
 
 

 

    

    

  

  

 

  

  

  

    

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   مطرح كرد روزنامه نگار آلبانياييكارشناس تاريخ و، اولسي يازيچيدكتر 

  فرقه رجوي زمان آمدن ازي  آلبانتيامن

  به خطر افتاده است
  

  رجوي فرقه اسيران از يكي شكسته دل مادر هاشمي، هرويهم

  اين چه مرامي است كه اجازه صحبت كردن مادر با فرزند را نمي دهد 

ـاني اسـت كـه    . ولي تو بيشتر از من پير شده اي] داغ برادرت[داغ هاي بسياري كشيده ام .  سال است كه تنهايم   32من  سالم اردشير،    اكنون زم
ـادر  همه در دست خود گوشي موبايل دارند و با هر كه بخواهند ارتباط مي گيرند، اگر مرام و معرفت فرقه تو درس                       ت مي باشد چرا نمي گذارند با م

ـا     .از تو خواهش مي كنم، ديگر تمام كنو خواهرت صحبت كني؟ پسرم من براي تو زحمت كشيده ام،      ـادر ب مرام شما انصاف سرش مي شـود؟ م
 . ديگر بس است تو مرا و خودت را هم نابود كردي پير شدي پسرم،!فرزند صحبت نمي كند
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به چاهي  نبينند كه از يك چاهي درآمده و
 .بزرگتر مي افتند

          بعد در اين مستند آشكار مي شود، 
 خانواده هاي اسيران فرقه رجوي كه در

د مقابل اردوگاه اشرف جستجوي عزيزان خو
فقط يك  حاضر شده بودند و با چشماني اشكبار

لحظه ديدار مي خواستند چگونه با دروغ 
دشمن به  پردازي هاي فرقه، عامل نفوذي و

همسر غالمعلي . اسيران فرقه معرفي شدند
ميرزايي با چشماني پر از خون و اشكبار 

وي مي شود اما سران كثيف  خواستار مالقات با
 رجوي، ميرزايي را وادار مي كنند خانواده فرقه
وضعيت زندان و ضوابط فرقه .را نفي كند خود

 اي در اين مستند، آنجا افشا مي شود كه تهيه

كننده مستند وقتي با فرقه رجوي تماس گرفته 
مي شود  و خواستار پاسخگويي در اين مورد

آنها به وي مي گويند، اجازه پخش صدايشان را 
           پاياني اين كه، مستندسازنكته  .ندارند

 بي بي سي در اين داستان به دنبال خوراك

خود بوده و اين هدف پنهان را دنبال مي كند 
اعتقادات اسيران  كه جنگ تحميلي به ايران و

ايراني در زندان صدام را زير سوال ببرد اما در 
پر واضح است، كارنامه سياه و پر از  نهايت آنچه

 رقه رجوي آن قدر بر همگانجنايت هاي ف

آشكار بوده كه حتي رسانه اي چون بي بي سي 
 .هم به آن مي پردازد

             گاف بزرگ فرقه رجوي با انتشار نامه
به كميسر عالي حقوق بشر ملل »  نفر123« 

  نفر اسير جنگي كجا رفتند؟468آن : متحد

        به دنبال پخش يك مستند از شبكه

يزيوني بي بي سي فارسي اخيرا شبكه تلو
اسيران  در مستندي، سرنوشت اسارت دو تن از

جنگ ايران و عراق، كه گرفتار فرقه رجوي 
 .شدند را روايت كرد

تحليلي فراق، در - به گزارش پايگاه خبري
اربابان رجوي و  اين داستان فارغ از اينكه از نگاه

با تاكتيك هاي بي بي سي نقل مي شود، 
دو عضو جدا شده درباره   از زبانواقعيت هايي

مسائل دروني فرقه رجوي مطرح شد كه 
تئوريسين هاي پوشكي فرقه  موجب واكنش

 .گرديد

غالمعلي ميرزايي و ادوارد ترامادو، دو عضو 
كه بي بي سي  جدا شده از فرقه رجوي هستند

به سراغ آنها رفته و از آنها درباره مناسبات 
 . پرسدچند سوال مي دروني فرقه رجوي

اشاره به موضوعاتي چون افتادن از چاله به 
هزاران بار بهتر  سياه چاله و اينكه اسارت صدام

از اسارت در فرقه رجوي بوده، مغز پوسيده هاي 
كرد، بالفاصله با انتشار يك نامه به  فرقه را وادار

ارجاع  كميسر حقوق بشر سازمان ملل و چند
ستند كور به نامه هاي صليب سرخ، از اين م

بي سي را مزدور  اعالم برائت نموده و حتي بي
اينكه بي بي سي فارسي طبق اهداف  .بخوانند

اربابان رجوي مستند و برنامه مي سازد بر كسي 
پوشيده نيست اما در اينجا ذكر چند نكته مهم 

اول اين كه، قابل باور است در  .و ضروري است
روي  تمامي جنگ هاي دنيا مي تواند اين اتفاق

دهد كه كساني باشند در مقابل سختي هاي 
غالمعلي  اسارت تحمل نياورده و به قول

ميرزايي بر اثر خستگي و در هم شكستگي 

  وقتي فرقه رجوي

  تاب نياوردهم  را رسانه روباه پير  در افشاگري
  

  

  
  
  
  

  »  نفر123« شار نامه گاف بزرگ فرقه رجوي با انت
  :به كميسر عالي حقوق بشر ملل متحد

   نفر اسير جنگي كجا رفتند؟468 آن 
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 اردبيل استانمركز      

  

 ارسي، فرقه دجال رجوي دربي بي سي ف

واكنشي هيستريك و با انتشار نامه اي معروف 
گزارش پايگاه  به.گاف بزرگي داد»  نفر123«به 

تحليلي فراق، فرقه پوشكي رجوي در - خبري
در آن دو عضو نجات  واكنش به اين مستند كه

يافته به افشاگري هايي از مناسبات فرقه اي 
 چند سند بودند، با ارجاع كور به پرداخته

صليب سرخ، آمار واقعي جداشده هاي 
در نامه اي كه توسط  .را لو داد اسيرجنگي

نظريه پردازان پوشكي فرقه رجوي، خطاب به 
حقوق بشر تنظيم شده آمده است  كميسر عالي

  نفر از اسيران جنگ ايران و عراق به123كه ما 

ميل خود به فرقه پيوستيم، در فرقه مانده ايم و 
تواند صحت آن را  ه اي بخواهد ميهر نمايند

البته كيست كه از شيوه هاي ! بررسي كند
اعتراف هاي اجباري و زير  امضاهاي جعلي،

رجوي خبر نداشته باشد اما شكنجه در فرقه 
اساسي ما اينجاست؛ در همان سندي  سئوال هاي

كه  كه خودتان منتشر كرديد اسامي اسراي جنگي
 نوشته شده، آن  نفر591به فرقه پيوسته بودند 

ها كي رفتند؟ چرا   نفر پس كجا هستند؟ آن468
آن همه نيرو بالفاصله پس از خروج مزدور شدند؟ 

مزدور پرورش مي داديد يا يكباره  يعني شما
 تبديل به جاسوس و مزدور شدند؟ مغز پوسيده

هاي فرقه تان چگونه به فكر تاكتيك مزدور 
 اين ها افتادند؟ خواندن بي بي سي، ارباب رجوي

كه همه طرف شما بودند؟ شما كه توانايي 
خودتان را نداريد و آن ها نيز به  نگهداري نيروهاي

نهايت  ماهيت كثيفتان پي برده و نجات يافتند در
 چه غلطي مي خواهيد بكنيد؟
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گويي كه  .تمام تار و پودش وارد مي نمايند
گفتن كلمه اسير جنگي، به مثابه پرتاب كردن 

. به ته دره مي باشد طرف مقابل از باالي كوه
انگاري كه وقتي مي گويي تو اسير جنگي 

بايد اقدام به خودكشي كرده  بودي، طرف مقابل
 اين نوع! و از زندگي سير شود و قِص علي ذلك

صيت تشكيالتي دارد، چه كساني كه كاركرد خا
مي برند  همين االن در تشكيالت رجوي به سر

و چه كساني كه زماني در داخل تشكيالت 
 .رجوي بودند

كاركرد دوم براي افراد بيرون تشكيالت  - 2
فرقه رجوي كه  مي باشد، به ويژه براي هواداران

خودشان را در دام رجوي انداخته و آنان نيز به 
 خواسته هاي شيطاني رجوي  نوعي درگير

 اين افراد با شنيدن واژه اسيران درهم. شده اند

شكسته بايد اين گونه فكر كنند كه افراد افشاگر 
لحاظ روحي  عليه رجوي كساني هستند كه به

و جسمي آسيب هاي جدي ديده اند و اكنون 
سازمان تروريستي اش  با ضربه زدن به رجوي و

ليه كرده و از قصد دارند كه خودشان را تخ
كرشان در دوران وارده بر پي شدت آسيب هاي

اما دوستان، هدف اصلي از اين  . اسارت بكاهند
 حقايقي   مزخرفات رجوي ساخته پوشاندن

توسط جدا شده ها بيان مي گردد،  است كه
 قصد دارند اين حقايق را كم رنگ كرده و از

در ابتداي   چنانچه  .ارزش واقعي آن بكاهند
فتم بعد از افشاگري هايي كه برخي عرايضم گ
انجام دادند، دستگاه تبليغاتي  جداشدگان

 رجوي به صحنه آمد و به زعم خودش با به

كارگيري اين واژه تالش كرد كه از شدت 
به  لذا با. افشاگري هاي انجام شده بكاهد

كارگيري واژه اسيران در هم شكسته خواستند 
ه گويا اين اينك غافل از. كه خود را تسكين دهند

واژه، سوپاپ اطمينان فرقه رجوي بوده و تخليه 
دهد، و يا به مثابه پادزهر عمل  فشار انجام مي

ولي ديگر دير شده بود و موجي از   .مي كند
افتاد،  مطالب و مقاالت و موضعگيري ها به راه

آنقدر كه اين موضوع تبديل به يك موضوع 

      ترين پاي يكي از معروف. جهاني گشت
شبكه هاي تلويزيوني جهان به ميان كشيده 

 !سي جهاني شد، تلويزيون بين المللي بي بي

 برنامه هاي ويژه و گزارشاتي كه   يكي از
مصاحبه  بسيار هم مورد استقبال قرار گرفت

غالمعلي ميرزايي بود كه با بخش فارسي 
ميرزائي . گرفته بود تلويزيون بي بي سي انجام
 محدوديت هاي به بخش بسيار بزرگي از

سازمان تروريستي رجوي  موجود در داخل
او نشان داد كه دنياي بيرون وقعي . اشاره كرد
هاي مزخرف رجوي و دستگاه دروغ  به حرف

پراكني وي نمي گذارد و دنبال حقايق گم 
دوستان و تمام ! مالحظه دوستانه .است گشته

 كساني كه روزگاري در اردوگاه اسراي جنگي

 فرقه رجوي پيوستيد، بايد   هبوديد و بعد ب
هاي زرين  بدانيد كه دوران اسارت يكي از برگ

زندگي مان بوده و باعث غرور و افتخار است 
مردم عزيز كشورمان  زيرا به خاطر وطن خود و

هر . دردهاي دوران اسارت را به جان خريديم
بيراهه كشيده شده و فريب  چند بعدا به

ن طاليي مان خورديم ولي اين از ارزش آن دورا
رجوي و همه دستگاه تروريستي . كند كم نمي

 آنان چون توان حذف فيزيكي مخالفين خود را

 تمام   ندارند دست به ترور شخصيت مي زنند،
منفي جلوه  تالششان اين است كه مثبت ما را

بدهند، تمام هم و غمشان اين است كه نقطه 
و به همگان همين  قوت ما را ضعف تلقي كنند

اگر من و ما ساكت بنشينيم و . ت كنندرا ثاب
اين خصوص نداشته باشيم  موضع مشخصي در

شايدكه صحنه آن طور كه آنان مي خواهند 
چند كه حتما كساني هستند  هر. پيش برود

 كه اجازه اين بي شرافتي را به رجوي و دستگاه

تبليغاتي او نخواهند داد زيرا زدن بانك هر 
باند  سطانسان با شَرف و با شخصيت تو

جنايتكار رجوي يكي از حربه هاي دزدان سر 
حواسمان نباشد  گردنه رجوي مي باشد و اگر

آنان از غافلگيري ما سوء استفاده كرده و به 
 .رسند اهداف كثيفشان مي

 

برخي از جداشدگاني كه عليه مريم  :فراق
 رجوي و سازمان جنايتكارش افشاگري كرده و

لب به سخن گشودند، زير آماج تهمت ها و 
تبهكار  افتراعات و توهين ها از طرف فرقه

  . رجوي قرار گرفتند
ستگاه  در اين بين مشاهده كرديم كه د

سخنگويان هذل سازمان رجوي كه  تبليغاتي و
  از واژه  صدايشان همانند شغاالن مي ماند،

بسيار اسم برده » اسير و اسيران درهم شكسته«
كساني وارد   با اين واژه ضربه بهمي خواهدو 
د كه روزگاري تحت اسارت دشمن بعثي كن

نزد فرقه رجوي رفته  بودند و از بد روزگار به
عدها نيز از اين باند آدم كش جدا شده بودند و ب

 . زندگي شخصي خود رفته بودند و پي

هم شكسته در  كار گيري واژه اسيران دره ب
        ديدگاه ارتجاعي و پليد رجوي و افكار و 

 :انديشه هاي كهنه آنان دو نوع كاركرد دارد

اول اين كه مي خواهند از ضرباتي كه در - 1
زماني در  ني كهاين مدت از طرف جدا شدگا

اسارت عراقي ها بودند و هم اكنون عليه رجوي 
زنند بكاهند، و در خيال  دست به افشاگري مي

باطل خودشان با به كارگيري اين واژه، زهرشان 
گويا كه وقتي به طرف . طرف مقابل بريزند را به

از  مي گويي كه تو زماني اسير جنگي بودي
به شخصيت او به شدت كاسته شده و ضربه 
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اين اعضاي سابق، زندگي يك عضو معمولي 
شكنجه رواني و  وار توأم با منافقين را كابوس

انويا، جدايي اجباري از خانواده و جسمي، پار
به برخي از . اند توصيف كرده تلقين ايدئولوژيك

اعضاي زن منافقين دستور داده شده تا رحم 
را با عمل جراحي بردارند تا تعهد خود را  خود

حكايت از  ها روايات آن. به سازمان ثابت كنند
ها سال است  سازماني وحشي دارد كه ده

داري جسمي و  برده لتهزاران نفر را در حا
رواني نگه داشته؛ سازماني كه در انحرافي آشكار 

اي مرموز و  سياسي، به فرقه از جنبشي
وحشتناك تبديل شد كه تحت انقياد كامل 

 از   .قدرت مطلقه قرار دارد رهبري صاحب
جمله جداشدگان از فرقه رجوي كه 

اند،  كرده پژوهشگران اينترسپت با او گفتگو
 يكي از فرماندهان و عضو سابق بتول سلطاني

اين شورا بر كارهاي . است شوراي عالي منافقين
تمام كساني كه در اردوگاه اشرف زندگي 

توانستند  ها مي كنترل داشت و آن كردند، مي
 عليه كساني كه اقدامي در مخالفت با رجوي

دهند، حكم به طرد، انزوا و حبس  انجام مي
اين شورا  اني،هرچند، به گفته سلط. صادر كنند

اي بود براي  تنها جنبه نمايشي داشت و وسيله
منظور كنترل بيشتر بر  به استفاده از زنان

مرداني كه ممكن بود رقيب مسعود رجوي در 
به اعتقاد سلطاني، آنچه كه . شوند گروهك
 رسد، يافتن زنان در سازمان به نظر مي قدرت

زعم  بيشتر ناظر بر سركوب مرداني است كه به
تري  جدي عود رجوي و اطرافيانش تهديدمس

تا   به نوشته بنياد هابيليان،   .شوند تلقي مي
 كنون چندين گزارش از سوي مؤسسات بين

بشر در مورد رفتار  المللي فعال در حوزه حقوق
اعضايش در  غير انساني گروهك منافقين با

گونه اين سازمان منتشر  عراق و ماهيت فرقه
 2009گزارش سال  مؤسسه رند در. شده است

خود از پادگان اشرف، كمپ سابق منافقين در 
از قبيل طالق اجباري، جدا  عراق، به مواردي

ها از يكديگر، جداكردن  كردن اعضاي خانواده
هاي  از هم، ممانعت از مالقات خانواده دوستان

اشاره كرده  ها و كنترل شديد اذهان اعضا با آن
 در بشر نيز سازمان ديدبان حقوق. بود
موضوع از   در گزارشي با هيمن2005سال

بشر در پادگان اشرف  موارد جدي نقض حقوق
 1991گزارش از سال  طبق اين. خبر داده بود

، سال سقوط صدام، فجايعي نظير 2003   تا
طوالني مدت از  شكنجه و محروميت

هاي فردي در كمپ منافقين مرسوم بوده  آزادي
 .است

  

گزارش پژوهشگران مؤسسه اينترسپت 
 ازدهد كه فرقه رجوي بسياري  نشان مي

نيست و شكنجه  اعضاي خود را زنداني، سربه
توان به  مي كرده است؛ از جمله اين اقدامات

ها تن از زنان سازمان به برقراري  مجبوركردن ده
سازي پزشكي  رجوي و عقيم رابطه جنسي با
 .خود اشاره كرد

تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري
ديدبان  حدود دو دهه پس از انتشار گزارش

بشر و مؤسسه رند درباره وضعيت اعضاي  حقوق
مؤسسه ديگر  منافقين در كمپ اشرف، يك

آمريكايي گزارش مفصلي را درباره كيفيت 
فرقه رجوي منتشر  روابط و مناسبات در درون

گر انزواي اعضاي  كرده است؛ گزارشي كه روايت
ها  در دنيايي ناآشنا و تالش آن جداشده از فرقه

 هاي زندگي قبلي كردن دوباره تكه براي جمع

 .خود است

براي تهيه اين گزارش كه تا به امروز  
درون  ترين گزارش از كيفيت زندگي در جامع

آيد، دو  فرقه رجوي و خارج از آن به حساب مي
هاي  اينترسپت به نام نفر از پژوهشگران مؤسسه
هايي را با   كول مالقاتمرتضي حسين و متيو

اعضاي جداشده منافقين، ازجمله  پنج نفر از
و  اند تعدادي از كادر ارشد اين فرقه ترتيب داده

ها درباره رفتار منافقين  ها با آن طي اين مالقات
شرايط سركوبگرايانه حاكم  دار و با اعضاي زاويه

 .اند در اردوگاه اشرف گفتگو كرده
كه فرقه رجوي دهد  اين گزارش نشان مي 

نيست و  سربه بسياري از اعضاي خود را زنداني،
ازجمله اين اقدامات . شكنجه كرده است

ها تن از زنان سازمان  ده توان به مجبوركردن مي
سازي  به برقراري رابطه جنسي با رجوي و عقيم

در گزارش اينترسپت . خود اشاره كرد پزشكي
 جداشدگان از سازمان براي بيان: آمده است

هايي كه در سازمان متحمل شدند، طنز  سختي
تنها افرادي  گويند برند و مي كار مي تلخي را به

اند را  ها متحمل شده توانند رنجي كه آن مي
 .سابقاً عضو آن بوده باشند درك كنند كه خود

   كردعنوانته از زندان رجويِ جالد ، عضو نجات ياف»بخشعلي عليزاده«

  اسارت در زندان صدام و در راه خدمت به ميهن

  يكي از نقاط قوت ماست

  

   فرقه رجويكيفيت زندگي دراز پژوهشي  مؤسسه جامع يكروايت 

   بسياري از اعضاي خود را زنداني كهايفرقه 

   شكنجه كرده استنيست و سربه 
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گويي كه  .تمام تار و پودش وارد مي نمايند
گفتن كلمه اسير جنگي، به مثابه پرتاب كردن 

. به ته دره مي باشد طرف مقابل از باالي كوه
انگاري كه وقتي مي گويي تو اسير جنگي 

بايد اقدام به خودكشي كرده  بودي، طرف مقابل
 اين نوع! و از زندگي سير شود و قِص علي ذلك

صيت تشكيالتي دارد، چه كساني كه كاركرد خا
مي برند  همين االن در تشكيالت رجوي به سر

و چه كساني كه زماني در داخل تشكيالت 
 .رجوي بودند

كاركرد دوم براي افراد بيرون تشكيالت  - 2
فرقه رجوي كه  مي باشد، به ويژه براي هواداران

خودشان را در دام رجوي انداخته و آنان نيز به 
 خواسته هاي شيطاني رجوي  نوعي درگير

 اين افراد با شنيدن واژه اسيران درهم. شده اند

شكسته بايد اين گونه فكر كنند كه افراد افشاگر 
لحاظ روحي  عليه رجوي كساني هستند كه به

و جسمي آسيب هاي جدي ديده اند و اكنون 
سازمان تروريستي اش  با ضربه زدن به رجوي و

ليه كرده و از قصد دارند كه خودشان را تخ
كرشان در دوران وارده بر پي شدت آسيب هاي

اما دوستان، هدف اصلي از اين  . اسارت بكاهند
 حقايقي   مزخرفات رجوي ساخته پوشاندن

توسط جدا شده ها بيان مي گردد،  است كه
 قصد دارند اين حقايق را كم رنگ كرده و از

در ابتداي   چنانچه  .ارزش واقعي آن بكاهند
فتم بعد از افشاگري هايي كه برخي عرايضم گ
انجام دادند، دستگاه تبليغاتي  جداشدگان

 رجوي به صحنه آمد و به زعم خودش با به

كارگيري اين واژه تالش كرد كه از شدت 
به  لذا با. افشاگري هاي انجام شده بكاهد

كارگيري واژه اسيران در هم شكسته خواستند 
ه گويا اين اينك غافل از. كه خود را تسكين دهند

واژه، سوپاپ اطمينان فرقه رجوي بوده و تخليه 
دهد، و يا به مثابه پادزهر عمل  فشار انجام مي

ولي ديگر دير شده بود و موجي از   .مي كند
افتاد،  مطالب و مقاالت و موضعگيري ها به راه

آنقدر كه اين موضوع تبديل به يك موضوع 

      ترين پاي يكي از معروف. جهاني گشت
شبكه هاي تلويزيوني جهان به ميان كشيده 

 !سي جهاني شد، تلويزيون بين المللي بي بي

 برنامه هاي ويژه و گزارشاتي كه   يكي از
مصاحبه  بسيار هم مورد استقبال قرار گرفت

غالمعلي ميرزايي بود كه با بخش فارسي 
ميرزائي . گرفته بود تلويزيون بي بي سي انجام
 محدوديت هاي به بخش بسيار بزرگي از

سازمان تروريستي رجوي  موجود در داخل
او نشان داد كه دنياي بيرون وقعي . اشاره كرد
هاي مزخرف رجوي و دستگاه دروغ  به حرف

پراكني وي نمي گذارد و دنبال حقايق گم 
دوستان و تمام ! مالحظه دوستانه .است گشته

 كساني كه روزگاري در اردوگاه اسراي جنگي

 فرقه رجوي پيوستيد، بايد   هبوديد و بعد ب
هاي زرين  بدانيد كه دوران اسارت يكي از برگ

زندگي مان بوده و باعث غرور و افتخار است 
مردم عزيز كشورمان  زيرا به خاطر وطن خود و

هر . دردهاي دوران اسارت را به جان خريديم
بيراهه كشيده شده و فريب  چند بعدا به

ن طاليي مان خورديم ولي اين از ارزش آن دورا
رجوي و همه دستگاه تروريستي . كند كم نمي

 آنان چون توان حذف فيزيكي مخالفين خود را

 تمام   ندارند دست به ترور شخصيت مي زنند،
منفي جلوه  تالششان اين است كه مثبت ما را

بدهند، تمام هم و غمشان اين است كه نقطه 
و به همگان همين  قوت ما را ضعف تلقي كنند

اگر من و ما ساكت بنشينيم و . ت كنندرا ثاب
اين خصوص نداشته باشيم  موضع مشخصي در

شايدكه صحنه آن طور كه آنان مي خواهند 
چند كه حتما كساني هستند  هر. پيش برود

 كه اجازه اين بي شرافتي را به رجوي و دستگاه

تبليغاتي او نخواهند داد زيرا زدن بانك هر 
باند  سطانسان با شَرف و با شخصيت تو

جنايتكار رجوي يكي از حربه هاي دزدان سر 
حواسمان نباشد  گردنه رجوي مي باشد و اگر

آنان از غافلگيري ما سوء استفاده كرده و به 
 .رسند اهداف كثيفشان مي

 

برخي از جداشدگاني كه عليه مريم  :فراق
 رجوي و سازمان جنايتكارش افشاگري كرده و

لب به سخن گشودند، زير آماج تهمت ها و 
تبهكار  افتراعات و توهين ها از طرف فرقه

  . رجوي قرار گرفتند
ستگاه  در اين بين مشاهده كرديم كه د

سخنگويان هذل سازمان رجوي كه  تبليغاتي و
  از واژه  صدايشان همانند شغاالن مي ماند،

بسيار اسم برده » اسير و اسيران درهم شكسته«
كساني وارد   با اين واژه ضربه بهمي خواهدو 
د كه روزگاري تحت اسارت دشمن بعثي كن

نزد فرقه رجوي رفته  بودند و از بد روزگار به
عدها نيز از اين باند آدم كش جدا شده بودند و ب

 . زندگي شخصي خود رفته بودند و پي

هم شكسته در  كار گيري واژه اسيران دره ب
        ديدگاه ارتجاعي و پليد رجوي و افكار و 

 :انديشه هاي كهنه آنان دو نوع كاركرد دارد

اول اين كه مي خواهند از ضرباتي كه در - 1
زماني در  ني كهاين مدت از طرف جدا شدگا

اسارت عراقي ها بودند و هم اكنون عليه رجوي 
زنند بكاهند، و در خيال  دست به افشاگري مي

باطل خودشان با به كارگيري اين واژه، زهرشان 
گويا كه وقتي به طرف . طرف مقابل بريزند را به

از  مي گويي كه تو زماني اسير جنگي بودي
به شخصيت او به شدت كاسته شده و ضربه 
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اين اعضاي سابق، زندگي يك عضو معمولي 
شكنجه رواني و  وار توأم با منافقين را كابوس

انويا، جدايي اجباري از خانواده و جسمي، پار
به برخي از . اند توصيف كرده تلقين ايدئولوژيك

اعضاي زن منافقين دستور داده شده تا رحم 
را با عمل جراحي بردارند تا تعهد خود را  خود

حكايت از  ها روايات آن. به سازمان ثابت كنند
ها سال است  سازماني وحشي دارد كه ده

داري جسمي و  برده لتهزاران نفر را در حا
رواني نگه داشته؛ سازماني كه در انحرافي آشكار 

اي مرموز و  سياسي، به فرقه از جنبشي
وحشتناك تبديل شد كه تحت انقياد كامل 

 از   .قدرت مطلقه قرار دارد رهبري صاحب
جمله جداشدگان از فرقه رجوي كه 

اند،  كرده پژوهشگران اينترسپت با او گفتگو
 يكي از فرماندهان و عضو سابق بتول سلطاني

اين شورا بر كارهاي . است شوراي عالي منافقين
تمام كساني كه در اردوگاه اشرف زندگي 

توانستند  ها مي كنترل داشت و آن كردند، مي
 عليه كساني كه اقدامي در مخالفت با رجوي

دهند، حكم به طرد، انزوا و حبس  انجام مي
اين شورا  اني،هرچند، به گفته سلط. صادر كنند

اي بود براي  تنها جنبه نمايشي داشت و وسيله
منظور كنترل بيشتر بر  به استفاده از زنان

مرداني كه ممكن بود رقيب مسعود رجوي در 
به اعتقاد سلطاني، آنچه كه . شوند گروهك
 رسد، يافتن زنان در سازمان به نظر مي قدرت

زعم  بيشتر ناظر بر سركوب مرداني است كه به
تري  جدي عود رجوي و اطرافيانش تهديدمس

تا   به نوشته بنياد هابيليان،   .شوند تلقي مي
 كنون چندين گزارش از سوي مؤسسات بين

بشر در مورد رفتار  المللي فعال در حوزه حقوق
اعضايش در  غير انساني گروهك منافقين با

گونه اين سازمان منتشر  عراق و ماهيت فرقه
 2009گزارش سال  مؤسسه رند در. شده است

خود از پادگان اشرف، كمپ سابق منافقين در 
از قبيل طالق اجباري، جدا  عراق، به مواردي

ها از يكديگر، جداكردن  كردن اعضاي خانواده
هاي  از هم، ممانعت از مالقات خانواده دوستان

اشاره كرده  ها و كنترل شديد اذهان اعضا با آن
 در بشر نيز سازمان ديدبان حقوق. بود
موضوع از   در گزارشي با هيمن2005سال

بشر در پادگان اشرف  موارد جدي نقض حقوق
 1991گزارش از سال  طبق اين. خبر داده بود

، سال سقوط صدام، فجايعي نظير 2003   تا
طوالني مدت از  شكنجه و محروميت

هاي فردي در كمپ منافقين مرسوم بوده  آزادي
 .است

  

گزارش پژوهشگران مؤسسه اينترسپت 
 ازدهد كه فرقه رجوي بسياري  نشان مي

نيست و شكنجه  اعضاي خود را زنداني، سربه
توان به  مي كرده است؛ از جمله اين اقدامات

ها تن از زنان سازمان به برقراري  مجبوركردن ده
سازي پزشكي  رجوي و عقيم رابطه جنسي با
 .خود اشاره كرد

تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري
ديدبان  حدود دو دهه پس از انتشار گزارش

بشر و مؤسسه رند درباره وضعيت اعضاي  حقوق
مؤسسه ديگر  منافقين در كمپ اشرف، يك

آمريكايي گزارش مفصلي را درباره كيفيت 
فرقه رجوي منتشر  روابط و مناسبات در درون

گر انزواي اعضاي  كرده است؛ گزارشي كه روايت
ها  در دنيايي ناآشنا و تالش آن جداشده از فرقه

 هاي زندگي قبلي كردن دوباره تكه براي جمع

 .خود است

براي تهيه اين گزارش كه تا به امروز  
درون  ترين گزارش از كيفيت زندگي در جامع

آيد، دو  فرقه رجوي و خارج از آن به حساب مي
هاي  اينترسپت به نام نفر از پژوهشگران مؤسسه
هايي را با   كول مالقاتمرتضي حسين و متيو

اعضاي جداشده منافقين، ازجمله  پنج نفر از
و  اند تعدادي از كادر ارشد اين فرقه ترتيب داده

ها درباره رفتار منافقين  ها با آن طي اين مالقات
شرايط سركوبگرايانه حاكم  دار و با اعضاي زاويه

 .اند در اردوگاه اشرف گفتگو كرده
كه فرقه رجوي دهد  اين گزارش نشان مي 

نيست و  سربه بسياري از اعضاي خود را زنداني،
ازجمله اين اقدامات . شكنجه كرده است

ها تن از زنان سازمان  ده توان به مجبوركردن مي
سازي  به برقراري رابطه جنسي با رجوي و عقيم

در گزارش اينترسپت . خود اشاره كرد پزشكي
 جداشدگان از سازمان براي بيان: آمده است

هايي كه در سازمان متحمل شدند، طنز  سختي
تنها افرادي  گويند برند و مي كار مي تلخي را به

اند را  ها متحمل شده توانند رنجي كه آن مي
 .سابقاً عضو آن بوده باشند درك كنند كه خود

   كردعنوانته از زندان رجويِ جالد ، عضو نجات ياف»بخشعلي عليزاده«

  اسارت در زندان صدام و در راه خدمت به ميهن

  يكي از نقاط قوت ماست

  

   فرقه رجويكيفيت زندگي دراز پژوهشي  مؤسسه جامع يكروايت 

   بسياري از اعضاي خود را زنداني كهايفرقه 

   شكنجه كرده استنيست و سربه 
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به چاهي  نبينند كه از يك چاهي درآمده و
 .بزرگتر مي افتند

          بعد در اين مستند آشكار مي شود، 
 خانواده هاي اسيران فرقه رجوي كه در

د مقابل اردوگاه اشرف جستجوي عزيزان خو
فقط يك  حاضر شده بودند و با چشماني اشكبار

لحظه ديدار مي خواستند چگونه با دروغ 
دشمن به  پردازي هاي فرقه، عامل نفوذي و

همسر غالمعلي . اسيران فرقه معرفي شدند
ميرزايي با چشماني پر از خون و اشكبار 

وي مي شود اما سران كثيف  خواستار مالقات با
 رجوي، ميرزايي را وادار مي كنند خانواده فرقه
وضعيت زندان و ضوابط فرقه .را نفي كند خود

 اي در اين مستند، آنجا افشا مي شود كه تهيه

كننده مستند وقتي با فرقه رجوي تماس گرفته 
مي شود  و خواستار پاسخگويي در اين مورد

آنها به وي مي گويند، اجازه پخش صدايشان را 
           پاياني اين كه، مستندسازنكته  .ندارند

 بي بي سي در اين داستان به دنبال خوراك

خود بوده و اين هدف پنهان را دنبال مي كند 
اعتقادات اسيران  كه جنگ تحميلي به ايران و

ايراني در زندان صدام را زير سوال ببرد اما در 
پر واضح است، كارنامه سياه و پر از  نهايت آنچه

 رقه رجوي آن قدر بر همگانجنايت هاي ف

آشكار بوده كه حتي رسانه اي چون بي بي سي 
 .هم به آن مي پردازد

             گاف بزرگ فرقه رجوي با انتشار نامه
به كميسر عالي حقوق بشر ملل »  نفر123« 

  نفر اسير جنگي كجا رفتند؟468آن : متحد

        به دنبال پخش يك مستند از شبكه

يزيوني بي بي سي فارسي اخيرا شبكه تلو
اسيران  در مستندي، سرنوشت اسارت دو تن از

جنگ ايران و عراق، كه گرفتار فرقه رجوي 
 .شدند را روايت كرد

تحليلي فراق، در - به گزارش پايگاه خبري
اربابان رجوي و  اين داستان فارغ از اينكه از نگاه

با تاكتيك هاي بي بي سي نقل مي شود، 
دو عضو جدا شده درباره   از زبانواقعيت هايي

مسائل دروني فرقه رجوي مطرح شد كه 
تئوريسين هاي پوشكي فرقه  موجب واكنش

 .گرديد

غالمعلي ميرزايي و ادوارد ترامادو، دو عضو 
كه بي بي سي  جدا شده از فرقه رجوي هستند

به سراغ آنها رفته و از آنها درباره مناسبات 
 . پرسدچند سوال مي دروني فرقه رجوي

اشاره به موضوعاتي چون افتادن از چاله به 
هزاران بار بهتر  سياه چاله و اينكه اسارت صدام

از اسارت در فرقه رجوي بوده، مغز پوسيده هاي 
كرد، بالفاصله با انتشار يك نامه به  فرقه را وادار

ارجاع  كميسر حقوق بشر سازمان ملل و چند
ستند كور به نامه هاي صليب سرخ، از اين م

بي سي را مزدور  اعالم برائت نموده و حتي بي
اينكه بي بي سي فارسي طبق اهداف  .بخوانند

اربابان رجوي مستند و برنامه مي سازد بر كسي 
پوشيده نيست اما در اينجا ذكر چند نكته مهم 

اول اين كه، قابل باور است در  .و ضروري است
روي  تمامي جنگ هاي دنيا مي تواند اين اتفاق

دهد كه كساني باشند در مقابل سختي هاي 
غالمعلي  اسارت تحمل نياورده و به قول

ميرزايي بر اثر خستگي و در هم شكستگي 

  وقتي فرقه رجوي

  تاب نياوردهم  را رسانه روباه پير  در افشاگري
  

  

  
  
  
  

  »  نفر123« شار نامه گاف بزرگ فرقه رجوي با انت
  :به كميسر عالي حقوق بشر ملل متحد

   نفر اسير جنگي كجا رفتند؟468 آن 
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 اردبيل استانمركز      

  

 ارسي، فرقه دجال رجوي دربي بي سي ف

واكنشي هيستريك و با انتشار نامه اي معروف 
گزارش پايگاه  به.گاف بزرگي داد»  نفر123«به 

تحليلي فراق، فرقه پوشكي رجوي در - خبري
در آن دو عضو نجات  واكنش به اين مستند كه

يافته به افشاگري هايي از مناسبات فرقه اي 
 چند سند بودند، با ارجاع كور به پرداخته

صليب سرخ، آمار واقعي جداشده هاي 
در نامه اي كه توسط  .را لو داد اسيرجنگي

نظريه پردازان پوشكي فرقه رجوي، خطاب به 
حقوق بشر تنظيم شده آمده است  كميسر عالي

  نفر از اسيران جنگ ايران و عراق به123كه ما 

ميل خود به فرقه پيوستيم، در فرقه مانده ايم و 
تواند صحت آن را  ه اي بخواهد ميهر نمايند

البته كيست كه از شيوه هاي ! بررسي كند
اعتراف هاي اجباري و زير  امضاهاي جعلي،

رجوي خبر نداشته باشد اما شكنجه در فرقه 
اساسي ما اينجاست؛ در همان سندي  سئوال هاي

كه  كه خودتان منتشر كرديد اسامي اسراي جنگي
 نوشته شده، آن  نفر591به فرقه پيوسته بودند 

ها كي رفتند؟ چرا   نفر پس كجا هستند؟ آن468
آن همه نيرو بالفاصله پس از خروج مزدور شدند؟ 

مزدور پرورش مي داديد يا يكباره  يعني شما
 تبديل به جاسوس و مزدور شدند؟ مغز پوسيده

هاي فرقه تان چگونه به فكر تاكتيك مزدور 
 اين ها افتادند؟ خواندن بي بي سي، ارباب رجوي

كه همه طرف شما بودند؟ شما كه توانايي 
خودتان را نداريد و آن ها نيز به  نگهداري نيروهاي

نهايت  ماهيت كثيفتان پي برده و نجات يافتند در
 چه غلطي مي خواهيد بكنيد؟
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  .صورت هرگز آنان را نخواهند بخشيد
خانواده ها از يك طرف با شنيدن صداي 

     خود به وجد آمده و هيجان زدهعزيزان 
مي شدند و از طرف ديگر مي پرسيدند كه اگر 
امكان تماس وجود دارد چه مانعي بر سر 
     راهشان هست كه تماس نمي گيرند و
خانواده هاي خود را خوشحال نمي كنند و از 
نگراني بيرون نمي آورند، و چرا حاال كه دست 

ند اين امكان فراهم به فعاليت گسترده زده ا
  .شده است

در گزارشات اكثر خانواده ها آمده است كه 
عزيزانشان به شدت عصبي بوده و فضاي راحتي 
نداشتند و حتي با لحني تهديد آميز بعد از 
ساليان با خانواده خود برخورد مي نمودند و 
طوري رفتار مي كردند كه گويي به غير از 

نيا وجود انجمن نجات هيچ مشكل ديگري در د
  .ندارد

جالب تر اينكه در بعضي موارد فرد ثالثي از 
جانب عضو سازمان با خانواده او تماس گرفته و 

همان تكاليف را براي آنان مشخص كرده است 
كه برخورد خانواده ها به اين صورت بوده كه 
اگر كسي مي تواند از آلباني مستقيما تماس 

  .ن باشدبگيرد چرا نمي تواند آن فرد فرزند آنا
واقعيت اين است كه فضاي پويش طومار 
خانواده ها و سيل نامه هاي ارسالي به ادي راما 
نخست وزير آلباني، كه از نظر خانواده ها دولت 
    وي مسئول مجاهدين خلق در حال حاضر 
مي باشد، به ميان اعضا و هواداران فرقه رجوي 
     در آلباني و ديگر كشورها رفته و جو
مسئله داري موجود در داخل سازمان را تشديد 

بسياري از هواداران سازمان حتي  .نموده است
در اروپا از مسئولين فرقه سؤال مي كنند كه 
براستي يك تماس تلفني با خانواده و دادن خبر 
سالمتي يا حتي ديدار با خانواده در آلباني چه 
مشكلي ايجاد مي كند كه سازمان اين ميزان 

يت روي آن نشان مي دهد و مادران و حساس
پدران سالخورده را جاسوس و مزدور و 

  .تروريست مي خواند
  

  ৷ ابراهيم خدابنده
  انجمن نجات مركز تهران

  
بر اساس گزارشات متعددي كه از چندين 
استان و از جانب خانواده هاي اعضاي گرفتار در 
فرقه تروريستي رجوي در آلباني به دست ما 
رسيده است، برخي از اعضا با خانواده هاي خود 

نان را از هرگونه ارتباط با تماس گرفته و آ
انجمن نجات برحذر داشته و حتي گستاخانه و 
خام خياالنه دعوت به همكاري آنهم از نوع 

  .جاسوسي نموده اند
افراد در اين تماس ها از يك طرف تالش 
داشتند وانمود كنند كه شرايط زندگي شان در 
اردوگاه مجاهدين خلق در آلباني بسيار مطلوب 

 و كامال از وضعيت خود راضي و ايده آل است
هستند و از طرف ديگر سعي مي نمودند 
همكاري با انجمن نجات را خيانت جلوه داده و 
حتي بازخواست مي كردند كه مبادا طومار 
انجمن نجات را امضا كرده باشند چون در اين 

88  5  

   فرقه تروريستي رجوي اتاق فكراقدام گستاخانه 
  خانواده هادر مقابل پويش 

  
 

 ৷ثريا عبداللهي 
  مادر يكي از اسيران فرقه رجوي

  
  

نمايش مجازي فرقه تروريستي رجوي 
چندي پيش در آلباني برگزار شد و  هم زمان 

ايران « سعودي _شبكه صهيونيستي
به صورت زنده آن را پوشش » اينترنشنال

  .اي داد رسانه
تحليلي فراق، در - ريبه گزارش پايگاه خب

شوي امسال بيش از هر چيزي، عدم استقبال از 
آن و كمي جمعيت در محل برگزاري آن مورد 

هاي اجتماعي قرارگرفت و باعث  توجه شبكه
شد كه بيشتر به تمسخر و كنايه نسبت به 

  .برگزاري اين مراسم بپردازند
پس از آن هم اين همه تغيير رنگ، 

دي كه روزگاري دوگانگي و سرافكندگي افرا
تنها دست مايه و افتخار آنان مبارزه با آمريكا 
بود، بيشتر برجسته شد كه اكنون به مزدوران 

 آمريكايي -  عربي–درجه يك، خط عبري 
    تبديل شده اند و بدون اجازه آنان آب هم

  .نمي توانند بخورند
مريم (مثل هميشه اين عجوزه بدبخت هم 

 اردبيل استانمركز      اردبيل استانمركز      

 

 

نمي آيد ولي به فرموده، نمايشات مبتذل حقوق 
  .بشري اجرا مي كنيد

    بايد به مريم رجوي گفت اگر راست 
مي گوييد و قادر به ارتباط با سه هزار نقطه 

با خانواده هايشان هستيد بگذاريد فرزندان ما 
تماس بگيرند و سالمي كنند و ما از احوال آنان 

  .با خبر شويم
من در همين جا در مقام يك مادر از تمام 
مجامع حقوق بشري، از كميته حقوق بشر 
سازمان ملل و از دولت آلباني مي خواهم كه 
سركردگان اين فرقه غيرقانوني را ملزم به پاسخ 

     و ديدار گويي كنند و امكانات تماس
خانواده هاي دردمندي كه سالها در فراق 
عزيزانشان هستند را برقرار كنند و خود را در 

  .جرم و گناهان اين فرقه شريك نكنند
ظاهرا هم مريم عجوزه و ساير سركردگان از 

حداقل شما مجامع ! خود اجازه و قدرتي ندارند
بين المللي از جمله كميته بين المللي صليب 

و كميسارياي عالي سازمان ملل در امور سرخ 
پناهندگان كه به قصد رهايي و فراهم كردن 
تسهيالت زندگي فرزندان ما را به آلباني برديد 
به  قول خود عمل كنيد و ارتباط آنها را با 

  .خانواده ها برقرار كنيد
  

  

د  اريدنقطه  3000 توانايي ارتباط بااگر 
  ! نه اعضاي خوديخانواده هاچرا با 

   را ملزم به پاسخ گويي كنند فرقه رجويسركردگان ي،  حقوق بشرمجامع
  
 

ي هاي مهوع با دروغگويي و خودنماي) وي
بايد . خويش بيشتر مورد انزجار قرار گرفت

گفت تجليل از مصدق و بزرگان تاريخ ايران كه  
افتخارشان مبارزه با امپرياليسم و آمريكا بوده 
لقمه بزرگتر از دهان گشاد شما بدبخت هاي 

  .جيره و مواجب بگير است

رج

فرقه منحوس و نجس با  وقاحت و پررويي 
 با بيش از سه  هزار تمام اعالم مي كند كه

نقطه جهان توانستيم ارتباط برقرار كنيم در 
حالي كه صدها خانواده، از جمله مادران و 
پدران دردمند سالخورده سالها در فراق و انتظار 
يك تماس و ديدار و حتي چند دقيقه تماس 

  .تلفني مي سوزند و مي سازند
    اين خيانت و نابكاري و اين هرزه 

ي يك فرقه از خدا بي خبر و وطن درايي ها
فروش از ياد مردم ايران و ما خانواده هاي 

  .دردمند و فراق كشيده نمي رود
زنداني كردن،  فشار و تنبيه و تباه كردن 
عمر و جان جوانان عزيز ما گناهي نابخشودني 

  .است كه تا به ابد گريبانگيرتان خواهد بود
در حالي كه كشور آمريكا يكي يكي مردم 
     خود را در خيابان ها  شكنجه مي كند و
     مي كشد چرا خفقان گرفته و صدايتان در
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بازتاب

 اردبيل استانمركز      اردبيل 

انجمن نجات با محوريت اقدامات حقوق بشري متشكل از اعـضاي خـانواده هـاي               
اي جداشـده در  دردمند و چشم انتظار، اعضاي گرفتار در فرقه مجاهـدين و اعـض          

    راستاي تحقق خواسته هاي انساني خانواده هـا و افـشاي ماهيـت واقعـي فرقـه                
ضد انساني مجاهدين توسط نجات يافتگان، تبديل به يك برگ زرينـي در تـاريخ               
بشريت شده كه اين روزها مورد توجه تعداد زيادي از خبرنگاران و انسانهاي آزاده              

  سته ادر سطح جهاني قرار گرفت

  انجمن نجاتي عضو خانواده ها
  سران فرقه رجوي را به مناظره فرا مي خوانند

  انجمن نجات مركز زنجان

 

اين روزها شاهد اقدامات بي حد و مرز 
سران فرقه مجاهدين دردستگاه هاي تبليغاتي 
و سايت هاي وابسته فرقه مجاهدين عليه 
    انجمن نجات و خانواده هاي چشم انتظار 

  .مي باشيم
آنها تالش دارند تا وجهه اجتماعي، فرهنگي 
اين نهاد مردمي را عمدا مورد تخريب قراردهند 
و دراين راستا از اهانت حتي به مادران و پدران 

در پويش اخير . چشم انتظار فرو گذار نكردند
 نفري خانواده اعضاي 11000امضاء بيش از 

ني گرفتار كه درسطح جهان و در داخل آلبا
انعكاس بي سابقه اي درپي داشت، فغان سران 
رجوي در آمد و عوامل اين فرقه ضد مردمي 
چهره واقعي خود را به تمامي خانواده ها نشان 
    داده و براي انتقام به اقدامات كور روي 

كه البته به قول خودشان اين گونه . آورده اند
اقدامات، ديگر براي خانواده ها كارت سوخته 

حسوب مي شود و ارزش مادي و معنوي م
انجمن نجات با محوريت اقدامات حقوق  .ندارد

بشري متشكل از اعضاي خانواده هاي دردمند و 
چشم انتظار، اعضاي گرفتار در فرقه مجاهدين 
و اعضاي جداشده و نجات يافتگان از فرقه 

رجوي در راستاي تحقق خواسته هاي انساني 
واقعي فرقه ضد خانواده ها و افشاي ماهيت 

انساني مجاهدين توسط نجات يافتگان، تبديل 
به يك برگ زريني در تاريخ بشريت شده كه 
اين روزها مورد توجه تعداد زيادي از خبرنگاران 
و انسانهاي آزاده در سطح جهاني قرار گرفته و 
از آنجاييكه سران فرقه تاب و توان تحمل 
حقايق آشكار شده توسط اين نهاد مردي را 
ندارند اخيرا با قدرت تمام از طريق برنامه كذايي 
تحت عنوان پرونده، تالش دارند تا به ظن 
خودشان وجهه اين انجمن مردمي را تخريب 

در اين خصوص هيچكدام از اعضاي  .نمايند
انجمن نجات و خانواده هاي دردمند، موردي 
براي مخفي كردن نداشته و با روي گشاده 

فرقه مجاهدين را به يك سران و عوامل فريبكار 
مناظره تلويزيوني در كشور محل استقرار آن 

فرا مي خواند و اگر ريگي به » آلباني«فرقه 
كفش نداريد و از نظر حقوق بشر، شكنجه و 
اذيت و آزار اعضاي گرفتار در دهه هاي گذشته 
و حال، ترسي نداريد دليلي براي وحشت از 

ه باشد و برگزاري مناظره طبعا نبايد وجود داشت
  .ما از آن استقبال خواهيم كرد

 

  
 

 

شده و مي شود؟ حقوق حتي كودكان آواره در 
كشورهاي مختلف و جداشدگان در آلباني 
چطور؟ حقوق زنان بي سرپرست كه فرقه 
رجوي شوهران آنها را به نام مبارزه ربود و چهار 

  ه اسير كرد چطور؟ ده
حقوق نوزدان بي گناهي كه در آغوش 
مادران جوان پدر را راهي جبهه كرد و خود به 
بهاي سفيد شدن گيس سياه مادر بزرگ شد و 
آرزوي پدر گفتن براي هميشه بر لبان جوان بي 
پدر ماند چطور؟ پدراني كه در زندان رجوي زن 
هاي وفادار خود را به فرمان رهبر فرقه طالق 

  . داده بودند
راستي مگر در زندانهاي رجوي محضر 
طالق يا ازدواج وجود داشت يا دارد؟ چندين بار 
عروس به همراه داماد راهي خانه و كاشانه بخت 
شدند؟ تا چه حد همين انسان هايي كه در 
فرقه اسيرند از حق و حقوق انساني اعم از 
حقوق و مزايا، مسكن، اوالد، همسر، بيمه، كار، 

ره برخوردار هستند كه مريم رجوي نگران و غي
ايران و ملت ايران بعد از تحريم هاي فلج كننده 
توسط ولي نعمتش ترامپ شده است؟ آيا 
همين نفرات بعد از چندين سال جدايي از فرقه 
رجوي تامين مالي و جاني مي شوند؟ آيا جان 
اين نفرات مال باخته و هستي باخته پشيزي 

ن مجاهدين خلق ارزشي براي مريم و سركردگا
 حقوق انساني كه در ميتينگ هاي  دارد؟

مجاهدين خلق مطرح مي شود در حق كدام 
انسانهاست، آيا شامل اعضا نمي شود؟ مگر 
خانواده هاي اعضاي سازمان مجاهدين خلق 
انسان نيستند و حق دفاع از حقوق خود را 

به راستي حق مادران چشم به راه و  ندارند؟
منتظر كه از اين دنيا رفتند چه خواهد شد؟ 
حق نفراتي كه در فرقه به فرمان مريم رجوي 

  خود را آتش زدند چه مي شود؟ 

حق صدها نفر كه طبق اسناد ارائه شده به 
محاكم عراقي در اثر شكنجه در اشرف كشته 

  شدند يا زنده بگور گرديدند چه مي شود؟ 
      دختران و زنان عقيم شده چهحق

مي شود؟ به راستي زندان هاي ابوغريب 
فراموش نشده اند كه بر سر فرزندان ايران چه 

حق سربازان ايراني كه در زندان هاي . آوردند
بعثي عراق بدستور مسعود رجوي شكنجه و 

بعالوه حق . كشته شدند را فراموش نمي كنيم
به مسعود آنهايي كه از طرف صدام حسين 

  .رجوي پيش كش شدند
جالب است كه جنگ طلبان غربي از 
تريبون مجاهدين خلق براي مردم ايران تكليف 
تعيين مي كنند كه چه بكنند و چه نكنند، چه 

دست . كسي را ببرند و چه كسي را بياورند
گرگ پير پيرايش شده كه خود هيواليي ست 
در جلد آدم با لبخند حقوق بشري براي مردم 

  .ران كامال رو شده استاي
مريم رجوي وقتي به دشمنان قسم خورده 
ملت ايران مي رسد آنچنان به كرنش و تملق 
مي افتد كه حد و حساب ندارد اما در برابر 
مادران اعضاي فرقه خود جز با زبان تهديد و 
. تهمت و تحقير حرف ديگري براي زدن ندارد
     همين قضيه به خوبي محتواي شعارهاي
     آنها و ماهيت فرقه اي سازمان را برمال

مريم رجوي مي تواند با هزينه هاي  .مي سازد
كالن در غربت الف آزادي و عدالت اجتماعي و 
حقوق بشر و حقوق زنان بزند و خود را به 
عنوان جايگزين به سياستمداران غربي دشمن 
مردم ايران و وابستگان منطقه اي شان عرضه 

 در عمل نحوه رفتارش با مادران و نمايد اما
خانواده هاي اعضايش ماهيتش را براي مردم 
ايران به خوبي نشان داده است و كسي فريب 

  .ظاهرش را نمي خورد
 

روز جمعه  فرقه رجوي  مجازيگردهمايي
  .برگزار شد در آلباني 1399 تيرماه 27

ـايي،         تـشكل  به دنبال برگزاري ايـن گردهم
ـان فرامـوش شـده        فرقـه رجـوي    مادران، قرباني

  :رد كه در زير مي خوانيدبيانيه اي منتشر ك
 گردهمايي 1399 تيرماه 27روز جمعه 

 در آلباني با فرقهفرقه رجوي در مقر اين 
شركت مريم رجوي و تعدادي از اعضا، بدون 

  .سخنراني حتي يك ايراني، به اجرا در آمد
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

سخنرانان خارجي تماما كساني بودند كه سوابق 
  . ني آنان بر كسي پوشيده نيستضد ايرا

آنان افرادي هستند كه مدافع تحريم ضد 
انساني عليه ملت، ايجاد جنگ داخلي، نا امن 
كردن كشور و حتي تجزيه ايران مي باشند و 
صد البته كه از يك سازمان ضد مردمي و 
تروريستي مانند مجاهدين خلق، كه منافع 

د، دشمنان ايران و ايراني را دنبال مي نماي
سازماني كه به ناحق دم از . حمايت مي كنند

آزادي براي ملت ايران، حمايت از حقوق بشر و 
  .حقوق زنان مي زند

آيا ما هزاران خانواده كه فرزندان مان 
نزديك به چهل سال در اسارت فرقه رجوي 
است جزئي از ملت ايران محسوب نمي شويم؟ 

ن و آيا حقوق بشر به ما خانواده ها و به ما پدرا
مادران پير و سالخورده كه خواستار ديدار با 
عزيزانمان بعد از چهار دهه انتظار هستيم تعلق 
نمي گيرد؟ آيا ما جزء آن زنان ايراني نيستيم 
كه بايد آزادانه در كنار عزيزان و فرزندان و 
همسران و برادران و در كنار خانواده خود 

ما زندگي كنيم؟ آيا فرزندان بي گناه و گرفتار 
  جزء افراد ايراني نيستند؟

به راستي حقوق زنان در فرقه رجوي در 
عرض چندين سال مبارزه، تا چه حد رعايت 

   تشكل مادران قربانيان فراموش شده فرقه رجويبيانيه
   مجازي فرقه تروريستي رجوينمايش در برابر

  آيا خانواده ها جزو خلق شما نيستند؟
  و لبخند حقوق بشريزن دوره گرد   

   جنگ طلبان غربي از تريبون فرقه رجوي براي مردم ايران تكليف تعيين مي كنند 
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بازتاب

 اردبيل استانمركز      اردبيل 

انجمن نجات با محوريت اقدامات حقوق بشري متشكل از اعـضاي خـانواده هـاي               
اي جداشـده در  دردمند و چشم انتظار، اعضاي گرفتار در فرقه مجاهـدين و اعـض          

    راستاي تحقق خواسته هاي انساني خانواده هـا و افـشاي ماهيـت واقعـي فرقـه                
ضد انساني مجاهدين توسط نجات يافتگان، تبديل به يك برگ زرينـي در تـاريخ               
بشريت شده كه اين روزها مورد توجه تعداد زيادي از خبرنگاران و انسانهاي آزاده              

  سته ادر سطح جهاني قرار گرفت

  انجمن نجاتي عضو خانواده ها
  سران فرقه رجوي را به مناظره فرا مي خوانند

  انجمن نجات مركز زنجان

 

اين روزها شاهد اقدامات بي حد و مرز 
سران فرقه مجاهدين دردستگاه هاي تبليغاتي 
و سايت هاي وابسته فرقه مجاهدين عليه 
    انجمن نجات و خانواده هاي چشم انتظار 

  .مي باشيم
آنها تالش دارند تا وجهه اجتماعي، فرهنگي 
اين نهاد مردمي را عمدا مورد تخريب قراردهند 
و دراين راستا از اهانت حتي به مادران و پدران 

در پويش اخير . چشم انتظار فرو گذار نكردند
 نفري خانواده اعضاي 11000امضاء بيش از 

ني گرفتار كه درسطح جهان و در داخل آلبا
انعكاس بي سابقه اي درپي داشت، فغان سران 
رجوي در آمد و عوامل اين فرقه ضد مردمي 
چهره واقعي خود را به تمامي خانواده ها نشان 
    داده و براي انتقام به اقدامات كور روي 

كه البته به قول خودشان اين گونه . آورده اند
اقدامات، ديگر براي خانواده ها كارت سوخته 

حسوب مي شود و ارزش مادي و معنوي م
انجمن نجات با محوريت اقدامات حقوق  .ندارد

بشري متشكل از اعضاي خانواده هاي دردمند و 
چشم انتظار، اعضاي گرفتار در فرقه مجاهدين 
و اعضاي جداشده و نجات يافتگان از فرقه 

رجوي در راستاي تحقق خواسته هاي انساني 
واقعي فرقه ضد خانواده ها و افشاي ماهيت 

انساني مجاهدين توسط نجات يافتگان، تبديل 
به يك برگ زريني در تاريخ بشريت شده كه 
اين روزها مورد توجه تعداد زيادي از خبرنگاران 
و انسانهاي آزاده در سطح جهاني قرار گرفته و 
از آنجاييكه سران فرقه تاب و توان تحمل 
حقايق آشكار شده توسط اين نهاد مردي را 
ندارند اخيرا با قدرت تمام از طريق برنامه كذايي 
تحت عنوان پرونده، تالش دارند تا به ظن 
خودشان وجهه اين انجمن مردمي را تخريب 

در اين خصوص هيچكدام از اعضاي  .نمايند
انجمن نجات و خانواده هاي دردمند، موردي 
براي مخفي كردن نداشته و با روي گشاده 

فرقه مجاهدين را به يك سران و عوامل فريبكار 
مناظره تلويزيوني در كشور محل استقرار آن 

فرا مي خواند و اگر ريگي به » آلباني«فرقه 
كفش نداريد و از نظر حقوق بشر، شكنجه و 
اذيت و آزار اعضاي گرفتار در دهه هاي گذشته 
و حال، ترسي نداريد دليلي براي وحشت از 

ه باشد و برگزاري مناظره طبعا نبايد وجود داشت
  .ما از آن استقبال خواهيم كرد

 

  
 

 

شده و مي شود؟ حقوق حتي كودكان آواره در 
كشورهاي مختلف و جداشدگان در آلباني 
چطور؟ حقوق زنان بي سرپرست كه فرقه 
رجوي شوهران آنها را به نام مبارزه ربود و چهار 

  ه اسير كرد چطور؟ ده
حقوق نوزدان بي گناهي كه در آغوش 
مادران جوان پدر را راهي جبهه كرد و خود به 
بهاي سفيد شدن گيس سياه مادر بزرگ شد و 
آرزوي پدر گفتن براي هميشه بر لبان جوان بي 
پدر ماند چطور؟ پدراني كه در زندان رجوي زن 
هاي وفادار خود را به فرمان رهبر فرقه طالق 

  . داده بودند
راستي مگر در زندانهاي رجوي محضر 
طالق يا ازدواج وجود داشت يا دارد؟ چندين بار 
عروس به همراه داماد راهي خانه و كاشانه بخت 
شدند؟ تا چه حد همين انسان هايي كه در 
فرقه اسيرند از حق و حقوق انساني اعم از 
حقوق و مزايا، مسكن، اوالد، همسر، بيمه، كار، 

ره برخوردار هستند كه مريم رجوي نگران و غي
ايران و ملت ايران بعد از تحريم هاي فلج كننده 
توسط ولي نعمتش ترامپ شده است؟ آيا 
همين نفرات بعد از چندين سال جدايي از فرقه 
رجوي تامين مالي و جاني مي شوند؟ آيا جان 
اين نفرات مال باخته و هستي باخته پشيزي 

ن مجاهدين خلق ارزشي براي مريم و سركردگا
 حقوق انساني كه در ميتينگ هاي  دارد؟

مجاهدين خلق مطرح مي شود در حق كدام 
انسانهاست، آيا شامل اعضا نمي شود؟ مگر 
خانواده هاي اعضاي سازمان مجاهدين خلق 
انسان نيستند و حق دفاع از حقوق خود را 

به راستي حق مادران چشم به راه و  ندارند؟
منتظر كه از اين دنيا رفتند چه خواهد شد؟ 
حق نفراتي كه در فرقه به فرمان مريم رجوي 

  خود را آتش زدند چه مي شود؟ 

حق صدها نفر كه طبق اسناد ارائه شده به 
محاكم عراقي در اثر شكنجه در اشرف كشته 

  شدند يا زنده بگور گرديدند چه مي شود؟ 
      دختران و زنان عقيم شده چهحق

مي شود؟ به راستي زندان هاي ابوغريب 
فراموش نشده اند كه بر سر فرزندان ايران چه 

حق سربازان ايراني كه در زندان هاي . آوردند
بعثي عراق بدستور مسعود رجوي شكنجه و 

بعالوه حق . كشته شدند را فراموش نمي كنيم
به مسعود آنهايي كه از طرف صدام حسين 

  .رجوي پيش كش شدند
جالب است كه جنگ طلبان غربي از 
تريبون مجاهدين خلق براي مردم ايران تكليف 
تعيين مي كنند كه چه بكنند و چه نكنند، چه 

دست . كسي را ببرند و چه كسي را بياورند
گرگ پير پيرايش شده كه خود هيواليي ست 
در جلد آدم با لبخند حقوق بشري براي مردم 

  .ران كامال رو شده استاي
مريم رجوي وقتي به دشمنان قسم خورده 
ملت ايران مي رسد آنچنان به كرنش و تملق 
مي افتد كه حد و حساب ندارد اما در برابر 
مادران اعضاي فرقه خود جز با زبان تهديد و 
. تهمت و تحقير حرف ديگري براي زدن ندارد
     همين قضيه به خوبي محتواي شعارهاي
     آنها و ماهيت فرقه اي سازمان را برمال

مريم رجوي مي تواند با هزينه هاي  .مي سازد
كالن در غربت الف آزادي و عدالت اجتماعي و 
حقوق بشر و حقوق زنان بزند و خود را به 
عنوان جايگزين به سياستمداران غربي دشمن 
مردم ايران و وابستگان منطقه اي شان عرضه 

 در عمل نحوه رفتارش با مادران و نمايد اما
خانواده هاي اعضايش ماهيتش را براي مردم 
ايران به خوبي نشان داده است و كسي فريب 

  .ظاهرش را نمي خورد
 

روز جمعه  فرقه رجوي  مجازيگردهمايي
  .برگزار شد در آلباني 1399 تيرماه 27

ـايي،         تـشكل  به دنبال برگزاري ايـن گردهم
ـان فرامـوش شـده        فرقـه رجـوي    مادران، قرباني

  :رد كه در زير مي خوانيدبيانيه اي منتشر ك
 گردهمايي 1399 تيرماه 27روز جمعه 

 در آلباني با فرقهفرقه رجوي در مقر اين 
شركت مريم رجوي و تعدادي از اعضا، بدون 

  .سخنراني حتي يك ايراني، به اجرا در آمد
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

سخنرانان خارجي تماما كساني بودند كه سوابق 
  . ني آنان بر كسي پوشيده نيستضد ايرا

آنان افرادي هستند كه مدافع تحريم ضد 
انساني عليه ملت، ايجاد جنگ داخلي، نا امن 
كردن كشور و حتي تجزيه ايران مي باشند و 
صد البته كه از يك سازمان ضد مردمي و 
تروريستي مانند مجاهدين خلق، كه منافع 

د، دشمنان ايران و ايراني را دنبال مي نماي
سازماني كه به ناحق دم از . حمايت مي كنند

آزادي براي ملت ايران، حمايت از حقوق بشر و 
  .حقوق زنان مي زند

آيا ما هزاران خانواده كه فرزندان مان 
نزديك به چهل سال در اسارت فرقه رجوي 
است جزئي از ملت ايران محسوب نمي شويم؟ 

ن و آيا حقوق بشر به ما خانواده ها و به ما پدرا
مادران پير و سالخورده كه خواستار ديدار با 
عزيزانمان بعد از چهار دهه انتظار هستيم تعلق 
نمي گيرد؟ آيا ما جزء آن زنان ايراني نيستيم 
كه بايد آزادانه در كنار عزيزان و فرزندان و 
همسران و برادران و در كنار خانواده خود 

ما زندگي كنيم؟ آيا فرزندان بي گناه و گرفتار 
  جزء افراد ايراني نيستند؟

به راستي حقوق زنان در فرقه رجوي در 
عرض چندين سال مبارزه، تا چه حد رعايت 

   تشكل مادران قربانيان فراموش شده فرقه رجويبيانيه
   مجازي فرقه تروريستي رجوينمايش در برابر

  آيا خانواده ها جزو خلق شما نيستند؟
  و لبخند حقوق بشريزن دوره گرد   

   جنگ طلبان غربي از تريبون فرقه رجوي براي مردم ايران تكليف تعيين مي كنند 
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  .صورت هرگز آنان را نخواهند بخشيد
خانواده ها از يك طرف با شنيدن صداي 

     خود به وجد آمده و هيجان زدهعزيزان 
مي شدند و از طرف ديگر مي پرسيدند كه اگر 
امكان تماس وجود دارد چه مانعي بر سر 
     راهشان هست كه تماس نمي گيرند و
خانواده هاي خود را خوشحال نمي كنند و از 
نگراني بيرون نمي آورند، و چرا حاال كه دست 

ند اين امكان فراهم به فعاليت گسترده زده ا
  .شده است

در گزارشات اكثر خانواده ها آمده است كه 
عزيزانشان به شدت عصبي بوده و فضاي راحتي 
نداشتند و حتي با لحني تهديد آميز بعد از 
ساليان با خانواده خود برخورد مي نمودند و 
طوري رفتار مي كردند كه گويي به غير از 

نيا وجود انجمن نجات هيچ مشكل ديگري در د
  .ندارد

جالب تر اينكه در بعضي موارد فرد ثالثي از 
جانب عضو سازمان با خانواده او تماس گرفته و 

همان تكاليف را براي آنان مشخص كرده است 
كه برخورد خانواده ها به اين صورت بوده كه 
اگر كسي مي تواند از آلباني مستقيما تماس 

  .ن باشدبگيرد چرا نمي تواند آن فرد فرزند آنا
واقعيت اين است كه فضاي پويش طومار 
خانواده ها و سيل نامه هاي ارسالي به ادي راما 
نخست وزير آلباني، كه از نظر خانواده ها دولت 
    وي مسئول مجاهدين خلق در حال حاضر 
مي باشد، به ميان اعضا و هواداران فرقه رجوي 
     در آلباني و ديگر كشورها رفته و جو
مسئله داري موجود در داخل سازمان را تشديد 

بسياري از هواداران سازمان حتي  .نموده است
در اروپا از مسئولين فرقه سؤال مي كنند كه 
براستي يك تماس تلفني با خانواده و دادن خبر 
سالمتي يا حتي ديدار با خانواده در آلباني چه 
مشكلي ايجاد مي كند كه سازمان اين ميزان 

يت روي آن نشان مي دهد و مادران و حساس
پدران سالخورده را جاسوس و مزدور و 

  .تروريست مي خواند
  

  ৷ ابراهيم خدابنده
  انجمن نجات مركز تهران

  
بر اساس گزارشات متعددي كه از چندين 
استان و از جانب خانواده هاي اعضاي گرفتار در 
فرقه تروريستي رجوي در آلباني به دست ما 
رسيده است، برخي از اعضا با خانواده هاي خود 

نان را از هرگونه ارتباط با تماس گرفته و آ
انجمن نجات برحذر داشته و حتي گستاخانه و 
خام خياالنه دعوت به همكاري آنهم از نوع 

  .جاسوسي نموده اند
افراد در اين تماس ها از يك طرف تالش 
داشتند وانمود كنند كه شرايط زندگي شان در 
اردوگاه مجاهدين خلق در آلباني بسيار مطلوب 

 و كامال از وضعيت خود راضي و ايده آل است
هستند و از طرف ديگر سعي مي نمودند 
همكاري با انجمن نجات را خيانت جلوه داده و 
حتي بازخواست مي كردند كه مبادا طومار 
انجمن نجات را امضا كرده باشند چون در اين 
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   فرقه تروريستي رجوي اتاق فكراقدام گستاخانه 
  خانواده هادر مقابل پويش 

  
 

 ৷ثريا عبداللهي 
  مادر يكي از اسيران فرقه رجوي

  
  

نمايش مجازي فرقه تروريستي رجوي 
چندي پيش در آلباني برگزار شد و  هم زمان 

ايران « سعودي _شبكه صهيونيستي
به صورت زنده آن را پوشش » اينترنشنال

  .اي داد رسانه
تحليلي فراق، در - ريبه گزارش پايگاه خب

شوي امسال بيش از هر چيزي، عدم استقبال از 
آن و كمي جمعيت در محل برگزاري آن مورد 

هاي اجتماعي قرارگرفت و باعث  توجه شبكه
شد كه بيشتر به تمسخر و كنايه نسبت به 

  .برگزاري اين مراسم بپردازند
پس از آن هم اين همه تغيير رنگ، 

دي كه روزگاري دوگانگي و سرافكندگي افرا
تنها دست مايه و افتخار آنان مبارزه با آمريكا 
بود، بيشتر برجسته شد كه اكنون به مزدوران 

 آمريكايي -  عربي–درجه يك، خط عبري 
    تبديل شده اند و بدون اجازه آنان آب هم

  .نمي توانند بخورند
مريم (مثل هميشه اين عجوزه بدبخت هم 

 اردبيل استانمركز      اردبيل استانمركز      

 

 

نمي آيد ولي به فرموده، نمايشات مبتذل حقوق 
  .بشري اجرا مي كنيد

    بايد به مريم رجوي گفت اگر راست 
مي گوييد و قادر به ارتباط با سه هزار نقطه 

با خانواده هايشان هستيد بگذاريد فرزندان ما 
تماس بگيرند و سالمي كنند و ما از احوال آنان 

  .با خبر شويم
من در همين جا در مقام يك مادر از تمام 
مجامع حقوق بشري، از كميته حقوق بشر 
سازمان ملل و از دولت آلباني مي خواهم كه 
سركردگان اين فرقه غيرقانوني را ملزم به پاسخ 

     و ديدار گويي كنند و امكانات تماس
خانواده هاي دردمندي كه سالها در فراق 
عزيزانشان هستند را برقرار كنند و خود را در 

  .جرم و گناهان اين فرقه شريك نكنند
ظاهرا هم مريم عجوزه و ساير سركردگان از 

حداقل شما مجامع ! خود اجازه و قدرتي ندارند
بين المللي از جمله كميته بين المللي صليب 

و كميسارياي عالي سازمان ملل در امور سرخ 
پناهندگان كه به قصد رهايي و فراهم كردن 
تسهيالت زندگي فرزندان ما را به آلباني برديد 
به  قول خود عمل كنيد و ارتباط آنها را با 

  .خانواده ها برقرار كنيد
  

  

د  اريدنقطه  3000 توانايي ارتباط بااگر 
  ! نه اعضاي خوديخانواده هاچرا با 

   را ملزم به پاسخ گويي كنند فرقه رجويسركردگان ي،  حقوق بشرمجامع
  
 

ي هاي مهوع با دروغگويي و خودنماي) وي
بايد . خويش بيشتر مورد انزجار قرار گرفت

گفت تجليل از مصدق و بزرگان تاريخ ايران كه  
افتخارشان مبارزه با امپرياليسم و آمريكا بوده 
لقمه بزرگتر از دهان گشاد شما بدبخت هاي 

  .جيره و مواجب بگير است

رج

فرقه منحوس و نجس با  وقاحت و پررويي 
 با بيش از سه  هزار تمام اعالم مي كند كه

نقطه جهان توانستيم ارتباط برقرار كنيم در 
حالي كه صدها خانواده، از جمله مادران و 
پدران دردمند سالخورده سالها در فراق و انتظار 
يك تماس و ديدار و حتي چند دقيقه تماس 

  .تلفني مي سوزند و مي سازند
    اين خيانت و نابكاري و اين هرزه 

ي يك فرقه از خدا بي خبر و وطن درايي ها
فروش از ياد مردم ايران و ما خانواده هاي 

  .دردمند و فراق كشيده نمي رود
زنداني كردن،  فشار و تنبيه و تباه كردن 
عمر و جان جوانان عزيز ما گناهي نابخشودني 

  .است كه تا به ابد گريبانگيرتان خواهد بود
در حالي كه كشور آمريكا يكي يكي مردم 
     خود را در خيابان ها  شكنجه مي كند و
     مي كشد چرا خفقان گرفته و صدايتان در
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   ر مقابل فرقه تبهكار رجويدجدا شده هاپيروزي 
  

   به كنار خواهد رفت كف روي آباين فرقه همچون 
   انجمن نجات مركز استان اردبيل৷دكتر محمدجواد نوع پرور 

  
 

جاخالي مي دهد، آخر اين روش خوبي است 
     ئوليتكه از زير بار انتقاد و پذيرش مس

كرده هاي خودش در برود، اگر چه اين فرقه 
مدعي انتقاد پذيري است و حكومت ايران را 

  .متهم مي كند كه به مردم پاسخگو نيست
در اين رابطه دستگاه دروغ و شارالتانيسم 
رجوي سالهاست كه مستمرا مشغول كشف 
جاسوسان و مثال مزدوران ايران است و 

سريع و بي مقدمه هركسي هم صداش در بياد 
از ! مي شود وابسته، مزدور و مواجب بگير ايران

راديو آمريكا بگير تا بي بي سي و لوموند و 
شيراك و همه نشريات يا خبرگزاري ها و 
    هركسي كه بخواهد از واقعيات درون اين 
فرقه چيزي بگويد يا بدلخواه اين فرقه عمل 

  .نكند
گيرد و يك البته اگر كسي از اينان پول ب

خط برايشان بنويسد يا كالمي برايشان بگويد 
مي شود سياستمدار بزرگ و برجسته و حتي از 
يك سياستمدار كه تاريخ مصرفش گذشته 
باشد يك انقالبي و فيلسوف عاليقدر مي سازند 
اما عمر دروغ كوتاه است و دست دروغگويان 

  .براي ملت روشده است
تان آن بايد از اين فرقه و رهبران شارال

البته همين هم از نگاه اين فرقه حرام (پرسيد 
است و نبايد پرسيد چرا كه به كسي چه مربوط 

اگر همه دنيا ) …است كه آنها دروغ مي گويند و 
جيره خوار ايران هستند پس چطور و با چه 
معياري شما مي گوئيد حكومت پوسيده و در 
     حال سقوط است؟ اين حرف شما مگر

ش اين نيست كه وقتي مي تواند شرق و معني ا
غرب را با خودش كند و بخرد پس قدرتمند 
است؟ شايد فقط محض تبليغات حرفي را 
    قرقره مي كنيد ولي خودتان معني آن را 

  نمي فهميد؟
در همين مقاالت منتشره در سايت فرقه 

نقل (مقاله اي بود كه در يك فراز آن آمده بود 
    لي كه مقاومت ايران در حا«): به مضمون

مي رود تا سالگرد آغاز مقاومت را جشن بگيرد، 
ايران غرق در بحران هاي العالج به لبه پرتگاه 

  »…سرنگوني نزديك مي شود و 
مي بينيد كه چطور اين فرقه دچار تنافض 
     گويي و سردرگم شده است و دم خروس
. ندگفته ها و نوشتار بي پايه اش بيرون مي ز

اين مجازات اتو ديناميك خائنين به خدا و 
مردم و وطن است به مصداق؛ چوب خدا صدا 

  .ندارد، اگر بزند دوا ندارد
  

 سر اگر شما هم مثل من بعضي اوقات از
كنجكاوي سري به سايت هاي وابسته به فرقه 
رجوي بزنيد و كمي هم دقت كنيد و سابقه 
ذهني در اين زمينه داشته باشيد به عينه 
متوجه مي شويد كه اين فرقه در نوشتار و 

  .ر چه سردرگمي هولناكي شده استگفتار، دچا
اول اينكه چند سايت كه به اسم و با هزينه 
اين فرقه راه افتاده است چيز جديدي براي ارائه 
ندارند و مقاالت و نوشته ها در همه يكسان و 
يك مقاله را به طور هم عرض نشر مي دهند و 
البته همين مقاالت هم كه به فرموده و براي 

ده است در خيلي از مقاصد خاصي نوشته ش
حاال . موارد جمالت و ترمهايش تكراري است

     اگر كسي از سابقه امر بي خبر باشد فكر
البته . مي كند كه شايد چير جديدي نوشته اند

  فرقه از همين بي خبري مردم سوء استفاده
  .مي كند تا تيراژ را مثال باال ببرند

چرا كه اساس بي اساس كار اين فرقه بر 
  .يب و فريبكاري بنا نهاده شده استفر

دوم اينكه هركس و در هر شرايطي انتقادي 
به فرقه رجوي داشته باشد في الفور مارك 
  مزدور و كارگزار ايران را سرضرب حواله اش

راحت » آي دزد، آي دزد«يعني با . مي كنند

 اردبيل استانمركز      اردبيل استانمركز      

  

توطئه هاي رجوي براي دك كردن بيدي از  
البته اذيت ها . آلباني با شكست مواجه مي شد

كماكان ادامه داشت و وقت و بي وقت مامورين 
   براي اوپليس تحت فشارهاي فرقه رجوي

اذيت هايي را فراهم مي نمود، به عنوان نمونه 
فشار براي تغيير مكان وي از شهر تيرانا 

پايتخت كشور آلباني و محل استقرار آقاي (
به شهرهاي دور دست مثل شهر دورِس ) بيدي

از » اِشكودرا«يكي از بنادر اين كشور و يا شهر 
 .شهرهاي شمال شرقي و دور دست به پايتخت

ر بار آقاي بيدي با مقاومتي شگفت آور از اما ه
تمام اين توطئه ها عبور كرده و سر دشمن را به 

از حدود يك سال قبل نيز  .سنگ سخت كوبيد
وي به بهانه هاي واهي توسط پليس تحت امر 
فرقه رجوي بازداشت شده و به كمپ منتقل 

تمام هم و غَم فرقه رجوي روي اين . شده بود
 . كشور آلباني اخراج كندبود كه بيدي را از

اهدافي كه فرقه رجوي از اين فشارها بر روي 
اين عضو جدا شده دنبال مي كند را بررسي 
 :كنيم تا بيشتر به ماهيت فرقه رجوي پي ببريم

  هدف اول و مهم منحرف كردن اذهاني - 1
است كه در داخل فرقه و تشكيالت سركوبگر 

در رجوي تصميم به جدايي از فرقه رجوي را 
اين تهديد براي فرقه رجوي . سر مي پرورانند

بسيار جدي و حياتي است و تبديل به يك 
مسئله و معظل تشكيالتي در راس سران عقب 
     مانده شده است و فكر مي كنند كه افراد را
مي شود مثل گذشته با سركوب و تهديد و 

 نگه 3تطميع در داخل زندان بزرگ اشرف 
كوب افرادي است كه  هدف بعدي سر- 2.داشت

از اين فرقه شيطاني جدا شده و در آلباني به سر 
مي برند تا درس عبرتي باشد براي بقيه افرادي 

كه در آلباني هستند ولي  تابع دستورات فرقه 
در قدم بعد و به دنبال همين . رجوي نيستند

توطئه، افراد داخل فرقه بايد بدانند در صورت 
روزهاي بسيار خروج از فرقه شيطاني رجوي 

     .سخت تري در انتظارشان خواهد بود
 استفاده از دولت آلباني و برخي از سران - 3

فاسد حكومت كه در خدمت اهداف پليد 
سازمان شيطاني رجوي هستند و با دالرهاي 
باند تبهكار رجوي سرمست و سر خوش بوده و 

 ايجاد يك قدرت نمايي - 4 .روزگار مي گذرانند
ب كه به داخل تشكيالت سركوبگر و بيرون كاذ

تشكيالت پيام بدهند كه اوضاع كماكان در 
     .دست فرقه رجوي است و كنترل مي كنند

 پيام به خانواده هايي كه در قصد يافتن راهي - 5
هستند تا به فرزندان و عزيزان خود دست پيدا 
 . كنند كه شما در آلباني هيچ اميدي نداريد

ا را از ادامه مسير خود دلسرد و منصرف خانواده ه
 ايجاد رعب و وحشت در دل - 6 .نمايند

 جداشدگان به ويژه كساني كه در آلباني به سر 
مي برند تا آنها را متوجه عواقب اقداماتي كه عليه 

در اين راستا ممكن  .فرقه رجوي مي كنند بنمايند
است كه سران باند تبهكار رجوي اهداف ديگري 

ن اقدامات سركوبگرايانه داشته باشند ولي در پي اي
بي ترديد اين . مهمترين آنها در فوق يادآوري شد

فرقه تبهكار كه شيوه هاي كاريش هيچ دست 
كمي از ابو سفيان و آل فريب كار او ندارد با 

سر انجام اين مسير . شكست مواجه خواهند شد
تمام اقدامات شيطاني اين فرقه . بسيار روشن است

 همچون كف روي آب به كناري خواهد تبهكار
رفت و رو سياهي به فرقه رجوي و تمام كساني 
خواهد ماند كه اين شياطين را در اين مسير 

  .انحرافي همراهي و همگامي كرده اند

در اين ايام فرقه رجوي تداركات و : فراق
تحركاتي را افزايش داده تا به زعم شيطاني خود 
بتواند محدوديت هايي را عليه جدا شدگان از 
فرقه رجوي اِعمال نموده و راه را بر جدا شدن 
ساير افرادي كه هم اكنون در فرقه هستند را 

 هايي يكي از سوژه .ناهموار و غير ممكن سازد
كه مدام مورد هدف سران فرقه رجوي بوده، 

احسان بيدي  قبل از آمدن  .احسان بيدي است
فرقه رجوي به كشور آلباني در عراق از فرقه 
رجوي جدا شده و به دنبال زندگي مطلوب 

دليل مسائل و ه خودش رفت ولي ب

  
  

    
محدوديت هايي كه فرقه مستمر براي وي و 

عراق ايجاد مي كرد مانع از ساير جداشدگان در 
. خارج شدن اين فرد و سايرين از عراق مي شد

تا اينكه تحت فشارهاي بين المللي و به كمك 
كميسارياي عالي پناهندگان مستقر در عراق و 
اتحاديه اروپا، بيدي در يكي از اولين پروازهاي 

در آن . عراق به آلباني به اين كشور اعزام گشت
وي اعتراض هايي را انجام هنگام سران فرقه رج

دادند تا نشان بدهند كه با حضور احسان بيدي 
در آلباني به شدت مخالف هستند و مقامات 
كشور آلباني بايد جلوي حضور ايشان در كشور 

بيدي وارد كشور آلباني  .مطبوعشان  را بگيرند
شد، كشوري كه نه به زبانشان آشنايي داشت و 

ت و نه حمايتي نه رسم و رسومشان را مي دانس
موقعيت استثنائي كه . از وي  انجام مي گشت

بيدي در آلباني داشت به ندرت براي كسي 
وي بايد مسائل بسيار زيادي را در . پيش مي آمد

شرايط روزانه سخت . كشور آلباني حل مي كرد
و سخت مي شد زيرا سران فرقه رجوي مستمر 
 در مالقاتهايشان با رده هاي باالي وزارت كشور
و پليس آلباني تالش مي كردند كه او  از كشور 
آلباني اخراج شده  و حضورش را در كشور 

اما يكي از .آلباني غير قانوني جلوه دهند
بزرگترين مشكالتي كه بر سر راه خيره سرهاي 
فرقه رجوي وجود داشت اين بود كه آقاي بيدي 
توسط كميسارياي عالي پناهندگان به كشور 

 بود و حضور وي كامال قانوني آلباني منتقل شده
و رسمي بود و وي با مشخصات كامل و شناخته 

بنابراين اغلب . شده در آلباني به سر مي برد

  !مزدورشودميبگويد  رجويدرون فرقهازهركس
  صراط جو يمرح
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پناهندگان سازمان ملل متحد و دولت ما مردم 
 كه تندو به آنها گف دادند بي را فريآلبان

 ي بشردوستانه به آلبانلي خلق به دالنيمجاهد
 يني ها، فلسطي از سورياري مانند بسد،ي آيم

 حال، پس از انتقال نيبا ا. رهي ها و غيها، افغان
 اعتراضات ي اثر سازي خلق و بنيمجاهد

 از ياري بسميدي دنها،ي ها به حضور اييايآلبان
 ن مانند جايياكي آمراستمدارانيسناتورها و س

 به ياني جولي جان بولتون و رودن،يمك ك
 خواستند كه به ي آمدند و از دولت آلبانرانايت

 و ي ضد قانون اساساراتي خلق اختنيمجاهد
  . را بدهدراني مبارزه با دولت اي برايرقانونيغ

 انتشار ي براي از چه روشي رجوفرقه
   كند؟ي استفاده مياخبار جعل

 ي جهات از اخبار جعلياري از بسي رجوباند
 بيآنها استاد دروغ و فر.  كندياستفاده م

 ي هاتي وب ساتر،يي تونترنت،ياز ا. هستند
 ها و رشوه دادن ي انتشاراتدني خر،يجعل

 ارائه ي كه من برايهنگام.  كنندياستفاده م
 خلق به نيشهادت خود در مورد مجاهد

به  اروپا ندگاني نماز اياريپارلمان اروپا رفتم، بس
 كشور به آنها كيما نشان دادند كه چگونه 

 اروپا هي اتحادي به داخل نهادهاياجازه دسترس
 و ندي دروغ بگوراني اهيرا داده، تا آنها روزانه عل

  . دهندبي اروپا را فرندگانينما
 پول راني اخبار ضد اغي تبلي براي آلباندر

آنها به روزنامه نگاران .  كنندي صرف مياديز
 يد، صاحبان رسانه را مجبور م دهنيپول م

 راني خود را در مورد ايكنند كه اخبار جعل
 جامعه ي از سازمانهاياريمنتشر كنند و به بس

 خود پول ي جعلي داستانهاغي تبلي برايمدن
  . دهنديم

 ارشد استمداراني خلق به سنيمجاهد
 ي جمهور، ادسي متا، رئريلي مانند اييايآلبان

 باشا، رهبر مخالفان كه مي لولزر،يراما، نخست وز
 اني فسادشان در دادگاه در جريپرونده ها

 كنند، ي مياست و با ترس از زندان زندگ
 دي شده و وعده داده اند تا در صورت بازدكينزد

      خلق و خواندننياز اردوگاه مجاهد
 االتي شان، از وزارت امور خارجه اي هاهياعالم

 اهي از سزيها نآن.  كنندتيمتحده از آنها حما
 از دارندگان يبرخ.  كنندي استفاده ميينما
 و روزنامه نگاران كه اخبار مربوط به ونيزيتلو
 را منتشر ي خلق در آلبانني مجاهداتيجنا

 ريباجگ تماس فرماندهان كيكرده اند، با 
 كنند، ي خلق اخبار خود را حذف منيمجاهد

 دي خلق تهدني صورت، مجاهدني اري در غاي
 نيمجاهد. طرف هستندكايد كه با آمر كنيم

 ي اخبار جعلي گذشته تعداديخلق در سالها
 كرده است كه توسط من و دوستم ديتول

 2018آنها در سال .  افشا شدي تاناسيجرج
 در يستي حمله تروركي رانيادعا كردند كه ا

 كه ما يتي كرده است، واقعيزي را برنامه ريآلبان
. ميها ثابت كرده ا رسانه ي بودن آن را برايجعل
 آنها بعداً توسط ي مقاالت جعلحال، نيبا ا

 مانند فاكس كاي بزرگ آمري خبريرسانه ها
 گرفته شده و به عنوان مزي واشنگتن تااي وزين

  . به خورد جهان داده شديواقع
 درباره حضور ،يياي آلبانكي عنوان به
 راني به مردم اي خلق در آلباننيمجاهد
  د؟يي بگوديچه دار
 راني اخواهي خواهم به مردم آزادي منم
. مي را دوست دارراني اي كه ما مردم آلبانميبگو
 مهم در جهان اسالم است اري بسي كشوررانيا

 فرهنگ و ما. كندي متي حمانيكه از فلسط
 با يما كشور. مي دارراني با ايكساني خيتار

 از ياري كه عناصر بسمي مسلمان هستتياكثر
. مي را به ارث برده اينرايسنت ها و فرهنگ ا

 مسلمانان ي در روشنگريرانيفرهنگ ا
 موثر بوده اري و بالكان بسي عثمانيامپراتور
 زي خواهم از مردم شگفت انگيمن م. است

     كنم كه كشور من به يه عذرخوارانيا
 شده لي تبديراني ضد ايستي فرقه ترورگاهيپا

  . است
 ت،ي خلق، امنني زمان آمدن مجاهداز
 به خطر افتاده ي آلباني و دموكراستيحاكم
 لي به دليي اروپاگاني از همساياريبس. است

 به اطي خلق با ترس و احتنيحضور مجاهد
 خلق با باج نيمجاهد.  كنندي نگاه ميآلبان
 از روزنامه نگاران، رسانه ها و ياري بسيريگ
     از تيما را به حي آلباناستمدارانيس

 رانيا.  مجبور كرده استيانونرقي غي هاتيفعال
 نجات ي برادي ما بايي اروپايو متحدان و شركا

 ي و سازمان هاسمي تروردي و اروپا از تهديآلبان
 خلق نيمجاهد.  كنندي با هم همكاريافراط

 كن شده و مجبور به شهي منحل و رديبا
 ي المللني بني و قواني صلح، دموكراسرشيپذ

  .شود
  

      ها از آنها بخواهند انجامييكايآمر كه يكار
  . هستندكاي آمروني دهند چون مديم

 متحده االتي اري آنها از دستورات سفاگر
 روبرو تياطاعت نكنند، با زندان و آزار و اذ

 كسي ليكي وي داده هاياگر كس. خواهند شد
 دادستان خي درباره تاراي را بخواند يدر مورد آلبان

 ي سلطه رسانه ايه جرأت افشا ككياتيكل آدر
 متحده در مورد نهاد خود را داشت، به االتيا

 است كه ني اتيواقع . بردي ميپ تيواقع
 قرار ي خلق مورد استقبال مردم آلباننيمجاهد

 كه دولت ي هنگام2016نگرفتند، بلكه در سال 
 3000 راما خواست تا ي ادمياوباما از رژ

 يبه آلبان كند، يزباني را مي خارجيجنگنجو
 را بدون مي تصمنيدولت ما ا.  شدندليتحم

 رگونه انجام هاي ها يياياجازه و پرسش از آلبان
 اقدام خطرناك اتخاذ ني در مورد ايهمه پرس

 اعتراض كرده و خواستار ي مردم آلبانالبته .كرد
 كشور شده ني خلق در انيعدم استقرار مجاهد

رد  مومي ها و رژييكاي حال، آمرنيبا ا. اند
 ي آنها به مردم ما اجازه انجام همه پرستيحما

 خود در مورد كيو ابراز اراده و خواست دموكرات
 خلق ني مجاهدامروز، . خلق را ندادندنيمجاهد
      ارتش اشغالگر در كشور ما عملكيمانند 

 در قبال ي آلباني خارجاستيآنها س.  كننديم
 ج  اخراي را در دست خود گرفته و برارانيا
 . آورندي به كشور فشار ميراني اي هاپلماتيد
 ي مردم اخبار جعلاني در ميستي فرقه ترورنيا

 راني دولت اني كه ايي كند؛ گويرا پخش م
 را انجام يستي تروري هايبوده كه بمب گذار

 قرار ضي را مورد تبعيراني اانيداده، پناهجو
آنها به .  كندي مي زنداناي و ريداده، دستگ

 دهند كه اخبار ي ما دستور مراناستمدايس
 ي را بخوانند و مانع بازرسراني اهي عليجعل

 يرقانوني و اقدامات غاتي از جناييايمقامات آلبان
 و باندش در داخل اردوگاه شبه ي رجوميمر

  . شوندي مانزا مينظام
 كه بودجه ي موسساتاي كشورها درباره
      كنند، چه ي مني را تأميفرقه رجو

  د؟ي دانيم
 ي خلق در آلبانني مجاهدي اصلانيحام

      ها وي ها، سعودي ها، اماراتييكايآمر
 اني كه جنگجويهنگام.  ها هستنديلياسرائ

 منتقل ي به آلبان2016 خلق در سال نيمجاهد
 ي عاليايساري ها، كمييكايشدند، آمر
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  ي آلباني و دموكراستيامن
  ،  به خطر افتاده استفرقه رجوي زمان آمدن  از

  

 
   شده استلي تبديرانيد ا ضيستي فرقه ترورگاهيپا  كنم كه كشور من به يه عذرخواراني ازي خواهم از مردم شگفت انگيمن م

 

 اردبيل استانمركز      اردبيل 

 يياي و روزنامه نگار آلبانخيكارشناس تار
 دولت شان يزباني ملي ها به دلييايانآلب: گفت

  . نگران هستنداري خلق بسنياز مجاهد
 ،يازچي ي گزارش فراق، دكتر اولسبه

 در يياي و روزنامه نگار آلبانخيكارشناس تار
:  اظهار داشتمزيمصاحبه با روزنامه تهران تا

با دعوت مردم )  خلقنيمجاهد (يفرقه رجو
كه در سال  اند، بلامدهي كشور نني به ايآلبان

 لي تحمي توسط دولت اوباما به آلبان2016
  .شدند
 مزي در مصاحبه با روزنامه تهران تايازچي

 2016 دولت اوباما در سال يوقت«: گفته است
 ي جنگجو3000 راما خواست تا ي ادمياز رژ
 ني كند، مجاهديزباني مي را در آلبانيخارج

  ». شدلي تحميخلق به آلبان
 كه يدر حال«: دي افزاي مني همچنيازچي
 ها مسلمان هستند اما توسط يياي آلبانتياكثر
 است كاي آمرتي كه مورد حماي آلباني فعلميرژ

 رانده شده و هيدر كشور خودشان به حاش
  ». شوندي انگاشته مديتهد

 ي با اولسمزي تهران تاي گفت و گومتن
  : استري به شرح زيازچي

 درباره ي مردم آلبانديي به ما بگولطفاً
 خلق چه ني مجاهديستيگروه فرقه ترور

   دانند؟يم
 ني دانند كه سازمان مجاهدي ها مييايآلبان
 است كه تا سال يستي سازمان تروركيخلق 
 االتي ايستي تروري گروه هاستي در ل2012

 ها ييايآلبان.  اروپا قرار داشتهيمتحده و اتحاد
 خلق ني دولت شان از مجاهديزباني مليبه دل
 از آنها در گذشته ياريبس.  نگران هستنداريبس

 خواستار اخراج آنها شده اند، اما واعتراض كرده 
 با ارعاب شهروندان تالش كرده تا يدولت آلبان

 اعتراضات را گرفته و اجازه طرح پرسش يجلو
 خلق و ني مجاهدگر،ياز طرف د. ندهد

 يستي كنند فرقه تروري ميطرفداران آن سع

 مخالف نظام »كيدموكرات گروه كي« را 
 خلق نيمجاهد.  بكشندري به تصورانيدر ا
 را صرف نشر اطالعات غلط يادي زي هانهيهز

 از يطاني شي سازري ها و تصويياي آلبانانيدر م
 گذشته، يدر ماه ها.  كنندي مي در آلبانرانيا

 از ي كردن برخزهيكالي خلق رادنيمجاهد
 ي هاتي به فعالوستني پي ها را براييايآلبان
 شروع كرده است، با همان راني اهي عليستيترور
 كار را ني كه داعش و جبهه النصره قبالً ايشرو
 يستي استقرار گروه تروري آلبانچرا . كردنديم

  رفت؟ي خلق را در خاك خودش پذنيمجاهد

خود

پس از آنكه . ستي ني كشور مستقليآلبان
 كودتا كردند و 1998 ها در سال ييكايآمر

 ي را به قدرت رساندند، آلبانستياليحزب سوس
 خود را كه كي دموكراتي هاياستقالل و آزاد
 از آن برخوردار سمي كمونيپس از فروپاش

 انتخابات به 1998از سال .  از دست دادم،يبود
 ني متحده ااالتيسرقت رفته است و سفارت ا

با .  داندي مكي كرده و دموكراتدييسرقت را تا
ها مسلمان هستند،  يياي آلبانتي اكثرنكهيا

 و راناي شهردار تر،ي نخست وز،ي آلبانرانيوز
 و كي كاتولي هايلي جمهور آن به انجسيرئ

مسلمانان توسط .  انددهي ها گروستيونيصه
 رانده هي به حاشكاي آمرتي مورد حماي فعلميرژ

 راما، ي شوند و ادي مي تلقديو به عنوان تهد
     رت، به قددني از بدو رس،ي آلبانرينخست وز

 ياسي اعتقادات سليده ها مسلمان را به دل
 ستيالي سوسحزب . كرده استيخود زندان

 و 2017 سال ي انتخابات پارلمانني آخريآلبان
 را به 2019 سال ي هايانتخابات شهردار
مخالفان از پارلمان دست . سرقت برده است

 ني به همزي ها نيشسته و انتخابات شهردار
 رانا،ي آن در تري و سفكايمردولت آ. شكل است

 ي كند، با آلباني رفتار مي رهبر عالكيكه مانند 
 در زمان شاني هااستي نسبت به سيرفتار بدتر
 ي اد،ي آلبانرينخست وز.  داردرانيمصدق با ا

.  استكاراگوئهي سوموزا از نايراما، مانند آناستاز
 خودكامه كي دانند كه او ي ها مييكايآمر

 دزد است، اما با او مانند كياسالم هراس و 
     روزولت با سوموزا برخورد نيرفتار فرانكل

 راما انتخابات را ي آنجا كه دولت اداز.د كننيم
به سرقت برده، اقتصاد كشور را نابود كرده و 

 از آنها ي فاسد هستند و برخي وي وزراشتريب
با اتهام قاچاق مواد مخدر روبرو هستند، لذا هر 
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پناهندگان سازمان ملل متحد و دولت ما مردم 
 كه تندو به آنها گف دادند بي را فريآلبان

 ي بشردوستانه به آلبانلي خلق به دالنيمجاهد
 يني ها، فلسطي از سورياري مانند بسد،ي آيم

 حال، پس از انتقال نيبا ا. رهي ها و غيها، افغان
 اعتراضات ي اثر سازي خلق و بنيمجاهد

 از ياري بسميدي دنها،ي ها به حضور اييايآلبان
 ن مانند جايياكي آمراستمدارانيسناتورها و س

 به ياني جولي جان بولتون و رودن،يمك ك
 خواستند كه به ي آمدند و از دولت آلبانرانايت

 و ي ضد قانون اساساراتي خلق اختنيمجاهد
  . را بدهدراني مبارزه با دولت اي برايرقانونيغ

 انتشار ي براي از چه روشي رجوفرقه
   كند؟ي استفاده مياخبار جعل

 ي جهات از اخبار جعلياري از بسي رجوباند
 بيآنها استاد دروغ و فر.  كندياستفاده م

 ي هاتي وب ساتر،يي تونترنت،ياز ا. هستند
 ها و رشوه دادن ي انتشاراتدني خر،يجعل

 ارائه ي كه من برايهنگام.  كنندياستفاده م
 خلق به نيشهادت خود در مورد مجاهد

به  اروپا ندگاني نماز اياريپارلمان اروپا رفتم، بس
 كشور به آنها كيما نشان دادند كه چگونه 

 اروپا هي اتحادي به داخل نهادهاياجازه دسترس
 و ندي دروغ بگوراني اهيرا داده، تا آنها روزانه عل

  . دهندبي اروپا را فرندگانينما
 پول راني اخبار ضد اغي تبلي براي آلباندر

آنها به روزنامه نگاران .  كنندي صرف مياديز
 يد، صاحبان رسانه را مجبور م دهنيپول م

 راني خود را در مورد ايكنند كه اخبار جعل
 جامعه ي از سازمانهاياريمنتشر كنند و به بس

 خود پول ي جعلي داستانهاغي تبلي برايمدن
  . دهنديم

 ارشد استمداراني خلق به سنيمجاهد
 ي جمهور، ادسي متا، رئريلي مانند اييايآلبان

 باشا، رهبر مخالفان كه مي لولزر،يراما، نخست وز
 اني فسادشان در دادگاه در جريپرونده ها

 كنند، ي مياست و با ترس از زندان زندگ
 دي شده و وعده داده اند تا در صورت بازدكينزد

      خلق و خواندننياز اردوگاه مجاهد
 االتي شان، از وزارت امور خارجه اي هاهياعالم

 اهي از سزيها نآن.  كنندتيمتحده از آنها حما
 از دارندگان يبرخ.  كنندي استفاده ميينما
 و روزنامه نگاران كه اخبار مربوط به ونيزيتلو
 را منتشر ي خلق در آلبانني مجاهداتيجنا

 ريباجگ تماس فرماندهان كيكرده اند، با 
 كنند، ي خلق اخبار خود را حذف منيمجاهد

 دي خلق تهدني صورت، مجاهدني اري در غاي
 نيمجاهد. طرف هستندكايد كه با آمر كنيم

 ي اخبار جعلي گذشته تعداديخلق در سالها
 كرده است كه توسط من و دوستم ديتول

 2018آنها در سال .  افشا شدي تاناسيجرج
 در يستي حمله تروركي رانيادعا كردند كه ا

 كه ما يتي كرده است، واقعيزي را برنامه ريآلبان
. ميها ثابت كرده ا رسانه ي بودن آن را برايجعل
 آنها بعداً توسط ي مقاالت جعلحال، نيبا ا

 مانند فاكس كاي بزرگ آمري خبريرسانه ها
 گرفته شده و به عنوان مزي واشنگتن تااي وزين

  . به خورد جهان داده شديواقع
 درباره حضور ،يياي آلبانكي عنوان به
 راني به مردم اي خلق در آلباننيمجاهد
  د؟يي بگوديچه دار
 راني اخواهي خواهم به مردم آزادي منم
. مي را دوست دارراني اي كه ما مردم آلبانميبگو
 مهم در جهان اسالم است اري بسي كشوررانيا

 فرهنگ و ما. كندي متي حمانيكه از فلسط
 با يما كشور. مي دارراني با ايكساني خيتار

 از ياري كه عناصر بسمي مسلمان هستتياكثر
. مي را به ارث برده اينرايسنت ها و فرهنگ ا

 مسلمانان ي در روشنگريرانيفرهنگ ا
 موثر بوده اري و بالكان بسي عثمانيامپراتور
 زي خواهم از مردم شگفت انگيمن م. است

     كنم كه كشور من به يه عذرخوارانيا
 شده لي تبديراني ضد ايستي فرقه ترورگاهيپا

  . است
 ت،ي خلق، امنني زمان آمدن مجاهداز
 به خطر افتاده ي آلباني و دموكراستيحاكم
 لي به دليي اروپاگاني از همساياريبس. است

 به اطي خلق با ترس و احتنيحضور مجاهد
 خلق با باج نيمجاهد.  كنندي نگاه ميآلبان
 از روزنامه نگاران، رسانه ها و ياري بسيريگ
     از تيما را به حي آلباناستمدارانيس

 رانيا.  مجبور كرده استيانونرقي غي هاتيفعال
 نجات ي برادي ما بايي اروپايو متحدان و شركا

 ي و سازمان هاسمي تروردي و اروپا از تهديآلبان
 خلق نيمجاهد.  كنندي با هم همكاريافراط

 كن شده و مجبور به شهي منحل و رديبا
 ي المللني بني و قواني صلح، دموكراسرشيپذ

  .شود
  

      ها از آنها بخواهند انجامييكايآمر كه يكار
  . هستندكاي آمروني دهند چون مديم

 متحده االتي اري آنها از دستورات سفاگر
 روبرو تياطاعت نكنند، با زندان و آزار و اذ

 كسي ليكي وي داده هاياگر كس. خواهند شد
 دادستان خي درباره تاراي را بخواند يدر مورد آلبان

 ي سلطه رسانه ايه جرأت افشا ككياتيكل آدر
 متحده در مورد نهاد خود را داشت، به االتيا

 است كه ني اتيواقع . بردي ميپ تيواقع
 قرار ي خلق مورد استقبال مردم آلباننيمجاهد

 كه دولت ي هنگام2016نگرفتند، بلكه در سال 
 3000 راما خواست تا ي ادمياوباما از رژ

 يبه آلبان كند، يزباني را مي خارجيجنگنجو
 را بدون مي تصمنيدولت ما ا.  شدندليتحم

 رگونه انجام هاي ها يياياجازه و پرسش از آلبان
 اقدام خطرناك اتخاذ ني در مورد ايهمه پرس

 اعتراض كرده و خواستار ي مردم آلبانالبته .كرد
 كشور شده ني خلق در انيعدم استقرار مجاهد

رد  مومي ها و رژييكاي حال، آمرنيبا ا. اند
 ي آنها به مردم ما اجازه انجام همه پرستيحما

 خود در مورد كيو ابراز اراده و خواست دموكرات
 خلق ني مجاهدامروز، . خلق را ندادندنيمجاهد
      ارتش اشغالگر در كشور ما عملكيمانند 

 در قبال ي آلباني خارجاستيآنها س.  كننديم
 ج  اخراي را در دست خود گرفته و برارانيا
 . آورندي به كشور فشار ميراني اي هاپلماتيد
 ي مردم اخبار جعلاني در ميستي فرقه ترورنيا

 راني دولت اني كه ايي كند؛ گويرا پخش م
 را انجام يستي تروري هايبوده كه بمب گذار

 قرار ضي را مورد تبعيراني اانيداده، پناهجو
آنها به .  كندي مي زنداناي و ريداده، دستگ

 دهند كه اخبار ي ما دستور مراناستمدايس
 ي را بخوانند و مانع بازرسراني اهي عليجعل

 يرقانوني و اقدامات غاتي از جناييايمقامات آلبان
 و باندش در داخل اردوگاه شبه ي رجوميمر

  . شوندي مانزا مينظام
 كه بودجه ي موسساتاي كشورها درباره
      كنند، چه ي مني را تأميفرقه رجو

  د؟ي دانيم
 ي خلق در آلبانني مجاهدي اصلانيحام

      ها وي ها، سعودي ها، اماراتييكايآمر
 اني كه جنگجويهنگام.  ها هستنديلياسرائ

 منتقل ي به آلبان2016 خلق در سال نيمجاهد
 ي عاليايساري ها، كمييكايشدند، آمر
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 ميزگرد

  :كارشناس تاريخ و روزنامه نگار آلبانيايي مطرح كرد
  

  

  ي آلباني و دموكراستيامن
  ،  به خطر افتاده استفرقه رجوي زمان آمدن  از

  

 
   شده استلي تبديرانيد ا ضيستي فرقه ترورگاهيپا  كنم كه كشور من به يه عذرخواراني ازي خواهم از مردم شگفت انگيمن م

 

 اردبيل استانمركز      اردبيل 

 يياي و روزنامه نگار آلبانخيكارشناس تار
 دولت شان يزباني ملي ها به دلييايانآلب: گفت

  . نگران هستنداري خلق بسنياز مجاهد
 ،يازچي ي گزارش فراق، دكتر اولسبه

 در يياي و روزنامه نگار آلبانخيكارشناس تار
:  اظهار داشتمزيمصاحبه با روزنامه تهران تا

با دعوت مردم )  خلقنيمجاهد (يفرقه رجو
كه در سال  اند، بلامدهي كشور نني به ايآلبان

 لي تحمي توسط دولت اوباما به آلبان2016
  .شدند
 مزي در مصاحبه با روزنامه تهران تايازچي

 2016 دولت اوباما در سال يوقت«: گفته است
 ي جنگجو3000 راما خواست تا ي ادمياز رژ
 ني كند، مجاهديزباني مي را در آلبانيخارج

  ». شدلي تحميخلق به آلبان
 كه يدر حال«: دي افزاي مني همچنيازچي
 ها مسلمان هستند اما توسط يياي آلبانتياكثر
 است كاي آمرتي كه مورد حماي آلباني فعلميرژ

 رانده شده و هيدر كشور خودشان به حاش
  ». شوندي انگاشته مديتهد

 ي با اولسمزي تهران تاي گفت و گومتن
  : استري به شرح زيازچي

 درباره ي مردم آلبانديي به ما بگولطفاً
 خلق چه ني مجاهديستيگروه فرقه ترور

   دانند؟يم
 ني دانند كه سازمان مجاهدي ها مييايآلبان
 است كه تا سال يستي سازمان تروركيخلق 
 االتي ايستي تروري گروه هاستي در ل2012

 ها ييايآلبان.  اروپا قرار داشتهيمتحده و اتحاد
 خلق ني دولت شان از مجاهديزباني مليبه دل
 از آنها در گذشته ياريبس.  نگران هستنداريبس

 خواستار اخراج آنها شده اند، اما واعتراض كرده 
 با ارعاب شهروندان تالش كرده تا يدولت آلبان

 اعتراضات را گرفته و اجازه طرح پرسش يجلو
 خلق و ني مجاهدگر،ياز طرف د. ندهد

 يستي كنند فرقه تروري ميطرفداران آن سع

 مخالف نظام »كيدموكرات گروه كي« را 
 خلق نيمجاهد.  بكشندري به تصورانيدر ا
 را صرف نشر اطالعات غلط يادي زي هانهيهز

 از يطاني شي سازري ها و تصويياي آلبانانيدر م
 گذشته، يدر ماه ها.  كنندي مي در آلبانرانيا

 از ي كردن برخزهيكالي خلق رادنيمجاهد
 ي هاتي به فعالوستني پي ها را براييايآلبان
 شروع كرده است، با همان راني اهي عليستيترور
 كار را ني كه داعش و جبهه النصره قبالً ايشرو
 يستي استقرار گروه تروري آلبانچرا . كردنديم

  رفت؟ي خلق را در خاك خودش پذنيمجاهد

خود

پس از آنكه . ستي ني كشور مستقليآلبان
 كودتا كردند و 1998 ها در سال ييكايآمر

 ي را به قدرت رساندند، آلبانستياليحزب سوس
 خود را كه كي دموكراتي هاياستقالل و آزاد
 از آن برخوردار سمي كمونيپس از فروپاش

 انتخابات به 1998از سال .  از دست دادم،يبود
 ني متحده ااالتيسرقت رفته است و سفارت ا

با .  داندي مكي كرده و دموكراتدييسرقت را تا
ها مسلمان هستند،  يياي آلبانتي اكثرنكهيا

 و راناي شهردار تر،ي نخست وز،ي آلبانرانيوز
 و كي كاتولي هايلي جمهور آن به انجسيرئ

مسلمانان توسط .  انددهي ها گروستيونيصه
 رانده هي به حاشكاي آمرتي مورد حماي فعلميرژ

 راما، ي شوند و ادي مي تلقديو به عنوان تهد
     رت، به قددني از بدو رس،ي آلبانرينخست وز

 ياسي اعتقادات سليده ها مسلمان را به دل
 ستيالي سوسحزب . كرده استيخود زندان

 و 2017 سال ي انتخابات پارلمانني آخريآلبان
 را به 2019 سال ي هايانتخابات شهردار
مخالفان از پارلمان دست . سرقت برده است

 ني به همزي ها نيشسته و انتخابات شهردار
 رانا،ي آن در تري و سفكايمردولت آ. شكل است

 ي كند، با آلباني رفتار مي رهبر عالكيكه مانند 
 در زمان شاني هااستي نسبت به سيرفتار بدتر
 ي اد،ي آلبانرينخست وز.  داردرانيمصدق با ا

.  استكاراگوئهي سوموزا از نايراما، مانند آناستاز
 خودكامه كي دانند كه او ي ها مييكايآمر

 دزد است، اما با او مانند كياسالم هراس و 
     روزولت با سوموزا برخورد نيرفتار فرانكل

 راما انتخابات را ي آنجا كه دولت اداز.د كننيم
به سرقت برده، اقتصاد كشور را نابود كرده و 

 از آنها ي فاسد هستند و برخي وي وزراشتريب
با اتهام قاچاق مواد مخدر روبرو هستند، لذا هر 
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   ر مقابل فرقه تبهكار رجويدجدا شده هاپيروزي 
  

   به كنار خواهد رفت كف روي آباين فرقه همچون 
   انجمن نجات مركز استان اردبيل৷دكتر محمدجواد نوع پرور 

  
 

جاخالي مي دهد، آخر اين روش خوبي است 
     ئوليتكه از زير بار انتقاد و پذيرش مس

كرده هاي خودش در برود، اگر چه اين فرقه 
مدعي انتقاد پذيري است و حكومت ايران را 

  .متهم مي كند كه به مردم پاسخگو نيست
در اين رابطه دستگاه دروغ و شارالتانيسم 
رجوي سالهاست كه مستمرا مشغول كشف 
جاسوسان و مثال مزدوران ايران است و 

سريع و بي مقدمه هركسي هم صداش در بياد 
از ! مي شود وابسته، مزدور و مواجب بگير ايران

راديو آمريكا بگير تا بي بي سي و لوموند و 
شيراك و همه نشريات يا خبرگزاري ها و 
    هركسي كه بخواهد از واقعيات درون اين 
فرقه چيزي بگويد يا بدلخواه اين فرقه عمل 

  .نكند
گيرد و يك البته اگر كسي از اينان پول ب

خط برايشان بنويسد يا كالمي برايشان بگويد 
مي شود سياستمدار بزرگ و برجسته و حتي از 
يك سياستمدار كه تاريخ مصرفش گذشته 
باشد يك انقالبي و فيلسوف عاليقدر مي سازند 
اما عمر دروغ كوتاه است و دست دروغگويان 

  .براي ملت روشده است
تان آن بايد از اين فرقه و رهبران شارال

البته همين هم از نگاه اين فرقه حرام (پرسيد 
است و نبايد پرسيد چرا كه به كسي چه مربوط 

اگر همه دنيا ) …است كه آنها دروغ مي گويند و 
جيره خوار ايران هستند پس چطور و با چه 
معياري شما مي گوئيد حكومت پوسيده و در 
     حال سقوط است؟ اين حرف شما مگر

ش اين نيست كه وقتي مي تواند شرق و معني ا
غرب را با خودش كند و بخرد پس قدرتمند 
است؟ شايد فقط محض تبليغات حرفي را 
    قرقره مي كنيد ولي خودتان معني آن را 

  نمي فهميد؟
در همين مقاالت منتشره در سايت فرقه 

نقل (مقاله اي بود كه در يك فراز آن آمده بود 
    لي كه مقاومت ايران در حا«): به مضمون

مي رود تا سالگرد آغاز مقاومت را جشن بگيرد، 
ايران غرق در بحران هاي العالج به لبه پرتگاه 

  »…سرنگوني نزديك مي شود و 
مي بينيد كه چطور اين فرقه دچار تنافض 
     گويي و سردرگم شده است و دم خروس
. ندگفته ها و نوشتار بي پايه اش بيرون مي ز

اين مجازات اتو ديناميك خائنين به خدا و 
مردم و وطن است به مصداق؛ چوب خدا صدا 

  .ندارد، اگر بزند دوا ندارد
  

 سر اگر شما هم مثل من بعضي اوقات از
كنجكاوي سري به سايت هاي وابسته به فرقه 
رجوي بزنيد و كمي هم دقت كنيد و سابقه 
ذهني در اين زمينه داشته باشيد به عينه 
متوجه مي شويد كه اين فرقه در نوشتار و 

  .ر چه سردرگمي هولناكي شده استگفتار، دچا
اول اينكه چند سايت كه به اسم و با هزينه 
اين فرقه راه افتاده است چيز جديدي براي ارائه 
ندارند و مقاالت و نوشته ها در همه يكسان و 
يك مقاله را به طور هم عرض نشر مي دهند و 
البته همين مقاالت هم كه به فرموده و براي 

ده است در خيلي از مقاصد خاصي نوشته ش
حاال . موارد جمالت و ترمهايش تكراري است

     اگر كسي از سابقه امر بي خبر باشد فكر
البته . مي كند كه شايد چير جديدي نوشته اند

  فرقه از همين بي خبري مردم سوء استفاده
  .مي كند تا تيراژ را مثال باال ببرند

چرا كه اساس بي اساس كار اين فرقه بر 
  .يب و فريبكاري بنا نهاده شده استفر

دوم اينكه هركس و در هر شرايطي انتقادي 
به فرقه رجوي داشته باشد في الفور مارك 
  مزدور و كارگزار ايران را سرضرب حواله اش

راحت » آي دزد، آي دزد«يعني با . مي كنند

 اردبيل استانمركز      اردبيل استانمركز      

  

توطئه هاي رجوي براي دك كردن بيدي از  
البته اذيت ها . آلباني با شكست مواجه مي شد

كماكان ادامه داشت و وقت و بي وقت مامورين 
   براي اوپليس تحت فشارهاي فرقه رجوي

اذيت هايي را فراهم مي نمود، به عنوان نمونه 
فشار براي تغيير مكان وي از شهر تيرانا 

پايتخت كشور آلباني و محل استقرار آقاي (
به شهرهاي دور دست مثل شهر دورِس ) بيدي

از » اِشكودرا«يكي از بنادر اين كشور و يا شهر 
 .شهرهاي شمال شرقي و دور دست به پايتخت

ر بار آقاي بيدي با مقاومتي شگفت آور از اما ه
تمام اين توطئه ها عبور كرده و سر دشمن را به 

از حدود يك سال قبل نيز  .سنگ سخت كوبيد
وي به بهانه هاي واهي توسط پليس تحت امر 
فرقه رجوي بازداشت شده و به كمپ منتقل 

تمام هم و غَم فرقه رجوي روي اين . شده بود
 . كشور آلباني اخراج كندبود كه بيدي را از

اهدافي كه فرقه رجوي از اين فشارها بر روي 
اين عضو جدا شده دنبال مي كند را بررسي 
 :كنيم تا بيشتر به ماهيت فرقه رجوي پي ببريم

  هدف اول و مهم منحرف كردن اذهاني - 1
است كه در داخل فرقه و تشكيالت سركوبگر 

در رجوي تصميم به جدايي از فرقه رجوي را 
اين تهديد براي فرقه رجوي . سر مي پرورانند

بسيار جدي و حياتي است و تبديل به يك 
مسئله و معظل تشكيالتي در راس سران عقب 
     مانده شده است و فكر مي كنند كه افراد را
مي شود مثل گذشته با سركوب و تهديد و 

 نگه 3تطميع در داخل زندان بزرگ اشرف 
كوب افرادي است كه  هدف بعدي سر- 2.داشت

از اين فرقه شيطاني جدا شده و در آلباني به سر 
مي برند تا درس عبرتي باشد براي بقيه افرادي 

كه در آلباني هستند ولي  تابع دستورات فرقه 
در قدم بعد و به دنبال همين . رجوي نيستند

توطئه، افراد داخل فرقه بايد بدانند در صورت 
روزهاي بسيار خروج از فرقه شيطاني رجوي 

     .سخت تري در انتظارشان خواهد بود
 استفاده از دولت آلباني و برخي از سران - 3

فاسد حكومت كه در خدمت اهداف پليد 
سازمان شيطاني رجوي هستند و با دالرهاي 
باند تبهكار رجوي سرمست و سر خوش بوده و 

 ايجاد يك قدرت نمايي - 4 .روزگار مي گذرانند
ب كه به داخل تشكيالت سركوبگر و بيرون كاذ

تشكيالت پيام بدهند كه اوضاع كماكان در 
     .دست فرقه رجوي است و كنترل مي كنند

 پيام به خانواده هايي كه در قصد يافتن راهي - 5
هستند تا به فرزندان و عزيزان خود دست پيدا 
 . كنند كه شما در آلباني هيچ اميدي نداريد

ا را از ادامه مسير خود دلسرد و منصرف خانواده ه
 ايجاد رعب و وحشت در دل - 6 .نمايند

 جداشدگان به ويژه كساني كه در آلباني به سر 
مي برند تا آنها را متوجه عواقب اقداماتي كه عليه 

در اين راستا ممكن  .فرقه رجوي مي كنند بنمايند
است كه سران باند تبهكار رجوي اهداف ديگري 

ن اقدامات سركوبگرايانه داشته باشند ولي در پي اي
بي ترديد اين . مهمترين آنها در فوق يادآوري شد

فرقه تبهكار كه شيوه هاي كاريش هيچ دست 
كمي از ابو سفيان و آل فريب كار او ندارد با 

سر انجام اين مسير . شكست مواجه خواهند شد
تمام اقدامات شيطاني اين فرقه . بسيار روشن است

 همچون كف روي آب به كناري خواهد تبهكار
رفت و رو سياهي به فرقه رجوي و تمام كساني 
خواهد ماند كه اين شياطين را در اين مسير 

  .انحرافي همراهي و همگامي كرده اند

در اين ايام فرقه رجوي تداركات و : فراق
تحركاتي را افزايش داده تا به زعم شيطاني خود 
بتواند محدوديت هايي را عليه جدا شدگان از 
فرقه رجوي اِعمال نموده و راه را بر جدا شدن 
ساير افرادي كه هم اكنون در فرقه هستند را 

 هايي يكي از سوژه .ناهموار و غير ممكن سازد
كه مدام مورد هدف سران فرقه رجوي بوده، 

احسان بيدي  قبل از آمدن  .احسان بيدي است
فرقه رجوي به كشور آلباني در عراق از فرقه 
رجوي جدا شده و به دنبال زندگي مطلوب 

دليل مسائل و ه خودش رفت ولي ب

  
  

    
محدوديت هايي كه فرقه مستمر براي وي و 

عراق ايجاد مي كرد مانع از ساير جداشدگان در 
. خارج شدن اين فرد و سايرين از عراق مي شد

تا اينكه تحت فشارهاي بين المللي و به كمك 
كميسارياي عالي پناهندگان مستقر در عراق و 
اتحاديه اروپا، بيدي در يكي از اولين پروازهاي 

در آن . عراق به آلباني به اين كشور اعزام گشت
وي اعتراض هايي را انجام هنگام سران فرقه رج

دادند تا نشان بدهند كه با حضور احسان بيدي 
در آلباني به شدت مخالف هستند و مقامات 
كشور آلباني بايد جلوي حضور ايشان در كشور 

بيدي وارد كشور آلباني  .مطبوعشان  را بگيرند
شد، كشوري كه نه به زبانشان آشنايي داشت و 

ت و نه حمايتي نه رسم و رسومشان را مي دانس
موقعيت استثنائي كه . از وي  انجام مي گشت

بيدي در آلباني داشت به ندرت براي كسي 
وي بايد مسائل بسيار زيادي را در . پيش مي آمد

شرايط روزانه سخت . كشور آلباني حل مي كرد
و سخت مي شد زيرا سران فرقه رجوي مستمر 
 در مالقاتهايشان با رده هاي باالي وزارت كشور
و پليس آلباني تالش مي كردند كه او  از كشور 
آلباني اخراج شده  و حضورش را در كشور 

اما يكي از .آلباني غير قانوني جلوه دهند
بزرگترين مشكالتي كه بر سر راه خيره سرهاي 
فرقه رجوي وجود داشت اين بود كه آقاي بيدي 
توسط كميسارياي عالي پناهندگان به كشور 

 بود و حضور وي كامال قانوني آلباني منتقل شده
و رسمي بود و وي با مشخصات كامل و شناخته 

بنابراين اغلب . شده در آلباني به سر مي برد

  !مزدورشودميبگويد  رجويدرون فرقهازهركس
  صراط جو يمرح
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88  13  

 فريب

ش را بزند. اجازه داد حرف يطالقان يبه عذارا علو
ها را به  نيتوه نيبلند بدتر يباصدا يو

همسر ستار جوابش را داد  يمتهمان كرد و وقت
در  نيكل حاضر ي. ويكن يم نيكه چرا توه

كه  يكرد به طور كيآنها تحر هيجلسه را برعل
فحش  ني. در آن روز بدترختيسالن به هم ر

ها را به آنها كرده و تحت فشار  نيها و توه
كه كرده اند  يانتيبه جرم خ گذاشتند كه
 يستار خطاب به عذرا علو همسر اعتراف كنند.

جداشدن از  انت؟يگفت كدام خ يطالقان
 ياست؟ مگر شما برا انتيسازمان جرم و خ

چه مبارزه  نيا د؟يكن يمردم مبارزه نم يآزاد
 يآن از آزاد ياست كه اعضا يآزاد يبرا

 نيا ستند؟يماندن برخوردار ن ايانتخاب رفتن 
و  لياست كه بدون دل يآزاد يچه مبارزه برا

 د؟يزن يم انتيمدرك به ما مارك و تهمت خ
كه هنوز لباس رزم  يطيآن هم در شرا

به تن و سالح آن را به دست گرفته  نيمجاهد
 سميلحظه سوسن با همان شارالتان نيدرا م؟يا

و تكرار اتهامات  اديخاص خودش با داد و فر
اجازه سخن  گريد ميبه مسعود و مر انتيخ

 هيگفتن به همسر ستار را نداد و سالن را بر عل
فرمانده قرارگاه  ياتيكرد. محمد ح كيآنها تحر

به عنوان حسن ختام و بعد از  دادگاهيب سيو رئ
  ست؟يسه روز محاكمه گفت حرف آخر شما چ

و به مناسبات بر  ديكن ياظهار ندامت م ايآ
د اگر كه ستار و همسرش پاسخ دادن ديگرد يم

 ييبرخوردها نيبا ا ميبمان ميخواست يهم ما م
در جداشدن  گريچند روز با ما شد د نيكه ا

كه بعد از  ياتيكرد. محمد ح ميدرنگ نخواه
پاسخ  نيآن همه فحش و ناسزا انتظار چن

منصفه  ئتيرا نداشت! رو به ه يدندان شكن
  ست؟يكرد وگفت نظر و حكم شما چ دادگاهيب

مشخص است گفت  يعامر يبن حجت
جنگ  طيپشت كردن به مبارزه آن هم درشرا

برسالن حاكم شد.  يحكمش اعدام است. سكوت
نمود كه  يها باور آن سخت م يليخ يبرا ديشا

 يزندگ ريو انتخاب مس ييجرم درخواست جدا
 يبرا يو جان باز يفداكار انيبعد از سال

  سازمان اعدام باشد. يرهبر
  

الم كرد و را اع دادگاهيختم ب ياتيح محمد
نفر از سالن خارج كردند.  نيمتهمان را چند

ستار و همسرش و  اتياز اعضا دفاع ياريبس
رده  نيمسئول داتيها و تهد يصحنه فحاش

سازمان و حكم وحشتناك اعدام در  يباال
خود را در ستار  ندهيآ يارياذهانشان ماند و بس

و ابهام بزرگ  السو نيكردند و ا يجستجو م
از اعضا نقش بست كه چگونه  ياريدر ذهن بس

مبارزه در  شتازيكه خود را پ يسازمان و رهبر
 كيانتخاب  يدهد، آزاد يجلوه م يراه آزاد

 يبر نم ندهيآ يزندگ ريانتخاب مس يعضو را برا
 نييو آ ييتابد و براساس كدام اصول قضا

 انيجر كياز  ييدرخواست جدا يدادرس
در  قرار نگرفته و تيهنوز درحاكم هك ياسيس

واعدام دارد؟  انتيخارج از كشور است حكم خ
است كه عوامل دست  ييارزش ها نهايا ايآ

  زنند؟ ياز آن دم م ينشانده رجو
  

معروف به حكمت،  يعامر ياله بن حجت
 بياد نيصفت معروف به حس ييخدا يعل

(فرهاد) فرمانده  يرضا منان ك،يفرمانده گردان 
) فرمانده ري(جهانگانيميكر زيگردان سه، پرو

(سوسن) فرمانده يطالقان يگردان سه، عذرا علو
)، جاهد برومند اول يبانيقسمت اركان(پشت
 كويو ن يبانيتقسمت پش ني(حجت ) از مسئول

  خود مستقرشدند. يها يبر صندل يخائف
بود.  ياتيدادگاه با خود محمد ح استير

زوج بودند به  كيبعد متهمان كه  قهيچند دق
متهم قرار گرفتند.  گاهيحالت اسكورت درجا

 انتيكه به خ يمتهمان نيبهت حاضر انيدرم
) ستار رسداد و اوشيمتهم شده بودند. (س

  همسرش بودند.
 شمرگهيپ يها گانياز فرماندهان  ستار

نهاد سازمان  نيدرمنطقه كردستان و از مسئول
و از فرماندهان مسئول نهاد  زيو همسرش ن

بود.  فيقرارگاه حن يانتظامات درب ورود
 سيبه عنوان رئ اوشيجلسه كه شروع شد س

از  ديخواه يدادگاه از آنها سوال كرد كه چرا م
داد مگر  بستار جوا د؟يسازمان جدا شو

و  ياريدر سازمان اخت تيانتخاب مبارزه و عضو
 ميمن به اتفاق همسرم تصم ستيداوطلبانه ن

كه  ميرا انتخاب كن يزندگ ريكه مس ميگرفته ا
حرفش را قطع كرد و  تيبا عصبان اوشيس

خونه خاله است كه سرت را  نجايگفت مگر ا
به  انتيكار شما خ نيا ؟يو برو يندازيب نييپا

هم  انتيشود و جرم خ يم محسوبسازمان 
كرد و  يمكث ،ياتيح محمد كه مشخص است.

 اردبيل استانمركز      اردبيل استانمركز      

  
  آزادي با چاشني ايماده  10در طرح  مريم رجوينگاهي به دروغ ها و حيله هاي 

  معلوم است! يشاناز سيما شما زنانِآزادي 
  دجاي اعدام، ترور مي كنمريم رجوي 
  انجمن نجات مركز استان اردبيل ৷ سعيد محمدپور

 

قبل از همه و بيش از همه عناصر فرقه رجوي 
نه تنها به آن اعتقادي ندارند بلكه اندر باب آن 
در درون تشكيالت به شدت مخالف و سركوب 
مي كنند، اما چرا در صحنه بيروني طور ديگري 

ه همان نان به مطرح مي شود، بر مي گردد ب
قيمت روز خور و اينكه بالخره بايد چيزي در 
چنته داشته باشند كه در شعارهاي دروغين 

  شان مطرح نمايند.
  طرح ده ماده اي مريم رجوي

اصلي ترين قسمت هر ماده كه مطرح شده 
را نوشتم وگرنه هر ماده يك پاراگراف است كه 
بيشتر رنگ و لعاب دادن به همان ماده از بحث 

  ت:اس
ماده اول: اين مانيفست (بيانيه) برقراري  –

يك جمهوري دموكراتيك مبتني بر آراي مردم 
  دهد!را نويد مي

ماده دوم: مانيفست مريم رجوي كه  –
مكمل ماده نخست و در واقع توضيح جزئيات 
آن طرح كلي است كه در ماده نخست ارائه 

گرا شده است، اشاره به برقراري يك نظام كثرت

بندي كامل به انواع آزادي هاي سياسي، با پاي
اقتصادي، اجتماعي و ديني دارد كه جزئيات 

شمار  بالشرط يك جمهوري دموكراتيك به
  روند.مي

ماده سوم: بر لغو حكم اعدام تأكيد دارد.  –
توان گفت اين ماده يك طرح بسيار مي

رود. طرحي كه شمار ميپيشروانه و متهورانه به 
جهان هستند كه  هنوز كشورهايي در

  اند به اين حوزه ورود كنند.نتوانسته
در ماده چهارم: از جدايي دين و دولت  –

چنان كه گفتم، عرفي دفاع شده است. هم
شدن ساختارها و نهادهاي جامعه از ويژگي 

  رود.شمار ميهاي دوران مدرن به
اي از برابري ماده 10ماده پنجم: برنامه  –

حقوق و ساحتهاي كامل زن و مرد در كليه 
گويد. در مورد ويژه ساحت سياسي ميجامعه به

تبعيض جنسي عليه زنان بحث هاي نظري 
سال اخير صورت 100ويژه طي فراواني به

  گرفته است.
ماده ششم: به صراحت از عدالت و قانون  –

حتما كه شما هم مثل من جسته و 
گريخته راجع به طرح ده ماده اي مريم رجوي 
ه چيزهايي شنيده ايد. بعضا چنان دود و دمي ب

راه مي اندازند كه هر كس نداند كه موضوع 
تمال زياد فريب خواهد خورد. چيست به اح

ولي براي من و امثال من كه سال ها در ميان 
اين جماعت دو رنگ و نان به قيمت روز خور 
بوده ايم مي دانيم كه اين نيز همچون ساير 
مسائل و موضوعات تشكيالت رجوي فارغ از 
واقعيت بوده و صرفا جنبه تبليغات داشته و 

  براي خوشايند دنياي غرب مي باشد.
خواستم به صورت خيلي مختصر راجع به 
طرح ده ماده اي مريم رجوي مطالبي خدمت 
شما عرض كنم. به احتمال خيلي زياد شما 
روشن تر از بنده تشريف داريد، ولي من هم از 
زاويه اي كه احساس و درك مي كنم خدمت 
شما مطالبم را عرض مي كنم، بقول دوستان 

  گپ مختصري بزنيم.
يندازيم به اين طرح كذايي اول نيم نگاهي ب

تا از چند و چون آن با خبر گرديم. طرحي كه 
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را كه  ديجد يقرارگاه اعضا نيا 65اواسط سال 
شدند  يپاكستان به عراق اعزام م ياز كراچ

در خود  يالتيو تشك ينظام يآموزش ها يبرا
نفرات  نيآخر نكهيبعد از ا يداد. مدت يم يجا
 ينظام يها گانيبه  رشياز بخش پذ يدورو
روز اعالم كردند كه  كيقرارگاه وارد شدند  نيا

 نيدر سالن اجتماعات ا يا ژهيو ينشست ها
من جالب  يقرارگاه قرار است برگزار شود. برا

زدم ممكن است مسعود  يبود چون حدس م
قرارگاه  نينشست به ا يبرگزار يبرا يرجو

توانستم از  يم انيلبعد از سا نكهيو از ا ديايب
  خوشحال بودم. يليخ نمياو را بب كينزد

همه افراد در سالن مستقرشدند  نكهيا بعداز
فرمانده  ،ياتيصبح محمد ح 9:30ساعت حدود 

 ياست رو اوشيقرارگاه كه اسم مستعارش س

قرار گرفت. او  كروفنيسن حاضر شد و پشت م
 يگفت از امروز محاكمه فرد هياول حاتيدر توض

دارد  ييكرده و قصد جدا انتيه سازمان خكه ب
  شود. يمسالن برگزار  نيدرا

 ياعضا نكهيلحظه با توجه به ا كيدر
بودند  دالوروديشركت كننده عمدتا نفرات جد

در  رايشوكه شدند ز انتيكلمه خ دنيباشن
باشند كه در  ييكه اعضا ديگنج يباورشان نم

داشته باشند. آنها  انتيقصد خ التيتشك
انتخاب خودشان به مناسبات و آن هم  با يهمگ

 وستهيپ زندانها و گاها  يبا تحمل انواع سخت
  بودند.

 اتيه ياز اعضا اوشيلحظه بعد س چند
خود  يمنصفه دادگاه خواست تا در محل ها

  .ننديبنش

كه چند روز است  يدر حال يرجو ميمر
اشك  ،يافكار ديبه نام نو يقاتل جان كي يبرا

خاطره از  كي يادآوري زدير يتمساح م
 كيآن هم به جهت  ،يرجو دادگاهيب

  .ستياز لطف ن يخال ،ييدرخواست جدا
   
كه منتشر كرده  يتيدر روا ياكرام يعل

ها باور آن سخت  يليخ يبرا ديگفته است: شا
و انتخاب  يينمود كه جرم درخواست جدا يم

و جان  يفداكار انيبعد از سال يزندگ ريمس
  اعدام باشد. يفرقه رجو يرهبر يبرا يباز

 يميعضو قد نيا تيگزارش فراق، در روا به
در منطقه  فينجدا شده آمده است: قرارگاه ح

قرارگاه  نيدر غرب بغداد جزو آخر بيابوغر
داد. در  ليتحو يبود كه صدام به رجو ييها

88  15  

 ماهيت

 اردبيل استانمركز      اردبيل استانمركز      

ر خودش را نشان بدهد در كه بايد اين شعا
درون مناسبات خود رجوي است؟ در كجاي 
اين فرقه شما مي توانيد آثاري از آزادي زنان 
مشاهده كنيد؟ كدام زن در اين مناسبات 
سركوبگر رجوي توان بيان حرف آزادانه دارد؟ ما 
چشم خود ديده ايم كه چگونه هر زني كه 
بخواهد پا از گليم خودش بيرون بگذارد به 
    سرعت برق و باد سر جاي خودش نشانده 
مي شود و كاري مي كنند كه از كرده خودش 

اگر به افشاگري هاي زناني   پشيمان مي گردد.
كه از مناسبات رجوي فرار كرده و خودشان را 
رها كردند گوش كرده باشيد اين موضوع آزادي 
زنان و آزادي حجاب به بهترين شكل ممكن 

ست، بتول سلطاني از اعضاي توضيح داده شده ا
شوراي رهبري، زهرا ميرباقري از اعضاي شوراي 
رهبري، مريم سنجابي از اعضاي شوراي 
رهبري، حميرا محمدنژاد از فرمانده هان 
نيرويي، نسرين ابراهيمي از فرمانده هان نيرويي، 
طاهره نوري از فرمانده هان نيرويي، زهرا معيني 

ته هدايتي از از فرمانده هان  نيرويي، فرش
فرمانده هان نيرويي و تعداد ديگري كه در اين 
ساليان بارها و بارها افشاگري كرده و نحوه 
استثمار زنان در مناسبات سركوبگر رجوي را 
بازگو كرده اند، چه آن موقع كه زنان را به اجبار 
عقيم كردند، چه آن موقع كه زنان را وادار به 

كردند، چه  طالق كرده و از فرزندانشان جدا
زماني كه زنان را با تهديد و ارعاب وادار به 

  ماندن در مناسبات شيطاني رجوي كردند.
وقتي كه مهمترين ماده دمكراسي مريم 
رجوي اينگونه باشد واي به حال بقيه و به نظرم 
اصال نبايد براي خواندشان وقت تلف كرد زيرا 

  واقعا ارزش آن را ندارد.
ري كه اساسا با بازار آزاد و سرمايه دا

سيستم رجوي در تعارض است و فقط فيلم 
است و الغير و يا از ماده سومش بگوئيم، ماده 
سوم بر لغو حكم اعدام تأكيد دارد (خنده 
حضار)! فكر مي كنم كه اين يكي را درست 
گفته است! واقعا در كتاب لغت رجوي و 
فرهنگ نامه ايشان چيزي به نام اعدام وجود 

ان با ترور و كشتن در كوچه و ندارد زيرا آن
خيابان كارشان را حل مي كنند و وقت قاضي و 
هيأت منصفه و نماينده دادستان را نمي گيرند. 
سابقه ننگين سازمان مجاهدين را نگاه كنيد 
مملو از ترور و آدم كشي در كوچه و خيابان 
است و هيچ اعتقادي به اعدام از طريق حكم 

  ا اعدام مخالف هستند.دادگاه ندارد و كال ب
چنانچه مي بينيد اين بيانيه مريم رجوي 
كامال بر واقعيات روز منطبق هست و وي 
نهايت تالشش را كرده كه همه چيز سر جاي 

  خودش بنيشيند و حقي ضايع نگردد!
  

  كند.دفاع مي
ماده هفتم: بر رفع تبعيض قومي و زباني  –

اي است با هتأكيد دارد. جامعه ايران جامع
تركيب متنوعي از اقوام و زبان هاي گوناگون كه 

كننده در برساخته شدن هر كدام سهمي تعيين
  تاريخ و فرهنگ اين سرزمين داشته و دارند.

اي، با ماده 10ماده هشتم: در برنامه  –
تأكيد بر حذف موانع و انحصارهاي توليد و 

چنين مناسبات اقتصادي، بازار آزاد و هم
زيست، ايران را در صف از محيط حفاظت

دهد. بسياري نخست مناسبات جهاني قرار مي
بازار آزاد را مترادف روابط استثمارگرايانه 

  دانند.داري ميسرمايه
روشني بر يك سياست ماده نهم: به  –

آميز و مبتني بر همزيستي خارجي صلح
المللي و آميز و همكاريهاي بينمسالمت
به منشور ملل متحد تأكيد اي و احترام منطقه

آميز در سياست شده است. رابطه مسالمت
سازي و خارجي كه از هر گونه بحران

افروزي پرهيز كند، تنها در سايه يك نظام جنگ
  سياسي دموكراتيك امكانپذير است.

ماده دهم: برنامه مريم رجوي تصويري از   –
كند كه در آن اثري ايران آزاد و مدرن ارائه مي

هديد بالقوه جهان وجود ندارد. يك ايران از ت
غيراتمي و عاري از سالح هاي كشتار جمعي. 
اين ماده در تكميل ماده پيشين مبني بر تعهد 
ايران مدرن به پيگيري سياست خارجي 

  طلبانه آمده است.صلح
ماده اي مريم عضدانلو بود  10اين از طرح 

كه هر جا و در هر مكان كه قرار مي گيرد 
به آن مي زند كه شنونده فكر مي كند گريزي 

عجب فرد دمكرات و در عين حال جمهوري 
خواهي است ولي از اصل داستان خبر ندارد كه 
همه اين ها فقط حرف تو خالي بوده و مطلقا 

  به آن اعتقاد ندارند.
اجازه بدهيد تا از مهمترين طرح وي بگويم 
كه خيلي با آب و تاب آن را مطرح مي كند؛ 

نان. مثال حرف از آزادي زنان و آزادي مسئله ز
حجاب زنان مي زنند و اينكه به زنان بايد آزادي 
عمل داد و از اين حرف هاي عوام فريب!  
موضوع آزادي و حجاب زنان در حرف هاي اين 
خانم يك دروغ بزرگ است، كدام آزادي زنان ؟ 
كدام آزادي حجاب ؟  مگر نه اينكه اولين جايي 

 

  شاهد بود يكه در فرقه رجو يدادگاهيب نياز اول »ياكرام يعل« تيروا

  يادگاه رجوبيد يوقت
  حكم اعدام داد ييجدادرخواست  كي يبرا 

  يقاتل جان كي يبرا يرجو مياشك تمساح مر
 

 وضعيت پيرزن هايي كه هم اكنون بايد نوه هاي خود را بغل مي كردند ببينيد:
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را كه  ديجد يقرارگاه اعضا نيا 65اواسط سال 
شدند  يپاكستان به عراق اعزام م ياز كراچ

در خود  يالتيو تشك ينظام يآموزش ها يبرا
نفرات  نيآخر نكهيبعد از ا يداد. مدت يم يجا
 ينظام يها گانيبه  رشياز بخش پذ يدورو
روز اعالم كردند كه  كيقرارگاه وارد شدند  نيا

 نيدر سالن اجتماعات ا يا ژهيو ينشست ها
من جالب  يقرارگاه قرار است برگزار شود. برا

زدم ممكن است مسعود  يبود چون حدس م
قرارگاه  نينشست به ا يبرگزار يبرا يرجو

توانستم از  يم انيلبعد از سا نكهيو از ا ديايب
  خوشحال بودم. يليخ نمياو را بب كينزد

همه افراد در سالن مستقرشدند  نكهيا بعداز
فرمانده  ،ياتيصبح محمد ح 9:30ساعت حدود 

 ياست رو اوشيقرارگاه كه اسم مستعارش س

قرار گرفت. او  كروفنيسن حاضر شد و پشت م
 يگفت از امروز محاكمه فرد هياول حاتيدر توض

دارد  ييكرده و قصد جدا انتيه سازمان خكه ب
  شود. يمسالن برگزار  نيدرا

 ياعضا نكهيلحظه با توجه به ا كيدر
بودند  دالوروديشركت كننده عمدتا نفرات جد

در  رايشوكه شدند ز انتيكلمه خ دنيباشن
باشند كه در  ييكه اعضا ديگنج يباورشان نم

داشته باشند. آنها  انتيقصد خ التيتشك
انتخاب خودشان به مناسبات و آن هم  با يهمگ

 وستهيپ زندانها و گاها  يبا تحمل انواع سخت
  بودند.

 اتيه ياز اعضا اوشيلحظه بعد س چند
خود  يمنصفه دادگاه خواست تا در محل ها

  .ننديبنش

كه چند روز است  يدر حال يرجو ميمر
اشك  ،يافكار ديبه نام نو يقاتل جان كي يبرا

خاطره از  كي يادآوري زدير يتمساح م
 كيآن هم به جهت  ،يرجو دادگاهيب

  .ستياز لطف ن يخال ،ييدرخواست جدا
   
كه منتشر كرده  يتيدر روا ياكرام يعل

ها باور آن سخت  يليخ يبرا ديگفته است: شا
و انتخاب  يينمود كه جرم درخواست جدا يم

و جان  يفداكار انيبعد از سال يزندگ ريمس
  اعدام باشد. يفرقه رجو يرهبر يبرا يباز

 يميعضو قد نيا تيگزارش فراق، در روا به
در منطقه  فينجدا شده آمده است: قرارگاه ح

قرارگاه  نيدر غرب بغداد جزو آخر بيابوغر
داد. در  ليتحو يبود كه صدام به رجو ييها
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 ماهيت

 اردبيل استانمركز      اردبيل استانمركز      

ر خودش را نشان بدهد در كه بايد اين شعا
درون مناسبات خود رجوي است؟ در كجاي 
اين فرقه شما مي توانيد آثاري از آزادي زنان 
مشاهده كنيد؟ كدام زن در اين مناسبات 
سركوبگر رجوي توان بيان حرف آزادانه دارد؟ ما 
چشم خود ديده ايم كه چگونه هر زني كه 
بخواهد پا از گليم خودش بيرون بگذارد به 
    سرعت برق و باد سر جاي خودش نشانده 
مي شود و كاري مي كنند كه از كرده خودش 

اگر به افشاگري هاي زناني   پشيمان مي گردد.
كه از مناسبات رجوي فرار كرده و خودشان را 
رها كردند گوش كرده باشيد اين موضوع آزادي 
زنان و آزادي حجاب به بهترين شكل ممكن 

ست، بتول سلطاني از اعضاي توضيح داده شده ا
شوراي رهبري، زهرا ميرباقري از اعضاي شوراي 
رهبري، مريم سنجابي از اعضاي شوراي 
رهبري، حميرا محمدنژاد از فرمانده هان 
نيرويي، نسرين ابراهيمي از فرمانده هان نيرويي، 
طاهره نوري از فرمانده هان نيرويي، زهرا معيني 

ته هدايتي از از فرمانده هان  نيرويي، فرش
فرمانده هان نيرويي و تعداد ديگري كه در اين 
ساليان بارها و بارها افشاگري كرده و نحوه 
استثمار زنان در مناسبات سركوبگر رجوي را 
بازگو كرده اند، چه آن موقع كه زنان را به اجبار 
عقيم كردند، چه آن موقع كه زنان را وادار به 

كردند، چه  طالق كرده و از فرزندانشان جدا
زماني كه زنان را با تهديد و ارعاب وادار به 

  ماندن در مناسبات شيطاني رجوي كردند.
وقتي كه مهمترين ماده دمكراسي مريم 
رجوي اينگونه باشد واي به حال بقيه و به نظرم 
اصال نبايد براي خواندشان وقت تلف كرد زيرا 

  واقعا ارزش آن را ندارد.
ري كه اساسا با بازار آزاد و سرمايه دا

سيستم رجوي در تعارض است و فقط فيلم 
است و الغير و يا از ماده سومش بگوئيم، ماده 
سوم بر لغو حكم اعدام تأكيد دارد (خنده 
حضار)! فكر مي كنم كه اين يكي را درست 
گفته است! واقعا در كتاب لغت رجوي و 
فرهنگ نامه ايشان چيزي به نام اعدام وجود 

ان با ترور و كشتن در كوچه و ندارد زيرا آن
خيابان كارشان را حل مي كنند و وقت قاضي و 
هيأت منصفه و نماينده دادستان را نمي گيرند. 
سابقه ننگين سازمان مجاهدين را نگاه كنيد 
مملو از ترور و آدم كشي در كوچه و خيابان 
است و هيچ اعتقادي به اعدام از طريق حكم 

  ا اعدام مخالف هستند.دادگاه ندارد و كال ب
چنانچه مي بينيد اين بيانيه مريم رجوي 
كامال بر واقعيات روز منطبق هست و وي 
نهايت تالشش را كرده كه همه چيز سر جاي 

  خودش بنيشيند و حقي ضايع نگردد!
  

  كند.دفاع مي
ماده هفتم: بر رفع تبعيض قومي و زباني  –

اي است با هتأكيد دارد. جامعه ايران جامع
تركيب متنوعي از اقوام و زبان هاي گوناگون كه 

كننده در برساخته شدن هر كدام سهمي تعيين
  تاريخ و فرهنگ اين سرزمين داشته و دارند.

اي، با ماده 10ماده هشتم: در برنامه  –
تأكيد بر حذف موانع و انحصارهاي توليد و 

چنين مناسبات اقتصادي، بازار آزاد و هم
زيست، ايران را در صف از محيط حفاظت

دهد. بسياري نخست مناسبات جهاني قرار مي
بازار آزاد را مترادف روابط استثمارگرايانه 

  دانند.داري ميسرمايه
روشني بر يك سياست ماده نهم: به  –

آميز و مبتني بر همزيستي خارجي صلح
المللي و آميز و همكاريهاي بينمسالمت
به منشور ملل متحد تأكيد اي و احترام منطقه

آميز در سياست شده است. رابطه مسالمت
سازي و خارجي كه از هر گونه بحران

افروزي پرهيز كند، تنها در سايه يك نظام جنگ
  سياسي دموكراتيك امكانپذير است.

ماده دهم: برنامه مريم رجوي تصويري از   –
كند كه در آن اثري ايران آزاد و مدرن ارائه مي

هديد بالقوه جهان وجود ندارد. يك ايران از ت
غيراتمي و عاري از سالح هاي كشتار جمعي. 
اين ماده در تكميل ماده پيشين مبني بر تعهد 
ايران مدرن به پيگيري سياست خارجي 

  طلبانه آمده است.صلح
ماده اي مريم عضدانلو بود  10اين از طرح 

كه هر جا و در هر مكان كه قرار مي گيرد 
به آن مي زند كه شنونده فكر مي كند گريزي 

عجب فرد دمكرات و در عين حال جمهوري 
خواهي است ولي از اصل داستان خبر ندارد كه 
همه اين ها فقط حرف تو خالي بوده و مطلقا 

  به آن اعتقاد ندارند.
اجازه بدهيد تا از مهمترين طرح وي بگويم 
كه خيلي با آب و تاب آن را مطرح مي كند؛ 

نان. مثال حرف از آزادي زنان و آزادي مسئله ز
حجاب زنان مي زنند و اينكه به زنان بايد آزادي 
عمل داد و از اين حرف هاي عوام فريب!  
موضوع آزادي و حجاب زنان در حرف هاي اين 
خانم يك دروغ بزرگ است، كدام آزادي زنان ؟ 
كدام آزادي حجاب ؟  مگر نه اينكه اولين جايي 

 

  شاهد بود يكه در فرقه رجو يدادگاهيب نياز اول »ياكرام يعل« تيروا

  يادگاه رجوبيد يوقت
  حكم اعدام داد ييجدادرخواست  كي يبرا 

  يقاتل جان كي يبرا يرجو مياشك تمساح مر
 

 وضعيت پيرزن هايي كه هم اكنون بايد نوه هاي خود را بغل مي كردند ببينيد:
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88  13  

 فريب

ش را بزند. اجازه داد حرف يطالقان يبه عذارا علو
ها را به  نيتوه نيبلند بدتر يباصدا يو

همسر ستار جوابش را داد  يمتهمان كرد و وقت
در  نيكل حاضر ي. ويكن يم نيكه چرا توه

كه  يكرد به طور كيآنها تحر هيجلسه را برعل
فحش  ني. در آن روز بدترختيسالن به هم ر

ها را به آنها كرده و تحت فشار  نيها و توه
كه كرده اند  يانتيبه جرم خ گذاشتند كه
 يستار خطاب به عذرا علو همسر اعتراف كنند.

جداشدن از  انت؟يگفت كدام خ يطالقان
 ياست؟ مگر شما برا انتيسازمان جرم و خ

چه مبارزه  نيا د؟يكن يمردم مبارزه نم يآزاد
 يآن از آزاد ياست كه اعضا يآزاد يبرا

 نيا ستند؟يماندن برخوردار ن ايانتخاب رفتن 
و  لياست كه بدون دل يآزاد يچه مبارزه برا

 د؟يزن يم انتيمدرك به ما مارك و تهمت خ
كه هنوز لباس رزم  يطيآن هم در شرا

به تن و سالح آن را به دست گرفته  نيمجاهد
 سميلحظه سوسن با همان شارالتان نيدرا م؟يا

و تكرار اتهامات  اديخاص خودش با داد و فر
اجازه سخن  گريد ميبه مسعود و مر انتيخ

 هيگفتن به همسر ستار را نداد و سالن را بر عل
فرمانده قرارگاه  ياتيكرد. محمد ح كيآنها تحر

به عنوان حسن ختام و بعد از  دادگاهيب سيو رئ
  ست؟يسه روز محاكمه گفت حرف آخر شما چ

و به مناسبات بر  ديكن ياظهار ندامت م ايآ
د اگر كه ستار و همسرش پاسخ دادن ديگرد يم

 ييبرخوردها نيبا ا ميبمان ميخواست يهم ما م
در جداشدن  گريچند روز با ما شد د نيكه ا

كه بعد از  ياتيكرد. محمد ح ميدرنگ نخواه
پاسخ  نيآن همه فحش و ناسزا انتظار چن

منصفه  ئتيرا نداشت! رو به ه يدندان شكن
  ست؟يكرد وگفت نظر و حكم شما چ دادگاهيب

مشخص است گفت  يعامر يبن حجت
جنگ  طيپشت كردن به مبارزه آن هم درشرا

برسالن حاكم شد.  يحكمش اعدام است. سكوت
نمود كه  يها باور آن سخت م يليخ يبرا ديشا

 يزندگ ريو انتخاب مس ييجرم درخواست جدا
 يبرا يو جان باز يفداكار انيبعد از سال

  سازمان اعدام باشد. يرهبر
  

الم كرد و را اع دادگاهيختم ب ياتيح محمد
نفر از سالن خارج كردند.  نيمتهمان را چند

ستار و همسرش و  اتياز اعضا دفاع ياريبس
رده  نيمسئول داتيها و تهد يصحنه فحاش

سازمان و حكم وحشتناك اعدام در  يباال
خود را در ستار  ندهيآ يارياذهانشان ماند و بس

و ابهام بزرگ  السو نيكردند و ا يجستجو م
از اعضا نقش بست كه چگونه  ياريدر ذهن بس

مبارزه در  شتازيكه خود را پ يسازمان و رهبر
 كيانتخاب  يدهد، آزاد يجلوه م يراه آزاد

 يبر نم ندهيآ يزندگ ريانتخاب مس يعضو را برا
 نييو آ ييتابد و براساس كدام اصول قضا

 انيجر كياز  ييدرخواست جدا يدادرس
در  قرار نگرفته و تيهنوز درحاكم هك ياسيس

واعدام دارد؟  انتيخارج از كشور است حكم خ
است كه عوامل دست  ييارزش ها نهايا ايآ

  زنند؟ ياز آن دم م ينشانده رجو
  

معروف به حكمت،  يعامر ياله بن حجت
 بياد نيصفت معروف به حس ييخدا يعل

(فرهاد) فرمانده  يرضا منان ك،يفرمانده گردان 
) فرمانده ري(جهانگانيميكر زيگردان سه، پرو

(سوسن) فرمانده يطالقان يگردان سه، عذرا علو
)، جاهد برومند اول يبانيقسمت اركان(پشت
 كويو ن يبانيتقسمت پش ني(حجت ) از مسئول

  خود مستقرشدند. يها يبر صندل يخائف
بود.  ياتيدادگاه با خود محمد ح استير

زوج بودند به  كيبعد متهمان كه  قهيچند دق
متهم قرار گرفتند.  گاهيحالت اسكورت درجا

 انتيكه به خ يمتهمان نيبهت حاضر انيدرم
) ستار رسداد و اوشيمتهم شده بودند. (س

  همسرش بودند.
 شمرگهيپ يها گانياز فرماندهان  ستار

نهاد سازمان  نيدرمنطقه كردستان و از مسئول
و از فرماندهان مسئول نهاد  زيو همسرش ن

بود.  فيقرارگاه حن يانتظامات درب ورود
 سيبه عنوان رئ اوشيجلسه كه شروع شد س

از  ديخواه يدادگاه از آنها سوال كرد كه چرا م
داد مگر  بستار جوا د؟يسازمان جدا شو

و  ياريدر سازمان اخت تيانتخاب مبارزه و عضو
 ميمن به اتفاق همسرم تصم ستيداوطلبانه ن

كه  ميرا انتخاب كن يزندگ ريكه مس ميگرفته ا
حرفش را قطع كرد و  تيبا عصبان اوشيس

خونه خاله است كه سرت را  نجايگفت مگر ا
به  انتيكار شما خ نيا ؟يو برو يندازيب نييپا

هم  انتيشود و جرم خ يم محسوبسازمان 
كرد و  يمكث ،ياتيح محمد كه مشخص است.
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  آزادي با چاشني ايماده  10در طرح  مريم رجوينگاهي به دروغ ها و حيله هاي 

  معلوم است! يشاناز سيما شما زنانِآزادي 
  دجاي اعدام، ترور مي كنمريم رجوي 
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قبل از همه و بيش از همه عناصر فرقه رجوي 
نه تنها به آن اعتقادي ندارند بلكه اندر باب آن 
در درون تشكيالت به شدت مخالف و سركوب 
مي كنند، اما چرا در صحنه بيروني طور ديگري 

ه همان نان به مطرح مي شود، بر مي گردد ب
قيمت روز خور و اينكه بالخره بايد چيزي در 
چنته داشته باشند كه در شعارهاي دروغين 

  شان مطرح نمايند.
  طرح ده ماده اي مريم رجوي

اصلي ترين قسمت هر ماده كه مطرح شده 
را نوشتم وگرنه هر ماده يك پاراگراف است كه 
بيشتر رنگ و لعاب دادن به همان ماده از بحث 

  ت:اس
ماده اول: اين مانيفست (بيانيه) برقراري  –

يك جمهوري دموكراتيك مبتني بر آراي مردم 
  دهد!را نويد مي

ماده دوم: مانيفست مريم رجوي كه  –
مكمل ماده نخست و در واقع توضيح جزئيات 
آن طرح كلي است كه در ماده نخست ارائه 

گرا شده است، اشاره به برقراري يك نظام كثرت

بندي كامل به انواع آزادي هاي سياسي، با پاي
اقتصادي، اجتماعي و ديني دارد كه جزئيات 

شمار  بالشرط يك جمهوري دموكراتيك به
  روند.مي

ماده سوم: بر لغو حكم اعدام تأكيد دارد.  –
توان گفت اين ماده يك طرح بسيار مي

رود. طرحي كه شمار ميپيشروانه و متهورانه به 
جهان هستند كه  هنوز كشورهايي در

  اند به اين حوزه ورود كنند.نتوانسته
در ماده چهارم: از جدايي دين و دولت  –

چنان كه گفتم، عرفي دفاع شده است. هم
شدن ساختارها و نهادهاي جامعه از ويژگي 

  رود.شمار ميهاي دوران مدرن به
اي از برابري ماده 10ماده پنجم: برنامه  –

حقوق و ساحتهاي كامل زن و مرد در كليه 
گويد. در مورد ويژه ساحت سياسي ميجامعه به

تبعيض جنسي عليه زنان بحث هاي نظري 
سال اخير صورت 100ويژه طي فراواني به

  گرفته است.
ماده ششم: به صراحت از عدالت و قانون  –

حتما كه شما هم مثل من جسته و 
گريخته راجع به طرح ده ماده اي مريم رجوي 
ه چيزهايي شنيده ايد. بعضا چنان دود و دمي ب

راه مي اندازند كه هر كس نداند كه موضوع 
تمال زياد فريب خواهد خورد. چيست به اح

ولي براي من و امثال من كه سال ها در ميان 
اين جماعت دو رنگ و نان به قيمت روز خور 
بوده ايم مي دانيم كه اين نيز همچون ساير 
مسائل و موضوعات تشكيالت رجوي فارغ از 
واقعيت بوده و صرفا جنبه تبليغات داشته و 

  براي خوشايند دنياي غرب مي باشد.
خواستم به صورت خيلي مختصر راجع به 
طرح ده ماده اي مريم رجوي مطالبي خدمت 
شما عرض كنم. به احتمال خيلي زياد شما 
روشن تر از بنده تشريف داريد، ولي من هم از 
زاويه اي كه احساس و درك مي كنم خدمت 
شما مطالبم را عرض مي كنم، بقول دوستان 

  گپ مختصري بزنيم.
يندازيم به اين طرح كذايي اول نيم نگاهي ب

تا از چند و چون آن با خبر گرديم. طرحي كه 
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 يادداشت
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همين تعهدات كتبي  مي باشد تا بعدا بتوانند با
اسيران را متعهد كرده و به حفظ تعهد پاي بند 

 .نمايند
بدين جهت با برپايي نشست هاي چند 

 انجام برخيو » رهبري«روزه به اصطالح 
نشست هاي جانبي در كنار نشست اصلي، 
 نيروها را به اين سمت سوق مي دهند كه از

آنان تعهد كتبي گرفته و براي ماندن آنان در 
قوي داشته  مناسبات سركوبگر رجوي تظمين

   .باشند
در واقع ماه محرم يك فرصت ديگري است 

ديگري  كه رجوي بتواند به تشكيالت خود جان
ي مدتي خيالش آسوده باشد كه بدهد و برا

و خيال  نيروها تعهد ماندگاري داده اند
 .جداشدن از سازمان جهنمي رجوي را ندارند

در اين رابطه بافتن آسمان و ريسمان، يكي 
مي گيرد  از شگردهايي است كه رجوي به كار

تا هر چه مي تواند صحنه تاسوعا و عاشورا را به 
ادي كه ربط دهد تا افر وقايع داخل فرقه

 اعتقادات مذهبي دارند را وادار به نگهداشتن در
 .مناسبات رجوي بنمايند

متاسفانه خيلي ها در اين ساليان درگير اين 
انگيزشي  تناقض بودند و با سخنراني هاي

    رجوي دچار ترديد در مسير منتخبشان 

كه انتخاب  مي شدند و فكر مي كردند مسيري
اره در كنار رجوي و كرده اند درست و بايد همو

آنان بمانند و به قول معروف  آرمان هاي كذايي
 البته خيلي از اين افراد مذهبي. خيانت نكنند

نبودند ولي تحت تاثير آرمان هاي آزاديخواهي 
    احترام  قرار مي گرفتند و) ع(امام حسين 

مي گذاشتند و رجوي هم از اين ماجرا سوء 
. اش را مي گرفت استفاده كرده و بهره فرقه

بعدها مي ديدند رجوي از اين افكار افراد ساده 
استفاده هاي رذيالنه مي برد تا به  لوح چقدر

 .اهداف خود جامه عمل بپوشاند
ولي اكنون شرايط فرق كرده است، به 

نجات  واسطه فعاليت هاي گسترده انجمن هاي
در سراسر كشور و فعاليت هاي خانواده ها در 

بخش، فرقه رجوي  ن هاي رهائيكنار اين انجم
خيلي از شعبده بازيهايش لو رفته و ديگر 

 .حنايشان رنگي ندارد
اميدوارم كه در فعاليتهاي آينده بتوانيم با 

كجا كه  افشاگري هاي جداشدگان در هر
هستند هر چه بيشتر به ترفندهاي فرقه رجوي 

اين رابطه بهتر از  پي برده و افكار عمومي در
اصل ماجراي فرقه تروريستي هميشه پي به 
مسائل فرقه اي را شناسايي  رجوي ببرند و

 .نمايند تا در دام فرقه رجوي و امثال آن نيفتند
  

از ، عضو جدا شده غالمحسين علوي زاده
 فرقه رجوي يادداشتي درخصوص رويكرد فرقه

رجوي در ماه محرم و سوء استفاده از آن جهت 
 .پيشبرد اهداف پليدش نوشت
تحليلي فراق، متن - به گزارش پايگاه خبري

 :اين يادداشت را در زير مي خوانيد
ضمن عرض تسليت به مناسب ايام 

 ، قبال گفته بوديم كه)ع(سوگواري امام حسين 
ات فرقه اي تالش بر اين است كه در مناسب

قوت  روي افراد متمركز شده و نقاط ضعف و
رهبران فرقه روي آنها . آنان را شناسايي كنند

انجام مي دهند تا  كار ايدئولوژيك و عقيدتي
بتوانند افراد را هر چه بيشتر و بهتر تحت 

 .باشند كنترل خود داشته
در همين رابطه هر ساله در ماه محرم يكي 

انجام  كارهايي كه رجوي انجام مي دهداز 
مراسم ها و نشست هايي است كه افراد را در 

انجام داده، گرفتار  خود برده و در گناهان
اين ترفند را آنقدر انجام مي دهند كه . نمايند
فكر خروج از اين همه گناهي كه گفته  فرد در

 شده باشد و به فكر راه و چاره در دسترس
اه ها كه بسيار مورد توجه يكي از اين ر. باشد

باشد  سران فرقه به ويژه شخص رجوي مي
     گرفتن تعهد كتبي از اسراي تحت امرشان
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برنامه اين بود . وي روزمره را تجربه مي كرد
كه آلباني كشور واسط باشد و با ورود اعضاي 
مجاهدين خلق به اين كشور روند بازپروري و 
جذب نيروها در كشورهاي مختلف اروپايي و 

بر همين اساس حتي . آمريكايي آغاز گردد
اما . ريكا پذيرفته شدندتعدادي از آنان توسط آم

با روي كار آمدن دولت دونالد ترامپ و قدرت 
گرفتن جنگ طلباني نظير جان بولتن اين روند 
تغيير كرد و آنان به يك مقر مهيا شده از جانب 
آمريكا منتقل شدند و به اين ترتيب توانستند 
شيوه هاي كنترل نيرو را مانند پادگان اشرف 

جالب است كه نام اين مقر. نداعمال نماي

حتي با . اطالعات وزارت دفاع و ارتش بودنير
هم ) سازمان اطالعات و امنيت(جهازالمخابرات 

آنان اجازه نداشتند به . مجاز به ارتباط نبودند
حتي . رسانه ها و شهروندان عراقي مراجعه كنند

راي خريد مايحتاجشان مي بايست از طريق ب
افسران اطالعات ارتش كه در پادگان هاي 
سازمان مجاهدين خلق مستقر بوده و حضور 

آنان حق هيچ گونه . دائم داشتند عمل نمايند
فعاليت اقتصادي، اجتماعي، سياسي، يا تبليغي 
در داخل عراق را نداشتند و تماماً تحت كنترل 

مالقات هاي روال . ودنداطالعات ارتش عراق ب
جاري مسعود رجوي و ديگر سران سازمان 
صرفاً با مسئولين همين ارگان بود و همه مسائل 

حتي . خود را از آن طريق حل و فصل مي كردند
براي خروج از كشور يا ورود به كشور عراق هم 
بايد از كانال آن ها و نه از مجاري عادي و رسمي 

نيان بالفاصله بعد از ايرا. كشور اقدام مي نمودند
پذيرش آتش بس بين ايران و عراق در زمان 

 مي توانستند به راحتي ويزا گرفته  صدام حسين
دولت اين كشور . و از كشور عراق بازديد نمايند

به جاي محدود كردن تمام شهروندان ايراني، 
اما نوع  .مجاهدين خلق را محدود كرده بود

 اين حضور مجاهدين خلق بدون هيچ يك از
محدوديت ها در آلباني و دست بازي كه ادي 
 راما، كه مشخص نيست به چه بهايي، به
مجاهدين خلق در كشور خود داده و ورود 

ايرانيان را به آلباني ممنوع كرده است كار را به 
جايي رسانده كه نسبت به يك مطلب ساده 
     سايت گازتا ايمپكت كه به مذاقشان خوش

    ض كرده و نامه سرگشاده نمي آيد اعترا
مي دهند و بي شرمانه خواستار اقدام قضايي 
عليه آن سايت و مسئول آن مي شوند و 
شهروندان آلبانيايي نظير اولسي يازچي، مگنا باال، 
  و جرجي تاناسي كه مطابق ميليشان عمل
نكرده اند را به اسم در رسانه هاي خود تهديد 

آيا رجوي در . نندكرده و به آن ها تهمت مي ز
برابر صدام حسين هم اجازه چنين ستاخي هايي 

اينجاست كه بايد گفت دولت ادي راما  را داشت؟
نخست وزير آلباني در حمايت تمام عيار دولتي از 
فرقه تروريستي رجوي گامي فراتر از صدام 
حسين برداشته تا جايي كه امنيت ملي كشور 

اگر .  استخود و حتي اروپا را به خطر انداخته
ادي راما اختيار امور اجرايي كشورش را دارد و 
مجبور به اطاعت از بيگانگان نيست الزم است 
قدري به فكر منافع ملي كشورش باشد و با خود 
بيانديشد كه چرا صدام حسين، مجاهدين خلق 
را تا اين حد در عراق محدود كرده بود و چرا 
ج دولت هاي بعد از صدام حسين همگي بر اخرا

خلق از عراق پافشاري مي كردند؟ مجاهدين 
پاسخ به اين سؤال قطعاً براي تنوير افكار عمومي 
آلباني و روشن شدن ماهيت دولت فعلي آن، 

  .ضروري است

     
 گذاشتند كه يادآور 3فرقه اي جديد را اشرف 

  .پادگان بدنام و مخوف اشرف در عراق است
رجوي و فرقه اش در عراق در زمان صدام 
حسين محدوديت هايي داشتند كه به دليل 

آن ها . مسائل امنيت ملي اعمال مي گرديد
. ود خارج شونداجازه نداشتند از اردوگاه هاي خ

تردد آنان به خارج از اردوگاه براي امور ضروري 
مانند ويزيت پزشك يا مراجعه به بيمارستان 

سازمان (صرفاً با اسكورت مأمورين استخبارات 
) حفاظت اطالعات نيروهاي نظامي و انتظامي

آنان حق ارتباط با وزارت . امكان پذير بود
خارجه، نمايندگان مجلس، وزرا، دولت، 

ازرگانان، مقامات و مأمورين پليس، شهرداري، ب
آنان محدود به ارتباط با . و غيره را نداشتند
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 پرونده

   99  تابستان    ا24شماره  
 يادداشت   فــراق نامه فــراق نامه 

عراق و سقوط صدام حسين ادامه داشت و 
مسعود رجوي و نيروهايش زير چتر حمايتي 
 كامل رژيم بعث عراق به فعاليت هاي
. تروريستي در داخل خاك ايران ادامه مي دادند

سقوط ديكتاتور بغداد تغييرات دراماتيكي را 
تاريخ مصرف . براي مجاهدين خلق رقم زد

مسعود رجوي به پايان رسيد و كنار گذاشته 
مريم رجوي به . شد و الجرم ناپديد گرديد

عنوان طرف حساب جديد به پاريس رفت و 
خلق در عراق خلع نيروهاي سازمان مجاهدين 

سازمان مجاهدين خلق در زمان    .سالح شدند
صدام حسين در عراق از شرايط فوق العاده 
مطلوبي برخوردار بود و مي توانست نيروهاي 
خود را در يك اردوگاه بسته و دورافتاده جمع 
 نموده و ارتباط اعضا را با دنياي خارج خصوصاً با 

  .خانواده ها و دوستانشان قطع نمايد
بعد از سقوط صدام حسين تمام دولت هاي 
حاكم در عراق يكي پس از ديگري خواستار 

اخراج مجاهدين خلق، به عنوان يك تهديد 
رجوي تمام تالش خود را . امنيت ملي، شدند

كرد تا در عراق بماند و پادگان اشرف و مرز با 
ايران را از دست ندهد و اميد داشت تا جرقه اي 

. و كشور مجدداً آغاز گرددخورده و جنگ بين د
حتي براي حمله آمريكا به ايران و مهيا شدن 
. شرايط ورود به كشور هم حساب باز كرده بود

باألخره بعد از ماجراهاي بسيار، باقي نفرات 
سازمان مجاهدين خلق در اواخر تابستان 

 عراق را ترك كرده و بر اساس يك 1395
ارد توافق غير متعارف در سيستم پناهندگي و

آلباني تنها كشوري بود . كشور آلباني گرديدند
اعضاي سازمان مغاير . كه آماده پذيرش آنان بود

با قوانين ملل متحد به صورت گروهي و بدون 
  .داشتن موقعيت پناهندگي پذيرفته شدند

برخالف عراق، سازمان مجاهدين خلق در 
آلباني مقر دور افتاده و بسته اي نداشت كه اين 

اين سازمان قابل دوام نبود و ريزش وضع براي 

رژيم صدام حسين را همه به عنوان تنها 
ولتي سازمان مجاهدين خلق مي د     حا

 1365مسعود رجوي در خرداد . مي شناختند
بعد از ديدار با طارق عزيز وزير امور خارجه و 
معاون رئيس جمهور وقت عراق به اين كشور 
رفت و نيروهاي خود را نيز به آنجا منتقل نمود 
و ارتش آزاديبخش ملي را به عنوان بخشي از 

  .م حسين تشكيل دادنيروهاي نظامي صدا

 

  
   گام برداشته است»صدام حسين« فراتر از  فرقه تروريستي رجوياز  حمايت  در دولت آلباني 

  

   براي فرقه رجويدولت آلبانيدست و دل بازي 
   

  عاطفه نادعليان
  انجمن نجات مركز تهران

  

از آن زمان عراق جايگاه اصلي و صدام 
حسين تنها حامي مسعود رجوي و نيروهاي 

رجوي فعاالنه در جنگ ايران . مسلحش گرديد
و عراق، البته در طرف دشمن متجاوز و عليه 
مرزبانان و مدافعان ميهن، وارد گرديد و به دليل 
همين خيانت ملي بزرگ، در منظر مردم ايران 

او تتمه پايگاه مردمي . ق العاده منفور گشتفو
خود را در ازاي كسب حمايت مادي صدام 

  .حسين براي كسب قدرت در ايران به باد داد
اين وضعيت تا حمله نيروهاي ائتالف به 

88  19  
اردبيل ستانمركز      

 نان اين حربه را روزمره مي خورند و امورات 
  .مي گذرانند

 كنم بايد خدمت خوانندگان محترم عرض
كه گناه راز كاسبي همه فرقه ها است، بدون 
استثناء، علت هم در اين است كه  مردم ناآگاه 
را وسيله پيشبرد اهدافشان قرار بدهند و به آن 

در اين رابطه ممكن است كه در  .اهداف برسند
فرد احساسي ايجاد گردد كه فرد فكر كند در 
نزد خداي خود و يا حتي در نزد وجدان خود 

 كاري انجام دهد كه نتوانسته، لذا به دنبال بايد
آن خواهد بود كه از زير اين دِين خارج شود 
زيرا مستمر تحت فشار روحي خواهد بود كه 

    مثال بعضي از . خالصي نخواهد داشت
مسيحي ها به كليسا رفته و با اعتراف به گناه 
خودشان را راحت مي كنند ولي در فرقه 

به گناه كافي نيست و بايد رجوي تنها اعتراف 
از همين جا هست كه .فرد در صدد جبران باشد

 اوضاع خطرناك مي گردد، تند روي ها آغاز 
مي شود، حتي در كارهاي تروريستي بسيار 
كاربرد جدي دارد، مثال فرد بعد از اينكه دچار 
گناه شده و در صدد آن است كه خالص شود 
    ق او را به سمت عمليات هاي انتحاري سو

مي دهند و چون فرد به شدت زير فشار روحي 
و رواني قرار دارد مورد سوء استفاده قرار گرفته 
 و او را به سمت منفجر كردن خودش سوق 

تنها راه نجات از اين دام فقط عشق  .مي دهند
حاال گناه . است توام با انسانيت و نه چيز ديگر

 در فرقه رجوي دقيقا چه معني مي دهد؟ گناه
در فرهنگ فرقه رجوي اين است كه فرد نتواند 
. رضايت مندي رهبر فرقه را فراهم كرده باشد

    بله، تمام اعمالي كه در درون تشكيالت 
فرقه اي رجوي انجام مي پذيرد دقيقا در 
راستاي اين است كه رهبر فرقه به نقطه ارضاي 

چرا گفتم راه .روحي و جسمي و فيزيكي برسد
 است چون كه براي خالصي از حل در عشق

فشار روحي و رواني كه در ادامه اش فشار 
. فيزيكي هم به دنبالش هست بايد كاري كرد

فرقه كه بحث خودزني را پيش مي برد و از 
طرفي مي خواهد كه خودش را مورد هدف قرار 
دهد تا رهبر فرقه از اين بابت احساس راحتي 

كر حمله ولي اگر بخواهيم به اين طرز تف.نمايد
كرده و از بين ببريم تنها و تنها راه خالصي از 
آن ايجاد عشق و مهر ومحبت است و اين آن 
چيزي است كه فقط و فقط خانواده مي تواند 
به فرد منتقل نمايد، عشق و محبت كه در بطن 

به طبع آن فرد بعد . آن انسانيت هم نهفته است
از دريافت عشق و محبت و مهرباني ديگر 

گناه نخواهد كرد و در نقطه مقابل گناه احساس 
درهاي رحمت و مهر و محبت گشوده خواهد 
شد و وارد دنيايي ديگر خواهد گشت كه قبال 

بنابراين بر همه  .با آن آشنايي نداشته است
خانواده هاست كه بذر افشان اين محبت ها و 
مهرباني ها باشند تا چشمشان به ديدار 

  .ن گرددفرزندانشان هر چه زودتر روش
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در اين يادداشت خواستم اشاره اي : فراق
اره در مناسبات كنم به يك ترفندي كه همو

فرقه ها به ويژه فرقه رجوي مورد استفاده مكرر 
  .قرار مي گردد

، بله گناه، يكي از قديمي ترين »گناه«
ترفندها براي سلطه بر كساني كه به عمد و يا 
به سهو به يك فرقه مي پيوندند و در گام هاي 
بعدي كه اعتقادات آنان مشخص شد، به وادي 

اين تارهاي گناه كشيده مي شوند و در 
عنكبوتي گرفتار آمده و خالصي نخواهند 

  .داشت
اما چگونه با اين حربه عمل مي كنند و افراد 
را در مخمصه مي اندازند؟ ابتدا معلمين و 
متخصصين فرقه كه مباحث ايدئولوژيك را به 
پيش مي برند و معموال توسط رهبر فرقه 
آموزش هاي خاص در اين رابطه ديده اند  در 

اس گناه ايجاد مي كنند، آنها ايده هاي فرد احس
غير منطقي به خورد فرد مي دهند كه قادر به 

  ).در اغلب اوقات(محقق ساختن آنها نيست 
وقتي كه فرد ديد در توانايي جسمي و 
فيزيكي او انجام كار گفته شده امكان پذير 
نيست، گناه به وجود مي آيد و همين كه گناه 

تاده است، دامي به وجود آمد فرد به دام اف
اگر كه مقداري مطالعه در اين زمينه .مرگبار

داشته باشيد متوجه خواهيد شد كه رهبران 
فرقه هاي مرگبار و فاسد از گناه و مسائل 
پيرامون آن دكان هاي دونبش باز مي كنند و 
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 پرونده

   99  تابستان    ا24شماره  
 يادداشت   فــراق نامه فــراق نامه 

عراق و سقوط صدام حسين ادامه داشت و 
مسعود رجوي و نيروهايش زير چتر حمايتي 
 كامل رژيم بعث عراق به فعاليت هاي
. تروريستي در داخل خاك ايران ادامه مي دادند

سقوط ديكتاتور بغداد تغييرات دراماتيكي را 
تاريخ مصرف . براي مجاهدين خلق رقم زد

مسعود رجوي به پايان رسيد و كنار گذاشته 
مريم رجوي به . شد و الجرم ناپديد گرديد

عنوان طرف حساب جديد به پاريس رفت و 
خلق در عراق خلع نيروهاي سازمان مجاهدين 

سازمان مجاهدين خلق در زمان    .سالح شدند
صدام حسين در عراق از شرايط فوق العاده 
مطلوبي برخوردار بود و مي توانست نيروهاي 
خود را در يك اردوگاه بسته و دورافتاده جمع 
 نموده و ارتباط اعضا را با دنياي خارج خصوصاً با 

  .خانواده ها و دوستانشان قطع نمايد
بعد از سقوط صدام حسين تمام دولت هاي 
حاكم در عراق يكي پس از ديگري خواستار 

اخراج مجاهدين خلق، به عنوان يك تهديد 
رجوي تمام تالش خود را . امنيت ملي، شدند

كرد تا در عراق بماند و پادگان اشرف و مرز با 
ايران را از دست ندهد و اميد داشت تا جرقه اي 

. و كشور مجدداً آغاز گرددخورده و جنگ بين د
حتي براي حمله آمريكا به ايران و مهيا شدن 
. شرايط ورود به كشور هم حساب باز كرده بود

باألخره بعد از ماجراهاي بسيار، باقي نفرات 
سازمان مجاهدين خلق در اواخر تابستان 

 عراق را ترك كرده و بر اساس يك 1395
ارد توافق غير متعارف در سيستم پناهندگي و

آلباني تنها كشوري بود . كشور آلباني گرديدند
اعضاي سازمان مغاير . كه آماده پذيرش آنان بود

با قوانين ملل متحد به صورت گروهي و بدون 
  .داشتن موقعيت پناهندگي پذيرفته شدند

برخالف عراق، سازمان مجاهدين خلق در 
آلباني مقر دور افتاده و بسته اي نداشت كه اين 

اين سازمان قابل دوام نبود و ريزش وضع براي 

رژيم صدام حسين را همه به عنوان تنها 
ولتي سازمان مجاهدين خلق مي د     حا

 1365مسعود رجوي در خرداد . مي شناختند
بعد از ديدار با طارق عزيز وزير امور خارجه و 
معاون رئيس جمهور وقت عراق به اين كشور 
رفت و نيروهاي خود را نيز به آنجا منتقل نمود 
و ارتش آزاديبخش ملي را به عنوان بخشي از 

  .م حسين تشكيل دادنيروهاي نظامي صدا

 

  
   گام برداشته است»صدام حسين« فراتر از  فرقه تروريستي رجوياز  حمايت  در دولت آلباني 

  

   براي فرقه رجويدولت آلبانيدست و دل بازي 
   

  عاطفه نادعليان
  انجمن نجات مركز تهران

  

از آن زمان عراق جايگاه اصلي و صدام 
حسين تنها حامي مسعود رجوي و نيروهاي 

رجوي فعاالنه در جنگ ايران . مسلحش گرديد
و عراق، البته در طرف دشمن متجاوز و عليه 
مرزبانان و مدافعان ميهن، وارد گرديد و به دليل 
همين خيانت ملي بزرگ، در منظر مردم ايران 

او تتمه پايگاه مردمي . ق العاده منفور گشتفو
خود را در ازاي كسب حمايت مادي صدام 

  .حسين براي كسب قدرت در ايران به باد داد
اين وضعيت تا حمله نيروهاي ائتالف به 

88  19  
اردبيل ستانمركز      

 نان اين حربه را روزمره مي خورند و امورات 
  .مي گذرانند

 كنم بايد خدمت خوانندگان محترم عرض
كه گناه راز كاسبي همه فرقه ها است، بدون 
استثناء، علت هم در اين است كه  مردم ناآگاه 
را وسيله پيشبرد اهدافشان قرار بدهند و به آن 

در اين رابطه ممكن است كه در  .اهداف برسند
فرد احساسي ايجاد گردد كه فرد فكر كند در 
نزد خداي خود و يا حتي در نزد وجدان خود 

 كاري انجام دهد كه نتوانسته، لذا به دنبال بايد
آن خواهد بود كه از زير اين دِين خارج شود 
زيرا مستمر تحت فشار روحي خواهد بود كه 

    مثال بعضي از . خالصي نخواهد داشت
مسيحي ها به كليسا رفته و با اعتراف به گناه 
خودشان را راحت مي كنند ولي در فرقه 

به گناه كافي نيست و بايد رجوي تنها اعتراف 
از همين جا هست كه .فرد در صدد جبران باشد

 اوضاع خطرناك مي گردد، تند روي ها آغاز 
مي شود، حتي در كارهاي تروريستي بسيار 
كاربرد جدي دارد، مثال فرد بعد از اينكه دچار 
گناه شده و در صدد آن است كه خالص شود 
    ق او را به سمت عمليات هاي انتحاري سو

مي دهند و چون فرد به شدت زير فشار روحي 
و رواني قرار دارد مورد سوء استفاده قرار گرفته 
 و او را به سمت منفجر كردن خودش سوق 

تنها راه نجات از اين دام فقط عشق  .مي دهند
حاال گناه . است توام با انسانيت و نه چيز ديگر

 در فرقه رجوي دقيقا چه معني مي دهد؟ گناه
در فرهنگ فرقه رجوي اين است كه فرد نتواند 
. رضايت مندي رهبر فرقه را فراهم كرده باشد

    بله، تمام اعمالي كه در درون تشكيالت 
فرقه اي رجوي انجام مي پذيرد دقيقا در 
راستاي اين است كه رهبر فرقه به نقطه ارضاي 

چرا گفتم راه .روحي و جسمي و فيزيكي برسد
 است چون كه براي خالصي از حل در عشق

فشار روحي و رواني كه در ادامه اش فشار 
. فيزيكي هم به دنبالش هست بايد كاري كرد

فرقه كه بحث خودزني را پيش مي برد و از 
طرفي مي خواهد كه خودش را مورد هدف قرار 
دهد تا رهبر فرقه از اين بابت احساس راحتي 

كر حمله ولي اگر بخواهيم به اين طرز تف.نمايد
كرده و از بين ببريم تنها و تنها راه خالصي از 
آن ايجاد عشق و مهر ومحبت است و اين آن 
چيزي است كه فقط و فقط خانواده مي تواند 
به فرد منتقل نمايد، عشق و محبت كه در بطن 

به طبع آن فرد بعد . آن انسانيت هم نهفته است
از دريافت عشق و محبت و مهرباني ديگر 

گناه نخواهد كرد و در نقطه مقابل گناه احساس 
درهاي رحمت و مهر و محبت گشوده خواهد 
شد و وارد دنيايي ديگر خواهد گشت كه قبال 

بنابراين بر همه  .با آن آشنايي نداشته است
خانواده هاست كه بذر افشان اين محبت ها و 
مهرباني ها باشند تا چشمشان به ديدار 

  .ن گرددفرزندانشان هر چه زودتر روش
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در اين يادداشت خواستم اشاره اي : فراق
اره در مناسبات كنم به يك ترفندي كه همو

فرقه ها به ويژه فرقه رجوي مورد استفاده مكرر 
  .قرار مي گردد

، بله گناه، يكي از قديمي ترين »گناه«
ترفندها براي سلطه بر كساني كه به عمد و يا 
به سهو به يك فرقه مي پيوندند و در گام هاي 
بعدي كه اعتقادات آنان مشخص شد، به وادي 

اين تارهاي گناه كشيده مي شوند و در 
عنكبوتي گرفتار آمده و خالصي نخواهند 

  .داشت
اما چگونه با اين حربه عمل مي كنند و افراد 
را در مخمصه مي اندازند؟ ابتدا معلمين و 
متخصصين فرقه كه مباحث ايدئولوژيك را به 
پيش مي برند و معموال توسط رهبر فرقه 
آموزش هاي خاص در اين رابطه ديده اند  در 

اس گناه ايجاد مي كنند، آنها ايده هاي فرد احس
غير منطقي به خورد فرد مي دهند كه قادر به 

  ).در اغلب اوقات(محقق ساختن آنها نيست 
وقتي كه فرد ديد در توانايي جسمي و 
فيزيكي او انجام كار گفته شده امكان پذير 
نيست، گناه به وجود مي آيد و همين كه گناه 

تاده است، دامي به وجود آمد فرد به دام اف
اگر كه مقداري مطالعه در اين زمينه .مرگبار

داشته باشيد متوجه خواهيد شد كه رهبران 
فرقه هاي مرگبار و فاسد از گناه و مسائل 
پيرامون آن دكان هاي دونبش باز مي كنند و 
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همين تعهدات كتبي  مي باشد تا بعدا بتوانند با
اسيران را متعهد كرده و به حفظ تعهد پاي بند 

 .نمايند
بدين جهت با برپايي نشست هاي چند 

 انجام برخيو » رهبري«روزه به اصطالح 
نشست هاي جانبي در كنار نشست اصلي، 
 نيروها را به اين سمت سوق مي دهند كه از

آنان تعهد كتبي گرفته و براي ماندن آنان در 
قوي داشته  مناسبات سركوبگر رجوي تظمين

   .باشند
در واقع ماه محرم يك فرصت ديگري است 

ديگري  كه رجوي بتواند به تشكيالت خود جان
ي مدتي خيالش آسوده باشد كه بدهد و برا

و خيال  نيروها تعهد ماندگاري داده اند
 .جداشدن از سازمان جهنمي رجوي را ندارند

در اين رابطه بافتن آسمان و ريسمان، يكي 
مي گيرد  از شگردهايي است كه رجوي به كار

تا هر چه مي تواند صحنه تاسوعا و عاشورا را به 
ادي كه ربط دهد تا افر وقايع داخل فرقه

 اعتقادات مذهبي دارند را وادار به نگهداشتن در
 .مناسبات رجوي بنمايند

متاسفانه خيلي ها در اين ساليان درگير اين 
انگيزشي  تناقض بودند و با سخنراني هاي

    رجوي دچار ترديد در مسير منتخبشان 

كه انتخاب  مي شدند و فكر مي كردند مسيري
اره در كنار رجوي و كرده اند درست و بايد همو

آنان بمانند و به قول معروف  آرمان هاي كذايي
 البته خيلي از اين افراد مذهبي. خيانت نكنند

نبودند ولي تحت تاثير آرمان هاي آزاديخواهي 
    احترام  قرار مي گرفتند و) ع(امام حسين 

مي گذاشتند و رجوي هم از اين ماجرا سوء 
. اش را مي گرفت استفاده كرده و بهره فرقه

بعدها مي ديدند رجوي از اين افكار افراد ساده 
استفاده هاي رذيالنه مي برد تا به  لوح چقدر

 .اهداف خود جامه عمل بپوشاند
ولي اكنون شرايط فرق كرده است، به 

نجات  واسطه فعاليت هاي گسترده انجمن هاي
در سراسر كشور و فعاليت هاي خانواده ها در 

بخش، فرقه رجوي  ن هاي رهائيكنار اين انجم
خيلي از شعبده بازيهايش لو رفته و ديگر 

 .حنايشان رنگي ندارد
اميدوارم كه در فعاليتهاي آينده بتوانيم با 

كجا كه  افشاگري هاي جداشدگان در هر
هستند هر چه بيشتر به ترفندهاي فرقه رجوي 

اين رابطه بهتر از  پي برده و افكار عمومي در
اصل ماجراي فرقه تروريستي هميشه پي به 
مسائل فرقه اي را شناسايي  رجوي ببرند و

 .نمايند تا در دام فرقه رجوي و امثال آن نيفتند
  

از ، عضو جدا شده غالمحسين علوي زاده
 فرقه رجوي يادداشتي درخصوص رويكرد فرقه

رجوي در ماه محرم و سوء استفاده از آن جهت 
 .پيشبرد اهداف پليدش نوشت
تحليلي فراق، متن - به گزارش پايگاه خبري

 :اين يادداشت را در زير مي خوانيد
ضمن عرض تسليت به مناسب ايام 

 ، قبال گفته بوديم كه)ع(سوگواري امام حسين 
ات فرقه اي تالش بر اين است كه در مناسب

قوت  روي افراد متمركز شده و نقاط ضعف و
رهبران فرقه روي آنها . آنان را شناسايي كنند

انجام مي دهند تا  كار ايدئولوژيك و عقيدتي
بتوانند افراد را هر چه بيشتر و بهتر تحت 

 .باشند كنترل خود داشته
در همين رابطه هر ساله در ماه محرم يكي 

انجام  كارهايي كه رجوي انجام مي دهداز 
مراسم ها و نشست هايي است كه افراد را در 

انجام داده، گرفتار  خود برده و در گناهان
اين ترفند را آنقدر انجام مي دهند كه . نمايند
فكر خروج از اين همه گناهي كه گفته  فرد در

 شده باشد و به فكر راه و چاره در دسترس
اه ها كه بسيار مورد توجه يكي از اين ر. باشد

باشد  سران فرقه به ويژه شخص رجوي مي
     گرفتن تعهد كتبي از اسراي تحت امرشان
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৷     سوء استفاده رجوي  فرصتي برايمناسبات مذهبي
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برنامه اين بود . وي روزمره را تجربه مي كرد
كه آلباني كشور واسط باشد و با ورود اعضاي 
مجاهدين خلق به اين كشور روند بازپروري و 
جذب نيروها در كشورهاي مختلف اروپايي و 

بر همين اساس حتي . آمريكايي آغاز گردد
اما . ريكا پذيرفته شدندتعدادي از آنان توسط آم

با روي كار آمدن دولت دونالد ترامپ و قدرت 
گرفتن جنگ طلباني نظير جان بولتن اين روند 
تغيير كرد و آنان به يك مقر مهيا شده از جانب 
آمريكا منتقل شدند و به اين ترتيب توانستند 
شيوه هاي كنترل نيرو را مانند پادگان اشرف 

جالب است كه نام اين مقر. نداعمال نماي

حتي با . اطالعات وزارت دفاع و ارتش بودنير
هم ) سازمان اطالعات و امنيت(جهازالمخابرات 

آنان اجازه نداشتند به . مجاز به ارتباط نبودند
حتي . رسانه ها و شهروندان عراقي مراجعه كنند

راي خريد مايحتاجشان مي بايست از طريق ب
افسران اطالعات ارتش كه در پادگان هاي 
سازمان مجاهدين خلق مستقر بوده و حضور 

آنان حق هيچ گونه . دائم داشتند عمل نمايند
فعاليت اقتصادي، اجتماعي، سياسي، يا تبليغي 
در داخل عراق را نداشتند و تماماً تحت كنترل 

مالقات هاي روال . ودنداطالعات ارتش عراق ب
جاري مسعود رجوي و ديگر سران سازمان 
صرفاً با مسئولين همين ارگان بود و همه مسائل 

حتي . خود را از آن طريق حل و فصل مي كردند
براي خروج از كشور يا ورود به كشور عراق هم 
بايد از كانال آن ها و نه از مجاري عادي و رسمي 

نيان بالفاصله بعد از ايرا. كشور اقدام مي نمودند
پذيرش آتش بس بين ايران و عراق در زمان 

 مي توانستند به راحتي ويزا گرفته  صدام حسين
دولت اين كشور . و از كشور عراق بازديد نمايند

به جاي محدود كردن تمام شهروندان ايراني، 
اما نوع  .مجاهدين خلق را محدود كرده بود

 اين حضور مجاهدين خلق بدون هيچ يك از
محدوديت ها در آلباني و دست بازي كه ادي 
 راما، كه مشخص نيست به چه بهايي، به
مجاهدين خلق در كشور خود داده و ورود 

ايرانيان را به آلباني ممنوع كرده است كار را به 
جايي رسانده كه نسبت به يك مطلب ساده 
     سايت گازتا ايمپكت كه به مذاقشان خوش

    ض كرده و نامه سرگشاده نمي آيد اعترا
مي دهند و بي شرمانه خواستار اقدام قضايي 
عليه آن سايت و مسئول آن مي شوند و 
شهروندان آلبانيايي نظير اولسي يازچي، مگنا باال، 
  و جرجي تاناسي كه مطابق ميليشان عمل
نكرده اند را به اسم در رسانه هاي خود تهديد 

آيا رجوي در . نندكرده و به آن ها تهمت مي ز
برابر صدام حسين هم اجازه چنين ستاخي هايي 

اينجاست كه بايد گفت دولت ادي راما  را داشت؟
نخست وزير آلباني در حمايت تمام عيار دولتي از 
فرقه تروريستي رجوي گامي فراتر از صدام 
حسين برداشته تا جايي كه امنيت ملي كشور 

اگر .  استخود و حتي اروپا را به خطر انداخته
ادي راما اختيار امور اجرايي كشورش را دارد و 
مجبور به اطاعت از بيگانگان نيست الزم است 
قدري به فكر منافع ملي كشورش باشد و با خود 
بيانديشد كه چرا صدام حسين، مجاهدين خلق 
را تا اين حد در عراق محدود كرده بود و چرا 
ج دولت هاي بعد از صدام حسين همگي بر اخرا

خلق از عراق پافشاري مي كردند؟ مجاهدين 
پاسخ به اين سؤال قطعاً براي تنوير افكار عمومي 
آلباني و روشن شدن ماهيت دولت فعلي آن، 

  .ضروري است

     
 گذاشتند كه يادآور 3فرقه اي جديد را اشرف 

  .پادگان بدنام و مخوف اشرف در عراق است
رجوي و فرقه اش در عراق در زمان صدام 
حسين محدوديت هايي داشتند كه به دليل 

آن ها . مسائل امنيت ملي اعمال مي گرديد
. ود خارج شونداجازه نداشتند از اردوگاه هاي خ

تردد آنان به خارج از اردوگاه براي امور ضروري 
مانند ويزيت پزشك يا مراجعه به بيمارستان 

سازمان (صرفاً با اسكورت مأمورين استخبارات 
) حفاظت اطالعات نيروهاي نظامي و انتظامي

آنان حق ارتباط با وزارت . امكان پذير بود
خارجه، نمايندگان مجلس، وزرا، دولت، 

ازرگانان، مقامات و مأمورين پليس، شهرداري، ب
آنان محدود به ارتباط با . و غيره را نداشتند
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ايجاد تفكرات و انديشه هاي موهوم و به . همين
دور از واقعيات روزانه فقط براي اين كه رهبر 

  .فرقه به نيات پليد خودش برسد
بعد از رهايي از زندان هاي روحي و جسمي 
سياه چاله هاي فرقه رجوي، وقتي به عمق 
چاهي كه در آن بودم مي نگرم متوجه مي شوم 
كه ماهيت مخرب فرقه رجوي را نشناخته بودم 
و به مسائل آن پي نبرده بودم، همه واهي بودند، 
مي بينم كه خيلي كم پي برده بودم و هر چه 

 آنان را فهم كرده بودم يك از كه از افكار پليد
هزار هم نبوده است، مي بينم كه ذره اي از 
مرداب گَند زده رجوي را هنوز درست و 
حسابي فهم نكرده ام، و در اين گفته خود واقعاً 

  .اغراق نمي كنم
ولي آنچه كه خيلي خوب مي فهمم اين كه 
بعد از جدا شدنم از آن تشكيالت ننگين، 

 كرده ام و اكنون در حال زندگي را دوباره كشف
لذت بردن از آن هستم، هر چند دير به خودم 
آمدم ولي اين چنين به خودم تلقين كرده و 
وانمود مي كنم كه ماهي را هر موقع از آب 

  . بگيري تازه است
بنابراين به تمام كساني كه سابقاً در يك 
جبهه بوديم و براي رسيدن رجوي به قدرت 

 سرخورده از آن همه تالش مي كرديم و اكنون
دروغ و نيرنگ هستند، خاطرنشان مي كنم كه 
دير نشده، رودخانه زندگي همواره ادامه داشته و 
دارد، هر چند خيلي از وقت زندگي من و شما 
گذشته ولي باز اميد هست و تا زماني كه اميد 
هست زندگي هم هست و افراد زيادي هستند 

به خود . كه منتظر و مشتاق ديدار شما هستند
  .آييد و به زندگي سالمي تازه كنيد
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  بازگشت به زندگي واقعي
  

به تمام كساني كه سابقاً در يك جبهه بـوديم و اكنـون             
سرخورده از آن همه دروغ و نيرنگ هستند، خاطرنشان         
مي كنم كه دير نشده، رودخانه زنـدگي همـواره ادامـه            

رد، هر چند خيلي از وقت زندگي من و شـما           داشته و دا  
  گذشته ولي باز اميد هست 

  
 ৷ بخشعلي عليزاده  

 
باورش برايم سخت است كه اكنون در كنار 
خانواده ام هستم و با آنان به آرامشي باور 

 روزانه به اين موضوع فكر . نكردني رسيده ام
مي كنم كه آيا به زندگي واقعي بازگشته ام؟ يا 
اين كه در رؤياهاي خودم در حال سير و سفر 

  هستم؟
زندگي كه در داخل فرقه منحوس رجوي 

شتم مرا دچار انبوهي حسرت به دلي كرده دا
بود، فكر كردن به آن انديشه ها، برايم خيلي 

واقعاً در تَوهم زندگي كردن به . سخت است
نظرم يكي از عارضه هاي بسيار بد بشريت است 
كه بعضاً خطرناك هستند به ويژه توهماتي كه 
در آن رؤيا پردازي از جنس فرقه اي بوده و 

  . خطرناك هدايت گرددتوسط يك انديشه
اجازه بدهيد منظورم را كمي واضح تر 
خدمت شما عرض كنم، در داخل مناسبات 
سركوبگر فرقه رجوي يكي از اركان مهم 
تشكيالت، حفظ و نگهداري نيروها مي باشد، 
اما چگونه؟ نخ نبات نگهداري نيروها در 
تشكيالت فرقه اي رجوي اين گونه است كه 

اتي نگه داشت كه روزانه به بايد آنان را در توهم
آن انديشه هاي پوچ و واهي فكر نموده و به جز 
بلند پروازي هاي روزمره، به چيز ديگري فكر 

  . نكنند
از جمله اين كه به خانواده و زندگي 
معمولي كه در جامعه در جريان است نبايد 
مطلقاً فكر كرد، و اگر كسي از اين مرحله عبور 

ط قرمز است، هر كس يا كرد به مثابه عبور از خ
بايد با زبان خوش، خودش اقرار نمايد كه به چه 
چيزهايي در طول شبانه روز فكر كرده است 

در نشست هاي موسوم به عمليات جاري يا (

يا اين كه ) نشست هاي مستهجن به نام غسل
. افراد بايد از هم گزارش داده و جاسوسي نمايند

  )بدترين نوع تنظيم رابطه انساني( 
فكر كردن به اين اوهام و خياالت بعضاً تمام 
وقت آدمي را با خود مي برد و اين همان چيزي 
بود كه سران فرقه مي خواستند و به شدت 
دنبال آن بودند تا بتوانند با اين حربه به اهداف 

از جمله توهماتي كه در . پليد خودشان برسند
: اذهان فريب خوردگان ايجاد مي كردند اين كه

آينده مردم ايران از شما به عنوان قهرمانان در «
خود ياد خواهند كرد و شما تبديل به سمبل ها 
و الگوهايي خواهيد شد كه درتاريخ بي نظير 

هر كس در شهر و منطقه خود . خواهيد بود
نمونه يك قهرمان واقعي خواهد بود كه در 
آينده بعد از سرنگوني جمهوري اسالمي به مقام 

 خواهيد رسيد، جايي كه همه و منزلت بااليي
به شما غبطه خواهند خورد و آرزو خواهند كرد 
كه كاش جاي شما بودند و به جاي غوطه ور 
بودن در زندگي روزمره، مي رفتند و مبارزه 
پيشه مي كردند تا كه اكنون به جايي رسيده 

اين هايي كه خدمت شما عرض  »…و! بودند
ود كه در كردم قطره اي از اقيانونس توهماتي ب

    اذهان توليد مي كردند و هم اكنون نيز 
مي نمايند، متأسفانه ادامه هم دارد، حاال اگر 
فردي در اعماق ذهن خودش فرد تعصبي يا به 
قول معروف اعتقادي هم بود ديگر اوضاع بدتر 
بود، عالوه بر مسائل فوق كه عرض كردم، 
داستان تسخير بهشت و حوريان بهشت هم بر 

افه مي گشت، يا اين كه اين افراد در آن اض
حال پيمودن راه انبيا و پيامبران و ائمه اطهار 

دوستان، فرقه كه مي گوئيم يعني  .هم هستند

  
 

 

 

  شيطان سازي نمي خواهد
   هستيدشيطان مجسمشما 

 ৷ رضايي. ش  
اين مرز و بوم را چندين سال  با حيله گري و   

مكر و فريب و نيرنگ در سياه چاله هاي خود 
     نگه داشته و هر روز و هر ماه و هر سال با
وعده هاي سرخرمن سر آنان را كاله گذاشته و 

شيطان مجسم . اهداف خود را پيش مي بريد
ان شما هستيد كه بدون اينكه ذره اي از دور

انسانيت بو برده باشيد مانع ديدار خانواده ها با 
از چه هراس داريد كه . فرزندانشان مي شويد

تاب اين ديدارها را نداريد؟ مگر مدعي نيستيد 
كه فرزندان ما اعضاي گروه شما هستند و شما 
را انتخاب كرده اند، بنابراين از چه هراس داريد 

 نمي توانيد اين ديدارها را تحمل نمائيد؟ كه
شيطان شما هستيد كه به هر كلك و فريب و 
نيرنگ تالش ميكنيد سر فرزندان ما شيره 
     بماليد و خانواده هاي آنان را مزدور خطاب

اما مزدور واقعي كيست؟ مزدور  .مي كنيد
واقعي و شيطان مجسم دوران شما هستيد 

ا انجام مي دهيد و هر كاسه ليسي آمريكائيها ر
روز و به هر بهانه كفش هاي جناب ترامپ و 

ايادي او را تميز كرده و خود شيريني مي كنيد، 
اي خاك عالم بر سر شما باد كه به چه روزي 

آمريكاي جنايتكاري كه هيچ ملت  .افتاده ايد
مظلومي در جهان نيست كه از جنايت ها و 

اشته تجاوزات آمريكائيان دردي در بدنش ند
باشد آنوقت شما اسم اين تبهكاري هايتان را 
چه مي گذاريد؟ حتما شما مزدور نيستيد و 
خانواده ها و ما كه براي فرزندان خودمان در 
 .حال جان فشاني هستيم مي شويم مزدور

بنگريد كه چه كسي و يا كساني شيطان 
اما يقين . هستند و شيطان سازي مي كنند

انواده ها پيروز داشته باشيد كه سرانجام خ
خواهند شد و در اين نبايد ترديد كرد و آخر و 
عاقبت شما ابليس هاي زمانه جز روسياهي و 
در به دري چيزي نخواهد بود، كما اينكه آه و 
نفرين پدران و مادران بيچاره شما را گرفته و 
سالهاست كه در به در هستيد و از همه جا 

م خدا لعنت كند قو. رانده شده مي باشيد
  .ظالمين را

  

سالم خدمت مخاطبان محترم فراق، : فراق
صوص پدران و مادران پيري كه در به خ

حسرت ديدار فرزندانشان از هيچ تالشي 
ابتدا مي خواهم يك دست . كوتاهي نمي كنند

مريزاد بگويم به تمام خانواده هايي كه در كارزار 
محكوميت دولت آلباني و فرقه رجوي شركت 
گسترده و فعاالنه اي داشتند؛ محكوميت 
     محدوديت هايي كه دولت آلباني براي
خانواده ها اسراي دربند توسط فرقه رجوي 
ايجاد كرده است و از ديدار خانواده ها با 
    عزيزانشان ممانعت به عمل مي آورد، 

هر جاي دنيا يك امرعادي و  خواسته اي كه در
    در اين مدتي كه  .خداپسندانه مي باشد

 خانواده ها در حال استقبال از اين بيانيه و
پشتيباني از آن بودند من مستمر پيگير قضيه 
بودم و از ابتدا احساس خوبي نسبت به اين 

  .موضوع داشتم
ه فكر مي كنم كه اين گام سنجيده و ب

غايت هوشيارانه خانواده ها بود كه باعث به هم 
ريختگي در سرتاپاي بنياد فرقه رجوي گشت 

تهيه بيانيه محكوميت دولت آلباني و فرقه (
حتما كه ). ر اروپا و سرتاسر جهانرجوي د

اخبار هفته گذشته را دنبال كرديد، من وقتي 
به سايت هاي متعفن فرقه رجوي كه چيزي 
جز بوي تروريسم و آدم ربايي و گروگان گيري 
نمي دهد نگاه مي كردم متوجه يك به هم 
ريختگي مفرط در دستگاه سركوبگر فرقه 

هم ه بتروريستي رجوي شدم  باني و باعث اين 
ريختگي كساني نبودند به جز خانواده هاي 
دردمندي كه خواسته اي به جز ديدار با 

     اما در اين ميان .عزيزانشان نداشته و ندارند
مي بينيم كه سران فرقه كه خود دست شيطان 
را در حيله گري و مكاري و حقه بازي از پشت 
بسته اند، اسم فعاليت خانواده هاي دردمند را 

واقعا  !»كارزار شيطان سازي« : گذارندمي
قباحت و خجالت هم خوب چيزي است كه 
البته اين سران نابكار رجوي از اين وديعه 
خدادادي بي بهره هستند و بويي از انسانيت و 

تمام شواهد و قرائن  .خجالت و قباحت نبرده اند
حاكي از اين است كه شيطان مجسم اين 

او كس دوران به جز رجوي و آل خبيث 
شيطان شما هستيد كه فرزندان . ديگري نيست
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از ابتداي ورود هر نفر كه نا آگاهانه به فرقه 
رجوي مي پيوست و مي خواستند ديگر هيچ 
سوالي ديگر از نفرات در مورد اينكه اين همه 
    مخارج از چه منابعي تامين مي شود، گفته 
مي شد كه تمام هزينه و مخارج سازمان را 
همين خانواده ها تامين مي كننند و به آن 

  . افتخار مي كردند
نفراتي مانند ما كه ساليان در اردوگاه هاي 
عراق اسير بوديم و بعد به قول فرقه بعد از اينكه 
خودمان را از شر اين فرقه نجات داديم و 

دمان و هم زندگي آزاد را انتخاب كرديم هم خو
خانواده هايمان را مزدورخطاب كردند، در آن 
ساليان به مناسبت هاي مختلف مانند عيد 
نوروز نفرات را صدا مي زدند و مي گفتند كه 
براي خانواده هايتان نامه بنويسيد و سازمان آنها 

البته كلي هم در اين . را به خانواده مي رساند
ردند با موقيعت ها از خانواده ها كالهبرداري ك

ترفند اينكه االن فرزند شما مشكل دارد وگفته 
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سران فرقه در بين نفرات مي گفتند كه 
 جاسوس ايران هستند و اگر اسامي شماها اينها

در بلندگوها گفته و يا خوانده مي شود چيز 
بعيدي نيست چون اسامي همه را مزدوران 

نت كردند به حكومت سابق كه به همه ما خيا
از طرف ديگر هم با برنامه ريزي . ايران داده اند

از پيش تعيين شده نفرات را با متن هاي آماده 
شده كه تهيه كرده بودند به مصاحبه عليه 

  .خانواده مي كشاندند
اين نمايش كه اعضا از آن بي خبر بودند 

چنان ادامه داشت تا اينكه سران فرقه  با هم
. ن المللي همه را به آلباني آوردكمك حاميان بي

در آلباني هم كه خيلي از نفرات متوجه شدند 
كه از چاه به چاله انداخته شدند مسير زندگي 

حال خانواده هايي كه از . خودشان را تغييردادند
عزيزانشان بي خبر بودند و هستند در اين مدت 
در تالش هستند كه بتوانند فرزندانشان را از 

 چون نه در عراق هستند به قول نزديك ببينند
فرقه كه راه را براي آنها به سفارش ايران باز 

تنها . كنند و يا از مرز مي توانند عبور كنند
كاري كه دارند انجام مي دهند در خواست از 

ارگان هاي بين المللي و دولت آلباني است كه 
اجازه بدهد خانواده ها به آلباني بيايند و ديداري 

  . سال يا بيشتر تازه كنند30ان كه با عزيزانش
ولي باز اينجا فرقه ضد خانواده با تبليغات 

نه كه اينها خانواده نيستند و براي كار روزا
     تروريستي مي خواهند به آلباني بيايند

بايد از اين فرقه . اندازي و توطئه مي كند سنگ
پرسيد چه كسي تروريست است، خانواده يا 

 تروريستي تمام كشورها شما كه در ليست
به نوشته سايت نجات يافتگان از فرقه در  .بوديد

آلباني اگر به قول فرقه، خانواده ها تروريست 
هستند و براي ترور مي خواهند به آلباني بيايند 
مجامع بين المللي را هم در جريان بگذاريد و با 
حضور آنها و پليس و دولت در يك هتل اين 

يرد تا اگرپشت پرده چيزي مالقات ها انجام بگ
مخفي ندارند و همه خواستار ماندن در فرقه 

هم خانواده ها و هم ارگان هاي بين ! هستند
المللي در جريان قرار بگيرند و خود فرقه هم به 
اصطالح خودشان انرژيشان فقط صرف 

باشد نه اينكه تمام كارش عليه ! سرنگوني
  .خانواده باشد

  
 

ها به خاطر اينكه به عراقي ها و آمريكايي ها اين
بگويند كه ما در بين ايراني ها در داخل هوادار 
داريم با همان شيوه كه از قبل بدون اينكه 
     نفرات خبرداشته باشند با خانواده ها تماس
مي گرفتند كه بچه هاي شما به كمك شما 

    البته (نياز دارند و به ديدار آنها بياييد 
چون اين خبر در داخل ) خانواده هاي خودشان

هم انتشار پيدا كرد و خانواده هاي ديگر هم 
متوجه شدند به عراق جهت ديدار فرزندان يا 
عزيزانشان مي آمدند كه فرقه وقتي با موج 
خانواده  هاي كه فقط جهت رهايي عزيزانشان 
به آنجا مراجعه كردند براي هر نفر سه تا از 

خودشان انتخاب كرده بودند به كساني كه 
عنوان پذيرايي گذاشتند كه البته فقط قصد بر 
اين بود كه بين افراد و خانواده صحبتي بر عليه 

اما با اين وجود تعدادي از نفرات . فرقه زده نشود
وقتي كه فرقه . با خانواده ها فرقه را ترك كردند

متوجه شد كه به جاي جلب نيرو نفرات قديمي 
 مي روند از ديدارخانواده ها ممانعت هم دارند

به عمل آوردكه از آن لحظه هم خانواده شد 
  .مزدور 

88  23  
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৷  اگر به قول فرقه، خانواده ها تروريست هستند و براي ترور مي خواهند به آلباني بيايند مجامع بين المللي را هم در جريان بگذاريد و
چيزي مخفي ندارند و همه خواستار ماندن در تا اگرپشت پرده با حضور آنها و پليس و دولت در يك هتل اين مالقات ها انجام بگيرد 

 و خود فرقه هم به اصطالح خودشان انرژيشان فقط هم خانواده ها و هم ارگان هاي بين المللي در جريان قرار بگيرند! فرقه هستند
  باشد نه اينكه تمام كارش عليه خانواده باشد! صرف سرنگوني

 اردبيل استانمركز      

  آبسوي  آن
  !در جريان بگذاريدهم  مي ترسيد مجامع بين المللي را ي ها به آلبان خانواده آمدناگر از

  غالمعلي ميرزايي
   از فرقه رجوينجات يافته عضو 

 برايش بفرستيد اين كارها را كردند ولي 
هيچ وقت جوابي به دست كسي نرسيد به جز 
خانواده هاي كه در خارج بودند و مي خواستند 

به. به نحوي فرزندان آنها را جذب كنند

پول

     
به . همين ها هم مي گفتند خانواده خودي ها

همين شيوه تعدادي از خانواده ها كه 
فرزندانشان بعد از حمله اول آمريكا به عراق به 
كشورهاي اروپايي يا آمريكا فرستاده بودند را به 
دليل ريزشي كه در فرقه به دليل انقالب مريم 
به وجود آمده بود از طريق همان خانواده ها كه 

پدر در درون فرقه بودند براي مالقات و ديدار با 
در اصل حيله جديدي . و مادر به عراق كشاندند

بود كه همان خانواده ها فرزندانشان را به طوري 
كه سركرده فرقه توجيه كرده بود لباس رزم 
بپوشانند كه در اين نيرنگ جديد دو هدف را 

يكي اين كه به نفرات داخل . پيش ببرند
مناسبات بگويد كه نيروي جديد داخل ارتش 

ليغات هم اسمش را گذاشتند مده و در تبآ

ارتش آزاديبخش جوان شده، اين نفرات همگي 
در ابتدا بين اين افراد با .  سال بودند18زير 

خانواده هايشان كه اكثرا مسئولين باالي فرقه 
بودند به طور هفتگي ديدارهايي مي گذاشتند 

من . كه بعد از مدتي همين هم را ممنوع كردند
دراني را كه ظهر همه خودم بارها شاهد بودم ما

خواب بودند به طريقي مي آمدند تا فرزندانشان 
را ببينند البته مخفيانه يا اگر چيزي خريده 

آن هم فقط . بودند به طورمخفي به آنها بدهند
به اين دليل كه اين بچه ها از فرقه جدا نشوند 
كه آنها در مقابل مريم يا مسعود سرافكنده 

     از طرفي هم. دنشوند يا رده شان را نگيرن
بچه هايي كه از آن سوي آب آمده بودند از 
وضيعتي كه با آن مواجه شده بودند ناراضي و 
منتظر فرصتي بودند تا از جهنمي كه برايشان 

  .فراهم ديده شده رهايي يابند 
تا اينكه عراق توسط آمريكا اشغال و فرقه 

بعد كه شرايط عراق عادي شد .  سالح شدخلع
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از ابتداي ورود هر نفر كه نا آگاهانه به فرقه 
رجوي مي پيوست و مي خواستند ديگر هيچ 
سوالي ديگر از نفرات در مورد اينكه اين همه 
    مخارج از چه منابعي تامين مي شود، گفته 
مي شد كه تمام هزينه و مخارج سازمان را 
همين خانواده ها تامين مي كننند و به آن 

  . افتخار مي كردند
نفراتي مانند ما كه ساليان در اردوگاه هاي 
عراق اسير بوديم و بعد به قول فرقه بعد از اينكه 
خودمان را از شر اين فرقه نجات داديم و 

دمان و هم زندگي آزاد را انتخاب كرديم هم خو
خانواده هايمان را مزدورخطاب كردند، در آن 
ساليان به مناسبت هاي مختلف مانند عيد 
نوروز نفرات را صدا مي زدند و مي گفتند كه 
براي خانواده هايتان نامه بنويسيد و سازمان آنها 

البته كلي هم در اين . را به خانواده مي رساند
ردند با موقيعت ها از خانواده ها كالهبرداري ك

ترفند اينكه االن فرزند شما مشكل دارد وگفته 
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سران فرقه در بين نفرات مي گفتند كه 
 جاسوس ايران هستند و اگر اسامي شماها اينها

در بلندگوها گفته و يا خوانده مي شود چيز 
بعيدي نيست چون اسامي همه را مزدوران 

نت كردند به حكومت سابق كه به همه ما خيا
از طرف ديگر هم با برنامه ريزي . ايران داده اند

از پيش تعيين شده نفرات را با متن هاي آماده 
شده كه تهيه كرده بودند به مصاحبه عليه 

  .خانواده مي كشاندند
اين نمايش كه اعضا از آن بي خبر بودند 

چنان ادامه داشت تا اينكه سران فرقه  با هم
. ن المللي همه را به آلباني آوردكمك حاميان بي

در آلباني هم كه خيلي از نفرات متوجه شدند 
كه از چاه به چاله انداخته شدند مسير زندگي 

حال خانواده هايي كه از . خودشان را تغييردادند
عزيزانشان بي خبر بودند و هستند در اين مدت 
در تالش هستند كه بتوانند فرزندانشان را از 

 چون نه در عراق هستند به قول نزديك ببينند
فرقه كه راه را براي آنها به سفارش ايران باز 

تنها . كنند و يا از مرز مي توانند عبور كنند
كاري كه دارند انجام مي دهند در خواست از 

ارگان هاي بين المللي و دولت آلباني است كه 
اجازه بدهد خانواده ها به آلباني بيايند و ديداري 

  . سال يا بيشتر تازه كنند30ان كه با عزيزانش
ولي باز اينجا فرقه ضد خانواده با تبليغات 

نه كه اينها خانواده نيستند و براي كار روزا
     تروريستي مي خواهند به آلباني بيايند

بايد از اين فرقه . اندازي و توطئه مي كند سنگ
پرسيد چه كسي تروريست است، خانواده يا 

 تروريستي تمام كشورها شما كه در ليست
به نوشته سايت نجات يافتگان از فرقه در  .بوديد

آلباني اگر به قول فرقه، خانواده ها تروريست 
هستند و براي ترور مي خواهند به آلباني بيايند 
مجامع بين المللي را هم در جريان بگذاريد و با 
حضور آنها و پليس و دولت در يك هتل اين 

يرد تا اگرپشت پرده چيزي مالقات ها انجام بگ
مخفي ندارند و همه خواستار ماندن در فرقه 

هم خانواده ها و هم ارگان هاي بين ! هستند
المللي در جريان قرار بگيرند و خود فرقه هم به 
اصطالح خودشان انرژيشان فقط صرف 

باشد نه اينكه تمام كارش عليه ! سرنگوني
  .خانواده باشد

  
 

ها به خاطر اينكه به عراقي ها و آمريكايي ها اين
بگويند كه ما در بين ايراني ها در داخل هوادار 
داريم با همان شيوه كه از قبل بدون اينكه 
     نفرات خبرداشته باشند با خانواده ها تماس
مي گرفتند كه بچه هاي شما به كمك شما 

    البته (نياز دارند و به ديدار آنها بياييد 
چون اين خبر در داخل ) خانواده هاي خودشان

هم انتشار پيدا كرد و خانواده هاي ديگر هم 
متوجه شدند به عراق جهت ديدار فرزندان يا 
عزيزانشان مي آمدند كه فرقه وقتي با موج 
خانواده  هاي كه فقط جهت رهايي عزيزانشان 
به آنجا مراجعه كردند براي هر نفر سه تا از 

خودشان انتخاب كرده بودند به كساني كه 
عنوان پذيرايي گذاشتند كه البته فقط قصد بر 
اين بود كه بين افراد و خانواده صحبتي بر عليه 

اما با اين وجود تعدادي از نفرات . فرقه زده نشود
وقتي كه فرقه . با خانواده ها فرقه را ترك كردند

متوجه شد كه به جاي جلب نيرو نفرات قديمي 
 مي روند از ديدارخانواده ها ممانعت هم دارند

به عمل آوردكه از آن لحظه هم خانواده شد 
  .مزدور 
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৷  اگر به قول فرقه، خانواده ها تروريست هستند و براي ترور مي خواهند به آلباني بيايند مجامع بين المللي را هم در جريان بگذاريد و
چيزي مخفي ندارند و همه خواستار ماندن در تا اگرپشت پرده با حضور آنها و پليس و دولت در يك هتل اين مالقات ها انجام بگيرد 

 و خود فرقه هم به اصطالح خودشان انرژيشان فقط هم خانواده ها و هم ارگان هاي بين المللي در جريان قرار بگيرند! فرقه هستند
  باشد نه اينكه تمام كارش عليه خانواده باشد! صرف سرنگوني

 اردبيل استانمركز      

  آبسوي  آن
  !در جريان بگذاريدهم  مي ترسيد مجامع بين المللي را ي ها به آلبان خانواده آمدناگر از

  غالمعلي ميرزايي
   از فرقه رجوينجات يافته عضو 

 برايش بفرستيد اين كارها را كردند ولي 
هيچ وقت جوابي به دست كسي نرسيد به جز 
خانواده هاي كه در خارج بودند و مي خواستند 

به. به نحوي فرزندان آنها را جذب كنند

پول

     
به . همين ها هم مي گفتند خانواده خودي ها

همين شيوه تعدادي از خانواده ها كه 
فرزندانشان بعد از حمله اول آمريكا به عراق به 
كشورهاي اروپايي يا آمريكا فرستاده بودند را به 
دليل ريزشي كه در فرقه به دليل انقالب مريم 
به وجود آمده بود از طريق همان خانواده ها كه 

پدر در درون فرقه بودند براي مالقات و ديدار با 
در اصل حيله جديدي . و مادر به عراق كشاندند

بود كه همان خانواده ها فرزندانشان را به طوري 
كه سركرده فرقه توجيه كرده بود لباس رزم 
بپوشانند كه در اين نيرنگ جديد دو هدف را 

يكي اين كه به نفرات داخل . پيش ببرند
مناسبات بگويد كه نيروي جديد داخل ارتش 

ليغات هم اسمش را گذاشتند مده و در تبآ

ارتش آزاديبخش جوان شده، اين نفرات همگي 
در ابتدا بين اين افراد با .  سال بودند18زير 

خانواده هايشان كه اكثرا مسئولين باالي فرقه 
بودند به طور هفتگي ديدارهايي مي گذاشتند 

من . كه بعد از مدتي همين هم را ممنوع كردند
دراني را كه ظهر همه خودم بارها شاهد بودم ما

خواب بودند به طريقي مي آمدند تا فرزندانشان 
را ببينند البته مخفيانه يا اگر چيزي خريده 

آن هم فقط . بودند به طورمخفي به آنها بدهند
به اين دليل كه اين بچه ها از فرقه جدا نشوند 
كه آنها در مقابل مريم يا مسعود سرافكنده 

     از طرفي هم. دنشوند يا رده شان را نگيرن
بچه هايي كه از آن سوي آب آمده بودند از 
وضيعتي كه با آن مواجه شده بودند ناراضي و 
منتظر فرصتي بودند تا از جهنمي كه برايشان 

  .فراهم ديده شده رهايي يابند 
تا اينكه عراق توسط آمريكا اشغال و فرقه 

بعد كه شرايط عراق عادي شد .  سالح شدخلع
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ايجاد تفكرات و انديشه هاي موهوم و به . همين
دور از واقعيات روزانه فقط براي اين كه رهبر 

  .فرقه به نيات پليد خودش برسد
بعد از رهايي از زندان هاي روحي و جسمي 
سياه چاله هاي فرقه رجوي، وقتي به عمق 
چاهي كه در آن بودم مي نگرم متوجه مي شوم 
كه ماهيت مخرب فرقه رجوي را نشناخته بودم 
و به مسائل آن پي نبرده بودم، همه واهي بودند، 
مي بينم كه خيلي كم پي برده بودم و هر چه 

 آنان را فهم كرده بودم يك از كه از افكار پليد
هزار هم نبوده است، مي بينم كه ذره اي از 
مرداب گَند زده رجوي را هنوز درست و 
حسابي فهم نكرده ام، و در اين گفته خود واقعاً 

  .اغراق نمي كنم
ولي آنچه كه خيلي خوب مي فهمم اين كه 
بعد از جدا شدنم از آن تشكيالت ننگين، 

 كرده ام و اكنون در حال زندگي را دوباره كشف
لذت بردن از آن هستم، هر چند دير به خودم 
آمدم ولي اين چنين به خودم تلقين كرده و 
وانمود مي كنم كه ماهي را هر موقع از آب 

  . بگيري تازه است
بنابراين به تمام كساني كه سابقاً در يك 
جبهه بوديم و براي رسيدن رجوي به قدرت 

 سرخورده از آن همه تالش مي كرديم و اكنون
دروغ و نيرنگ هستند، خاطرنشان مي كنم كه 
دير نشده، رودخانه زندگي همواره ادامه داشته و 
دارد، هر چند خيلي از وقت زندگي من و شما 
گذشته ولي باز اميد هست و تا زماني كه اميد 
هست زندگي هم هست و افراد زيادي هستند 

به خود . كه منتظر و مشتاق ديدار شما هستند
  .آييد و به زندگي سالمي تازه كنيد
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  بازگشت به زندگي واقعي
  

به تمام كساني كه سابقاً در يك جبهه بـوديم و اكنـون             
سرخورده از آن همه دروغ و نيرنگ هستند، خاطرنشان         
مي كنم كه دير نشده، رودخانه زنـدگي همـواره ادامـه            

رد، هر چند خيلي از وقت زندگي من و شـما           داشته و دا  
  گذشته ولي باز اميد هست 

  
 ৷ بخشعلي عليزاده  

 
باورش برايم سخت است كه اكنون در كنار 
خانواده ام هستم و با آنان به آرامشي باور 

 روزانه به اين موضوع فكر . نكردني رسيده ام
مي كنم كه آيا به زندگي واقعي بازگشته ام؟ يا 
اين كه در رؤياهاي خودم در حال سير و سفر 

  هستم؟
زندگي كه در داخل فرقه منحوس رجوي 

شتم مرا دچار انبوهي حسرت به دلي كرده دا
بود، فكر كردن به آن انديشه ها، برايم خيلي 

واقعاً در تَوهم زندگي كردن به . سخت است
نظرم يكي از عارضه هاي بسيار بد بشريت است 
كه بعضاً خطرناك هستند به ويژه توهماتي كه 
در آن رؤيا پردازي از جنس فرقه اي بوده و 

  . خطرناك هدايت گرددتوسط يك انديشه
اجازه بدهيد منظورم را كمي واضح تر 
خدمت شما عرض كنم، در داخل مناسبات 
سركوبگر فرقه رجوي يكي از اركان مهم 
تشكيالت، حفظ و نگهداري نيروها مي باشد، 
اما چگونه؟ نخ نبات نگهداري نيروها در 
تشكيالت فرقه اي رجوي اين گونه است كه 

اتي نگه داشت كه روزانه به بايد آنان را در توهم
آن انديشه هاي پوچ و واهي فكر نموده و به جز 
بلند پروازي هاي روزمره، به چيز ديگري فكر 

  . نكنند
از جمله اين كه به خانواده و زندگي 
معمولي كه در جامعه در جريان است نبايد 
مطلقاً فكر كرد، و اگر كسي از اين مرحله عبور 

ط قرمز است، هر كس يا كرد به مثابه عبور از خ
بايد با زبان خوش، خودش اقرار نمايد كه به چه 
چيزهايي در طول شبانه روز فكر كرده است 

در نشست هاي موسوم به عمليات جاري يا (

يا اين كه ) نشست هاي مستهجن به نام غسل
. افراد بايد از هم گزارش داده و جاسوسي نمايند

  )بدترين نوع تنظيم رابطه انساني( 
فكر كردن به اين اوهام و خياالت بعضاً تمام 
وقت آدمي را با خود مي برد و اين همان چيزي 
بود كه سران فرقه مي خواستند و به شدت 
دنبال آن بودند تا بتوانند با اين حربه به اهداف 

از جمله توهماتي كه در . پليد خودشان برسند
: اذهان فريب خوردگان ايجاد مي كردند اين كه

آينده مردم ايران از شما به عنوان قهرمانان در «
خود ياد خواهند كرد و شما تبديل به سمبل ها 
و الگوهايي خواهيد شد كه درتاريخ بي نظير 

هر كس در شهر و منطقه خود . خواهيد بود
نمونه يك قهرمان واقعي خواهد بود كه در 
آينده بعد از سرنگوني جمهوري اسالمي به مقام 

 خواهيد رسيد، جايي كه همه و منزلت بااليي
به شما غبطه خواهند خورد و آرزو خواهند كرد 
كه كاش جاي شما بودند و به جاي غوطه ور 
بودن در زندگي روزمره، مي رفتند و مبارزه 
پيشه مي كردند تا كه اكنون به جايي رسيده 

اين هايي كه خدمت شما عرض  »…و! بودند
ود كه در كردم قطره اي از اقيانونس توهماتي ب

    اذهان توليد مي كردند و هم اكنون نيز 
مي نمايند، متأسفانه ادامه هم دارد، حاال اگر 
فردي در اعماق ذهن خودش فرد تعصبي يا به 
قول معروف اعتقادي هم بود ديگر اوضاع بدتر 
بود، عالوه بر مسائل فوق كه عرض كردم، 
داستان تسخير بهشت و حوريان بهشت هم بر 

افه مي گشت، يا اين كه اين افراد در آن اض
حال پيمودن راه انبيا و پيامبران و ائمه اطهار 

دوستان، فرقه كه مي گوئيم يعني  .هم هستند

  
 

 

 

  شيطان سازي نمي خواهد
   هستيدشيطان مجسمشما 

 ৷ رضايي. ش  
اين مرز و بوم را چندين سال  با حيله گري و   

مكر و فريب و نيرنگ در سياه چاله هاي خود 
     نگه داشته و هر روز و هر ماه و هر سال با
وعده هاي سرخرمن سر آنان را كاله گذاشته و 

شيطان مجسم . اهداف خود را پيش مي بريد
ان شما هستيد كه بدون اينكه ذره اي از دور

انسانيت بو برده باشيد مانع ديدار خانواده ها با 
از چه هراس داريد كه . فرزندانشان مي شويد

تاب اين ديدارها را نداريد؟ مگر مدعي نيستيد 
كه فرزندان ما اعضاي گروه شما هستند و شما 
را انتخاب كرده اند، بنابراين از چه هراس داريد 

 نمي توانيد اين ديدارها را تحمل نمائيد؟ كه
شيطان شما هستيد كه به هر كلك و فريب و 
نيرنگ تالش ميكنيد سر فرزندان ما شيره 
     بماليد و خانواده هاي آنان را مزدور خطاب

اما مزدور واقعي كيست؟ مزدور  .مي كنيد
واقعي و شيطان مجسم دوران شما هستيد 

ا انجام مي دهيد و هر كاسه ليسي آمريكائيها ر
روز و به هر بهانه كفش هاي جناب ترامپ و 

ايادي او را تميز كرده و خود شيريني مي كنيد، 
اي خاك عالم بر سر شما باد كه به چه روزي 

آمريكاي جنايتكاري كه هيچ ملت  .افتاده ايد
مظلومي در جهان نيست كه از جنايت ها و 

اشته تجاوزات آمريكائيان دردي در بدنش ند
باشد آنوقت شما اسم اين تبهكاري هايتان را 
چه مي گذاريد؟ حتما شما مزدور نيستيد و 
خانواده ها و ما كه براي فرزندان خودمان در 
 .حال جان فشاني هستيم مي شويم مزدور

بنگريد كه چه كسي و يا كساني شيطان 
اما يقين . هستند و شيطان سازي مي كنند

انواده ها پيروز داشته باشيد كه سرانجام خ
خواهند شد و در اين نبايد ترديد كرد و آخر و 
عاقبت شما ابليس هاي زمانه جز روسياهي و 
در به دري چيزي نخواهد بود، كما اينكه آه و 
نفرين پدران و مادران بيچاره شما را گرفته و 
سالهاست كه در به در هستيد و از همه جا 

م خدا لعنت كند قو. رانده شده مي باشيد
  .ظالمين را

  

سالم خدمت مخاطبان محترم فراق، : فراق
صوص پدران و مادران پيري كه در به خ

حسرت ديدار فرزندانشان از هيچ تالشي 
ابتدا مي خواهم يك دست . كوتاهي نمي كنند

مريزاد بگويم به تمام خانواده هايي كه در كارزار 
محكوميت دولت آلباني و فرقه رجوي شركت 
گسترده و فعاالنه اي داشتند؛ محكوميت 
     محدوديت هايي كه دولت آلباني براي
خانواده ها اسراي دربند توسط فرقه رجوي 
ايجاد كرده است و از ديدار خانواده ها با 
    عزيزانشان ممانعت به عمل مي آورد، 

هر جاي دنيا يك امرعادي و  خواسته اي كه در
    در اين مدتي كه  .خداپسندانه مي باشد

 خانواده ها در حال استقبال از اين بيانيه و
پشتيباني از آن بودند من مستمر پيگير قضيه 
بودم و از ابتدا احساس خوبي نسبت به اين 

  .موضوع داشتم
ه فكر مي كنم كه اين گام سنجيده و ب

غايت هوشيارانه خانواده ها بود كه باعث به هم 
ريختگي در سرتاپاي بنياد فرقه رجوي گشت 

تهيه بيانيه محكوميت دولت آلباني و فرقه (
حتما كه ). ر اروپا و سرتاسر جهانرجوي د

اخبار هفته گذشته را دنبال كرديد، من وقتي 
به سايت هاي متعفن فرقه رجوي كه چيزي 
جز بوي تروريسم و آدم ربايي و گروگان گيري 
نمي دهد نگاه مي كردم متوجه يك به هم 
ريختگي مفرط در دستگاه سركوبگر فرقه 

هم ه بتروريستي رجوي شدم  باني و باعث اين 
ريختگي كساني نبودند به جز خانواده هاي 
دردمندي كه خواسته اي به جز ديدار با 

     اما در اين ميان .عزيزانشان نداشته و ندارند
مي بينيم كه سران فرقه كه خود دست شيطان 
را در حيله گري و مكاري و حقه بازي از پشت 
بسته اند، اسم فعاليت خانواده هاي دردمند را 

واقعا  !»كارزار شيطان سازي« : گذارندمي
قباحت و خجالت هم خوب چيزي است كه 
البته اين سران نابكار رجوي از اين وديعه 
خدادادي بي بهره هستند و بويي از انسانيت و 

تمام شواهد و قرائن  .خجالت و قباحت نبرده اند
حاكي از اين است كه شيطان مجسم اين 

او كس دوران به جز رجوي و آل خبيث 
شيطان شما هستيد كه فرزندان . ديگري نيست
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در همه جوامع بشري خانواده و به خصوص   .است
. والدين دلسوزترين افراد به عزيزانشان هستند

گذشته از عواطف انساني كه موضعش در مقابل 
همسر، پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر مشخص 
است، شنيع ترينشان هم قطعاً وقتي پاي 
خانواده درميان باشد موضعي ندارند مگر آنكه 
واقعاً دچار جنون باشند، حتي حيوانات هم به 
فرزندان و والدين خود احساس دارند و اين 
همان عواطفي ذاتي است كه خداوند در همه 
موجودات زنده نسبت به نزديكانشان قرار داده 

ره خاكي جايي وجود دارد كه اما در اين ك
درآن تعريفي باورنكردني از جايگاه خانواده ارائه 
شده و حتي خانواده را دشمن و مانع رسيدن 

خانواده را مزدور، . به هدف تعريف مي كنند
مامور قتل و امثالهم مي شناسد و اگر خانواده 
سراغشان را بگيرد با سرب داغ و سنگ به 

 پيرامون فرقه صحبت. استقبالشان مي روند
فرقه اي كه نه . تروريستي و منفور رجوي است

تنها فرزنداني را از پدر و مادر كه حتي پدر و 

مادراني را از فرزندان ربودند و با فشار و القاء 
به طور . ترس آنها را درمقابل يكديگر قرار دادند

خاص در مورد اعضاء سيستاني و بلوچستاني 
يط معيشتي فرقه رجوي، اگر چه برخي شرا

مسبب فريب خوردگي فرزندان ساده لوح اين 
استان توسط فرقه رجوي شده است اما اينكه 
برخي از آنها حاضر شوند در مقابل دوربين هاي 
فرقه به خانواده خود بد و بيراه بگويند فقط و 
فقط نشأت گرفته از جو استاليني درون اين 
فرقه است كه آنچنان اعضايش را تحت فشار 

88  25  

  تنها نهاد بنيان بركن فرقه رجوي خانواده
  

  انجمن نجات مركز سيستان و بلوچستان
 

 

شهروندان آلباني كه به آنان كمك كرده بودند 
را مورد اهانت و اتهام قرار داد و خواستار اقدام 

اما از اين ترفند ها طرفي .  عليه آنان شدقضايي
نبست و وقتي مثالً خواهر يكي از آن ها 
توانسته است به برادرش كمك مالي كند و اين 
موضوع به گوش اعضاي داخل فرقه رسيده و 
موجب قوت قلب آن ها گرديده است، بالفاصله 
در يك اقدام عصبي خواهر مربوطه را وابسته به 

يك فرافكني  .كرده استحكومت ايران معرفي 
جالب در اين اطالعيه به اصطالح كميسيون 
امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت 

احسان بيدي « :اشاره مي شود كه. وجود دارد
هاي پيشين كميسيون امنيت و  كه در اطالعيه 

 براي 98ضد تروريسم افشا شده بود، از مرداد 
مدت يك سال در يك كمپ بسته در وضعيت 

او طي اين مدت از . داشت خانگي قرار گرفتباز
طريق ساير مزدوران پول و امكانات دريافت 

اول اينكه آقاي احسان بيدي به مدت  ».كرد مي
يك سال است كه بدون محاكمه در وضعيت 
بسيار بدي در يك بازداشتگاه در آلباني به سر 
مي برد و مسئوليني كه وي را تحت بازداشت 

د هم اكنون خود متهم به غيرقانوني قرار دادن
دوم او يك  .فساد مالي و ارتباط با مافيا هستند

سال است كه در زنداني در آلباني تحت 
مي كند و تن به  شديدترين فشارها مقاومت 

 –خواسته هاي عناصر فاسد دولت آلباني 
 نمي دهد و –همدست فرقه تروريستي رجوي 

همين امر به معضلي براي دولت آلباني در 
 .ارتباط با فرقه رجوي تبديل شده است

همانگونه كه رجوي فكر نمي كرد تحصن 
خانواده هاي مقاوم در مقابل دروازه هاي پادگان 

 كه كار – روز طول بكشد 20اشرف بيشتر از 
به ساليان كشيد تا مجبور شد اشرف را ترك 

 تصور نمي كرد كه  اكنون نيز–كند 
جداشدگان در آلباني، علي رغم تمامي فشارها 
و محدوديت ها، مقاومت كنند و فرقه را اين 
چنين رسوا نمايند و چنين معضالتي را در 

اين اقدامات  .داخل تشكيالت به وجود بياورند
هيستريك و غير منطقي و البته زبونانه و از 
موضع ضعف مفرط كه جز بي آبرويي براي 

قه رجوي حاصل ديگري ندارد صرفاً به فر
منظور اوالً سرپوش گذاشتن بر شكست ها و 
نارسايي ها در ارائه خدمات به دشمنان ايران و 
ايراني و ثانياَ ضعف در پاسخگويي و مقابله با 
. گسترش مسأله داري در داخل تشكيالت است

فرقه رجوي از ساليان دور هميشه بهانه هاي 
يه فشار بر اعضا و هرچه امنيتي را براي توج

محدودتر كردن آنان مطرح مي كرد و اكنون 
نيز در همدستي با عناصر فاسد در دولت آلباني 
اين كار را انجام مي دهد و به بهانه تراشي هاي 

   .امنيتي مشغول است

توجه كنيد كه مسعود خدابنده، آن 
سينگلتون، جرجي تاناسي، اولسي يازچي، 
، حسن حيراني، غالمرضا شكري، احسان بيدي

محمد كرمي، محمد حسين سبحاني، قربانعلي 
حسين نژاد، علي اكبر راستگو، رضا جبلي و 
داوود باقروند همگي در اين مقاله چند سطري 

چرا؟ . كارمندان حكومت ايران معرفي شده اند
چون فرقه رجوي اوالً مي خواهد بر وابستگي 
خود به سازمان سيا و موساد و تبديل شدن به 

طلب سعودي سرپوش عمله شيوخ جنگ 
بگذارد و ثانياً روشنگري هاي افراد نامبرده كه 
به گوش اعضا در داخل سازمان رسيده است را 

اطالع داريم كه اعضاي فرقه در  .خنثي نمايد
گزارش تناقضات خود بعضاً به اين مسائل اشاره 
مي كنند كه افرادي كه سال ها در كنار آن ها 

انواده هايي كه در داخل تشكيالت بوده اند يا خ
به آنان عشق مي ورزند حرف هايي مي زنند 
كه ذهن آن ها را مشغول مي كند و به فكر فرو 

كسب اطالعات و فكر كردن اعضا از . مي برد
نظر فرقه ها بدترين مصيبت وارده است و بايد 

جالب است كه فرقه  .با تمام قوا با آن مقابله كرد
فيايي رجوي در همدستي با عناصر فاسد و ما

دولت آلباني تمامي تالش خود را نمود تا 
جداشدگان از اين فرقه در آلباني را تحت 
فشارهاي مالي و صنفي قرار داده و آن ها را 

ادار به تسليم نمايد

همانطور كه بارها تأكيد شده است، مخاطب 
همچنان اعضاي ناراضي و مسأله دار داخل 

 كه در حال حاضر به معضل تشكيالت هستند
اصلي فرقه تبديل شده و فراتر از هر تهديد 
تروريستي، كه فرقه رجوي تالش مي كند زير 
پوشش آن نيروها را حفظ كند، فرقه رجوي را 

  .از درون نابود خواهد كرد
  
 

ه  به زحمت شنيده مي شد تنها وسيل
آنان تقريباً . رساندن پيام به داخل تشكيالت بود

هيچ چيزي در خصوص مسائل جهان يا حتي 
  .پيرامون خود نمي دانستند

آن

اما در آلباني فرقه رجوي براي خدمت 
رساني به اربابان جديد مجبور شده است حدود 
هزار نفر را پشت دستگاه هاي كامپيوتر بنشاند 

ا حساب تا هر يك در فضاي مجازي با ده ه
ساختگي به تبليغ در جهت منافع دشمنان 

همين امر باعث شده كه به هر . ايران بپردازند
ترتيب دسترسي به اينترنت هرچند محدود در 
اختيار تعدادي از اعضا قرار گيرد و در نتيجه 
اخبار مختلف به آن ها برسد كه اين اخبار در 
ميان ديگران كه دسترسي به اينترنت ندارند 

خط مزدوري آشكار براي .  مي گرددهم پخش
دشمنان ايران كه به اين افراد داده مي شود، با 
توجه به افشاگري هاي جداشدگان و منتقدين، 

  .به غايت آن ها را مسأله دار كرده است

 

  

در اين كره خاكي جايي وجود دارد كه درآن تعريفي باورنكردني از جايگـاه خـانواده ارائـه شـده و حتـي                       
  خـانواده را مـزدور، مـامور قتـل و امثـالهم            . خانواده را دشمن و مانع رسيدن به هدف تعريف مـي كننـد            

صحبت پيرامون  .  را بگيرد با سرب داغ و سنگ به استقبالشان مي روند           مي شناسد و اگر خانواده سراغشان     
 فرقه تروريستي و منفور رجوي است

همچنين تا توانست .  و

ردبيلاردبيل ستانمركز       ا ستانمركز       ا  ا
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اين صورت كه دستوري از جانب مريم رجوي 
 مسئولين بخش موسوم به داخله داده شده به

تا به ماشين ترول مجاهدين خلق در آلباني 
رهنمود داده شود تا حساب هاي اينترنتي 
بيشتري به زبان عربي باز كنند و تالش نمايند 
تا به جوانان شورشگر بيروت انگيزه بدهند كه 
مثل يگان هاي شورشي در داخل ايران فعال 

لبنان كه به زعم او شوند و دست حزب اهللا 
  .بازوي ايران است را قطع نمايند

بايد در ابتدا عرض كنم كه در رابطه با 
انفجار اخير در بيروت و موج سواري خيانت بار 
فرقه رجوي روي اين واقعه، اخباري داشتيم به 

در همين راستا سخنگوي مجاهدين خلق 
هم اظهار نظر كرده و بعد نتيجه گيري كرده 

رو تا اين حكومت بر سر كار است،  از اين «: كه
 هاي عراق و سوريه و يمن و  مصيبت بايد منشا 

لبنان را قبل از هر چيز و در درجه اول به 
  ».يران گذاشتحساب ا

اين همسويي كامالً آشكار با جبهه دشمنان 
ايران و منطقه يعني آمريكا و اسرائيل و سعودي 
مشكالتي را براي فرقه رجوي در ميان هواداران 

ديگر بر كسي . و اعضا به وجود آورده است
پوشيده نيست كه فرقه رجوي عيناً خواسته 
هاي كاخ سفيد و تل آويو و رياض را رله مي 

ند و به زائده سرويس هاي اطالعاتي غرب ك
تبديل شده و خط كار آنان را پيش مي برد و 

  .تبليغ مي نمايد
افشاگري هاي جداشدگان و منتقدين به 
طور خاص در آلباني و به طور عام در اروپا، 
سازمان را در برابر اعضاي خود جهت 
پاسخگويي به اين گونه مسائل كامالً ناتوان 

  .كرده است
ي مجاهدين خلق به عنوان ماشين اعضا

ترول موظف شده اند تا به ماكرون رئيس 
جمهور فرانسه تبريك گفته و از اقدامات او در 
اوضاع داخلي لبنان حمايت كنند و همچنين 
پيام هايي براي ترامپ در جهت تشويق او به 
دخالت در امور داخلي لبنان بفرستند و خيلي 

عودي را در واضح و روشن منافع اسرائيل و س
  .لبنان پيش ببرند

واقعيت اين است كه شرايط سازمان 
مجاهدين خلق در آلباني كامالً با شرايط در 

افراد در عراق در يك . عراق تفاوت كرده است
پادگان بسته و دور افتاده در انزواي كامل از 
دنياي خارج قرار داشتند و بلندگو كه صداي 

وب سايت خود فرقه تروريستي رجوي در 
معروف شده » خود افشاگر«كه به سايت 

مطلبي در رابطه با منتقدان اين فرقه در تاريخ 
در اين مطلب .  درج نموده است99 مرداد 20

طبق روش جاري فرقه رجوي طي اين ساليان، 
انواع و اقسام توجيهات سخيف و بي منطق و 
بدون دليل و مدرك عليه تعدادي از 

 سازمان مجاهدين خلق جداشدگان و منتقدين
مطرح شده تا تمامي انتقادات و مخالفت ها و 
خواسته هاي برحق آنان به مسائل امنيتي و 
نهايتاً توطئه هاي حكومت ايران ربط داده 

  .شوند
مديرعامل انجمن نجات كشور در رابطه با 
اين سخنان و واكنش هاي عصبي فرقه رجوي 

  .توضيحاتي ارائه داد
تحليلي فراق به - بريبه گزارش پايگاه خ

نقل از انجمن نجات مركز تهران، توضيحات 
  :ابراهيم خدابنده را  در زير مي خوانيد

  27 اردبيل استان

  تحليل

اين القائات خانواده هراسانه در واقع ترس 
خود فرقه رجوي از خانواده هاست چرا كه 
سركردگان آن مي دانند خانواده تنها نهاد بنيان 

ت اصلي بركن عليه تشكيالت دروغين آنها و عل
ريزش هاي چند صد نفري فرقه در طي 

  .سالهاي گذشته است
فرقه رجوي نه تنها اعضايش را از ارتباط با 
خانواده خود در بيرون از زندان هاي فرقه منع 
كرده است كه حتي از ارتباط آن ها با 
بستگانشان در داخل زندان هاي فرقه نيز 

نمونه شاخص آن عاصفه . ممانعت مي كند
برادرش حنيف بودند كه عليرغم سالها امامي و 

حضور در اشرف و بارها تالش و درخواست 
براي مالقات يكديگر، فرقه تنها دو يا سه بار به 
آن ها اجازه مالقات داد اما بمحض كشته شدن 

 عاصفه را با گروه 88حنيف در مرداد 

فيلمبرداري بر سر جنازه برادرش آوردند تا 
تي خود را خلق صحنه مظلوم نمايي و تبليغا

  .كنند
چندي پيش     كنفرانس اينترنتي 

خانواده هاي انجمن نجات و رساندن صداي 
مظلوميتشان به گوش صاحبخانه جديد فرقه 
در آلباني، عالوه بر فشارهاي بين المللي بر روي 

بنا . ادي راما داد مريم قجر را نيز درآورده است
اين زندان بر اخبار واصله از درون اشرف اوضاع 

بسيار امنيتي و تحت حفاظت نيروهاي نظامي 
آلباني است اين يعني صداي خانواده ها به 
گوش آن ها كه بايد برسد رسيده است و 

 3زودي در مقابل اشرف ه خانواده ها الجرم ب
برخي نفرات از تدابير . نيز حضور خواهند داشت
 و توجيه احمقانه ي 3شديد امنيتي در اشرف 

  .ين باره خبر داده اندفرقه در ا
  
  
  
  

مي دهد تا مجبور شوند بر عليه خانوادهقرار  
شان حرف بزنند و آن ها را مزدور بنامند اما 
همين افراد وقتي به بيرون از فرقه مي آيند از 
گفته هاي خود اظهار پشيماني دارند و افشا مي 
كنند كه سركردگان فرقه آن ها را مجبور به 

  .حرافي عليه خانواده كرده اند
از جداشده هاي به قول خدابخش ميريان 

بلوچستاني فرقه كه در كنفرانس اينترنتي اخير 
خانواده هاي انجمن نجات به صراحت اعالم 
كرد همه ي اعضاء فرقه دوست دارند خانواده 
هايشان را مالقات كنند اما مناسبات داخل اين 
فرقه اجازه اين خواسته را از آنها سلب كرده 

خدابخش ميريان مي گويد، خودش هم . است
   وقتي صداي خانواده ها در اطراف اشرف را
مي شنيد متوجه تناقضات شد و تصميم به 

  .جداشدن از فرقه را گرفت

ردبيلا 

 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  :ابراهيم خدابنده، مدير عامل انجمن نجات

  افشاگري هاي جداشده ها در آلباني
  ناتوان كرده است فرقه رجوي را 

 فرادي كه احسان بيدي را بازداشت كردند متهم به فساد مالي هستند ا  
   اعضاي ناراضي به معضل اصلي فرقه تبديل شدند  
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در همه جوامع بشري خانواده و به خصوص   .است
. والدين دلسوزترين افراد به عزيزانشان هستند

گذشته از عواطف انساني كه موضعش در مقابل 
همسر، پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر مشخص 
است، شنيع ترينشان هم قطعاً وقتي پاي 
خانواده درميان باشد موضعي ندارند مگر آنكه 
واقعاً دچار جنون باشند، حتي حيوانات هم به 
فرزندان و والدين خود احساس دارند و اين 
همان عواطفي ذاتي است كه خداوند در همه 
موجودات زنده نسبت به نزديكانشان قرار داده 

ره خاكي جايي وجود دارد كه اما در اين ك
درآن تعريفي باورنكردني از جايگاه خانواده ارائه 
شده و حتي خانواده را دشمن و مانع رسيدن 

خانواده را مزدور، . به هدف تعريف مي كنند
مامور قتل و امثالهم مي شناسد و اگر خانواده 
سراغشان را بگيرد با سرب داغ و سنگ به 

 پيرامون فرقه صحبت. استقبالشان مي روند
فرقه اي كه نه . تروريستي و منفور رجوي است

تنها فرزنداني را از پدر و مادر كه حتي پدر و 

مادراني را از فرزندان ربودند و با فشار و القاء 
به طور . ترس آنها را درمقابل يكديگر قرار دادند

خاص در مورد اعضاء سيستاني و بلوچستاني 
يط معيشتي فرقه رجوي، اگر چه برخي شرا

مسبب فريب خوردگي فرزندان ساده لوح اين 
استان توسط فرقه رجوي شده است اما اينكه 
برخي از آنها حاضر شوند در مقابل دوربين هاي 
فرقه به خانواده خود بد و بيراه بگويند فقط و 
فقط نشأت گرفته از جو استاليني درون اين 
فرقه است كه آنچنان اعضايش را تحت فشار 

88  25  

  تنها نهاد بنيان بركن فرقه رجوي خانواده
  

  انجمن نجات مركز سيستان و بلوچستان
 

 

شهروندان آلباني كه به آنان كمك كرده بودند 
را مورد اهانت و اتهام قرار داد و خواستار اقدام 

اما از اين ترفند ها طرفي .  عليه آنان شدقضايي
نبست و وقتي مثالً خواهر يكي از آن ها 
توانسته است به برادرش كمك مالي كند و اين 
موضوع به گوش اعضاي داخل فرقه رسيده و 
موجب قوت قلب آن ها گرديده است، بالفاصله 
در يك اقدام عصبي خواهر مربوطه را وابسته به 

يك فرافكني  .كرده استحكومت ايران معرفي 
جالب در اين اطالعيه به اصطالح كميسيون 
امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت 

احسان بيدي « :اشاره مي شود كه. وجود دارد
هاي پيشين كميسيون امنيت و  كه در اطالعيه 

 براي 98ضد تروريسم افشا شده بود، از مرداد 
مدت يك سال در يك كمپ بسته در وضعيت 

او طي اين مدت از . داشت خانگي قرار گرفتباز
طريق ساير مزدوران پول و امكانات دريافت 

اول اينكه آقاي احسان بيدي به مدت  ».كرد مي
يك سال است كه بدون محاكمه در وضعيت 
بسيار بدي در يك بازداشتگاه در آلباني به سر 
مي برد و مسئوليني كه وي را تحت بازداشت 

د هم اكنون خود متهم به غيرقانوني قرار دادن
دوم او يك  .فساد مالي و ارتباط با مافيا هستند

سال است كه در زنداني در آلباني تحت 
مي كند و تن به  شديدترين فشارها مقاومت 

 –خواسته هاي عناصر فاسد دولت آلباني 
 نمي دهد و –همدست فرقه تروريستي رجوي 

همين امر به معضلي براي دولت آلباني در 
 .ارتباط با فرقه رجوي تبديل شده است

همانگونه كه رجوي فكر نمي كرد تحصن 
خانواده هاي مقاوم در مقابل دروازه هاي پادگان 

 كه كار – روز طول بكشد 20اشرف بيشتر از 
به ساليان كشيد تا مجبور شد اشرف را ترك 

 تصور نمي كرد كه  اكنون نيز–كند 
جداشدگان در آلباني، علي رغم تمامي فشارها 
و محدوديت ها، مقاومت كنند و فرقه را اين 
چنين رسوا نمايند و چنين معضالتي را در 

اين اقدامات  .داخل تشكيالت به وجود بياورند
هيستريك و غير منطقي و البته زبونانه و از 
موضع ضعف مفرط كه جز بي آبرويي براي 

قه رجوي حاصل ديگري ندارد صرفاً به فر
منظور اوالً سرپوش گذاشتن بر شكست ها و 
نارسايي ها در ارائه خدمات به دشمنان ايران و 
ايراني و ثانياَ ضعف در پاسخگويي و مقابله با 
. گسترش مسأله داري در داخل تشكيالت است

فرقه رجوي از ساليان دور هميشه بهانه هاي 
يه فشار بر اعضا و هرچه امنيتي را براي توج

محدودتر كردن آنان مطرح مي كرد و اكنون 
نيز در همدستي با عناصر فاسد در دولت آلباني 
اين كار را انجام مي دهد و به بهانه تراشي هاي 

   .امنيتي مشغول است

توجه كنيد كه مسعود خدابنده، آن 
سينگلتون، جرجي تاناسي، اولسي يازچي، 
، حسن حيراني، غالمرضا شكري، احسان بيدي

محمد كرمي، محمد حسين سبحاني، قربانعلي 
حسين نژاد، علي اكبر راستگو، رضا جبلي و 
داوود باقروند همگي در اين مقاله چند سطري 

چرا؟ . كارمندان حكومت ايران معرفي شده اند
چون فرقه رجوي اوالً مي خواهد بر وابستگي 
خود به سازمان سيا و موساد و تبديل شدن به 

طلب سعودي سرپوش عمله شيوخ جنگ 
بگذارد و ثانياً روشنگري هاي افراد نامبرده كه 
به گوش اعضا در داخل سازمان رسيده است را 

اطالع داريم كه اعضاي فرقه در  .خنثي نمايد
گزارش تناقضات خود بعضاً به اين مسائل اشاره 
مي كنند كه افرادي كه سال ها در كنار آن ها 

انواده هايي كه در داخل تشكيالت بوده اند يا خ
به آنان عشق مي ورزند حرف هايي مي زنند 
كه ذهن آن ها را مشغول مي كند و به فكر فرو 

كسب اطالعات و فكر كردن اعضا از . مي برد
نظر فرقه ها بدترين مصيبت وارده است و بايد 

جالب است كه فرقه  .با تمام قوا با آن مقابله كرد
فيايي رجوي در همدستي با عناصر فاسد و ما

دولت آلباني تمامي تالش خود را نمود تا 
جداشدگان از اين فرقه در آلباني را تحت 
فشارهاي مالي و صنفي قرار داده و آن ها را 

ادار به تسليم نمايد

همانطور كه بارها تأكيد شده است، مخاطب 
همچنان اعضاي ناراضي و مسأله دار داخل 

 كه در حال حاضر به معضل تشكيالت هستند
اصلي فرقه تبديل شده و فراتر از هر تهديد 
تروريستي، كه فرقه رجوي تالش مي كند زير 
پوشش آن نيروها را حفظ كند، فرقه رجوي را 

  .از درون نابود خواهد كرد
  
 

ه  به زحمت شنيده مي شد تنها وسيل
آنان تقريباً . رساندن پيام به داخل تشكيالت بود

هيچ چيزي در خصوص مسائل جهان يا حتي 
  .پيرامون خود نمي دانستند

آن

اما در آلباني فرقه رجوي براي خدمت 
رساني به اربابان جديد مجبور شده است حدود 
هزار نفر را پشت دستگاه هاي كامپيوتر بنشاند 

ا حساب تا هر يك در فضاي مجازي با ده ه
ساختگي به تبليغ در جهت منافع دشمنان 

همين امر باعث شده كه به هر . ايران بپردازند
ترتيب دسترسي به اينترنت هرچند محدود در 
اختيار تعدادي از اعضا قرار گيرد و در نتيجه 
اخبار مختلف به آن ها برسد كه اين اخبار در 
ميان ديگران كه دسترسي به اينترنت ندارند 

خط مزدوري آشكار براي .  مي گرددهم پخش
دشمنان ايران كه به اين افراد داده مي شود، با 
توجه به افشاگري هاي جداشدگان و منتقدين، 

  .به غايت آن ها را مسأله دار كرده است

 

  

در اين كره خاكي جايي وجود دارد كه درآن تعريفي باورنكردني از جايگـاه خـانواده ارائـه شـده و حتـي                       
  خـانواده را مـزدور، مـامور قتـل و امثـالهم            . خانواده را دشمن و مانع رسيدن به هدف تعريف مـي كننـد            

صحبت پيرامون  .  را بگيرد با سرب داغ و سنگ به استقبالشان مي روند           مي شناسد و اگر خانواده سراغشان     
 فرقه تروريستي و منفور رجوي است

همچنين تا توانست .  و

ردبيلاردبيل ستانمركز       ا ستانمركز       ا  ا
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 ي نشدن فرد برارفتهيدر صورت پذ. گرددي م
 به كشور مي مستقآلمان او را از يپناهندگ

 يليمثال هم اكنون خ .گردانندي زادگاهش بر م
     ي الهيه به هر وس كي افغانتبعه هاياز 

 اروپا برسانند هيتوانسته اند خود را به خاك اتحاد
 به كشور مبدا ي پناهندگرشيدر صورت عدم پذ

 ني ابه. گردنندي كه همان افغانستان است بر م
  آمده در اروپا و حوزه شنگنشي پتيوضع

   . شودي گفته م»نيدوبل«
 يدگي گفته شده رستي وضعتي مزپس

 شدن فرد پناه جو است فيتكل نيي و تععيسر
 يفي از بالتكل فرد ورديگي سرعت انجام مه كه ب
 بابت خوب است ني موضوع از انيا. دي آيدر م

      درادي زيها جوها مدت  از پناهيليكه خ
 تي مانند و به وضعي مي پناهندگيكمپ ها
 يخانگ بازداشت بايتقر.  شودي نميدگيآنان رس

 يي روز طالكي كهني شوند تا ايمحسوب م
  . آنان مشخص گرددتيوضع

 كه با يي فرد پناهجونكهياما قسمت دوم ا - 2
 ي هانهي آمال و آرزو، چند كشور را با هزاي دنكي

 كرده است تا ي خطرناك طيرهاي و مسنيسنگ
 خود رقم بزند، ناگهان با ي را براي بهتريفردا

عنوان پناهنده و بازگرداندن ه  بي ورشيعدم پذ
 و ني سنگي ضربه روحكيكشور مبدا او به 

 ي براهي وجهِ قضنيا. ندي بي مرياپذجبران ن
 از كشور و خانه و يدنبال پناهندگه  كه بيفرد

 و ني سنگاريكاشانه خود هجرت كرده است بس
 نيواقع ا در.  باشدي قابل تحمل مريبعضا غ

 پناه جو را سخت و كيقسمت است كه معادله 
  .كندي  مدهيچيپ

 بابت سخت ني از ااني پناه جويا برتيوضع
 كه يشده است كه ممكن است در كشور

 قرار رشيدوست دارند پناهنده بشوند مورد پذ
 را ي و در به دري از آوارگيگري و دور دردينگ

 گري ها ديلي خي براتي وضعنيشروع كنند كه ا
 ي امكانات مالگري دراي شود زي  مريامكان ناپذ

 گرياجرت د مهكي خرج ندارند كه يگريد
  .ندينما

 مختصر كه عرض كردم، دوستان ني از ابعد
 دي اگر كه قصد مهاجرت دارند بايحاضر در آلبان

 شروع به مهاجرت بكنند كه ممكن كردي رونيبا ا
 ي هاي گزاف و انرژي هانهياست بعد از صرف هز

 ريفراوان باز به نقطه صفر باز گردند البته اگر كه گ
 ري مسرات از خطيكي راي زفتندي آدم ربا نيباندها

 آدم ربا هست كه يمهاجرت برخورد با باندها
 كنند و ي به مادر خودشان هم رحم نميحت
  .  هستندني زمي موجودات روني ترفيكث

 كه ي بودند دوستانگذشته  چند سالدر
 به كشور يخودشان را در آب و آتش از آلبان

 متاسفانه بعد از مدتها ي رساندند، ولوناني
  . بازگشتندي باز به آلبانوناني در يانسرگرد
 رابطه به جدا ني در اي كمكچي هي رجوفرقه

 معتقد راي زدهدي شده ها انجام نداده و نم
 آن يهستند كه جدا شده ها به سازمان و رهبر

   . كرده و مستحق مجازات اعدام هستندانتيخ
 چي شود هي جدا مي كه از فرقه رجويفرد

 اگر يحت. ود نداردمراه خ ه بهييمدرك شناسا
 اي از اروپا و يسابقا كه سازمان در عراق بود، فرد

      وارد عراق شده بود و به سازمانكايآمر
 تشي مجدد مدارك هودني از دگري دوستي پيم

 ي به محض ورود به كمپ هاراي شد زيمحروم م
 شد و ي گرفته مي از وركشسازمان تمام مدا

 خواستي  ميوز رياگر فرد.  گشتي ميگانيبا
 يمدارك خودش را داشته باشد با بهانه ها

مختلف آنان را دست به سر كرده و مدارك فرد 
     با آن مدارك يعني، دادندي  نميرا به و

 رايز  كه در كمپ بماندكردندي فرد را مجاب م
 تواند ي نميي كه بدون مدارك جادانستي فرد م
    .برود

 سازمان قصد خروج  كه ازي كسي برانيبنابرا
 نداشتن شي چالش هاني از بزرگتريكيدارد 

 كه مدرك يكس.  استييمدارك شناسا
 ي است و روتي هوي بيعني ندارد ييشناسا

 ييهر بال.  شود حساب باز كردي او نميحرف ها
 و ستي پاسخ گو ني كسگري دديايهم سر او ب

  .ردي پذي نمتيمسئول
  
  
 

  
 كه از ي افرادي برايي مدارك شناسانداشتن

 چالش نيبزرگتربه  شوند ي جدا م رجويفرقه
  .تبديل شده است آنها ي روشيپ

 درتحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري
 شرايط بر سر ي بحث داغري اخيروزها
 ؛ مطرح بود از طرف حوزه شنگنگيپناهند

 زار شدبرگ اروپا هياتحاددر  كه يجلسات متعدد
  .دندي رسيجيبه نتاو 

  
 هي نشست اتحادني توان به اي مشكل دو از

  :اروپا نگاه كرد
 بود ني به آن خوشبديقسمت اول كه با  - 1

 ي است كه قرار شده هر كدام از كشورهانيا
 لي تشكي اتهيكم) در حوزه شنگن( اروپا هياتحاد

 موجود ياه پناه جورشي پذتيدهند تا به وضع
 كه يقدر آن.  شودعي سريدگيدر كشورشان رس

 فرد مشخص كي تي هفته وضعكيدر عرض 
 به عاي شود سررفتهيپذ ستيشده و اگر قرار ن

  .كشور مبدا ارجاع داده شود
 شود كه ي گفته ميكشور مبدا به كشور

 فرد پناه جو ي بار در آن كشور انگشت نگارنياول
 بدون انگشت يراني اكيمثال . انجام گرفته است

 وناني مكان شروع حركت خود به كشور  ازينگار
 و سيدر آنجا توسط پل. رسدي  مجارستان مايو 

      قراري مورد انگشت نگارييمقامات پناهجو
 كشور مسئول ني به بعد اني ااز. رديگي م

اگر .  باشدي فرد پناهجو متي به وضعيدگيرس
 مثال آلمان برود و يگريفرد پناهجو به كشور د

 مورد ي بدهد وليخواست پناهندگدر آلمان در
     ي، پناه جو  را به كشورردي قرار نگرشيپذ
 شده هي اولي فرستند كه در آنجا انگشت نگاريم

 كه مثال وناني اي و اناست، مثال به مجارست
  . ميزد

 از ي انگشت نگارچي كه فرد بدون هاگر
 حوزه ي از كشورهايكيكشور زادگاهش وارد 

     متفاوت تيثال آلمان، وضعشنگن بشود، م
 گرددي  مي شود و در آلمان كه انگشت نگاريم

 به پرونده پناه جو يدگيكشور آلمان مسئول رس

 ابراز ي سال دور34 او بعد از دنيبرادرش از د
 ني از اياو در بخش. كند ي ميشعف و شادمان

داداش من «: سدينو ي به برادر م خطاباميپ
 .دمي تو رو ديباي سال صورت ز34امروز بعد از
تمام بدنم . ختمي فقط اشك شوق رياز خوشحال

.  فرستادملي تمام فاميعكس تو رو برا. لرزه يم
  ».همه به شدت خوشحال شدن

 حشمت اهللا كار بخش ريله برادر اس احيذب
رش  برادري تصودنياز استان خوزستان پس از د

     يامي خلق در پني مجاهدونيزيدر تلو
 سال بقول 37باالخره بعد از « : سدي نويم

 مي شد و ما توانستريمعروف عدو سبب خ
 از برادرمان حشمت اهللا كاربخش كسب يخبر

  ».ميني ببي از ويريكرده و تصو
 به گروگان گرفته شدن وهي او درباره ش

     خلق نيبرادرش توسط عوامل مجاهد
 يليبرادر من در دوران جنگ تحم«: سدينو يم

 دفاع از كشورش به جبهه جنگ يداوطلبانه برا
او .  عراق شديروهاي نري اس62 درسال يرفت ول

 و خانواده دوست بود و مرتب در ي عاطفاريبس
 فرستاد ي ما مي كه از اردوگاه برايينامه ها

     كاش يا.  دلتنگ شما شدمگفت يم
تر جنگ تمام شود تا بتوانم دوباره شما را زود
  .»نميبب

 و مستند فراوان ي رسمي گزارش هاي پدر
 جدا شده از ي از اعضاياريو به شهادت بس

 دست شود ي كه ادعا مييها امي پني االت،يتشك
 ي كه با اعضاييها نوشته اعضا است و مصاحبه

 صورت التي در درون تشكفرقه رجوي
 خلق ني مجاهديها انه و تنها از رسرديگ يم

 يغاتي تبليها  از تالشي بخششود، يمنتشر م
 آنكه اثبات كند ي خلق است برانيمجاهد
 به انتخاب خود به آن التي تشكياعضا

 روند نيا.  و با اراده خود در آن ماندندوستنديپ
 ني مجاهدي رسانه اي هاتيهمواره در فعال

 يها خلق وجود داشته است هرچند كه در ماه
 يها برا  خانوادهي همزمان با تالش هارياخ
  . شدت گرفته استزانشانيعز با داريد

 كه به ي سي بي گل در باري ژري اخگزارش
 خلق ني كه به مجاهديراني ايداستان اسرا«
 سابق ي پردازد، دو مورد از اعضاي م»وستنديپ

 كه از چاله اسارت در دهد يرا نشان م
اه اسارت  عراق به چي جنگي اسرايها اردوگاه
 دو ني از ايكي.  افتادندفرقه رجوي التيدر تشك

 ني است كه در طول اييرزاي مينفر غالمعل
 ي فرقه االتيگزارش روند حضور او در تشك

 داري دي خلق و تالش خانواده اش برانيمجاهد
 نشان الت،ي جدا شدنش از تشكتايبا او و نها

 گل همسر اريدر گزارش ژ. شود يداده م
 1389 را در سال انيرشته مهد ف،ييرزايم

 ميني بي معراقمقابل درب قرارگاه اشراف در 
كه با در دست داشتن نام و عكس همسرش 

 سال است در 31خواستار مالقات با اوست كه 
 خلق ني و مجاهدي عراقيروهاي نريعراق اس

 ونيزي بعد چهره شوهر را در تلويقياست و دقا
همان  كه در ميكن ي خلق مشاهده منيمجاهد

: ديگو ي خلق مني مجاهدنيسال در مقابل دورب
 كنم كه هركس به اسم اعالم خوام يم«

خانواده من درب اشرف اومده، خانواده من 
 يداري دچي مزدوره اومده و ما هكي بلكه ستين

  .»… داشتمي و نخواهميبا اونها ندار
 پس از ييرزاي مي غالمعلي كه آقاامروز

 كند، ي ميانه زندگ آزادرانايگذشت ده سال در ت
 فرقه ني او درمقابل دوربامي كه پدهد ي محيتوض

 ي فشارهاجهي و نتي واقعريتا چه اندازه غ
فرقه  كذب فرماندهان ي و ادعايالتيتشك

 از فرقه رجوي ي اعضايها انواده خديشا
 رغم ي باشند كه علخي تاراني شاكنيمظلومتر

 و ي مجازيها  شبكهياي دني فعلطيشرا
 شاني صداي گوناگون ارتباط جمعيها رسانه

  . رسد ي مييكمتر به جا
 ي اعضايها  به حق خانوادهيها خواسته

 عمدا توسط كمتر اي خلق سهوا نيمجاهد
چه در خارج پوشش  و اخل چه در ديا رسانه
  .شود يداده م
 دل پر غصه پدران و ي كه نداي حالدر

 خلق ني مجاهديمادران چشم انتظار اعضا
 ي و جامعه جهانيكمتر به گوش افكار عموم

 يا چهي درني رسد، آن ها به دنبال كوچكتريم
 فرزندانشان ختم شود، داريهستند كه به د

 يغاتي تبليها  رسانهچهي درني اگر ايحت
 اعالم ي خلق باشد و فرزندشان برانيهدمجا

 برائت از خانواده ،ي به مسعود رجويسرسپردگ
.  به خانواده در آن حاضر شده باشدي فحاشاي

 كه يا  رسانهنيحضور فرزندان در مقابل دورب
 خلق و عامل نيها را دشمن مجاهد خانواده
ها را   نه تنها خانوادهنامد، ي مي اسالميجمهور

 پس زشاني چهره عزدنيبلكه د كند ي نمريدلگ
هر ، كند ي آنها را دلشاد ميخبر ياز سالها ب

 ي و انزوايها دور  چهره در پس دههنياندازه ا
  . شكسته و فرسوده به نظر برسديالتيتشك

 ري اخيها امي موضوع در پني اگواه
 قابل مشاهده فرقه رجوي ي اعضايها خانواده
  .است

 در يوسفي ي خواهر محمد تقيوسفي آمنه
 از يكي كه از برادرش در ي عكسدني ديپ

 خلق در كنار ني مجاهدالتي تشكي هاتيوبسا
 سرگشاده يا  از او درج شده بود، نامهيادداشتي

 ادداشتي ي توجه به محتواي و بكند يمنتشر م

 اردبيل استانمركز      اردبيل استانمركز      

  خي تاراني شاكنيتر  مظلومه رجويفرق ي اعضايها خانواده
  

  

  يعاطفه خانوادگ و عشق
   قابل انكار استريغ

  
  ي پارسمزدا 
৷انجمن نجات مركز فارس  

  

 هي در اتحادي پناهندگني شدن قوانسخت
  

    يي مدارك شناسانداشتن

فرقه تروريستي 
رجوي در مقابل پيام 
عشق خانواده ها، 
اسير مورد نظر را به 

ه و وادار دصحنه آور
  به نفي خانواده

  ي فرقه رجويجداشده ها چالش ني بزرگتر

  مي كند
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فرهنگي تحميل شده در داخل اردوگاه جلب 
كنيم و از شما مي خواهيم كه در مورد اين 

، از خانواده ها و از موضوع از اعضاي سابق
منتقدين مجاهدين خلق بيشتر بپرسيد و 

  اگر مسئولين مجاهدين خلق. تحقيق كنيد
 هزار مكان را به طور هم زمان به سهمي توانند 

هم وصل كنند، چرا نمي توانند ترتيب يك 
تماس ساده اعضاي خود با خانواده هايشان را 

  بدهند؟

ما مي خواهيم توجه شما را به شيوه هاي 

ند واقعيت اين است كه مجاهدين خلق، مان
ساير فرقه هاي مخرب كنترل ذهن، داراي 

  :ويژگي هاي استثماري زير مي باشند
 سركوب هرگونه تفكر انتقادي درباره - 1

رهبر فرقه از طرف اعضا، يا حتي از جانب افراد 
  )انتقاد ممنوع(خارج از فرقه 

 قطع ارتباط اعضا با دنياي خارج به ويژه - 2
  )ارتباط ممنوع(خانواده و دوستان 

مجازات اعضا براي حتي فكر كردن در  - 3
  )خروج ممنوع(خصوص ترك  گروه 

 تحميل وفاداري نا متعارف به اعضا در - 4
خصوص رهبران فرقه، به اين معني كه اعضا 
عمالً دارايي رهبران مسعود و مريم رجوي 

  هستند) برده داري نوين(

 نفي مناسبات و ارزش هاي خانوادگي - 5
ازدواج ممنوع، فرزند ممنوع، روابط خانوادگي (

 مادران، پدران، همسران، و فرزندان –ممنوع 
دشمنان اصلي حتي بيشتر از حكومت ايران 

  )محسوب مي شوند
 تحميل مرزهاي نامتعارف رفتاري - 6

منحرف كردن نيازهاي عاطفي عادي و (
ار مالكيت و امور اعتقادات معنوي و انك

  )شخصي
 انحراف از رويه هاي اصلي مذهبي و - 7

تحميل آموزه هاي فرهنگي ابداع شده در خارج 
تحت پوشش اسالم (از باورهاي واقعي جامعه 

  )شيعه مدرن
ما فقط يك درخواست بشردوستانه و برحق 

  .از شما داريم
  

 از آنجايي كه شما با مجاهدين خلق و مريم 
 داريد، تقاضا مي كنيم به !يرجوي رابطه نزديك

عنوان واسطه اي براي خانواده ها به ويژه مادران 
سالخورده عمل كنيد تا با عزيزانشان در تماس 
باشند تا حداقل در روزهاي آخر زندگي شان 
حداقل بتوانند صداي آنها را بعد از ده ها سال 

  .طوالني بشنوند
 

  
مادران، قربانيان فراموش شده فرقه «تشكل

همسر رئيس طي نامه اي سرگشاده از » رجوي
 از فرقه ديداري خواست تا به جاجمهور آلباني 

رجوي واسطه ديدار مادران با عزيزان دربند 
  .خود شود

تحليلي فراق، متن - به گزارش پايگاه خبري
» مونيكا كروئه مازي«نامه اين تشكل كه به خانم 

 آلباني نوشته شده را در همسر رئيس جمهور
  :زير مي خوانيد

مونيكا كروئه «پيش  چنديالزم به توضيح است 
كشور آلباني در يك ديدار از پيش  ولبانوي ا» مازي

رجوي ديدار كرد و با  مقر زندانتعيين شده از 
  .استقبال مريم رجوي و سران فرقه رجوي مواجه شد

  
  »مونيكا كروئه مازي«سركار خانم 

  با سالم و احترام
آنها . ما مادران اعضاي فرقه رجوي هستيم

در اردوگاه مجاهدين خلق در آلباني بدون 
 دنياي خارج به دام افتاده اند و دسترسي به

. تماس آنها با خانواده هايشان ممنوع است
مايليم توجه شما را به اين وضعيت دردناك 

  .معطوف نماييم

31  
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 نجوا

 اردبيل استانمركز      

 فرقهاو سه سال است كه از . بوده استوي 
 شده است و با خانواده خود در ارتباط داج

  .است
 سال است كه اجازه ندارم 38 من 
   نمي و همسرم را ببفرزند
 ي جنگي در اردوگاه اسراكهي تا زمانييرزايم

 سرخ با خانواده اش در بي صلقيبود از طر
ارتباط بود و از احوال پسرش كه در آغاز 

 پس شد، ي روزه بود، آگاه م27 ياسارتش نوزاد
 با ي ارتباطچي هگري نه تنها دفرقه به وستنياز پ

 ي به فراموشآنها نداشت بلكه مجبور شد آنها را
 ي هرچند كه خانواده فراموش نشدنبسپارد
چنانكه بالفاصله پس از خروج از . بودند

او درباره .  خلق با آنها تماس گرفتنيمجاهد
    قابل انكار استري غي عواطف خانوادگنكهيا
 خبر يمن چهل سال از خانواده ام ب«: دي گويم

 چهل سال در هر لحظه در هر نيتو ا. بودم
  ».ه بودم، به فكر همسرم و پسرم بودم كيمكان

 خلق و ني مجاهدي پرغصه اعضاقصه
 كه عشق و دهد ي نشان مشانيخانواده ها

      قابل انكارري غيعاطفه خانوادگ
  . است
 چشم انتظار فرقه ي اعضايخانواده ها 
 اگر ي هستند حتزانشاني با عزداري ديا لحظه

فه در صفحه  طركي لحظه به صورت نيا
 خلق ني مجاهدي هاتي در سااي ي آزاديمايس
 ي كه هر اظهار نظردانند يها م آن.  شودسريم

 خلق بگذرد و ني مجاهديالتي تشكلتريكه از ف
 داري كه دارد ديا يمنتشر شود تنها ارزش خبر

  . استي در پس سالها دورزشانيچهره عز
 ي ساساني مصاحبه پدر و مادر محمد علدر

 يني بشي كه پدر پمينيب ي مي ويبا مردم ت
 داري دي براشانيها يريگي كه به دنبال پكند يم

 را ي محمد علالتيبا پسرشان، سران تشك
 نيمجبور خواهند كرد كه در قابل دورب

 حاضر شود و نسبت به خانواده اش التيتشك
  .اعالم برائت كند

 كند ي پسرش را خطاب ماشقانه عني بنابرا
 ي و برامي تو هستبانيما پشت«: ديگو يو م
     م،يزن ي دست مي تو به هر اقداميآزاد

 مي كني متي تو را حمايري كه بگيميهر تصم
 و ناسزا يياي اگر مجبورت كردند كه بيحت
     مييراي ما تو را با جان و دل پذ،ييبگو

  ».ي كه سالمت هستمينيب يچون الاقل تو را م
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فرهنگي تحميل شده در داخل اردوگاه جلب 
كنيم و از شما مي خواهيم كه در مورد اين 

، از خانواده ها و از موضوع از اعضاي سابق
منتقدين مجاهدين خلق بيشتر بپرسيد و 

  اگر مسئولين مجاهدين خلق. تحقيق كنيد
 هزار مكان را به طور هم زمان به سهمي توانند 

هم وصل كنند، چرا نمي توانند ترتيب يك 
تماس ساده اعضاي خود با خانواده هايشان را 

  بدهند؟

ما مي خواهيم توجه شما را به شيوه هاي 

ند واقعيت اين است كه مجاهدين خلق، مان
ساير فرقه هاي مخرب كنترل ذهن، داراي 

  :ويژگي هاي استثماري زير مي باشند
 سركوب هرگونه تفكر انتقادي درباره - 1

رهبر فرقه از طرف اعضا، يا حتي از جانب افراد 
  )انتقاد ممنوع(خارج از فرقه 

 قطع ارتباط اعضا با دنياي خارج به ويژه - 2
  )ارتباط ممنوع(خانواده و دوستان 

مجازات اعضا براي حتي فكر كردن در  - 3
  )خروج ممنوع(خصوص ترك  گروه 

 تحميل وفاداري نا متعارف به اعضا در - 4
خصوص رهبران فرقه، به اين معني كه اعضا 
عمالً دارايي رهبران مسعود و مريم رجوي 

  هستند) برده داري نوين(

 نفي مناسبات و ارزش هاي خانوادگي - 5
ازدواج ممنوع، فرزند ممنوع، روابط خانوادگي (

 مادران، پدران، همسران، و فرزندان –ممنوع 
دشمنان اصلي حتي بيشتر از حكومت ايران 

  )محسوب مي شوند
 تحميل مرزهاي نامتعارف رفتاري - 6

منحرف كردن نيازهاي عاطفي عادي و (
ار مالكيت و امور اعتقادات معنوي و انك

  )شخصي
 انحراف از رويه هاي اصلي مذهبي و - 7

تحميل آموزه هاي فرهنگي ابداع شده در خارج 
تحت پوشش اسالم (از باورهاي واقعي جامعه 

  )شيعه مدرن
ما فقط يك درخواست بشردوستانه و برحق 

  .از شما داريم
  

 از آنجايي كه شما با مجاهدين خلق و مريم 
 داريد، تقاضا مي كنيم به !يرجوي رابطه نزديك

عنوان واسطه اي براي خانواده ها به ويژه مادران 
سالخورده عمل كنيد تا با عزيزانشان در تماس 
باشند تا حداقل در روزهاي آخر زندگي شان 
حداقل بتوانند صداي آنها را بعد از ده ها سال 

  .طوالني بشنوند
 

  
مادران، قربانيان فراموش شده فرقه «تشكل

همسر رئيس طي نامه اي سرگشاده از » رجوي
 از فرقه ديداري خواست تا به جاجمهور آلباني 

رجوي واسطه ديدار مادران با عزيزان دربند 
  .خود شود

تحليلي فراق، متن - به گزارش پايگاه خبري
» مونيكا كروئه مازي«نامه اين تشكل كه به خانم 

 آلباني نوشته شده را در همسر رئيس جمهور
  :زير مي خوانيد

مونيكا كروئه «پيش  چنديالزم به توضيح است 
كشور آلباني در يك ديدار از پيش  ولبانوي ا» مازي

رجوي ديدار كرد و با  مقر زندانتعيين شده از 
  .استقبال مريم رجوي و سران فرقه رجوي مواجه شد

  
  »مونيكا كروئه مازي«سركار خانم 

  با سالم و احترام
آنها . ما مادران اعضاي فرقه رجوي هستيم

در اردوگاه مجاهدين خلق در آلباني بدون 
 دنياي خارج به دام افتاده اند و دسترسي به

. تماس آنها با خانواده هايشان ممنوع است
مايليم توجه شما را به اين وضعيت دردناك 

  .معطوف نماييم

31  
ا

 نجوا

 اردبيل استانمركز      

 فرقهاو سه سال است كه از . بوده استوي 
 شده است و با خانواده خود در ارتباط داج

  .است
 سال است كه اجازه ندارم 38 من 
   نمي و همسرم را ببفرزند
 ي جنگي در اردوگاه اسراكهي تا زمانييرزايم

 سرخ با خانواده اش در بي صلقيبود از طر
ارتباط بود و از احوال پسرش كه در آغاز 

 پس شد، ي روزه بود، آگاه م27 ياسارتش نوزاد
 با ي ارتباطچي هگري نه تنها دفرقه به وستنياز پ

 ي به فراموشآنها نداشت بلكه مجبور شد آنها را
 ي هرچند كه خانواده فراموش نشدنبسپارد
چنانكه بالفاصله پس از خروج از . بودند

او درباره .  خلق با آنها تماس گرفتنيمجاهد
    قابل انكار استري غي عواطف خانوادگنكهيا
 خبر يمن چهل سال از خانواده ام ب«: دي گويم

 چهل سال در هر لحظه در هر نيتو ا. بودم
  ».ه بودم، به فكر همسرم و پسرم بودم كيمكان

 خلق و ني مجاهدي پرغصه اعضاقصه
 كه عشق و دهد ي نشان مشانيخانواده ها

      قابل انكارري غيعاطفه خانوادگ
  . است
 چشم انتظار فرقه ي اعضايخانواده ها 
 اگر ي هستند حتزانشاني با عزداري ديا لحظه

فه در صفحه  طركي لحظه به صورت نيا
 خلق ني مجاهدي هاتي در سااي ي آزاديمايس
 ي كه هر اظهار نظردانند يها م آن.  شودسريم

 خلق بگذرد و ني مجاهديالتي تشكلتريكه از ف
 داري كه دارد ديا يمنتشر شود تنها ارزش خبر

  . استي در پس سالها دورزشانيچهره عز
 ي ساساني مصاحبه پدر و مادر محمد علدر

 يني بشي كه پدر پمينيب ي مي ويبا مردم ت
 داري دي براشانيها يريگي كه به دنبال پكند يم

 را ي محمد علالتيبا پسرشان، سران تشك
 نيمجبور خواهند كرد كه در قابل دورب

 حاضر شود و نسبت به خانواده اش التيتشك
  .اعالم برائت كند

 كند ي پسرش را خطاب ماشقانه عني بنابرا
 ي و برامي تو هستبانيما پشت«: ديگو يو م
     م،يزن ي دست مي تو به هر اقداميآزاد

 مي كني متي تو را حمايري كه بگيميهر تصم
 و ناسزا يياي اگر مجبورت كردند كه بيحت
     مييراي ما تو را با جان و دل پذ،ييبگو

  ».ي كه سالمت هستمينيب يچون الاقل تو را م
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 ي نشدن فرد برارفتهيدر صورت پذ. گرددي م
 به كشور مي مستقآلمان او را از يپناهندگ

 يليمثال هم اكنون خ .گردانندي زادگاهش بر م
     ي الهيه به هر وس كي افغانتبعه هاياز 

 اروپا برسانند هيتوانسته اند خود را به خاك اتحاد
 به كشور مبدا ي پناهندگرشيدر صورت عدم پذ

 ني ابه. گردنندي كه همان افغانستان است بر م
  آمده در اروپا و حوزه شنگنشي پتيوضع

   . شودي گفته م»نيدوبل«
 يدگي گفته شده رستي وضعتي مزپس

 شدن فرد پناه جو است فيتكل نيي و تععيسر
 يفي از بالتكل فرد ورديگي سرعت انجام مه كه ب
 بابت خوب است ني موضوع از انيا. دي آيدر م

      درادي زيها جوها مدت  از پناهيليكه خ
 تي مانند و به وضعي مي پناهندگيكمپ ها
 يخانگ بازداشت بايتقر.  شودي نميدگيآنان رس

 يي روز طالكي كهني شوند تا ايمحسوب م
  . آنان مشخص گرددتيوضع

 كه با يي فرد پناهجونكهياما قسمت دوم ا - 2
 ي هانهي آمال و آرزو، چند كشور را با هزاي دنكي

 كرده است تا ي خطرناك طيرهاي و مسنيسنگ
 خود رقم بزند، ناگهان با ي را براي بهتريفردا

عنوان پناهنده و بازگرداندن ه  بي ورشيعدم پذ
 و ني سنگي ضربه روحكيكشور مبدا او به 

 ي براهي وجهِ قضنيا. ندي بي مرياپذجبران ن
 از كشور و خانه و يدنبال پناهندگه  كه بيفرد

 و ني سنگاريكاشانه خود هجرت كرده است بس
 نيواقع ا در.  باشدي قابل تحمل مريبعضا غ

 پناه جو را سخت و كيقسمت است كه معادله 
  .كندي  مدهيچيپ

 بابت سخت ني از ااني پناه جويا برتيوضع
 كه يشده است كه ممكن است در كشور

 قرار رشيدوست دارند پناهنده بشوند مورد پذ
 را ي و در به دري از آوارگيگري و دور دردينگ

 گري ها ديلي خي براتي وضعنيشروع كنند كه ا
 ي امكانات مالگري دراي شود زي  مريامكان ناپذ

 گرياجرت د مهكي خرج ندارند كه يگريد
  .ندينما

 مختصر كه عرض كردم، دوستان ني از ابعد
 دي اگر كه قصد مهاجرت دارند بايحاضر در آلبان

 شروع به مهاجرت بكنند كه ممكن كردي رونيبا ا
 ي هاي گزاف و انرژي هانهياست بعد از صرف هز

 ريفراوان باز به نقطه صفر باز گردند البته اگر كه گ
 ري مسرات از خطيكي راي زفتندي آدم ربا نيباندها

 آدم ربا هست كه يمهاجرت برخورد با باندها
 كنند و ي به مادر خودشان هم رحم نميحت
  .  هستندني زمي موجودات روني ترفيكث

 كه ي بودند دوستانگذشته  چند سالدر
 به كشور يخودشان را در آب و آتش از آلبان

 متاسفانه بعد از مدتها ي رساندند، ولوناني
  . بازگشتندي باز به آلبانوناني در يانسرگرد
 رابطه به جدا ني در اي كمكچي هي رجوفرقه

 معتقد راي زدهدي شده ها انجام نداده و نم
 آن يهستند كه جدا شده ها به سازمان و رهبر

   . كرده و مستحق مجازات اعدام هستندانتيخ
 چي شود هي جدا مي كه از فرقه رجويفرد

 اگر يحت. ود نداردمراه خ ه بهييمدرك شناسا
 اي از اروپا و يسابقا كه سازمان در عراق بود، فرد

      وارد عراق شده بود و به سازمانكايآمر
 تشي مجدد مدارك هودني از دگري دوستي پيم

 ي به محض ورود به كمپ هاراي شد زيمحروم م
 شد و ي گرفته مي از وركشسازمان تمام مدا

 خواستي  ميوز رياگر فرد.  گشتي ميگانيبا
 يمدارك خودش را داشته باشد با بهانه ها

مختلف آنان را دست به سر كرده و مدارك فرد 
     با آن مدارك يعني، دادندي  نميرا به و

 رايز  كه در كمپ بماندكردندي فرد را مجاب م
 تواند ي نميي كه بدون مدارك جادانستي فرد م
    .برود

 سازمان قصد خروج  كه ازي كسي برانيبنابرا
 نداشتن شي چالش هاني از بزرگتريكيدارد 

 كه مدرك يكس.  استييمدارك شناسا
 ي است و روتي هوي بيعني ندارد ييشناسا

 ييهر بال.  شود حساب باز كردي او نميحرف ها
 و ستي پاسخ گو ني كسگري دديايهم سر او ب

  .ردي پذي نمتيمسئول
  
  
 

  
 كه از ي افرادي برايي مدارك شناسانداشتن

 چالش نيبزرگتربه  شوند ي جدا م رجويفرقه
  .تبديل شده است آنها ي روشيپ

 درتحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري
 شرايط بر سر ي بحث داغري اخيروزها
 ؛ مطرح بود از طرف حوزه شنگنگيپناهند

 زار شدبرگ اروپا هياتحاددر  كه يجلسات متعدد
  .دندي رسيجيبه نتاو 

  
 هي نشست اتحادني توان به اي مشكل دو از

  :اروپا نگاه كرد
 بود ني به آن خوشبديقسمت اول كه با  - 1

 ي است كه قرار شده هر كدام از كشورهانيا
 لي تشكي اتهيكم) در حوزه شنگن( اروپا هياتحاد

 موجود ياه پناه جورشي پذتيدهند تا به وضع
 كه يقدر آن.  شودعي سريدگيدر كشورشان رس

 فرد مشخص كي تي هفته وضعكيدر عرض 
 به عاي شود سررفتهيپذ ستيشده و اگر قرار ن

  .كشور مبدا ارجاع داده شود
 شود كه ي گفته ميكشور مبدا به كشور

 فرد پناه جو ي بار در آن كشور انگشت نگارنياول
 بدون انگشت يراني اكيمثال . انجام گرفته است

 وناني مكان شروع حركت خود به كشور  ازينگار
 و سيدر آنجا توسط پل. رسدي  مجارستان مايو 

      قراري مورد انگشت نگارييمقامات پناهجو
 كشور مسئول ني به بعد اني ااز. رديگي م

اگر .  باشدي فرد پناهجو متي به وضعيدگيرس
 مثال آلمان برود و يگريفرد پناهجو به كشور د

 مورد ي بدهد وليخواست پناهندگدر آلمان در
     ي، پناه جو  را به كشورردي قرار نگرشيپذ
 شده هي اولي فرستند كه در آنجا انگشت نگاريم

 كه مثال وناني اي و اناست، مثال به مجارست
  . ميزد

 از ي انگشت نگارچي كه فرد بدون هاگر
 حوزه ي از كشورهايكيكشور زادگاهش وارد 

     متفاوت تيثال آلمان، وضعشنگن بشود، م
 گرددي  مي شود و در آلمان كه انگشت نگاريم

 به پرونده پناه جو يدگيكشور آلمان مسئول رس

 ابراز ي سال دور34 او بعد از دنيبرادرش از د
 ني از اياو در بخش. كند ي ميشعف و شادمان

داداش من «: سدينو ي به برادر م خطاباميپ
 .دمي تو رو ديباي سال صورت ز34امروز بعد از
تمام بدنم . ختمي فقط اشك شوق رياز خوشحال

.  فرستادملي تمام فاميعكس تو رو برا. لرزه يم
  ».همه به شدت خوشحال شدن

 حشمت اهللا كار بخش ريله برادر اس احيذب
رش  برادري تصودنياز استان خوزستان پس از د

     يامي خلق در پني مجاهدونيزيدر تلو
 سال بقول 37باالخره بعد از « : سدي نويم

 مي شد و ما توانستريمعروف عدو سبب خ
 از برادرمان حشمت اهللا كاربخش كسب يخبر

  ».ميني ببي از ويريكرده و تصو
 به گروگان گرفته شدن وهي او درباره ش

     خلق نيبرادرش توسط عوامل مجاهد
 يليبرادر من در دوران جنگ تحم«: سدينو يم

 دفاع از كشورش به جبهه جنگ يداوطلبانه برا
او .  عراق شديروهاي نري اس62 درسال يرفت ول

 و خانواده دوست بود و مرتب در ي عاطفاريبس
 فرستاد ي ما مي كه از اردوگاه برايينامه ها

     كاش يا.  دلتنگ شما شدمگفت يم
تر جنگ تمام شود تا بتوانم دوباره شما را زود
  .»نميبب

 و مستند فراوان ي رسمي گزارش هاي پدر
 جدا شده از ي از اعضاياريو به شهادت بس

 دست شود ي كه ادعا مييها امي پني االت،يتشك
 ي كه با اعضاييها نوشته اعضا است و مصاحبه

 صورت التي در درون تشكفرقه رجوي
 خلق ني مجاهديها انه و تنها از رسرديگ يم

 يغاتي تبليها  از تالشي بخششود، يمنتشر م
 آنكه اثبات كند ي خلق است برانيمجاهد
 به انتخاب خود به آن التي تشكياعضا

 روند نيا.  و با اراده خود در آن ماندندوستنديپ
 ني مجاهدي رسانه اي هاتيهمواره در فعال

 يها خلق وجود داشته است هرچند كه در ماه
 يها برا  خانوادهي همزمان با تالش هارياخ
  . شدت گرفته استزانشانيعز با داريد

 كه به ي سي بي گل در باري ژري اخگزارش
 خلق ني كه به مجاهديراني ايداستان اسرا«
 سابق ي پردازد، دو مورد از اعضاي م»وستنديپ

 كه از چاله اسارت در دهد يرا نشان م
اه اسارت  عراق به چي جنگي اسرايها اردوگاه
 دو ني از ايكي.  افتادندفرقه رجوي التيدر تشك

 ني است كه در طول اييرزاي مينفر غالمعل
 ي فرقه االتيگزارش روند حضور او در تشك

 داري دي خلق و تالش خانواده اش برانيمجاهد
 نشان الت،ي جدا شدنش از تشكتايبا او و نها

 گل همسر اريدر گزارش ژ. شود يداده م
 1389 را در سال انيرشته مهد ف،ييرزايم

 ميني بي معراقمقابل درب قرارگاه اشراف در 
كه با در دست داشتن نام و عكس همسرش 

 سال است در 31خواستار مالقات با اوست كه 
 خلق ني و مجاهدي عراقيروهاي نريعراق اس

 ونيزي بعد چهره شوهر را در تلويقياست و دقا
همان  كه در ميكن ي خلق مشاهده منيمجاهد

: ديگو ي خلق مني مجاهدنيسال در مقابل دورب
 كنم كه هركس به اسم اعالم خوام يم«

خانواده من درب اشرف اومده، خانواده من 
 يداري دچي مزدوره اومده و ما هكي بلكه ستين

  .»… داشتمي و نخواهميبا اونها ندار
 پس از ييرزاي مي غالمعلي كه آقاامروز

 كند، ي ميانه زندگ آزادرانايگذشت ده سال در ت
 فرقه ني او درمقابل دوربامي كه پدهد ي محيتوض

 ي فشارهاجهي و نتي واقعريتا چه اندازه غ
فرقه  كذب فرماندهان ي و ادعايالتيتشك

 از فرقه رجوي ي اعضايها انواده خديشا
 رغم ي باشند كه علخي تاراني شاكنيمظلومتر

 و ي مجازيها  شبكهياي دني فعلطيشرا
 شاني صداي گوناگون ارتباط جمعيها رسانه

  . رسد ي مييكمتر به جا
 ي اعضايها  به حق خانوادهيها خواسته

 عمدا توسط كمتر اي خلق سهوا نيمجاهد
چه در خارج پوشش  و اخل چه در ديا رسانه
  .شود يداده م
 دل پر غصه پدران و ي كه نداي حالدر

 خلق ني مجاهديمادران چشم انتظار اعضا
 ي و جامعه جهانيكمتر به گوش افكار عموم

 يا چهي درني رسد، آن ها به دنبال كوچكتريم
 فرزندانشان ختم شود، داريهستند كه به د

 يغاتي تبليها  رسانهچهي درني اگر ايحت
 اعالم ي خلق باشد و فرزندشان برانيهدمجا

 برائت از خانواده ،ي به مسعود رجويسرسپردگ
.  به خانواده در آن حاضر شده باشدي فحاشاي

 كه يا  رسانهنيحضور فرزندان در مقابل دورب
 خلق و عامل نيها را دشمن مجاهد خانواده
ها را   نه تنها خانوادهنامد، ي مي اسالميجمهور

 پس زشاني چهره عزدنيبلكه د كند ي نمريدلگ
هر ، كند ي آنها را دلشاد ميخبر ياز سالها ب

 ي و انزوايها دور  چهره در پس دههنياندازه ا
  . شكسته و فرسوده به نظر برسديالتيتشك

 ري اخيها امي موضوع در پني اگواه
 قابل مشاهده فرقه رجوي ي اعضايها خانواده
  .است

 در يوسفي ي خواهر محمد تقيوسفي آمنه
 از يكي كه از برادرش در ي عكسدني ديپ

 خلق در كنار ني مجاهدالتي تشكي هاتيوبسا
 سرگشاده يا  از او درج شده بود، نامهيادداشتي

 ادداشتي ي توجه به محتواي و بكند يمنتشر م

 اردبيل استانمركز      اردبيل استانمركز      

  خي تاراني شاكنيتر  مظلومه رجويفرق ي اعضايها خانواده
  

  

  يعاطفه خانوادگ و عشق
   قابل انكار استريغ

  
  ي پارسمزدا 
৷انجمن نجات مركز فارس  

  

 هي در اتحادي پناهندگني شدن قوانسخت
  

    يي مدارك شناسانداشتن

فرقه تروريستي 
رجوي در مقابل پيام 
عشق خانواده ها، 
اسير مورد نظر را به 

ه و وادار دصحنه آور
  به نفي خانواده

  ي فرقه رجويجداشده ها چالش ني بزرگتر

  مي كند
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    مادر چقدر سخت است كه سال ها از 
بچه هايش دور باشد، من حرفي ندارم در چه 
عقيده و مرامي هستيد، اما در اين مرام شما 

يميل زدن به مادر پير، يك تلفن زدن، يك ا
رهبر شما كه از آزادي و دمكراسي  گناه است؟

دم مي زند چرا شما را دوباره زنداني كرده 
است؟ كه نفوذي هستيد، رجوي به چه گناهي 

  بچه هاي من را زنداني كرده است؟ 
  

  برات ربيعيفرهاد، فرزند مهربان 
سالم بابا؛ اميدوارم هرجا باشي حالت خوب 

اين . خيلي برايت تنگ شده استدل ما . باشد
چندمين پيام است كه براي تو مي فرستم 

  . اميدوارم ما را ببيني
دلمان واقعا برايت تنگ شده و مي خواهيم 

هر كس اينجا برگشته حالش . برگردي به وطن
آنجا هر آنچه درباره ايران مي . خوب شده است

. گويند دروغ است و ما خيلي راحت هستيم
اجازه نده . تو را اذيت نمي كندهيچ كس اينجا 

  . بيش از فرقه تو را شستشوي مغزي دهد
  

فاطمه پورعبداللهي، خواهر يكي از 
  اسيران فرقه رجوي 

، رئيس جمهور »ايلير متا«من از آقاي 
نخست وزير اين كشور » ادي راما«آلباني و 

درخواست مي كنم كه مقدمات حضور ما و 
انتظار ديگر خانواده هاي دردمند و چشم 

 در آلباني را فراهم 3اعضاي اسير در قلعه اشرف 
كنند تا بتوانيم پس از سالها دوري و بي خبري 
از عزيزانمان آنها را مالقات كرده و با خود به 

  . كشورمان برگردانيم
  

  » رحمت«در جست و جوي 
فريبا عليزاده نياري با انتشار يك نامه 

ي از عاشقانه به عموي اسير خود در فرقه رجو
دردِ فراق و غمِ سال ها بي خبري نوشت و 

  .خواستار اطالع از وضعيت سالمتي وي شد
. برادرزاده ات. سالم عمو، من فريبا هستم

 سالمه و هيچ وقت هم فراموشت 38االن 
هميشه دل تنگت و مشتاق ديدنت . نكردم
  .اي كاش كنارم بودي.  اي كاش بودي.بودم

  
  »زادهعيسي اكبر«پيام از طرف برادر 

: محمد برادر چشم انتظار عيسي اكبرزاده

عيسي جان من همچنان براي آزادي شما 
  .فعاليت مي كنم

  
  پيام راحله ايران پور، خواهري 

   دل سوخته
راحله ايران پور، خواهر دل سوخته يكي از 
اسيران فرقه رجوي به مناسبت زاد روز 

  .برادرش، پيامي منتشر كرد
 خانگي چهار مادر و پدرم امروز در حصر

ن ماهه كه كرونا سالمندان و دردمندان را به ا
دچار كرده است در زاد روز پسرشان سير 

خواهر بزرگم هميشه مي گويد آه .گريسته بودند
اين آه جگر سوز .در كائنات گم نمي شود

 سال است غم 18برخاسته از سينه تنگي كه 
كي و كجا در . نديدن فرزندي را در خود دارد

يم رجوي خواهد پيچيد تا چون دامان مر
جادوگر قصه هاي كودكي دود شود و فرزندان 

زاد شوند و باز به ٓ◌از زندان فمر و جسم او ا
غوش خانواده ها برگردند؟ نفرين خدا بر ٓ◌ا

كارگزاران پليد سازمان مجاهدين خلق كه 
دستاوردي جز سوزاندن دل هاي بسيار نداشته 

  .اند
  

ران فرقه مادر چشم انتظار يكي از اسي
  دولت آلباني مرا به فرزندم برساند: رجوي

مادر چشم انتظار يكي از اسيران فرقه 
 سال 31: رجوي با انتشار دل نوشته اي گفت

  .است فرزند خودم را نديدم
من مادر محمد بقايي هستم، مادر پيري كه 

 9.  ساله بچمو نديدم31.تقاضاي كمك دارم
پسرم رو مرتبه رفتم كمپ اشرف اونجا اينقدر 

اونقدر پشت . صدا زدم، گريه كردم ولي نديدم
نرده هاي اونجا اذيت شدم گفتم من مادر پيرت 
هستم، گفتم محمد محمد بيا مادر پيرت 

  .اومده، ولي صدايي نشنيدم
از مسئولين آلباني تقاضا دارم آخر عمري 
اقدامي كنيد محمد بقايي رو به مادر پيرش 

 شب و روز مادرش چشم انتظارشه،. برسونيد
خواهرش مرضيه بقايي كسي كه .انتظارشو داره 

اينقدر محمد دوستش داشت حاال تنها شده و 
  .هيچ كس را ندارد

از مسئولين آلباني .  بيا كمكش كن محمد
 سال فرزندم را به من 31تقاضا دارم بعد 

  .برسانند كه ديدارها به قيامت نيفتد
  
  
  
  
  
  

له مستانه

ردبيلاردبيل ستانمركز       ا ستانمركز       ا ا

زيرا آنها بايد به صورت  ساكنين اردوگاه است
سه شيفته و فشرده كار كرده تا پروژه كاري 

ماهه را در عرض يك هفته تا ده روز  مثال سه
امكانات  سانند، آن هم باانجام داده و به اتمام بر

واقعا سخت و طاقت . صفر و يا بعضا زير صفر
كار يدي شديد و سخت كه با حداقل  .فرسا

ممكن است اين ابهام   امكانات انجام مي گيرد 
به وجود آيد كه خب اينكه بد نيست، كاري 

بله، به احتمال زياد اين  .است قابل احترام
يك نكته تناقض به وجود مي آيد ولي بايد به 

توجه كرد و آن اينكه در سازمان هيچگاه  مهم
اغلب  از بابت مالي مشكلي وجود نداشته است،

منابع مالي بحث ديگري است ( تامين بوده اند 
بنابراين در ). گنجد كه در اين مختصر نمي

فرقه مشكل پول ندارند، وقتي پول هست و مي 
خريد و كارها را راحتر انجام داد،  شود امكانات

آوردن  ولي چرا امكانات نمي خرند؟ چرا فشار
     اين همه   زياد؟ پس سران فرقه رجوي

كنند؟   كجا خرج مي  پول هاي بادآورده را
تناقض بوه جود آمده در اينجا جواب مي گيرد، 

مدام بايد صرفه جويي  سران فرقه مي گويند،
كرد، مي گويند شرايط انقالب سخت است و 

مي گويند . مالي در تنگنا است مبارزه به لحاظ
 جنگ با جمهوري اسالمي نيازمند هزينه هاي

 !سنگين مي باشد، وضع مالي خوبي نداريم

ارهاي در اين مطلب قصد دارم از فش
بدانيد  مگاتني كه بر روي افراد است بگويم تا

هر فردي كه داخل فرقه رجوي است چرا داراي 
بيماري هايي كه  چندين مريضي مي باشد؟

بعضا حاد و طاقت فرسا هستند، از دردهاي 
  هاي كمر، دستها، پاها، مزمن و مريضي

     ناراحتي هاي داخلي مثل روده و معده و
مريضي هاي سخت تري مثل  تيكليه ها و ح

     اكثر اين .سرطان هاي غير قابل عالج
بيماري ها به خاطر فشار كاري شديد بر روي 

در مناسبت هايي كه گروه فرقه رجوي همه 
فرسايي از  ساله مي گيرد، انرژي زياد و طاقت

اين . نيروهاي نگون بخت گرفته مي شود
شم شما با چ سختي كار به حدي است كه اگر

 هم ببينيد باورش برايتان مشكل خواهد   خود
 .آن بود چه برسد به شنيدن

واقعيت اينكه هر ساله فرقه سركوبگر رجوي 
اجراي  تالش مي كند در چندين مرحله با

مراسم هايي، شرايط خودش را عادي نشان 
حالت عادي و  بدهد و بگويد كه همه چيز روي

ر تا مي توانند مي خواهند حضو. معمول است
فقط براي اينكه به طرف  خود را توجيه نمايد

حساب هاي خارجي خودش بگويد پول بدهيد 
البته . كنيم، بگويند كه ما هستيم تا برايتان كار

در اين مطلب حرفم چرايي مزدوري فرقه 
براي آمريكا و سعودي و صهيونيسم  رجوي

 .نيست، آن مستلزم يك بحث ديگر است

چرا اين همه دروغ سر هم مي كنند؟ اما 
پول را بايد  آنچه كه ما دريافتيم اين بود كه

صرفه جويي كرد تا خانم مريم رجوي لباس 
جلوي سناتورهاي  هاي گران قيمت بخرد و

آمريكايي به لحاظ مد روز كم نياورد، جلوي 
اروپايي حرفي براي گفتن داشته  پارلمانترهاي

ژست رياست جمهوري را حفظ كند و . باشد
كافي براي پر كردن جيب مهمانان   پول…

 آمريكايي و اروپايي داشته باشند، خواباندن
مهمانان در هتل هاي پنج ستاره، بهترين 

 … غذاهاي روز و
ن فشارهاي روي اعضاي نگونبخت نتيجه اي

نتيجه  چيست؟ در باال اشاره كرده بودم،
دردهاي بي درماني است كه وقتي وارد بدن هر 

بكشد،  كس مي شود بايد مدت ها درد
داروهاي تجويز شده را بخورد كه عمدتا 

تشديد  اشتباهي تجويز مي شوند و باعث
اين مشكالت آنقدر ادامه . بيماري ها مي گردد

يكي از دور خارج  د داشت تا افراد يكيخواهن
 .شده و از بين بروند و در نهايت بميرد

رجوي خيلي بي آبرو است، خيلي بي شرف 
دارد كه از  است، زيرا تا فرد امكان كار كردن

آنها مثل قاطر كار كشيده و بهره مي برد و 
افراد به خاطر ندانم  بمحض مردن فرد و يا

رده و آنها را كاريهاي رجوي، شهيد سازي ك
نمايد و با نامگذاري روي آنها  حلوا حلوا مي

 خودش را مظلوم جلوه مي دهد، در حالي كه
بيچاره خانواده فرد و يا افراد كشته شده هيچ 

 .فرزندشان ندارند خبري از سرنوشت اسفناك

مادرم : طاووس، خواهر حمدا
  فرزندش را نديد و رفت

طاووس مستانه، خواهر جگر سوخته يكي از 
اسيران فرقه رجوي، پيام يك مادر رخ در نقاب 
خاك كشيده را به گوش جهانيان رساند و 

مادرم تا لحظه مرگ در تخت بيمارستان : گفت
ز مرگم قد و فقط مي گفت اي كاش قبل ا

قامت پسرم را ببينم، بعد بميرم ولي نديد و 
  . رفت

از آقاي : خواهر حمداله مستانه افزود
خدابنده خواهش مي كنم، التماس مي كنم كه 
مسير رهايي برادرم را هموار كند، مادرم 

  .هنوزهم چشم به راه است
  

برادر چشم انتظار كيومرث صحبت 
  حال مادرديگر خوب نيست: زاده

ر چشم انتظار كيومرث صحبت زاده براد
من به نمايندگي از مادرم براي برادرم : گفت

كيومرث مي گويم كه ديگر از آن فرقه ملعون 
رجوي بايد جدا شوي، حال مادر ديگر خوب 
نيست هر لحظه ممكن است كه براي هميشه 
ما را تنها بگذارد و آن وقت آمدنت سودي 

انواده و نخواهد داشت، تا دير نشده به آغوش خ
  .مادر عزيزمان برگرد

  
باز هم در غم هجران يك مادر سوگوار 

  و پريشان شديم
باز هم در غم هجران مادري مهربان و 

مادري از . چشم انتظار سوگوار و پريشان شديم
جنس آفتاب كه در كمال تاثر ديگر نور مهر و 

متاسفانه با خبر . محبت وي را نخواهيم ديد
ي محمد آق آتاباي، شديم مادر بزرگوار آقا

همكار عزيز انجمن نجات در مركز گلستان، رخ 
درگذشت اين مادر  .در نقاب خاك كشيد

مهربان را به خانواده محترم آق آتاباي تسليت 
عرض نموده از خداوند منان براي آن مرحومه 
رحمت و مغفرت و براي بازماندگان صبر جميل 

  .آرزومند است
  
 3رار مادر بي ق» حمائل غني زاده«

تلفن : عضو اسير در فرقه منفور رجوي
زدن به يك مادر پير در مرام شما گناه 

  است؟ 
خدايا هيچ كس نمي داند كه براي يك 

  سركوب 
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 ين تجمعفرقه تروريستي رجوي در باره اهداف ا
در هيچ كجاي دنيا حتي در زندان هم با : گفت

اينطور كه  ها براي ديدن بچه هايشان خانواده
فرقه رجوي با زد و بند دولت آلباني رفتار 

فرقه رجوي : وي گفت .شود كند؛ عمل نمي مي
 سال است كه جلوي ديدار 40 الي 30حدود 
 .ها با فرزندان دربندشان را گرفته است خانواده
هاي  پيام ما به همه خانواده: للهي افزودنصرا

تالش و استواري در  جداشدگان از فرقه رجوي،
راه آرمانهايشان است و بدانند اين فرقه به آخر 

رزاقي ديگر جداشده از فرقه  .است خط رسيده
     تروريستي رجوي نيز در اين تجمع كه روز

 

حل
ي ت

خبر
ه 
جل

م
ي
يل

از جداشدگان فرقه تروريستي  تعدادي
رجوي در اعتراض به رفتار غيرانساني دولت 

و حمايت محور عبري، عربي و غربي از  آلباني
تجمع  اين فرقه مقابل سفارت آلباني در فرانسه

  .كردند
اي  به گزارش فراق، تجمع كنندگان نامه 
اعضاي  هاي ي خانوادهاي با امضا  صفحه500

دربند فرقه رجوي به يكي از مسئوالن سفارت 
خواستار مساعدت  آلباني در پاريس دادند و

ها با  دولت آلباني براي ديدار اين خانواده
پايتخت آلباني و كمپ (تيرانا  فرزندانشان در

نصراللهي يكي از جداشدگان  .شدند) منافقين

 

مركز      

 گزارش

استان

 99  تابستان    ا24شماره  

3
 99   تابستان   ا24شماره  

   فــراق نامه فــراق نامه 

ي
ليل

تح
ي 

خبر
ه 
جل

م
 

چند روز قبل دستگاه تبليغاتي رجوي 
موضوع  برنامه اي به نام پرونده پخش نمود كه

آن برنامه در مورد شيطان سازي از مجاهدين 
 .تهاجم يا تدافع بود با انتشار كتابهاي جعلي،

نامه بعد از كلي اراجيف بار كردن مجري بر
آنها كه از  به نويسندگان كتاب ها و محتواي

قبل هم مشخص بود بايد چگونه به تخطئه 
طوري برنامه را  نويسندگان كتابها بپردازد و

پيش برد كه انگار فرقه رجوي در ايران براي 
فاصله چنداني ندارد و  رسيدن به قدرت

ت و براي حكومت ايران در حال فروپاشي اس
اما . فروپاشي به اين كتابها نياز دارد جلوگيري از

كه  در مورد شيطان سازي مجاهدين بايد گفت
به واقع رجوي در فريبكاري و شارالتان بازي 

است و شيطان  دست شيطان را از پشت بسته
 . بايد نزد او درس فريبكاري ياد بگيرد

اما سئوالي كه وجود دارد اين است چرا با 
ساختار فرقه به  و انتشار يك كتاب تمامنوشتن 

لرزه در مي آيد؟ مگر در درون اين كتابها چه 
اين گونه مانند مار زخمي به  نوشته شده كه

خودشان مي پيچند؟ اما در مورد لجن پراكني 
نويسندگان كتابها چيزي كه براي خودم  عليه

 ملموس بود و مشخص شد كه تا كجا رجوي ها
ارند اين قسمت بود كه از بيان حقيقت ترس د

يعني اينكه  حتي از بيان نام كتاب ترس دارند
مجاهدين خلق از شعار آزادي «نام كتاب من 

بود اما مجري برنامه  »تا مزدوري و جاسوسي
عنوان مي كرد كه مجاهدين خلق از شعار 

88  35  

  روي خط

 اردبيل استانمركز      اردبيل 

 مقابل سفارت آلباني در  شهريور20 شنبه پنج
اميدوارم صدايمان به : يس برگزار شد گفتپار

دولتمردان اروپايي و فرانسوي كه حرف  گوش
هر چه  زنند برسد تا بتوانيم از حقوق بشر مي

   .زودتر با بچه هايمان در آلباني مالقات كنيم
 فرقه رجوي با حمايت و پول: وي افزود

هاي آمريكا، رژيم صهيونيستي و عربستان  وركش
رزاقي . دهد مي بشري ادامههاي ضد  به جنايت

ما از محافل حقوق بشر، سازمان ملل و : گفت
زمينه ديدار ما با  خواهيم دولت فرانسه مي

فرزندانمان را كه اسير فرقه رجوي در آلباني 
 .كنند هستند فراهم

 

  سفارت آلباني در پاريس تجمع اعتراضي برگزار كردند جداشده هاي فرقه رجوي مقابل
 

  ها  جلوي ديدار خانواده  سال40فرقه رجوي 
  را گرفته استشانبا فرزندان

 

 
 

 

  انتشار چرا با 
  يك كتاب 

  ساختار فرقه رجوي
 به لرزه در مي آيد؟

  
  هادي شباني

 انجمن نجات مركز مازندران

به   شهر بوديم او نيز كه در نزديكي نفت81
عنوان نفرات ستاد همراه فرمانده قرارگاه علوي 

او به طور . داشت يعني صديقه حسيني حضور
مستمر سعي مي كرد يا خودش را با بيماري 

كارها فرار كند و به استراحت  درد كمر بزند و از
 بپردازد و يا اينكه در موقع حرف زدن از همه

در ميان نفرات جلوتر بود و طوري فضاي منفي 
بودند وي واقعا  ستاد ايجاد كرده بود كه معتقد

در مناسبات چكار مي كند؟ يعني به قول 
زدن مناسبات بود اما  تشكيالتي در حال شخم

بعد از سرنگوني صدام وي به يكباره پز انقالبي 
اكنون در برنامه هاي مختلف فرقه به  گرفته و

براي او  عاواق. لجن پراكني عليه افراد مي پردازد
متاسفم و البته فرقه رجوي به اين گونه افراد 

 . ورماليده نياز دارد تهي مغز و پاچه
    حال هر چقدر مسئولين و رجوي ها 
 مي خواهند در مورد افراد جدا شده و

نويسندگان كتاب به لجن پراكني بپردازند اما 
  هايمان نوشته واقعيت موجود همين است كه در

رد و اين شايد درسي براي نسل آينده وجود دا
    افرادي مثل من اسير  و جوان باشد كه

هاي رجوي و گروه هاي ديگر نشوند و  دروغ
گروههاي تروريستي همانند رجوي  بدانند كه

 فقط سعي دارند دست به فريبكاري بزنند و از
 . محتوا تهي مي باشند

د اين گونه لجن پراكني به ما ثابت مي كن
كه خط و افشاگري ما عليه فرقه رجوي درست 

 . است و دقيقا به خال خورده است
 

كامال روشن است كه جرئت بيان  ... ي تا
واقعيت هاي موجود تشكيالت خود را هم 

 .ارندند
اما در پس همه اين لجن پراكني ها و 

كه  اراجيف هزار بار تكرار شده مشخص شد
رجوي ها از بيان واقعيت هاي موجود و اشراف 

وي ترس  ديگران به وضعيت مناسبات كثيف
  من در كتاب خود سعي نمودم به . دارند

 جنبه هاي مختلفي از شرايط موجود در
ترسي هم مناسبات فرقه اي رجوي بپردازم و 
    هر چند  نداشتم كه واقعيت ها را بيان كنم

مي دانستم كه هميشه زير تيغ لجن پراكني 
اما واقعيت را بايد .رجوي ها تروريست هستم

قبول نمود كه مناسبات فرقه اي روي دروغ و 
فريبكاري سوار شده است و اكنون  ريا كاري و

 فرقه رجوي به مرحله اي رسيده كه ديگر به
 كدام از اصول گذشته خود اعتقاد نداشته و هيچ

سفسطه خود را به  سعي مي كند با بند بازي و
غرب بقبوالند تا شايد در بازي هاي سياسي او 

اما نكته ديگري كه در برنامه . بگيرند را به بازي
 پرونده ديده مي شد حضور فردي به نام حميد

آراسته بود كه او هم مانند بقيه افراد قرباني 
هايي  نشخوار حرف وغ بافي رجوي بوده و بهدر

اين فرد عالوه . پرداخته كه به او ديكته شده بود
تحت مغزشويي مستمر مناسبات  بر اينكه

رجوي قرار دارد به لحاظ فردي هم فردي مفت 
باشد چون شناخت كاملي از وضعيت  خور مي
چرا كه در جريان پراكندگي در سال .او دارم

آزاد
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 ين تجمعفرقه تروريستي رجوي در باره اهداف ا
در هيچ كجاي دنيا حتي در زندان هم با : گفت

اينطور كه  ها براي ديدن بچه هايشان خانواده
فرقه رجوي با زد و بند دولت آلباني رفتار 

فرقه رجوي : وي گفت .شود كند؛ عمل نمي مي
 سال است كه جلوي ديدار 40 الي 30حدود 
 .ها با فرزندان دربندشان را گرفته است خانواده
هاي  پيام ما به همه خانواده: للهي افزودنصرا

تالش و استواري در  جداشدگان از فرقه رجوي،
راه آرمانهايشان است و بدانند اين فرقه به آخر 

رزاقي ديگر جداشده از فرقه  .است خط رسيده
     تروريستي رجوي نيز در اين تجمع كه روز

 

حل
ي ت

خبر
ه 
جل

م
ي
يل

از جداشدگان فرقه تروريستي  تعدادي
رجوي در اعتراض به رفتار غيرانساني دولت 

و حمايت محور عبري، عربي و غربي از  آلباني
تجمع  اين فرقه مقابل سفارت آلباني در فرانسه

  .كردند
اي  به گزارش فراق، تجمع كنندگان نامه 
اعضاي  هاي ي خانوادهاي با امضا  صفحه500

دربند فرقه رجوي به يكي از مسئوالن سفارت 
خواستار مساعدت  آلباني در پاريس دادند و

ها با  دولت آلباني براي ديدار اين خانواده
پايتخت آلباني و كمپ (تيرانا  فرزندانشان در

نصراللهي يكي از جداشدگان  .شدند) منافقين
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ي
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ي 
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ه 
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چند روز قبل دستگاه تبليغاتي رجوي 
موضوع  برنامه اي به نام پرونده پخش نمود كه

آن برنامه در مورد شيطان سازي از مجاهدين 
 .تهاجم يا تدافع بود با انتشار كتابهاي جعلي،

نامه بعد از كلي اراجيف بار كردن مجري بر
آنها كه از  به نويسندگان كتاب ها و محتواي

قبل هم مشخص بود بايد چگونه به تخطئه 
طوري برنامه را  نويسندگان كتابها بپردازد و

پيش برد كه انگار فرقه رجوي در ايران براي 
فاصله چنداني ندارد و  رسيدن به قدرت

ت و براي حكومت ايران در حال فروپاشي اس
اما . فروپاشي به اين كتابها نياز دارد جلوگيري از

كه  در مورد شيطان سازي مجاهدين بايد گفت
به واقع رجوي در فريبكاري و شارالتان بازي 

است و شيطان  دست شيطان را از پشت بسته
 . بايد نزد او درس فريبكاري ياد بگيرد

اما سئوالي كه وجود دارد اين است چرا با 
ساختار فرقه به  و انتشار يك كتاب تمامنوشتن 

لرزه در مي آيد؟ مگر در درون اين كتابها چه 
اين گونه مانند مار زخمي به  نوشته شده كه

خودشان مي پيچند؟ اما در مورد لجن پراكني 
نويسندگان كتابها چيزي كه براي خودم  عليه

 ملموس بود و مشخص شد كه تا كجا رجوي ها
ارند اين قسمت بود كه از بيان حقيقت ترس د

يعني اينكه  حتي از بيان نام كتاب ترس دارند
مجاهدين خلق از شعار آزادي «نام كتاب من 

بود اما مجري برنامه  »تا مزدوري و جاسوسي
عنوان مي كرد كه مجاهدين خلق از شعار 

88  35  

  روي خط

 اردبيل استانمركز      اردبيل 

 مقابل سفارت آلباني در  شهريور20 شنبه پنج
اميدوارم صدايمان به : يس برگزار شد گفتپار

دولتمردان اروپايي و فرانسوي كه حرف  گوش
هر چه  زنند برسد تا بتوانيم از حقوق بشر مي

   .زودتر با بچه هايمان در آلباني مالقات كنيم
 فرقه رجوي با حمايت و پول: وي افزود

هاي آمريكا، رژيم صهيونيستي و عربستان  وركش
رزاقي . دهد مي بشري ادامههاي ضد  به جنايت

ما از محافل حقوق بشر، سازمان ملل و : گفت
زمينه ديدار ما با  خواهيم دولت فرانسه مي

فرزندانمان را كه اسير فرقه رجوي در آلباني 
 .كنند هستند فراهم

 

  سفارت آلباني در پاريس تجمع اعتراضي برگزار كردند جداشده هاي فرقه رجوي مقابل
 

  ها  جلوي ديدار خانواده  سال40فرقه رجوي 
  را گرفته استشانبا فرزندان

 

 
 

 

  انتشار چرا با 
  يك كتاب 

  ساختار فرقه رجوي
 به لرزه در مي آيد؟

  
  هادي شباني

 انجمن نجات مركز مازندران

به   شهر بوديم او نيز كه در نزديكي نفت81
عنوان نفرات ستاد همراه فرمانده قرارگاه علوي 

او به طور . داشت يعني صديقه حسيني حضور
مستمر سعي مي كرد يا خودش را با بيماري 

كارها فرار كند و به استراحت  درد كمر بزند و از
 بپردازد و يا اينكه در موقع حرف زدن از همه

در ميان نفرات جلوتر بود و طوري فضاي منفي 
بودند وي واقعا  ستاد ايجاد كرده بود كه معتقد

در مناسبات چكار مي كند؟ يعني به قول 
زدن مناسبات بود اما  تشكيالتي در حال شخم

بعد از سرنگوني صدام وي به يكباره پز انقالبي 
اكنون در برنامه هاي مختلف فرقه به  گرفته و

براي او  عاواق. لجن پراكني عليه افراد مي پردازد
متاسفم و البته فرقه رجوي به اين گونه افراد 

 . ورماليده نياز دارد تهي مغز و پاچه
    حال هر چقدر مسئولين و رجوي ها 
 مي خواهند در مورد افراد جدا شده و

نويسندگان كتاب به لجن پراكني بپردازند اما 
  هايمان نوشته واقعيت موجود همين است كه در

رد و اين شايد درسي براي نسل آينده وجود دا
    افرادي مثل من اسير  و جوان باشد كه

هاي رجوي و گروه هاي ديگر نشوند و  دروغ
گروههاي تروريستي همانند رجوي  بدانند كه

 فقط سعي دارند دست به فريبكاري بزنند و از
 . محتوا تهي مي باشند

د اين گونه لجن پراكني به ما ثابت مي كن
كه خط و افشاگري ما عليه فرقه رجوي درست 

 . است و دقيقا به خال خورده است
 

كامال روشن است كه جرئت بيان  ... ي تا
واقعيت هاي موجود تشكيالت خود را هم 

 .ارندند
اما در پس همه اين لجن پراكني ها و 

كه  اراجيف هزار بار تكرار شده مشخص شد
رجوي ها از بيان واقعيت هاي موجود و اشراف 

وي ترس  ديگران به وضعيت مناسبات كثيف
  من در كتاب خود سعي نمودم به . دارند

 جنبه هاي مختلفي از شرايط موجود در
ترسي هم مناسبات فرقه اي رجوي بپردازم و 
    هر چند  نداشتم كه واقعيت ها را بيان كنم

مي دانستم كه هميشه زير تيغ لجن پراكني 
اما واقعيت را بايد .رجوي ها تروريست هستم

قبول نمود كه مناسبات فرقه اي روي دروغ و 
فريبكاري سوار شده است و اكنون  ريا كاري و

 فرقه رجوي به مرحله اي رسيده كه ديگر به
 كدام از اصول گذشته خود اعتقاد نداشته و هيچ

سفسطه خود را به  سعي مي كند با بند بازي و
غرب بقبوالند تا شايد در بازي هاي سياسي او 

اما نكته ديگري كه در برنامه . بگيرند را به بازي
 پرونده ديده مي شد حضور فردي به نام حميد

آراسته بود كه او هم مانند بقيه افراد قرباني 
هايي  نشخوار حرف وغ بافي رجوي بوده و بهدر

اين فرد عالوه . پرداخته كه به او ديكته شده بود
تحت مغزشويي مستمر مناسبات  بر اينكه

رجوي قرار دارد به لحاظ فردي هم فردي مفت 
باشد چون شناخت كاملي از وضعيت  خور مي
چرا كه در جريان پراكندگي در سال .او دارم

آزاد
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    مادر چقدر سخت است كه سال ها از 
بچه هايش دور باشد، من حرفي ندارم در چه 
عقيده و مرامي هستيد، اما در اين مرام شما 

يميل زدن به مادر پير، يك تلفن زدن، يك ا
رهبر شما كه از آزادي و دمكراسي  گناه است؟

دم مي زند چرا شما را دوباره زنداني كرده 
است؟ كه نفوذي هستيد، رجوي به چه گناهي 

  بچه هاي من را زنداني كرده است؟ 
  

  برات ربيعيفرهاد، فرزند مهربان 
سالم بابا؛ اميدوارم هرجا باشي حالت خوب 

اين . خيلي برايت تنگ شده استدل ما . باشد
چندمين پيام است كه براي تو مي فرستم 

  . اميدوارم ما را ببيني
دلمان واقعا برايت تنگ شده و مي خواهيم 

هر كس اينجا برگشته حالش . برگردي به وطن
آنجا هر آنچه درباره ايران مي . خوب شده است

. گويند دروغ است و ما خيلي راحت هستيم
اجازه نده . تو را اذيت نمي كندهيچ كس اينجا 

  . بيش از فرقه تو را شستشوي مغزي دهد
  

فاطمه پورعبداللهي، خواهر يكي از 
  اسيران فرقه رجوي 

، رئيس جمهور »ايلير متا«من از آقاي 
نخست وزير اين كشور » ادي راما«آلباني و 

درخواست مي كنم كه مقدمات حضور ما و 
انتظار ديگر خانواده هاي دردمند و چشم 

 در آلباني را فراهم 3اعضاي اسير در قلعه اشرف 
كنند تا بتوانيم پس از سالها دوري و بي خبري 
از عزيزانمان آنها را مالقات كرده و با خود به 

  . كشورمان برگردانيم
  

  » رحمت«در جست و جوي 
فريبا عليزاده نياري با انتشار يك نامه 

ي از عاشقانه به عموي اسير خود در فرقه رجو
دردِ فراق و غمِ سال ها بي خبري نوشت و 

  .خواستار اطالع از وضعيت سالمتي وي شد
. برادرزاده ات. سالم عمو، من فريبا هستم

 سالمه و هيچ وقت هم فراموشت 38االن 
هميشه دل تنگت و مشتاق ديدنت . نكردم
  .اي كاش كنارم بودي.  اي كاش بودي.بودم

  
  »زادهعيسي اكبر«پيام از طرف برادر 

: محمد برادر چشم انتظار عيسي اكبرزاده

عيسي جان من همچنان براي آزادي شما 
  .فعاليت مي كنم

  
  پيام راحله ايران پور، خواهري 

   دل سوخته
راحله ايران پور، خواهر دل سوخته يكي از 
اسيران فرقه رجوي به مناسبت زاد روز 

  .برادرش، پيامي منتشر كرد
 خانگي چهار مادر و پدرم امروز در حصر

ن ماهه كه كرونا سالمندان و دردمندان را به ا
دچار كرده است در زاد روز پسرشان سير 

خواهر بزرگم هميشه مي گويد آه .گريسته بودند
اين آه جگر سوز .در كائنات گم نمي شود

 سال است غم 18برخاسته از سينه تنگي كه 
كي و كجا در . نديدن فرزندي را در خود دارد

يم رجوي خواهد پيچيد تا چون دامان مر
جادوگر قصه هاي كودكي دود شود و فرزندان 

زاد شوند و باز به ٓ◌از زندان فمر و جسم او ا
غوش خانواده ها برگردند؟ نفرين خدا بر ٓ◌ا

كارگزاران پليد سازمان مجاهدين خلق كه 
دستاوردي جز سوزاندن دل هاي بسيار نداشته 

  .اند
  

ران فرقه مادر چشم انتظار يكي از اسي
  دولت آلباني مرا به فرزندم برساند: رجوي

مادر چشم انتظار يكي از اسيران فرقه 
 سال 31: رجوي با انتشار دل نوشته اي گفت

  .است فرزند خودم را نديدم
من مادر محمد بقايي هستم، مادر پيري كه 

 9.  ساله بچمو نديدم31.تقاضاي كمك دارم
پسرم رو مرتبه رفتم كمپ اشرف اونجا اينقدر 

اونقدر پشت . صدا زدم، گريه كردم ولي نديدم
نرده هاي اونجا اذيت شدم گفتم من مادر پيرت 
هستم، گفتم محمد محمد بيا مادر پيرت 

  .اومده، ولي صدايي نشنيدم
از مسئولين آلباني تقاضا دارم آخر عمري 
اقدامي كنيد محمد بقايي رو به مادر پيرش 

 شب و روز مادرش چشم انتظارشه،. برسونيد
خواهرش مرضيه بقايي كسي كه .انتظارشو داره 

اينقدر محمد دوستش داشت حاال تنها شده و 
  .هيچ كس را ندارد

از مسئولين آلباني .  بيا كمكش كن محمد
 سال فرزندم را به من 31تقاضا دارم بعد 

  .برسانند كه ديدارها به قيامت نيفتد
  
  
  
  
  
  

له مستانه

ردبيلاردبيل ستانمركز       ا ستانمركز       ا ا

زيرا آنها بايد به صورت  ساكنين اردوگاه است
سه شيفته و فشرده كار كرده تا پروژه كاري 

ماهه را در عرض يك هفته تا ده روز  مثال سه
امكانات  سانند، آن هم باانجام داده و به اتمام بر

واقعا سخت و طاقت . صفر و يا بعضا زير صفر
كار يدي شديد و سخت كه با حداقل  .فرسا

ممكن است اين ابهام   امكانات انجام مي گيرد 
به وجود آيد كه خب اينكه بد نيست، كاري 

بله، به احتمال زياد اين  .است قابل احترام
يك نكته تناقض به وجود مي آيد ولي بايد به 

توجه كرد و آن اينكه در سازمان هيچگاه  مهم
اغلب  از بابت مالي مشكلي وجود نداشته است،

منابع مالي بحث ديگري است ( تامين بوده اند 
بنابراين در ). گنجد كه در اين مختصر نمي

فرقه مشكل پول ندارند، وقتي پول هست و مي 
خريد و كارها را راحتر انجام داد،  شود امكانات

آوردن  ولي چرا امكانات نمي خرند؟ چرا فشار
     اين همه   زياد؟ پس سران فرقه رجوي

كنند؟   كجا خرج مي  پول هاي بادآورده را
تناقض بوه جود آمده در اينجا جواب مي گيرد، 

مدام بايد صرفه جويي  سران فرقه مي گويند،
كرد، مي گويند شرايط انقالب سخت است و 

مي گويند . مالي در تنگنا است مبارزه به لحاظ
 جنگ با جمهوري اسالمي نيازمند هزينه هاي

 !سنگين مي باشد، وضع مالي خوبي نداريم

ارهاي در اين مطلب قصد دارم از فش
بدانيد  مگاتني كه بر روي افراد است بگويم تا

هر فردي كه داخل فرقه رجوي است چرا داراي 
بيماري هايي كه  چندين مريضي مي باشد؟

بعضا حاد و طاقت فرسا هستند، از دردهاي 
  هاي كمر، دستها، پاها، مزمن و مريضي

     ناراحتي هاي داخلي مثل روده و معده و
مريضي هاي سخت تري مثل  تيكليه ها و ح

     اكثر اين .سرطان هاي غير قابل عالج
بيماري ها به خاطر فشار كاري شديد بر روي 

در مناسبت هايي كه گروه فرقه رجوي همه 
فرسايي از  ساله مي گيرد، انرژي زياد و طاقت

اين . نيروهاي نگون بخت گرفته مي شود
شم شما با چ سختي كار به حدي است كه اگر

 هم ببينيد باورش برايتان مشكل خواهد   خود
 .آن بود چه برسد به شنيدن

واقعيت اينكه هر ساله فرقه سركوبگر رجوي 
اجراي  تالش مي كند در چندين مرحله با

مراسم هايي، شرايط خودش را عادي نشان 
حالت عادي و  بدهد و بگويد كه همه چيز روي

ر تا مي توانند مي خواهند حضو. معمول است
فقط براي اينكه به طرف  خود را توجيه نمايد

حساب هاي خارجي خودش بگويد پول بدهيد 
البته . كنيم، بگويند كه ما هستيم تا برايتان كار

در اين مطلب حرفم چرايي مزدوري فرقه 
براي آمريكا و سعودي و صهيونيسم  رجوي

 .نيست، آن مستلزم يك بحث ديگر است

چرا اين همه دروغ سر هم مي كنند؟ اما 
پول را بايد  آنچه كه ما دريافتيم اين بود كه

صرفه جويي كرد تا خانم مريم رجوي لباس 
جلوي سناتورهاي  هاي گران قيمت بخرد و

آمريكايي به لحاظ مد روز كم نياورد، جلوي 
اروپايي حرفي براي گفتن داشته  پارلمانترهاي

ژست رياست جمهوري را حفظ كند و . باشد
كافي براي پر كردن جيب مهمانان   پول…

 آمريكايي و اروپايي داشته باشند، خواباندن
مهمانان در هتل هاي پنج ستاره، بهترين 

 … غذاهاي روز و
ن فشارهاي روي اعضاي نگونبخت نتيجه اي

نتيجه  چيست؟ در باال اشاره كرده بودم،
دردهاي بي درماني است كه وقتي وارد بدن هر 

بكشد،  كس مي شود بايد مدت ها درد
داروهاي تجويز شده را بخورد كه عمدتا 

تشديد  اشتباهي تجويز مي شوند و باعث
اين مشكالت آنقدر ادامه . بيماري ها مي گردد

يكي از دور خارج  د داشت تا افراد يكيخواهن
 .شده و از بين بروند و در نهايت بميرد

رجوي خيلي بي آبرو است، خيلي بي شرف 
دارد كه از  است، زيرا تا فرد امكان كار كردن

آنها مثل قاطر كار كشيده و بهره مي برد و 
افراد به خاطر ندانم  بمحض مردن فرد و يا

رده و آنها را كاريهاي رجوي، شهيد سازي ك
نمايد و با نامگذاري روي آنها  حلوا حلوا مي

 خودش را مظلوم جلوه مي دهد، در حالي كه
بيچاره خانواده فرد و يا افراد كشته شده هيچ 

 .فرزندشان ندارند خبري از سرنوشت اسفناك

مادرم : طاووس، خواهر حمدا
  فرزندش را نديد و رفت

طاووس مستانه، خواهر جگر سوخته يكي از 
اسيران فرقه رجوي، پيام يك مادر رخ در نقاب 
خاك كشيده را به گوش جهانيان رساند و 

مادرم تا لحظه مرگ در تخت بيمارستان : گفت
ز مرگم قد و فقط مي گفت اي كاش قبل ا

قامت پسرم را ببينم، بعد بميرم ولي نديد و 
  . رفت

از آقاي : خواهر حمداله مستانه افزود
خدابنده خواهش مي كنم، التماس مي كنم كه 
مسير رهايي برادرم را هموار كند، مادرم 

  .هنوزهم چشم به راه است
  

برادر چشم انتظار كيومرث صحبت 
  حال مادرديگر خوب نيست: زاده

ر چشم انتظار كيومرث صحبت زاده براد
من به نمايندگي از مادرم براي برادرم : گفت

كيومرث مي گويم كه ديگر از آن فرقه ملعون 
رجوي بايد جدا شوي، حال مادر ديگر خوب 
نيست هر لحظه ممكن است كه براي هميشه 
ما را تنها بگذارد و آن وقت آمدنت سودي 

انواده و نخواهد داشت، تا دير نشده به آغوش خ
  .مادر عزيزمان برگرد

  
باز هم در غم هجران يك مادر سوگوار 

  و پريشان شديم
باز هم در غم هجران مادري مهربان و 

مادري از . چشم انتظار سوگوار و پريشان شديم
جنس آفتاب كه در كمال تاثر ديگر نور مهر و 

متاسفانه با خبر . محبت وي را نخواهيم ديد
ي محمد آق آتاباي، شديم مادر بزرگوار آقا

همكار عزيز انجمن نجات در مركز گلستان، رخ 
درگذشت اين مادر  .در نقاب خاك كشيد

مهربان را به خانواده محترم آق آتاباي تسليت 
عرض نموده از خداوند منان براي آن مرحومه 
رحمت و مغفرت و براي بازماندگان صبر جميل 

  .آرزومند است
  
 3رار مادر بي ق» حمائل غني زاده«

تلفن : عضو اسير در فرقه منفور رجوي
زدن به يك مادر پير در مرام شما گناه 

  است؟ 
خدايا هيچ كس نمي داند كه براي يك 
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   مطرح كرد روزنامه نگار آلبانياييكارشناس تاريخ و، اولسي يازيچيدكتر 

  فرقه رجوي زمان آمدن ازي  آلبانتيامن

  به خطر افتاده است
  

  رجوي فرقه اسيران از يكي شكسته دل مادر هاشمي، هرويهم

  اين چه مرامي است كه اجازه صحبت كردن مادر با فرزند را نمي دهد 

ـاني اسـت كـه    . ولي تو بيشتر از من پير شده اي] داغ برادرت[داغ هاي بسياري كشيده ام .  سال است كه تنهايم   32من  سالم اردشير،    اكنون زم
ـادر  همه در دست خود گوشي موبايل دارند و با هر كه بخواهند ارتباط مي گيرند، اگر مرام و معرفت فرقه تو درس                       ت مي باشد چرا نمي گذارند با م

ـا     .از تو خواهش مي كنم، ديگر تمام كنو خواهرت صحبت كني؟ پسرم من براي تو زحمت كشيده ام،      ـادر ب مرام شما انصاف سرش مي شـود؟ م
 . ديگر بس است تو مرا و خودت را هم نابود كردي پير شدي پسرم،!فرزند صحبت نمي كند
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