحتا از قول جنگ طلبان و همكاران آمريكايي 

و منطقه اي مريم رجوي، خواستار بمباران 

  . بانكي ايران شده بود–شهرها، و تحريم نفتي 

جان كري وزير خارجه پيشين آمريكا در يك 

قبل از آن كه « : كرده بودافشاگري اعالم

 توافق اتمي با ايران را امضا كنيم، 2015  درسال

برخي از شخصيت هاي آمريكايي و سازمان هاي 

خشونت طلب ايراني، كشورهاي اسرائيل، مصر و 

عربستان سعودي از اياالت متحده خواستند ايران 

  ».را بمباران كند

اين رسانه محافظه كار كه مريم رجوي و 

ي را بعنوان آلترناتيو معرفي نموده و فرقه رجو

تظاهر كنندگان را اعضا و هواداران مجاهدين 

خلق مي داند، در گوشه اي ديگر از گزارش خود 

 نفر از تظاهر 8000مدعي شده است بيش از 

كنندگان دستگير شده و اكثر آنها در آستانه 

  .اعدام قرار گرفته اند

رسانه دروغپرداز فاكس نيوز در يك 

كاري مطلق، ظاهرا از زبان مردمي كه در فريب

حال تظاهرات در تهران بوده اند و با آنها در 

 1388در سال «: تماس زنده بوده گفته است

اوباما و دولت آمريكا از معترضان در ايران حمايت 

نكردند، اما اين بار كه مردم ايران به اراده خود 

در » .ايستد كنند، آمريكا كنار آنها مي اعتراض مي

 نيكي هيلي،   صورتيكه اين سخنان مربوط به

نماينده آمريكا در سازمان ملل و جلسه شوراي 

 بوده كه مسعود و مريم 2018 ژانويه 5امنيت 

رجوي نيز در يكي از پيام ها از آن متن استفاده 

  .كرده است

گزارش جعلي و بدون پشتوانه فاكس نيوز كه 

ر بنام تظاهر كنندگان ايراني عضو و هوادا

مجاهدين خلق از آنتن اين شبكه پخش گرديده، 

نشان مي دهد كه دست مريم رجوي و سازمان 

هاي تروريستي وابسته به او در خارج كشور، 

چقدر از صحنه واقعي و مردم ايران كوتاه و بريده 

طوريكه حاضر مي شوند با ترفند هاي . است

رسانه اي و تماس هاي جعلي از ساير كشورها، 

مردم ايران را در يك رسانه ضد حق و حقوق 

ايراني بربايند تا خوشĤيند ضد ايراني ترين افراد 

  .جهان قرار گيرند
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  رجوي و تاكتيك هاي دروغ رسانه اي درفاكس نيوزمريم 
 

  ما فرزاد رهن� 

 

 فرقه در گل ماه گذشتهبه دنبال اتفاقات 

مانده رجوي و شخص در گور يا سوراخ موش 

 اساس شعار محوري خودش مانده رجوي، بر

تغاري بشكند ماستي بريزد جهان گردد «يعني 

براي كاسه ليسي سر از قبر » به كام كاسه ليسان

  .در آورده و قصد بهره برداري دارد

طنز روزگار اينكه قاتالن و تروريست هاي 

         ديروز و كساني كه با بمب و گلوله مردم را 

ر مرزها به مي كشتند و سربازان ايراني را د

شهادت مي رساندند امروز مي خواهند خود را 

  .حامي حقوق بشر و مردم دوست جا بزنند

اما ماهيت اين فرقه تروريستي است و هر قدر 

هم به خودشان رنگ و لعاب هاي حقوق بشر زده 

و با ترفندهاي غربي خود را بزك كنند باز 

تروريست هستند كه هستند و از اين كوزه 

) فرقه تروريستي رجوي(ل نابودي شكسته در حا

         همان تراود كه در هنگام ترورهاي كور 

  .مي تراويد

يكي از بينه هايش فردي به نام محمد اقبال 

است كه در تشكيالت فرقه به تن لش معروف 

به دليل اينكه او در پاچه گيري ديگران . بود 

چيزي كم نمي گذاشت و همزمان به پاچه 

ي پرداخت و تنها جايي كه خواري رجوي ها م

او حال و انرژي انجام كاري را داشت، در 

نشست هاي عمليات جاري بود كه اعضاي 

ديگر را سركوب مي كرد يا در نشست هاي 

         رجوي ها كه به مجيزگويي هاي تهوع آور 

  .مي پرداخت

حاصل اين اقدامات كثيف اين بود كه رجوي 

ده در آنجا هم نامبر. ها او را به پاريس بردند

يكي از . دست از سركوب ديگران بر نمي دارد

كساني كه مورد توهين هاي بي شرمانه او 

قرارگرفته خواهر خودش يعني خانم عاطفه اقبال 

مي باشد كه وي نيز سالها عضو فرقه بود اما با 

ديدن جنايت ها و خيانت هاي رجوي از اين 

  .فرقه جدا شده است

 جنايت كارانه و حال اين پاچه خوار، خوي

تروريستي فرقه رجوي را بهتر مشخص كرده و 

تعدادي از مخالفان ملت ايران در خارج از كشور 

را كه در حوادث اخير با فرقه تروريست هم نظر 

اسلحه خلق ما به «نبودند را در مطلبي با عنوان 

پاسخ من به : سينه خائنان هميشه غرنده باد 

ايت هاي فرقه كه در س» همه خائنان در خارجه

انتشار داده شده، به كشتن و ترور تهديد نموده 

  .است 

رجوي هاي تروريست نمي توانند دست از 

ماهيت تروريستي و خشونت طلب خود 

بردارند حتي اگر با غليظ ترين انواع بزك هاي 

حقوق بشري غربي ضرورت خود را پوشانده 

  .باشند

  انجمن نجات مركز مازندران
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در جريان هستيد كه نجات يافتگان توانستند 

با اتحاد و همبستگي و با مقاومت خود فرقه 

رجوي را ناكام بگذارند و قرار شد مستمري 

از اين پناهندگي خود را از كميساريا بگيرند كه 

ماه به احتمال فراوان پول نفرات از جانب 

اين تو . كميساريا به حسابشان واريز خواهد شد

دهني بزرگي به مريم رجوي بود كه اصال چنين 

  .شكست خفت باري را تصور نميكرد

اين كار باعث مي شود كه نفرات داخل فرقه 

رجوي هم ديگر ترسي از بابت اينكه مستمري 

پناهندگي را بعدا فرقه ندهد نداشته باشند و به 

راحتي جدا شوند و اين ديگر مسئوليت و وظيفه 

ما است كه نفرات داخل را آگاه كنيم و با حقوق 

  .خودشان آشنا گردانيم

با سرعت شكي نيست كه ريزشها دوباره 

بااليي آغاز خواهند شد و مريم رجوي هم از 

او هرگز تصور . همين مي ترسد و وحشت دارد

اين را نميكرد كه نجات يافتگان بتوانند همه با 

هم متحد شوند و اين تو دهني را به او بزنند كه 

در هفته هاي بعد خبرهاي خوبي به شما خواهيم 

  .رساند

 كجا استيصال فرقه رجوي را ببينيد به

رسيده كه االن دنبال جداشدگاني كه مي 

خواست اقرارنامه خيانت امضاء كنند افتاده كه 

حاضر است بيشتر هم بدهد اما شرايط به صورت 

ولي جداشدگان گفته اند كه حاضرند . قبل باشد

كمتر بگيرند ولي زير بار منت و زير يوغ فرقه 

  .رجوي نروند

تحاد نجات يافتگان غيرت به خرج دادند و ا

خود را حفظ نمودند و خيانت نكردند و پيشنهاد 

اما الزم به ذكر است كه اگر . فرقه را پس زدند

 دليل بعد از حل شدن   احيانا هر كس به هر

موضوع با كميساريا فريب فرقه رجوي را بخورد و 

به شرايط قبل برگردد بايد بداند كه ديگر جايي 

نخواهد در ميان جامعه نجات يافتگان در آلباني 

داشت و به عنوان عامل فرقه شناخته و ترد 

  .خواهد شد

اين مستمري پناهندگي كه كميساريا مي 

دهد فقط پول خانه، آن هم در صورتي كه چند 

نفر با هم شريك شوند، و خوراك حداقل مي 

يعني پول پوشاك و خرجهاي ديگر را . شود

كفاف نمي دهد و در اينجا حتي كميساريا هم 

ا تمام و كمال نمي دهد و هنوز هم حق نفرات ر

با فرقه همدستي مي كند و نجات يافتگان را 

تحت فشار قرار مي دهد و سعي مي كند شرايط 

  .را به حالت قبل برگرداند

براي نمونه االن در زمستان هستيم و دماي 

بعضي شبها . هواي اينجا به زير صفر هم مي رسد

ود نمي افراد به خاطر اينكه پول برق زياد مي ش

توانند گرمايش مطلوب را داشته باشند و شبها 

  .نفرات با دو پتو و چند لباس روي هم مي خوابند

خبرهايي از نفراتي كه در هتل كميساريا 

زندگي مي كنند رسيده كه مسئول كميساريا 

شوفاژ (رفته و در هر خانه كه سه شوفاژ بوده 

ته دو تا از آنها را به زور برده كه گف) كوچك برقي

 100پول برق زياد آمده و بايد شما در هر خانه 

متري كه اسم هتل روي آن گذاشته اند با يك 

كميساريا هجمه كرده و . شوفاژ زندگي كنيد

  .شوفاژهاي به قول خودشان اضافي را برده اند

اين كار ضد حقوق بشري عليه پناهندگان 

سياسي است كه البته اين فشارهايي است كه 

وي از طريق مزدورانش در فرقه منحوس رج

حاال كه خودش . كميساريا ايجاد مي كند

نتوانست مستمري ها را كم كند و تعهد بگيرد با 

ما هم به . همدستي كميساريا فشار مي گذارد

تالش و مقاومت خودمان ادامه مي دهيم و كوتاه 

وضعيت نفرات به اين گونه است كه .نخواهيم آمد

ي و فرقه اش البته مسبب اصلي آن مريم رجو

تعداد نفرات زيادي هم سرماي شديدي . است

خورده اند ولي باز با اين كه وضعيت از لحاظ 

مالي از قبل هم بدتر شده ولي همه نفرات بدون 

استثناء گفته اند كه حاضريم با اين مقدار پول 

ناچيز كميساريا زندگي كنيم ولي به پول فرقه 

كه رجوي كه نجس و حرام است نزديك نشويم 

اين نشان دهنده عزم جزم نفرات و اراده راسخ 

آنان براي ادامه مبارزه شان از طريق مجاري 

  .قانوني است

االن همه نجات يافتگان به اين نتيجه رسيده 

اند كه مي شود فرقه رجوي را شكست داد و 

همه مي دانند . ترس هاي گذشته فرو ريخته اند

جان كه اگر با هم متحد شونند و سختي را به 

اين . بخرند و تسليم نشوند پيروز خواهند شد

همان چيزي است كه فرقه رجوي از آن به 

  .شدت هراس دارد

ما با تالش و پشتكار خود حتي مي خواهيم 

كه نفرات داخل تشكيالت كه در اسارت اين فرقه 

مخوف هستند را هم نجات دهيم چون آنها تمام 

ا قول اميدشان به ما هست و ما هم به خانواده ه

مي دهيم كه از سرما و گرما و كم پولي و 

تهديدهاي فرقه نترسيم و روحيه خود را حفظ 

  .كنيم و به پيش برويم

من سعي مي كنم كه هفته اي يكبار 

وضعيت نفرات در آلباني، چه جدا شده و چه 

نفراتي كه هنوز در فرقه رجوي اسير هستند را 

ا از براي شما شرح بدهم تا عزيزان و خانواده ه

وضعيت فرزندانشان آگاه باشند و الزم است 

بگويم كه بعضي مواقع حرفهاي نادرستي هم در 

برخي سايت ها گفته مي شود كه پايه و اساسي 

اميدوارم كه روزي خانواده هاي محترم .ندارد

بتوانند عزيزان خود را در آغوش بگيرند و مي 

خواستم به خانواده هاي اين عزيزان دربند بگويم 

 خيالتان راحت باشد، ما موانع را كنار مي كه

زنيم، همانطور كه موانع اصلي را كنار زديم بقيه 

را هم كنار مي زنيم، كه فرزندانتان را روزي در 

  .كنار خود ببينيد

  .اين قول تمام جدا شده ها در آلباني است

 

 

  افتگان از فرقه رجوي در آلبانيآخرين اخبار از وضعيت نجات ي

  همه نجات يافتگان به اين نتيجه رسيده اند كه مي شود

   فرقه رجوي را شكست داد

 
 

  زينال شهيدي

 

 

  

ـ جهي نتني به اافتگانياالن همه نجات  ����                 انـد كـه  دهي رس

 گذشـته   ي را شكست داد و ترس ها      يد فرقه رجو   شو يم

 دانند كه اگر با هم متحد شونند و         يهمه م .  اند ختهيفرو ر 

.  خواهند شدروزي نشوند پمي را به جان بخرند و تسليسخت

 از آن بـه شـدت       ي است كه فرقـه رجـو      يزي همان چ  نيا

  هراس دارد

 كه نفـرات    مي خواه ي م ي با تالش و پشتكار خود حت      ما����

 فرقه مخوف هـستند را  ني كه در اسارت ا    التيداخل تشك 

 به ما هست و مـا       دشاني چون آنها تمام ام    ميهم نجات ده  

 كه از سرما و گرمـا و كـم          مي ده يهم به خانواده ها قول م     

ـ  و روح  مي فرقه نترس  يدهاي و تهد  يپول  خـود را حفـظ      هي

 ميش بروي و به پميكن

 مقر منافقين در آلباني ����
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در جريان هستيد كه نجات يافتگان توانستند 

با اتحاد و همبستگي و با مقاومت خود فرقه 

رجوي را ناكام بگذارند و قرار شد مستمري 

از اين پناهندگي خود را از كميساريا بگيرند كه 

ماه به احتمال فراوان پول نفرات از جانب 

اين تو . كميساريا به حسابشان واريز خواهد شد

دهني بزرگي به مريم رجوي بود كه اصال چنين 

  .شكست خفت باري را تصور نميكرد

اين كار باعث مي شود كه نفرات داخل فرقه 

رجوي هم ديگر ترسي از بابت اينكه مستمري 

پناهندگي را بعدا فرقه ندهد نداشته باشند و به 

راحتي جدا شوند و اين ديگر مسئوليت و وظيفه 

ما است كه نفرات داخل را آگاه كنيم و با حقوق 

  .خودشان آشنا گردانيم

با سرعت شكي نيست كه ريزشها دوباره 

بااليي آغاز خواهند شد و مريم رجوي هم از 

او هرگز تصور . همين مي ترسد و وحشت دارد

اين را نميكرد كه نجات يافتگان بتوانند همه با 

هم متحد شوند و اين تو دهني را به او بزنند كه 

در هفته هاي بعد خبرهاي خوبي به شما خواهيم 

  .رساند

 كجا استيصال فرقه رجوي را ببينيد به

رسيده كه االن دنبال جداشدگاني كه مي 

خواست اقرارنامه خيانت امضاء كنند افتاده كه 

حاضر است بيشتر هم بدهد اما شرايط به صورت 

ولي جداشدگان گفته اند كه حاضرند . قبل باشد

كمتر بگيرند ولي زير بار منت و زير يوغ فرقه 

  .رجوي نروند

تحاد نجات يافتگان غيرت به خرج دادند و ا

خود را حفظ نمودند و خيانت نكردند و پيشنهاد 

اما الزم به ذكر است كه اگر . فرقه را پس زدند

 دليل بعد از حل شدن   احيانا هر كس به هر

موضوع با كميساريا فريب فرقه رجوي را بخورد و 

به شرايط قبل برگردد بايد بداند كه ديگر جايي 

نخواهد در ميان جامعه نجات يافتگان در آلباني 

داشت و به عنوان عامل فرقه شناخته و ترد 

  .خواهد شد

اين مستمري پناهندگي كه كميساريا مي 

دهد فقط پول خانه، آن هم در صورتي كه چند 

نفر با هم شريك شوند، و خوراك حداقل مي 

يعني پول پوشاك و خرجهاي ديگر را . شود

كفاف نمي دهد و در اينجا حتي كميساريا هم 

ا تمام و كمال نمي دهد و هنوز هم حق نفرات ر

با فرقه همدستي مي كند و نجات يافتگان را 

تحت فشار قرار مي دهد و سعي مي كند شرايط 

  .را به حالت قبل برگرداند

براي نمونه االن در زمستان هستيم و دماي 

بعضي شبها . هواي اينجا به زير صفر هم مي رسد

ود نمي افراد به خاطر اينكه پول برق زياد مي ش

توانند گرمايش مطلوب را داشته باشند و شبها 

  .نفرات با دو پتو و چند لباس روي هم مي خوابند

خبرهايي از نفراتي كه در هتل كميساريا 

زندگي مي كنند رسيده كه مسئول كميساريا 

شوفاژ (رفته و در هر خانه كه سه شوفاژ بوده 

ته دو تا از آنها را به زور برده كه گف) كوچك برقي

 100پول برق زياد آمده و بايد شما در هر خانه 

متري كه اسم هتل روي آن گذاشته اند با يك 

كميساريا هجمه كرده و . شوفاژ زندگي كنيد

  .شوفاژهاي به قول خودشان اضافي را برده اند

اين كار ضد حقوق بشري عليه پناهندگان 

سياسي است كه البته اين فشارهايي است كه 

وي از طريق مزدورانش در فرقه منحوس رج

حاال كه خودش . كميساريا ايجاد مي كند

نتوانست مستمري ها را كم كند و تعهد بگيرد با 

ما هم به . همدستي كميساريا فشار مي گذارد

تالش و مقاومت خودمان ادامه مي دهيم و كوتاه 

وضعيت نفرات به اين گونه است كه .نخواهيم آمد

ي و فرقه اش البته مسبب اصلي آن مريم رجو

تعداد نفرات زيادي هم سرماي شديدي . است

خورده اند ولي باز با اين كه وضعيت از لحاظ 

مالي از قبل هم بدتر شده ولي همه نفرات بدون 

استثناء گفته اند كه حاضريم با اين مقدار پول 

ناچيز كميساريا زندگي كنيم ولي به پول فرقه 

كه رجوي كه نجس و حرام است نزديك نشويم 

اين نشان دهنده عزم جزم نفرات و اراده راسخ 

آنان براي ادامه مبارزه شان از طريق مجاري 

  .قانوني است

االن همه نجات يافتگان به اين نتيجه رسيده 

اند كه مي شود فرقه رجوي را شكست داد و 

همه مي دانند . ترس هاي گذشته فرو ريخته اند

جان كه اگر با هم متحد شونند و سختي را به 

اين . بخرند و تسليم نشوند پيروز خواهند شد

همان چيزي است كه فرقه رجوي از آن به 

  .شدت هراس دارد

ما با تالش و پشتكار خود حتي مي خواهيم 

كه نفرات داخل تشكيالت كه در اسارت اين فرقه 

مخوف هستند را هم نجات دهيم چون آنها تمام 

ا قول اميدشان به ما هست و ما هم به خانواده ه

مي دهيم كه از سرما و گرما و كم پولي و 

تهديدهاي فرقه نترسيم و روحيه خود را حفظ 

  .كنيم و به پيش برويم

من سعي مي كنم كه هفته اي يكبار 

وضعيت نفرات در آلباني، چه جدا شده و چه 

نفراتي كه هنوز در فرقه رجوي اسير هستند را 

ا از براي شما شرح بدهم تا عزيزان و خانواده ه

وضعيت فرزندانشان آگاه باشند و الزم است 

بگويم كه بعضي مواقع حرفهاي نادرستي هم در 

برخي سايت ها گفته مي شود كه پايه و اساسي 

اميدوارم كه روزي خانواده هاي محترم .ندارد

بتوانند عزيزان خود را در آغوش بگيرند و مي 

خواستم به خانواده هاي اين عزيزان دربند بگويم 

 خيالتان راحت باشد، ما موانع را كنار مي كه

زنيم، همانطور كه موانع اصلي را كنار زديم بقيه 

را هم كنار مي زنيم، كه فرزندانتان را روزي در 

  .كنار خود ببينيد

  .اين قول تمام جدا شده ها در آلباني است

 

 

  افتگان از فرقه رجوي در آلبانيآخرين اخبار از وضعيت نجات ي

  همه نجات يافتگان به اين نتيجه رسيده اند كه مي شود

   فرقه رجوي را شكست داد

 
 

  زينال شهيدي

 

 

  

ـ جهي نتني به اافتگانياالن همه نجات  ����                 انـد كـه  دهي رس

 گذشـته   ي را شكست داد و ترس ها      يد فرقه رجو   شو يم

 دانند كه اگر با هم متحد شونند و         يهمه م .  اند ختهيفرو ر 

.  خواهند شدروزي نشوند پمي را به جان بخرند و تسليسخت

 از آن بـه شـدت       ي است كه فرقـه رجـو      يزي همان چ  نيا

  هراس دارد

 كه نفـرات    مي خواه ي م ي با تالش و پشتكار خود حت      ما����

 فرقه مخوف هـستند را  ني كه در اسارت ا    التيداخل تشك 

 به ما هست و مـا       دشاني چون آنها تمام ام    ميهم نجات ده  

 كه از سرما و گرمـا و كـم          مي ده يهم به خانواده ها قول م     

ـ  و روح  مي فرقه نترس  يدهاي و تهد  يپول  خـود را حفـظ      هي

 ميش بروي و به پميكن

 مقر منافقين در آلباني ����



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   از لجن زارپيامي

  

  

  
  

مي كـشتند و سـربازان   ا  طنز روزگار اينكه قاتالن و تروريست هاي ديروز و كساني كه با بمب و گلوله مردم ر           ����

   امروز مي خواهند خود را حامي حقوق بشر و مردم دوست جا بزنند، مرزها به شهادت مي رساندند ايراني را در

  

لعاب هاي حقوق بشر زده و با ترفندهاي غربي ماهيت اين فرقه تروريستي است و هر قدر هم به خودشان رنگ و  ����

) فرقه تروريستي رجوي(خود را بزك كنند باز تروريست هستند كه هستند و از اين كوزه شكسته در حال نابودي                  

  همان تراود كه در هنگام ترورهاي كورمي تراويد
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، گزارشي از شبكه 2018 ژانويه 13روز شنبه 

خبري فاكس نيوزپخش گرديد كه پشت پرده 

آن به مريم رجوي و فريبكاري مجاهدين در 

  .تظاهرات اخير ايران اختصاص داشته است

شبكه خبري فاكس نيوز كه از رسانه هاي 

زير مجموعه روبرت مرداك مي باشد، يكي از 

ست كه بشدت از غول هاي رسانه اي آمريكا ا

دونالد ترامپ حمايت كرده و خانه رسانه اي 

جنگ طلبان و محافظه كاران ضد ايراني 

  .محسوب مي گردد

اين شبكه در گزارشي كه تنها منبع آن كانال 

هاي وابسته به مريم رجوي و شبكه چت 

اينترنتي برخي اعضا و هواداران فرقه در خارج 

 تظاهر كشور بوده، مدعي شده بطور مستقيم با

كنندگان در داخل ايران ارتباط برقرار كرده و 

معترضان ايراني ضمن تشكر از دونالد ترامپ «

  »خواستار تحريم هاي قوي عليه ايران مي باشند

شبكه خبري فاكس نيوز با اينكه در ابتدا 

عنوان مي نمايد به دليل خطري كه مردم را 

تهديد ميكند، نمي تواند هويت و صداي 

تظاهركنندگاني كه با آنها در تماس معترضين و 

بوده را فاش نمايد، بالفاصله در قدم بعدي اشاره 

آنها از اعضاي فرقه رجوي و حاميان «مي كند كه 

شبكه شوراي ملي مقاومت به رهبري مريم 

رجوي هستند كه در تظاهرات ضد حكومتي 

ايران، تصاوير مقامات ايران را پايين كشيده و 

. ريم رجوي نصب كرده اندبجايش تصاويري از م

 به ايران 2018آنها اميدوار هستند تا پايان سال 

  ».فعلي پايان دهند

از ديگر دروغپردازي هاي شبكه فاكس نيوز 

عليه مردم ايران، مي توان به درخواست تحريم 

هاي شديد اشاره نمود كه در واقع تكرار سخنان 

مريم رجوي در اطالعيه هاي گوناگوني است كه 

فراموش نبايد كرد . ام او انتشار يافته استذيل ن

كه شبكه فاكس نيوز اولين رسانه اي بود كه 

صراحتا از قول جنگ طلبان و همكاران آمريكايي 

و منطقه اي مريم رجوي، خواستار بمباران 

  . بانكي ايران شده بود–شهرها، و تحريم نفتي 

جان كري وزير خارجه پيشين آمريكا در يك 

قبل از آن كه « : كرده بودافشاگري اعالم

 توافق اتمي با ايران را امضا كنيم، 2015  درسال

برخي از شخصيت هاي آمريكايي و سازمان هاي 

خشونت طلب ايراني، كشورهاي اسرائيل، مصر و 

عربستان سعودي از اياالت متحده خواستند ايران 

  ».را بمباران كند

اين رسانه محافظه كار كه مريم رجوي و 

ي را بعنوان آلترناتيو معرفي نموده و فرقه رجو

تظاهر كنندگان را اعضا و هواداران مجاهدين 

خلق مي داند، در گوشه اي ديگر از گزارش خود 

 نفر از تظاهر 8000مدعي شده است بيش از 

كنندگان دستگير شده و اكثر آنها در آستانه 

  .اعدام قرار گرفته اند

رسانه دروغپرداز فاكس نيوز در يك 

كاري مطلق، ظاهرا از زبان مردمي كه در فريب

حال تظاهرات در تهران بوده اند و با آنها در 

 1388در سال «: تماس زنده بوده گفته است

اوباما و دولت آمريكا از معترضان در ايران حمايت 

نكردند، اما اين بار كه مردم ايران به اراده خود 

در » .ايستد كنند، آمريكا كنار آنها مي اعتراض مي

 نيكي هيلي،   صورتيكه اين سخنان مربوط به

نماينده آمريكا در سازمان ملل و جلسه شوراي 

 بوده كه مسعود و مريم 2018 ژانويه 5امنيت 

رجوي نيز در يكي از پيام ها از آن متن استفاده 

  .كرده است

گزارش جعلي و بدون پشتوانه فاكس نيوز كه 

ر بنام تظاهر كنندگان ايراني عضو و هوادا

مجاهدين خلق از آنتن اين شبكه پخش گرديده، 

نشان مي دهد كه دست مريم رجوي و سازمان 

هاي تروريستي وابسته به او در خارج كشور، 

چقدر از صحنه واقعي و مردم ايران كوتاه و بريده 

طوريكه حاضر مي شوند با ترفند هاي . است

رسانه اي و تماس هاي جعلي از ساير كشورها، 

مردم ايران را در يك رسانه ضد حق و حقوق 

ايراني بربايند تا خوشĤيند ضد ايراني ترين افراد 

  .جهان قرار گيرند
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  رجوي و تاكتيك هاي دروغ رسانه اي درفاكس نيوزمريم 
 

  ما فرزاد رهن� 

 

 فرقه در گل ماه گذشتهبه دنبال اتفاقات 

مانده رجوي و شخص در گور يا سوراخ موش 

 اساس شعار محوري خودش مانده رجوي، بر

تغاري بشكند ماستي بريزد جهان گردد «يعني 

براي كاسه ليسي سر از قبر » به كام كاسه ليسان

  .در آورده و قصد بهره برداري دارد

طنز روزگار اينكه قاتالن و تروريست هاي 

         ديروز و كساني كه با بمب و گلوله مردم را 

ر مرزها به مي كشتند و سربازان ايراني را د

شهادت مي رساندند امروز مي خواهند خود را 

  .حامي حقوق بشر و مردم دوست جا بزنند

اما ماهيت اين فرقه تروريستي است و هر قدر 

هم به خودشان رنگ و لعاب هاي حقوق بشر زده 

و با ترفندهاي غربي خود را بزك كنند باز 

تروريست هستند كه هستند و از اين كوزه 

) فرقه تروريستي رجوي(ل نابودي شكسته در حا

         همان تراود كه در هنگام ترورهاي كور 

  .مي تراويد

يكي از بينه هايش فردي به نام محمد اقبال 

است كه در تشكيالت فرقه به تن لش معروف 

به دليل اينكه او در پاچه گيري ديگران . بود 

چيزي كم نمي گذاشت و همزمان به پاچه 

ي پرداخت و تنها جايي كه خواري رجوي ها م

او حال و انرژي انجام كاري را داشت، در 

نشست هاي عمليات جاري بود كه اعضاي 

ديگر را سركوب مي كرد يا در نشست هاي 

         رجوي ها كه به مجيزگويي هاي تهوع آور 

  .مي پرداخت

حاصل اين اقدامات كثيف اين بود كه رجوي 

ده در آنجا هم نامبر. ها او را به پاريس بردند

يكي از . دست از سركوب ديگران بر نمي دارد

كساني كه مورد توهين هاي بي شرمانه او 

قرارگرفته خواهر خودش يعني خانم عاطفه اقبال 

مي باشد كه وي نيز سالها عضو فرقه بود اما با 

ديدن جنايت ها و خيانت هاي رجوي از اين 

  .فرقه جدا شده است

 جنايت كارانه و حال اين پاچه خوار، خوي

تروريستي فرقه رجوي را بهتر مشخص كرده و 

تعدادي از مخالفان ملت ايران در خارج از كشور 

را كه در حوادث اخير با فرقه تروريست هم نظر 

اسلحه خلق ما به «نبودند را در مطلبي با عنوان 

پاسخ من به : سينه خائنان هميشه غرنده باد 

ايت هاي فرقه كه در س» همه خائنان در خارجه

انتشار داده شده، به كشتن و ترور تهديد نموده 

  .است 

رجوي هاي تروريست نمي توانند دست از 

ماهيت تروريستي و خشونت طلب خود 

بردارند حتي اگر با غليظ ترين انواع بزك هاي 

حقوق بشري غربي ضرورت خود را پوشانده 

  .باشند

  انجمن نجات مركز مازندران
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بنا به خبر موثقي كه يكي از دوستانم در 

داخل فرقه رجوي به ما داد موضوع از اين قرار 

كه است كه از آنجا كه كميساريا قول داده 

مستمري ماهانه افراد جدا شده از فرقه رجوي را 

مستقيما هر ماه به حسابمان بريزد، و ما هم ديگر 

حاضر نشديم مستمري با هزار تحقير و تهمت از 

فرقه بگيريم، فرقه رجوي به وحشت افتاده است 

  .كه مبادا دست ما براي افشاگري باز شود

ه فرقه مي داند كه ما با برخي از دوستانمان ك

هنوز در تشكيالت رجوي اسير هستند ارتباط 

اين براي مريم رجوي و تشكيالتش قابل . داريم

تحمل نيست و مثل مار زخم خورده به خودش 

  .مي پيچد

مريم رجوي خوب مي داند كه ما دستمان 

بازتر شده و تمام دروغهايي كه رجوي در درون 

تشكيالت به خورد افراد مي داد را فاش ميكنيم 

 بدانند كه حرفهاي رجوي براي جلوگيري تا همه

  .از جداشدن چقدر فريبكارانه است

االن در درون فرقه رجوي تعداد زيادي 

فرقه تابه حال از حربه . خواهان جدايي هستند

مستمري استفاده مي كرد و آنها را مي ترساند و 

به افراد از دنيا بي خبر گفته بود كه هر كس فرار 

ما تنظيم و اقدام نمايد، هيچ كند، يا خارج از كادر 

مستمري به او داده نميشود و بايد در پارك 

  .بخوابد و از گرسنگي بميرد

ما هم براي كمك به دوستانمان براي آزادي 

دهيم  از تشكيالت در هر كجا به آنها اطالع مي

كه بدانند ديگر ترس نداشته باشند و مستمري 

يا كنار رفته و مستمري را كميسار  دادن اعضا 

  .بدون قيد و شرط مي دهد

مريم رجوي بهتر از هر كس ديگر مي داند 

كه اين موضوع باعث ريزش نيرو و به هم 

البته . ريختگي بيشتر در تشكيالت او مي شود

خبر رسيده كه مريم هم سراسيمه براي 

فرماندهان نيرويي پيام فرستاده كه با توجه به 

با افراد اينكه افراد جدا شده دستشان براي رابطه 

درون فرقه باز شده، لذا فقط ترددات ضروري و 

پزشكي به شكل خيلي محدود با نفر همراه از 

  .اليه هاي باال مجاز است

ما نجات يافتگان به مريم رجوي گفته 

بوديم كه روزي روي سرت آوار مي شويم، 

حاال ديدي كه ما صحنه را برديم، حاال نوبت 

درفرقه را آگاه ماست كه با دست باز افراد اسير 

. سازيم و آنها را از زير يوغ تو رها بكنيم

محدوديت در تردد هم چاره كار مريم رجوي 

نيست چون كال دوران اين تشكيالت فرقه اي 

به پايان رسيده و همه مشاهده مي كنند كه 

  .در حال اضمحالل است
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دختران و زنان با پوشش هايي كه قابليت جذب 

باال براي نسل جوان پسر و دختران دارد 

وهمچنين كامنت گذاشتن سياسي زيرپست 

 فرقه هاي عادي بخشي از اين شيوه هاي فريب

البته نسل .رجوي براي جذب اعضاي جديد است 

هوشيار وجوان ومردم ايران كه طي ساليان با 

خيانت ها وجنايت هاي سران اين فرقه آشنا 

وازآنها به شدت متنفرهستند فريب آنها را نخورده 

ودريك اقدام خود جوش با شركت هزاران نفر 

وهشتك مريم رجوي خفه وگمشومزدور مشت 

ان آنها زده اند و نشان دادند مردم محكمي برده

ايران خيانت هاي سران اين فرقه ومزدوري آنها را 

  .درحق خلق وميهن فراموش نكرده اند

آنچه درجريان حوادث اخير به خوبي براي 

افكارعمومي جهانيان وحتي اربابان اين فرقه 

مشخص شد اين بود كه درتمامي صحنه ها 

  .ده نشدحتي يك شعار درحمايت از آنها دا

مريم رجوي كه به دنبال افزايش روند جدايي 

اعضا در باتالق آلباني دست و پا مي زند وحتي 

انتقال اجباري اعضا به اسارتگاه اشرف سه هم 

نتوانسته دردي ازهزاران درد العالج او را درمان 

نمايد براي انحراف اذهان عمومي و به خصوص 

ميم اعضاي معترض وخواهان جدايي درآلباني تص

گرفت افكارعمومي را متوجه بحران هاي 

  .ساختگي وجعل واقعيت هاي داخل ايران نمايد

طبق اخبار دريافتي از اشرف سه سركردگان 

فرقه به دستور مريم براي مقابله و الپوشاني 

اعتراضات اعضا به شرايط نابسامان زندگي 

دراشرف سه برگزاري نشست هاي سياسي 

رت آمادگي صد وايدئولوژيك تحت عنوان ضرو

درصدي درمرحله سرنگوني را در دستور كار قرار 

 نمايد كه ظرف چند   داده است تا به اعضا القاء

  .ماه آينده ايران سرنگون خواهد شد

مسئولين فرقه حتي از قول مريم رجوي به 

 

اعضاي معترض وخواهان جدايي وعده داده اند 

كه چند ماه ديگر صبركنيد درصورت محقق 

  .ني مي توانند جدا شوندنشدن سرنگو

اين وضعيت بخوبي نشان مي دهد كه تالش 

هاي مذبوحانه سران فرقه درفضاي مجازي 

درحقيقت سرپوشي بربحران هاي عميق 

آنها به خوبي مي دانند . تشكيالتي درآلباني است

كه درعرصه اجتماعي هيچ پايگاه ومشروعيتي 

بين مردم ايران ونسل جوان و فرهيخته ندارند به 

همين دليل همانند دزدان شب درفضاي مجازي 

ودرقالب هويت مجهول به فريب وشكار جوانان 

اقدام مي كنند فارغ از اينكه اين يك توهم 

كودكانه اي بيش نيست واين كوتوله هاي به 

استخدام درآمده به هيچ وجه نمي توانند حتي 

  يك ايراني را فريب دهند و به كارگيري اين

نسوخ شده دردي از فروپاشي شيوه هاي بارها م

  .آنها درآلباني عالج نمي كند

 

  مريم رجوي مثل مار زخم خورده به خودش مي پيچد

  ارتباط جدا شده ها با اسيران براي فرقه قابل تحمل نيست
  محمد هاشمي

 

  

 ي نامشروع خود و اربابانشان به فضايته هامحقق كردن خواس  در يسركردگان فرقه رجو �

   آورده اندي رويمجاز

  

 بوك به كار گرفته و سي ده ها نفراز اعضا و وابستگان خود را درف     ري اخ ي هفته ها  يآنها ط  �

 جـا زده و    ي دارند آنها را درقالب شـهروندان عـاد        ي سع ي جعل تي با هو  ييبا ساختن اكانت ها   

  ندي نمارويشروع به جذب ن

  

 كـه  يي هاش دختران و زنان با پوشي هايدي ها وآلي درپروفاي عاديفاده از عكس ها  است �

 ياسـ ي كامنـت گذاشـتن س  ني نسل جوان پسر و دختران دارد وهمچنـ     ي جذب باال برا   تيقابل

 ديـ  جدي جـذب اعـضا  ي بـرا ي فرقه رجـو بي فري هاوهي شني از اي بخش ي عاد ي ها رپستيز

 است
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 رجوي در حالي كه در تمام دنيا براي   مريم

خود كاخ هاي مجلل و اعياني ساخته ، در آنجا 

 غرور سخنراني مي كند، اعضاي اسير زندگي و با

فرقه را در سوله هاي انبار مانند زنداني كرده 

  .است

سوال بزرگ اينجاست كه چرا مريم قجر در 

اين چنين نشستها و اجالس ها اعضاي خود و 

  عزيزان اسير خانواده ها را شركت نمي دهد؟

است يا   آيا پذيرايي از مهمان ها واجب 

لعه هاي الموتي اين فرقه  ساله در ق30زندانيان 

تمام هستي و جواني خود را در پاي آرمان هاي 

  رهبران فرقه نابود كردند؟

اين مهمان هاي جيره خوار كه جمع هستند 

آيا از وضعيت فعلي اسيران در زندان آلباني، 

  اطالعي دارند؟  » اشرف سه«مجتمع تيرانا و 

اين هزينه ها و ريخت و پاش از كجا تامين 

  تا اين مگس وزن، سرپا باشد؟مي شود 

هدف از اين برنامه ها رونمايي از قلعه هاي 

است يا خودنمايي رهبران   نوساخته رجوي 

  مارمولك آنها و يا دفاع از ملت ايران؟

مريم قجر همچون مترسك براي مهمان 

هاي اسقاطي و وامانده خرج مي كند تا شايد 

  .بتواند جنايت هاي خود را الپوشاني كند

ه ملت بزرگ ايران پاسخ اين فرقه را به البت

خوبي داده اند و براي خودشان هم ثابت شده 

است كه ايران محل جوالن كفتاران و كركسان 

  .پير و وامانده نيست

 

  شيوه هاي فريب فرقه رجوي 

  براي جذب اعضاي جديد در فضاي مجازي
  

 

فرقه ارتجاع رجوي طي : علي اكرامي نوشت

هفته هاي اخير ده ها نفراز اعضا و وابستگان خود 

را درفيس بوك به كار گرفته و با ساختن اكانت 

هايي با هويت جعلي سعي دارند آنها را درقالب 

شهروندان عادي جا زده و شروع به جذب نيرو 

  .نمايند

 درهفته درجريان حركت هاي اعتراضي مردم

هاي اول ديماه كه به منظور دست يابي به 

مطالبات مشروع و درشكل كامال مسالمت آميز 

صورت گرفت فرقه آزادي كش رجوي همانند 

هرسربزنگاه تاريخي درمنتهي فرصت طلبي 

 و عرضه   سياسي ودر راستاي مطرح كردن

كردن خود به سردمداران جنگ طلب حاكميت 

ه منطقه و با چراغ امريكا وشيوخ مرتجع و وابست

  .سبز آنها وارد معركه شد 

استفاده از شيوه هاي روحي و رواني و تبليغي 

درتهيج نسل جوان و به كارگيري نيروهاي فريب 

خورده خودي براي به خشونت كشاندن 

تظاهرات مسالمت آميز مردم وسوء استفاده از 

كشته شدگان احتمالي بخشي از نقشه هاي 

  . فرقه ضد ايراني بودراهبردي سركردگان اين

درچنين فضايي بود كه يك بار ديگر الشه 

متعفن مسعود رجوي كه سالها پيش توسط 

تركي فيصل درجريان ميتينگ اين فرقه 

درپاريس ودرحضور مريم قجرعضدانلو كفن پوش 

يگر نبش قبر و اطالعيه ومدفون شده بود بارد

جالب اينجاست . هايي از جانب وي داده شد

درحالي كه سركردگان اين فرقه در بوق وكرنا 

كرده بودند كه شرايط سرنگوني فرا رسيده و 

جمهوري اسالمي از اين بحران راه خروجي 

نخواهد داشت باز از انتشارپيام تصويري ويا صوتي 

شاي نقش ولي بعد از اف. رجوي خوداري كردند

جنگ طلبان امريكايي وپول هاي پاك وطيب 

شيوخ سعودي دردامن زدن به خشونت وبه 

انحراف كشاندن حركت هاي اعتراضي ومسالمت 

آميزمردمي و به خصوص به آتش كشاندن مراكز 

تجاري واداري واز همه مهم تر پرچم اين نماد 

استقالل وهويت ملي مردم صف خود را از اين 

  .ند مزدوران جدا كرد

سركردگان فرقه رجوي كه درصحنه 

اجتماعي درمحقق كردن خواسته هاي نامشروع 

خود و اربابانشان طرفي نيستند به فضاي مجازي 

آنها طي هفته هاي اخير ده ها . روي آورده اند

نفراز اعضا و وابستگان خود را درفيس بوك به كار 

گرفته و با ساختن اكانت هايي با هويت جعلي 

آنها را درقالب شهروندان عادي جا سعي دارند 

استفاده از . زده و شروع به جذب نيرو نمايند

عكس هاي عادي درپروفايل ها وآيدي هاي 

   مريم رجوي در كاخ هاي مجلل  اعيانيزندگي

  ! اعضاي اسير فرقه در سوله  نباتيو زندگي
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بنا به خبر موثقي كه يكي از دوستانم در 

داخل فرقه رجوي به ما داد موضوع از اين قرار 

كه است كه از آنجا كه كميساريا قول داده 

مستمري ماهانه افراد جدا شده از فرقه رجوي را 

مستقيما هر ماه به حسابمان بريزد، و ما هم ديگر 

حاضر نشديم مستمري با هزار تحقير و تهمت از 

فرقه بگيريم، فرقه رجوي به وحشت افتاده است 

  .كه مبادا دست ما براي افشاگري باز شود

ه فرقه مي داند كه ما با برخي از دوستانمان ك

هنوز در تشكيالت رجوي اسير هستند ارتباط 

اين براي مريم رجوي و تشكيالتش قابل . داريم

تحمل نيست و مثل مار زخم خورده به خودش 

  .مي پيچد

مريم رجوي خوب مي داند كه ما دستمان 

بازتر شده و تمام دروغهايي كه رجوي در درون 

تشكيالت به خورد افراد مي داد را فاش ميكنيم 

 بدانند كه حرفهاي رجوي براي جلوگيري تا همه

  .از جداشدن چقدر فريبكارانه است

االن در درون فرقه رجوي تعداد زيادي 

فرقه تابه حال از حربه . خواهان جدايي هستند

مستمري استفاده مي كرد و آنها را مي ترساند و 

به افراد از دنيا بي خبر گفته بود كه هر كس فرار 

ما تنظيم و اقدام نمايد، هيچ كند، يا خارج از كادر 

مستمري به او داده نميشود و بايد در پارك 

  .بخوابد و از گرسنگي بميرد

ما هم براي كمك به دوستانمان براي آزادي 

دهيم  از تشكيالت در هر كجا به آنها اطالع مي

كه بدانند ديگر ترس نداشته باشند و مستمري 

يا كنار رفته و مستمري را كميسار  دادن اعضا 

  .بدون قيد و شرط مي دهد

مريم رجوي بهتر از هر كس ديگر مي داند 

كه اين موضوع باعث ريزش نيرو و به هم 

البته . ريختگي بيشتر در تشكيالت او مي شود

خبر رسيده كه مريم هم سراسيمه براي 

فرماندهان نيرويي پيام فرستاده كه با توجه به 

با افراد اينكه افراد جدا شده دستشان براي رابطه 

درون فرقه باز شده، لذا فقط ترددات ضروري و 

پزشكي به شكل خيلي محدود با نفر همراه از 

  .اليه هاي باال مجاز است

ما نجات يافتگان به مريم رجوي گفته 

بوديم كه روزي روي سرت آوار مي شويم، 

حاال ديدي كه ما صحنه را برديم، حاال نوبت 

درفرقه را آگاه ماست كه با دست باز افراد اسير 

. سازيم و آنها را از زير يوغ تو رها بكنيم

محدوديت در تردد هم چاره كار مريم رجوي 

نيست چون كال دوران اين تشكيالت فرقه اي 

به پايان رسيده و همه مشاهده مي كنند كه 

  .در حال اضمحالل است
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دختران و زنان با پوشش هايي كه قابليت جذب 

باال براي نسل جوان پسر و دختران دارد 

وهمچنين كامنت گذاشتن سياسي زيرپست 

 فرقه هاي عادي بخشي از اين شيوه هاي فريب

البته نسل .رجوي براي جذب اعضاي جديد است 

هوشيار وجوان ومردم ايران كه طي ساليان با 

خيانت ها وجنايت هاي سران اين فرقه آشنا 

وازآنها به شدت متنفرهستند فريب آنها را نخورده 

ودريك اقدام خود جوش با شركت هزاران نفر 

وهشتك مريم رجوي خفه وگمشومزدور مشت 

ان آنها زده اند و نشان دادند مردم محكمي برده

ايران خيانت هاي سران اين فرقه ومزدوري آنها را 

  .درحق خلق وميهن فراموش نكرده اند

آنچه درجريان حوادث اخير به خوبي براي 

افكارعمومي جهانيان وحتي اربابان اين فرقه 

مشخص شد اين بود كه درتمامي صحنه ها 

  .ده نشدحتي يك شعار درحمايت از آنها دا

مريم رجوي كه به دنبال افزايش روند جدايي 

اعضا در باتالق آلباني دست و پا مي زند وحتي 

انتقال اجباري اعضا به اسارتگاه اشرف سه هم 

نتوانسته دردي ازهزاران درد العالج او را درمان 

نمايد براي انحراف اذهان عمومي و به خصوص 

ميم اعضاي معترض وخواهان جدايي درآلباني تص

گرفت افكارعمومي را متوجه بحران هاي 

  .ساختگي وجعل واقعيت هاي داخل ايران نمايد

طبق اخبار دريافتي از اشرف سه سركردگان 

فرقه به دستور مريم براي مقابله و الپوشاني 

اعتراضات اعضا به شرايط نابسامان زندگي 

دراشرف سه برگزاري نشست هاي سياسي 

رت آمادگي صد وايدئولوژيك تحت عنوان ضرو

درصدي درمرحله سرنگوني را در دستور كار قرار 

 نمايد كه ظرف چند   داده است تا به اعضا القاء

  .ماه آينده ايران سرنگون خواهد شد

مسئولين فرقه حتي از قول مريم رجوي به 

 

اعضاي معترض وخواهان جدايي وعده داده اند 

كه چند ماه ديگر صبركنيد درصورت محقق 

  .ني مي توانند جدا شوندنشدن سرنگو

اين وضعيت بخوبي نشان مي دهد كه تالش 

هاي مذبوحانه سران فرقه درفضاي مجازي 

درحقيقت سرپوشي بربحران هاي عميق 

آنها به خوبي مي دانند . تشكيالتي درآلباني است

كه درعرصه اجتماعي هيچ پايگاه ومشروعيتي 

بين مردم ايران ونسل جوان و فرهيخته ندارند به 

همين دليل همانند دزدان شب درفضاي مجازي 

ودرقالب هويت مجهول به فريب وشكار جوانان 

اقدام مي كنند فارغ از اينكه اين يك توهم 

كودكانه اي بيش نيست واين كوتوله هاي به 

استخدام درآمده به هيچ وجه نمي توانند حتي 

  يك ايراني را فريب دهند و به كارگيري اين

نسوخ شده دردي از فروپاشي شيوه هاي بارها م

  .آنها درآلباني عالج نمي كند

 

  مريم رجوي مثل مار زخم خورده به خودش مي پيچد

  ارتباط جدا شده ها با اسيران براي فرقه قابل تحمل نيست
  محمد هاشمي

 

  

 ي نامشروع خود و اربابانشان به فضايته هامحقق كردن خواس  در يسركردگان فرقه رجو �

   آورده اندي رويمجاز

  

 بوك به كار گرفته و سي ده ها نفراز اعضا و وابستگان خود را درف     ري اخ ي هفته ها  يآنها ط  �

 جـا زده و    ي دارند آنها را درقالب شـهروندان عـاد        ي سع ي جعل تي با هو  ييبا ساختن اكانت ها   

  ندي نمارويشروع به جذب ن

  

 كـه  يي هاش دختران و زنان با پوشي هايدي ها وآلي درپروفاي عاديفاده از عكس ها  است �

 ياسـ ي كامنـت گذاشـتن س  ني نسل جوان پسر و دختران دارد وهمچنـ     ي جذب باال برا   تيقابل

 ديـ  جدي جـذب اعـضا  ي بـرا ي فرقه رجـو بي فري هاوهي شني از اي بخش ي عاد ي ها رپستيز

 است



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصلي  فرزند بود ولي هميشه مي گفت خانواده
من شما هستيد كه در كشور بيگانه به دنبال 

 .باشيد عزيزان گم شده خود مي

در كل بايد گفت مسؤوليت پذيري و حس 
اشرف بي  همدردي ايشان دربين خانواده ها در

به اين بهانه . نظير بود كه قابل توصيف نيست
فراق گفت و گويي با  يلي تحل–پايگاه خبري 

  : مي خوانيد ادامهايشان انجام داده كه در
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خانواده هاي اسيران فرقه رجوي مخزني از 
برخي از اين خانواده ها  .رنج ها و درد ها هستند

سال هاست كه شب و روز براي ديدار با عزيزان 
محمد اكبرزاده، يكي از . تالش مي نمايند خود

صبورانه و   باشد كه با روحيهاين خانواده ها مي
مهربان خود در چهارسال تحصن خانواده ها در 

خانواده ها شد و تالش هاي  اشرف، شريك غم
 .فراواني انجام داد

وي در آن زمان مسئوليت حفاظت از درب 

اسكان خانواده  هاي اردوگاه اشرف را داشت و در
ها، مديريت در امور خريد و بقيه مسائل همكاري 

 .عمل مي آورد زم را بههاي ال

اكبرزاده به دنبال برادر ربوده شده خود به 
دردمند و زخم  عراق آمده بود و خود مردي

خورده روزگار كه با تعصب خاصي حامي خانواده 
چندين بار در اثر فشار كار در  البته او. ها بود 

 هر چند. بيمارستان پادگان ارتش بستري نيز شد

ه، زندگي و دو وي خود متاهل و صاحب خان

 حليليمجله خبري ت 17

 

 

 دلتنگ برادرتان مي شويد چه –فراق 
 چيزي آرامتان مي كند ؟

بعد از اسارت برادرم . من خيلي تنها شدم
تنها . دادم مدتي بعد پدر و مادرم را از دست

چيزي كه به من آرامش وانگيزه مي دهد همان 
چون به   . اشرف بود الش من درفعاليت ها وت

نظرخودم نهايت تالشم را براي نجات برادرم 
شايد برادرم به داليل مختلف نجات  .انجام دادم

نفر  پيدا نكرده وآزاد نشده ولي شكر خدا صدها
وشايد بيشتر از برادران وخواهرانم آزاد شدند 

خانواده شان در حال  واكنون در جمع كانون
 .ا آرام مي كندزندگي هستند واين مر

 رجوي را   وضعيت فعلي فرقه   - فراق
 درآلباني چگونه مي بينيد ؟

فرقه رجوي در آلباني به آخر خط رسيده، 
مي گذارد  هرچند نشست هايي براي نفرات خود

ولي ديگر قادر به كنترل آن نفرات نخواهد بود 
اكنون با دنياي آزاد آشنا شدند  چون اسيران فرقه

 ي و رفتاري سران فرقه پيو تناقض هاي گفتار

به نظرمن يكي از داليل مهمي كه باعث . بردند
گيرد  شده جدا شدن نفرات به كندي صورت

خجالت اسيرانمان از خانواده هاي خود ودر 
 .نهايت از كشورشان مي باشد

 چه سخني با مسعود ومريم - فراق
 رجوي داريد؟

مسعود و مريم قجر ما خانواده ها با دست 
يادت هست . كرديم حكم تو را نابودخالي دژمست

          كه درآن پيام هاي كذايي پشت پرده خود 
 .بجنبد اشرف زجا نجنبد مي گفتي كوه اگر

 حاال هر سال هرچه قدر مي خواهي آن

سناتورهاي تاريخ مصرف گذشته و بازنشسته را 
و  دور خودت جمع كن وكارتون خواب ها

كالن به دانشجوهاي بيكار را با هزينه هاي 
زود به ياري  به زودي. دعوت كن» اورسورواز«

خدا ما خانواده ها در اورسورواز تو را مالقات و 
  .كنيم  مي  محاكمه

 پيام شما به برادر اسير خود كه - فراق
  درفرقه مانده چيست ؟

پيام من به برادرم اين است كه عيسي 
نهايي براي   هرچه سريعتر تصميم  جان

مانطور كه تا حاال نجات خود را بگير، ه
تروريستي براي شما  متوجه شدي اين فرقه

وآينده شما هيچ ارزشي قائل نمي شود و 
دنبال اهداف ومنافع  نخواهند شد و فقط

 .شخصي خودشان هستند

برادرجان مي دانم كه حضور وفعاليتم  
كرده و سران  فرار را براي تو كمي سخت

اين فرقه شديدا مراقب تو هستند ولي من 
دانم كه خالصه يك   شما ايمان دارم، ميبه

روزي خيلي زود خودت را نجات خواهي 
 .داد

مسئول  ــ با توجه به اينكه جناب عالي
انجمن نجات هستيد برنامه هاي انجمن 

تالش  نجات مراكز استان ها را در راستاي
براي رهايي اسيران چگونه ارزيابي مي 

 كنيد؟

 به خدمت شما عرض كنم كه همه استان ها
بعضي از استانها  فراخور فعاليت هايي دارند البته

فعاليتهايشان جامع تر وشاخص تر بوده است 
اروميه، اردبيل و تهران، ولي به  ازجمله مركز

متمركز و  عقيده بنده اگر فعاليت تمام استان ها
برنامه ريزي شده در يك سو قرار بگيرد نتيجه 

ني تا اينكه هر استا مطلوبتري خواهد داشت
جداگانه و بدون برنامه ريزي دنبال يك برنامه 

 .باشد

 لطفا نظر خود را درباره فعاليت - فراق
تحليلي و نشريه فراق - پايگاه خبري 

 بفرمائيد؟

 تحليلي فراق با اينكه مدت - پايگاه خبري
اين مدت  كوتاهي است شروع به كار نموده در

و فعاليت بسيار خوبي   كوتاه پيشرفت چشم گير 
 .موقع وجامعي دارد  واطالع رساني بهداشته

بنده خود به عنوان يك مرجع خبري مورد 
          استفاده اطمينان از سايت خبري وتحليليش

مي كنم وهمچنين نشريه فراق نيز بسيار جامع و 
- اعتقاد من سايت خبري پرمحتوا مي باشد و به

خانواده هاي دردمند   تحليلي فراق صداي همه 
         اسيران دربند فرقه رجوي وچشم انتظار

 .مي باشد

 درپايان هرگونه مطلبي را كه الزم - فراق
 به توضيح مي دانيد بفرمائيد ؟

درپايان مخاطب من مسئوليني هستند كه 
مطالعه مي كنند  احتماالٌ اين مقاله ومصاحبه را

ابتدا بنده به عنوان يك خانواده ازطرف خودم 
ي خودم از همه ي هم استان وهمه خانواده ها

 مسئوالن بابت تمام زحماتي كه براي آزادي

فرزندانمان تاكنون كشيده اند تشكر وقدرداني 
با توجه به فعاليت هاي وجنب وجوش .مي نمايم

بعد از  شبانه روزي سران فرقه رجوي مدتي است
انتقال نفرات به آلباني ما به جز افشاگري در 

داده ايم جديدي انجام ن سايت ها ومقاله ها كار
وآنها وسران فرقه از اين فضا به نفع خود در حال 

ما خانواده ها با پشتيباني .استفاده هستند سوء
 نفرات جداشده وبا حمايت مسئولين مربوطه بايد

يك گروه روابط بين المللي داشته باشيم و در 
فرقه تروريستي  كشورهايي كه در حال حمايت از

ه وچهره هستند در آن كشورها افشاگري كرد
. تروريستي داعشي را آشكاركنيم واقعي اين فرقه

بسيار  حضور اين گروه در جلسه ساالنه سازمان ملل
مفيد وتاثير گذار خواهد بود وفرقه ارتجاع رجوي را 

ما مي توانيم . بي اثر خواهد كرد ضعيف وفعاليتش را
جداشده  به طورمنظم وبرنامه ريزي شده از نفرات

شده اند براي اميدوار كردن جديدي كه وارد كشور
كنيم تا همچنان خانواده ها  خانواده ها استفاده

 اميدوار وپرشور براي فعاليت عزيزانشان تالش كنند

درپايان بارديگر از فرصتي كه در اختيارمن گذاشتيد 
توفيقات روزافزون را  تشكر وقدرداني مي نمايم و

 .براي شما آرزومندم

 

  

  :تفصيلي فراق با محمد اكبرزاده، برادر يكي از اسيران فرقه رجوي گفت و گوي اختصاصي و

   هاخانواده ها با پشتيباني جداشده

  شاگري كننددر كشورهاي حامي فرقه مي توانند اف 
 خانواده هاي دردمند وچشم انتظار اسيران فرقه رجوي است سايت فراق صداي همه

 با دست خالي دژرجوي را نابود كردند خانواده ها
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 لطفا خودتان و اعضاي خانواده –فراق 
  خودتان را معرفي كنيد؟

اينجانب محمد اكبرزاده فرزند اسفنديار 
اكبرزاده مي باشم ابتدا از فرصتي كه به من داده 

 .شد تشكر و قدرداني مي نمايم

 وارد فرقه  برادرتان چگونه–فراق  
 رجوي شد ؟

براي كار به كشور   برادرم عيسي اكبرزاده 
وي در   مدت طوالني بود كه . تركيه سفر كرد

 وهر ازگاهي براي ديدن   بود و تركيه مشغول كار
  مدتي پيش خانواده  خانواده به ايران مي آمد و

مي ماند و دوباره به كشور تركيه مي رفت ولي 
دالالن فرقه   داممتاسفانه در آخرين سفرش به

 .رجوي گرفتار شد

آنها ابتدا طي سناريويي از قبل تعيين شده 
به عنوان دوست  پاسپورتش را دزيده بودند و بعد

. واردشده و عنوان نمودند كه ما كمكت مي كنيم
مدتي با ما باشي هم برايت كار  فقط كافي است

وهم اقامت و ويزاي هركشوري كه خودت 
نوكرهاي رجوي . يمفراهم مي نمائ بخواهي

تركيه  متاسفانه برادرم را به طور قاچاق از كشور
برادرم عيسي . خارج كرده وبه زندان اشرف بردند

سياسي ويا تفكر سياسي  به هيچ عنوان انسان
 .  و حزبي نبود   هيچ گروه  نداشت و وابسته به

 شما چگونه از اسيري وي –فراق 
 خبردار شديد ؟

ماس گرفت گفت كه برادرم ت  آخرين باري 
جايي مي   به  من مدتي براي يك دوره آموزشي

 ومدتي نميتوانم با شما تماس بگيرم به   روم
شد با شما تماس  محض اينكه شرايطم مشخص

 ارديبهشت ماه 16متاسفانه از تاريخ . مي گيرم 
يكسال و اندي هيچ تماسي نداشت  به مدت   80

 مو در اين مدت من از همه مراجع قانوني استعال
وزارت امور خارجه تركيه كه   گرفتم از جمله 

از . نداشت  ثبت شده بود ولي خروج  ورود
بيمارستان هاي تركيه، زندان هاي تركيه و 

اخير فوت كرده بودند  افرادي كه در چند ماه
. استعالم گرفتم ولي هيچ رد و نشاني از وي نبود 

صليب سرخ جهاني، پليس اينترپل هم  از
 .ولي متاسفانه باز خبري نشداستعالم گرفتم 

بعد از مدت يكسال از نهادهاي امنيتي 
من   تماسي گرفته شد و  شهرمان با بنده

حضوري مراجعه نموده در آنجا بود كه متاسفانه 
فرقه تروريستي رجوي  متوجه شدم برادرم گرفتار

 .شده است

واكنش پدر و مادرتان به اين    –فراق 
 موضوع چه بود ؟

خبر براي پدر ومادرم شوك متاسفانه اين 
پدرم تحت  . بسيار سنگين و وحشتناكي بود

هيچ شرايطي قبول نميكرد كه عيسي مهربان ما 
. بي رحم شده باشد جذب يا عضو چنين گروه
خودشان را مبحوس    مدتها پدر و مادرم در خانه 

وبيرون نمي رفتند وحتي اگر مهماني  كرده بودند
 . نيستيمبگوييد ما  مي آمدم مي گفتند 

 ازخصوصيت هاي اخالقي برادر –فراق 
 خود بگوييد ؟

او . برادرم عيسي واقعاٌ مهربان ودلسوز بود
عيسي . فعاليت داشت دركار هنر پيشگي وتئاتر

ولي چون . بسيار شاد و پر از انگيزه و اميد بود
كاري برايش پيدا كنيم به ناچار به  نتوانستيم

 . كشور تركيه رفت

برادرتان بعد از ورود به  آيا با –فراق 
  فرقه گفت و گويي داشتيد ؟

در   بعد دوسال از اولين گفت و گويم با وي 
بعد از مشكالت   در اشرف بود كه82مهرماه سال 

فراوان توانستم چند دقيقه ايي در پارك اشرف 
صحبت كنم ولي هيچ تماسي در  با برادرم تنها

اين مدت با ما نداشت چون به طور كل فرقه 
اجازه اي به نفرات نمي داد مگر اينكه  مچينه

 . قصد ونيتي به نفع خودش داشته باشد

 لطفاً از تصميم سفرتان به عراق –فراق 
 و اتفاق هاي خاصي كه آنجا افتاد بگوئيد؟

از آنجائيكه من وابستگي شديدي به برادرم 
فعاليت هاي  دارم وشناخت خيلي محدودي از

درم در جمع آنها سازمان داشتم نمي خواستم برا
كه به هر قيمتي شده برادرم  باشد تصميم گرفتم

 . را از آن جهنم نجات دهم

 از طريق انجمن نجات 88در اسفندماه سال 
استان قزوين به  من وتعدادي از خانواده ها ي
ديدم خانواده هاي . عراق و از آنجا به اشرف رفتيم

استان هاي   درآنجا حضور دارند كه از  ديگري
ي  ف براي ديدن فرزندانشان پشت درب هامختل

ازجمله كرمانشاه ، . اشرف آمده وتحصن كردند
برادر، خواهر   مادر،   تعدادي… اردبيل و   تبريز،

همگي با حداقل امكانات در انتظار چند دقيقه 
حضوري با فرزندانشان التماس و گريه  مالقات

بي  مي كردند ولي متاسفانه سران فرقه رجوي
ا برخوردهاي توهين آميز برخورد مي تفاوتي و ب

 .كردند

آنجا بود كه تصميم گرفتم با تمام وجودم تا 
اسيران بمانم   تك  آخرين لحظه و براي تك

اما اتفاقاتي كه در زمان حضور ما   ومبارزه كنم 
هر لحظه   اشرف افتاد بايد بگويم  خانواده ها در

 .حضور در اشرف خاطره بود

اشرف بوديم عيد اولين سال نويي كه ما در
احتمال دارد كه  افسران عراقي گفتن.  بود89

براي شب عيد سران فرقه موافقت كنند كه 
شما بيايند و ما خيلي  فرزندانتان به ديدار

فرزندانمان   در انتظار مالقات با . خوشحال شديم
ولي متاسفانه تعدادي از نفرات فريب  بوديم

معروف  خورده را به نزديكي در ورودي كه بعدها
به باب االسد شد فرستادند وتا پاسي از شب به 

من در چهره مادراني  .فحاشي وتهديد سپري شد
كه در جمع ما بودند دنيايي از غم و نا اميدي را 

به اين صورت مبارزه ما خانواده ها و . ديدم مي
و اين  سران فرقه تروريستي رجوي شروع شد

 خالي ما با دست. اتفاق بارها در اشرف تكرارشد
. توانشان در مقابل خانواده ها وآنها با تمام قدرت و

 ما با حداقل امكانات فقط تصميم داشتيم

. صداهايمان را به گوش فرزندانمان برسانيم
شعارهايشان  مقاومت مي كرديمف سران فرقه در

مي گفتند ما مرد جنگيم، بجنگ تا بجنگيم در 
      ما فقط. جنگيدن نداشتيم صورتيكه ما قصد

مي خواستيم چند دقيقه اي آزاد و به دور از 

  گفت و گو
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فرمانده هان فرقه رجوي چند دقيقه اي  سران و
ما  بعد از مدتي  . با فرزندانمان صحبت كنيم

توانستيم بلندگويي داشته باشيم تا با آن داد و 
 .فرياد بزنيم وصحبت كنيم

 با نصب   اعضاي فريب خورده فرقه تروريستي
پشت بام ها مانع  ختان وبلند گوها در باالي در

رسيدن صداي خانواده ها به اسيران زنداني در 
 .اشرف مي شدند

آنها بلند گوهاي متعددي را مقابل ما روشن 
فرزندانمان نرسد ولي  كردند تا صداي ما به گوش

ما خانواده ها نا اميد نشديم وهمچنان به كار خود 
 .داديم ادامه

از   ها اين مقاومت ما باعث شد تا خانواده 
بپيوندند و ما چند  شهرهاي ديگر به جمع ما

خانواده با هم تصميم گرفتيم تا پايان راه و 
اشرف در آنجا بمانيم وبه شكلي  برچيده شدن

 . اين تحصن را حفظ كنيم

 وقتي در اشرف مانديد آنجا چه   - فراق
 كارهايي مي كرديد ؟

بعد از اينكه من در شرايط مكاني اشرف قرار 
انگيز اسيران را  ضعيت تاسف بار وغمگرفتم و و

در اشرف ديدم ديگر به نجات شخص خاص مثل 
كردم من براي آزادي ورهايي  برادرم فكر نمي

 تك تك اسيران فرقه فكر و تالش مي كردم واين

عقيده همه خانواده هايي كه به طور ثابت فعاليت 
 . داشتيم بود

كار ما هرروز صبح بعد از نمازشروع مي شد و 
          صحبت به جلوي درب مي رفتيم، خودمان

خاطرات و افشاگريهاي جداشده ها را . مي كرديم
خانواده هايي كه  پخش مي كرديم وگاه صداي

به دليل مشكالت قادر به حضور در اشرف نبودند 
 .كرديم را پخش مي

انمان خبر حضور خودمان را با طبل به عزيز
دستهايمان خون جاري  مي داديم تا جائيكه از

ما . مي شد و اين كار تا پاسي از شب ادامه داشت
اسيران اشرف را در سرتاسر درب ورودي  تصاوير

  و با مخالفت فرمانده هان  نصب مي كرديم

قرارگاه مواجه مي شديم و آنها با فشارهايي كه به 

ما را محدود آوردند گاهي  فرمانده هان عراقي مي
 . مي كردند  حتي تهديد  و 

 30به جايي رسيده بود كه در نشست   فرقه 
داشت به  خرداد خودش در ويدئو كنفرانسي كه

اعضا مي گفت خانواده ها آمده اند و دستشان را 
اند و داريم خفه مي شويم  روي گلوي ما گذاشته

 .و از نفرات خود راهكارمي خواستند

ا توانستند با دست اينجا بود كه خانواده ه
كه تسليم شده  خالي فرقه را به جايي برسانند

وطي قراردادي كه با دولت عراق منعقد شد به 
خانواده ها فرار كرده و به پادگان  شكلي از دست

 .ليبرتي نقل مكان كرد

يكي از شرط هاي فرقه اين بود كه ديگر 
. نداشته باشند خانواده ها حق آمدن به ليبرتي را

ز قوي و قوي تر مي شديم و از اطالعات ما هررو
خود نفرات جدا شده مي  و خبرهايي كه از

به اين شكل بود . گرفتيم به افشاگري پرداختيم
اسيران فرقه در داخل اشرف متوجه شدند كه  كه

خيانت كرده اند  سران فرقه تا چه اندازه به آنها
 .وكم كم نفرات شروع به فرار و نجات خود شدند

اولين نفري كه فرار كرد ايمان يادم هست 

بسيارخوشحال شديم  ما خانواده ها. يگانه بود
وكم كم اين روند ادامه پيدا كرد يك نفر، دونفر و 

  . اين فرار ادامه دارد همچنان

 به نظر شما خانواده ها در حال - فراق
حاضر براي رهايي عزيزان خود چه تالشي 

 مي توانند انجام دهند؟

ده ها بايد همچنان درصحنه به نظر من خانوا
البته خانواده .دهند  باشند و به فعاليت خود ادامه

ها با فعاليت و از خود گذشتگي خود قبال در 
ليبرتي نهايت تالش وفعاليت خود  اشرف وحتي

 را انجام داده اند وثابت كردند كه حتي براي

آزادي عزيزانشان حاضرند از جان خود هم 
 خانواده ها با همكاري به نظر من فعاليت.بگذرند

مي دهد  وپشتيباني مسئولين جواب ونتيجه
چون اكنون اسيران ما هزاران كيلومتر از ما دور 

ما مي توانيم انجام دهيم  هستند وتنها كاري كه
 ادامه افشاگري عليه جنايت ها وخيانت هاي فرقه

اگر ما خانواده ها امكان . تروريستي رجوي است 
باشيم اين كار باعث  شتهحضور در آلباني را دا

تضعيف فرقه در موقعيت جديدش درآلباني 
 .خواهد شد

 

قه با دستگاه هايي مخصوص روي صداهاي فر
 ردخانواده ها پارازيت ايجاد مي ك
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 لطفا خودتان و اعضاي خانواده –فراق 
  خودتان را معرفي كنيد؟

اينجانب محمد اكبرزاده فرزند اسفنديار 
اكبرزاده مي باشم ابتدا از فرصتي كه به من داده 

 .شد تشكر و قدرداني مي نمايم

 وارد فرقه  برادرتان چگونه–فراق  
 رجوي شد ؟

براي كار به كشور   برادرم عيسي اكبرزاده 
وي در   مدت طوالني بود كه . تركيه سفر كرد

 وهر ازگاهي براي ديدن   بود و تركيه مشغول كار
  مدتي پيش خانواده  خانواده به ايران مي آمد و

مي ماند و دوباره به كشور تركيه مي رفت ولي 
دالالن فرقه   داممتاسفانه در آخرين سفرش به

 .رجوي گرفتار شد

آنها ابتدا طي سناريويي از قبل تعيين شده 
به عنوان دوست  پاسپورتش را دزيده بودند و بعد

. واردشده و عنوان نمودند كه ما كمكت مي كنيم
مدتي با ما باشي هم برايت كار  فقط كافي است

وهم اقامت و ويزاي هركشوري كه خودت 
نوكرهاي رجوي . يمفراهم مي نمائ بخواهي

تركيه  متاسفانه برادرم را به طور قاچاق از كشور
برادرم عيسي . خارج كرده وبه زندان اشرف بردند

سياسي ويا تفكر سياسي  به هيچ عنوان انسان
 .  و حزبي نبود   هيچ گروه  نداشت و وابسته به

 شما چگونه از اسيري وي –فراق 
 خبردار شديد ؟

ماس گرفت گفت كه برادرم ت  آخرين باري 
جايي مي   به  من مدتي براي يك دوره آموزشي

 ومدتي نميتوانم با شما تماس بگيرم به   روم
شد با شما تماس  محض اينكه شرايطم مشخص

 ارديبهشت ماه 16متاسفانه از تاريخ . مي گيرم 
يكسال و اندي هيچ تماسي نداشت  به مدت   80

 مو در اين مدت من از همه مراجع قانوني استعال
وزارت امور خارجه تركيه كه   گرفتم از جمله 

از . نداشت  ثبت شده بود ولي خروج  ورود
بيمارستان هاي تركيه، زندان هاي تركيه و 

اخير فوت كرده بودند  افرادي كه در چند ماه
. استعالم گرفتم ولي هيچ رد و نشاني از وي نبود 

صليب سرخ جهاني، پليس اينترپل هم  از
 .ولي متاسفانه باز خبري نشداستعالم گرفتم 

بعد از مدت يكسال از نهادهاي امنيتي 
من   تماسي گرفته شد و  شهرمان با بنده

حضوري مراجعه نموده در آنجا بود كه متاسفانه 
فرقه تروريستي رجوي  متوجه شدم برادرم گرفتار

 .شده است

واكنش پدر و مادرتان به اين    –فراق 
 موضوع چه بود ؟

خبر براي پدر ومادرم شوك متاسفانه اين 
پدرم تحت  . بسيار سنگين و وحشتناكي بود

هيچ شرايطي قبول نميكرد كه عيسي مهربان ما 
. بي رحم شده باشد جذب يا عضو چنين گروه
خودشان را مبحوس    مدتها پدر و مادرم در خانه 

وبيرون نمي رفتند وحتي اگر مهماني  كرده بودند
 . نيستيمبگوييد ما  مي آمدم مي گفتند 

 ازخصوصيت هاي اخالقي برادر –فراق 
 خود بگوييد ؟

او . برادرم عيسي واقعاٌ مهربان ودلسوز بود
عيسي . فعاليت داشت دركار هنر پيشگي وتئاتر

ولي چون . بسيار شاد و پر از انگيزه و اميد بود
كاري برايش پيدا كنيم به ناچار به  نتوانستيم

 . كشور تركيه رفت

برادرتان بعد از ورود به  آيا با –فراق 
  فرقه گفت و گويي داشتيد ؟

در   بعد دوسال از اولين گفت و گويم با وي 
بعد از مشكالت   در اشرف بود كه82مهرماه سال 

فراوان توانستم چند دقيقه ايي در پارك اشرف 
صحبت كنم ولي هيچ تماسي در  با برادرم تنها

اين مدت با ما نداشت چون به طور كل فرقه 
اجازه اي به نفرات نمي داد مگر اينكه  مچينه

 . قصد ونيتي به نفع خودش داشته باشد

 لطفاً از تصميم سفرتان به عراق –فراق 
 و اتفاق هاي خاصي كه آنجا افتاد بگوئيد؟

از آنجائيكه من وابستگي شديدي به برادرم 
فعاليت هاي  دارم وشناخت خيلي محدودي از

درم در جمع آنها سازمان داشتم نمي خواستم برا
كه به هر قيمتي شده برادرم  باشد تصميم گرفتم

 . را از آن جهنم نجات دهم

 از طريق انجمن نجات 88در اسفندماه سال 
استان قزوين به  من وتعدادي از خانواده ها ي
ديدم خانواده هاي . عراق و از آنجا به اشرف رفتيم

استان هاي   درآنجا حضور دارند كه از  ديگري
ي  ف براي ديدن فرزندانشان پشت درب هامختل

ازجمله كرمانشاه ، . اشرف آمده وتحصن كردند
برادر، خواهر   مادر،   تعدادي… اردبيل و   تبريز،

همگي با حداقل امكانات در انتظار چند دقيقه 
حضوري با فرزندانشان التماس و گريه  مالقات

بي  مي كردند ولي متاسفانه سران فرقه رجوي
ا برخوردهاي توهين آميز برخورد مي تفاوتي و ب

 .كردند

آنجا بود كه تصميم گرفتم با تمام وجودم تا 
اسيران بمانم   تك  آخرين لحظه و براي تك

اما اتفاقاتي كه در زمان حضور ما   ومبارزه كنم 
هر لحظه   اشرف افتاد بايد بگويم  خانواده ها در

 .حضور در اشرف خاطره بود

اشرف بوديم عيد اولين سال نويي كه ما در
احتمال دارد كه  افسران عراقي گفتن.  بود89

براي شب عيد سران فرقه موافقت كنند كه 
شما بيايند و ما خيلي  فرزندانتان به ديدار

فرزندانمان   در انتظار مالقات با . خوشحال شديم
ولي متاسفانه تعدادي از نفرات فريب  بوديم

معروف  خورده را به نزديكي در ورودي كه بعدها
به باب االسد شد فرستادند وتا پاسي از شب به 

من در چهره مادراني  .فحاشي وتهديد سپري شد
كه در جمع ما بودند دنيايي از غم و نا اميدي را 

به اين صورت مبارزه ما خانواده ها و . ديدم مي
و اين  سران فرقه تروريستي رجوي شروع شد

 خالي ما با دست. اتفاق بارها در اشرف تكرارشد
. توانشان در مقابل خانواده ها وآنها با تمام قدرت و

 ما با حداقل امكانات فقط تصميم داشتيم

. صداهايمان را به گوش فرزندانمان برسانيم
شعارهايشان  مقاومت مي كرديمف سران فرقه در

مي گفتند ما مرد جنگيم، بجنگ تا بجنگيم در 
      ما فقط. جنگيدن نداشتيم صورتيكه ما قصد

مي خواستيم چند دقيقه اي آزاد و به دور از 

  گفت و گو
 

 96 زمستان/ 14 شماره   /فراق نامه

 

 مجله خبري تحليلي 19

فرمانده هان فرقه رجوي چند دقيقه اي  سران و
ما  بعد از مدتي  . با فرزندانمان صحبت كنيم

توانستيم بلندگويي داشته باشيم تا با آن داد و 
 .فرياد بزنيم وصحبت كنيم

 با نصب   اعضاي فريب خورده فرقه تروريستي
پشت بام ها مانع  ختان وبلند گوها در باالي در

رسيدن صداي خانواده ها به اسيران زنداني در 
 .اشرف مي شدند

آنها بلند گوهاي متعددي را مقابل ما روشن 
فرزندانمان نرسد ولي  كردند تا صداي ما به گوش

ما خانواده ها نا اميد نشديم وهمچنان به كار خود 
 .داديم ادامه

از   ها اين مقاومت ما باعث شد تا خانواده 
بپيوندند و ما چند  شهرهاي ديگر به جمع ما

خانواده با هم تصميم گرفتيم تا پايان راه و 
اشرف در آنجا بمانيم وبه شكلي  برچيده شدن

 . اين تحصن را حفظ كنيم

 وقتي در اشرف مانديد آنجا چه   - فراق
 كارهايي مي كرديد ؟

بعد از اينكه من در شرايط مكاني اشرف قرار 
انگيز اسيران را  ضعيت تاسف بار وغمگرفتم و و

در اشرف ديدم ديگر به نجات شخص خاص مثل 
كردم من براي آزادي ورهايي  برادرم فكر نمي

 تك تك اسيران فرقه فكر و تالش مي كردم واين

عقيده همه خانواده هايي كه به طور ثابت فعاليت 
 . داشتيم بود

كار ما هرروز صبح بعد از نمازشروع مي شد و 
          صحبت به جلوي درب مي رفتيم، خودمان

خاطرات و افشاگريهاي جداشده ها را . مي كرديم
خانواده هايي كه  پخش مي كرديم وگاه صداي

به دليل مشكالت قادر به حضور در اشرف نبودند 
 .كرديم را پخش مي

انمان خبر حضور خودمان را با طبل به عزيز
دستهايمان خون جاري  مي داديم تا جائيكه از

ما . مي شد و اين كار تا پاسي از شب ادامه داشت
اسيران اشرف را در سرتاسر درب ورودي  تصاوير

  و با مخالفت فرمانده هان  نصب مي كرديم

قرارگاه مواجه مي شديم و آنها با فشارهايي كه به 

ما را محدود آوردند گاهي  فرمانده هان عراقي مي
 . مي كردند  حتي تهديد  و 

 30به جايي رسيده بود كه در نشست   فرقه 
داشت به  خرداد خودش در ويدئو كنفرانسي كه

اعضا مي گفت خانواده ها آمده اند و دستشان را 
اند و داريم خفه مي شويم  روي گلوي ما گذاشته

 .و از نفرات خود راهكارمي خواستند

ا توانستند با دست اينجا بود كه خانواده ه
كه تسليم شده  خالي فرقه را به جايي برسانند

وطي قراردادي كه با دولت عراق منعقد شد به 
خانواده ها فرار كرده و به پادگان  شكلي از دست

 .ليبرتي نقل مكان كرد

يكي از شرط هاي فرقه اين بود كه ديگر 
. نداشته باشند خانواده ها حق آمدن به ليبرتي را

ز قوي و قوي تر مي شديم و از اطالعات ما هررو
خود نفرات جدا شده مي  و خبرهايي كه از

به اين شكل بود . گرفتيم به افشاگري پرداختيم
اسيران فرقه در داخل اشرف متوجه شدند كه  كه

خيانت كرده اند  سران فرقه تا چه اندازه به آنها
 .وكم كم نفرات شروع به فرار و نجات خود شدند

اولين نفري كه فرار كرد ايمان يادم هست 

بسيارخوشحال شديم  ما خانواده ها. يگانه بود
وكم كم اين روند ادامه پيدا كرد يك نفر، دونفر و 

  . اين فرار ادامه دارد همچنان

 به نظر شما خانواده ها در حال - فراق
حاضر براي رهايي عزيزان خود چه تالشي 

 مي توانند انجام دهند؟

ده ها بايد همچنان درصحنه به نظر من خانوا
البته خانواده .دهند  باشند و به فعاليت خود ادامه

ها با فعاليت و از خود گذشتگي خود قبال در 
ليبرتي نهايت تالش وفعاليت خود  اشرف وحتي

 را انجام داده اند وثابت كردند كه حتي براي

آزادي عزيزانشان حاضرند از جان خود هم 
 خانواده ها با همكاري به نظر من فعاليت.بگذرند

مي دهد  وپشتيباني مسئولين جواب ونتيجه
چون اكنون اسيران ما هزاران كيلومتر از ما دور 

ما مي توانيم انجام دهيم  هستند وتنها كاري كه
 ادامه افشاگري عليه جنايت ها وخيانت هاي فرقه

اگر ما خانواده ها امكان . تروريستي رجوي است 
باشيم اين كار باعث  شتهحضور در آلباني را دا

تضعيف فرقه در موقعيت جديدش درآلباني 
 .خواهد شد

 

قه با دستگاه هايي مخصوص روي صداهاي فر
 ردخانواده ها پارازيت ايجاد مي ك

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصلي  فرزند بود ولي هميشه مي گفت خانواده
من شما هستيد كه در كشور بيگانه به دنبال 

 .باشيد عزيزان گم شده خود مي

در كل بايد گفت مسؤوليت پذيري و حس 
اشرف بي  همدردي ايشان دربين خانواده ها در

به اين بهانه . نظير بود كه قابل توصيف نيست
فراق گفت و گويي با  يلي تحل–پايگاه خبري 

  : مي خوانيد ادامهايشان انجام داده كه در
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خانواده هاي اسيران فرقه رجوي مخزني از 
برخي از اين خانواده ها  .رنج ها و درد ها هستند

سال هاست كه شب و روز براي ديدار با عزيزان 
محمد اكبرزاده، يكي از . تالش مي نمايند خود

صبورانه و   باشد كه با روحيهاين خانواده ها مي
مهربان خود در چهارسال تحصن خانواده ها در 

خانواده ها شد و تالش هاي  اشرف، شريك غم
 .فراواني انجام داد

وي در آن زمان مسئوليت حفاظت از درب 

اسكان خانواده  هاي اردوگاه اشرف را داشت و در
ها، مديريت در امور خريد و بقيه مسائل همكاري 

 .عمل مي آورد زم را بههاي ال

اكبرزاده به دنبال برادر ربوده شده خود به 
دردمند و زخم  عراق آمده بود و خود مردي

خورده روزگار كه با تعصب خاصي حامي خانواده 
چندين بار در اثر فشار كار در  البته او. ها بود 

 هر چند. بيمارستان پادگان ارتش بستري نيز شد

ه، زندگي و دو وي خود متاهل و صاحب خان

 حليليمجله خبري ت 17

 

 

 دلتنگ برادرتان مي شويد چه –فراق 
 چيزي آرامتان مي كند ؟

بعد از اسارت برادرم . من خيلي تنها شدم
تنها . دادم مدتي بعد پدر و مادرم را از دست

چيزي كه به من آرامش وانگيزه مي دهد همان 
چون به   . اشرف بود الش من درفعاليت ها وت

نظرخودم نهايت تالشم را براي نجات برادرم 
شايد برادرم به داليل مختلف نجات  .انجام دادم

نفر  پيدا نكرده وآزاد نشده ولي شكر خدا صدها
وشايد بيشتر از برادران وخواهرانم آزاد شدند 

خانواده شان در حال  واكنون در جمع كانون
 .ا آرام مي كندزندگي هستند واين مر

 رجوي را   وضعيت فعلي فرقه   - فراق
 درآلباني چگونه مي بينيد ؟

فرقه رجوي در آلباني به آخر خط رسيده، 
مي گذارد  هرچند نشست هايي براي نفرات خود

ولي ديگر قادر به كنترل آن نفرات نخواهد بود 
اكنون با دنياي آزاد آشنا شدند  چون اسيران فرقه

 ي و رفتاري سران فرقه پيو تناقض هاي گفتار

به نظرمن يكي از داليل مهمي كه باعث . بردند
گيرد  شده جدا شدن نفرات به كندي صورت

خجالت اسيرانمان از خانواده هاي خود ودر 
 .نهايت از كشورشان مي باشد

 چه سخني با مسعود ومريم - فراق
 رجوي داريد؟

مسعود و مريم قجر ما خانواده ها با دست 
يادت هست . كرديم حكم تو را نابودخالي دژمست

          كه درآن پيام هاي كذايي پشت پرده خود 
 .بجنبد اشرف زجا نجنبد مي گفتي كوه اگر

 حاال هر سال هرچه قدر مي خواهي آن

سناتورهاي تاريخ مصرف گذشته و بازنشسته را 
و  دور خودت جمع كن وكارتون خواب ها

كالن به دانشجوهاي بيكار را با هزينه هاي 
زود به ياري  به زودي. دعوت كن» اورسورواز«

خدا ما خانواده ها در اورسورواز تو را مالقات و 
  .كنيم  مي  محاكمه

 پيام شما به برادر اسير خود كه - فراق
  درفرقه مانده چيست ؟

پيام من به برادرم اين است كه عيسي 
نهايي براي   هرچه سريعتر تصميم  جان

مانطور كه تا حاال نجات خود را بگير، ه
تروريستي براي شما  متوجه شدي اين فرقه

وآينده شما هيچ ارزشي قائل نمي شود و 
دنبال اهداف ومنافع  نخواهند شد و فقط

 .شخصي خودشان هستند

برادرجان مي دانم كه حضور وفعاليتم  
كرده و سران  فرار را براي تو كمي سخت

اين فرقه شديدا مراقب تو هستند ولي من 
دانم كه خالصه يك   شما ايمان دارم، ميبه

روزي خيلي زود خودت را نجات خواهي 
 .داد

مسئول  ــ با توجه به اينكه جناب عالي
انجمن نجات هستيد برنامه هاي انجمن 

تالش  نجات مراكز استان ها را در راستاي
براي رهايي اسيران چگونه ارزيابي مي 

 كنيد؟

 به خدمت شما عرض كنم كه همه استان ها
بعضي از استانها  فراخور فعاليت هايي دارند البته

فعاليتهايشان جامع تر وشاخص تر بوده است 
اروميه، اردبيل و تهران، ولي به  ازجمله مركز

متمركز و  عقيده بنده اگر فعاليت تمام استان ها
برنامه ريزي شده در يك سو قرار بگيرد نتيجه 

ني تا اينكه هر استا مطلوبتري خواهد داشت
جداگانه و بدون برنامه ريزي دنبال يك برنامه 

 .باشد

 لطفا نظر خود را درباره فعاليت - فراق
تحليلي و نشريه فراق - پايگاه خبري 

 بفرمائيد؟

 تحليلي فراق با اينكه مدت - پايگاه خبري
اين مدت  كوتاهي است شروع به كار نموده در

و فعاليت بسيار خوبي   كوتاه پيشرفت چشم گير 
 .موقع وجامعي دارد  واطالع رساني بهداشته

بنده خود به عنوان يك مرجع خبري مورد 
          استفاده اطمينان از سايت خبري وتحليليش

مي كنم وهمچنين نشريه فراق نيز بسيار جامع و 
- اعتقاد من سايت خبري پرمحتوا مي باشد و به

خانواده هاي دردمند   تحليلي فراق صداي همه 
         اسيران دربند فرقه رجوي وچشم انتظار

 .مي باشد

 درپايان هرگونه مطلبي را كه الزم - فراق
 به توضيح مي دانيد بفرمائيد ؟

درپايان مخاطب من مسئوليني هستند كه 
مطالعه مي كنند  احتماالٌ اين مقاله ومصاحبه را

ابتدا بنده به عنوان يك خانواده ازطرف خودم 
ي خودم از همه ي هم استان وهمه خانواده ها

 مسئوالن بابت تمام زحماتي كه براي آزادي

فرزندانمان تاكنون كشيده اند تشكر وقدرداني 
با توجه به فعاليت هاي وجنب وجوش .مي نمايم

بعد از  شبانه روزي سران فرقه رجوي مدتي است
انتقال نفرات به آلباني ما به جز افشاگري در 

داده ايم جديدي انجام ن سايت ها ومقاله ها كار
وآنها وسران فرقه از اين فضا به نفع خود در حال 

ما خانواده ها با پشتيباني .استفاده هستند سوء
 نفرات جداشده وبا حمايت مسئولين مربوطه بايد

يك گروه روابط بين المللي داشته باشيم و در 
فرقه تروريستي  كشورهايي كه در حال حمايت از

ه وچهره هستند در آن كشورها افشاگري كرد
. تروريستي داعشي را آشكاركنيم واقعي اين فرقه

بسيار  حضور اين گروه در جلسه ساالنه سازمان ملل
مفيد وتاثير گذار خواهد بود وفرقه ارتجاع رجوي را 

ما مي توانيم . بي اثر خواهد كرد ضعيف وفعاليتش را
جداشده  به طورمنظم وبرنامه ريزي شده از نفرات

شده اند براي اميدوار كردن جديدي كه وارد كشور
كنيم تا همچنان خانواده ها  خانواده ها استفاده

 اميدوار وپرشور براي فعاليت عزيزانشان تالش كنند

درپايان بارديگر از فرصتي كه در اختيارمن گذاشتيد 
توفيقات روزافزون را  تشكر وقدرداني مي نمايم و

 .براي شما آرزومندم

 

  

  :تفصيلي فراق با محمد اكبرزاده، برادر يكي از اسيران فرقه رجوي گفت و گوي اختصاصي و

   هاخانواده ها با پشتيباني جداشده

  شاگري كننددر كشورهاي حامي فرقه مي توانند اف 
 خانواده هاي دردمند وچشم انتظار اسيران فرقه رجوي است سايت فراق صداي همه

 با دست خالي دژرجوي را نابود كردند خانواده ها
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چند روز پيش اتفاقي گذرم خورد به نزديك 

مقر اسيران در بند فرقه رجوي در تيرانا،واي خدا 

رفتم اون سمت، خدا رو شكر كه شما كاش نمي 

اون نگاه ها رو نديديد، هزار و چند حرف 

  »هل من ناصر ينصرني؟«: داشت،يكيش اين بود

تمام نگاه ها فقط همين جمله را فرياد مي 

آيا كمك كننده اي هست كه ما را ياري «:زد

واقعا داشتم خون گريه مي كردم به حال . »كند

  .رجوي هستندنفراتي كه هنوز اسير چنگال 

خيلي چيزها مثل برق و باد از جلوي چشمام 

 ليبرتي   سال هاي بيگاري هاي اشرف و. گذشت

كه رجوي و دارو دسته اش به اردوگاه كار اجباري 

اردوگاه كار اجباري كه دار و دسته . تبديل كردن

البته .رجوي تبديل به اردوگاه مرگ تدريجي كردند

ك جولياني روي نمي دانم كه شهردار سابق نيويور

حساب بر تحقيقات گفت يا همين طوري به قول 

 ولي شك   معروف تيري توي تاريكي انداخت

ندارم پولي كه فرقه رجوي مي داد براي هر موضع 

 خيلي سبيل آقا رو چرب مي   گيري حتما كه

 يا   اما هر چي بود به خال خورد و ناخواسته  كرد

 هزار  البته يكي از صد  ندانسته حقيقت رو گفت

سرها افتاده، كمرها خم، چشم ها نگران و  .هم نبود

فقط خدا مي داند كه چي . به دنبال كمك گرفتن

توي ذهن نفرات بود ولي بنا به تجربه مي شه 

بيگاري و باز . حدس زد كه به چي فكر مي كردند

بيگاري و باز هم بيگاري، تا زماني كه نفرات زير 

. لف بشندست و پاي رجوي و دارو دسته اش ت

روزهاي ليبرتي جلوي چشمم مي اد كه داشتيم 

زير كارها ذره ذره مي سوختيم و جان مي داديم و 

البته مگر . كسي هم نبود كه صداي ما رو بشنوه 

مي شد از ديوارهاي سانسور رجوي حرفي بيرون 

بره، شده بوديم آدم كوكي همه چيز مصنوعي 

د مثال شادي هاي عيد نوروز و لبخندهاش لبخن

نبود كه زهرخند بود كه روي صورت ها 

روزهاي درست كردن مثال زمين فوتبال در .بود

ليبرتي يادم مياد با بيل و كلنگ هاي دست ساز 

نه اينكه نباشه بهترش هم بود ولي . عهد حجر

واسه مقر مثال مسئولين بود كه حتي سالي يك بار 

هم محض قسم حتي نوك انگشتشون رو به 

اين بيگاري اون قدر پر . دنددسته بيل هم نميز

فضاحت بود كه صداي عراقي ها در اومد كه بياين 

بعد . برين لودر و ماشين آالت راهسازي كرايه كنيد

هم توي نشست هاي مختلف ميگ فتند كه 

كسي از كار كردن كه نمي ميره اگر هم از زور كار 

كردن مرد روي سنگ قبرش مي نويسيم از بس 

  .كار كرد مرد

ز اين اسرا رو مي خوان ببرن اشرف تازه حاال با

        ساز مثال باز هم بيگاري پشت بيگاري حتما 

مي خوان بگن كه آلباني رو گلستان كرديم جانش 

را يك سري مي كنند پزش رو مريم رجوي 

رجوي كه حتي زحمت اتو كردن لباس . ميدهد

اگه پاچه . هاي خودش رو هم به خودش نميده

نن مي گن كه بله مشغول خوار هاي رجوي بخو

پيش برد امر سنگين مبارزه هست كه من توي 

مقاله قبل نوشتم كه گردن درد نگيري رجوي از 

واقعا هر كس هر . بس ميري دست بوسي اربابانت

كاري از دستش بر مياد بايد براي اين اسرا انجام 

تنها كاري كه من و امثال من مي تونن و بايد . بده

هرچه بيشتر چهره واقعي اين انجام بدن افشاگري 

  هيوال است

 

يكي از ويژگي هاي بارز فرقه تروريستي 
رجوي و به طور خاص رهبري اين فرقه فرار از 

  .پاسخگويي به سواالت واقعي مي باشد
سران فرقه و به طور خاص مريم عضدانلو 
سركرده فعلي فرقه تروريستي رجوي و شخص 
به مسعود رجوي نه تنها هيچ وقت حاضر 

پاسخگويي نبوده و نيست بلكه سعي مي كند با 
دروغ پردازي و دجاليت خاص خودشان سوال 
كنندگان را مزدور و سازشكار و خائن خطاب 

اما در اين ميان يك سري سواالت اساسي  .كند
هست كه رجوي ها هيچگاه حاضر به پاسخگويي 
نبوده و نيستند چون اگر بخواهند بدين سواالت 

ند بايستي بپذيرند كه پاسخ درست بده
اشتباهات فاحشي مرتكب شده و همين 
اشتباهات باعث فروپاشي تشكيالت قرون 
وسطايي و پوسيده شان گرديده است و همچنين 
بايد قبول كنند عليه مردم ايران مرتكب خيانت و 
جنايت هاي بي شماري شده اند و بايستي در 

  .يك دادگاه عادالنه محاكمه شوند
         واالت اساسي به قرار زير به نظر بنده س

  :مي باشد
 چرا در سي خرداد سال شصت در حالي - 1

كه انقالب ضد سلطنتي مردم ايران نوپا بود و 
همچنين مردم درگير يك جنگ خارجي با عراق 
بودند فرقه رجوي اعالم مبارزه مسلحانه كرد در 
حالي كه تاكنون استراتژي جنگ مسلحانه نه 

دي نداشته بلكه باعث كشته تنها هيچ دستاور
شدن تعداد زيادي از هموطنان و نيروهاي فرقه 

  شده است؟
 چرا در حالي كه صدام حسين با ايران در - 2

حال جنگيدن بود و هر روز مردم و شهرهاي 
مختلف ايران را بمباران مي كرد و عده زيادي از 
هموطنان عزيزمان را كشته و زخمي و بي 

عراق رفته و پيمان خانمان مي كرد شما به 
  مزدوري با صدام حسين امضا كرديد؟

 چرا بعد از سي سال ماندن در كشور - 3
عراق و به كشتن دادن نيروهاي سازمان با بهانه 
هاي مختلف نظير عمليات سرنگوني و حفظ 
اشرف و حفظ اموال اشرف و اصرار بر ماندن در 
كشور عراق، بدون هيچ دستاوردي مجبور شديد 

اج مفتضحانه از عراق و انتقال به كمپ تن به اخر
  آپارتماني تيرانا بدهيد؟

 چرا وضعيت مسعود رجوي را مشخص - 4
نمي كنيد كه باالخره زنده است يا مرده و 

خالصه كجاست و چرا اين همه مدت مفقود 
  شده و غيبش زده و خبري از او نيست؟

 در حال حاضر سرنوشت مقوالتي نظير -  5
 ارتش به اصطالح آزادي انقالب ايدئولوژيك و

بخش و شوراي به اصطالح ملي مقاومت و 
  سرنگوني چه مي شود؟

اينها سواالت واقعي و اساسي و كليدي 
هستند كه رجوي ها از پاسخگويي به آنها طفره 
مي روند و از نظر بنده مهمترين دليلي كه باعث 
جريان مسئله داري و موج روز افزون ريزش 

 در تشكيالت وارفته و نيرويي در مقاطع مختلف
روحيه باخته شده است همين عدم پاسخگويي 
به اين سواالت اساسي مي باشد و حال كه فرقه 
تروريستي رجوي در كمپ آپارتماني تيرانا 
مهمترين مشكل عظيم و العالجش ريزش 
نيرويي و جريان مسئله داري مي باشد به خاطر 
عدم پاسخگويي سران فرقه تروريستي رجوي به 

  .ن سواالت اساسي و كليدي مي باشداي
به نظرم راه برون رفتي براي سران فرقه 
تروريستي رجوي به جز پاسخگويي به سواالت 
واقعي و اساسي و كليدي وجود ندارد و نخواهد 

  .داشت
  

  اص فرقه تروريستي رجوي استفرار از پاسخگويي ويژگي خ
   علي جهاني�

 

  :افشاگري يك جدا شده

   عيد نوروزشادي هاي همه چيز در فرقه رجوي مصنوعي بود حتي 
  به حال نفراتي كه هنوز اسير چنگال رجوي هستند خون گريه مي كنم

  اكبر حسني  �

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به دنبال مجوز دولت فرانسه جهت برگزاري 

تجمع توسط فرقه تروريستي رجوي، انجمن 

نجات استان اردبيل با انتشار نامه اي به دولت 

  .فرانسه اين عمل را به شدت محكوم كرد

رانسه، چندمين بار به فرقه تروريستي دولت ف

رجوي مجوز داده است تا به بهانه واهي حقوق 

بشر، عليه جمهوري اسالمي و ملت ايران تجمع 

  .برپا كند

 آذر در پاريس برپا شد 20اين تجمع دوشنبه 

و براي چندمين بار است كه دولتمردان فرانسه 

به منافقين براي برگزاري چنين تجمعاتي مجوز 

 فرقه اي كه جنايتهاي بي   .مي كنندصادر 

شماري در ايران انجام داد و هزاران نفر از مردم 

بي گناه كشورمان را به منظور دستيابي به 

خواسته هاي نامشروع سركرده هاي اين گروهك 

دولت فرانسه در  .تروريستي به شهادت رساند

حالي به منافقين تروريست مجوز برگزاري تجمع 

ره از حقوق بشر و مبارزه با داده است كه هموا

تعدادي از اعضاي فرقه   .تروريسم دم مي زند

تروريستي منافقين و افراد اجاره اي عليه حقوق 

بشر در ايران در ميدان انوليد پاريس در كنار 

جالب . وزارت خارجه فرانسه دست به تجمع زدند

اينجاست ژان پيير ميشل سناتور سابق فرانسوي 

روريستي رجوي سخنراني نيز در تجمع فرقه ت

 نفر 300 تا 200تعداد اين افراد كه حدود .كرد

گزارش شد حين برگزاري اين مراسم دائما رو به 

كاهش رفت چرا كه ديده شد افراد اجاره اي پس 

از حضور و غياب و دريافت وجه خود محل 

 هزار نفر از 17بيش از   .تجمع را ترك مي كردند

ي ايران در مردم و مسئوالن جمهوري اسالم

اين   .حمالت فرقه رجوي به شهادت رسيده اند

 منافقين را پس از   درحالي است كه آمريكا ، نام

عمري ترور در ايران و عمليات هاي خرابكارانه 

برضد كشورمان از فهرست سازمان هاي 

آمريكا براي سالهاي   .تروريستي خارج كرده است

متوالي فرقه رجوي را در فهرست سازمان هاي 

 وقت پيش نيز   چند .روريستي قرار داده بودت

پارلمان اتحاديه اروپا در اقدامي وقيحانه با دعوت 

از مريم رجوي سركرده گروهك تروريستي 

منافقين بار ديگر در موضوع حقوق بشر نقاب از 

مريم رجوي در ديدار با برخي   .چهره برگشود

نمايندگان پارلمان اروپا خواستار فشار بر 

مي ايران در موضوع حقوق بشر در جمهوري اسال

اين در   .كنار موضوع موشكي و دفاعي شد

حاليست كه كشورهاي اتحاديه اروپا به ويژه 

فرانسه مخصوصا پس از برجام دائما حرف از 

دوستي با دولت و ملت ايران را مي زنند اما در 

عمل دست دوستي به دشمنان نظام جمهوري 

  .اسالمي ايران مي دهند

گزاري نشست براي دومين بار در اجازه بر

  يك هفته

 آذرماه،  بار 20دولت فرانسه چند روز پس از 

ديگر هم به منافقين براي اعالم سرسپردگي به 

  .تروريست هاي دنيا اجازه نشست داد

تحليلي فراق، فرقه - به گزارش پايگاه خبري

 از برخي چهره هاي   تروريستي رجوي با دعوت

امريكا و برخي  سوخته از اروپا،   سياسي

كشورهاي عربي اقدام به برگزاري نشستي با 

ناميده » وضعيت انفجاري در ايران«موضوع آنچه 

در اين نشست مريم رجوي سركرده  .اند كرد

فرقه تروريستي رجوي بار ديگر خواستار افزايش 

فشارهاي قدرتهاي زورگو بر ملت ايران در تمام 

  .بخش ها از جمله حقوق بشر و دفاعي شد
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  هاي مردم برنداري دست از سر بچه

   تنها كسي هستي كه پشيمان مي شوي
 

حال و روز اين روزهاي باند رجوي مثل تاير 

ماشيني شده كه پر از وصله است و خيال مي كنه 

پنچري هاي قبلي رو گرفته ولي وقتي تيوب رو 

درميارن ميزارن توي آب ميبينن كه از هزار جا 

چسب هاي قبلي رو هم كه نمي شه كند . پنجره

اون قدر . بزرگتر روي وصله هاي قبليباز وصله 

  .ادامه ميدن كه كال تاير لنگ ميزنه زير ماشين

حاال رجوي خيال مي كنه كه با جابجايي نفرات به 

زندان اشرف جديد تضادي ازش حل ميشه و 

  .جلوي ريزشهاي بعدي رو ميگيره

مگه مسعود : اكبر حسني از آلباني نوشت

  :رجوي خودش نگفت

هاي انساني،  د آزادي هر كس كه بخواه–

انقالبي و اسالمي را محدود بكند، نه اسالم، نه 

آزادي ضرورت .  است انسان و نه انقالب را شناخته

  .دوام انسان در مقام انساني است

 تاريخ سير تكامل خود را طي خواهد كرد و –

سرانجام معلوم خواهد شد كه ظالم كيست و 

  .مظلوم كيست

شيد را كشت؟ مگر شود خور  مگر مي–

شود باد را از وزيدن بازداشت و باران را از  مي

شود اقيانوس را خشك كرد؟ مگر  باريدن، مگر مي

شود بهار را از آمدن بازداشت و مانع روييدن  مي

شود ملتي را تا به ابد اسير  ها شد؟ و مگر مي الله

شود خلقي را تا به ابد در  نگهداشت؟ مگر مي

 چرا؟ زيرا خواست … نه…زنجير نگهداشت؟ نه

سنت تاريخ و قانون . اراده خلق است. خداست

. ناپذير ميعاد خداست؛ ميعاد تخلف. اجتماع است

بشارت همه . سير تاريخ است. بله سنت خداست

آوران، مصلحين و انقالبيون بزرگ  انبيا و پيام

آينده تابناك . شود جهاني اين است، خلق پيروز مي

 خرداد – تهران استاديوم امجديه( .است

اين ريلي كه دارين ميرين و نفرات دارن )1359

 روزي مياد كه رجوي كه   ميرن چند وقت ديگه

خيلي ساله كه مژده اومدنش رو ميدن كه ميگفت 

فقط مريم هم برام بمونه كافيه داريم ميرسيم به 

  .آن روز انشاءاهللا

يه حساب دو دوتا چهار تا همه چيز رو 

  .مشخص ميكنه

وي، خيال مي كني كه آدمها رو مريم رج

ميزاري زير ماكزيمم فشار عصبي بعد هنوز بمونن 

برده زر خريدت كه نيستن يا غالم حلقه به گوش 

  .خودت و اون شوهر گور به گور شدت

بردي نفرات رو به يك جهنم بدتر از اون اشرف 

خراب شده باز مي خواي زير بيگاري بكشي آدم 

  .هارو

تو و شوهرت و هم هر چي فكر مي كنم كه 

دستانتون به خدا اعتقاد داريد يا نه نمونه اي كه 

اثبات كنه شماها خدا رو قبول داريد نميتونم پيدا 

خيال مي كني من و ما گول اون كربال رفتن .كنم

و فرش انداختن توي حرم رو مي خوريم يا اون 

دوال راست شدنتون رو مي خوريم نه از اين خبرا 

كه چطوري مهدي فتحي نيست با چشم ديديم 

ها رو زجركش كردين با چشم ديديم كه اكبر 

عزيزي ها رو تكه تكه كردين خيال مي كني همه 

يادشون مي ره خيال مي كني اين كه مثال واسه 

  مسئولينت تره هم خرد نميكنن از كجا در مياد؟

. باالخره وقتي باد بكاري طوفان درو مي كني

 دور كني كه خيال مي كني كه نفرات رو از شهر

نتونن توي شهر بيان ايزوله شون كني راحت مي 

  شي؟

خيال ميكني كه همه چيز تموم مي شه؟ 

چند نفر ديگه رو بايد به كشتن بدي كه ديگه 

  خون خوردن بستون باشه چقدر؟

اون وقت به خودتون هزار لقب دهن پركن مي 

دين كه كيو گول بزنيد؟ تو اونقدر بايد دوال راست 

د اربابانت خوش رقصي تو رو قبول بشي كه شاي

ببين بهت نصيحت مي كنم دست از سر  .كنن

اگه برنداري خودت تنها  .هاي مردم برداري بچه

خفه نكن آدم .كسي هستي كه پشيمون مي شه

. ها رو با مثال سوگند جالله و دست روي قرآن

انگار . انگار فقط اونا دست گذاشته اند روي قرآن

االن دارند فقط عكس كه نورچشمي هاتون كه 

يادگاري مي گيرند دست نگذاشته بودند روي 

دست از خرافات بردارين كه به افراد مي گين .قران

پسر رحمان مگه . فالن مي شيد بهمان مي شيد

دست روي قرآن نگذاشته بود يا خود مصطفي 

رجوي؟ پس آدمها رو با بحثهاي تكراري ) محمد(

 اين شوهر گور به گور شدت خفه نكن، چون

طناب تا آخر دور گلوي اونا نميمونه دور گردن 

  .خودت و هم دستاتون هم مي آيد

  

  :اعتراض انجمن نجات استان اردبيل به دولت فرانسه

   براي برگزاري تجمع رجويسركوبگرمجوز فرانسه به فرقه 
  دم خروس از مدعيان حقوق بشر بيرون زد

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به دنبال مجوز دولت فرانسه جهت برگزاري 

تجمع توسط فرقه تروريستي رجوي، انجمن 

نجات استان اردبيل با انتشار نامه اي به دولت 

  .فرانسه اين عمل را به شدت محكوم كرد

رانسه، چندمين بار به فرقه تروريستي دولت ف

رجوي مجوز داده است تا به بهانه واهي حقوق 

بشر، عليه جمهوري اسالمي و ملت ايران تجمع 

  .برپا كند

 آذر در پاريس برپا شد 20اين تجمع دوشنبه 

و براي چندمين بار است كه دولتمردان فرانسه 

به منافقين براي برگزاري چنين تجمعاتي مجوز 

 فرقه اي كه جنايتهاي بي   .مي كنندصادر 

شماري در ايران انجام داد و هزاران نفر از مردم 

بي گناه كشورمان را به منظور دستيابي به 

خواسته هاي نامشروع سركرده هاي اين گروهك 

دولت فرانسه در  .تروريستي به شهادت رساند

حالي به منافقين تروريست مجوز برگزاري تجمع 

ره از حقوق بشر و مبارزه با داده است كه هموا

تعدادي از اعضاي فرقه   .تروريسم دم مي زند

تروريستي منافقين و افراد اجاره اي عليه حقوق 

بشر در ايران در ميدان انوليد پاريس در كنار 

جالب . وزارت خارجه فرانسه دست به تجمع زدند

اينجاست ژان پيير ميشل سناتور سابق فرانسوي 

روريستي رجوي سخنراني نيز در تجمع فرقه ت

 نفر 300 تا 200تعداد اين افراد كه حدود .كرد

گزارش شد حين برگزاري اين مراسم دائما رو به 

كاهش رفت چرا كه ديده شد افراد اجاره اي پس 

از حضور و غياب و دريافت وجه خود محل 

 هزار نفر از 17بيش از   .تجمع را ترك مي كردند

ي ايران در مردم و مسئوالن جمهوري اسالم

اين   .حمالت فرقه رجوي به شهادت رسيده اند

 منافقين را پس از   درحالي است كه آمريكا ، نام

عمري ترور در ايران و عمليات هاي خرابكارانه 

برضد كشورمان از فهرست سازمان هاي 

آمريكا براي سالهاي   .تروريستي خارج كرده است

متوالي فرقه رجوي را در فهرست سازمان هاي 

 وقت پيش نيز   چند .روريستي قرار داده بودت

پارلمان اتحاديه اروپا در اقدامي وقيحانه با دعوت 

از مريم رجوي سركرده گروهك تروريستي 

منافقين بار ديگر در موضوع حقوق بشر نقاب از 

مريم رجوي در ديدار با برخي   .چهره برگشود

نمايندگان پارلمان اروپا خواستار فشار بر 

مي ايران در موضوع حقوق بشر در جمهوري اسال

اين در   .كنار موضوع موشكي و دفاعي شد

حاليست كه كشورهاي اتحاديه اروپا به ويژه 

فرانسه مخصوصا پس از برجام دائما حرف از 

دوستي با دولت و ملت ايران را مي زنند اما در 

عمل دست دوستي به دشمنان نظام جمهوري 

  .اسالمي ايران مي دهند

گزاري نشست براي دومين بار در اجازه بر

  يك هفته

 آذرماه،  بار 20دولت فرانسه چند روز پس از 

ديگر هم به منافقين براي اعالم سرسپردگي به 

  .تروريست هاي دنيا اجازه نشست داد

تحليلي فراق، فرقه - به گزارش پايگاه خبري

 از برخي چهره هاي   تروريستي رجوي با دعوت

امريكا و برخي  سوخته از اروپا،   سياسي

كشورهاي عربي اقدام به برگزاري نشستي با 

ناميده » وضعيت انفجاري در ايران«موضوع آنچه 

در اين نشست مريم رجوي سركرده  .اند كرد

فرقه تروريستي رجوي بار ديگر خواستار افزايش 

فشارهاي قدرتهاي زورگو بر ملت ايران در تمام 

  .بخش ها از جمله حقوق بشر و دفاعي شد
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  هاي مردم برنداري دست از سر بچه

   تنها كسي هستي كه پشيمان مي شوي
 

حال و روز اين روزهاي باند رجوي مثل تاير 

ماشيني شده كه پر از وصله است و خيال مي كنه 

پنچري هاي قبلي رو گرفته ولي وقتي تيوب رو 

درميارن ميزارن توي آب ميبينن كه از هزار جا 

چسب هاي قبلي رو هم كه نمي شه كند . پنجره

اون قدر . بزرگتر روي وصله هاي قبليباز وصله 

  .ادامه ميدن كه كال تاير لنگ ميزنه زير ماشين

حاال رجوي خيال مي كنه كه با جابجايي نفرات به 

زندان اشرف جديد تضادي ازش حل ميشه و 

  .جلوي ريزشهاي بعدي رو ميگيره

مگه مسعود : اكبر حسني از آلباني نوشت

  :رجوي خودش نگفت

هاي انساني،  د آزادي هر كس كه بخواه–

انقالبي و اسالمي را محدود بكند، نه اسالم، نه 

آزادي ضرورت .  است انسان و نه انقالب را شناخته

  .دوام انسان در مقام انساني است

 تاريخ سير تكامل خود را طي خواهد كرد و –

سرانجام معلوم خواهد شد كه ظالم كيست و 

  .مظلوم كيست

شيد را كشت؟ مگر شود خور  مگر مي–

شود باد را از وزيدن بازداشت و باران را از  مي

شود اقيانوس را خشك كرد؟ مگر  باريدن، مگر مي

شود بهار را از آمدن بازداشت و مانع روييدن  مي

شود ملتي را تا به ابد اسير  ها شد؟ و مگر مي الله

شود خلقي را تا به ابد در  نگهداشت؟ مگر مي

 چرا؟ زيرا خواست … نه…زنجير نگهداشت؟ نه

سنت تاريخ و قانون . اراده خلق است. خداست

. ناپذير ميعاد خداست؛ ميعاد تخلف. اجتماع است

بشارت همه . سير تاريخ است. بله سنت خداست

آوران، مصلحين و انقالبيون بزرگ  انبيا و پيام

آينده تابناك . شود جهاني اين است، خلق پيروز مي

 خرداد – تهران استاديوم امجديه( .است

اين ريلي كه دارين ميرين و نفرات دارن )1359

 روزي مياد كه رجوي كه   ميرن چند وقت ديگه

خيلي ساله كه مژده اومدنش رو ميدن كه ميگفت 

فقط مريم هم برام بمونه كافيه داريم ميرسيم به 

  .آن روز انشاءاهللا

يه حساب دو دوتا چهار تا همه چيز رو 

  .مشخص ميكنه

وي، خيال مي كني كه آدمها رو مريم رج

ميزاري زير ماكزيمم فشار عصبي بعد هنوز بمونن 

برده زر خريدت كه نيستن يا غالم حلقه به گوش 

  .خودت و اون شوهر گور به گور شدت

بردي نفرات رو به يك جهنم بدتر از اون اشرف 

خراب شده باز مي خواي زير بيگاري بكشي آدم 

  .هارو

تو و شوهرت و هم هر چي فكر مي كنم كه 

دستانتون به خدا اعتقاد داريد يا نه نمونه اي كه 

اثبات كنه شماها خدا رو قبول داريد نميتونم پيدا 

خيال مي كني من و ما گول اون كربال رفتن .كنم

و فرش انداختن توي حرم رو مي خوريم يا اون 

دوال راست شدنتون رو مي خوريم نه از اين خبرا 

كه چطوري مهدي فتحي نيست با چشم ديديم 

ها رو زجركش كردين با چشم ديديم كه اكبر 

عزيزي ها رو تكه تكه كردين خيال مي كني همه 

يادشون مي ره خيال مي كني اين كه مثال واسه 

  مسئولينت تره هم خرد نميكنن از كجا در مياد؟

. باالخره وقتي باد بكاري طوفان درو مي كني

 دور كني كه خيال مي كني كه نفرات رو از شهر

نتونن توي شهر بيان ايزوله شون كني راحت مي 

  شي؟

خيال ميكني كه همه چيز تموم مي شه؟ 

چند نفر ديگه رو بايد به كشتن بدي كه ديگه 

  خون خوردن بستون باشه چقدر؟

اون وقت به خودتون هزار لقب دهن پركن مي 

دين كه كيو گول بزنيد؟ تو اونقدر بايد دوال راست 

د اربابانت خوش رقصي تو رو قبول بشي كه شاي

ببين بهت نصيحت مي كنم دست از سر  .كنن

اگه برنداري خودت تنها  .هاي مردم برداري بچه

خفه نكن آدم .كسي هستي كه پشيمون مي شه

. ها رو با مثال سوگند جالله و دست روي قرآن

انگار . انگار فقط اونا دست گذاشته اند روي قرآن

االن دارند فقط عكس كه نورچشمي هاتون كه 

يادگاري مي گيرند دست نگذاشته بودند روي 

دست از خرافات بردارين كه به افراد مي گين .قران

پسر رحمان مگه . فالن مي شيد بهمان مي شيد

دست روي قرآن نگذاشته بود يا خود مصطفي 

رجوي؟ پس آدمها رو با بحثهاي تكراري ) محمد(

 اين شوهر گور به گور شدت خفه نكن، چون

طناب تا آخر دور گلوي اونا نميمونه دور گردن 

  .خودت و هم دستاتون هم مي آيد

  

  :اعتراض انجمن نجات استان اردبيل به دولت فرانسه

   براي برگزاري تجمع رجويسركوبگرمجوز فرانسه به فرقه 
  دم خروس از مدعيان حقوق بشر بيرون زد
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چند روز پيش اتفاقي گذرم خورد به نزديك 

مقر اسيران در بند فرقه رجوي در تيرانا،واي خدا 

رفتم اون سمت، خدا رو شكر كه شما كاش نمي 

اون نگاه ها رو نديديد، هزار و چند حرف 

  »هل من ناصر ينصرني؟«: داشت،يكيش اين بود

تمام نگاه ها فقط همين جمله را فرياد مي 

آيا كمك كننده اي هست كه ما را ياري «:زد

واقعا داشتم خون گريه مي كردم به حال . »كند

  .رجوي هستندنفراتي كه هنوز اسير چنگال 

خيلي چيزها مثل برق و باد از جلوي چشمام 

 ليبرتي   سال هاي بيگاري هاي اشرف و. گذشت

كه رجوي و دارو دسته اش به اردوگاه كار اجباري 

اردوگاه كار اجباري كه دار و دسته . تبديل كردن

البته .رجوي تبديل به اردوگاه مرگ تدريجي كردند

ك جولياني روي نمي دانم كه شهردار سابق نيويور

حساب بر تحقيقات گفت يا همين طوري به قول 

 ولي شك   معروف تيري توي تاريكي انداخت

ندارم پولي كه فرقه رجوي مي داد براي هر موضع 

 خيلي سبيل آقا رو چرب مي   گيري حتما كه

 يا   اما هر چي بود به خال خورد و ناخواسته  كرد

 هزار  البته يكي از صد  ندانسته حقيقت رو گفت

سرها افتاده، كمرها خم، چشم ها نگران و  .هم نبود

فقط خدا مي داند كه چي . به دنبال كمك گرفتن

توي ذهن نفرات بود ولي بنا به تجربه مي شه 

بيگاري و باز . حدس زد كه به چي فكر مي كردند

بيگاري و باز هم بيگاري، تا زماني كه نفرات زير 

. لف بشندست و پاي رجوي و دارو دسته اش ت

روزهاي ليبرتي جلوي چشمم مي اد كه داشتيم 

زير كارها ذره ذره مي سوختيم و جان مي داديم و 

البته مگر . كسي هم نبود كه صداي ما رو بشنوه 

مي شد از ديوارهاي سانسور رجوي حرفي بيرون 

بره، شده بوديم آدم كوكي همه چيز مصنوعي 

د مثال شادي هاي عيد نوروز و لبخندهاش لبخن

نبود كه زهرخند بود كه روي صورت ها 

روزهاي درست كردن مثال زمين فوتبال در .بود

ليبرتي يادم مياد با بيل و كلنگ هاي دست ساز 

نه اينكه نباشه بهترش هم بود ولي . عهد حجر

واسه مقر مثال مسئولين بود كه حتي سالي يك بار 

هم محض قسم حتي نوك انگشتشون رو به 

اين بيگاري اون قدر پر . دنددسته بيل هم نميز

فضاحت بود كه صداي عراقي ها در اومد كه بياين 

بعد . برين لودر و ماشين آالت راهسازي كرايه كنيد

هم توي نشست هاي مختلف ميگ فتند كه 

كسي از كار كردن كه نمي ميره اگر هم از زور كار 

كردن مرد روي سنگ قبرش مي نويسيم از بس 

  .كار كرد مرد

ز اين اسرا رو مي خوان ببرن اشرف تازه حاال با

        ساز مثال باز هم بيگاري پشت بيگاري حتما 

مي خوان بگن كه آلباني رو گلستان كرديم جانش 

را يك سري مي كنند پزش رو مريم رجوي 

رجوي كه حتي زحمت اتو كردن لباس . ميدهد

اگه پاچه . هاي خودش رو هم به خودش نميده

نن مي گن كه بله مشغول خوار هاي رجوي بخو

پيش برد امر سنگين مبارزه هست كه من توي 

مقاله قبل نوشتم كه گردن درد نگيري رجوي از 

واقعا هر كس هر . بس ميري دست بوسي اربابانت

كاري از دستش بر مياد بايد براي اين اسرا انجام 

تنها كاري كه من و امثال من مي تونن و بايد . بده

هرچه بيشتر چهره واقعي اين انجام بدن افشاگري 

  هيوال است

 

يكي از ويژگي هاي بارز فرقه تروريستي 
رجوي و به طور خاص رهبري اين فرقه فرار از 

  .پاسخگويي به سواالت واقعي مي باشد
سران فرقه و به طور خاص مريم عضدانلو 
سركرده فعلي فرقه تروريستي رجوي و شخص 
به مسعود رجوي نه تنها هيچ وقت حاضر 

پاسخگويي نبوده و نيست بلكه سعي مي كند با 
دروغ پردازي و دجاليت خاص خودشان سوال 
كنندگان را مزدور و سازشكار و خائن خطاب 

اما در اين ميان يك سري سواالت اساسي  .كند
هست كه رجوي ها هيچگاه حاضر به پاسخگويي 
نبوده و نيستند چون اگر بخواهند بدين سواالت 

ند بايستي بپذيرند كه پاسخ درست بده
اشتباهات فاحشي مرتكب شده و همين 
اشتباهات باعث فروپاشي تشكيالت قرون 
وسطايي و پوسيده شان گرديده است و همچنين 
بايد قبول كنند عليه مردم ايران مرتكب خيانت و 
جنايت هاي بي شماري شده اند و بايستي در 

  .يك دادگاه عادالنه محاكمه شوند
         واالت اساسي به قرار زير به نظر بنده س

  :مي باشد
 چرا در سي خرداد سال شصت در حالي - 1

كه انقالب ضد سلطنتي مردم ايران نوپا بود و 
همچنين مردم درگير يك جنگ خارجي با عراق 
بودند فرقه رجوي اعالم مبارزه مسلحانه كرد در 
حالي كه تاكنون استراتژي جنگ مسلحانه نه 

دي نداشته بلكه باعث كشته تنها هيچ دستاور
شدن تعداد زيادي از هموطنان و نيروهاي فرقه 

  شده است؟
 چرا در حالي كه صدام حسين با ايران در - 2

حال جنگيدن بود و هر روز مردم و شهرهاي 
مختلف ايران را بمباران مي كرد و عده زيادي از 
هموطنان عزيزمان را كشته و زخمي و بي 

عراق رفته و پيمان خانمان مي كرد شما به 
  مزدوري با صدام حسين امضا كرديد؟

 چرا بعد از سي سال ماندن در كشور - 3
عراق و به كشتن دادن نيروهاي سازمان با بهانه 
هاي مختلف نظير عمليات سرنگوني و حفظ 
اشرف و حفظ اموال اشرف و اصرار بر ماندن در 
كشور عراق، بدون هيچ دستاوردي مجبور شديد 

اج مفتضحانه از عراق و انتقال به كمپ تن به اخر
  آپارتماني تيرانا بدهيد؟

 چرا وضعيت مسعود رجوي را مشخص - 4
نمي كنيد كه باالخره زنده است يا مرده و 

خالصه كجاست و چرا اين همه مدت مفقود 
  شده و غيبش زده و خبري از او نيست؟

 در حال حاضر سرنوشت مقوالتي نظير -  5
 ارتش به اصطالح آزادي انقالب ايدئولوژيك و

بخش و شوراي به اصطالح ملي مقاومت و 
  سرنگوني چه مي شود؟

اينها سواالت واقعي و اساسي و كليدي 
هستند كه رجوي ها از پاسخگويي به آنها طفره 
مي روند و از نظر بنده مهمترين دليلي كه باعث 
جريان مسئله داري و موج روز افزون ريزش 

 در تشكيالت وارفته و نيرويي در مقاطع مختلف
روحيه باخته شده است همين عدم پاسخگويي 
به اين سواالت اساسي مي باشد و حال كه فرقه 
تروريستي رجوي در كمپ آپارتماني تيرانا 
مهمترين مشكل عظيم و العالجش ريزش 
نيرويي و جريان مسئله داري مي باشد به خاطر 
عدم پاسخگويي سران فرقه تروريستي رجوي به 

  .ن سواالت اساسي و كليدي مي باشداي
به نظرم راه برون رفتي براي سران فرقه 
تروريستي رجوي به جز پاسخگويي به سواالت 
واقعي و اساسي و كليدي وجود ندارد و نخواهد 

  .داشت
  

  اص فرقه تروريستي رجوي استفرار از پاسخگويي ويژگي خ
   علي جهاني�

 

  :افشاگري يك جدا شده

   عيد نوروزشادي هاي همه چيز در فرقه رجوي مصنوعي بود حتي 
  به حال نفراتي كه هنوز اسير چنگال رجوي هستند خون گريه مي كنم

  اكبر حسني  �
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دادستان تهران با اشاره به ايجاد دادسراي 
هاي مهم اين  از جمله پرونده: المللي، گفت بين

  .المللي منافقين است  تعقيب بيندادسرا
تحليلي فراق، عباس - به گزارش پايگاه خبري

آبادي در پنجمين همايش  جعفري دولت
تخصصي دادسراهاي استان تهران با موضوع 

بشر در قوانين كيفري  انعكاس موازين حقوق«
كه با حضور محمدجواد ظريف   » ايران

وزيرامورخارجه، محمدجواد الريجاني دبير ستاد 
قضاييه و امير دريابان شمخاني  حقوق بشر قوه

دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران برگزار شد با 
اشاره به لزوم حمايت وزارت امورخارجه از 
اقدامات دستگاه قضايي در خارج از كشور، 

هاي قضايي داراي عنصر  برخي پرونده: اظهاركرد
هاي ديپلماتيك را  خارجي است كه همكاري

  .كند ايجاب مي
رساني دادسراي  به گزارش پايگاه اطالع

عمومي و انقالب تهران، دادستان تهران 
الملل را از ساختارهاي  دادسراي امور بين

تواند در اجرايي كردن  جديدي دانست كه مي
قضاييه  فرمان مقام معظم رهبري خطاب به قوه

مبني بر اين كه از مظلومان در سراسر جهان 
ود و در شرح حمايت كند و موثر واقع ش

جرايم عليه اتباع : وظايف اين دادسرا، گفت
آمريكا، اعالم جرم و شكايت عليه دولت آمريكا 
و اتباع خارجي واجد مصونيت؛ رسيدگي به 

المللي مرتبط با   بين جرايم واجد جنبه
هاي عليه  جمهوري اسالمي ايران مانند پرونده

هاي قضايي  مسئوالن ايراني، اجراي نيابت
استرداد مجرمان، رسيدگي به جرايم خارجي؛ 

اتباع خارجي كه در ايران مرتكب جرم 
شوند به  شوند يا در ايران دستگير مي مي

استثناي اتباع كشورهاي افغانستان، بنگالدش، 
پاكستان، عراق و هندوستان و رسيدگي به 

المللي مانند جنايات عليه بشريت  جنايات بين
  .را است وظايف اين دادسو نسل كشي در شرح
آبادي در باب عملكرد  جعفري دولت

الملل طي چند سال اخير، به  دادسراي بين
هاي  المللي ابعاد خارجي پرونده پيگيري بين

ها درخواست معاضدت  فساد، انجام ساالنه ده
قضايي و استرداد از سوي ساير كشورها اشاره 

هاي مهم اين  از جمله پرونده: كرد و افزود
المللي داعش و منافقين،  دادسرا تعقيب بين

پرونده شكايت از برخي مقامات كنگره و دولت 
آمريكا و پرونده تلگرام است و در حوزه انتقال 

هاي  نامه محكومان به حبس بر اساس موافقت
 نفر 70انتقال محكومان و عمل متقابل، حدود 

از زندانيان كشورهاي مختلف مانند چين، 
ه ايران منتقل تايلند، افغانستان، عراق و قطر ب
الملل در حال  شده و تحت نظر دادسراي بين

  .تحمل كيفر هستند
 

  :دادستان تهران خبرداد

   رجويسركوبگرِفرقه   پرونده شكايت از
  الملل  در دادسراي بين

 المللي داعش و منافقين، پرونده شكايت از برخي مقامات هاي مهم اين دادسرا تعقيب بين از جمله پرونده

 كنگره و دولت آمريكا و پرونده تلگرام است

افراد همه . فقط به فروشگاه هاي خاص برويم

اعتراض مي كردند كه مگر ما بچه هستيم كه 

. يك آقا باال سر براي ما مي گذاريد و نمي رفتند

اين هدف خود فرقه بود كه با اعمال محدوديت 

ها افراد را از خريدن جنس از بيرون و به گردش 

رفتن منصرف كنند چون فرقه اگر زورش به 

نفرات نميرسيد با حربه هاي خاصي افراد را 

  .كردند منصرف كردن ميمجبود به 

فرقه هميشه براي مسائل مختلف به نفراتش 

دروغ مي گفت و همه چيز را تحت نداشتن پول 

اين درحالي بود كه فرقه . سر پوش مي گذاشت

ميليونها دالر هزينه و خرج براي مهماني ها در 

يك نمونه هم براي بردن افراد به . آلباني مي كرد

هفته كرايه مي نشست نزديك به صد اتوبوس هر 

بعضي مواقع هم دو بار در هفته كه اين . كردند

اتوبوسها براي بردن نفرات به نشستهاي 

حرف نفرات اين بود كه اگر پول . مغزشويي بود

نداريد اين خرجهاي الكي چه است و چرا شما 

به مقرات ما نمياييد تا نشست بگذاريد و ما بايد 

ود؟ اما بياييم و اين همه پول هزينه اتوبوس ش

اين همه اش كار فرقه بود و به حرف كسي مگر 

  .داد گوش مي

سوال همه از مريم رجوي اين بود كه اگر 

پول نداري هفته اي دوبار هواپيماي 

اختصاصي تو را چه كسي مي دهد كه از 

فرانسه پا مي شوي براي هيچ به اينجا ميايي و 

بر مي گردي ولي يك نفر كه براي قرار 

 يك يورو پول اتوبوس او را   پزشكي مي رود

نداري بدهي كه بنده خدا با هزار درد با پاي 

يا اينكه فقط براي ما . پياده به قرار مي رود

نفرات كه االن در هر كجاي دنيا كه بوديم 

 دالر 8براي خودمان كسي بوديم ماهيانه 

.  عدد پفك است4اختصاص مي دهي كه پول 

ود از چطور براي اكثر دم و دنبالچه هاي خ

قبيل مژگان پارسايي و زهره اخياني و صديقه 

  حسيني و غيره ماشين اختصاصي مي خري؟

 خودرو 100يك نمونه اش هم كه نزديك به 

          خريدي كه معلوم نيست اين پولها از كجا 

مي آيد؟ شايد ماشين هم نسيه مي دهند كه ما 

تازه بعضي مواقع هم كه در نشستهاي . نمي دانيم

ن برخي از قبيل جواد خراسان مي گويند خودتا

         فرقه مشكل مالي ندارد و اگر بخواهد   كه

آيا اين را درست . مي تواند آلباني را با پول بخرد

ميگويد؟ شايد اشتباهي از دهنش در رفته يا 

ولي اين را ما عينا ديده ايم كه . مقصودي دارد

. فرقه خيلي ها را در آلباني با پول خريده است

حرف ما اين بود و هست كه چرا نفرات را بعد از 

ساليان زندان و زجر و شكنجه از طرف خودتان 

 يورو پول كرده ايد و حسرت به 10حاال محتاج 

  .دلي دو سيخ كباب را مي كشند

اي تف بر تو رجوي كه روي يزيد را سفيد 

اي ريا كار فكر كرده اي تاريخ در برابر . كرده اي

اهد نشست؟ منتظر باش كه تو به قضاوت نخو

روزي پاسخ همه اين رنج و درد و كشتن 

  .انسانهاي بيگناه را در برابر مردم بدهي

اي لعنت بر مسعود رجوي ملعون و مريم 

  رجوي عفريته

 

  اي رجوي، 

منتظر باش كه 

اين روزي پاسخ 

 درد و ،همه رنج 

كشتن انسانهاي 

گناه را در  بي

 برابر مردم بدهي
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در پي افزايش فرار اعضاي فرقه تروريستي 

 چنگال سران فرقه رجوي، اين فرقه رجوي از

تصميم گرفته زنداني همچون اشرف را در آلباني 

  .راه اندازي كند

بعد از خروج اعضاي منافقين از عراق و اسكان 

نيروهاي اين فرقه در آلباني و بعد از موج گسترده 

فرار اعضا و رسوايي ناشي از افشاگري آنها از 

قين در پي مناسبات فاسد داخل فرقه، سران مناف

يافتن راه حلي براي اين معضل خود، گزينه انحصار 

و محدوديت مطلق كه در اشرف برقرار بود را 

  .برگزيد

سران منافقين در حال جابجا كردن نيروهاي   

خود به محلي دور افتاده و ايزوله است كه در آنجا 

اين . دسترسي به دنياي آزاد تقريبا غير ممكن است

د به شدت محصور شده و محل با ديوارهاي بلن

همچون زنداني است كه فرار از آن فوق العاده 

  .مشكل است

به نوشته انجمن نجات، فرقه رجوي به بهانه 

مشكالت امنيتي و همچنين مسائل مالي تالش 

دارد تا افراد را با دادن وعده و وعيد براي شرايط و 

امكانات بهتر به محل جديد ببرد و از آنان 

ست مبني بر اينكه خودشان دستخطي گرفته ا

    .داوطلبانه به اين زندان ابدي رفته اند

رفتن اين افراد به محل جديد فرقه كه هم 

 گذاشته اند، يادآور پادگان 3اكنون نام آن را اشرف 

مخوف اشرف در عراق كه افراد در آن زنداني مادام 

  .العمر و بدون مالقات بودند

ه هاي انجمن نجات استان اردبيل از خانواد

اسيران فرقه رجوي مي خواهد تا ضمن تماس و 

ارسال ايميل براي كميسارياي عالي سازمان ملل 

در امور پناهندگان، نگراني خود در مورد اين اقدام 

 منافقين را ابراز داشته و آنها را از اين   غيرانساني

  .دسيسه سران فرقه رجوي با خبر كنند
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اي تف بر تو رجوي كه روي يزيد را سفيد 

اي ريا كار فكر كرده اي تاريخ در برابر . كرده اي

تو به قضاوت نخواهد نشست؟ منتظر باش كه 

روزي پاسخ همه اين رنج و درد و كشتن 

  .ر برابر مردم بدهيانسانهاي بيگناه را د

يادم هست وقتي كه ما وارد آلباني شديم 

يك تعدادي زودتر از ما به آلباني آمده بودند و به 

ما گفتند كه مي شود هر روز به كوه رفت ولي 

.  صبح بايد براي شروع كار برگشت8سر ساعت 

بعد از يكي دو مرتبه رفتن به كوه مانع اين 

. ر روز رفتكارشدند و گفتند ديگر نمي شود ه

گفتند كه ضابطه شده كه از اين به بعد دو روز در 

بعد متوجه شديم كه . هفته مي شود به كوه رفت

اين دو روز هم با انواع و اقسام ضوابط و كنترل 

بعد از دو هفته تحمل اين را هم . وغيره مي شود 

نداشتند كردند يك روز، و بعد از اين كه كال 

         نفرات گفتندرفتن به كوه يك روز شد به 

مي شود از همين يك روز در هفته هم به يك 

شكل خوبي استفاده كرد به طوري كه جاي هر 

روز را بگيرد و به بچه ها گفتند بهتر است به 

اماكن تفريحي مثل تله كابين و قلعه و فروشگاه 

. ولي متاسفانه پول اتوبوس نداشتيم بدهيم. بروند

 ماهيانه به هر نفر  يورو12فرقه قبول كرد كه 

  .براي اتوبوس و مقداري خوراكي بدهد

دو هفته اين مبلغ را دادند ولي بعد از دو 

هفته گفتند فرقه بودجه ندارد و چند ميليون 

چون ديدند كه اوضاع از . بدهي دارد و غيره

دستشان در مي رود و كنترل نيرو مقداري 

اين بهانه را آوردند كه بودجه . سخت مي شود

ند و يك مورد هم ضابطه اين بود كه هر ندار

گروهي كه مي رود بايد يك دست نشانده كه 

آنها تعيين مي كردند با آن گروه باشد كه نفرات 

اعتراض كردند و گفتند كه ما مي خواهيم با هر 

كسي كه راحتيم بيرون برويم نه با نفرات تعيين 

  .شده و افراد بايكوت كردند و نرفتند

 زهره اخياني از مسئولين چندين و چند بار

باالي فرقه براي ما نشست گذاشت كه سر اين 

مسائل را باز كند و از زير زبان آدمها بيرون بكشد 

كه اين كاري را كه ما مي كرديم اشتباه بوده و 

مي خواستند بدانند كه از كجا آب مي خورد و 

  .اين را اهرم فشاري براي نفرات كرده بودند

مي گفتند كه ما در تعداد بسيار زيادي 

مقرهاي خودمان كه فرقه فروشگاه تاسيس كرده 

است تمام اجناس آن بونجول است و به درد ما 

نمي خورد و شما كه براي اين اجناس پول مي 

دهيد پول آن را به خود نفرات بدهيد كه 

خودشان بروند از فروشگاه بيرون تهيه كنند و 

ه فرقه به دروغ مي گفت ما نقد نداديم بلك

اجناس را نسيه مي گيريم و بعد پول آنها را مي 

تازه بعد هم اگر قبول مي كردند بايد چند . دهيم

نفر مي شديم و با يك مسئول باال همه با هم 

 مجله خبري تحليلي

  سوال همه از مريم رجوي اين بود كه اگر پول نداري، هزينه هواپيماي اختصاصي تو را چه كسي مي دهد؟

   خيلي ها را در آلباني با پول خريده است،قهفر
  سعداله سيفي �

  

  هاي اسيران فرقه رجوي خانواده
  المللي نامه نگاري كنند  با نهادهاي بين

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

در پي افزايش فرار اعضاي فرقه تروريستي 

 چنگال سران فرقه رجوي، اين فرقه رجوي از

تصميم گرفته زنداني همچون اشرف را در آلباني 

  .راه اندازي كند

بعد از خروج اعضاي منافقين از عراق و اسكان 

نيروهاي اين فرقه در آلباني و بعد از موج گسترده 

فرار اعضا و رسوايي ناشي از افشاگري آنها از 

قين در پي مناسبات فاسد داخل فرقه، سران مناف

يافتن راه حلي براي اين معضل خود، گزينه انحصار 

و محدوديت مطلق كه در اشرف برقرار بود را 

  .برگزيد

سران منافقين در حال جابجا كردن نيروهاي   

خود به محلي دور افتاده و ايزوله است كه در آنجا 

اين . دسترسي به دنياي آزاد تقريبا غير ممكن است

د به شدت محصور شده و محل با ديوارهاي بلن

همچون زنداني است كه فرار از آن فوق العاده 

  .مشكل است

به نوشته انجمن نجات، فرقه رجوي به بهانه 

مشكالت امنيتي و همچنين مسائل مالي تالش 

دارد تا افراد را با دادن وعده و وعيد براي شرايط و 

امكانات بهتر به محل جديد ببرد و از آنان 

ست مبني بر اينكه خودشان دستخطي گرفته ا

    .داوطلبانه به اين زندان ابدي رفته اند

رفتن اين افراد به محل جديد فرقه كه هم 

 گذاشته اند، يادآور پادگان 3اكنون نام آن را اشرف 

مخوف اشرف در عراق كه افراد در آن زنداني مادام 

  .العمر و بدون مالقات بودند

ه هاي انجمن نجات استان اردبيل از خانواد

اسيران فرقه رجوي مي خواهد تا ضمن تماس و 

ارسال ايميل براي كميسارياي عالي سازمان ملل 

در امور پناهندگان، نگراني خود در مورد اين اقدام 
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اي تف بر تو رجوي كه روي يزيد را سفيد 

اي ريا كار فكر كرده اي تاريخ در برابر . كرده اي

تو به قضاوت نخواهد نشست؟ منتظر باش كه 

روزي پاسخ همه اين رنج و درد و كشتن 

  .ر برابر مردم بدهيانسانهاي بيگناه را د

يادم هست وقتي كه ما وارد آلباني شديم 

يك تعدادي زودتر از ما به آلباني آمده بودند و به 

ما گفتند كه مي شود هر روز به كوه رفت ولي 

.  صبح بايد براي شروع كار برگشت8سر ساعت 

بعد از يكي دو مرتبه رفتن به كوه مانع اين 

. ر روز رفتكارشدند و گفتند ديگر نمي شود ه

گفتند كه ضابطه شده كه از اين به بعد دو روز در 

بعد متوجه شديم كه . هفته مي شود به كوه رفت

اين دو روز هم با انواع و اقسام ضوابط و كنترل 

بعد از دو هفته تحمل اين را هم . وغيره مي شود 

نداشتند كردند يك روز، و بعد از اين كه كال 

         نفرات گفتندرفتن به كوه يك روز شد به 

مي شود از همين يك روز در هفته هم به يك 

شكل خوبي استفاده كرد به طوري كه جاي هر 

روز را بگيرد و به بچه ها گفتند بهتر است به 

اماكن تفريحي مثل تله كابين و قلعه و فروشگاه 

. ولي متاسفانه پول اتوبوس نداشتيم بدهيم. بروند

 ماهيانه به هر نفر  يورو12فرقه قبول كرد كه 

  .براي اتوبوس و مقداري خوراكي بدهد

دو هفته اين مبلغ را دادند ولي بعد از دو 

هفته گفتند فرقه بودجه ندارد و چند ميليون 

چون ديدند كه اوضاع از . بدهي دارد و غيره

دستشان در مي رود و كنترل نيرو مقداري 

اين بهانه را آوردند كه بودجه . سخت مي شود

ند و يك مورد هم ضابطه اين بود كه هر ندار

گروهي كه مي رود بايد يك دست نشانده كه 

آنها تعيين مي كردند با آن گروه باشد كه نفرات 

اعتراض كردند و گفتند كه ما مي خواهيم با هر 

كسي كه راحتيم بيرون برويم نه با نفرات تعيين 

  .شده و افراد بايكوت كردند و نرفتند

 زهره اخياني از مسئولين چندين و چند بار

باالي فرقه براي ما نشست گذاشت كه سر اين 

مسائل را باز كند و از زير زبان آدمها بيرون بكشد 

كه اين كاري را كه ما مي كرديم اشتباه بوده و 

مي خواستند بدانند كه از كجا آب مي خورد و 

  .اين را اهرم فشاري براي نفرات كرده بودند

مي گفتند كه ما در تعداد بسيار زيادي 

مقرهاي خودمان كه فرقه فروشگاه تاسيس كرده 

است تمام اجناس آن بونجول است و به درد ما 

نمي خورد و شما كه براي اين اجناس پول مي 

دهيد پول آن را به خود نفرات بدهيد كه 

خودشان بروند از فروشگاه بيرون تهيه كنند و 

ه فرقه به دروغ مي گفت ما نقد نداديم بلك

اجناس را نسيه مي گيريم و بعد پول آنها را مي 

تازه بعد هم اگر قبول مي كردند بايد چند . دهيم

نفر مي شديم و با يك مسئول باال همه با هم 

 مجله خبري تحليلي

  سوال همه از مريم رجوي اين بود كه اگر پول نداري، هزينه هواپيماي اختصاصي تو را چه كسي مي دهد؟

   خيلي ها را در آلباني با پول خريده است،قهفر
  سعداله سيفي �

  

  هاي اسيران فرقه رجوي خانواده
  المللي نامه نگاري كنند  با نهادهاي بين
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دادستان تهران با اشاره به ايجاد دادسراي 
هاي مهم اين  از جمله پرونده: المللي، گفت بين

  .المللي منافقين است  تعقيب بيندادسرا
تحليلي فراق، عباس - به گزارش پايگاه خبري

آبادي در پنجمين همايش  جعفري دولت
تخصصي دادسراهاي استان تهران با موضوع 

بشر در قوانين كيفري  انعكاس موازين حقوق«
كه با حضور محمدجواد ظريف   » ايران

وزيرامورخارجه، محمدجواد الريجاني دبير ستاد 
قضاييه و امير دريابان شمخاني  حقوق بشر قوه

دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران برگزار شد با 
اشاره به لزوم حمايت وزارت امورخارجه از 
اقدامات دستگاه قضايي در خارج از كشور، 

هاي قضايي داراي عنصر  برخي پرونده: اظهاركرد
هاي ديپلماتيك را  خارجي است كه همكاري

  .كند ايجاب مي
رساني دادسراي  به گزارش پايگاه اطالع

عمومي و انقالب تهران، دادستان تهران 
الملل را از ساختارهاي  دادسراي امور بين

تواند در اجرايي كردن  جديدي دانست كه مي
قضاييه  فرمان مقام معظم رهبري خطاب به قوه

مبني بر اين كه از مظلومان در سراسر جهان 
ود و در شرح حمايت كند و موثر واقع ش

جرايم عليه اتباع : وظايف اين دادسرا، گفت
آمريكا، اعالم جرم و شكايت عليه دولت آمريكا 
و اتباع خارجي واجد مصونيت؛ رسيدگي به 

المللي مرتبط با   بين جرايم واجد جنبه
هاي عليه  جمهوري اسالمي ايران مانند پرونده

هاي قضايي  مسئوالن ايراني، اجراي نيابت
استرداد مجرمان، رسيدگي به جرايم خارجي؛ 

اتباع خارجي كه در ايران مرتكب جرم 
شوند به  شوند يا در ايران دستگير مي مي

استثناي اتباع كشورهاي افغانستان، بنگالدش، 
پاكستان، عراق و هندوستان و رسيدگي به 

المللي مانند جنايات عليه بشريت  جنايات بين
  .را است وظايف اين دادسو نسل كشي در شرح
آبادي در باب عملكرد  جعفري دولت

الملل طي چند سال اخير، به  دادسراي بين
هاي  المللي ابعاد خارجي پرونده پيگيري بين

ها درخواست معاضدت  فساد، انجام ساالنه ده
قضايي و استرداد از سوي ساير كشورها اشاره 

هاي مهم اين  از جمله پرونده: كرد و افزود
المللي داعش و منافقين،  دادسرا تعقيب بين

پرونده شكايت از برخي مقامات كنگره و دولت 
آمريكا و پرونده تلگرام است و در حوزه انتقال 

هاي  نامه محكومان به حبس بر اساس موافقت
 نفر 70انتقال محكومان و عمل متقابل، حدود 

از زندانيان كشورهاي مختلف مانند چين، 
ه ايران منتقل تايلند، افغانستان، عراق و قطر ب
الملل در حال  شده و تحت نظر دادسراي بين

  .تحمل كيفر هستند
 

  :دادستان تهران خبرداد

   رجويسركوبگرِفرقه   پرونده شكايت از
  الملل  در دادسراي بين

 المللي داعش و منافقين، پرونده شكايت از برخي مقامات هاي مهم اين دادسرا تعقيب بين از جمله پرونده

 كنگره و دولت آمريكا و پرونده تلگرام است

افراد همه . فقط به فروشگاه هاي خاص برويم

اعتراض مي كردند كه مگر ما بچه هستيم كه 

. يك آقا باال سر براي ما مي گذاريد و نمي رفتند

اين هدف خود فرقه بود كه با اعمال محدوديت 

ها افراد را از خريدن جنس از بيرون و به گردش 

رفتن منصرف كنند چون فرقه اگر زورش به 

نفرات نميرسيد با حربه هاي خاصي افراد را 

  .كردند منصرف كردن ميمجبود به 

فرقه هميشه براي مسائل مختلف به نفراتش 

دروغ مي گفت و همه چيز را تحت نداشتن پول 

اين درحالي بود كه فرقه . سر پوش مي گذاشت

ميليونها دالر هزينه و خرج براي مهماني ها در 

يك نمونه هم براي بردن افراد به . آلباني مي كرد

هفته كرايه مي نشست نزديك به صد اتوبوس هر 

بعضي مواقع هم دو بار در هفته كه اين . كردند

اتوبوسها براي بردن نفرات به نشستهاي 

حرف نفرات اين بود كه اگر پول . مغزشويي بود

نداريد اين خرجهاي الكي چه است و چرا شما 

به مقرات ما نمياييد تا نشست بگذاريد و ما بايد 

ود؟ اما بياييم و اين همه پول هزينه اتوبوس ش

اين همه اش كار فرقه بود و به حرف كسي مگر 

  .داد گوش مي

سوال همه از مريم رجوي اين بود كه اگر 

پول نداري هفته اي دوبار هواپيماي 

اختصاصي تو را چه كسي مي دهد كه از 

فرانسه پا مي شوي براي هيچ به اينجا ميايي و 

بر مي گردي ولي يك نفر كه براي قرار 

 يك يورو پول اتوبوس او را   پزشكي مي رود

نداري بدهي كه بنده خدا با هزار درد با پاي 

يا اينكه فقط براي ما . پياده به قرار مي رود

نفرات كه االن در هر كجاي دنيا كه بوديم 

 دالر 8براي خودمان كسي بوديم ماهيانه 

.  عدد پفك است4اختصاص مي دهي كه پول 

ود از چطور براي اكثر دم و دنبالچه هاي خ

قبيل مژگان پارسايي و زهره اخياني و صديقه 

  حسيني و غيره ماشين اختصاصي مي خري؟

 خودرو 100يك نمونه اش هم كه نزديك به 

          خريدي كه معلوم نيست اين پولها از كجا 

مي آيد؟ شايد ماشين هم نسيه مي دهند كه ما 

تازه بعضي مواقع هم كه در نشستهاي . نمي دانيم

ن برخي از قبيل جواد خراسان مي گويند خودتا

         فرقه مشكل مالي ندارد و اگر بخواهد   كه

آيا اين را درست . مي تواند آلباني را با پول بخرد

ميگويد؟ شايد اشتباهي از دهنش در رفته يا 

ولي اين را ما عينا ديده ايم كه . مقصودي دارد

. فرقه خيلي ها را در آلباني با پول خريده است

حرف ما اين بود و هست كه چرا نفرات را بعد از 

ساليان زندان و زجر و شكنجه از طرف خودتان 

 يورو پول كرده ايد و حسرت به 10حاال محتاج 

  .دلي دو سيخ كباب را مي كشند

اي تف بر تو رجوي كه روي يزيد را سفيد 

اي ريا كار فكر كرده اي تاريخ در برابر . كرده اي

اهد نشست؟ منتظر باش كه تو به قضاوت نخو

روزي پاسخ همه اين رنج و درد و كشتن 

  .انسانهاي بيگناه را در برابر مردم بدهي

اي لعنت بر مسعود رجوي ملعون و مريم 

  رجوي عفريته

 

  اي رجوي، 

منتظر باش كه 

اين روزي پاسخ 

 درد و ،همه رنج 

كشتن انسانهاي 

گناه را در  بي

 برابر مردم بدهي
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ما وقتي از عراق اخراج شديم و به آلباني 

كمپ منتقل شديم پنج الي شش ماه كه در 

. بوديم به قسمت آپارتمانهاي مفيد منتقل شديم

بعد از چند ماه سرگرداني فرقه يك سازماندهي 

همه اعضا را جمع كرد و . جديد را شروع كرد

يك گسترش پوشالي كه قبال هم زياد انجام 

دادند را به اسم سيستم روابط عمومي ابالغ 

  .كردند

جالبه كه مسئوالن فرقه مي گفتند كه اسم 

ي و قبلي كه سيستم داخله بود را به كار قديم

بعد ما علت را مي پرسيديم مي گفتند . نبريد

. نگيد داخله برايمان مشكل سياسي پيش مياد

كار اين روابط عمومي تالش براي نيروگيري از 

اين دستگاه به اين شكل بود كه . داخل ايران بود

بعد از يك مدت كه من خودم با توئيتر و تلگرام 

 زمينه فعال بودم با داخل ايران تماس و در اين

با اقشار مختلف براي . ارتباط برقرار مي كرديم

نيرو گيري سعي در ارتباط داشتيم و كاري كه 

  .مسئولين فرقه مي گفتند را انجام مي داديم

بعد از چند ماه كه با هموطنان به شكل هاي 

ناشناس ارتباط داشتيم يك باره يك چيزي در 

چون ساليان طوالني توي . يختذهن ما فرو ر

ذهن و فكر و ضمير ما القا كرده بودند كه يك 

حمايت اجتماعي خيلي قوي، عميق و گسترده 

ولي . اي در بين اقشار مختلف مردم ايران دارد

خيلي زود ما متوجه شديم كه اينها تماما شعر و 

شعاره چون ما خودمان مستقيما دست اندر 

  .كارش بوديم

ا و حقه بازيهاي اين فرقه شياد يكي از ترفنده

اين بود كه در فضاي مجازي تمام اين اكانتها و 

حسابهايي كه در توئيتر و تلگرام داشتند همه آنها 

يعني اكانت ها يك شخصيت حقيقي . قالبي بود

به . را نمايندگي نمي كرد و هويت واقعي نداشت

ما گفته بودند ميتوني چندين اكانت توئيتر و 

حاال علت چي بود؟ علتش . ته باشيتلگرام داش

طبق همان برنامه . ما اوايل نمي دانستيم. جالبه

. اي كه گفته بودند خط كار را پيش مي برديم

بعد از مدت كوتاهي در توئيتر در يك نقطه اي 

ديديم تمام فالورهايمان و كساني كه به ما وصل 

حاال علت چي بود؟ . بودند شروع به ريزش كردند

يي كه خود فرقه آنها را نمايندگي چون ارزشها

مي كرد از بحث هاي ايدئولوژيك و سياسي كه 

با هموطنان مي كرديم مي ديديم كه هموطنان 

   همه فحش و فضيحت بود كه نثار ما و. متنفرند

ما واقعا تعجب مي كرديم كه . فرقه مي كنند

  .خدايا مردم چرا با ما اينطوري تنظيم مي كنند

  ن فرقه اين موضوع راوقتي هم به مسئولي

مي گفتيم پاسخ مي دادند كه اشكال ندارد شما 

اكانتهايي وارد بشويد كه هويت غير با 

  وقتي به اجبار دستور مي دادند 

  ! اليك كنيمصفحات مجازي مريم رجوي را

  حافظه تاريخي مردم ايران، خيانتها و جنايت هاي فرقه رجوي را
   از ياد نخواهد برد

  

 

 

  منوچهر عبدي �

 

 يهر شب از ساعت هفت ال

 ساعت كيهشت به مدت 

 داده بودند يالتيدستور تشك

 ي اكانتهاديكه همه با

 رو راس ي رجومي مريتريتوئ

 ي ساعت، با همان اكانتهاكي

 كه هر نفر چند تا يقالب

   و فالو كيداشت، ال

 ي تا در ترند جهانميكرد يم

 باال برود

درنوشته اي منتشر شده درمطبوعات 

را دارد » نا پهلوان فيالبي« رجوي كه امضاي 

  :مي خوانيم

مردم ايران مصمم هستند و با جان و « 

در مردم ايران . مالشان در پي براندازي هستند

شهرهاي مختلف از كرمانشاه تا مشهد و 

خصوص همشهريهاي دالور قوچانيم تنفر  به

خود را از اين حكومت ضد ايراني اعالم 

  ».كردند

اگر اين آقاي فيالبي از طرف خودش ويا 

معبودش رجوي هاسخن ميگفت ، من ابدا 

درصدد نقد نوشته اش بر نميĤمدم اما حيف كه 

حرف زده ومرا بد ذاتي كرده و ازطرف مردم 

  .ناگزير به پرداختن به موضوع كرد

رهبر عقيدتي تان كارهايي  شما آقاي فيالبي

 را …كرد كه چيزي جزاستبداد، وطن فروشي و

در ذهن كسي متبادر نميكند ورابطه ي 

تشكيالت جهنمي شما با مقوالتي مثل مردم ، 

آزادي وميهن ، رابطه اي غير قابل برپا وتضاد شما 

) آشتي ناپذير ( ت ازنوع آنتاگونيستي با اين مقوال

است وبنابراين صالح شما درعدم دخول دراين 

مقوالت است تا الاقل از گزند قلم هاي تيز 

  !درامان باشيد

باند رجوي و مخالفت با تروريسم، شما كه 

هنوز به ترورهاي خود كه درتاريخ ايران بي نظير 

است ، افتخار ميكنيد ، اداي ضد تروريستي 

  .وردنتان، يكپا مسخره استدرآ

آن تروريسمي كه شما ايران را متهم بدان 

 …ميكنيد ، عين مبارزه با تروريسم درسوريه و 

است واتفاقا يكي ازافتخارات بزرگ ايران هم 

  .همين است

به مرزهاي ايران ) داعش( عشاير انقالبي شما 

رسيده بود و شهر اربيل درمعرض سقوط قرار 

 مانع اين كار شده وخطر داشت كه حضور ايران

بزرگي را ازميان برداشت وآيا شما اين عمل ايران 

  دانيد؟  مي  تروريسم  را 

شما به همراه سلطنت طلب ها وانسان هاي 

نا آگاه ، مدام ازهزينه ي اين اقدامات ضد سلطه 

گري ايران صحبت به عمل ميĤوريد والبته بطور 

ن خائنانه اي هرگز مطرح نميكنيد كه مخارج اي

اقدامات كه براي حفظ امنيت ايران است ، چقدر 

  .است بوده

به نظر آگاهان اقتصادي ، اين مبلغ آنچنان 

ناچيز است كه درارقام بودجه ي ايران نميخواند 

و اثري بر بحران هاي اقتصادي ايران كه 

سال انحطاط تحميل شده ازطرف 400ماحصل 

استعمار است ، نميگذارد و شما به همراه 

يگر كه اين واقعيات را نداند، احمق هركس د

واگر ميداند وبه اعضاي تشكيالت خود   

  .نميگويد، تبهكار است

با اين حساب حرف ازطرف مردم زدن به حد 

كافي احقانه نيست كه اين ناپهلوان چنين كرده 

  .است

  انجمن نجات مركز آذربايجان شرقي

  

  

  

 

   از طرف مردم حرف نزنفيالبيِ ناپهلوانآقاي 
  

  يادداشت از وحيد
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يعني دوز مجاهدي . مجاهدي داشته باشه

ساده تر بگويم رنگ . خودتان را پائين بياوريد

ما واقعا ذهنمان درگير تناقض . عوض كنيد

مان بود كه چرا مگر ما حرف حق نمي زنيم؟ 

ر مدعي نيستيم كه حقيم؟ چرا بايد به مگ

هموطنانمان دروغ بگيم و با هويت غير 

هويت مجاهدي كه رو . مجاهدي وارد بشيم

مي شد مي ديديم نميشه همه نيروها ريزش 

مسئولين فرقه هم گفته بودند نگيد . مي كنند

  .حتي آنرا مرز سرخ كرده بودند. مجاهديم

شته رفته رفته متوجه شديم كه فرقه در گذ

هموطنان سوالهايي مي . جنايتهايي كرده است

وقتي هم ما به باال اين سواالت را منتقل . كنند

مي كرديم مسئولين فرقه ميگفتند كه اشكال 

نداره چون مردم در فضاي اختناق هستند و با ما 

آشنايي ندارند، طبيعتا نمي توانند درك درستي 

  .از اين سازمان داشته باشند

ا بگويم كه همش حقه بازي مي خواهم اين ر

باور بفرماييد حمايت اجتماعي . و شارالتانيسم بود

گسترده كه فرقه رجوي مدعي آن است همه آن 

حافظه تاريخي مردم ايران تمام . كشك و پوشاله

خيانتها و جنايت هايي كه اين فرقه و رهبريش 

مريم رجوي و مسعود ملعون كرده را از ياد 

جا دست اندر كار مستقيم ما كه اين. نخواهند برد

بوديم، به من واقعا ثابت شد كه اينها جنايت 

قشر . مردم ايران اصال اينها را قبول ندارند. كارند

جوان جامعه كه اينها را اصال نمي شناسند، 

اونهايي كه مي شناختند فحش مي دادند، مي 

. گفتند كه در جنگ ايران و عراق خيانت كردند

 شد چون چهارده سال ما خودمان باورمان نمي

در عراق با دنياي بيرون ارتباط نداشيم، توئيتر و 

فيس بوك و يوتيوب و كال اينترنت نمي دونستم 

  چيست، واقعا داستان چيه؟

من خودم اين مدتي كه جدا شدم مشغول 

مثال در يوتيوب كليپ هفت گناه . مطالعه هستم

 به همه هموطنان   .نا بخشودني را ديدم

ه كه هفت گناه نابخشودني را ببينند پيشنهادم اين

كه اين فرقه چه خيانت ها و جنايت هايي در 

باور . طول اين ساليان در حق مردم ايران كرده

اون مهدي ابريشمچي يكي از اون . نكردنيه

آدماي لمپن و بسيار مزور و دروغگو مدعي شده 

در حالي كه در . كه اين فرقه مستقل و مردميه

ه نابخشودني با سندهاي همان كليپ هفت گنا

بسيار موثق و محكم تمام اسناد خيانتهايشان 

هست كه چطور اطالعات جنگ را به ديكتاتور 

سابق عراق صدام حسين مي فروختند و به مردم 

  .ايران از پشت خنجر مي زدند

فرقه تروريستي رجوي به هيچ عنوان پايگاه 

االن هم كه از . اجتماعي در بين مردم ايران ندارد

       طريق فضاي مجازي در آلباني دارند فعاليت

مي كنند، مردم فحش مي دهند و از اين سازمان 

يكي از موارد ديگري كه بود هر شب از . متنفرند

ساعت هفت الي هشت به مدت يك ساعت 

دستور تشكيالتي داده بودند كه همه بايد 

اكانتهاي توئيتري مريم رجوي رو راس يك 

نتهاي قالبي كه هر نفر چند ساعت، با همان اكا

تا داشت، اليك و فالو مي كرديم تا در ترند 

البته اينها هيچ وقت در ترند   .جهاني باال برود

نكته اين بود . جهاني باال نرفتند و اول هم نشدند

كه حتي به لحاظ فني هم اين را نمي توانستند 

بفهمند و تشخيص بدهند كه اين كارشون نقض 

 از طرف توئيتر تمام حسابهاي قوانين توئيتره و

چون همه در يك زمان . مقر مفيد بسته شد

بندي آمديم اكانتهاي مريم رجوي را اليك و فالو 

  .مي كرديم

اين حمايت اجتماعيه گسترده كه فرقه 

اجتماعي وجود حمايت . مدعي آنست دروغه

االن هم در باتالق . پايگاه مردمي ندارند. نداره

آلباني گير افتادن و هر روز بر شمار فرارها از فرقه 

افزوده مي شه و به طور اتو ديناميك روند 

آلباني مدفن تاريخي . فروپاشي را طي مي كنند

فرقه رجوي خواهد شد و در آينده بسيار نزديك 

به مردم ايران حساب سران جنايتكار فرقه بايد 

  .خيانت هاشون رو پس بدهند

 

وضعيت رو به اضمحالل فرقه رجوي با 

گرايش اعضاء آن به جدايي، روز به روز وخيم تر 

 راه حل موقت 3مي شود و البته كه طرح اشرف 

  .اين شرايط رجوي هاست

 اعضاء   ريزش چشمگير و غافل گير كننده

از پيكره نيمه جان فرقه رجوي، جرقه ي 

در فكر سركردگان تجديد قوا و تغيير نسل را 

اين فرقه زد و لذا طبيعي است آن ها مقرشان 

را به محلي پرت و دور از دسترس انتقال 

  .دهند

مقر فعلي رجوي شامل افرادي است كه ديگر 

اميدي به بيرون ندارند و جوري پرورش يافتند 

در شرايط . كه از فضاي آزاد بيرون مي ترسند

ي آن فعلي كل دارايي رجوي همين هاست و برا

كه چشم و گوششان باز نشود مجبور است آن ها 

  .را در فضايي مشابه اشرف و ليبرتي اسكان دهد

حال اين جا به جايي كمي شرايط را براي 

دسترسي خانواده ها به عزيزانشان سخت مي 

كند كه البته نيازمند چاره انديشي مسئولين و 

  .خانواده هاست

 اما زنگ خطر ماجرا اينجاست كه احتماال

رجوي ها با انتقال به مكان قرون وسطايي قصد 

تغيير نسل داشته باشند و با فريب هواداران خارج 

كشور همان باليي را به سرشان بياورند كه بيش 

از سه دهه، بر سر خانواده هايي همچون انجمن 

  .نجاتي ها آورد

اگرچه خانواده هايي در كشور هاي اروپايي و 

قه رجوي گوش به آمريكايي با فريب و پول فر

زنگ هستند تا روانه آكسيون ها و تجمعات 

مضحك اين فرقه شوند اما بايد بدانند با رقم 

 سرنوشت تلخي در انتظارشان 3خوردن اشرف 

فرقه رجوي پول مفت به كسي نمي دهد و . است

  . فرزندان آن ها را هدف قرار خواهد داد3اشرف 

دارد و فرقه رجوي نياز به تامين اعضاء تازه نفس 

  .اين اعضاء را از خانواده ي شما ها تامين مي كند

بدنيست اين خانواده ها نگاهي به سرنوشت 

سميه محمدي بكنند و ببينند چطور فرقه 

رجوي اين دختر را در نوجواني فريب دادند و 

  .خانواده اش را عذاب

بدنيست آن ها ثريا عبداللهي ها، نرگس 

مد نظر داشته بهشتي ها و خواهران ايرانپور را 

باشند تا از فريب فرقه منفور و فريبكار رجوي در 

  .امان بمانند

خانواده هاي انجمن نجات كه در اين سال ها 

مورد ظلم فرقه رجوي قرار گرفته اند همه 

معترض به انتقال عزيزانشان به مكان جديد 

هستند و دليلش پيش بيني جنايت هولناك 

ن اعتراضات پيش روست و البته در واكنش به اي

انتظار مي رود، فرقه رجوي مانند هميشه نگراني 

و اعتراض خانواده ها را سوز و گداز، ترس و 

تحليل هاي احمقانه ي اين چنين تفسير كنند 

اما تكليف خانواده هاي انجمن نجات عالوه بر 

آزادي عزيزانشان، پيشگيري از فريب و اسير 

شدن ساير هموطنان است، ولو آن كه رجوي 

فسيرهاي خودش را داشته باشد هزاران انگ و ت

  .برچسب به آن ها بزند

  انجمن نجات مركز سيستان و بلوچستان

  خانواده هاي انجمن نجات در اين سال ها

    اند  مورد ظلم فرقه رجوي قرار گرفته

 بود كـه در     ني ا ادي فرقه ش  ني ا يهاي از ترفندها و حقه باز     يكي �

 و تلگـرام  تري كه در توئيي اكانتها و حسابهاني تمام ا ي مجاز يفضا

ـ ي حقتي شخصكي اكانت ها يعني.  بود يداشتند همه آنها قالب     يق

به مـا گفتـه بودنـد       .  نداشت ي واقع تي كرد و هو   ي نم يندگيرا نما 

 يحاال علت چ  . يتلگرام داشته باش   و   تري اكانت توئ  ني چند يتونيم

 كه  يطبق همان برنامه ا   . مي دانست ي نم ليما اوا . بود؟ علتش جالبه  

  مي بردي مشيگفته بودند خط كار را پ

ـ  در   تري در تـوئ   ي از مدت كوتاه   بعد ـ  د ي نقطـه ا   كي  تمـام   ميدي

.  كردنـد زشي كه به ما وصل بودند شروع به ري و كسان مانيفالورها

   بود؟ يحاال علت چ
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يعني دوز مجاهدي . مجاهدي داشته باشه

ساده تر بگويم رنگ . خودتان را پائين بياوريد

ما واقعا ذهنمان درگير تناقض . عوض كنيد

مان بود كه چرا مگر ما حرف حق نمي زنيم؟ 

ر مدعي نيستيم كه حقيم؟ چرا بايد به مگ

هموطنانمان دروغ بگيم و با هويت غير 

هويت مجاهدي كه رو . مجاهدي وارد بشيم

مي شد مي ديديم نميشه همه نيروها ريزش 

مسئولين فرقه هم گفته بودند نگيد . مي كنند

  .حتي آنرا مرز سرخ كرده بودند. مجاهديم

شته رفته رفته متوجه شديم كه فرقه در گذ

هموطنان سوالهايي مي . جنايتهايي كرده است

وقتي هم ما به باال اين سواالت را منتقل . كنند

مي كرديم مسئولين فرقه ميگفتند كه اشكال 

نداره چون مردم در فضاي اختناق هستند و با ما 

آشنايي ندارند، طبيعتا نمي توانند درك درستي 

  .از اين سازمان داشته باشند

ا بگويم كه همش حقه بازي مي خواهم اين ر

باور بفرماييد حمايت اجتماعي . و شارالتانيسم بود

گسترده كه فرقه رجوي مدعي آن است همه آن 

حافظه تاريخي مردم ايران تمام . كشك و پوشاله

خيانتها و جنايت هايي كه اين فرقه و رهبريش 

مريم رجوي و مسعود ملعون كرده را از ياد 

جا دست اندر كار مستقيم ما كه اين. نخواهند برد

بوديم، به من واقعا ثابت شد كه اينها جنايت 

قشر . مردم ايران اصال اينها را قبول ندارند. كارند

جوان جامعه كه اينها را اصال نمي شناسند، 

اونهايي كه مي شناختند فحش مي دادند، مي 

. گفتند كه در جنگ ايران و عراق خيانت كردند

 شد چون چهارده سال ما خودمان باورمان نمي

در عراق با دنياي بيرون ارتباط نداشيم، توئيتر و 

فيس بوك و يوتيوب و كال اينترنت نمي دونستم 

  چيست، واقعا داستان چيه؟

من خودم اين مدتي كه جدا شدم مشغول 

مثال در يوتيوب كليپ هفت گناه . مطالعه هستم

 به همه هموطنان   .نا بخشودني را ديدم

ه كه هفت گناه نابخشودني را ببينند پيشنهادم اين

كه اين فرقه چه خيانت ها و جنايت هايي در 

باور . طول اين ساليان در حق مردم ايران كرده

اون مهدي ابريشمچي يكي از اون . نكردنيه

آدماي لمپن و بسيار مزور و دروغگو مدعي شده 

در حالي كه در . كه اين فرقه مستقل و مردميه

ه نابخشودني با سندهاي همان كليپ هفت گنا

بسيار موثق و محكم تمام اسناد خيانتهايشان 

هست كه چطور اطالعات جنگ را به ديكتاتور 

سابق عراق صدام حسين مي فروختند و به مردم 

  .ايران از پشت خنجر مي زدند

فرقه تروريستي رجوي به هيچ عنوان پايگاه 

االن هم كه از . اجتماعي در بين مردم ايران ندارد

       طريق فضاي مجازي در آلباني دارند فعاليت

مي كنند، مردم فحش مي دهند و از اين سازمان 

يكي از موارد ديگري كه بود هر شب از . متنفرند

ساعت هفت الي هشت به مدت يك ساعت 

دستور تشكيالتي داده بودند كه همه بايد 

اكانتهاي توئيتري مريم رجوي رو راس يك 

نتهاي قالبي كه هر نفر چند ساعت، با همان اكا

تا داشت، اليك و فالو مي كرديم تا در ترند 

البته اينها هيچ وقت در ترند   .جهاني باال برود

نكته اين بود . جهاني باال نرفتند و اول هم نشدند

كه حتي به لحاظ فني هم اين را نمي توانستند 

بفهمند و تشخيص بدهند كه اين كارشون نقض 

 از طرف توئيتر تمام حسابهاي قوانين توئيتره و

چون همه در يك زمان . مقر مفيد بسته شد

بندي آمديم اكانتهاي مريم رجوي را اليك و فالو 

  .مي كرديم

اين حمايت اجتماعيه گسترده كه فرقه 

اجتماعي وجود حمايت . مدعي آنست دروغه

االن هم در باتالق . پايگاه مردمي ندارند. نداره

آلباني گير افتادن و هر روز بر شمار فرارها از فرقه 

افزوده مي شه و به طور اتو ديناميك روند 

آلباني مدفن تاريخي . فروپاشي را طي مي كنند

فرقه رجوي خواهد شد و در آينده بسيار نزديك 

به مردم ايران حساب سران جنايتكار فرقه بايد 

  .خيانت هاشون رو پس بدهند

 

وضعيت رو به اضمحالل فرقه رجوي با 

گرايش اعضاء آن به جدايي، روز به روز وخيم تر 

 راه حل موقت 3مي شود و البته كه طرح اشرف 

  .اين شرايط رجوي هاست

 اعضاء   ريزش چشمگير و غافل گير كننده

از پيكره نيمه جان فرقه رجوي، جرقه ي 

در فكر سركردگان تجديد قوا و تغيير نسل را 

اين فرقه زد و لذا طبيعي است آن ها مقرشان 

را به محلي پرت و دور از دسترس انتقال 

  .دهند

مقر فعلي رجوي شامل افرادي است كه ديگر 

اميدي به بيرون ندارند و جوري پرورش يافتند 

در شرايط . كه از فضاي آزاد بيرون مي ترسند

ي آن فعلي كل دارايي رجوي همين هاست و برا

كه چشم و گوششان باز نشود مجبور است آن ها 

  .را در فضايي مشابه اشرف و ليبرتي اسكان دهد

حال اين جا به جايي كمي شرايط را براي 

دسترسي خانواده ها به عزيزانشان سخت مي 

كند كه البته نيازمند چاره انديشي مسئولين و 

  .خانواده هاست

 اما زنگ خطر ماجرا اينجاست كه احتماال

رجوي ها با انتقال به مكان قرون وسطايي قصد 

تغيير نسل داشته باشند و با فريب هواداران خارج 

كشور همان باليي را به سرشان بياورند كه بيش 

از سه دهه، بر سر خانواده هايي همچون انجمن 

  .نجاتي ها آورد

اگرچه خانواده هايي در كشور هاي اروپايي و 

قه رجوي گوش به آمريكايي با فريب و پول فر

زنگ هستند تا روانه آكسيون ها و تجمعات 

مضحك اين فرقه شوند اما بايد بدانند با رقم 

 سرنوشت تلخي در انتظارشان 3خوردن اشرف 

فرقه رجوي پول مفت به كسي نمي دهد و . است

  . فرزندان آن ها را هدف قرار خواهد داد3اشرف 

دارد و فرقه رجوي نياز به تامين اعضاء تازه نفس 

  .اين اعضاء را از خانواده ي شما ها تامين مي كند

بدنيست اين خانواده ها نگاهي به سرنوشت 

سميه محمدي بكنند و ببينند چطور فرقه 

رجوي اين دختر را در نوجواني فريب دادند و 

  .خانواده اش را عذاب

بدنيست آن ها ثريا عبداللهي ها، نرگس 

مد نظر داشته بهشتي ها و خواهران ايرانپور را 

باشند تا از فريب فرقه منفور و فريبكار رجوي در 

  .امان بمانند

خانواده هاي انجمن نجات كه در اين سال ها 

مورد ظلم فرقه رجوي قرار گرفته اند همه 

معترض به انتقال عزيزانشان به مكان جديد 

هستند و دليلش پيش بيني جنايت هولناك 

ن اعتراضات پيش روست و البته در واكنش به اي

انتظار مي رود، فرقه رجوي مانند هميشه نگراني 

و اعتراض خانواده ها را سوز و گداز، ترس و 

تحليل هاي احمقانه ي اين چنين تفسير كنند 

اما تكليف خانواده هاي انجمن نجات عالوه بر 

آزادي عزيزانشان، پيشگيري از فريب و اسير 

شدن ساير هموطنان است، ولو آن كه رجوي 

فسيرهاي خودش را داشته باشد هزاران انگ و ت

  .برچسب به آن ها بزند

  انجمن نجات مركز سيستان و بلوچستان

  خانواده هاي انجمن نجات در اين سال ها

    اند  مورد ظلم فرقه رجوي قرار گرفته

 بود كـه در     ني ا ادي فرقه ش  ني ا يهاي از ترفندها و حقه باز     يكي �

 و تلگـرام  تري كه در توئيي اكانتها و حسابهاني تمام ا ي مجاز يفضا

ـ ي حقتي شخصكي اكانت ها يعني.  بود يداشتند همه آنها قالب     يق

به مـا گفتـه بودنـد       .  نداشت ي واقع تي كرد و هو   ي نم يندگيرا نما 

 يحاال علت چ  . يتلگرام داشته باش   و   تري اكانت توئ  ني چند يتونيم

 كه  يطبق همان برنامه ا   . مي دانست ي نم ليما اوا . بود؟ علتش جالبه  

  مي بردي مشيگفته بودند خط كار را پ

ـ  در   تري در تـوئ   ي از مدت كوتاه   بعد ـ  د ي نقطـه ا   كي  تمـام   ميدي

.  كردنـد زشي كه به ما وصل بودند شروع به ري و كسان مانيفالورها

   بود؟ يحاال علت چ
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ما وقتي از عراق اخراج شديم و به آلباني 

كمپ منتقل شديم پنج الي شش ماه كه در 

. بوديم به قسمت آپارتمانهاي مفيد منتقل شديم

بعد از چند ماه سرگرداني فرقه يك سازماندهي 

همه اعضا را جمع كرد و . جديد را شروع كرد

يك گسترش پوشالي كه قبال هم زياد انجام 

دادند را به اسم سيستم روابط عمومي ابالغ 

  .كردند

جالبه كه مسئوالن فرقه مي گفتند كه اسم 

ي و قبلي كه سيستم داخله بود را به كار قديم

بعد ما علت را مي پرسيديم مي گفتند . نبريد

. نگيد داخله برايمان مشكل سياسي پيش مياد

كار اين روابط عمومي تالش براي نيروگيري از 

اين دستگاه به اين شكل بود كه . داخل ايران بود

بعد از يك مدت كه من خودم با توئيتر و تلگرام 

 زمينه فعال بودم با داخل ايران تماس و در اين

با اقشار مختلف براي . ارتباط برقرار مي كرديم

نيرو گيري سعي در ارتباط داشتيم و كاري كه 

  .مسئولين فرقه مي گفتند را انجام مي داديم

بعد از چند ماه كه با هموطنان به شكل هاي 

ناشناس ارتباط داشتيم يك باره يك چيزي در 

چون ساليان طوالني توي . يختذهن ما فرو ر

ذهن و فكر و ضمير ما القا كرده بودند كه يك 

حمايت اجتماعي خيلي قوي، عميق و گسترده 

ولي . اي در بين اقشار مختلف مردم ايران دارد

خيلي زود ما متوجه شديم كه اينها تماما شعر و 

شعاره چون ما خودمان مستقيما دست اندر 

  .كارش بوديم

ا و حقه بازيهاي اين فرقه شياد يكي از ترفنده

اين بود كه در فضاي مجازي تمام اين اكانتها و 

حسابهايي كه در توئيتر و تلگرام داشتند همه آنها 

يعني اكانت ها يك شخصيت حقيقي . قالبي بود

به . را نمايندگي نمي كرد و هويت واقعي نداشت

ما گفته بودند ميتوني چندين اكانت توئيتر و 

حاال علت چي بود؟ علتش . ته باشيتلگرام داش

طبق همان برنامه . ما اوايل نمي دانستيم. جالبه

. اي كه گفته بودند خط كار را پيش مي برديم

بعد از مدت كوتاهي در توئيتر در يك نقطه اي 

ديديم تمام فالورهايمان و كساني كه به ما وصل 

حاال علت چي بود؟ . بودند شروع به ريزش كردند

يي كه خود فرقه آنها را نمايندگي چون ارزشها

مي كرد از بحث هاي ايدئولوژيك و سياسي كه 

با هموطنان مي كرديم مي ديديم كه هموطنان 

   همه فحش و فضيحت بود كه نثار ما و. متنفرند

ما واقعا تعجب مي كرديم كه . فرقه مي كنند

  .خدايا مردم چرا با ما اينطوري تنظيم مي كنند

  ن فرقه اين موضوع راوقتي هم به مسئولي

مي گفتيم پاسخ مي دادند كه اشكال ندارد شما 

اكانتهايي وارد بشويد كه هويت غير با 

  وقتي به اجبار دستور مي دادند 

  ! اليك كنيمصفحات مجازي مريم رجوي را

  حافظه تاريخي مردم ايران، خيانتها و جنايت هاي فرقه رجوي را
   از ياد نخواهد برد

  

 

 

  منوچهر عبدي �

 

 يهر شب از ساعت هفت ال

 ساعت كيهشت به مدت 

 داده بودند يالتيدستور تشك

 ي اكانتهاديكه همه با

 رو راس ي رجومي مريتريتوئ

 ي ساعت، با همان اكانتهاكي

 كه هر نفر چند تا يقالب

   و فالو كيداشت، ال

 ي تا در ترند جهانميكرد يم

 باال برود

درنوشته اي منتشر شده درمطبوعات 

را دارد » نا پهلوان فيالبي« رجوي كه امضاي 

  :مي خوانيم

مردم ايران مصمم هستند و با جان و « 

در مردم ايران . مالشان در پي براندازي هستند

شهرهاي مختلف از كرمانشاه تا مشهد و 

خصوص همشهريهاي دالور قوچانيم تنفر  به

خود را از اين حكومت ضد ايراني اعالم 

  ».كردند

اگر اين آقاي فيالبي از طرف خودش ويا 

معبودش رجوي هاسخن ميگفت ، من ابدا 

درصدد نقد نوشته اش بر نميĤمدم اما حيف كه 

حرف زده ومرا بد ذاتي كرده و ازطرف مردم 

  .ناگزير به پرداختن به موضوع كرد

رهبر عقيدتي تان كارهايي  شما آقاي فيالبي

 را …كرد كه چيزي جزاستبداد، وطن فروشي و

در ذهن كسي متبادر نميكند ورابطه ي 

تشكيالت جهنمي شما با مقوالتي مثل مردم ، 

آزادي وميهن ، رابطه اي غير قابل برپا وتضاد شما 

) آشتي ناپذير ( ت ازنوع آنتاگونيستي با اين مقوال

است وبنابراين صالح شما درعدم دخول دراين 

مقوالت است تا الاقل از گزند قلم هاي تيز 

  !درامان باشيد

باند رجوي و مخالفت با تروريسم، شما كه 

هنوز به ترورهاي خود كه درتاريخ ايران بي نظير 

است ، افتخار ميكنيد ، اداي ضد تروريستي 

  .وردنتان، يكپا مسخره استدرآ

آن تروريسمي كه شما ايران را متهم بدان 

 …ميكنيد ، عين مبارزه با تروريسم درسوريه و 

است واتفاقا يكي ازافتخارات بزرگ ايران هم 

  .همين است

به مرزهاي ايران ) داعش( عشاير انقالبي شما 

رسيده بود و شهر اربيل درمعرض سقوط قرار 

 مانع اين كار شده وخطر داشت كه حضور ايران

بزرگي را ازميان برداشت وآيا شما اين عمل ايران 

  دانيد؟  مي  تروريسم  را 

شما به همراه سلطنت طلب ها وانسان هاي 

نا آگاه ، مدام ازهزينه ي اين اقدامات ضد سلطه 

گري ايران صحبت به عمل ميĤوريد والبته بطور 

ن خائنانه اي هرگز مطرح نميكنيد كه مخارج اي

اقدامات كه براي حفظ امنيت ايران است ، چقدر 

  .است بوده

به نظر آگاهان اقتصادي ، اين مبلغ آنچنان 

ناچيز است كه درارقام بودجه ي ايران نميخواند 

و اثري بر بحران هاي اقتصادي ايران كه 

سال انحطاط تحميل شده ازطرف 400ماحصل 

استعمار است ، نميگذارد و شما به همراه 

يگر كه اين واقعيات را نداند، احمق هركس د

واگر ميداند وبه اعضاي تشكيالت خود   

  .نميگويد، تبهكار است

با اين حساب حرف ازطرف مردم زدن به حد 

كافي احقانه نيست كه اين ناپهلوان چنين كرده 

  .است

  انجمن نجات مركز آذربايجان شرقي

  

  

  

 

   از طرف مردم حرف نزنفيالبيِ ناپهلوانآقاي 
  

  يادداشت از وحيد
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پرتالش و فعال يكي از اسيران فرقه مادر 

تروريستي رجوي با بيان اينكه مسعود رجوي 

تاكيد داشت كه سركرده جنايتكار فرقه 

تروريستي منافقين زنان و دختراني را كه به 

روش خود عقد كرده بود با آرايش كامل به 

هاي ارتش عراق  خوابگاه ارتش آمريكا و بلندپايه

  .فرستاد مي

زاده  مادر اميراصالن حسن» ثريا عبداللهي«

ها  اسير فرقه تروريستي رجوي در مورد سال

انتظار و اعتراض خود در مقابل پادگان اشرف و 

هاي سركردگان گروهك تروريستي  جنايت

اي  عده:  گفت  منافقين عليه زنان اين تشكيالت

ها زن و شوهرهايي بودند كه توسط اين  از اين زن

اي از همان   عدهفرقه تروريستي دزديده شده و

ابتدا در پادگان اشرف نسبت زن و شوهري 

داشتند كه بعدها به دستور طالق اجباري مسعود 

رجوي كه توام با انقالب ايدئولوژي بود از هم جدا 

  .شدند

 تحليلي فراق، وي –به گزارش پايگاه خبري 

ها بدون آموزش نظامي  بعضي از اين زن: ادامه داد

ي از آنها كشته به جنگ فرستاده و عده ا

ها را به اين فرقه  شدند و موقع برگشت زن مي

آوردند و برخي از آنها بايد از  تروريستي مي

  .گرفتند شوهران خود طالق مي

وي در خصوص زمان اجراي حكم طالق 

طالق اجباري زماني اتفاق افتاد كه : اجباري افزود

مسعود رجوي در پي اميال شيطاني خود شيفته 

 در حالي كه مريم رجوي همسر مريم رجوي شد

  .مهدي ابريشمچي بود

مسعود رجوي به : عبداللهي ادامه داد

گويد كه قصد دارد زن او را كه  ابريشمچي مي

آموزش و تجربه خوبي دارد در فاز نظامي با خود 

  .همراه كند بنابراين بايستي از او جدا شود

ها  از زبان خود جداشده: وي تصريح كرد

 مسعود رجوي شيفته مريم شنيدم زماني كه

شود همزمان طالق اجباري نيز در  پليد مي

گيرد كه براساس  پادگان اشرف رويه قانوني مي

  .دادند هايشان را طالق مي آن بايد تمام مردها، زن

مسعود رجوي در همان شبي : وي اضافه كرد

دهد  كه ابريشمچي همسر خود مريم را طالق مي

 خود سفره عقد را دهد فردا صبح به او دستور مي

بچيند و همزمان بعد از خطبه طالق خطبه عقد 

  .كند را جاري مي

مريم : مادر اسير فرقه رجوي تصريح كرد

رجوي به شوراي سركردگي كه بتول سلطاني، 
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  يكي از مادران پرتالش اسيران فرقه رجويثريا عبداللهي، افشاگري 
   از فسادهاي درون فرقه رجوي

  شيرين ترين لحظه ما زماني بود كه اسيران در پادگان اشرف 
  رساندند تا فرار كنند خاردارها مي خود را به پشت سيم

 

  

چماقداران فرقه رجوي از جان كساني كه 

مي خواهند به دنبال زندگي خود بروند چه مي 

خواهند؟ اين اسيران صدايشان به جايي 

نميرسد و تنها ارگانهاي بين امللي و انسانهاي 

 ها مي تواند به كمك اين شريفي همچون شما

از روزي كه ريزش نيرو در فرقه . اسران بشتابد

شدت گرفت و هر روز تعدادي از اسران از اين 

فرقه جدا مي شد، سران فرقه هم به فرماندهي 

مريم دست به كار شد و تيم چماقداران را راه 

اندازي كرد تا با اين كار بتواند با تهديد و كت 

شدن اين ريزش شود و كاري مانع بيشتر تر 

حداقل بتواند تا انتقال اسيران به اشرف سه 

كسي جدا نشود و وقتي كه اين نقل مكان 

 راحت است كه نه صورت گرفت ديگر خيالشان

تنها كسي جدا نمي شود بلكه حتي به ذهنشان 

  .هم نخواهد زد كه جدا شوند

به همين منظور تعدادي از چماقدارانش را به 

ته اند وبا گرفتن فيلم واذيت ها انداخ جان آن

ها را بترسانند اما  كردن سعي مي كنند آن

اند كه روي پاي خود  هايي كه عزم جزم كرده آن

و سرنوشت خودشان را با دستهاي خودشان رقم 

اند هراسي از اين پاچه گيران پاچه خوار  زده

ندارند البته ناگفته نماند كه كميسارياي عالي 

ي حقوق بشري در جريان پناهندگان و سازمانها

باشد لذا  اين تعقيب گريز توسط چماقداران مي

هراس به دلتان راه ندهيد و سرنوشت خودتان را 

رقم بزنيد زيرا ساليان سال همگي تجربه كرديم 

وميدانيم كه عاقبت حرفها وتهديد ها وزندانها 

وشكنجه ها به كجا رسيد هرچند كه الباني عراق 

ر كار نيست طبق نيست وصدام حسيني هم د

آخرين اخبار قرار است كه براي جلوگيري از اين 

اند بايد  ريزشها سران فرقه به اين نتيجه رسيده

فضايي همچون اشرف را به وجود آورد تا 

حكمفرمايي را كه در اشرف يك داشتيم   بتوانيم

را دوباره به دست اوريم بايد كاري كنيم كه كسي 

ين فرقه جدا حتي به ذهنش هم خطور نكند از ا

شود پس تا قبل از اينكه به اشرف سه نقل مكان 

ايد از اين فرقه جدا شده و به دنبال زندگي  نشده

  .شخصي خود برويد

  

  جوالن چماقدارانِ رجوي درتيرانا
  همايون كهزادي �
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مريم سنجابي و زهره ميرباقري اعضاي آن بودند 

ها و دختران در يك  دهد كه تمام زن پيشنهاد مي

زادگان در سالن  ديعنشستي موسوم به نشست ب

  .بديع زادگان حضور يابند

فرداي همان روز در نشست، : وي ادامه داد

مسعود رجوي به دختران و زنان جوان دستور 

هاي ازدواج و گردنبندهاي  دهد تمام حلقه مي

خود را در سيني گذاشته و تقديم مسعود رجوي 

  .كنند و فردا براي نشستي ديگر آماده شوند

رجوي به :  رجوي اظهارداشتمادر اسير فرقه

دهد  ها شامپو و تور سفيد داده و دستور مي زن

كه به حمام رفته و سپس با تور سفيد و كامال 

عريان به نشست بيايند در روز نشست مريم 

كند مسعود  جلوتر از مسعود رجوي حركت مي

رجوي نيز با لباسي راحت و خندان و با كيك 

ه طرف سن  جعبه گردنبد ب950چندين طبقه و 

  .آيد مي

مريم رجوي پشت سر : عبداللهي اضافه كرد

كند در اين حين بتول  مسعود رجوي حركت مي

گويد كه چرا كنار مسعود رجوي  سلطاني مي

گويد اين صندلي  نشينيد و او در پاسخ مي نمي

جاي من نيست اين جا جاي تك تك 

گويد شما ناموس رجوي  شماهاست و به آنها مي

  .به عقد مسعود رجوي دربياييدهستيد و بايد 

تمام زنان و دختران با حالت : وي ادامه داد

لخت و عريان در اين نشست حضور داشتند و در 

گويد سرت  اين حين مريم به مسعود رجوي مي

را بلند و نگاه كن، سركرده اين گروهك 

 «گويد مي) ..انعوذبا( تروريستي موقع نگاه كردن

 نفر از 950 و تمام »تبارك اهللا الحسن الخالقين

زنان را به عقد خود درمي آورد كه اين شب به 

  .شب شين معروف است

پس از خواندن خطبه : عبداللهي تصريح كرد

عقد گردنبندهاي طال را كه دستور داده بود 

عكس خودش را بر روي آن نقش كنند به گردن 

اندازد و سپس شروع به  ها مي دخترها و زن

 سالن بديع زادگان با رقصيدن با آهنگ تند در

  .كنند همان حالت عريان مي

ها ناخواسته  برخي از اين زن: وي ادامه داد

شوند كه در اين بين مسعود رجوي  حامله مي

  .دهد كل زنان و دختران را عقيم كنند دستور مي

پس از آن مسعود : عبداللهي اضافه كرد

رجوي زنان و دختراني را كه به روش خود عقد 

ا آرايش كامل به خوابگاه ارتش آمريكا كرده بود ب

  .فرستاد هاي ارتش عراق مي و بلندپايه

داد كه  رجوي دستور مي: وي تصريح كرد

دختران عطرهايي را استفاده كنند كه مورد 

ها را با يك  هاي آمريكايي بوده و آن عالقه ژنرال

  .فرستاد سگ به خوابگاه آنها مي

 اين فرقه: مادر اسير فرقه رجوي گفت

را رد ) عج(تروريستي همه امامان حتي امام زمان

! من امام زمانم: گويد مي) نعوذباهللا( كرده و رجوي

روزي ظهورخواهم كرد، هركس وارد جلسه 

: گفت شد، بايد با صداي بلند مي رجوي مي

كسي كه قرآن را ! السالم عليك يا مسعود رجوي

تواند  دهد، مسلما مي تفسير و تغيير مي

  .را نابود كندفرزندانمان 

 سال در مقابل 4نزديك : عبداللهي ادامه داد

پادگان اشرف اقامت داشتم، اولين دليل حضورم 

پي  در  اصرار پي ديدن تنها فرزندم بود، دليل بعدي

هايي بود كه فرزندانشان در اين فرقه  خانواده

ها  تروريستي گرفتار شده بودند و وجود خانواده

ود در دل مادران، به صورت دائم نور اميدي ب

خواهران، برادران و فرزندان كه ساليان سال از 

  .خبر بودند گمشده خود بي

ها حضور  زناني در بين خانواده: وي افزود

خبر بودند،   سال از همسرانشان بي30داشتند كه 

 حسرت پدرگفتن بر دلم :گفت فرزندي كه مي

 پدر به خدا :زد  ، دختري صدا مي نشسته است

ز منتظر توست ، برادري كه خواهرش مادرم هنو

عسل به تركيه رفته و ديگر برنگشته بود،  براي ماه

مادري كه فقط با بوي پيراهن، فرزندش را 

شناخت و خواهري كه زبان گفتن نداشت،  مي

الل بود، با علم اشاره و بغض ناتمام در گلو 

فهماند كه تنها برادرش براي زيارت آمده و  مي

، مادر و پدري كه چشم ديدن ديگر برنگشته بود

و پاي رفتن نداشتند، با ويلچر آمده بودند و چون 

هايمان را  گشتند كه ما بچه پروانه به گرد من مي

به خدا ما «گفتند زدند و مي خواهيم، فرياد مي مي

سرباز براي دفاع از وطن فرستاده بوديم، 

و » هاي جنگ گم شدند  سربازهاي ما در جبهه

اش كه هركدام   تحصيلكردهمادري دو فرزند

مهندس مكانيك بودند و براي گردش به تركيه 

  .آمده و ديگر برنگشته بودند

  

ها به  زماني كه خانواده: عبداللهي ادامه داد

خبر،  رفته، منافقين از خدا بي چال  پشت سياه

سنگ و ميلگرد تراشيده شده را به سمتشان 

كردند،  ها را مي پرت و بدترين فحاشي و اهانت

ها و ميلگردها به بدن  ها اين سنگ بعضي وقت

خورد، چنان ناله و فريادي سر   ضعيف آنها مي

ند كه ما خانواده اسيران اين فرقه داد مي

  .تروريستي هستيم

اين : مادر اسير فرقه رجوي اظهارداشت

سرگذشت چهار سال حضور من در عراق براي 

رهايي فرزندم بود، تلخ و شيرين بود، شيرين ما 

زماني بود كه اسيران در پادگان اشرف به هر 

خاردارها  چال و سيم طريقي خود را به پشت سياه

ندند تا فرار كنند و وقتي كه اشك شوق رسا مي

ديدم بهترين لحظه  روي صورت مادر پيري مي

ام بود، ما كوه درديم، نمي دانم كجا بروم و  زندگي

از چه كسي كمك بگيرم؟ چه كسي مرا در اين 

كند و حرفهاي مرا گوش  جامعه قبول مي

  كند؟ مي

هم اكنون اسيران فرقه : وي در پايان گفت 

 آلباني رفته اند و آنجا شرايط رجوي به كشور

بهتري براي رهايي از زنجيرهاي فكري فرقه 

رجوي براي اسيران وجود دارد لذا تمام تالش 

خود را به كار خواهم بست تا روزي كه به ياري 

خداوند رهايي تمام اسيران در فرقه و تنها پسرم 

  .را شاهد باشم

 

اكنون مدتي است كه در خبرها داريم كه 

سران فرقه رجوي مكاني را خارج از شهر كه 

گويا جلوتر از اين محل استقرار نيروهاي 

امريكايي بوده را مشغول آماده سازي هستند تا 

ي باقيمانده شان را به آنجا منتقل بتوانند نيروها

اين مكان قطعا به محلي براي پيشبرد . كنند

اهداف فرقه تبديل خواهد شد و يك اشرف 

ديگر را اين بار در دل آلباني به راه خواهند 

  !انداخت

فرقه رجوي يك فرقه حرفه اي با طرز فكري 

آنها با شستشوي . خشن و عقب مانده است

ا به انسانهايي بي رحم و مغزي افراد خود، آنان ر

خشن و با قابليتهايي كه هر انسان معمولي به 

دليل اينكه يك انسان معمولي با ويژگي هاي 

يك انسان معمولي است، ندارند تبديل خواهند 

آنها ياد مي گيرند كه چطور به يك ربات . كرد

  . تبديل شوند كه كارشان فقط انجام دستور است

خدا بر روي زمين آنها رهبر خود را جانشين 

مي بينند و بدون اينكه از خودشان اراده و يا 

گويد را  اختياري داشته باشند، هر آنچه او مي

  .اجرا مي كنند

 ارتباط   آنها طي ساليان سال در عراق اجازه

افراد خود با دنياي خارج از مناسبات فرقه را 

هرگز نمي دادند و رفتن و ارتباط داشتن با دنياي 

دشان يك مرز سرخ جدي و غير خارج از خو

قابل گذشت بود چرا كه آنان خوب مي دانستند 

كه اگر پاي نيروها به خارج از تشكيالت فرقه باز 

شود، مانند كساني هستند كه بعداز يك عمر 

بودن در غار، نوري و روزنه اي ديده اند و طبيعتا 

ديگر به آن دنياي سياه پشت سر خود باز 

  .نخواهند گشت

به . ان فرقه با اين مسئله مشكل دارند سر  اما

همين دليل دوباره دست به كار شده اند تا 

نيروهايشان را به مكاني دور از جامعه منتقل 

از اين رو براي نجات جان كساني كه . كنند

عمري است در اسارت اين فرقه هستند و ديگر 

آنچنان با اين مناسبات يكي شده اند و آنچنان 

 جهان و دنيا همين مناسبات پذيرفته اند كه كل

سازمان است و بس بايد دست بكار شد و 

كمكشان كرد تا بتوانند با حق و حقوق خودشان 

آشنا شوند و از اين اسارت كشنده نجات پيدا 

  .كنند

در اينجا توجه مسئولين كشور آلباني از وزارت 

كشور و امنيت و خارجه و حتي كميسارياي عالي 

ع مهم و البته سرنوشت پناهندگي را باين موضو

كنم كه هرگز اجازه انتقال اين  ساز جلب مي

چرا كه آنجا . افراد را به آن مكان جهنمي ندهند

را رفته رفته به قبرستاني براي نيروهاي خود 

  .تبديل خواهند كرد

اين افراد حتي اگر هم بخواهند كه درون 

مناسبات سازمان باقي بمانند به اين علت است 

 تصميم گيري براي خودشان را كه ديگر ناي

ندارند و ديگر از بس تحت تاثير شستشوي مغزي 

 آينده اي در خارج از تشكيالت ،قرار داشته اند

لذا اين افراد !  براي خودشان متصور نيستندفرقه

حتي اگر در مناسبات فرقه هم باشند بايستي 

حداقل هر ماه يكبار با نمايندگان صليب سرخ يا 

 پناهندگي مالقات داشته باشند كميسارياي عالي

تا مبادا به دست دار و دسته فرقه رجوي سر به 

  !نيست شوند

 

  افراد در فرقه رجوي ياد مي گيرند كه چطور به يك ربات تبديل شوند
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مريم سنجابي و زهره ميرباقري اعضاي آن بودند 

ها و دختران در يك  دهد كه تمام زن پيشنهاد مي

زادگان در سالن  ديعنشستي موسوم به نشست ب

  .بديع زادگان حضور يابند

فرداي همان روز در نشست، : وي ادامه داد

مسعود رجوي به دختران و زنان جوان دستور 

هاي ازدواج و گردنبندهاي  دهد تمام حلقه مي

خود را در سيني گذاشته و تقديم مسعود رجوي 

  .كنند و فردا براي نشستي ديگر آماده شوند

رجوي به :  رجوي اظهارداشتمادر اسير فرقه

دهد  ها شامپو و تور سفيد داده و دستور مي زن

كه به حمام رفته و سپس با تور سفيد و كامال 

عريان به نشست بيايند در روز نشست مريم 

كند مسعود  جلوتر از مسعود رجوي حركت مي

رجوي نيز با لباسي راحت و خندان و با كيك 

ه طرف سن  جعبه گردنبد ب950چندين طبقه و 

  .آيد مي

مريم رجوي پشت سر : عبداللهي اضافه كرد

كند در اين حين بتول  مسعود رجوي حركت مي

گويد كه چرا كنار مسعود رجوي  سلطاني مي

گويد اين صندلي  نشينيد و او در پاسخ مي نمي

جاي من نيست اين جا جاي تك تك 

گويد شما ناموس رجوي  شماهاست و به آنها مي

  .به عقد مسعود رجوي دربياييدهستيد و بايد 

تمام زنان و دختران با حالت : وي ادامه داد

لخت و عريان در اين نشست حضور داشتند و در 

گويد سرت  اين حين مريم به مسعود رجوي مي

را بلند و نگاه كن، سركرده اين گروهك 

 «گويد مي) ..انعوذبا( تروريستي موقع نگاه كردن

 نفر از 950 و تمام »تبارك اهللا الحسن الخالقين

زنان را به عقد خود درمي آورد كه اين شب به 

  .شب شين معروف است

پس از خواندن خطبه : عبداللهي تصريح كرد

عقد گردنبندهاي طال را كه دستور داده بود 

عكس خودش را بر روي آن نقش كنند به گردن 

اندازد و سپس شروع به  ها مي دخترها و زن

 سالن بديع زادگان با رقصيدن با آهنگ تند در

  .كنند همان حالت عريان مي

ها ناخواسته  برخي از اين زن: وي ادامه داد

شوند كه در اين بين مسعود رجوي  حامله مي

  .دهد كل زنان و دختران را عقيم كنند دستور مي

پس از آن مسعود : عبداللهي اضافه كرد

رجوي زنان و دختراني را كه به روش خود عقد 

ا آرايش كامل به خوابگاه ارتش آمريكا كرده بود ب

  .فرستاد هاي ارتش عراق مي و بلندپايه

داد كه  رجوي دستور مي: وي تصريح كرد

دختران عطرهايي را استفاده كنند كه مورد 

ها را با يك  هاي آمريكايي بوده و آن عالقه ژنرال

  .فرستاد سگ به خوابگاه آنها مي

 اين فرقه: مادر اسير فرقه رجوي گفت

را رد ) عج(تروريستي همه امامان حتي امام زمان

! من امام زمانم: گويد مي) نعوذباهللا( كرده و رجوي

روزي ظهورخواهم كرد، هركس وارد جلسه 

: گفت شد، بايد با صداي بلند مي رجوي مي

كسي كه قرآن را ! السالم عليك يا مسعود رجوي

تواند  دهد، مسلما مي تفسير و تغيير مي

  .را نابود كندفرزندانمان 

 سال در مقابل 4نزديك : عبداللهي ادامه داد

پادگان اشرف اقامت داشتم، اولين دليل حضورم 

پي  در  اصرار پي ديدن تنها فرزندم بود، دليل بعدي

هايي بود كه فرزندانشان در اين فرقه  خانواده

ها  تروريستي گرفتار شده بودند و وجود خانواده

ود در دل مادران، به صورت دائم نور اميدي ب

خواهران، برادران و فرزندان كه ساليان سال از 

  .خبر بودند گمشده خود بي

ها حضور  زناني در بين خانواده: وي افزود

خبر بودند،   سال از همسرانشان بي30داشتند كه 

 حسرت پدرگفتن بر دلم :گفت فرزندي كه مي

 پدر به خدا :زد  ، دختري صدا مي نشسته است

ز منتظر توست ، برادري كه خواهرش مادرم هنو

عسل به تركيه رفته و ديگر برنگشته بود،  براي ماه

مادري كه فقط با بوي پيراهن، فرزندش را 

شناخت و خواهري كه زبان گفتن نداشت،  مي

الل بود، با علم اشاره و بغض ناتمام در گلو 

فهماند كه تنها برادرش براي زيارت آمده و  مي

، مادر و پدري كه چشم ديدن ديگر برنگشته بود

و پاي رفتن نداشتند، با ويلچر آمده بودند و چون 

هايمان را  گشتند كه ما بچه پروانه به گرد من مي

به خدا ما «گفتند زدند و مي خواهيم، فرياد مي مي

سرباز براي دفاع از وطن فرستاده بوديم، 

و » هاي جنگ گم شدند  سربازهاي ما در جبهه

اش كه هركدام   تحصيلكردهمادري دو فرزند

مهندس مكانيك بودند و براي گردش به تركيه 

  .آمده و ديگر برنگشته بودند

  

ها به  زماني كه خانواده: عبداللهي ادامه داد

خبر،  رفته، منافقين از خدا بي چال  پشت سياه

سنگ و ميلگرد تراشيده شده را به سمتشان 

كردند،  ها را مي پرت و بدترين فحاشي و اهانت

ها و ميلگردها به بدن  ها اين سنگ بعضي وقت

خورد، چنان ناله و فريادي سر   ضعيف آنها مي

ند كه ما خانواده اسيران اين فرقه داد مي

  .تروريستي هستيم

اين : مادر اسير فرقه رجوي اظهارداشت

سرگذشت چهار سال حضور من در عراق براي 

رهايي فرزندم بود، تلخ و شيرين بود، شيرين ما 

زماني بود كه اسيران در پادگان اشرف به هر 

خاردارها  چال و سيم طريقي خود را به پشت سياه

ندند تا فرار كنند و وقتي كه اشك شوق رسا مي

ديدم بهترين لحظه  روي صورت مادر پيري مي

ام بود، ما كوه درديم، نمي دانم كجا بروم و  زندگي

از چه كسي كمك بگيرم؟ چه كسي مرا در اين 

كند و حرفهاي مرا گوش  جامعه قبول مي

  كند؟ مي

هم اكنون اسيران فرقه : وي در پايان گفت 

 آلباني رفته اند و آنجا شرايط رجوي به كشور

بهتري براي رهايي از زنجيرهاي فكري فرقه 

رجوي براي اسيران وجود دارد لذا تمام تالش 

خود را به كار خواهم بست تا روزي كه به ياري 

خداوند رهايي تمام اسيران در فرقه و تنها پسرم 

  .را شاهد باشم

 

اكنون مدتي است كه در خبرها داريم كه 

سران فرقه رجوي مكاني را خارج از شهر كه 

گويا جلوتر از اين محل استقرار نيروهاي 

امريكايي بوده را مشغول آماده سازي هستند تا 

ي باقيمانده شان را به آنجا منتقل بتوانند نيروها

اين مكان قطعا به محلي براي پيشبرد . كنند

اهداف فرقه تبديل خواهد شد و يك اشرف 

ديگر را اين بار در دل آلباني به راه خواهند 

  !انداخت

فرقه رجوي يك فرقه حرفه اي با طرز فكري 

آنها با شستشوي . خشن و عقب مانده است

ا به انسانهايي بي رحم و مغزي افراد خود، آنان ر

خشن و با قابليتهايي كه هر انسان معمولي به 

دليل اينكه يك انسان معمولي با ويژگي هاي 

يك انسان معمولي است، ندارند تبديل خواهند 

آنها ياد مي گيرند كه چطور به يك ربات . كرد

  . تبديل شوند كه كارشان فقط انجام دستور است

خدا بر روي زمين آنها رهبر خود را جانشين 

مي بينند و بدون اينكه از خودشان اراده و يا 

گويد را  اختياري داشته باشند، هر آنچه او مي

  .اجرا مي كنند

 ارتباط   آنها طي ساليان سال در عراق اجازه

افراد خود با دنياي خارج از مناسبات فرقه را 

هرگز نمي دادند و رفتن و ارتباط داشتن با دنياي 

دشان يك مرز سرخ جدي و غير خارج از خو

قابل گذشت بود چرا كه آنان خوب مي دانستند 

كه اگر پاي نيروها به خارج از تشكيالت فرقه باز 

شود، مانند كساني هستند كه بعداز يك عمر 

بودن در غار، نوري و روزنه اي ديده اند و طبيعتا 

ديگر به آن دنياي سياه پشت سر خود باز 

  .نخواهند گشت

به . ان فرقه با اين مسئله مشكل دارند سر  اما

همين دليل دوباره دست به كار شده اند تا 

نيروهايشان را به مكاني دور از جامعه منتقل 

از اين رو براي نجات جان كساني كه . كنند

عمري است در اسارت اين فرقه هستند و ديگر 

آنچنان با اين مناسبات يكي شده اند و آنچنان 

 جهان و دنيا همين مناسبات پذيرفته اند كه كل

سازمان است و بس بايد دست بكار شد و 

كمكشان كرد تا بتوانند با حق و حقوق خودشان 

آشنا شوند و از اين اسارت كشنده نجات پيدا 

  .كنند

در اينجا توجه مسئولين كشور آلباني از وزارت 

كشور و امنيت و خارجه و حتي كميسارياي عالي 

ع مهم و البته سرنوشت پناهندگي را باين موضو

كنم كه هرگز اجازه انتقال اين  ساز جلب مي

چرا كه آنجا . افراد را به آن مكان جهنمي ندهند

را رفته رفته به قبرستاني براي نيروهاي خود 

  .تبديل خواهند كرد

اين افراد حتي اگر هم بخواهند كه درون 

مناسبات سازمان باقي بمانند به اين علت است 

 تصميم گيري براي خودشان را كه ديگر ناي

ندارند و ديگر از بس تحت تاثير شستشوي مغزي 

 آينده اي در خارج از تشكيالت ،قرار داشته اند

لذا اين افراد !  براي خودشان متصور نيستندفرقه

حتي اگر در مناسبات فرقه هم باشند بايستي 

حداقل هر ماه يكبار با نمايندگان صليب سرخ يا 

 پناهندگي مالقات داشته باشند كميسارياي عالي

تا مبادا به دست دار و دسته فرقه رجوي سر به 

  !نيست شوند

 

  افراد در فرقه رجوي ياد مي گيرند كه چطور به يك ربات تبديل شوند
   عباسي–يادداشت از الف  �
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پرتالش و فعال يكي از اسيران فرقه مادر 

تروريستي رجوي با بيان اينكه مسعود رجوي 

تاكيد داشت كه سركرده جنايتكار فرقه 

تروريستي منافقين زنان و دختراني را كه به 

روش خود عقد كرده بود با آرايش كامل به 

هاي ارتش عراق  خوابگاه ارتش آمريكا و بلندپايه

  .فرستاد مي

زاده  مادر اميراصالن حسن» ثريا عبداللهي«

ها  اسير فرقه تروريستي رجوي در مورد سال

انتظار و اعتراض خود در مقابل پادگان اشرف و 

هاي سركردگان گروهك تروريستي  جنايت

اي  عده:  گفت  منافقين عليه زنان اين تشكيالت

ها زن و شوهرهايي بودند كه توسط اين  از اين زن

اي از همان   عدهفرقه تروريستي دزديده شده و

ابتدا در پادگان اشرف نسبت زن و شوهري 

داشتند كه بعدها به دستور طالق اجباري مسعود 

رجوي كه توام با انقالب ايدئولوژي بود از هم جدا 

  .شدند

 تحليلي فراق، وي –به گزارش پايگاه خبري 

ها بدون آموزش نظامي  بعضي از اين زن: ادامه داد

ي از آنها كشته به جنگ فرستاده و عده ا

ها را به اين فرقه  شدند و موقع برگشت زن مي

آوردند و برخي از آنها بايد از  تروريستي مي

  .گرفتند شوهران خود طالق مي

وي در خصوص زمان اجراي حكم طالق 

طالق اجباري زماني اتفاق افتاد كه : اجباري افزود

مسعود رجوي در پي اميال شيطاني خود شيفته 

 در حالي كه مريم رجوي همسر مريم رجوي شد

  .مهدي ابريشمچي بود

مسعود رجوي به : عبداللهي ادامه داد

گويد كه قصد دارد زن او را كه  ابريشمچي مي

آموزش و تجربه خوبي دارد در فاز نظامي با خود 

  .همراه كند بنابراين بايستي از او جدا شود

ها  از زبان خود جداشده: وي تصريح كرد

 مسعود رجوي شيفته مريم شنيدم زماني كه

شود همزمان طالق اجباري نيز در  پليد مي

گيرد كه براساس  پادگان اشرف رويه قانوني مي

  .دادند هايشان را طالق مي آن بايد تمام مردها، زن

مسعود رجوي در همان شبي : وي اضافه كرد

دهد  كه ابريشمچي همسر خود مريم را طالق مي

 خود سفره عقد را دهد فردا صبح به او دستور مي

بچيند و همزمان بعد از خطبه طالق خطبه عقد 

  .كند را جاري مي

مريم : مادر اسير فرقه رجوي تصريح كرد

رجوي به شوراي سركردگي كه بتول سلطاني، 
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  يكي از مادران پرتالش اسيران فرقه رجويثريا عبداللهي، افشاگري 
   از فسادهاي درون فرقه رجوي

  شيرين ترين لحظه ما زماني بود كه اسيران در پادگان اشرف 
  رساندند تا فرار كنند خاردارها مي خود را به پشت سيم

 

  

چماقداران فرقه رجوي از جان كساني كه 

مي خواهند به دنبال زندگي خود بروند چه مي 

خواهند؟ اين اسيران صدايشان به جايي 

نميرسد و تنها ارگانهاي بين امللي و انسانهاي 

 ها مي تواند به كمك اين شريفي همچون شما

از روزي كه ريزش نيرو در فرقه . اسران بشتابد

شدت گرفت و هر روز تعدادي از اسران از اين 

فرقه جدا مي شد، سران فرقه هم به فرماندهي 

مريم دست به كار شد و تيم چماقداران را راه 

اندازي كرد تا با اين كار بتواند با تهديد و كت 

شدن اين ريزش شود و كاري مانع بيشتر تر 

حداقل بتواند تا انتقال اسيران به اشرف سه 

كسي جدا نشود و وقتي كه اين نقل مكان 

 راحت است كه نه صورت گرفت ديگر خيالشان

تنها كسي جدا نمي شود بلكه حتي به ذهنشان 

  .هم نخواهد زد كه جدا شوند

به همين منظور تعدادي از چماقدارانش را به 

ته اند وبا گرفتن فيلم واذيت ها انداخ جان آن

ها را بترسانند اما  كردن سعي مي كنند آن

اند كه روي پاي خود  هايي كه عزم جزم كرده آن

و سرنوشت خودشان را با دستهاي خودشان رقم 

اند هراسي از اين پاچه گيران پاچه خوار  زده

ندارند البته ناگفته نماند كه كميسارياي عالي 

ي حقوق بشري در جريان پناهندگان و سازمانها

باشد لذا  اين تعقيب گريز توسط چماقداران مي

هراس به دلتان راه ندهيد و سرنوشت خودتان را 

رقم بزنيد زيرا ساليان سال همگي تجربه كرديم 

وميدانيم كه عاقبت حرفها وتهديد ها وزندانها 

وشكنجه ها به كجا رسيد هرچند كه الباني عراق 

ر كار نيست طبق نيست وصدام حسيني هم د

آخرين اخبار قرار است كه براي جلوگيري از اين 

اند بايد  ريزشها سران فرقه به اين نتيجه رسيده

فضايي همچون اشرف را به وجود آورد تا 

حكمفرمايي را كه در اشرف يك داشتيم   بتوانيم

را دوباره به دست اوريم بايد كاري كنيم كه كسي 

ين فرقه جدا حتي به ذهنش هم خطور نكند از ا

شود پس تا قبل از اينكه به اشرف سه نقل مكان 

ايد از اين فرقه جدا شده و به دنبال زندگي  نشده

  .شخصي خود برويد

  

  جوالن چماقدارانِ رجوي درتيرانا
  همايون كهزادي �
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با نگاهي گذرا به نقش فعال و خستگي ناپذير 
مجموعه خانواده ها در تحصن جلوي قرارگاه 

راق به مدت قريب به چهار اشرف در كشور ع
سال، كه نهايتاً منجر به تعطيلي قرارگاه گرديد 
مي توان ادعا نمود كه كارسازترين اهرم حقوق 
بشري عليه فرقه رجوي همين خانواده ها هستند 
كه تشكيالت رجوي به هيچ وجه جلودار آن ها 

  .نخواهد بود
دانشمندان حوزه مطالعات فرقه اي و فعاالن 

رفدار حقوق خانواده متفق القول ضد فرقه و ط
هستند كه خانواده باطل السحر جادوي فرقه و 

  .مغزشويي است
فرقه رجوي طي سال هاي قبل از فروپاشي 
قرارگاه اشرف، در نشست هاي تشكيالتي، با زدن 
برچسب و اهانت هاي فراوان درصدد بود تا بتواند 
احساس و عاطفه ي خانواده ها را از اذهان 

خانواده را مورد .  وابستگانشان بزدايدفرزندان و
اهانت و لعنت قرار مي داد و دشمن بچه ها 
قلمداد مي نمود غافل از اين كه احساس و عاطفه 
بين خانواده و فرزند مقوله اي استوار و ريشه دار 
  .است كه قلب هر انسان سالمي براي آن مي تپد

خانواده ها تنها سرمايه هايي هستند كه 
ركره هاي دنياي شيطاني و توانستند ك

هجمه . وحشتناك قلعه اشرف را پايين بكشند
هاي صداي پر تالطم خانواده ها از بلندگوهاي 
مستقر شده جلوي قرارگاه اشرف، كارساز واقع 
شد و همه فرزندان را با يك اتصال عاطفي به 
خانواده ها مرتبط ساخت و شاهد بوديم كه تعداد 

خانواده و نفرت از فرقه زيادي از افراد با انگيزه 
كمپ ليبرتي به .رجوي، از تشكيالت جدا شدند

، نتوانست در مقابل اراده پوالدين 2عنوان اشرف 
خانواده ها دوام بياورد و فرقه رجوي را وادار نمود 
تا با ترك اردوگاه موقت ليبرتي از عراق خارج 

استقامت خانواده ها در عراق، ثمره جدايي .شوند
ن آن ها در آلباني را فراهم نمود به انبوه فرزندا

حدي كه دسته هاي جداشده ها از تشكيالت 
  .بسيار زياد و غير قابل تصور مي باشد

سران فرقه رجوي با هزاران دست و پا زدن و 
 در آلباني، در واقع پايان 3ايجاد قرارگاه اشرف 

  .حيات خود را رقم مي زنند
شرايط اگر چه فعالً به علت ممانعت ها و نبود 

الزم، حضور خانواده ها در آلباني ميسر نمي باشد 
ولي ريشه ي پيوند فرزندان با خانواده هايشان 
چنان مستحكم است كه وجود خانواده هاي خود 
را در آلباني حس مي كنند و در تالشند تا هر 

  .چه زودتر به خانواده هايشان وصل شوند
الزم به ذكر است كه در حال حاضر انبوه 

گان در كشور آلباني به خوبي جاي خالي جداشد
خانواده ها را پر كرده و به بالي جان فرقه تبديل 

انبوه تماس ها و ابراز اشتياق به حدي .گرديده اند
رسيده كه فرقه رجوي تمام امكانات تماس نفرات 
با خانواده هايشان از قبيل موبايل و اينترنت را از 

ز آن كه دسترس آن ها خارج نموده است، غافل ا
در اين مسأله موفق نبوده و تهيه موبايل و مخفي 
  .كردن آن در دستور كار نفرات قرار گرفته است

 به شدت 3نفرات از رفتن به محل جديد اشرف 
نگران و منزجر هستند و آن تعداد هم كه با 
پذيرفتن تعهدنامه حاضر به حضور در قرارگاه 

  شده اند، نيروهايي هستند كه اكثرا3ًاشرف 
مخالف ديدگاه هاي فرقه اي و تروريستي رجوي 

هستند و به اجبار و با ناآگاهي از شرايط آزاد و باز 
بيرون، جرأت انتخاب آزاد و رهايي را ندارند و از 
آينده ي آن وحشت دارند اما ديري نخواهد پاييد 
كه شاهد جدايي كامل فرزندان از چنگال 

  .شيطاني فرقه رجوي خواهيم بود
 به حق خانواده ها نسبت به مطالبات

فرزندانشان، چيزي نيست كه قابل فراموشي باشد 
و كميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان 
  :در آلباني موظف به فراهم نمودن آن مي باشد

   ديدار خانواده ها با فرزندانشان در آلباني- 1
 امكان برقراري تماس هاي تلفني و اينترنتي - 2

  بين آن ها
ت هاي حقوقي عليه فرقه به منظور  شكاي- 3

  فنا نشدن عمر فرزندان
 جلوگيري دولت آلباني از راه اندازي - 4

  قرارگاه جديد فرقه اي در آن كشور
 فراهم نمودن حق انتخاب آزاد و تعيين - 5

  سرنوشت انسان هاي اسير در قرارگاه
 تعيين سرنوشت و برخوردار شدن از - 6

  اي اروپاييحقوق پناهندگي و اقامت در كشوره
 آزاد شدن فرزندان از مناسبات و برنامه هاي - 7

  اجباري فرقه اي در كشور آلباني
 انجمن نجات مركز تهران
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  فراموشي باشدمطالبات به حق خانواده ها چيزي نيست كه قابل

 

  :فاضل فرهادي، يكي از جدا شده هاي فرقه رجوي

   رجوي و سرانش مثل برده از ما بيگاري مي كشيدند
 

يكي از جدا شدگان فرقه رجوي در دفتر 
حضور ) اراك ( انجمن نجات استان مركزي 

ات گذشته خود در فرقه رجوي يافت و از خاطر
  .سخن گفت

 تحليلي فراق، –به گزارش پايگاه خبري 

چه خاطرات بدي را :فاضل فرهادي اظهار داشت
  .در فرقه رجوي پشت سر گذاشتيم

رجوي و سرانش به ما بد كردند و : وي افزود
مثل برده از ما بيگاري مي كشيدند، بايستي اين 

ماهيت آن براي فرقه را هر چه بيشتر افشا كرد تا 

  .همه گان روشن شود
من به زودي خاطرات و : فرهادي گفت

گفتگوي خودم را در رابطه با عملكرد فرقه رجوي 
  .بر روي سايت انجمن درج مي كنم 

  انجمن نجات مركز اراك
 

  يادداشت از محمدي �

  
 

رجوي و سرانش به ما بد كردند و مثل برده از ما بيگاري 

مي كشيدند، بايستي اين فرقه را هر چه بيشتر افشا كرد 

 تا ماهيت آن براي همه گان روشن شود
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يكي از موضوعاتي كه در موردش مي خواهم 
بنويسم تشكيالت از هم پاشيده و وارفته فرقه 

ه و در از زماني كه به آلباني آمد. رجوي مي باشد
مقر مفيد ساكن شديم، افراد تحت يك فشار 

من تا به . بسيار شديد روحي و فكري قرار گرفتند
حال تشكيالت فرقه رجوي را به اين شكل 

بعد از هر نشستي با بچه ها . متالشي نديده بودم
كه صحبت مي كرديم اكثراً به لحاظ فكري به 
قدري تحت فشار بودند كه به قرص هاي آرام 

اه برده و در جيب بيشرنفرات انواع قرص بخش پن
  .هاي اعصاب بود

وقتي با دوستان براي هوا خوري يا گردش 
بيرون مي رفتيم، اكثراً به داروخانه ها براي خريد 
. همين قرص هاي آرام بخش مراجعه مي كردند
خدا لعنت كند رهبران اين فرقه جهنمي را كه 

قرص  نفرات به خاطر اين فشارها به   باعث شدند
  .پناه ببرند

        در مقر مفيد صبح كه از خواب بيدار 
مي شديم، پشت سرهم نشست و كار بود تا 

تماما حرفهاي صد من . دوازده و يك نصف شب
   خوب معلوم است كه. يك غاز و بي سر و ته

سوال . افراد تحت اين فشارها عاصي مي شوند
هم مي كرديم كه آخر ما توي اين آلباني 

 چه كار كنيم؟ تكليف مان چيست؟ ميخواهيم
اين سازمان مي خواهد چه كار كند؟ هيچ جوابي 

  .نمي دادند
من . اين حرفها مرزسرخ بود و پاسخگو نبودند

يادم هست كه يكي از افراد كه اهل كرمانشاه بود، 
عليرغم اينكه فرقه براي بيرون رفتن انواع ضوابط 
را وضع كرده و سختگيري مي كرد و نمي 

ند تكي بيرون برويم و مي بايست با هم گذاشت
يگاني و مسئولمان بيرون مي رفتيم، اما اين بنده 

به او . خدا خودش هم خودش را زنداني كرده بود
مي گفتيم كه خود تشكيالت اتوبوس آورده 
امكانات فراهم كرده كه براي روحيه و رفاه به 

گردش بيرون برويم، اما تعداد زيادي از افراد نمي 
مي گفتند ما . علت را سوال مي كرديم. دآمدن

مي خواهيم از طبيعت و بيرون رفتن لذت ببريم، 
ولي بايد بيست و چهار ساعته براي فرقه توضيح 

  .بدهيم كه در ذهنمان چه مي گذرد
فرقه رجوي در آلباني سيستمي به راه 

حاال اين . »غسل در لحظه«انداخته بود به اسم 
ي گفتند؟ مثال غسل در لحظه چي بود و چي م

شما توي شهر با مسئولت به فروشگاه مي رفتي 

           يا به هر جاي ديگري براي خريد مراجعه 
توي خيابان پنجاه متر به پنجاه متر . مي كردي

         گوشه خيابان جمع مي شديم دور هم و مسئول
  .مي گفت كه خوب بياييد لحظه هايتان را بگوييد

كه توي خيابان يا مثال اين خانم هايي 
فروشگاه يا هر جاي ديگري ديده ايم بايد بگوييم 
كه چه حسي داشتيم و چه خطاي ذهني در اين 
خصوص مرتكب شديم و اعتراف كنيم و طلب 

يا فالن ماشين را ديدي يا فالن . مغفرت نماييم

لباس يا فالن دختر را كه ديدي بگو لحظه ات 
ه ذهنت چه بود و در دستگاه زندگي طلبي چگون

من در دل مي گفتم كه آخر من . خطا رفت
پنجاه و پنج سالم است و خودم دختر و نوه دارم، 

من اصال لحظه اي نداشتم و فكري . خانواده دارم
اما مگر به اينها مي شد گفت كه من . نكردم

بايد يك چيزي به هرحال مي . لحظه اي ندارم
گفتم كه مثال فالن خانم را ديدم و فالن احساس 

  .را داشتم
مي گفتند كه اين را بايد گفت تا با سازمان 

از اين مزخرفات افراد واقعا كالفه . يگانه شد
شده بودند و به همين خاطر بيرون نمي 

بخاطر همين مسائل بود كه ماندن در . آمدند
يعني در . مقر را بر گردش ترجيح مي دادند

همان دستگاه مغزشويي و كنترل ذهن 
راد را هميشه در گير ميخواستند ذهن اف

نگهدارند كه يك لحظه هم به مسائل اصلي تر 
  .و به خانواده فكر نكند

اعمال اين مكانيزم ها موجب مي شد كه 
افرادي هم كه به . افراد كالفه و تحت فشار باشند

قرص پناه مي بردند به خاطر همين كارها و 
فشارهاي ذهني فرقه بود كه خيلي چيزهاي 

افراد روحيه . ماني ها هم هستديگري مانند نافر
در عراق اين همه . باخته و كسل و خسته اند

. زير بمب و موشك باران بودند. بدبختي كشيدند
حاال در آلباني هم با يك شكل و مكانيزم ديگر 
افراد را تحت فشارهاي شديد روحي و ذهني قرار 

  .مي دهند
. افراد از بيرون رفتن و گردش كردن بيزارند

 اين كارها را مي كند كه نفرات فرقه عمدا
فرقه . هميشه تحت فشار باشند و بيرون نروند

رجوي مي گويد كه وقتي شما با دنياي آزاد 
ارتباط برقرار مي كنيد ممكن است هواي زندگي 

فرقه وحشت زيادي از . طلبي به سرتان بزند
ارتباط اعضا با فضاي شهر و دنياي آزاد دارد كه 

رست كرده است، ولي اين غسل لحظه اي را د

آخر نمي شود كه شما براي . افراد كالفه شده اند
 متر افراد دور 50خريد به شهر بروي و بعد هر 

هم جمع بشوند و در گوش هم بخوانند كه مثال 
واقعا . فالن خانم را ديدم و فالن لحظه را داشتم

اين دستگاه و . كه خيلي وقيح و بي شرمند
 فريب كاري براي دكاني كه راه انداختند همه

درگير كردن و كنترل ذهن افراد است كه مبادا 
به اين فكر بيفتند كه فرقه رجوي كال دارد در 
آلباني چه غلطي مي كند و چه استراتژي را 

در حال حاضر فرقه رجوي با .دنبال مي نمايد
. بحران تشكيالتي بي سابقه اي مواجه است

زمان را جدايي در سطوح باال و فرار فرماندهان سا
با مشكالت جدي روبرو ساخته و فروپاشي كامل 

به . فرقه را در چشم انداز نزديك قرار داده است
اميد آزادي همه اسيران دربند فرقه كه اميدوارم 
هر چه زودتر خود را از دست اين فرقه شيطاني 
برهانند و بيش از اين خانواده هاي خود را چشم 

  .انتظار نگذارند
  
 

 

 

  
 

  
. »غسل در لحظه« به راه انداخته بود به اسم يستمي سي در آلبانيفرقه رجو

 شهر با مسئولت ي گفتند؟ مثال شما توي مي بود و چي غسل در لحظه چنيحاال ا
 يتو. ي كردي مراجعه مدي خري برايگري دي به هر جاايي رفتيفروشگاه مبه 
 ي دور هم و مسئول ممي شدي جمع ماباني پنجاه متر به پنجاه متر گوشه خابانيخ

  ديي را بگوتاني لحظه هادييايگفت كه خوب ب
  

 دي بامي ادهي ديگري دي هر جااي فروشگاه اي اباني خي كه تويي خانم هاني امثال
 و مي خصوص مرتكب شدني در اي ذهني و چه خطامي داشتي كه چه حسمييبگو

  ميي و طلب مغفرت نمامياعتراف كن
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يكي از موضوعاتي كه در موردش مي خواهم 
بنويسم تشكيالت از هم پاشيده و وارفته فرقه 

ه و در از زماني كه به آلباني آمد. رجوي مي باشد
مقر مفيد ساكن شديم، افراد تحت يك فشار 

من تا به . بسيار شديد روحي و فكري قرار گرفتند
حال تشكيالت فرقه رجوي را به اين شكل 

بعد از هر نشستي با بچه ها . متالشي نديده بودم
كه صحبت مي كرديم اكثراً به لحاظ فكري به 
قدري تحت فشار بودند كه به قرص هاي آرام 

اه برده و در جيب بيشرنفرات انواع قرص بخش پن
  .هاي اعصاب بود

وقتي با دوستان براي هوا خوري يا گردش 
بيرون مي رفتيم، اكثراً به داروخانه ها براي خريد 
. همين قرص هاي آرام بخش مراجعه مي كردند
خدا لعنت كند رهبران اين فرقه جهنمي را كه 

قرص  نفرات به خاطر اين فشارها به   باعث شدند
  .پناه ببرند

        در مقر مفيد صبح كه از خواب بيدار 
مي شديم، پشت سرهم نشست و كار بود تا 

تماما حرفهاي صد من . دوازده و يك نصف شب
   خوب معلوم است كه. يك غاز و بي سر و ته

سوال . افراد تحت اين فشارها عاصي مي شوند
هم مي كرديم كه آخر ما توي اين آلباني 

 چه كار كنيم؟ تكليف مان چيست؟ ميخواهيم
اين سازمان مي خواهد چه كار كند؟ هيچ جوابي 

  .نمي دادند
من . اين حرفها مرزسرخ بود و پاسخگو نبودند

يادم هست كه يكي از افراد كه اهل كرمانشاه بود، 
عليرغم اينكه فرقه براي بيرون رفتن انواع ضوابط 
را وضع كرده و سختگيري مي كرد و نمي 

ند تكي بيرون برويم و مي بايست با هم گذاشت
يگاني و مسئولمان بيرون مي رفتيم، اما اين بنده 

به او . خدا خودش هم خودش را زنداني كرده بود
مي گفتيم كه خود تشكيالت اتوبوس آورده 
امكانات فراهم كرده كه براي روحيه و رفاه به 

گردش بيرون برويم، اما تعداد زيادي از افراد نمي 
مي گفتند ما . علت را سوال مي كرديم. دآمدن

مي خواهيم از طبيعت و بيرون رفتن لذت ببريم، 
ولي بايد بيست و چهار ساعته براي فرقه توضيح 

  .بدهيم كه در ذهنمان چه مي گذرد
فرقه رجوي در آلباني سيستمي به راه 

حاال اين . »غسل در لحظه«انداخته بود به اسم 
ي گفتند؟ مثال غسل در لحظه چي بود و چي م

شما توي شهر با مسئولت به فروشگاه مي رفتي 

           يا به هر جاي ديگري براي خريد مراجعه 
توي خيابان پنجاه متر به پنجاه متر . مي كردي

         گوشه خيابان جمع مي شديم دور هم و مسئول
  .مي گفت كه خوب بياييد لحظه هايتان را بگوييد

كه توي خيابان يا مثال اين خانم هايي 
فروشگاه يا هر جاي ديگري ديده ايم بايد بگوييم 
كه چه حسي داشتيم و چه خطاي ذهني در اين 
خصوص مرتكب شديم و اعتراف كنيم و طلب 

يا فالن ماشين را ديدي يا فالن . مغفرت نماييم

لباس يا فالن دختر را كه ديدي بگو لحظه ات 
ه ذهنت چه بود و در دستگاه زندگي طلبي چگون

من در دل مي گفتم كه آخر من . خطا رفت
پنجاه و پنج سالم است و خودم دختر و نوه دارم، 

من اصال لحظه اي نداشتم و فكري . خانواده دارم
اما مگر به اينها مي شد گفت كه من . نكردم

بايد يك چيزي به هرحال مي . لحظه اي ندارم
گفتم كه مثال فالن خانم را ديدم و فالن احساس 

  .را داشتم
مي گفتند كه اين را بايد گفت تا با سازمان 

از اين مزخرفات افراد واقعا كالفه . يگانه شد
شده بودند و به همين خاطر بيرون نمي 

بخاطر همين مسائل بود كه ماندن در . آمدند
يعني در . مقر را بر گردش ترجيح مي دادند

همان دستگاه مغزشويي و كنترل ذهن 
راد را هميشه در گير ميخواستند ذهن اف

نگهدارند كه يك لحظه هم به مسائل اصلي تر 
  .و به خانواده فكر نكند

اعمال اين مكانيزم ها موجب مي شد كه 
افرادي هم كه به . افراد كالفه و تحت فشار باشند

قرص پناه مي بردند به خاطر همين كارها و 
فشارهاي ذهني فرقه بود كه خيلي چيزهاي 

افراد روحيه . ماني ها هم هستديگري مانند نافر
در عراق اين همه . باخته و كسل و خسته اند

. زير بمب و موشك باران بودند. بدبختي كشيدند
حاال در آلباني هم با يك شكل و مكانيزم ديگر 
افراد را تحت فشارهاي شديد روحي و ذهني قرار 

  .مي دهند
. افراد از بيرون رفتن و گردش كردن بيزارند

 اين كارها را مي كند كه نفرات فرقه عمدا
فرقه . هميشه تحت فشار باشند و بيرون نروند

رجوي مي گويد كه وقتي شما با دنياي آزاد 
ارتباط برقرار مي كنيد ممكن است هواي زندگي 

فرقه وحشت زيادي از . طلبي به سرتان بزند
ارتباط اعضا با فضاي شهر و دنياي آزاد دارد كه 

رست كرده است، ولي اين غسل لحظه اي را د

آخر نمي شود كه شما براي . افراد كالفه شده اند
 متر افراد دور 50خريد به شهر بروي و بعد هر 

هم جمع بشوند و در گوش هم بخوانند كه مثال 
واقعا . فالن خانم را ديدم و فالن لحظه را داشتم

اين دستگاه و . كه خيلي وقيح و بي شرمند
 فريب كاري براي دكاني كه راه انداختند همه

درگير كردن و كنترل ذهن افراد است كه مبادا 
به اين فكر بيفتند كه فرقه رجوي كال دارد در 
آلباني چه غلطي مي كند و چه استراتژي را 

در حال حاضر فرقه رجوي با .دنبال مي نمايد
. بحران تشكيالتي بي سابقه اي مواجه است

زمان را جدايي در سطوح باال و فرار فرماندهان سا
با مشكالت جدي روبرو ساخته و فروپاشي كامل 

به . فرقه را در چشم انداز نزديك قرار داده است
اميد آزادي همه اسيران دربند فرقه كه اميدوارم 
هر چه زودتر خود را از دست اين فرقه شيطاني 
برهانند و بيش از اين خانواده هاي خود را چشم 

  .انتظار نگذارند
  
 

 

 

  
 

  
. »غسل در لحظه« به راه انداخته بود به اسم يستمي سي در آلبانيفرقه رجو

 شهر با مسئولت ي گفتند؟ مثال شما توي مي بود و چي غسل در لحظه چنيحاال ا
 يتو. ي كردي مراجعه مدي خري برايگري دي به هر جاايي رفتيفروشگاه مبه 
 ي دور هم و مسئول ممي شدي جمع ماباني پنجاه متر به پنجاه متر گوشه خابانيخ

  ديي را بگوتاني لحظه هادييايگفت كه خوب ب
  

 دي بامي ادهي ديگري دي هر جااي فروشگاه اي اباني خي كه تويي خانم هاني امثال
 و مي خصوص مرتكب شدني در اي ذهني و چه خطامي داشتي كه چه حسمييبگو

  ميي و طلب مغفرت نمامياعتراف كن
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  افشاگري
 

 96 زمستان/ 14 شماره   /فراق نامه

 

  استقامت
 

 96 زمستان/ 14 شماره   /فراق نامه

 

با نگاهي گذرا به نقش فعال و خستگي ناپذير 
مجموعه خانواده ها در تحصن جلوي قرارگاه 

راق به مدت قريب به چهار اشرف در كشور ع
سال، كه نهايتاً منجر به تعطيلي قرارگاه گرديد 
مي توان ادعا نمود كه كارسازترين اهرم حقوق 
بشري عليه فرقه رجوي همين خانواده ها هستند 
كه تشكيالت رجوي به هيچ وجه جلودار آن ها 

  .نخواهد بود
دانشمندان حوزه مطالعات فرقه اي و فعاالن 

رفدار حقوق خانواده متفق القول ضد فرقه و ط
هستند كه خانواده باطل السحر جادوي فرقه و 

  .مغزشويي است
فرقه رجوي طي سال هاي قبل از فروپاشي 
قرارگاه اشرف، در نشست هاي تشكيالتي، با زدن 
برچسب و اهانت هاي فراوان درصدد بود تا بتواند 
احساس و عاطفه ي خانواده ها را از اذهان 

خانواده را مورد .  وابستگانشان بزدايدفرزندان و
اهانت و لعنت قرار مي داد و دشمن بچه ها 
قلمداد مي نمود غافل از اين كه احساس و عاطفه 
بين خانواده و فرزند مقوله اي استوار و ريشه دار 
  .است كه قلب هر انسان سالمي براي آن مي تپد

خانواده ها تنها سرمايه هايي هستند كه 
ركره هاي دنياي شيطاني و توانستند ك

هجمه . وحشتناك قلعه اشرف را پايين بكشند
هاي صداي پر تالطم خانواده ها از بلندگوهاي 
مستقر شده جلوي قرارگاه اشرف، كارساز واقع 
شد و همه فرزندان را با يك اتصال عاطفي به 
خانواده ها مرتبط ساخت و شاهد بوديم كه تعداد 

خانواده و نفرت از فرقه زيادي از افراد با انگيزه 
كمپ ليبرتي به .رجوي، از تشكيالت جدا شدند

، نتوانست در مقابل اراده پوالدين 2عنوان اشرف 
خانواده ها دوام بياورد و فرقه رجوي را وادار نمود 
تا با ترك اردوگاه موقت ليبرتي از عراق خارج 

استقامت خانواده ها در عراق، ثمره جدايي .شوند
ن آن ها در آلباني را فراهم نمود به انبوه فرزندا

حدي كه دسته هاي جداشده ها از تشكيالت 
  .بسيار زياد و غير قابل تصور مي باشد

سران فرقه رجوي با هزاران دست و پا زدن و 
 در آلباني، در واقع پايان 3ايجاد قرارگاه اشرف 

  .حيات خود را رقم مي زنند
شرايط اگر چه فعالً به علت ممانعت ها و نبود 

الزم، حضور خانواده ها در آلباني ميسر نمي باشد 
ولي ريشه ي پيوند فرزندان با خانواده هايشان 
چنان مستحكم است كه وجود خانواده هاي خود 
را در آلباني حس مي كنند و در تالشند تا هر 

  .چه زودتر به خانواده هايشان وصل شوند
الزم به ذكر است كه در حال حاضر انبوه 

گان در كشور آلباني به خوبي جاي خالي جداشد
خانواده ها را پر كرده و به بالي جان فرقه تبديل 

انبوه تماس ها و ابراز اشتياق به حدي .گرديده اند
رسيده كه فرقه رجوي تمام امكانات تماس نفرات 
با خانواده هايشان از قبيل موبايل و اينترنت را از 

ز آن كه دسترس آن ها خارج نموده است، غافل ا
در اين مسأله موفق نبوده و تهيه موبايل و مخفي 
  .كردن آن در دستور كار نفرات قرار گرفته است

 به شدت 3نفرات از رفتن به محل جديد اشرف 
نگران و منزجر هستند و آن تعداد هم كه با 
پذيرفتن تعهدنامه حاضر به حضور در قرارگاه 

  شده اند، نيروهايي هستند كه اكثرا3ًاشرف 
مخالف ديدگاه هاي فرقه اي و تروريستي رجوي 

هستند و به اجبار و با ناآگاهي از شرايط آزاد و باز 
بيرون، جرأت انتخاب آزاد و رهايي را ندارند و از 
آينده ي آن وحشت دارند اما ديري نخواهد پاييد 
كه شاهد جدايي كامل فرزندان از چنگال 

  .شيطاني فرقه رجوي خواهيم بود
 به حق خانواده ها نسبت به مطالبات

فرزندانشان، چيزي نيست كه قابل فراموشي باشد 
و كميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان 
  :در آلباني موظف به فراهم نمودن آن مي باشد

   ديدار خانواده ها با فرزندانشان در آلباني- 1
 امكان برقراري تماس هاي تلفني و اينترنتي - 2

  بين آن ها
ت هاي حقوقي عليه فرقه به منظور  شكاي- 3

  فنا نشدن عمر فرزندان
 جلوگيري دولت آلباني از راه اندازي - 4

  قرارگاه جديد فرقه اي در آن كشور
 فراهم نمودن حق انتخاب آزاد و تعيين - 5

  سرنوشت انسان هاي اسير در قرارگاه
 تعيين سرنوشت و برخوردار شدن از - 6

  اي اروپاييحقوق پناهندگي و اقامت در كشوره
 آزاد شدن فرزندان از مناسبات و برنامه هاي - 7

  اجباري فرقه اي در كشور آلباني
 انجمن نجات مركز تهران

 ليليمجله خبري تح 37

  فراموشي باشدمطالبات به حق خانواده ها چيزي نيست كه قابل

 

  :فاضل فرهادي، يكي از جدا شده هاي فرقه رجوي

   رجوي و سرانش مثل برده از ما بيگاري مي كشيدند
 

يكي از جدا شدگان فرقه رجوي در دفتر 
حضور ) اراك ( انجمن نجات استان مركزي 

ات گذشته خود در فرقه رجوي يافت و از خاطر
  .سخن گفت

 تحليلي فراق، –به گزارش پايگاه خبري 

چه خاطرات بدي را :فاضل فرهادي اظهار داشت
  .در فرقه رجوي پشت سر گذاشتيم

رجوي و سرانش به ما بد كردند و : وي افزود
مثل برده از ما بيگاري مي كشيدند، بايستي اين 

ماهيت آن براي فرقه را هر چه بيشتر افشا كرد تا 

  .همه گان روشن شود
من به زودي خاطرات و : فرهادي گفت

گفتگوي خودم را در رابطه با عملكرد فرقه رجوي 
  .بر روي سايت انجمن درج مي كنم 

  انجمن نجات مركز اراك
 

  يادداشت از محمدي �

  
 

رجوي و سرانش به ما بد كردند و مثل برده از ما بيگاري 

مي كشيدند، بايستي اين فرقه را هر چه بيشتر افشا كرد 

 تا ماهيت آن براي همه گان روشن شود
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طبق گزارش پايگاه خبري تحليلي 
، فرقه تروريستي رجوي تنها در سال »المانيتور«

ز طريق دفتر مستقر خود در گذشته ميالدي ا
واشنگتن كه در نزديكي كاخ سفيد واقع است، 

  .اي عليه مردم ايران كرده است هاي گسترده البي
يك رسانه آمريكايي يادداشتي درباره 

هاي گسترده فرقه تروريستي منافقين عليه  البي
مردم ايران در دولت و كنگره آمريكا منتشر كرده 

  .است
انيتور، بر تغيير چشمگير در ابتداي گزارش الم

جمهور كنوني آمريكا در قياس با  مواضع رئيس
جمهور سابق اين كشور در رابطه با ايران  رئيس

  .تاكيد شده است
شوراي ملي ايرانيان «در همين رابطه، رئيس 

كه در پايتخت آمريكا مستقر ) ناياك(» آمريكا
است، اظهارنظر كرده است؛ شورايي كه خود را 

داند كه در جهت حمايت  انتفاعي ميسازمان غير
از حقوق سياسي ايرانيانِ آمريكا در چارچوب 

  .قوانين در آمريكا تشكيل شد
رئيس اين شورا به المانيتور » تريتا پارسي«
ادبيات او . يك حس شوك وجود دارد«: گفت

درباره ايران و اولين سفرش ) دونالد ترامپ(
به ) جمهور آمريكا در مقام رئيس(اش  خارجي

عربستان سعودي همه اينها، مسيري را نشان 
تر  دهد كه درگيري و تقابل را بسيار محتمل مي
  ».كند مي

اظهارات پارسي درباره مواضع ترامپ در حالي 
صورت گرفته كه سال گذشته در خبرها آمده 

بود كه مقامات دولت سابق آمريكا از او در كاخ 
  .ردندسفيد براي رايزني درباره ايران ميزباني ك

در انتهاي سوي ديگر «: نويسد المانيتور مي
، شوراي )هاي مقيم خارج ايراني(طيف سياسي 

كه خودش را تنها ) منافقين(ملي مقاومت ايران 
جايگزين مشروع، دموكراتيك و طرفدار غرب در 

 2016داند، در سال  مقايسه با روحانيان حاكم مي
ر  هزا570هاي مرتبط با خود  به همراه با گروه

دالر براي تاثيرگذاري بر سياست آمريكا هزينه 
  .»كرد

اين ميزان هزينه شامل «: افزايد اين رسانه مي
كه ( هزار دالر براي دفتر خود در واشنگتن 184

 هزار دالر 296و ) فاصله اندكي با كاخ سفيد دارد
براي رابرت توسيدلي سناتور سابق دموكرات 

سيت نيوجرسي و شركت البيگري روزمونت اسو
)Rosemont Associates (جداي . شود مي

از اين، سال گذشته سازمان غيرانتفاعي جوامع 
 فرقه   كه وابسته به) اوياك(ايراني آمريكايي 

منافقين است و در كنار دفتر آن در واشنگتن 
 هزار دالر به شركت آكين گامپ 90قرار دارد، 

  .»پول داد
امات المانيتور در ادامه گزارش خود درباره اقد

نويسد كه دفتر اين گروه  منافقين در آمريكا مي
هر چند وقت يك بار «در واشنگتن 

هاي خبري ترتيب مي دهد و درباره  كنفرانس
اي ترديدهايي وارد  پايبندي ايران به توافق هسته

  .»كند مي
طبق گزارش اين رسانه، فرقه تروريستي 

هاي بسياري براي البي  تالش] اكنون[منافقين 
ره آمريكا به منظور تاييد و به رسميت در كنگ

اعدام «اساس آنها درباره  شناختن ادعاي بي
كرده و »  در ايران1988هزاران نفر در سال 

هاي اين گروه تروريستي، سه ماه  با البي.كند مي
قبل يك عضو مجلس نمايندگان آمريكا طرحي 
را با همين موضوع به كميته روابط خارجي اين 

  .مجلس ارائه داد
رئيس جمهوريخواه » مايكل مك كال«

كميته امنيت داخلي مجلس نمايندگان آمريكا 
رئيس » اد رويس«اين طرح را با حمايت 

نائب رئيس » اليوت انگل«جمهوريخواه و 
دموكرات كميته روابط خارجي مجلس 

  .نمايندگان ارائه داد
طرح مذكور به كميته فرعي امور خاورميانه و 

نمايندگان ارجاع شده شمال آفريقا در مجلس 
  .است

به نوشته فارس، فرقه تروريستي منافقين در 
 2016پيشبرد يك دستور كار ديگر خود در سال 

قانونگذاري «موفقيت چنداني نداشته است و آن 
در كنگره آمريكا به منظور پرداخت غرامت از 

محل [» دولت عراق به ساكنان اردوگاه اشرف
  .بود] عراققبلي اسكان عناصر منافقين در 

سال گذشته با حمايت آمريكا، ساكنان اين 
اردوگاه از عراق خارج و به آلباني منتقل شدند اما 

عضو جمهوريخواه مجلس » تد پو«طرح تقنيني 
نمايندگان آمريكا در حمايت از پرداخت غرامت 

  .به فرقه تروريستي رجوي، به جايي نرسيد
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  در آمريكا عليه ايران» منافقين« البي نگاهي به پرونده

 

بيشتر از اعضاي كشته شده سازمان مجاهدين 
  �خلق ايران مي باشد

حال با چنين رويدادهايي، حقوق بشر را بايد 
در درون پايگاه ها و تشكيالت فرقه رجوي 

  !در اشرف، ليبرتي و آلباني. جستجو نمود
حقوق بشر را بايد در پايگاه هاي اروپايي فرقه 

رجوي، در مجامع بين المللي، در اتحاديه ارتجاعِ 
اروپا و در جلسات جداشدگان، در خيابان هاي 
پاريس و آلمان جستجو نمود، آنجا كه گله وار به 
تعدادي اندك از جداشدگان حمله ور مي شوند، 
دشنام مي دهند، ضرب و شتم مي كنند، چشم 

  !در مي آورند و گلو پاره مي كنند
رقه مخوف رجوي و حقوق بشر را بايد در ف

باند جنايتكاري جستجو نمود كه از هيچ ترفندي 
براي ترور اخالقي، ترور فيزيكي و خفه كردن 

  .منتقدان خود دريغ نكرد
حقوق بشر را بايد در كودكان خردسالي - 

 به دستور مسعود و 1990جستجو نمود كه سال 

مريم رجوي و به اجبار از پدران و مادرانشان 
رپرست به كشورهاي غربي جداشده و بدون س

ارسال و قاچاق شدند تا خانواده ها مجبور به 
  .جنگ و عمليات شوند

حقوق بشر را بايد در سياه چالهاي زندان - 
آنجا كه به . ابوغريب صدام حسين جستجو نمود

دستور مسعود و مريم رجوي، اعضاي ناراضي از 
پادگان اشرف به دست ماموران صدام تحويل 

سر به نيست شوند و در بهترين داده مي شد تا 
  !حالت با اسراي ايراني تعويض گردند

حقوق بشر را بايد در زندان هاي سال - 
 پادگان اشرف، در 1373 كردستان عراق، 1364

زندان اسرا، در زندان پذيرش، و ديگر زندان هاي 
مخوف مجاهدين جستجو نمود كه به منظور 
 سربه نيست كردن اعضاي جداشده بوجود آمده

  .بود
حقوق بشر را بايد در مسعود رجوي، مريم 
رجوي، مهدي ابريشمچي، مهوش سپهري، 

 ديگر فرماندهان …حسن نظام الملكي و 
آنجا كه در زندان . مجاهدين جستجو نمود

پادگان اشرف استخوان سينه ام را مي شكستند، 
با خودكار چشمانم را در مي آورند، انگشتان 

  …دند، دستانم و بدنم را له مي كر
حقوق بشر را بايد در زندان ها و شكنجه گاه 
. هاي سازمان مجاهدين خلق جستجو نمود
حقوق بشر را بايد در مسعود و مريم رجوي 
جستجو نمود، آنجا كه حكم اعدام مرا با دستخط 
قرمز و زير آرم سازمان مجاهدين خلق امضاء 

 نفر به نمايش 4000كرده و در برابر بيش از 
رنه حقوق بشري كه رهبران سازمان وگ !گذاشتند

مجاهدين به دروغ مدعي آن شده اند را مي توان 
با پول هاي جاسوسي براي صدام حسين، 
عربستان، سازمان هاي امنيتي بيگانه، البي هاي 
رنگارنگ اروپايي و آمريكايي، در كريدورهاي 

اما . سازمان ملل و مجامع اروپايي خريد و فروخت
  !شر؟آيا اين است حقوق ب
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               سازماني به زندان و شكنجه گاه منتقل
  .مي گردند

 فرقه ارتجاعِ رجوي در درون يا افراد منتقد- 
بيرون مورد آزار، ضرب و شتم، ترور اخالقي و 

  .فيزيكي قرار مي گيرند
تقد و  اعضا و رهبرانشان، اعضاي من–

جداشده را فقط به اين دليل كه از آنان انتقاد 
نموده، خاطره يا سرگذشتي را تعريف نموده كه 
به مذاق منافقين خوش نيامده، عضو وزارت 

با اين . اطالعات و سپاه پاسداران معرفي مي كنند
عنوان، هر فرد جداشده اي كه از فرقه انتقاد 
د، نمايد يا عملي برخالف ميل آنان انجام ده

دشمن تلقي مي گردد و بنابه دستور رهبري 
ارتجاع، ريختن خون چنين افرادي دستور 
تشكيالتي است، حتي اگر در خيابان هاي يك 

  !كشور اروپايي باشد
مسعود و مريم رجوي بارها در درون 
تشكيالت فرقه كه اخبار آن قبال از طرف ديگر 
جداشدگان نيز فاش گرديده دستور داده است؛ 

 و افراد جداشده اي كه عليه فرقه مخالفين
فعاليتي انجام داده اند به جستجوي شان برويد، 
هر كجا آنها را گير آورديد، با هر وسيله اي كه 
مي توانيد، بكشيدش و روي سر جنازه اش 

نترسيد، زندان هاي اروپا، . بايستيد تا پليس بيايد
هتل هاي ستاره داري هستند كه حتما به شما 

  .ذشتخوش خواهد گ
در فرقه ارتجاعِ رجوي، هيچ كسي حق - 

بنابه گفته مسعود . ازدواج و تشكيل خانواده ندارد
و مريم رجوي در پروسه انقالب ايدئولوژيك، 

و كسي كه نزد . خانواده سم تشكيالت است
منافقين آمده و خود را مجاهد خلق مي داند، 
پدر، مادر، فرزند، خواهر و برادري جز رهبري و 

ش در فرقه، كسي ديگر را به رسميت همقطاران
او در همين رابطه با استناد به . نمي شناسد

انجيل و قرآن، و مقايسه خود و مريم با عيسي 
هر كس خانواده «مسيح و مريم عذرا گفته بود؛ 

خود را بيش از من دوست بدارد اليق من 
  ».نيست

در فرقه ارتجاعِ رجوي حتي فكر كردن به - 
ابزارهاي .  محسوب مي گرددخانه و خانواده جرم

تفتيش عقايد از جمله نشست غسل هفتگي، 
نشست عمليات جاري و نشست هاي جمعي، 
وسيله اي براي كشتن و انهدام آزادي هاي فردي 

  .است
برخي از افراد ناراضي و جدايي خواه در - 

نشست هاي جمعي به بهانه واهي نفوذي ايران 
سپس مورد شكنجه و ضرب و شتم قرار گرفته، 
  .در زندان ناپديد يا زير شكنجه كشته شدند

در چندين دوره، افراد بسيار زيادي دور از - 
چشم يا اطالع ديگران، مدت ها در زندان هاي 
فرقه ارتجاعِ رجوي، زنداني شده و به زير شكنجه 

رجوي معتقد بود كه اين . هاي شديد برده شدند
اما پس از مدتي كه . افراد نفوذي ايران هستند

تعدادي زير شكنجه جان باختند، خود رجوي 
آنها را از زندان آزاد كرده و برايشان نشست 
گذاشت كه ايران نفوذي فرستاده بود تا او را 

  .بكشد
در فرقه ارتجاعِ رجوي هيچ كسي حق - 

تحصيل، فراگيري علم يا حتي يادگيري زبان 
  .خارجي را ندارد

هيچ كسي حق داشتن وسيله شخصي از - 
ايل يا كاميپوتر و ارتباط با جهان آزاد را جمله موب

  .ندارد
در فرقه ارتجاعِ رجوي، حتي اينترنت متصل - 

  .به شبكه هاي بين المللي وجود ندارد
هيچ كس حق تماس تلفني با خانواده يا - 

اندك افرادي كه توانسته بودند . جهان خارج ندارد
از پايگاه منافقين با خانواده خود تماس بگيرند به 

وسي متهم شده، سپس محاكمه گرديده و با جاس
برخي از . دستور رجوي به اعدام محكوم شدند

اين افراد توانستند فرار كنند و موضوع را فاش 
  .نمايند
در فرقه ارتجاعِ رجوي كسي پاسخگوي - 

يعني چنين مرامي در آنان . داخل و بيرون نيست
 يك نقد يا شهادت   وجود ندارد كه پاسخگوي

ور كه زنان جداشده مي گويند، آن ط. باشند

مرزي براي سوء استفاده جنسي از زنان وجود 
برخي از زنان جداشده از نقض شديد . ندارد

حقوق بشر سخن گفته اند و برخي از هم 
خوابگي تحت عنوان انقالب ايدئولوژيك با مسعود 

من خود شاهد اين ماجرا نبوده ام و به . رجوي
ه شخصي و همين دليل چند سال پيش طي نام

همينطور سرگشاده اي از مريم رجوي موضوع را 
اما آنها نه تنها پاسخي نداند، بلكه . پيگيري كردم

با پرونده سازي و فرافكني مرا مامور ايران معرفي 
 رهبري شان پاك و منزه   از نظر فرقه. نمودند

  .است و اين حرف ها تبليغات ايران مي باشد
نمي تواند هيچ كس در فرقه ارتجاعِ رجوي - 

همه تصميم گيري . شخصا تصميم گيري نمايد
بدون هيچ چون و چرايي . ها از باال به پايين است

اعضاء ملزم به اجراي دستورات رهبري مي 
هر مخالفت يا نقدي به معناي مخالفت با . باشند

مخالفين . رهبري و تشكيالت سازمان است
داخلي منافقين نيز تا كنون زنداني، شكنجه و يا 

  .سربه نيست شده اند
نزديك به چهل سال است كه فرقه رجوي - 

با دشمنان كشورشان ساخته و پيرو استراتژي 
از همكاري و . جنگ طلبانه بيگانگان مي باشند

همراهي با صدام حسين گرفته تا جنگ طلبان 
آمريكايي كه خواستار تجاوز و جنگ در ايران مي 

بايد بمباران آنها معتقدند كه مردم ايران را . باشند
يا تحريم نمود تا از اين طريق روزي بتوانند 
حاكميت را در دست بگيرند و بر مردم ايران 

  .حكومت كنند
 فرقه رجوي زمانيكه توانايي عمليات هاي –

انتحاري يا بمب گذاري و ترور در ايران را داشت، 
آنها . چهره بسيار وحشتناكي از خود نشان داند

م عادي را نيز در تيررس عالوه بر نظاميان، مرد
جنگ افزارهايشان قرار دادند و بسياري از مردم 
. عادي ايران را ترور نموده يا به قتل رساندند
براساس آماري كه در نشريات، راديو و تلويزيون 
مجاهدين طي دهه هاي گذشته منتشر گرديده، 
منافقين طي عمليات هاي گوناگون ده ها هزار 

اين آمار چندين برابر . ده اندايراني را به قتل رسان

پس از جنگ جهاني دوم بود كه مجمع 
اولين «عمومي سازمان ملل متحد با استناد به 

، پيمان نامه »منشور حقوق بشر كوروش در بابل
◌بين المللي اعالميه
 جهاني حقوق بشر را به ٔ

 در پاريس به تصويب 1948مبر  دسا10تاريخ 
  .رساند

اين اعالميه براي اولين بار در جهان، حقوق 
دارد،  ها را به صورت برابر پاس مي تمام انسان

 ها مي   ها و مكان انسان هايي كه در همه زمان
  .بايست از آن برخوردار باشند

حقوق بشر : در تعريف حقوق بشر آمده است
وقي است كه هر ترين حق ترين و ابتدايي اساسي

فرد به طور ذاتي، فطري و به صرف انسان بودن 
  .شود  مند مي از آن بهره

اين تعريف ساده عواقب و بازتاب اجتماعي و 
 ها به  سياسي مهمي را براي مردم و حكومت

مطابق اعالميه جهاني حقوق بشر و . دنبال دارد
هايي  المللي، اين حقوق ويژگي ساير اسناد بين
شمول بودن، سلب ناشدني، همچون جهان 

 ناپذيري، عدم تبعيض و  انتقال ناپذيري، تفكيك
برابري طلبي، به هم پيوستگي و در هم تنيدگي 

  .را دارا است
از اين رو به تمامي افراد در هر جايي از جهان 

توان به صرف  كس را نمي تعلق دارد و هيچ
كند، از  منطقه جغرافيايي كه در آن زندگي مي

◌حروم كرد ضمن اينكه همهحقوق بشر م
 افراد ٔ

 …فارغ از عواملي چون نژاد، مليت، جنسيت و
غيره، در برخورداري از اين حقوق با هم برابر و 
يكسانند و در اين خصوص كسي را بر ديگري 

اين حقوق، حقوق قانوني يا حقوق . برتري نيست
المللي وجود  طبيعي را كه در قوانين ملي و بين

  .شود ميدارد را نيز شامل 
اما تعريف نقض حقوق بشر در مصوبه 

  سازمان ملل متحد چيست؟

نقض حقوق بشر هنگامي اتفاق مي افتد كه 
توسط يك دولت يا نهاد غيردولتي برخي از افراد 
مورد سوءاستفاده قرار بگيرند، يا حقوق اساسي 

از جمله حقوق مدني، سياسي، فرهنگي، [
ده و ناديده ها انكار گردي آن] اجتماعي و اقتصادي

  .گرفته شود
همينطور زماني كه يك دولت يا نهاد 

المللي  غيردولتي بخشي از پيمان ميثاق بين
المللي  حقوق مدني و سياسي يا ديگر حقوق بين

و حقوق بشر انسان را در مورد برخي از افراد 
  .رعايت نكند

لذا سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق 
ست كه شوراي بشر، شورايي را تعيين كرده ا

اين شورا تنها تريبون و دادگاهي . امنيت نام دارد
  .كند گيري مي گونه موارد تصميم است كه در اين

حال با قوانيني كه در سازمان ملل متحد 
تعريف وتصويب گرديده، به سراغ فرقه ارتجاع 

تشكيالتي كه از ابتداي پيدايش . رجوي مي رويم
ه و بطور تا كنون، مدعي حقوق بشر جهاني بود

مداوم ديگران را به ظن اتهام و نقض حقوق بشر 
مورد حمله قرار مي دهد و اعمال خود را در اين 

بدون آنكه حتي يك مورد . رابطه موجه مي نمايد
نقض حقوق بشر در ميان تشكيالت آهنين خود 

  .پذيرفته باشد
  در فرقه ارتجاعِ رجوي ؛

هيچ كسي . هيچ كس حق خروج ندارد- 
دا حافظي از سياست و تشكيل يك حتي براي خ

. زندگي ساده جدا از تشكيالت فرقه را حق ندارد
افراد فرقه برده هايي هستند كه تا پايان عمر بايد 
بهاي انتخاب اشتباه خود را بپردازند و زنده يا 
مرده مجبور به تحمل چنين اسارتگاه ابدي مي 

  .باشند
هيچ كس حق مخالفت پنهان يا آشكار با - 
هر .  و دستور العمل هاي رهبري نداردفرامين

  .مخالفتي به شدت سركوب مي شود
 در فرقه ارتجاعِ رجوي كه طبق اعالميه –

» نهاد غير دولتي«جهاني حقوق بشر بعنوان يك 
تعريف گرديده، افراد مخالف يا منتقد درون 

   رجويارتجاعِحقوق بشر در فرقه 
 يادداشت از جواد فيروزمند � 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 مجله خبري تحليلي 42

  يادداشت
 

 96 زمستان/ 14 شماره   /فراق نامه

 

  يادداشت
 

 96مستان ز/ 14 شماره   /فراق نامه

 

 مجله خبري تحليلي 43

               سازماني به زندان و شكنجه گاه منتقل
  .مي گردند

 فرقه ارتجاعِ رجوي در درون يا افراد منتقد- 
بيرون مورد آزار، ضرب و شتم، ترور اخالقي و 

  .فيزيكي قرار مي گيرند
تقد و  اعضا و رهبرانشان، اعضاي من–

جداشده را فقط به اين دليل كه از آنان انتقاد 
نموده، خاطره يا سرگذشتي را تعريف نموده كه 
به مذاق منافقين خوش نيامده، عضو وزارت 

با اين . اطالعات و سپاه پاسداران معرفي مي كنند
عنوان، هر فرد جداشده اي كه از فرقه انتقاد 
د، نمايد يا عملي برخالف ميل آنان انجام ده

دشمن تلقي مي گردد و بنابه دستور رهبري 
ارتجاع، ريختن خون چنين افرادي دستور 
تشكيالتي است، حتي اگر در خيابان هاي يك 

  !كشور اروپايي باشد
مسعود و مريم رجوي بارها در درون 
تشكيالت فرقه كه اخبار آن قبال از طرف ديگر 
جداشدگان نيز فاش گرديده دستور داده است؛ 

 و افراد جداشده اي كه عليه فرقه مخالفين
فعاليتي انجام داده اند به جستجوي شان برويد، 
هر كجا آنها را گير آورديد، با هر وسيله اي كه 
مي توانيد، بكشيدش و روي سر جنازه اش 

نترسيد، زندان هاي اروپا، . بايستيد تا پليس بيايد
هتل هاي ستاره داري هستند كه حتما به شما 

  .ذشتخوش خواهد گ
در فرقه ارتجاعِ رجوي، هيچ كسي حق - 

بنابه گفته مسعود . ازدواج و تشكيل خانواده ندارد
و مريم رجوي در پروسه انقالب ايدئولوژيك، 

و كسي كه نزد . خانواده سم تشكيالت است
منافقين آمده و خود را مجاهد خلق مي داند، 
پدر، مادر، فرزند، خواهر و برادري جز رهبري و 

ش در فرقه، كسي ديگر را به رسميت همقطاران
او در همين رابطه با استناد به . نمي شناسد

انجيل و قرآن، و مقايسه خود و مريم با عيسي 
هر كس خانواده «مسيح و مريم عذرا گفته بود؛ 

خود را بيش از من دوست بدارد اليق من 
  ».نيست

در فرقه ارتجاعِ رجوي حتي فكر كردن به - 
ابزارهاي .  محسوب مي گرددخانه و خانواده جرم

تفتيش عقايد از جمله نشست غسل هفتگي، 
نشست عمليات جاري و نشست هاي جمعي، 
وسيله اي براي كشتن و انهدام آزادي هاي فردي 

  .است
برخي از افراد ناراضي و جدايي خواه در - 

نشست هاي جمعي به بهانه واهي نفوذي ايران 
سپس مورد شكنجه و ضرب و شتم قرار گرفته، 
  .در زندان ناپديد يا زير شكنجه كشته شدند

در چندين دوره، افراد بسيار زيادي دور از - 
چشم يا اطالع ديگران، مدت ها در زندان هاي 
فرقه ارتجاعِ رجوي، زنداني شده و به زير شكنجه 

رجوي معتقد بود كه اين . هاي شديد برده شدند
اما پس از مدتي كه . افراد نفوذي ايران هستند

تعدادي زير شكنجه جان باختند، خود رجوي 
آنها را از زندان آزاد كرده و برايشان نشست 
گذاشت كه ايران نفوذي فرستاده بود تا او را 

  .بكشد
در فرقه ارتجاعِ رجوي هيچ كسي حق - 

تحصيل، فراگيري علم يا حتي يادگيري زبان 
  .خارجي را ندارد

هيچ كسي حق داشتن وسيله شخصي از - 
ايل يا كاميپوتر و ارتباط با جهان آزاد را جمله موب

  .ندارد
در فرقه ارتجاعِ رجوي، حتي اينترنت متصل - 

  .به شبكه هاي بين المللي وجود ندارد
هيچ كس حق تماس تلفني با خانواده يا - 

اندك افرادي كه توانسته بودند . جهان خارج ندارد
از پايگاه منافقين با خانواده خود تماس بگيرند به 

وسي متهم شده، سپس محاكمه گرديده و با جاس
برخي از . دستور رجوي به اعدام محكوم شدند

اين افراد توانستند فرار كنند و موضوع را فاش 
  .نمايند
در فرقه ارتجاعِ رجوي كسي پاسخگوي - 

يعني چنين مرامي در آنان . داخل و بيرون نيست
 يك نقد يا شهادت   وجود ندارد كه پاسخگوي

ور كه زنان جداشده مي گويند، آن ط. باشند

مرزي براي سوء استفاده جنسي از زنان وجود 
برخي از زنان جداشده از نقض شديد . ندارد

حقوق بشر سخن گفته اند و برخي از هم 
خوابگي تحت عنوان انقالب ايدئولوژيك با مسعود 

من خود شاهد اين ماجرا نبوده ام و به . رجوي
ه شخصي و همين دليل چند سال پيش طي نام

همينطور سرگشاده اي از مريم رجوي موضوع را 
اما آنها نه تنها پاسخي نداند، بلكه . پيگيري كردم

با پرونده سازي و فرافكني مرا مامور ايران معرفي 
 رهبري شان پاك و منزه   از نظر فرقه. نمودند

  .است و اين حرف ها تبليغات ايران مي باشد
نمي تواند هيچ كس در فرقه ارتجاعِ رجوي - 

همه تصميم گيري . شخصا تصميم گيري نمايد
بدون هيچ چون و چرايي . ها از باال به پايين است

اعضاء ملزم به اجراي دستورات رهبري مي 
هر مخالفت يا نقدي به معناي مخالفت با . باشند

مخالفين . رهبري و تشكيالت سازمان است
داخلي منافقين نيز تا كنون زنداني، شكنجه و يا 

  .سربه نيست شده اند
نزديك به چهل سال است كه فرقه رجوي - 

با دشمنان كشورشان ساخته و پيرو استراتژي 
از همكاري و . جنگ طلبانه بيگانگان مي باشند

همراهي با صدام حسين گرفته تا جنگ طلبان 
آمريكايي كه خواستار تجاوز و جنگ در ايران مي 

بايد بمباران آنها معتقدند كه مردم ايران را . باشند
يا تحريم نمود تا از اين طريق روزي بتوانند 
حاكميت را در دست بگيرند و بر مردم ايران 

  .حكومت كنند
 فرقه رجوي زمانيكه توانايي عمليات هاي –

انتحاري يا بمب گذاري و ترور در ايران را داشت، 
آنها . چهره بسيار وحشتناكي از خود نشان داند

م عادي را نيز در تيررس عالوه بر نظاميان، مرد
جنگ افزارهايشان قرار دادند و بسياري از مردم 
. عادي ايران را ترور نموده يا به قتل رساندند
براساس آماري كه در نشريات، راديو و تلويزيون 
مجاهدين طي دهه هاي گذشته منتشر گرديده، 
منافقين طي عمليات هاي گوناگون ده ها هزار 

اين آمار چندين برابر . ده اندايراني را به قتل رسان

پس از جنگ جهاني دوم بود كه مجمع 
اولين «عمومي سازمان ملل متحد با استناد به 

، پيمان نامه »منشور حقوق بشر كوروش در بابل
◌بين المللي اعالميه
 جهاني حقوق بشر را به ٔ

 در پاريس به تصويب 1948مبر  دسا10تاريخ 
  .رساند

اين اعالميه براي اولين بار در جهان، حقوق 
دارد،  ها را به صورت برابر پاس مي تمام انسان

 ها مي   ها و مكان انسان هايي كه در همه زمان
  .بايست از آن برخوردار باشند

حقوق بشر : در تعريف حقوق بشر آمده است
وقي است كه هر ترين حق ترين و ابتدايي اساسي

فرد به طور ذاتي، فطري و به صرف انسان بودن 
  .شود  مند مي از آن بهره

اين تعريف ساده عواقب و بازتاب اجتماعي و 
 ها به  سياسي مهمي را براي مردم و حكومت

مطابق اعالميه جهاني حقوق بشر و . دنبال دارد
هايي  المللي، اين حقوق ويژگي ساير اسناد بين
شمول بودن، سلب ناشدني، همچون جهان 

 ناپذيري، عدم تبعيض و  انتقال ناپذيري، تفكيك
برابري طلبي، به هم پيوستگي و در هم تنيدگي 

  .را دارا است
از اين رو به تمامي افراد در هر جايي از جهان 

توان به صرف  كس را نمي تعلق دارد و هيچ
كند، از  منطقه جغرافيايي كه در آن زندگي مي

◌حروم كرد ضمن اينكه همهحقوق بشر م
 افراد ٔ

 …فارغ از عواملي چون نژاد، مليت، جنسيت و
غيره، در برخورداري از اين حقوق با هم برابر و 
يكسانند و در اين خصوص كسي را بر ديگري 

اين حقوق، حقوق قانوني يا حقوق . برتري نيست
المللي وجود  طبيعي را كه در قوانين ملي و بين

  .شود ميدارد را نيز شامل 
اما تعريف نقض حقوق بشر در مصوبه 

  سازمان ملل متحد چيست؟

نقض حقوق بشر هنگامي اتفاق مي افتد كه 
توسط يك دولت يا نهاد غيردولتي برخي از افراد 
مورد سوءاستفاده قرار بگيرند، يا حقوق اساسي 

از جمله حقوق مدني، سياسي، فرهنگي، [
ده و ناديده ها انكار گردي آن] اجتماعي و اقتصادي

  .گرفته شود
همينطور زماني كه يك دولت يا نهاد 

المللي  غيردولتي بخشي از پيمان ميثاق بين
المللي  حقوق مدني و سياسي يا ديگر حقوق بين

و حقوق بشر انسان را در مورد برخي از افراد 
  .رعايت نكند

لذا سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق 
ست كه شوراي بشر، شورايي را تعيين كرده ا

اين شورا تنها تريبون و دادگاهي . امنيت نام دارد
  .كند گيري مي گونه موارد تصميم است كه در اين

حال با قوانيني كه در سازمان ملل متحد 
تعريف وتصويب گرديده، به سراغ فرقه ارتجاع 

تشكيالتي كه از ابتداي پيدايش . رجوي مي رويم
ه و بطور تا كنون، مدعي حقوق بشر جهاني بود

مداوم ديگران را به ظن اتهام و نقض حقوق بشر 
مورد حمله قرار مي دهد و اعمال خود را در اين 

بدون آنكه حتي يك مورد . رابطه موجه مي نمايد
نقض حقوق بشر در ميان تشكيالت آهنين خود 

  .پذيرفته باشد
  در فرقه ارتجاعِ رجوي ؛

هيچ كسي . هيچ كس حق خروج ندارد- 
دا حافظي از سياست و تشكيل يك حتي براي خ

. زندگي ساده جدا از تشكيالت فرقه را حق ندارد
افراد فرقه برده هايي هستند كه تا پايان عمر بايد 
بهاي انتخاب اشتباه خود را بپردازند و زنده يا 
مرده مجبور به تحمل چنين اسارتگاه ابدي مي 

  .باشند
هيچ كس حق مخالفت پنهان يا آشكار با - 
هر .  و دستور العمل هاي رهبري نداردفرامين

  .مخالفتي به شدت سركوب مي شود
 در فرقه ارتجاعِ رجوي كه طبق اعالميه –

» نهاد غير دولتي«جهاني حقوق بشر بعنوان يك 
تعريف گرديده، افراد مخالف يا منتقد درون 

   رجويارتجاعِحقوق بشر در فرقه 
 يادداشت از جواد فيروزمند � 
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  يادداشت
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  پرده
 

 96 زمستان/ 14 شماره   /فراق نامه

 

طبق گزارش پايگاه خبري تحليلي 
، فرقه تروريستي رجوي تنها در سال »المانيتور«

ز طريق دفتر مستقر خود در گذشته ميالدي ا
واشنگتن كه در نزديكي كاخ سفيد واقع است، 

  .اي عليه مردم ايران كرده است هاي گسترده البي
يك رسانه آمريكايي يادداشتي درباره 

هاي گسترده فرقه تروريستي منافقين عليه  البي
مردم ايران در دولت و كنگره آمريكا منتشر كرده 

  .است
انيتور، بر تغيير چشمگير در ابتداي گزارش الم

جمهور كنوني آمريكا در قياس با  مواضع رئيس
جمهور سابق اين كشور در رابطه با ايران  رئيس

  .تاكيد شده است
شوراي ملي ايرانيان «در همين رابطه، رئيس 

كه در پايتخت آمريكا مستقر ) ناياك(» آمريكا
است، اظهارنظر كرده است؛ شورايي كه خود را 

داند كه در جهت حمايت  انتفاعي ميسازمان غير
از حقوق سياسي ايرانيانِ آمريكا در چارچوب 

  .قوانين در آمريكا تشكيل شد
رئيس اين شورا به المانيتور » تريتا پارسي«
ادبيات او . يك حس شوك وجود دارد«: گفت

درباره ايران و اولين سفرش ) دونالد ترامپ(
به ) جمهور آمريكا در مقام رئيس(اش  خارجي

عربستان سعودي همه اينها، مسيري را نشان 
تر  دهد كه درگيري و تقابل را بسيار محتمل مي
  ».كند مي

اظهارات پارسي درباره مواضع ترامپ در حالي 
صورت گرفته كه سال گذشته در خبرها آمده 

بود كه مقامات دولت سابق آمريكا از او در كاخ 
  .ردندسفيد براي رايزني درباره ايران ميزباني ك

در انتهاي سوي ديگر «: نويسد المانيتور مي
، شوراي )هاي مقيم خارج ايراني(طيف سياسي 

كه خودش را تنها ) منافقين(ملي مقاومت ايران 
جايگزين مشروع، دموكراتيك و طرفدار غرب در 

 2016داند، در سال  مقايسه با روحانيان حاكم مي
ر  هزا570هاي مرتبط با خود  به همراه با گروه

دالر براي تاثيرگذاري بر سياست آمريكا هزينه 
  .»كرد

اين ميزان هزينه شامل «: افزايد اين رسانه مي
كه ( هزار دالر براي دفتر خود در واشنگتن 184

 هزار دالر 296و ) فاصله اندكي با كاخ سفيد دارد
براي رابرت توسيدلي سناتور سابق دموكرات 

سيت نيوجرسي و شركت البيگري روزمونت اسو
)Rosemont Associates (جداي . شود مي

از اين، سال گذشته سازمان غيرانتفاعي جوامع 
 فرقه   كه وابسته به) اوياك(ايراني آمريكايي 

منافقين است و در كنار دفتر آن در واشنگتن 
 هزار دالر به شركت آكين گامپ 90قرار دارد، 

  .»پول داد
امات المانيتور در ادامه گزارش خود درباره اقد

نويسد كه دفتر اين گروه  منافقين در آمريكا مي
هر چند وقت يك بار «در واشنگتن 

هاي خبري ترتيب مي دهد و درباره  كنفرانس
اي ترديدهايي وارد  پايبندي ايران به توافق هسته

  .»كند مي
طبق گزارش اين رسانه، فرقه تروريستي 

هاي بسياري براي البي  تالش] اكنون[منافقين 
ره آمريكا به منظور تاييد و به رسميت در كنگ

اعدام «اساس آنها درباره  شناختن ادعاي بي
كرده و »  در ايران1988هزاران نفر در سال 

هاي اين گروه تروريستي، سه ماه  با البي.كند مي
قبل يك عضو مجلس نمايندگان آمريكا طرحي 
را با همين موضوع به كميته روابط خارجي اين 

  .مجلس ارائه داد
رئيس جمهوريخواه » مايكل مك كال«

كميته امنيت داخلي مجلس نمايندگان آمريكا 
رئيس » اد رويس«اين طرح را با حمايت 

نائب رئيس » اليوت انگل«جمهوريخواه و 
دموكرات كميته روابط خارجي مجلس 

  .نمايندگان ارائه داد
طرح مذكور به كميته فرعي امور خاورميانه و 

نمايندگان ارجاع شده شمال آفريقا در مجلس 
  .است

به نوشته فارس، فرقه تروريستي منافقين در 
 2016پيشبرد يك دستور كار ديگر خود در سال 

قانونگذاري «موفقيت چنداني نداشته است و آن 
در كنگره آمريكا به منظور پرداخت غرامت از 

محل [» دولت عراق به ساكنان اردوگاه اشرف
  .بود] عراققبلي اسكان عناصر منافقين در 

سال گذشته با حمايت آمريكا، ساكنان اين 
اردوگاه از عراق خارج و به آلباني منتقل شدند اما 

عضو جمهوريخواه مجلس » تد پو«طرح تقنيني 
نمايندگان آمريكا در حمايت از پرداخت غرامت 

  .به فرقه تروريستي رجوي، به جايي نرسيد
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  در آمريكا عليه ايران» منافقين« البي نگاهي به پرونده

 

بيشتر از اعضاي كشته شده سازمان مجاهدين 
  �خلق ايران مي باشد

حال با چنين رويدادهايي، حقوق بشر را بايد 
در درون پايگاه ها و تشكيالت فرقه رجوي 

  !در اشرف، ليبرتي و آلباني. جستجو نمود
حقوق بشر را بايد در پايگاه هاي اروپايي فرقه 

رجوي، در مجامع بين المللي، در اتحاديه ارتجاعِ 
اروپا و در جلسات جداشدگان، در خيابان هاي 
پاريس و آلمان جستجو نمود، آنجا كه گله وار به 
تعدادي اندك از جداشدگان حمله ور مي شوند، 
دشنام مي دهند، ضرب و شتم مي كنند، چشم 

  !در مي آورند و گلو پاره مي كنند
رقه مخوف رجوي و حقوق بشر را بايد در ف

باند جنايتكاري جستجو نمود كه از هيچ ترفندي 
براي ترور اخالقي، ترور فيزيكي و خفه كردن 

  .منتقدان خود دريغ نكرد
حقوق بشر را بايد در كودكان خردسالي - 

 به دستور مسعود و 1990جستجو نمود كه سال 

مريم رجوي و به اجبار از پدران و مادرانشان 
رپرست به كشورهاي غربي جداشده و بدون س

ارسال و قاچاق شدند تا خانواده ها مجبور به 
  .جنگ و عمليات شوند

حقوق بشر را بايد در سياه چالهاي زندان - 
آنجا كه به . ابوغريب صدام حسين جستجو نمود

دستور مسعود و مريم رجوي، اعضاي ناراضي از 
پادگان اشرف به دست ماموران صدام تحويل 

سر به نيست شوند و در بهترين داده مي شد تا 
  !حالت با اسراي ايراني تعويض گردند

حقوق بشر را بايد در زندان هاي سال - 
 پادگان اشرف، در 1373 كردستان عراق، 1364

زندان اسرا، در زندان پذيرش، و ديگر زندان هاي 
مخوف مجاهدين جستجو نمود كه به منظور 
 سربه نيست كردن اعضاي جداشده بوجود آمده

  .بود
حقوق بشر را بايد در مسعود رجوي، مريم 
رجوي، مهدي ابريشمچي، مهوش سپهري، 

 ديگر فرماندهان …حسن نظام الملكي و 
آنجا كه در زندان . مجاهدين جستجو نمود

پادگان اشرف استخوان سينه ام را مي شكستند، 
با خودكار چشمانم را در مي آورند، انگشتان 

  …دند، دستانم و بدنم را له مي كر
حقوق بشر را بايد در زندان ها و شكنجه گاه 
. هاي سازمان مجاهدين خلق جستجو نمود
حقوق بشر را بايد در مسعود و مريم رجوي 
جستجو نمود، آنجا كه حكم اعدام مرا با دستخط 
قرمز و زير آرم سازمان مجاهدين خلق امضاء 

 نفر به نمايش 4000كرده و در برابر بيش از 
رنه حقوق بشري كه رهبران سازمان وگ !گذاشتند

مجاهدين به دروغ مدعي آن شده اند را مي توان 
با پول هاي جاسوسي براي صدام حسين، 
عربستان، سازمان هاي امنيتي بيگانه، البي هاي 
رنگارنگ اروپايي و آمريكايي، در كريدورهاي 

اما . سازمان ملل و مجامع اروپايي خريد و فروخت
  !شر؟آيا اين است حقوق ب
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  روايت
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  بازخواني
 

 96 زمستان/ 14 شماره   /فراق نامه

 

 سال دوباره به عراق سفر 6بعد از گذشت 
كردم كه البته اين بار به هواي پا بوسي آقام 

كه با تمام سفرهام فرق مي ) ع ( امام حسين 
 سالي كه در جوارش بودم و اجازه 12با . كرد
 برم زيارتش، آن زماني كه در زندان ندادن

فرقه تروريستي رجوي گرفتار بودم و در هواي 
بد اشرف غرق شده بودم و سران فرقه حتي 
اجازه نمي دادند براي زيارت ائمه اطهار بريم و 
به شديدترين وضع ما را به اسارت خودشان در 

  .آورده بودند 
علي قزل قارش يكي از عناصر رهايي يافته 

خوف و خبيث فرقه رتجاع مي باشد كه فرقه م
در دوران جواني گرفتار حيله هاي خائنانه 
سران فرقه رجوي شده و مدتها تحت 
شستشوي شديد ذهني و رواني آنها قرار 
گرفت و بعد از آنكه توانست يخ ذهن خود را 

 خود را از 1390آب نمايد در اواخر سال 
اسارتگاه سازمان تروريستي رجوي نجات داد و 
همراه خود دو نفر ديگر را نيز نجات داد كه 
اكنون آنها نيز به زندگي خود همراه با خانواده 

  .مشغول مي باشند 
قزل قارش، از سختيهايي كه در زمان 
حضورش در فرقه رجوي تحمل كرده براي 

مان مي گويد و تعريف مي كند كه چگونه از 
داخل كشور برايمان طوري بد تعريف مي 

 قرص 800هنگام خروج از آنجا كردند كه من 
 تا 4مسكن و غيره با خودم برداشته بودم و 

شلوار نيز پوشيده بودم با كلي لباس و زير 
پوش كه بعدا كم نياورم كه به محض رسيدن 
به هتل و برخورد صميمانه مسئولين و اقامت 
چند روزه به دروغ بودن تمامي گفته هاي 

  .سران فرقه رجوي پي بردم 
ز پياده روي كه امسال براي علي آقا ا

روزهاي اربعين به سوي كربالي معال داشت 
صحبت مي كند و مي گويد سران فرقه رجوي 

به ما مي گفتند كه به محض رسيدن به   
داخل كشور يا اعدام مي شويد و يا شما را 
مدت هاي طوالني زنداني مي كنند كه من 
اكنون بعد از آنكه توانستم در برخي مسائل 

 مستقل شوم و آمادگي الزم را در زندگي
خودم ديدم، پاسپورت تهيه كرده و براي 
اربعين راهي عراق شدم و هيچ مشكلي نيز در 
مسير مرز و خروجي كشور نداشتم و اتفاقا در 
اين چند روز كه راهي كربال بودم برايم بار 
معنوي بسيار زيادي داشت كه قابل گفتن 

  .نيست 
خاك عراق شدم او مي گويد كه وقتي وارد 

نفرت عجيبي تمام وجودم را پر كرده بود، 
 سال عمرم را بيهوده در پيش 12نفرتي كه 

خائنيني حيف نموده بودم كه تمام تالش آنها 
نه براي مردم و خاك ايران بلكه تنها براي 
رسيدن به كرسي قدرت براي سركرده 
خودشان و ادامه هوسرانيهاي بي حد و 
مرزشان بوده و من كه به صورت شبانه روزي 
مورد شستشوي ذهني و روحي قرار مي 
از گرفتم ديگر تاب و تحملم بريده بود و بعد 

آنكه به هدفهاي خبيثانه سران فرقه رجوي پي 
بردم دائما بدنبال راهي بودم كه بتوانم خودم 

را نجات دهم و خدا رو شكر هر چند خيلي 
طول كشيد اين مسير رهاييم ولي توانستم دو 
نفر ديگر را به همراه خودم از اين سياه چاله 
نجات بدهم و آزادي را براي آنها به ارمغان 

ه اكنون آن دو نفر به زندگي خود بياورم ك
  .مشغول هستند 

آقاي قزل قارش ادامه مي دهد كه خيانتها 
و جنايتهاي سران فرقه رجوي آن چنان زياد 
است كه مي توان براي هر كدام از آنها كتابها 
نوشت و براي آگاهي مردم در بين آنها منتشر 
نمود و من خودم نمونه اي از اين خيانت ديده 

و با چشمان خودم شاهد اعمال ها هستم 
كثيف آنها در فريب دادن اعضاء نگون بخت 
بودم و هميشه نيز سر ناسازگاري با فرماندهان 
داشتم كه خار چشمشان شده بودم و هميشه 
مرا زير نظر داشتند ولي با تمام اين 

  .سختگيريها توانستم نجات پيدا كنم 
وي به برخي از دوستانش كه در زندانهاي 

رجوي بسر مي برند نيز پيام مي دهد كه فرقه 
خودتان را از منجالب رجويسم نجات دهيد و 
اصال نگران آن نباشيد كه نخواهيد توانست در 
بيرون از اسارتگاه رجوي دوام بياوريد و يا 
خانواده شما را تحويل نگيرند برعكس من 
شاهد خانواده هايي هستم كه از اقصي نقاط 

ان را مي گيرند و كشور از من سراغ فرزندش
پيگير آنها هستند و شما مطمئن باشيد كه 
خانواده ها منتظر شما هستند و هر چه زودتر 
خودتان را از بند اسارت رجويها نجات بدهيد 
كه آنها براي شما خوابهاي بدي ديده اند و 
اهداف شومي براي شما دارند و از شما تنها 
براي پيشبرد اهداف شومشان مي خواهند 

  .ستفاده نمايند سوءا
به اميد رهايي و نجات تمام زندانيان فرقه 

  رجوي
  انجمن نجات مركز گلستان
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نجات يافته از فرقه رجوي در زينال شهيدي، 
هميشه در داخل فرقه رجوي :  نوشتآلباني

جايي و كسي بود كه خاطراتي براي ديگران 
نفراتي در درون تشكيالت بودند كه . بازگو شود
ت بااليي داشتند و خاطرات خوب و دل و جرا

بدشان را با طرف مقابل كه البته قابل اعتماد 
  .تشخيص داده مي شد در ميان مي گذاشتند

يكي از اين خاطرات كه خيلي ذهن مرا 
درگير كرد و باعث شد تا نفرتم از مسعود رجوي 
چندين برابر شود مرگ هاي مشكوك در داخل 

ان اشرف يادم هست كه به قبرست. فرقه بود
ميرفتم و براي خودم پرسه ميزدم و در گوشه و 
كنار كه زياد در ديد نبود سنگ قبرهايي بود كه 
اسم نداشت يا اينكه اسم داشت و مي شناختم 
ولي تعجب مي كردم كه چرا مرگ آنان اطالع 

  .داده نشد
         اگر كسي در فرقه فوت مي كرد يا كشته

را بعضي ها را شد همه با خبر ميشدند ولي چ مي
اعالم نمي كردند؟ آن نفرات كساني بودند كه زير 
فشارهاي جسمي و روحي اين فرقه و بعد از 
نشستهاي مغزشويي خودكشي كرده بودند يا 
اينكه خود فرقه كساني كه تهديد به حساب مي 

  .آمدند را سر به نيست كرده بود
خبردار شدم كه افرادي در جاهايي دفن شده 

آنها نفراتي . نگ قبر هم ندارنداند كه حتي س
بودند كه به رجوي ها نه گفتند و در برابر آنان 
مقاومت كردند و ديگر اثري از آثار آنان پيدا 

بعضا از مسئولم مي پرسيدم كه چرا برخي .نيست
سنگ قبرها اسم ندارند؟ اين ها چه كساني 

يا سؤال ميكردم كه . هستند؟ او هم نمي دانست
 اما چرا كسي خبردار نشد؟ فالن فرد فوت كرد

يك بار مسئولم به من اعتماد كرد و گفت كه به 
من هم آدم . تو ميگويم ولي بين خودمان باشد

گفت . گفتم خيالت راحت باشد. رازداري بودم

  .اينها خودكشي كرده اند
ياد صحبت هاي نفراتي افتادم كه ميگفتند 
خودمان ديديم برخي افراد مخالف سر به نيست 

حرف اين افراد . يا زير شكنجه جان دادندشدند 
آنجا بود كه لعنت فرستادم به باعث و . درست بود

  .باني همه اينها يعني مسعود و مريم رجوي
رجوي ها ميگفتند كه ما تا به حال كسي را 

مسعود رجوي ميگفت . نكشتيم و نخواهيم كشت
حتي در حمالت به ايران يكي از مرز سرخهاي 

 افراد ميگويم افراد غير نظامي من اين است كه به
را نكشيد كه دروغ مي گفت و خيلي ها مي 

كرد كه كسي را زنده پشت  گويند كه تأكيد مي
رجوي نفر سرسپرده خودش را .سر نگذاريد

براحتي مي كشد، آدم عادي آنطرف مرز كه جاي 
افراد داخل تشكيالت حرفهاي زيادي . خود دارد

 دارند كه از مرگ هاي مشكوك در داخل فرقه
  .روزي تماما بازگو خواهد شد

 

  علي قزل قارش از زندان فرقه رجوي تا زيارت كربال مي گويد

  من نمونه اي از خيانت ديده ها هستم
  

  قبرستان اشرف و حكايت قبرهاي ناشناس
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  رويداد
 

 96 زمستان/ 14 شماره   /فراق نامه

 

   قرمزخط
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  آموزش هاي تخصصي دولت آلباني جهت اشتغال
   جداشده هاي فرقه رجوي

  فريد �

 
در » 3اشرف «اندازي  شك، هدف از راهبدون 

بند كشيدن   آلباني چيزي نيست جز براي به 
نيروهايي كه هرچند . هرچه بيشتر نيروها 

بصورت اندك فضاي بازتري را در آلباني نسبت به 
عراق تجربه كرده اند و نتيجه آن ، از هم پاشيدن 

لذا فرقه رجوي   . شالوده فرقه و ريزش نيروها بود
رشوه به مقامات آلباني، درصدد ايجاد با دادن 

  .زندان جديد خود در مركز اروپاست
همه مي دانند كه در ادبيات فرقه رجوي، 

» كانون استراتژيك نبرد«قرارگاه اشرف به عنوان 
شد و مسعود رجوي در حالي كه خود  خوانده مي

و مريم قجر و بخش زيادي از فرماندهانش از 
هاي امن  به محلصحنه نبرد گريخته و خود را 

چو «داد   دراروپا و منطقه رسانده بودند، شعار مي
كوه زجا بجنبد «و يا . »اشرف نباشد، تن من مباد

  ».اشرف زجا نجنبد
ياد داريم كه اين زوج با مغزشويي اعضاي ه ب

ها را به مصاف نيروهاي  درمانده و گاه به اجبار آن
ن ها تلقي تا دندان مسلح عراقي فرستاده و به آن

كردند كه شعار دهند براي اشغال اشرف  مي
و يا ادعا . هاي ما رد شويد بايستي از روي جنازه

. »ايستد  دنيا مي اگر اشرف بايستد،«كردند  مي
ها با دادن تلفات  ها، آن ي اين ادعا عليرغم همه

بسيار مجبور به ترك اشرف شدند آن هم 
هنگامي كه ديدند حضور خانواده ها در مقابل 

، هست و نيست آنها را به باد داده و چاره اشرف
اي جز فرار نداشتند و مسعود كه اشرف را شرف 

  خود مي دانست آن را رها كرد
با نگاهي گذرا به نقش فعال و خستگي ناپذير 
مجموعه خانواده ها در تحصن جلوي قرارگاه 
اشرف در كشور عراق به مدت قريب به چهار 

ي قرارگاه گرديد سال، كه نهايتاً منجر به تعطيل
مي توان گفت كه نمود كارسازترين اهرم حقوق 
بشري عليه فرقه رجوي همين خانواده ها هستند 
كه تشكيالت رجوي به هيچ وجه جلودار آن ها 

  .نخواهد بود

سران فرقه به جاي انتقاد از خود و پذيرش 
هايي كه بيهوده بر زمين ريخته  مسئوليت خون

بازي جديد، ليبرتي  شد، در يك فريبكاري و حقه
را كه كمپ ترانزيت نام گرفته بود، به عنوان 

مطرح كرد و خروج از آن را خط » 2اشرف «
قرمز معرفي كرد و افراد محصور در آن را تهديد 

  .كرد
اما آنجا هم نتوانست در مقابل حضور 
هميشگي و دائمي خانواده ها تاب و توان بياورد و 

داشت در عليرغم ميل باطني خويش كه دوست 
عراق بماند تا استراتژي و توجيه مبارزه كاربرد 
داشته باشد ،تن به خروج از عراق داد و با 
وساطت عمو سام، آلباني تنها كشوري بود كه 

  .حاضر به پذيرش آنها شد
اما در آلباني شرايط كامال با اشرف و ليبرتي 
فرق اساسي داشت كساني كه نزديك به سه دهه 

ور فيزيكي و ذهني بودند در قرارگاه ها محص
اينبار چيزهايي را مي ديدند و تجربه مي كردند 

ارتباط اعضاي .كه سابق براين تجربه نكرده بودند
فرقه با دنياي آزاد در تيرانا باعث جدايي و ريزش 
نيرو گرديد و فرقه قادر نبود در آن شرايط آنان را 
به شدت كنترل كند و مانع از تردد شود به 

بخت برگشته ها را به اين زندان همين خاطر 
مخوف به عنوان رفت بي برگشت مي فرستد و 
براي هميشه با دنياي آزاد و اجتماع وداع خواهند 

  .كرد
فرقه رجوي در روزهاي اخير براي محدود 

» ويزا«كردن هرچه بيشتر اعضاي خود به صدور 
هاي  ها در شهر و يا ساختمان براي رفت و آمد آن
تردد افراد .  اقدام كرده استمختلف اين فرقه،

فرقه تروريستي .بدون داشتن ويزا ممنوع است
رجوي تمام توانش را به كار گرفت تا اشرفي 
ديگر بسازد تا بتواند افراد اسير را در آن ايزوله 
كند و امكان جدايي براي اعضاي بخت برگشته 
وجود نداشته باشد تا بتواند راحت تر آن ها را مغز 

  .شويي نمايد

فرقه رجوي مي داند كه افراد را در مكاني دور 
افتاده بهتر تحت كنترل ذهني و فيزيكي قرار مي 

  .دهد
افراد گرفتار در چنگال رجوي نمي دانند كه اين 
جا به جايي به مكان جديد شرايط آن هزار بار 
بدتر از قرارگاه اشرف در عراق است، در اين مكان 

شتر خواهد اعتراضات بيشتر و فشار و سركوب بي
شد و هيچ راه فراري وجود نخواهد داشت ، 
بخصوص كه برخالف ميل باطني از آنان تعهد 

فرقه .گرفته شده كه تا آخر عمر در آنجا بمانند
در عراق و در . رجوي در آستانه فروپاشي است

پادگان اشرف فضاي اختناق و سركوب حاكم بود 
 افراد هيچ راه نجاتي نداشتند اگر كسي با خط و
خطوط رجوي مخالفت مي كرد بشدت با آن 
برخورد مي كردند و در يك حصار بسته در 

يقينا فرقه .بيابانهاي عراق افراد را نگه داشته بودند 
از همان ابتدا و قبل از ترك عراق و انتقال به 
آلباني ،فكر راه اندازي اشرف سه را در سر داشته 

ي با و بنا به داليلي نتوانسته آنرا عملي كند ول
 را علناً 3ديدن جدايي نيروها ،آماده سازي اشرف 

  در دستور كار خويش قرار داد
اينكه رجوي و فرقه ننگينش به آخر خط 
رسيده شكي در آن نيست فقط دست و پا 
زدنهاي او بيشتر شده او زماني با زور و شكنجه 
مي توانست افراد را در يك حصار بسته نگه دارد 

چرا كه آن افراد و نيروها اما ديگر آنروز گذشته 
ديگر آنها نيستند ، مگر مي شود فردي كه پس 
از چند دهه اسارت ولو بصورت اندك كمي 
شميم خوش آزادي را استشمام كرده دو باره به 

  .قفس كشاند 
نهايتاً اينكه اشرف سه هم راه بجايي نخواهد 
برد و مسير اشرفي را كه روزي شرف مسعود بود 

اد طي خواهد كرد و در واقع و آن را به باد د
  .اشرف سه نقطه پايان حيات فرقه خواهد بود

  
  انجمن نجات مركز يزد

 

  كجاست؟در آخر عمر فرقه 
 

ــه     ــيده از جامعـ ــار رسـ ــرين اخبـ آخـ
جداشدگان در آلباني حـاكي اسـت، دولـت         
آلباني و كميساريا، اخيرا نسبت به برگـزاري     

خصصي براي جداشدگاني كـه     كالس هاي ت  
  .از آنها حمايت مي كند، اقـدام كـرده اسـت    

دولت آلباني و كميساريا در تالش است، بـه       
هر طريق ممكن، تضاد كـار جداشـده هـا را      
حل كرده و در وصل و ذوب جداشدگان بـه         

  .جامعه مردم عادي تيرانا كمك كند 
موضـوع از هرقــرار كــه باشــد، ايــن امــر  

، آن هم اينكه فرقـه   حاوي نكته جالبي است   
ارتجــاع در يــك تــالش حــداكثري و البتــه 
شيادانه، مي كوشد جداشده ها را در آلبـاني    
به شكـست كـشانده و بـه خيابـان خـوابي،            
گدائي، فحشاء و اعتيـاد بكـشاند تـا از ايـن            
فرآيند با ايجاد وحشت از دنيـاي بيـرون در         

  .درون فرقه، تبليغ منفي نمايد
قص، نـسبت بـه     اما كميساريا هر چند نا    

دادن غذا و مسكن حداقلي در سر وسـامان         
ــد   ــاري مــي كن گــرفتن جداشــده هــا همي

همچنين اين امـر در يـك كـشوردورافتاده         .
كه براي جداشده ها غربـت محـسوب مـي           

  .شود موجب دلگرمي است 
تشويق و تبليغ ايـن كارهـاي هـر چنـد           
كوچك و جزئي، مي تواند كمك موثري بـه         

نين، جرقه اميـدي    جداشده ها كرده و همچ    
در دل كساني باشد كه اكنون در تشكيالت         
فرقه انحرافـي رجـوي هـستند و بـه دليـل            
اينكه ساليان از جامعه عادي دور بودند و از         

  .آن وحشت دارند بنمايد
فرقه سالها كوشيده كه با اقـدامات ضـد         
ــد    ــه ، فاق ــضاي فرق ــامي اع ــزه اي، تم انگي

ـ        ه تخصص هائي باشند كه در دنياي بيرون ب
درد مي خورد وبه زعم خـود از ايـن طريـق      
مي كوشـد تـا مـانع جـدايي و فـرار اعـضاء           
شوداما از اين امر غافل اسـت كـه تخـصص           
هاي ضروري در يك جامعه، اكتسابي اسـت       
و مي توان بعد از جدائي، با برگـزاري چنـد           
ــرد   ــل ك ــه اي آن را ح ــد هفت ــالس چن   .ك

حل شـدن معـضل بيكـاري جداشـده هـا و         

تن شرايط بهينه زيستي در     سمت و سو گرف   
دنياي بيرون فرقه و فـراهم نمـودن شـرايط       
مساعد براي كار در آلباني، ايـن نويـد را بـه       
جداشده ها و هر كسي كه در فكر جداشدن        
است مي دهد كه بله مي توان بدون كمـك          
مالي فرقه در دنياي آزاد بـه فردائـي بـدون           

ايـن روزهـا هـر چنـد         .فرقه و آزاد انديشيد   
ه دليل در پيش رو بودن ايـام جـشن    شايد ب 

هاي كريـسمس ، وقفـه اي در برگـزاري بـا       
ــاال  ــداد ب ــراي     تع ــا، ب ــالس ه ــن ك          در اي

جداشده ها ايجاد شود، اما مطمئنا، اين امـر      
ضامن يك شروع زيبا و بدون وابـستگي بـه          
فرقه رجوي براي كـساني خواهـد بـود كـه            

قـه  اراده كردند در دنيايي خارج از زندان فر       
  .اي رجوي ها مستقل، زندگي كنند

شايد اين تصور تا حدودي درست باشـد        
كه عزيزان جداشده ما در كشوري دورافتاده     
بـي پناهنـد امــا بـي شــك آنهـا در آغــوش     

  .خداوند هستند
  انجمن نجات مركز آذربايجان شرقي
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  آموزش هاي تخصصي دولت آلباني جهت اشتغال
   جداشده هاي فرقه رجوي

  فريد �

 
در » 3اشرف «اندازي  شك، هدف از راهبدون 

بند كشيدن   آلباني چيزي نيست جز براي به 
نيروهايي كه هرچند . هرچه بيشتر نيروها 

بصورت اندك فضاي بازتري را در آلباني نسبت به 
عراق تجربه كرده اند و نتيجه آن ، از هم پاشيدن 

لذا فرقه رجوي   . شالوده فرقه و ريزش نيروها بود
رشوه به مقامات آلباني، درصدد ايجاد با دادن 

  .زندان جديد خود در مركز اروپاست
همه مي دانند كه در ادبيات فرقه رجوي، 

» كانون استراتژيك نبرد«قرارگاه اشرف به عنوان 
شد و مسعود رجوي در حالي كه خود  خوانده مي

و مريم قجر و بخش زيادي از فرماندهانش از 
هاي امن  به محلصحنه نبرد گريخته و خود را 

چو «داد   دراروپا و منطقه رسانده بودند، شعار مي
كوه زجا بجنبد «و يا . »اشرف نباشد، تن من مباد

  ».اشرف زجا نجنبد
ياد داريم كه اين زوج با مغزشويي اعضاي ه ب

ها را به مصاف نيروهاي  درمانده و گاه به اجبار آن
ن ها تلقي تا دندان مسلح عراقي فرستاده و به آن

كردند كه شعار دهند براي اشغال اشرف  مي
و يا ادعا . هاي ما رد شويد بايستي از روي جنازه

. »ايستد  دنيا مي اگر اشرف بايستد،«كردند  مي
ها با دادن تلفات  ها، آن ي اين ادعا عليرغم همه

بسيار مجبور به ترك اشرف شدند آن هم 
هنگامي كه ديدند حضور خانواده ها در مقابل 

، هست و نيست آنها را به باد داده و چاره اشرف
اي جز فرار نداشتند و مسعود كه اشرف را شرف 

  خود مي دانست آن را رها كرد
با نگاهي گذرا به نقش فعال و خستگي ناپذير 
مجموعه خانواده ها در تحصن جلوي قرارگاه 
اشرف در كشور عراق به مدت قريب به چهار 

ي قرارگاه گرديد سال، كه نهايتاً منجر به تعطيل
مي توان گفت كه نمود كارسازترين اهرم حقوق 
بشري عليه فرقه رجوي همين خانواده ها هستند 
كه تشكيالت رجوي به هيچ وجه جلودار آن ها 

  .نخواهد بود

سران فرقه به جاي انتقاد از خود و پذيرش 
هايي كه بيهوده بر زمين ريخته  مسئوليت خون

بازي جديد، ليبرتي  شد، در يك فريبكاري و حقه
را كه كمپ ترانزيت نام گرفته بود، به عنوان 

مطرح كرد و خروج از آن را خط » 2اشرف «
قرمز معرفي كرد و افراد محصور در آن را تهديد 

  .كرد
اما آنجا هم نتوانست در مقابل حضور 
هميشگي و دائمي خانواده ها تاب و توان بياورد و 

داشت در عليرغم ميل باطني خويش كه دوست 
عراق بماند تا استراتژي و توجيه مبارزه كاربرد 
داشته باشد ،تن به خروج از عراق داد و با 
وساطت عمو سام، آلباني تنها كشوري بود كه 

  .حاضر به پذيرش آنها شد
اما در آلباني شرايط كامال با اشرف و ليبرتي 
فرق اساسي داشت كساني كه نزديك به سه دهه 

ور فيزيكي و ذهني بودند در قرارگاه ها محص
اينبار چيزهايي را مي ديدند و تجربه مي كردند 

ارتباط اعضاي .كه سابق براين تجربه نكرده بودند
فرقه با دنياي آزاد در تيرانا باعث جدايي و ريزش 
نيرو گرديد و فرقه قادر نبود در آن شرايط آنان را 
به شدت كنترل كند و مانع از تردد شود به 

بخت برگشته ها را به اين زندان همين خاطر 
مخوف به عنوان رفت بي برگشت مي فرستد و 
براي هميشه با دنياي آزاد و اجتماع وداع خواهند 

  .كرد
فرقه رجوي در روزهاي اخير براي محدود 

» ويزا«كردن هرچه بيشتر اعضاي خود به صدور 
هاي  ها در شهر و يا ساختمان براي رفت و آمد آن
تردد افراد .  اقدام كرده استمختلف اين فرقه،

فرقه تروريستي .بدون داشتن ويزا ممنوع است
رجوي تمام توانش را به كار گرفت تا اشرفي 
ديگر بسازد تا بتواند افراد اسير را در آن ايزوله 
كند و امكان جدايي براي اعضاي بخت برگشته 
وجود نداشته باشد تا بتواند راحت تر آن ها را مغز 

  .شويي نمايد

فرقه رجوي مي داند كه افراد را در مكاني دور 
افتاده بهتر تحت كنترل ذهني و فيزيكي قرار مي 

  .دهد
افراد گرفتار در چنگال رجوي نمي دانند كه اين 
جا به جايي به مكان جديد شرايط آن هزار بار 
بدتر از قرارگاه اشرف در عراق است، در اين مكان 

شتر خواهد اعتراضات بيشتر و فشار و سركوب بي
شد و هيچ راه فراري وجود نخواهد داشت ، 
بخصوص كه برخالف ميل باطني از آنان تعهد 

فرقه .گرفته شده كه تا آخر عمر در آنجا بمانند
در عراق و در . رجوي در آستانه فروپاشي است

پادگان اشرف فضاي اختناق و سركوب حاكم بود 
 افراد هيچ راه نجاتي نداشتند اگر كسي با خط و
خطوط رجوي مخالفت مي كرد بشدت با آن 
برخورد مي كردند و در يك حصار بسته در 

يقينا فرقه .بيابانهاي عراق افراد را نگه داشته بودند 
از همان ابتدا و قبل از ترك عراق و انتقال به 
آلباني ،فكر راه اندازي اشرف سه را در سر داشته 

ي با و بنا به داليلي نتوانسته آنرا عملي كند ول
 را علناً 3ديدن جدايي نيروها ،آماده سازي اشرف 

  در دستور كار خويش قرار داد
اينكه رجوي و فرقه ننگينش به آخر خط 
رسيده شكي در آن نيست فقط دست و پا 
زدنهاي او بيشتر شده او زماني با زور و شكنجه 
مي توانست افراد را در يك حصار بسته نگه دارد 

چرا كه آن افراد و نيروها اما ديگر آنروز گذشته 
ديگر آنها نيستند ، مگر مي شود فردي كه پس 
از چند دهه اسارت ولو بصورت اندك كمي 
شميم خوش آزادي را استشمام كرده دو باره به 

  .قفس كشاند 
نهايتاً اينكه اشرف سه هم راه بجايي نخواهد 
برد و مسير اشرفي را كه روزي شرف مسعود بود 

اد طي خواهد كرد و در واقع و آن را به باد د
  .اشرف سه نقطه پايان حيات فرقه خواهد بود

  
  انجمن نجات مركز يزد

 

  كجاست؟در آخر عمر فرقه 
 

ــه     ــيده از جامعـ ــار رسـ ــرين اخبـ آخـ
جداشدگان در آلباني حـاكي اسـت، دولـت         
آلباني و كميساريا، اخيرا نسبت به برگـزاري     

خصصي براي جداشدگاني كـه     كالس هاي ت  
  .از آنها حمايت مي كند، اقـدام كـرده اسـت    

دولت آلباني و كميساريا در تالش است، بـه       
هر طريق ممكن، تضاد كـار جداشـده هـا را      
حل كرده و در وصل و ذوب جداشدگان بـه         

  .جامعه مردم عادي تيرانا كمك كند 
موضـوع از هرقــرار كــه باشــد، ايــن امــر  

، آن هم اينكه فرقـه   حاوي نكته جالبي است   
ارتجــاع در يــك تــالش حــداكثري و البتــه 
شيادانه، مي كوشد جداشده ها را در آلبـاني    
به شكـست كـشانده و بـه خيابـان خـوابي،            
گدائي، فحشاء و اعتيـاد بكـشاند تـا از ايـن            
فرآيند با ايجاد وحشت از دنيـاي بيـرون در         

  .درون فرقه، تبليغ منفي نمايد
قص، نـسبت بـه     اما كميساريا هر چند نا    

دادن غذا و مسكن حداقلي در سر وسـامان         
ــد   ــاري مــي كن گــرفتن جداشــده هــا همي

همچنين اين امـر در يـك كـشوردورافتاده         .
كه براي جداشده ها غربـت محـسوب مـي           

  .شود موجب دلگرمي است 
تشويق و تبليغ ايـن كارهـاي هـر چنـد           
كوچك و جزئي، مي تواند كمك موثري بـه         

نين، جرقه اميـدي    جداشده ها كرده و همچ    
در دل كساني باشد كه اكنون در تشكيالت         
فرقه انحرافـي رجـوي هـستند و بـه دليـل            
اينكه ساليان از جامعه عادي دور بودند و از         

  .آن وحشت دارند بنمايد
فرقه سالها كوشيده كه با اقـدامات ضـد         
ــد    ــه ، فاق ــضاي فرق ــامي اع ــزه اي، تم انگي

ـ        ه تخصص هائي باشند كه در دنياي بيرون ب
درد مي خورد وبه زعم خـود از ايـن طريـق      
مي كوشـد تـا مـانع جـدايي و فـرار اعـضاء           
شوداما از اين امر غافل اسـت كـه تخـصص           
هاي ضروري در يك جامعه، اكتسابي اسـت       
و مي توان بعد از جدائي، با برگـزاري چنـد           
ــرد   ــل ك ــه اي آن را ح ــد هفت ــالس چن   .ك

حل شـدن معـضل بيكـاري جداشـده هـا و         

تن شرايط بهينه زيستي در     سمت و سو گرف   
دنياي بيرون فرقه و فـراهم نمـودن شـرايط       
مساعد براي كار در آلباني، ايـن نويـد را بـه       
جداشده ها و هر كسي كه در فكر جداشدن        
است مي دهد كه بله مي توان بدون كمـك          
مالي فرقه در دنياي آزاد بـه فردائـي بـدون           

ايـن روزهـا هـر چنـد         .فرقه و آزاد انديشيد   
ه دليل در پيش رو بودن ايـام جـشن    شايد ب 

هاي كريـسمس ، وقفـه اي در برگـزاري بـا       
ــاال  ــداد ب ــراي     تع ــا، ب ــالس ه ــن ك          در اي

جداشده ها ايجاد شود، اما مطمئنا، اين امـر      
ضامن يك شروع زيبا و بدون وابـستگي بـه          
فرقه رجوي براي كـساني خواهـد بـود كـه            

قـه  اراده كردند در دنيايي خارج از زندان فر       
  .اي رجوي ها مستقل، زندگي كنند

شايد اين تصور تا حدودي درست باشـد        
كه عزيزان جداشده ما در كشوري دورافتاده     
بـي پناهنـد امــا بـي شــك آنهـا در آغــوش     

  .خداوند هستند
  انجمن نجات مركز آذربايجان شرقي
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 سال دوباره به عراق سفر 6بعد از گذشت 
كردم كه البته اين بار به هواي پا بوسي آقام 

كه با تمام سفرهام فرق مي ) ع ( امام حسين 
 سالي كه در جوارش بودم و اجازه 12با . كرد
 برم زيارتش، آن زماني كه در زندان ندادن

فرقه تروريستي رجوي گرفتار بودم و در هواي 
بد اشرف غرق شده بودم و سران فرقه حتي 
اجازه نمي دادند براي زيارت ائمه اطهار بريم و 
به شديدترين وضع ما را به اسارت خودشان در 

  .آورده بودند 
علي قزل قارش يكي از عناصر رهايي يافته 

خوف و خبيث فرقه رتجاع مي باشد كه فرقه م
در دوران جواني گرفتار حيله هاي خائنانه 
سران فرقه رجوي شده و مدتها تحت 
شستشوي شديد ذهني و رواني آنها قرار 
گرفت و بعد از آنكه توانست يخ ذهن خود را 

 خود را از 1390آب نمايد در اواخر سال 
اسارتگاه سازمان تروريستي رجوي نجات داد و 
همراه خود دو نفر ديگر را نيز نجات داد كه 
اكنون آنها نيز به زندگي خود همراه با خانواده 

  .مشغول مي باشند 
قزل قارش، از سختيهايي كه در زمان 
حضورش در فرقه رجوي تحمل كرده براي 

مان مي گويد و تعريف مي كند كه چگونه از 
داخل كشور برايمان طوري بد تعريف مي 

 قرص 800هنگام خروج از آنجا كردند كه من 
 تا 4مسكن و غيره با خودم برداشته بودم و 

شلوار نيز پوشيده بودم با كلي لباس و زير 
پوش كه بعدا كم نياورم كه به محض رسيدن 
به هتل و برخورد صميمانه مسئولين و اقامت 
چند روزه به دروغ بودن تمامي گفته هاي 

  .سران فرقه رجوي پي بردم 
ز پياده روي كه امسال براي علي آقا ا

روزهاي اربعين به سوي كربالي معال داشت 
صحبت مي كند و مي گويد سران فرقه رجوي 

به ما مي گفتند كه به محض رسيدن به   
داخل كشور يا اعدام مي شويد و يا شما را 
مدت هاي طوالني زنداني مي كنند كه من 
اكنون بعد از آنكه توانستم در برخي مسائل 

 مستقل شوم و آمادگي الزم را در زندگي
خودم ديدم، پاسپورت تهيه كرده و براي 
اربعين راهي عراق شدم و هيچ مشكلي نيز در 
مسير مرز و خروجي كشور نداشتم و اتفاقا در 
اين چند روز كه راهي كربال بودم برايم بار 
معنوي بسيار زيادي داشت كه قابل گفتن 

  .نيست 
خاك عراق شدم او مي گويد كه وقتي وارد 

نفرت عجيبي تمام وجودم را پر كرده بود، 
 سال عمرم را بيهوده در پيش 12نفرتي كه 

خائنيني حيف نموده بودم كه تمام تالش آنها 
نه براي مردم و خاك ايران بلكه تنها براي 
رسيدن به كرسي قدرت براي سركرده 
خودشان و ادامه هوسرانيهاي بي حد و 
مرزشان بوده و من كه به صورت شبانه روزي 
مورد شستشوي ذهني و روحي قرار مي 
از گرفتم ديگر تاب و تحملم بريده بود و بعد 

آنكه به هدفهاي خبيثانه سران فرقه رجوي پي 
بردم دائما بدنبال راهي بودم كه بتوانم خودم 

را نجات دهم و خدا رو شكر هر چند خيلي 
طول كشيد اين مسير رهاييم ولي توانستم دو 
نفر ديگر را به همراه خودم از اين سياه چاله 
نجات بدهم و آزادي را براي آنها به ارمغان 

ه اكنون آن دو نفر به زندگي خود بياورم ك
  .مشغول هستند 

آقاي قزل قارش ادامه مي دهد كه خيانتها 
و جنايتهاي سران فرقه رجوي آن چنان زياد 
است كه مي توان براي هر كدام از آنها كتابها 
نوشت و براي آگاهي مردم در بين آنها منتشر 
نمود و من خودم نمونه اي از اين خيانت ديده 

و با چشمان خودم شاهد اعمال ها هستم 
كثيف آنها در فريب دادن اعضاء نگون بخت 
بودم و هميشه نيز سر ناسازگاري با فرماندهان 
داشتم كه خار چشمشان شده بودم و هميشه 
مرا زير نظر داشتند ولي با تمام اين 

  .سختگيريها توانستم نجات پيدا كنم 
وي به برخي از دوستانش كه در زندانهاي 

رجوي بسر مي برند نيز پيام مي دهد كه فرقه 
خودتان را از منجالب رجويسم نجات دهيد و 
اصال نگران آن نباشيد كه نخواهيد توانست در 
بيرون از اسارتگاه رجوي دوام بياوريد و يا 
خانواده شما را تحويل نگيرند برعكس من 
شاهد خانواده هايي هستم كه از اقصي نقاط 

ان را مي گيرند و كشور از من سراغ فرزندش
پيگير آنها هستند و شما مطمئن باشيد كه 
خانواده ها منتظر شما هستند و هر چه زودتر 
خودتان را از بند اسارت رجويها نجات بدهيد 
كه آنها براي شما خوابهاي بدي ديده اند و 
اهداف شومي براي شما دارند و از شما تنها 
براي پيشبرد اهداف شومشان مي خواهند 

  .ستفاده نمايند سوءا
به اميد رهايي و نجات تمام زندانيان فرقه 

  رجوي
  انجمن نجات مركز گلستان
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نجات يافته از فرقه رجوي در زينال شهيدي، 
هميشه در داخل فرقه رجوي :  نوشتآلباني

جايي و كسي بود كه خاطراتي براي ديگران 
نفراتي در درون تشكيالت بودند كه . بازگو شود
ت بااليي داشتند و خاطرات خوب و دل و جرا

بدشان را با طرف مقابل كه البته قابل اعتماد 
  .تشخيص داده مي شد در ميان مي گذاشتند

يكي از اين خاطرات كه خيلي ذهن مرا 
درگير كرد و باعث شد تا نفرتم از مسعود رجوي 
چندين برابر شود مرگ هاي مشكوك در داخل 

ان اشرف يادم هست كه به قبرست. فرقه بود
ميرفتم و براي خودم پرسه ميزدم و در گوشه و 
كنار كه زياد در ديد نبود سنگ قبرهايي بود كه 
اسم نداشت يا اينكه اسم داشت و مي شناختم 
ولي تعجب مي كردم كه چرا مرگ آنان اطالع 

  .داده نشد
         اگر كسي در فرقه فوت مي كرد يا كشته

را بعضي ها را شد همه با خبر ميشدند ولي چ مي
اعالم نمي كردند؟ آن نفرات كساني بودند كه زير 
فشارهاي جسمي و روحي اين فرقه و بعد از 
نشستهاي مغزشويي خودكشي كرده بودند يا 
اينكه خود فرقه كساني كه تهديد به حساب مي 

  .آمدند را سر به نيست كرده بود
خبردار شدم كه افرادي در جاهايي دفن شده 

آنها نفراتي . نگ قبر هم ندارنداند كه حتي س
بودند كه به رجوي ها نه گفتند و در برابر آنان 
مقاومت كردند و ديگر اثري از آثار آنان پيدا 

بعضا از مسئولم مي پرسيدم كه چرا برخي .نيست
سنگ قبرها اسم ندارند؟ اين ها چه كساني 

يا سؤال ميكردم كه . هستند؟ او هم نمي دانست
 اما چرا كسي خبردار نشد؟ فالن فرد فوت كرد

يك بار مسئولم به من اعتماد كرد و گفت كه به 
من هم آدم . تو ميگويم ولي بين خودمان باشد

گفت . گفتم خيالت راحت باشد. رازداري بودم

  .اينها خودكشي كرده اند
ياد صحبت هاي نفراتي افتادم كه ميگفتند 
خودمان ديديم برخي افراد مخالف سر به نيست 

حرف اين افراد . يا زير شكنجه جان دادندشدند 
آنجا بود كه لعنت فرستادم به باعث و . درست بود

  .باني همه اينها يعني مسعود و مريم رجوي
رجوي ها ميگفتند كه ما تا به حال كسي را 

مسعود رجوي ميگفت . نكشتيم و نخواهيم كشت
حتي در حمالت به ايران يكي از مرز سرخهاي 

 افراد ميگويم افراد غير نظامي من اين است كه به
را نكشيد كه دروغ مي گفت و خيلي ها مي 

كرد كه كسي را زنده پشت  گويند كه تأكيد مي
رجوي نفر سرسپرده خودش را .سر نگذاريد

براحتي مي كشد، آدم عادي آنطرف مرز كه جاي 
افراد داخل تشكيالت حرفهاي زيادي . خود دارد

 دارند كه از مرگ هاي مشكوك در داخل فرقه
  .روزي تماما بازگو خواهد شد

 

  علي قزل قارش از زندان فرقه رجوي تا زيارت كربال مي گويد

  من نمونه اي از خيانت ديده ها هستم
  

  قبرستان اشرف و حكايت قبرهاي ناشناس
  











































































































 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فعال ترين و پرمخاطب ترين گروه رسانه اي در حوزه خانواده هاي اسيران فرقه رجوي
  

https://telegram.me/feraghnews  
  Faragngo@gmail.com:پست الكترونيكي

  www.feraghnews.ir:وب سايت

 Feraghonline: اينستاگرام

  

����   
   

اعتراض شديد خانواده هاي عضو انجمن �
نجات استان اردبيل به آتش كشيدن پرچم ايران 

خانواده ها به / و رفتار هاي كثيفِ فرقه رجوي 
 اين فرقه نفاق و تزوير را خواهند زودي ريشه

سوزاند و اسيران در چنگ اين اهريمن را رها 
  مي نمايند

خانواده هاي عضو انجمن نجات استان 
اردبيل ضمن محكوميت به آتش كشيدن پرچم 
كشورمان، به رفتارهاي كثيف فرقه رجوي در 

  .حوادث اخير اعتراض كردند
  
نامه خانواده هاي زنجاني به مدير كل �

حترم كميسارياي عالي سازمان ملل در امور م
  پناهندگان آلباني

با توجه به وجود شواهد عيني و اظهارات به 
روز جدا شدگان و نجات يافتگان از اين فرقه، 
تمامي افراد حاضر تحت فشارهاي روحي و 
فيزيكي عوامل اين گروه قرار گرفتند تا به زور به 

  .اين زندان جديد منتقل شوند 
كامياب ، صادقي: هاي استان زنجانخانواده
 ، افشار، كرميي،قديم، محبي، قاسمي ،محمدي

   پرويزي،يگانه طارمچي
  

����    

  
 پيروز مهرباني، مادر چشم انتظار�

تنها تقاضايي كه دارم آن : عبدالكريم كريمي
است ثانيه اي با من تماس بگيري تا ديدارم به 

  قيامت نيفتد
  
اعتراض خانواده هاي خوزستاني به انتقال �
  »3اشرف « فرزندانشان به اجباري

خانواده هاي خوزستاني اسيران دربند فرقه 
رجوي تصميم انتقال اجباري فرزندانشان از شهر 

از سوي ) 3كمپ اشرف (تيرانا به زندان مانز 
رهبران اين فرقه را يك تصميم ضد انساني 

  .دانسته و به شدت محكوم كردند
  
ربابه عبدعاصي، مادر چشم انتظار يكي از �

يران فرقه رجوي با نام محمد رضا گويا پس از اس
  .سال ها انتظار رخ در نقاب خاك كشيد

  
جمعي از خانواده هاي اسيران فرقه �

انتقال اسيران فرقه رجوي به : رجوي در سمنان
  خارج از آلباني نشان وحشت از فرار است

بعد از شنيدن خبر انتقال اعضاي اسير در 
 هاي اين استان فرقه رجوي تني چند از خانواده

ضمن نوشتن نامه اي به مسئولين كشور آلباني 
و كميسارياي حقوق بشر مراتب نگراني خود را 

  انجمن نجات مركز سمنان  .ابراز نمودند 
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www.facebook.com/faragh.ngo     www.twitter.com.com/faraghngo  

 

تقدير از پاسخ كميسارياي عالي سازمان ملل در امورپناهندگان به 
   نامه هاي ارسالي انجمن نجات استان اردبيل

كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهنده گانِ مقيم آلباني به 
  .تمام نامه هاي ارسالي توسط انجمن نجات استان اردبيل پاسخ داد

از پاسخ كميسارياي عالي سازمان   تحليلي فراق ضمن تقدير-پايگاه خبري
ل اميدوار ملل در امورپناهندگان به نامه هاي ارسالي انجمن نجات استان اردبي

است اين نهاد بين المللي به وظيفه ذاتي خود بيش از پيش عمل نموده و 
  .موجبات مالقات و ديدار خانواده ها با اسيران خود را فراهم نمايد

  
همگي منتظر هستيم : منصور محمدزاده، برادر يكي از اسيران فرقه رجوي

  تا صدايت را بشنويم
  . فرقه رجوي براي برادر خود نامه نوشتمنصور محمدزاده برادر يكي از اسيران

از . چرا زنگ نمي زني؟ همه ما مشتاق ديدارت هستيم.  سال زمان كمي نيست29  
اينكه به آلباني رفتي و از عراق خارج شدي خوشحاليم و اميدوار بوديم وقتي كه از عراق 

ي ولي و جهنم اشرف و ليبرتي خارج شدي و پايت به آلباني رسيد بالفاصله زنگ بزن
  .چنين نشد

  
خانواده محبوب خيرانديش از سال ها چشم انتظاري براي ديدار با عزيز   

  خود مي گويند
سال ها است كه در حسرت و آرزوي ديدار با برادر :برادر يكي از اسيران فرقه رجوي گفت

 دي با حضور در دفتر 24پرويز خيرانديش، روز يكشنبه .اسير خود در فرقه رجوي هستم
خانواده هاي اسيران : نجات استان اردبيل به همراه برادرزاده و داماد خود اظهار داشتانجمن 

 سال است كه براي مالقات با عزيزان اسير خود تالش مي نمايند اما 30فرقه رجوي بيش از 
در ادامه برادر زاده محبوب خيرانديش كه نمي توانست جلوي اشك .متاسفانه موفق نمي شوند 

غم اين فراق و جدايي براي ما خيلي : يرد خطاب به عموي خود اظهار داشتهاي خود را بگ
حاجي و پرويز خيرانديش از اعضاي .سخت است و بي صبرانه منتظر ديدار با عمويم هستم

فعال انجمن نجات استان اردبيل هستند كه تمام سعي و تالش خود را براي رهايي برادر خود 
  .انداز چنگال فرقه رجوي به كار بسته 

  
نامه صمد يوسفي سادات به كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور 

  پناهندگان كشور آلباني
  نماينده محترم كميسارياري عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان كشور آلباني
با احترام به استحضار عالي مي رساند اينجانب صمد يوسفي سادات برادر يكي از 

هستم كه سالهاست در حسرت ديدار » علي يوسفي سادات«به نام اسيران فرقه رجوي 
با توجه به شرايط غير انساني درون اين فرقه از آن مقام محترم . با برادر عزيزم مي باشم

  .خواهشمند است شرايطي را فراهم نمائيد تا با وي مالقات و تماسي فوري داشته باشم
  صمد يوسفي سادات

  
  
  
  
  
  
 

ـا       ���� ـاي     با پوزش از ساير خانواده ه  و انجمـن ه
 كـه بـه علـت محـدوديت فـضا           نجات كشور 
  .ه آنها را منتشر كنيمنتوانستيم نام

 

�    
  
مرتضي نوروزي، برادر يكي از اسيران �

كميساريا شرايط مالقات ما را : فرقه رجوي
  با عزيزمان فراهم نمايد

  
 به كميسارياي  نميننامه نجيبه ارشادي�

عالي سازمان ملل متحدد در امور پناهندگان 
  كشور آلباني

  
مستانه، خواهر چشم انتظار يكي از �
لطفا هر چه زودتر تصميم :  فرقه رجوياسيران

  خودت را بگير
  
ثابت رستمي، برادر يكي از اسيران فرقه �
/ پدر و مادرتا كي بايد منتظر تو باشند؟: رجوي

  چرا رجوي خانواده را دشمن فرقه مي داند
  
فرشته كريمي خطاب به خواهر اسير �

دل ما بي نهايت براي تو : خود در فرقه رجوي
  تنگ شده است

  
جمعي از خانواده هاي استان مركزي �

فرقه رجوي : خطاب به وزير خارجه آلباني
فرزندان ما را در يك محيط بسته شستشوي 

  مغزي مي دهد

  كانال تلگرامي فراق

 

  هاپيام خانواده
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ما همچنان چشم به : شيرين خسروي، خواهر يكي از اسيران فرقه رجوي
  راه هستيم

 تحليلي فراق، متن نامه خواهر محمود خسروي به برادرش- به گزارش پايگاه خبري
  :در اردوگاه فرقه رجوي در آلباني به شرح زير است

شيرين، خواهر بزرگت هستم كه چندين بار با مادر و   ،محمود جان من سالم

محمدعلي و پسرم وحيد آمديم پشت سياج اشرف ولي سران فرقه به جاي پذيرايي به 
طرف ما سنگ و چوب پرت كردند و فحش هاي ركيكي داند كه هركسي بشنود شرم 

لطفا هر طور شده يك زنگ . خواستم بگويم ما همچنان چشم به راهت هستيم.كندمي 

  خواهرت شيرين خسروي.به مادر چشم به راهت بزن و ما را آرام كن
  

ديگر : خواهر حافظ نصرتي، خطاب به برادر اسير خود در فرقه رجوي
  صبرمان تمام شده است

  با سالم به برادر عزيزم حافظ
بعد از اين همه دوري حرفهاي زيادي . وده و سالمت باشياميدوارم حالت خوب ب

عزيزم آرزو . ديگر صبرمان تمام شده است. انم در يك ورق بيان كنمدارم ولي نمي تو
خودت با روحيه خانواده آشنا هستي و . داريم هرچه زودتر به آغوش گرم خانواده برگردي

با    و روز   ما شب.مي داني همه ما نسبت به هم چقدر مهربان و با عاطفه هستيم

  خواهر چشم انتظار.كنيمچشماني گريان براي ديدن روي تو لحظه شماري مي 
  

               از خداوند: دل نوشته هاي مادر امين عبدلي براي فرزند اسير خود
  تو را به من برساند» يوسف«مي خواهم همچو 

  سالم پسرم امين جان
من مادر تو هستم و هميشه در سر نمازم گريه مي كنم و از خداوند بزرگ آرزوي 

در اين عمر پاياني تو را ببينم و از خداوند اين را مي خواهم اميدوارم كه .ديدن تو را دارم
  .به پدرش رسيد تو را هم به من برساند» يوسف«همان طور كه 

  مادري چشم انتظار، تلّي عبدي

  
شايد با : تاج الدوله حيدريان، مادر چشم انتظار يكي از اسيران فرقه رجوي

  طن بازگرددخواهش هاي مادرانه و لطف الهي فرزندم به آغوش و
مادر يكي از اسيران فرقه رجوي براي نماينده محترم كميسارياي عالي سازمان ملل 

  .در امور پناهندگان كشور آلباني نامه نوشت
  :تحليلي فراق متن اين نامه به شرح زير است- به گزارش پايگاه خبري

  ينماينده محترم كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان كشور آلبان
اينجانب تاج الدوله حيدريان، فرزندي به نام مهدي حميدفر دارم كه مدت بيست 

خواهشمند . سال است به دام فرقه رجوي موسوم به مجاهدين خلق گرفتار شده است

  .است مساعدت فرمائيد تا در كشور آلباني با پسرم ديداري تازه كنم
  تاج الدوله حيدريان

  

 

 

  تبريك به خانواده تالشگر بخشعلي عليزاده
 سال دوري از خانواده و 33بخشعلي عليزاده، يكي از اسيران فرقه رجوي بعد از 

  . به آغوش خانواده خود بازگشت  عود و مريم رجويگرفتاري در چنگال فرقه مس
رهايي بخشعلي عليزاده بعد از ساليان سخت و طاقت فرساي اسارت را به خانواده 

انجمن نجات مركز استان اردبيل رهايي تمام .تالشگر وي تبريك عرض مي نمائيم

  .اسيران دربند فرقه رجوي و بازگشت به كانون گرم خانواده را آرزومند است
  

برادر محمدتقي رياحي، يكي از خانواده هاي چشم انتظار اسيران فرقه 
        سران فرقه رجوي سالهاست از جسم و روح برادرم سوءاستفاده:رجوي

  مي كنند
سران فرقه رجوي ساليان متمادي است كه به خانواده ها اجازه ديدار با فرزندانشان را 

نون فساد معرفي نموده اند كه صد البته تمام نمي دهند و خانواده را پيش عناصر خود كا
          مردم جهان بر اين واقعيت اجحاف دارند كه خانواده بهترين جايگاهي است كه
مي تواند براي فرد محل امن بوده و از آنجا ترقي و پيشرفت نمايد و اين بر كسي پوشيده 

  .نيست
  

ي و سرانش مغزهاي رجو: مرتضي باللي، برادر يكي از اسيران فرقه رجوي
  اسيران را شستشو مي دهند

  
كساني كه در دام فرقه رجوي   نمي دانم : برادر رضا باللي، اسير فرقه رجوي گفت

  .افتاده اند چرا بايستي به خاطر رجوي و سرانش خودشان را به تباهي بكشند
ا اسيران تا كي مي خواهند در دام فرقه رجوي باشند و خود ر: مرتضي باللي افزود

  فداي اين فرقه پليد نمايند؟

  
  انجمن نجات مركز اراك

  

  
    
  

  نامه رقيه فرازيان فرد كهن به فرزندش فريدون ندايي
  

  .سالم بر فرزند بزرگوار و مهربانم

فرزند عزيزم فريدون، فرزند عزيز و گرامي تر از جانم، سال هاست كه در فراق شما 
ا كه اين قدر بي وفا نبودي كه خانواده ات عزيزم، پاره تنم، شم. روز و شب را مي گذرانم

  .را فراموش كني

  
   مادرت– مادرت –همه خانواده منتظر بازگشتت هستند به ويژه مادرت 
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ما همچنان چشم به : شيرين خسروي، خواهر يكي از اسيران فرقه رجوي
  راه هستيم

 تحليلي فراق، متن نامه خواهر محمود خسروي به برادرش- به گزارش پايگاه خبري
  :در اردوگاه فرقه رجوي در آلباني به شرح زير است

شيرين، خواهر بزرگت هستم كه چندين بار با مادر و   ،محمود جان من سالم

محمدعلي و پسرم وحيد آمديم پشت سياج اشرف ولي سران فرقه به جاي پذيرايي به 
طرف ما سنگ و چوب پرت كردند و فحش هاي ركيكي داند كه هركسي بشنود شرم 

لطفا هر طور شده يك زنگ . خواستم بگويم ما همچنان چشم به راهت هستيم.كندمي 

  خواهرت شيرين خسروي.به مادر چشم به راهت بزن و ما را آرام كن
  

ديگر : خواهر حافظ نصرتي، خطاب به برادر اسير خود در فرقه رجوي
  صبرمان تمام شده است

  با سالم به برادر عزيزم حافظ
بعد از اين همه دوري حرفهاي زيادي . وده و سالمت باشياميدوارم حالت خوب ب

عزيزم آرزو . ديگر صبرمان تمام شده است. انم در يك ورق بيان كنمدارم ولي نمي تو
خودت با روحيه خانواده آشنا هستي و . داريم هرچه زودتر به آغوش گرم خانواده برگردي

با    و روز   ما شب.مي داني همه ما نسبت به هم چقدر مهربان و با عاطفه هستيم

  خواهر چشم انتظار.كنيمچشماني گريان براي ديدن روي تو لحظه شماري مي 
  

               از خداوند: دل نوشته هاي مادر امين عبدلي براي فرزند اسير خود
  تو را به من برساند» يوسف«مي خواهم همچو 

  سالم پسرم امين جان
من مادر تو هستم و هميشه در سر نمازم گريه مي كنم و از خداوند بزرگ آرزوي 

در اين عمر پاياني تو را ببينم و از خداوند اين را مي خواهم اميدوارم كه .ديدن تو را دارم
  .به پدرش رسيد تو را هم به من برساند» يوسف«همان طور كه 

  مادري چشم انتظار، تلّي عبدي

  
شايد با : تاج الدوله حيدريان، مادر چشم انتظار يكي از اسيران فرقه رجوي

  طن بازگرددخواهش هاي مادرانه و لطف الهي فرزندم به آغوش و
مادر يكي از اسيران فرقه رجوي براي نماينده محترم كميسارياي عالي سازمان ملل 

  .در امور پناهندگان كشور آلباني نامه نوشت
  :تحليلي فراق متن اين نامه به شرح زير است- به گزارش پايگاه خبري

  ينماينده محترم كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان كشور آلبان
اينجانب تاج الدوله حيدريان، فرزندي به نام مهدي حميدفر دارم كه مدت بيست 

خواهشمند . سال است به دام فرقه رجوي موسوم به مجاهدين خلق گرفتار شده است

  .است مساعدت فرمائيد تا در كشور آلباني با پسرم ديداري تازه كنم
  تاج الدوله حيدريان

  

 

 

  تبريك به خانواده تالشگر بخشعلي عليزاده
 سال دوري از خانواده و 33بخشعلي عليزاده، يكي از اسيران فرقه رجوي بعد از 

  . به آغوش خانواده خود بازگشت  عود و مريم رجويگرفتاري در چنگال فرقه مس
رهايي بخشعلي عليزاده بعد از ساليان سخت و طاقت فرساي اسارت را به خانواده 

انجمن نجات مركز استان اردبيل رهايي تمام .تالشگر وي تبريك عرض مي نمائيم

  .اسيران دربند فرقه رجوي و بازگشت به كانون گرم خانواده را آرزومند است
  

برادر محمدتقي رياحي، يكي از خانواده هاي چشم انتظار اسيران فرقه 
        سران فرقه رجوي سالهاست از جسم و روح برادرم سوءاستفاده:رجوي

  مي كنند
سران فرقه رجوي ساليان متمادي است كه به خانواده ها اجازه ديدار با فرزندانشان را 

نون فساد معرفي نموده اند كه صد البته تمام نمي دهند و خانواده را پيش عناصر خود كا
          مردم جهان بر اين واقعيت اجحاف دارند كه خانواده بهترين جايگاهي است كه
مي تواند براي فرد محل امن بوده و از آنجا ترقي و پيشرفت نمايد و اين بر كسي پوشيده 

  .نيست
  

ي و سرانش مغزهاي رجو: مرتضي باللي، برادر يكي از اسيران فرقه رجوي
  اسيران را شستشو مي دهند

  
كساني كه در دام فرقه رجوي   نمي دانم : برادر رضا باللي، اسير فرقه رجوي گفت

  .افتاده اند چرا بايستي به خاطر رجوي و سرانش خودشان را به تباهي بكشند
ا اسيران تا كي مي خواهند در دام فرقه رجوي باشند و خود ر: مرتضي باللي افزود

  فداي اين فرقه پليد نمايند؟

  
  انجمن نجات مركز اراك

  

  
    
  

  نامه رقيه فرازيان فرد كهن به فرزندش فريدون ندايي
  

  .سالم بر فرزند بزرگوار و مهربانم

فرزند عزيزم فريدون، فرزند عزيز و گرامي تر از جانم، سال هاست كه در فراق شما 
ا كه اين قدر بي وفا نبودي كه خانواده ات عزيزم، پاره تنم، شم. روز و شب را مي گذرانم

  .را فراموش كني

  
   مادرت– مادرت –همه خانواده منتظر بازگشتت هستند به ويژه مادرت 

  
  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فعال ترين و پرمخاطب ترين گروه رسانه اي در حوزه خانواده هاي اسيران فرقه رجوي
  

https://telegram.me/feraghnews  
  Faragngo@gmail.com:پست الكترونيكي

  www.feraghnews.ir:وب سايت

 Feraghonline: اينستاگرام

  

����   
   

اعتراض شديد خانواده هاي عضو انجمن �
نجات استان اردبيل به آتش كشيدن پرچم ايران 

خانواده ها به / و رفتار هاي كثيفِ فرقه رجوي 
 اين فرقه نفاق و تزوير را خواهند زودي ريشه

سوزاند و اسيران در چنگ اين اهريمن را رها 
  مي نمايند

خانواده هاي عضو انجمن نجات استان 
اردبيل ضمن محكوميت به آتش كشيدن پرچم 
كشورمان، به رفتارهاي كثيف فرقه رجوي در 

  .حوادث اخير اعتراض كردند
  
نامه خانواده هاي زنجاني به مدير كل �

حترم كميسارياي عالي سازمان ملل در امور م
  پناهندگان آلباني

با توجه به وجود شواهد عيني و اظهارات به 
روز جدا شدگان و نجات يافتگان از اين فرقه، 
تمامي افراد حاضر تحت فشارهاي روحي و 
فيزيكي عوامل اين گروه قرار گرفتند تا به زور به 

  .اين زندان جديد منتقل شوند 
كامياب ، صادقي: هاي استان زنجانخانواده
 ، افشار، كرميي،قديم، محبي، قاسمي ،محمدي

   پرويزي،يگانه طارمچي
  

����    

  
 پيروز مهرباني، مادر چشم انتظار�

تنها تقاضايي كه دارم آن : عبدالكريم كريمي
است ثانيه اي با من تماس بگيري تا ديدارم به 

  قيامت نيفتد
  
اعتراض خانواده هاي خوزستاني به انتقال �
  »3اشرف « فرزندانشان به اجباري

خانواده هاي خوزستاني اسيران دربند فرقه 
رجوي تصميم انتقال اجباري فرزندانشان از شهر 

از سوي ) 3كمپ اشرف (تيرانا به زندان مانز 
رهبران اين فرقه را يك تصميم ضد انساني 

  .دانسته و به شدت محكوم كردند
  
ربابه عبدعاصي، مادر چشم انتظار يكي از �

يران فرقه رجوي با نام محمد رضا گويا پس از اس
  .سال ها انتظار رخ در نقاب خاك كشيد

  
جمعي از خانواده هاي اسيران فرقه �

انتقال اسيران فرقه رجوي به : رجوي در سمنان
  خارج از آلباني نشان وحشت از فرار است

بعد از شنيدن خبر انتقال اعضاي اسير در 
 هاي اين استان فرقه رجوي تني چند از خانواده

ضمن نوشتن نامه اي به مسئولين كشور آلباني 
و كميسارياي حقوق بشر مراتب نگراني خود را 

  انجمن نجات مركز سمنان  .ابراز نمودند 
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تقدير از پاسخ كميسارياي عالي سازمان ملل در امورپناهندگان به 
   نامه هاي ارسالي انجمن نجات استان اردبيل

كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهنده گانِ مقيم آلباني به 
  .تمام نامه هاي ارسالي توسط انجمن نجات استان اردبيل پاسخ داد

از پاسخ كميسارياي عالي سازمان   تحليلي فراق ضمن تقدير-پايگاه خبري
ل اميدوار ملل در امورپناهندگان به نامه هاي ارسالي انجمن نجات استان اردبي

است اين نهاد بين المللي به وظيفه ذاتي خود بيش از پيش عمل نموده و 
  .موجبات مالقات و ديدار خانواده ها با اسيران خود را فراهم نمايد

  
همگي منتظر هستيم : منصور محمدزاده، برادر يكي از اسيران فرقه رجوي

  تا صدايت را بشنويم
  . فرقه رجوي براي برادر خود نامه نوشتمنصور محمدزاده برادر يكي از اسيران

از . چرا زنگ نمي زني؟ همه ما مشتاق ديدارت هستيم.  سال زمان كمي نيست29  
اينكه به آلباني رفتي و از عراق خارج شدي خوشحاليم و اميدوار بوديم وقتي كه از عراق 

ي ولي و جهنم اشرف و ليبرتي خارج شدي و پايت به آلباني رسيد بالفاصله زنگ بزن
  .چنين نشد

  
خانواده محبوب خيرانديش از سال ها چشم انتظاري براي ديدار با عزيز   

  خود مي گويند
سال ها است كه در حسرت و آرزوي ديدار با برادر :برادر يكي از اسيران فرقه رجوي گفت

 دي با حضور در دفتر 24پرويز خيرانديش، روز يكشنبه .اسير خود در فرقه رجوي هستم
خانواده هاي اسيران : نجات استان اردبيل به همراه برادرزاده و داماد خود اظهار داشتانجمن 

 سال است كه براي مالقات با عزيزان اسير خود تالش مي نمايند اما 30فرقه رجوي بيش از 
در ادامه برادر زاده محبوب خيرانديش كه نمي توانست جلوي اشك .متاسفانه موفق نمي شوند 

غم اين فراق و جدايي براي ما خيلي : يرد خطاب به عموي خود اظهار داشتهاي خود را بگ
حاجي و پرويز خيرانديش از اعضاي .سخت است و بي صبرانه منتظر ديدار با عمويم هستم

فعال انجمن نجات استان اردبيل هستند كه تمام سعي و تالش خود را براي رهايي برادر خود 
  .انداز چنگال فرقه رجوي به كار بسته 

  
نامه صمد يوسفي سادات به كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور 

  پناهندگان كشور آلباني
  نماينده محترم كميسارياري عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان كشور آلباني
با احترام به استحضار عالي مي رساند اينجانب صمد يوسفي سادات برادر يكي از 

هستم كه سالهاست در حسرت ديدار » علي يوسفي سادات«به نام اسيران فرقه رجوي 
با توجه به شرايط غير انساني درون اين فرقه از آن مقام محترم . با برادر عزيزم مي باشم

  .خواهشمند است شرايطي را فراهم نمائيد تا با وي مالقات و تماسي فوري داشته باشم
  صمد يوسفي سادات

  
  
  
  
  
  
 

ـا       ���� ـاي     با پوزش از ساير خانواده ه  و انجمـن ه
 كـه بـه علـت محـدوديت فـضا           نجات كشور 
  .ه آنها را منتشر كنيمنتوانستيم نام

 

�    
  
مرتضي نوروزي، برادر يكي از اسيران �

كميساريا شرايط مالقات ما را : فرقه رجوي
  با عزيزمان فراهم نمايد

  
 به كميسارياي  نميننامه نجيبه ارشادي�

عالي سازمان ملل متحدد در امور پناهندگان 
  كشور آلباني

  
مستانه، خواهر چشم انتظار يكي از �
لطفا هر چه زودتر تصميم :  فرقه رجوياسيران

  خودت را بگير
  
ثابت رستمي، برادر يكي از اسيران فرقه �
/ پدر و مادرتا كي بايد منتظر تو باشند؟: رجوي

  چرا رجوي خانواده را دشمن فرقه مي داند
  
فرشته كريمي خطاب به خواهر اسير �

دل ما بي نهايت براي تو : خود در فرقه رجوي
  تنگ شده است

  
جمعي از خانواده هاي استان مركزي �

فرقه رجوي : خطاب به وزير خارجه آلباني
فرزندان ما را در يك محيط بسته شستشوي 

  مغزي مي دهد

  كانال تلگرامي فراق

 

  هاپيام خانواده




