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تا وجهه سياسي از خودشان ارائه  سال كوشيدند
گروه  هاي تشكيالتي اين كنند، تاثيري در فعاليت

نداشته و در اين مدت هم تالش كردند تا 
سازماندهي  .ظرفيت مسلحانه گروه حفظ شود

هاي شورشي در  مجدد نيروها در قالب كانون
احيا همان شيوه سابق و  واقع تالشي است براي

در . وه مسلحاظهار قدرت به عنوان يك گر
رفتارها كه مثال زديد، در همه  خصوص اين

هاي حقوقي تخريب اموال عمومي و دولتي  نظام
يا آموزش و تشويق به خشونت جرم است و  و

ترديدي  با قاطعيت با آن مقابله مي شود و هيچ
در مجرمانه بودن اين رفتار وجود 

 سركردگان فرقه رجوي در اظهارات .ندارد

اي شورشي حمايت و تمامي متعدد از كانون ه
منعكس  اقدامات آنها را در رسانه هاي خود

ها نيز در  همچنان اعضاي اين هسته. كنند مي
رهبران فرقه رجوي  عمليات هاي خود، تصاوير

افزون بر اينكه . و نشان آنها را به همراه دارند
اعضاي بلندپايه فرقه رجوي مانند  برخي از

  هسته هايمهدي برائي، به طور آشكار اين

را امتداد ) كانون هاي شورشي(تروريستي 
موسوم به  ميليشياي سابق اين گروه يعني ارتش

 .آزاديبخش ملي معرفي كرده اند

فرقه رجوي بار  با اين قرائن به نظر مي رسد
ديگر به سمت فعاليت هاي خشونت طلبانه و 

اين موضوع به  .است تروريستي حركت كرده
قوقي مي تواند براي طور بالقوه، چه تبعات ح

 باشد؟ فرقه داشته

استراتژي اين گروه براي عدم درج در 
با  ليست گروه هاي ترويستي موجب شده تا

دقت زيادي نسبت به فعاليت هاي تروريستي 
بر اين بوده كه  تمام تالش آنها. موضعگيري كنند

به هيچ عنوان مسئوليت رفتارهاي تروريستي را 
گرفتار تبعات حقوقي آن تا مبادا  به عهده نگيرند

 با اين حال همانطور كه اشاره كرديد،. بشوند

اعضاي كليدي اين گروه با هدف عرض اندام 
جمهوري  در ميان ساير گروه هاي مخالف

. ها اذعان كرده اند اسالمي، به تشكيل اين كانون
و رسيدگي حقوقي بسيار  اين مساله در پيگيري

سيدگي مي دانيد كه در ر. حائز اهميت است
هاي تروريستي احراز  جرايم گروه حقوقي به

 رابطه انتساب و اثبات مسئوليت كيفري، يكي از

گاهي به . پيچيده ترين مسائل قضايي است
 سبب ماهيت تروريستي گروه و پيچيدگي

ارتباطات سازماني، مرتبط ساختن يك فعل 
قاضي  مجرمانه به يك سازمان ناشدني است و

م افراد حاضر در صحنه صرفا مي تواند به جراي
  . جرم رسيدگي كند

به موضعگيري كه افراد شناخته شده  با توجه
 فرقه رجوي داشته اند و صراحتاً مسئوليت

ها و اقدامات تخريبي و  تشكيل اين كانون
اند، زمينه براي  آميز آنها را به عهده گرفته جنايت

هاي  تعقيب كيفري اين گروه در دادگاه
در اين . شده است كشورهاي ديگر فراهم

صورت، آيا پشتيبانان خارجي و دولت هاي 
حامي اين گروه مي توانند مورد پيگرد حقوقي و 

 قانوني قرار بگيرند؟

به موجب اسناد حقوقي بين المللي و  
قوانين داخلي اغلب  همچنين به موجب

كشورها، حمايت و تسهيل فعاليت تروريستي 
ند و دولتها مكلف هست جرم محسوب مي شود

تا كليه مسيرهاي حمايت از تروريسم را مسدود 
اثبات تروريستي بودن اين گروه موجب مي  .كنند

مالي و  شود تا زمينه محكوميت حمايت كنندگان
سياسي آنها نيز به عنوان معاونت در جنايات 

حتي . تروريسم فراهم شود تروريستي و يا ترويج
اين ظرفيت وجود دارد كه جبران خسارات ناشي 

جنايات اين گروه هاي تروريستي توسط  زا
   .كشورهاي حامي آنها مطالبه شود

طول تاريخ پر از  فرقه تروريستي رجوي در
 نفر از مردم ايران 12000نايت خود، بيش از ج

ميليشياي خود ترور و به شهادت  را به وسيله
هرچند آنها در حال حاضر تالش . رسانده است

كنند تا به اجبار پوششي سياسي به  مي
اين  هاي خود بدهند اما سوابق جنايات فعاليت

گروه مورد اذعان انبوهي از اسناد منتشر شده 
سويي تمايل اين  از. للي استداخلي و بين الم

فرقه به خشونت و راديكاليسم باعث مي شود تا 
عاليق خشن خود را اكنون نيز  نتواند ماهيت و

بنابراين مي كوشند تا با . به نمايش نگذارد
اندازي هسته هاي تروريستي در داخل كشور  راه

اعضاي  با عناوين مختلف، به نوعي در مقابل
و پشتيبانانشان اعالم فروخورده و نااميد خود 

 .موجوديت و بقا كند

تحليلي فراق به - خبري به گزارش پايگاه
همين بهانه، بنياد هابيليان با دكتر سلمان عمراني، 

هيئت علمي دانشكده حقوق دانشگاه امام  عضو
كه در  گفت وگويي انجام داده است) ع(صادق 

 .ادامه آن را مي خوانيد
 قهآقاي دكتر مستحضر هستيد كه فر

تروريستي رجوي در چند سال اخير اقدام به 
ارعاب و  تشكيل هسته هايي براي ايجاد
كانون هاي «خرابكاري در سطح كشور با نام 

هايي كه اقدام به  هسته. كرده است» شورشي
حمله به اماكن دولتي و غير دولتي و استفاده از 

آنها با استفاده از . آتش زا مي كنند بمب هاي
ارائه  اقدام به تحريك افراد وبستر اينترنت 

آموزش هايي مانند روش هاي حمله گروهي 
دكل هاي برق  به نيروهاي پليس و يا تخريب

تا چه اندازه اين اقدامات را مصداق . مي كنند
 دانيد؟ اشاعه خشونت مي

همانطور كه مستحضريد، مبناي تاسيس اين 
اسالمي و پس  گروه از پيش از پيروزي انقالب

ول سياسي از طريق توسل به از آن، تح
ايجاد رعب در  خشونت، ترور، قتل، تخريب و

به . ذهن شهروندان و مقامات دولتي بوده است
هاي اين گروه  خصيصه عبارت ديگر، يكي از

اينكه در اين چند . توسل به خشونت بوده است



  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

از درد و  آن مادران با دلي مملو. سلب نمود
لعنت . رنج جان به جان آفرين تسليم نمودند

 .بر رجوي ظالم
ين جهان هستيم و اي اما ما كه فعالً در ا

داشته شده ايم  بسا براي امتحانات بيشتر نگه
بايد با موتوري جديدتر و انگيزه اي بسا بيشتر 

به جلو رفته و با تمام  از سال هاي قبل
ناماليمات زندگي مثل گذشته بجنگيم و خود 

آزادي فرزندان و عزيزانمان آماده نگه  را براي
صابرين در  خداوند از جهاد كنندگان و. داريم

راهش خشنود گشته و در اين مسير به آنان 
 .كمك مي كند

بي ترديد مسير سختي پيموده ايد، و اي 
ولي  بسا مسير سخت تري پيش رويتان باشد

مهم اين است كه تسليم شرايط نشده و بر آن 
به اَبرو  موانع و مشكالت طاقت فرسا خم

نياورده ايد، اين خود پيروزي محسوب 
يدواريم كه به خواست خداوند هر ام. گردد مي

چه زودتر خبرهاي خوشي از جانب دنياي 

غرب به جانب شرق كره زمين آمده و هوا را 
 .خوش عِطر گرداند

اميدواريم كه به زودي زود و به حق پنج 
زندان هاي  تن آل عبا همه اسيران گرفتار در

رجوي آزاد شده و به نزد خانه و كاشانه خود 
 .باز گردند
 همواره در كنار خودتان ببينيد، ما هم ما را

از هيچ . قابل بدانيد فرزندان شما هستيم اگر كه
كمكي در اين ساليان دريغ نكرده و دريغ 

 كه بتوانيم در كنار شما ..اانشا .نخواهيم كرد
 هاي مثبت ديگري برداريم و با آگاهي گام

بخشي بيشتر راه را براي آزادي عزيزانمان باز 
 .نگه داريم

يشاپيش عيد نوروز را به شما تبريك پ
همواره  عرض نموده و آرزومندم كه خداوند

سايه خودش را از باالي سر شما برندارد و 
در كنف حمايت  فرزندان و خانواده تان را

خودش قرار داده و الطاف الهي هميشه و در 
 .گردد هر حالتي شامل حالتان

  

سالم خدمت خانواده هاي محترم به ويژه 
ديگر را دردمندانه و پدراني كه يك سال  مادران

ساختند و  با دوري از عزيزانشان سوختند و
همچنان با تمام سختي هاي زندگي، تنها 

همانا اميد است از  سرمايه زندگي شان را كه
دست ندادند و به ادامه مسير پر درد و رنج 

 .فشردند انتظار پاي
سالي كه گذشت سالي مملو از لحظات 

از  ي پرخوب و بد، خوشي و ناراحتي، و سال
التهاب و استرس ناشي از كرونا بود كه برخي 

گذاشتند و برخي  آن را با تمام قوا پشت سر
 پيوستند و حسرت به دل از اين جهان ..ابه لقاء

 .رخت بربستند
در ميان همه اين عزيزاني كه رفتند مادراني 

سال بود كه در  بودند كه عمدتاً بيش از سي
 آنان فقط و فقط انتظار فرزندانشان بودند، براي

دقيقه اي با عزيزانشان كافي  يك ديدار چند
بود، ولي رجوي جنايتكار اين ديدار چند 

را هم برنتافت و امكان ديدار را از آنان  اي دقيقه
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 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

هاي ايران در كنار خانواده هاي  دادگاه
قربانيان فرقه رجوي به ياري فرزندان خود رفته 

يي كه روح و جسمشان توسط ها  آنشكوائيهو 
 با گوش جان رجوي به يغما برده شده را

 .نيدندش
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

ايران  اسفند ماه، قوه قضائيه 18و  17 هايروز
در تاريخ خود دست به يك ابتكار عمل زد و 

يافتگاني كه از فرقه   نفر از رها42به شكايت
رجوي خارج شده و به نزد خانواده هايشان در 

جلسه . گشته بودند، رسيدگي نمود ايران باز
 دادگاه حقوقي و 55هي در شعبه اين دادخوا

عمومي بين الملل به رياست قاضي 
آنچه كه در  .از تهران برگزار شد» پورمريدي«

 مظلوميت كساني بود نواي گرديد ثبت دادگاه،
 مي گفتند، رجوي روح و جسم ما را به كه

 بعد از سالها رنج و آنها. يغما برده است
جسمي به نزد  هاي روحي و شكنجه
اي خود بازگشته و زندگي را از صفر ه خانواده

در . شروع كرده بودند و بعضا از زير صفر
خبرهايي كه توسط رسانه ها منتشر شده بود 

احساساتي بود كه در  يك چيز مفقود بود و آن
ميان شكوائيه ها از سوي خانواده ها و حضار 

اشك مادران، پدران، خواهران . شد مشاهده مي
تشكيالت ستمگر و برادران افرادي كه در 

در اسارت به سر مي برند فضاي دادگاه  رجوي
از يك  .را گرفته و تحت الشعاع قرار داده بود

زوايه ديگر، خبرنگاران همگي مات و مبهوت 
از يكديگر سبقت  بودند و براي تهيه گزارش

احساس مي كردم كه دوربين هاي . مي گرفتند
گرفتن آن همه احساسات و  خبرنگاران توان

گيختگي ها را نداشته و عقب مي ماندند، بران
هايي بود كه  فضاي دادگاه شاهد صحبت زيرا

 اشك را در چشمان و بغض ها را در گلوها

جمله مشترك شاكيان قابل توجه  .مي فشرد
 بود؛ آنان مدعي بودند رجوي روح آنان را به

يغما برده و احساساتشان را كُشته است؛ آن ها 
ها  تمام قلب خودشانهاي تكان دهنده  با حرف

را در صحن دادگاه تسخير نموده و اشك ها را 
به راستي كه اين  .كردند از چشمان سرازير مي

اقدام، يك گام بسيار بزرگ و نقطه عطفي در 
هاي فرقه رجوي به شمار  اثبات جنايت

رود، گامي كه قطعا در آينده شاهد اقدامات  مي
 و جدي تري از سوي قضائيه ايران جديد تر

نكته مهم در خصوص اين  .خواهيم بود
اين دادگاه . حركت، بين المللي شدن آن است

راهگشايي اساسي به دادگاه هاي بين  در يك
يعني  جايي كه در آنجا. المللي راه خواهد يافت

كشورهاي اروپايي به طور خاص شاكيان 
. باشند بسياري در انتظار ثبت شكاياتشان مي

 گفت، اين پرونده كما اينكه رئيس دادگاه هم
پذيراي شاكيان از هر  به قدري ظرفيت دارد كه

جايي مي باشد و در اولين فرصت به 
جديد رسيدگي خواهد  هاي شاكيان شكايت

جلسه دادگاه صحنه نبرد حق و باطل  .نمود
  كسي بخواهد ، ميدان نبردي كه نشان داد اگربود

بايد اعتراف نمود . مي تواند حق خود را بستاند
ايران در نوع خود دست به يك  دادگاه هايكه 

 اميدواريم كه در مراحل. اقدام بي نظير زدند

 .باشيم بعدي نيز گشايش هاي بيشتري را شاهد 
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از درد و  آن مادران با دلي مملو. سلب نمود
لعنت . رنج جان به جان آفرين تسليم نمودند

 .بر رجوي ظالم
ين جهان هستيم و اي اما ما كه فعالً در ا

داشته شده ايم  بسا براي امتحانات بيشتر نگه
بايد با موتوري جديدتر و انگيزه اي بسا بيشتر 

به جلو رفته و با تمام  از سال هاي قبل
ناماليمات زندگي مثل گذشته بجنگيم و خود 

آزادي فرزندان و عزيزانمان آماده نگه  را براي
صابرين در  خداوند از جهاد كنندگان و. داريم

راهش خشنود گشته و در اين مسير به آنان 
 .كمك مي كند

بي ترديد مسير سختي پيموده ايد، و اي 
ولي  بسا مسير سخت تري پيش رويتان باشد

مهم اين است كه تسليم شرايط نشده و بر آن 
به اَبرو  موانع و مشكالت طاقت فرسا خم

نياورده ايد، اين خود پيروزي محسوب 
يدواريم كه به خواست خداوند هر ام. گردد مي

چه زودتر خبرهاي خوشي از جانب دنياي 

غرب به جانب شرق كره زمين آمده و هوا را 
 .خوش عِطر گرداند

اميدواريم كه به زودي زود و به حق پنج 
زندان هاي  تن آل عبا همه اسيران گرفتار در

رجوي آزاد شده و به نزد خانه و كاشانه خود 
 .باز گردند
 همواره در كنار خودتان ببينيد، ما هم ما را

از هيچ . قابل بدانيد فرزندان شما هستيم اگر كه
كمكي در اين ساليان دريغ نكرده و دريغ 

 كه بتوانيم در كنار شما ..اانشا .نخواهيم كرد
 هاي مثبت ديگري برداريم و با آگاهي گام

بخشي بيشتر راه را براي آزادي عزيزانمان باز 
 .نگه داريم

يشاپيش عيد نوروز را به شما تبريك پ
همواره  عرض نموده و آرزومندم كه خداوند

سايه خودش را از باالي سر شما برندارد و 
در كنف حمايت  فرزندان و خانواده تان را

خودش قرار داده و الطاف الهي هميشه و در 
 .گردد هر حالتي شامل حالتان

  

سالم خدمت خانواده هاي محترم به ويژه 
ديگر را دردمندانه و پدراني كه يك سال  مادران

ساختند و  با دوري از عزيزانشان سوختند و
همچنان با تمام سختي هاي زندگي، تنها 

همانا اميد است از  سرمايه زندگي شان را كه
دست ندادند و به ادامه مسير پر درد و رنج 

 .فشردند انتظار پاي
سالي كه گذشت سالي مملو از لحظات 

از  ي پرخوب و بد، خوشي و ناراحتي، و سال
التهاب و استرس ناشي از كرونا بود كه برخي 

گذاشتند و برخي  آن را با تمام قوا پشت سر
 پيوستند و حسرت به دل از اين جهان ..ابه لقاء

 .رخت بربستند
در ميان همه اين عزيزاني كه رفتند مادراني 

سال بود كه در  بودند كه عمدتاً بيش از سي
 آنان فقط و فقط انتظار فرزندانشان بودند، براي

دقيقه اي با عزيزانشان كافي  يك ديدار چند
بود، ولي رجوي جنايتكار اين ديدار چند 

را هم برنتافت و امكان ديدار را از آنان  اي دقيقه
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هاي ايران در كنار خانواده هاي  دادگاه
قربانيان فرقه رجوي به ياري فرزندان خود رفته 

يي كه روح و جسمشان توسط ها  آنشكوائيهو 
 با گوش جان رجوي به يغما برده شده را

 .نيدندش
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

ايران  اسفند ماه، قوه قضائيه 18و  17 هايروز
در تاريخ خود دست به يك ابتكار عمل زد و 

يافتگاني كه از فرقه   نفر از رها42به شكايت
رجوي خارج شده و به نزد خانواده هايشان در 

جلسه . گشته بودند، رسيدگي نمود ايران باز
 دادگاه حقوقي و 55هي در شعبه اين دادخوا

عمومي بين الملل به رياست قاضي 
آنچه كه در  .از تهران برگزار شد» پورمريدي«

 مظلوميت كساني بود نواي گرديد ثبت دادگاه،
 مي گفتند، رجوي روح و جسم ما را به كه

 بعد از سالها رنج و آنها. يغما برده است
جسمي به نزد  هاي روحي و شكنجه
اي خود بازگشته و زندگي را از صفر ه خانواده

در . شروع كرده بودند و بعضا از زير صفر
خبرهايي كه توسط رسانه ها منتشر شده بود 

احساساتي بود كه در  يك چيز مفقود بود و آن
ميان شكوائيه ها از سوي خانواده ها و حضار 

اشك مادران، پدران، خواهران . شد مشاهده مي
تشكيالت ستمگر و برادران افرادي كه در 

در اسارت به سر مي برند فضاي دادگاه  رجوي
از يك  .را گرفته و تحت الشعاع قرار داده بود

زوايه ديگر، خبرنگاران همگي مات و مبهوت 
از يكديگر سبقت  بودند و براي تهيه گزارش

احساس مي كردم كه دوربين هاي . مي گرفتند
گرفتن آن همه احساسات و  خبرنگاران توان

گيختگي ها را نداشته و عقب مي ماندند، بران
هايي بود كه  فضاي دادگاه شاهد صحبت زيرا

 اشك را در چشمان و بغض ها را در گلوها

جمله مشترك شاكيان قابل توجه  .مي فشرد
 بود؛ آنان مدعي بودند رجوي روح آنان را به

يغما برده و احساساتشان را كُشته است؛ آن ها 
ها  تمام قلب خودشانهاي تكان دهنده  با حرف

را در صحن دادگاه تسخير نموده و اشك ها را 
به راستي كه اين  .كردند از چشمان سرازير مي

اقدام، يك گام بسيار بزرگ و نقطه عطفي در 
هاي فرقه رجوي به شمار  اثبات جنايت

رود، گامي كه قطعا در آينده شاهد اقدامات  مي
 و جدي تري از سوي قضائيه ايران جديد تر

نكته مهم در خصوص اين  .خواهيم بود
اين دادگاه . حركت، بين المللي شدن آن است

راهگشايي اساسي به دادگاه هاي بين  در يك
يعني  جايي كه در آنجا. المللي راه خواهد يافت

كشورهاي اروپايي به طور خاص شاكيان 
. باشند بسياري در انتظار ثبت شكاياتشان مي

 گفت، اين پرونده كما اينكه رئيس دادگاه هم
پذيراي شاكيان از هر  به قدري ظرفيت دارد كه

جايي مي باشد و در اولين فرصت به 
جديد رسيدگي خواهد  هاي شاكيان شكايت

جلسه دادگاه صحنه نبرد حق و باطل  .نمود
  كسي بخواهد ، ميدان نبردي كه نشان داد اگربود

بايد اعتراف نمود . مي تواند حق خود را بستاند
ايران در نوع خود دست به يك  دادگاه هايكه 

 اميدواريم كه در مراحل. اقدام بي نظير زدند
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تا وجهه سياسي از خودشان ارائه  سال كوشيدند
گروه  هاي تشكيالتي اين كنند، تاثيري در فعاليت

نداشته و در اين مدت هم تالش كردند تا 
سازماندهي  .ظرفيت مسلحانه گروه حفظ شود

هاي شورشي در  مجدد نيروها در قالب كانون
احيا همان شيوه سابق و  واقع تالشي است براي

در . وه مسلحاظهار قدرت به عنوان يك گر
رفتارها كه مثال زديد، در همه  خصوص اين

هاي حقوقي تخريب اموال عمومي و دولتي  نظام
يا آموزش و تشويق به خشونت جرم است و  و

ترديدي  با قاطعيت با آن مقابله مي شود و هيچ
در مجرمانه بودن اين رفتار وجود 

 سركردگان فرقه رجوي در اظهارات .ندارد

اي شورشي حمايت و تمامي متعدد از كانون ه
منعكس  اقدامات آنها را در رسانه هاي خود

ها نيز در  همچنان اعضاي اين هسته. كنند مي
رهبران فرقه رجوي  عمليات هاي خود، تصاوير

افزون بر اينكه . و نشان آنها را به همراه دارند
اعضاي بلندپايه فرقه رجوي مانند  برخي از

  هسته هايمهدي برائي، به طور آشكار اين

را امتداد ) كانون هاي شورشي(تروريستي 
موسوم به  ميليشياي سابق اين گروه يعني ارتش

 .آزاديبخش ملي معرفي كرده اند

فرقه رجوي بار  با اين قرائن به نظر مي رسد
ديگر به سمت فعاليت هاي خشونت طلبانه و 

اين موضوع به  .است تروريستي حركت كرده
قوقي مي تواند براي طور بالقوه، چه تبعات ح

 باشد؟ فرقه داشته

استراتژي اين گروه براي عدم درج در 
با  ليست گروه هاي ترويستي موجب شده تا

دقت زيادي نسبت به فعاليت هاي تروريستي 
بر اين بوده كه  تمام تالش آنها. موضعگيري كنند

به هيچ عنوان مسئوليت رفتارهاي تروريستي را 
گرفتار تبعات حقوقي آن تا مبادا  به عهده نگيرند

 با اين حال همانطور كه اشاره كرديد،. بشوند

اعضاي كليدي اين گروه با هدف عرض اندام 
جمهوري  در ميان ساير گروه هاي مخالف

. ها اذعان كرده اند اسالمي، به تشكيل اين كانون
و رسيدگي حقوقي بسيار  اين مساله در پيگيري

سيدگي مي دانيد كه در ر. حائز اهميت است
هاي تروريستي احراز  جرايم گروه حقوقي به

 رابطه انتساب و اثبات مسئوليت كيفري، يكي از

گاهي به . پيچيده ترين مسائل قضايي است
 سبب ماهيت تروريستي گروه و پيچيدگي

ارتباطات سازماني، مرتبط ساختن يك فعل 
قاضي  مجرمانه به يك سازمان ناشدني است و

م افراد حاضر در صحنه صرفا مي تواند به جراي
  . جرم رسيدگي كند

به موضعگيري كه افراد شناخته شده  با توجه
 فرقه رجوي داشته اند و صراحتاً مسئوليت

ها و اقدامات تخريبي و  تشكيل اين كانون
اند، زمينه براي  آميز آنها را به عهده گرفته جنايت

هاي  تعقيب كيفري اين گروه در دادگاه
در اين . شده است كشورهاي ديگر فراهم

صورت، آيا پشتيبانان خارجي و دولت هاي 
حامي اين گروه مي توانند مورد پيگرد حقوقي و 

 قانوني قرار بگيرند؟

به موجب اسناد حقوقي بين المللي و  
قوانين داخلي اغلب  همچنين به موجب

كشورها، حمايت و تسهيل فعاليت تروريستي 
ند و دولتها مكلف هست جرم محسوب مي شود

تا كليه مسيرهاي حمايت از تروريسم را مسدود 
اثبات تروريستي بودن اين گروه موجب مي  .كنند

مالي و  شود تا زمينه محكوميت حمايت كنندگان
سياسي آنها نيز به عنوان معاونت در جنايات 

حتي . تروريسم فراهم شود تروريستي و يا ترويج
اين ظرفيت وجود دارد كه جبران خسارات ناشي 

جنايات اين گروه هاي تروريستي توسط  زا
   .كشورهاي حامي آنها مطالبه شود

طول تاريخ پر از  فرقه تروريستي رجوي در
 نفر از مردم ايران 12000نايت خود، بيش از ج

ميليشياي خود ترور و به شهادت  را به وسيله
هرچند آنها در حال حاضر تالش . رسانده است

كنند تا به اجبار پوششي سياسي به  مي
اين  هاي خود بدهند اما سوابق جنايات فعاليت

گروه مورد اذعان انبوهي از اسناد منتشر شده 
سويي تمايل اين  از. للي استداخلي و بين الم

فرقه به خشونت و راديكاليسم باعث مي شود تا 
عاليق خشن خود را اكنون نيز  نتواند ماهيت و

بنابراين مي كوشند تا با . به نمايش نگذارد
اندازي هسته هاي تروريستي در داخل كشور  راه

اعضاي  با عناوين مختلف، به نوعي در مقابل
و پشتيبانانشان اعالم فروخورده و نااميد خود 

 .موجوديت و بقا كند

تحليلي فراق به - خبري به گزارش پايگاه
همين بهانه، بنياد هابيليان با دكتر سلمان عمراني، 

هيئت علمي دانشكده حقوق دانشگاه امام  عضو
كه در  گفت وگويي انجام داده است) ع(صادق 

 .ادامه آن را مي خوانيد
 قهآقاي دكتر مستحضر هستيد كه فر

تروريستي رجوي در چند سال اخير اقدام به 
ارعاب و  تشكيل هسته هايي براي ايجاد
كانون هاي «خرابكاري در سطح كشور با نام 

هايي كه اقدام به  هسته. كرده است» شورشي
حمله به اماكن دولتي و غير دولتي و استفاده از 

آنها با استفاده از . آتش زا مي كنند بمب هاي
ارائه  اقدام به تحريك افراد وبستر اينترنت 

آموزش هايي مانند روش هاي حمله گروهي 
دكل هاي برق  به نيروهاي پليس و يا تخريب

تا چه اندازه اين اقدامات را مصداق . مي كنند
 دانيد؟ اشاعه خشونت مي

همانطور كه مستحضريد، مبناي تاسيس اين 
اسالمي و پس  گروه از پيش از پيروزي انقالب

ول سياسي از طريق توسل به از آن، تح
ايجاد رعب در  خشونت، ترور، قتل، تخريب و

به . ذهن شهروندان و مقامات دولتي بوده است
هاي اين گروه  خصيصه عبارت ديگر، يكي از

اينكه در اين چند . توسل به خشونت بوده است
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دارد و قدردانم كه همين مادران شجاع فراق، 
آروزها  و مهر و محبت هاي خويش را با ما 

از پاي ننشستند و هر روز و هر .  تقسيم كردند
روز به مدت چهار سال بي وقفه اسامي قربانيان 

سنگ و خاك خوردند و خسته . را فرياد زدند
 دست يك يك ما را نشدند و روي برنتافتند تا

  .بگيرند و از گرداب مخوف بيرون كشند
خداي بزرگ را سپاسگزارم آن همه تالش 

  .و زحمت به ثمر نشست
زحمات بي دريغ مادراني چون خانم 
عبداللهي عزيز، خواهران ايرانپور، مادر مهدي 

  …فر، مادرخانم بهشتي و ساير مادران عزيز
حال، هر روز و هر هفته بر اثر آن 

هاي به ياد ماندني، تالش هايي كه  اريفداك
همچنان بي دريغ ادامه دارد، فردي به نقطه 
تصميم گيري مي رسد و زنجيرهاي اسارت و 
بردگي فرقه  را از هم مي گسلد و نجات پيدا 

تا روزي كه به اميد خدا تمام افرادي . مي كند
كه در سياهي فرقه ها گم شدند خود را بازيابند 

  .و رها شوند
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 اردبيل اناستمركز       اردبيل استانمركز      

  : مادران فراق به ياد تالش» مريم سنجابي«اي از  نوشته دل

  مادراني كه خستگي ناپذيرند
  
 

 بيش از دو دهه بود، 1380 تا 1360از سال 
فرقه رجوي به جنايت، آدم دزدي و نفرت 

  .پراكني مشغول بود
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

المي كه در طي بيست سال حضور در سران ظ
عراق اجازه ديدار و تماسي به خانواده ها 

در بمباران فكري و مغزشويي،  . دادند نمي
اعضا را از خانواده هايشان بيگانه نمودند و با 
آخرين ترفند ها به اسم انقالب كذايي و مبارزه 
فشارمي آوردند تا آخرين رشته هاي پيوند را 

  .هم بگسالنند
ينكه دست تقدير خدا و خون شهيدان تا ا

. دفاع مقدس گريبان ديكتاتور عراق را فشرد
صدام سرنگون شد گر چه زماني كوتاه  اما 
فرصتي طاليي براي حركت خانواده ها به 

  .عراق و پي جويي فرزندان پديد آمد
مادران عزيزم ، اين مادران قهرمان اين 
مادران دردمند با اشك هاي فروخورده ،  

وح هاي زخمي، اما عزمي استوار ازپا بار
با سختي هاي فراوان خود را به عراق . ننشستند

و به پشت درب هاي بسته قلعه ديو مخوف 
فرقه رساندند و رشته هاي محبت و پيوند خود 

  .را ناگسستني كردند
بدون ترس بي خستگي و با از خود 
گذشتگي مثال زدني، روز ها و شب هاي 

ي عراق و پشت درب هاي تلخي را دربيابان ها
شور و هيجان را . نااميد نشدند. بسته سر كردند

فراموش نكردند با تمام قدرت فرزندان شان را 
فرياد زد تا آنها را از خواب طلسم ديوشب 

  .بيدار كنند
فريادهايي كه براي قربانيان پشت فنس ها 
نغمه هاي شيرين اميدي بود كه با خود رويايي 

همان فريادهايي كه . تآزادي به همراه داش
خوب به ياد دارم كه . رهايي بسياري را رقم زد

چگونه افراد زيادي با اميد شنيدن صداي 
مادري، پدري، به بهانه اي خود را به 

هاي سياج ها مي رساندند و با  نزديكي
ها را يواشكي به همديگر  خوشحالي پيام

خوشحالم كه يكي از همان نجات  .دادند مي
خوشحالم كه اين صف ادامه . ميافتگان هست

  

 

 

 

آن  در. اي من تازگي داشتگوشي موبايل بر
كردم و عاطفه و  مدت انگار در غار زندگي مي
قاضي پور  .بود انسانيت از ما گرفته شده

هاي شما چند  در آن زمان بچه: مريدي گفت
 12 و 10، 8: پاسخ داد درويشي سال داشتند؟

 سال 25 و 23سال و زماني كه برگشتم بيش از 
من براي بچه خودم كاري  .سن داشتند

ام، همسرم از من جدا شد و در حال  كردهن
  .كنم كشاورزي مي حاضر

در ادامه قاضي پورمريدي از علي مرادي 
خواست تا براي ارائه توضيحات در جايگاه 

علي مرادي ضمن قرارگيري در  .قرار گيرد
اهل لرستان هستم و از پرسنل : جايگاه گفت

نيروهاي مسلح بودم كه با شركت در  كادر
 به اسارت نيروهاي عراقيجنگ تحميلي 

 سال در اردوگاه اسراي 9حدود . درآمدم
تبليغات  بس تحت جنگي بودم و بعد از آتش

به اين فرقه پيوستم تا ما را از اسارت نجات 
 داخل 83تا سال : وي اضافه كرد .دهند

 تشكيالت بودم و به دنبال عفو مقام معظم

رهبري فرار كرديم و در هماهنگي با سفارت 
اكنون زندگي   در بغداد به ايران آمدم وايران

  .عادي دارم
 سال دارم، در آن 62اكنون : مرادي گفت 

ازدواجم   ماه بود كه از9 يا 8زمان حدود 
گذشته بود و همسرم تا بعد از آزادي اسرا 

يكي از رهبران فرقه به  منتظر من ماند تا اينكه
نام زهرا رجبي همراه محافظش علي مرادي كه 

اي كشته  بود در تركيه طي حادثه مننام  هم
شوند كه اين موضوع در مطبوعات فرقه  مي
كنند كه من  شود و خانواده فكر مي مي اعالم

 به همين دليل همسرم درخواست. كشته شدم

طالق داد و پس از آن ازدواج كرد، من نيز در 

كردم و   ازدواج84 برگشتم و سال 83سال 
 .اكنون دو بچه دارم

اله  يال قاسمي خواهر حبيبدر ادامه ل
در جايگاه  قاسمي يكي از اعضاي فرقه منافقين

 سال است كه برادرم را 19: قرار گرفت و گفت
 به اين فرقه 81ارديبهشت  21نديده ايم؛ وي از 

 پيوسته و هنوز از او خبري نداريم، او ابتدا به

تركيه و از آنجا با پاسپورت قانوني به يونان 
ها را گول  آن از طريق رجويرفت، اما افرادي 

برند كه در آنجا  زنند و به اردوگاه اشرف مي مي
 .چه باليي سرشان آمده است شوند متوجه مي

  كرديم او  در ابتدا گمان مي: وي ادامه داد
در ادامه صمد اسكندري خواهان ديگر اين 

عمليات موسوم  فرقه منافقين در: پرونده گفت
 نيرو را از دست به فروغ جاويدان بيش از هزار

بود كه رجوي هميشه به قول  داد، اين در حالي
داد، اما با از دست  معروف پز حاميانش را مي

 .اين نيروها دستش خالي شده بود دادن

از بدو ورود به فرقه : وي ادامه داد
برگزار  هاي زياد تفتيش عقايد مجاهدين كالس

شد و بنده نيز نه راه پس داشتم نه راه پيش؛ در 
استان زنجان آمد كه در آن  اي در  زلزله68ال س

ات در زلزله  زمان به دروغ به من گفتند خانواده
بين رفته است و همان فردي كه اين حرف  از

بعد از   يعني82را به من زد در ارديبهشت سال 
:  سال من را صدا كرد و گفت17گذشت 
كه من به او  اند ات به مالقاتت آمده خانواده

ام در زلزله جانشان را  گفتيد خانوادهگفتم مگر ن
اند؟ اما وي پاسخي نداشت كه  داده از دست
رجوي با هيچيك از : وي ادامه داد.به من بدهد

 سركردگان فاسد جهان قابل مقايسه نيست؛

قاضي (افكار ما را مسموم كرد و از شما 
 .درخواست دارم صداي ما باشيد) دادگاه

 

شود و  بخواهند به شكايتشان رسيدگي
المللي بايد احساس مسئوليت  هاي بين سازمان

قاضي دادگاه از  .بيشتري از خود نشان دهند
 اردشير درويشي كمند سلطاني خواست تا

 . ارائه توضيحات در جايگاه قرار گيردبراي

: درويشي ضمن قرارگيري در جايگاه گفت
به  70 سال دارم، شخصاً در سال 62حدود 
 در اشرف فرقه پيوستم؛ زماني كه وارد مقر فرقه

در يك رويا،  شدم احساسم اين بود كه
ميعادگاه و دنياي صداقت وارد شدم، اما بعد از 

عميقي كه در با شناخت  ونيم حدود يك سال
درون تشكيالت در آنجا براي ما عيني شد، 

در : وي افزود .ام اشتباه كرده متوجه شوم كه
 ماه در زندان قلعه اشرف 4 به مدت 73سال 

ونيم متري  در يك سلول يك  و400در خيابان 
 بگذرم چرا فرقهتوانم از  زنداني بودم، من نمي

در حال حاضر فقط روح من اينجاست و  كه
 زند و جسمي از من باقي نمانده يحرف م

هايي كه به روح و جسم  است؛ به دليل مكانيزم
لحاظ روحي و  اند؛ كامالً از من وارد كرده

 ماه در زندان با 4ام و آن  جسمي آسيب ديده
كردم كه آثار آن در  هاي مختلف سر شكنجه
در زندان با . ها و سرم مشهود است دست

ا دمپايي شكنجه شدم و ب انبردست و كابل
زدند تا ورم كند  خيس به سر و صورت من مي

كردند، چون  پا آويزان مي و من را از
: درويشي اضافه كرد .خواستم آنجا باشم نمي

در آنجا فقط من شكنجه نشدم بلكه كساني در 
گفتيم  شدند؛ گناه ما اين بود كه مي آنجا كشته

استثمار  ما. گوييد قبول نداريم آنچه شما مي
يم و اصول و فكر چيزي بود كه به ما شده بود
روزانه بايد  شد و به صورت ديكته مي

توانستيم به  شديم و نمي شستشوي مغزي مي
خود فكر كنيم؛ گناه من  زن، بچه، پدر و مادر

 .اين بود كه دلبسته شده بودم

تا چه : قاضي پورمريدي از درويشي پرسيد
  بوديد؟فرقهزماني عضو 

 عضو بودم و 70ال تا س: درويشي پاسخ داد
زمان متأهل  در آن. قبل آن نيز گرايش داشتم

 بچه داشتم كه 4بودم و همسرم در ايران بود و 
نداشتند كه در زنداني به نام  از من اطالعي

كنم كه هيچگونه  زندان اشراف زندگي مي
 .با دنياي خارج نداشت ارتباطي

زماني كه خواستم فرار كنم : وي افزود
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 42جلسه دادگاه رسيدگي به دادخواست 
 به سركردگي رجوينفر از اعضاي سابق فرقه 

مريم و مسعود رجوي و جمعي از اعضاي 
 دادگاه حقوقي 55 در شعبه فرقهارشد اين  كادر

 .شد الملل تهران برگزار و عمومي بين
تحليلي فراق از - پايگاه خبري  به گزارش

جلسه   اينمركز رسانه قوه قضاييه، در ابتداي
 اسفند ماه برگزار 18 و 17كه طي روز هاي 

قاضي پورمريدي ضمن اعالم رسميت شد، 
فرقه  خواندگان اين پرونده: اظهار داشت  جلسه
، مسعود رجوي، مريم رجوي، مهدي رجوي

يد محمد سيد س ابريشمچي، ابوالقاسم رضايي،
محدثي، مجيد حريري، محبوبه جمشيدي، 
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شده بوديم كه  ديلهايي تب همه ما به هنرپيشه
با يكديگر بازي كرده و يكديگر را تشويق 

عمليات فروغ، چاه صداقت  كرديم و پس از مي
 .به طور كامل خشك شد

به گفته بتول سلطاني يكي : توسلي گفت
زنان در  ،فرقهديگر از اعضاي شوراي رهبري 

ها  ترين حقوق محرومند، آن اين فرقه از اوليه
 رسد به انتخاب چه حق ازدواج ندارند حال

همسر، در اين فرقه به علت اينكه زندگي 
امكانات فردي مثل اتاق  جمعي است داشتن

ها  خواب جدا موضوعيت ندارد و زن
كسي . آمد تنها داشته باشند توانند رفت و نمي

 جرات بيان انتقادات به تشكيالت را نداشت و

بسياري از زنان مورد آزار جسماني قرار 
 .گرفتند مي

بهره برداري جنسي براي : دامه دادوي ا
شخص سركرده فرقه يعني مسعود رجوي 

 .گرفت انجام مي

توسلي با اشاره به مصاديق رفتارهاي 
: افزود  فرقه استثمارگري و ناقض حقوق بشر

فرقه منافقين نسبت به اعضاي آن رفتار عجيبي 
به اماكن شهري و عمومي  داشت و اجازه تردد

  .داد را نمي
زدن با كابل، داغ كردن : وكيل شكات افزود

  از جمله…با هوويه، كتك زدن و 

 كه از فرقههايي است كه قربانيان اين  شكنجه
يكي از  .شكات پرونده هستند متحمل شدند

اعضا كه كلمه مادر را روي بازوي خود 
هوويه داغ  خالكوبي كرده بود مجبور شده با

 .داين كلمه را از روي دست خود پاك كن
اجبار به همخوابي با مسعود : وي ادامه داد

زدن شديد و  رجوي، بريدن اعضاي بدن، كتك
پرت كردن فرد روي خرده شيشه داغ، بخشي 

 و فرقهقربانيان اين  هايي است كه از شكنجه
شكات متحمل شدند و سبب خسارات روحي 

 . شده است خواهان و معنوي به

ي از وي با اشاره به اينكه طالق اجباري يك
: بوده است، گفت فرقه رجويهاي  مكانيزم

 به جز سركرده آن مجبور به فرقهكليه اعضاي 
اند و حق فكر  خود شده طالق از همسران

 كردن به زن يا مردي را نيز نداشتند و اگر فرزند

كردند و  ها جدا مي داشتند فرزندشان را از آن
سپردند و امكان  مي براي تربيت به افرادي

ز وجود نداشت؛ موكلين بعد از مالقات ني

تقاضا   از وكيل . شنويد وكيل خواهان را مي
دادخواست خود  م كه در خصوصداري

در ادامه جلسه نيز از اعضايي كه . توضيح دهد
هاي خود را ارائه  بيايند و صحبت تمايل داشتند

 .و به سواالت دادگاه نيز پاسخ دهند

در ادامه توسلي وكيل شكات پرونده، 
 دادخواست در چند بخش تنظيم شده: گفت

 به عنوان يك فرقهاست، بخش اول ماهيت 
آثار رفتار  هاي تشكيل يك فرقه و  مولفهفرقه و
بخش دوم نيز رفتار شناسي اين . اي است فرقه
  . استفرقه

 مجاهدين به عنوان فرقه: يادآور شد وي
 يك فرقه خشن و تروريست عمليات مسلحانه

خود عليه مردم ايران را آغاز كرد كه كشتار 
ترور  زنان و كودكان در عمليات مختلف و

 نظير ترور اعضاي حزب سران احزاب سياسي
 .جمهوري از جمله آن بوده است

سازمان ديده بان حقوق : اين وكيل افزود
بشر تحقيق مفصلي در اين خصوص ارائه 
كرده كه برخي از مستندات آن در دادخواست 

 .اشاره شده است

هاي مختلف سري  در زمان: وي گفت
ابالغ  فرقههايي به اعضاي اين  دستورالعمل

هاي آن ستاد  ز دستورالعملشده كه يكي ا
 . استفرقهبخش اجتماعي 

ستاد مذكور نقل قولي : توسلي تاكيد كرد
و عظمت  داشته كه در آن به درك و فهم عميق

ها و  سركردگي مسعود و مريم و ايمان به آن
بر . اشاره شده است ها اطاعت انقالبي از آن
، حق هيچ گونه ابتكار فرقهاساس آن اعضاي 
حتي در تفكر خويش آزاد  د وعمل را ندارن

 .نيستند

به عنوان مثال مسعود : وي اضافه كرد
شوهر  كند همه بايد زن و رجوي اعالم مي

خود را طالق دهند و تمامي عواطف 
 خانوادگي بايد سمت و سوي من را داشته

باشد، همه فقط بايد من را دوست داشته باشند 
 .و به خاطر من زندگي كنند

يكي از سران فرقه : داين وكيل تصريح كر
فرقه جدا  به نام مسعود بني صدر كه از اين

عمليات فروغ جاويدان كه ما : گويد شده، مي
عمليات مرصاد از آن ياد  در ايران به عنوان

كنيم اميد سياسي ما را نابود كرد كه براي من  مي
. بسياري ديگر حاكي از پايان ايدئولوژيك بود و
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  يكي از اعضا كه كلمه مادر را روي بازوي خود خالكوبي كرده بود: وكيل شكات ����

  هوويه داغ اين كلمه را از روي دست خود پاك كند  مجبور شده با

پارسايي، محمدعلي  مهدي مرادي، مژگان
توفيقي خانيكي، محمد حياتي، عباسعلي 

روان، عليرضا  روشن پور، هادي سيفي
جعفرزاده، محمدصادق سادات دربندي، 

طالقاني، مهدي  مهوش سپهري، عذرا علوي
علي قلي، محمدجواد غديري مدرسي، سارا 

 .چيان هستند گيوه صامي و گيتيصم

اولين بار در : قاضي دادگاه خاطرنشان كرد
شعبه  تاريخ كشور است كه اين دعوا در

علت برگزاري دادگاه . شود حقوقي مطرح مي
اولين بار،  به صورت علني اين است كه براي

اشخاصي در رابطه با حبس، شكنجه، سلب 
 نسبت به فرقه رجوي كه توسط …حقوق و 

 صورت گرفته مطالبه خسارات وارده و ها آن
  .كنند مي پرداخت غرامت
از طريق كشورهاي فرانسه و : وي ادامه داد

 است، فرقهاعضاي اين  آلباني كه محل اقامت
نيابت . ابالغ بعد از ارائه دادخواست انجام شد

مستقيماً به وزارت دادگستري آلباني انجام  را
 طريق وزارت از داديم تا ابالغ را انجام دهند كه

 .ها ارسال شده است خارجه براي آن

ابالغ در دي ماه : رئيس دادگاه گفت
صورت گرفت و دو ماه فرصت قانوني نيز تا 

 .انجام رسيدگي طي شده است

بنابر گزارش خبرگزاري ايرنا، قاضي 
اظهارات  در ابتداي: پورمريدي اظهار داشت

خسارات روحي و رواني  آزادي از زندان
 .ناپذيري را متحمل شدند جبران

بتول سلطاني در : وكيل شاكيان اضافه كرد
رجوي  خاطرات خود گفته است كه مسعود
كند كه  چگونه او و چند زن ديگر را مجبور مي

 .همخوابگي كنند به عقد او درآيند و با او

 14اعضاي منافقين مكلف به : وي افزود
ترابري،  ساعت كار اجباري اعم از كشاورزي،

 در روز براي غذاي ناچيزي …گري و شكنجه
كارهايي كه توسط  بودند؛ در بسياري از مواقع

فايده بود و براي اين بود  شد بي اعضا انجام مي
هاي اين  خواهان. بيكار نباشد كه شخص

رد اين ها مو پرونده افرادي هستند كه سال
و لطمات قرار گرفتند بنابراين تعيين   آسيب

از  تواند عمري كه غرامت مالي هيچوقت نمي
 .اين افراد از دست رفت را برگرداند

وكيل شاكيان با اشاره به اعالميه حقوق بشر 
همه افراد بشر آزاد  بر اساس اين اعالميه: فزود

آيند و هركس حق دارد تا از زندگي،  به دنيا مي
امنيت شخصي خويش برخوردار   وآزادي

توان به بردگي گرفت و  باشد و كسي را نمي
با توجه به اصول مندرج در . كرد شكنجه

 منشور سازمان ملل متحد و با توجه به اينكه

اين حقوق از شأن ذاتي انسان نشأت گرفته 
قاعده  است و با عنايت به مراتب فوق و

بنيادين مسئوليت مدني مراتب صدور حكم 
 .ق خواسته، مورد استدعا استوف

در اين بخش از جلسه دادگاه، قاضي 
اين است كه   تالش ما: پورمريدي گفت

همه افراد را بشنويم و اگر امروز  صحبت
 .داد فرصت نشد دادگاه را ادامه خواهيم

اقدام شما و موكالن در طرح : وي اضافه كرد
داوطلبانه قابل تقدير  دادخواست به صورت

دگستري به روي افراد ديگر نيز است و درب دا
افشا كردن و گفتن جنايات اثرگذار  باز است و
 .خواهد بود

دانيم كه  مي: قاضي پورمريدي اظهارداشت
حتي حق  خيلي از افراد در ايران نيستند و

تماس تلفني و يا مالقات با خانواده خود را 
افراد را نيز  ندارند، لذا دادخواست اين

 .پذيريم مي

هاي  خطاب ما دادگاه: شان كردوي خاطرن
كشور آلباني  هاي فرانسه و المللي، دادگاه بين

است؛ چراكه حق اين اشخاص است كه 
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 42جلسه دادگاه رسيدگي به دادخواست 
 به سركردگي رجوينفر از اعضاي سابق فرقه 

مريم و مسعود رجوي و جمعي از اعضاي 
 دادگاه حقوقي 55 در شعبه فرقهارشد اين  كادر

 .شد الملل تهران برگزار و عمومي بين
تحليلي فراق از - پايگاه خبري  به گزارش

جلسه   اينمركز رسانه قوه قضاييه، در ابتداي
 اسفند ماه برگزار 18 و 17كه طي روز هاي 

قاضي پورمريدي ضمن اعالم رسميت شد، 
فرقه  خواندگان اين پرونده: اظهار داشت  جلسه
، مسعود رجوي، مريم رجوي، مهدي رجوي

يد محمد سيد س ابريشمچي، ابوالقاسم رضايي،
محدثي، مجيد حريري، محبوبه جمشيدي، 
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شده بوديم كه  ديلهايي تب همه ما به هنرپيشه
با يكديگر بازي كرده و يكديگر را تشويق 

عمليات فروغ، چاه صداقت  كرديم و پس از مي
 .به طور كامل خشك شد

به گفته بتول سلطاني يكي : توسلي گفت
زنان در  ،فرقهديگر از اعضاي شوراي رهبري 

ها  ترين حقوق محرومند، آن اين فرقه از اوليه
 رسد به انتخاب چه حق ازدواج ندارند حال

همسر، در اين فرقه به علت اينكه زندگي 
امكانات فردي مثل اتاق  جمعي است داشتن

ها  خواب جدا موضوعيت ندارد و زن
كسي . آمد تنها داشته باشند توانند رفت و نمي

 جرات بيان انتقادات به تشكيالت را نداشت و

بسياري از زنان مورد آزار جسماني قرار 
 .گرفتند مي

بهره برداري جنسي براي : دامه دادوي ا
شخص سركرده فرقه يعني مسعود رجوي 

 .گرفت انجام مي

توسلي با اشاره به مصاديق رفتارهاي 
: افزود  فرقه استثمارگري و ناقض حقوق بشر

فرقه منافقين نسبت به اعضاي آن رفتار عجيبي 
به اماكن شهري و عمومي  داشت و اجازه تردد

  .داد را نمي
زدن با كابل، داغ كردن : وكيل شكات افزود

  از جمله…با هوويه، كتك زدن و 

 كه از فرقههايي است كه قربانيان اين  شكنجه
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 .داين كلمه را از روي دست خود پاك كن
اجبار به همخوابي با مسعود : وي ادامه داد

زدن شديد و  رجوي، بريدن اعضاي بدن، كتك
پرت كردن فرد روي خرده شيشه داغ، بخشي 

 و فرقهقربانيان اين  هايي است كه از شكنجه
شكات متحمل شدند و سبب خسارات روحي 
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  . استفرقه
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دگستري به روي افراد ديگر نيز است و درب دا
افشا كردن و گفتن جنايات اثرگذار  باز است و
 .خواهد بود

دانيم كه  مي: قاضي پورمريدي اظهارداشت
حتي حق  خيلي از افراد در ايران نيستند و

تماس تلفني و يا مالقات با خانواده خود را 
افراد را نيز  ندارند، لذا دادخواست اين

 .پذيريم مي

هاي  خطاب ما دادگاه: شان كردوي خاطرن
كشور آلباني  هاي فرانسه و المللي، دادگاه بين

است؛ چراكه حق اين اشخاص است كه 
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دارد و قدردانم كه همين مادران شجاع فراق، 
آروزها  و مهر و محبت هاي خويش را با ما 

از پاي ننشستند و هر روز و هر .  تقسيم كردند
روز به مدت چهار سال بي وقفه اسامي قربانيان 

سنگ و خاك خوردند و خسته . را فرياد زدند
 دست يك يك ما را نشدند و روي برنتافتند تا

  .بگيرند و از گرداب مخوف بيرون كشند
خداي بزرگ را سپاسگزارم آن همه تالش 

  .و زحمت به ثمر نشست
زحمات بي دريغ مادراني چون خانم 
عبداللهي عزيز، خواهران ايرانپور، مادر مهدي 

  …فر، مادرخانم بهشتي و ساير مادران عزيز
حال، هر روز و هر هفته بر اثر آن 

هاي به ياد ماندني، تالش هايي كه  اريفداك
همچنان بي دريغ ادامه دارد، فردي به نقطه 
تصميم گيري مي رسد و زنجيرهاي اسارت و 
بردگي فرقه  را از هم مي گسلد و نجات پيدا 

تا روزي كه به اميد خدا تمام افرادي . مي كند
كه در سياهي فرقه ها گم شدند خود را بازيابند 

  .و رها شوند
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 اردبيل اناستمركز       اردبيل استانمركز      

  : مادران فراق به ياد تالش» مريم سنجابي«اي از  نوشته دل

  مادراني كه خستگي ناپذيرند
  
 

 بيش از دو دهه بود، 1380 تا 1360از سال 
فرقه رجوي به جنايت، آدم دزدي و نفرت 

  .پراكني مشغول بود
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

المي كه در طي بيست سال حضور در سران ظ
عراق اجازه ديدار و تماسي به خانواده ها 

در بمباران فكري و مغزشويي،  . دادند نمي
اعضا را از خانواده هايشان بيگانه نمودند و با 
آخرين ترفند ها به اسم انقالب كذايي و مبارزه 
فشارمي آوردند تا آخرين رشته هاي پيوند را 

  .هم بگسالنند
ينكه دست تقدير خدا و خون شهيدان تا ا

. دفاع مقدس گريبان ديكتاتور عراق را فشرد
صدام سرنگون شد گر چه زماني كوتاه  اما 
فرصتي طاليي براي حركت خانواده ها به 

  .عراق و پي جويي فرزندان پديد آمد
مادران عزيزم ، اين مادران قهرمان اين 
مادران دردمند با اشك هاي فروخورده ،  

وح هاي زخمي، اما عزمي استوار ازپا بار
با سختي هاي فراوان خود را به عراق . ننشستند

و به پشت درب هاي بسته قلعه ديو مخوف 
فرقه رساندند و رشته هاي محبت و پيوند خود 

  .را ناگسستني كردند
بدون ترس بي خستگي و با از خود 
گذشتگي مثال زدني، روز ها و شب هاي 

ي عراق و پشت درب هاي تلخي را دربيابان ها
شور و هيجان را . نااميد نشدند. بسته سر كردند

فراموش نكردند با تمام قدرت فرزندان شان را 
فرياد زد تا آنها را از خواب طلسم ديوشب 

  .بيدار كنند
فريادهايي كه براي قربانيان پشت فنس ها 
نغمه هاي شيرين اميدي بود كه با خود رويايي 

همان فريادهايي كه . تآزادي به همراه داش
خوب به ياد دارم كه . رهايي بسياري را رقم زد

چگونه افراد زيادي با اميد شنيدن صداي 
مادري، پدري، به بهانه اي خود را به 

هاي سياج ها مي رساندند و با  نزديكي
ها را يواشكي به همديگر  خوشحالي پيام

خوشحالم كه يكي از همان نجات  .دادند مي
خوشحالم كه اين صف ادامه . ميافتگان هست

  

 

 

 

آن  در. اي من تازگي داشتگوشي موبايل بر
كردم و عاطفه و  مدت انگار در غار زندگي مي
قاضي پور  .بود انسانيت از ما گرفته شده

هاي شما چند  در آن زمان بچه: مريدي گفت
 12 و 10، 8: پاسخ داد درويشي سال داشتند؟

 سال 25 و 23سال و زماني كه برگشتم بيش از 
من براي بچه خودم كاري  .سن داشتند

ام، همسرم از من جدا شد و در حال  كردهن
  .كنم كشاورزي مي حاضر

در ادامه قاضي پورمريدي از علي مرادي 
خواست تا براي ارائه توضيحات در جايگاه 

علي مرادي ضمن قرارگيري در  .قرار گيرد
اهل لرستان هستم و از پرسنل : جايگاه گفت

نيروهاي مسلح بودم كه با شركت در  كادر
 به اسارت نيروهاي عراقيجنگ تحميلي 

 سال در اردوگاه اسراي 9حدود . درآمدم
تبليغات  بس تحت جنگي بودم و بعد از آتش

به اين فرقه پيوستم تا ما را از اسارت نجات 
 داخل 83تا سال : وي اضافه كرد .دهند

 تشكيالت بودم و به دنبال عفو مقام معظم

رهبري فرار كرديم و در هماهنگي با سفارت 
اكنون زندگي   در بغداد به ايران آمدم وايران

  .عادي دارم
 سال دارم، در آن 62اكنون : مرادي گفت 

ازدواجم   ماه بود كه از9 يا 8زمان حدود 
گذشته بود و همسرم تا بعد از آزادي اسرا 

يكي از رهبران فرقه به  منتظر من ماند تا اينكه
نام زهرا رجبي همراه محافظش علي مرادي كه 

اي كشته  بود در تركيه طي حادثه مننام  هم
شوند كه اين موضوع در مطبوعات فرقه  مي
كنند كه من  شود و خانواده فكر مي مي اعالم

 به همين دليل همسرم درخواست. كشته شدم

طالق داد و پس از آن ازدواج كرد، من نيز در 

كردم و   ازدواج84 برگشتم و سال 83سال 
 .اكنون دو بچه دارم

اله  يال قاسمي خواهر حبيبدر ادامه ل
در جايگاه  قاسمي يكي از اعضاي فرقه منافقين

 سال است كه برادرم را 19: قرار گرفت و گفت
 به اين فرقه 81ارديبهشت  21نديده ايم؛ وي از 

 پيوسته و هنوز از او خبري نداريم، او ابتدا به

تركيه و از آنجا با پاسپورت قانوني به يونان 
ها را گول  آن از طريق رجويرفت، اما افرادي 

برند كه در آنجا  زنند و به اردوگاه اشرف مي مي
 .چه باليي سرشان آمده است شوند متوجه مي

  كرديم او  در ابتدا گمان مي: وي ادامه داد
در ادامه صمد اسكندري خواهان ديگر اين 

عمليات موسوم  فرقه منافقين در: پرونده گفت
 نيرو را از دست به فروغ جاويدان بيش از هزار

بود كه رجوي هميشه به قول  داد، اين در حالي
داد، اما با از دست  معروف پز حاميانش را مي

 .اين نيروها دستش خالي شده بود دادن

از بدو ورود به فرقه : وي ادامه داد
برگزار  هاي زياد تفتيش عقايد مجاهدين كالس

شد و بنده نيز نه راه پس داشتم نه راه پيش؛ در 
استان زنجان آمد كه در آن  اي در  زلزله68ال س

ات در زلزله  زمان به دروغ به من گفتند خانواده
بين رفته است و همان فردي كه اين حرف  از

بعد از   يعني82را به من زد در ارديبهشت سال 
:  سال من را صدا كرد و گفت17گذشت 
كه من به او  اند ات به مالقاتت آمده خانواده

ام در زلزله جانشان را  گفتيد خانوادهگفتم مگر ن
اند؟ اما وي پاسخي نداشت كه  داده از دست
رجوي با هيچيك از : وي ادامه داد.به من بدهد

 سركردگان فاسد جهان قابل مقايسه نيست؛

قاضي (افكار ما را مسموم كرد و از شما 
 .درخواست دارم صداي ما باشيد) دادگاه

 

شود و  بخواهند به شكايتشان رسيدگي
المللي بايد احساس مسئوليت  هاي بين سازمان

قاضي دادگاه از  .بيشتري از خود نشان دهند
 اردشير درويشي كمند سلطاني خواست تا

 . ارائه توضيحات در جايگاه قرار گيردبراي

: درويشي ضمن قرارگيري در جايگاه گفت
به  70 سال دارم، شخصاً در سال 62حدود 
 در اشرف فرقه پيوستم؛ زماني كه وارد مقر فرقه

در يك رويا،  شدم احساسم اين بود كه
ميعادگاه و دنياي صداقت وارد شدم، اما بعد از 

عميقي كه در با شناخت  ونيم حدود يك سال
درون تشكيالت در آنجا براي ما عيني شد، 

در : وي افزود .ام اشتباه كرده متوجه شوم كه
 ماه در زندان قلعه اشرف 4 به مدت 73سال 

ونيم متري  در يك سلول يك  و400در خيابان 
 بگذرم چرا فرقهتوانم از  زنداني بودم، من نمي

در حال حاضر فقط روح من اينجاست و  كه
 زند و جسمي از من باقي نمانده يحرف م

هايي كه به روح و جسم  است؛ به دليل مكانيزم
لحاظ روحي و  اند؛ كامالً از من وارد كرده

 ماه در زندان با 4ام و آن  جسمي آسيب ديده
كردم كه آثار آن در  هاي مختلف سر شكنجه
در زندان با . ها و سرم مشهود است دست

ا دمپايي شكنجه شدم و ب انبردست و كابل
زدند تا ورم كند  خيس به سر و صورت من مي

كردند، چون  پا آويزان مي و من را از
: درويشي اضافه كرد .خواستم آنجا باشم نمي

در آنجا فقط من شكنجه نشدم بلكه كساني در 
گفتيم  شدند؛ گناه ما اين بود كه مي آنجا كشته

استثمار  ما. گوييد قبول نداريم آنچه شما مي
يم و اصول و فكر چيزي بود كه به ما شده بود
روزانه بايد  شد و به صورت ديكته مي

توانستيم به  شديم و نمي شستشوي مغزي مي
خود فكر كنيم؛ گناه من  زن، بچه، پدر و مادر

 .اين بود كه دلبسته شده بودم

تا چه : قاضي پورمريدي از درويشي پرسيد
  بوديد؟فرقهزماني عضو 

 عضو بودم و 70ال تا س: درويشي پاسخ داد
زمان متأهل  در آن. قبل آن نيز گرايش داشتم

 بچه داشتم كه 4بودم و همسرم در ايران بود و 
نداشتند كه در زنداني به نام  از من اطالعي

كنم كه هيچگونه  زندان اشراف زندگي مي
 .با دنياي خارج نداشت ارتباطي

زماني كه خواستم فرار كنم : وي افزود
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  سفير

  

  ايم  براي شكايت آماده،هر كجاي جهان باشد
  

  اما تا آنجا كه به من نوعي  .به هيچ چيز معتقد نيست، نه به خدا و نه به خلق خدا و نه به آخرت و سرانجام اين جهانرجوي ���� 

  دد از حق و حقوق مسلم خودمان هم نخواهيم گذشتمي گر و بقيه بر 
  

     عضو جدا شده از فرقه رجوي - سعيد محمدپور  �

 

 

  
فرقه تروريستي رجوي در يك دستور تشكيالتي از پيرمردها و 

واسته است تا اينستاگرام را فتح پيرزن هاي ويلچرنشين در آلباني خ
تحليلي فراق، اتاق فكر اين فرقه - به گزارش پايگاه خبري .كنند

خيانتكار به اين نتيجه رسيده كه با توجه افزايش ضريب نفوذ شبكه 
اجتماعي اينستاگرام در ايران، آنها به هر روشي كه مي توانند با 

سران  .را دنبال كنندهاي اينستاگرام ارتباط گرفته و اهداف فرقه  شاخ
اين فرقه حيله گر با توجه به اينكه مي دانند واكنش مردم به آنها 
چيست از اعضا خواستند به هيچ وجه در ابتداي ارتباط گيري نامي 

  .از سازمان برده نشود
در اين دستور حتي آمده است كه افراد نام كاربري هاي 

ب نموده و به خانوادگي درست كنند تا دوستان قديمي خود را جذ
بيش از دو هزار نفر عضو فرقه رجوي  .تدريج براي فرقه تبليغ كنند

در سوله هاي آلباني براي پمپاژ شايعه و اخبار جعلي در داخل ايران 
  .به كار گرفته مي شوند

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  

 

خلق در آلباني به ويروس كرونا مبتال شده و 
من و  .برخي از آنان نيز از دنيا رفتند

هاي دوستان قديمي ام بسيار نگران  انوادهخ
هستيم چرا كه همانطور كه با چشمان خود 
ديدم اعضاي اين سازمان مجبور به زندگي 
جمعي بوده و در نتيجه از خوابگاه ها، سالن ها 
و سرويس هاي بهداشتي به صورت جمعي 
استفاده مي كنند و اين امر احتمال شيوع 

 ضمن آن كه .بيماري كرونا را زياد مي كند
رهبران اين فرقه حاضر به انتشار اخبار صحيح 
در اين باره نبوده و با كتمان حقيقت، ما را 

تجربه سالياني كه من در  .بيشتر نگران مي كنند
آنجا بودم اثبات كرده كه رهبران اين فرقه هيچ 

   .ارزشي براي جان اعضاء قائل نيستند
هاني بنابراين از شما تقاضا دارم تا سازمان ج

بهداشت به اين موضوع ورود نموده و عالوه 
بر ارتباط گيري اعضاي خانواده ها با فرزندان 
خود نمايندگان آن سازمان به صورت مستقيم 
از اين اردوگاه بازديد و به روند بهداشت مقر 
اين فرقه كنترل و نظارت داشته باشند تا از اين 
طريق نسبت به وضعيت سالمت آنها مطلع 

  .شويم
  
 

  

يك عضو نجات يافته از فرقه رجوي با 
: اي به مجامع بين المللي نوشت انتشار نامه

رهبران فرقه رجوي هيچ ارزشي براي جان 
  .اعضاء قائل نيستند

تحليلي فراق، به - به گزارش پايگاه خبري
نقل از انجمن نجات مركز همدان در نامه 

  :آمده است» يمنوچهر عبد«
 1396اينجانب منوچهر عبدي كه تا سال 

در اردوگاه مجاهدين خلق در آلباني در اسارت 
بودم، اخيراً خبرهايي از آلباني شنيدم مبني بر 
اينكه تعداد زيادي از اعضاي سازمان مجاهدين 

 

 

 

به دست رسيده است، » 3اشرف «مقر 
شعارهايي در رابطه با خانواده و اميد به آينده 

  .به چشم مي خورد
در شعاري نيز به زبان انگليسي، اين محتوا 

  ».خانواده، دشمن نيست«نوشته شده است كه، 
ير تصاوير منتشر شده مربوط به مس

كوهنوردي مي باشد كه با محافظت هاي 
خاص فقط براي اعضاي فرقه قابل دسترسي 

به نظر مي رسد اعضاي باقي مانده در  .است
به تناقض هاي موجود در رابطه با » 3اشرف «

واقعيت خانواده ها ايمان آورده و به دنبال پيدا 
  .كردن راهي براي خروج از فرقه هستند

  
 

 

به دنبال فعاليت كانون هاي به اصطالح 
آزادي كه عليه خود فرقه رجوي در آلباني به 
راه افتادند، هر روز شعارهاي جديدي در اين 

  .كشور نوشته مي شود
تحليلي - بريبه گزارش خبرنگار پايگاه خ

فراق در آلباني، در تصاويري كه اخيرا از اطراف 

  :به سازمان بهداشت جهاني» منوچهر عبدي«نامه افشاگرايانه 

  رهبران فرقه رجوي 

  هيچ ارزشي براي جان اعضاء قائل نيستند
 

افراد را در فرقه مخوف رجوي ضايع كرده 
است همانا مسعود و مريم رجوي و بعد كليه 
كساني هستند كه نقش بال و پر اين دو عنصر 
پليد را در تشكيالت ضد انساني رجوي بازي 

 به خاطر كساني كه هم اكنون .كردند
هاي رجوي در آلباني در بالتكليفي به  جنايت
برند، كساني كه عمرشان هدر رفته  و  سر مي

زندگي شان هر لحظه در خطر ابتالء به انواع 
بيماري ها و ويروس هاي كشنده مي باشد، 
كساني هستند كه هرگز و هيچ گاه نبايد از حق 
و حقوق خودشان بگذرند؛ حق و حقوقي كه 

  .ما برده استرجوي به يغ
رجوي هميشه اينگونه وانمود مي كند كه 
گويا كسي كه حق و حقوقش ضايع گشته او 
بوده و كساني كه بايد اين حقوق او را بپردازند 
در ابتدا همان نفراتي هستند كه گروگان او در 

  .تشكيالت مي باشند و بعد هم مردم ايران

واقعا آن قدر اين فرد وقيح است كه از 
انگار نه انگار كسي . ان طلبكار استزمين و زم

كه وطن فروشي كرده خودش است، انگار نه 
انگار كسي كه خون انبوهي از جوانان و 

هاي بي گناه را به روي زمين ريخته  انسان
همين عنصر پليد است كه ادعاي رهبري 

  .انقالب نوين مردم ايران را دارد
او به هيچ چيز معتقد نيست، نه به خدا و نه 

خلق خدا و نه به آخرت و سرانجام اين به 
اما تا آنجا كه به من نوعي و بقيه بر مي  .جهان

گردد از حق و حقوق مسلم خودمان هم 
نخواهيم گذشت، حقوقي كه توسط رجوي 

به . خائن ضايع گشته و به يغما رفته است
محض اينكه امكان شكايت برايمان فراهم 
باشد در هر دادگاهي در هر كجاي جهان 

كايت كرده و شما را به پاي ميز عدالت ش
  .خواهيم كشاند

  

 از كساني كه از فرقه بي ترديد خيلي: فراق
رجوي جدا شده اند آزار و اذيت هاي فراواني 
از فرقه رجوي و از شخص مسعود و مريم 

  .رجوي ديده اند
هر كدام از اين آزار و اذيت ها، مستحق 
شكايت به دادگاه هاي بين المللي است، ولي 
به دليل مخارج زياد شكايت كردن، از آن حق 

التي هاي و حقوق صرف نظر كرده و بي عد
رجوي و عناصر تبهكارش را به خدا و تاريخ 

   .سپرده اند
بعضا ديده ام كه سران فرقه، افراد را تهديد 
كرده و مي خواهند كه با استفاده از برخي 

ها افراد را وادار به عقب نشيني و ترس  واژه
در حالي كه كسي كه نبايد ببخشد و . نمايند

ق و نبايد فراموش كند كساني هستند كه ح
حقوقشان توسط رجوي جنايتكار خورده و 

كسي كه سال ها عمر تمامي . برده شده است

 را اينستاگرام: هاي آلباني هدستور تشكيالتي به سول

  فتح كنيد
  !هاي خانوادگي جذب كنيد دوستان قديمي خود را با اكانت ���� 

 

  : در آلباني هاي آزادي هاي جديد توسط كانون شعار نويسي

  »خانواده، اميد آينده «
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 عضو، بعد از در يك ماموريت تخيلي .شد مي
جدايي سر از مرز ايران در مي آورد و در آنجا 
خودش را به مامورين پاسگاه مرزي معرفي و 
از انجا ريل همكاري او با حكومت ايران 

در ادامه به زندان اوين برده . شروع مي شد
اعضاي زنداني سازمان را شكنجه . شد مي
در معابر مرزي . كرد و تير خالص مي زد مي

ان همرزمش كه براي عمليات به براي دوست
داخل مي آمدند كمين مي گذاشت و آنها را 

از . دستگير مي كرد و تحويل زندان مي داد
شدت خيانت به هنگام مراجعه به نزد خانواده، 
آنها حاضر به پذيرش او نبودند و وي 
سرافكنده وشرمنده از كارنامه سراسر 
 خيانتكارش در كوچه و خيابان آواره و تشنه و

گرسنه مي شد تا به يكباره به ياد انقالب مريم 
مي افتاد و با لبخند مريم دوباره به انقالب او 

انداخت و انقالب مي كرد و با پاكيزه  چنگ مي
 شدن توسط مريم بخشيده و به مناسبات بر

مسعود رجوي با پيش كشيدن  !گشت مي
هاي موسوم به طعمه چندين هدف را  نشست

دنبال مي كرد كه البته مهم ترين آن القاء ذهني 
اين باور در اذهان اعضا بود كه هرگونه 
درخواست جدايي از مجاهدين در حقيقت 

. خيانت و همدستي با جمهوري اسالمي است
اگر چه عضو هنوز در تشكيالت باشد و لباس 

يده ارتش به اصطالح آزاديبخش را هم پوش
براي اولين بار در اين جلسات اعضا . باشد

مجبور مي شدند بي پروا هم رزم خود را خائن 
و مزدور و شكنجه گر خطاب كنند و به 

باورش خيلي  .صورت او آب دهان بيندازند
مناسبات مجاهدين دچار يك . سخت مي نمود

كينه و دشمني جاي . تغيير ضداخالقي شده بود
 ها و اخالق محبت و دوستي و حفظ حرمت

از همه مهم تر اعضا مجبور بودند . را گرفته بود
به اين برخوردهاي ضدانساني و اخالقي تن 

 .دهند و گرنه شريك جرم محسوب مي شدند
رجوي با به كارگيري اين شيوه سركوب 
گرايانه و ايجاد فضاي اختناق و وحشت در 
تشكيالت معترضين و منتقدين خود را 

بعد . جاي خود نشاندسركوب و تا حدودي بر 
از چند روز فشارهاي طاقت فرسا و 
برخوردهاي تند و زننده و فحش و فحش 
كاري فرد مجبور مي شد به جرم و گناه خود 
كه همان ايفاي نقش مزدوري ايران و خيانت 
به سازمان وهم رزمانش بود اعتراف كند و 

بعد از اين  .عمال اتهام مزدوري را بپذيرد
تبليغات داخل و خارج نشست ها رجوي در 

از مناسبات از مارك بريده مزدور و عامل 
حكومت براي اعضاي معترض خواهان 

در . جدايي استفاده نمود و تا به امروز ادامه دارد
تمامي جريانات سياسي انشعاب و جدايي 
امري بديهي و الزمه ادامه روند دمكراتيك 
برخورد آرا و عقايد است و هر عضو حق دارد 

دليلي راه خود را جدا و مسير جديدي به هر 
ولي در فرقه رجوي  .براي خود انتخاب نمايد

به دليل مناسبات فرقه اي حاكم بر آن عضو 
حق انتخاب ندارد و مي بايست به تمامي 
تصميم گيري هاي رجوي غلط يا درست تن 

جالب ! دهد و هيچ گونه اعتراضي هم نكند
 به اينجاست لفظ خائن و مزدور از طرف كسي

اعضاي ناراضي زده مي شود كه براساس 
تعاريف محتوايي خودش به دليل عملكردهاي 
چندين ساله اش خائن ترين و مزدورترين فرد 

يك فرافكني نقش همان  است ولي رجوي با
دزدي را بازي مي كند كه براي انحراف اذهان 
 فرياد آي دزدش بلند است اگرچه به خوبي 

ف اين مي داند كه ديگر تاريخ مصر
ها به سر آمده و لقب مزدوري و  شيادگري

  .خيانت تنها برازنده و شايسته اوست
  
  
  
 

مشخصه بارز اين نشست ها كه با گذشته 
تفاوت داشت به كارگيري جمالت توهين 

اولين . آميزي بود كه تا قبل از آن سابقه نداشت
بار بود كه در مناسبات مجاهدين از فحش و 

. برچسب خائن و مزدور استفاده مي شد
يچگاه در تشكيالت رسم نبود به عضو ه

داوطلب جان بركف، مزدور و بيشرف اطالق 
گردد و براي او به صرف درخواست جدايي 

رجوي فقط به لفظ  .حكم اعدام صادر گردد
وي در ادامه اعضا را مجبور . كلمه اكتفا نكرد

نمود به صورت گزارش كتبي موارد خيانت 
يگر خود در تشكيالت را نوشته و در جمع د

وي با بكارگيري پيچيده ترين . اعضا بخوانند
شيوه هاي مغزشويي و القاء ذهن از افراد 
خواست هركدام يكبار روال مزدوري خود 
براي حكومت ايران را در قالب يك داستان 

آن طرف مرز كه رفتي چه «تخيلي با عنوان 
را مكتوب و به فرماندهان تحويل » ديدي؟

بخت برگشته در چنين شرايطي عضو . دهند
مي بايست در قالب يك داستان تخيلي كه 
نقش اول را خودش در آن داشته و مرتكب 
خيانت ها و جنايات بي شماري شده و در 
نهايت از همكاري با شكنجه گران زندان و لو 
دادن دوستانش سر در مي اورد را بنويسد كه 
درحقيقت نوعي كيفر خواست محسوب 
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  خط توليد و پرورش مزدور در فرقه رجوي
  راه افتاد؟ چگونه 

 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  
تمامي اعضايي كه در مقطع نشست هاي 
موسوم به طعمه در مناسبات فرقه رجوي 

اند به خوبي ياد دارند كه سناريو اين  بوده
ها به گونه اي تنظيم شده بود كه كليه  نشست

بايست در قالب يك پيش فرض و  اعضا مي
 خواندن گزارشي از پروسه حضور با تنظيم و

خود در مناسبات چنين نتيجه گيري مي كردند 
كه تمامي آنها با عملكردشان نقش شعبه سپاه 
پاسداران و مامورين امنيتي را ايفا مي كردند 
ودر حاليكه عضو اين فرقه بوده و لباس نظامي 
به اصطالح ارتش آزاديبخش را به تن دارند، 

و دستگاه هاي ولي مزدور دولت ايران 
  .اطالعاتي و نظامي آن هستند

نشست هاي موسوم به طعمه در بهار سال 
اين .  در قرارگاه باقرزاده برگزار شد1380

نشست در حقيقت از طرف رجوي براي 
مقابله با مشكالت روحي رواني ايجاد شده در 
ميان اعضا در دستور كار قرار گرفت و در 

  . ماه طول كشيد4حدود 
عده و وعيدهاي دروغين اعضاء از و

سرنگوني و فشار فيزيكي و طاقت فرساي 

بيگاري هاي ساليان وعدم پاسخ گويي 
فرماندهان و مسولين به سواالت و ابهامات 

. سياسي و استراتژيكي خود به تنگ آمده بودند
موج نارضايتي و درگيري هاي لفظي و گاها 
فيزيكي شدت گرفته بود و روز به روز اوضاع 

  .تشكيالت بدتر مي شدو شرايط 
نشست هاي سركوب گرايانه موسوم به 
عمليات جاري و سركوب هاي تشكيالتي 

هاي  تيم. ديگر كارايي خود را از دست داده بود
نظامي هم كه براي انجام عمليات به داخل 
ايران اعزام مي شدند يكي بعد از ديگري 

  .ضربه خورده و دستگير و يا كشته مي شدند
 تشكيالت را به شدت رجوي كه اوضاع

بدنبال راه برون رفت از اين ! بحراني ديد
او طبق معمول به دنبال بهانه اي . وضعيت بود

بود كه تقصيرها را بگردن اعضا بياندازد و بدين 
  .ترتيب از پاسخ گويي فرار كند

درچنين شرايطي به اعضا ابالغ شد براي 
. يك مدت طوالني به ماموريت خواهيد رفت

زرسي هاي اوليه كه به صورت بدني و بعد از با
ددكتور صورت مي گرفت و به خاطر طوالني 

بودن زمانبندي آن داد و فرياد همه را در 
رجوي اعالم كرد . آورد نشست شروع شد مي

مي خواهد در مورد موضوع جديدي بنام 
بعد توضيح داد طعمه يعني . طعمه صحبت كند

ين ا. كسي كه قصد جدايي از سازمان را دارد
طعمه . افراد طعمه حكومت در مناسبات هستند

در نهايت به بريدگي ختم مي شود و بايد با 
  .تمام وجود در مقابلش ايستاد

وي در جريان نشست اعضا را تحريك به 
توهين و فحاشي به يكديگر مي كرد و در 

 ماده اي را براي اعضا خواند 58نشست كتابچه 
 ان بسا و آن را كتابي خدشه ناپذير كه ارزش

در . باالتر و مهم از قرآن است را عنوان كرد
ادامه اين نشست ها مسولين مقرها اسامي 
اعضاي ناراضي و خواهان جدايي را به مسعود 
رجوي داده بودند تا رجوي در جريان نشست 
با آنها تسويه حساب كند و به اصطالح 

  .سرجاي خودشان بنشاند
سوژه هاي ريز و درشت زيادي در ليست 

جوي قرار داشت كه مي بايست در جريان ر
. شدند اين نشست ها تعيين تكليف مي

  انجمن نجات مركز خوزستان   -  اكرامي علي: يادداشت از||||
 

   اعضاي ناراضي زدهلفظ خائن و مزدور از طرف كسي به ����

 مي شود كه براساس تعاريف محتوايي خودش به دليل 

عملكردهاي چندين ساله اش خائن ترين و مزدورترين فرد 

  يك فرافكني نقش همان دزدي را  است ولي رجوي با

بازي مي كند كه براي انحراف اذهان فرياد آي دزدش بلند 

 اين مي داند كه ديگر تاريخ مصرف است اگرچه به خوبي 

ها به سر آمده و لقب مزدوري و خيانت تنها برازنده و  شيادگري

 شايسته اوست
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 عضو، بعد از در يك ماموريت تخيلي .شد مي
جدايي سر از مرز ايران در مي آورد و در آنجا 
خودش را به مامورين پاسگاه مرزي معرفي و 
از انجا ريل همكاري او با حكومت ايران 

در ادامه به زندان اوين برده . شروع مي شد
اعضاي زنداني سازمان را شكنجه . شد مي
در معابر مرزي . كرد و تير خالص مي زد مي

ان همرزمش كه براي عمليات به براي دوست
داخل مي آمدند كمين مي گذاشت و آنها را 

از . دستگير مي كرد و تحويل زندان مي داد
شدت خيانت به هنگام مراجعه به نزد خانواده، 
آنها حاضر به پذيرش او نبودند و وي 
سرافكنده وشرمنده از كارنامه سراسر 
 خيانتكارش در كوچه و خيابان آواره و تشنه و

گرسنه مي شد تا به يكباره به ياد انقالب مريم 
مي افتاد و با لبخند مريم دوباره به انقالب او 

انداخت و انقالب مي كرد و با پاكيزه  چنگ مي
 شدن توسط مريم بخشيده و به مناسبات بر

مسعود رجوي با پيش كشيدن  !گشت مي
هاي موسوم به طعمه چندين هدف را  نشست

دنبال مي كرد كه البته مهم ترين آن القاء ذهني 
اين باور در اذهان اعضا بود كه هرگونه 
درخواست جدايي از مجاهدين در حقيقت 

. خيانت و همدستي با جمهوري اسالمي است
اگر چه عضو هنوز در تشكيالت باشد و لباس 

يده ارتش به اصطالح آزاديبخش را هم پوش
براي اولين بار در اين جلسات اعضا . باشد

مجبور مي شدند بي پروا هم رزم خود را خائن 
و مزدور و شكنجه گر خطاب كنند و به 

باورش خيلي  .صورت او آب دهان بيندازند
مناسبات مجاهدين دچار يك . سخت مي نمود

كينه و دشمني جاي . تغيير ضداخالقي شده بود
 ها و اخالق محبت و دوستي و حفظ حرمت

از همه مهم تر اعضا مجبور بودند . را گرفته بود
به اين برخوردهاي ضدانساني و اخالقي تن 

 .دهند و گرنه شريك جرم محسوب مي شدند
رجوي با به كارگيري اين شيوه سركوب 
گرايانه و ايجاد فضاي اختناق و وحشت در 
تشكيالت معترضين و منتقدين خود را 

بعد . جاي خود نشاندسركوب و تا حدودي بر 
از چند روز فشارهاي طاقت فرسا و 
برخوردهاي تند و زننده و فحش و فحش 
كاري فرد مجبور مي شد به جرم و گناه خود 
كه همان ايفاي نقش مزدوري ايران و خيانت 
به سازمان وهم رزمانش بود اعتراف كند و 

بعد از اين  .عمال اتهام مزدوري را بپذيرد
تبليغات داخل و خارج نشست ها رجوي در 

از مناسبات از مارك بريده مزدور و عامل 
حكومت براي اعضاي معترض خواهان 

در . جدايي استفاده نمود و تا به امروز ادامه دارد
تمامي جريانات سياسي انشعاب و جدايي 
امري بديهي و الزمه ادامه روند دمكراتيك 
برخورد آرا و عقايد است و هر عضو حق دارد 

دليلي راه خود را جدا و مسير جديدي به هر 
ولي در فرقه رجوي  .براي خود انتخاب نمايد

به دليل مناسبات فرقه اي حاكم بر آن عضو 
حق انتخاب ندارد و مي بايست به تمامي 
تصميم گيري هاي رجوي غلط يا درست تن 

جالب ! دهد و هيچ گونه اعتراضي هم نكند
 به اينجاست لفظ خائن و مزدور از طرف كسي

اعضاي ناراضي زده مي شود كه براساس 
تعاريف محتوايي خودش به دليل عملكردهاي 
چندين ساله اش خائن ترين و مزدورترين فرد 

يك فرافكني نقش همان  است ولي رجوي با
دزدي را بازي مي كند كه براي انحراف اذهان 
 فرياد آي دزدش بلند است اگرچه به خوبي 

ف اين مي داند كه ديگر تاريخ مصر
ها به سر آمده و لقب مزدوري و  شيادگري

  .خيانت تنها برازنده و شايسته اوست
  
  
  
 

مشخصه بارز اين نشست ها كه با گذشته 
تفاوت داشت به كارگيري جمالت توهين 

اولين . آميزي بود كه تا قبل از آن سابقه نداشت
بار بود كه در مناسبات مجاهدين از فحش و 

. برچسب خائن و مزدور استفاده مي شد
يچگاه در تشكيالت رسم نبود به عضو ه

داوطلب جان بركف، مزدور و بيشرف اطالق 
گردد و براي او به صرف درخواست جدايي 

رجوي فقط به لفظ  .حكم اعدام صادر گردد
وي در ادامه اعضا را مجبور . كلمه اكتفا نكرد

نمود به صورت گزارش كتبي موارد خيانت 
يگر خود در تشكيالت را نوشته و در جمع د

وي با بكارگيري پيچيده ترين . اعضا بخوانند
شيوه هاي مغزشويي و القاء ذهن از افراد 
خواست هركدام يكبار روال مزدوري خود 
براي حكومت ايران را در قالب يك داستان 

آن طرف مرز كه رفتي چه «تخيلي با عنوان 
را مكتوب و به فرماندهان تحويل » ديدي؟

بخت برگشته در چنين شرايطي عضو . دهند
مي بايست در قالب يك داستان تخيلي كه 
نقش اول را خودش در آن داشته و مرتكب 
خيانت ها و جنايات بي شماري شده و در 
نهايت از همكاري با شكنجه گران زندان و لو 
دادن دوستانش سر در مي اورد را بنويسد كه 
درحقيقت نوعي كيفر خواست محسوب 
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 افشاگري

 

 

  خط توليد و پرورش مزدور در فرقه رجوي
  راه افتاد؟ چگونه 

 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  
تمامي اعضايي كه در مقطع نشست هاي 
موسوم به طعمه در مناسبات فرقه رجوي 

اند به خوبي ياد دارند كه سناريو اين  بوده
ها به گونه اي تنظيم شده بود كه كليه  نشست

بايست در قالب يك پيش فرض و  اعضا مي
 خواندن گزارشي از پروسه حضور با تنظيم و

خود در مناسبات چنين نتيجه گيري مي كردند 
كه تمامي آنها با عملكردشان نقش شعبه سپاه 
پاسداران و مامورين امنيتي را ايفا مي كردند 
ودر حاليكه عضو اين فرقه بوده و لباس نظامي 
به اصطالح ارتش آزاديبخش را به تن دارند، 

و دستگاه هاي ولي مزدور دولت ايران 
  .اطالعاتي و نظامي آن هستند

نشست هاي موسوم به طعمه در بهار سال 
اين .  در قرارگاه باقرزاده برگزار شد1380

نشست در حقيقت از طرف رجوي براي 
مقابله با مشكالت روحي رواني ايجاد شده در 
ميان اعضا در دستور كار قرار گرفت و در 

  . ماه طول كشيد4حدود 
عده و وعيدهاي دروغين اعضاء از و

سرنگوني و فشار فيزيكي و طاقت فرساي 

بيگاري هاي ساليان وعدم پاسخ گويي 
فرماندهان و مسولين به سواالت و ابهامات 

. سياسي و استراتژيكي خود به تنگ آمده بودند
موج نارضايتي و درگيري هاي لفظي و گاها 
فيزيكي شدت گرفته بود و روز به روز اوضاع 

  .تشكيالت بدتر مي شدو شرايط 
نشست هاي سركوب گرايانه موسوم به 
عمليات جاري و سركوب هاي تشكيالتي 

هاي  تيم. ديگر كارايي خود را از دست داده بود
نظامي هم كه براي انجام عمليات به داخل 
ايران اعزام مي شدند يكي بعد از ديگري 

  .ضربه خورده و دستگير و يا كشته مي شدند
 تشكيالت را به شدت رجوي كه اوضاع

بدنبال راه برون رفت از اين ! بحراني ديد
او طبق معمول به دنبال بهانه اي . وضعيت بود

بود كه تقصيرها را بگردن اعضا بياندازد و بدين 
  .ترتيب از پاسخ گويي فرار كند

درچنين شرايطي به اعضا ابالغ شد براي 
. يك مدت طوالني به ماموريت خواهيد رفت

زرسي هاي اوليه كه به صورت بدني و بعد از با
ددكتور صورت مي گرفت و به خاطر طوالني 

بودن زمانبندي آن داد و فرياد همه را در 
رجوي اعالم كرد . آورد نشست شروع شد مي

مي خواهد در مورد موضوع جديدي بنام 
بعد توضيح داد طعمه يعني . طعمه صحبت كند

ين ا. كسي كه قصد جدايي از سازمان را دارد
طعمه . افراد طعمه حكومت در مناسبات هستند

در نهايت به بريدگي ختم مي شود و بايد با 
  .تمام وجود در مقابلش ايستاد

وي در جريان نشست اعضا را تحريك به 
توهين و فحاشي به يكديگر مي كرد و در 

 ماده اي را براي اعضا خواند 58نشست كتابچه 
 ان بسا و آن را كتابي خدشه ناپذير كه ارزش

در . باالتر و مهم از قرآن است را عنوان كرد
ادامه اين نشست ها مسولين مقرها اسامي 
اعضاي ناراضي و خواهان جدايي را به مسعود 
رجوي داده بودند تا رجوي در جريان نشست 
با آنها تسويه حساب كند و به اصطالح 

  .سرجاي خودشان بنشاند
سوژه هاي ريز و درشت زيادي در ليست 

جوي قرار داشت كه مي بايست در جريان ر
. شدند اين نشست ها تعيين تكليف مي

  انجمن نجات مركز خوزستان   -  اكرامي علي: يادداشت از||||
 

   اعضاي ناراضي زدهلفظ خائن و مزدور از طرف كسي به ����

 مي شود كه براساس تعاريف محتوايي خودش به دليل 

عملكردهاي چندين ساله اش خائن ترين و مزدورترين فرد 

  يك فرافكني نقش همان دزدي را  است ولي رجوي با

بازي مي كند كه براي انحراف اذهان فرياد آي دزدش بلند 

 اين مي داند كه ديگر تاريخ مصرف است اگرچه به خوبي 

ها به سر آمده و لقب مزدوري و خيانت تنها برازنده و  شيادگري

 شايسته اوست
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  سفير

  

  ايم  براي شكايت آماده،هر كجاي جهان باشد
  

  اما تا آنجا كه به من نوعي  .به هيچ چيز معتقد نيست، نه به خدا و نه به خلق خدا و نه به آخرت و سرانجام اين جهانرجوي ���� 

  دد از حق و حقوق مسلم خودمان هم نخواهيم گذشتمي گر و بقيه بر 
  

     عضو جدا شده از فرقه رجوي - سعيد محمدپور  �

 

 

  
فرقه تروريستي رجوي در يك دستور تشكيالتي از پيرمردها و 

واسته است تا اينستاگرام را فتح پيرزن هاي ويلچرنشين در آلباني خ
تحليلي فراق، اتاق فكر اين فرقه - به گزارش پايگاه خبري .كنند

خيانتكار به اين نتيجه رسيده كه با توجه افزايش ضريب نفوذ شبكه 
اجتماعي اينستاگرام در ايران، آنها به هر روشي كه مي توانند با 

سران  .را دنبال كنندهاي اينستاگرام ارتباط گرفته و اهداف فرقه  شاخ
اين فرقه حيله گر با توجه به اينكه مي دانند واكنش مردم به آنها 
چيست از اعضا خواستند به هيچ وجه در ابتداي ارتباط گيري نامي 

  .از سازمان برده نشود
در اين دستور حتي آمده است كه افراد نام كاربري هاي 

ب نموده و به خانوادگي درست كنند تا دوستان قديمي خود را جذ
بيش از دو هزار نفر عضو فرقه رجوي  .تدريج براي فرقه تبليغ كنند

در سوله هاي آلباني براي پمپاژ شايعه و اخبار جعلي در داخل ايران 
  .به كار گرفته مي شوند

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  

 

خلق در آلباني به ويروس كرونا مبتال شده و 
من و  .برخي از آنان نيز از دنيا رفتند

هاي دوستان قديمي ام بسيار نگران  انوادهخ
هستيم چرا كه همانطور كه با چشمان خود 
ديدم اعضاي اين سازمان مجبور به زندگي 
جمعي بوده و در نتيجه از خوابگاه ها، سالن ها 
و سرويس هاي بهداشتي به صورت جمعي 
استفاده مي كنند و اين امر احتمال شيوع 

 ضمن آن كه .بيماري كرونا را زياد مي كند
رهبران اين فرقه حاضر به انتشار اخبار صحيح 
در اين باره نبوده و با كتمان حقيقت، ما را 

تجربه سالياني كه من در  .بيشتر نگران مي كنند
آنجا بودم اثبات كرده كه رهبران اين فرقه هيچ 

   .ارزشي براي جان اعضاء قائل نيستند
هاني بنابراين از شما تقاضا دارم تا سازمان ج

بهداشت به اين موضوع ورود نموده و عالوه 
بر ارتباط گيري اعضاي خانواده ها با فرزندان 
خود نمايندگان آن سازمان به صورت مستقيم 
از اين اردوگاه بازديد و به روند بهداشت مقر 
اين فرقه كنترل و نظارت داشته باشند تا از اين 
طريق نسبت به وضعيت سالمت آنها مطلع 

  .شويم
  
 

  

يك عضو نجات يافته از فرقه رجوي با 
: اي به مجامع بين المللي نوشت انتشار نامه

رهبران فرقه رجوي هيچ ارزشي براي جان 
  .اعضاء قائل نيستند

تحليلي فراق، به - به گزارش پايگاه خبري
نقل از انجمن نجات مركز همدان در نامه 

  :آمده است» يمنوچهر عبد«
 1396اينجانب منوچهر عبدي كه تا سال 

در اردوگاه مجاهدين خلق در آلباني در اسارت 
بودم، اخيراً خبرهايي از آلباني شنيدم مبني بر 
اينكه تعداد زيادي از اعضاي سازمان مجاهدين 

 

 

 

به دست رسيده است، » 3اشرف «مقر 
شعارهايي در رابطه با خانواده و اميد به آينده 

  .به چشم مي خورد
در شعاري نيز به زبان انگليسي، اين محتوا 

  ».خانواده، دشمن نيست«نوشته شده است كه، 
ير تصاوير منتشر شده مربوط به مس

كوهنوردي مي باشد كه با محافظت هاي 
خاص فقط براي اعضاي فرقه قابل دسترسي 

به نظر مي رسد اعضاي باقي مانده در  .است
به تناقض هاي موجود در رابطه با » 3اشرف «

واقعيت خانواده ها ايمان آورده و به دنبال پيدا 
  .كردن راهي براي خروج از فرقه هستند

  
 

 

به دنبال فعاليت كانون هاي به اصطالح 
آزادي كه عليه خود فرقه رجوي در آلباني به 
راه افتادند، هر روز شعارهاي جديدي در اين 

  .كشور نوشته مي شود
تحليلي - بريبه گزارش خبرنگار پايگاه خ

فراق در آلباني، در تصاويري كه اخيرا از اطراف 

  :به سازمان بهداشت جهاني» منوچهر عبدي«نامه افشاگرايانه 

  رهبران فرقه رجوي 

  هيچ ارزشي براي جان اعضاء قائل نيستند
 

افراد را در فرقه مخوف رجوي ضايع كرده 
است همانا مسعود و مريم رجوي و بعد كليه 
كساني هستند كه نقش بال و پر اين دو عنصر 
پليد را در تشكيالت ضد انساني رجوي بازي 

 به خاطر كساني كه هم اكنون .كردند
هاي رجوي در آلباني در بالتكليفي به  جنايت
برند، كساني كه عمرشان هدر رفته  و  سر مي

زندگي شان هر لحظه در خطر ابتالء به انواع 
بيماري ها و ويروس هاي كشنده مي باشد، 
كساني هستند كه هرگز و هيچ گاه نبايد از حق 
و حقوق خودشان بگذرند؛ حق و حقوقي كه 

  .ما برده استرجوي به يغ
رجوي هميشه اينگونه وانمود مي كند كه 
گويا كسي كه حق و حقوقش ضايع گشته او 
بوده و كساني كه بايد اين حقوق او را بپردازند 
در ابتدا همان نفراتي هستند كه گروگان او در 

  .تشكيالت مي باشند و بعد هم مردم ايران

واقعا آن قدر اين فرد وقيح است كه از 
انگار نه انگار كسي . ان طلبكار استزمين و زم

كه وطن فروشي كرده خودش است، انگار نه 
انگار كسي كه خون انبوهي از جوانان و 

هاي بي گناه را به روي زمين ريخته  انسان
همين عنصر پليد است كه ادعاي رهبري 

  .انقالب نوين مردم ايران را دارد
او به هيچ چيز معتقد نيست، نه به خدا و نه 

خلق خدا و نه به آخرت و سرانجام اين به 
اما تا آنجا كه به من نوعي و بقيه بر مي  .جهان

گردد از حق و حقوق مسلم خودمان هم 
نخواهيم گذشت، حقوقي كه توسط رجوي 

به . خائن ضايع گشته و به يغما رفته است
محض اينكه امكان شكايت برايمان فراهم 
باشد در هر دادگاهي در هر كجاي جهان 

كايت كرده و شما را به پاي ميز عدالت ش
  .خواهيم كشاند

  

 از كساني كه از فرقه بي ترديد خيلي: فراق
رجوي جدا شده اند آزار و اذيت هاي فراواني 
از فرقه رجوي و از شخص مسعود و مريم 

  .رجوي ديده اند
هر كدام از اين آزار و اذيت ها، مستحق 
شكايت به دادگاه هاي بين المللي است، ولي 
به دليل مخارج زياد شكايت كردن، از آن حق 

التي هاي و حقوق صرف نظر كرده و بي عد
رجوي و عناصر تبهكارش را به خدا و تاريخ 

   .سپرده اند
بعضا ديده ام كه سران فرقه، افراد را تهديد 
كرده و مي خواهند كه با استفاده از برخي 

ها افراد را وادار به عقب نشيني و ترس  واژه
در حالي كه كسي كه نبايد ببخشد و . نمايند

ق و نبايد فراموش كند كساني هستند كه ح
حقوقشان توسط رجوي جنايتكار خورده و 

كسي كه سال ها عمر تمامي . برده شده است

 را اينستاگرام: هاي آلباني هدستور تشكيالتي به سول

  فتح كنيد
  !هاي خانوادگي جذب كنيد دوستان قديمي خود را با اكانت ���� 

 

  : در آلباني هاي آزادي هاي جديد توسط كانون شعار نويسي

  »خانواده، اميد آينده «
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  پشت

  » اشرف «

ضد  شده است و مردم، خوب شما و اهداف
ملي و ضد مردميتان را شناخته اند و اين طور 

شده ايد كه مجبوريد  دم و تاريخ ايرانملعون مر
كه با كالن ترين دستمزدها، لمپن ترين افراد را 

كنيد و با خرج ميليون ها دالر مثال  استخدام
 يك عكسي از شما را در يك خياباني آويزان

كنند و بعد بگوييد كه مثال كانون هاي شورشي 
بايد به شما گفت  .زهي شرم! اين كار را كردند

ا بچسبيد كه باد نبردتان، سواري قاچ زين ر
البته بايد گفت كه عاقبت همه كساني  .پيشكش

كه ذره اي به اين فرقه اعتماد مي كنند و از آن 
 .فاصله نمي گيرند دير يا زود همين است

 30به هرحال وقتي كه اين فرقه با كسي كه 
در خدمت آن  سال از بهترين ساليان عمرش را
ار كرده اين گونه بوده و مثل برده برايش ك
 ايران چه خواهد كرد؟ برخورد مي كند با مردم

همان طلبكاري كه اعضاي اين فرقه از 
در به در بوده  مردم ايران دارند كه ما اين ساليان

و اگر روزي به ايران رسيديم مردم حق ندارند 
اگر چه من  مردم يعني چه؟ نظر بدهند و راي

ور با خودم شاهد بودم كه اعضاي بيچاره چط
مورچه وار وسيله  جان و دل كار كردند و

ولي مبارزه   آسايش بااليي ها را فراهم نمودند

فروشي و جاسوسي براي  شما همان وطن
آمريكا و اسرائيل است و گرنه براي مردم ايران 

مگر جز اين است كه هميشه  كرده ايد؟ چكار
حامي آمريكا و تحريم آن بر عليه ملت ايران 

 و از جمله خود نامردتان هم همه. ايد بوده
شكند  خوب مي دانيد تحريم كمر ملت را مي

ولي شما مامور و معذور هستيد و بايد طبق 
هميشه آب در  فرموده اربابتان عمل كنيد و

آسياب ارباب ريخته و تنور دشمني او با مردم 
هر وقت مي آييد مثال  .ايران را گرم كنيد

 برپايه افشاگري كنيد از روي عكسي هوايي و
پس ! زنيد، شما كه ماهواره نداريد آن حرف مي

هركسي   .عكس را چه كسي به شما مي دهد
داند تمام اين حرفها مال دشمنان است اما  مي

ژست  از زبان شما زده مي شود كه مثال
اپوزيسيون به خود مي گيريد و آنها هم 

نمي گوييم و  گويند ديديد اينها را فقط ما مي
البته فقط اسم ايراني را يدك (يك گروه ايراني 
ايرانيت نبرده و دشمن ترين  مي كشند، بويي از

واي  .گفته است) دشمن مردم ايران هستند
 كه شماكباده آن را –برشما كه در محكمه خلق 

چه عذري براي اين همه خيانت    –مي كشيد 
 داريد؟

 

كه عمري را در فرقه رجوي تلف با اين
كردم و با شيوه كار اين فرقه آشنا هستم ولي 
گاه، شاهد مواردي هستيم كه باورش بسا 

از جمله اين موارد، اقدامات و   .مشكل است
فشارهايي است كه اين روزها شاهد آن هستيم 
بر عليه جداشدگان و برخي افراد مستمري 

نصور داشتم مصاحبه م .بگير اعمال مي شود
از شنيدن باليي كه . براهويي را گوش مي كردم

 .اين فرقه بر سر او آورده است منقلب شدم
منصور براهويي مي گفت كه رفتم و به نفرات 

) رجوي در آلباني افراد دفتر فرقه(اين فرقه 
گفتم كه من مسكن ندارم و در خيابان مي 

كنيد اما هيچ ترتيب اثري  خوابم و به من كمك
واقعا دل هر  .لي هم تحقيرم كردندنداده و ك

كسي كه ذره اي انسانيت در وجودش باشد به 
هموطنش شب را در خيابان و  درد مي آيد كه

الي زباله ها بخوابد و مردم آلباني از سر ترحم 
انسانيت گاهي براي او غذايي تهيه كنند و  و

. شده است اين عمل براي اين فرد بارها تكرار
اگرمبارزه و مردم داري اين است تف برشما و 

البته از مردم گفتن و از مردم  .اين مبارزه شما
 مثل همان شعار] فرقه رجوي[دم زدن شما 

ضدامپرياليستي شماست كه پته اش ديگر زده 

 اردبيل استانمركز       اردبيل ستانامركز      

  خانمگشايي رجوي از يك  روايتي از عقده
   در نشست عمومي

  

     انجمن نجات مركز استان اردبيل-  سرابندي محمد عزيزي

  
به همين خاطر بيشتر از سايرين مورد توجه 

البته . خانواده ها و كشور عراق قرار گرفته بود
همه، رجوي جنايتكار به وي توجه بيشتر از 

داشت زيرا با افشاگري هايي كه اين شخص 
انجام مي داد خون رجوي را بيشتر به جوش 

  .ترش مي ساخت مي آورد و عصباني
روزانه شاهد اين بوديم كه بلندگوهاي 
زيادي در اطراف زندان مرگ اشرف نصب مي 
گرديد و صداها از هر چهار گوشه اشرف به 

يعني امكان نداشت كه جايي . گوش مي رسيد
  .برويم و صداي بلند گوها را نشنويم

در اين صداها، دو صدا بيشتر از همه مورد 
يكي صداي مادر دل سوخته اي به . توجه بود

نام ثريا عبدالهي بود كه طنين صدايش هنوز در 
مثال وقتي من براي نگهباني  . گوش هايم است

اين مادر تا مي رفتم، صدا و فريادهاي مظلومانه 

             بن استخوان آدم فرو رفته و جگر آدم را 
اما صداي دوم كه در عمق وجود .مي سوزاند

آدم فرو مي رفت صداي فرد مورد اشاره بود 
اين . كه من اسم او را در اين متن نمي آوردم

خانم با صحبت هايي كه مي كرد پرده از 
ماجراهاي رجوي بر مي داشت، كه بسيار 

  .ي بخش بودآگاه
علت نفوذ صحبت هاي اين خانم هم اين 
بود كه از داخل تشكيالت حرف مي زد و همه 
را متوجه موضوعاتي مي كرد كه از آن غافل 

از كثافت كاري هايي كه به نظر ما در . بوديم
فرقه وجود نداشت، ولي او با افشاي 
موضوعات مختلف پرده از حقايقي برمي 

 در داخل اردوگاه داشت كه براي تك تك افراد
اشرف تازه گي داشت؛ به ويژه از شخص 

  .مسعود رجوي
  

ماجراي هاي ننگين رجوي يكي دو تا 
نيست و هر زمان كه اراده كنيد قطعا به 
چيزهاي بسيار زيادي در رابطه با وي دسترسي 

  .خواهيد داشت
 به يكي از كارهاي كثيف رجوي بپردازم تا
  .شايد بيشتر و بهتر به اين چهره پليد پي ببريد

زماني كه خانواده ها به عراق آمده و پشت 
درهاي اشرف بست نشسته و خواهان ديدار با 
فرزندانشان بودند، چند تن از اعضاي سابق 
سازمان هم به كمك خانواده ها شتافته بودند 
تا بيشتر بتوانند صداي خانواده ها را به گوش 

  .رسانندجهانيان ب
در ميان اين افراد، فعاليت يكي از اعضاي 
سابق بيشتر از همه به چشم مي خورد و البته 

وي در يكي از نهادهاي رجوي . گيرايي داشت
ساخته تحت نام شوراي رهبري عضو بود و 
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همچنين تاكنون صدها نامه جداگانه از 
اي مقامات مختلف دولت جانب خانواده ها بر

 Ediآلباني از جمله نخست وزير ادي راما 

Rama فرستاده شده اما هيچ پاسخي به اين 
دولت . نامه ها و درخواست ها داده نشده است

آلباني به خواست مجاهدين خلق به اتباع ايراني 
ويزا نمي دهد لذا آنان نمي توانند خود در 

شان محل از طريق مراجع قضايي خواسته هاي
برخي از اعضاي مجاهدين  .را دنبال نمايند

اند  خلق اكنون از عضويت اين فرقه خارج شده
اما به دليل اينكه تحت حمايت دولت آلباني و 
كميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان 
قرار نمي گيرند و مدارك هويتي و اجازه كار و 
حقوق پناهندگي ندارند زير شديدترين 

هدف فرقه رجوي در . ستندفشارهاي مالي ه
همكاري با دولت آلباني اين است كه آنان وادار 

سران سازمان . به تبعيت از فرقه رجوي شوند
همچنين اين افراد و شهروندان و خبرنگاران 
آلباني كه به آنان ياري مي رسانند را تهديد به 
قتل نموده و عليه آنان جنگ رواني به راه 

اين افراد مشكالت انداخته و در مواردي براي 
با شروع همه گيري  .حقوقي ايجاد كرده اند
 نگراني خانواده ها 19-بيماري ناشي از كويد

نسبت به شرايط فرزندانشان به مراتب بيشتر 
خبرها حاكي است كه طي هفته . شده است

هاي اخير ده ها تن از اعضاي اين سازمان به 
دليل ابتال به اين بيماري جان خود را از دست 

زندگي گروهي و عدم دسترسي . داده اند
مسئولين بهداشت به داخل اردوگاه شرايط 

  .خطرناكي را فراهم آورده است
افكار عمومي آلباني، خصوصا ساكنان مانزه 
و دورس، نسبت به حضور يك سازمان 
تروريستي در خاك خود كه از عراق به دليل 
مغايرت فعاليت هاي آنان با امنيت ملي اين 

راج شده و اكنون در كشورشان دست كشور اخ
ها  بسياري از رسانه. باز دارد بسيار نگران هستند

و فعاالن حقوق بشري در آلباني نسبت به 

حضور اين فرقه تروريستي كه حتي اوليه ترين 
حقوق اعضاي خود را نيز زير پا مي گذارد 

طي اين مدت قتل هاي  .هشدار داده اند
دين خلق از مشكوكي در داخل اردوگاه مجاه

جمله كشته شدن مالك شراعي اتفاق افتاده كه 
متأسفانه پليس محلي از دنبال كردن تحقيقات 

همچنين اطالعاتي . باز نگاه داشته شده است
در دست است كه مجاهدين خلق در جرائم 
سازمانيافته در آلباني از جمله پولشويي و 
قاچاق انسان و سالح و مواد مخدر شركت 

ل قبل مصطفي محمدي و دو سا .دارند
همسرش، شهروندان كانادايي، براي ديدار با 
دخترشان سميه محمدي كه در اردوگاه 

آنان . مجاهدين خلق گرفتار است به تيرانا رفتند
مورد ضرب و شتم عناصر فرقه رجوي قرار 
گرفتند و متأسفانه نه تنها به شكايت آنان 
رسيدگي نشد بلكه از كشور اخراج شدند 

بازگشت و پيگيري موضوع از طريق وامكان 
كيس هاي احسان  .دستگاه قضايي را نيافتند

بيدي، مصطفي محمدي و مالك شراعي و ده 
ها مورد ديگر و قتل هاي مشكوكي كه بدون 
تحقيقات رها شدند بيش از هر چيز فساد 
دستگاه پليس و دستگاه قضايي و حتي دستگاه 

لباني رسانه اي اين كشور را نشان مي دهد كه آ
در حال حاضر به بهشت امن مجرمان و 
تروريست ها در خاك اروپا تبديل گرديده 

خواسته ما از شما به عنوان يك مقام .است
مسئول اروپايي اينست كه در ديدارهاي خود 
از مقامات دولت آلباني سؤال كنيد كه چه 
پاسخي براي خانواده هاي اعضاي گرفتار در 

چرا . اني دارنداردوگاه مجاهدين خلق در آلب
سازمان مجاهدين خلق بايد بتواند ارتباط 
اعضاي خود با دنياي خارج خصوصا خانواده 
هايشان را قطع كند؟ چرا آنان در اين اردوگاه 
حق خروج، حق ازدواج و تشكيل خانواده، و 

  حق زندگي فردي و شخصي را ندارند؟
  .بي صبرانه منتظر پاسخ شما هستم

  
  
  
  
  
  
  

مدير عامل انجمن نجات ايران نامه اي به 
  كميسر Ylva Johansson» ايلوا يوهانسون«

استار طرح امور داخلي اروپا نوشت و خو
موضوع نقض اوليه ترين حقوق انساني اعضا 
و جداشدگان توسط سازمان مجاهدين خلق 

- به گزارش پايگاه خبري .در آلباني گرديد
تحليلي فراق به نقل از انجمن نجات مركز 
تهران، متن نامه ابراهيم خدابنده كه روز جمعه 

 نوشته شده، به شرح زير 2021 فوريه 19
  :است

  وهانسونخانم ايلوا ي
   بلژيك–بروكسل  / كميسر امور داخلي اروپا
  با سالم و تقديم احترام

از جانب خانواده هاي دردمند اعضاي 
گرفتار در سازمان مجاهدين خلق در آلباني 
مايلم به اطالع شما برسانم كه اين سازمان، كه 
به صورت يك فرقه مخرب كنترل ذهن تحت 
ود، رهبري مسعود و مريم رجوي اداره مي ش

 به آلباني منتقل شد و در 2016در سال 
 Manzëاردوگاهي بسته و دورافتاده در مانزه 

  . مستقر گرديدDurrësدر استان دورس 
اعضاي فرقه رجوي بر اساس روابط 
دروني فرقه اي حق ارتباط با خانواده هاي 
خود را ندارند و برخي از مادران و پدران 

 وضعيت سالخورده آنان ده ها سال است كه از
عزيزان خود در سازمان مجاهدين خلق بي 

آنان نه تنها هيچ مالقاتي نداشته و . خبرند
صداي فرزندان خود را نشنيده اند بلكه حتي 

  .يك پيام از جانبشان دريافت نكرده اند
سال گذشته يك پويش طومار خطاب به 
دولت آلباني از جانب خانواده ها در سايت 

Change.orgكه ظرف چند  ترتيب داده شد 
 نفر از بستگان و 11250هفته توسط بيش از 

دوستان و آشنايان اعضاي مستقر در اردوگاه 
مجاهدين خلق در آلباني امضا گرديد كه 
خواهان فراهم شدن امكان ارتباط با اعضاي 

  .داخل اردوگاه و كسب خبر از آنان شدند
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 الملل بين

 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

تالش كرد كه اول زيرآب عضويت اين خانم 
وي گفت كه اصال . را در شوراي رهبري بزند

اين طوري نبوده است و او زماني كانديداي 
شوراي رهبري بوده كه بعدا هم توسط 

و از مسئولين باالترش صالحيتش رد شده 
كانديداتوري شوراي رهبري سازمان رجوي  

در آن نشست گفته . هم كنار گذاشته شده بود
نشد كه آن همه تحقيق كرده بودند تا دوازده 
نفر را انتخاب نمايند، چطور شد كه ناگهان اين 

مسعود رجوي  خانم رد صالحيت شده بود؟
در ادامه نشست و صحبت ها در خصوص آن 

خصوصي اين خانم خانم، برخي عكس هاي 
را در صفحات بزرگ وايت اسكرين سالن 

يعني اينجاي كار همه در . عمومي نشان داد
اين . صندلي هاي خودشان ميخ كوب شدند

تعجب از دو بابت بود؛ يكي مسعود رجوي كه 
خودش را اين قدر مقدس نشان مي داد، اين 
گونه برخورد كرد و ديگر اينكه اين كارش با 

يعني . مغايرت داشتعفت عمومي اصال 
رجوي عقده و كينه شخصي خودش را داشت 

وي عكس هاي خصوصي آن . برمال مي كرد
خانم را نشان داد تا بلكه از اوج عصبانيت 

او در افكار پليد خودش فكر . خودش بكاهد
بماند . مي كرد كه در حال قدرت نمايي است

كه بعدها من تحقيق كردم متوجه شدم كه آن 
  .به دست رجوي رسيده بودعكس ها چگونه 

شخصا خيلي از اين حركت رجوي جا 
به راستي از آن . خورده و ناراحت شده بودم

روز به بعد رجوي اگر ذره اي در ذهنم جا 
داشت ديگر به شدت از او منزجر و متنفر شده 

در ادامه نشست، افتضاح كاري رجوي . بودم
  .بس نبود

ه شوهر او را كه به لحاظ تشكيالتي در فرق
طالق گرفته بود را نيز به پاي بلندگو كشاند و 

  .از او سواالتي در رابطه با آن خانم كرد
شوهر هم كه اصال نمي دانست دارد چه 
مي گويد، چرت و پرت هاي رجوي پسند 
تحويل داد تا بلكه رجوي دست از سر او 
بردارد و بعد از اينكه رجوي اجازه داد وي به 

  .روي صندلي خودش باز گشت
له، رجوي اين گونه با مخالف خودش ب

برخورد كرد، در واقع ترور شخصيت بود كه 
  .بدتر از ترور فيزيكي محسوب مي شود

اين عملكرد رجوي بيشتر ثابت كرد كه 
حرف هاي آن خانم عين واقعيت بودند و 

در حقيقت . رجوي در مقابل وي كم آورده بود
آن خانم  با ايثاري كه كرد و به پشت درب 

اشرف آمده بود در حال  فداكاري و هاي 
در اين مورد مطلقا هيچ گونه . انسانيت بود

تمام كساني كه . شك و ترديدي نبوده و نيست
دراين سال ها از فرقه جدا شده اند شاهد اين 
  .ماجرايي كه خدمت شما عرض كردم بودند

باشد تا روزي كه تاريخ درباره عملكردهاي 
فعال كه . كنداين تروريست جنايتكار قضاوت 

از ترس جانش در سوراخ موشي خزيده و 
  .جرات بيرون آمدن ندارد

علت نافذ بودن حرفهايش هم ناشي از 
زماني بود كه وي مدتي در شوراي رهبري 

رجوي روي اين شورا . سازمان رجوي بود
در اساس اين . خيلي سرمايه گذاري كرده بود

شورا به قول خود رجوي جانشينان رجوي 
به خصوص در زماني كه . محسوب مي شدند

مسعود رجوي خودش را مخفي كرده بود 
كساني نياز بود تا خط و خطوط او را پيش 
ببرند و بقيه هم از اعضاي شوراي رهبري 

به نظرم رجوي در . حرف شنوي داشته باشند
اين رابطه خوب پيش رفته بود زيرا اين افراد 
كه همگي از زنان حاضر در سازمان بودند 

  . بودتشكيل شده
اين خانم هم كه از او در اين مطلب ياد 

از اين خانم زماني . كنم جزو همين زنان بود مي
كه در فرقه بود حرف شنوي وجود داشت و 
مثل ساير زنان عضو شوراي رهبري نيز داراي 
مسئوليت مهمي بود، تا كه بعدها به خاطر آزار 
واذيت هاي رجوي از فرقه و اردوگاه مرگ 

 خودش را نجات داد؛ يعني اشرف گريخته و
فرار وي يكي از كارهاي بسيار محير العقول 

  .محسوب مي گرديد
رجوي از بابت افشاگري هاي اين خانم به 

دنبال راهي براي تخليه . شدت خشمگين بود
زهر خود بود تا كينه و نفرتش را نشان بدهد، 
ولي خوشبختانه توان آن را نداشت كه به 

 كرده و از دستش صورت فيزيكي وي را ترور
روزي در يك نشستي كه به . راحت گردد

صورت عمومي برگزار گرديد، مسعود رجوي 
دست به يك كار عجيب زد كه فكر كنم همه 

  .فيوز پرانده بودند
نشست عمومي بود و زن و مرد و پير و 

رجوي حضور نداشت و . جوان حضور داشتند
نشست را از طريق ويدئو كنفرانس اداره 

وي در خصوص جنگ سياسي كه در . كرد مي
اطراف اردوگاه اشرف وجود داشت صحبت 
مي كرد؛ تحليل اوضاع وخامت باري كه بر سر 

هايش  وي در ميان حرف .فرقه اش آمده بود
شروع به عقده گشايي و كينه ورزي به خانمي 
كرد كه زماني يكي از اعضاي شوراي رهبري 

 چه البته همه مي دانستند كه او راجع به. بود
كسي حرف مي زند زيرا او با اسم مشخص 

رجوي به شدت  .وي را خطاب قرار داده بود
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همچنين تاكنون صدها نامه جداگانه از 
اي مقامات مختلف دولت جانب خانواده ها بر

 Ediآلباني از جمله نخست وزير ادي راما 

Rama فرستاده شده اما هيچ پاسخي به اين 
دولت . نامه ها و درخواست ها داده نشده است

آلباني به خواست مجاهدين خلق به اتباع ايراني 
ويزا نمي دهد لذا آنان نمي توانند خود در 

شان محل از طريق مراجع قضايي خواسته هاي
برخي از اعضاي مجاهدين  .را دنبال نمايند

اند  خلق اكنون از عضويت اين فرقه خارج شده
اما به دليل اينكه تحت حمايت دولت آلباني و 
كميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان 
قرار نمي گيرند و مدارك هويتي و اجازه كار و 
حقوق پناهندگي ندارند زير شديدترين 

هدف فرقه رجوي در . ستندفشارهاي مالي ه
همكاري با دولت آلباني اين است كه آنان وادار 

سران سازمان . به تبعيت از فرقه رجوي شوند
همچنين اين افراد و شهروندان و خبرنگاران 
آلباني كه به آنان ياري مي رسانند را تهديد به 
قتل نموده و عليه آنان جنگ رواني به راه 

اين افراد مشكالت انداخته و در مواردي براي 
با شروع همه گيري  .حقوقي ايجاد كرده اند
 نگراني خانواده ها 19-بيماري ناشي از كويد

نسبت به شرايط فرزندانشان به مراتب بيشتر 
خبرها حاكي است كه طي هفته . شده است

هاي اخير ده ها تن از اعضاي اين سازمان به 
دليل ابتال به اين بيماري جان خود را از دست 

زندگي گروهي و عدم دسترسي . داده اند
مسئولين بهداشت به داخل اردوگاه شرايط 

  .خطرناكي را فراهم آورده است
افكار عمومي آلباني، خصوصا ساكنان مانزه 
و دورس، نسبت به حضور يك سازمان 
تروريستي در خاك خود كه از عراق به دليل 
مغايرت فعاليت هاي آنان با امنيت ملي اين 

راج شده و اكنون در كشورشان دست كشور اخ
ها  بسياري از رسانه. باز دارد بسيار نگران هستند

و فعاالن حقوق بشري در آلباني نسبت به 

حضور اين فرقه تروريستي كه حتي اوليه ترين 
حقوق اعضاي خود را نيز زير پا مي گذارد 

طي اين مدت قتل هاي  .هشدار داده اند
دين خلق از مشكوكي در داخل اردوگاه مجاه

جمله كشته شدن مالك شراعي اتفاق افتاده كه 
متأسفانه پليس محلي از دنبال كردن تحقيقات 

همچنين اطالعاتي . باز نگاه داشته شده است
در دست است كه مجاهدين خلق در جرائم 
سازمانيافته در آلباني از جمله پولشويي و 
قاچاق انسان و سالح و مواد مخدر شركت 

ل قبل مصطفي محمدي و دو سا .دارند
همسرش، شهروندان كانادايي، براي ديدار با 
دخترشان سميه محمدي كه در اردوگاه 

آنان . مجاهدين خلق گرفتار است به تيرانا رفتند
مورد ضرب و شتم عناصر فرقه رجوي قرار 
گرفتند و متأسفانه نه تنها به شكايت آنان 
رسيدگي نشد بلكه از كشور اخراج شدند 

بازگشت و پيگيري موضوع از طريق وامكان 
كيس هاي احسان  .دستگاه قضايي را نيافتند

بيدي، مصطفي محمدي و مالك شراعي و ده 
ها مورد ديگر و قتل هاي مشكوكي كه بدون 
تحقيقات رها شدند بيش از هر چيز فساد 
دستگاه پليس و دستگاه قضايي و حتي دستگاه 

لباني رسانه اي اين كشور را نشان مي دهد كه آ
در حال حاضر به بهشت امن مجرمان و 
تروريست ها در خاك اروپا تبديل گرديده 

خواسته ما از شما به عنوان يك مقام .است
مسئول اروپايي اينست كه در ديدارهاي خود 
از مقامات دولت آلباني سؤال كنيد كه چه 
پاسخي براي خانواده هاي اعضاي گرفتار در 

چرا . اني دارنداردوگاه مجاهدين خلق در آلب
سازمان مجاهدين خلق بايد بتواند ارتباط 
اعضاي خود با دنياي خارج خصوصا خانواده 
هايشان را قطع كند؟ چرا آنان در اين اردوگاه 
حق خروج، حق ازدواج و تشكيل خانواده، و 

  حق زندگي فردي و شخصي را ندارند؟
  .بي صبرانه منتظر پاسخ شما هستم

  
  
  
  
  
  
  

مدير عامل انجمن نجات ايران نامه اي به 
  كميسر Ylva Johansson» ايلوا يوهانسون«

استار طرح امور داخلي اروپا نوشت و خو
موضوع نقض اوليه ترين حقوق انساني اعضا 
و جداشدگان توسط سازمان مجاهدين خلق 

- به گزارش پايگاه خبري .در آلباني گرديد
تحليلي فراق به نقل از انجمن نجات مركز 
تهران، متن نامه ابراهيم خدابنده كه روز جمعه 

 نوشته شده، به شرح زير 2021 فوريه 19
  :است

  وهانسونخانم ايلوا ي
   بلژيك–بروكسل  / كميسر امور داخلي اروپا
  با سالم و تقديم احترام

از جانب خانواده هاي دردمند اعضاي 
گرفتار در سازمان مجاهدين خلق در آلباني 
مايلم به اطالع شما برسانم كه اين سازمان، كه 
به صورت يك فرقه مخرب كنترل ذهن تحت 
ود، رهبري مسعود و مريم رجوي اداره مي ش

 به آلباني منتقل شد و در 2016در سال 
 Manzëاردوگاهي بسته و دورافتاده در مانزه 

  . مستقر گرديدDurrësدر استان دورس 
اعضاي فرقه رجوي بر اساس روابط 
دروني فرقه اي حق ارتباط با خانواده هاي 
خود را ندارند و برخي از مادران و پدران 

 وضعيت سالخورده آنان ده ها سال است كه از
عزيزان خود در سازمان مجاهدين خلق بي 

آنان نه تنها هيچ مالقاتي نداشته و . خبرند
صداي فرزندان خود را نشنيده اند بلكه حتي 

  .يك پيام از جانبشان دريافت نكرده اند
سال گذشته يك پويش طومار خطاب به 
دولت آلباني از جانب خانواده ها در سايت 

Change.orgكه ظرف چند  ترتيب داده شد 
 نفر از بستگان و 11250هفته توسط بيش از 

دوستان و آشنايان اعضاي مستقر در اردوگاه 
مجاهدين خلق در آلباني امضا گرديد كه 
خواهان فراهم شدن امكان ارتباط با اعضاي 
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تالش كرد كه اول زيرآب عضويت اين خانم 
وي گفت كه اصال . را در شوراي رهبري بزند

اين طوري نبوده است و او زماني كانديداي 
شوراي رهبري بوده كه بعدا هم توسط 

و از مسئولين باالترش صالحيتش رد شده 
كانديداتوري شوراي رهبري سازمان رجوي  

در آن نشست گفته . هم كنار گذاشته شده بود
نشد كه آن همه تحقيق كرده بودند تا دوازده 
نفر را انتخاب نمايند، چطور شد كه ناگهان اين 

مسعود رجوي  خانم رد صالحيت شده بود؟
در ادامه نشست و صحبت ها در خصوص آن 

خصوصي اين خانم خانم، برخي عكس هاي 
را در صفحات بزرگ وايت اسكرين سالن 

يعني اينجاي كار همه در . عمومي نشان داد
اين . صندلي هاي خودشان ميخ كوب شدند

تعجب از دو بابت بود؛ يكي مسعود رجوي كه 
خودش را اين قدر مقدس نشان مي داد، اين 
گونه برخورد كرد و ديگر اينكه اين كارش با 

يعني . مغايرت داشتعفت عمومي اصال 
رجوي عقده و كينه شخصي خودش را داشت 

وي عكس هاي خصوصي آن . برمال مي كرد
خانم را نشان داد تا بلكه از اوج عصبانيت 

او در افكار پليد خودش فكر . خودش بكاهد
بماند . مي كرد كه در حال قدرت نمايي است

كه بعدها من تحقيق كردم متوجه شدم كه آن 
  .به دست رجوي رسيده بودعكس ها چگونه 

شخصا خيلي از اين حركت رجوي جا 
به راستي از آن . خورده و ناراحت شده بودم

روز به بعد رجوي اگر ذره اي در ذهنم جا 
داشت ديگر به شدت از او منزجر و متنفر شده 

در ادامه نشست، افتضاح كاري رجوي . بودم
  .بس نبود

ه شوهر او را كه به لحاظ تشكيالتي در فرق
طالق گرفته بود را نيز به پاي بلندگو كشاند و 

  .از او سواالتي در رابطه با آن خانم كرد
شوهر هم كه اصال نمي دانست دارد چه 
مي گويد، چرت و پرت هاي رجوي پسند 
تحويل داد تا بلكه رجوي دست از سر او 
بردارد و بعد از اينكه رجوي اجازه داد وي به 

  .روي صندلي خودش باز گشت
له، رجوي اين گونه با مخالف خودش ب

برخورد كرد، در واقع ترور شخصيت بود كه 
  .بدتر از ترور فيزيكي محسوب مي شود

اين عملكرد رجوي بيشتر ثابت كرد كه 
حرف هاي آن خانم عين واقعيت بودند و 

در حقيقت . رجوي در مقابل وي كم آورده بود
آن خانم  با ايثاري كه كرد و به پشت درب 

اشرف آمده بود در حال  فداكاري و هاي 
در اين مورد مطلقا هيچ گونه . انسانيت بود

تمام كساني كه . شك و ترديدي نبوده و نيست
دراين سال ها از فرقه جدا شده اند شاهد اين 
  .ماجرايي كه خدمت شما عرض كردم بودند

باشد تا روزي كه تاريخ درباره عملكردهاي 
فعال كه . كنداين تروريست جنايتكار قضاوت 

از ترس جانش در سوراخ موشي خزيده و 
  .جرات بيرون آمدن ندارد

علت نافذ بودن حرفهايش هم ناشي از 
زماني بود كه وي مدتي در شوراي رهبري 

رجوي روي اين شورا . سازمان رجوي بود
در اساس اين . خيلي سرمايه گذاري كرده بود

شورا به قول خود رجوي جانشينان رجوي 
به خصوص در زماني كه . محسوب مي شدند

مسعود رجوي خودش را مخفي كرده بود 
كساني نياز بود تا خط و خطوط او را پيش 
ببرند و بقيه هم از اعضاي شوراي رهبري 

به نظرم رجوي در . حرف شنوي داشته باشند
اين رابطه خوب پيش رفته بود زيرا اين افراد 
كه همگي از زنان حاضر در سازمان بودند 

  . بودتشكيل شده
اين خانم هم كه از او در اين مطلب ياد 

از اين خانم زماني . كنم جزو همين زنان بود مي
كه در فرقه بود حرف شنوي وجود داشت و 
مثل ساير زنان عضو شوراي رهبري نيز داراي 
مسئوليت مهمي بود، تا كه بعدها به خاطر آزار 
واذيت هاي رجوي از فرقه و اردوگاه مرگ 

 خودش را نجات داد؛ يعني اشرف گريخته و
فرار وي يكي از كارهاي بسيار محير العقول 

  .محسوب مي گرديد
رجوي از بابت افشاگري هاي اين خانم به 

دنبال راهي براي تخليه . شدت خشمگين بود
زهر خود بود تا كينه و نفرتش را نشان بدهد، 
ولي خوشبختانه توان آن را نداشت كه به 

 كرده و از دستش صورت فيزيكي وي را ترور
روزي در يك نشستي كه به . راحت گردد

صورت عمومي برگزار گرديد، مسعود رجوي 
دست به يك كار عجيب زد كه فكر كنم همه 

  .فيوز پرانده بودند
نشست عمومي بود و زن و مرد و پير و 

رجوي حضور نداشت و . جوان حضور داشتند
نشست را از طريق ويدئو كنفرانس اداره 

وي در خصوص جنگ سياسي كه در . كرد مي
اطراف اردوگاه اشرف وجود داشت صحبت 
مي كرد؛ تحليل اوضاع وخامت باري كه بر سر 

هايش  وي در ميان حرف .فرقه اش آمده بود
شروع به عقده گشايي و كينه ورزي به خانمي 
كرد كه زماني يكي از اعضاي شوراي رهبري 

 چه البته همه مي دانستند كه او راجع به. بود
كسي حرف مي زند زيرا او با اسم مشخص 

رجوي به شدت  .وي را خطاب قرار داده بود
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  پشت

  » اشرف «

ضد  شده است و مردم، خوب شما و اهداف
ملي و ضد مردميتان را شناخته اند و اين طور 

شده ايد كه مجبوريد  دم و تاريخ ايرانملعون مر
كه با كالن ترين دستمزدها، لمپن ترين افراد را 

كنيد و با خرج ميليون ها دالر مثال  استخدام
 يك عكسي از شما را در يك خياباني آويزان

كنند و بعد بگوييد كه مثال كانون هاي شورشي 
بايد به شما گفت  .زهي شرم! اين كار را كردند

ا بچسبيد كه باد نبردتان، سواري قاچ زين ر
البته بايد گفت كه عاقبت همه كساني  .پيشكش

كه ذره اي به اين فرقه اعتماد مي كنند و از آن 
 .فاصله نمي گيرند دير يا زود همين است

 30به هرحال وقتي كه اين فرقه با كسي كه 
در خدمت آن  سال از بهترين ساليان عمرش را
ار كرده اين گونه بوده و مثل برده برايش ك
 ايران چه خواهد كرد؟ برخورد مي كند با مردم

همان طلبكاري كه اعضاي اين فرقه از 
در به در بوده  مردم ايران دارند كه ما اين ساليان

و اگر روزي به ايران رسيديم مردم حق ندارند 
اگر چه من  مردم يعني چه؟ نظر بدهند و راي

ور با خودم شاهد بودم كه اعضاي بيچاره چط
مورچه وار وسيله  جان و دل كار كردند و

ولي مبارزه   آسايش بااليي ها را فراهم نمودند

فروشي و جاسوسي براي  شما همان وطن
آمريكا و اسرائيل است و گرنه براي مردم ايران 

مگر جز اين است كه هميشه  كرده ايد؟ چكار
حامي آمريكا و تحريم آن بر عليه ملت ايران 

 و از جمله خود نامردتان هم همه. ايد بوده
شكند  خوب مي دانيد تحريم كمر ملت را مي

ولي شما مامور و معذور هستيد و بايد طبق 
هميشه آب در  فرموده اربابتان عمل كنيد و

آسياب ارباب ريخته و تنور دشمني او با مردم 
هر وقت مي آييد مثال  .ايران را گرم كنيد

 برپايه افشاگري كنيد از روي عكسي هوايي و
پس ! زنيد، شما كه ماهواره نداريد آن حرف مي

هركسي   .عكس را چه كسي به شما مي دهد
داند تمام اين حرفها مال دشمنان است اما  مي

ژست  از زبان شما زده مي شود كه مثال
اپوزيسيون به خود مي گيريد و آنها هم 

نمي گوييم و  گويند ديديد اينها را فقط ما مي
البته فقط اسم ايراني را يدك (يك گروه ايراني 
ايرانيت نبرده و دشمن ترين  مي كشند، بويي از

واي  .گفته است) دشمن مردم ايران هستند
 كه شماكباده آن را –برشما كه در محكمه خلق 

چه عذري براي اين همه خيانت    –مي كشيد 
 داريد؟

 

كه عمري را در فرقه رجوي تلف با اين
كردم و با شيوه كار اين فرقه آشنا هستم ولي 
گاه، شاهد مواردي هستيم كه باورش بسا 

از جمله اين موارد، اقدامات و   .مشكل است
فشارهايي است كه اين روزها شاهد آن هستيم 
بر عليه جداشدگان و برخي افراد مستمري 

نصور داشتم مصاحبه م .بگير اعمال مي شود
از شنيدن باليي كه . براهويي را گوش مي كردم

 .اين فرقه بر سر او آورده است منقلب شدم
منصور براهويي مي گفت كه رفتم و به نفرات 

) رجوي در آلباني افراد دفتر فرقه(اين فرقه 
گفتم كه من مسكن ندارم و در خيابان مي 

كنيد اما هيچ ترتيب اثري  خوابم و به من كمك
واقعا دل هر  .لي هم تحقيرم كردندنداده و ك

كسي كه ذره اي انسانيت در وجودش باشد به 
هموطنش شب را در خيابان و  درد مي آيد كه

الي زباله ها بخوابد و مردم آلباني از سر ترحم 
انسانيت گاهي براي او غذايي تهيه كنند و  و

. شده است اين عمل براي اين فرد بارها تكرار
اگرمبارزه و مردم داري اين است تف برشما و 

البته از مردم گفتن و از مردم  .اين مبارزه شما
 مثل همان شعار] فرقه رجوي[دم زدن شما 

ضدامپرياليستي شماست كه پته اش ديگر زده 

 اردبيل استانمركز       اردبيل ستانامركز      

  خانمگشايي رجوي از يك  روايتي از عقده
   در نشست عمومي

  

     انجمن نجات مركز استان اردبيل-  سرابندي محمد عزيزي

  
به همين خاطر بيشتر از سايرين مورد توجه 

البته . خانواده ها و كشور عراق قرار گرفته بود
همه، رجوي جنايتكار به وي توجه بيشتر از 

داشت زيرا با افشاگري هايي كه اين شخص 
انجام مي داد خون رجوي را بيشتر به جوش 

  .ترش مي ساخت مي آورد و عصباني
روزانه شاهد اين بوديم كه بلندگوهاي 
زيادي در اطراف زندان مرگ اشرف نصب مي 
گرديد و صداها از هر چهار گوشه اشرف به 

يعني امكان نداشت كه جايي . گوش مي رسيد
  .برويم و صداي بلند گوها را نشنويم

در اين صداها، دو صدا بيشتر از همه مورد 
يكي صداي مادر دل سوخته اي به . توجه بود

نام ثريا عبدالهي بود كه طنين صدايش هنوز در 
مثال وقتي من براي نگهباني  . گوش هايم است

اين مادر تا مي رفتم، صدا و فريادهاي مظلومانه 

             بن استخوان آدم فرو رفته و جگر آدم را 
اما صداي دوم كه در عمق وجود .مي سوزاند

آدم فرو مي رفت صداي فرد مورد اشاره بود 
اين . كه من اسم او را در اين متن نمي آوردم

خانم با صحبت هايي كه مي كرد پرده از 
ماجراهاي رجوي بر مي داشت، كه بسيار 

  .ي بخش بودآگاه
علت نفوذ صحبت هاي اين خانم هم اين 
بود كه از داخل تشكيالت حرف مي زد و همه 
را متوجه موضوعاتي مي كرد كه از آن غافل 

از كثافت كاري هايي كه به نظر ما در . بوديم
فرقه وجود نداشت، ولي او با افشاي 
موضوعات مختلف پرده از حقايقي برمي 

 در داخل اردوگاه داشت كه براي تك تك افراد
اشرف تازه گي داشت؛ به ويژه از شخص 

  .مسعود رجوي
  

ماجراي هاي ننگين رجوي يكي دو تا 
نيست و هر زمان كه اراده كنيد قطعا به 
چيزهاي بسيار زيادي در رابطه با وي دسترسي 

  .خواهيد داشت
 به يكي از كارهاي كثيف رجوي بپردازم تا
  .شايد بيشتر و بهتر به اين چهره پليد پي ببريد

زماني كه خانواده ها به عراق آمده و پشت 
درهاي اشرف بست نشسته و خواهان ديدار با 
فرزندانشان بودند، چند تن از اعضاي سابق 
سازمان هم به كمك خانواده ها شتافته بودند 
تا بيشتر بتوانند صداي خانواده ها را به گوش 

  .رسانندجهانيان ب
در ميان اين افراد، فعاليت يكي از اعضاي 
سابق بيشتر از همه به چشم مي خورد و البته 

وي در يكي از نهادهاي رجوي . گيرايي داشت
ساخته تحت نام شوراي رهبري عضو بود و 
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اما كم كم چهره مخوف اين فرقه وحشتناك 
براي مردم، افكار عمومي و رسانه هاي آزاد در 

از همان روزي كه خانواده  .اين كشور رو شد
سميه محمدي وارد كشور آلباني شد كم كم 
استارت بدبيني مردم آلباني نسبت به جريان 

  .شدمنحرف رجوي زده 
خانواده دردكشيده محمدي كه از آن سوي 

به كشور آلباني جهت ديدار با ) كانادا(دنيا 
دخترشان رفته بودند نتوانستند با جگر گوشه 
شان ديدار كنند، در مقابل در انظار عمومي  
       توسط برخي عناصر فرقه رجوي مورد

مردم با . بي حرمتي و آزار و اذيت قرار گرفتند
حنه ها متناقض شده بودند، ديدن اين ص

دانستند كه حركت هاي مريم رجوي و  نمي
كادو هايش را باور كنند يا اينكه ضرب و شتم 

پدر و مادري كه به جز ديدن دخترشان 
  .خواسته ديگري نداشتند

كه به » مالك شراعي«حتي قتل بي رحمانه 
شدت شك برانگيز بود نيز مردم اين كشور را 

ا دولت اين كشور عناصر دچار ترديد كرد كه آي
  مطلوبي را در خود جاي داده است يا نه؟

سوالي كه مردم از خود و در محافل خودي 
مطرح مي كردند اين بود كه از كجا معلوم 
فرداي روزگار اين جماعت به ما هم حمله 

  نكنند و خون ما را زمين نريزند؟
از طرفي روشنگري هاي بسيار جامع و به 

اين فرقه مخوف نيز مزيد موقع رهاشده ها از 
بر علت شد تا مردم آلباني به نقطه اي رسيدند 
كه براي كفن و دفن اجساد فرقه رجوي به 

  .مخالفت برخيزند
  
  

  
  
  

طي روزهاي اخير برخي از اهالي منطقه 
مانز در آلباني به دفن مشكوك اجساد اين فرقه 

  .در قبرستان آنها اعتراض كردند
تحليلي فراق، اين - به گزارش پايگاه خبري

مخالفت ها با دفن اجساد تا جايي پيش رفت 
كه وزارت كشور آلباني به درخواست فرقه، 

زام جهت حفاظت از قبرها نيروي پليس اع
نمود، زيرا بيم آن داشتند كه مردم قبرهاي آنان 

  .را نبش كرده و اجساد را خارج كنند
برخي از مردم آلباني هم اعتقاد دارند كه 
اين اجساد پاك نيستند و نبايد در قبرستان هاي 

  .آنها دفن گردند
مردم كشور آلباني، روزهاي اولي كه اين 
 فرقه وارد كشورشان شده بود به خاطر عدم
آشنايي استقبال كرده و روي گشاده نشان دادند 
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 مي گردد كه با خانواده اش تماس به او ابالغ
فرد اول شوكه شده و بعد خيلي ذوق . بگيرد

شوك از اين بابت كه در . زده مي شود
تشكيالت تمام تالش بر اين است كه بحث 
خانواده را كسي مطرح نكند، تمام تالش بر 
اين است كه چيزي به اسم خانواده را همه 

اني فراموش نمايند ولي ناگهان فرد مي بيند كس
كه تا ديروز او را از خانواده منع مي كردند 
اكنون آمده و وي را به سمت تماس با خانواده 

بعد از موافقت فرد براي . سوق مي دهند
برقراري تماس، در قدم هاي بعدي وي متوجه 
مي شود كه داستان تماس و چرايي آن از چه 

تقريبا اكثر افراد موافق تماس . قرار است
وجه شدن نيت تماس، فرد پس از مت .هستند

مي فهمد كه هدف از تماس تلفني به خاطر 
ها نبوده  برطرف نمودن نارحتي ها و نگراني

بلكه مسائل سازماني و منافع رجوي در كار 
علي رغم اين موارد، فرد قبول مي كند . است

كه تماس بگيرد اما اين تماس با شروطي كه 
سران فرقه پيش او قرار مي دهند اجرا مي 

ضمن ضبط تماس مثال مي گويند كه . ودش
فرد بايد كوتاه صحبت كند، از دادن هر گونه 
اطالعات به خانواده از جمله مكان هاي 
سكونت، برنامه هاي روزانه در فرقه رجوي، 
اسامي افراد در تشكيالت، زيرا به دروغ به 
اعضا گفته مي شود كه تلفن خانواده اش شنود 

 اطالعاتي كه از آن طرف بايد هر .مي شود
براي . تواند از طريق خانواده به دست بياورد مي

اين كار سواالتي از قبل آماده شده است كه 
جلوي اعضا مي گذارند تا در ميان صحبت از 

  .خانواده بپرسد
  دريافت پول و منابع مالي

مرحله دوم و هدف از تماس به دست 
آوردن منابع مالي مي باشد ولي از آنجايي كه 

كثر خانواده ها آگاه شده اند فرقه با پول اكنون ا
هايي كه به دست مي آورد در راستاي اهداف 
ضد ميهني اقدام مي كند ديگر براي فرقه پول 

به همين خاطر عناصر فرقه، عضو . نمي فرستند
را ياد مي دهند كه بگويد دچار يك بيماري 
مثل سرطان شده و نياز شديد به كمك مالي 

اينجا است كه خانواده ها . دارد تا مداوا گردد
سرشان كاله رفته و در حالي كه به طريقي پول 
را به حساب واريز مي كنند اما يك ريال آن به 
دست فرزندشان نمي رسد و برعكس در 
راستاي اهداف شيطاني رجوي هزينه مي 

از اين رو است كه خانواده ها بايد بسيار . گردد
قه رجوي مراقب باشند تا مورد سوء استفاده فر

خانواده ها از فرصت پيش : نكته مهم .نگردند
آمده براي تماس استفاده كنند و با انواع روش 

  .ها نگذارند كه اين ارتباط ها قطع گردد
پيشنهاد ما بر اين است كه به دنبال تماس، 
خانواده در اسرع وقت با مسئول انجمن نجات 
در هر استان و يا همچنين با مسئول تشكل 

قربانيان فراموش شده فرقه رجوي مادران، 
تماس برقرار نمايد تا تجارب در اين زمينه به 

  .آنها منتقل گردد
  
 

با توجه به ترفندهاي به روز و فريبكارانه 
فرقه رجوي براي كالهبرداري، خانواده هاي 
اسيران اين فرقه بايد بسيار مراقب باشند تا 

  .مورد سوء استفاده قرار نگيرند
تحليلي فراق، در - به گزارش پايگاه خبري

خل فرقه رجوي سيستمي وجود دارد كه دا
جهت پيگيري دو مورد مشخص با خانواده ها 

  :تماس برقرار مي كنند
  اول، براي تخليه اطالعاتي

  دوم، براي دريافت پول و منابع مالي
در فرقه رجوي اين دو مورد هيچ وقت 

روش كار اين چنين است؛ . تعطيل نمي شوند
 شناختي از اطالعاتي كه از افراد مي گيرند و

نسبي كه از آنان به دست مي آورند اقدام به 
طراحي نقشه مي كنند تا بتوانند از موارد به 

  .دست آمده براي رجوي خدمت نمايند
  تخليه اطالعاتي

هدف از اين موضوع مشخص به دست 
آوردن اطالعات حياتي، كليدي و حساسي 
است كه ممكن است خانواده مورد تماس قرار 

مثل تحركات نظامي، .  باشدگرفته شده داشته
امنيتي، اطالعات اجتماعي اعم از تحركات در 
يك منطقه خاص و يا مكان مشخص، به 
دست آوردن اطالعاتي حول اعتراضات مردمي 
و نارضايتي هايي كه ممكن است به وجود 

هر تحركي كه شما احساس كنيد  .آمده باشند
بي اهميت است براي آنان اهميت دارد، هر 

 ممكن است در تلفن مورد صحبت خبري كه
قرار گيرد و از نظر ما بي اهميت است قطعا كه 
براي آنها اهميت دارد زيرا جمع آوري 
اطالعات يكي از مهمترين كارهاي روزانه در 
فرقه رجوي مي باشد كه از طريق منابع 
مختلف انجام مي گيرد اما هدف ما در اين 
مطلب متمركز شدن روي تماس هاي تلفني 

سران فرقه طي يك برنامه ريزي از پيش .تاس
تعيين شده و با استفاده از اطالعاتي كه هر فرد 
         از خودش در اختيار آنها قرار داده، تصميم 
مي گيرند كه با چه كسي و چگونه تماس 

براي نمونه به يك عضو فرقه  .ايجاد نمايند
مراجعه مي شود و از طريق مسئول تشكيالتي 

  ي اسيرانها به خانواده» وش شده فرقه رجويمادران، قربانيان فرام«هشدار تشكل 
  

   به بهانه بيماري باشيد مواظب اخاذي

 

ض مردم اعترا
آلباني به دفن 

  اجساد فرقه رجوي
  در قبرستان آنها

 

صفر - اصطالح فرقه با خودشان صفر
تشكيالتي نكردند اجازه مصاحبه و ديده شدن 

          اين محدوديت ها به اين جهت .ندارند
مي باشد كه اگر زماني يك نفر كه در سيماي 
فرقه مصاحبه نموده و ياد ديده شده اعالم 
جدايي كند، ديگر نمي توانند از فضاحت آن 
جلوگيري كنند و برايشان بسيار گران تمام 

با نگاهي كوتاه به سيماي فرقه به  .خواهد شد

 نفر 20روشني مي توان ديد كه تنها حدود 
 هميشه تصوير و سخنان آنها پخش هستند كه

مي شود و اين بدان معني مي باشد كه فرقه 
تروريستي رجوي به همه اعضا به جز سران 

اين است حقيقت فرقه اي كه  .اعتمادي ندارد
         حتي به اعضاي خود هم مشكوك بوده و 
مي خواهد با اين شيوه آنها را در يك 

  .چهارديواري كنترل نمايد
  
  
  

  
در حالي كه هم اكنون بيش از دو هزار نفر 
در فرقه رجوي حضور دارند اما سيماي اين 

 افراد مشخص و انگشت فرقهِ دجال هميشه با
  .شمار مصاحبه مي كند

تحليلي فراق،  - به گزارش پايگاه خبري
واحد اطالعات و امنيت فرقه رجوي هميشه 
در حال بررسي پرونده افراد حاضر بوده و تمام 
اعضايي كه مساله دار هستند يا اينكه به 

   عدم انتشار تصاوير و مصاحبهعلت

   از اعضاي عادي در سيماي فرقه رجوي
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 سوژه روز

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  

  
 

بايد نفر دو سال در !  نمي فرستيم عراق هم
اشرف در زندان بماند و بعد آن، نفر به جرم 
ورود غير قانوني به عراق تحويل زندان ابو 

غير قانوني غريب داده مي شود و جرم ورود 
به عراق هم هشت سال زندان هست و بعد 
دولت عراق تصميم مي گيرد نفر را به عنوان 
جاسوس محاكمه كند يا با زندانيان عراقي در 

           بدين شيوه رجوي  ».ايران تبادل كند
مي خواست از خروج و جدا شدن اعضا 

اما اخيرا بازگشت غالمعلي . جلوگيري كند
 خانواده، سران فرقه را وا ميرزايي به آغوش

داشته تا لگدي به قبر نداشته رجوي روح پليد 
مريم قجر و ديگر سران كه در نشست  .بزنند

دروني زمان صدام از قوانين فرقه گرايانه 
رجوي حمايت مي كردند و فرستادن اعضايي 
كه خواهان جدا شدن از فرقه رجوي بودند را 

 ياوه برخورد درست انقالبي مي ناميدند با
» ميرزايي«سرائي و سفسطه ادعا كردند كه رفتن 

به داخل ايران و نزد خانواده براي خوش 
 !خدمتي و همكاري با حكومت ايران مي باشد
مي گويند دروغگو كم حافظه است راست 

نمي گفت هر  مگر رجوي روح پليد . گفتند
كس مي خواهد از سازمان بريده و جدا شود 

خوب حال . تاده شودبايد به داخل ايران فرس
كه هر كس مسير زندگي خود را بعد از جدا 

مي كند و نزد  شدن از فرقه رجوي انتخاب
خانواده خود بر مي گردد باز چرا سران فرقه به 

جواب در  .سوزش جانسوز و جانكاه افتاده اند
سران فرقه مي ترسند با باز . يك كالم مي باشد

 شدن راه برگشت اعضاي جدا شده به  نزد
خانواده هاي خود اميدي در دل اعضاي اسير 

به وجود آيد و بدانند در » 3اشرف«در اسارتگاه 
صورت جدا شدن از فرقه رجوي مي توانند 

به همين .به وطن و نزد خانواده خود بر گردند
خاطر مريم قجر داعشي و ديگر سران فرقه با 
پرداخت رشوه هاي كالن به بعضي از مقامات 

جدا ي كنند مانع خروج اعضاي آلبانيايي سعي م
البته مريم قجر و سران  .شده از اين كشور شوند

فرقه رجوي با تمام تالش نخواهند توانست به 
انتخاب آزادِ مسير زندگي . اهداف پليد خود برسند

اعضاي جدا شده و به طور خاص رسيدن خبر 
زندگي آزاد جدا شده ها لرزه به استخوان هاي 

. مريم قجر داعشي مي اندازدرجوي مفقود القبر و 
شده هاي قه رجوي بدانند خانواده ها و جداسران فر

واقعي از فرقه رجوي تا آخرين نفس براي رهايي 
  .اعضاي اسير تالش خواهند كرد

  
  
  

  

  

 در نشست داخلي 72 رجوي در سال .كرد مي
خواستند جدا شوند  بعد از تهديد كساني كه مي

گفت، فرستادن كساني كه بريده و خواهان 
نزد » رومادي«جداشدن هستند به اردوگاه 

براي ما مسئله ) صدام ملعون(  صاحب خانه 
سياسي درست مي كند و لذا از اين به بعد 
كسي خواهان جدايي از سازمان باشد را به 

 رومادي نمي فرستيم، نفر بايد صبر كند اردوگاه
تا ما حكومت را سرنگون كنيم بعد آن نفر پي 

 رجوي درنشست هاي 74سال  !كارش برود
موسوم به حوض، رجوي قانون فرقه گرايانه و 
من در آوردي خود را به شيوه ديگر براي 
كساني كه مي خواستند از فرقه رجوي جدا 

واهان هر كس خ«: شوند ابالغ كرد و گفت
جدايي از سازمان هست مدتي در اردوگاه 
اشرف در زندان مي ماند تا اطالعات او بسوزد 
و بعد آن نفر را به مرز ايران و عراق برده و به 

 70داخل ايران مي فرستيم و نفر برود نزد 
 با 75سال  »!مليون خلق قهرمان زندگي بكند

برگشت مريم قجر داعشي از فرانسه به عراق، 
 نشست دروني قانون خود را باز رجوي در

از اين به بعد هر كس «: تغيير داد و گفت
بخواهد از سازمان جدا شود به مرز ايران و 

خود باز كرده و تصميم به جدا شدن خواهند 
به همين خاطر شخص مريم قجر . گرفت

داعشي و ديگر سران فرقه رجوي زماني كه در 
نام اشرف در عراق بودند تمام انرژي زندان بد

خود را گذاشته بودند تا مانع تماس و مالقات 
سران فرقه . خانواده ها با عزيزان خود شوند

رجوي با فرستادن چماقداران خود با سنگ 
پراني و فحاشي، ضرب و شتم خانواده ها و 
بستن درب مقر اشرف به روي خانواده ها مانع 

  .اي اسير شدندديدار خانواده ها با اعض
با اخراج فرقه رجوي از عراق و مستقر 
شدن فرقه رجوي در آلباني يك عده از اعضا 
توانستند از فرقه جدا شده و خودشان تصميم 
گرفتند در آلباني بمانند يا به كشور ديگر بروند 
و عده اي هم تصميم گرفتند از آلباني به وطن 

اما سران  .و نزد خانواده هاي خود برگردند
فرقه رجوي علي رغم درخواست خانواده ها 
براي مالقات با عزيرانشان با پرداخت 

هاي كالن به مقامات آلبانيايي و با  رشوه
سفارش مقامات آمريكا، اسرائيل و عربستان از 
 .دادن ويزا به ايراني ها جلوگيري كردند
وحشت سران فرقه رجوي از مالقات 

كه ها با عزيرانشان موضوعي است  خانواده
ساليان سال جد اشده ها، بر اساس تجربه خود 
مطرح مي كنند و سران فرقه رجوي هم بهتر از 
همه مي دانند اين موضوع باعث شده صدها 
نفر از فرقه رجوي در سال هاي گذشته جدا 

اما چرا سران فرقه رجوي از بازگشت  .شوند
جدا شده ها به نزد خانواده هاي خود به 

ائي و سفسطه مي افتند سوزش جانكاه، ياوه سر
زماني كه رجوي در  .جاي بحث دارد

هاي اهدايي صدام ملعون نشسست  اردوگاه
برگزار مي كرد يكي از موضوعات بحث جدا 

در آن زمان رجوي با . شدن اعضا از فرقه بود
بستن درب اشرف براي اعضايي كه خواهان 
تر  جدايي بودند شرايط را هر روز سخت

از » يغالمعلي ميرزاي«چند وقت پيش 
اعضاي جدا شده فرقه رجوي موفق شد بعد از 

  .سالها اسارت خانواده خود در ايران بر گردد
همان روزِ برگشت آقاي ميرزايي، سران 
فرقه رجوي وحشت خود از خانواده ها را در 

اي كه از شياد خانه شوراي دست ساز  اطالعيه
در . رجوي صادر شده بود به نمايش گذاشتند

ست ساز فرقه رجوي كه به اطالعيه شوراي د
جهت بازگشت وي صادر شده بود بعد از كلي 
ياوه سرايي و سفسطه به يك نكته اساسي نا 

غالمعلي «: خواسته اعتراف كردند و نوشته اند
 در ارتباط با زن و پسرش 96ميرزايي در سال 

  »!در ايران قرار گرفت و بريد
سران فرقه رجوي خاص مريم قجر بهتر از 

نند در صورتي كه اعضاي نگون همه مي دا
بخت بتوانند با خانواده و دنياي آزاد تماس 
داشته باشند در اولين فرصت زنجيرهاي 
اسارت ذهني و جسمي را از دست و پاي 

  
  ها به نزد خانواده وحشت دارد؟ چرا فرقه رجوي از بازگشت جداشده

  ها ندگيِ آزاد جداشدهز
  اندازد  مياستخوان رجويلرزه به 

   پاريس- محمد رزاقي
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 سوژه روز

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  

  
 

بايد نفر دو سال در !  نمي فرستيم عراق هم
اشرف در زندان بماند و بعد آن، نفر به جرم 
ورود غير قانوني به عراق تحويل زندان ابو 

غير قانوني غريب داده مي شود و جرم ورود 
به عراق هم هشت سال زندان هست و بعد 
دولت عراق تصميم مي گيرد نفر را به عنوان 
جاسوس محاكمه كند يا با زندانيان عراقي در 

           بدين شيوه رجوي  ».ايران تبادل كند
مي خواست از خروج و جدا شدن اعضا 

اما اخيرا بازگشت غالمعلي . جلوگيري كند
 خانواده، سران فرقه را وا ميرزايي به آغوش

داشته تا لگدي به قبر نداشته رجوي روح پليد 
مريم قجر و ديگر سران كه در نشست  .بزنند

دروني زمان صدام از قوانين فرقه گرايانه 
رجوي حمايت مي كردند و فرستادن اعضايي 
كه خواهان جدا شدن از فرقه رجوي بودند را 

 ياوه برخورد درست انقالبي مي ناميدند با
» ميرزايي«سرائي و سفسطه ادعا كردند كه رفتن 

به داخل ايران و نزد خانواده براي خوش 
 !خدمتي و همكاري با حكومت ايران مي باشد
مي گويند دروغگو كم حافظه است راست 

نمي گفت هر  مگر رجوي روح پليد . گفتند
كس مي خواهد از سازمان بريده و جدا شود 

خوب حال . تاده شودبايد به داخل ايران فرس
كه هر كس مسير زندگي خود را بعد از جدا 

مي كند و نزد  شدن از فرقه رجوي انتخاب
خانواده خود بر مي گردد باز چرا سران فرقه به 

جواب در  .سوزش جانسوز و جانكاه افتاده اند
سران فرقه مي ترسند با باز . يك كالم مي باشد

 شدن راه برگشت اعضاي جدا شده به  نزد
خانواده هاي خود اميدي در دل اعضاي اسير 

به وجود آيد و بدانند در » 3اشرف«در اسارتگاه 
صورت جدا شدن از فرقه رجوي مي توانند 

به همين .به وطن و نزد خانواده خود بر گردند
خاطر مريم قجر داعشي و ديگر سران فرقه با 
پرداخت رشوه هاي كالن به بعضي از مقامات 

جدا ي كنند مانع خروج اعضاي آلبانيايي سعي م
البته مريم قجر و سران  .شده از اين كشور شوند

فرقه رجوي با تمام تالش نخواهند توانست به 
انتخاب آزادِ مسير زندگي . اهداف پليد خود برسند

اعضاي جدا شده و به طور خاص رسيدن خبر 
زندگي آزاد جدا شده ها لرزه به استخوان هاي 

. مريم قجر داعشي مي اندازدرجوي مفقود القبر و 
شده هاي قه رجوي بدانند خانواده ها و جداسران فر

واقعي از فرقه رجوي تا آخرين نفس براي رهايي 
  .اعضاي اسير تالش خواهند كرد

  
  
  

  

  

 در نشست داخلي 72 رجوي در سال .كرد مي
خواستند جدا شوند  بعد از تهديد كساني كه مي

گفت، فرستادن كساني كه بريده و خواهان 
نزد » رومادي«جداشدن هستند به اردوگاه 

براي ما مسئله ) صدام ملعون(  صاحب خانه 
سياسي درست مي كند و لذا از اين به بعد 
كسي خواهان جدايي از سازمان باشد را به 

 رومادي نمي فرستيم، نفر بايد صبر كند اردوگاه
تا ما حكومت را سرنگون كنيم بعد آن نفر پي 

 رجوي درنشست هاي 74سال  !كارش برود
موسوم به حوض، رجوي قانون فرقه گرايانه و 
من در آوردي خود را به شيوه ديگر براي 
كساني كه مي خواستند از فرقه رجوي جدا 

واهان هر كس خ«: شوند ابالغ كرد و گفت
جدايي از سازمان هست مدتي در اردوگاه 
اشرف در زندان مي ماند تا اطالعات او بسوزد 
و بعد آن نفر را به مرز ايران و عراق برده و به 

 70داخل ايران مي فرستيم و نفر برود نزد 
 با 75سال  »!مليون خلق قهرمان زندگي بكند

برگشت مريم قجر داعشي از فرانسه به عراق، 
 نشست دروني قانون خود را باز رجوي در

از اين به بعد هر كس «: تغيير داد و گفت
بخواهد از سازمان جدا شود به مرز ايران و 

خود باز كرده و تصميم به جدا شدن خواهند 
به همين خاطر شخص مريم قجر . گرفت

داعشي و ديگر سران فرقه رجوي زماني كه در 
نام اشرف در عراق بودند تمام انرژي زندان بد

خود را گذاشته بودند تا مانع تماس و مالقات 
سران فرقه . خانواده ها با عزيزان خود شوند

رجوي با فرستادن چماقداران خود با سنگ 
پراني و فحاشي، ضرب و شتم خانواده ها و 
بستن درب مقر اشرف به روي خانواده ها مانع 

  .اي اسير شدندديدار خانواده ها با اعض
با اخراج فرقه رجوي از عراق و مستقر 
شدن فرقه رجوي در آلباني يك عده از اعضا 
توانستند از فرقه جدا شده و خودشان تصميم 
گرفتند در آلباني بمانند يا به كشور ديگر بروند 
و عده اي هم تصميم گرفتند از آلباني به وطن 

اما سران  .و نزد خانواده هاي خود برگردند
فرقه رجوي علي رغم درخواست خانواده ها 
براي مالقات با عزيرانشان با پرداخت 

هاي كالن به مقامات آلبانيايي و با  رشوه
سفارش مقامات آمريكا، اسرائيل و عربستان از 
 .دادن ويزا به ايراني ها جلوگيري كردند
وحشت سران فرقه رجوي از مالقات 

كه ها با عزيرانشان موضوعي است  خانواده
ساليان سال جد اشده ها، بر اساس تجربه خود 
مطرح مي كنند و سران فرقه رجوي هم بهتر از 
همه مي دانند اين موضوع باعث شده صدها 
نفر از فرقه رجوي در سال هاي گذشته جدا 

اما چرا سران فرقه رجوي از بازگشت  .شوند
جدا شده ها به نزد خانواده هاي خود به 

ائي و سفسطه مي افتند سوزش جانكاه، ياوه سر
زماني كه رجوي در  .جاي بحث دارد

هاي اهدايي صدام ملعون نشسست  اردوگاه
برگزار مي كرد يكي از موضوعات بحث جدا 

در آن زمان رجوي با . شدن اعضا از فرقه بود
بستن درب اشرف براي اعضايي كه خواهان 
تر  جدايي بودند شرايط را هر روز سخت

از » يغالمعلي ميرزاي«چند وقت پيش 
اعضاي جدا شده فرقه رجوي موفق شد بعد از 

  .سالها اسارت خانواده خود در ايران بر گردد
همان روزِ برگشت آقاي ميرزايي، سران 
فرقه رجوي وحشت خود از خانواده ها را در 

اي كه از شياد خانه شوراي دست ساز  اطالعيه
در . رجوي صادر شده بود به نمايش گذاشتند

ست ساز فرقه رجوي كه به اطالعيه شوراي د
جهت بازگشت وي صادر شده بود بعد از كلي 
ياوه سرايي و سفسطه به يك نكته اساسي نا 

غالمعلي «: خواسته اعتراف كردند و نوشته اند
 در ارتباط با زن و پسرش 96ميرزايي در سال 

  »!در ايران قرار گرفت و بريد
سران فرقه رجوي خاص مريم قجر بهتر از 

نند در صورتي كه اعضاي نگون همه مي دا
بخت بتوانند با خانواده و دنياي آزاد تماس 
داشته باشند در اولين فرصت زنجيرهاي 
اسارت ذهني و جسمي را از دست و پاي 

  
  ها به نزد خانواده وحشت دارد؟ چرا فرقه رجوي از بازگشت جداشده

  ها ندگيِ آزاد جداشدهز
  اندازد  مياستخوان رجويلرزه به 

   پاريس- محمد رزاقي
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اما كم كم چهره مخوف اين فرقه وحشتناك 
براي مردم، افكار عمومي و رسانه هاي آزاد در 

از همان روزي كه خانواده  .اين كشور رو شد
سميه محمدي وارد كشور آلباني شد كم كم 
استارت بدبيني مردم آلباني نسبت به جريان 

  .شدمنحرف رجوي زده 
خانواده دردكشيده محمدي كه از آن سوي 

به كشور آلباني جهت ديدار با ) كانادا(دنيا 
دخترشان رفته بودند نتوانستند با جگر گوشه 
شان ديدار كنند، در مقابل در انظار عمومي  
       توسط برخي عناصر فرقه رجوي مورد

مردم با . بي حرمتي و آزار و اذيت قرار گرفتند
حنه ها متناقض شده بودند، ديدن اين ص

دانستند كه حركت هاي مريم رجوي و  نمي
كادو هايش را باور كنند يا اينكه ضرب و شتم 

پدر و مادري كه به جز ديدن دخترشان 
  .خواسته ديگري نداشتند

كه به » مالك شراعي«حتي قتل بي رحمانه 
شدت شك برانگيز بود نيز مردم اين كشور را 

ا دولت اين كشور عناصر دچار ترديد كرد كه آي
  مطلوبي را در خود جاي داده است يا نه؟

سوالي كه مردم از خود و در محافل خودي 
مطرح مي كردند اين بود كه از كجا معلوم 
فرداي روزگار اين جماعت به ما هم حمله 

  نكنند و خون ما را زمين نريزند؟
از طرفي روشنگري هاي بسيار جامع و به 

اين فرقه مخوف نيز مزيد موقع رهاشده ها از 
بر علت شد تا مردم آلباني به نقطه اي رسيدند 
كه براي كفن و دفن اجساد فرقه رجوي به 

  .مخالفت برخيزند
  
  

  
  
  

طي روزهاي اخير برخي از اهالي منطقه 
مانز در آلباني به دفن مشكوك اجساد اين فرقه 

  .در قبرستان آنها اعتراض كردند
تحليلي فراق، اين - به گزارش پايگاه خبري

مخالفت ها با دفن اجساد تا جايي پيش رفت 
كه وزارت كشور آلباني به درخواست فرقه، 

زام جهت حفاظت از قبرها نيروي پليس اع
نمود، زيرا بيم آن داشتند كه مردم قبرهاي آنان 

  .را نبش كرده و اجساد را خارج كنند
برخي از مردم آلباني هم اعتقاد دارند كه 
اين اجساد پاك نيستند و نبايد در قبرستان هاي 

  .آنها دفن گردند
مردم كشور آلباني، روزهاي اولي كه اين 
 فرقه وارد كشورشان شده بود به خاطر عدم
آشنايي استقبال كرده و روي گشاده نشان دادند 
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 مي گردد كه با خانواده اش تماس به او ابالغ
فرد اول شوكه شده و بعد خيلي ذوق . بگيرد

شوك از اين بابت كه در . زده مي شود
تشكيالت تمام تالش بر اين است كه بحث 
خانواده را كسي مطرح نكند، تمام تالش بر 
اين است كه چيزي به اسم خانواده را همه 

اني فراموش نمايند ولي ناگهان فرد مي بيند كس
كه تا ديروز او را از خانواده منع مي كردند 
اكنون آمده و وي را به سمت تماس با خانواده 

بعد از موافقت فرد براي . سوق مي دهند
برقراري تماس، در قدم هاي بعدي وي متوجه 
مي شود كه داستان تماس و چرايي آن از چه 

تقريبا اكثر افراد موافق تماس . قرار است
وجه شدن نيت تماس، فرد پس از مت .هستند

مي فهمد كه هدف از تماس تلفني به خاطر 
ها نبوده  برطرف نمودن نارحتي ها و نگراني

بلكه مسائل سازماني و منافع رجوي در كار 
علي رغم اين موارد، فرد قبول مي كند . است

كه تماس بگيرد اما اين تماس با شروطي كه 
سران فرقه پيش او قرار مي دهند اجرا مي 

ضمن ضبط تماس مثال مي گويند كه . ودش
فرد بايد كوتاه صحبت كند، از دادن هر گونه 
اطالعات به خانواده از جمله مكان هاي 
سكونت، برنامه هاي روزانه در فرقه رجوي، 
اسامي افراد در تشكيالت، زيرا به دروغ به 
اعضا گفته مي شود كه تلفن خانواده اش شنود 

 اطالعاتي كه از آن طرف بايد هر .مي شود
براي . تواند از طريق خانواده به دست بياورد مي

اين كار سواالتي از قبل آماده شده است كه 
جلوي اعضا مي گذارند تا در ميان صحبت از 

  .خانواده بپرسد
  دريافت پول و منابع مالي

مرحله دوم و هدف از تماس به دست 
آوردن منابع مالي مي باشد ولي از آنجايي كه 

كثر خانواده ها آگاه شده اند فرقه با پول اكنون ا
هايي كه به دست مي آورد در راستاي اهداف 
ضد ميهني اقدام مي كند ديگر براي فرقه پول 

به همين خاطر عناصر فرقه، عضو . نمي فرستند
را ياد مي دهند كه بگويد دچار يك بيماري 
مثل سرطان شده و نياز شديد به كمك مالي 

اينجا است كه خانواده ها . دارد تا مداوا گردد
سرشان كاله رفته و در حالي كه به طريقي پول 
را به حساب واريز مي كنند اما يك ريال آن به 
دست فرزندشان نمي رسد و برعكس در 
راستاي اهداف شيطاني رجوي هزينه مي 

از اين رو است كه خانواده ها بايد بسيار . گردد
قه رجوي مراقب باشند تا مورد سوء استفاده فر

خانواده ها از فرصت پيش : نكته مهم .نگردند
آمده براي تماس استفاده كنند و با انواع روش 

  .ها نگذارند كه اين ارتباط ها قطع گردد
پيشنهاد ما بر اين است كه به دنبال تماس، 
خانواده در اسرع وقت با مسئول انجمن نجات 
در هر استان و يا همچنين با مسئول تشكل 

قربانيان فراموش شده فرقه رجوي مادران، 
تماس برقرار نمايد تا تجارب در اين زمينه به 

  .آنها منتقل گردد
  
 

با توجه به ترفندهاي به روز و فريبكارانه 
فرقه رجوي براي كالهبرداري، خانواده هاي 
اسيران اين فرقه بايد بسيار مراقب باشند تا 

  .مورد سوء استفاده قرار نگيرند
تحليلي فراق، در - به گزارش پايگاه خبري

خل فرقه رجوي سيستمي وجود دارد كه دا
جهت پيگيري دو مورد مشخص با خانواده ها 

  :تماس برقرار مي كنند
  اول، براي تخليه اطالعاتي

  دوم، براي دريافت پول و منابع مالي
در فرقه رجوي اين دو مورد هيچ وقت 

روش كار اين چنين است؛ . تعطيل نمي شوند
 شناختي از اطالعاتي كه از افراد مي گيرند و

نسبي كه از آنان به دست مي آورند اقدام به 
طراحي نقشه مي كنند تا بتوانند از موارد به 

  .دست آمده براي رجوي خدمت نمايند
  تخليه اطالعاتي

هدف از اين موضوع مشخص به دست 
آوردن اطالعات حياتي، كليدي و حساسي 
است كه ممكن است خانواده مورد تماس قرار 

مثل تحركات نظامي، .  باشدگرفته شده داشته
امنيتي، اطالعات اجتماعي اعم از تحركات در 
يك منطقه خاص و يا مكان مشخص، به 
دست آوردن اطالعاتي حول اعتراضات مردمي 
و نارضايتي هايي كه ممكن است به وجود 

هر تحركي كه شما احساس كنيد  .آمده باشند
بي اهميت است براي آنان اهميت دارد، هر 

 ممكن است در تلفن مورد صحبت خبري كه
قرار گيرد و از نظر ما بي اهميت است قطعا كه 
براي آنها اهميت دارد زيرا جمع آوري 
اطالعات يكي از مهمترين كارهاي روزانه در 
فرقه رجوي مي باشد كه از طريق منابع 
مختلف انجام مي گيرد اما هدف ما در اين 
مطلب متمركز شدن روي تماس هاي تلفني 

سران فرقه طي يك برنامه ريزي از پيش .تاس
تعيين شده و با استفاده از اطالعاتي كه هر فرد 
         از خودش در اختيار آنها قرار داده، تصميم 
مي گيرند كه با چه كسي و چگونه تماس 

براي نمونه به يك عضو فرقه  .ايجاد نمايند
مراجعه مي شود و از طريق مسئول تشكيالتي 

  ي اسيرانها به خانواده» وش شده فرقه رجويمادران، قربانيان فرام«هشدار تشكل 
  

   به بهانه بيماري باشيد مواظب اخاذي

 

ض مردم اعترا
آلباني به دفن 

  اجساد فرقه رجوي
  در قبرستان آنها

 

صفر - اصطالح فرقه با خودشان صفر
تشكيالتي نكردند اجازه مصاحبه و ديده شدن 

          اين محدوديت ها به اين جهت .ندارند
مي باشد كه اگر زماني يك نفر كه در سيماي 
فرقه مصاحبه نموده و ياد ديده شده اعالم 
جدايي كند، ديگر نمي توانند از فضاحت آن 
جلوگيري كنند و برايشان بسيار گران تمام 

با نگاهي كوتاه به سيماي فرقه به  .خواهد شد

 نفر 20روشني مي توان ديد كه تنها حدود 
 هميشه تصوير و سخنان آنها پخش هستند كه

مي شود و اين بدان معني مي باشد كه فرقه 
تروريستي رجوي به همه اعضا به جز سران 

اين است حقيقت فرقه اي كه  .اعتمادي ندارد
         حتي به اعضاي خود هم مشكوك بوده و 
مي خواهد با اين شيوه آنها را در يك 

  .چهارديواري كنترل نمايد
  
  
  

  
در حالي كه هم اكنون بيش از دو هزار نفر 
در فرقه رجوي حضور دارند اما سيماي اين 

 افراد مشخص و انگشت فرقهِ دجال هميشه با
  .شمار مصاحبه مي كند

تحليلي فراق،  - به گزارش پايگاه خبري
واحد اطالعات و امنيت فرقه رجوي هميشه 
در حال بررسي پرونده افراد حاضر بوده و تمام 
اعضايي كه مساله دار هستند يا اينكه به 

   عدم انتشار تصاوير و مصاحبهعلت

   از اعضاي عادي در سيماي فرقه رجوي
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بزرگ كردن علي، يكي از مهمترين 
  .ستاوردهاي اين زن شجاع بودد

ترديد دارم كه وقتي به غالمعلي ميرزايي در 
كمپ اشرف واقع در عراق گفتند كه پسرت 

  !آمده براي ديدنت شگفته زده نشده باشد
اندر باب اين زن قهرمان هر چه بگوييم كم 

بيشتر قصدم اين بود كه يادي كرده . گفته ام
 باشم از سمبل و اسوه پايداري و عشق و

  .زندگي
بي ترديد زنان زيادي وجود دارند كه 
رجوي به آنان به لحاظ روحي و جسمي 
آسيب جدي رسانده است، هر زني در هر 

اي چنين پرونده اي را اگر ببرد  قطعا  محكمه
   .پيروز ميدان خواهد بود

تبريك به آقاي ميرزايي به خاطر چنين 
خانم قهرماني كه خداوند به او عطا كرده است، 
تبريك به علي ميرزايي به خاطر چنين مادر 
شيري، تبريك به كل خانواده ميرزايي كه داراي 
چنين قهرماني هستند و تبريك مضاعف به 
خود خانم مهديان كه همواره ياد ايشان ما را و 

اميدوارم كه  .يه مي بخشدمرا سرزنده و روح
ساير مادران و زناني كه در انتظار فرزندان و يا  
همسران خودشان هستند به زودي چشمشان 

  .به ديدار عزيزشان روشن گردد
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  هاي قربانيان فرقه رجوي نقطه عطفي در تاريخ خانواده

   سال40 كه بيش از اي فداكار فرشتهحكايت 

   به انتظار همسر نشست
  شهال رضايي � 

هاي اسيران   از خانواده شايد كه خيلي: فراق 
» فرشته مهديان«رايشان نام فرقه رجوي ب

ملموس و مفهومي آشنا باشد و اي بسا تعداد 
من . كمي هم نتوانند ايشان را به جا بياورند

 كه به 1398ايشان را براي اولين بار در سال 
همراه همسرم كه براي ديدار تعدادي از 
خانواده هاي قربانيان رجوي در استان لرستان 

  .شنا گشتمرفته بوديم ديدم و با ايشان آ
همسر غالمعلي ميرزايي » مهديان«خانم 

باشد كه بيش از چهل سال به انتظار  مي
همسرش غالمعلي نشست و وفاداري خودش 

زني كه در واقع بايد او را . را به اثبات رساند
  .سمبل وفا و صداقت ناميد

نمي دانم در اطرافيان خودتان با همچين 
ارم كه ترديد د! موردي مواجه بوده ايد يا نه

موردي داشته باشيد زيرا اين خانم خودش را 
در دل تاريخ ثبت كرد و به اثبات رساند كه اگر 
انسان بخواهد و مقاومت كند قله هايي را 
درخواهد نورديد كه اغلب از پيمودن اين مسير 

  .عاجز مي باشند
اما اين وفاداري، صداقت و پايداري عاقبت 

هديان از به بار نشست و ثمره اش را خانم م
. درخت مقاومت و استقامت خودش چيد

 40غالمعلي ميرزايي سرانجام بعد از حدود  

سال به وطن باز گشت و به نزد خانواده خود 
  .و همسر وفادارش رفت

از آنجائي كه اين موضوع يك استثناء در 
دل تاريخ است، تاريخي كه مربوط به 

هاي قربانيان فرقه رجوي مي باشد بايد  خانواده
  .در شناخته شودق

دوستاني كه از نزديك با فرشته مهديان 
ديدار داشته و آشنايي دارند مي دانند كه ايشان 
خانم بسيار باوقار و متيني مي باشد و در يك 
ديدار اوليه مي شود به متانت و شايستگي 

در همان ديدار مي شود متوجه . ايشان پي برد
شد كه در عمق چشمان او يك ايماني نهفته 

ود كه اين انگيزه را در چهل سال همواره در ب
وي تداوم بخشيده و از اميدي كه در دلش 

  .بوجود آمده بود نگهداري مي نمود
اما اين تنها قسمت داستان نبود، خانم 

را » ميرزايي«مهديان در كنار خود تنها يادگار 
كسي » علي«داشت، تنها فرزند اين زوج با نام 

 در نزد خود نگه بود كه خانم مهديان او را
داشته و بزرگ كرده بود  و بعدا هم پسرشان را 
به ازدواج رسانده و عروس آقاي ميرزايي را به 

شايد كه اگر بگويند شاهكار . خانه آورده بود
خانم مهديان چه بود، بايد اعتراف كنيم كه او 
خيلي شاهكار داشت و يكي دو تا نبود ولي 

  

 

 

   جداشده ها آماده حضور د،ياگر وجودش را دار

   هستندي المللنيدر دادگاه ب

  ها صداي رجوي

   را درآوردندگاو بزرگ
  

  ي سنجابميمر: گزارش از

 

 اش كر و يادي و اي رجو،ييمناظره و پاسخگو
 نداشتند و ييكور بودند و جرات پاسخگو

 ي ها و جرم هاي از افشاگري در مورديحت
  . نندانجام داده نتوانستند خود را مبرا ك

 سابق ي تن از اعضا42 اكنون كه هم
 كنند ي رجوب را برمال ماتي از جنايا گوشه

  .   گونه به وحشت افتادندنيچه شده كه ا
 ي را گفت كه اعضاقتي حقني اديا البته ب

 درصد از كي يشركت كننده در دادگاه حت
 فرقه اني و قرباندگانيشكنجه شدگان، آزار د

 گفت شما كجا دي باني چنهم . ستنديضاله هم ن
 همه جدا ني كه بر سر اييجواب شكنجه ها

 همه در به ني پاسخ اد؟ي را دادديشده آورده ا
ردن رحم و  به زنان، خارج كانتي و خيدر

شما .د؟ي از صد زن را  دادشيتخمدان حداقل ب
 ي كردن و خودكشستي پاسخ سربه ندياول با

  .   ديه داخل خود را بدي از صدتن از اعضاشيب
 از  يري جلوگ،ي اجباري طالق هاپاسخ

فرزند دار شدن زنان،  جدا كردن مادران و 
 جدا شدگان، ما.  ديپدران از فرزندان را بده

 آنها را يپدران فراق كه فرزندهامادران و 
 از سه دهه است كه اجازه شي و بدهيدزد

 بارها اعالم د،ي دهي به آنها نمداريتماس و د
 ي المللني  كه در دادگاه بمي كنيكرده  و م

 و در سوراخ يدي رسري تو دم،ي كنيشركت م
 ميبارها اعالم كرد.  يدي شني و نميموش بود

 هر گونه برنامه  حاضر به شركت درم،ي كنيو م
 ني و بي زنده، هر دادگاه محلريزنده و غ

 رو در رو ي مصاحبه مناظره  گفتگو،يالملل
 ي قجر جرئت نممي و اگر شخص مرميهست

 ي آمد حتي نمروني از سوراخ بيكند  و رجو
 مصاحبه و مي هم حاضرني ازمنافقيندگانيبا نما

 آدم ني است كه امشخص.  مي داشته باشاظرهمن
 جرئت خارج شدن تكاريروغگو و جنارذل، د

              سر اوهي ياز سوراخش را ندارد  و مشت
  .   دهديم

 كه هر مي كني بلند تر اعالم مي ما با صدا
 كه قانون باشد، جداشدگان، مادران و ييجا

 شده، دهي و سالخورده اعضا دزددهيپدران رنج
  .برنده خواهند بود

 ي كس،ي تو شكست خورده ادي بدون ترد
 به دو دهه از ترس جانش در كيكه نزد

 يجرئت ندارد حت.  شودي مميسوراخ موش قا
 خود شركت كند، با لباس يدر جلسات اعضا

 را شي هايدر زندان همبند.  كنديزنانه فرار م
 كند از ي مي را زندانشياعضا.  دهديلو م

 ن وطهيعل.  كندي مي خود جاسوسياعضا
 ني چنبدون شك.  كندي مي مزدورشيخو
 يبر رو.   ستي نشي بي بازنده و مرده ايفرد

 كه يشهر. كمپ اشرف نام شهر گذارده بودند
 داشت، نه قانون داشت و در چهار سينه  پل

  .نقطه آن زندان و بازداشت گاه برقرار بود
 آن روبه داخل و ي خاردارهامي موانع و س

 از فرار اعضا بود نه بخاطر يريجهت جلوگ
 ي سركرده آن  در هر كمپمحاظفت از كمپ و

  دي تردي ساخت بي مرو خود قصر و بايبرا
 از همه و قبل از همه او باور داشت شيب

 كه صدها هزار ستي نشي بيا شكست خورده
 يدالر صرف ساخت و ساز ساختمان ها

 اقامت و حفاظت خودش در عراق يمجلل برا
  . كرديم

 كي ي نكته فراوان و فرصت كم است ول
با ثبت :   گفتدي بايه رجوجمله خطاب ب

 ،ي تو هستستيترور: هزاران مستند و شاهد
 وطن فروش، انسان نما و ،يمنحرف تو هست
 كه باعث به انحراف يزيموجود تنفرانگ
 هزاران جوان ي بردن زندگنيكشاندن و از ب

  . و بسي شد تو هستيرانيا
  

 منتسب زي نفرت انگي صوتامي پكي راياخ
 خائن منتشر شده كه طبق معمول يوبه رج

  .  دي نماي مي و نفرت پراكنييعقده گشا
 و ي به خاطر دادخواهي ظاهرا فرقه رجو

 تن از 42 تي جلسات دادگاه شكايبرگزار
 سابق به وحشت افتاده و خواسته فرار ياعضا

 به هدف ري است تمشخص .به جلو كند
در . خورده كه گاو بزرگ را به صحنه آوردند

 خائن به صورت ي موهوم، رجوي صوتاميپ
 دعوت به شركت در دادگاه ي و مضحكانهيناش

 و يادآوري رابطه ني ادر . دي نماي مي المللنيب
 اگر يرجو.  استتي چند نكته حائز اهمانيب

 برش داشته و حرف گنده ابويهم زنده باشد 
 ي كند عددي مالي زند، خيتر از دهانش م

. دي نماي ميالملل نياست كه دعوت به دادگاه ب
 طرف حساب ي گفت، قبل از هر كسدياول با

 زوج خونخوار، جدا شدگان هستند كه نيا
 آنها را به فنا دادند، سالها يسال ها عمر و زندگ

 عراق به گروگان گرفته ي نظاميادر كمپ ه
 كه ي و زمانقيشدند، به هنگام درك حقا

 شدند اجازه خروج ندادند و ييخواهان جدا
 كردند، ي سال زندان10 از دو سال تا آنها را

 و دهاي ها و تهدنيشكنجه كردند، توه
 اني ناراضي نگهداري را برايياي مافيشگردها

 تا آنجا ي بعدنكته.  در كمپ ها به كار گرفتند
 از جدا شدگان و ياريكه اطالع دارم بس

 نامه قي و هم از طري هم بصورت علننجانب،يا
 سرخ، بيصل  ي خطاب به  ارگان هايرسم

 حقوق بشر ياياريسيو كم يپناهندگ
 يياروي و رويدرخواست  مصاحبه، دادگاه علن

دوطرفه را نموده و خواستار پاسخ از سران 
 سال ها ني اي است در تمامجالب.  ميفرقه شد

 ي صدها تن از  اعضايي فرار و جدارغميعل
 مصاحبه و ي مكرر آنان برايفرقه و خواسته ها
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 سال پيش وقتي مسعود رجوي اعالم 37
كرد كه قصد دارد با مريم قجر عضدانلو زن 

ريشمچي ازدواج كند بسياري رفيقش مهدي اب
دچار شوك ناشي از    رجويفرقه  از اعضاي

  .اين تصميم ابلهانه شدند
نرا حركتي ضد   همچنين جامعه ايرانيان آ

را  قي تلقي كرده و به اشكال مختلف آناخال
ه  كسي كه ب  مسعود رجوي. محكوم كردند

غايت ضد انقالبي و در عين حال بسيار 
. كند دانست چه مي ، ميردك هوشمند عمل مي

او با يك برنامه ريزي دراز مدت تصميم 
 بنياد خانواده را از هم بپاشد و در اين   داشت

تصاحب ويراني و فروپاشي هويت افراد را 
در حقيقت با ويران كردن هويت افراد آنها . كند

    .را براي هميشه اسير و برده خويش سازد
 چهار سال پس از انقالب ايدئولوژيك ،

. كند مسعود رجوي برگ جديدي را رو مي
  و از  طالق اجباري براي همه حتي مجردها

كودكان . شود غاز ميآ   هم پاشيدن خانواده ها
خارج از  شوند و به مياز پدر و مادر جدا 
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شه ها قسالهاست كه براي فروپاشي ايران ن
از سناريوها و طرحهاي تجزيه . كشيده اند

طلبان تا جنگ عراق عليه ايران تا تحريم هاي 
ضد انساني كه مردم را هدف گرفته اند تا 

بازان تروريسم كور و انواع توطئه ها توسط سر
اصالح طلبشان، ولي آنها به زمين سفت 

اما آنها  .برخورده اند و به بن بست رسيده اند
تجربه . دارند نمي هيچگاه از دشمني دست بر

اين همه شكست آنها را به اين نتيجه رسانده 
يعني فروپاشي هويت . كه بايد ريشه را بزنند

با نابود كردن مناسبات اجتماعي و . ملي ايرانيان

خانواده را همچون گوهري ناياب در جهان 
امروز حفظ كند و اتفاقا مهمترين برتري جامعه 

مريكا آشورهائي همچون ايران نسبت به ك
تاريخ و فرهنگ و تمدن پرشكوه . همين است

ايران كه تجلي آن در ارزشهاي جامعه و 
خانواده نهفته است بيانگر يك هويت ملي 
است كه همچون سدي قوي در برابر دشمنان 

كند و اتفاقا اين همان  خارجي قد علم مي
دليلي است كه كشورهاي فروپاشيده از نظر 

مريكا جرات آنوادگي همچون اخالقي و خا
دشمنان ايران  .جسارت به ايران را ندارند
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  دهند؟  را هدف قرار ميخانوادهيران چرا دشمنان مردم ا
  منصور نظري

  

بدين سو  68از سال . شوند عراق فرستاده مي
هاي موسوم به  در طي دو سال نشست

 يم موفق مسعود رجوي انقالب ايدئولوژيك،  
موجي از  شود با ضرب و شتم و سركوب و

كند و  وحشت همه افراد را مجبور به اطاعت
در كنار آن هركسي را كه اطاعت نكرد به 

كرده و در   وحشيانه ترين روش ها سركوب
بهترين حالت آنها را روانه اردوگاه رمادي كرده 

اين . درون اشرف زنداني كند هاي يا در زندان
 مروز كه اين مطلب نوشتهداستان تا به همين ا

شود همچنان به شكل هاي مختلف در  مي
. ست ادرون سازمان مجاهدين روش جاري

گذرد و به چشم   سال از آن سالها مي37اينك 
بينيم كه مسعود رجوي با يك شم  مي

روانشناسانه ضد انقالبي چگونه دست روي 
عنصر خانواده گذاشت و با فرو پاشاندن 

اي  را از آنها گرفت به گونهخانواده هويت افراد 
كه افراد باقيمانده در كنار مجاهدين آنچنان 

هويت شده اند كه بين خانواده شان و يك  بي
رهبر گم و گور شده كه هر روز به خانواده 

. كنند دهد همراهي مي شان فحش و ناسزا مي
به تعبيري . گويند ويراني هويت به اين مي

 مجاهدين ساده تر اگر بگوئيم وقتي سازمان
خلق خواستار بمباران ايران توسط جنايتكاران 

شود، وقتي مجاهدين  جنگي امريكائي مي
خواستار تحريم هاي ضد انساني كه مردم را 

شود و اين افراد باقيمانده همراه  نشانه رفته مي
كنند و دم  مجاهدين مثل آدم آهني سكوت مي

گويند هويت برباد  برنمي آورند به اين مي
سرخانواده  دانند بمب بر ساني كه ميك. رفته

كساني كه . خودشان هم فرود خواهد آمد
دانند تحريم همه مردم را حتي خانواده آنها  مي

را هم نشانه رفته است و دم برنمي آورند، به 
 و   گويند هويت از دست رفته اين مي

 چرا كه خانواده مقدس ترين نهاد   .نشانه بي
 يعني   هيك اجتماع است و بدون خانواد

انسانهاي سرگردان در ناكجا آباد كه قبل از هر 
 .چيز هويت شان را از دست داده اند

جامعه ايران با چند هزار سال تاريخ و 
 توانسته   تمدن وعليرغم تمام كاستي هاي آن

با پيشرفت تكنولوژي و  .طور اخص خانوادهه ب
دنياي مجازي تغيرات شگرفي در جهان 

پيشرفت تكنولوژي به . صورت گرفته است
مردم جهان كمك كرده تا دانش را با تمام مردم 
جهان به اشتراك بگذارند اما متاسفانه با همين 
تكنولوژي فرهنگ ها و تمدن ها را به نابودي 

 است كشور ما ايران در الزم به ذكر. كشانند مي
.  همه دشمنان ايران قرار دارد  نوك حمله

صورت بيست و ه صدها تلويزيون و رسانه ب
چهار ساعته مشغول تبليغات ويران كننده 

ساختار خانواده و   هستند كه همه آنها اساسا
   وهائيانيستيت. اجتماع را هدف قرار داده اند

 ساعته تحوالت ايران را رصد 24مريكائي كه آ
هاي مرتبط با اين نهادها  كنند و يا سازمان مي

هزينه هنگفت مالي را با هدف ويران سازي 
كار ه ساختارهاي اجتماعي و خانوادگي ب

براي نمونه القاي رفتارهاي ضد . گرفته اند
اخالقي توسط خواننده هاي خريداري شده و 

شده همچون ساسي مانكن نمونه برنامه ريزي 
  .كوچكي از آن است

دشمنان ايران پس از شكست در تمام 
حوزه ها، سالهاست موذيانه در حال شكستن 
ساختارهاي اجتماع و خانواده هستند و 
متاسفانه تا اندازه اي موفق شده اند و دولت 

 بر سركار آمده اند   حاله هاي فاسدي كه تاب
. اند ه با آن برنداشتههيچ كدام قدمي براي مواجه

دشمنان ايران صدها موسسه و سازمان و يا نهاد 
را براي فروپاشي تمدني و فرهنگي مردم ايران 

   بكار گرفته اند اما دريغ از حتي يك موسسه
موفق در ايران كه بتواند مانع فروپاشي 

   .اجتماعي وساختاري شود
دشمنان تاريخي ايران با برنامه ريزي هاي 

ت و ريز به ريز در صدد نابود كردن طوالني مد
تمدن وفرهنگ ايراني هستند و حتي باورهاي 

آنها دريافته اند براي ويران . مذهبي مردم ايران
 ان    مردمان  كردن يك كشور كافيست هويت

 و اين ميسر نميشود جز با   كشور را بگيرند
فروپاشي اخالقي وفرهنگي وساختاري جامعه 

لوژي مانند تيغي است متاسفانه تكنو .وخانواده
كه در دست يك دكتر و جراح جان انسانها را 
نجات ميدهد وهمان تيغ در دست تبهكاران 

البته مردم ايران  .ميتواند ويران كننده باشد
همه توطئه هاي رنگ و  هوشيار هستند و

  .كنند  ايران را نقش بر آب مي  وارنگ دشمنان
   

 ر چشم انتظار يكي از اسيران فرقه رجويخواه فريده پرورش، ����
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 سال پيش وقتي مسعود رجوي اعالم 37
كرد كه قصد دارد با مريم قجر عضدانلو زن 

ريشمچي ازدواج كند بسياري رفيقش مهدي اب
دچار شوك ناشي از    رجويفرقه  از اعضاي

  .اين تصميم ابلهانه شدند
نرا حركتي ضد   همچنين جامعه ايرانيان آ

را  قي تلقي كرده و به اشكال مختلف آناخال
ه  كسي كه ب  مسعود رجوي. محكوم كردند

غايت ضد انقالبي و در عين حال بسيار 
. كند دانست چه مي ، ميردك هوشمند عمل مي

او با يك برنامه ريزي دراز مدت تصميم 
 بنياد خانواده را از هم بپاشد و در اين   داشت

تصاحب ويراني و فروپاشي هويت افراد را 
در حقيقت با ويران كردن هويت افراد آنها . كند

    .را براي هميشه اسير و برده خويش سازد
 چهار سال پس از انقالب ايدئولوژيك ،

. كند مسعود رجوي برگ جديدي را رو مي
  و از  طالق اجباري براي همه حتي مجردها

كودكان . شود غاز ميآ   هم پاشيدن خانواده ها
خارج از  شوند و به مياز پدر و مادر جدا 
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شه ها قسالهاست كه براي فروپاشي ايران ن
از سناريوها و طرحهاي تجزيه . كشيده اند

طلبان تا جنگ عراق عليه ايران تا تحريم هاي 
ضد انساني كه مردم را هدف گرفته اند تا 

بازان تروريسم كور و انواع توطئه ها توسط سر
اصالح طلبشان، ولي آنها به زمين سفت 

اما آنها  .برخورده اند و به بن بست رسيده اند
تجربه . دارند نمي هيچگاه از دشمني دست بر

اين همه شكست آنها را به اين نتيجه رسانده 
يعني فروپاشي هويت . كه بايد ريشه را بزنند

با نابود كردن مناسبات اجتماعي و . ملي ايرانيان

خانواده را همچون گوهري ناياب در جهان 
امروز حفظ كند و اتفاقا مهمترين برتري جامعه 

مريكا آشورهائي همچون ايران نسبت به ك
تاريخ و فرهنگ و تمدن پرشكوه . همين است

ايران كه تجلي آن در ارزشهاي جامعه و 
خانواده نهفته است بيانگر يك هويت ملي 
است كه همچون سدي قوي در برابر دشمنان 

كند و اتفاقا اين همان  خارجي قد علم مي
دليلي است كه كشورهاي فروپاشيده از نظر 

مريكا جرات آنوادگي همچون اخالقي و خا
دشمنان ايران  .جسارت به ايران را ندارند
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  دهند؟  را هدف قرار ميخانوادهيران چرا دشمنان مردم ا
  منصور نظري

  

بدين سو  68از سال . شوند عراق فرستاده مي
هاي موسوم به  در طي دو سال نشست

 يم موفق مسعود رجوي انقالب ايدئولوژيك،  
موجي از  شود با ضرب و شتم و سركوب و

كند و  وحشت همه افراد را مجبور به اطاعت
در كنار آن هركسي را كه اطاعت نكرد به 

كرده و در   وحشيانه ترين روش ها سركوب
بهترين حالت آنها را روانه اردوگاه رمادي كرده 

اين . درون اشرف زنداني كند هاي يا در زندان
 مروز كه اين مطلب نوشتهداستان تا به همين ا

شود همچنان به شكل هاي مختلف در  مي
. ست ادرون سازمان مجاهدين روش جاري

گذرد و به چشم   سال از آن سالها مي37اينك 
بينيم كه مسعود رجوي با يك شم  مي

روانشناسانه ضد انقالبي چگونه دست روي 
عنصر خانواده گذاشت و با فرو پاشاندن 

اي  را از آنها گرفت به گونهخانواده هويت افراد 
كه افراد باقيمانده در كنار مجاهدين آنچنان 

هويت شده اند كه بين خانواده شان و يك  بي
رهبر گم و گور شده كه هر روز به خانواده 

. كنند دهد همراهي مي شان فحش و ناسزا مي
به تعبيري . گويند ويراني هويت به اين مي

 مجاهدين ساده تر اگر بگوئيم وقتي سازمان
خلق خواستار بمباران ايران توسط جنايتكاران 

شود، وقتي مجاهدين  جنگي امريكائي مي
خواستار تحريم هاي ضد انساني كه مردم را 

شود و اين افراد باقيمانده همراه  نشانه رفته مي
كنند و دم  مجاهدين مثل آدم آهني سكوت مي

گويند هويت برباد  برنمي آورند به اين مي
سرخانواده  دانند بمب بر ساني كه ميك. رفته

كساني كه . خودشان هم فرود خواهد آمد
دانند تحريم همه مردم را حتي خانواده آنها  مي

را هم نشانه رفته است و دم برنمي آورند، به 
 و   گويند هويت از دست رفته اين مي

 چرا كه خانواده مقدس ترين نهاد   .نشانه بي
 يعني   هيك اجتماع است و بدون خانواد

انسانهاي سرگردان در ناكجا آباد كه قبل از هر 
 .چيز هويت شان را از دست داده اند

جامعه ايران با چند هزار سال تاريخ و 
 توانسته   تمدن وعليرغم تمام كاستي هاي آن

با پيشرفت تكنولوژي و  .طور اخص خانوادهه ب
دنياي مجازي تغيرات شگرفي در جهان 

پيشرفت تكنولوژي به . صورت گرفته است
مردم جهان كمك كرده تا دانش را با تمام مردم 
جهان به اشتراك بگذارند اما متاسفانه با همين 
تكنولوژي فرهنگ ها و تمدن ها را به نابودي 

 است كشور ما ايران در الزم به ذكر. كشانند مي
.  همه دشمنان ايران قرار دارد  نوك حمله

صورت بيست و ه صدها تلويزيون و رسانه ب
چهار ساعته مشغول تبليغات ويران كننده 

ساختار خانواده و   هستند كه همه آنها اساسا
   وهائيانيستيت. اجتماع را هدف قرار داده اند

 ساعته تحوالت ايران را رصد 24مريكائي كه آ
هاي مرتبط با اين نهادها  كنند و يا سازمان مي

هزينه هنگفت مالي را با هدف ويران سازي 
كار ه ساختارهاي اجتماعي و خانوادگي ب

براي نمونه القاي رفتارهاي ضد . گرفته اند
اخالقي توسط خواننده هاي خريداري شده و 

شده همچون ساسي مانكن نمونه برنامه ريزي 
  .كوچكي از آن است

دشمنان ايران پس از شكست در تمام 
حوزه ها، سالهاست موذيانه در حال شكستن 
ساختارهاي اجتماع و خانواده هستند و 
متاسفانه تا اندازه اي موفق شده اند و دولت 

 بر سركار آمده اند   حاله هاي فاسدي كه تاب
. اند ه با آن برنداشتههيچ كدام قدمي براي مواجه

دشمنان ايران صدها موسسه و سازمان و يا نهاد 
را براي فروپاشي تمدني و فرهنگي مردم ايران 

   بكار گرفته اند اما دريغ از حتي يك موسسه
موفق در ايران كه بتواند مانع فروپاشي 

   .اجتماعي وساختاري شود
دشمنان تاريخي ايران با برنامه ريزي هاي 

ت و ريز به ريز در صدد نابود كردن طوالني مد
تمدن وفرهنگ ايراني هستند و حتي باورهاي 

آنها دريافته اند براي ويران . مذهبي مردم ايران
 ان    مردمان  كردن يك كشور كافيست هويت

 و اين ميسر نميشود جز با   كشور را بگيرند
فروپاشي اخالقي وفرهنگي وساختاري جامعه 

لوژي مانند تيغي است متاسفانه تكنو .وخانواده
كه در دست يك دكتر و جراح جان انسانها را 
نجات ميدهد وهمان تيغ در دست تبهكاران 

البته مردم ايران  .ميتواند ويران كننده باشد
همه توطئه هاي رنگ و  هوشيار هستند و

  .كنند  ايران را نقش بر آب مي  وارنگ دشمنان
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بزرگ كردن علي، يكي از مهمترين 
  .ستاوردهاي اين زن شجاع بودد

ترديد دارم كه وقتي به غالمعلي ميرزايي در 
كمپ اشرف واقع در عراق گفتند كه پسرت 

  !آمده براي ديدنت شگفته زده نشده باشد
اندر باب اين زن قهرمان هر چه بگوييم كم 

بيشتر قصدم اين بود كه يادي كرده . گفته ام
 باشم از سمبل و اسوه پايداري و عشق و

  .زندگي
بي ترديد زنان زيادي وجود دارند كه 
رجوي به آنان به لحاظ روحي و جسمي 
آسيب جدي رسانده است، هر زني در هر 

اي چنين پرونده اي را اگر ببرد  قطعا  محكمه
   .پيروز ميدان خواهد بود

تبريك به آقاي ميرزايي به خاطر چنين 
خانم قهرماني كه خداوند به او عطا كرده است، 
تبريك به علي ميرزايي به خاطر چنين مادر 
شيري، تبريك به كل خانواده ميرزايي كه داراي 
چنين قهرماني هستند و تبريك مضاعف به 
خود خانم مهديان كه همواره ياد ايشان ما را و 

اميدوارم كه  .يه مي بخشدمرا سرزنده و روح
ساير مادران و زناني كه در انتظار فرزندان و يا  
همسران خودشان هستند به زودي چشمشان 

  .به ديدار عزيزشان روشن گردد
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  هاي قربانيان فرقه رجوي نقطه عطفي در تاريخ خانواده

   سال40 كه بيش از اي فداكار فرشتهحكايت 

   به انتظار همسر نشست
  شهال رضايي � 

هاي اسيران   از خانواده شايد كه خيلي: فراق 
» فرشته مهديان«رايشان نام فرقه رجوي ب

ملموس و مفهومي آشنا باشد و اي بسا تعداد 
من . كمي هم نتوانند ايشان را به جا بياورند

 كه به 1398ايشان را براي اولين بار در سال 
همراه همسرم كه براي ديدار تعدادي از 
خانواده هاي قربانيان رجوي در استان لرستان 

  .شنا گشتمرفته بوديم ديدم و با ايشان آ
همسر غالمعلي ميرزايي » مهديان«خانم 

باشد كه بيش از چهل سال به انتظار  مي
همسرش غالمعلي نشست و وفاداري خودش 

زني كه در واقع بايد او را . را به اثبات رساند
  .سمبل وفا و صداقت ناميد

نمي دانم در اطرافيان خودتان با همچين 
ارم كه ترديد د! موردي مواجه بوده ايد يا نه

موردي داشته باشيد زيرا اين خانم خودش را 
در دل تاريخ ثبت كرد و به اثبات رساند كه اگر 
انسان بخواهد و مقاومت كند قله هايي را 
درخواهد نورديد كه اغلب از پيمودن اين مسير 

  .عاجز مي باشند
اما اين وفاداري، صداقت و پايداري عاقبت 

هديان از به بار نشست و ثمره اش را خانم م
. درخت مقاومت و استقامت خودش چيد

 40غالمعلي ميرزايي سرانجام بعد از حدود  

سال به وطن باز گشت و به نزد خانواده خود 
  .و همسر وفادارش رفت

از آنجائي كه اين موضوع يك استثناء در 
دل تاريخ است، تاريخي كه مربوط به 

هاي قربانيان فرقه رجوي مي باشد بايد  خانواده
  .در شناخته شودق

دوستاني كه از نزديك با فرشته مهديان 
ديدار داشته و آشنايي دارند مي دانند كه ايشان 
خانم بسيار باوقار و متيني مي باشد و در يك 
ديدار اوليه مي شود به متانت و شايستگي 

در همان ديدار مي شود متوجه . ايشان پي برد
شد كه در عمق چشمان او يك ايماني نهفته 

ود كه اين انگيزه را در چهل سال همواره در ب
وي تداوم بخشيده و از اميدي كه در دلش 

  .بوجود آمده بود نگهداري مي نمود
اما اين تنها قسمت داستان نبود، خانم 

را » ميرزايي«مهديان در كنار خود تنها يادگار 
كسي » علي«داشت، تنها فرزند اين زوج با نام 

 در نزد خود نگه بود كه خانم مهديان او را
داشته و بزرگ كرده بود  و بعدا هم پسرشان را 
به ازدواج رسانده و عروس آقاي ميرزايي را به 

شايد كه اگر بگويند شاهكار . خانه آورده بود
خانم مهديان چه بود، بايد اعتراف كنيم كه او 
خيلي شاهكار داشت و يكي دو تا نبود ولي 

  

 

 

   جداشده ها آماده حضور د،ياگر وجودش را دار

   هستندي المللنيدر دادگاه ب

  ها صداي رجوي

   را درآوردندگاو بزرگ
  

  ي سنجابميمر: گزارش از

 

 اش كر و يادي و اي رجو،ييمناظره و پاسخگو
 نداشتند و ييكور بودند و جرات پاسخگو

 ي ها و جرم هاي از افشاگري در مورديحت
  . نندانجام داده نتوانستند خود را مبرا ك

 سابق ي تن از اعضا42 اكنون كه هم
 كنند ي رجوب را برمال ماتي از جنايا گوشه

  .   گونه به وحشت افتادندنيچه شده كه ا
 ي را گفت كه اعضاقتي حقني اديا البته ب

 درصد از كي يشركت كننده در دادگاه حت
 فرقه اني و قرباندگانيشكنجه شدگان، آزار د

 گفت شما كجا دي باني چنهم . ستنديضاله هم ن
 همه جدا ني كه بر سر اييجواب شكنجه ها

 همه در به ني پاسخ اد؟ي را دادديشده آورده ا
ردن رحم و  به زنان، خارج كانتي و خيدر

شما .د؟ي از صد زن را  دادشيتخمدان حداقل ب
 ي كردن و خودكشستي پاسخ سربه ندياول با

  .   ديه داخل خود را بدي از صدتن از اعضاشيب
 از  يري جلوگ،ي اجباري طالق هاپاسخ

فرزند دار شدن زنان،  جدا كردن مادران و 
 جدا شدگان، ما.  ديپدران از فرزندان را بده

 آنها را يپدران فراق كه فرزندهامادران و 
 از سه دهه است كه اجازه شي و بدهيدزد

 بارها اعالم د،ي دهي به آنها نمداريتماس و د
 ي المللني  كه در دادگاه بمي كنيكرده  و م

 و در سوراخ يدي رسري تو دم،ي كنيشركت م
 ميبارها اعالم كرد.  يدي شني و نميموش بود

 هر گونه برنامه  حاضر به شركت درم،ي كنيو م
 ني و بي زنده، هر دادگاه محلريزنده و غ

 رو در رو ي مصاحبه مناظره  گفتگو،يالملل
 ي قجر جرئت نممي و اگر شخص مرميهست

 ي آمد حتي نمروني از سوراخ بيكند  و رجو
 مصاحبه و مي هم حاضرني ازمنافقيندگانيبا نما

 آدم ني است كه امشخص.  مي داشته باشاظرهمن
 جرئت خارج شدن تكاريروغگو و جنارذل، د

              سر اوهي ياز سوراخش را ندارد  و مشت
  .   دهديم

 كه هر مي كني بلند تر اعالم مي ما با صدا
 كه قانون باشد، جداشدگان، مادران و ييجا

 شده، دهي و سالخورده اعضا دزددهيپدران رنج
  .برنده خواهند بود

 ي كس،ي تو شكست خورده ادي بدون ترد
 به دو دهه از ترس جانش در كيكه نزد

 يجرئت ندارد حت.  شودي مميسوراخ موش قا
 خود شركت كند، با لباس يدر جلسات اعضا

 را شي هايدر زندان همبند.  كنديزنانه فرار م
 كند از ي مي را زندانشياعضا.  دهديلو م

 ن وطهيعل.  كندي مي خود جاسوسياعضا
 ني چنبدون شك.  كندي مي مزدورشيخو
 يبر رو.   ستي نشي بي بازنده و مرده ايفرد

 كه يشهر. كمپ اشرف نام شهر گذارده بودند
 داشت، نه قانون داشت و در چهار سينه  پل

  .نقطه آن زندان و بازداشت گاه برقرار بود
 آن روبه داخل و ي خاردارهامي موانع و س

 از فرار اعضا بود نه بخاطر يريجهت جلوگ
 ي سركرده آن  در هر كمپمحاظفت از كمپ و

  دي تردي ساخت بي مرو خود قصر و بايبرا
 از همه و قبل از همه او باور داشت شيب

 كه صدها هزار ستي نشي بيا شكست خورده
 يدالر صرف ساخت و ساز ساختمان ها

 اقامت و حفاظت خودش در عراق يمجلل برا
  . كرديم

 كي ي نكته فراوان و فرصت كم است ول
با ثبت :   گفتدي بايه رجوجمله خطاب ب

 ،ي تو هستستيترور: هزاران مستند و شاهد
 وطن فروش، انسان نما و ،يمنحرف تو هست
 كه باعث به انحراف يزيموجود تنفرانگ
 هزاران جوان ي بردن زندگنيكشاندن و از ب

  . و بسي شد تو هستيرانيا
  

 منتسب زي نفرت انگي صوتامي پكي راياخ
 خائن منتشر شده كه طبق معمول يوبه رج

  .  دي نماي مي و نفرت پراكنييعقده گشا
 و ي به خاطر دادخواهي ظاهرا فرقه رجو

 تن از 42 تي جلسات دادگاه شكايبرگزار
 سابق به وحشت افتاده و خواسته فرار ياعضا

 به هدف ري است تمشخص .به جلو كند
در . خورده كه گاو بزرگ را به صحنه آوردند

 خائن به صورت ي موهوم، رجوي صوتاميپ
 دعوت به شركت در دادگاه ي و مضحكانهيناش

 و يادآوري رابطه ني ادر . دي نماي مي المللنيب
 اگر يرجو.  استتي چند نكته حائز اهمانيب

 برش داشته و حرف گنده ابويهم زنده باشد 
 ي كند عددي مالي زند، خيتر از دهانش م

. دي نماي ميالملل نياست كه دعوت به دادگاه ب
 طرف حساب ي گفت، قبل از هر كسدياول با

 زوج خونخوار، جدا شدگان هستند كه نيا
 آنها را به فنا دادند، سالها يسال ها عمر و زندگ

 عراق به گروگان گرفته ي نظاميادر كمپ ه
 كه ي و زمانقيشدند، به هنگام درك حقا

 شدند اجازه خروج ندادند و ييخواهان جدا
 كردند، ي سال زندان10 از دو سال تا آنها را

 و دهاي ها و تهدنيشكنجه كردند، توه
 اني ناراضي نگهداري را برايياي مافيشگردها

 تا آنجا ي بعدنكته.  در كمپ ها به كار گرفتند
 از جدا شدگان و ياريكه اطالع دارم بس

 نامه قي و هم از طري هم بصورت علننجانب،يا
 سرخ، بيصل  ي خطاب به  ارگان هايرسم

 حقوق بشر ياياريسيو كم يپناهندگ
 يياروي و رويدرخواست  مصاحبه، دادگاه علن

دوطرفه را نموده و خواستار پاسخ از سران 
 سال ها ني اي است در تمامجالب.  ميفرقه شد

 ي صدها تن از  اعضايي فرار و جدارغميعل
 مصاحبه و ي مكرر آنان برايفرقه و خواسته ها
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 خبرخوان

 

انجام گرفت مظلوم نمايي كـرده و بـه اهـداف           
 تـرين  اسـد در مقابـل اوليـه      . پليد خـود برسـد    

حقوق انساني خود سكوت كرده بود؛ سـكوتي       
ـيچ درد رجـوي نمـي             .مرگبار جان اسـد بـه ه
در تعاريف فرقـه اي رجـوي، هـر فـرد         . خورد

بعـد از  ! فقط شش ماه عمر مـي كنـد       ) چريك(
شش ماه چريك بايد شـهيد شـده باشـد، اگـر            
شهيد نشد خواهند گفت كه براي زمان ديگري        

رهبـري شـهيد    نگه داشته شده است تـا در راه         
در انـدرون خـود     » اسد«اما در اين وانفسا      .شود

دچار تناقضات سنگيني شده و مي فهميـد كـه          
وي . در رابطه با او يك جنايت شكل مي گيـرد      

به خودش مي گفت كـه اگـر بنـا بـر شـهادت           
است چرا سران فرقه به محض مـريض شـدن          
به بهترين بيمارستان ها و دكترهـا مراجعـه و بـا     

 گزاف از مرگ مـي گريزنـد؟ اگـر          درمان بسيار 
بنا بر شهادت است چرا آنهـا از شـهادت فـرار            
مي كنند و سينه سپر نمي كنند؟ چرا رجوي كـه   
اينقدر از شهادت دم ميزند و ديگران را براي مـا     
الگو قرار مي دهـد خـودش مخفـي شـده و از       
مرگ هراسان است؟ مگر نه اينكه اگر شـهادت        

ـثال         ده واحـد تـاثير     ما بر روي افكار عمـومي م
بگذارد با مرگ رجوي براي هواداران مثال صـد         
واحد تاثير خواهد گذاشت؟ پس چرا شـهادت        

  براي آنها نه ولي براي من و و امثال من آري؟
» اسد«اين تناقضات و ساير تناقضات ديگر 

را بر آن داشت كه كم كم به فكر خروج از 
فرقه شده و براي نجات جان خودش اقداماتي 

 دهد، تا كه وي به كشور آلباني منتقل انجام
گشت و فهميد كه االن وقت جدا شدن رسيده 

به » اسد«اين واكنش ها و تناقضات . است
سران فرقه و به مريم رجوي رسيد و متوجه 

شدند كه اسد در حال تفكراتي مي باشد كه 
پروسه درمان وي به . اصال به نفع آنان نيست

هايي  طرز مشكوكي عوض شد و آن حداقل
كه به صورت نمايشي انجام مي دادند نيز 

سران فرقه رجوي در يك  .متوقف گرديد
حركت غافلگيرانه برگه اي جلوي او گذاشتند 
و خواستند كه آن را امضاء كرده و پي كارش 
برود، و حتي درمان خودش را در بيرون از 

در ظاهر قضيه هم به او وعده . فرقه دنبال نمايد
شتيباني داده شد، مثل وعده هاي كمك مالي و پ

هايي كه به تك تك جداشده ها داده ولي در 
مريم رجوي با  .عمل عليه آنها توطئه مي كنند

يك رفتار به شدت ضد اخالقي و ضد انساني 
كه فقط و فقط از عهده او و ساير سردمداران 

را از فرقه به » اسد«جنايتكارش بر مي آيد 
دتي بعد از م» اسد« .سرعت بيرون كرد

سرگرداني در آلباني براي مداوا به كشور هلند 
بعد از رسيدن به هلند او به سرعت . رفت

تحت معالجه قرار گرفت ولي روزانه دكترها 
به اين نتيجه بيشتر نزديك مي شدند كه سرطان 

ريشه دوانده و كاري از » اسد«در عمق وجود 
 27روز يكشنبه  .دست آنان ساخته نيست

 خبر 1399 دي ماه 7ف با  مصاد2020دسامبر 
درگذشت وي منتشر گرديد و بدين وسيله 

اين . يكي ديگر از جنايات رجوي به ثبت رسيد
خبر موجب خوشحالي رجوي گرديد زيرا او 
معتقد است كه هر كسي كه به او پشت كند 
سزاوار بدترين دردها و بالها مي باشد، اما خبر 

اسد باعث حزن و تاثر » اسد«درگذشت 
نش كه از فرقه جدا شده بودند گرديد، دوستا

زيرا جدا شدگان از فرقه رجوي مي دانستند كه 
  .چه باليي سر او آمد

  
 

 

ــه عــ» اســد اســدزاده« ضو جداشــده از فرق
رجوي هم به خِيل كساني كه قرباني ايـن فرقـه     

ــت  ــد، پيوس ــده بودن ــت  .جنايتكــار ش درگذش
با سـاير مـرگ هـاي قربانيـان فرقـه            » اسدزاده«

رجوي، اختالفي جدي داشت كـه اگـر بدانيـد،      
متوجه عمق هر چـه بيـشتر جنايـت و دنائـت            

يكي از افـرادي بـود      » اسد«.رجوي خواهيد شد  
ــال ــه س ــاي ك ــود را در  ه ــر خ ــادي از عم  زي

وي از اهـالي    . تشكيالت رجـوي بـه هـدر داد       
ـيريني كـه             استان اردبيل بود و با لهجه تركـي ش

وي بـسيار  . داشت، فارسي را صحبت مي كـرد      
انسان ساده و بـي آاليـشي بـود؛ از ايـن رو در              
ــده و    ـتفاده ش ــوء اسـ ــواره از وي س ــه هم فرق
 كارهاي بسيار سخت را به وي مي دادنـد زيـرا          

تـا  . از قدرت بدني خوبي هـم برخـوردار بـود          
زماني كه او در داخل فرقه بـود همـواره مـورد            

در عـراق او دچـار      . استثمار جدي قرار داشـت    
عالئـم سـرطان   . يك بيماري مشكوك شده بود  

در وي پديدار شده و هر روز از لحاظ جسمي          
دوستانش مي ديدند كـه او در  . تحليل مي رفت  

ـتن اسـت      كـادر پزشـكي فرقـه     .حال از بين رف
رجوي هم كار جدي بـراي عـالج وي انجـام           
نمي داد زيرا رجوي به دنبال قربانيـان هـر چـه            
بيشتر بود تا افكار عمومي جهان را تحت تـاثير          

ـتفاده نمايـد        بيمـاري اسـد     .قرار داده و سوء اس
طوري بود كه وي بايـد بـه سـرعت بـه اروپـا              
منتقل مي گـشت و تحـت معالجـه قـرار مـي             

ي مغزشويي سران فرقه رجـوي او را        گرفت ول 
از اين درخواست بـسيار منطقـي كـه از سـران            
فرقه و حتي از كميسارياي عالي پناهندگان بايـد   
مي داشت، منـع مـي كـرد، زيـرا رجـوي مـي              
خواست با مرگ او مثل ساير مـرگ هـايي كـه         

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  :گوي فراق با يك عضو فرقه رجوي و در گفت» 3اشرف «آخرين اخبار از وضعيت كرونا در زندان 

  كند مريم رجوي تلفات كرونا را مخفي مي
 

 صورتي وضعيت مقر اشرف به: وي افزود
شكننده است كه حتي مريم رجوي هم با بهانه 
اينكه به توصيه پزشك ها عمل مي نمايد، 
نشست هاي خود را به صورت تصويري 

  .برگزار مي كند
شرايط پيش آمده نتيجه : م ادامه داد. محمد

حماقت هاي سران فرقه مي باشد كه از ابتدا 
هيچ كس را مجبور به ماسك زدن و رعايت 

  . هاي بهداشتي نكردنددستورالعمل
اين عضو فرقه با طرح اين پرسش كه، 

 2سازماني كه توانايي نگهداري و كنترل حدود 
تواند براي   نفر را ندارد چگونه مي500هزار و 

هم اكنون : مردم ايران كاري انجام دهد؟ افزود
» 3اشرف «مسئوالن فرقه از كنترل وضعيت 

ت عاجز شدند و با بهانه هاي مختلف مشكال
  .را به گردن همديگر مي اندازند

وي با اعالم اسامي غالمرضا پورهاشم و 
محمد قلي احساني از درگذشته هاي اخير 

از تمام : كرونا كه از آن مطمئن است، افزود
خانواده ها و فعاالن سياسي مي خواهم تا به 
صليب سرخ يا كميسارياي عالي سازمان ملل 

ا از وضعيت در امور پناهندگان فشار بياورند ت
  .اين محل گزارشي تهيه كنند

مريم رجوي مدام : م در پايان گفت.محمد
براي ما مي گويد كه حكومت ايران آمار كرونا 
را مخفي مي كند اما خودشان به جز افراد 
سرشناس كه بر اثر كرونا مي ميرند اسامي هيچ 

  .عضو ديگر را آشكار نمي كنند
  
  
  
  

يكي از اعضاي حاضر در فرقه رجوي 
درباره آخرين وضعيت تلفات كرونا در 

مريم رجوي به جز خبرِ مرگ : گفت» 3اشرف«
افراد سرشناس آن هم بدون ذكر علت، اخبار 

  .كند تلفات كرونا را مخفي مي
م در گفت و گو با فراق با تشريح . محمد

وضعيت مقرهاي فرقه رجوي در آلباني اظهار 
ن فرقه هيچ آماري از تعداد افراد سرا: داشت

درگذشته به بيرون نمي دهند و اعضا به 
صورت گروهي در مقرهاي خود قرنطينه 
هستند، حتي گفته مي شود افراد مبتال را 
جداگانه در آسايشگاه ها قرنطينه كردند اما 
        اعضا هيچ اطالعي از سالمتي همديگر 

  .ندارند

 

 فرقه   ر روزگاري كهاين ديدار د .جالب بود
 رجوي توهم مي كرد به واسطه البي هايش در

سفارت آمريكا و كشورهاي اروپايي كشور 
 آلباني را تسخير كرده، مانند يك بمب،

چارچوب اين فرقه حيله گر را به لرزه انداخته 
اين نشست دستاوردي بزرگ براي افراد  .است

جدا شده در آلباني محسوب مي شود كه در 

يك تيم از جداشده هاي فرقه رجوي در 
كشور آلباني با تعدادي از نمايندگان پارلمان اين 

 .كشور نشستي چندساعته برگزار كردند

در  تحليلي فراق،- پايگاه خبري به گزارش
اين نشست كه با حضور حسن حيراني، عضو 

جرجي  دكتر اولسي يازيچي وجدا شده، 
تاناسي، خبرنگاران مستقل در آلباني و برخي 

مشكالت اعضاي  اعضاي ديگر برگزار شد،
جداشده در اين كشور و خطرهاي فرقه 

بحث و بررسي  رجوي براي مردم آلباني مورد
به گزارش فراق، اعضاي جداشده  .قرار گرفت

 از فرقه رجوي در اين نشست، ضمن تشكر و

 از مردم آلباني به جهت برخورد قدرداني
نمايندگان مردم  شايسته با افراد جداشده، از

خواستند تا پيگير مشكالت حقوقي و انساني 
اما فارغ از ذكر جزئيات اين نشست  .آنها باشند

كه به دليل مسائل امنيتي از آن معذور هستيم، 
واكنش هيستريك فرقه رجوي به اين موضوع 

  هاي پارلمان آلباني هاي فرقه رجوي با نماينده ديدار تيم جداشده

 نشستي كه به چارچوب فرقه رجوي لرزه انداخت

  جزئيات جنايت فرقه رجوي  

  در پرونده درگذشت

  »اسد اسدزاده«
  انجمن نجات مركز استان اردبيل �

  

ضمن تبريك به . يك پيروزي استنوع خود
هماهنگ كننده هاي اين نشست و خانواده 

اميدواريم به زودي شاهد  هاي افراد جدا شده،
موفقيت هاي بيشتر از اين افراد باشيم كه با 

هر چه تمام خطرها را به جان خريده  رشادت
 و در جهت افشاي هر چه بيشتر رجوي و فرقه

  .ضاله اش گام بر مي دارند
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آن بحث هاي شكايت كيفري و تقاضاي كيفر 
يك . براي مرتكبان جرم مطالبه نشده است

است كه الجرم براي » صرفا حقوقي«دعواي 
صدور حكم به نفع خواهان هاي دعوا، قاضي 
مي بايست ابتدا ايراد خسارات به قربانيان، 

يا وجود رابطه (انتساب عمل به مرتكبان 
را احراز كند و اين بدين معناست كه ) سببيت

در ضمن يك دعواي حقوقي، بار ديگر 
جنايات ارتكابي توسط سران فرقه نيز 

 - يا آراي–راي : سوم. بازخواني مي گردد
صادره به احتمال بسيار قوي در عرصه اجرا به 
داليل مختلفي من جمله عدم همكاري 
دولتهاي ذيربط، نبود ضمانت اجراهاي مالي 

 با مشكالت …ن خسارات در داخل و جبرا
با اين وجود نبايد از . عديده مواجه مي گردد

. مزاياي اقدامات حقوقي مزبور غافل گشت
پيگيري حقوقي اين جنايات در هر سطحي مي 
تواند در راستاي رسوا سازي جنايات عامالن 
آن و مستندساختن جنايات مزبور و آگاهي 

  .ايدبخشي به جامعه بويژه جوان كمك نم
حقيقتا مباحث حقوقي بسياري در ارتباط با 
جنايات ارتكابي فرقه مجاهدين خلق قابل 
طرح و بررسي است كه بدليل رعايت حوصله 
عالقمندان اين حوزه و پرهيز از اطاله كالم، 

در حد - اجماال و بصورت بخش هاي مجزا 
  . تقديم خواهد شد- توان

  

به ذكر چند نكته مهم در ) تخصصي حقوقي
  :باب دعواي قربانيان عليه فرقه مي پردازيم

موضوع تعيين خسارات معنوي : اول- 
ناشي از جرم و نحوه جبران آن از جمله 

نه تنها در ايران، (برانگيز حقوقي مباحث بحث 
بوده ) بلكه در بسياري از نظام هاي حقوقي دنيا

است و دادگاه ها در اين زمينه رويه قضايي 
گذشته از آنكه همواره . يكساني نداشته اند

بحث هايي مثال در باب چگونگي تعيين 
خسارات معنوي و تبديل آن به جبران هاي 

ز تصويب تا پيش ا. مالي مطرح بوده است
 دادگاه ها 1392قانون آيين دادرسي كيفري 

اما . تمايلي به اصدار راي در اين باب نداشته اند
 14با تصويب اين قانون و حكم موضوع ماده 

آن، دامنه مسئوليت مدني اشخاص، عالوه بر 
جبران خسارات مادي به جبران زيان هاي 
معنوي وارده به قرباني نيز تعميم يافته است كه 

 …ل صدمات روحي و هتك حيثيت و شام
حال كه ضمن يك دعواي حقوقي . مي گردد

مبسوط، موضوع جبران خسارت معنوي وارده 
به افراد مطرح گرديده است فرصت بي نظيري 
براي بحثها و تقويت غناي حقوقي در اين 

دعواي : دوم-  .حوزه فراهم آمده است
مطروحه، منصرف از موضوعات كيفري 

 سوي سران فرقه است و در ارتكاب جرايم از

88  27  

 قضايي

 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

 - اعم از دولتهاي ميزبان يا متبوع آنان- ذيربط 
به گونه اي كه در بسياري موارد، طبق . است

) مثال كنوانسيون منع شكنجه(اسناد مزبور 
دولتهاي ميزبان ملتزم به برخورد قهري با 

  ].مرتكبان جرايم ارتكابي گشته اند
شد دادخواست حقوقي چنانكه گفته 

مطروحه از سوي خواهان هاي دعوا، ناظر بر 
است » مادي و معنوي«جبران خسارت هاي 

كه از اين جهت دعواي مطروحه را از لحاظ 
حقوقي جذابتر ساخته و چه بسا راي صادره و 
بحث هاي حقوقي متعاقب آن بتواند به تقويت 
و غناي رويه قضايي و دكترين در اين عرصه 

  .اني كندكمك شاي
 1339 قانون مسئوليت مدني مصوب 1ماده 

هركس بدون مجوز قانوني «اشعار مي دارد كه 
عمدا يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا 
سالمتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت 
تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون 
براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه 

رر مادي يا معنوي ديگري شود موجب ض
  مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود

 همان قانون نيز مي گويد كه 2ماده . »مي باشد

در موردي كه عمل واردكننده زيان، موجب «
خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد، 
دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به 

و جبران خسارت مزبور محكوم مي نمايد 
چنان چه عمل وارد كننده زيان فقط موجب 
يكي از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به 
جبران همان نوع خسارتي كه وارد نموده 

  .»محكوم خواهد كرد
 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 14ماده 

  : نيز مقرر مي دارد كه1392
شاكي مي تواند جبران تمام ضرر و زيان 

ع ممكن الحصول هاي مادي و معنوي و مناف
  .ناشي از جرم را مطالبه كند

 زيان معنوي عبارت از صدمات - 1تبصره 
روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي، 

دادگاه مي تواند . خانوادگي يا اجتماعي است
عالوه بر صدور حكم به جبران خسارت مالي، 
به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به 

يد و امثال آن عذرخواهي و درج حكم در جرا
  .حكم نمايد

به (با ذكر اين دو مقرره قانوني مبنايي 
صورت كلي و با پرهيز از ورود به بحث هاي 

 تن از اعضاي 42برها خواندم كه در خ
سابق فرقه مجاهدين خلق يا وابستگان اعضاي 
گرفتار، طي طرح دعوايي حقوقي خواستار 
جبران خسارات مادي و معنوي ناشي از 

با (اقدامات سران و كادرهاي رده باالي فرقه 
  .از دادگاه حقوقي تهران گرديده اند) ذكر نام

ق، تحليلي فرا- به گزارش پايگاه خبري
 اسفند جاري جلسه رسيدگي 17براين اساس 

 دادگاه حقوقي 55به دعواي مطروحه در شعبه 
تهران منعقد و خواهان ها و وكيل ايشان به 

اقدامي كه طبق  .دفاع از خواسته خود پرداختند
تاكيد آقاي پور مريدي، قاضي محترم پرونده 
نيز واجد نوآوري هايي است كه در اينجا قصد 

به برخي موضوعات مرتبط با آن دارم اجماال 
  .بپردازم

قبل از هر بحثي بايد اذعان شود كه ماهيت [
جنايات ارتكابي توسط سران فرقه بعضا در 

غير از (اسناد بين المللي نيز جرم انگاري شده 
قوانين كيفري داخلي كشورها كه جملگي 
اقدامات خشونت آميز موضوع شكايات 

ب مجازات قربانيان را جرم انگاري و مستوج
و موجد تكاليفي براي دولتهاي ) دانسته اند
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آن بحث هاي شكايت كيفري و تقاضاي كيفر 
يك . براي مرتكبان جرم مطالبه نشده است

است كه الجرم براي » صرفا حقوقي«دعواي 
صدور حكم به نفع خواهان هاي دعوا، قاضي 
مي بايست ابتدا ايراد خسارات به قربانيان، 

يا وجود رابطه (انتساب عمل به مرتكبان 
را احراز كند و اين بدين معناست كه ) سببيت

در ضمن يك دعواي حقوقي، بار ديگر 
جنايات ارتكابي توسط سران فرقه نيز 

 - يا آراي–راي : سوم. بازخواني مي گردد
صادره به احتمال بسيار قوي در عرصه اجرا به 
داليل مختلفي من جمله عدم همكاري 
دولتهاي ذيربط، نبود ضمانت اجراهاي مالي 

 با مشكالت …ن خسارات در داخل و جبرا
با اين وجود نبايد از . عديده مواجه مي گردد

. مزاياي اقدامات حقوقي مزبور غافل گشت
پيگيري حقوقي اين جنايات در هر سطحي مي 
تواند در راستاي رسوا سازي جنايات عامالن 
آن و مستندساختن جنايات مزبور و آگاهي 

  .ايدبخشي به جامعه بويژه جوان كمك نم
حقيقتا مباحث حقوقي بسياري در ارتباط با 
جنايات ارتكابي فرقه مجاهدين خلق قابل 
طرح و بررسي است كه بدليل رعايت حوصله 
عالقمندان اين حوزه و پرهيز از اطاله كالم، 

در حد - اجماال و بصورت بخش هاي مجزا 
  . تقديم خواهد شد- توان

  

به ذكر چند نكته مهم در ) تخصصي حقوقي
  :باب دعواي قربانيان عليه فرقه مي پردازيم

موضوع تعيين خسارات معنوي : اول- 
ناشي از جرم و نحوه جبران آن از جمله 

نه تنها در ايران، (برانگيز حقوقي مباحث بحث 
بوده ) بلكه در بسياري از نظام هاي حقوقي دنيا

است و دادگاه ها در اين زمينه رويه قضايي 
گذشته از آنكه همواره . يكساني نداشته اند

بحث هايي مثال در باب چگونگي تعيين 
خسارات معنوي و تبديل آن به جبران هاي 

ز تصويب تا پيش ا. مالي مطرح بوده است
 دادگاه ها 1392قانون آيين دادرسي كيفري 

اما . تمايلي به اصدار راي در اين باب نداشته اند
 14با تصويب اين قانون و حكم موضوع ماده 

آن، دامنه مسئوليت مدني اشخاص، عالوه بر 
جبران خسارات مادي به جبران زيان هاي 
معنوي وارده به قرباني نيز تعميم يافته است كه 

 …ل صدمات روحي و هتك حيثيت و شام
حال كه ضمن يك دعواي حقوقي . مي گردد

مبسوط، موضوع جبران خسارت معنوي وارده 
به افراد مطرح گرديده است فرصت بي نظيري 
براي بحثها و تقويت غناي حقوقي در اين 

دعواي : دوم-  .حوزه فراهم آمده است
مطروحه، منصرف از موضوعات كيفري 

 سوي سران فرقه است و در ارتكاب جرايم از
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 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

 - اعم از دولتهاي ميزبان يا متبوع آنان- ذيربط 
به گونه اي كه در بسياري موارد، طبق . است

) مثال كنوانسيون منع شكنجه(اسناد مزبور 
دولتهاي ميزبان ملتزم به برخورد قهري با 

  ].مرتكبان جرايم ارتكابي گشته اند
شد دادخواست حقوقي چنانكه گفته 

مطروحه از سوي خواهان هاي دعوا، ناظر بر 
است » مادي و معنوي«جبران خسارت هاي 

كه از اين جهت دعواي مطروحه را از لحاظ 
حقوقي جذابتر ساخته و چه بسا راي صادره و 
بحث هاي حقوقي متعاقب آن بتواند به تقويت 
و غناي رويه قضايي و دكترين در اين عرصه 

  .اني كندكمك شاي
 1339 قانون مسئوليت مدني مصوب 1ماده 

هركس بدون مجوز قانوني «اشعار مي دارد كه 
عمدا يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا 
سالمتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت 
تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون 
براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه 

رر مادي يا معنوي ديگري شود موجب ض
  مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود

 همان قانون نيز مي گويد كه 2ماده . »مي باشد

در موردي كه عمل واردكننده زيان، موجب «
خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد، 
دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به 

و جبران خسارت مزبور محكوم مي نمايد 
چنان چه عمل وارد كننده زيان فقط موجب 
يكي از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به 
جبران همان نوع خسارتي كه وارد نموده 

  .»محكوم خواهد كرد
 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 14ماده 

  : نيز مقرر مي دارد كه1392
شاكي مي تواند جبران تمام ضرر و زيان 

ع ممكن الحصول هاي مادي و معنوي و مناف
  .ناشي از جرم را مطالبه كند

 زيان معنوي عبارت از صدمات - 1تبصره 
روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي، 

دادگاه مي تواند . خانوادگي يا اجتماعي است
عالوه بر صدور حكم به جبران خسارت مالي، 
به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به 

يد و امثال آن عذرخواهي و درج حكم در جرا
  .حكم نمايد

به (با ذكر اين دو مقرره قانوني مبنايي 
صورت كلي و با پرهيز از ورود به بحث هاي 

 تن از اعضاي 42برها خواندم كه در خ
سابق فرقه مجاهدين خلق يا وابستگان اعضاي 
گرفتار، طي طرح دعوايي حقوقي خواستار 
جبران خسارات مادي و معنوي ناشي از 

با (اقدامات سران و كادرهاي رده باالي فرقه 
  .از دادگاه حقوقي تهران گرديده اند) ذكر نام

ق، تحليلي فرا- به گزارش پايگاه خبري
 اسفند جاري جلسه رسيدگي 17براين اساس 

 دادگاه حقوقي 55به دعواي مطروحه در شعبه 
تهران منعقد و خواهان ها و وكيل ايشان به 

اقدامي كه طبق  .دفاع از خواسته خود پرداختند
تاكيد آقاي پور مريدي، قاضي محترم پرونده 
نيز واجد نوآوري هايي است كه در اينجا قصد 

به برخي موضوعات مرتبط با آن دارم اجماال 
  .بپردازم

قبل از هر بحثي بايد اذعان شود كه ماهيت [
جنايات ارتكابي توسط سران فرقه بعضا در 

غير از (اسناد بين المللي نيز جرم انگاري شده 
قوانين كيفري داخلي كشورها كه جملگي 
اقدامات خشونت آميز موضوع شكايات 

ب مجازات قربانيان را جرم انگاري و مستوج
و موجد تكاليفي براي دولتهاي ) دانسته اند
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 خبرخوان

 

انجام گرفت مظلوم نمايي كـرده و بـه اهـداف           
 تـرين  اسـد در مقابـل اوليـه      . پليد خـود برسـد    

حقوق انساني خود سكوت كرده بود؛ سـكوتي       
ـيچ درد رجـوي نمـي             .مرگبار جان اسـد بـه ه
در تعاريف فرقـه اي رجـوي، هـر فـرد         . خورد

بعـد از  ! فقط شش ماه عمر مـي كنـد       ) چريك(
شش ماه چريك بايد شـهيد شـده باشـد، اگـر            
شهيد نشد خواهند گفت كه براي زمان ديگري        

رهبـري شـهيد    نگه داشته شده است تـا در راه         
در انـدرون خـود     » اسد«اما در اين وانفسا      .شود

دچار تناقضات سنگيني شده و مي فهميـد كـه          
وي . در رابطه با او يك جنايت شكل مي گيـرد      

به خودش مي گفت كـه اگـر بنـا بـر شـهادت           
است چرا سران فرقه به محض مـريض شـدن          
به بهترين بيمارستان ها و دكترهـا مراجعـه و بـا     

 گزاف از مرگ مـي گريزنـد؟ اگـر          درمان بسيار 
بنا بر شهادت است چرا آنهـا از شـهادت فـرار            
مي كنند و سينه سپر نمي كنند؟ چرا رجوي كـه   
اينقدر از شهادت دم ميزند و ديگران را براي مـا     
الگو قرار مي دهـد خـودش مخفـي شـده و از       
مرگ هراسان است؟ مگر نه اينكه اگر شـهادت        

ـثال         ده واحـد تـاثير     ما بر روي افكار عمـومي م
بگذارد با مرگ رجوي براي هواداران مثال صـد         
واحد تاثير خواهد گذاشت؟ پس چرا شـهادت        

  براي آنها نه ولي براي من و و امثال من آري؟
» اسد«اين تناقضات و ساير تناقضات ديگر 

را بر آن داشت كه كم كم به فكر خروج از 
فرقه شده و براي نجات جان خودش اقداماتي 

 دهد، تا كه وي به كشور آلباني منتقل انجام
گشت و فهميد كه االن وقت جدا شدن رسيده 

به » اسد«اين واكنش ها و تناقضات . است
سران فرقه و به مريم رجوي رسيد و متوجه 

شدند كه اسد در حال تفكراتي مي باشد كه 
پروسه درمان وي به . اصال به نفع آنان نيست

هايي  طرز مشكوكي عوض شد و آن حداقل
كه به صورت نمايشي انجام مي دادند نيز 

سران فرقه رجوي در يك  .متوقف گرديد
حركت غافلگيرانه برگه اي جلوي او گذاشتند 
و خواستند كه آن را امضاء كرده و پي كارش 
برود، و حتي درمان خودش را در بيرون از 

در ظاهر قضيه هم به او وعده . فرقه دنبال نمايد
شتيباني داده شد، مثل وعده هاي كمك مالي و پ

هايي كه به تك تك جداشده ها داده ولي در 
مريم رجوي با  .عمل عليه آنها توطئه مي كنند

يك رفتار به شدت ضد اخالقي و ضد انساني 
كه فقط و فقط از عهده او و ساير سردمداران 

را از فرقه به » اسد«جنايتكارش بر مي آيد 
دتي بعد از م» اسد« .سرعت بيرون كرد

سرگرداني در آلباني براي مداوا به كشور هلند 
بعد از رسيدن به هلند او به سرعت . رفت

تحت معالجه قرار گرفت ولي روزانه دكترها 
به اين نتيجه بيشتر نزديك مي شدند كه سرطان 

ريشه دوانده و كاري از » اسد«در عمق وجود 
 27روز يكشنبه  .دست آنان ساخته نيست

 خبر 1399 دي ماه 7ف با  مصاد2020دسامبر 
درگذشت وي منتشر گرديد و بدين وسيله 

اين . يكي ديگر از جنايات رجوي به ثبت رسيد
خبر موجب خوشحالي رجوي گرديد زيرا او 
معتقد است كه هر كسي كه به او پشت كند 
سزاوار بدترين دردها و بالها مي باشد، اما خبر 

اسد باعث حزن و تاثر » اسد«درگذشت 
نش كه از فرقه جدا شده بودند گرديد، دوستا

زيرا جدا شدگان از فرقه رجوي مي دانستند كه 
  .چه باليي سر او آمد

  
 

 

ــه عــ» اســد اســدزاده« ضو جداشــده از فرق
رجوي هم به خِيل كساني كه قرباني ايـن فرقـه     

ــت  ــد، پيوس ــده بودن ــت  .جنايتكــار ش درگذش
با سـاير مـرگ هـاي قربانيـان فرقـه            » اسدزاده«

رجوي، اختالفي جدي داشت كـه اگـر بدانيـد،      
متوجه عمق هر چـه بيـشتر جنايـت و دنائـت            

يكي از افـرادي بـود      » اسد«.رجوي خواهيد شد  
ــال ــه س ــاي ك ــود را در  ه ــر خ ــادي از عم  زي

وي از اهـالي    . تشكيالت رجـوي بـه هـدر داد       
ـيريني كـه             استان اردبيل بود و با لهجه تركـي ش

وي بـسيار  . داشت، فارسي را صحبت مي كـرد      
انسان ساده و بـي آاليـشي بـود؛ از ايـن رو در              
ــده و    ـتفاده ش ــوء اسـ ــواره از وي س ــه هم فرق
 كارهاي بسيار سخت را به وي مي دادنـد زيـرا          

تـا  . از قدرت بدني خوبي هـم برخـوردار بـود          
زماني كه او در داخل فرقه بـود همـواره مـورد            

در عـراق او دچـار      . استثمار جدي قرار داشـت    
عالئـم سـرطان   . يك بيماري مشكوك شده بود  

در وي پديدار شده و هر روز از لحاظ جسمي          
دوستانش مي ديدند كـه او در  . تحليل مي رفت  

ـتن اسـت      كـادر پزشـكي فرقـه     .حال از بين رف
رجوي هم كار جدي بـراي عـالج وي انجـام           
نمي داد زيرا رجوي به دنبال قربانيـان هـر چـه            
بيشتر بود تا افكار عمومي جهان را تحت تـاثير          

ـتفاده نمايـد        بيمـاري اسـد     .قرار داده و سوء اس
طوري بود كه وي بايـد بـه سـرعت بـه اروپـا              
منتقل مي گـشت و تحـت معالجـه قـرار مـي             

ي مغزشويي سران فرقه رجـوي او را        گرفت ول 
از اين درخواست بـسيار منطقـي كـه از سـران            
فرقه و حتي از كميسارياي عالي پناهندگان بايـد   
مي داشت، منـع مـي كـرد، زيـرا رجـوي مـي              
خواست با مرگ او مثل ساير مـرگ هـايي كـه         

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  :گوي فراق با يك عضو فرقه رجوي و در گفت» 3اشرف «آخرين اخبار از وضعيت كرونا در زندان 

  كند مريم رجوي تلفات كرونا را مخفي مي
 

 صورتي وضعيت مقر اشرف به: وي افزود
شكننده است كه حتي مريم رجوي هم با بهانه 
اينكه به توصيه پزشك ها عمل مي نمايد، 
نشست هاي خود را به صورت تصويري 

  .برگزار مي كند
شرايط پيش آمده نتيجه : م ادامه داد. محمد

حماقت هاي سران فرقه مي باشد كه از ابتدا 
هيچ كس را مجبور به ماسك زدن و رعايت 

  . هاي بهداشتي نكردنددستورالعمل
اين عضو فرقه با طرح اين پرسش كه، 

 2سازماني كه توانايي نگهداري و كنترل حدود 
تواند براي   نفر را ندارد چگونه مي500هزار و 

هم اكنون : مردم ايران كاري انجام دهد؟ افزود
» 3اشرف «مسئوالن فرقه از كنترل وضعيت 

ت عاجز شدند و با بهانه هاي مختلف مشكال
  .را به گردن همديگر مي اندازند

وي با اعالم اسامي غالمرضا پورهاشم و 
محمد قلي احساني از درگذشته هاي اخير 

از تمام : كرونا كه از آن مطمئن است، افزود
خانواده ها و فعاالن سياسي مي خواهم تا به 
صليب سرخ يا كميسارياي عالي سازمان ملل 

ا از وضعيت در امور پناهندگان فشار بياورند ت
  .اين محل گزارشي تهيه كنند

مريم رجوي مدام : م در پايان گفت.محمد
براي ما مي گويد كه حكومت ايران آمار كرونا 
را مخفي مي كند اما خودشان به جز افراد 
سرشناس كه بر اثر كرونا مي ميرند اسامي هيچ 

  .عضو ديگر را آشكار نمي كنند
  
  
  
  

يكي از اعضاي حاضر در فرقه رجوي 
درباره آخرين وضعيت تلفات كرونا در 

مريم رجوي به جز خبرِ مرگ : گفت» 3اشرف«
افراد سرشناس آن هم بدون ذكر علت، اخبار 

  .كند تلفات كرونا را مخفي مي
م در گفت و گو با فراق با تشريح . محمد

وضعيت مقرهاي فرقه رجوي در آلباني اظهار 
ن فرقه هيچ آماري از تعداد افراد سرا: داشت

درگذشته به بيرون نمي دهند و اعضا به 
صورت گروهي در مقرهاي خود قرنطينه 
هستند، حتي گفته مي شود افراد مبتال را 
جداگانه در آسايشگاه ها قرنطينه كردند اما 
        اعضا هيچ اطالعي از سالمتي همديگر 

  .ندارند

 

 فرقه   ر روزگاري كهاين ديدار د .جالب بود
 رجوي توهم مي كرد به واسطه البي هايش در

سفارت آمريكا و كشورهاي اروپايي كشور 
 آلباني را تسخير كرده، مانند يك بمب،

چارچوب اين فرقه حيله گر را به لرزه انداخته 
اين نشست دستاوردي بزرگ براي افراد  .است

جدا شده در آلباني محسوب مي شود كه در 

يك تيم از جداشده هاي فرقه رجوي در 
كشور آلباني با تعدادي از نمايندگان پارلمان اين 

 .كشور نشستي چندساعته برگزار كردند

در  تحليلي فراق،- پايگاه خبري به گزارش
اين نشست كه با حضور حسن حيراني، عضو 

جرجي  دكتر اولسي يازيچي وجدا شده، 
تاناسي، خبرنگاران مستقل در آلباني و برخي 

مشكالت اعضاي  اعضاي ديگر برگزار شد،
جداشده در اين كشور و خطرهاي فرقه 

بحث و بررسي  رجوي براي مردم آلباني مورد
به گزارش فراق، اعضاي جداشده  .قرار گرفت

 از فرقه رجوي در اين نشست، ضمن تشكر و

 از مردم آلباني به جهت برخورد قدرداني
نمايندگان مردم  شايسته با افراد جداشده، از

خواستند تا پيگير مشكالت حقوقي و انساني 
اما فارغ از ذكر جزئيات اين نشست  .آنها باشند

كه به دليل مسائل امنيتي از آن معذور هستيم، 
واكنش هيستريك فرقه رجوي به اين موضوع 

  هاي پارلمان آلباني هاي فرقه رجوي با نماينده ديدار تيم جداشده

 نشستي كه به چارچوب فرقه رجوي لرزه انداخت

  جزئيات جنايت فرقه رجوي  

  در پرونده درگذشت

  »اسد اسدزاده«
  انجمن نجات مركز استان اردبيل �

  

ضمن تبريك به . يك پيروزي استنوع خود
هماهنگ كننده هاي اين نشست و خانواده 

اميدواريم به زودي شاهد  هاي افراد جدا شده،
موفقيت هاي بيشتر از اين افراد باشيم كه با 

هر چه تمام خطرها را به جان خريده  رشادت
 و در جهت افشاي هر چه بيشتر رجوي و فرقه

  .ضاله اش گام بر مي دارند
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 خودكرده

  

 

 و فرقه ي كه توسط رجوي واژه امادر،
تبهكارش به اسارت گرفته شده و به مسلخ 

  .رفته است
  زادهي عليبخشعل

  
انونمند است، همان طور كه  خدا قعتيطب

 سوزناك يها هي ها و گرنيآه و ناله ها و نفر
 در فراق گريمرحومه مادر من و هزاران مادر د

 ي و كشته شده شان در قلعه هاري اسزانيعز
 را تا كنون گرفته و در ي مسعود رجو،يرجو

 اش ي به قبر دوزخايبه در و به سوراخ موش 
 روز نيهم به ا فرقه را ني سران اهيبرده و بق

 يكي انداخته كه هر روز يفالكت بار در آلبان
  . رندي ميشان با زجر و درد م

 مي آه ها دودمان مرني و دود فشرده اآتش
 فرقه خوار و ني اگري ديقجر و پسمانده ها

 و منفور و فراموش شده را هم خاك و ليذل
  . ديموفق باش. خاكستر خواهد كرد

  
   نژادنيحس

  
  ي هستابي نا گوهريعني مادر

  يطهمورث ناظر
  

  !مانمي جان، پشمادر
  مياي خواهم به چشمانت بيم

  ... با كدام رواما
   مرا خواهد بردلي سي كنهي اگر گرتو
  

   نادمكي 
  

  پيام خانواده هاي چشم انتظار
  
جيران محمدي، مادر سالخورده يكي از  �

كنم كه  تمنا مي: جداشده هاي فرقه رجوي
به وطن عزيزمان » مديباقر مح«زمينه بازگشت 
  فراهم گردد

  
حميدرضا اسماعيل «مادر چشم انتظار  �
فرقه  :خطاب به نهادهاي حقوق بشري» بيگي

رجوي از ارتباط ما با فرزندمان جلوگيري كرده 
  است
  
جميله هادي، مادر چشم انتظار يكي از �

اسيران فرقه رجوي با انتشار نامه اي خواستار 
  .ين فرقه شدپيگيري وضعيت فرزندش در ا

  
رعنا اوليايي، مادر چشم انتظار يكي از  �

اسيران فرقه رجوي خطاب به كميسارياي عالي 
: سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نوشت

ام و از   سال دوري و چشم انتظاري كشيده30
  .شما مي خواهم به اين انتظار، پايان دهيد

  
  

  پيام خانواده ها به مناسبت پاسداشت 
  مقام مادرانِ 

  
  
 هستند كه يمادران چشم انتظار مانند شمع 

           لحظه عمرشان مثل شمع نور نيتا آخر
 شوند تا چراغ ي دهند و از درون ذوب ميم

   باشندزانشاني عزيراه آزاد
  ني قزو-  اكبرزاده

  
   مثل مادرميم
  

 چي در جهان هست كه با هيموجود
  .ستي نسهي قابل مقايگريموجود د
، ستي ناسي مادر با مادر هم قابل قيحت
 تي نهاي موجودني با به وجود آوردن چنخدا

   دي كشريخلقتش را به تصو
   از اصفهانيساسان

  
 مادران چشم به انتظار بودند كه با نيا

 قلعه منحوس اشرف و يدارياستقامت و پا
  . و فنا كشاندي را به نابوديقه رجوسران فر

 ي همان فرشتگانيعني چشم انتظار مادران
 مفلوك يكه آه سوزناكشان دودمان فرقه رجو

  .  كردراني و بن وخيرا از ب
  ينادر محمد
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خيلي وقت ها .ندنرمال نيست در حالت طبيعي و
شاهد دعواهاي وحشتناكي كه بعضا به 

مي شد بوديم كه  مشاجرات فيزيكي نيز كشيده
دو طرف بغض و فشار هاي خود را اين گونه 

هنگام مراجعه فردي از يك  يا. تخليه مي كردند
قسمتي به قسمت ديگر عمدا كار وي را راه 

انداختند و به بهانه هاي الكي هفته ها  نمي
به عنوان نمونه گاهي .ر مي دواندندطرف را س

براي يك قرار امداد پزشكي داخل كمپ بايد 
ماه وقت صرف مي شد تا نوبت  حداقل يك

دهي و صرفا ويزيتي انجام و يا امكانات 
تهيه شود و يا براي دريافت مواد  پزشكي

       بهداشتي وسايل تحرير كلي دوندگي انجام
 ها را هم سر به اين ترتيب اكثرا عقده. شد  مي

مريم قجر خائن با  .همديگر خالي مي كردند
آوار آموزش هاي فرقه اي به طور مضاعف 

كند آنها را موجودي  روي زنان سعي مي
احساس بدون عشق و عالقه به جنس  بي

حتي به فرزندهايشان  مخالف، به خانواده و
تمام زنان و مردان بايستي از همسر،  .تبديل كند

از هر  برائت جسته و خود رافرزند و خانواده 
مسعود رجوي . گونه عشق ورزي تهي كنند

هاي  خائن و بي شرم به صراحت در جلسه
 اعالم مي كرد تنها مرا دوست داشته   فرقه

اين  .باشيد باشيد و مرا در قلب خود داشته
عنصرخائن، پست و بي همه چيز با خيانت به 

سعي مي نمود  همه اعضا و به خصوص زنان
ات نفرت انگيز مستمر، از احساسات با جلس

براي زنها چيزي باقي  زنانه و زندگي واقعي
از ممنوعيت ازدواج، زندگي و بچه دار . نگذارد

تا حكم به جراحي و خارج كردن  شدن گرفته
فشار در كمپ هاي فرقه به اين  .رحم زنان

  فقط بدانيد كه. راحتي ها قابل توصيف نيست

ارج شده و هر اغلب اعضا از وضع نرمال خ
درون خود  كدام به نوعي دنبال تخليه فشارهاي

  .در عملكردهاي خاص هستند
 

 

اين روزها موضوعات عجيب و غريبي 
درباره اعضاي فرقه رجوي مي شنويم و در 

 .كنيم عكس ها مشاهده مي
فشار آموزش هاي تشكيالتي درون فرقه 

م خودشان ه آن قدر باالست كه افراد حتي اگر
نخواهند آن را بپذيرند ناخواسته كم كم به 

كردار آنها تبديل خواهد  اخالقيات، رفتار و
   .شد

عكس هاي جديد منتشر شده از وضعيت 
زنان در فرقه رجوي بيشتر آدم را به حيرت 

 60 حداقل در حوالي سن   زناني كه .اندازد مي
 سالگي هستند، احتماال ساعتي كه مرخصي از

ي دانند خوشحالي خود را داشته اند نم كار
ها اقدام به  بچه چگونه بروز بدهند و به مانند

باال رفتن از درخت نموده و عكس يادگاري 
اين زنان بدبخت به جاي اينكه در  .مي اندازند

 اين سن و سال داراي عروس، داماد و چندين

نوه باشند اكنون در انتهاي زندگي بي حاصل 
از درخت  خود خوشحالي شان شده باال رفتن

يكي از .و عكس يادگاري بر روي درختان
كارهاي عجيب درون فرقه از گذشته، سالم 

همديگر وسوار نشدن  نكردن زنان و مردان به
سالم و احوالپرسي درون . در يك ماشين بود
   اعمال نكوهيده و ممنوع مناسبات فرقه جز

زنان و مردان علير غم اينكه ممكن است . است
 شناخته و در يك قسمت همديگر را سال ها

  هنگام مواجهه با همديگر حق  كار مي كردند

 تازه بايد راهشان   .سالم و احوالپرسي نداشتند
روبرو هم  را هم عوض مي كردند تا با هم

عده اي از اين افراد در فرصت هاي به .نشوند
كردند در  دست آمده فرار نموده و خود را رها

و حالي كه تا سال ها همچنان كابوس 
. دوش كشيدند فشارهاي زندگي فرقه اي را به

 هم خودكشي كردند و به زندگي   عده اي
اما اعضاي .دادند نكبت بار در فرقه پايان

باقيمانده دچار رفتار هاي عجيب و غريبي 
علي رغم اينكه اغلب در   اين افراد. شدند مي
 سالگي زندگي هستند مشخص است 60دهه 

  ها جاي بازي با نوهبه  كه زناني

 كنند  شادي ميدرخت باالي 
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        براي ديدار احتمالي با مادرش به عراق بر
داستان مي توانست اينجا به پايان . مي گردد

برسد اما اتفاق هاي ديگري براي حنيف به 
وي پس از چالش هاي فراوان .وقوع مي پيوندد

به سوئد برمي گردد و به عنوان افسر پليس 
مبتني بر واقعيت و داستان . آموزش مي بيند

حنيف . زندگي در مناطق محروم سوئد است
عزيزي در اين روايت تالش مي كند تا جوانان 
. را از جنايت هاي اين فرقه تروريستي آگاه كند

حنيف عزيزي، يكي از قربانيان فرقه 
رجوي در سوئد با انتشار كتابي، داستان زندگي 

  .ت كردخود و جنايت هاي اين فرقه را رواي
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

حنيف كه هم اكنون به عنوان افسر پليس در 
سوئد مشغول به كار است، سرگذشت 
پرماجرايي داشته كه به جهت حضور خانواده 
اش در فرقه تروريستي رجوي، براي وي رقم 

  .خورده است
حنيف عزيزي در پايگاه نظامي اشرف در 

ر وي از هواداران و پدر و ماد. عراق بزرگ شد
. اعضاي قديمي فرقه جنايتكار رجوي بودند

 ساله پس از كشته شدن پدرش، 9حنيف 
دست برادر كوچكش را مي گيرد و فرار را 
  .شروع مي كند كه سرانجام به سوئد مي رسد

او در سازگاري با كشور جديد مشكالت 
بسياري دارد و خطر ارتباط با فرقه همواره او را 

او با شيوه هاي فريب فرقه . ندتهديد مي ك

وي اين كتاب را به كمك ماركوس لوتمن 
روزنامه نگار و نويسنده معروف سوئدي به 

به زودي قرار است .رشته تحرير درآورده است
 الكترونيكي و چاپي اين كتاب به زبان نسخه

بر اساس .سوئدي در دسترس قرار گيرد
اظهارات دوستان حنيف عزيزي، انتشار اين 
كتاب، فصل جديدي از رسوايي فرقه رجوي 
در كشورهاي اروپايي را به دنبال خواهد 

  .داشت
  

كميساريا انجام مي گيرد اين قانون را امضاء 
وگاه مرگ اشرف به بعد از انتقال از ارد .نكند

 1392كمپ ليبرتي در نزديكي بغداد در سال 
اين موضوع پر رنگ تر شد و بحث پارول 

در بريف ها و تحليل هاي .بيشتر روي ميز بود
سياسي كه براي افراد خوانده مي شد با مقوله 

گويا در كمپ . بيشتر مواجه شده بوديم» پارول«
 ليبرتي قضيه انتقال جدي تر مي شد و ظاهرا
بين اتحاديه اروپا و آمريكا تقسيم بندي شده 
بود تا ساكنين كمپ ليبرتي را سهميه بندي 
كرده و هر كشوري در حوزه شنگن و آمريكا 

  .و انگلستان و كانادا سهميه خودش را بردارد
آمريكا ظاهرا با سيصد نفر موافقت كرده 
بود بعالوه كساني كه قبال در آمريكا بودند و دو 

اتحاديه اروپا هم همين كار را . ندتابعيتي بود
كرده بود اما هيچكدام حاضر نبودند تا قدم اول 
را بردارند زيرا از بس شرارت كرده بودند درد 

تا اينكه يك . سرشان به هيچ قيمتي نمي ارزيد
تيم از آژانس هاي امنيتي آمريكا به آلباني آمده 

قبل از انتقال . بودند تا استارت انتقال را بزنند
صاحبه هاي كشافي با تك تك افراد انجام مي م

شد تا به قول آنها تروريست به داخل خاك 
آمريكائيها شروع به انتقال . آمريكا نفوذ نكند

 نفر از جدا شدگان آلباني به آمريكا 30حدود 
با برخي از آنان در تماس بودم و نسبتا . نمودند

از كم و كيف زندگي شان در آنجا با خبر شده 
تحاديه اروپا و كانادا و انگلستان هم ا.بودم

. شروع كردند خرد خرد به پذيرش و انتقال
ولي اين انتقال ها خيلي زود متوقف شد و 
كشور آلباني بعد از چك و چانه هايي كه البي 
هاي فرقه رجوي در آمريكا با وزارت خارجه 
آمريكا انجام داده بودند مانع از هم پاشيدن 

  .تشكيالت رجوي گشتند
رگردم به قانون پارول، طبق اين قانون  ب

ابتدا هر كسي كه مي خواهد به آمريكا برود 
بايد از سازمان فرقه رجوي جدا شود و بعد از 

  .مدتي به آمريكا منتقل مي گشت
در مصاحبه هايي كه كميسارياي عالي 
پناهندگان در عراق و در كمپ ليبرتي انجام 

هد داد گفته مي شد كه هر كسي كه بخوا مي
امكان انتقال به آمريكا را دارد ولي اول بايد جدا 
شود و بعد قانون پارول را امضاء كند تا 
  .مقدمات انتقال او به خاك آمريكا فراهم گردد

قانون پارول از تعدادي بايد ها و نبايد ها 
 16اگر اشتباه نكنم حدود . تشكيل شده بود
مهمترين آنها به اين ترتيب . ضابطه داشت

  :بودند
 فرد بايد به شكل تمام عيار از سازمان –

مجاهدين خلق جدا شده و جدا شدن خودش 
  .را به اطالع كميسارياي عالي پناهندگان برساند

 فرد بعد از انتقال به خاك آمريكا تحت –
پوشش قرار مي گيرد كه در اين مدت مطلقا 
  .نبايد با سازمان مجاهدين ارتباطي داشته باشد

ونه ارتباطي با دولت  فرد نبايد هيچ گ–

در جنگي كه بين افراد تحت اسارت 
سازمان مجاهدين با رجوي وجود داشت به 
يك مقطعي رسيده بوديم كه صدام حسين 
ديكتاتور سابق عراق توسط نيروهاي ائتالف به 

 نيروهاي ائتالف رهبري آمريكا سقوط كرد و
  .وارد كشور عراق شدند

از آن زمان سازمان مجاهدين خلق به 
صورت نسبي تحت نظر كميسارياي عالي 

صليب سرخ اجازه . پناهندگان قرار گرفت
مداخله در امور سازمان را نداشت زيرا رجوي 
آن را بلوك كرده و هر گونه ارتباطش با صليب 

  .را قطع كرده بود
سرنگوني صدام حسين، بنابر اين بعد از 

كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد به امور 
فرقه رجوي وارد شده و كم و بيش دخالت 

هر چند كه اگر به خواست ميلي . مي كرد
رجوي بود آنها را هم بلوك كرده و اجازه 

  .ورود به آنان را نمي داد
البته بعدها معلوم  شد كه كميسارياي عالي 

ي كه جامعه جهاني بر پناهندگان با فشارهاي
رجوي وارد كرده بود، مجبور به پذيرفتن 
كميساريا شده وگرنه مقاومت رجوي براي 

  .عدم پذيرش از جانب رجوي بسيار زياد بود
وقتي كميساريا وارد مسائل فرقه به شكل 
بين المللي شد فعاليت هاي خودش را در 

بعد از چند ماهي . اردوگاه اشرف استارت زد
عمومي كه مسعود رجوي در يك نشست 

برگزار نمود صحبت هايي كرد كه در ميان 
حرفهايش گفت كه آمريكائيها قانوني را براي 

آورده اند كه ذلت بار است و ) فرقه رجوي(ما 
از مجاهدان مي خواهند هر كس كه مي خواهد 

را » پارول«به آمريكا برود بايد قانوني به اسم 
ف هاي همه ما ازشنيدن اين حر! امضاء كند

تقريبا از نيروهاي . مسعود رجوي جا خورديم
. پائين هيچ كس از اين قانون خبر نداشت
مسعود رجوي عليه اين قانون خيلي چك و 
چانه زد كه نهايت حرفهايش اين بود تا كسي 
در مصاحبه هاي خصوصي كه توسط 

  فرقه تروريستي رجويروايت افسر پليس سوئد از جنايت هاي 

  سرگذشت زندگي خود را منتشر كرد »حنيف عزيزي«
 

   رجوي و آمريكا پشت پردهتوافق نگاهي به
  ها براي كنترل جداشده

  بخشعلي عليزاده �
  

  .مي شود
 هر گونه تماس با دولت ايران جرم –

محسوب شده و منجر به اخراج از خاك 
  .آمريكا مي گردد

 فرد نبايد با باندهاي قاچاق مواد مخدر و –
 كند وگرنه دستگير شده و يا بزهكاران كار
  .مجازات مي گردد

تقريبا مهمترين موضوعات  قانون پارول 
اگر كسي با اين موارد . موارد فوق بودند

موافقت مي نمود در جدول انتقالي ها جاي مي 
تا آنجائيكه من مي دانم خيلي ها اين . گرفت

فرم را پر كرده بودند از جمله خود من، ولي با 
 رجوي با وزارت خارجه البي گري هايي كه
 نفر به آمريكا منتقل گشتند 40انجام داد نهايت 

و اين پروژه توقف خورد و هنوز كه هنوز 
است برخي در كشور آلباني به دليل مصاحبه 
هايي كه تيم هاي آمريكايي در آلباني انجام داده 
بودند منتظر اعزام مي باشند، ولي بعد از آمدن 

  .ديدترامپ اين پروژه متوقف گر
واقعيت اين است كه در اساس اين يك 

  .ايران داشته باشد
 فرد نبايد هيچ گونه فعاليت سياسي داشته –
  .باشد
          اين پناهندگي به مدت دو سال اجرا–

مي گردد تا بعد از دو سال فرد به خاك كشور 
وضعيت فرد بازنگري (مبدا باز گردانده شود 

  ).مي شود
 فرد نمي تواند به كشور خودش باز –
  .گردد
 فرد نمي تواند به كشور ديگر مسافرت –
  .كند
 فرد براي مسافرت بايد از قوانين تبعيت –

نموده و همواره  اطالعات مكان خودش را به 
  .مسئوالن مربوطه برساند

 فرد براي مدت هشت ماه از پوشش بيمه –
برخوردار مي گرديد كه بعد از هشت ماه بيمه 

 و درميان مذبور اتمام يافته و فرد بايد كار كند
  .كار كردن بيمه مجدد شود

 اگر كسي از موارد مندرج در قانون –
پارول تخطي نمايد به كشور مبدا باز گردانده 

برخي مواد . توافق نامه بين رجوي و آمريكا بود
مندرج در قانون پارول آن طور كه رجوي 

اگر در مفاد . دوست داشت تدوين شده بود
اين قانون با دقت نگاه كنيد دقيقا و تماما به نفع 

مثال فرد حق فعاليت سياسي ديگر . رجوي بود
ق برگشت به ايران را نداشت و نداشت، و يا ح

يا تخطي از قوانين مصادف است با اخراج و 
براي رجوي انتخاب » پارول«قانون .ساير موارد

فقط به يك دليل مشخص . بين بد و بدتر بود
رجوي پاي اين قانون آمده بود و آن دور كردن 

دقيقا . هر چه بيشتر جدا شده ها از ايران بود
 هيچ كس نتواند به شيطنت رجوي اينجا بود تا

ايران باز گردد، زيرا بازگشت به ايران خيلي 
براي رجوي بد مي شد و تمام تبليغاتش تبديل 

ولي خوشبختانه . به دود شده و هوا مي رفت
اين دجالگري رجوي شكست خورد و تعداد 
قابل توجهي از جدا شده ها به ايران بازگشتند 
و مايه شرمساري رجوي و افشاي ماهيت 

 اين ماجرا هنوز ادامه . تكارانه او شدندجناي
  .دارد
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  گيشه

 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

 
 

 

        براي ديدار احتمالي با مادرش به عراق بر
داستان مي توانست اينجا به پايان . مي گردد

برسد اما اتفاق هاي ديگري براي حنيف به 
وي پس از چالش هاي فراوان .وقوع مي پيوندد

به سوئد برمي گردد و به عنوان افسر پليس 
مبتني بر واقعيت و داستان . آموزش مي بيند

حنيف . زندگي در مناطق محروم سوئد است
عزيزي در اين روايت تالش مي كند تا جوانان 
. را از جنايت هاي اين فرقه تروريستي آگاه كند

حنيف عزيزي، يكي از قربانيان فرقه 
رجوي در سوئد با انتشار كتابي، داستان زندگي 

  .ت كردخود و جنايت هاي اين فرقه را رواي
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

حنيف كه هم اكنون به عنوان افسر پليس در 
سوئد مشغول به كار است، سرگذشت 
پرماجرايي داشته كه به جهت حضور خانواده 
اش در فرقه تروريستي رجوي، براي وي رقم 

  .خورده است
حنيف عزيزي در پايگاه نظامي اشرف در 

ر وي از هواداران و پدر و ماد. عراق بزرگ شد
. اعضاي قديمي فرقه جنايتكار رجوي بودند

 ساله پس از كشته شدن پدرش، 9حنيف 
دست برادر كوچكش را مي گيرد و فرار را 
  .شروع مي كند كه سرانجام به سوئد مي رسد

او در سازگاري با كشور جديد مشكالت 
بسياري دارد و خطر ارتباط با فرقه همواره او را 

او با شيوه هاي فريب فرقه . ندتهديد مي ك

وي اين كتاب را به كمك ماركوس لوتمن 
روزنامه نگار و نويسنده معروف سوئدي به 

به زودي قرار است .رشته تحرير درآورده است
 الكترونيكي و چاپي اين كتاب به زبان نسخه

بر اساس .سوئدي در دسترس قرار گيرد
اظهارات دوستان حنيف عزيزي، انتشار اين 
كتاب، فصل جديدي از رسوايي فرقه رجوي 
در كشورهاي اروپايي را به دنبال خواهد 

  .داشت
  

كميساريا انجام مي گيرد اين قانون را امضاء 
وگاه مرگ اشرف به بعد از انتقال از ارد .نكند

 1392كمپ ليبرتي در نزديكي بغداد در سال 
اين موضوع پر رنگ تر شد و بحث پارول 

در بريف ها و تحليل هاي .بيشتر روي ميز بود
سياسي كه براي افراد خوانده مي شد با مقوله 

گويا در كمپ . بيشتر مواجه شده بوديم» پارول«
 ليبرتي قضيه انتقال جدي تر مي شد و ظاهرا
بين اتحاديه اروپا و آمريكا تقسيم بندي شده 
بود تا ساكنين كمپ ليبرتي را سهميه بندي 
كرده و هر كشوري در حوزه شنگن و آمريكا 

  .و انگلستان و كانادا سهميه خودش را بردارد
آمريكا ظاهرا با سيصد نفر موافقت كرده 
بود بعالوه كساني كه قبال در آمريكا بودند و دو 

اتحاديه اروپا هم همين كار را . ندتابعيتي بود
كرده بود اما هيچكدام حاضر نبودند تا قدم اول 
را بردارند زيرا از بس شرارت كرده بودند درد 

تا اينكه يك . سرشان به هيچ قيمتي نمي ارزيد
تيم از آژانس هاي امنيتي آمريكا به آلباني آمده 

قبل از انتقال . بودند تا استارت انتقال را بزنند
صاحبه هاي كشافي با تك تك افراد انجام مي م

شد تا به قول آنها تروريست به داخل خاك 
آمريكائيها شروع به انتقال . آمريكا نفوذ نكند

 نفر از جدا شدگان آلباني به آمريكا 30حدود 
با برخي از آنان در تماس بودم و نسبتا . نمودند

از كم و كيف زندگي شان در آنجا با خبر شده 
تحاديه اروپا و كانادا و انگلستان هم ا.بودم

. شروع كردند خرد خرد به پذيرش و انتقال
ولي اين انتقال ها خيلي زود متوقف شد و 
كشور آلباني بعد از چك و چانه هايي كه البي 
هاي فرقه رجوي در آمريكا با وزارت خارجه 
آمريكا انجام داده بودند مانع از هم پاشيدن 

  .تشكيالت رجوي گشتند
رگردم به قانون پارول، طبق اين قانون  ب

ابتدا هر كسي كه مي خواهد به آمريكا برود 
بايد از سازمان فرقه رجوي جدا شود و بعد از 

  .مدتي به آمريكا منتقل مي گشت
در مصاحبه هايي كه كميسارياي عالي 
پناهندگان در عراق و در كمپ ليبرتي انجام 

هد داد گفته مي شد كه هر كسي كه بخوا مي
امكان انتقال به آمريكا را دارد ولي اول بايد جدا 
شود و بعد قانون پارول را امضاء كند تا 
  .مقدمات انتقال او به خاك آمريكا فراهم گردد

قانون پارول از تعدادي بايد ها و نبايد ها 
 16اگر اشتباه نكنم حدود . تشكيل شده بود
مهمترين آنها به اين ترتيب . ضابطه داشت

  :بودند
 فرد بايد به شكل تمام عيار از سازمان –

مجاهدين خلق جدا شده و جدا شدن خودش 
  .را به اطالع كميسارياي عالي پناهندگان برساند

 فرد بعد از انتقال به خاك آمريكا تحت –
پوشش قرار مي گيرد كه در اين مدت مطلقا 
  .نبايد با سازمان مجاهدين ارتباطي داشته باشد

ونه ارتباطي با دولت  فرد نبايد هيچ گ–

در جنگي كه بين افراد تحت اسارت 
سازمان مجاهدين با رجوي وجود داشت به 
يك مقطعي رسيده بوديم كه صدام حسين 
ديكتاتور سابق عراق توسط نيروهاي ائتالف به 

 نيروهاي ائتالف رهبري آمريكا سقوط كرد و
  .وارد كشور عراق شدند

از آن زمان سازمان مجاهدين خلق به 
صورت نسبي تحت نظر كميسارياي عالي 

صليب سرخ اجازه . پناهندگان قرار گرفت
مداخله در امور سازمان را نداشت زيرا رجوي 
آن را بلوك كرده و هر گونه ارتباطش با صليب 

  .را قطع كرده بود
سرنگوني صدام حسين، بنابر اين بعد از 

كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد به امور 
فرقه رجوي وارد شده و كم و بيش دخالت 

هر چند كه اگر به خواست ميلي . مي كرد
رجوي بود آنها را هم بلوك كرده و اجازه 

  .ورود به آنان را نمي داد
البته بعدها معلوم  شد كه كميسارياي عالي 

ي كه جامعه جهاني بر پناهندگان با فشارهاي
رجوي وارد كرده بود، مجبور به پذيرفتن 
كميساريا شده وگرنه مقاومت رجوي براي 

  .عدم پذيرش از جانب رجوي بسيار زياد بود
وقتي كميساريا وارد مسائل فرقه به شكل 
بين المللي شد فعاليت هاي خودش را در 

بعد از چند ماهي . اردوگاه اشرف استارت زد
عمومي كه مسعود رجوي در يك نشست 

برگزار نمود صحبت هايي كرد كه در ميان 
حرفهايش گفت كه آمريكائيها قانوني را براي 

آورده اند كه ذلت بار است و ) فرقه رجوي(ما 
از مجاهدان مي خواهند هر كس كه مي خواهد 

را » پارول«به آمريكا برود بايد قانوني به اسم 
ف هاي همه ما ازشنيدن اين حر! امضاء كند

تقريبا از نيروهاي . مسعود رجوي جا خورديم
. پائين هيچ كس از اين قانون خبر نداشت
مسعود رجوي عليه اين قانون خيلي چك و 
چانه زد كه نهايت حرفهايش اين بود تا كسي 
در مصاحبه هاي خصوصي كه توسط 

  فرقه تروريستي رجويروايت افسر پليس سوئد از جنايت هاي 

  سرگذشت زندگي خود را منتشر كرد »حنيف عزيزي«
 

   رجوي و آمريكا پشت پردهتوافق نگاهي به
  ها براي كنترل جداشده

  بخشعلي عليزاده �
  

  .مي شود
 هر گونه تماس با دولت ايران جرم –

محسوب شده و منجر به اخراج از خاك 
  .آمريكا مي گردد

 فرد نبايد با باندهاي قاچاق مواد مخدر و –
 كند وگرنه دستگير شده و يا بزهكاران كار
  .مجازات مي گردد

تقريبا مهمترين موضوعات  قانون پارول 
اگر كسي با اين موارد . موارد فوق بودند

موافقت مي نمود در جدول انتقالي ها جاي مي 
تا آنجائيكه من مي دانم خيلي ها اين . گرفت

فرم را پر كرده بودند از جمله خود من، ولي با 
 رجوي با وزارت خارجه البي گري هايي كه
 نفر به آمريكا منتقل گشتند 40انجام داد نهايت 

و اين پروژه توقف خورد و هنوز كه هنوز 
است برخي در كشور آلباني به دليل مصاحبه 
هايي كه تيم هاي آمريكايي در آلباني انجام داده 
بودند منتظر اعزام مي باشند، ولي بعد از آمدن 

  .ديدترامپ اين پروژه متوقف گر
واقعيت اين است كه در اساس اين يك 

  .ايران داشته باشد
 فرد نبايد هيچ گونه فعاليت سياسي داشته –
  .باشد
          اين پناهندگي به مدت دو سال اجرا–

مي گردد تا بعد از دو سال فرد به خاك كشور 
وضعيت فرد بازنگري (مبدا باز گردانده شود 

  ).مي شود
 فرد نمي تواند به كشور خودش باز –
  .گردد
 فرد نمي تواند به كشور ديگر مسافرت –
  .كند
 فرد براي مسافرت بايد از قوانين تبعيت –

نموده و همواره  اطالعات مكان خودش را به 
  .مسئوالن مربوطه برساند

 فرد براي مدت هشت ماه از پوشش بيمه –
برخوردار مي گرديد كه بعد از هشت ماه بيمه 

 و درميان مذبور اتمام يافته و فرد بايد كار كند
  .كار كردن بيمه مجدد شود

 اگر كسي از موارد مندرج در قانون –
پارول تخطي نمايد به كشور مبدا باز گردانده 

برخي مواد . توافق نامه بين رجوي و آمريكا بود
مندرج در قانون پارول آن طور كه رجوي 

اگر در مفاد . دوست داشت تدوين شده بود
اين قانون با دقت نگاه كنيد دقيقا و تماما به نفع 

مثال فرد حق فعاليت سياسي ديگر . رجوي بود
ق برگشت به ايران را نداشت و نداشت، و يا ح

يا تخطي از قوانين مصادف است با اخراج و 
براي رجوي انتخاب » پارول«قانون .ساير موارد

فقط به يك دليل مشخص . بين بد و بدتر بود
رجوي پاي اين قانون آمده بود و آن دور كردن 

دقيقا . هر چه بيشتر جدا شده ها از ايران بود
 هيچ كس نتواند به شيطنت رجوي اينجا بود تا

ايران باز گردد، زيرا بازگشت به ايران خيلي 
براي رجوي بد مي شد و تمام تبليغاتش تبديل 

ولي خوشبختانه . به دود شده و هوا مي رفت
اين دجالگري رجوي شكست خورد و تعداد 
قابل توجهي از جدا شده ها به ايران بازگشتند 
و مايه شرمساري رجوي و افشاي ماهيت 

 اين ماجرا هنوز ادامه . تكارانه او شدندجناي
  .دارد
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 خودكرده

  

 

 و فرقه ي كه توسط رجوي واژه امادر،
تبهكارش به اسارت گرفته شده و به مسلخ 

  .رفته است
  زادهي عليبخشعل

  
انونمند است، همان طور كه  خدا قعتيطب

 سوزناك يها هي ها و گرنيآه و ناله ها و نفر
 در فراق گريمرحومه مادر من و هزاران مادر د

 ي و كشته شده شان در قلعه هاري اسزانيعز
 را تا كنون گرفته و در ي مسعود رجو،يرجو

 اش ي به قبر دوزخايبه در و به سوراخ موش 
 روز نيهم به ا فرقه را ني سران اهيبرده و بق

 يكي انداخته كه هر روز يفالكت بار در آلبان
  . رندي ميشان با زجر و درد م

 مي آه ها دودمان مرني و دود فشرده اآتش
 فرقه خوار و ني اگري ديقجر و پسمانده ها

 و منفور و فراموش شده را هم خاك و ليذل
  . ديموفق باش. خاكستر خواهد كرد

  
   نژادنيحس

  
  ي هستابي نا گوهريعني مادر

  يطهمورث ناظر
  

  !مانمي جان، پشمادر
  مياي خواهم به چشمانت بيم

  ... با كدام رواما
   مرا خواهد بردلي سي كنهي اگر گرتو
  

   نادمكي 
  

  پيام خانواده هاي چشم انتظار
  
جيران محمدي، مادر سالخورده يكي از  �

كنم كه  تمنا مي: جداشده هاي فرقه رجوي
به وطن عزيزمان » مديباقر مح«زمينه بازگشت 
  فراهم گردد

  
حميدرضا اسماعيل «مادر چشم انتظار  �
فرقه  :خطاب به نهادهاي حقوق بشري» بيگي

رجوي از ارتباط ما با فرزندمان جلوگيري كرده 
  است
  
جميله هادي، مادر چشم انتظار يكي از �

اسيران فرقه رجوي با انتشار نامه اي خواستار 
  .ين فرقه شدپيگيري وضعيت فرزندش در ا

  
رعنا اوليايي، مادر چشم انتظار يكي از  �

اسيران فرقه رجوي خطاب به كميسارياي عالي 
: سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نوشت

ام و از   سال دوري و چشم انتظاري كشيده30
  .شما مي خواهم به اين انتظار، پايان دهيد

  
  

  پيام خانواده ها به مناسبت پاسداشت 
  مقام مادرانِ 

  
  
 هستند كه يمادران چشم انتظار مانند شمع 

           لحظه عمرشان مثل شمع نور نيتا آخر
 شوند تا چراغ ي دهند و از درون ذوب ميم

   باشندزانشاني عزيراه آزاد
  ني قزو-  اكبرزاده

  
   مثل مادرميم
  

 چي در جهان هست كه با هيموجود
  .ستي نسهي قابل مقايگريموجود د
، ستي ناسي مادر با مادر هم قابل قيحت
 تي نهاي موجودني با به وجود آوردن چنخدا

   دي كشريخلقتش را به تصو
   از اصفهانيساسان

  
 مادران چشم به انتظار بودند كه با نيا

 قلعه منحوس اشرف و يدارياستقامت و پا
  . و فنا كشاندي را به نابوديقه رجوسران فر

 ي همان فرشتگانيعني چشم انتظار مادران
 مفلوك يكه آه سوزناكشان دودمان فرقه رجو

  .  كردراني و بن وخيرا از ب
  ينادر محمد

 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

خيلي وقت ها .ندنرمال نيست در حالت طبيعي و
شاهد دعواهاي وحشتناكي كه بعضا به 

مي شد بوديم كه  مشاجرات فيزيكي نيز كشيده
دو طرف بغض و فشار هاي خود را اين گونه 

هنگام مراجعه فردي از يك  يا. تخليه مي كردند
قسمتي به قسمت ديگر عمدا كار وي را راه 

انداختند و به بهانه هاي الكي هفته ها  نمي
به عنوان نمونه گاهي .ر مي دواندندطرف را س

براي يك قرار امداد پزشكي داخل كمپ بايد 
ماه وقت صرف مي شد تا نوبت  حداقل يك

دهي و صرفا ويزيتي انجام و يا امكانات 
تهيه شود و يا براي دريافت مواد  پزشكي

       بهداشتي وسايل تحرير كلي دوندگي انجام
 ها را هم سر به اين ترتيب اكثرا عقده. شد  مي

مريم قجر خائن با  .همديگر خالي مي كردند
آوار آموزش هاي فرقه اي به طور مضاعف 

كند آنها را موجودي  روي زنان سعي مي
احساس بدون عشق و عالقه به جنس  بي

حتي به فرزندهايشان  مخالف، به خانواده و
تمام زنان و مردان بايستي از همسر،  .تبديل كند

از هر  برائت جسته و خود رافرزند و خانواده 
مسعود رجوي . گونه عشق ورزي تهي كنند

هاي  خائن و بي شرم به صراحت در جلسه
 اعالم مي كرد تنها مرا دوست داشته   فرقه

اين  .باشيد باشيد و مرا در قلب خود داشته
عنصرخائن، پست و بي همه چيز با خيانت به 

سعي مي نمود  همه اعضا و به خصوص زنان
ات نفرت انگيز مستمر، از احساسات با جلس

براي زنها چيزي باقي  زنانه و زندگي واقعي
از ممنوعيت ازدواج، زندگي و بچه دار . نگذارد

تا حكم به جراحي و خارج كردن  شدن گرفته
فشار در كمپ هاي فرقه به اين  .رحم زنان

  فقط بدانيد كه. راحتي ها قابل توصيف نيست

ارج شده و هر اغلب اعضا از وضع نرمال خ
درون خود  كدام به نوعي دنبال تخليه فشارهاي

  .در عملكردهاي خاص هستند
 

 

اين روزها موضوعات عجيب و غريبي 
درباره اعضاي فرقه رجوي مي شنويم و در 

 .كنيم عكس ها مشاهده مي
فشار آموزش هاي تشكيالتي درون فرقه 

م خودشان ه آن قدر باالست كه افراد حتي اگر
نخواهند آن را بپذيرند ناخواسته كم كم به 

كردار آنها تبديل خواهد  اخالقيات، رفتار و
   .شد

عكس هاي جديد منتشر شده از وضعيت 
زنان در فرقه رجوي بيشتر آدم را به حيرت 

 60 حداقل در حوالي سن   زناني كه .اندازد مي
 سالگي هستند، احتماال ساعتي كه مرخصي از

ي دانند خوشحالي خود را داشته اند نم كار
ها اقدام به  بچه چگونه بروز بدهند و به مانند

باال رفتن از درخت نموده و عكس يادگاري 
اين زنان بدبخت به جاي اينكه در  .مي اندازند

 اين سن و سال داراي عروس، داماد و چندين

نوه باشند اكنون در انتهاي زندگي بي حاصل 
از درخت  خود خوشحالي شان شده باال رفتن

يكي از .و عكس يادگاري بر روي درختان
كارهاي عجيب درون فرقه از گذشته، سالم 

همديگر وسوار نشدن  نكردن زنان و مردان به
سالم و احوالپرسي درون . در يك ماشين بود
   اعمال نكوهيده و ممنوع مناسبات فرقه جز

زنان و مردان علير غم اينكه ممكن است . است
 شناخته و در يك قسمت همديگر را سال ها

  هنگام مواجهه با همديگر حق  كار مي كردند

 تازه بايد راهشان   .سالم و احوالپرسي نداشتند
روبرو هم  را هم عوض مي كردند تا با هم

عده اي از اين افراد در فرصت هاي به .نشوند
كردند در  دست آمده فرار نموده و خود را رها

و حالي كه تا سال ها همچنان كابوس 
. دوش كشيدند فشارهاي زندگي فرقه اي را به

 هم خودكشي كردند و به زندگي   عده اي
اما اعضاي .دادند نكبت بار در فرقه پايان

باقيمانده دچار رفتار هاي عجيب و غريبي 
علي رغم اينكه اغلب در   اين افراد. شدند مي
 سالگي زندگي هستند مشخص است 60دهه 

  ها جاي بازي با نوهبه  كه زناني

 كنند  شادي ميدرخت باالي 

 




