
 
 

 

    

    

  

  

 

  

  

  

    

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  : مادر يكي از اعضاي گرفتار در فرقه ضد خانواده رجوي مهين حبيبي

  نمي توانم فراق دخترم را تحمل كنم

دختر من چندين سال است در فرقه تروريستي مجاهدين اسير است و هيچ خبري . من مهين حبيبي مادر پروانه ربيعي عباسي هستم 

من خيلي پير شدم و مريض هستم آيا صداي من به گوش كسي مي رسد ؟ . تا كي من بايستي فراق دخترم را تحمل كنم. از او ندارم

 رسانم و اميدوارم هر چه زودتر فرزندان ما آزاد به تمامي مادراني كه فرزندانشان در سازمان تروريستي مجاهدين اسير هستند سالم مي

  .شوند 

  

  

  

  

 

 

  21شماره    ���� 98  دي ����  تحليلي  - مجله خبري  ����
  

 

      

 

  

فرقه : مانكاريپ

  يدجال رجو

پروژه : طرح

  يساز  كشتهفيسخ
  

 كي تحري برا ي ابزار مؤثر  يساز  كشته
 و سوارشدن   ي اذهان عموم  شيو تشو 

.  استيبر امواج سرگردان افكار عموم
ـ  اتي با علم به حساس   زي ن نيمنافق  ني

نقطه ضعف عـوام مـردم دسـت بـه          
 يهـا   تا دسـتگاه زنند ي م يساز  كشته

 بـه افكـار   يده   آنها با جهت   يغاتيتبل
 بتوانند بر امواج متأثر مـردم        يعموم
 شي شوند و به هدف شـوم خـو        سوار

  27برسند
  

  يسابق فرقه رجو عضو يافشاگر

  در اردوگاه اشرف» كپسولِ آرد «ي از ماجرا

  »دكتر فاضل «يوقت    

  ماري بكي از با مشت و لگد       

   استقبال كرد        
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8 

 

 نامه ـراقـف

  يترس اخراج از آلبان

  كابوس مرگبار

  ي رجومي مر
  

   آغاز شده استي فرقه رجوغروب
 



  

 مزا
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  انجمن نـجات
  استان اردبيل

4  

 

 
 

 فهرست

فــراق   نامه

ي
ليل

تح
ي 

خبر
ه 
جل

م
 

  

4  

اين حق براي مردم ايران محفوظ است كه 
نسبت به چنين اتفاقي اعتراض داشته باشند و 
بايد مطمئن شوند تا ديگر چنين حوادثي تكرار 

  .نخواهد شد
 به حق مردم   اعتراضاتاما در وانفساي 

ايران در رابطه با روشن شدن علت سقوط 
هواپيماي اوكرايني طبق معمول گروه ها و 
دستجات خارج كشوري به صحنه آمده و با 
ريختن اشك تمساح سعي كردند در راستاي 
رسيدن به اهداف خود روي اعتراضات مردم 

به همين خاطر خبرها و . موج سواري كنند
يي را در جهت متشنج كردن مطالب فريبنده ا

قبل از آنها كه . اوضاع جامعه منتشر كردند
ترامپ به دروغ در توئيت خود به مردم ايران 
نوشت من از اول رياست جمهوري ام حامي 

 اما فرقه منحوس رجوي كه در   !شما بودم 
موج سواري و سوء استفاده از بحران هاي 
مختلف ايجاد شده يد طواليي دارد ابتدا 

ايت ها و تلويزيون خود شروع به عوام درس
 گذشته هم سركرده فريبكار   روز. فريبي كرد

آن در مقر سالمندان فرقه اش در آلباني مراسم 
يادبودي براي جان باختگان هواپيماي اوكرايني 

   حال. گذاشت و تا توانست اشك تمساح ريخت
براي فهم شناخت عوامفريبي و موج سواري 

اقعي ذكر چند نمونه از فرقه رجوي درچنين مو
فرقه رجوي :فريبكاري آن را ضروري مي دانم 

همان فرقه ايي است كه وقتي ارتش جنايتكار 
آمريكا هواپيماي مسافربري ايران را بر فراز 

 نفر 290خليج فارس سرنگون كرد و جان 
ايراني بي گناه را گرفت اصال ابراز همدردي و يا 

آن برگزار مراسم يادبودي براي جان باختگان 
نكرد، سال ها با اقدامات تروريستي در داخل 
  .كشور شماركثيري از مردم را به شهادت رساند

سال ها در عراق رسما با ارتش عراق براي 
كشتن سربازان ايراني مشاركت داشت ، 
سركردگان فرقه در زمان موشك باران 
شهرهاي ايران توسط ارتش صدام با اين تحليل 

ري از مردم كشته شوند كه اگر تعداد بيشت
نارضايتي ها باال مي گيرد در تنظيم گراي 
موشك هاي عراقي براي كشتن تعداد بيشتري 

همچنين اين . از مردم نقش موثري داشتند
فرقه و ديگر گروه هاي سلطنت طلب سال ها با 
جعل اخبار و دادن اطالعات دروغ به اربابان 
خود نقش به سزايي در اجرايي شدن تحريم 

  .ي اقتصادي عليه مردم ايران داشتندها
بنابراين فرقه فريبكار رجوي همواره عليه 
مردم و فقط به دنبال موج سواري است تا شايد 
تكه ناني به او برسد اما مردم ايران و به خصوص 
خانواده هاي جان باختگان هواپيما عليرغم حق 
   دارند پيگير روشن شدن همه حقايق علت

زات عاملين آن باشند اما سقوط هواپيما و مجا
بر اساس شناختي كه ازماهيت گروه هاي خائن 
خارج كشوري و به خصوص فرقه رجوي كه 
كارنامه سياهي از خيانت و جنايت عليه مردم 
ايران دارد اجازه نخواهند تا از احساسات و 

  . استفاده كنند  اعتراضات آنها سوء

 شور و شوق از   مردم ايران هنوز در حال
نمردانه سردار سليماني گرفتن انتقام ترور ناجوا

 دي ماه شنيدن 18بودند كه بامداد چهارشنبه 
خبرسقوط هواپيماي اوكرايني در حوالي تهران 

 سرنشين آن كامشان را   176و جان باختن 
  .تلخ كرد

سه روز گذشت و مردم هنوز در شوك 
بودند كه چرا و به چه علت اين هواپيما ساقط 

 حول شده، در روز اول خبرهاي ضد و نقيضي
  .اين موضوع در فضاي مجازي پخش شد

مسئولين امر هم متاسفانه در سكوت بودند 
فقط رئيس . و اطالع رساني دقيقي نمي كردند

سازمان هواپيمايي كشوري نشست خبري 
گذاشت ودريك صحبت غيركارشناسي نقص 

تا اينكه . فني را عامل سقوط هواپيما عنوان كرد
سلح كشور  روز ستاد كل نيروهاي م3بعد از 

طي اطالعيه اي اعالم كرد هواپيما به طور 
اشتباهي توسط يگان پدافندي سپاه مورد 

  .اصابت قرارگرفته است
روشن شدن علت سقوط هواپيما شوك 
بزرگي را به جامعه وارد كرد تا اينكه سردار 
حاجي زاده نشست خبري گذاشت و ضمن 
عذرخواهي صادقانه و به طور شفاف اعالم كرد 

ل خطاي انساني نيروي پدافندي سپاه، كه عام
عامل سرنگوني هواپيماي اوكرايني شده و در 

  .اين رابطه ما پاسخگو هستيم
بعد از وي هم ديگر مسئولين به صحنه 
آمده و در مورد حادثه سقوط نكاتي را ارائه داده 
و قول دادند با جديدت اين موضوع را پيگيري و 

اما بيان اين . خطاكاران را تحت پيگرد قراردهند
واقعيت ها مردم راضي نكرد و به اعتراضات 
خياباني پرداختند و خواستار مجازات عاملين 
آن شدند البته حق هم داشتند كه نسبت 
   برخي مسائل از جمله اينكه چرا مسئولين با

سه روز تاخير علت سقوط هواپيما را اعالم 
كردند و يا چرا چنين سهل انگاري كام آنها را 

 گرفتن انتقام خون سردار سليماني تازه كه با
به هرحال . شيرين شده بود تلخ كرده است

ضمن تسليت به خانواده هاي جان باختگان 

 فرقه فريبكار رجوي همواره عليه مردم ايران است
  حميد: يادداشت از

   انجمن نجات مركز خوزستان
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آن چنان كه دشـمن پـست       . پرآوازه نمودي 
زبون وجود نازنينت را بر نتافـت و آشـكارا و           
 .در كمــال ضــعف بــر تــو حملــه نمــود     

راهت پـر فـروز و جـاودان در آب و خاكـت             
انسان بزرگواري كه تمـام    . پايدار خواهد ماند  

زنــدگي اش را وقــف ســربلندي، اســتقالل و 
همو كـه ملـت فلـسطين،       . يران كرد بزرگي ا 

سوريه و عراق را از شـر داعـش و دشـمنان             
كثيــف صهونيــست و ســعودي و آمريكــايي  
نجات داد و زندگي اش برگي زرين از تـاريخ        

اي كاش نبودم و اين روزها      . ملت ايران است  
را نمي ديدم كه چنين سردار بزرگي كه يك       
عمر به مظلومان، كمك كرد و باعـث شـكوه          

ايران، خاورميانه و سـر بلنـدي مـردم         تاريخ  
ايران است را ديگـر در ميـان خـود نداشـته            

نام او در ايران بلند آوازه ، نيك و پاك       .باشيم

سـردار  . سرشت تا ابديت ماندگار خواهد شد     
دالور، سردار دلها، اي بزرگ مـرد وارسـته ،          
شجاع و از خود گذشته كه همه زنـدگي ات          

هاي منطقـه  را فداي تحقق آرمان هاي ملت  
و كشور ايران نمودي دورود خدا بر تو و روح         
ــاد  ــرين رحمـــــت بـــ ــوارت قـــ  .بزرگـــ

دشمنان پليـد و كثيـف و نابكـار و خـائنين            
ايران بداننـد كـه او هرگـز از يـاد و خـاطره              
تاريخ ملت و كشور ايران و خاورميانـه پـاك          
نخواهد شـد و بـا شـهادتش در اوجـي بـسا             
 .بلنـــدتر در قلـــوب همـــه مانـــدگار شـــد 

ائنين كثيف زبون و بزدل بي ترديد خـشم         خ
و و انزجــار مــا از شــما دشــمنان و خائنــان  
كثيف دو چندان شد و لعن و نفـرين ابـدي           

و انتقـام خـون     .بر شما روانـه خـواهيم كـرد       
  .شهيدان عزير را خواهيم گرفت

  

  
  
  
  
  
  

، سـردار بـزرگ و      »قاسـم سـليماني   «سردار  
بـدون شـك او    . شان ملت ايران بـود    عظيم ال 

يكي از نادرترين انـسان هـاي بـزرگ تـاريخ           
ايران است و نامش از اين پس پر درخـشش          
تر و زرين تر از سرداران تاريخي ايران چون         
ستارخان و باقرخان بر تارك ايران و تمـامي         

  .خاورميانه خواهد درخشيد
در حالي كه غم جانكـاه از دسـت دادن او را            

 تحمــل كــنم مــرور زنــدگي پــر نمــي تــوانم
افتخارش قلب من و هم ايرانيان آزاده را پراز        
 .شــــــكوه و افتخــــــار مــــــي كنــــــد

سردار عزيز افتخار و عزت ما بودي، و بودنت         
نبودنت اگـر   . اميد ، دلگرمي و سربلندي بود     

اما اين تو   . چه سخت و راه دشوار خواهد بود      
بودي كه يك بار ديگـر از دل تـاريخ ايـران،            

و بزرگي و پاكي سرشت ايرانيـان را        شجاعت  

88  3  

  مردم ايران اسالمي، وطن پرست و آزاده هستند 
  مرتضي حيدرزاده

  انجمن نجات استان اردبيل
  

 

 نشانه

 اردبيل استانمركز      اردبيل ان

تا ابد در ايران خواهد درخشيد»  سليمانيقاسم«نام 
  مريم سنجابي: يادداشت از

  فراق
 

نقشه خاورميانه جديد هستند كه در مركز آن 
 مي    ايران پر قدرت  بيش از هر چيز به تضعيف

 گويند اما ايران بايد به آنها مي. انديشند
 و   .كوچكي كشورهاي كوچك منطقه شود

 است كه هيج ايراني نمي پذيرد و    امري  اين
    دشمنان تاريخي و خائنين به ملت  اين بالهت

    .است كه عمق تاريخي ايران را درك نمي كند
اما متاسفانه آنها با استفاده از غفلت و   

 بر  سنگيني   هزينه  اغواسازي هر از گاهي
 پروژه    و   مظلوم تحميل مي نمايند  ملت

كشته سازي اجرا مي شود و جان هاي 
  .بيگناهي از مردم نيز فدا مي شود

اما اينبار هم با هوشياري مردم و نيروهاي 
سنگر .  ماند   ناكام  امنيتي طرح هاي دشمنان

سازي و آتش زدن اموال عمومي و كشتن مردم 
از پيش با چاقو و سالح هاي دست ساز بيش 

 را رسوا نمود و   طراحان و عوامل داخلي آنها
اين در حالي بود كه كشته هاي بيگناه نيز از 

 و   طرف رهبر ايران نيز شهيد خوانده شده
حمايت از خانواده هاي آنها در دستور كار دولت 
قرار گرفت و باعث گيجي و سردرگمي و ضربه 

    .اي به با ند ضد انقالب شد
بازهم بايستي تاكيد كرد ايران كشوري با 

 كهن در    تاريخي و فرهنگ  سابقه و پشتوانه
 و از حق   خاورميانه پر اقتدار ايستاده است

   .مشروع دفاع از حاكميت خويش نمي گذرد
وتبديل اعتراض به اغتشاش و ناامني برنامه 

دشمنان اين ملت و آب و خاك است كه ، 
    ما  زها و مشكالت و حتي نيا  پيشينيه تاريخي

 به خطر   دشمناني كه. برايشان اهميتي ندارد
 ملت و جوانان جز اهداف آنان   افتادن امنيت

  .است
 با همت ايراني    جوانان  چنين بود كه اينبار

گفتند ملتي كه سوريه و عراق را از داعش 
    و با همت  نجات داده در دام آن نمي افتد

را حفظ  خويش   امنيت و تماميت ارضي كشور
  . مي كند   خنثي   پروژه سوري سازي را  و

 عمر ضد انقالب كوتاه است و   آنان بدانند
  .به سرنوشت خائنيني چون روح اله زم بنگرند

 است ولي اغتشاش نه ،   اعتراض حق ملت
دشمنان خارجي و مواجب بگيران آنها چون 
فرقه رجوي با ادعاي بي ثباني مي كوشند 

و از ملتي كه به تحريم ها را بيشتر كنند 
    در حالي كه  .اغتشاش نه گفتن انتقام بگيرند

 را ملت ايران مي   تمام هزينه اين مشكالت
 وطن    مردم ايران اسالمي ،  پردازد چرا كه
 هستند و تن به ظلم و اسارت   پرست و آزاده

امنيت حق ملت ايران است . دشمن نمي دهند
  .د امنيت درك كرده ان   اهميت  و آنان به خوبي

تحليلگران و دنباله روهاي سبك مغز آنان 
درك نمي كنند ولي نسل جوان ايراني به 
اهميت اين موضوع بيشتر فائق آمده است كه 
آري اگر چه اعتراض حق ملت است ولي 

  .اعتراض هم نياز به امنيت دارد
  

  
  

ب با بهانه گراني بنزين باند هاي ضد انقال
فسيل شده و گروه هاي بازيچه عوامل عبري ، 

شتابان دست به كار ) منافقين(عربي ، غربي 
 به   شدند و در اواخر آبان ماه باز هم متاسفانه

  .مردم ضربه هاي متعددي وارد ساختند
افراد فريب خورده و اجير شده باندهاي   

خارجي با ورود در صفوف معترضين اقدامات 
منحرف نموده و باعث مسالمت آميز مردم را 

  .اغتشاش شدند
 و سرقت از آنها ،   تخريب دهها بانك  

ويراني و غارت ده ها مركز خريد و اموال 
عمومي در شهرهاي كوچك و پرت افتاده و 
ايجاد جو نا امني و آتش سوزي و به خطر 
افتادن جان و مال و امنيت ، چيزي نبود كه 

   به همين دليل. معترضين و مردم بخواهند
درهمان روز اول صف مردم از صف اشرار و يك 

 جوانان معترض ولي فريب خورده جدا   سري
  .شد

رفتن تيم هاي تروريستي در اطراف   
 و    برق و آب  پااليشگاه هاي نفت و مراكز

اماكن نظامي نشان دهنده اعتراضات مسالمت 
    نقشه هاي شومي بود  آميز نبود بلكه نشان از

 به آن فكر   ل هاستكه دشمنان ملت ايران سا
 نقشه براي بر اندازي و از بين بردن    .مي كنند

 پروژه هاي   امنيت و اقتدار ايران و اجراي
  .سوري سازي كشور

آنهايي كه سال هاست به دنبال پياده كردن 

استمركز      
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آن چنان كه دشـمن پـست       . پرآوازه نمودي 
زبون وجود نازنينت را بر نتافـت و آشـكارا و           
 .در كمــال ضــعف بــر تــو حملــه نمــود     

راهت پـر فـروز و جـاودان در آب و خاكـت             
انسان بزرگواري كه تمـام    . پايدار خواهد ماند  

زنــدگي اش را وقــف ســربلندي، اســتقالل و 
همو كـه ملـت فلـسطين،       . يران كرد بزرگي ا 

سوريه و عراق را از شـر داعـش و دشـمنان             
كثيــف صهونيــست و ســعودي و آمريكــايي  
نجات داد و زندگي اش برگي زرين از تـاريخ        

اي كاش نبودم و اين روزها      . ملت ايران است  
را نمي ديدم كه چنين سردار بزرگي كه يك       
عمر به مظلومان، كمك كرد و باعـث شـكوه          

ايران، خاورميانه و سـر بلنـدي مـردم         تاريخ  
ايران است را ديگـر در ميـان خـود نداشـته            

نام او در ايران بلند آوازه ، نيك و پاك       .باشيم

سـردار  . سرشت تا ابديت ماندگار خواهد شد     
دالور، سردار دلها، اي بزرگ مـرد وارسـته ،          
شجاع و از خود گذشته كه همه زنـدگي ات          

هاي منطقـه  را فداي تحقق آرمان هاي ملت  
و كشور ايران نمودي دورود خدا بر تو و روح         
ــاد  ــرين رحمـــــت بـــ ــوارت قـــ  .بزرگـــ

دشمنان پليـد و كثيـف و نابكـار و خـائنين            
ايران بداننـد كـه او هرگـز از يـاد و خـاطره              
تاريخ ملت و كشور ايران و خاورميانـه پـاك          
نخواهد شـد و بـا شـهادتش در اوجـي بـسا             
 .بلنـــدتر در قلـــوب همـــه مانـــدگار شـــد 

ائنين كثيف زبون و بزدل بي ترديد خـشم         خ
و و انزجــار مــا از شــما دشــمنان و خائنــان  
كثيف دو چندان شد و لعن و نفـرين ابـدي           

و انتقـام خـون     .بر شما روانـه خـواهيم كـرد       
  .شهيدان عزير را خواهيم گرفت

  

  
  
  
  
  
  

، سـردار بـزرگ و      »قاسـم سـليماني   «سردار  
بـدون شـك او    . شان ملت ايران بـود    عظيم ال 

يكي از نادرترين انـسان هـاي بـزرگ تـاريخ           
ايران است و نامش از اين پس پر درخـشش          
تر و زرين تر از سرداران تاريخي ايران چون         
ستارخان و باقرخان بر تارك ايران و تمـامي         

  .خاورميانه خواهد درخشيد
در حالي كه غم جانكـاه از دسـت دادن او را            

 تحمــل كــنم مــرور زنــدگي پــر نمــي تــوانم
افتخارش قلب من و هم ايرانيان آزاده را پراز        
 .شــــــكوه و افتخــــــار مــــــي كنــــــد

سردار عزيز افتخار و عزت ما بودي، و بودنت         
نبودنت اگـر   . اميد ، دلگرمي و سربلندي بود     

اما اين تو   . چه سخت و راه دشوار خواهد بود      
بودي كه يك بار ديگـر از دل تـاريخ ايـران،            

و بزرگي و پاكي سرشت ايرانيـان را        شجاعت  
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 نشانه

 اردبيل استانمركز      اردبيل ان

تا ابد در ايران خواهد درخشيد»  سليمانيقاسم«نام 
  مريم سنجابي: يادداشت از

  فراق
 

نقشه خاورميانه جديد هستند كه در مركز آن 
 مي    ايران پر قدرت  بيش از هر چيز به تضعيف

 گويند اما ايران بايد به آنها مي. انديشند
 و   .كوچكي كشورهاي كوچك منطقه شود

 است كه هيج ايراني نمي پذيرد و    امري  اين
    دشمنان تاريخي و خائنين به ملت  اين بالهت

    .است كه عمق تاريخي ايران را درك نمي كند
اما متاسفانه آنها با استفاده از غفلت و   

 بر  سنگيني   هزينه  اغواسازي هر از گاهي
 پروژه    و   مظلوم تحميل مي نمايند  ملت

كشته سازي اجرا مي شود و جان هاي 
  .بيگناهي از مردم نيز فدا مي شود

اما اينبار هم با هوشياري مردم و نيروهاي 
سنگر .  ماند   ناكام  امنيتي طرح هاي دشمنان

سازي و آتش زدن اموال عمومي و كشتن مردم 
از پيش با چاقو و سالح هاي دست ساز بيش 

 را رسوا نمود و   طراحان و عوامل داخلي آنها
اين در حالي بود كه كشته هاي بيگناه نيز از 

 و   طرف رهبر ايران نيز شهيد خوانده شده
حمايت از خانواده هاي آنها در دستور كار دولت 
قرار گرفت و باعث گيجي و سردرگمي و ضربه 

    .اي به با ند ضد انقالب شد
بازهم بايستي تاكيد كرد ايران كشوري با 

 كهن در    تاريخي و فرهنگ  سابقه و پشتوانه
 و از حق   خاورميانه پر اقتدار ايستاده است

   .مشروع دفاع از حاكميت خويش نمي گذرد
وتبديل اعتراض به اغتشاش و ناامني برنامه 

دشمنان اين ملت و آب و خاك است كه ، 
    ما  زها و مشكالت و حتي نيا  پيشينيه تاريخي

 به خطر   دشمناني كه. برايشان اهميتي ندارد
 ملت و جوانان جز اهداف آنان   افتادن امنيت

  .است
 با همت ايراني    جوانان  چنين بود كه اينبار

گفتند ملتي كه سوريه و عراق را از داعش 
    و با همت  نجات داده در دام آن نمي افتد

را حفظ  خويش   امنيت و تماميت ارضي كشور
  . مي كند   خنثي   پروژه سوري سازي را  و

 عمر ضد انقالب كوتاه است و   آنان بدانند
  .به سرنوشت خائنيني چون روح اله زم بنگرند

 است ولي اغتشاش نه ،   اعتراض حق ملت
دشمنان خارجي و مواجب بگيران آنها چون 
فرقه رجوي با ادعاي بي ثباني مي كوشند 

و از ملتي كه به تحريم ها را بيشتر كنند 
    در حالي كه  .اغتشاش نه گفتن انتقام بگيرند

 را ملت ايران مي   تمام هزينه اين مشكالت
 وطن    مردم ايران اسالمي ،  پردازد چرا كه
 هستند و تن به ظلم و اسارت   پرست و آزاده

امنيت حق ملت ايران است . دشمن نمي دهند
  .د امنيت درك كرده ان   اهميت  و آنان به خوبي

تحليلگران و دنباله روهاي سبك مغز آنان 
درك نمي كنند ولي نسل جوان ايراني به 
اهميت اين موضوع بيشتر فائق آمده است كه 
آري اگر چه اعتراض حق ملت است ولي 

  .اعتراض هم نياز به امنيت دارد
  

  
  

ب با بهانه گراني بنزين باند هاي ضد انقال
فسيل شده و گروه هاي بازيچه عوامل عبري ، 

شتابان دست به كار ) منافقين(عربي ، غربي 
 به   شدند و در اواخر آبان ماه باز هم متاسفانه

  .مردم ضربه هاي متعددي وارد ساختند
افراد فريب خورده و اجير شده باندهاي   

خارجي با ورود در صفوف معترضين اقدامات 
منحرف نموده و باعث مسالمت آميز مردم را 

  .اغتشاش شدند
 و سرقت از آنها ،   تخريب دهها بانك  

ويراني و غارت ده ها مركز خريد و اموال 
عمومي در شهرهاي كوچك و پرت افتاده و 
ايجاد جو نا امني و آتش سوزي و به خطر 
افتادن جان و مال و امنيت ، چيزي نبود كه 

   به همين دليل. معترضين و مردم بخواهند
درهمان روز اول صف مردم از صف اشرار و يك 

 جوانان معترض ولي فريب خورده جدا   سري
  .شد

رفتن تيم هاي تروريستي در اطراف   
 و    برق و آب  پااليشگاه هاي نفت و مراكز

اماكن نظامي نشان دهنده اعتراضات مسالمت 
    نقشه هاي شومي بود  آميز نبود بلكه نشان از

 به آن فكر   ل هاستكه دشمنان ملت ايران سا
 نقشه براي بر اندازي و از بين بردن    .مي كنند

 پروژه هاي   امنيت و اقتدار ايران و اجراي
  .سوري سازي كشور

آنهايي كه سال هاست به دنبال پياده كردن 

استمركز      
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اين حق براي مردم ايران محفوظ است كه 
نسبت به چنين اتفاقي اعتراض داشته باشند و 
بايد مطمئن شوند تا ديگر چنين حوادثي تكرار 

  .نخواهد شد
 به حق مردم   اعتراضاتاما در وانفساي 

ايران در رابطه با روشن شدن علت سقوط 
هواپيماي اوكرايني طبق معمول گروه ها و 
دستجات خارج كشوري به صحنه آمده و با 
ريختن اشك تمساح سعي كردند در راستاي 
رسيدن به اهداف خود روي اعتراضات مردم 

به همين خاطر خبرها و . موج سواري كنند
يي را در جهت متشنج كردن مطالب فريبنده ا

قبل از آنها كه . اوضاع جامعه منتشر كردند
ترامپ به دروغ در توئيت خود به مردم ايران 
نوشت من از اول رياست جمهوري ام حامي 

 اما فرقه منحوس رجوي كه در   !شما بودم 
موج سواري و سوء استفاده از بحران هاي 
مختلف ايجاد شده يد طواليي دارد ابتدا 

ايت ها و تلويزيون خود شروع به عوام درس
 گذشته هم سركرده فريبكار   روز. فريبي كرد

آن در مقر سالمندان فرقه اش در آلباني مراسم 
يادبودي براي جان باختگان هواپيماي اوكرايني 

   حال. گذاشت و تا توانست اشك تمساح ريخت
براي فهم شناخت عوامفريبي و موج سواري 

اقعي ذكر چند نمونه از فرقه رجوي درچنين مو
فرقه رجوي :فريبكاري آن را ضروري مي دانم 

همان فرقه ايي است كه وقتي ارتش جنايتكار 
آمريكا هواپيماي مسافربري ايران را بر فراز 

 نفر 290خليج فارس سرنگون كرد و جان 
ايراني بي گناه را گرفت اصال ابراز همدردي و يا 

آن برگزار مراسم يادبودي براي جان باختگان 
نكرد، سال ها با اقدامات تروريستي در داخل 
  .كشور شماركثيري از مردم را به شهادت رساند

سال ها در عراق رسما با ارتش عراق براي 
كشتن سربازان ايراني مشاركت داشت ، 
سركردگان فرقه در زمان موشك باران 
شهرهاي ايران توسط ارتش صدام با اين تحليل 

ري از مردم كشته شوند كه اگر تعداد بيشت
نارضايتي ها باال مي گيرد در تنظيم گراي 
موشك هاي عراقي براي كشتن تعداد بيشتري 

همچنين اين . از مردم نقش موثري داشتند
فرقه و ديگر گروه هاي سلطنت طلب سال ها با 
جعل اخبار و دادن اطالعات دروغ به اربابان 
خود نقش به سزايي در اجرايي شدن تحريم 

  .ي اقتصادي عليه مردم ايران داشتندها
بنابراين فرقه فريبكار رجوي همواره عليه 
مردم و فقط به دنبال موج سواري است تا شايد 
تكه ناني به او برسد اما مردم ايران و به خصوص 
خانواده هاي جان باختگان هواپيما عليرغم حق 
   دارند پيگير روشن شدن همه حقايق علت

زات عاملين آن باشند اما سقوط هواپيما و مجا
بر اساس شناختي كه ازماهيت گروه هاي خائن 
خارج كشوري و به خصوص فرقه رجوي كه 
كارنامه سياهي از خيانت و جنايت عليه مردم 
ايران دارد اجازه نخواهند تا از احساسات و 

  . استفاده كنند  اعتراضات آنها سوء

 شور و شوق از   مردم ايران هنوز در حال
نمردانه سردار سليماني گرفتن انتقام ترور ناجوا

 دي ماه شنيدن 18بودند كه بامداد چهارشنبه 
خبرسقوط هواپيماي اوكرايني در حوالي تهران 

 سرنشين آن كامشان را   176و جان باختن 
  .تلخ كرد

سه روز گذشت و مردم هنوز در شوك 
بودند كه چرا و به چه علت اين هواپيما ساقط 

 حول شده، در روز اول خبرهاي ضد و نقيضي
  .اين موضوع در فضاي مجازي پخش شد

مسئولين امر هم متاسفانه در سكوت بودند 
فقط رئيس . و اطالع رساني دقيقي نمي كردند

سازمان هواپيمايي كشوري نشست خبري 
گذاشت ودريك صحبت غيركارشناسي نقص 

تا اينكه . فني را عامل سقوط هواپيما عنوان كرد
سلح كشور  روز ستاد كل نيروهاي م3بعد از 

طي اطالعيه اي اعالم كرد هواپيما به طور 
اشتباهي توسط يگان پدافندي سپاه مورد 

  .اصابت قرارگرفته است
روشن شدن علت سقوط هواپيما شوك 
بزرگي را به جامعه وارد كرد تا اينكه سردار 
حاجي زاده نشست خبري گذاشت و ضمن 
عذرخواهي صادقانه و به طور شفاف اعالم كرد 

ل خطاي انساني نيروي پدافندي سپاه، كه عام
عامل سرنگوني هواپيماي اوكرايني شده و در 

  .اين رابطه ما پاسخگو هستيم
بعد از وي هم ديگر مسئولين به صحنه 
آمده و در مورد حادثه سقوط نكاتي را ارائه داده 
و قول دادند با جديدت اين موضوع را پيگيري و 

اما بيان اين . خطاكاران را تحت پيگرد قراردهند
واقعيت ها مردم راضي نكرد و به اعتراضات 
خياباني پرداختند و خواستار مجازات عاملين 
آن شدند البته حق هم داشتند كه نسبت 
   برخي مسائل از جمله اينكه چرا مسئولين با

سه روز تاخير علت سقوط هواپيما را اعالم 
كردند و يا چرا چنين سهل انگاري كام آنها را 

 گرفتن انتقام خون سردار سليماني تازه كه با
به هرحال . شيرين شده بود تلخ كرده است

ضمن تسليت به خانواده هاي جان باختگان 

 فرقه فريبكار رجوي همواره عليه مردم ايران است
  حميد: يادداشت از

   انجمن نجات مركز خوزستان
 

  2مردم ايران اسالمي، وطن پرست و آزاده هستند  
  3 خواهد درخشيدتا ابد در ايران »  سليمانيقاسم«نام 
 4 فرقه فريبكار رجوي همواره عليه مردم ايران است 
 جمعي از خانواده هاي اسيران فرقه رجوي خطاب به دبير كل

آيا قوانين حقوق بشر شامل حال فرقه رجوي :سازمان ملل متحد
  7نمي شود؟

ي رجوي در گفت وگو با مدير عامل دستورالعمل هاي يگان سايبر
 10 مهمترين درآمد فرقه رجوي از پولشويي است:انجمن نجات كشور

19رجوي آن روي سكه البغدادي است  
 ِ20 بودن دير نيست»فروغ«هيچ وقت براي مادر   
21 خانواده، كانون فرقه رجوي را از بين مي برد  
23 دام فرقه رجوي براي اغفال جوانان  
25از نگاه پژوهشگر امور بين الملل جايگاه فرقه رجوي در آلباني  
28ني، وزارت خارجه آمريكا مي زند  حرف اول را در آلبا  

 29  را باز بگذاريد»مانز«درب هاي  اگر به حقوق بشر قائليد
پروژه جديد سران :توصيه مهم به خانواده هاي اسيران فرقه رجوي

  30  براي فريب خانواده ها فرقه رجوي
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    .يگان ارائه مي كندپزشكي را
يادم است در نشست هاي مؤسسان دوم 

 نوبت به فردي با 74در سال   ارتش آزاديبخش
 تا به عنوان مؤسسان   رسيد» محموديان«نام 

. دوم جلوي مسعود رجوي حاضر حاضر بگويد
انتقاد محموديان از سيستم پزشكي قرارگاه 
اشرف به خصوص از دكتر وحيد، اين بود كه 

مي   ندارند كه وي مريض است و آنها باور 

گفتند خود را به تمارض زده و به خاطر اينكه 
تمارض محموديان را اثبات كنند كپسول هاي 
داروي او را خالي مي كردند و به جايش آرد 
داخل كپسول دارو مي ريختند تا بعد ازاعالن 

اين . بهبودي بگويند ديدي تو مريض نبودي
ول هاي حاوي موضوع را او فهميده بود و كپس

آرد گندم را جلوي مسئولش گذاشته بود و 
انتقاد داشت كه اين روش برخورد با يك مريض 

 نا آگاهي مردم آلباني از فرقه رجوي موجب
شده اين مردم، طعمه اي ساده براي فريب 

  .باشند 
 روز در محل 5 شهروندان آلباني به مدت 

اقامت اعضاي فرقه رجوي در آلباني بودند و از 
بايد خيلي . خدمات پزشكي آنها استفاده كردند

 فرقه رجوي چنين دست   ساده بود كه پذيرفت
و دل باز به تعدادي از مردم آلباني خدمات 
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 روايت

  در اردوگاه اشرف»  آردكپسولِ«افشاگري عضو سابق فرقه رجوي از ماجراي 
  با مشت و لگد»  فاضلدكتر«وقتي 

 از يك بيمار استقبال كرد
  مير باقر صداقي

 

سازمان تروريستي مجاهدين در يك كاسه 
مگر من از سازمانهاي حقوق بشري . است

درخواست كمك مالي كردم؟ من فقط مي 
مشكل در كجاست؟ با . خواهم دخترم را ببينم

صليب سرخ نامه نگاري كردم؛ جوابي كه 
ما كارهاي سياسي نمي  «:صليب به من داد

  »كنيم
تا كي من بايستي فراق دخترم را تحمل 

من خيلي پير شدم و مريض هستم آيا . كنم
صداي من به گوش كسي مي رسد ؟ در آلباني 
رهبر سازمان تروريستي مجاهدين مريم 
عضدانلو فرزند مرا به اسارت گرفته و او را از 
 عواطف به دور نگه داشته و به او اجازه نمي
دهد تماسي با من بگيرد كه از احوال او جويا 

چرا سازمان هاي حقوق بشري فكري به . شوم
حال من مادر و مادرهاي ديگر نمي كند؟ چرا 

جلوي ظلم و ستم مريم عضدانلو را نمي گيرند، 
مگر نمي بينند فرزندان ما در زندان به سر مي 

سازمان هاي . برند و از آزادي برخوردار نيستند
شري تا كي مي خواهند سكوت كنند؟ حقوق ب

اين ها سازمان هاي حقوق بشري نيستند، 
اي واي . سازمانهاي ضد بشري و پولكي هستند

بر تو مريم عضدانلو، هميشه تو را نفرين مي 
كنم كه مرا داغدار كردي و اي واي بر شما 
سازمان هاي حقوق بشري، شما بويي از بشريت 

  .نبرده ايد
ري به من بدهد كه از خدا مي خواهم عم

كله پا شدن مريم عضدانلو و همين طور آزادي 
به تمامي . دخترم و تمام اسيران را ببينم

مادراني كه فرزندانشان در سازمان تروريستي 
مجاهدين اسير هستند سالم مي رسانم و 
  .اميدوارم هر چه زودتر فرزندان ما آزاد شوند 

  
  

مهين حبيبي، مادر يكي از اعضاي گرفتار 
با انتشار نامه اي   در فرقه ضد خانواده رجوي
 .درد دل هاي خود را نوشت

به گزارش فراق به نقل از انجمن نجات 
اي مادر مركز اراك، متن دل نوشته و گاليه ه

 :را در زير مي خوانيد «پروانه ربيعي عباسي»
  
  
  

من مهين حبيبي مادر پروانه ربيعي عباسي 
دختر من چندين سال است در فرقه . هستم 

تروريستي مجاهدين اسير است و هيچ خبري 
اگر بخواهم به گذشته برگردم . از او ندارم

بارها با ارگان . چندين بار به عراق سفر كردم
 بشري نامه نگاري كردم ولي هاي حقوق

متاسفانه دست سازمان هاي حقوق بشري با 

  مهين حبيبي
  :رقه ضد خانواده رجوي مادر يكي از اعضاي گرفتار در ف

  نمي توانم فراق دخترم را تحمل كنم
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 به كلي مشكل چشمم رفع شد و هشت   ساده
سال است كه ديگر عينك از استفاده نمي كنم 

.  
 يك نفر به اسم 60 در لشكر 68سال 

كه از اردوگاه اسرا به فرقه پيوسته بود و » رضا«
من وي را . مريضي صرع داشت دچار تشنج شد

 شيفت دكتر. به بيمارستان اشرف بردم
دكتر فاضل . بيمارستان اشرف دكتر فاضل بود

با سيلي و مشت و لگد   » رضا«به محض ديدن 
من در بهت و شگفت بودم . از رضا استقبال كرد

كه چگونه دكتر فاضل اين مريض را با فحش و 
   سيلي و مشت و لگد از بيمارستان اشرف

  .بيرون انداخت 
 سال هست كه من در اروپا 12تقريبا 

 مي كنم از همان بدو ورود فهميدم زندگي
برخالف پروپاگانداي داخل مناسبات، فرقه 
رجوي منفورترين گروه در ميان مردم ايران و 

  .حتي ايرانيان خارج نشين است
حتي در مورد پناهندگي من نكته سياهي 

كه باعث شد سه سال تمام صبر كنم تا جواب 
سازمان «قبولي بگيرم همين عضويت در 

  .بود » مجاهدين
اما ترس فرقه رجوي از افشاگري افراد جدا 
. شده و منتقد از اين گروه را نبايد ناديده گرفت

 ضريب منفوريت از اين   الجرم اين افشاگري ها
 آلباني باال خواهد   فرقه را حتي درميان مردم

 حد از منفوريت   فرقه و سازماني در اين. برد
تنها براي عوام فريبي مجبور است دست به 

وقتي سازماني حاضر . چنين اقدام انساني بزند
نيست امكانات مناسب پزشكي را در اختيار 
   نيروهاي خود قراردهد و هر هفته و يا ماه

نفرات در اشرف به دليل بيماري فوت مي 
    چگونه مي توان باور كرد كه يك دفعه  كنند

فرقه، دست و دل باز، از آمريكا پزشك براي 
  . آلباني بيĤوردويزيت بيماران مردم 

البته نا آگاهي مردم آلباني از اين گروه 
موجب شده اين مردم طعمه اي ساده براي 

  .فريب باشند 
  

 

 

   .   در قرارگاه اشرف درست نيست
 سالي كه در قرارگاه اشرف بودم به 15در 

دليل مشكالت دندان مجبور بودم به دفعات 
براي دندانپزشكي به دندان پزشك قرارگاه 

قت از خدمات هيچ و. اشرف مراجعه كنم
دندانپزشكي ارائه شده راضي نبودم مخصوصا از 

وي به . برخوردهاي زننده دكتر يحيي گويا
اجبار در اين مسئوليت قرار گرفته و با اكراه 

البته . مجبور بود اين مسئوليت را ادامه دهد
خودش خواسته و ناخواسته در نشست هاي 
انتقاد از خود اعتراف مي كرد كه رويكردشان در 

  .بيماران خواهر كامال متفاوت هست 
در سال هاي حضورم در اشرف به دليل   

عينكي بودن، هر سال به دليل كيفيت بد 
عينك هاي طبي مجبور بودم براي دريافت 

يكبار . عينك به چشم پزشكي مراجعه كنم
فهميدم قاب عينك دسته بندي شده خريداري 
مي شود و جنس مرغوب سهم ما از بهتران 

د از خروج از فرقه با يك عمل جراحي است بع
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 بازتاب

  :ز خانواده هاي اسيران فرقه رجوي خطاب به دبير كل سازمان ملل متحدجمعي ا

  آيا قوانين حقوق بشر
   شامل حال فرقه رجوي نمي شود؟ 

   فرزندان ما با شستشوي مغزي و فشار 
 در فرقه باقي مانده اند

 

 نوامبر زمين 26در جريان هستيد در تاريخ 
 ريشتر تيرانا و همچنين 4٫6لرزه اي به قدرت 

زلزله در . ندمقر فرقه رجوي در تيرانا را لرزا
. كشور آلباني خيلي از مردم آلباني را عزادار كرد

ما خودمان را در غم آنها شريك مي دانيم، 
فرقه رجوي در آلباني . خداوند به آنها صبر دهد

از خرابي مقر خود هيچ خبري را به بيرون نداده 
چرا . ما نگران فرزندان اسيرمان هستيم. است

شري از صليب سرخ و سازمان هاي حقوق ب
فرقه رجوي آمار زخمي شدگان و يا كشته 

شما مدام نگران . شدگان را پيگيري نمي كند
چرا نگران ! وضعيت حقوق بشر در ايران هستيد

وضعيت حقوق بشر در سازمان تروريستي 
چندين سال است كه . مجاهدين نيستيد

سازمان تروريستي مجاهدين اجازه نداده 
اشته باشند و به فرزندان ما با ما تماس تلفني د

ما اجازه نداده با فرزندانمان ديداري داشته 
اين نقض حقوق بشر نيست؟ در كدام . باشيم

قانون دنيا آمده كه مادر يا پدر حق ندارد 
  فرزندش را در آغوش بگيرد؟

سازمان تروريستي مجاهدين چندين سال 
ما از . ما را در نبود فرزندانمان داغدار كرده است

يم به ما كمك كنيد تا از وضعيت شما تقاضا دار
فرزندان ما در فرقه . فرزندانمان با خبر شويم

رجوي با شستشوي مغزي و با زور و فشار باقي 
از آنها مثل برده كار مي كشند و آنها . مانده اند

آيا قوانين حقوق بشر . را به تباهي مي كشند
شامل حال سازمان تروريستي مجاهدين نمي 

يا حساب رسي از اين شود؟ چرا برخوردي 
سازمان نمي شود ؟ سازماني كه دشمن بشريت 
است و حق و حقوق اسيران در بند خودش را 

  .رعايت نمي كند
  

 

88  7  
ردبيلاردبيل ستانمركز       ا ستانمركز       ا ا

جمعي از خانواده هاي اسيران فرقه رجوي
سازمان در استان مركزي خطاب به دبير كل 

 .ملل متحد نامه نوشتند
به گزارش فراق به نقل از انجمن نجات 
مركز اراك، متن درخواست اين خانواده ها به 

 :شرح زير است
  
  

  جناب آقاي آنتونيوگوترش
  دبير محترم سازمان ملل متحد

ما چندين خانواده هستيم كه فرزندان ما 
سالهاست در فرقه تروريستي مجاهدين به 

ما قبال براي سازمان هاي . دنداسارت گرفته ش
حقوق بشري نامه نگاري كرده ايم ولي متاسفانه 
سازمان هاي حقوق بشري تا به حال هيچ 

  .جواب قانع كننده اي به ما نداده اند 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

6  2  

 به كلي مشكل چشمم رفع شد و هشت   ساده
سال است كه ديگر عينك از استفاده نمي كنم 

.  
 يك نفر به اسم 60 در لشكر 68سال 

كه از اردوگاه اسرا به فرقه پيوسته بود و » رضا«
من وي را . مريضي صرع داشت دچار تشنج شد

 شيفت دكتر. به بيمارستان اشرف بردم
دكتر فاضل . بيمارستان اشرف دكتر فاضل بود

با سيلي و مشت و لگد   » رضا«به محض ديدن 
من در بهت و شگفت بودم . از رضا استقبال كرد

كه چگونه دكتر فاضل اين مريض را با فحش و 
   سيلي و مشت و لگد از بيمارستان اشرف

  .بيرون انداخت 
 سال هست كه من در اروپا 12تقريبا 

 مي كنم از همان بدو ورود فهميدم زندگي
برخالف پروپاگانداي داخل مناسبات، فرقه 
رجوي منفورترين گروه در ميان مردم ايران و 

  .حتي ايرانيان خارج نشين است
حتي در مورد پناهندگي من نكته سياهي 

كه باعث شد سه سال تمام صبر كنم تا جواب 
سازمان «قبولي بگيرم همين عضويت در 

  .بود » مجاهدين
اما ترس فرقه رجوي از افشاگري افراد جدا 
. شده و منتقد از اين گروه را نبايد ناديده گرفت

 ضريب منفوريت از اين   الجرم اين افشاگري ها
 آلباني باال خواهد   فرقه را حتي درميان مردم

 حد از منفوريت   فرقه و سازماني در اين. برد
تنها براي عوام فريبي مجبور است دست به 

وقتي سازماني حاضر . چنين اقدام انساني بزند
نيست امكانات مناسب پزشكي را در اختيار 
   نيروهاي خود قراردهد و هر هفته و يا ماه

نفرات در اشرف به دليل بيماري فوت مي 
    چگونه مي توان باور كرد كه يك دفعه  كنند

فرقه، دست و دل باز، از آمريكا پزشك براي 
  . آلباني بيĤوردويزيت بيماران مردم 

البته نا آگاهي مردم آلباني از اين گروه 
موجب شده اين مردم طعمه اي ساده براي 

  .فريب باشند 
  

 

 

   .   در قرارگاه اشرف درست نيست
 سالي كه در قرارگاه اشرف بودم به 15در 

دليل مشكالت دندان مجبور بودم به دفعات 
براي دندانپزشكي به دندان پزشك قرارگاه 

قت از خدمات هيچ و. اشرف مراجعه كنم
دندانپزشكي ارائه شده راضي نبودم مخصوصا از 

وي به . برخوردهاي زننده دكتر يحيي گويا
اجبار در اين مسئوليت قرار گرفته و با اكراه 

البته . مجبور بود اين مسئوليت را ادامه دهد
خودش خواسته و ناخواسته در نشست هاي 
انتقاد از خود اعتراف مي كرد كه رويكردشان در 

  .بيماران خواهر كامال متفاوت هست 
در سال هاي حضورم در اشرف به دليل   

عينكي بودن، هر سال به دليل كيفيت بد 
عينك هاي طبي مجبور بودم براي دريافت 

يكبار . عينك به چشم پزشكي مراجعه كنم
فهميدم قاب عينك دسته بندي شده خريداري 
مي شود و جنس مرغوب سهم ما از بهتران 

د از خروج از فرقه با يك عمل جراحي است بع
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 بازتاب

  :ز خانواده هاي اسيران فرقه رجوي خطاب به دبير كل سازمان ملل متحدجمعي ا

  آيا قوانين حقوق بشر
   شامل حال فرقه رجوي نمي شود؟ 

   فرزندان ما با شستشوي مغزي و فشار 
 در فرقه باقي مانده اند

 

 نوامبر زمين 26در جريان هستيد در تاريخ 
 ريشتر تيرانا و همچنين 4٫6لرزه اي به قدرت 

زلزله در . ندمقر فرقه رجوي در تيرانا را لرزا
. كشور آلباني خيلي از مردم آلباني را عزادار كرد

ما خودمان را در غم آنها شريك مي دانيم، 
فرقه رجوي در آلباني . خداوند به آنها صبر دهد

از خرابي مقر خود هيچ خبري را به بيرون نداده 
چرا . ما نگران فرزندان اسيرمان هستيم. است

شري از صليب سرخ و سازمان هاي حقوق ب
فرقه رجوي آمار زخمي شدگان و يا كشته 

شما مدام نگران . شدگان را پيگيري نمي كند
چرا نگران ! وضعيت حقوق بشر در ايران هستيد

وضعيت حقوق بشر در سازمان تروريستي 
چندين سال است كه . مجاهدين نيستيد

سازمان تروريستي مجاهدين اجازه نداده 
اشته باشند و به فرزندان ما با ما تماس تلفني د

ما اجازه نداده با فرزندانمان ديداري داشته 
اين نقض حقوق بشر نيست؟ در كدام . باشيم

قانون دنيا آمده كه مادر يا پدر حق ندارد 
  فرزندش را در آغوش بگيرد؟

سازمان تروريستي مجاهدين چندين سال 
ما از . ما را در نبود فرزندانمان داغدار كرده است

يم به ما كمك كنيد تا از وضعيت شما تقاضا دار
فرزندان ما در فرقه . فرزندانمان با خبر شويم

رجوي با شستشوي مغزي و با زور و فشار باقي 
از آنها مثل برده كار مي كشند و آنها . مانده اند

آيا قوانين حقوق بشر . را به تباهي مي كشند
شامل حال سازمان تروريستي مجاهدين نمي 

يا حساب رسي از اين شود؟ چرا برخوردي 
سازمان نمي شود ؟ سازماني كه دشمن بشريت 
است و حق و حقوق اسيران در بند خودش را 

  .رعايت نمي كند
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ردبيلاردبيل ستانمركز       ا ستانمركز       ا ا

جمعي از خانواده هاي اسيران فرقه رجوي
سازمان در استان مركزي خطاب به دبير كل 

 .ملل متحد نامه نوشتند
به گزارش فراق به نقل از انجمن نجات 
مركز اراك، متن درخواست اين خانواده ها به 

 :شرح زير است
  
  

  جناب آقاي آنتونيوگوترش
  دبير محترم سازمان ملل متحد

ما چندين خانواده هستيم كه فرزندان ما 
سالهاست در فرقه تروريستي مجاهدين به 

ما قبال براي سازمان هاي . دنداسارت گرفته ش
حقوق بشري نامه نگاري كرده ايم ولي متاسفانه 
سازمان هاي حقوق بشري تا به حال هيچ 

  .جواب قانع كننده اي به ما نداده اند 
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    .يگان ارائه مي كندپزشكي را
يادم است در نشست هاي مؤسسان دوم 

 نوبت به فردي با 74در سال   ارتش آزاديبخش
 تا به عنوان مؤسسان   رسيد» محموديان«نام 

. دوم جلوي مسعود رجوي حاضر حاضر بگويد
انتقاد محموديان از سيستم پزشكي قرارگاه 
اشرف به خصوص از دكتر وحيد، اين بود كه 

مي   ندارند كه وي مريض است و آنها باور 

گفتند خود را به تمارض زده و به خاطر اينكه 
تمارض محموديان را اثبات كنند كپسول هاي 
داروي او را خالي مي كردند و به جايش آرد 
داخل كپسول دارو مي ريختند تا بعد ازاعالن 

اين . بهبودي بگويند ديدي تو مريض نبودي
ول هاي حاوي موضوع را او فهميده بود و كپس

آرد گندم را جلوي مسئولش گذاشته بود و 
انتقاد داشت كه اين روش برخورد با يك مريض 

 نا آگاهي مردم آلباني از فرقه رجوي موجب
شده اين مردم، طعمه اي ساده براي فريب 

  .باشند 
 روز در محل 5 شهروندان آلباني به مدت 

اقامت اعضاي فرقه رجوي در آلباني بودند و از 
بايد خيلي . خدمات پزشكي آنها استفاده كردند

 فرقه رجوي چنين دست   ساده بود كه پذيرفت
و دل باز به تعدادي از مردم آلباني خدمات 
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 روايت

  در اردوگاه اشرف»  آردكپسولِ«افشاگري عضو سابق فرقه رجوي از ماجراي 
  با مشت و لگد»  فاضلدكتر«وقتي 

 از يك بيمار استقبال كرد
  مير باقر صداقي

 

سازمان تروريستي مجاهدين در يك كاسه 
مگر من از سازمانهاي حقوق بشري . است

درخواست كمك مالي كردم؟ من فقط مي 
مشكل در كجاست؟ با . خواهم دخترم را ببينم

صليب سرخ نامه نگاري كردم؛ جوابي كه 
ما كارهاي سياسي نمي  «:صليب به من داد

  »كنيم
تا كي من بايستي فراق دخترم را تحمل 

من خيلي پير شدم و مريض هستم آيا . كنم
صداي من به گوش كسي مي رسد ؟ در آلباني 
رهبر سازمان تروريستي مجاهدين مريم 
عضدانلو فرزند مرا به اسارت گرفته و او را از 
 عواطف به دور نگه داشته و به او اجازه نمي
دهد تماسي با من بگيرد كه از احوال او جويا 

چرا سازمان هاي حقوق بشري فكري به . شوم
حال من مادر و مادرهاي ديگر نمي كند؟ چرا 

جلوي ظلم و ستم مريم عضدانلو را نمي گيرند، 
مگر نمي بينند فرزندان ما در زندان به سر مي 

سازمان هاي . برند و از آزادي برخوردار نيستند
شري تا كي مي خواهند سكوت كنند؟ حقوق ب

اين ها سازمان هاي حقوق بشري نيستند، 
اي واي . سازمانهاي ضد بشري و پولكي هستند

بر تو مريم عضدانلو، هميشه تو را نفرين مي 
كنم كه مرا داغدار كردي و اي واي بر شما 
سازمان هاي حقوق بشري، شما بويي از بشريت 

  .نبرده ايد
ري به من بدهد كه از خدا مي خواهم عم

كله پا شدن مريم عضدانلو و همين طور آزادي 
به تمامي . دخترم و تمام اسيران را ببينم

مادراني كه فرزندانشان در سازمان تروريستي 
مجاهدين اسير هستند سالم مي رسانم و 
  .اميدوارم هر چه زودتر فرزندان ما آزاد شوند 

  
  

مهين حبيبي، مادر يكي از اعضاي گرفتار 
با انتشار نامه اي   در فرقه ضد خانواده رجوي
 .درد دل هاي خود را نوشت

به گزارش فراق به نقل از انجمن نجات 
اي مادر مركز اراك، متن دل نوشته و گاليه ه

 :را در زير مي خوانيد «پروانه ربيعي عباسي»
  
  
  

من مهين حبيبي مادر پروانه ربيعي عباسي 
دختر من چندين سال است در فرقه . هستم 

تروريستي مجاهدين اسير است و هيچ خبري 
اگر بخواهم به گذشته برگردم . از او ندارم

بارها با ارگان . چندين بار به عراق سفر كردم
 بشري نامه نگاري كردم ولي هاي حقوق

متاسفانه دست سازمان هاي حقوق بشري با 

  مهين حبيبي
  :رقه ضد خانواده رجوي مادر يكي از اعضاي گرفتار در ف

  نمي توانم فراق دخترم را تحمل كنم
 

  
 

  

ردبيلاردبيل ستانمركز       ا ستانمركز       ا ا
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براي جلوگيري   بنظر مي رسد ترامپ و نتانياهو 
از گسترش و قوي شدن اتحاديه اروپا سعي مي 
كنند با روي كار آوردن احزاب راست افراطي 
در كشورهاي اروپايي بتوانند كشورهايي را از 
اين اتحاديه خارج كنند مثل كاري كه در 
انگليس كردند و موفق شدند و خود كشورهاي 

را هم با حمايت از تجزيه طلبان داخل اتحاديه 
كاري كه در اسپانيا دنبال مي . تضعيف كنند

حمايت . كنند و در انگليس، ايرلند و اسكاتلند
مالي مستقيم كشورهاي بيگانه از احزاب در 
كشورهاي اروپايي جرم است بنابراين پول از 
طريق شيوخ عربستان به فرقه و از آنجا به 

تلف تحت حساب هاي مخ(صورت پخش شده 
به عنوان كمك هاي ) عناوين مختلف در اروپا

كوچك به احزاب ماوراي راست و ضد اروپايي 
 هزار يورويي كه لو 800مبلغ .ارسال مي شود

رفته است به صورت نقد به آلباني و از آنجا به 
كشورهاي اروپايي رفته و تحت نام صد ها 
حساب كه حساب هاي هواداران و اعضاي 

كمك «هستند به عنوان بخش مالي فرقه 
  .به حساب حزب وكس وارد شده است» مالي

اين نوع پولشويي در خود آمريكا سابقه طوالني 
دارد مانند كمك هاي مالي انجمن هاي 

ولي استفاده   ساختگي فرقه رجوي در آمريكا، 
از ماشين پولشويي عربستان، فرقه رجوي، 
     راست افراطي در اروپا مقوله اي جديد

  .است
شخصا فكر مي كنم ممنوعيت كار فرقه 
رجوي در اروپا و اخراج مريم رجوي به آلباني 
يكي از داليلش جرم هاي امنيتي اين زن و 
دوستانش بوده و ديگري همين پولشويي هايي 

  .كه عليه منافع اتحاديه اروپا انجام گرفته است
  
  

فرقه رجوي با دستور ترامپ، ماموريت 
رساندن پول هاي عربستان به راست افراطي در 

ف اتحاديه اروپا را به عهده اروپا براي تضعي
تحليلي - به گزارش پايگاه خبري.گرفته است

فراق، مسعود خدابنده در صفحه فيس بوك 
گزارشي مبسوط » شوبات«نشريه : خود نوشت

از دخالت هاي آمريكا و روسيه در انتخابات 
كشورهاي اروپايي و باالخص اسپانيا منتشر 

يكي از موارد لو رفته كه ويدل . كرده است
كوادراس البي اسپانيايي فرقه هم مجبور به 

 هزار يورو به حزب 800اعتراف شد ارسال 
مقاله به . اسپانياست» وكس«دست راستي 

روابط گسترده آمريكايي ها و كساني مثل 
بولتون و جولياني با مجاهدين و ايضا راست 
افراطي امريكا و اسرائيل اشاره مي كند و 
  دمدارك مستندي را ارائه مي كن
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  الملل  بين

  فرقه رجويمأموريت جديد 
  براي تضعيف اتحاديه اروپا

اگر جمهوري «آن تصوير نوشته شده بود 
اسالمي نبود، اكنون اين گورخواب در كاخ 

  .»خوابيده بود
مان مجاهدين خلق در تالش اعضاي ساز

هاي اجتماعي اين است كه كاربران راشبك به  ه
مرحله نفرت از نظام برسانند تا آن افراد در 

هاي ايذايي  آيد، عمليات وجود مي شرايطي كه به
انجام بدهند، اموال عمومي را آتش بزنند و 

  .ها را بشكنند ها و مغازه هاي بانك شيشه
  

كارادي كه در آلباني هستند با  ربران اف
هاي اجتماعي در ايران ارتباط برقرارشب  كه
گيري با  ط كنند و يكي از اهدافشان از ارتبا مي

. ها بر ايران است كاربران، شناسايي تأثير تحريم
صورت گزارش درآورده و به  آنان اين اثرات را به
دنبال اين است  آمريكا به. كنند آمريكا ارسال مي

يران وضع كرده چه هايي كه عليه ا تحريم  ببيند
اين برآورد و بررسي را اعضاي . تأثيراتي دارد

هاي اجتماعي و حتي  سازمان از طريق شبكه
دهند و در اختيار  هاي تلفني انجام مي تماس

  .دهند آمريكا قرار مي
دنبال حمايت توده مردم و جذب  سازمان به

مردم ايران نيست و اگر به اخبار سازمان نگاه 
ان اخبارشان مردم ايران بيندازيم، مخاطب

نيستند، بلكه عربستان و رژيم صهيونيستي 
سازمان فرزند يك مسئولي را كه در خارج .است

اش مشكل دارد  از كشور است و با پدر و خانواده
صورت غيرمستقيم و  كنند و به پيدا مي

شوند و ارتباط برقرار  نامحسوس به او نزديك مي
عات دريافت كنند، يا اينكه از آن فرد اطال مي
كنند تا عليه  كنند يا اينكه او را تحريك مي مي

سازمان مورد . گيري كند نظام و پدرش موضع
حمايت عربستان سعودي، رژيم صهيونيستي، 
آمريكا و انگليس است و پول فراواني از 

  .كند هاي معاند دريافت مي دولت
اعضاي سازمان چگونه آموزش : تسنيم

ك شب  اي  هتخليه كار با اجتماعي را ياد  تلفني و ه
گرفتند و نقش كشورهاي بيگانه در اين  مي

  موضوع چه بود؟
اين خصوص اطالع : خدابنده  بنده در

ام اين  قي ندارم، اما آنچه از سازمان ديده دقي
آيد؛  است كه از اعضاي سازمان هر كاري برمي

ها انجام  بدين معنا كه هر كاري فكر كنيد اين
  . آن انواع جنايت استاند كه نمونه آشكار داده

مسعود رجوي پيش از حمله عراق به ايران 
دو بار به فرانسه سفر كرد و با مقامات عراقي 

باالترين سطح سازمان نيز . ديدار و گفتگو كرد
اكنون كه به پيام . از اين ديدار اطالع نداشتند

اندازيم،   مسعود رجوي نگاه مي60نوروزي سال 
ر عراق و صدام شويم كه او طرفدا متوجه مي

من آماده «دهد كه  ها گرا مي است و به عراقي
  .»هستم
  

ها،  ته باشند كه تصاوير بيشتر آن حساب داش
.  است…ر، اكرم وهاي آذ دخترهاي جوان و با نام

طور گسترده با فالورهايشان ارتباط  همچنين به
ترفند جذب فالورهايشان . كنند برقرار مي

كنند و به تمامي  گونه است كه مدام فالو مي اين
دهند تا اينكه بتوانند با  فالورهاي خود پيام مي

پس از اينكه ارتباط . يك فرد ارتباط برقرار كنند
 با آن فرد با همان اكانت گيري برقرار شد، ارتباط

  .شود به فرد ديگري در سازمان سپرده مي
تصويري كه از گورخوابي برخي از 

شد، به منت ط  مندان شر  تو سقدريمست 
هاي سازمان بازنشر داده شد كه دختر  اكانت

كرد نيمي از  من كه در انگليس است، فكر مي
  !مردم تهران گورخواب هستند

هاي  ان شبكهموضوع گفتگوي آنان با كاربر
اجتماعي، مشكالت آن فرد و جامعه است، 

طور مثال با يك فرد بيكار به گفتگو  به
نشينند و در نهايت او را به اين نتيجه  مي
دليل بيكاري تو، جمهوري «رسانند كه  مي

اسالمي ايران است و اگر اين نظام حاكم نبود، 
  .»تو اكنون شغل خوبي داشتي

ي از تصويري كه از گورخوابي برخ
شد، به منت ط  مندان قدري تو شر  سمست 

هاي سازمان بازنشر داده شد كه دختر  اكانت
كرد نيمي از  من كه در انگليس است، فكر مي

همچنين كنار ! مردم تهران گورخواب هستند

 اردبيل استانمركز      اردبيل استانمركز      
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  .دشمن متجاوز بعثي اشاره كرد 

سازمان هرآنچه در توان داشت به ميدان 
توانست همكاري كرد تا  آورد و با هر كسي مي

اي  سازمان اكنون در مرحله. به قدرت برسد
ها زياد مايل نيستند به آن  است كه غربي

نزديك شوند؛ البته اين بيشتر مربوط به سابقه 
و ميزان تنفر مردم ايران از سازمان سازمان 

هاي اطالعاتي غرب نيز از اين  دستگاه. است
  .خوبي اطالع دارند موضوع به

اي است كه  سازمان اكنون در مرحله
و   ها زياد مايل نيستند بدان نزديك شوند غربي

البته اين بيشتر مربوط به سابقه سازمان و 
. ميزان تنفر مردم ايران از سازمان است

هاي اطالعاتي غرب نيز از اين موضوع  گاهدست
  .خوبي اطالع دارند به

سازمان تهديد امنيتي جدي براي نظام   **
  جمهوري اسالمي ايران نيست

آن چيزي كه اكنون از سازمان مجاهدين 
خلق باقي مانده، ابزاري است كه براي آزار و 
اذيت نظام جمهوري اسالمي و تحت فشار قرار 

اين .  مقاطعي استفاده كردتوان در دادن آن مي
امر نيازمند نيرو و پايگاه اجتماعي نيست؛ بلكه 

هاي  هايي مانند استفاده از شبكه از تكنيك
كارگيري و وادار كردن تعدادي از  اجتماعي و به

. توان استفاده كرد افراد به كارهاي ايذايي مي
سازمان امروز مانند مگس مزاحمي است كه 

ي وارد كردن به نظام توان كشتن و ضربه اساس
ها را به خود متوجه  تواند ذهن ندارد، اما مي

امروز هيچ كس . سازد و آزار كوچكي برساند
معتقد نيست كه سازمان تهديد امنيتي جدي 

  .براي نظام جمهوري اسالمي ايران است
در خصوص اذيت كردن و آزار رساندن به 

هاي منطقه مانند رژيم  نظام، برخي از رژيم
و رژيم صهيونيستي از اين سازمان سعودي 

  .برند استفاده مي
ورود هزار دستگاه رايانه به آلباني براي ** 
  هاي اجتماعي در شبكه   فعاليت

روشي كه اكنون سازمان از آن استفاده 
هاي اجتماعي  گيري از شبكه كند، بهره مي

هزار  حدود يك سال و نيم پيش، يك. است
طريق يك دستگاه رايانه براي سازمان از 

شركت آلبانيايي وارد آلباني و به سازمان كه 
هايي هم  عكس. دهنده بود، داده شد سفارش

  .كه اخيراً منتشر شد، مؤيد همين مطلب است
كنند در  اعضاي سازمان تالش مي

هاي مريم رجوي را  هاي اجتماعي، پست شبكه
هاي  پربيننده كنند، در اين راستا از ماشين

 مريم رجوي و سازمان ترول براي ترند كردن
هاي سازمان در شبكه  فعاليت. كنند استفاده مي

اجتماعي اينستاگرام افزايش پيدا كرده چون 
تري  شده بوك محيط كنترل توئيتر و فيس

سازند و  هاي فيك زيادي مي اينها اكانت. هستند
  .كنند ها استفاده مي از آن

كنند در  اعضاي سازمان تالش مي
هاي مريم رجوي را  ستهاي اجتماعي پ شبكه

هاي  پربيننده كنند، در اين راستا از ماشين
ترول براي ترندكردن مريم رجوي و سازمان 

  .شود استفاده مي
هر يك از اعضاي سازمان ممكن است بيش 

هاي اجتماعي   حساب كاربري در شبكه10از 

اسفناكي پيدا كرد و براي حيات خود مجبور 
هاي اطالعاتي آمريكا، رژيم  شد به عامل سازمان

از اين . صهيونيستي و رژيم سعودي تبديل شود
دوره به بعد كه سازمان در سراشيبي قرار گرفت 

وط نظام و در دستيابي به هدفش كه سق
جمهوري اسالمي بود، در چند مرحله ناكام 
ماند، بسياري از اعضا بريدند و از اين سازمان 

  .تروريستي جدا شدند
است   خدابنده  ابراهيم  يكي از اين افراد

وي متولد .  از سازمان جدا شد80كه در دهه 
 بعد 50در سال   در تهران است و  1320سال 

لبرز، جهت از اخذ ديپلم رياضي از دبيرستان ا
ادامه تحصيل راهي انگليس شد و در دانشگاه 

ليسانس مهندسي برق گرفته  فوق  »نيوكاسل«
قبل و بعد از انقالب عضو انجمن اسالمي   و

 59وي در سال . دانشجويان خارج كشور بود
  .جذب مجاهدين خلق شد

  
الملل سازمان  ابراهيم خدابنده در واحد بين

عامل انجمن اكنون مدير كرد و هم فعاليت مي
در   نيز  مسعود خدابنده  برادر وي  .نجات است

سازمان عضو شوراي مركزي، هيئت اجرايي، 
 مسئوليت   و  بخش فرماندهي در ارتش آزادي

حفاظت رجوي بود كه از اين فرقه جدا شد و 
  .اكنون در انگلستان سكونت دارد

خوانيد گفت و گوي  آنچه در ادامه مي
 خصوص تسنيم با ابراهيم خدابنده در

وضعيت كنوني منافقين با نگاهي به 
  :گذشته است

آقاي خدابنده با توجه به حضور 
نيروهاي سازمان مجاهدين خلق در 
آلباني، وضعيت فعلي اين سازمان چگونه 

آميز اين  با توجه به مشي خشونت  است و
اندازي اغتشاش در ايران  فرقه، آيا توان راه

 و يا سوءاستفاده از تجمعات مردمي را
  دارند؟

سازمان مجاهدين خلق از خرداد : خدابنده
 شعار سرنگوني نظام جمهوري 60ماه سال 

ما «گويد  سازمان مي. دهد اسالمي را سر مي
خواهيم نظام را در تمامي ابعادش نابود  مي

هاي  براي تحقق اين هدف، استراتژي. »كنيم
طور نمونه  مختلفي را طراحي و اجرا كرد كه به

ها و همكاري با  ور شخصيتتوان به تر مي
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اما پس از مدتي آن شورا دچار انشقاق و 
  .تضعيف شد

در ميانه جنگ تحميلي عراق عليه ايران، 
آنان با . اعضاي سازمان وارد خاك عراق شدند

) اصطالح به(پيمان و با تشكيل   ن بعثي همدشم
بخش عليه ملت ايران وارد جنگ   آزادي ارتش

نفع صدام حسين جاسوسي  شدند و به
  .كردند مي

سازمان كه از ابتداي شورش مسلحانه در 
دنبال سقوط نظام بود، با قبول   به60سال 

 توسط ايران و پايان جنگ، وقتي 598قطعنامه 
 صدام به اهداف خود كه ديد در همراهي با

دست نيافته است، خود اقدام به اجراي عمليات 
بخش راهي تهران  ارتش آزادي  نظامي كرد و با

شد كه نرسيده به كرمانشاه و در تنگه چهارزبر 
با نيروهاي مردمي و رزمندگان مواجه شد و با 
اجراي عمليات مرصاد توسط نيروهاي سپاه 

هوري پاسداران انقالب اسالمي و ارتش جم
اسالمي ايران، منافقين دچار شكست شديدي 

  .شدند
با حمله صدام به كويت و پس از جنگ اول 
خليج فارس، سازمان كه راهي جز همراهي با 

هاي  صدام نداشت، اقدام به سركوب قيام
اي كه گفته  گونه شيعيان و اكراد عراق كرد؛ به

شود سازمان دوبرابر آن رقمي كه مردم  مي
اك و خون كشيد، مردم عراق را ايران را به خ

  .كشت
پس از سقوط صدام، سازمان وضعيت 

ابراهيم خدابنده از اعضاي ارشد جدا شده از 
فرقه رجوي و مدير عامل انجمن نجات كشور 

وگويي  روه جدا شده است، در گفتكه از اين گ
هاي اخير اين فرقه در فضاي  درباره فعاليت

هاي كسب درآمد آن اطالعات  مجازي و روش
 .جديدي را افشا كرد

  
سازمان مجاهدين خلق كه سالهاست با نام   
شناخته » فرقه رجوي«يا » منافقين« 
پس از شكست در طرح شورش   شود، مي

   60در سال مسلحانه عليه انقالب اسالمي 
مسعود رجوي و ابوالحسن . راهي فرانسه شدند

صدر در آن كشور عليه نظام جمهوري  بني
تشكيل دادند، » شوراي مقاومت«اسالمي ايران 

  :دستورالعمل هاي يگان سايبري رجوي در گفت وگو با مدير عامل انجمن نجات كشور

 مهمترين درآمد فرقه رجوي از پولشويي است
  

   اكانت در فضاي مجازي دارد 10  و فرقه رجويهر عض
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  .دشمن متجاوز بعثي اشاره كرد 

سازمان هرآنچه در توان داشت به ميدان 
توانست همكاري كرد تا  آورد و با هر كسي مي

اي  سازمان اكنون در مرحله. به قدرت برسد
ها زياد مايل نيستند به آن  است كه غربي

نزديك شوند؛ البته اين بيشتر مربوط به سابقه 
و ميزان تنفر مردم ايران از سازمان سازمان 

هاي اطالعاتي غرب نيز از اين  دستگاه. است
  .خوبي اطالع دارند موضوع به

اي است كه  سازمان اكنون در مرحله
و   ها زياد مايل نيستند بدان نزديك شوند غربي

البته اين بيشتر مربوط به سابقه سازمان و 
. ميزان تنفر مردم ايران از سازمان است

هاي اطالعاتي غرب نيز از اين موضوع  گاهدست
  .خوبي اطالع دارند به

سازمان تهديد امنيتي جدي براي نظام   **
  جمهوري اسالمي ايران نيست

آن چيزي كه اكنون از سازمان مجاهدين 
خلق باقي مانده، ابزاري است كه براي آزار و 
اذيت نظام جمهوري اسالمي و تحت فشار قرار 

اين .  مقاطعي استفاده كردتوان در دادن آن مي
امر نيازمند نيرو و پايگاه اجتماعي نيست؛ بلكه 

هاي  هايي مانند استفاده از شبكه از تكنيك
كارگيري و وادار كردن تعدادي از  اجتماعي و به

. توان استفاده كرد افراد به كارهاي ايذايي مي
سازمان امروز مانند مگس مزاحمي است كه 

ي وارد كردن به نظام توان كشتن و ضربه اساس
ها را به خود متوجه  تواند ذهن ندارد، اما مي

امروز هيچ كس . سازد و آزار كوچكي برساند
معتقد نيست كه سازمان تهديد امنيتي جدي 

  .براي نظام جمهوري اسالمي ايران است
در خصوص اذيت كردن و آزار رساندن به 

هاي منطقه مانند رژيم  نظام، برخي از رژيم
و رژيم صهيونيستي از اين سازمان سعودي 

  .برند استفاده مي
ورود هزار دستگاه رايانه به آلباني براي ** 
  هاي اجتماعي در شبكه   فعاليت

روشي كه اكنون سازمان از آن استفاده 
هاي اجتماعي  گيري از شبكه كند، بهره مي

هزار  حدود يك سال و نيم پيش، يك. است
طريق يك دستگاه رايانه براي سازمان از 

شركت آلبانيايي وارد آلباني و به سازمان كه 
هايي هم  عكس. دهنده بود، داده شد سفارش

  .كه اخيراً منتشر شد، مؤيد همين مطلب است
كنند در  اعضاي سازمان تالش مي

هاي مريم رجوي را  هاي اجتماعي، پست شبكه
هاي  پربيننده كنند، در اين راستا از ماشين

 مريم رجوي و سازمان ترول براي ترند كردن
هاي سازمان در شبكه  فعاليت. كنند استفاده مي

اجتماعي اينستاگرام افزايش پيدا كرده چون 
تري  شده بوك محيط كنترل توئيتر و فيس

سازند و  هاي فيك زيادي مي اينها اكانت. هستند
  .كنند ها استفاده مي از آن

كنند در  اعضاي سازمان تالش مي
هاي مريم رجوي را  ستهاي اجتماعي پ شبكه

هاي  پربيننده كنند، در اين راستا از ماشين
ترول براي ترندكردن مريم رجوي و سازمان 

  .شود استفاده مي
هر يك از اعضاي سازمان ممكن است بيش 

هاي اجتماعي   حساب كاربري در شبكه10از 

اسفناكي پيدا كرد و براي حيات خود مجبور 
هاي اطالعاتي آمريكا، رژيم  شد به عامل سازمان

از اين . صهيونيستي و رژيم سعودي تبديل شود
دوره به بعد كه سازمان در سراشيبي قرار گرفت 

وط نظام و در دستيابي به هدفش كه سق
جمهوري اسالمي بود، در چند مرحله ناكام 
ماند، بسياري از اعضا بريدند و از اين سازمان 

  .تروريستي جدا شدند
است   خدابنده  ابراهيم  يكي از اين افراد

وي متولد .  از سازمان جدا شد80كه در دهه 
 بعد 50در سال   در تهران است و  1320سال 

لبرز، جهت از اخذ ديپلم رياضي از دبيرستان ا
ادامه تحصيل راهي انگليس شد و در دانشگاه 

ليسانس مهندسي برق گرفته  فوق  »نيوكاسل«
قبل و بعد از انقالب عضو انجمن اسالمي   و

 59وي در سال . دانشجويان خارج كشور بود
  .جذب مجاهدين خلق شد

  
الملل سازمان  ابراهيم خدابنده در واحد بين

عامل انجمن اكنون مدير كرد و هم فعاليت مي
در   نيز  مسعود خدابنده  برادر وي  .نجات است

سازمان عضو شوراي مركزي، هيئت اجرايي، 
 مسئوليت   و  بخش فرماندهي در ارتش آزادي

حفاظت رجوي بود كه از اين فرقه جدا شد و 
  .اكنون در انگلستان سكونت دارد

خوانيد گفت و گوي  آنچه در ادامه مي
 خصوص تسنيم با ابراهيم خدابنده در

وضعيت كنوني منافقين با نگاهي به 
  :گذشته است

آقاي خدابنده با توجه به حضور 
نيروهاي سازمان مجاهدين خلق در 
آلباني، وضعيت فعلي اين سازمان چگونه 

آميز اين  با توجه به مشي خشونت  است و
اندازي اغتشاش در ايران  فرقه، آيا توان راه

 و يا سوءاستفاده از تجمعات مردمي را
  دارند؟

سازمان مجاهدين خلق از خرداد : خدابنده
 شعار سرنگوني نظام جمهوري 60ماه سال 

ما «گويد  سازمان مي. دهد اسالمي را سر مي
خواهيم نظام را در تمامي ابعادش نابود  مي

هاي  براي تحقق اين هدف، استراتژي. »كنيم
طور نمونه  مختلفي را طراحي و اجرا كرد كه به

ها و همكاري با  ور شخصيتتوان به تر مي
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اما پس از مدتي آن شورا دچار انشقاق و 
  .تضعيف شد

در ميانه جنگ تحميلي عراق عليه ايران، 
آنان با . اعضاي سازمان وارد خاك عراق شدند

) اصطالح به(پيمان و با تشكيل   ن بعثي همدشم
بخش عليه ملت ايران وارد جنگ   آزادي ارتش

نفع صدام حسين جاسوسي  شدند و به
  .كردند مي

سازمان كه از ابتداي شورش مسلحانه در 
دنبال سقوط نظام بود، با قبول   به60سال 

 توسط ايران و پايان جنگ، وقتي 598قطعنامه 
 صدام به اهداف خود كه ديد در همراهي با

دست نيافته است، خود اقدام به اجراي عمليات 
بخش راهي تهران  ارتش آزادي  نظامي كرد و با

شد كه نرسيده به كرمانشاه و در تنگه چهارزبر 
با نيروهاي مردمي و رزمندگان مواجه شد و با 
اجراي عمليات مرصاد توسط نيروهاي سپاه 

هوري پاسداران انقالب اسالمي و ارتش جم
اسالمي ايران، منافقين دچار شكست شديدي 

  .شدند
با حمله صدام به كويت و پس از جنگ اول 
خليج فارس، سازمان كه راهي جز همراهي با 

هاي  صدام نداشت، اقدام به سركوب قيام
اي كه گفته  گونه شيعيان و اكراد عراق كرد؛ به

شود سازمان دوبرابر آن رقمي كه مردم  مي
اك و خون كشيد، مردم عراق را ايران را به خ

  .كشت
پس از سقوط صدام، سازمان وضعيت 

ابراهيم خدابنده از اعضاي ارشد جدا شده از 
فرقه رجوي و مدير عامل انجمن نجات كشور 

وگويي  روه جدا شده است، در گفتكه از اين گ
هاي اخير اين فرقه در فضاي  درباره فعاليت

هاي كسب درآمد آن اطالعات  مجازي و روش
 .جديدي را افشا كرد

  
سازمان مجاهدين خلق كه سالهاست با نام   
شناخته » فرقه رجوي«يا » منافقين« 
پس از شكست در طرح شورش   شود، مي

   60در سال مسلحانه عليه انقالب اسالمي 
مسعود رجوي و ابوالحسن . راهي فرانسه شدند

صدر در آن كشور عليه نظام جمهوري  بني
تشكيل دادند، » شوراي مقاومت«اسالمي ايران 

  :دستورالعمل هاي يگان سايبري رجوي در گفت وگو با مدير عامل انجمن نجات كشور

 مهمترين درآمد فرقه رجوي از پولشويي است
  

   اكانت در فضاي مجازي دارد 10  و فرقه رجويهر عض
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براي جلوگيري   بنظر مي رسد ترامپ و نتانياهو 
از گسترش و قوي شدن اتحاديه اروپا سعي مي 
كنند با روي كار آوردن احزاب راست افراطي 
در كشورهاي اروپايي بتوانند كشورهايي را از 
اين اتحاديه خارج كنند مثل كاري كه در 
انگليس كردند و موفق شدند و خود كشورهاي 

را هم با حمايت از تجزيه طلبان داخل اتحاديه 
كاري كه در اسپانيا دنبال مي . تضعيف كنند

حمايت . كنند و در انگليس، ايرلند و اسكاتلند
مالي مستقيم كشورهاي بيگانه از احزاب در 
كشورهاي اروپايي جرم است بنابراين پول از 
طريق شيوخ عربستان به فرقه و از آنجا به 

تلف تحت حساب هاي مخ(صورت پخش شده 
به عنوان كمك هاي ) عناوين مختلف در اروپا

كوچك به احزاب ماوراي راست و ضد اروپايي 
 هزار يورويي كه لو 800مبلغ .ارسال مي شود

رفته است به صورت نقد به آلباني و از آنجا به 
كشورهاي اروپايي رفته و تحت نام صد ها 
حساب كه حساب هاي هواداران و اعضاي 

كمك «هستند به عنوان بخش مالي فرقه 
  .به حساب حزب وكس وارد شده است» مالي

اين نوع پولشويي در خود آمريكا سابقه طوالني 
دارد مانند كمك هاي مالي انجمن هاي 

ولي استفاده   ساختگي فرقه رجوي در آمريكا، 
از ماشين پولشويي عربستان، فرقه رجوي، 
     راست افراطي در اروپا مقوله اي جديد

  .است
شخصا فكر مي كنم ممنوعيت كار فرقه 
رجوي در اروپا و اخراج مريم رجوي به آلباني 
يكي از داليلش جرم هاي امنيتي اين زن و 
دوستانش بوده و ديگري همين پولشويي هايي 

  .كه عليه منافع اتحاديه اروپا انجام گرفته است
  
  

فرقه رجوي با دستور ترامپ، ماموريت 
رساندن پول هاي عربستان به راست افراطي در 

ف اتحاديه اروپا را به عهده اروپا براي تضعي
تحليلي - به گزارش پايگاه خبري.گرفته است

فراق، مسعود خدابنده در صفحه فيس بوك 
گزارشي مبسوط » شوبات«نشريه : خود نوشت

از دخالت هاي آمريكا و روسيه در انتخابات 
كشورهاي اروپايي و باالخص اسپانيا منتشر 

يكي از موارد لو رفته كه ويدل . كرده است
كوادراس البي اسپانيايي فرقه هم مجبور به 

 هزار يورو به حزب 800اعتراف شد ارسال 
مقاله به . اسپانياست» وكس«دست راستي 

روابط گسترده آمريكايي ها و كساني مثل 
بولتون و جولياني با مجاهدين و ايضا راست 
افراطي امريكا و اسرائيل اشاره مي كند و 
  دمدارك مستندي را ارائه مي كن
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  الملل  بين

  فرقه رجويمأموريت جديد 
  براي تضعيف اتحاديه اروپا

اگر جمهوري «آن تصوير نوشته شده بود 
اسالمي نبود، اكنون اين گورخواب در كاخ 

  .»خوابيده بود
مان مجاهدين خلق در تالش اعضاي ساز

هاي اجتماعي اين است كه كاربران راشبك به  ه
مرحله نفرت از نظام برسانند تا آن افراد در 

هاي ايذايي  آيد، عمليات وجود مي شرايطي كه به
انجام بدهند، اموال عمومي را آتش بزنند و 

  .ها را بشكنند ها و مغازه هاي بانك شيشه
  

كارادي كه در آلباني هستند با  ربران اف
هاي اجتماعي در ايران ارتباط برقرارشب  كه
گيري با  ط كنند و يكي از اهدافشان از ارتبا مي

. ها بر ايران است كاربران، شناسايي تأثير تحريم
صورت گزارش درآورده و به  آنان اين اثرات را به
دنبال اين است  آمريكا به. كنند آمريكا ارسال مي

يران وضع كرده چه هايي كه عليه ا تحريم  ببيند
اين برآورد و بررسي را اعضاي . تأثيراتي دارد

هاي اجتماعي و حتي  سازمان از طريق شبكه
دهند و در اختيار  هاي تلفني انجام مي تماس

  .دهند آمريكا قرار مي
دنبال حمايت توده مردم و جذب  سازمان به

مردم ايران نيست و اگر به اخبار سازمان نگاه 
ان اخبارشان مردم ايران بيندازيم، مخاطب

نيستند، بلكه عربستان و رژيم صهيونيستي 
سازمان فرزند يك مسئولي را كه در خارج .است

اش مشكل دارد  از كشور است و با پدر و خانواده
صورت غيرمستقيم و  كنند و به پيدا مي

شوند و ارتباط برقرار  نامحسوس به او نزديك مي
عات دريافت كنند، يا اينكه از آن فرد اطال مي
كنند تا عليه  كنند يا اينكه او را تحريك مي مي

سازمان مورد . گيري كند نظام و پدرش موضع
حمايت عربستان سعودي، رژيم صهيونيستي، 
آمريكا و انگليس است و پول فراواني از 

  .كند هاي معاند دريافت مي دولت
اعضاي سازمان چگونه آموزش : تسنيم

ك شب  اي  هتخليه كار با اجتماعي را ياد  تلفني و ه
گرفتند و نقش كشورهاي بيگانه در اين  مي

  موضوع چه بود؟
اين خصوص اطالع : خدابنده  بنده در

ام اين  قي ندارم، اما آنچه از سازمان ديده دقي
آيد؛  است كه از اعضاي سازمان هر كاري برمي

ها انجام  بدين معنا كه هر كاري فكر كنيد اين
  . آن انواع جنايت استاند كه نمونه آشكار داده

مسعود رجوي پيش از حمله عراق به ايران 
دو بار به فرانسه سفر كرد و با مقامات عراقي 

باالترين سطح سازمان نيز . ديدار و گفتگو كرد
اكنون كه به پيام . از اين ديدار اطالع نداشتند

اندازيم،   مسعود رجوي نگاه مي60نوروزي سال 
ر عراق و صدام شويم كه او طرفدا متوجه مي

من آماده «دهد كه  ها گرا مي است و به عراقي
  .»هستم
  

ها،  ته باشند كه تصاوير بيشتر آن حساب داش
.  است…ر، اكرم وهاي آذ دخترهاي جوان و با نام

طور گسترده با فالورهايشان ارتباط  همچنين به
ترفند جذب فالورهايشان . كنند برقرار مي

كنند و به تمامي  گونه است كه مدام فالو مي اين
دهند تا اينكه بتوانند با  فالورهاي خود پيام مي

پس از اينكه ارتباط . يك فرد ارتباط برقرار كنند
 با آن فرد با همان اكانت گيري برقرار شد، ارتباط

  .شود به فرد ديگري در سازمان سپرده مي
تصويري كه از گورخوابي برخي از 

شد، به منت ط  مندان شر  تو سقدريمست 
هاي سازمان بازنشر داده شد كه دختر  اكانت

كرد نيمي از  من كه در انگليس است، فكر مي
  !مردم تهران گورخواب هستند

هاي  ان شبكهموضوع گفتگوي آنان با كاربر
اجتماعي، مشكالت آن فرد و جامعه است، 

طور مثال با يك فرد بيكار به گفتگو  به
نشينند و در نهايت او را به اين نتيجه  مي
دليل بيكاري تو، جمهوري «رسانند كه  مي

اسالمي ايران است و اگر اين نظام حاكم نبود، 
  .»تو اكنون شغل خوبي داشتي

ي از تصويري كه از گورخوابي برخ
شد، به منت ط  مندان قدري تو شر  سمست 

هاي سازمان بازنشر داده شد كه دختر  اكانت
كرد نيمي از  من كه در انگليس است، فكر مي

همچنين كنار ! مردم تهران گورخواب هستند
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 گو و گفت

  اش فرقي ندارد زنده
درباره وضعيت فعلي رجوي : تسنيم

 سال 16، 15خواستيم بپرسيم؛ در  مي
گذشته خبري از رجوي نيست و اخيراً هم 
تصويري منتشر شد كه عكس مسعود 

شدگان سازمان در كمپ  كنار ساير كشته
آلباني قرار داده شده است، شما اطالعي 
از سرنوشت وي و سناريوي سازمان در 

  داشتن مسعود داريد؟ مخفي نگه
ل زياد احتما مسعود رجوي به: خدابنده

زنده است ولي فرقي بين مرده و زنده وي 
خواهند از  ها كه مي نيست چون از نظر غربي

اين سازمان استفاده كنند مسعود رجوي مهره 
سوخته است و كارآيي خود را از دست داده 
بنابراين اين تصور وجود ندارد كه مسعود 

شود  خواست و اراده خودش ظاهر نمي رجوي به
شما بازنشسته شويد، و « كه بلكه به وي گفتند

اي   سازمان يك سابقه. »كارت تمام شده است
دارد كه در زمان شاه ترورهايي از جمله كشتن 
مستشاران آمريكايي را انجام داده، در ايران نيز 
با دشمن متجاوز همكاري كرده و سازمان 

خواهد اين سوابق را با مسعود رجوي كنار  مي
يد ديگر كاري با بگزارد و با چهره مريم بگو

تروريسم ندارد، اسلحه را كنار گذاشته و با 
كمك عربستان خط عبور از مسعود را پيگيري 

  .كند مي
روي  از طرفي تشكيالت سازمان قوامش به

كاريزماي رجوي استوار است و اينجا دچار يك 
پارادوكس است كه اگر رجوي را كنار بگذارد 

تي اش را كشيده و تشكيال يعني عمود خيمه
سازمان ايدئولوژي منطق ندارد و . وجود ندارد

تواند يك ربع درباره  كس در سازمان نمي هيچ
گويد  ايدئولوژي آن صحبت كند و فقط مي

روي  اين سازمان به. »…مسعود، مريم و«
كاريزماي مسعود شكل گرفت يعني اينها رابطه 

اگر . عميق عاطفي با مسعود برقرار كردند
توانند ادامه حيات  ند نميمسعود را كنار بگذار

  .دهند لذا مسعود هم بايد باشد و هم نبايد باشد
ها  كدام از پيام دهد اما هيچ مسعود پيام مي

آنجا كه . شود هاي ديگر ترجمه نمي به زبان
خواهند فعاليت كنند مريم طرف حساب  مي

دهند وارد شود، مثالً  است و به وي اجازه نمي
 شود آن زماني اگر رجوي اختيار داشت ظاهر

بود كه از ليست تروريستي آمريكا بيرون آمد 
بي از  شود خانه ماندن بي پس معلوم مي

حكمت هم نبود كه تركي  بي  !چادري است بي
مرحوم «فيصل در ميتينگ سازمان گفت 

جا خاكش كرد و حتي  و در واقع همان! »رجوي
دفتر وي نيز صحبت او را تصحيح نكرد، 

بيانيه داد كه تركي فيصل سازمان هم تنها يك 
  !از باب احترام گفته است مرحوم

اي است كه جذب  اآلن سازمان يك فرقه
ندارد و دفع دارد و منتظر است كسي ناني 
جلويش بيندازد و مزدوري كند و تنها كاري كه 

هاي  تواند بكند اين است كه در شبكه مي
اي را اغفال  اجتماعي مزاحمت ايجاد كند و عده

  . دام بيندازدكند و به
  مدعلي سافلي: نظيم از

  
  

يك جلسه پمپئو در . ت ونش برخاست كنندس
آمريكا گذاشته بود و بسياري از مخالفان 
جمهوري اسالمي كه دعوت شده بودند وقتي 
فهميدند نماينده سازمان هم هست قبول 
نكردند شركت كنند، يعني در اين حد مورد 
تنفر هستند و جذبي ندارند مگر افراد جوان 

نند، صورت موردي جذب ك اي را به تجربه كم
اآلن بيشتر دافعه دارند و در حال ريزش 

ها  هستند، حتي در خود آلباني هم جداشده
خيلي فعاليت كردند و اخيراً در چند كانال 

شان  آلباني در چند سال گذشته خيلي عليه
  .صحبت كردند
افرادي كه در آلباني جدا : تسنيم

شوند، آيا خطري هم آنها را تهديد  مي
  كند؟ مي

؛ دچار آذيت و آزار و حتي بله  :خدابنده
شوند، اتفاقاً پليس آلباني هم  وشتم مي ضرب

  .طرف سازمان است
  تهديد جاني چطور؟: تسنيم
نام مالك شراعي  شخصي به! بله: خدابنده

را حذف فيزيكي كردند و جسدش در رودخانه 
در حال شنا بوده كه غرق «پيدا شد و گفتند 

چه ، در حالي كه خودش نجات غريق و ب»شده
شط بود، جسدش را هم نگذاشتند كالبدشكافي 

ها رفتند گشتند جسد را پيدا  غواص. شود
جسدش پيدا «نكردند، چند روز بعد گفتند 

زماني وي را به آب  ، و معلوم نبود چه»شد
  .انداخته بودند

مسعود رجوي زنده است اما مرده و ** 

 اردبيل استانمركز      اردبيل استانز مرك     

 

وكتابي كه كرده بود  رجوي طبق حساب
بايد با آغاز شورش مسلحانه و موج ترور و رفتن 

. رساند، اما نشد به عراق، نظام را به فروپاشي مي
رجوي با تمامي زيركي و پشتوانه و حمايتي كه 

آن روزي . داشت نتوانست نظام را ساقط كند
كه صدام به كويت حمله كرد، رجوي سخنراني 

قدري عصباني بود كه به صدام فحش  او به. كرد
گفت مرتيكه سوراخ دعا را گم  داد و مي مي

  .كرده است
دنبال  رجوي پس از سقوط صدام به

سراغ آمريكا، رژيم  آلترناتيو بود، از اين رو به
بسياري در .  رژيم سعودي رفتصهيونيستي و

آمريكا مخالف سازمان مجاهدين خلق هستند و 
معتقدند كه دولت آمريكا نبايد از سازمان 
حمايت كند و بايد به پشتيباني از مخالفان 

  .طلبان بپردازد داخلي يا سلطنت
تبليغات كنوني سازمان مانند سخنان 

طلبان آمريكايي و سعودي  نتانياهو و جنگ
گيري ضداسرائيلي  ان هرگز موضعسازم. است

هاي آمريكايي  نداشته است؛ حتي مانند ليبرال
كنند،  كه گاهي نسبت به اسرائيل انتقاد مي

  .گويند سخني نمي
از طريق   پولشويي گروهك منافقين** 

  !ها خيريه
سازماني زماني كه در كشور : تسنيم

عراق بود، اقداماتي در پوشش 
 اعانه آوري هاي خيريه و جمع سازمان

هاي باالي  داشت، با توجه به هزينه
ها چه بود و  سازمان، نقش اين خيريه

  وضعيت مالي فرقه در آلباني چطور است؟
اش  سازمان همواره وضع مالي: خدابنده

خوب بوده اما منابع آن پنهان بوده است؛ حتي 
دانستند كه  باالترين سطوح سازمان هم نمي

  .شود ها از كجا تأمين مي اين پول
ايران «نام  اي به سازمان در انگليس خيريه

هاي  داشت كه اين خيريه براي خانواده» ايت
. كرد ها در ايران كمك جمع مي قربانيان اعدام

ها از طريق صندوق گذاشتن در  اين پول
شد و مقداري نبود  آوري مي  جمع…ها و خيابان

بعدها كه . هاي سازمان را بدهد كه كفاف هزينه
خيريه دادگاهي شد، مشخص شد اين سازمان 

كه اين سازمان ارگاني براي پولشويي بوده 

ها دست رجوي را در دست  فرانسوي
ها قرار دادند تا از داخل و خارج، نظام  عراقي

مورد هجمه قرار بگيرد كه البته رجوي در 
اجراي عملياتش تأخير داشت و نتوانست بموقع 

 هر كاري بگوييد، از انجام بدهد، از اين رو
  .آيد اعضاي سازمان برمي

يكي از ديدارهاي مسعود رجوي 
سركرده گروهك منافقين با صدام حسين 

  ديكتاتور عراق
هاي كنترل ذهن و  رادرم كتاب**  ب

  كرد وشوي مغزي براي رجوي ترجمه مي شست
هاي روانشناسي بود  برادر من مترجم كتاب

. شد ال ميكه از آمريكا براي مسعود رجوي ارس
ها در مورد كنترل  عمده اين كتاب«گفت  او مي

شوي مغزي بود و همان  ذهن و شست
آموخت در  ها مي چيزهايي را كه از اين كتاب

برادر من در كتاب . »كرد سازي مي سازمان پياده
ها به  زندگي در اشرف آورده است كه آمريكايي

مسعود رجوي گفتند كه به عراق برود؛ 
 نفر مثالً خبرنگار آمريكايي با 4گونه كه  بدين

اين افراد شبيه هر . مسعود رجوي ديدار كردند
رجوي زبان . جز خبرنگار  فردي بودند

سختي انگليسي  اش خوب نبود و به انگليسي
فهميد؛ از اين رو در  كرد و مي صحبت مي

تمامي ديدارها مترجم داشت اما در اين جلسه 
  .مترجم نداشت

اي با   بودم، جلسهآن زمان كه در سازمان
. يكي از مقامات در وزارت دفاع انگليس داشتم

الملل  مسئول روابط بين» محمد محدثين«
آن مقام . سازمان بود و بنده مترجم وي بودم

چرا شما زمان «انگليسي به ما معترض شد كه 
: محدثين پاسخ داد. »جنگ به عراق رفتيد؟

وقتي ما پيش صدام رفتيم، صدام محبوب «
  .»ود و شما حامي او بوديدغرب ب

وكتابي كه كرده بود  رجوي طبق حساب
بايد با آغاز شورش مسلحانه و موج ترور و رفتن 

. رساند، اما نشد به عراق، نظام را به فروپاشي مي
رجوي با تمامي زيركي و پشتوانه و حمايتي كه 

  داشت نتوانست نظام را ساقط كند
در طول جنگ ايران و عراق، صدام از 

ورهاي غربي تجهيزات نظامي و امكانات كش
خريد، اين در حالي بود كه ايران در  بسياري مي
  .تحريم بود
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اسالمي پول شما را خرج عراق و سوريه 
  .»كند  مي

دنبال گرفتن  تمام اپوزيسيون به** 
  شان از عربستان و آمريكا هستند سهم

در ماجراي سوريه، عراق يا فلسطين 
داني به معارضين تواند كمك چن سازمان نمي

كند، مثالً  هاي آنها را تبليغ مي كند اما سياست
پس از فتح موصل توسط داعش، يك جنجالي 
راه انداختند كه مقاومت ملت عراق پيروز شد 

برد  اما بعد كه ديدند داعش آنجا است و سر مي
اآلن هم عين همان چيزي را . عقب كشيدند

ند، كن كه عربستان و اسرائيل بگويند كپي مي
سياست مستقلي از خودشان ندارند و بايد براي 

  .بقا يك خودي هم نشان دهند
شود،  مثالً در ايران يك اعتراضاتي مي

بالفاصله بايد خودشان را بچسبانند آنجا و 
تمام اپوزيسيون ايران . بگيرند  پول

اند؛ از رضا پهلوي تا سايرين هرگاه  گونه همين
دشان را جلو دهد خو اعتراضاتي در ايران رخ مي

شان را از عربستان و ساير  اندازند تا سهم مي
  .كشورهاي معارض ايران بگيرند

ليكس درباره منفوربودن  سند ويكي** 
  سازمان منافقين در ايران

ليكس سندي منتشر كرد كه  يك بار ويكي
وزارت خارجه عربستان از سفيرش در انگلستان 

 نامه او هم در جواب. درباره سازمان پرسيده بود
شدت در ايران منفورند و  اينها به«گفته بود 

صالح نيست علناً با اينها كار كنيم و علناً كار 
 17در پيام شماره . »شود كردن براي ما بد مي

مقدار عليه عربستان صحبت  رجوي هم يك
حتماً «كرده كه من همان زمان گفتنم 

هايش قطع شده چراكه رجوي آدمي  كمك
  .»ي لگد بزندنيست كه الكي به كس

  
گونه مطرح  در دوران صدام اين: تسنيم

پنجم درآمد نفتي عراق به  شد كه يك مي
رسيد، اين رقم درست است يا  رجوي مي
  كمتر بود؟

ي ”نفت در برابر غذا“در طرح : خدابنده
گفته بودند عراق نفتش را صادر   سازمان ملل

خواهد  كند و با پولش مايحتاجي را كه عراق مي
اي  لل بخرد و برگرداند، يك سهميهسازمان م

. براي فروش نفت عراق كنار گذاشته بودند

سازمان در اين قضيه وارد شده بود و اين 
فروخت و پول آن بايد  گرفت و مي سهميه را مي

سازمان در . گشت شكل دارو و غذا برمي به
سوريه دفتر داشت و با وزير بازرگاني وقت 

ير هم اطالعي آن وز. سوريه هم ارتباط داشتند
كرد تجار ايراني  از ماهيت اينها نداشت و فكر مي

هستند كه در حيِّ صنعتي دمشق دفتر دارند، 
كردند و از طريق دمشق  با اينها كار مي

خواست وارد  صورت كاالهايي كه عراق مي به
  .كردند مي

سوريه هم با وجود اينكه با عراق روابط 
به اين خاطر تحريم عراق  خوبي نداشت اما به

اينها برادران «داد و معتقد بود  كشور امتياز مي
رغم رابطه بد دو  و علي» مسلمان ما هستند

كشور ولي در دور زدن تحريم به اين كشور 
سازمان هم از اين حسن نيت . كردند كمك مي

كرد و يك پولي هم به  سوريه سوء استفاده مي
  .زد جيب مي

يك بخشي هم كه نقد : تسنيم
  …گرفتند  مي

  .بله: خدابنده
سازمان در خارج كشور هم : تسنيم
  كردند؟ گذاري مي سرمايه

گذاري در  سازمان يك سرمايه: خدابنده
گذاري  دبي داشت، در هامبورگ سرمايه

داشتند، در قاچاق فرش هم بودند، قاچاق به 
دادند و كاري نبود كه  داخل ايران هم انجام مي

ريكا تحريم نكرده باشند، مثالً فرش ايران در آم
است و ورودش ممنوع است، فرش را قاچاق 

بردند، از  كردند و از طريق عراق به دبي مي مي
كردند و  آنجا مدارك پاكستاني درست مي

كردند  عنوان فرش پاكستان به آمريكا وارد مي به
  .شد كه قيمتش چندبرابر مي

سازمان در حال ريزش نيرو و مورد ** 
  تنفر حتي اپوزيسيون است

در تيرانا هم امكان جذب در : نيمتس
قالب ربايش و اغفال اشخاص هنوز وجود 
دارد؟ نيروي انساني سازمان اكنون در چه 

  وضعيتي است؟
جذب سازمان بسيار كم است و : خدابنده

هاي ديگر  خيلي هم مورد تنفر بخش
كس از مخالفان  هيچ. اپوزيسيون هستند

ها  جمهوري اسالمي حاضر نيستند با اين

اآلن هم در دنيا و در منطقه . مشخص كند
ي شده و طيف قطب ين هاي مختلفي در ا بن د

آمريكا براي اينكه شاخصي بگذارد . زمينه داريم
 آمريكا در  اش با كه اين فرد يا گروه رابطه

حدي است يك شاخصي در منطقه گذاشته  چه
و آن هم اسرائيل است يعني نوع رابطه شما با 
اسرائيل نوع رابطه شما با آمريكا و كل غرب را 

  .كند مشخص مي
در ماجراي سوريه، عراق يا فلسطين 

تواند كمك چنداني به معارضين  سازمان نمي
كند، مثالً  هاي آنها را تبليغ مي كند اما سياست

پس از فتح موصل توسط داعش يك جنجالي 
  راه انداختند كه مقاومت ملت عراق پيروز شد

اآلن دعوا اساساً بر سر اين است و آقاي 
واي با ما، دعواي تمام دع“ظريف هم گفته بود 

روزي كه جمهوري اسالمي . ”فلسطين است
حمايت از فلسطين را كنار بگذارد در آن جبهه 

. شود گيرد و جزو وابستگان به غرب مي قرار مي
بندي جاي خود را  سازمان در اين جبهه

عربستان و غرب جاي . مشخص كرده است
يك سري هم هستند . اند خود را مشخص كرده

د زياد وارد اين تضاد نشوند و تا كنن كه سعي مي
 خطوط قرمز آمريكا نزديك نشوند   اين حد به

  .صورت نسبي استقالل خود را حفظ كنند تا به
جمهوري اسالمي كه همه خطوط قرمز با 
آمريكا را رد كرده و اين هم خاصيت انقالبش 

انقالب قطاري است كه حركت كرده و . است
ر است جلو عقب بگيرد و مجبو تواند دنده نمي

برود و تاكنون هم خوب پيش رفته است و تمام 
ها بيشتر  ها و تحريم اين هياهوها و هوار كشيدن

رجوي خودش را در قطار . تبليغات است
دشمنان ايران جاي داده است، يك بار با صدام 

پيمان شد كه واقعاً كار خدا بود كه دشمن  هم
نابود شد، بعد هم   دست دشمن ديگر ايران به

  .اغ آمريكا رفتندسر
 مسعود رجوي درباره عراق 18پيام شماره 

كند كه نتانياهو  را ببينيد، طوري صحبت مي
زند، انگار ايران بوده كه عراق  گونه حرف نمي اين

را اشغال كرده و آمريكا و داعش هيچ نقشي 
نداشتند و جمهوري اسالمي سرباز به آنجا 

يام را ها اين پ در واقع به عراقي! فرستاده است
ها آمدند ثروت شما را  ايراني«دهد كه  مي

جمهوري «گويند  ها هم مي ، و به ايراني»ببرند
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ها  آن. »كنم نمي«، من گفتم ».خبر بياوري
تو يك سال براي سازمان مجاهدين «گفتند كه 
تمامي اين . د آن را هم داريماي، اسنا كار كرده

آن . »كنيم اسناد را براي قوه قضائيه ارسال مي
ها  شود هر كاري را كه آن فرد مجبور مي

گويند انجام بدهد، كه البته بعداً خودش را  مي
  .معرفي كرد

بسياري از افراد نيز در پوشش كاريابي عضو 
با ديگر جداشدگان هم صحبت . اند سازمان شده
فردي در . كنند وضوع را تأييد ميكنيد، اين م

اگر در «ايران خياط بود كه به او گفته بودند 
آن . » برابر آن درآمد داري10فرانسه كار بكني، 
رود تا از آنجا او را به فرانسه  فرد به تركيه مي

تا به سوريه «گويند  در تركيه به او مي. ببرند
قطار ، اما او را با »برويم و از آنجا به اروپا برويم

در آنجا گذرنامه و تمامي . برند به عراق مي
گيرند و به پادگان اشرف  مدارك او را مي

دهد كه به ايران  فرد درخواست مي. برند مي
تو به مقر «گويند كه  بازگردد، اما به او مي

اي، اسناد آن هم موجود است و  سازمان آمده
البته فرد . »اگر برگردي تو را اعدام خواهند كرد

ز يكي دو سال از اشرف فرار كرد و به پس ا
ايران بازگشت، در مرز دستگير و سپس آزاد 

  .شد
نتيجه منافقين  هاي بي شدن دادگاهي** 

  ربايي خاطر جعل اسناد و آدم به
هاي مقيم در امارات،  سازمان حتي ايراني

كند و به عراق   را نيز اغفال مي…پاكستان و
در صحنه . نوعي ربايش آدم است برد؛ اين به مي
المللي هم ايران چون مدعي استقالل است،  بين

زير فشار غرب است و حرفش به جايي 
سازمان اين اقدامات را در قبال هر . رسد نمي

كشور ديگري انجام داده بود، قطعاً سرنوشت 
  .كرد تري پيدا مي  بسيار متفاوت

دليل تخلفات مالي، جعل  سازمان بارها به
 دادگاهي شده …كاري و ربايي، كتك اسناد، آدم

ها منجر به نتيجه  نوعي دادگاه اما هر بار به. است
و محكوميت سازمان نشده است؛ از جمله 
. دستگيري و محاكمه مريم رجوي در فرانسه

هايي از مريم رجوي دريافت شده بود، پر  رايانه
. هاي ترور عليه جداشدگان سازمان بود از طرح

نيازمند مجوز در اروپا كالسه كردن اطالعات 
است كه رجوي و سازمان اين كار را كرده بودند 

راحتي  كه اين جرم بزرگي در فرانسه بود، اما به
  .دادگاه فرانسه از اين جرم گذشت

المللي يكي از ده بازيگر  ايران در صحنه بين
ايران تنها كشوري است كه . اصلي است

  .روي آمريكا ايستاده است صورت جدي روبه به
گويد بعد از دستگيري مريم   ميخدابنده

هايي از مريم رجوي  رايانه  رجوي در فرانسه
هاي ترور عليه  پر از طرح  دريافت شده بود كه

  جداشدگان سازمان بود
سازمان در مقطع جنگ : تسنيم

ها افتاد و  سوريه هم نامش بر سر زبان
مريم رجوي هم ديداري با معارضين 
سوري داشت، از طرفي تصويري هم 

هاي گذشته از ديدار رجوي با ابومازن  سال
رئيس جنبش فتح منتشر شد، رابطه 
سازمان در مقطع كنوني با معارضين 

هاي  ها و همچنين تشكل سوري و تكفيري
مخالف انقالب اسالمي مانند فتح چگونه 

  است؟
الملل سازمان  من در بخش بين: خدابنده

بودم و با بسياري از سياستمداران 
المللي نشست و برخاست  نهاي بي شخصيت  و

المللي  سري قواعد ناشناخته بين يك. كردم
اآلن در . كنند است كه بسياري آن را رعايت مي

دنيا رسم بر اين است كه هر كشوري، هر 
 آمريكا  اش را با سازمان و ارگاني بايد رابطه

خواست به  است؛ يعني عربستان وقتي مي
سازمان كمك كند، به حساب رجوي و سازمان 

كرد و به حساب اين خيريه واريز  واريز نمي
اين خيريه آن پول را به تركيه يا . كرد مي

ه كرد تا عنوان شود كه ب پاكستان ارسال مي
ها رسيده است و بعد به پاريس  دست خانواده
شد، لذا اين خيريه براي گم كردن  برگردانده مي

  .كرد هايي بود كه سازمان دريافت مي رد پول
  

هايي را هم كه به بولتون و  سازمان پول
داد تا برايشان سخنراني كنند  ديگران مي

سازمان، انجمني همچون . داد مستقيم نمي
ليفرنيا درست كرده بود و به ايرانيان مقيم كا

انجمن نيز . كرد حساب آن انجمن پول واريز مي
اي كه مرتبط با بولتون  پول را به حساب خيريه

  .كرد بود واريز مي
نام ايران  اي به سازمان در انگليس خيريه

هاي  ايت داشت كه اين خيريه براي خانواده
. كرد ها در ايران كمك جمع مي قربانيان اعدام

ها از طريق صندوق گذاشتن در  ولاين پ
شد و مقداري نبود  آوري مي  جمع…ها و خيابان

بعدها كه . هاي سازمان را بدهد كه كفاف هزينه
اين سازمان خيريه دادگاهي شد، مشخص شد 
  كه اين سازمان ارگاني براي پولشويي بوده است

هايي را كه دريافت  سازمان مسير پول
ها  ريق خيريهكند از ط كند و پرداخت مي مي

هاي پوششي  سازمان، ارگان. كند الپوشاني مي
هاي اجتماعي هيچ وقت  در شبكه. زيادي دارد
، »ما عضو سازمان هستيم«كنند كه  عنوان نمي

بلكه تحت عنوان مثالً انجمن زنان دموكرات و 
  .شوند در پوشش بحث حجاب وارد عمل مي

من با برخي از افراد كه فريب سازمان را 
يكي از آنان آقاي . ، صحبت كردمخوردند

هاي  در يكي از شبكه: گفت  جواني بود كه مي
ما خبرنگار «اجتماعي براي من پيام آمد كه 

، »من دانشجو هستم«، گفتم ».كنيم جذب مي
تان را  شما اخبار دانشگاه«و ايشان گفت كه 

براي ما ارسال كن و ما ماهانه به شما پول 
من هم «فت گ آن فرد جوان مي. »دهيم مي

ها  دادم و آن خبرهاي غلطي از دانشگاه به او مي
  .»دادند هم ماهيانه به من پول مي

گفت بعد از يك سال به من گفتند  او مي
بايد در خصوص اين موضوعات براي ما «كه 

ا
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اسالمي پول شما را خرج عراق و سوريه 
  .»كند  مي

دنبال گرفتن  تمام اپوزيسيون به** 
  شان از عربستان و آمريكا هستند سهم

در ماجراي سوريه، عراق يا فلسطين 
داني به معارضين تواند كمك چن سازمان نمي

كند، مثالً  هاي آنها را تبليغ مي كند اما سياست
پس از فتح موصل توسط داعش، يك جنجالي 
راه انداختند كه مقاومت ملت عراق پيروز شد 

برد  اما بعد كه ديدند داعش آنجا است و سر مي
اآلن هم عين همان چيزي را . عقب كشيدند

ند، كن كه عربستان و اسرائيل بگويند كپي مي
سياست مستقلي از خودشان ندارند و بايد براي 

  .بقا يك خودي هم نشان دهند
شود،  مثالً در ايران يك اعتراضاتي مي

بالفاصله بايد خودشان را بچسبانند آنجا و 
تمام اپوزيسيون ايران . بگيرند  پول

اند؛ از رضا پهلوي تا سايرين هرگاه  گونه همين
دشان را جلو دهد خو اعتراضاتي در ايران رخ مي

شان را از عربستان و ساير  اندازند تا سهم مي
  .كشورهاي معارض ايران بگيرند

ليكس درباره منفوربودن  سند ويكي** 
  سازمان منافقين در ايران

ليكس سندي منتشر كرد كه  يك بار ويكي
وزارت خارجه عربستان از سفيرش در انگلستان 

 نامه او هم در جواب. درباره سازمان پرسيده بود
شدت در ايران منفورند و  اينها به«گفته بود 

صالح نيست علناً با اينها كار كنيم و علناً كار 
 17در پيام شماره . »شود كردن براي ما بد مي

مقدار عليه عربستان صحبت  رجوي هم يك
حتماً «كرده كه من همان زمان گفتنم 

هايش قطع شده چراكه رجوي آدمي  كمك
  .»ي لگد بزندنيست كه الكي به كس

  
گونه مطرح  در دوران صدام اين: تسنيم

پنجم درآمد نفتي عراق به  شد كه يك مي
رسيد، اين رقم درست است يا  رجوي مي
  كمتر بود؟

ي ”نفت در برابر غذا“در طرح : خدابنده
گفته بودند عراق نفتش را صادر   سازمان ملل

خواهد  كند و با پولش مايحتاجي را كه عراق مي
اي  لل بخرد و برگرداند، يك سهميهسازمان م

. براي فروش نفت عراق كنار گذاشته بودند

سازمان در اين قضيه وارد شده بود و اين 
فروخت و پول آن بايد  گرفت و مي سهميه را مي

سازمان در . گشت شكل دارو و غذا برمي به
سوريه دفتر داشت و با وزير بازرگاني وقت 

ير هم اطالعي آن وز. سوريه هم ارتباط داشتند
كرد تجار ايراني  از ماهيت اينها نداشت و فكر مي

هستند كه در حيِّ صنعتي دمشق دفتر دارند، 
كردند و از طريق دمشق  با اينها كار مي

خواست وارد  صورت كاالهايي كه عراق مي به
  .كردند مي

سوريه هم با وجود اينكه با عراق روابط 
به اين خاطر تحريم عراق  خوبي نداشت اما به

اينها برادران «داد و معتقد بود  كشور امتياز مي
رغم رابطه بد دو  و علي» مسلمان ما هستند

كشور ولي در دور زدن تحريم به اين كشور 
سازمان هم از اين حسن نيت . كردند كمك مي

كرد و يك پولي هم به  سوريه سوء استفاده مي
  .زد جيب مي

يك بخشي هم كه نقد : تسنيم
  …گرفتند  مي

  .بله: خدابنده
سازمان در خارج كشور هم : تسنيم
  كردند؟ گذاري مي سرمايه

گذاري در  سازمان يك سرمايه: خدابنده
گذاري  دبي داشت، در هامبورگ سرمايه

داشتند، در قاچاق فرش هم بودند، قاچاق به 
دادند و كاري نبود كه  داخل ايران هم انجام مي

ريكا تحريم نكرده باشند، مثالً فرش ايران در آم
است و ورودش ممنوع است، فرش را قاچاق 

بردند، از  كردند و از طريق عراق به دبي مي مي
كردند و  آنجا مدارك پاكستاني درست مي

كردند  عنوان فرش پاكستان به آمريكا وارد مي به
  .شد كه قيمتش چندبرابر مي

سازمان در حال ريزش نيرو و مورد ** 
  تنفر حتي اپوزيسيون است

در تيرانا هم امكان جذب در : نيمتس
قالب ربايش و اغفال اشخاص هنوز وجود 
دارد؟ نيروي انساني سازمان اكنون در چه 

  وضعيتي است؟
جذب سازمان بسيار كم است و : خدابنده

هاي ديگر  خيلي هم مورد تنفر بخش
كس از مخالفان  هيچ. اپوزيسيون هستند

ها  جمهوري اسالمي حاضر نيستند با اين

اآلن هم در دنيا و در منطقه . مشخص كند
ي شده و طيف قطب ين هاي مختلفي در ا بن د

آمريكا براي اينكه شاخصي بگذارد . زمينه داريم
 آمريكا در  اش با كه اين فرد يا گروه رابطه

حدي است يك شاخصي در منطقه گذاشته  چه
و آن هم اسرائيل است يعني نوع رابطه شما با 
اسرائيل نوع رابطه شما با آمريكا و كل غرب را 

  .كند مشخص مي
در ماجراي سوريه، عراق يا فلسطين 

تواند كمك چنداني به معارضين  سازمان نمي
كند، مثالً  هاي آنها را تبليغ مي كند اما سياست

پس از فتح موصل توسط داعش يك جنجالي 
  راه انداختند كه مقاومت ملت عراق پيروز شد

اآلن دعوا اساساً بر سر اين است و آقاي 
واي با ما، دعواي تمام دع“ظريف هم گفته بود 

روزي كه جمهوري اسالمي . ”فلسطين است
حمايت از فلسطين را كنار بگذارد در آن جبهه 

. شود گيرد و جزو وابستگان به غرب مي قرار مي
بندي جاي خود را  سازمان در اين جبهه

عربستان و غرب جاي . مشخص كرده است
يك سري هم هستند . اند خود را مشخص كرده

د زياد وارد اين تضاد نشوند و تا كنن كه سعي مي
 خطوط قرمز آمريكا نزديك نشوند   اين حد به

  .صورت نسبي استقالل خود را حفظ كنند تا به
جمهوري اسالمي كه همه خطوط قرمز با 
آمريكا را رد كرده و اين هم خاصيت انقالبش 

انقالب قطاري است كه حركت كرده و . است
ر است جلو عقب بگيرد و مجبو تواند دنده نمي

برود و تاكنون هم خوب پيش رفته است و تمام 
ها بيشتر  ها و تحريم اين هياهوها و هوار كشيدن

رجوي خودش را در قطار . تبليغات است
دشمنان ايران جاي داده است، يك بار با صدام 

پيمان شد كه واقعاً كار خدا بود كه دشمن  هم
نابود شد، بعد هم   دست دشمن ديگر ايران به

  .اغ آمريكا رفتندسر
 مسعود رجوي درباره عراق 18پيام شماره 

كند كه نتانياهو  را ببينيد، طوري صحبت مي
زند، انگار ايران بوده كه عراق  گونه حرف نمي اين

را اشغال كرده و آمريكا و داعش هيچ نقشي 
نداشتند و جمهوري اسالمي سرباز به آنجا 

يام را ها اين پ در واقع به عراقي! فرستاده است
ها آمدند ثروت شما را  ايراني«دهد كه  مي

جمهوري «گويند  ها هم مي ، و به ايراني»ببرند
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ها  آن. »كنم نمي«، من گفتم ».خبر بياوري
تو يك سال براي سازمان مجاهدين «گفتند كه 
تمامي اين . د آن را هم داريماي، اسنا كار كرده

آن . »كنيم اسناد را براي قوه قضائيه ارسال مي
ها  شود هر كاري را كه آن فرد مجبور مي

گويند انجام بدهد، كه البته بعداً خودش را  مي
  .معرفي كرد

بسياري از افراد نيز در پوشش كاريابي عضو 
با ديگر جداشدگان هم صحبت . اند سازمان شده
فردي در . كنند وضوع را تأييد ميكنيد، اين م

اگر در «ايران خياط بود كه به او گفته بودند 
آن . » برابر آن درآمد داري10فرانسه كار بكني، 
رود تا از آنجا او را به فرانسه  فرد به تركيه مي

تا به سوريه «گويند  در تركيه به او مي. ببرند
قطار ، اما او را با »برويم و از آنجا به اروپا برويم

در آنجا گذرنامه و تمامي . برند به عراق مي
گيرند و به پادگان اشرف  مدارك او را مي

دهد كه به ايران  فرد درخواست مي. برند مي
تو به مقر «گويند كه  بازگردد، اما به او مي

اي، اسناد آن هم موجود است و  سازمان آمده
البته فرد . »اگر برگردي تو را اعدام خواهند كرد

ز يكي دو سال از اشرف فرار كرد و به پس ا
ايران بازگشت، در مرز دستگير و سپس آزاد 

  .شد
نتيجه منافقين  هاي بي شدن دادگاهي** 

  ربايي خاطر جعل اسناد و آدم به
هاي مقيم در امارات،  سازمان حتي ايراني

كند و به عراق   را نيز اغفال مي…پاكستان و
در صحنه . نوعي ربايش آدم است برد؛ اين به مي
المللي هم ايران چون مدعي استقالل است،  بين

زير فشار غرب است و حرفش به جايي 
سازمان اين اقدامات را در قبال هر . رسد نمي

كشور ديگري انجام داده بود، قطعاً سرنوشت 
  .كرد تري پيدا مي  بسيار متفاوت

دليل تخلفات مالي، جعل  سازمان بارها به
 دادگاهي شده …كاري و ربايي، كتك اسناد، آدم

ها منجر به نتيجه  نوعي دادگاه اما هر بار به. است
و محكوميت سازمان نشده است؛ از جمله 
. دستگيري و محاكمه مريم رجوي در فرانسه

هايي از مريم رجوي دريافت شده بود، پر  رايانه
. هاي ترور عليه جداشدگان سازمان بود از طرح

نيازمند مجوز در اروپا كالسه كردن اطالعات 
است كه رجوي و سازمان اين كار را كرده بودند 

راحتي  كه اين جرم بزرگي در فرانسه بود، اما به
  .دادگاه فرانسه از اين جرم گذشت

المللي يكي از ده بازيگر  ايران در صحنه بين
ايران تنها كشوري است كه . اصلي است

  .روي آمريكا ايستاده است صورت جدي روبه به
گويد بعد از دستگيري مريم   ميخدابنده

هايي از مريم رجوي  رايانه  رجوي در فرانسه
هاي ترور عليه  پر از طرح  دريافت شده بود كه

  جداشدگان سازمان بود
سازمان در مقطع جنگ : تسنيم

ها افتاد و  سوريه هم نامش بر سر زبان
مريم رجوي هم ديداري با معارضين 
سوري داشت، از طرفي تصويري هم 

هاي گذشته از ديدار رجوي با ابومازن  سال
رئيس جنبش فتح منتشر شد، رابطه 
سازمان در مقطع كنوني با معارضين 

هاي  ها و همچنين تشكل سوري و تكفيري
مخالف انقالب اسالمي مانند فتح چگونه 

  است؟
الملل سازمان  من در بخش بين: خدابنده

بودم و با بسياري از سياستمداران 
المللي نشست و برخاست  نهاي بي شخصيت  و

المللي  سري قواعد ناشناخته بين يك. كردم
اآلن در . كنند است كه بسياري آن را رعايت مي

دنيا رسم بر اين است كه هر كشوري، هر 
 آمريكا  اش را با سازمان و ارگاني بايد رابطه

خواست به  است؛ يعني عربستان وقتي مي
سازمان كمك كند، به حساب رجوي و سازمان 

كرد و به حساب اين خيريه واريز  واريز نمي
اين خيريه آن پول را به تركيه يا . كرد مي

ه كرد تا عنوان شود كه ب پاكستان ارسال مي
ها رسيده است و بعد به پاريس  دست خانواده
شد، لذا اين خيريه براي گم كردن  برگردانده مي

  .كرد هايي بود كه سازمان دريافت مي رد پول
  

هايي را هم كه به بولتون و  سازمان پول
داد تا برايشان سخنراني كنند  ديگران مي

سازمان، انجمني همچون . داد مستقيم نمي
ليفرنيا درست كرده بود و به ايرانيان مقيم كا

انجمن نيز . كرد حساب آن انجمن پول واريز مي
اي كه مرتبط با بولتون  پول را به حساب خيريه

  .كرد بود واريز مي
نام ايران  اي به سازمان در انگليس خيريه

هاي  ايت داشت كه اين خيريه براي خانواده
. كرد ها در ايران كمك جمع مي قربانيان اعدام

ها از طريق صندوق گذاشتن در  ولاين پ
شد و مقداري نبود  آوري مي  جمع…ها و خيابان

بعدها كه . هاي سازمان را بدهد كه كفاف هزينه
اين سازمان خيريه دادگاهي شد، مشخص شد 
  كه اين سازمان ارگاني براي پولشويي بوده است

هايي را كه دريافت  سازمان مسير پول
ها  ريق خيريهكند از ط كند و پرداخت مي مي

هاي پوششي  سازمان، ارگان. كند الپوشاني مي
هاي اجتماعي هيچ وقت  در شبكه. زيادي دارد
، »ما عضو سازمان هستيم«كنند كه  عنوان نمي

بلكه تحت عنوان مثالً انجمن زنان دموكرات و 
  .شوند در پوشش بحث حجاب وارد عمل مي

من با برخي از افراد كه فريب سازمان را 
يكي از آنان آقاي . ، صحبت كردمخوردند

هاي  در يكي از شبكه: گفت  جواني بود كه مي
ما خبرنگار «اجتماعي براي من پيام آمد كه 

، »من دانشجو هستم«، گفتم ».كنيم جذب مي
تان را  شما اخبار دانشگاه«و ايشان گفت كه 

براي ما ارسال كن و ما ماهانه به شما پول 
من هم «فت گ آن فرد جوان مي. »دهيم مي

ها  دادم و آن خبرهاي غلطي از دانشگاه به او مي
  .»دادند هم ماهيانه به من پول مي

گفت بعد از يك سال به من گفتند  او مي
بايد در خصوص اين موضوعات براي ما «كه 

ا
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 گو و گفت

  اش فرقي ندارد زنده
درباره وضعيت فعلي رجوي : تسنيم

 سال 16، 15خواستيم بپرسيم؛ در  مي
گذشته خبري از رجوي نيست و اخيراً هم 
تصويري منتشر شد كه عكس مسعود 

شدگان سازمان در كمپ  كنار ساير كشته
آلباني قرار داده شده است، شما اطالعي 
از سرنوشت وي و سناريوي سازمان در 

  داشتن مسعود داريد؟ مخفي نگه
ل زياد احتما مسعود رجوي به: خدابنده

زنده است ولي فرقي بين مرده و زنده وي 
خواهند از  ها كه مي نيست چون از نظر غربي

اين سازمان استفاده كنند مسعود رجوي مهره 
سوخته است و كارآيي خود را از دست داده 
بنابراين اين تصور وجود ندارد كه مسعود 

شود  خواست و اراده خودش ظاهر نمي رجوي به
شما بازنشسته شويد، و « كه بلكه به وي گفتند

اي   سازمان يك سابقه. »كارت تمام شده است
دارد كه در زمان شاه ترورهايي از جمله كشتن 
مستشاران آمريكايي را انجام داده، در ايران نيز 
با دشمن متجاوز همكاري كرده و سازمان 

خواهد اين سوابق را با مسعود رجوي كنار  مي
يد ديگر كاري با بگزارد و با چهره مريم بگو

تروريسم ندارد، اسلحه را كنار گذاشته و با 
كمك عربستان خط عبور از مسعود را پيگيري 

  .كند مي
روي  از طرفي تشكيالت سازمان قوامش به

كاريزماي رجوي استوار است و اينجا دچار يك 
پارادوكس است كه اگر رجوي را كنار بگذارد 

تي اش را كشيده و تشكيال يعني عمود خيمه
سازمان ايدئولوژي منطق ندارد و . وجود ندارد

تواند يك ربع درباره  كس در سازمان نمي هيچ
گويد  ايدئولوژي آن صحبت كند و فقط مي

روي  اين سازمان به. »…مسعود، مريم و«
كاريزماي مسعود شكل گرفت يعني اينها رابطه 

اگر . عميق عاطفي با مسعود برقرار كردند
توانند ادامه حيات  ند نميمسعود را كنار بگذار

  .دهند لذا مسعود هم بايد باشد و هم نبايد باشد
ها  كدام از پيام دهد اما هيچ مسعود پيام مي

آنجا كه . شود هاي ديگر ترجمه نمي به زبان
خواهند فعاليت كنند مريم طرف حساب  مي

دهند وارد شود، مثالً  است و به وي اجازه نمي
 شود آن زماني اگر رجوي اختيار داشت ظاهر

بود كه از ليست تروريستي آمريكا بيرون آمد 
بي از  شود خانه ماندن بي پس معلوم مي

حكمت هم نبود كه تركي  بي  !چادري است بي
مرحوم «فيصل در ميتينگ سازمان گفت 

جا خاكش كرد و حتي  و در واقع همان! »رجوي
دفتر وي نيز صحبت او را تصحيح نكرد، 

بيانيه داد كه تركي فيصل سازمان هم تنها يك 
  !از باب احترام گفته است مرحوم

اي است كه جذب  اآلن سازمان يك فرقه
ندارد و دفع دارد و منتظر است كسي ناني 
جلويش بيندازد و مزدوري كند و تنها كاري كه 

هاي  تواند بكند اين است كه در شبكه مي
اي را اغفال  اجتماعي مزاحمت ايجاد كند و عده

  . دام بيندازدكند و به
  مدعلي سافلي: نظيم از

  
  

يك جلسه پمپئو در . ت ونش برخاست كنندس
آمريكا گذاشته بود و بسياري از مخالفان 
جمهوري اسالمي كه دعوت شده بودند وقتي 
فهميدند نماينده سازمان هم هست قبول 
نكردند شركت كنند، يعني در اين حد مورد 
تنفر هستند و جذبي ندارند مگر افراد جوان 

نند، صورت موردي جذب ك اي را به تجربه كم
اآلن بيشتر دافعه دارند و در حال ريزش 

ها  هستند، حتي در خود آلباني هم جداشده
خيلي فعاليت كردند و اخيراً در چند كانال 

شان  آلباني در چند سال گذشته خيلي عليه
  .صحبت كردند
افرادي كه در آلباني جدا : تسنيم

شوند، آيا خطري هم آنها را تهديد  مي
  كند؟ مي

؛ دچار آذيت و آزار و حتي بله  :خدابنده
شوند، اتفاقاً پليس آلباني هم  وشتم مي ضرب

  .طرف سازمان است
  تهديد جاني چطور؟: تسنيم
نام مالك شراعي  شخصي به! بله: خدابنده

را حذف فيزيكي كردند و جسدش در رودخانه 
در حال شنا بوده كه غرق «پيدا شد و گفتند 

چه ، در حالي كه خودش نجات غريق و ب»شده
شط بود، جسدش را هم نگذاشتند كالبدشكافي 

ها رفتند گشتند جسد را پيدا  غواص. شود
جسدش پيدا «نكردند، چند روز بعد گفتند 

زماني وي را به آب  ، و معلوم نبود چه»شد
  .انداخته بودند

مسعود رجوي زنده است اما مرده و ** 

 اردبيل استانمركز      اردبيل استانز مرك     

 

وكتابي كه كرده بود  رجوي طبق حساب
بايد با آغاز شورش مسلحانه و موج ترور و رفتن 

. رساند، اما نشد به عراق، نظام را به فروپاشي مي
رجوي با تمامي زيركي و پشتوانه و حمايتي كه 

آن روزي . داشت نتوانست نظام را ساقط كند
كه صدام به كويت حمله كرد، رجوي سخنراني 

قدري عصباني بود كه به صدام فحش  او به. كرد
گفت مرتيكه سوراخ دعا را گم  داد و مي مي

  .كرده است
دنبال  رجوي پس از سقوط صدام به

سراغ آمريكا، رژيم  آلترناتيو بود، از اين رو به
بسياري در .  رژيم سعودي رفتصهيونيستي و

آمريكا مخالف سازمان مجاهدين خلق هستند و 
معتقدند كه دولت آمريكا نبايد از سازمان 
حمايت كند و بايد به پشتيباني از مخالفان 

  .طلبان بپردازد داخلي يا سلطنت
تبليغات كنوني سازمان مانند سخنان 

طلبان آمريكايي و سعودي  نتانياهو و جنگ
گيري ضداسرائيلي  ان هرگز موضعسازم. است

هاي آمريكايي  نداشته است؛ حتي مانند ليبرال
كنند،  كه گاهي نسبت به اسرائيل انتقاد مي

  .گويند سخني نمي
از طريق   پولشويي گروهك منافقين** 

  !ها خيريه
سازماني زماني كه در كشور : تسنيم

عراق بود، اقداماتي در پوشش 
 اعانه آوري هاي خيريه و جمع سازمان

هاي باالي  داشت، با توجه به هزينه
ها چه بود و  سازمان، نقش اين خيريه

  وضعيت مالي فرقه در آلباني چطور است؟
اش  سازمان همواره وضع مالي: خدابنده

خوب بوده اما منابع آن پنهان بوده است؛ حتي 
دانستند كه  باالترين سطوح سازمان هم نمي

  .شود ها از كجا تأمين مي اين پول
ايران «نام  اي به سازمان در انگليس خيريه

هاي  داشت كه اين خيريه براي خانواده» ايت
. كرد ها در ايران كمك جمع مي قربانيان اعدام

ها از طريق صندوق گذاشتن در  اين پول
شد و مقداري نبود  آوري مي  جمع…ها و خيابان

بعدها كه . هاي سازمان را بدهد كه كفاف هزينه
خيريه دادگاهي شد، مشخص شد اين سازمان 

كه اين سازمان ارگاني براي پولشويي بوده 

ها دست رجوي را در دست  فرانسوي
ها قرار دادند تا از داخل و خارج، نظام  عراقي

مورد هجمه قرار بگيرد كه البته رجوي در 
اجراي عملياتش تأخير داشت و نتوانست بموقع 

 هر كاري بگوييد، از انجام بدهد، از اين رو
  .آيد اعضاي سازمان برمي

يكي از ديدارهاي مسعود رجوي 
سركرده گروهك منافقين با صدام حسين 

  ديكتاتور عراق
هاي كنترل ذهن و  رادرم كتاب**  ب

  كرد وشوي مغزي براي رجوي ترجمه مي شست
هاي روانشناسي بود  برادر من مترجم كتاب

. شد ال ميكه از آمريكا براي مسعود رجوي ارس
ها در مورد كنترل  عمده اين كتاب«گفت  او مي

شوي مغزي بود و همان  ذهن و شست
آموخت در  ها مي چيزهايي را كه از اين كتاب

برادر من در كتاب . »كرد سازي مي سازمان پياده
ها به  زندگي در اشرف آورده است كه آمريكايي

مسعود رجوي گفتند كه به عراق برود؛ 
 نفر مثالً خبرنگار آمريكايي با 4گونه كه  بدين

اين افراد شبيه هر . مسعود رجوي ديدار كردند
رجوي زبان . جز خبرنگار  فردي بودند

سختي انگليسي  اش خوب نبود و به انگليسي
فهميد؛ از اين رو در  كرد و مي صحبت مي

تمامي ديدارها مترجم داشت اما در اين جلسه 
  .مترجم نداشت

اي با   بودم، جلسهآن زمان كه در سازمان
. يكي از مقامات در وزارت دفاع انگليس داشتم

الملل  مسئول روابط بين» محمد محدثين«
آن مقام . سازمان بود و بنده مترجم وي بودم

چرا شما زمان «انگليسي به ما معترض شد كه 
: محدثين پاسخ داد. »جنگ به عراق رفتيد؟

وقتي ما پيش صدام رفتيم، صدام محبوب «
  .»ود و شما حامي او بوديدغرب ب

وكتابي كه كرده بود  رجوي طبق حساب
بايد با آغاز شورش مسلحانه و موج ترور و رفتن 

. رساند، اما نشد به عراق، نظام را به فروپاشي مي
رجوي با تمامي زيركي و پشتوانه و حمايتي كه 

  داشت نتوانست نظام را ساقط كند
در طول جنگ ايران و عراق، صدام از 

ورهاي غربي تجهيزات نظامي و امكانات كش
خريد، اين در حالي بود كه ايران در  بسياري مي
  .تحريم بود
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مردم عراق مقابل اردوگاه اشرف در شهر 
تجمع كرده و با سردادن شعارهايي، » الخالص«

اخراج فوري عناصر اين فرقه تروريستي از عراق 
 دولت عراق تصميم گرفته بود .را خواستار شدند

تا پايان سال همه عناصر اين گروه را كه 
تهديدي براي امنيت و ثبات اين كشور به شمار 

سران آمريكا و غرب از . مي آيند، اخراج كند
دولت عراق خواسته بود تا به بهانه آنچه كه 
رسيدن به يك راه حل قابل قبول و مورد 

ن تعيين رضايت طرفين نام گذاشته است، زما
  .شده براي تخليه پادگان اشرف را تمديد كند

اين در حالي بود كه فهرست ائتالف ملي 
عراق در بيانيه منتشر شده از سوي دفتر 

رئيس اين ائتالف همه » ابراهيم الجعفري«
هاي  هاي سياسي را مسئول حفظ پروژه گروه

نشيني نيروهاي بيگانه از خاك  ملي بعد از عقب

اين بيانيه در ادامه .  بودعراق معرفي كرده
ضرورت تعهد و پايبندي دولت عراق به تصميم 
هيات دولت مبني بر بستن پادگان اشرف در 

المللي، را  چارچوب قانون عراق و قوانين بين
خواستار شد و درخواست كرد كه جامعه 
جهاني در اين باره همكاري جدي با دولت 

  .عراق داشته باشد
دام حسين فرقه رجوي پس از سقوط ص

هم پيمان استراتژيك خود در طول سال هاي 
گذشته تالش نموده بود كه به هر صورت شده 
با بازماندگان صدام حسين در عراق رابطه خوبي 

  .داشته باشد
آنان براي اين ارتباط از شيوه هاي مختلف 
استفاده مي نمودند، از جمله مي توان به 
برگزاري جشن هاي بزرگ در عراق، دعوت 

ن قبايل به اروپا، كمك و درست كردن سرا

در عراق كه بوديم ، مخصوصا بعد از سقوط 
صدام حسين همه هفته بايد از عراقي ها 

  .پذيرايي مي كرديم
آن روزها صحبت از اخراج از عراق و حمله 

سران مفلوك فرقه كه تا قبل از . به اشرف بود
رزش براي سقوط ديكتاتور عراق ، پشيزي ا

مردم عراق قائل نبودند، در شرايط جديد از 
همان عراقي ها كه تا ديروز ريختن خون شان 

حالل بود، دستورات ! هم در مسير مبارزه
اما باالخره . را صادر مي كردند  پذيرائي در خور 

چي شد ؟ مردم عراق با لگد و اردنگي ، 
  .مجاهدين را از كشورشان ، اخراج كردند

 بود كه مردم عراق براي 3901حوالي سال 
فرقه تروريستي مجاهدين از عراق در   اخراج 

مقابل اردوگاه اشرف تجمع اعتراض آميزي را 
  .برگزار كردند
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 مسير

مي پردازند و كليه مأموريت ها درعراق را تعطيل 
اين در حالي است كه ترامپ و پمپئو . كرده اند

مدعي شده بودند كه اين اقدام تروريستي قرار است 
آمريكا با . امنيت آنان در عراق را بيشتر تضمين نمايد

انواع مشكالت در عراق دست به گريبان است اما 
م خود ليست اسامي مي دهد مسعود رجوي در پيا

حاال . كه آنان را ترامپ دستگير و محاكمه نمايد
آمريكا با مصوبه رسمي پارلمان عراق از يك طرف و 
واكنش ايران از طرف ديگر رو به روست كه بايد 

  .تكليف نيروهايش را در اين كشور معلوم نمايد
آمريكايي ها بعد از ترور فرماندهان نظامي عراقي 

كه در منطقه سبز بغداد صورت گرفت و راني  و اي
مشاهده همبستگي مردمي بي نظير در عراق و ايران، 
احتمال واكنش ايران را جدي گرفتند و لذا اعالم 

 كيلومتر از 1000كردند كه شناورهاي آمريكايي را 
  .محدوده مرزهاي آبي ايران عقب كشيده اند

واقعيت اين است كه مسعود رجوي كه خود را كامالً 
حذف شده مي بيند تالش مي كند تا به نحوي 

در حال حاضر كه آمريكا . مجدداً به بازي برگردد
مجبور است بر خالف گذشته حتي ترورها را هم در 
منطقه رأساً به عهده بگيرد ديگر نيازي به امثال 

رجوي و البغدادي نيست و تاريخ مصرف آنان تمام  او همچنين به تصويب طرح خروج نيروهاي 
ن پيام صوتي رجوي به وضوح حذف شد .شده است آمريكايي از عراق در پارلمان اين كشور و بيانيه آيت 

او كه حمايت مردم داخل . او را به نمايش مي گذارد اهللا سيستاني و موضع رئيس جمهور و نخست وزير 
كشور را با اقدام به ترور و همكاري با دشمن متجاوز  اره كرده و اظهار داشته بود كه يك زمان عراق اش
به نفرت عمومي بدل كرد حاال حمايت يك ابرقدرت  سرنوشت خود را به سرنوشت صدام حسين گره زده 
كه از ابتدا به دنبال كسبش بود را هم از دست داده  و با او به قعر چاه رفتيم و اآلن نيز اجباراً سرنوشت 

خود را به سرنوشت ترامپ گره زده و روز به روز   .است
به دنبال ترور سردار سليماني، فرقه رجوي فوراً    .منزوي تر مي شويم

الزم به ذكر است كه آيت اهللا سيستاني مرجع  سالح هايش را كرد كه درخواست پس گرفتن
همين امر موضوع انتقاد و حتي مضحكه برخي  عالي در پيامي براي شخص آيت  مقام ديني در عراق

رجوي كه مرز را از دست : هواداران شد و پرسيدند اهللا خامنه اي تجليل بسيار بااليي از سپهبد قاسم 
داده است توپ و تانك را در آلباني به چه مصرفي  رسانه هاي غربي ابعاد تشييع جنازه . سليماني نمود
مي رساند؟ رجوي در واقع دارد پيام مي دهد كه او را  سردار سليماني در تهران را بعد از تشييع پيكر امام 
  .خميني بزرگترين در ايران اعالم كرده اند  .هم مانند گذشته در بازي ترور وارد نمايند

كه البغدادي است قبل از رجوي كه آن روي س
سركرده داعش تاريخ مصرفش با اشغال عراق به 

گروه هاي وابسته به آمريكا زماني كه . پايان رسيد
شكست مي خورند و استفاده اي ندارند الجرم حذف 

چه مانند بن الدن و البغدادي كشته . مي گردند
  .شوند و چه مانند مسعود رجوي بايگاني گردند

  تهرانانجمن نجات مركز 
  
  
  
 

دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا كه با افتخار اعالم 
كرد شخصاً دستور حمله تروريستي را صادر كرده 
است فكر نمي كرد زير اين همه هجمه سنگين و 
خرد كننده از رؤساي جمهور سابق آمريكا گرفته تا 
مقامات عراقي و ساير كشورها و از مردم سراسر 

آمريكا اخيراً اعالم كرد كه نيروهاي اين  .آمريكا برود
 امنيت خود كشور در عراق در حال حاضر فقط به

 اردبيل استانمركز      اردبيل ستانمركز      

كاش بيايي و به من برگردي كه . رو مي فهمم
  :به قول حضرت حافظ

  نه در برابر چشمي، نه غايب از نظري
  نه ياد مي كني از من، نه مي روي از ياد

من، دختري كه از ده روزگي توسط پدر و 
مادرش جا گذاشته شد، پدر و مادري كه به 

 براي اهداف انساني و آرمان هاي قول خودشان،
اخالقي، از تنها فرزندشان و از مفهومِ خانواده 

بعد از . دست شستند و به فرقه رجوي پيوستند
 سال مي خواهم بپرسم، آرمان و هدفي كه 27

با واالترين معنا، يعني خانواده و عشق منافات 
دارد از كدام اخالق و ارزش پيروي مي كند؟ 

ي غير از ايدئولوژيِ غير انسانيِ كدام ارزشِ انسان
رجوي است، كه با سركوبِ لطيف ترين عواطف 

كه بزرگترين (و قوي ترين احساسات آدمي، 

افراد را براي هر چه بيشتر ) ارزش انساني ست
ماشيني شدن و گوش به فرمان خودش بودن 

من به تو و به ! اسير مي كند؟مادر عزيزم
 كه يك روز احساسات تو ايمان دارم و مي دانم

كه خيلي هم دور نيست، بذر محبت من از 
خاك وجود تو كه با من يكي هست جوانه مي 
زند و من را، تنها دخترت را در خودت حس 

بدان كه فارغ از تمام . مي كني و برمي گردي
رنج هايي كه در نبودت كشيدم، هميشه چشم 

هيچ . به راه تو هستم و منتظرم كه برگردي
براي با هم . من بودن دير نيستوقت براي مادرِ 

من از تو دست بر نمي . غزل خوندن دير نيست
دارم، منتظرم، هر لحظه منتظرم كه به من 

  .ز دوست، دست نداريم هر چه بادا باد. برگردي
  چشم به راه تو فروغ

  

  
ان رنج ديده اسيران فرقه يكي از فرزند

رجوي براي پدر و مادر خود كه هرگز نديده 
  .است، نامه نوشت

به گزارش فراق به نقل از انجمن نجات 
مركز خوزستان اين دختر را هنگامي كه نوزاد 

  . روزه بوده از پدر و مادرش جدا كردند10
  اگر زِ كوي تو بويي به من رساند باد

   خواهم دادبه مژده جانِ جهان را به باد
با ياد تو سعدي و حافظ مي ! مامان خوبم

خوانم، با اين فكر كه اگر اين شعر و با صداي تو 
اگر كنار من بودي .مي شنيدم چطور مي شد

چه روزها و شب هايي كه با هم موالنا و سعدي 
فكر مي . مي خوانديم و فال حافظ مي گرفتيم

كنم بزرگترين لذت زندگي همينه، خلوتِ مادر 
خدا را شكر كه شبيه تواَم و شعر و درد .تريدخ

  نامه يك دختر چشم انتظار كه هنگام تولد، وي را از پدر و مادر جدا كردند
  بودن دير نيست»فروغ«هيچ وقت براي مادرِ 

  انجمن نجات مركز خوزستان

 رس اخراج از آلباني، كابوس مرگبار مريم رجوي
  غروب فرقه رجوي آغاز شده است
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لباني به اميد عراق اخراج شدند و اكنون در آ
خوردن از ماستي هستند ، كه گمان مي كنند 

  .از تغار ريخته است 
امروز ، ترس از اخراج از آلباني، كابوسي 
     مرگبار است كه مريم هر شب در خواب

براي همين هم در هر مناسبتي به . مي بيند
دادن هديه و كادو به مردم آلباني مبادرت مي 

اب مردم به اين اما مثل هميشه جو .نمايد
مريم رجوي يك وطن . تروريست معلوم است

اگر مردم آلباني در ابتدا او را . فروش است
نشسناسند، اما مطمئن هستم به مرور زمان 

  مشخص خواهد شده كه او كيست ؟
يكي از كاربران فضاي مجازي در زير عكس 

  .ناميده است » وطن فروش«مريم رجوي او را 
كه نشان مي دهد ، اگر مريم رجوي اينقدر 

دمكراتيك و مدافع حقوق انسان ها است ، چرا 
   را بر نمي دارد ؟3حصارهاي بلند اشرف 

چرا اجازه نمي دهد ، اعضاي سازمان هم 

تك تك به ميان مردم رفته و به دادن هديه به 
مردم آلباني مشغول شوند؟ چرا مريم هراس 
دارد حصارها را بردارد ؟ چرا اعضاي ناآگاه و 

م و گوش بسته نگه داشته شده ي او ، چش
  اجازه ندارند به ميان مردم آلباني بيايند؟

چرا چهره ي اصلي اين فرقه را براي مردم 
آلباني ، مخفي مي كنند؟ آيا مريم نمي داند كه 
تا ابد خورشيد واقعيت ، پشت ابر جهالت و 

خواهد ماند ؟ مردم آلباني ، دير سياهي او باقي ن
آن روز را . يا زود واقعيت ها را خواهند فهميد

مي بينم كه مردم آلباني هم مثل مردم عراق ، 
در اعتراض به اشغال بخشي از زمين هاي 
كشورشان توسط اين فرقه ، درجلو درب اشرف 

 تجمع اعتراضي برگزار كرده و خواهان اخراج   3
  .رخود خواهند شداين تروريست ها از كشو

  
  فريد: يادداشت از

  انجمن نجات مركز آذربايجان شرقي
  

ي
ليل

تح
ي 

خبر
ه 
جل

م
 

سازمان ها و انجمن هاي مختلف در عراق و 
سازمان امروز در . كمك مالي به آنها نام برد

  .آلباني هم از همان شيوه ها استفاده مي كند
مريم از همه جا رانده و مانده، امروز در 
آلباني در حالي تالش دارد جاي پاي خود را 

رانده شده است و در محكم كند كه از اروپا 
آلباني تك و تنها در ميان حصارها رسوب كرده 

غروب فرقه آغاز شده است، مرور آمار . است
انبوه جداشدگان از فرقه در سال هاي اخير، 
وقايع عراق و اخراج از عراق، كرد كشي در 

 كارنامه اي …عراق، همدستي با صدام حسين و
ننگين را براي وي رقم زده است و گرفتن 
ژست هاي حقوق بشري ، نمي تواند چهره ي 

نقاب هاي . اصلي اين تروريست را پنهان كند
دمكراسي گرائي و حقوق بشري ، خيلي وقت 

  .است كه از چهره او افتاده است 
اگر اغراق نباشد ، بايد مجاهدين را بقايا و 
بازماندگان نيروهاي صدام حسين ناميد كه از 

 98دي    ا 21 شماره  

3
 مسير

 98دي    ا 21 شماره  
 فرارو   فــراق نامه فــراق نامه 

ي
ليل

تح
ي 

خبر
ه 
جل

م
 

  

 رجوي آن روي سكه البغدادي است
  

امروز ، ترس از اخراج از آلباني، كابوسي مرگبار است كه مريم هر شب در  
دو به براي همين هم در هر مناسبتي به دادن هديه و كا. خواب مي بيند

  دم آلباني مبادرت مي نمايدمر
مريم رجوي يك . اما مثل هميشه جواب مردم به اين تروريست معلوم است

اگر مردم آلباني در ابتدا او را نشسناسند، اما مطمئن . وطن فروش است
  هستم به مرور زمان مشخص خواهد شده كه او كيست ؟

وطن «و را يكي از كاربران فضاي مجازي در زير عكس مريم رجوي ا
  ناميده است» فروش

اگر مريم رجوي اينقدر كه نشان مي دهد ، دمكراتيك و مدافع حقوق 
   را بر نمي دارد ؟3انسان ها است ، چرا حصارهاي بلند اشرف 

 

خصوص انتقاداتي مطرح نمودند و اعتقاد داشتند كه 
ف ديگر سران اپوزيسيون كه مسعود رجوي برخال

جانب احتياط را گرفتند عجله كرده و خيلي زود بي 
گدار به آب زده و قطعاً دامنه مسأله داري كه در حال 
حاضر گريبان سازمان را گرفته است با اين موضع 

او به علت جدائي . گيري ها وسيع تر خواهد كرد
كريم قصيم و محمدرضا روحاني از شورا اشاره كرده 

 گفته بود كه انتقاد اصلي آنان همسوئي مواضع و
  .مجاهدين خلق با داعش بود كه همچنان ادامه دارد

در همين رابطه اطالعاتي به دست آمده كه ابعاد 
نارضايتي در ميان اعضا و هواداران سازمان گسترده 

اين عضو شورا در اروپا در گفت و گو . تر شده است
ييد كرده بود كه اقدام با تعدادي از هواداران منتقد تأ

ترامپ تمامي تالش هاي اين مدت مجاهدين خلق و 

ديگران براي سوار شدن بر موج نارضايتي در داخل 
كشور و ايجاد شكاف بين مردم و هيئت حاكمه 

او اظهار . خصوصاً سپاه پاسداران را نقش بر آب نمود
داشته بود كه هرچه مقاومت ايران در آبان ماه رشته 

ن اقدام پنبه شد و جاي تعجب دارد كه بود با اي
  .مسعود رجوي از آن حمايت نموده است

اين عضو برجسته فرقه رجوي در اروپا، اقدام 
تروريستي ترامپ را با حمله صدام حسين به كويت 
مقايسه كرده و بازتاب آن را به همان اندازه براي 

او گفته . مجاهدين خلق مخرب توصيف نموده است
از ترامپ حمايت كند از سر ناچاري بود كه هر كس 

است وگرنه كسي نيست كه نداند اين كار او 
غيرقانوني و حماقت محض بوده و به زيان مقاومت 

  .است

بر اساس خبرهاي رسيده از اروپا، تعدادي از 
هواداران فرقه رجوي در صحبت با يكي از اعضاي 

سبت به پيام صوتي اخير برجسته اين فرقه انتقاداتي ن
  .مسعود رجوي ابراز نمودند

آنان معتقد بودند كه رجوي بر خالف عمده 
جريانات داخلي و بين المللي نسبت به ترور سپهبد 
قاسم سليماني ابراز رضايت و خرسندي نموده و از 

براساس (اين عمل غيرقانوني و غير متعارف آمريكا 
ه خطر جنگ ك) بيانيه هاي ملل متحد و دولت عراق

فراگير در منطقه را به مراتب بيشتر مي كند حمايت 
  .كرده است

عضو مربوطه در اين خصوص گفته بود كه اتفاقاً 
ويترين (برخي ديگر از اعضاي شوراي ملي مقاومت 

نيز در اين ) غربي پسند سازمان مجاهدين خلق
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لباني به اميد عراق اخراج شدند و اكنون در آ
خوردن از ماستي هستند ، كه گمان مي كنند 

  .از تغار ريخته است 
امروز ، ترس از اخراج از آلباني، كابوسي 
     مرگبار است كه مريم هر شب در خواب

براي همين هم در هر مناسبتي به . مي بيند
دادن هديه و كادو به مردم آلباني مبادرت مي 

اب مردم به اين اما مثل هميشه جو .نمايد
مريم رجوي يك وطن . تروريست معلوم است

اگر مردم آلباني در ابتدا او را . فروش است
نشسناسند، اما مطمئن هستم به مرور زمان 

  مشخص خواهد شده كه او كيست ؟
يكي از كاربران فضاي مجازي در زير عكس 

  .ناميده است » وطن فروش«مريم رجوي او را 
كه نشان مي دهد ، اگر مريم رجوي اينقدر 

دمكراتيك و مدافع حقوق انسان ها است ، چرا 
   را بر نمي دارد ؟3حصارهاي بلند اشرف 

چرا اجازه نمي دهد ، اعضاي سازمان هم 

تك تك به ميان مردم رفته و به دادن هديه به 
مردم آلباني مشغول شوند؟ چرا مريم هراس 
دارد حصارها را بردارد ؟ چرا اعضاي ناآگاه و 

م و گوش بسته نگه داشته شده ي او ، چش
  اجازه ندارند به ميان مردم آلباني بيايند؟

چرا چهره ي اصلي اين فرقه را براي مردم 
آلباني ، مخفي مي كنند؟ آيا مريم نمي داند كه 
تا ابد خورشيد واقعيت ، پشت ابر جهالت و 

خواهد ماند ؟ مردم آلباني ، دير سياهي او باقي ن
آن روز را . يا زود واقعيت ها را خواهند فهميد

مي بينم كه مردم آلباني هم مثل مردم عراق ، 
در اعتراض به اشغال بخشي از زمين هاي 
كشورشان توسط اين فرقه ، درجلو درب اشرف 

 تجمع اعتراضي برگزار كرده و خواهان اخراج   3
  .رخود خواهند شداين تروريست ها از كشو

  
  فريد: يادداشت از

  انجمن نجات مركز آذربايجان شرقي
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سازمان ها و انجمن هاي مختلف در عراق و 
سازمان امروز در . كمك مالي به آنها نام برد

  .آلباني هم از همان شيوه ها استفاده مي كند
مريم از همه جا رانده و مانده، امروز در 
آلباني در حالي تالش دارد جاي پاي خود را 

رانده شده است و در محكم كند كه از اروپا 
آلباني تك و تنها در ميان حصارها رسوب كرده 

غروب فرقه آغاز شده است، مرور آمار . است
انبوه جداشدگان از فرقه در سال هاي اخير، 
وقايع عراق و اخراج از عراق، كرد كشي در 

 كارنامه اي …عراق، همدستي با صدام حسين و
ننگين را براي وي رقم زده است و گرفتن 
ژست هاي حقوق بشري ، نمي تواند چهره ي 

نقاب هاي . اصلي اين تروريست را پنهان كند
دمكراسي گرائي و حقوق بشري ، خيلي وقت 

  .است كه از چهره او افتاده است 
اگر اغراق نباشد ، بايد مجاهدين را بقايا و 
بازماندگان نيروهاي صدام حسين ناميد كه از 
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 رجوي آن روي سكه البغدادي است
  

امروز ، ترس از اخراج از آلباني، كابوسي مرگبار است كه مريم هر شب در  
دو به براي همين هم در هر مناسبتي به دادن هديه و كا. خواب مي بيند

  دم آلباني مبادرت مي نمايدمر
مريم رجوي يك . اما مثل هميشه جواب مردم به اين تروريست معلوم است

اگر مردم آلباني در ابتدا او را نشسناسند، اما مطمئن . وطن فروش است
  هستم به مرور زمان مشخص خواهد شده كه او كيست ؟

وطن «و را يكي از كاربران فضاي مجازي در زير عكس مريم رجوي ا
  ناميده است» فروش

اگر مريم رجوي اينقدر كه نشان مي دهد ، دمكراتيك و مدافع حقوق 
   را بر نمي دارد ؟3انسان ها است ، چرا حصارهاي بلند اشرف 

 

خصوص انتقاداتي مطرح نمودند و اعتقاد داشتند كه 
ف ديگر سران اپوزيسيون كه مسعود رجوي برخال

جانب احتياط را گرفتند عجله كرده و خيلي زود بي 
گدار به آب زده و قطعاً دامنه مسأله داري كه در حال 
حاضر گريبان سازمان را گرفته است با اين موضع 

او به علت جدائي . گيري ها وسيع تر خواهد كرد
كريم قصيم و محمدرضا روحاني از شورا اشاره كرده 

 گفته بود كه انتقاد اصلي آنان همسوئي مواضع و
  .مجاهدين خلق با داعش بود كه همچنان ادامه دارد

در همين رابطه اطالعاتي به دست آمده كه ابعاد 
نارضايتي در ميان اعضا و هواداران سازمان گسترده 

اين عضو شورا در اروپا در گفت و گو . تر شده است
ييد كرده بود كه اقدام با تعدادي از هواداران منتقد تأ

ترامپ تمامي تالش هاي اين مدت مجاهدين خلق و 

ديگران براي سوار شدن بر موج نارضايتي در داخل 
كشور و ايجاد شكاف بين مردم و هيئت حاكمه 

او اظهار . خصوصاً سپاه پاسداران را نقش بر آب نمود
داشته بود كه هرچه مقاومت ايران در آبان ماه رشته 

ن اقدام پنبه شد و جاي تعجب دارد كه بود با اي
  .مسعود رجوي از آن حمايت نموده است

اين عضو برجسته فرقه رجوي در اروپا، اقدام 
تروريستي ترامپ را با حمله صدام حسين به كويت 
مقايسه كرده و بازتاب آن را به همان اندازه براي 

او گفته . مجاهدين خلق مخرب توصيف نموده است
از ترامپ حمايت كند از سر ناچاري بود كه هر كس 

است وگرنه كسي نيست كه نداند اين كار او 
غيرقانوني و حماقت محض بوده و به زيان مقاومت 

  .است

بر اساس خبرهاي رسيده از اروپا، تعدادي از 
هواداران فرقه رجوي در صحبت با يكي از اعضاي 

سبت به پيام صوتي اخير برجسته اين فرقه انتقاداتي ن
  .مسعود رجوي ابراز نمودند

آنان معتقد بودند كه رجوي بر خالف عمده 
جريانات داخلي و بين المللي نسبت به ترور سپهبد 
قاسم سليماني ابراز رضايت و خرسندي نموده و از 

براساس (اين عمل غيرقانوني و غير متعارف آمريكا 
ه خطر جنگ ك) بيانيه هاي ملل متحد و دولت عراق

فراگير در منطقه را به مراتب بيشتر مي كند حمايت 
  .كرده است

عضو مربوطه در اين خصوص گفته بود كه اتفاقاً 
ويترين (برخي ديگر از اعضاي شوراي ملي مقاومت 

نيز در اين ) غربي پسند سازمان مجاهدين خلق
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مردم عراق مقابل اردوگاه اشرف در شهر 
تجمع كرده و با سردادن شعارهايي، » الخالص«

اخراج فوري عناصر اين فرقه تروريستي از عراق 
 دولت عراق تصميم گرفته بود .را خواستار شدند

تا پايان سال همه عناصر اين گروه را كه 
تهديدي براي امنيت و ثبات اين كشور به شمار 

سران آمريكا و غرب از . مي آيند، اخراج كند
دولت عراق خواسته بود تا به بهانه آنچه كه 
رسيدن به يك راه حل قابل قبول و مورد 

ن تعيين رضايت طرفين نام گذاشته است، زما
  .شده براي تخليه پادگان اشرف را تمديد كند

اين در حالي بود كه فهرست ائتالف ملي 
عراق در بيانيه منتشر شده از سوي دفتر 

رئيس اين ائتالف همه » ابراهيم الجعفري«
هاي  هاي سياسي را مسئول حفظ پروژه گروه

نشيني نيروهاي بيگانه از خاك  ملي بعد از عقب

اين بيانيه در ادامه .  بودعراق معرفي كرده
ضرورت تعهد و پايبندي دولت عراق به تصميم 
هيات دولت مبني بر بستن پادگان اشرف در 

المللي، را  چارچوب قانون عراق و قوانين بين
خواستار شد و درخواست كرد كه جامعه 
جهاني در اين باره همكاري جدي با دولت 

  .عراق داشته باشد
دام حسين فرقه رجوي پس از سقوط ص

هم پيمان استراتژيك خود در طول سال هاي 
گذشته تالش نموده بود كه به هر صورت شده 
با بازماندگان صدام حسين در عراق رابطه خوبي 

  .داشته باشد
آنان براي اين ارتباط از شيوه هاي مختلف 
استفاده مي نمودند، از جمله مي توان به 
برگزاري جشن هاي بزرگ در عراق، دعوت 

ن قبايل به اروپا، كمك و درست كردن سرا

در عراق كه بوديم ، مخصوصا بعد از سقوط 
صدام حسين همه هفته بايد از عراقي ها 

  .پذيرايي مي كرديم
آن روزها صحبت از اخراج از عراق و حمله 

سران مفلوك فرقه كه تا قبل از . به اشرف بود
رزش براي سقوط ديكتاتور عراق ، پشيزي ا

مردم عراق قائل نبودند، در شرايط جديد از 
همان عراقي ها كه تا ديروز ريختن خون شان 

حالل بود، دستورات ! هم در مسير مبارزه
اما باالخره . را صادر مي كردند  پذيرائي در خور 

چي شد ؟ مردم عراق با لگد و اردنگي ، 
  .مجاهدين را از كشورشان ، اخراج كردند

 بود كه مردم عراق براي 3901حوالي سال 
فرقه تروريستي مجاهدين از عراق در   اخراج 

مقابل اردوگاه اشرف تجمع اعتراض آميزي را 
  .برگزار كردند
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مي پردازند و كليه مأموريت ها درعراق را تعطيل 
اين در حالي است كه ترامپ و پمپئو . كرده اند

مدعي شده بودند كه اين اقدام تروريستي قرار است 
آمريكا با . امنيت آنان در عراق را بيشتر تضمين نمايد

انواع مشكالت در عراق دست به گريبان است اما 
م خود ليست اسامي مي دهد مسعود رجوي در پيا

حاال . كه آنان را ترامپ دستگير و محاكمه نمايد
آمريكا با مصوبه رسمي پارلمان عراق از يك طرف و 
واكنش ايران از طرف ديگر رو به روست كه بايد 

  .تكليف نيروهايش را در اين كشور معلوم نمايد
آمريكايي ها بعد از ترور فرماندهان نظامي عراقي 

كه در منطقه سبز بغداد صورت گرفت و راني  و اي
مشاهده همبستگي مردمي بي نظير در عراق و ايران، 
احتمال واكنش ايران را جدي گرفتند و لذا اعالم 

 كيلومتر از 1000كردند كه شناورهاي آمريكايي را 
  .محدوده مرزهاي آبي ايران عقب كشيده اند

واقعيت اين است كه مسعود رجوي كه خود را كامالً 
حذف شده مي بيند تالش مي كند تا به نحوي 

در حال حاضر كه آمريكا . مجدداً به بازي برگردد
مجبور است بر خالف گذشته حتي ترورها را هم در 
منطقه رأساً به عهده بگيرد ديگر نيازي به امثال 

رجوي و البغدادي نيست و تاريخ مصرف آنان تمام  او همچنين به تصويب طرح خروج نيروهاي 
ن پيام صوتي رجوي به وضوح حذف شد .شده است آمريكايي از عراق در پارلمان اين كشور و بيانيه آيت 

او كه حمايت مردم داخل . او را به نمايش مي گذارد اهللا سيستاني و موضع رئيس جمهور و نخست وزير 
كشور را با اقدام به ترور و همكاري با دشمن متجاوز  اره كرده و اظهار داشته بود كه يك زمان عراق اش
به نفرت عمومي بدل كرد حاال حمايت يك ابرقدرت  سرنوشت خود را به سرنوشت صدام حسين گره زده 
كه از ابتدا به دنبال كسبش بود را هم از دست داده  و با او به قعر چاه رفتيم و اآلن نيز اجباراً سرنوشت 

خود را به سرنوشت ترامپ گره زده و روز به روز   .است
به دنبال ترور سردار سليماني، فرقه رجوي فوراً    .منزوي تر مي شويم

الزم به ذكر است كه آيت اهللا سيستاني مرجع  سالح هايش را كرد كه درخواست پس گرفتن
همين امر موضوع انتقاد و حتي مضحكه برخي  عالي در پيامي براي شخص آيت  مقام ديني در عراق

رجوي كه مرز را از دست : هواداران شد و پرسيدند اهللا خامنه اي تجليل بسيار بااليي از سپهبد قاسم 
داده است توپ و تانك را در آلباني به چه مصرفي  رسانه هاي غربي ابعاد تشييع جنازه . سليماني نمود
مي رساند؟ رجوي در واقع دارد پيام مي دهد كه او را  سردار سليماني در تهران را بعد از تشييع پيكر امام 
  .خميني بزرگترين در ايران اعالم كرده اند  .هم مانند گذشته در بازي ترور وارد نمايند

كه البغدادي است قبل از رجوي كه آن روي س
سركرده داعش تاريخ مصرفش با اشغال عراق به 

گروه هاي وابسته به آمريكا زماني كه . پايان رسيد
شكست مي خورند و استفاده اي ندارند الجرم حذف 

چه مانند بن الدن و البغدادي كشته . مي گردند
  .شوند و چه مانند مسعود رجوي بايگاني گردند

  تهرانانجمن نجات مركز 
  
  
  
 

دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا كه با افتخار اعالم 
كرد شخصاً دستور حمله تروريستي را صادر كرده 
است فكر نمي كرد زير اين همه هجمه سنگين و 
خرد كننده از رؤساي جمهور سابق آمريكا گرفته تا 
مقامات عراقي و ساير كشورها و از مردم سراسر 

آمريكا اخيراً اعالم كرد كه نيروهاي اين  .آمريكا برود
 امنيت خود كشور در عراق در حال حاضر فقط به

 اردبيل استانمركز      اردبيل ستانمركز      

كاش بيايي و به من برگردي كه . رو مي فهمم
  :به قول حضرت حافظ

  نه در برابر چشمي، نه غايب از نظري
  نه ياد مي كني از من، نه مي روي از ياد

من، دختري كه از ده روزگي توسط پدر و 
مادرش جا گذاشته شد، پدر و مادري كه به 

 براي اهداف انساني و آرمان هاي قول خودشان،
اخالقي، از تنها فرزندشان و از مفهومِ خانواده 

بعد از . دست شستند و به فرقه رجوي پيوستند
 سال مي خواهم بپرسم، آرمان و هدفي كه 27

با واالترين معنا، يعني خانواده و عشق منافات 
دارد از كدام اخالق و ارزش پيروي مي كند؟ 

ي غير از ايدئولوژيِ غير انسانيِ كدام ارزشِ انسان
رجوي است، كه با سركوبِ لطيف ترين عواطف 

كه بزرگترين (و قوي ترين احساسات آدمي، 

افراد را براي هر چه بيشتر ) ارزش انساني ست
ماشيني شدن و گوش به فرمان خودش بودن 

من به تو و به ! اسير مي كند؟مادر عزيزم
 كه يك روز احساسات تو ايمان دارم و مي دانم

كه خيلي هم دور نيست، بذر محبت من از 
خاك وجود تو كه با من يكي هست جوانه مي 
زند و من را، تنها دخترت را در خودت حس 

بدان كه فارغ از تمام . مي كني و برمي گردي
رنج هايي كه در نبودت كشيدم، هميشه چشم 

هيچ . به راه تو هستم و منتظرم كه برگردي
براي با هم . من بودن دير نيستوقت براي مادرِ 

من از تو دست بر نمي . غزل خوندن دير نيست
دارم، منتظرم، هر لحظه منتظرم كه به من 

  .ز دوست، دست نداريم هر چه بادا باد. برگردي
  چشم به راه تو فروغ

  

  
ان رنج ديده اسيران فرقه يكي از فرزند

رجوي براي پدر و مادر خود كه هرگز نديده 
  .است، نامه نوشت

به گزارش فراق به نقل از انجمن نجات 
مركز خوزستان اين دختر را هنگامي كه نوزاد 

  . روزه بوده از پدر و مادرش جدا كردند10
  اگر زِ كوي تو بويي به من رساند باد

   خواهم دادبه مژده جانِ جهان را به باد
با ياد تو سعدي و حافظ مي ! مامان خوبم

خوانم، با اين فكر كه اگر اين شعر و با صداي تو 
اگر كنار من بودي .مي شنيدم چطور مي شد

چه روزها و شب هايي كه با هم موالنا و سعدي 
فكر مي . مي خوانديم و فال حافظ مي گرفتيم

كنم بزرگترين لذت زندگي همينه، خلوتِ مادر 
خدا را شكر كه شبيه تواَم و شعر و درد .تريدخ

  نامه يك دختر چشم انتظار كه هنگام تولد، وي را از پدر و مادر جدا كردند
  بودن دير نيست»فروغ«هيچ وقت براي مادرِ 

  انجمن نجات مركز خوزستان

 رس اخراج از آلباني، كابوس مرگبار مريم رجوي
  غروب فرقه رجوي آغاز شده است
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و كلك و به هم بافتن زمين و زمان تالش مي 
يب كرده و از كنند كه وجهه آن شخص را تخر

  .اذهان به دور نمايند
خب شايد در قدم اول اينگونه وانمود شود 
كه جدا شدن يكي از همرزمانشان و رفتن او 
پي زندگي خصوصي خودش آنها را ناراحت 
كرده ، به جهت اينكه فردي كه سال ها با آنان 
هم جبهه بوده و اكنون در حال جدا شدن و 

، برايشان رفتن به دنبال زندگي خودش است 
مي خواهم خدمت شما . صحنه خوبي نيست

البته . عرض كنم كه اصال اينگونه نيست
ناراحتي از بابت اينكه يك نيرو از آنها كم مي 
شود طبيعي است ولي اين ميزان ديوانگي و 
هيستريك برخورد كردن ديگر امري غير 

  .طبيعي و نامانوس مي باشد
زدن انواع برچسب ها و مارك هاي غير 

  
دوستان اگر كه مالحظه كرده باشيد و 
مطالب فرقه رجوي را رصد كرده باشيد حتما 

و برايتان متوجه يك موضوع مشترك شده 
  .عجيب آمده است

موضوع از اين قرار است كه هر فردي كه از 
فرقه رجوي جدا مي شود و قصد دارد به دنبال 
زندگي خود برود به سرعت برق و باد مي شود 

و با هزار مدل حرف و ترفند و حقه ! مامور ايران

88  21  

 قدرت

از شيوه هاي مرسوم به چنگ آوردن 
اطالعات و خبر از طريق فضاي مجازي طرح 
تطميع و راه اندازي خط دوستي با طرف مقابل 

اينكه به . ل همكاري در زمينه هاي زير بودو قو
  :طرف مقابل مي گفتند

) در خارج كشور( هر كمكي بخواهي ما   
 از جمله راه اندازي   برايت انجام مي دهيم

كمپين، گرفتن وكيل با پرداخت هزينه آن ، 
گرفتن پناهندگي سياسي در كشور هاي 
مختلف ، پشتيباني مالي ، خريد دوربين 

    .… برداري و و فيلم  عكاسي
هر گروه هر شب مي بايست بيالني از 
كارانجام شده اش را تهيه كرده و به سركردگان 

و اگر بيالن كارش كم بود مورد . مي داد
  .مواخذه ونكوهش شديد قرار مي گرفت

از جمله ساير اقداماتي كه در آن زمان 
  .انجام مي شد بشرح زير بود

ي  اخبار منف–   ـ ارسال پيام هاي رجوي1
مقامات دولتي ( به هزاران ايميل تهيه شده از –

  )و رسمي گرفته تا دانشجويان و دانش آموزان
 گذاشتن فيلم تظاهرات بر روي يوتيوپ ٫2

  …و توئيتر
 خط دادن به نيروهاي جذب شده براي ٫3

  اغتشاش درگيري و تهيه فيلم و ارسال
 وتهيه   رجوي در تظاهراتها   بردن عكس٫4

 زيادي    افراد  ن بدهد كهفيلم بطوريكه نشا
  . هستند  هوادار
 خط دادن به نيروهاي جذب شده براي ٫5

اعتصاب و به تعطيلي كشاندن دانشگاه ها و 
مجامع دولتي در پوش اعتراض هاي صنفي، 

 – پول شهريه - اعم از شكايت از كيفيت غذا
  كيفيت تدريس و هر بهانه اعتراضي ديگر

    افراد  گان ارتباط گرفتن با خانواده و بست٫6
 تهديد و تطميع آنها براي فعال   سازمان و

 جهت شركت در تجمعات و يا عضو   كردن
  گيري
 رفتن به بيمارستان ها، درب زندان ها و ٫7

دانشگاه ها براي تهيه اسامي دستگيرشدگان و 
  يا مجروحين احتمالي

   اين شيوه عضوگيري هاي زوركي و
 سال  افراد در سازمان منافقين  گروگان گيري

 هم اكنون با هزينه هاي   هاست ادامه دارد كه
عبري و عربي و غربي با تمام توان و شبانه 

 به دنبال جذب نيرو ، اغتشاش، خشونت   روزي
و متاسفانه پس از سقوط    .و براندازي هستند

 بيش از گذشته با   صدام و اخراج از كشور عراق
دشمنان خارجي ايران هم راستا و هم پيمان 
شدند و دسيسه ها و اقدامات پولشويي و 

 قالب     خالصه در   بطور   خود را  براندازي
   تاسيس گروه هاي حقوق بشري، حقوق زنان و

    و…گروه هاي به اصطالح جوانان آزادي خواه 
  . انجام مي دهند…استخدام خبرنگار 
 ملت وجوانان اين ميهن هر   خوشبختانه

به طور   سال بيش از پيش آگاه شده و 
چشمگيري كمتر در دام اهريمني آنان گرفتار 

  .مي شوند
 

    قبل از شروع   سه ماه  حدودا از دو الي
    نيز الويت تمام كارها و1388انتخابات سال 

 در كمپ اشرف انتخابات شد و   برنامه ها
چندين بخش و ستاد به حالت آمادباش درآمد 

 كه مي توانند نيرو جذب   انند در حديتا بتو
. كرده و كشور را به اغتشاش و آشوب بكشانند

آنچه بخاطرم مانده بدين شرح بود كه وظايف 
 رو به داخل ايران   اعضاي بخش هاي سياسي و

  :را اينگونه برنامه ريزي نموده بودند
 متعدد   تهيه دهها سايت و وبالگ هاي. الف

 حقوق بشري براي و متفرقه با نام هاي مختلف
   نشر و بازنشر هر گونه خبر منفي از وضعيت

 – اقتصادي شامل اعتصاب كارگران   معشيتي و
 مشكالت    –ندادن حقوق به كارمندان 

 درصد   – گراني – آمار تورم –اقتصادي دولت
بيكاري قشر تحصيل كرده و هر گونه نابساماني 

  اجتماعي
  ايجاد گروه درج پيام هاي كوتاه در  .ب
 را    كه خبرهاي شلوغي ها و تظاهرات  توئيتر

بصورت شبانه روزي جعل و نشر و آمار و ارقام 
  …سازي نمايند و

كار گروه سوم رديابي در شبكه هاي . ج
 بود بطور … دانشجويي و – مجلس –دولتي 

براي پيدا كردن . خاص شبكه هاي دولتي
    و هرگونه رد و آدرس اين گروه…ايميل و تلفن

 اينترنت به جستجوي نام آنها و    روزانه باها ،كه 
 وبالگ ويا    مي پرداختند و  اعضاي مجلس

    را پيدا كرده و   افراد  سايت هاي شخصي اين
 در يك ليست جمع آوري     ايميل آنها را  سپس

  .نموده و به گروه بعدي تحويل مي دادند
گروه چهارم ارسال پيام، متن هاي . د

ي ايران و دادن سخنراني رجوي ، اخبار منف
كشاندن اعتراضات به درگيري و . خط و خطوط

براي ليست تهيه .. خشونت و ساير اقدامات را 
  شده ارسال مي نمود

 بصورت تخصصي كار   گروه هاي بعدي. ه
عضو گيري موقت و دائم را پيش مي بردند و 
ضمن صحبت هاي معمول و درد دل با اقشار 

شجو يا دانش مختلف اعم از دولتي يا آزاد ، دان
 با شگردهاي   آموز ضمن بدست اوردن اخبار

   مختلف سعي در نفوذ و كسب اطالعات و
 افراد شاخص در   بدست آوردن اطالعات
    .جاهاي مختلف مي نمودند

 

 افراد در سـازمان       گروگان گيري   اين شيوه عضوگيري هاي زوركي و     
 هم اكنون با هزينه هاي عبـري و           منافقين سال هاست ادامه دارد كه     

 بـه دنبـال جـذب نيـرو ،            عربي و غربي با تمام توان و شـبانه روزي         
ـ          .اغتشاش، خشونت و براندازي هستند     قوط و متاسـفانه پـس از س

 بيش از گذشته بـا دشـمنان خـارجي            صدام و اخراج از كشور عراق     
ايران هم راستا و هم پيمان شدند و دسيسه ها و اقدامات پولشويي و              

 قالب تاسيس گروه هاي حقـوق           خالصه در     بطور    خود را    براندازي
    و … گروه هاي به اصطالح جوانان آزادي خـواه            بشري، حقوق زنان و   

   انجام مي دهند…ار استخدام خبرنگ
 

 اردبيل استانمركز      اردبيل ستانمركز      

  خانواده، كانون فرقه رجوي را از بين مي برد
  بخشعلي عليزاده

 فراق

ا
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با خانواده را تبديل به جاسوسي براي دولت 
وه مي دهند تا كه بگويند فرد در حال ايران جل

اطالع رساني براي مامورين امنيتي دولت ايران 
  .است

و از اين دست حرف ها و مزخرفاتي كه 
ساخته و پرداخته اذهان مريض رجوي و اعوان 

  .و انصارش است 
  

  اما دوستان عزيز ، اصل ماجرا چيست ؟
در واقع تمام اين حرف هاي مزخرف 

 خاطر اين است   صارش بهرجوي و اعوان و ان
زيرا به . كه فرد به كانون گرم خانواده برنگردد

محض برگشتن يكي از جداشدگان به نزد 
خانواده خبر آن مثل برق مي پيچد و دامن گير 

افراد دچار . تشكيالت منحط رجوي مي شود
تناقض هاي كشنده مي شوند و مثل بال مي 
افتند به جان تشكيالت رجوي و شروع به 

دن تشكيالت از درون مي شوند زيرا مي خور
  .خواهند كه خود را رها سازند

حاال سوال بعدي اين است كه چرا رجوي 
چنين مي شود و مثل مار زخمي خودش را به 

  اينطرف و آنطرف مي زند ؟
جواب خيلي ساده است ، بخ خاطر اينكه 
كانون و نخ نبات فرقه رجوي را خانواده از بين 

فرقه رجوي ، بلكه همه فرقه ها نه تنها . مي برد 
خانواده را اصلي ترين دشمن فكري و انديشه 

خود مي بينند و هر كاري كه در رابطه با فرد 
انجام داده و ذهن او را شسته و در اختيار خود 
گرفته اند ، به محض وارد شدن خانواده به ميان 
فرقه و فرد شستشو داده شده ، فرد به سمت 

ورود . يدا خواهد كردخانواده اش گرايش پ
خانواده به اين ميان همانند ريختن آب به النه 

  .مورچه ها مي باشد
روان شناس » مارگارت تالر سينگر«خانم 

فرقه ها در «آمريكايي اينرا در كتاب خود به نام 
كه آقاي ابراهيم خدابنده آن را ترجمه » ميان ما

كرده است ، به خوبي نشان مي دهد كه طرز 
 اي تنها و مهمترين اسلحه اي كه تفكر فرقه

. نابودش مي كند چيزي نيست به جز خانواده
لذا عناصر رجوي هم از آنجايي كه به پاشنه 
آشيل خود واقف هستند تالش ماكزيموم خود 
را معطوف كرده اند كه تا مانع اين وصلت 

  .بشوند
فكر كنم تا االن روشن شده باشد كه چرا 

 رجوي و اين همه لجن پراكني از جانب
در يك كالم . عناصرش به جداشدگان مي شود

مي خواهند راه بند خانواده بشوند و اجازه 
ندهند كه چيزي به نام خانواده وارد مناسبات 

بنابراين من عرض مي . فرقه اي رجوي شود
كنم تا جايي كه مي توانيد براي جنگ با فرقه 
رجوي عنصر خانواده را وارد كنيد، ترديد نكنيد 

  .وه اش را خواهيد چيدكه مي
  
  

 
88  23  

ردبيلاردبيل ستانامركز       ا ستانمركز       ا

خالقي كه فقط از فرقه رجوي بر مي آيد ا
شگرد دستگاه تبليغاتي آنان است تا كه فرد را 
در انظار تخريب نموده و به طبع آن مانع از 
برخي ريخت و پاش هاي تشكيالتي در درون 

  .فرقه شوند
براي مثال، آنان مي خواهند هم چنان جدا 
شدن از فرقه را يك گناه كبيره و نابخشودني 

 و از افراد دست خطي    لذا مي آيندجلوه دهند
مي گيرند كه فرد خود را ملتزم مي نمايد كه 
قسم جالله خورده و به هيچ عنوان قصد خيانت 

به ) از ديدگاه منحط آنان را عرض مي كنم (
فرقه را ندارد و اگر خيانت كرد تبديل به خوك 
مي شود زيرا كه به مسعود رجوي پشت كرده 

  .است
 كه مي بينند اين فايده در قدم هاي بعدي

مثال . نكرد به فكر ترفند هاي ديگري مي افتند
براي كسي كه جدا شده داستان سرايي كرده و 
هر گونه مشكل كوچك او را كه توسط برخي 
     عناصر خبرچين به گوش مسئولين فرقه
مي رسد را بزرگ نمايي كرده و به اطالع بقيه 

كسي از فرقه جدا مي رسانند تا بگويند كه اگر 
 دچار شده و از زندان و   شود به بالهاي آسماني

مسروب خانه و ساير جاهاي غير اخالقي سر در 
گويا كه اخالق فقط در درون . خواهد آورد

  .مناسبات سر تا پا دروغ رجوي است
در قدم هاي بعدي مي آيند و ارتباط فرد 
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و چناچه شاهديم در . شورشي مي اندازند   هاي
عده اي    زندگي و امنيت و آينده  اين مسير

    .رض خطر و تباهي قرار مي گيرددرمع
 اعضاي دستگير شده، از سال   بنا به سخنان

 بصورت پر رنگ تري افراد حرفه اي   96
 با فعاليت در فضاي مجازي اقدام به   منافقين

و بدنبال سوژه هاي خود . عضو گيري نموده اند
    با بهانه مختلف به گروه هاي  مي گردند و

ها در ابتدا طعمه   و   مي شوند   وارد  مختلف
ممكن است با واسطه گروه وناخواسته وصل 
شده و در معرض شستشوي مغزي و اموزش 
هاي فرقه اي قرار مي گيرند، سپس طي 
مراحلي به آنها اموزش هاي مختلف داده مي 

  .شود
   در توئيير، تلگرام و در چت  در ابتدا  آنها  

 وارد صحبت مي شوند و سعي   هاي خصوصي
 نمايند    خود همراه وهم سو  ا ب  ميكنند افراد را

و با اقدامات فريب كارانه و قدم به قدم به عضو 
سپس در مراحل بعدي . گيري اقدام مي كنند

 شعار نويسي،   از آنها مي خواهند كه در

سپس . تبليغات و اقدامات ايذايي همراهي كنند
كه جنبه آموزشي    ارسال كليپ هاي مختلف  با

موتولف، ايجاد  ساخت كوكتل    دارد به آنها
   اتش سوزي خشونت بيشتر، اقدام به ا غتشاش

 ياد مي   و جمع آوري خبر و تهيه عكس فيلم
    . در فضاي مجازي نشر مي دهند  دهند و
 هم چنين از افراد جذب شده مي   آنها

خواهند در تجمعات شركت و ساير افراد 
و اغتشاش   معترض را ترغيب به همراهي و

  آنها ارسال نمايند سپس عكس و فيلم   نموده
آنها با قول ها و دروغ هاي مختلف رو شده   

 پناهندگي، رساندن آن ها به   از قبيل گرفتن
كشورهاي مختلف و حمايت مالي و در مواردي 
با تهديد و ترساندن ، سوژه هاي خود را وادار به 

  همكاري مي نمايند
   آنچه من نيز شاهد آن بودم اين اقدامات  

 به بعد كه سال هاست 96ل  سا  نه به محدوده
در سازمان منافقين كه مغضوب خلق و جدا از 

  .مردم افتاده است در جريان است

شاهد   در كليپي كه در شبكه هاي خبري  
يم اخبار مستندي حاوي اعترافات ديدن آن بود

دردناك تعدادي از جوانان فريب خورده پخش 
و خائنانه  تالش هاي مذبوحانه  شد كه باز هم

 . سازمان منافقين را به نمايش مي گذاشت
  

 افراد تيم   بنا به استنادات،
عمليات و اعمال خشونت طلبانه   حوزه  هاي

جهت ايجاد آشوب و اغتشاش و پيش بردن 
ام براندازي بدنبال عضوگيري هاي خيال خ

 از سال    جديد بودند سركردگان سازمان
 از جمله    و به دنبال سلسه شكست ها1396

   اخراج از عراق ، جدايي و افشاگري گروه گروه
 پيري و از   اعضاي قديمي و هم چنين

كارافتادگي اعضاي باقيمانده در صدد هياهو و 
نكه در تا آ. جنجال آفريني هاي جديد بودند

 به اسم ايجاد كانون هاي   طرح شوم ديگري
شورشي به دنبال جذب نيرو و اغتشاش هستند 
و تعدادي از افراد نگون بخت جامعه را با انواع 

موسوم به كانون    دام مخوف پروژه  ترفند ها به
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با خانواده را تبديل به جاسوسي براي دولت 
وه مي دهند تا كه بگويند فرد در حال ايران جل

اطالع رساني براي مامورين امنيتي دولت ايران 
  .است

و از اين دست حرف ها و مزخرفاتي كه 
ساخته و پرداخته اذهان مريض رجوي و اعوان 

  .و انصارش است 
  

  اما دوستان عزيز ، اصل ماجرا چيست ؟
در واقع تمام اين حرف هاي مزخرف 

 خاطر اين است   صارش بهرجوي و اعوان و ان
زيرا به . كه فرد به كانون گرم خانواده برنگردد

محض برگشتن يكي از جداشدگان به نزد 
خانواده خبر آن مثل برق مي پيچد و دامن گير 

افراد دچار . تشكيالت منحط رجوي مي شود
تناقض هاي كشنده مي شوند و مثل بال مي 
افتند به جان تشكيالت رجوي و شروع به 

دن تشكيالت از درون مي شوند زيرا مي خور
  .خواهند كه خود را رها سازند

حاال سوال بعدي اين است كه چرا رجوي 
چنين مي شود و مثل مار زخمي خودش را به 

  اينطرف و آنطرف مي زند ؟
جواب خيلي ساده است ، بخ خاطر اينكه 
كانون و نخ نبات فرقه رجوي را خانواده از بين 

فرقه رجوي ، بلكه همه فرقه ها نه تنها . مي برد 
خانواده را اصلي ترين دشمن فكري و انديشه 

خود مي بينند و هر كاري كه در رابطه با فرد 
انجام داده و ذهن او را شسته و در اختيار خود 
گرفته اند ، به محض وارد شدن خانواده به ميان 
فرقه و فرد شستشو داده شده ، فرد به سمت 

ورود . يدا خواهد كردخانواده اش گرايش پ
خانواده به اين ميان همانند ريختن آب به النه 

  .مورچه ها مي باشد
روان شناس » مارگارت تالر سينگر«خانم 

فرقه ها در «آمريكايي اينرا در كتاب خود به نام 
كه آقاي ابراهيم خدابنده آن را ترجمه » ميان ما

كرده است ، به خوبي نشان مي دهد كه طرز 
 اي تنها و مهمترين اسلحه اي كه تفكر فرقه

. نابودش مي كند چيزي نيست به جز خانواده
لذا عناصر رجوي هم از آنجايي كه به پاشنه 
آشيل خود واقف هستند تالش ماكزيموم خود 
را معطوف كرده اند كه تا مانع اين وصلت 

  .بشوند
فكر كنم تا االن روشن شده باشد كه چرا 

 رجوي و اين همه لجن پراكني از جانب
در يك كالم . عناصرش به جداشدگان مي شود

مي خواهند راه بند خانواده بشوند و اجازه 
ندهند كه چيزي به نام خانواده وارد مناسبات 

بنابراين من عرض مي . فرقه اي رجوي شود
كنم تا جايي كه مي توانيد براي جنگ با فرقه 
رجوي عنصر خانواده را وارد كنيد، ترديد نكنيد 

  .وه اش را خواهيد چيدكه مي
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ردبيلاردبيل ستانامركز       ا ستانمركز       ا

خالقي كه فقط از فرقه رجوي بر مي آيد ا
شگرد دستگاه تبليغاتي آنان است تا كه فرد را 
در انظار تخريب نموده و به طبع آن مانع از 
برخي ريخت و پاش هاي تشكيالتي در درون 

  .فرقه شوند
براي مثال، آنان مي خواهند هم چنان جدا 
شدن از فرقه را يك گناه كبيره و نابخشودني 

 و از افراد دست خطي    لذا مي آيندجلوه دهند
مي گيرند كه فرد خود را ملتزم مي نمايد كه 
قسم جالله خورده و به هيچ عنوان قصد خيانت 

به ) از ديدگاه منحط آنان را عرض مي كنم (
فرقه را ندارد و اگر خيانت كرد تبديل به خوك 
مي شود زيرا كه به مسعود رجوي پشت كرده 

  .است
 كه مي بينند اين فايده در قدم هاي بعدي

مثال . نكرد به فكر ترفند هاي ديگري مي افتند
براي كسي كه جدا شده داستان سرايي كرده و 
هر گونه مشكل كوچك او را كه توسط برخي 
     عناصر خبرچين به گوش مسئولين فرقه
مي رسد را بزرگ نمايي كرده و به اطالع بقيه 

كسي از فرقه جدا مي رسانند تا بگويند كه اگر 
 دچار شده و از زندان و   شود به بالهاي آسماني

مسروب خانه و ساير جاهاي غير اخالقي سر در 
گويا كه اخالق فقط در درون . خواهد آورد

  .مناسبات سر تا پا دروغ رجوي است
در قدم هاي بعدي مي آيند و ارتباط فرد 
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و چناچه شاهديم در . شورشي مي اندازند   هاي
عده اي    زندگي و امنيت و آينده  اين مسير

    .رض خطر و تباهي قرار مي گيرددرمع
 اعضاي دستگير شده، از سال   بنا به سخنان

 بصورت پر رنگ تري افراد حرفه اي   96
 با فعاليت در فضاي مجازي اقدام به   منافقين

و بدنبال سوژه هاي خود . عضو گيري نموده اند
    با بهانه مختلف به گروه هاي  مي گردند و

ها در ابتدا طعمه   و   مي شوند   وارد  مختلف
ممكن است با واسطه گروه وناخواسته وصل 
شده و در معرض شستشوي مغزي و اموزش 
هاي فرقه اي قرار مي گيرند، سپس طي 
مراحلي به آنها اموزش هاي مختلف داده مي 

  .شود
   در توئيير، تلگرام و در چت  در ابتدا  آنها  

 وارد صحبت مي شوند و سعي   هاي خصوصي
 نمايند    خود همراه وهم سو  ا ب  ميكنند افراد را

و با اقدامات فريب كارانه و قدم به قدم به عضو 
سپس در مراحل بعدي . گيري اقدام مي كنند

 شعار نويسي،   از آنها مي خواهند كه در

سپس . تبليغات و اقدامات ايذايي همراهي كنند
كه جنبه آموزشي    ارسال كليپ هاي مختلف  با

موتولف، ايجاد  ساخت كوكتل    دارد به آنها
   اتش سوزي خشونت بيشتر، اقدام به ا غتشاش

 ياد مي   و جمع آوري خبر و تهيه عكس فيلم
    . در فضاي مجازي نشر مي دهند  دهند و
 هم چنين از افراد جذب شده مي   آنها

خواهند در تجمعات شركت و ساير افراد 
و اغتشاش   معترض را ترغيب به همراهي و

  آنها ارسال نمايند سپس عكس و فيلم   نموده
آنها با قول ها و دروغ هاي مختلف رو شده   

 پناهندگي، رساندن آن ها به   از قبيل گرفتن
كشورهاي مختلف و حمايت مالي و در مواردي 
با تهديد و ترساندن ، سوژه هاي خود را وادار به 

  همكاري مي نمايند
   آنچه من نيز شاهد آن بودم اين اقدامات  

 به بعد كه سال هاست 96ل  سا  نه به محدوده
در سازمان منافقين كه مغضوب خلق و جدا از 

  .مردم افتاده است در جريان است

شاهد   در كليپي كه در شبكه هاي خبري  
يم اخبار مستندي حاوي اعترافات ديدن آن بود

دردناك تعدادي از جوانان فريب خورده پخش 
و خائنانه  تالش هاي مذبوحانه  شد كه باز هم

 . سازمان منافقين را به نمايش مي گذاشت
  

 افراد تيم   بنا به استنادات،
عمليات و اعمال خشونت طلبانه   حوزه  هاي

جهت ايجاد آشوب و اغتشاش و پيش بردن 
ام براندازي بدنبال عضوگيري هاي خيال خ

 از سال    جديد بودند سركردگان سازمان
 از جمله    و به دنبال سلسه شكست ها1396

   اخراج از عراق ، جدايي و افشاگري گروه گروه
 پيري و از   اعضاي قديمي و هم چنين

كارافتادگي اعضاي باقيمانده در صدد هياهو و 
نكه در تا آ. جنجال آفريني هاي جديد بودند

 به اسم ايجاد كانون هاي   طرح شوم ديگري
شورشي به دنبال جذب نيرو و اغتشاش هستند 
و تعدادي از افراد نگون بخت جامعه را با انواع 

موسوم به كانون    دام مخوف پروژه  ترفند ها به
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و كلك و به هم بافتن زمين و زمان تالش مي 
يب كرده و از كنند كه وجهه آن شخص را تخر

  .اذهان به دور نمايند
خب شايد در قدم اول اينگونه وانمود شود 
كه جدا شدن يكي از همرزمانشان و رفتن او 
پي زندگي خصوصي خودش آنها را ناراحت 
كرده ، به جهت اينكه فردي كه سال ها با آنان 
هم جبهه بوده و اكنون در حال جدا شدن و 

، برايشان رفتن به دنبال زندگي خودش است 
مي خواهم خدمت شما . صحنه خوبي نيست

البته . عرض كنم كه اصال اينگونه نيست
ناراحتي از بابت اينكه يك نيرو از آنها كم مي 
شود طبيعي است ولي اين ميزان ديوانگي و 
هيستريك برخورد كردن ديگر امري غير 

  .طبيعي و نامانوس مي باشد
زدن انواع برچسب ها و مارك هاي غير 

  
دوستان اگر كه مالحظه كرده باشيد و 
مطالب فرقه رجوي را رصد كرده باشيد حتما 

و برايتان متوجه يك موضوع مشترك شده 
  .عجيب آمده است

موضوع از اين قرار است كه هر فردي كه از 
فرقه رجوي جدا مي شود و قصد دارد به دنبال 
زندگي خود برود به سرعت برق و باد مي شود 

و با هزار مدل حرف و ترفند و حقه ! مامور ايران
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 قدرت

از شيوه هاي مرسوم به چنگ آوردن 
اطالعات و خبر از طريق فضاي مجازي طرح 
تطميع و راه اندازي خط دوستي با طرف مقابل 

اينكه به . ل همكاري در زمينه هاي زير بودو قو
  :طرف مقابل مي گفتند

) در خارج كشور( هر كمكي بخواهي ما   
 از جمله راه اندازي   برايت انجام مي دهيم

كمپين، گرفتن وكيل با پرداخت هزينه آن ، 
گرفتن پناهندگي سياسي در كشور هاي 
مختلف ، پشتيباني مالي ، خريد دوربين 

    .… برداري و و فيلم  عكاسي
هر گروه هر شب مي بايست بيالني از 
كارانجام شده اش را تهيه كرده و به سركردگان 

و اگر بيالن كارش كم بود مورد . مي داد
  .مواخذه ونكوهش شديد قرار مي گرفت

از جمله ساير اقداماتي كه در آن زمان 
  .انجام مي شد بشرح زير بود

ي  اخبار منف–   ـ ارسال پيام هاي رجوي1
مقامات دولتي ( به هزاران ايميل تهيه شده از –

  )و رسمي گرفته تا دانشجويان و دانش آموزان
 گذاشتن فيلم تظاهرات بر روي يوتيوپ ٫2

  …و توئيتر
 خط دادن به نيروهاي جذب شده براي ٫3

  اغتشاش درگيري و تهيه فيلم و ارسال
 وتهيه   رجوي در تظاهراتها   بردن عكس٫4

 زيادي    افراد  ن بدهد كهفيلم بطوريكه نشا
  . هستند  هوادار
 خط دادن به نيروهاي جذب شده براي ٫5

اعتصاب و به تعطيلي كشاندن دانشگاه ها و 
مجامع دولتي در پوش اعتراض هاي صنفي، 

 – پول شهريه - اعم از شكايت از كيفيت غذا
  كيفيت تدريس و هر بهانه اعتراضي ديگر

    افراد  گان ارتباط گرفتن با خانواده و بست٫6
 تهديد و تطميع آنها براي فعال   سازمان و

 جهت شركت در تجمعات و يا عضو   كردن
  گيري
 رفتن به بيمارستان ها، درب زندان ها و ٫7

دانشگاه ها براي تهيه اسامي دستگيرشدگان و 
  يا مجروحين احتمالي

   اين شيوه عضوگيري هاي زوركي و
 سال  افراد در سازمان منافقين  گروگان گيري

 هم اكنون با هزينه هاي   هاست ادامه دارد كه
عبري و عربي و غربي با تمام توان و شبانه 

 به دنبال جذب نيرو ، اغتشاش، خشونت   روزي
و متاسفانه پس از سقوط    .و براندازي هستند

 بيش از گذشته با   صدام و اخراج از كشور عراق
دشمنان خارجي ايران هم راستا و هم پيمان 
شدند و دسيسه ها و اقدامات پولشويي و 

 قالب     خالصه در   بطور   خود را  براندازي
   تاسيس گروه هاي حقوق بشري، حقوق زنان و

    و…گروه هاي به اصطالح جوانان آزادي خواه 
  . انجام مي دهند…استخدام خبرنگار 
 ملت وجوانان اين ميهن هر   خوشبختانه

به طور   سال بيش از پيش آگاه شده و 
چشمگيري كمتر در دام اهريمني آنان گرفتار 

  .مي شوند
 

    قبل از شروع   سه ماه  حدودا از دو الي
    نيز الويت تمام كارها و1388انتخابات سال 

 در كمپ اشرف انتخابات شد و   برنامه ها
چندين بخش و ستاد به حالت آمادباش درآمد 

 كه مي توانند نيرو جذب   انند در حديتا بتو
. كرده و كشور را به اغتشاش و آشوب بكشانند

آنچه بخاطرم مانده بدين شرح بود كه وظايف 
 رو به داخل ايران   اعضاي بخش هاي سياسي و

  :را اينگونه برنامه ريزي نموده بودند
 متعدد   تهيه دهها سايت و وبالگ هاي. الف

 حقوق بشري براي و متفرقه با نام هاي مختلف
   نشر و بازنشر هر گونه خبر منفي از وضعيت

 – اقتصادي شامل اعتصاب كارگران   معشيتي و
 مشكالت    –ندادن حقوق به كارمندان 

 درصد   – گراني – آمار تورم –اقتصادي دولت
بيكاري قشر تحصيل كرده و هر گونه نابساماني 

  اجتماعي
  ايجاد گروه درج پيام هاي كوتاه در  .ب
 را    كه خبرهاي شلوغي ها و تظاهرات  توئيتر

بصورت شبانه روزي جعل و نشر و آمار و ارقام 
  …سازي نمايند و

كار گروه سوم رديابي در شبكه هاي . ج
 بود بطور … دانشجويي و – مجلس –دولتي 

براي پيدا كردن . خاص شبكه هاي دولتي
    و هرگونه رد و آدرس اين گروه…ايميل و تلفن

 اينترنت به جستجوي نام آنها و    روزانه باها ،كه 
 وبالگ ويا    مي پرداختند و  اعضاي مجلس

    را پيدا كرده و   افراد  سايت هاي شخصي اين
 در يك ليست جمع آوري     ايميل آنها را  سپس

  .نموده و به گروه بعدي تحويل مي دادند
گروه چهارم ارسال پيام، متن هاي . د

ي ايران و دادن سخنراني رجوي ، اخبار منف
كشاندن اعتراضات به درگيري و . خط و خطوط

براي ليست تهيه .. خشونت و ساير اقدامات را 
  شده ارسال مي نمود

 بصورت تخصصي كار   گروه هاي بعدي. ه
عضو گيري موقت و دائم را پيش مي بردند و 
ضمن صحبت هاي معمول و درد دل با اقشار 

شجو يا دانش مختلف اعم از دولتي يا آزاد ، دان
 با شگردهاي   آموز ضمن بدست اوردن اخبار

   مختلف سعي در نفوذ و كسب اطالعات و
 افراد شاخص در   بدست آوردن اطالعات
    .جاهاي مختلف مي نمودند

 

 افراد در سـازمان       گروگان گيري   اين شيوه عضوگيري هاي زوركي و     
 هم اكنون با هزينه هاي عبـري و           منافقين سال هاست ادامه دارد كه     

 بـه دنبـال جـذب نيـرو ،            عربي و غربي با تمام توان و شـبانه روزي         
ـ          .اغتشاش، خشونت و براندازي هستند     قوط و متاسـفانه پـس از س

 بيش از گذشته بـا دشـمنان خـارجي            صدام و اخراج از كشور عراق     
ايران هم راستا و هم پيمان شدند و دسيسه ها و اقدامات پولشويي و              

 قالب تاسيس گروه هاي حقـوق           خالصه در     بطور    خود را    براندازي
    و … گروه هاي به اصطالح جوانان آزادي خـواه            بشري، حقوق زنان و   

   انجام مي دهند…ار استخدام خبرنگ
 

 اردبيل استانمركز      اردبيل ستانمركز      

  خانواده، كانون فرقه رجوي را از بين مي برد
  بخشعلي عليزاده

 فراق

ا
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اين فرقه كه وظيفه اصلي اش راه اندازي جنگ 
يك كشور خارجي است و اعمال تروريسم عليه 

اقدامات ارتكابي توسط اين فرقه مطابق . ندارند
قوانين كيفري آلباني و قانون اساسي اين كشور 
اقدامات مجرمانه و قابل مجازات محسوب مي 

  .گردند
مجاهدين خلق با فريب و نيرنگ وارد آلباني 

سياستمداران آلباني همچون پاندلي . شده اند
 بِريشا و امثالهم بدون ماژكو، فاتمير مديو، سالي

آنكه از مردم آلباني نظرخواهي كنند از آمريكا 
مثل اين . درخواست ميزباني اين گروه را كردند

ميماند كه سران آلمان بخواهند سربازان و 
فرماندهان داعش را وارد آلمان كنند و بدون 
نظرخواهي از شهروندان خود از آنها ميزباني 

  .كنند
 مجاهدين خلق در اولين گروه از اعضاي

 وارد آلباني شدند اما بخش اعظمي 2013سال 
 يعني پس از آنكه وزير 2016از آنان در سال 

امور خارجه وقت آمريكا جان كري، حضور 
گسترده آنان در خاك آلباني را اعالم نمود به 

ورود اين فرقه به آلباني . اين كشور وارد شدند
. دهراس گسترده اي در اين كشور ايجاد نمو

جايي كه بسياري از رسانه ها، تحليلگران 
امنيتي، ژورناليستها و افكار عمومي اقدامات 
فريبكارانه اي كه سبب ورود مجاهدين خلق به 

  .آلباني شده بود را محكوم كردند
 بحث هاي بسياري 2018 تا 2016از سال 

عليه فرقه رجوي و ) بصورت مكتوب و ديداري(

فرقه رجوي و گزارش پيش رو به حضور 
  .وضعيت آنها در آلباني مي پردازد

رابرت «به گزارش فراق، تحليل زير توسط 
يك    ROBERT FANTINA» فانتينا

پژوهشگر برجسته بين الملل به زبان انگليسي 
 كه در زير ترجمه آن را مي   منتشر شده است

  :خوانيد
سازمان مجاهدين خلق در واقع يك فرقه 

ه در آلباني اقامت تروريستي تلقي مي گردد ك
داشته و براي سرنگوني حكومتي تالش مي 
كند كه تاكنون مرتكب هيچ اقدام خطاكارانه 

  .اي عليه آلباني نشده است
بر اين اساس بايد گفت كه اكثريت 
شهروندان آلبانيايي هيچ همنوايي و موافقتي با 
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  تحليل

  جايگاه فرقه رجوي در آلباني
  از نگاه پژوهشگر امور بين الملل

  
  دكتر نواب محمدي: ترجمه از

  انجمن نجات استان اردبيل

حرف اول را در آلباني، وزارت خارجه آمريكا مي زند  
 »مانز«حمايت تمام قد از پوشك پوشان 

 جات استان اردبيلانجمن ن -عليرضا محمدزاده 

آمريكا در پايگاه عين االسد و بعد از اين قانوني 
كه وزير خارجه آمريكا به دستگاه ديپلماسي 
 خودشان وارد كرده است ، ديگر جاي نفس

  .كشيدن براي اين باند تبهكار نمانده بود
   بنابر اين البي هاي ضد ايراني فرقه رجوي

در وزارت خارجه آمريكا دست به كار شده و به 
دنبال اين تخليه فشار بودند ، كه بهترين محل 
و مكان همانا در آلباني بود و در آلباني هم 

اما به چه بهانه . سفارت جمهوري اسالمي ايران
ر نگاه كرده باشيد گفته اند كه اين افراد اي ؟اگ

) سفير و يكي از كاردارهاي سفارت ايران (
سابقا با سردار قاسم سليماني در ارتباط بوده اند 

يعني مزخرف تر از اين بهانه شايد كه پيدا ( 
ولي خب به قول ما ايراني ها شاعر ) نمي كردند 

  .كه به تنگ آيد به جفنگ آيد
وزارت خارجه آمريكا به البي هاي فرقه در 

طور واقعي با اين كارشان راه نفس براي فرقه 
رجوي باز كردند ، چون كه بعد از ترور و 
شهادت حاج قاسم سليماني كه توسط آمريكاي 
جنايتكار انجام گرفت ، ايران تصميم به مقابله 
به مثل زد و در يك اقدام بسيار متهورانه با 

 برد ، سيزده موشك زمين به زمين و دور
مجهزترين پايگاه آمريكائي ها را در غرب عراق 
در استان االنبار به موشك بست و آنجا را به 

اين اقدام ايران فرقه . خرابه اي تبديل نمود
البته . رجوي را به شدت ميخ كوب و منگ كرد

آنان در اين وانفسا تنها نبودند و كل جهان از 
 اين بابت ميخ كوب شد و در حيرت فرو رفته

  .بود
اقدام نظامي ايران در انتقام گيري از 
آمريكاي جنايتكار بسيار سنگين بود و حساب 

همه آماده جواب دادن . دست خيلي ها آمد
آمريكا بودند و برخي تحليل كردند كه جنگ 
جهاني سوم شروع مي شود و از اين جنس 
حرفها ولي در حيرت باالتري همگان ديدند كه 

در . اسخگويي عاجز بودآمريكا آچمز شده و از پ
مقابل ديديم كه مقامات وزارت خارجه آمريكا 

يكي پس از ديگري به صحنه آمدند و گفتند 
كه حاضر هستند با جمهوري اسالمي به 

اين . مذاكره بنشينند البته بدون پيش شرط 
همان چيزي بود كه هيچ كس باور نمي كرد 

درست در همين زمان بود كه .كه اتفاق بيفتد
خارجه آمريكا براي سياستمداران و وزير 

ديپلمات هاي خود حد و مرز ارتباط با گروه 
هاي معارض ايراني مشخص كرد و براي ارتباط 
برقرار كردن با گروه ها و سازمان هايي كه 
مخالف جمهوري اسالمي ايران محدوديت 

بنابراين يك خودكشي در . جدي گذاشت
رقه تقدير فرقه رجوي قرار گرفت كه همانند ف

جونز در ده شصت ميالدي در آمريكا اقدام 
اما باز دستاني پنهان دست بكار شدند و . نمايند

اما چكار . نگذاشتند كه رجوي غرق شود
  كردند؟

 تراشي هاي رايج را انجام   آمدند و بهانه
دادند و با اين عنوان كه سفير و كاردار در 

 چون با حاج قاسم   سفارت ايران در آلباني
 بوده اند و به نوعي در   سابقا در ارتباطسليماني 

. تروريسم دخيل بوده اند بايد اخراج شوند 
بالفاصله هم سفير آمريكا از اين اقدامي كه 
خودشان به دولت آلباني ديكته كرده بودند 
تشكر و تقدير و حمايت به عمل آوردند تا 
همگان بدانند كه حرف اول را در آلباني ، وزارت 

فكر كنم كه به قدر  .ي زندخارجه آمريكا م
نگه . كافي اين توازن ايجاد شده مشخص باشد

داشتن فرقه رجوي به عنوان يك چكش معلق 
بر سر جمهوري اسالمي ايران يكي از سياست 
هاي رايج آمريكائي ها در طي اين ساليان بوده 
است ولي ظاهرا بعد از موشك خوردن 
آمريكائيها اين چكش ديگر زياد به كارشان 

يايد و اتفاقا برگشته بر روي سر خودشان، زيرا ن
پوشك پوشان كمپ مانز در تقديرشان است 

 روز به روز ضعيف و ضيعف تر شوند و در   كه
باالي تپه هاي آلباني دفن شده و به تاريخ 

  .خواهند بپيوندند
  
  
 

  
  

ردبيلاردبيل ستانمركز       ا ستانمركز       ا ا

چند روز پيش ديديم كه دولت آلباني : فراق
سخره و البته مضحك، مجددا اقدام در اقدامي م

به اخراج سفير و يكي از كاردارهاي سفارت 
ايران كرد و بالفاصله توسط سفير آمريكا در 
آلباني از اين اقدام دولت آلباني تقدير به عمل 

اما چرا چنين شد؟ هدف دولت آلباني از  .آمد
اين موضوع چه بود؟ مگر آنها تا چه حد با 

 هستند كه اينقدر به پر و دولت ايران در ارتباط
بال ايران مي پيچند؟ و اينها در حالي است كه 

  .كشور آلباني سفارتي در ايران ندارد
فكر كنم قبل از پاسخ دادن به اين سوال، 
يك نگاه كوتاه به محدوديت هايي كه وزير 
خارجه آمريكا براي سياستمداران و ديپلمات 

وه ها هاي آمريكايي جهت ارتباط با احزاب و گر
معارض جمهوري اسالمي ايران گذاشته است 
بيندازيم، به بخشي از پاسخ سوالمان خواهيم 

در اين محدوديت و دستور اجرايي چنين .رسيد
وزير خارجه آمريكا از مقامات «:آمده است كه 

اين كشور خواسته كه تماس با شش گروه 
فرقه رجوي و . اپوزيسيون ايران را محدود كنند

دليل اين . ها قرار دارند ن اين گروهكومله در ميا
امر احتماال تنش زدايي با جمهوري اسالمي 

  ».عنوان شده است
مايك پمپئو، وزير خارجه اياالت متحده در 

هاي  ها و مقام دستوري محرمانه، از دپيلمات
رسمي آمريكا خواسته كه تماس با مخالفان 

به گزارش شبكه . حكومت ايران را محدود كنند
ان، در متن اين دستور گفته  ان ني سيتلويزيو

شده كه بسياري از مخالفان جمهوري اسالمي 
كوشند با مسئوالن اياالت متحده تماس  مي

مداوم داشته باشند تا جلب حمايت كنند و 
نفوذ بيشتري بيابند، اما بيشترشان در گذشته يا 

هاي خشونت آميز براي اهداف  حال، از روش
بسيار خب .اند سياسي خود استفاده كرده

 ضربه اي كه به    بعد از  دوستان عزيز ، بنگريد
پيكر پوسيده فرقه رجوي وارد آمده است، آن 
هم بعد ترور حاج قاسم يعني موشك خوردن 
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هاي خارجي هستند به خاطر اين كه  قدرت
رهبران اين فرقه ضاله از سياستمداران خارجي 

هاي سياسي بيگانه دستوردريافت  و انديشكده
. كنند مأمور به دشمني با ملت ايران هستند مي

سازي  بنابراين مجبورند طوعاً يا كرها به كشته
هبران فرقه را هاي ر دست بزنند تا بتوانند كيسه

  .در آلباني پر كنند
سازي ابزار مؤثري براي تحريك و  كشته

تشويش اذهان عمومي و سوارشدن بر امواج 
منافقين نيز با . سرگردان افكار عمومي است

علم به حساسيت اين نقطه ضعف عوام مردم 
هاي  زنند تا دستگاه سازي مي دست به كشته

مومي دهي به افكار ع تبليغاتي آنها با جهت
بتوانند بر امواج متأثر مردم سوار شوند و به 

بدين سبب كه .هدف شوم خويش برسند
هاي  ايدئولوژي منافقين اثر پذيرفته از جنبش

چپ چريكي است و از آنجايي كه خاصيت 
هايي تالش براي ايجاد رعب و  چنين جريان

وحشت با هدف سرنگوني نظام سياسي مخالف 
 به همين دليل خود است، منافقين نيز دقيقاً

سعي در ايجاد رعب و وحشت و سوق دادن هر 
چه بيشتر جامعه به سمت ناامني دارند تا با 

  .استفاده از چنين جوي با نظام مبارزه كنند

اما با اين وجود و با تمام اين تكاپوهاي 
متعدد و البته نافرجام به داليلي چند چنين 
تاكتيك وحشتناكي چنان كه تاريخ در 

 1398و 1396، 1388ي همچون فتنه هاي برهه
تواند سرانجام خوبي براي  نشان داده است نمي
برخي از اين علل و اسباب . منافقين داشته باشد

  :عبارتند از
با توجه به باال رفتن آگاهي افكار عمومي و 
با عنايت به اهميت يافتن فضاي مجازي در اين 
عرصه مهم، منافقين هر چقدر هم دست به 

توانند جلوي بيداري   بزنند نميسازي كشته
  .افكار عمومي را بگيرند

كشتن مردم عادي عالوه بر اين كه با 
ايدئولوژي ادعايي اين گروه مخوف در تضاد 

تواند تا حد بسيار  آشكار و وحشتناكي است مي
زيادي مردم جامعه را بيشتر از گذشته از آنها و 

  .شان متنفر كند جنايات
توان گفت اين  با عنايت به موراد فوق مي

تواند هستي رجوي و  تاكتيك نه تنها مي
گرايانه  اش را نابود كند بلكه فرآيند فرقه فرقه

سازمان منافقين را شديدتر سازد كه رجوي و 
انتها خواهد  حاميانش را به قعر جهنمي بي

        .كشاند
 

  
چنان چه يك پژوهشگر با ذهني 

وجوگر به بررسي تاريخ فرقه رجوي  جست
اهد يافت كه يكي از ابزارهايي كه بپردازد درخو

اين فرقه خطرناك به خصوص در شرايط 
بحراني از آن سود جسته است پروژه تكراري 

سازي در حوادث و اغتشاشات گوناگون  كشته
اين وسيله هر چند به دليل استفاده بيش . است

از اندازه تكراري و تا حد زيادي مضحك شده 
تشكيالت است اما همچنان مورد استفاده اين 

پيش از واكاوي عميق موضوع . ضدانساني است
سازي  بايد به تعريف دقيق كليد واژه كشته

زدن  سازي عبارت است دست كشته«: بپردازيم
هدف مردم  به حذف فيزيكي و تا حدودي بي

عادي و غيرنظامي به منظور تحقق اهداف 
  .»خاص سياسي يك فرد يا تشكيالت
ل كاربرد اين در ادامه به بررسي علل و عوام

پردازيم تا ابعاد آن بيش از  پروژه ددمنشانه مي
لكن قبل از هر چيز الزم . پيش روشن شود

است اين نكته روشن گردد كه سرسپردگان 
هايي از اين  رجوي در چه مواقع و موقعيت

نسخه از خشونت عليه بدنه مظلوم اجتماع 
به نوشته هابيليان، تجربه . كنند استفاده مي

دهد كه جريان نفاق در موارد  شان ميتاريخي ن
زير حاضر به استفاده از خشونت عليه ملت با 

  :سازي شده است هدف كشته
وقتي كه منافقين دست به عمليات نظامي 

نمايي و استفاده  زنند با هدف دوگانه مظلوم  مي
از افراد غيرنظامي به عنوان سپر انساني به دليل 

 راه بزدلي خويش به كشتار مردم جهت به
  .پردازند سازي مي انداختن فرآيند كشته

ومرج اجتماعي  شرايط شورش و هرج
بهترين زمان براي تحقق هر چه بيشتر پروژه 

هاي  منافقين در تمامي برهه. سازي است كشته
 تاكنون با هدف 1360امنيتي از دهه 

نمايي در برابر مردم و نظام به اين عمل  قدرت
  .اند شنيع دست زده

 كه منافقين مزدوران بدين خاطر

88  27  

 نگاه

  

 
رهبري سازمان براي متوقف ساختن اين ماجرا 

  :به اقدامات زير متوسل شد
 سازمان اعضاي خود را از تيرانا به كمپ _1

 3كه اينك بعنوان اشرف (شبه نظامي مانزا 
جايي كه اعضا . منتقل نمود) شناخته مي شود

تحت مراقبت شديد قرار گرفته و اجازه تردد 
  .خارج از كمپ را ندارند

 رهبران سازمان از سياستمداران آمريكا _2
و انگليس تقاضا كردند تا در امور آلباني مداخله 
كرده و از مقامات آلباني نيز درخواست كردند 
تا به هيچيك از خانواده هاي اعضاي سازمان 

. مالقات با بستگان خود را ندهنداجازه ورود و 
خانواده هاي اعضاي سازمان بعنوان نمايندگان 
حكومت ايران شناخته شده و حكومت آلباني 
دستور داد تا از ورود آنها به اين كشور ممانعت 

  .بعمل آيد
 سازمان اخبار جعلي را در سطح آلباني _3

و اروپا منتشر مي كرد با اين ادعا كه ايران 
م تروريست ها جهت كشتن اعضاي درصدد اعزا

سازمان است و به اين دليل حكومت آلباني را 
وادار كرد كه از آنها در وضعيت مطلقا ايزوله 
شده از جهان بيروني محافظت كرده و رسانه ها 

  .را از تحقيق و هرگونه واكاوي مايوس ساخت
 رهبران سازمان با اين ادعا كه اگر _4

اتي بازگو مصاحبه اي صورت بگيرد اطالع
خواهد شد كه مورد سواستفاده دولت ايران 
براي كشتن آنها قرار خواهدگرفت، از رسانه 
هاي محلي خواستند تا هرگز مصاحبه يا 
گزارشي از آنها به عمل نياورده و نيز نام ها و 

به رغم آنكه . فعاليت هاي آنان را افشا نكنند
موفق به ساكت كردن رسانه آلباني گرديده اند، 

كه به وفور در (ا در مورد رسانه هاي غربي ام
چنين ) مورد آنها گزارش منتشر مي كنند

  !رويكردي وجود ندارد
 سازمان يك همكاري شرم آور با دفتر _5

كميسارياي عالي پناهندگان در آلباني و دولت 
آلباني برقرار نمود كه هر عضو آن كه از كمپ 
گريخته و سعي در نجات خود از افراط گرايي 
نمايد توسط كميساريا و مقامات آلباني با قطع 
كمك هاي اعطايي و رد پناهندگي سياسي و 
دريافت اجباري مدارك كار و مسافرت مجازات 

در چند كلمه بايد اين گونه گفت كه اگر . گردد
اعضا از سازمان افراط گراي خود روي بگردانند 
به تحمل گرسنگي تا مرگ محكوم خواهند 

  .شد
برخي رسانه هاي آلباني  آنها با _6

»  + vizion«و  »  News 24«همچون
همكاري دارند و به خبرنگاران آن در ازاي 
حمايت و تبليغ ادعاهاي دروغين خود كه ايران 
يك دولت تروريست است كه به دنبال كشتن 
مجاهدين خلق است، مبالغ كالني پرداخت مي 

اجازه  + vizion و  24Newsمالكان . كنند
 در تلويزيون هاي خود در مورد هيچ بحثي

اينكه مجاهدين خلق چه مي كنند و چگونه 
اخبار جعلي منتشر مي كنند را نمي دهند و 
بدون مدرك و خالف واقع به مخالفان سازمان 

تا آنجا كه خبرنگاراني مثل . حمله مي كنند
 كه رويدادهاي Sokol Ballaسوكول بال 

مرتبط با مجاهدين خلق را پوشش مي دهد 
حتي فيلم مستندي كه اعضاي سازمان را در 
مقام جنگجويان آزاديبخش معرفي مي كند، 

  .توليد كرده است
 مقامات سازمان از مقامات آلبانيايي _7

درخواست كردند تا همه مراكز مذهبي شيعه 
در اين كشور را كه با ايران مرتبط هستند 
تعطيل كرده، حساب هاي بانكي آنها را مسدود 

مقامات . نيان را از آلباني اخراج كنندو همه ايرا
آلبانيايي هم اين درخواست ها را اجابت كردند 
يك بنياد قرآني، يك دبيرستان خصوصي و 
بنياد فلسفي رومي كه در همكاري با نهادهاي 
مذهبي و دانشگاههايي در ايران بودند همگي 

صدها آلبانيايي شغل خود را . تعطيل شدند
زان از تحصيل محروم ازدست دادند، دانش آمو

غير از هواداران و (شدند، بسياري از ايرانيان 
به كشور خود ديپورت ) سمپاتهاي سازمان

شدند و برخي پروژه هاي تحقيقاتي و انتشارات 
 Bektashiكتاب لغو شدند، انجمن بكتاشي 

آلباني و ديگر طريقت هاي صوفيانه كه بلحاظ 
شتند تاريخي روابط بسيار نزديكي با ايران دا

همگي مجبور به قطع روابط با ايران شده و 
ديگر از متفكران مذهبي شيعه به كشور آلباني 

  .دعوت نمي شوند
  
  

آلباني ايجاد وهاي داعش در رسانه هاي  نير
حتي اداره مسئول مبارزه با افراط گرايي . گرديد

 مجاهدين خلق را به عنوان 2018در ژانويه 
. طبقه بندي كرد) تندرو(يك سازمان افراط گرا 

ماهيت عجيب سازمان كه بعنوان يك فرقه كه 
) كه مجاهدين ناميده مي شوند(اعضاي آن 

   بصورت ايزوله و منفك از جهان زندگي كرده،
را رد كرده و مستمرا ) غيرنظامي(حيات مدني 

به دنبال جهاد عليه ايران هستند و ميان 
به همان (شهروندان صلح دوست آلبانيايي 

هراس افكني ) شيوه داعش عليه مردم جهان
به همين دليل در سالهاي اخير . مي كنند

بسياري از ژورناليستها و فعاالن سياسي از 
انتقاد كرده )  آلبانينخست وزير(دولت اِدي راما 

و به خاطر تبديل آلباني به پناهگاهي براي 
  .تروريستها مورد سرزنش و تقبيح قرار داده اند

در سه سال گذشته مجاهدين خلق بخاطر 
حمالت عليه ژورناليستها، رسانه ها و افرادي كه 
در مورد فعاليت هاي اين گروه تحقيق و بررسي 

رسوا و بدنام مي كنند در جامعه آلباني بسيار 
فراري هاي سازمان و رسوايي آنان، . گشته است

آلبانيايي هاي متنفر از گذشته استالينيستي 
زماني كه آلبانيايي . كشورشان را هراسانده است

ها شبيه آنچه فرقه مجاهدين خلق در حال 
حاضر با اعضاي خود مي كند تحت شستشوي 

  .ندمغزي و ايزوله و در انزوا از جهان بيروني بود
مجاهدين خلق بدوا هنگام ورود به آلباني 

بسياري از اعضاي آن . در تيرانا مستقر شدند
كه سالها در عراق در انزوا نگه داشته شده (

. بصورت گسترده اقدام به فرار كردند) بودند
برخي از آنها حين تالش براي ورود به اروپاي 
. غربي توسط پليس مرزي دستگير شدند

هندگان حاضر در آلباني كه افشاي ماجراي پنا
نمايانگر تاكتيك هاي شستشوي مغزي و 
افراطي سازي سازمان عليه اعضاي خود است 

  .جامعه آلباني را در شوك عميقي فروبرد
 براي سازمان بسيار 2018 و 2016سالهاي 

بحراني بود چراكه سازمان با فرار برخي اعضا و 
كه در (افشاگريها از سوي خانواده هاي آنان 

تالش براي نجات عزيزان خود از چنگال اين 
لذا . مواجه گرديد) سازمان به آلباني آمده بودند

  فرقه دجال رجوي: پيمانكار
 سازي تهپروژه سخيف كش: طرح

  علي رحماني
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هاي خارجي هستند به خاطر اين كه  قدرت
رهبران اين فرقه ضاله از سياستمداران خارجي 

هاي سياسي بيگانه دستوردريافت  و انديشكده
. كنند مأمور به دشمني با ملت ايران هستند مي

سازي  بنابراين مجبورند طوعاً يا كرها به كشته
هبران فرقه را هاي ر دست بزنند تا بتوانند كيسه

  .در آلباني پر كنند
سازي ابزار مؤثري براي تحريك و  كشته

تشويش اذهان عمومي و سوارشدن بر امواج 
منافقين نيز با . سرگردان افكار عمومي است

علم به حساسيت اين نقطه ضعف عوام مردم 
هاي  زنند تا دستگاه سازي مي دست به كشته

مومي دهي به افكار ع تبليغاتي آنها با جهت
بتوانند بر امواج متأثر مردم سوار شوند و به 

بدين سبب كه .هدف شوم خويش برسند
هاي  ايدئولوژي منافقين اثر پذيرفته از جنبش

چپ چريكي است و از آنجايي كه خاصيت 
هايي تالش براي ايجاد رعب و  چنين جريان

وحشت با هدف سرنگوني نظام سياسي مخالف 
 به همين دليل خود است، منافقين نيز دقيقاً

سعي در ايجاد رعب و وحشت و سوق دادن هر 
چه بيشتر جامعه به سمت ناامني دارند تا با 

  .استفاده از چنين جوي با نظام مبارزه كنند

اما با اين وجود و با تمام اين تكاپوهاي 
متعدد و البته نافرجام به داليلي چند چنين 
تاكتيك وحشتناكي چنان كه تاريخ در 

 1398و 1396، 1388ي همچون فتنه هاي برهه
تواند سرانجام خوبي براي  نشان داده است نمي
برخي از اين علل و اسباب . منافقين داشته باشد

  :عبارتند از
با توجه به باال رفتن آگاهي افكار عمومي و 
با عنايت به اهميت يافتن فضاي مجازي در اين 
عرصه مهم، منافقين هر چقدر هم دست به 

توانند جلوي بيداري   بزنند نميسازي كشته
  .افكار عمومي را بگيرند

كشتن مردم عادي عالوه بر اين كه با 
ايدئولوژي ادعايي اين گروه مخوف در تضاد 

تواند تا حد بسيار  آشكار و وحشتناكي است مي
زيادي مردم جامعه را بيشتر از گذشته از آنها و 

  .شان متنفر كند جنايات
توان گفت اين  با عنايت به موراد فوق مي

تواند هستي رجوي و  تاكتيك نه تنها مي
گرايانه  اش را نابود كند بلكه فرآيند فرقه فرقه

سازمان منافقين را شديدتر سازد كه رجوي و 
انتها خواهد  حاميانش را به قعر جهنمي بي

        .كشاند
 

  
چنان چه يك پژوهشگر با ذهني 

وجوگر به بررسي تاريخ فرقه رجوي  جست
اهد يافت كه يكي از ابزارهايي كه بپردازد درخو

اين فرقه خطرناك به خصوص در شرايط 
بحراني از آن سود جسته است پروژه تكراري 

سازي در حوادث و اغتشاشات گوناگون  كشته
اين وسيله هر چند به دليل استفاده بيش . است

از اندازه تكراري و تا حد زيادي مضحك شده 
تشكيالت است اما همچنان مورد استفاده اين 

پيش از واكاوي عميق موضوع . ضدانساني است
سازي  بايد به تعريف دقيق كليد واژه كشته

زدن  سازي عبارت است دست كشته«: بپردازيم
هدف مردم  به حذف فيزيكي و تا حدودي بي

عادي و غيرنظامي به منظور تحقق اهداف 
  .»خاص سياسي يك فرد يا تشكيالت
ل كاربرد اين در ادامه به بررسي علل و عوام

پردازيم تا ابعاد آن بيش از  پروژه ددمنشانه مي
لكن قبل از هر چيز الزم . پيش روشن شود

است اين نكته روشن گردد كه سرسپردگان 
هايي از اين  رجوي در چه مواقع و موقعيت

نسخه از خشونت عليه بدنه مظلوم اجتماع 
به نوشته هابيليان، تجربه . كنند استفاده مي

دهد كه جريان نفاق در موارد  شان ميتاريخي ن
زير حاضر به استفاده از خشونت عليه ملت با 

  :سازي شده است هدف كشته
وقتي كه منافقين دست به عمليات نظامي 

نمايي و استفاده  زنند با هدف دوگانه مظلوم  مي
از افراد غيرنظامي به عنوان سپر انساني به دليل 

 راه بزدلي خويش به كشتار مردم جهت به
  .پردازند سازي مي انداختن فرآيند كشته

ومرج اجتماعي  شرايط شورش و هرج
بهترين زمان براي تحقق هر چه بيشتر پروژه 

هاي  منافقين در تمامي برهه. سازي است كشته
 تاكنون با هدف 1360امنيتي از دهه 

نمايي در برابر مردم و نظام به اين عمل  قدرت
  .اند شنيع دست زده

 كه منافقين مزدوران بدين خاطر

88  27  

 نگاه

  

 
رهبري سازمان براي متوقف ساختن اين ماجرا 

  :به اقدامات زير متوسل شد
 سازمان اعضاي خود را از تيرانا به كمپ _1

 3كه اينك بعنوان اشرف (شبه نظامي مانزا 
جايي كه اعضا . منتقل نمود) شناخته مي شود

تحت مراقبت شديد قرار گرفته و اجازه تردد 
  .خارج از كمپ را ندارند

 رهبران سازمان از سياستمداران آمريكا _2
و انگليس تقاضا كردند تا در امور آلباني مداخله 
كرده و از مقامات آلباني نيز درخواست كردند 
تا به هيچيك از خانواده هاي اعضاي سازمان 

. مالقات با بستگان خود را ندهنداجازه ورود و 
خانواده هاي اعضاي سازمان بعنوان نمايندگان 
حكومت ايران شناخته شده و حكومت آلباني 
دستور داد تا از ورود آنها به اين كشور ممانعت 

  .بعمل آيد
 سازمان اخبار جعلي را در سطح آلباني _3

و اروپا منتشر مي كرد با اين ادعا كه ايران 
م تروريست ها جهت كشتن اعضاي درصدد اعزا

سازمان است و به اين دليل حكومت آلباني را 
وادار كرد كه از آنها در وضعيت مطلقا ايزوله 
شده از جهان بيروني محافظت كرده و رسانه ها 

  .را از تحقيق و هرگونه واكاوي مايوس ساخت
 رهبران سازمان با اين ادعا كه اگر _4

اتي بازگو مصاحبه اي صورت بگيرد اطالع
خواهد شد كه مورد سواستفاده دولت ايران 
براي كشتن آنها قرار خواهدگرفت، از رسانه 
هاي محلي خواستند تا هرگز مصاحبه يا 
گزارشي از آنها به عمل نياورده و نيز نام ها و 

به رغم آنكه . فعاليت هاي آنان را افشا نكنند
موفق به ساكت كردن رسانه آلباني گرديده اند، 

كه به وفور در (ا در مورد رسانه هاي غربي ام
چنين ) مورد آنها گزارش منتشر مي كنند

  !رويكردي وجود ندارد
 سازمان يك همكاري شرم آور با دفتر _5

كميسارياي عالي پناهندگان در آلباني و دولت 
آلباني برقرار نمود كه هر عضو آن كه از كمپ 
گريخته و سعي در نجات خود از افراط گرايي 
نمايد توسط كميساريا و مقامات آلباني با قطع 
كمك هاي اعطايي و رد پناهندگي سياسي و 
دريافت اجباري مدارك كار و مسافرت مجازات 

در چند كلمه بايد اين گونه گفت كه اگر . گردد
اعضا از سازمان افراط گراي خود روي بگردانند 
به تحمل گرسنگي تا مرگ محكوم خواهند 

  .شد
برخي رسانه هاي آلباني  آنها با _6

»  + vizion«و  »  News 24«همچون
همكاري دارند و به خبرنگاران آن در ازاي 
حمايت و تبليغ ادعاهاي دروغين خود كه ايران 
يك دولت تروريست است كه به دنبال كشتن 
مجاهدين خلق است، مبالغ كالني پرداخت مي 

اجازه  + vizion و  24Newsمالكان . كنند
 در تلويزيون هاي خود در مورد هيچ بحثي

اينكه مجاهدين خلق چه مي كنند و چگونه 
اخبار جعلي منتشر مي كنند را نمي دهند و 
بدون مدرك و خالف واقع به مخالفان سازمان 

تا آنجا كه خبرنگاراني مثل . حمله مي كنند
 كه رويدادهاي Sokol Ballaسوكول بال 

مرتبط با مجاهدين خلق را پوشش مي دهد 
حتي فيلم مستندي كه اعضاي سازمان را در 
مقام جنگجويان آزاديبخش معرفي مي كند، 

  .توليد كرده است
 مقامات سازمان از مقامات آلبانيايي _7

درخواست كردند تا همه مراكز مذهبي شيعه 
در اين كشور را كه با ايران مرتبط هستند 
تعطيل كرده، حساب هاي بانكي آنها را مسدود 

مقامات . نيان را از آلباني اخراج كنندو همه ايرا
آلبانيايي هم اين درخواست ها را اجابت كردند 
يك بنياد قرآني، يك دبيرستان خصوصي و 
بنياد فلسفي رومي كه در همكاري با نهادهاي 
مذهبي و دانشگاههايي در ايران بودند همگي 

صدها آلبانيايي شغل خود را . تعطيل شدند
زان از تحصيل محروم ازدست دادند، دانش آمو

غير از هواداران و (شدند، بسياري از ايرانيان 
به كشور خود ديپورت ) سمپاتهاي سازمان

شدند و برخي پروژه هاي تحقيقاتي و انتشارات 
 Bektashiكتاب لغو شدند، انجمن بكتاشي 

آلباني و ديگر طريقت هاي صوفيانه كه بلحاظ 
شتند تاريخي روابط بسيار نزديكي با ايران دا

همگي مجبور به قطع روابط با ايران شده و 
ديگر از متفكران مذهبي شيعه به كشور آلباني 

  .دعوت نمي شوند
  
  

آلباني ايجاد وهاي داعش در رسانه هاي  نير
حتي اداره مسئول مبارزه با افراط گرايي . گرديد

 مجاهدين خلق را به عنوان 2018در ژانويه 
. طبقه بندي كرد) تندرو(يك سازمان افراط گرا 

ماهيت عجيب سازمان كه بعنوان يك فرقه كه 
) كه مجاهدين ناميده مي شوند(اعضاي آن 

   بصورت ايزوله و منفك از جهان زندگي كرده،
را رد كرده و مستمرا ) غيرنظامي(حيات مدني 

به دنبال جهاد عليه ايران هستند و ميان 
به همان (شهروندان صلح دوست آلبانيايي 

هراس افكني ) شيوه داعش عليه مردم جهان
به همين دليل در سالهاي اخير . مي كنند

بسياري از ژورناليستها و فعاالن سياسي از 
انتقاد كرده )  آلبانينخست وزير(دولت اِدي راما 

و به خاطر تبديل آلباني به پناهگاهي براي 
  .تروريستها مورد سرزنش و تقبيح قرار داده اند

در سه سال گذشته مجاهدين خلق بخاطر 
حمالت عليه ژورناليستها، رسانه ها و افرادي كه 
در مورد فعاليت هاي اين گروه تحقيق و بررسي 

رسوا و بدنام مي كنند در جامعه آلباني بسيار 
فراري هاي سازمان و رسوايي آنان، . گشته است

آلبانيايي هاي متنفر از گذشته استالينيستي 
زماني كه آلبانيايي . كشورشان را هراسانده است

ها شبيه آنچه فرقه مجاهدين خلق در حال 
حاضر با اعضاي خود مي كند تحت شستشوي 

  .ندمغزي و ايزوله و در انزوا از جهان بيروني بود
مجاهدين خلق بدوا هنگام ورود به آلباني 

بسياري از اعضاي آن . در تيرانا مستقر شدند
كه سالها در عراق در انزوا نگه داشته شده (

. بصورت گسترده اقدام به فرار كردند) بودند
برخي از آنها حين تالش براي ورود به اروپاي 
. غربي توسط پليس مرزي دستگير شدند

هندگان حاضر در آلباني كه افشاي ماجراي پنا
نمايانگر تاكتيك هاي شستشوي مغزي و 
افراطي سازي سازمان عليه اعضاي خود است 

  .جامعه آلباني را در شوك عميقي فروبرد
 براي سازمان بسيار 2018 و 2016سالهاي 

بحراني بود چراكه سازمان با فرار برخي اعضا و 
كه در (افشاگريها از سوي خانواده هاي آنان 

تالش براي نجات عزيزان خود از چنگال اين 
لذا . مواجه گرديد) سازمان به آلباني آمده بودند

  فرقه دجال رجوي: پيمانكار
 سازي تهپروژه سخيف كش: طرح

  علي رحماني
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اين فرقه كه وظيفه اصلي اش راه اندازي جنگ 
يك كشور خارجي است و اعمال تروريسم عليه 

اقدامات ارتكابي توسط اين فرقه مطابق . ندارند
قوانين كيفري آلباني و قانون اساسي اين كشور 
اقدامات مجرمانه و قابل مجازات محسوب مي 

  .گردند
مجاهدين خلق با فريب و نيرنگ وارد آلباني 

سياستمداران آلباني همچون پاندلي . شده اند
 بِريشا و امثالهم بدون ماژكو، فاتمير مديو، سالي

آنكه از مردم آلباني نظرخواهي كنند از آمريكا 
مثل اين . درخواست ميزباني اين گروه را كردند

ميماند كه سران آلمان بخواهند سربازان و 
فرماندهان داعش را وارد آلمان كنند و بدون 
نظرخواهي از شهروندان خود از آنها ميزباني 

  .كنند
 مجاهدين خلق در اولين گروه از اعضاي

 وارد آلباني شدند اما بخش اعظمي 2013سال 
 يعني پس از آنكه وزير 2016از آنان در سال 

امور خارجه وقت آمريكا جان كري، حضور 
گسترده آنان در خاك آلباني را اعالم نمود به 

ورود اين فرقه به آلباني . اين كشور وارد شدند
. دهراس گسترده اي در اين كشور ايجاد نمو

جايي كه بسياري از رسانه ها، تحليلگران 
امنيتي، ژورناليستها و افكار عمومي اقدامات 
فريبكارانه اي كه سبب ورود مجاهدين خلق به 

  .آلباني شده بود را محكوم كردند
 بحث هاي بسياري 2018 تا 2016از سال 

عليه فرقه رجوي و ) بصورت مكتوب و ديداري(

فرقه رجوي و گزارش پيش رو به حضور 
  .وضعيت آنها در آلباني مي پردازد

رابرت «به گزارش فراق، تحليل زير توسط 
يك    ROBERT FANTINA» فانتينا

پژوهشگر برجسته بين الملل به زبان انگليسي 
 كه در زير ترجمه آن را مي   منتشر شده است

  :خوانيد
سازمان مجاهدين خلق در واقع يك فرقه 

ه در آلباني اقامت تروريستي تلقي مي گردد ك
داشته و براي سرنگوني حكومتي تالش مي 
كند كه تاكنون مرتكب هيچ اقدام خطاكارانه 

  .اي عليه آلباني نشده است
بر اين اساس بايد گفت كه اكثريت 
شهروندان آلبانيايي هيچ همنوايي و موافقتي با 

88  25  

  تحليل

  جايگاه فرقه رجوي در آلباني
  از نگاه پژوهشگر امور بين الملل

  
  دكتر نواب محمدي: ترجمه از

  انجمن نجات استان اردبيل

حرف اول را در آلباني، وزارت خارجه آمريكا مي زند  
 »مانز«حمايت تمام قد از پوشك پوشان 

 جات استان اردبيلانجمن ن -عليرضا محمدزاده 

آمريكا در پايگاه عين االسد و بعد از اين قانوني 
كه وزير خارجه آمريكا به دستگاه ديپلماسي 
 خودشان وارد كرده است ، ديگر جاي نفس

  .كشيدن براي اين باند تبهكار نمانده بود
   بنابر اين البي هاي ضد ايراني فرقه رجوي

در وزارت خارجه آمريكا دست به كار شده و به 
دنبال اين تخليه فشار بودند ، كه بهترين محل 
و مكان همانا در آلباني بود و در آلباني هم 

اما به چه بهانه . سفارت جمهوري اسالمي ايران
ر نگاه كرده باشيد گفته اند كه اين افراد اي ؟اگ

) سفير و يكي از كاردارهاي سفارت ايران (
سابقا با سردار قاسم سليماني در ارتباط بوده اند 

يعني مزخرف تر از اين بهانه شايد كه پيدا ( 
ولي خب به قول ما ايراني ها شاعر ) نمي كردند 

  .كه به تنگ آيد به جفنگ آيد
وزارت خارجه آمريكا به البي هاي فرقه در 

طور واقعي با اين كارشان راه نفس براي فرقه 
رجوي باز كردند ، چون كه بعد از ترور و 
شهادت حاج قاسم سليماني كه توسط آمريكاي 
جنايتكار انجام گرفت ، ايران تصميم به مقابله 
به مثل زد و در يك اقدام بسيار متهورانه با 

 برد ، سيزده موشك زمين به زمين و دور
مجهزترين پايگاه آمريكائي ها را در غرب عراق 
در استان االنبار به موشك بست و آنجا را به 

اين اقدام ايران فرقه . خرابه اي تبديل نمود
البته . رجوي را به شدت ميخ كوب و منگ كرد

آنان در اين وانفسا تنها نبودند و كل جهان از 
 اين بابت ميخ كوب شد و در حيرت فرو رفته

  .بود
اقدام نظامي ايران در انتقام گيري از 
آمريكاي جنايتكار بسيار سنگين بود و حساب 

همه آماده جواب دادن . دست خيلي ها آمد
آمريكا بودند و برخي تحليل كردند كه جنگ 
جهاني سوم شروع مي شود و از اين جنس 
حرفها ولي در حيرت باالتري همگان ديدند كه 

در . اسخگويي عاجز بودآمريكا آچمز شده و از پ
مقابل ديديم كه مقامات وزارت خارجه آمريكا 

يكي پس از ديگري به صحنه آمدند و گفتند 
كه حاضر هستند با جمهوري اسالمي به 

اين . مذاكره بنشينند البته بدون پيش شرط 
همان چيزي بود كه هيچ كس باور نمي كرد 

درست در همين زمان بود كه .كه اتفاق بيفتد
خارجه آمريكا براي سياستمداران و وزير 

ديپلمات هاي خود حد و مرز ارتباط با گروه 
هاي معارض ايراني مشخص كرد و براي ارتباط 
برقرار كردن با گروه ها و سازمان هايي كه 
مخالف جمهوري اسالمي ايران محدوديت 

بنابراين يك خودكشي در . جدي گذاشت
رقه تقدير فرقه رجوي قرار گرفت كه همانند ف

جونز در ده شصت ميالدي در آمريكا اقدام 
اما باز دستاني پنهان دست بكار شدند و . نمايند

اما چكار . نگذاشتند كه رجوي غرق شود
  كردند؟

 تراشي هاي رايج را انجام   آمدند و بهانه
دادند و با اين عنوان كه سفير و كاردار در 

 چون با حاج قاسم   سفارت ايران در آلباني
 بوده اند و به نوعي در   سابقا در ارتباطسليماني 

. تروريسم دخيل بوده اند بايد اخراج شوند 
بالفاصله هم سفير آمريكا از اين اقدامي كه 
خودشان به دولت آلباني ديكته كرده بودند 
تشكر و تقدير و حمايت به عمل آوردند تا 
همگان بدانند كه حرف اول را در آلباني ، وزارت 

فكر كنم كه به قدر  .ي زندخارجه آمريكا م
نگه . كافي اين توازن ايجاد شده مشخص باشد

داشتن فرقه رجوي به عنوان يك چكش معلق 
بر سر جمهوري اسالمي ايران يكي از سياست 
هاي رايج آمريكائي ها در طي اين ساليان بوده 
است ولي ظاهرا بعد از موشك خوردن 
آمريكائيها اين چكش ديگر زياد به كارشان 

يايد و اتفاقا برگشته بر روي سر خودشان، زيرا ن
پوشك پوشان كمپ مانز در تقديرشان است 

 روز به روز ضعيف و ضيعف تر شوند و در   كه
باالي تپه هاي آلباني دفن شده و به تاريخ 

  .خواهند بپيوندند
  
  
 

  
  

ردبيلاردبيل ستانمركز       ا ستانمركز       ا ا

چند روز پيش ديديم كه دولت آلباني : فراق
سخره و البته مضحك، مجددا اقدام در اقدامي م

به اخراج سفير و يكي از كاردارهاي سفارت 
ايران كرد و بالفاصله توسط سفير آمريكا در 
آلباني از اين اقدام دولت آلباني تقدير به عمل 

اما چرا چنين شد؟ هدف دولت آلباني از  .آمد
اين موضوع چه بود؟ مگر آنها تا چه حد با 

 هستند كه اينقدر به پر و دولت ايران در ارتباط
بال ايران مي پيچند؟ و اينها در حالي است كه 

  .كشور آلباني سفارتي در ايران ندارد
فكر كنم قبل از پاسخ دادن به اين سوال، 
يك نگاه كوتاه به محدوديت هايي كه وزير 
خارجه آمريكا براي سياستمداران و ديپلمات 

وه ها هاي آمريكايي جهت ارتباط با احزاب و گر
معارض جمهوري اسالمي ايران گذاشته است 
بيندازيم، به بخشي از پاسخ سوالمان خواهيم 

در اين محدوديت و دستور اجرايي چنين .رسيد
وزير خارجه آمريكا از مقامات «:آمده است كه 

اين كشور خواسته كه تماس با شش گروه 
فرقه رجوي و . اپوزيسيون ايران را محدود كنند

دليل اين . ها قرار دارند ن اين گروهكومله در ميا
امر احتماال تنش زدايي با جمهوري اسالمي 

  ».عنوان شده است
مايك پمپئو، وزير خارجه اياالت متحده در 

هاي  ها و مقام دستوري محرمانه، از دپيلمات
رسمي آمريكا خواسته كه تماس با مخالفان 

به گزارش شبكه . حكومت ايران را محدود كنند
ان، در متن اين دستور گفته  ان ني سيتلويزيو

شده كه بسياري از مخالفان جمهوري اسالمي 
كوشند با مسئوالن اياالت متحده تماس  مي

مداوم داشته باشند تا جلب حمايت كنند و 
نفوذ بيشتري بيابند، اما بيشترشان در گذشته يا 

هاي خشونت آميز براي اهداف  حال، از روش
بسيار خب .اند سياسي خود استفاده كرده

 ضربه اي كه به    بعد از  دوستان عزيز ، بنگريد
پيكر پوسيده فرقه رجوي وارد آمده است، آن 
هم بعد ترور حاج قاسم يعني موشك خوردن 
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 حقوق بشر

  اگر به حقوق بشر قائليد
  را باز بگذاريد»مانز«ب هاي در

  موسي دامرودي

مريم قجر يا عضدانلو خوب به عكس هاي 
ما نگاه كن به چهره هاي ما نگاه كن، در نبود 
! فرزندانمان در كنار ما چگونه شكسته شديم

چندين سال است شما فرزندان ما را به اسارت 
خدا ازتو نگذرد كه ما را در نبود . گرفته اي

اگر مي خواهي ما را .فرزندانمان داغدار كردي 
  . خوب بشناس بشناسي،

 
ولي اله گل ريزان، پدر يكي از اسيران 

  :فرقه رجوي
 فرزندم، خودت را نجات بده و دل ما را 

 شاد كن
ولي اله گل ريزان، پدر يكي از اسيران فرقه 

فرزندم  :رجوي خطاب به فرزند خود نوشت
  .غصه دوري شما مرا پير كرد

  
  
  
  
  
  
  

تحليلي فراق به - به گزارش پايگاه خبري
ز انجمن نجات مركز اراك، متن دل نوشته نقل ا

اين پدر رنج ديده را به فرزند خود در زير مي 
  :خوانيد

  عباس جان سالم
من نگران . خبر زلزله در آلباني را شنيدم

شما هستم نمي دانم زلزله اي كه در آلباني رخ 
اميدوارم كه ! داد آسيبي به شما رسانده يا خير

شما را در آغوش سالم باشي و در آينده نزديك 
عباس جان اگر مي خواهي از وضعيت . بگيرم

غصه . من با خبر شوي من ديگر پير شدم
از خدا مي خواهم تا . دوري شما مرا پير كرد

زماني كه در قيد حيات هستم شما را در 
عباس جان تمام اهل خانواده نگران .آغوش بگير

شما هستند از من و خواهرت سراغ شما را مي 
 جوابي ندارم به آنها بدهم فقط مي من. گيرند

براي . گويم خداوند عباس را به ما پس مي دهد
چي خودت را داري از بين مي بري؟ دنبال چه 

چي رو مي خواهي بدست بياوري؟   هستي؟ 
من با يكي دو . اين همه خودشان را نجات دادند

تا از دوستانت مالقات كردم شما را هم مي 

من . شان هستندمشغول زندگي خود. شناختند
من و . نمي دانم چرا خودت را نجات نمي دهي

خانواده ات مي توانيم بهترين زندگي را براي 
فقط خودت را نجات بده و دل . شما مهيا كنيم
باور كن ديگه تحمل دوريت را . ما را شاد كن

من فقط همين چند خط را براي شما . نداريم
مي نويسم و مي خواهم به شما بگويم هر چه 
زودتر خودت را نجات بده و ما بقي عمرت را 

  .آزاد زندگي كن 
  

دل نوشته يكي از خواهران اسيران 
فرقه رجوي به مناسبت شهادت سردار 

  پرافتخار ايران
يكي از خواهران اسيران فرقه رجوي به 
مناسبت شهادت سردار پرافتخار ايران، دل 

 .نوشته اي منتشر كرد
فراق، متن تحليلي - به گزارش پايگاه خبري

را در زير مي » مثل پدر«با عنوان » آنا«نوشته 
باز هم ايران سرفراز يكي از پدران :خوانيد

قاسم . شايسته و غيرتمند خود را از دست داد
سليماني، پدري بود كه يزيديان زمان، منافقين، 
داعش و تمام ظالمان جهان از شنيدن نام او 
 وحشت داشتند و در عين حال خانواده ها و
  .فرزندان ايران به مهرباني و وجود او مي باليدند

حاج قاسم، غم بي پدري بسيار طاقت 
من دوسال است كه پدرم را از دست . فرساست

داده ام و تنها يادگاري مادي كه از او دارم يك 
هر وقت دلتنگ پدر مي . انگشتر عقيق است

وقتي تصويرت را . شوم آن انگشتر را مي بوسم
 هنگام مناجات با خداي خود مي بينم كه حتي

انگشتر عقيقت چقدر مي درخشد، نمي توانم 
رفتارهاي محبت آميز . اشكهايم را كنترل نمايم

و پدرانه تو با كودكي كه هنگام نماز به سراغت 
راستي چقدر مي . مي آيد مرا بي قرار مي سازد

گفتي كه از تكه تكه شدن بدن اباعبداهللا 
 مواليت خجالت مي كشي؟ چه زيبا مثل

. به آرزويت رسيدي و جاودانه شدي) ع(حسين
اما منظور از نوشته هايم فقط مي خواهم بگويم 
تا نگران نباشي، ما راه و فرهنگ تو را تا ابد ادامه 

  .پيروزي نهايي براي ماست. خواهيم داد
شهادت سردار پرافتخار ايران حاج قاسم 
سليماني را به تمام ملت آزاده ايران و تمام 

  .التخواهان جهان تسليت عرض مي نمايمعد
  
  
  
  
  
  
  

   برادري چشم انتظار
  رخ در نقاب خاك كشيد

با خبر شديم سيد حبيب اشرف جهاني 
برادر چشم انتظار محبوبه جهاني، دايي عليرضا 
باغبان خطيبي و مريم باغبان خطيبي كه هر 

ستند، دار فاني را سه در اسارت فرقه رجوي ه
فراق در گذشت اين پدر چشم .وداع گفته است

انتظار را به خانواده داغدار جهاني تسليت عرض 
نموده و از خداوند منان براي آن مرحوم علو 
درجات و براي بازماندگان صبر و شكيبايي 

زنده ياد سيد حبيب اشرف .مسئلت مي نمايد
 جهاني از خانواده هاي عضو انجمن نجات در
مركز آذربايجانشرقي بود كه در انتظار ديدار با 

  .عزيزان خود رخ در نقاب خاك كشيد
  

  برادري چشم انتظار
  دعوت حق را لبيك گفت

متاسفانه با خبر شديم، عباس اسدي يكي 
از خانواده هاي عضو انجمن نجات خوزستان 
  ..دارفاني را وداع و دعوت حق را لبيك گفت

اين ضايعه را به تحليلي فراق - پايگاه خبري
خانواده محترم اسدي و خانواده هاي محترم 
انجمن نجات خوزستان تسليت عرض مي 

  .نمايد
  

جمعي از مادران اسيران فرقه رجوي در 
  :»مريم قجر«استان مركزي خطاب به 

 را روي 3مطمئن باش ديوارهاي اشرف 
  كردسرت خراب خواهيم 

  
  
  
  
  
  
 

جمعي از مادران چشم انتظار اسيران فرقه 
رجوي در استان مركزي خطاب به مريم رجوي 

خدا از تو نگذرد كه ما را در نبود  :گفتند
 . فرزندانمان داغدار كردي

به گزارش فراق به نقل از انجمن نجات 
پيام اين مادران خطاب بخشي از مركز اراك در 

 :ستبه مريم قجر عضدانلو آمده ا
  

هم مرد حق هيچگونه ارتباطي در درون 
تازه اينها . تشكيالت مخوف مجاهدين را ندارند

خواهران و برادران ايدئولوژيك وگوهران بي 
مريم رجوي در .بديل و نواميس آرماني هستند

مت ايران حق آزادي حكو: پيام خود مي گويد
فكر، وجدان و مذهب را از مردم ايران گرفته 

بايستي پرسيد شما چي؟ آيا در درون .است
تشكيالت شما آزادي معني دارد؟ آيا شما و 
شخص شما به آزادي اعتقادي داريد؟ اصالً شما 
مي دانيد آزادي يعني چه؟ اگر پاسخ شما به 
 اين پرسشها مثبت است، لطفاً در پيام بعدي
توضيح دهيد چرا در درون اردوگاه شما كسي 
نمي تواند آزادانه زندگي خود را انتخاب كند؟ 
چرا داشتن ارتباط با خانواده ممنوع است؟ چرا 
داشتن موبايل ممنوع است؟ چرا رابطه زن و 
مرد در درون تشكيالت شما خيانت محسوب 
مي شود؟ چرا كسي نمي تواند انتقادي به 

اشد، كه اگر هم كسي بر مسعود رجوي داشته ب
سر مواضع او حرفي داشته باشد بايستي ماه ها 
در درون نشست هاي نكبت بار زير ضرب 
فرمانده هان شما باشد تا حرف خود را پس 
بگيرد، اگر شما دروغ نمي گوييد و اگر به آزادي 
اعتقاد داريد و اگر ذره اي وجدان در شما هنوز 

اه كار باقي مانده پس چرا درب هاي اردوگ
اجباري مانز را باز نمي گذاريد تا خانواده ها 
بتوانند فرزندان و عزيزان خود را پس از چند 
دهه مالقات كنند و اگر در درون فرقه آزادي 
هست و مناسبات پاك برقرار است چرا از سال 

 به بعد زنان را از مردها جدا كرديد وحق 76
چيزي ارتباط دو نفره را ندارند؟نه، شما به تنها 

كه اعتقاد نداريد همين كلماتي است كه براي 
گمراه كردن مردم ايران و مقامات اروپائي بيان 
مي كنيد، شما با كلماتي مثل آزادي و برابري و 
بازي مي كنيد و تمام اين داد و هوار شما تنها 
براي رسيدن به قدرت است، شما درد مردم را 
 نداريد چون يكي از اولين كساني هستيد كه
ترامپ را تشويق به تحريم مردم ايران كرديد و 

هنوز هم براي فشار بيشتر به مردم شريف ايران 
اعتقاد به آزدي و دمكراسي .تالش مي كنيد

قبول، شرط اولش پذيرفتن منتقدين و 
مخالفين است كه شما كوچكترين انتقادي را 
برنمي تابيد و منتقد خود را تهديد به مرگ مي 

ر و تروريست به آنها مي كنيد و مارك مزدو
آن هم در اروپاي آزاد و قبل از رسيدن به . زنيد

قدرت، يعني در زماني كه نه كسي هستيد نه 
اينجاست كه به . كاره اي، اين حرفها را مي زنيد

قول معروف ميگن خدا خر را شناخت كه به او 
واي به زماني كه قدرت در دستان .شاخ نداد

ان صدام كه كشتار شما باشد، نمونه آن در دور
بي رحمانه مردم عراق كه به شما كاري 
نداشتند و تنها برعليه ارباب شما صدام قيام 
كرده بودند و موضوع داخلي كشور عراق بود و 
ربطي هم به شما نداشت، اما چون با حمايت 
صدام داراي قدرت بوديد و چون ارتش شما 
تحت فرماندهي ارتش بعثي صدام بود و چون 

ا بيش از حد متوهم بود مزدوري همسر شم
 Ĥخود را ثابت كرديد، خانم عضدانلو حتم
فراموش نكرده ايد كه پس از كشتار مردم كرد 
عراق با آب و تاب در سالن باقرزاده خود شما 
فرياد مي زديد كه اين تنها تمرين و دست 
گرمي بود، يادتان رفته؟پس بهتر است كه مانع 

مزاحمت كنيد و از راه مردم ايران نشويد و رفع 
شارالتان بازي هم دست بكشيد، مردم ايران 
بهتر از هر كس ديگري راه خود را مي داند و 
به راهنمايي مثل شما وطن فروشان نياز ندارد 
چون راه شما رو به پرتگاه است و اكنون فرقه 
شما به لبه پرتگاه رسيده و راه بازگشتي هم 

  .نداريد
  
  

  

 

ردبيلاردبيل ستانمركز       ا ستانمركز       ا ا

» مريم قجر«در روز جهاني حقوق بشر،
ايران انتشار داده كه پيامي خطاب به مردم 

بررسي آن خالي از لطف نيست و با نگاهي به 
اين پيام مي توان شارالتان بازي فرقه مجاهدين 

  .را به وضوح ديد
در همين چند سال اخير به وفور شاهد 
استفاده ابزاري از حقوق بشر در سرتاسر دنيا 

توسط » خاشقچي«بوديم، يك نمونه كشتن
ركيه كه مدعيان نيروهاي امنيتي سعودي در ت

حقوق بشر به خصوص آمريكا با سياست بازي 
بي شرمانه اي موضوع را ماست مالي كرد كه 
اگر اين اتفاق توسط ايران رخ مي داد با تحريم 

همچنين . هاي ريز و درشت مواجه مي شد
فرقه رجوي در رابطه با كشته شدن خاشقچي 
خفه خون گرفت و بروي مبارك خود نياورد 

حقوق . هاي مالي دريافت مي كندچون كه كمك
بشر امروزه بر اساس منافع كشورهاي قدرتمند 

اگر جهان و سازمان هاي بين .مطرح مي شود
المللي كه براي حقوق بشر سينه چاك مي 
دهند بخواهند كه موضوع حقوق بشر را كه 

اجرا كنند بايستي اولين ) سياسي(گفته شد 
ا و قدم زير نظر گرفتن حقوق بشر در گروه ه

سازمان هايي باشد كه ادعاي اپوزسيون را 
دارند، و بايستي از آنان حسابرسي كنند، چون 
اپوزسيون مي خواهد جايگزين حكومتي شود 
كه آن حكومت يا حقوق بشر را نقض مي كند 
يا به داليلي كه دقيقا باز به حقوق بشر برمي 
گردد، مثل عدم وجود آزادي، پس اپوزسيون 

رون تشكيالت خود تك به مدعي بايستي در د
تك قوانين جهان شمول حقوق بشر را رعايت و 

اما مريم رجوي در حالي براي .به اجرا بگذارد
ايرانيان پيام صادر كرده كه خود يكي از 
بزرگترين ناقض پايه اي ترين حقوق انسان ها 
در درون تشكيالت فرقه گرايانه مجاهدين 

مرد را است، ايشان در حالي شعار برابري زن و 
سرداده كه در درون تشكيالت خود زنان 
بيشترين سركوب شدگان هستند و هم زن و 
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  .احترام آنها تماس تصويري بگير تا تو را ببينند
اينجا بود كه ديدم پيام دهنده كه مثال 
برادرم باشد به جاي اينكه ذره ايي احساس 
عاطفي داشته باشد و به خاطر پدر و مادر دلش 
به رحم بيايد با لحني كه معلوم بود عصباني 

آره خبر دارم كه برادرم با بقيه «:داداست جواب 
ما به زودي ! مزدوران آمده بودند سر ما را ببرند

براي سرنگوني مي آئيم و اگر شماره ها را 
من هم در جواب » !. ندادي بايد پاسخگو باشي 

برايش نوشتم چرا شما نمي خواهيد متوجه 
 را به خاطر خيانت   شويد كه مردم مجاهدين

ر جنگ به كشور كرديد هايي كه به خصوص د
نبخشيده و نخواهند بخشيد و به همين دليل 

 اسمي ازمجاهدين   هم در اعتراضات اخير اصال
 مامور عنوان مي   نبود درضمن اگربرادرت را

كني پس چه اصراري داري كه با يك مامور به 
قول خودت ارتباط برقراركني ؟ در ادامه ديدم 
چرت و پرت هايي ديگري نوشت كه ارزش 

حاال مي خواستم از شما . جواب دادن نداشت
كه سالها در اين فرقه بوديد نظرتان را درباره 
چنين پيامي كه به اصطالح از جانب برادرم 

    آمده بدانم ؟
من به عنوان عضو انجمن بعد از عرض 
سالم به وي گفتم هوشياري شما قابل تحسين 

همان طوركه خودت شك كردي قطعا . است
بوده كه برايت پيام فرستاده البته اين برادر تو ن

 پيام   ممكن است كه در مرحله اول برادرتان
 در فرقه   داده ولي بر اساس تجربه حضور خودم

همان زمان هم سران فرقه چنين سوء استفاده 
بنابران دراين .هايي ازعواطف اعضا مي كردند

ارتباط هم مسئولين فرقه قبل از ارتباط گيري 
ادگي شما را ازبرادرتان اطالعات اوليه خانو

گرفته و مي گذارند درمرحله اول خودش پيام 
بفرستد اما در مرحله بعد بدون اينكه برادرتان 
درجريان باشد روي خط شما آمده و برايتان 

 

ماجرا از اين قرار است كه يكي از خانواده 
تان اطالع هاي مرتبط با انجمن نجات خوزس

   داد كه روي واتساپم پيامي آمد كه نوشته بود
من برادرت هستم و ضمن احوالپرسي مختصر 
بالفاصله شماره هاي خواهر، برادر و پدر و مادرم 

ما ابتدا خوشحال . را خواست تا برايش بفرستم
شديم پدر و مادرم ازاينكه بعد از ساليان 

  .فرزندشان ارتباط گرفته اشك شوق ريختند
ن هم با خوشحالي برايش نوشتم همه ما م

به خصوص مادر، پدر منتظر ديدنت هستيم و 
حتما تماس تصويري بگير كه اول جواب داد به 
خاطر اينكه نمي خواهم مشكلي برايتان پيش 
بيĤئيد تماس تصويري نمي گيرم حاال زود باش 
شماره خواهرم و ديگر برادرانم و ازجمله حاج 

  !ايم بفرست آقا و حاج خانم را بر
دوباره من تاكيد كردم كه پدر و مادر براي 
ديدنت بي تابي مي كنند تماس تصويري بگير، 
اما او باز تاكيد داشت كه شماره ها را برايش 

به هرحال بعد از رد و بدل كردن چند . بفرستم 
پيام شك كردم كه فرد پيام دهنده برادرم 

ه به خصوص اينكه به ديگر اعضاي خانواد. باشد
گفتم آخر برادرم هيچوقت پدر و مادر را حاج اقا 
و حاج خانم صدا نمي زد كه آنها هم مشكوك 
  شدند و تاكيد كردند شماره ايي برايش نفرست 

به هرحال برايش نوشتم آنها مي گويند ما 
بايد مطمئن شويم كه خودت هستي لطفا 
تماس بگير تا باور كنيم خودت هستي و 

 داري كه برادرمان به  راستي خبر  توضيح دادم
همراه همسرش چند سال پيش وقتي در 
ليبرتي بوديد آمدند آنجا تا شايد تورا ببيند ولي 
مسئولين مجاهدين نه تنها اجازه مالقات به آنها 
ندادند بلكه با سنگ برادرت را هم زخمي 
كردند كه درنهايت با چشمي گريان برگشت 

اقل حاال اين همه سال براي مجاهدين بودي ال
چند دقيقه هم براي پدر ومادرت باش و به 

ي
ليل

تح
ي 

خبر
ه 
جل

م
 

 98دي    ا 21 شماره  

3
 هشدار

 98دي    ا 21 شماره  
   فــراق نامه فــراق نامه 

ي
ليل

تح
ي 

خبر
ه 
جل

م
 

خبر خوب اين است كه خوشبختانه مردم 
يداري شبانه روزي اين ايران با هوشياري و ب

حركت ها و توطئه هاي دشمنان را خنثي 
  .كرده و ناكام گذاشته اند 

تا آنجائيكه به دشمنان مردم ايران به ويژه 
برمي ) سازمان مجاهدين رجوي ( فرقه رجوي 

گردد لحظه اي آرام و قرار ندارند تا منويات 
شوم خود را به اجرا بگذارند و فضاي داخل 

ش كرده و چيزي شبيه به ليبي ايران را مخدو
در ايران حاكم نمايند كه نتيجه اش خون ريزي 
هاي بسا بيشتر و النهايه تجزيه كشور خواهد 

خبر خوب ديگر اينكه تا كنون مردم ايران . بود 
با درايت و هوشياري و كارآمدي خودشان مانع 
از بوجود آمدن چنين فضاي مسمومي در 

ه اين مشاركت كشور شده اند و قطعا در آيند
عمومي در راستاي حفظ امنيت و مرزهاي 

در اين جا حسن .ايران ادامه خواهد داشت 
استفاده را بكنم و خطاب به كساني كه در 
فضاي مجازي گول حرف هاي تعدادي را 
خورده و اقدام بر عليه امنيت ملي مي نمايند 

آقايان و خانم ها ، پسرها و : عرض كنم كه 
ساني در تماس و ارتباط دخترها ، اگر با ك

هستيد كه شما را تشويق به برهم زدن اوضاع 
كشور و شهرتان مي نمايند ، از آنها بخواهيد كه 

هر اقدامي را ! در اين راستا در كنار شما باشند 
كه آنان از شما مي خواهند بيايند و در كنار 

بله چنين . شما با شما در خيابان انجام بدهند
 را از اين چنين افرادي درخواست هاي به حقي

بخواهيد در غير اين صورت شما يك فريب 
خورده اي بيش نيستيد زيرا آنان به درخواست 
هاي شما پاسخي نخواهند داد، نخواهند 
توانست كه شما را در اين مسير خطرناك و 
وحشت آلود همراهي نمايند زيرا آنان مردان و 
زنان پشت صحنه جنگ هستند و از مردم بي 

 گوشت دم توپ درست ميكنند تا خود را گناه
بايد اين مسير خطرناك را . به حاكميت برسند 

براي آنان كساني هموار نمايند كه گول خورده 
و در اين راستا يا كشته مي شوند و يا دستگير 

و يا هر اتفاق ديگري كه امكان دارد در صحنه 
  .هاي اغتشاش به وجود آيد 

ايران اين است از بنابراين نكته ام به جوانان 
كسانيكه مشوق شورش و ناآرامي هستند 
بخواهيد تا در خيابان ها شما را همراهي نمايند 

قطعا انبوهي عذر وبهانه تراشي خواهيد شنيد . 
طرح ها و . تا اينكه بگويند امكان آمدن را ندارند

توطئه هاي مكرآلود فرقه رجوي راه بجايي 
وز روشن در سابقه رجوي مثل ر. نخواهد برد 

اين حقيقت انكار ناپذير وجود دارد كه او از 
مردم و جوانان ناآگاه سوء استفاده كرده و براي 
رسيدن به اهداف شوم و جنون آميز خود از 
. جوانان كشور نهايت بهره برداري را مي كند 

 هاي عملياتي و غيره كانون هاي شورشي و تيم
اسماء پر طمطراقي هستند كه توسط فرقه 
رجوي استفاده مي گردد ، در حالي كه هر چه 
هست تروريسم صادراتي از سوي يك مشت 
وطن فروش از خارج كشور به داخل كشور 

در زمانه اي كه ملت ايران زير ضرب  .است 
تحريم هاي ظالمانه آمريكا و همدستانش زجر 

 فرصت طلبان و موج سواران از مي كشد ، اين
خدا بي خبر بر شانه هاي مردم مظلوم ايران پا 
مي گذارند و باال مي روند و با اين جالدان مردم 
ايران همسو شده و شعار تحريم بيشتر را سر 
مي دهند تا النهايه مردم و حكومت ايران را به 
سوي يك جنگ نابرابر و ظالمانه بكشند ، 

  .ه گور خواهند برد آرزويي كه با خود ب
اكنون فرقه رجوي كاري فوري تر از موضوع 
برهم زدن امنيت مردم ايران در دستور روزش 
ندارد، فرقه قصد دارد توسط عوامل مزدور خود 
در اروپا جوانان ايراني را از از طريق فضاي 
مجازي از راه بدر كرده و به خيابان ها بكشاند تا 

اه بيندازد ، تا موج ديگري از خونريزي را به ر
ضمن برهم زدن امنيت كشور ، به طرف هاي 
خارجي خود به ويژه آمريكاي جنايتكار بگويد 
كه ببينيد هر موقع اراده كنيم مردم را به 
خيابان ريخته و اوضاع داخل ايران را بر هم مي 

  .زنيم
  
 

ظاهرا سونامي هاي محسوس و نامحسوسي 
تشكيالت رجوي در آلباني را در مي نوردد، 
آنقدر كه بعضا اين سونامي ها در ريشتر هاي 
باال عمل مي كنند و اخبارش به بيرون فرقه 

  .رجوي درز مي كند 
طبق اخبار واصله از آلباني ، فرقه رجوي در 

طي بسر مي برد ، زيرا يك به هم ريختگي مفر
سرمايه گذاري هايش جهت به هم ريختن 
جامعه ايران در حال اضمحالل همچون كف 

يك مورد آن را مالحظه . روي آب مي باشد 
فرمائيد ، مثال در تالش گسترده اي هستند تا با 
فريب خوردگاني كه در ايران به ظاهر طعمه 
خويش كرده بودند ارتباط مجدد بگيرد زيرا 

عناصر فرقه در يك ! اطشان قطع شده است ارتب
گيجي وگنگي شديد به سر مي برند و تمام 
سرمايه گذاريهاي گذاشته شده در اين راه را بر 

  .باد رفته مي بينند
در همين راستا است كه به هواداران و ساير 
نيروهايشان در اروپا دستور داده شده تا 
تالششان را مضاعف كرده و براي وصل به 

ح تيم هاي قطع شده اقدام عاجل نمايند اصطال
هسته ها و كانون هاي تروريستي مورد بحثي ( 

  . )كه قبال در همين رابطه مطلب داشتيم
از طرفي در يك اقدام مذبوحانه ديگر فرقه 
به واحد هاي كامپيوتري خودش ابالغ كرده كه 
هم آنها و هم هواداران در خارج ، به نيروهاي 

كشور بگويند كه از فريب خورده در داخل 
اعتراضات و شورش هاي منطقه بويژه در لبنان 
و عراق حمايت كرده و از تجربيات اغتشاشات 
اخير در ايران استفاده كرده و بهره الزم را ببرند 

  .تا به اهداف خود زودتر برسند
از سوئي ديگر مي بينيم كه توطئه ها عليه 
مردم ايران و حكومت آن روز به روز در حال 

فزايش است ، من الجمله كشته سازي از وقايع ا
از پنجاه كشته گرفته ! بعد از گران شدن بنزين 

و اين روند ! تا رسيدن به هزار و دو هزار كشته 
روزانه در حال افزايش است تا افكار عمومي را 

  .بر عليه مردم ايران بشورانند
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 گو و گفت

 اردبيل استانمركز      اردبيل استانمركز      

پيام هاي فريبكارانه مي فرستند تا با سوء 
استفاده از احساسات شما اهداف خودشان را به 

لي عضوي از منظو رخبرگيري و يا جذب احتما
خانواده شما دنبال مي كنند و بتوانند در ارتباط 
مستقيم با وي از او در راستاي اهداف فرقه بهره 
ببرند كه خوشبختانه درمورد خانواده شما به 
دليل هوشياريتان تيرشان به سنگ خورده 

  .است
همانطور كه مي دانيد در اعتراضات اخير 

خور مردم ايران گروه هاي خارجه نشين مفت 
 فرقه تبهكاررجوي براي سوء   و به خصوص

استفاده از اعتراضات صنفي و معيشتي مردم 
 تدارك ديدند كه   توطئه هاي رنگارنگي را

خوشبختانه با هوشياري مردم ايران همه توطئه 
هاي آنها خنثي و سيلي محكمي دريافت 

بر .  استفاده نباشند  نمودند تا ديگر به فكر سوء
لي خورده رجوي روي همين اساس فرقه سي

خانواده هاي اعضاي اسير متمركز شده تا شايد 
بتواند از آنها اطالعات داخل كشور را كسب و 
در مرحله بعد اگر بتواند عضوي از خانواده را به 

  .فرقه جذب كند 
حال سران پوسيده مغز فرقه رجوي بايد 
بداند كه فرقه آنها نه تنها درجامعه ايران جايي 

ه شدت مورد تنفر خانواده هاي ندارد بلكه ب
پروژه   اعضاي اسير خود هم هستند و قطعا كه 

جديد آنها براي سوء استفاده ازعواطف اعضاي 
تحت اسارت خود راه به جايي نخواهد برد 

در پايان توصيه ام به خانواده هاي اعضاي .است
تحت اسارت فرقه رجوي اين است كه 

تان احساسات و عواطف شما نسبت به فرزندان
به حق اما بايد بدانيد كه فرقه رجوي از اساس 
دشمن خانواده و عواطف انساني بوده بنابراين 
    در چنين مواقعي سران فرقه فقط به 
فكر تخريب موقعيت و ايجاد دردسر براي 

  .شماست
  
 

 توصيه مهم به خانواده هاي اسيران فرقه رجوي

  پروژه جديد سران فرقه رجوي
  براي فريب خانواده ها

  حميد
   انجمن نجات مركز خوزستان

 

   زدن امنيت مردم ايرانبر هم
  با استفاده از رسانه هاي مجازي

  انجمن نجات مركز تهران
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  .احترام آنها تماس تصويري بگير تا تو را ببينند
اينجا بود كه ديدم پيام دهنده كه مثال 
برادرم باشد به جاي اينكه ذره ايي احساس 
عاطفي داشته باشد و به خاطر پدر و مادر دلش 
به رحم بيايد با لحني كه معلوم بود عصباني 

آره خبر دارم كه برادرم با بقيه «:داداست جواب 
ما به زودي ! مزدوران آمده بودند سر ما را ببرند

براي سرنگوني مي آئيم و اگر شماره ها را 
من هم در جواب » !. ندادي بايد پاسخگو باشي 

برايش نوشتم چرا شما نمي خواهيد متوجه 
 را به خاطر خيانت   شويد كه مردم مجاهدين

ر جنگ به كشور كرديد هايي كه به خصوص د
نبخشيده و نخواهند بخشيد و به همين دليل 

 اسمي ازمجاهدين   هم در اعتراضات اخير اصال
 مامور عنوان مي   نبود درضمن اگربرادرت را

كني پس چه اصراري داري كه با يك مامور به 
قول خودت ارتباط برقراركني ؟ در ادامه ديدم 
چرت و پرت هايي ديگري نوشت كه ارزش 

حاال مي خواستم از شما . جواب دادن نداشت
كه سالها در اين فرقه بوديد نظرتان را درباره 
چنين پيامي كه به اصطالح از جانب برادرم 

    آمده بدانم ؟
من به عنوان عضو انجمن بعد از عرض 
سالم به وي گفتم هوشياري شما قابل تحسين 

همان طوركه خودت شك كردي قطعا . است
بوده كه برايت پيام فرستاده البته اين برادر تو ن

 پيام   ممكن است كه در مرحله اول برادرتان
 در فرقه   داده ولي بر اساس تجربه حضور خودم

همان زمان هم سران فرقه چنين سوء استفاده 
بنابران دراين .هايي ازعواطف اعضا مي كردند

ارتباط هم مسئولين فرقه قبل از ارتباط گيري 
ادگي شما را ازبرادرتان اطالعات اوليه خانو

گرفته و مي گذارند درمرحله اول خودش پيام 
بفرستد اما در مرحله بعد بدون اينكه برادرتان 
درجريان باشد روي خط شما آمده و برايتان 

 

ماجرا از اين قرار است كه يكي از خانواده 
تان اطالع هاي مرتبط با انجمن نجات خوزس

   داد كه روي واتساپم پيامي آمد كه نوشته بود
من برادرت هستم و ضمن احوالپرسي مختصر 
بالفاصله شماره هاي خواهر، برادر و پدر و مادرم 

ما ابتدا خوشحال . را خواست تا برايش بفرستم
شديم پدر و مادرم ازاينكه بعد از ساليان 

  .فرزندشان ارتباط گرفته اشك شوق ريختند
ن هم با خوشحالي برايش نوشتم همه ما م

به خصوص مادر، پدر منتظر ديدنت هستيم و 
حتما تماس تصويري بگير كه اول جواب داد به 
خاطر اينكه نمي خواهم مشكلي برايتان پيش 
بيĤئيد تماس تصويري نمي گيرم حاال زود باش 
شماره خواهرم و ديگر برادرانم و ازجمله حاج 

  !ايم بفرست آقا و حاج خانم را بر
دوباره من تاكيد كردم كه پدر و مادر براي 
ديدنت بي تابي مي كنند تماس تصويري بگير، 
اما او باز تاكيد داشت كه شماره ها را برايش 

به هرحال بعد از رد و بدل كردن چند . بفرستم 
پيام شك كردم كه فرد پيام دهنده برادرم 

ه به خصوص اينكه به ديگر اعضاي خانواد. باشد
گفتم آخر برادرم هيچوقت پدر و مادر را حاج اقا 
و حاج خانم صدا نمي زد كه آنها هم مشكوك 
  شدند و تاكيد كردند شماره ايي برايش نفرست 

به هرحال برايش نوشتم آنها مي گويند ما 
بايد مطمئن شويم كه خودت هستي لطفا 
تماس بگير تا باور كنيم خودت هستي و 

 داري كه برادرمان به  راستي خبر  توضيح دادم
همراه همسرش چند سال پيش وقتي در 
ليبرتي بوديد آمدند آنجا تا شايد تورا ببيند ولي 
مسئولين مجاهدين نه تنها اجازه مالقات به آنها 
ندادند بلكه با سنگ برادرت را هم زخمي 
كردند كه درنهايت با چشمي گريان برگشت 

اقل حاال اين همه سال براي مجاهدين بودي ال
چند دقيقه هم براي پدر ومادرت باش و به 
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خبر خوب اين است كه خوشبختانه مردم 
يداري شبانه روزي اين ايران با هوشياري و ب

حركت ها و توطئه هاي دشمنان را خنثي 
  .كرده و ناكام گذاشته اند 

تا آنجائيكه به دشمنان مردم ايران به ويژه 
برمي ) سازمان مجاهدين رجوي ( فرقه رجوي 

گردد لحظه اي آرام و قرار ندارند تا منويات 
شوم خود را به اجرا بگذارند و فضاي داخل 

ش كرده و چيزي شبيه به ليبي ايران را مخدو
در ايران حاكم نمايند كه نتيجه اش خون ريزي 
هاي بسا بيشتر و النهايه تجزيه كشور خواهد 

خبر خوب ديگر اينكه تا كنون مردم ايران . بود 
با درايت و هوشياري و كارآمدي خودشان مانع 
از بوجود آمدن چنين فضاي مسمومي در 

ه اين مشاركت كشور شده اند و قطعا در آيند
عمومي در راستاي حفظ امنيت و مرزهاي 

در اين جا حسن .ايران ادامه خواهد داشت 
استفاده را بكنم و خطاب به كساني كه در 
فضاي مجازي گول حرف هاي تعدادي را 
خورده و اقدام بر عليه امنيت ملي مي نمايند 

آقايان و خانم ها ، پسرها و : عرض كنم كه 
ساني در تماس و ارتباط دخترها ، اگر با ك

هستيد كه شما را تشويق به برهم زدن اوضاع 
كشور و شهرتان مي نمايند ، از آنها بخواهيد كه 

هر اقدامي را ! در اين راستا در كنار شما باشند 
كه آنان از شما مي خواهند بيايند و در كنار 

بله چنين . شما با شما در خيابان انجام بدهند
 را از اين چنين افرادي درخواست هاي به حقي

بخواهيد در غير اين صورت شما يك فريب 
خورده اي بيش نيستيد زيرا آنان به درخواست 
هاي شما پاسخي نخواهند داد، نخواهند 
توانست كه شما را در اين مسير خطرناك و 
وحشت آلود همراهي نمايند زيرا آنان مردان و 
زنان پشت صحنه جنگ هستند و از مردم بي 

 گوشت دم توپ درست ميكنند تا خود را گناه
بايد اين مسير خطرناك را . به حاكميت برسند 

براي آنان كساني هموار نمايند كه گول خورده 
و در اين راستا يا كشته مي شوند و يا دستگير 

و يا هر اتفاق ديگري كه امكان دارد در صحنه 
  .هاي اغتشاش به وجود آيد 

ايران اين است از بنابراين نكته ام به جوانان 
كسانيكه مشوق شورش و ناآرامي هستند 
بخواهيد تا در خيابان ها شما را همراهي نمايند 

قطعا انبوهي عذر وبهانه تراشي خواهيد شنيد . 
طرح ها و . تا اينكه بگويند امكان آمدن را ندارند

توطئه هاي مكرآلود فرقه رجوي راه بجايي 
وز روشن در سابقه رجوي مثل ر. نخواهد برد 

اين حقيقت انكار ناپذير وجود دارد كه او از 
مردم و جوانان ناآگاه سوء استفاده كرده و براي 
رسيدن به اهداف شوم و جنون آميز خود از 
. جوانان كشور نهايت بهره برداري را مي كند 

 هاي عملياتي و غيره كانون هاي شورشي و تيم
اسماء پر طمطراقي هستند كه توسط فرقه 
رجوي استفاده مي گردد ، در حالي كه هر چه 
هست تروريسم صادراتي از سوي يك مشت 
وطن فروش از خارج كشور به داخل كشور 

در زمانه اي كه ملت ايران زير ضرب  .است 
تحريم هاي ظالمانه آمريكا و همدستانش زجر 

 فرصت طلبان و موج سواران از مي كشد ، اين
خدا بي خبر بر شانه هاي مردم مظلوم ايران پا 
مي گذارند و باال مي روند و با اين جالدان مردم 
ايران همسو شده و شعار تحريم بيشتر را سر 
مي دهند تا النهايه مردم و حكومت ايران را به 
سوي يك جنگ نابرابر و ظالمانه بكشند ، 

  .ه گور خواهند برد آرزويي كه با خود ب
اكنون فرقه رجوي كاري فوري تر از موضوع 
برهم زدن امنيت مردم ايران در دستور روزش 
ندارد، فرقه قصد دارد توسط عوامل مزدور خود 
در اروپا جوانان ايراني را از از طريق فضاي 
مجازي از راه بدر كرده و به خيابان ها بكشاند تا 

اه بيندازد ، تا موج ديگري از خونريزي را به ر
ضمن برهم زدن امنيت كشور ، به طرف هاي 
خارجي خود به ويژه آمريكاي جنايتكار بگويد 
كه ببينيد هر موقع اراده كنيم مردم را به 
خيابان ريخته و اوضاع داخل ايران را بر هم مي 

  .زنيم
  
 

ظاهرا سونامي هاي محسوس و نامحسوسي 
تشكيالت رجوي در آلباني را در مي نوردد، 
آنقدر كه بعضا اين سونامي ها در ريشتر هاي 
باال عمل مي كنند و اخبارش به بيرون فرقه 

  .رجوي درز مي كند 
طبق اخبار واصله از آلباني ، فرقه رجوي در 

طي بسر مي برد ، زيرا يك به هم ريختگي مفر
سرمايه گذاري هايش جهت به هم ريختن 
جامعه ايران در حال اضمحالل همچون كف 

يك مورد آن را مالحظه . روي آب مي باشد 
فرمائيد ، مثال در تالش گسترده اي هستند تا با 
فريب خوردگاني كه در ايران به ظاهر طعمه 
خويش كرده بودند ارتباط مجدد بگيرد زيرا 

عناصر فرقه در يك ! اطشان قطع شده است ارتب
گيجي وگنگي شديد به سر مي برند و تمام 
سرمايه گذاريهاي گذاشته شده در اين راه را بر 

  .باد رفته مي بينند
در همين راستا است كه به هواداران و ساير 
نيروهايشان در اروپا دستور داده شده تا 
تالششان را مضاعف كرده و براي وصل به 

ح تيم هاي قطع شده اقدام عاجل نمايند اصطال
هسته ها و كانون هاي تروريستي مورد بحثي ( 

  . )كه قبال در همين رابطه مطلب داشتيم
از طرفي در يك اقدام مذبوحانه ديگر فرقه 
به واحد هاي كامپيوتري خودش ابالغ كرده كه 
هم آنها و هم هواداران در خارج ، به نيروهاي 

كشور بگويند كه از فريب خورده در داخل 
اعتراضات و شورش هاي منطقه بويژه در لبنان 
و عراق حمايت كرده و از تجربيات اغتشاشات 
اخير در ايران استفاده كرده و بهره الزم را ببرند 

  .تا به اهداف خود زودتر برسند
از سوئي ديگر مي بينيم كه توطئه ها عليه 
مردم ايران و حكومت آن روز به روز در حال 

فزايش است ، من الجمله كشته سازي از وقايع ا
از پنجاه كشته گرفته ! بعد از گران شدن بنزين 

و اين روند ! تا رسيدن به هزار و دو هزار كشته 
روزانه در حال افزايش است تا افكار عمومي را 

  .بر عليه مردم ايران بشورانند
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 گو و گفت

 اردبيل استانمركز      اردبيل استانمركز      

پيام هاي فريبكارانه مي فرستند تا با سوء 
استفاده از احساسات شما اهداف خودشان را به 

لي عضوي از منظو رخبرگيري و يا جذب احتما
خانواده شما دنبال مي كنند و بتوانند در ارتباط 
مستقيم با وي از او در راستاي اهداف فرقه بهره 
ببرند كه خوشبختانه درمورد خانواده شما به 
دليل هوشياريتان تيرشان به سنگ خورده 

  .است
همانطور كه مي دانيد در اعتراضات اخير 

خور مردم ايران گروه هاي خارجه نشين مفت 
 فرقه تبهكاررجوي براي سوء   و به خصوص

استفاده از اعتراضات صنفي و معيشتي مردم 
 تدارك ديدند كه   توطئه هاي رنگارنگي را

خوشبختانه با هوشياري مردم ايران همه توطئه 
هاي آنها خنثي و سيلي محكمي دريافت 

بر .  استفاده نباشند  نمودند تا ديگر به فكر سوء
لي خورده رجوي روي همين اساس فرقه سي

خانواده هاي اعضاي اسير متمركز شده تا شايد 
بتواند از آنها اطالعات داخل كشور را كسب و 
در مرحله بعد اگر بتواند عضوي از خانواده را به 

  .فرقه جذب كند 
حال سران پوسيده مغز فرقه رجوي بايد 
بداند كه فرقه آنها نه تنها درجامعه ايران جايي 

ه شدت مورد تنفر خانواده هاي ندارد بلكه ب
پروژه   اعضاي اسير خود هم هستند و قطعا كه 

جديد آنها براي سوء استفاده ازعواطف اعضاي 
تحت اسارت خود راه به جايي نخواهد برد 

در پايان توصيه ام به خانواده هاي اعضاي .است
تحت اسارت فرقه رجوي اين است كه 

تان احساسات و عواطف شما نسبت به فرزندان
به حق اما بايد بدانيد كه فرقه رجوي از اساس 
دشمن خانواده و عواطف انساني بوده بنابراين 
    در چنين مواقعي سران فرقه فقط به 
فكر تخريب موقعيت و ايجاد دردسر براي 

  .شماست
  
 

 توصيه مهم به خانواده هاي اسيران فرقه رجوي

  پروژه جديد سران فرقه رجوي
  براي فريب خانواده ها

  حميد
   انجمن نجات مركز خوزستان

 

   زدن امنيت مردم ايرانبر هم
  با استفاده از رسانه هاي مجازي

  انجمن نجات مركز تهران
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 حقوق بشر

  اگر به حقوق بشر قائليد
  را باز بگذاريد»مانز«ب هاي در

  موسي دامرودي

مريم قجر يا عضدانلو خوب به عكس هاي 
ما نگاه كن به چهره هاي ما نگاه كن، در نبود 
! فرزندانمان در كنار ما چگونه شكسته شديم

چندين سال است شما فرزندان ما را به اسارت 
خدا ازتو نگذرد كه ما را در نبود . گرفته اي

اگر مي خواهي ما را .فرزندانمان داغدار كردي 
  . خوب بشناس بشناسي،

 
ولي اله گل ريزان، پدر يكي از اسيران 

  :فرقه رجوي
 فرزندم، خودت را نجات بده و دل ما را 

 شاد كن
ولي اله گل ريزان، پدر يكي از اسيران فرقه 

فرزندم  :رجوي خطاب به فرزند خود نوشت
  .غصه دوري شما مرا پير كرد

  
  
  
  
  
  
  

تحليلي فراق به - به گزارش پايگاه خبري
ز انجمن نجات مركز اراك، متن دل نوشته نقل ا

اين پدر رنج ديده را به فرزند خود در زير مي 
  :خوانيد

  عباس جان سالم
من نگران . خبر زلزله در آلباني را شنيدم

شما هستم نمي دانم زلزله اي كه در آلباني رخ 
اميدوارم كه ! داد آسيبي به شما رسانده يا خير

شما را در آغوش سالم باشي و در آينده نزديك 
عباس جان اگر مي خواهي از وضعيت . بگيرم

غصه . من با خبر شوي من ديگر پير شدم
از خدا مي خواهم تا . دوري شما مرا پير كرد

زماني كه در قيد حيات هستم شما را در 
عباس جان تمام اهل خانواده نگران .آغوش بگير

شما هستند از من و خواهرت سراغ شما را مي 
 جوابي ندارم به آنها بدهم فقط مي من. گيرند

براي . گويم خداوند عباس را به ما پس مي دهد
چي خودت را داري از بين مي بري؟ دنبال چه 

چي رو مي خواهي بدست بياوري؟   هستي؟ 
من با يكي دو . اين همه خودشان را نجات دادند

تا از دوستانت مالقات كردم شما را هم مي 

من . شان هستندمشغول زندگي خود. شناختند
من و . نمي دانم چرا خودت را نجات نمي دهي

خانواده ات مي توانيم بهترين زندگي را براي 
فقط خودت را نجات بده و دل . شما مهيا كنيم
باور كن ديگه تحمل دوريت را . ما را شاد كن

من فقط همين چند خط را براي شما . نداريم
مي نويسم و مي خواهم به شما بگويم هر چه 
زودتر خودت را نجات بده و ما بقي عمرت را 

  .آزاد زندگي كن 
  

دل نوشته يكي از خواهران اسيران 
فرقه رجوي به مناسبت شهادت سردار 

  پرافتخار ايران
يكي از خواهران اسيران فرقه رجوي به 
مناسبت شهادت سردار پرافتخار ايران، دل 

 .نوشته اي منتشر كرد
فراق، متن تحليلي - به گزارش پايگاه خبري

را در زير مي » مثل پدر«با عنوان » آنا«نوشته 
باز هم ايران سرفراز يكي از پدران :خوانيد

قاسم . شايسته و غيرتمند خود را از دست داد
سليماني، پدري بود كه يزيديان زمان، منافقين، 
داعش و تمام ظالمان جهان از شنيدن نام او 
 وحشت داشتند و در عين حال خانواده ها و
  .فرزندان ايران به مهرباني و وجود او مي باليدند

حاج قاسم، غم بي پدري بسيار طاقت 
من دوسال است كه پدرم را از دست . فرساست

داده ام و تنها يادگاري مادي كه از او دارم يك 
هر وقت دلتنگ پدر مي . انگشتر عقيق است

وقتي تصويرت را . شوم آن انگشتر را مي بوسم
 هنگام مناجات با خداي خود مي بينم كه حتي

انگشتر عقيقت چقدر مي درخشد، نمي توانم 
رفتارهاي محبت آميز . اشكهايم را كنترل نمايم

و پدرانه تو با كودكي كه هنگام نماز به سراغت 
راستي چقدر مي . مي آيد مرا بي قرار مي سازد

گفتي كه از تكه تكه شدن بدن اباعبداهللا 
 مواليت خجالت مي كشي؟ چه زيبا مثل

. به آرزويت رسيدي و جاودانه شدي) ع(حسين
اما منظور از نوشته هايم فقط مي خواهم بگويم 
تا نگران نباشي، ما راه و فرهنگ تو را تا ابد ادامه 

  .پيروزي نهايي براي ماست. خواهيم داد
شهادت سردار پرافتخار ايران حاج قاسم 
سليماني را به تمام ملت آزاده ايران و تمام 

  .التخواهان جهان تسليت عرض مي نمايمعد
  
  
  
  
  
  
  

   برادري چشم انتظار
  رخ در نقاب خاك كشيد

با خبر شديم سيد حبيب اشرف جهاني 
برادر چشم انتظار محبوبه جهاني، دايي عليرضا 
باغبان خطيبي و مريم باغبان خطيبي كه هر 

ستند، دار فاني را سه در اسارت فرقه رجوي ه
فراق در گذشت اين پدر چشم .وداع گفته است

انتظار را به خانواده داغدار جهاني تسليت عرض 
نموده و از خداوند منان براي آن مرحوم علو 
درجات و براي بازماندگان صبر و شكيبايي 

زنده ياد سيد حبيب اشرف .مسئلت مي نمايد
 جهاني از خانواده هاي عضو انجمن نجات در
مركز آذربايجانشرقي بود كه در انتظار ديدار با 

  .عزيزان خود رخ در نقاب خاك كشيد
  

  برادري چشم انتظار
  دعوت حق را لبيك گفت

متاسفانه با خبر شديم، عباس اسدي يكي 
از خانواده هاي عضو انجمن نجات خوزستان 
  ..دارفاني را وداع و دعوت حق را لبيك گفت

اين ضايعه را به تحليلي فراق - پايگاه خبري
خانواده محترم اسدي و خانواده هاي محترم 
انجمن نجات خوزستان تسليت عرض مي 

  .نمايد
  

جمعي از مادران اسيران فرقه رجوي در 
  :»مريم قجر«استان مركزي خطاب به 

 را روي 3مطمئن باش ديوارهاي اشرف 
  كردسرت خراب خواهيم 

  
  
  
  
  
  
 

جمعي از مادران چشم انتظار اسيران فرقه 
رجوي در استان مركزي خطاب به مريم رجوي 

خدا از تو نگذرد كه ما را در نبود  :گفتند
 . فرزندانمان داغدار كردي

به گزارش فراق به نقل از انجمن نجات 
پيام اين مادران خطاب بخشي از مركز اراك در 

 :ستبه مريم قجر عضدانلو آمده ا
  

هم مرد حق هيچگونه ارتباطي در درون 
تازه اينها . تشكيالت مخوف مجاهدين را ندارند

خواهران و برادران ايدئولوژيك وگوهران بي 
مريم رجوي در .بديل و نواميس آرماني هستند

مت ايران حق آزادي حكو: پيام خود مي گويد
فكر، وجدان و مذهب را از مردم ايران گرفته 

بايستي پرسيد شما چي؟ آيا در درون .است
تشكيالت شما آزادي معني دارد؟ آيا شما و 
شخص شما به آزادي اعتقادي داريد؟ اصالً شما 
مي دانيد آزادي يعني چه؟ اگر پاسخ شما به 
 اين پرسشها مثبت است، لطفاً در پيام بعدي
توضيح دهيد چرا در درون اردوگاه شما كسي 
نمي تواند آزادانه زندگي خود را انتخاب كند؟ 
چرا داشتن ارتباط با خانواده ممنوع است؟ چرا 
داشتن موبايل ممنوع است؟ چرا رابطه زن و 
مرد در درون تشكيالت شما خيانت محسوب 
مي شود؟ چرا كسي نمي تواند انتقادي به 

اشد، كه اگر هم كسي بر مسعود رجوي داشته ب
سر مواضع او حرفي داشته باشد بايستي ماه ها 
در درون نشست هاي نكبت بار زير ضرب 
فرمانده هان شما باشد تا حرف خود را پس 
بگيرد، اگر شما دروغ نمي گوييد و اگر به آزادي 
اعتقاد داريد و اگر ذره اي وجدان در شما هنوز 

اه كار باقي مانده پس چرا درب هاي اردوگ
اجباري مانز را باز نمي گذاريد تا خانواده ها 
بتوانند فرزندان و عزيزان خود را پس از چند 
دهه مالقات كنند و اگر در درون فرقه آزادي 
هست و مناسبات پاك برقرار است چرا از سال 
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چيزي ارتباط دو نفره را ندارند؟نه، شما به تنها 

كه اعتقاد نداريد همين كلماتي است كه براي 
گمراه كردن مردم ايران و مقامات اروپائي بيان 
مي كنيد، شما با كلماتي مثل آزادي و برابري و 
بازي مي كنيد و تمام اين داد و هوار شما تنها 
براي رسيدن به قدرت است، شما درد مردم را 
 نداريد چون يكي از اولين كساني هستيد كه
ترامپ را تشويق به تحريم مردم ايران كرديد و 

هنوز هم براي فشار بيشتر به مردم شريف ايران 
اعتقاد به آزدي و دمكراسي .تالش مي كنيد

قبول، شرط اولش پذيرفتن منتقدين و 
مخالفين است كه شما كوچكترين انتقادي را 
برنمي تابيد و منتقد خود را تهديد به مرگ مي 

ر و تروريست به آنها مي كنيد و مارك مزدو
آن هم در اروپاي آزاد و قبل از رسيدن به . زنيد

قدرت، يعني در زماني كه نه كسي هستيد نه 
اينجاست كه به . كاره اي، اين حرفها را مي زنيد

قول معروف ميگن خدا خر را شناخت كه به او 
واي به زماني كه قدرت در دستان .شاخ نداد

ان صدام كه كشتار شما باشد، نمونه آن در دور
بي رحمانه مردم عراق كه به شما كاري 
نداشتند و تنها برعليه ارباب شما صدام قيام 
كرده بودند و موضوع داخلي كشور عراق بود و 
ربطي هم به شما نداشت، اما چون با حمايت 
صدام داراي قدرت بوديد و چون ارتش شما 
تحت فرماندهي ارتش بعثي صدام بود و چون 

ا بيش از حد متوهم بود مزدوري همسر شم
 Ĥخود را ثابت كرديد، خانم عضدانلو حتم
فراموش نكرده ايد كه پس از كشتار مردم كرد 
عراق با آب و تاب در سالن باقرزاده خود شما 
فرياد مي زديد كه اين تنها تمرين و دست 
گرمي بود، يادتان رفته؟پس بهتر است كه مانع 

مزاحمت كنيد و از راه مردم ايران نشويد و رفع 
شارالتان بازي هم دست بكشيد، مردم ايران 
بهتر از هر كس ديگري راه خود را مي داند و 
به راهنمايي مثل شما وطن فروشان نياز ندارد 
چون راه شما رو به پرتگاه است و اكنون فرقه 
شما به لبه پرتگاه رسيده و راه بازگشتي هم 

  .نداريد
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» مريم قجر«در روز جهاني حقوق بشر،
ايران انتشار داده كه پيامي خطاب به مردم 

بررسي آن خالي از لطف نيست و با نگاهي به 
اين پيام مي توان شارالتان بازي فرقه مجاهدين 

  .را به وضوح ديد
در همين چند سال اخير به وفور شاهد 
استفاده ابزاري از حقوق بشر در سرتاسر دنيا 

توسط » خاشقچي«بوديم، يك نمونه كشتن
ركيه كه مدعيان نيروهاي امنيتي سعودي در ت

حقوق بشر به خصوص آمريكا با سياست بازي 
بي شرمانه اي موضوع را ماست مالي كرد كه 
اگر اين اتفاق توسط ايران رخ مي داد با تحريم 

همچنين . هاي ريز و درشت مواجه مي شد
فرقه رجوي در رابطه با كشته شدن خاشقچي 
خفه خون گرفت و بروي مبارك خود نياورد 

حقوق . هاي مالي دريافت مي كندچون كه كمك
بشر امروزه بر اساس منافع كشورهاي قدرتمند 

اگر جهان و سازمان هاي بين .مطرح مي شود
المللي كه براي حقوق بشر سينه چاك مي 
دهند بخواهند كه موضوع حقوق بشر را كه 

اجرا كنند بايستي اولين ) سياسي(گفته شد 
ا و قدم زير نظر گرفتن حقوق بشر در گروه ه

سازمان هايي باشد كه ادعاي اپوزسيون را 
دارند، و بايستي از آنان حسابرسي كنند، چون 
اپوزسيون مي خواهد جايگزين حكومتي شود 
كه آن حكومت يا حقوق بشر را نقض مي كند 
يا به داليلي كه دقيقا باز به حقوق بشر برمي 
گردد، مثل عدم وجود آزادي، پس اپوزسيون 

رون تشكيالت خود تك به مدعي بايستي در د
تك قوانين جهان شمول حقوق بشر را رعايت و 

اما مريم رجوي در حالي براي .به اجرا بگذارد
ايرانيان پيام صادر كرده كه خود يكي از 
بزرگترين ناقض پايه اي ترين حقوق انسان ها 
در درون تشكيالت فرقه گرايانه مجاهدين 

مرد را است، ايشان در حالي شعار برابري زن و 
سرداده كه در درون تشكيالت خود زنان 
بيشترين سركوب شدگان هستند و هم زن و 

 



 
 

 

    

    

  

  

 

  

  

  

    

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  : مادر يكي از اعضاي گرفتار در فرقه ضد خانواده رجوي مهين حبيبي

  نمي توانم فراق دخترم را تحمل كنم

دختر من چندين سال است در فرقه تروريستي مجاهدين اسير است و هيچ خبري . من مهين حبيبي مادر پروانه ربيعي عباسي هستم 

من خيلي پير شدم و مريض هستم آيا صداي من به گوش كسي مي رسد ؟ . تا كي من بايستي فراق دخترم را تحمل كنم. از او ندارم

 رسانم و اميدوارم هر چه زودتر فرزندان ما آزاد به تمامي مادراني كه فرزندانشان در سازمان تروريستي مجاهدين اسير هستند سالم مي

  .شوند 
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فرقه : مانكاريپ

  يدجال رجو

پروژه : طرح

  يساز  كشتهفيسخ
  

 كي تحري برا ي ابزار مؤثر  يساز  كشته
 و سوارشدن   ي اذهان عموم  شيو تشو 

.  استيبر امواج سرگردان افكار عموم
ـ  اتي با علم به حساس   زي ن نيمنافق  ني

نقطه ضعف عـوام مـردم دسـت بـه          
 يهـا   تا دسـتگاه زنند ي م يساز  كشته

 بـه افكـار   يده   آنها با جهت   يغاتيتبل
 بتوانند بر امواج متأثر مـردم        يعموم
 شي شوند و به هدف شـوم خـو        سوار

  27برسند
  

  يسابق فرقه رجو عضو يافشاگر

  در اردوگاه اشرف» كپسولِ آرد «ي از ماجرا

  »دكتر فاضل «يوقت    

  ماري بكي از با مشت و لگد       

   استقبال كرد        
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 نامه ـراقـف

  يترس اخراج از آلبان

  كابوس مرگبار

  ي رجومي مر
  

   آغاز شده استي فرقه رجوغروب
 


