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  .مضحك و تبليغاتي است
چرا كه در درون فرقه فقط خط و ربط يك 
شخص ديكتاتور تعيين كننده تمام امور است و 

  .سايرين جز عامل اجرايي قدرتي ندارند
دي كه در طي سال هاي با نگاهي به اكثر افرا

اخير به عنوان مسئول اول و يا رده هاي باال انتخاب 
 .شده اند نيز چند نكته مشترك وجود دارد

با كمي آشنايي با اين افراد دو چيز در اغلب ها آنها 
  .مشترك است اول بي محتوايي

اول و سران رده باال همواره بايد بدانند  مسئول
مبادا به ذهنشان  د تاكه هيچ كس نيستند و هيچ نيستن

بزند كه واقعا كسي هستند و عددي هستند و به فكر 
  .در برابر رجوي بيافتند عرض اندام

اين موضوع را به صورت تكراري و بارها در 
اين افراد پمپاژ مي كردند و دقيقا هم بيشتر افراد  ذهن

پاچلفتي به اين سمت ها  مطيع و رام و دست و
ترين اعتراض به مانند انتخاب مي شدند و با كوچك

 .ارواني و زهره اخياني كنار گذاشته مي شدند فهميه

دومين نكته، عدم مخالفت با خطوط سازمان اظهار 
عقيده شخصي سكوت و همكاري كامل با تمام 

  .جنايات رجوي است
اينكه اكثرا اصل بر اين است كه مسئول  سوم

شكل و  اول سازمان از نظر تيپ و قيافه داراي
و زيبايي باشد تا در اذهان جاذبه ايجاد كنند و شمايل 

  .باشند فريب دهنده
اين دقيقا خواست رجوي بود كه سالها عليرغم 

اليه هاي زنان مي دادند  آموزش هايي كه به خورد

رجوي آن قدر خودشيفته و در دنياي ذهني و 
توهمات خويش غرق هست كه به جز خودش 

  .هيچ كس را قبول ندارد
گزارش فراق، او نه تنها در عمل ديكتاتوري  به

هم از سال ها  مطلق را پيشه كرده بلكه در تئوري
قبل از زبان مريم قجر در بحثي به نام امام زمان 

و جانشين مرتبط با امام زمان  خودش را نايب
  .معرفي كرده است

يكي . وجه دارند در فرقه رجوي همه چيز دو
وجه رو به داخل كه واقعيت تلخ، غمناك و در 

آميز و غير قابل باور از اوج  خيلي موارد فاجعه
ترين  پاگذاشتن و پايمال كردن اوليهديكتاتوري، زير 

وجه ديگر رو به بيرون . حقوق انساني اعضا است
             تبليغات و فريب  كه تمام نمايشي، تظاهر،

 .است

درفرقه رجوي تمامي رهبران و سران قديمي در 
عمومي آن قدر مورد توهين و تحقير  جمع هاي

شان كدام واقع شده و از دور خارج شده اند كه هيچ
نه در نزد ديگران ارزش و احترامي دارند و نه در 

  .دارند ذهن خودشان وزني
اين وضعيت دقيقا حساب شده و با 

هاي رجوي انجام مي شد كه كسي  ريزي برنامه
  .جرات عرض اندام در مقابل وي را نداشته باشد

شب بازي انتخاب مسئول اول در چنين  خيمه
اعتقاد به  هر بهبراي تظا. فرقه اي نيز نمايشي است

دمكراسي در حاليكه مشخصا تمام اعضا و افراد ناظر 
دانند اين يك نمايش سخيف  بيروني نيز مي
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 اردبيل استانمركز      

  

 كه شكل و قيافه مهم نيست و شما فقط بايد كار و

بر عكس مالك و سوژه انتخاب . تالش كنيد
زيبايي زنان  مايل وخودش با پستي تمام شكل و ش

  .نگون بخت اسير بود
 و هنوز مشخص نيست كه مسئول اول قرار بود

شخصي باشد كه در جريان يك مقطع يك راي 
است كه توسط  گيري آزادانه انتخاب شود يا مانكني

آقاي رجوي براي خوشگذراني هايش و ارزيابي 
نشر به مانند چاپ  چهره اش براي نمايش و

 . شامپو منصوب مي شودتصويري بر روي قوطي

هم دقيقا بر اصل نگاه جنسيتي و كااليي  در اين دور
دختران و  بازهم تالش كرده اند از بين يك سري

زنان فرقه تقريبا يك سري جوانتر و داراي شكل و 
ساده لوح تر با مشخصات  شمايل زيباتر ولي

هاليودي و چشم ابي انتخاب كنند تا شايد فرجي 
  .شود حاصل

 به اين نكته كه فكر مي كنم اين مقدمه با توجه
سري از زنان جوانتر در اين  چيني ها و انتصاب يك

 دوره به عنوان معاون و همرديف سركرده اول به

خاطر نقشه هاي آتي مريم قجر براي جانشيني و 
برادرزاده خودش يعني  مسئول اول كردن دختر و

امري . نرگس عضدانلو و اشرف ابريشم چي است
  سابقه است وق بهكه مسب

حركتي كه بدون شك دور از چشم هاي تيز 
ناراضي فرقه نمي ماند و  بين ساير زنان قديمي و

. منجر به حركات اعتراضي و خشم آنان خواهد شد
 .هايي را بدنبال خواهد داشت و ريزش

 

 ، نمايشي براي تظاهر به دمكراسيكن اوليمانانتخاب 
        

 مرضيه رئيس الساداتي:   انجمن نجات اردبيل  اااا

  



  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2  2  
 

ي
يل
حل
ي ت

بر
خ
ه 
جل

م
 

ا    28شماره   ا  ا  ا       1400  تابستان   

  

3 
 نگاه اول

ا    28شماره   ا  ا  ا       1400  تابستان   

  
 فــراق نامه

3 

  فــراق نامه

3 

 

ي
يل
حل
ي ت

بر
خ
ه 
جل

م
 

88  3  

 پشت خبر

 

 اردبيل استانز مرك      اردبيل استانمركز      

سياسي در سوئد - يك كارشناس حقوقي
 سيستم قضايي سوئد در روند دادگاه: گفت

ي يك تناقض بزرگ انگشت حميد نوري رو
 گذاشته و آن هم همكاري فرقه تروريستي

با رژيم صدام در زمان ) شاكي دادگاه(رجوي 
 .جنگ ايران و عراق است
نيا، در گفت و گو با  دكتر سجاد محبي

در حالي كه  :خبرنگار فراق اظهار كرد
ها و انتقادهاي گسترده به صالحيت  اعتراض

ونده غير مرتبط يك پر دادگاه سوئد در پيگيري
حقوقي وجود دارد اما اين دادگاه در روند 

فرقه تروريستي (خواهان  بررسي اظهارات
به اين مرحله رسيده كه جمهوري ) رجوي

به جهت عمليات هاي نظامي  اسالمي ايران
خشن و تروريستي مزدوران رجوي و همچنين 

صدام و جنايت عليه مردم ايران  همدستي با
ايتكاران فرقه رجوي چنين برخوردي با جن

 .است داشته
اخبار رسيده حاكي از آن است : وي افزود

كننده  كه متن كيفرخواست به نوعي اثبات
هاي اين فرقه بوده و به اين شيوه مكر و  جنايت

خودشان برگشته و  حيله فرقه دجال رجوي به

اين دادگاه را با چالشي بزرگ مواجه ساخته 
 رجوي از اين فرقه: محبي نيا ادامه داد. است

هياهو و  موضوع آگاه شده و سعي دارد با
جنجال رسانه اي و حتي با دعوت از ساير 

خبات كردستان،  گروه هاي تروريستي همچون
دادگاه را از توجه به اين موضوع منحرف 

  .نمايد
كارشناس مسائل سياسي در پايان اظهار  

فرقه  تمام ادعاهاي مطرح شده توسط: داشت
يفرخواست بر عليه خودشان رجوي در متن ك

واقعا ادعاي  بوده و اگر سيستم قضايي سوئد
بي طرفي و مدافع حقوق بشري دارد بايد هر 

دروغ گويان و خيانت  چه سريعتر شكايت اين
كاران را بر عليه خودشان بازگردانده و سران 

به جهت جنايت هاي مرتكب شده  اين فرقه را
 .پاي ميز محاكمه بكشاند

  

   سيماي ضد بشري فرقه رجوي را افشا كردهمايش انجمن نجات

  يدرس به گوش جهانيان  هاي رنج كشيده خانوادهصداي 
 هادي شباني

ده ها را ترك اشرف ديد و بدين دست خانوا
گونه با به كشتن دادن تعداد زيادي به ليبرتي 

ولي در آنجا هم خانواده ها خواهان . فرار نمود
مالقات شدند و چندين بار به  ليبرتي رفتند و 
رجوي ها دريافتند كه ديگر در عراق از دست 
خانواده ها خالصي ندارد به همين خاطر با 

 راه اروپا را در پيش عقب نشيني مفتضحانه
اما اين نيز پايان . گرفته و به كشور آلباني رفتند

فضاي بورژوازي كشور آلباني  .داستان نبود
براي نفراتي كه ساليان در غار نگهداشته شده 
بودند فضاي بسيار خوبي بود تا متوجه شوند 
در بيرون از تشكيالت زندگي ادامه دارد و 

فحش دادن شعارهاي مسخره رجوي در مورد 
ها و انقالب طالق وي دروغي بيش  به خانواده

نيست و شاهد بوديم كه تعداد زيادي از 
دوباره رجوي ها كه .  تشكيالت جدا شدند

وضعيت را بسيار خطرناك مي ديدند، مجبور 
شدند نفراتشان را به اردوگاه ديگري انتقال 
دهند تا مانند اشرف هم چنان در چنگال 

  .ها باقي بمانند تشكيالت جهنمي رجوي
رجوي در خيال خود فكر مي كرد كه با 
رفتن به آلباني دست خانواده ها كوتاه خواهد 
شد ولي اين گونه نبود چون آنان نمي توانند 
عزيزان خود را فراموش كنند و هم چنان به 

اكنون با انجام . دنبال عزيزان خود هستند
همايش چند روزه به همه و به دار و دسته 

جوي فهماندند كه هرگز عزيزان خود كثيف ر

  .را فراموش نكرده و نمي كنند
در ضمن انجام همايش خانواده در ادامه 
شكايت جدا شده ها اثرات بسيار بزرگي بر 

اكنون . تشكيالت رجوي باقي خواهد گذاشت
ديگر در فضاي مجازي و عصر اطالعات همه 
به ماهيت پليد رجوي ها آگاهي پيدا كردند كه 

 فروشاني مانند وي چيزي نمي توان از وطن
طلب كرد و بايد با كمك همديگر و استمداد از 
مجامع بين المللي نفرات گرفتار در فرقه را آزاد 

چرا كه آزاد بودن حق آنان است و . نمود
          همايش خانواده ها به خوبي اين را نشان 

هر چند راه سختي در پيش بود ولي . داد
راه جدا شدگان توانستند خانواده ها به هم

مراحلي از اين راه سخت را طي كنند و به 
آينده اميدوار باشند كه رهايي عزيزان شان در 

بايد به آنان خسته نباشيد گفت . دسترس است
كه در اين مسير ثابت قدم بوده اند و هم چنان 

  .رجوي لرزه فروپاشي را احساس مي كند
اين راستا فرقه رجوي سعي  البته در 

كند با خفه خون گرفتن از خود واكنشي  مي
نشان ندهد تا اعضاي نگون بخت وي متوجه 

تاريخ اين را به اثبات . اصل داستان نشوند
رسانده كه هيچ وقت ديكتاتورهايي مانند 

توانند تا ابد به فريبكاري، حقه  رجوي نمي
بازي و شيادي خود ادامه دهند و اكنون 

روزه خانواده ها نويد اين خبر را  ش چند هماي
  .مي دهد
  
  
  

 در  انجمن نجات پنج روزههمايش
صداي  مرداد ماه، 16 - 21روزهاي 

هاي رنج كشيده را به گوش جهانيان  خانواده
  .رساند

سال گذشته وقتي اعضاي ، به گزارش فراق
جدا شده فرقه رجوي شكايت نموده و دادگاه 

سران فرقه رجوي ديگر راي آن را صادر كرد، 
طاقت نياورده و شروع به لجن پراكني عليه 

رجوي چنان سوخته بود  .جدا شده ها كردند
كه همان روز دادگاه جيغ بنفش كشيده و به آه 
و ناله پرداخت و در نهايت باز هم جدا شدگان 

شكايت . اما اين پايان داستان نبود. را تهديد كرد
اين . ل داده شدمورد نظر به دادگاه الهه تحوي

اقدام جدا شده ها مورد حمايت گسترده 
خانواده ها و ديگر اعضاي جدا شده قرار 

در ادامه مسير احقاق حقوق از دست . گرفت
رفته اعضاي جدا شده و خانواده ها و ديگر 
مردم ايران، همايش چند روزه خانواده ها 

اين . برگزار شد كه نتايج بسيار خوبي داشت
واده هاي رنج كشيده را به همايش صداي خان

گوش جهانيان رساند و اقدام خوبي در جهت 
اين همايش . افشاي ضد بشري مجاهدين بود
ها چيزي جز  به خوبي نشان داد كه خانواده

مالقات و تماس تلفني با اسيران خود در فرقه 
  .خواهند رجوي در آلباني نمي

 براي 82از روزي كه خانواده ها در سال 
رف رفتند رجوي دريافت كه ديدار به اش

فريبكاري وي در مورد آمدن خانواده ها و سوء 
استفاده از آنان جواب ندارد و از طرف ديگر با 
ريزش نيرو مواجه شد چون اعضاي فرقه 
دريافته بودند كه چگونه رجوي اين ساليان به 
آنان دروغ گفته است و به ماهيت واقعي آنان 

شعار مي داد رجوي دريافت كه اگر  .پي بردند
صلح طناب دار حكومت ايران است اين بار 
خانواده ها طناب دار رجوي ها هستند و با 
استقامت چند ساله خانواده ها در جلوي 
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 پشت خبر

 

 اردبيل استانز مرك      اردبيل استانمركز      

سياسي در سوئد - يك كارشناس حقوقي
 سيستم قضايي سوئد در روند دادگاه: گفت

ي يك تناقض بزرگ انگشت حميد نوري رو
 گذاشته و آن هم همكاري فرقه تروريستي

با رژيم صدام در زمان ) شاكي دادگاه(رجوي 
 .جنگ ايران و عراق است
نيا، در گفت و گو با  دكتر سجاد محبي

در حالي كه  :خبرنگار فراق اظهار كرد
ها و انتقادهاي گسترده به صالحيت  اعتراض

ونده غير مرتبط يك پر دادگاه سوئد در پيگيري
حقوقي وجود دارد اما اين دادگاه در روند 

فرقه تروريستي (خواهان  بررسي اظهارات
به اين مرحله رسيده كه جمهوري ) رجوي

به جهت عمليات هاي نظامي  اسالمي ايران
خشن و تروريستي مزدوران رجوي و همچنين 

صدام و جنايت عليه مردم ايران  همدستي با
ايتكاران فرقه رجوي چنين برخوردي با جن

 .است داشته
اخبار رسيده حاكي از آن است : وي افزود

كننده  كه متن كيفرخواست به نوعي اثبات
هاي اين فرقه بوده و به اين شيوه مكر و  جنايت

خودشان برگشته و  حيله فرقه دجال رجوي به

اين دادگاه را با چالشي بزرگ مواجه ساخته 
 رجوي از اين فرقه: محبي نيا ادامه داد. است

هياهو و  موضوع آگاه شده و سعي دارد با
جنجال رسانه اي و حتي با دعوت از ساير 

خبات كردستان،  گروه هاي تروريستي همچون
دادگاه را از توجه به اين موضوع منحرف 

  .نمايد
كارشناس مسائل سياسي در پايان اظهار  

فرقه  تمام ادعاهاي مطرح شده توسط: داشت
يفرخواست بر عليه خودشان رجوي در متن ك

واقعا ادعاي  بوده و اگر سيستم قضايي سوئد
بي طرفي و مدافع حقوق بشري دارد بايد هر 

دروغ گويان و خيانت  چه سريعتر شكايت اين
كاران را بر عليه خودشان بازگردانده و سران 

به جهت جنايت هاي مرتكب شده  اين فرقه را
 .پاي ميز محاكمه بكشاند

  

   سيماي ضد بشري فرقه رجوي را افشا كردهمايش انجمن نجات

  يدرس به گوش جهانيان  هاي رنج كشيده خانوادهصداي 
 هادي شباني

ده ها را ترك اشرف ديد و بدين دست خانوا
گونه با به كشتن دادن تعداد زيادي به ليبرتي 

ولي در آنجا هم خانواده ها خواهان . فرار نمود
مالقات شدند و چندين بار به  ليبرتي رفتند و 
رجوي ها دريافتند كه ديگر در عراق از دست 
خانواده ها خالصي ندارد به همين خاطر با 

 راه اروپا را در پيش عقب نشيني مفتضحانه
اما اين نيز پايان . گرفته و به كشور آلباني رفتند

فضاي بورژوازي كشور آلباني  .داستان نبود
براي نفراتي كه ساليان در غار نگهداشته شده 
بودند فضاي بسيار خوبي بود تا متوجه شوند 
در بيرون از تشكيالت زندگي ادامه دارد و 

فحش دادن شعارهاي مسخره رجوي در مورد 
ها و انقالب طالق وي دروغي بيش  به خانواده

نيست و شاهد بوديم كه تعداد زيادي از 
دوباره رجوي ها كه .  تشكيالت جدا شدند

وضعيت را بسيار خطرناك مي ديدند، مجبور 
شدند نفراتشان را به اردوگاه ديگري انتقال 
دهند تا مانند اشرف هم چنان در چنگال 

  .ها باقي بمانند تشكيالت جهنمي رجوي
رجوي در خيال خود فكر مي كرد كه با 
رفتن به آلباني دست خانواده ها كوتاه خواهد 
شد ولي اين گونه نبود چون آنان نمي توانند 
عزيزان خود را فراموش كنند و هم چنان به 

اكنون با انجام . دنبال عزيزان خود هستند
همايش چند روزه به همه و به دار و دسته 

جوي فهماندند كه هرگز عزيزان خود كثيف ر

  .را فراموش نكرده و نمي كنند
در ضمن انجام همايش خانواده در ادامه 
شكايت جدا شده ها اثرات بسيار بزرگي بر 

اكنون . تشكيالت رجوي باقي خواهد گذاشت
ديگر در فضاي مجازي و عصر اطالعات همه 
به ماهيت پليد رجوي ها آگاهي پيدا كردند كه 

 فروشاني مانند وي چيزي نمي توان از وطن
طلب كرد و بايد با كمك همديگر و استمداد از 
مجامع بين المللي نفرات گرفتار در فرقه را آزاد 

چرا كه آزاد بودن حق آنان است و . نمود
          همايش خانواده ها به خوبي اين را نشان 

هر چند راه سختي در پيش بود ولي . داد
راه جدا شدگان توانستند خانواده ها به هم

مراحلي از اين راه سخت را طي كنند و به 
آينده اميدوار باشند كه رهايي عزيزان شان در 

بايد به آنان خسته نباشيد گفت . دسترس است
كه در اين مسير ثابت قدم بوده اند و هم چنان 

  .رجوي لرزه فروپاشي را احساس مي كند
اين راستا فرقه رجوي سعي  البته در 

كند با خفه خون گرفتن از خود واكنشي  مي
نشان ندهد تا اعضاي نگون بخت وي متوجه 

تاريخ اين را به اثبات . اصل داستان نشوند
رسانده كه هيچ وقت ديكتاتورهايي مانند 

توانند تا ابد به فريبكاري، حقه  رجوي نمي
بازي و شيادي خود ادامه دهند و اكنون 

روزه خانواده ها نويد اين خبر را  ش چند هماي
  .مي دهد
  
  
  

 در  انجمن نجات پنج روزههمايش
صداي  مرداد ماه، 16 - 21روزهاي 

هاي رنج كشيده را به گوش جهانيان  خانواده
  .رساند

سال گذشته وقتي اعضاي ، به گزارش فراق
جدا شده فرقه رجوي شكايت نموده و دادگاه 

سران فرقه رجوي ديگر راي آن را صادر كرد، 
طاقت نياورده و شروع به لجن پراكني عليه 

رجوي چنان سوخته بود  .جدا شده ها كردند
كه همان روز دادگاه جيغ بنفش كشيده و به آه 
و ناله پرداخت و در نهايت باز هم جدا شدگان 

شكايت . اما اين پايان داستان نبود. را تهديد كرد
اين . ل داده شدمورد نظر به دادگاه الهه تحوي

اقدام جدا شده ها مورد حمايت گسترده 
خانواده ها و ديگر اعضاي جدا شده قرار 

در ادامه مسير احقاق حقوق از دست . گرفت
رفته اعضاي جدا شده و خانواده ها و ديگر 
مردم ايران، همايش چند روزه خانواده ها 

اين . برگزار شد كه نتايج بسيار خوبي داشت
واده هاي رنج كشيده را به همايش صداي خان

گوش جهانيان رساند و اقدام خوبي در جهت 
اين همايش . افشاي ضد بشري مجاهدين بود
ها چيزي جز  به خوبي نشان داد كه خانواده

مالقات و تماس تلفني با اسيران خود در فرقه 
  .خواهند رجوي در آلباني نمي

 براي 82از روزي كه خانواده ها در سال 
رف رفتند رجوي دريافت كه ديدار به اش

فريبكاري وي در مورد آمدن خانواده ها و سوء 
استفاده از آنان جواب ندارد و از طرف ديگر با 
ريزش نيرو مواجه شد چون اعضاي فرقه 
دريافته بودند كه چگونه رجوي اين ساليان به 
آنان دروغ گفته است و به ماهيت واقعي آنان 

شعار مي داد رجوي دريافت كه اگر  .پي بردند
صلح طناب دار حكومت ايران است اين بار 
خانواده ها طناب دار رجوي ها هستند و با 
استقامت چند ساله خانواده ها در جلوي 
اشرف وي مجبور شد به دستور وزير خارجه 
وقت آمريكا، اشرف را كه همه چيزش بود 

  . ترك كند
حباب پوشالي وي تركيد و تنها راه فرار از 
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  .مضحك و تبليغاتي است
چرا كه در درون فرقه فقط خط و ربط يك 
شخص ديكتاتور تعيين كننده تمام امور است و 

  .سايرين جز عامل اجرايي قدرتي ندارند
دي كه در طي سال هاي با نگاهي به اكثر افرا

اخير به عنوان مسئول اول و يا رده هاي باال انتخاب 
 .شده اند نيز چند نكته مشترك وجود دارد

با كمي آشنايي با اين افراد دو چيز در اغلب ها آنها 
  .مشترك است اول بي محتوايي

اول و سران رده باال همواره بايد بدانند  مسئول
مبادا به ذهنشان  د تاكه هيچ كس نيستند و هيچ نيستن

بزند كه واقعا كسي هستند و عددي هستند و به فكر 
  .در برابر رجوي بيافتند عرض اندام

اين موضوع را به صورت تكراري و بارها در 
اين افراد پمپاژ مي كردند و دقيقا هم بيشتر افراد  ذهن

پاچلفتي به اين سمت ها  مطيع و رام و دست و
ترين اعتراض به مانند انتخاب مي شدند و با كوچك

 .ارواني و زهره اخياني كنار گذاشته مي شدند فهميه

دومين نكته، عدم مخالفت با خطوط سازمان اظهار 
عقيده شخصي سكوت و همكاري كامل با تمام 

  .جنايات رجوي است
اينكه اكثرا اصل بر اين است كه مسئول  سوم

شكل و  اول سازمان از نظر تيپ و قيافه داراي
و زيبايي باشد تا در اذهان جاذبه ايجاد كنند و شمايل 

  .باشند فريب دهنده
اين دقيقا خواست رجوي بود كه سالها عليرغم 

اليه هاي زنان مي دادند  آموزش هايي كه به خورد

رجوي آن قدر خودشيفته و در دنياي ذهني و 
توهمات خويش غرق هست كه به جز خودش 

  .هيچ كس را قبول ندارد
گزارش فراق، او نه تنها در عمل ديكتاتوري  به

هم از سال ها  مطلق را پيشه كرده بلكه در تئوري
قبل از زبان مريم قجر در بحثي به نام امام زمان 

و جانشين مرتبط با امام زمان  خودش را نايب
  .معرفي كرده است

يكي . وجه دارند در فرقه رجوي همه چيز دو
وجه رو به داخل كه واقعيت تلخ، غمناك و در 

آميز و غير قابل باور از اوج  خيلي موارد فاجعه
ترين  پاگذاشتن و پايمال كردن اوليهديكتاتوري، زير 

وجه ديگر رو به بيرون . حقوق انساني اعضا است
             تبليغات و فريب  كه تمام نمايشي، تظاهر،

 .است

درفرقه رجوي تمامي رهبران و سران قديمي در 
عمومي آن قدر مورد توهين و تحقير  جمع هاي

شان كدام واقع شده و از دور خارج شده اند كه هيچ
نه در نزد ديگران ارزش و احترامي دارند و نه در 

  .دارند ذهن خودشان وزني
اين وضعيت دقيقا حساب شده و با 

هاي رجوي انجام مي شد كه كسي  ريزي برنامه
  .جرات عرض اندام در مقابل وي را نداشته باشد

شب بازي انتخاب مسئول اول در چنين  خيمه
اعتقاد به  هر بهبراي تظا. فرقه اي نيز نمايشي است

دمكراسي در حاليكه مشخصا تمام اعضا و افراد ناظر 
دانند اين يك نمايش سخيف  بيروني نيز مي
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 كه شكل و قيافه مهم نيست و شما فقط بايد كار و

بر عكس مالك و سوژه انتخاب . تالش كنيد
زيبايي زنان  مايل وخودش با پستي تمام شكل و ش

  .نگون بخت اسير بود
 و هنوز مشخص نيست كه مسئول اول قرار بود

شخصي باشد كه در جريان يك مقطع يك راي 
است كه توسط  گيري آزادانه انتخاب شود يا مانكني

آقاي رجوي براي خوشگذراني هايش و ارزيابي 
نشر به مانند چاپ  چهره اش براي نمايش و

 . شامپو منصوب مي شودتصويري بر روي قوطي

هم دقيقا بر اصل نگاه جنسيتي و كااليي  در اين دور
دختران و  بازهم تالش كرده اند از بين يك سري

زنان فرقه تقريبا يك سري جوانتر و داراي شكل و 
ساده لوح تر با مشخصات  شمايل زيباتر ولي

هاليودي و چشم ابي انتخاب كنند تا شايد فرجي 
  .شود حاصل

 به اين نكته كه فكر مي كنم اين مقدمه با توجه
سري از زنان جوانتر در اين  چيني ها و انتصاب يك

 دوره به عنوان معاون و همرديف سركرده اول به

خاطر نقشه هاي آتي مريم قجر براي جانشيني و 
برادرزاده خودش يعني  مسئول اول كردن دختر و

امري . نرگس عضدانلو و اشرف ابريشم چي است
  سابقه است وق بهكه مسب

حركتي كه بدون شك دور از چشم هاي تيز 
ناراضي فرقه نمي ماند و  بين ساير زنان قديمي و

. منجر به حركات اعتراضي و خشم آنان خواهد شد
 .هايي را بدنبال خواهد داشت و ريزش

 

 ، نمايشي براي تظاهر به دمكراسيكن اوليمانانتخاب 
        

 مرضيه رئيس الساداتي:   انجمن نجات اردبيل  اااا
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 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  
   جديد از فرقه سركوبگر رجوينجات يافتهسرفراز رحيمي، 

  كردند ها  سمت خانواده پراني  وادار به سنگما را
 

  

 

 

  ها شكايت جداشده
   بزرگ به تار و پود پوسيده رجوياي ضربه

  غفور فتاحيان  اااا

برپايي شوهاي مسخره و اجاره كردن البيها از  
دست عدالت فراري شود؛ البته اضافه كنم كه 
اين هذيان گويي ها و شوهاي مسخره با 

هاي اجاره اي از عادات و شگردهاي  البي
قديمي فرقه رجوي است كه هر وقت كمرش 
زير فشار خانواده ها و ناراضيان خم مي شود 

ذهان عمومي و در رفتن براي منحرف كردن ا
از بار پاسخگويي دست به اين ترفندهاي 

رجوي و سران  .سوخته و رسوا شده مي زند
جنايتكار فرقه اش بايد به علت طالقهاي 
اجباري و صدها مورد ديگر نقض حقوق بشر 
بويژه در عراق بايد به دست عدالت سپرده 

در پادگان بدنام اشرف زير سيطره صدام  .شوند
 كسي جرأت مخالفت با خط مشي حسين هيچ

و ايدئولوژي رجوي را نداشت و كساني كه در 
مقابل او قد علم مي كردند يا سر به نيست مي 
شدند يا آنچنان باليي بر سرشان مي آورد كه 
ديوانه و رواني مي شد كه نمونه آن علي رضا 
بود كه بخاطر طالق ندادن و وارد نشدن به 

هاي طوالني در انقالب مريم او را براي مدت
يك بنگال زنداني كردند و آن قدر او را تحت 
فشار قرار دادند كه بطور كامل رواني شده بود 
به طوري كه براي ساعتها روبروي يك ديوار 

اين را همه . مي ايستاد و با آن صحبت مي كرد
درست كردن زندان  .نفرات اشرف ديده بودند

ي و زنداني كردن بيش از هشتصد نفر از اعضا
 و سربه نيست كردن 74  - 73ناراضي در سال 

و كشتن دهها نفر كه من خودم از شاهدان آن 
هستم نمي شود كه بدون محاكمة بين المللي 

در آن مدت . بماند و فراموش شود
هاي وحشتناكي روي افراد توسط  شكنجه

شكنجه گران رجوي انجام شد و اين پروژه به 
ود كه جان نام پروژة رفع ابهام ناميده شده ب

دهها نفر را گرفت و صدها نفر طي آن مورد 
  .زندان و شكنجه قرار گرفتند

همچنين بيگاري كشيدن از افراد و ايجاد 
برده داري در اشرف با كارهاي يدي طوالني و 
در گرما و سرماي عراق يكي ديگر از جنايات 
اين فرقه مي باشد بطوري كه يكي از مسئولين 

قدر بايد كار كنيد كه گفت آن شوراي رهبري مي

وقتي روي تخت مي رويد سر و ته تخت را 
تشخيص ندهيد كه بيشتر نفرات در اثر كارهاي 
طوالني و سنگين و نبود غذاي مناسب دچار 

  .بيماريهاي العالج شده اند
راه اندازي عمليات هاي بدون بازگشت كه 
معروف به عمليات هاي نامنظم، راهگشايي و 

آنها دهها تن كشته شدند  بودند و طي …سحر و
حتي اگر . يكي ديگر از جنايتهاي رجوي است

كسي هم از اين عمليات ها سالم برمي گشت 
رجوي طلبكار او مي شد كه چرا اين فرد سالم 
برگشت و تا مدتها اين نفر را به دليل امنيتي زير 
نظر داشتند البته اين خط كاري رجوي بود كه 

  .دمي خواست همه را به كشتن بده
برگزاري نشستهاي تفتيش عقايد براي 
سركوب ناراضيان و ايجاد ترس و خفقان در 
درون تشكيالت كه كسي ديگر جرات نكند 
كه با خط و مشي رجوي ساخته مخالفت كند 
يكي ديگر از موارد نقض حقوق بشر و آزار و 

  .شكنجة روحي افراد بود
رقص «همچنين ايجاد حرمسرا و برگزاري 

ارد كردن زنان به رقصيدن يعني و» رهايي
جلوي رجوي با تن عريان و تجاوز به زناني 
كه براي مبارزه به اشرف آمده بودند و بارها 
توسط زنان جدا شده و بيرون آمده عضو 
شوراي رهبري افشا شده است يكي ديگر از 
جنايتها و رذالتهاي مسعود رجوي است كه بايد 

دها و صدها جنايت و  .پاسخگوي آن باشد
وارد ديگر نقض حقوق بشر كه مسعود و م

مريم رجوي و ساير سران اين فرقه در زمان 
زمامداري مطلق خودشان در حق هزاران نفر 

 اين همان فرقه اي است .در عراق انجام دادند
كه صدها جنايت در عراق و تا همين امروز در 
آلباني انجام داده است و گرگي است كه امروز 
در لباس ميش ظاهر شده و براي ايرانيان داخل 

البته همانطور كه . كشور اشك تمساح مي ريزد
همه مي دانند اين فرقه آنقدر نزد ايرانيان منفور 

ر نيست اسمي از و كثيف است كه كسي حاض
آن بشنود و البته دير يا زود سران متجاوز و 
جنايتكار اين فرقه به دست عدالت سپرده 

  .خواهند شد
  
 

ارجاع پرونده شكايت جداشده ها به دادگاه 
كيفري الهه بزرگترين ضربه به تار و پود 
پوسيدة رجوي بود و رجوي نمي تواند با 
هذيان گويي و عربده كشي و برپايي شوهاي 
مسخره و اجاره كردن البيها از دست عدالت 

  .فراري شود
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

عي از اعضا و مسئولين سابق فرقه رجوي جم
 در مقر دادگاه بين  تير ماه14روز دوشنبه 

المللي الهه حضور پيدا كرده و يك مجموعه 
از شكايات اعضاي شكنجه شده توسط فرقة 
رجوي و شكايات خانواده هاي آنها را همراه 
با اسناد و مدارك و حكمهاي صادره مربوط 

ين المللي الهه در به آن، به دبيرخانه دادگاه ب
  .هلند به صورت حضوري تحويل دادند

در هنگام ارائه، توسط يكي از اعضاي 
دبيرخانة ديوان بين المللي الهه اسناد و مدارك 
مورد بررسي اوليه قرار گرفت و در دفتر 

در ادامه اعضاي سابق فرقة  .دبيرخانه ثبت شد
رجوي شركت كننده در تسليم اين شكايتها و 

مقابل ديوان عالي الهه يك اكسيون مدارك در 
برگزار كرده و با نصب بنر و پخش اطالعيه 
جنايات فرقه رجوي را افشا كردند كه مورد 

  .استقبال و توجه شهروندان هلندي قرار گرفت
اين حركت يك اقدام بسيار بزرگ براي باز 
كردن پرونده جنايات مسعود رجوي و همسر 

 شكايت تروريستش مريم قجرعضدانلو و اين
همراه با اسناد متقن و همچنين حكم صادره از 
طرف شعبة قضايي محاكم بين المللي بود كه 

 نفر از اعضاي سابق فرقة 42شاكيان آن تعداد 
رجوي هستند كه توسط دژخيمان اين فرقه 
زنداني و شكنجه شده اند و دهها سال توسط 
اين فرقه مورد بيگاري شبانه روزي بدون 

بايد رجوي . ي قرار گرفته اندهيچگونه دستمزد
و مسئولين اين جريان تروريستي در اين دادگاه 

  .محاكمة علني شده و به سزاي اعمالشان برسند
البته بر همگان روشن شد كه ارجاع اين 
پرونده به دادگاه كيفري الهه بزرگترين ضربه به 
تار و پود پوسيدة رجوي بود و رجوي 

ده كشي و تواند با هذيان گويي و عرب نمي

د كه  اگر افراد، جامعه آزاد و مردم را ببينند بو
  .مبادا كم كم نفرات از سازمان جدا شوند

به همين خاطر حتي ما را از داشتن موبايل 
محروم كردند و با كلي منت يك موبايل دادند 

توانستي با آن تماس شهري  كه صرفا مي
دانست كه آمدن اعضا  رهبري فرقه مي .بگيري

ج مي شود لذا از قبل به آلباني باعث خرو
برنامه ساخت كمپ جديد در اينجا را تدارك 
و برنامه ريزي كرده بود كه به ساختن چيزي 
شبيه زندان با سيم خاردار و حفاظت چند 

رجوي به خوبي . اي در مانز منجر شد اليه
دانست كه ماندن نفرات در ميان مردم عادي  مي

لطمه بزرگي براي آنهاست و نفرات ريزش 
 شوم  گاه من قبل اينكه وارد آن اسارت. نندك مي

  .اعالم جدايي كردم و از سازمان جدا شدم
بعد . من به تجربه، بر باد دادن عمرم را ديدم

از جدايي در طي مدتي كه از اين گروه كمك 
مالي مي گرفتم با چه درد و رنجي روبه رو 

هر بار كه براي گرفتن پول مي رفتم بايد . بودم
ت آنها پاسخ مي دادم كه تماما به تمام سواال

  .جاسوسي بر عليه افراد جدا شده بود
من بدينوسيله اعالم جدايي و دوري 
رسمي خودم  از اين گروه را اعالم مي كنم و 
از اين پس كاري به هيچ گروه سياسي ندارم و 

  .به دنبال زندگي شخصي خودم هستم
  
  

يك جداشده جديد از فرقه سركوبگر 
سران فرقه رجوي به خاطر منافع : رجوي گفت

 ما را وادار به سنگ پراني سمت خودشان
ها كردند كه سر چندين تن از پدرها،  خانواده

  .مادرها، برادرها و خواهرهايمان را شكافتيم
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

 سال به تازگي از 20سرفراز رحيمي كه پس از 
اين فرقه تروريستي اعالم جدايي رسمي كرد، 

  :در پيامي نوشته است
با يك فرد قاچاقچي آشنا 1381ال من در س

او به من گفت مي تواند من را از طريق . شدم
من هم به خاطر . پاكستان به كشور سوئد ببرد

مشكالت مالي كه داشتم گفتم اگربه سوئد 
قاچاقچي من را در پاكستان . بروم خوب است
معرفي كرد، گفت اين » فريد«به فردي به نام 

و مرا تحويل اين فريد شما را به سوئد مي برد 
  .فرد داد

در . فريد ما را به يك خانه آپارتماني برد
آنجا به ما گفت، شما ابتدا به كشور عراق 

. رويد و از آنجا شما به سوئد خواهيد رفت مي
به عراق آمديم و ما را به كمپي بردند كه اسم 

در قسمتي كه به آن پذيرش . بود» اشرف«آن 
پا و كشور مي گفتند، فهميدم خبري از ارو

سوئد نيست، بلكه فريبي است از طرف 
سازمان كه افراد را به بهانه اروپا به دام 

  .اندازند و اسير خود و عقايدشان مي كنند مي
آنها در اين كار بسيار ماهر و ما را انگار 

وادارمان مي كردند كه قيد . مسخ كرده بودند
خانه و خانواده خود را بزنيم و  اين گونه زير 

  . آنها رفتمپرچم
تر  بعدها كم كم ماهيت سازمان برايم روشن

شد به طوري كه ديدم اين گروه فقط دنبال 
منافع خودش و حفظ مسعود و مريم رجوي 

  .است
قرار دادن اعضا در برابر گلوله فقط به خاطر 

  .حفظ و مطرح كردن بيشتر مريم و مسعود بود
جريان سنگ پرتاب كردن به خانواده ها با 

هاي متعدد  ستقيم مسعود در نشستفرمان م
باعث بيشتر مفتضح شدن اين سازمان شد و 
اعضاء را بيشتر با ماهيت پليد اين فرد آشنا و 

  .باعث موجي از نارضايتي گرديد
آنها به خاطر منافع خودشان ما را وادار به 

ها كردند كه سر  سنگ پراني سمت خانواده
چندين تن از پدرها، مادرها، برادرها و 

ولي ما چاره اي . واهرهايمان را شكافتيمخ
نداشتيم  در نشست ها به ما تلقين مي كردند و 
طوري ترسانده  بودند كه اگر از ما جدا بشويد 

گذارد و نمي توانيد  ايران شما را راحت نمي
در آلباني . تا اينكه به آلباني آمديم. زندگي كنيد

خواستند آزاد باشيم و ترس آنها اين  هم نمي
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دادگاه هاي اروپا، محض اعتبار قضاييه 
خود تنها يك بار دادگاه غير سياسي و به دور 
از چشم و گوش اربابان بزرگ تشكيل بدهند 
تا ضمن رعايت بي طرفي، ثابت كنند كه ساير 

  . نيز سياسي نبوده استاحكام شان
تحليلي فراق، طي - به گزارش پايگاه خبري

 سال اخير وسيله، حربه، ترفند و دستاويزي 40
  .نبوده كه مجاهدين خلق به آنها دخيل نبندند

ها در طول حكومت جمهوري  رجوي
اسالمي، ضمن دارا بودن وسيله ترور همچنين 
هزاران شيوه و كلك و حقه و عوامفريبي را 

از وعده هاي دروغ سرنگوني تا . كردندتجربه 
انواع و اقسام انقالب هاي ايدئولوژيك توام با 
بندهايش، رنگ عوض كردن و اربابان ريز و 
درشت را سركيسه كردن و يكي از آخرين 
تجربه هاي حقوقي و سياسي را كه در اروپا 
پشت سر نهاده و به آن گير سه پيچ دادند، يعني 

  .بلژيك و استكهلم سوئدداستان دادگاه آنتورپ 
در داستان دادگاه آنتورپ بلژيك كه سال 
گذشته به نفع مجاهدين خلق و در راستاي 
بايكوت كردن برجام بر پا شد، چهار تن را به 
حبس هاي بلندمدت محكوم كردند كه آنها 
يك ديپلمات جمهوري اسالمي و سه مجاهد 

در ادامه اين حكم، مجاهدين خلق . خلق بودند
كردند كه پليس آلمان همچنين يك ادعا 

 اسم 289دفترچه سبز رنگ سيمي به همراه 
پيدا كردند كه به زعم و تبليغات قطره چكاني 
و دروغ مجاهدين خلق، اگر اسامي دفترچه 
سبز رنگ رو شود مي تواند آخرين بند انقالب 
ايدئولوژِيك آنان را به ثمر برساند و انقالب 

داستان آنتورپ  .نوين را به پيروزي برساند
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  .بينند تضمين براي حفظ جانشان را در فرقه مي
 يك طيف افرادي هستند كه قبل از –

پيوستن در داخل ايران يا خارج ازكشور 
مرتكب جناياتي مانند قتل و امثالهم شده اند و 

 حاضر تنها جاي امن برايشان مناسبات درحال
فرقه رجوي بوده چون هيچ قانوني روي آنها 
كنترل نداشته است كه آنها را مجازات كند يا 

لذا خارج از فرقه . به كشور مربوطه مسترد كند
را براي خود به مثابه پايان زندگي مي بينند و 
در امان بودن از حسابرسي و مجازات را فقط 

  .مي داننددر داخل فرقه 
 گروهي هم اسيران جنگ ايران و عراق –

. و سربازاني كه اسير خود فرقه شدند، هستند
اين دسته خود را خائن مي دانند و محاكمه و 
مجازات را براي خودقطعي مي دانند و اكنون 
بيش از سه دهه است كه با اين ذهنيت پوشالي 
با ترس و وحشت در فرقه به سرمي برند و 

  .ه فرقه ايمان ندارندذره اي هم ب
اين گروه جدايي . گروه بعدي زنان هستند- 

را براي خود محال مي دانند و فكر مي كنند 
ديگر در جامعه براي زندگي جايي ندارند و 
اگر به جامعه برگردند از ديد خانواده آبرويشان 
رفته و ذهنيت بدي روي آنهاست كه مثال در 

ار فرقه ساليان چه باليي سرت آمده و چك
كردي؟ و هيچ كس حاضر به ادامه زندگي با 

چه عواملي باعث مي شود كه افراد 
ر ذهني و جسمي فرقه محبوس در حصا

رجوي براي رهايي خود تالش كنند و تن به 
مشقت هاي حضور در فرقه بدهند و تالشي 
براي جدا كردن راهشان از اين فرقه مخرب 

  .نداشته باشند
به گزارش فراق به نقل از انجمن نجات 
مركز كرمانشاه، به طور تقريبي حدود دو هزار 

مي باشند نفر در مناسبات فرقه  مجاهدين اسير 
و با اخباري كه به بيرون درز كرده و صحبت 
هاي جدا شده ها، مي دانيم كه اكثرا ناراضي و 
نااميد هستند و دل خوشي براي ماندن در 

  .مناسبات ندارند
واقعيت امر اين است كه پارامترها و موارد 
مختلفي دست به دست هم مي دهند تا اين 

 راهي را در افراد در فرقه به اجبار بمانند و هيچ
در اينجا نگاهي كلي . جدايي خود از فرقه نبينند

  :به اين عوامل داريم
 عده اي كه در همان دايره اول و نزديك –

چون دستشان به خون . به رهبري فرقه هستند
و كشتار آلوده است؛ از فاز سياسي داخل ايران 
گرفته تا شركت در عمليات هاي خرد و كالن 

اين طيف هيچ . ايراناز خاك دشمن بر عليه 
گزينه اي خارج از مناسبات و چارچوب 

اي در چشم انداز خود ندارند و تنها راه  فرقه
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  هاي اروپايي سؤال حقوقي از دادگاه

   فرقه رجويدانيد  آيا نمي
  ؟است بشر حقوقجزو بزرگترين ناقضين 
و ! بلژيك كه كهنه شد و ادامه اش ختم به خير 

به پيروزي انقالب نوين منجر نشد بلكه منجر 
دوباره . به كنترل بيشتر نيروهاي شان گرديد

مجاهدين خلق اين بار در سوئد فيل ديگري 
در راستاي سر كار آمدن دولت ابراهيم رييسي، 
 هوا كردند ولي چون اين بار سر نخ داستان
دست خودشان نبود و در ادامه سكوت شان 

هاي  زير سئوال مي رفتند و بخشي از پرچم
تبليغاتي را از دست مي دادند با علم به اين كه 
كار كار ايران است، با اين تناقض شروع به 
كارزار كردند تا پرچم دادخواهي را از دست 
مخالفين خود پس گرفته و مانند دادگاه آنتورپ 

  . را به نام خود ثبت كنندبلژيك، پيروزي
تا اينجاي كار و روند دو دادگاه آنتورپ و 
استكهلم، كه با محكوميت سنگين به نفع فرقه 

چون . رجوي به پيش مي رود، مشكلي نيست
كه هر دو دادگاه خود را ذيصالح در رسيدگي 
به جرايم چند تن از شهروندان ايراني مي دانند 

ت، دادگاه و عمل مي كنند اما مشكل اين جاس
هاي بلژيك و سوئد، كه خود را ذيصالح و 
محق در رسيدگي به جرايم شهروندان ايراني 
مي دانند پس چرا به جرايم شهروندان خود از 
جمله پناهنده و شهروند و داخلي و خارجي، 
رسيدگي نمي كنند؟ آيا چاقو دسته خود را 
نمي برد و يا سياست و مصلحت اجازه ورود 

يي به رسيدگي به جرم ساير دولت هاي اروپا
شهروندان ايراني و مخالفين حكومت ايران را 
كه بعضاً مقيم و شهروند دولت هاي اروپايي 
هستند، نمي دهد؟ آيا اين دادگاهها صالحيت 
رسيدگي به جنايات جنگي و جرائم ضد 
بشري رجوي و مجاهدين را دارند يا صرفا 

آيا اروپا نمي داند و  سياسي عمل مي كنند؟
نمي تواند تحقيق كند كه مجاهدين خلق به 
عنوان شاكيان پرونده دادگاه هاي آنتورپ و 
استكهلم، چه ميزان در همان جرم و جنايت 
شمرده شده دست داشتند و آيا نمي دانند كه 
مجاهدين خلق طي پنجاه سال اخير در تعداد 
زيادي از كشورهاي جهان به ويژه در ايران و 

رگترين ناقضين حقوق عراق و اروپا، جزو بز

  بشر بوده و هستند؟
به نوشته ايران فانوس، مسعود رجوي به 
همراه مريم قجر عضدانلو، در نشستي كه در 

 و در جمع بندي 1367هفدهم مردادماه سال 
عمليات فروغ جاويدان برگزار كرد، آورده 

 هزار تن 55است كه ما در اين جنگ بيش از 
  .از دشمنان را كشته ايم

بازان ايراني كه در اين جنگ كشته آيا سر
شدند در حال جنگيدن با دشمن عراقي 
نبودند؟ آيا عمل مجاهدين خلق در همكاري 
  با دشمنان مردم ايران، خيانت و جنايت نيست؟

اخيراً رهبري مجاهدين خلق در راستاي 
حماقت و نخوتش، گفته است، اگر ما تا كنون 

ه ايم به  هزار تن از شهروندان ايراني را كشت17
اين عمل خود افتخار مي كنيم و شما نيز مي 
توانيد آمار را اضافه تر كنيد چون كه ما از تعداد 

  .كشته ها هراسي نداريم
آنچه در باال شمرده شد همچنين، كار 
اجباري نيروها، قتل و سر به نيست كردن 
نيروهاي ناراضي، ترور و ترور كور، آدمكشي 

ص فاحش حقوق در راستاي مقاصد بيگانه، نق
بشر، زندان، شكنجه، ضرب و شتم اعضاء و 
مخالفين سياسي، برده داري در عراق و اروپا، 
جدايي خانواده هاي اعضاء، گروگانگيري، 
پولشويي، قاچاق انسان، جعل اسناد، جاسوسي، 
مزدوري، همكاري با بيگانه هنگام جنگ و از 
اين دست جرم و جنايت اگر در دادگاه هاي 

ي از اعراب ندارد و باصطالح نمي اروپا محل
توان سياسي كرد و نانش را خورد، آيا 
گروگانگيري و برده داري در كشور آلباني واقع 
در اروپا، نيز جرم و جنايت نيست و آدم را به 
ياد قرون وسطي و عصر برده داري نمي 

يك ضرب المثل ايراني مي گويد، هر  اندازد؟
بر مي كس يك طرفه نزد قاضي برود راضي 

دادگاه هاي اروپا، محض اعتبار قضاييه . گردد
خود تنها يك بار دادگاه غير سياسي و به دور 
از چشم و گوش اربابان بزرگ تشكيل بدهند 
تا ضمن رعايت بي طرفي، ثابت كنند كه ساير 

  .احكام شان نيز سياسي نبوده است
  
  

آنها نيست و در معرض اتهام هاي مختلفي 
البته اكنون تا حدودي اين ذهنيت . هستند

شكسته و زنان شجاعي از قيد و بند فرقه، فرار 
اگر اخبار جدايي اين . و به دنياي آزاد آمده اند

زنان به درون سازمان درز كند كه تا حدودي 
ت، زنان ديگر هم شجاعت الزم افشا شده اس

را براي از بند فرقه رستن پيدا مي كنند و خود 
  .را و روح و جسم خود را مي رهانند

گروه آخر هم عده اي هستند كه اكنون - 
اين افراد .  سال سن دارند70 تا 60باالي 

دانند بيرون از فرقه چگونه ادامه زندگي  نمي
ذهن و هم از لحاظ قانون و هم از لحاظ . دهند

اخالقي دقيقأ براي اين افراد معماي حل 
ناشدني شده كه همين باعث شده به اين تن 

  .دهند كه بمانند، بسوزند و بسازند و بميرند
آنها به اين فكر مي كنند كه در اين سن با 
بيرون از فرقه چه كار مي توانند بكنند و 

  چگونه امرار معاش كنند؟
عه آنها  ازكجا شروع كنند و آيا اصال جام

در . راتحمل مي كند و صدها ذهنيت ديگر
مقابل مي بينند كه درفرقه جايي براي خوردن و 
زندگي كردن هست و مشابه خود را در كنار 
خود مي بينند و بهتر مي دانند كه همانجا بمانند 
و ادامه دهند تا روزي كه زندگي شان به آخر 

  .برسد
  

  

  خواهند ميبندي افرادي كه  طيف
  بسوزند، بسازند و بميرند رجوي كنار در 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

6  2  
 

  
دادگاه هاي اروپا، محض اعتبار قضاييه 
خود تنها يك بار دادگاه غير سياسي و به دور 
از چشم و گوش اربابان بزرگ تشكيل بدهند 
تا ضمن رعايت بي طرفي، ثابت كنند كه ساير 

  . نيز سياسي نبوده استاحكام شان
تحليلي فراق، طي - به گزارش پايگاه خبري

 سال اخير وسيله، حربه، ترفند و دستاويزي 40
  .نبوده كه مجاهدين خلق به آنها دخيل نبندند

ها در طول حكومت جمهوري  رجوي
اسالمي، ضمن دارا بودن وسيله ترور همچنين 
هزاران شيوه و كلك و حقه و عوامفريبي را 

از وعده هاي دروغ سرنگوني تا . كردندتجربه 
انواع و اقسام انقالب هاي ايدئولوژيك توام با 
بندهايش، رنگ عوض كردن و اربابان ريز و 
درشت را سركيسه كردن و يكي از آخرين 
تجربه هاي حقوقي و سياسي را كه در اروپا 
پشت سر نهاده و به آن گير سه پيچ دادند، يعني 

  .بلژيك و استكهلم سوئدداستان دادگاه آنتورپ 
در داستان دادگاه آنتورپ بلژيك كه سال 
گذشته به نفع مجاهدين خلق و در راستاي 
بايكوت كردن برجام بر پا شد، چهار تن را به 
حبس هاي بلندمدت محكوم كردند كه آنها 
يك ديپلمات جمهوري اسالمي و سه مجاهد 

در ادامه اين حكم، مجاهدين خلق . خلق بودند
كردند كه پليس آلمان همچنين يك ادعا 

 اسم 289دفترچه سبز رنگ سيمي به همراه 
پيدا كردند كه به زعم و تبليغات قطره چكاني 
و دروغ مجاهدين خلق، اگر اسامي دفترچه 
سبز رنگ رو شود مي تواند آخرين بند انقالب 
ايدئولوژِيك آنان را به ثمر برساند و انقالب 

داستان آنتورپ  .نوين را به پيروزي برساند
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  .بينند تضمين براي حفظ جانشان را در فرقه مي
 يك طيف افرادي هستند كه قبل از –

پيوستن در داخل ايران يا خارج ازكشور 
مرتكب جناياتي مانند قتل و امثالهم شده اند و 

 حاضر تنها جاي امن برايشان مناسبات درحال
فرقه رجوي بوده چون هيچ قانوني روي آنها 
كنترل نداشته است كه آنها را مجازات كند يا 

لذا خارج از فرقه . به كشور مربوطه مسترد كند
را براي خود به مثابه پايان زندگي مي بينند و 
در امان بودن از حسابرسي و مجازات را فقط 

  .مي داننددر داخل فرقه 
 گروهي هم اسيران جنگ ايران و عراق –

. و سربازاني كه اسير خود فرقه شدند، هستند
اين دسته خود را خائن مي دانند و محاكمه و 
مجازات را براي خودقطعي مي دانند و اكنون 
بيش از سه دهه است كه با اين ذهنيت پوشالي 
با ترس و وحشت در فرقه به سرمي برند و 

  .ه فرقه ايمان ندارندذره اي هم ب
اين گروه جدايي . گروه بعدي زنان هستند- 

را براي خود محال مي دانند و فكر مي كنند 
ديگر در جامعه براي زندگي جايي ندارند و 
اگر به جامعه برگردند از ديد خانواده آبرويشان 
رفته و ذهنيت بدي روي آنهاست كه مثال در 

ار فرقه ساليان چه باليي سرت آمده و چك
كردي؟ و هيچ كس حاضر به ادامه زندگي با 

چه عواملي باعث مي شود كه افراد 
ر ذهني و جسمي فرقه محبوس در حصا

رجوي براي رهايي خود تالش كنند و تن به 
مشقت هاي حضور در فرقه بدهند و تالشي 
براي جدا كردن راهشان از اين فرقه مخرب 

  .نداشته باشند
به گزارش فراق به نقل از انجمن نجات 
مركز كرمانشاه، به طور تقريبي حدود دو هزار 

مي باشند نفر در مناسبات فرقه  مجاهدين اسير 
و با اخباري كه به بيرون درز كرده و صحبت 
هاي جدا شده ها، مي دانيم كه اكثرا ناراضي و 
نااميد هستند و دل خوشي براي ماندن در 

  .مناسبات ندارند
واقعيت امر اين است كه پارامترها و موارد 
مختلفي دست به دست هم مي دهند تا اين 

 راهي را در افراد در فرقه به اجبار بمانند و هيچ
در اينجا نگاهي كلي . جدايي خود از فرقه نبينند

  :به اين عوامل داريم
 عده اي كه در همان دايره اول و نزديك –

چون دستشان به خون . به رهبري فرقه هستند
و كشتار آلوده است؛ از فاز سياسي داخل ايران 
گرفته تا شركت در عمليات هاي خرد و كالن 

اين طيف هيچ . ايراناز خاك دشمن بر عليه 
گزينه اي خارج از مناسبات و چارچوب 

اي در چشم انداز خود ندارند و تنها راه  فرقه
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  هاي اروپايي سؤال حقوقي از دادگاه

   فرقه رجويدانيد  آيا نمي
  ؟است بشر حقوقجزو بزرگترين ناقضين 
و ! بلژيك كه كهنه شد و ادامه اش ختم به خير 

به پيروزي انقالب نوين منجر نشد بلكه منجر 
دوباره . به كنترل بيشتر نيروهاي شان گرديد

مجاهدين خلق اين بار در سوئد فيل ديگري 
در راستاي سر كار آمدن دولت ابراهيم رييسي، 
 هوا كردند ولي چون اين بار سر نخ داستان
دست خودشان نبود و در ادامه سكوت شان 

هاي  زير سئوال مي رفتند و بخشي از پرچم
تبليغاتي را از دست مي دادند با علم به اين كه 
كار كار ايران است، با اين تناقض شروع به 
كارزار كردند تا پرچم دادخواهي را از دست 
مخالفين خود پس گرفته و مانند دادگاه آنتورپ 

  . را به نام خود ثبت كنندبلژيك، پيروزي
تا اينجاي كار و روند دو دادگاه آنتورپ و 
استكهلم، كه با محكوميت سنگين به نفع فرقه 

چون . رجوي به پيش مي رود، مشكلي نيست
كه هر دو دادگاه خود را ذيصالح در رسيدگي 
به جرايم چند تن از شهروندان ايراني مي دانند 

ت، دادگاه و عمل مي كنند اما مشكل اين جاس
هاي بلژيك و سوئد، كه خود را ذيصالح و 
محق در رسيدگي به جرايم شهروندان ايراني 
مي دانند پس چرا به جرايم شهروندان خود از 
جمله پناهنده و شهروند و داخلي و خارجي، 
رسيدگي نمي كنند؟ آيا چاقو دسته خود را 
نمي برد و يا سياست و مصلحت اجازه ورود 

يي به رسيدگي به جرم ساير دولت هاي اروپا
شهروندان ايراني و مخالفين حكومت ايران را 
كه بعضاً مقيم و شهروند دولت هاي اروپايي 
هستند، نمي دهد؟ آيا اين دادگاهها صالحيت 
رسيدگي به جنايات جنگي و جرائم ضد 
بشري رجوي و مجاهدين را دارند يا صرفا 

آيا اروپا نمي داند و  سياسي عمل مي كنند؟
نمي تواند تحقيق كند كه مجاهدين خلق به 
عنوان شاكيان پرونده دادگاه هاي آنتورپ و 
استكهلم، چه ميزان در همان جرم و جنايت 
شمرده شده دست داشتند و آيا نمي دانند كه 
مجاهدين خلق طي پنجاه سال اخير در تعداد 
زيادي از كشورهاي جهان به ويژه در ايران و 

رگترين ناقضين حقوق عراق و اروپا، جزو بز

  بشر بوده و هستند؟
به نوشته ايران فانوس، مسعود رجوي به 
همراه مريم قجر عضدانلو، در نشستي كه در 

 و در جمع بندي 1367هفدهم مردادماه سال 
عمليات فروغ جاويدان برگزار كرد، آورده 

 هزار تن 55است كه ما در اين جنگ بيش از 
  .از دشمنان را كشته ايم

بازان ايراني كه در اين جنگ كشته آيا سر
شدند در حال جنگيدن با دشمن عراقي 
نبودند؟ آيا عمل مجاهدين خلق در همكاري 
  با دشمنان مردم ايران، خيانت و جنايت نيست؟

اخيراً رهبري مجاهدين خلق در راستاي 
حماقت و نخوتش، گفته است، اگر ما تا كنون 

ه ايم به  هزار تن از شهروندان ايراني را كشت17
اين عمل خود افتخار مي كنيم و شما نيز مي 
توانيد آمار را اضافه تر كنيد چون كه ما از تعداد 

  .كشته ها هراسي نداريم
آنچه در باال شمرده شد همچنين، كار 
اجباري نيروها، قتل و سر به نيست كردن 
نيروهاي ناراضي، ترور و ترور كور، آدمكشي 

ص فاحش حقوق در راستاي مقاصد بيگانه، نق
بشر، زندان، شكنجه، ضرب و شتم اعضاء و 
مخالفين سياسي، برده داري در عراق و اروپا، 
جدايي خانواده هاي اعضاء، گروگانگيري، 
پولشويي، قاچاق انسان، جعل اسناد، جاسوسي، 
مزدوري، همكاري با بيگانه هنگام جنگ و از 
اين دست جرم و جنايت اگر در دادگاه هاي 

ي از اعراب ندارد و باصطالح نمي اروپا محل
توان سياسي كرد و نانش را خورد، آيا 
گروگانگيري و برده داري در كشور آلباني واقع 
در اروپا، نيز جرم و جنايت نيست و آدم را به 
ياد قرون وسطي و عصر برده داري نمي 

يك ضرب المثل ايراني مي گويد، هر  اندازد؟
بر مي كس يك طرفه نزد قاضي برود راضي 

دادگاه هاي اروپا، محض اعتبار قضاييه . گردد
خود تنها يك بار دادگاه غير سياسي و به دور 
از چشم و گوش اربابان بزرگ تشكيل بدهند 
تا ضمن رعايت بي طرفي، ثابت كنند كه ساير 

  .احكام شان نيز سياسي نبوده است
  
  

آنها نيست و در معرض اتهام هاي مختلفي 
البته اكنون تا حدودي اين ذهنيت . هستند

شكسته و زنان شجاعي از قيد و بند فرقه، فرار 
اگر اخبار جدايي اين . و به دنياي آزاد آمده اند

زنان به درون سازمان درز كند كه تا حدودي 
ت، زنان ديگر هم شجاعت الزم افشا شده اس

را براي از بند فرقه رستن پيدا مي كنند و خود 
  .را و روح و جسم خود را مي رهانند

گروه آخر هم عده اي هستند كه اكنون - 
اين افراد .  سال سن دارند70 تا 60باالي 

دانند بيرون از فرقه چگونه ادامه زندگي  نمي
ذهن و هم از لحاظ قانون و هم از لحاظ . دهند

اخالقي دقيقأ براي اين افراد معماي حل 
ناشدني شده كه همين باعث شده به اين تن 

  .دهند كه بمانند، بسوزند و بسازند و بميرند
آنها به اين فكر مي كنند كه در اين سن با 
بيرون از فرقه چه كار مي توانند بكنند و 

  چگونه امرار معاش كنند؟
عه آنها  ازكجا شروع كنند و آيا اصال جام

در . راتحمل مي كند و صدها ذهنيت ديگر
مقابل مي بينند كه درفرقه جايي براي خوردن و 
زندگي كردن هست و مشابه خود را در كنار 
خود مي بينند و بهتر مي دانند كه همانجا بمانند 
و ادامه دهند تا روزي كه زندگي شان به آخر 

  .برسد
  

  

  خواهند ميبندي افرادي كه  طيف
  بسوزند، بسازند و بميرند رجوي كنار در 
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   جديد از فرقه سركوبگر رجوينجات يافتهسرفراز رحيمي، 

  كردند ها  سمت خانواده پراني  وادار به سنگما را
 

  

 

 

  ها شكايت جداشده
   بزرگ به تار و پود پوسيده رجوياي ضربه

  غفور فتاحيان  اااا

برپايي شوهاي مسخره و اجاره كردن البيها از  
دست عدالت فراري شود؛ البته اضافه كنم كه 
اين هذيان گويي ها و شوهاي مسخره با 

هاي اجاره اي از عادات و شگردهاي  البي
قديمي فرقه رجوي است كه هر وقت كمرش 
زير فشار خانواده ها و ناراضيان خم مي شود 

ذهان عمومي و در رفتن براي منحرف كردن ا
از بار پاسخگويي دست به اين ترفندهاي 

رجوي و سران  .سوخته و رسوا شده مي زند
جنايتكار فرقه اش بايد به علت طالقهاي 
اجباري و صدها مورد ديگر نقض حقوق بشر 
بويژه در عراق بايد به دست عدالت سپرده 

در پادگان بدنام اشرف زير سيطره صدام  .شوند
 كسي جرأت مخالفت با خط مشي حسين هيچ

و ايدئولوژي رجوي را نداشت و كساني كه در 
مقابل او قد علم مي كردند يا سر به نيست مي 
شدند يا آنچنان باليي بر سرشان مي آورد كه 
ديوانه و رواني مي شد كه نمونه آن علي رضا 
بود كه بخاطر طالق ندادن و وارد نشدن به 

هاي طوالني در انقالب مريم او را براي مدت
يك بنگال زنداني كردند و آن قدر او را تحت 
فشار قرار دادند كه بطور كامل رواني شده بود 
به طوري كه براي ساعتها روبروي يك ديوار 

اين را همه . مي ايستاد و با آن صحبت مي كرد
درست كردن زندان  .نفرات اشرف ديده بودند

ي و زنداني كردن بيش از هشتصد نفر از اعضا
 و سربه نيست كردن 74  - 73ناراضي در سال 

و كشتن دهها نفر كه من خودم از شاهدان آن 
هستم نمي شود كه بدون محاكمة بين المللي 

در آن مدت . بماند و فراموش شود
هاي وحشتناكي روي افراد توسط  شكنجه

شكنجه گران رجوي انجام شد و اين پروژه به 
ود كه جان نام پروژة رفع ابهام ناميده شده ب

دهها نفر را گرفت و صدها نفر طي آن مورد 
  .زندان و شكنجه قرار گرفتند

همچنين بيگاري كشيدن از افراد و ايجاد 
برده داري در اشرف با كارهاي يدي طوالني و 
در گرما و سرماي عراق يكي ديگر از جنايات 
اين فرقه مي باشد بطوري كه يكي از مسئولين 

قدر بايد كار كنيد كه گفت آن شوراي رهبري مي

وقتي روي تخت مي رويد سر و ته تخت را 
تشخيص ندهيد كه بيشتر نفرات در اثر كارهاي 
طوالني و سنگين و نبود غذاي مناسب دچار 

  .بيماريهاي العالج شده اند
راه اندازي عمليات هاي بدون بازگشت كه 
معروف به عمليات هاي نامنظم، راهگشايي و 

آنها دهها تن كشته شدند  بودند و طي …سحر و
حتي اگر . يكي ديگر از جنايتهاي رجوي است

كسي هم از اين عمليات ها سالم برمي گشت 
رجوي طلبكار او مي شد كه چرا اين فرد سالم 
برگشت و تا مدتها اين نفر را به دليل امنيتي زير 
نظر داشتند البته اين خط كاري رجوي بود كه 

  .دمي خواست همه را به كشتن بده
برگزاري نشستهاي تفتيش عقايد براي 
سركوب ناراضيان و ايجاد ترس و خفقان در 
درون تشكيالت كه كسي ديگر جرات نكند 
كه با خط و مشي رجوي ساخته مخالفت كند 
يكي ديگر از موارد نقض حقوق بشر و آزار و 

  .شكنجة روحي افراد بود
رقص «همچنين ايجاد حرمسرا و برگزاري 

ارد كردن زنان به رقصيدن يعني و» رهايي
جلوي رجوي با تن عريان و تجاوز به زناني 
كه براي مبارزه به اشرف آمده بودند و بارها 
توسط زنان جدا شده و بيرون آمده عضو 
شوراي رهبري افشا شده است يكي ديگر از 
جنايتها و رذالتهاي مسعود رجوي است كه بايد 

دها و صدها جنايت و  .پاسخگوي آن باشد
وارد ديگر نقض حقوق بشر كه مسعود و م

مريم رجوي و ساير سران اين فرقه در زمان 
زمامداري مطلق خودشان در حق هزاران نفر 

 اين همان فرقه اي است .در عراق انجام دادند
كه صدها جنايت در عراق و تا همين امروز در 
آلباني انجام داده است و گرگي است كه امروز 
در لباس ميش ظاهر شده و براي ايرانيان داخل 

البته همانطور كه . كشور اشك تمساح مي ريزد
همه مي دانند اين فرقه آنقدر نزد ايرانيان منفور 

ر نيست اسمي از و كثيف است كه كسي حاض
آن بشنود و البته دير يا زود سران متجاوز و 
جنايتكار اين فرقه به دست عدالت سپرده 

  .خواهند شد
  
 

ارجاع پرونده شكايت جداشده ها به دادگاه 
كيفري الهه بزرگترين ضربه به تار و پود 
پوسيدة رجوي بود و رجوي نمي تواند با 
هذيان گويي و عربده كشي و برپايي شوهاي 
مسخره و اجاره كردن البيها از دست عدالت 

  .فراري شود
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

عي از اعضا و مسئولين سابق فرقه رجوي جم
 در مقر دادگاه بين  تير ماه14روز دوشنبه 

المللي الهه حضور پيدا كرده و يك مجموعه 
از شكايات اعضاي شكنجه شده توسط فرقة 
رجوي و شكايات خانواده هاي آنها را همراه 
با اسناد و مدارك و حكمهاي صادره مربوط 

ين المللي الهه در به آن، به دبيرخانه دادگاه ب
  .هلند به صورت حضوري تحويل دادند

در هنگام ارائه، توسط يكي از اعضاي 
دبيرخانة ديوان بين المللي الهه اسناد و مدارك 
مورد بررسي اوليه قرار گرفت و در دفتر 

در ادامه اعضاي سابق فرقة  .دبيرخانه ثبت شد
رجوي شركت كننده در تسليم اين شكايتها و 

مقابل ديوان عالي الهه يك اكسيون مدارك در 
برگزار كرده و با نصب بنر و پخش اطالعيه 
جنايات فرقه رجوي را افشا كردند كه مورد 

  .استقبال و توجه شهروندان هلندي قرار گرفت
اين حركت يك اقدام بسيار بزرگ براي باز 
كردن پرونده جنايات مسعود رجوي و همسر 

 شكايت تروريستش مريم قجرعضدانلو و اين
همراه با اسناد متقن و همچنين حكم صادره از 
طرف شعبة قضايي محاكم بين المللي بود كه 

 نفر از اعضاي سابق فرقة 42شاكيان آن تعداد 
رجوي هستند كه توسط دژخيمان اين فرقه 
زنداني و شكنجه شده اند و دهها سال توسط 
اين فرقه مورد بيگاري شبانه روزي بدون 

بايد رجوي . ي قرار گرفته اندهيچگونه دستمزد
و مسئولين اين جريان تروريستي در اين دادگاه 

  .محاكمة علني شده و به سزاي اعمالشان برسند
البته بر همگان روشن شد كه ارجاع اين 
پرونده به دادگاه كيفري الهه بزرگترين ضربه به 
تار و پود پوسيدة رجوي بود و رجوي 

ده كشي و تواند با هذيان گويي و عرب نمي

د كه  اگر افراد، جامعه آزاد و مردم را ببينند بو
  .مبادا كم كم نفرات از سازمان جدا شوند

به همين خاطر حتي ما را از داشتن موبايل 
محروم كردند و با كلي منت يك موبايل دادند 

توانستي با آن تماس شهري  كه صرفا مي
دانست كه آمدن اعضا  رهبري فرقه مي .بگيري

ج مي شود لذا از قبل به آلباني باعث خرو
برنامه ساخت كمپ جديد در اينجا را تدارك 
و برنامه ريزي كرده بود كه به ساختن چيزي 
شبيه زندان با سيم خاردار و حفاظت چند 

رجوي به خوبي . اي در مانز منجر شد اليه
دانست كه ماندن نفرات در ميان مردم عادي  مي

لطمه بزرگي براي آنهاست و نفرات ريزش 
 شوم  گاه من قبل اينكه وارد آن اسارت. نندك مي

  .اعالم جدايي كردم و از سازمان جدا شدم
بعد . من به تجربه، بر باد دادن عمرم را ديدم

از جدايي در طي مدتي كه از اين گروه كمك 
مالي مي گرفتم با چه درد و رنجي روبه رو 

هر بار كه براي گرفتن پول مي رفتم بايد . بودم
ت آنها پاسخ مي دادم كه تماما به تمام سواال

  .جاسوسي بر عليه افراد جدا شده بود
من بدينوسيله اعالم جدايي و دوري 
رسمي خودم  از اين گروه را اعالم مي كنم و 
از اين پس كاري به هيچ گروه سياسي ندارم و 

  .به دنبال زندگي شخصي خودم هستم
  
  

يك جداشده جديد از فرقه سركوبگر 
سران فرقه رجوي به خاطر منافع : رجوي گفت

 ما را وادار به سنگ پراني سمت خودشان
ها كردند كه سر چندين تن از پدرها،  خانواده

  .مادرها، برادرها و خواهرهايمان را شكافتيم
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

 سال به تازگي از 20سرفراز رحيمي كه پس از 
اين فرقه تروريستي اعالم جدايي رسمي كرد، 

  :در پيامي نوشته است
با يك فرد قاچاقچي آشنا 1381ال من در س

او به من گفت مي تواند من را از طريق . شدم
من هم به خاطر . پاكستان به كشور سوئد ببرد

مشكالت مالي كه داشتم گفتم اگربه سوئد 
قاچاقچي من را در پاكستان . بروم خوب است
معرفي كرد، گفت اين » فريد«به فردي به نام 

و مرا تحويل اين فريد شما را به سوئد مي برد 
  .فرد داد

در . فريد ما را به يك خانه آپارتماني برد
آنجا به ما گفت، شما ابتدا به كشور عراق 

. رويد و از آنجا شما به سوئد خواهيد رفت مي
به عراق آمديم و ما را به كمپي بردند كه اسم 

در قسمتي كه به آن پذيرش . بود» اشرف«آن 
پا و كشور مي گفتند، فهميدم خبري از ارو

سوئد نيست، بلكه فريبي است از طرف 
سازمان كه افراد را به بهانه اروپا به دام 

  .اندازند و اسير خود و عقايدشان مي كنند مي
آنها در اين كار بسيار ماهر و ما را انگار 

وادارمان مي كردند كه قيد . مسخ كرده بودند
خانه و خانواده خود را بزنيم و  اين گونه زير 

  . آنها رفتمپرچم
تر  بعدها كم كم ماهيت سازمان برايم روشن

شد به طوري كه ديدم اين گروه فقط دنبال 
منافع خودش و حفظ مسعود و مريم رجوي 

  .است
قرار دادن اعضا در برابر گلوله فقط به خاطر 

  .حفظ و مطرح كردن بيشتر مريم و مسعود بود
جريان سنگ پرتاب كردن به خانواده ها با 

هاي متعدد  ستقيم مسعود در نشستفرمان م
باعث بيشتر مفتضح شدن اين سازمان شد و 
اعضاء را بيشتر با ماهيت پليد اين فرد آشنا و 

  .باعث موجي از نارضايتي گرديد
آنها به خاطر منافع خودشان ما را وادار به 

ها كردند كه سر  سنگ پراني سمت خانواده
چندين تن از پدرها، مادرها، برادرها و 

ولي ما چاره اي . واهرهايمان را شكافتيمخ
نداشتيم  در نشست ها به ما تلقين مي كردند و 
طوري ترسانده  بودند كه اگر از ما جدا بشويد 

گذارد و نمي توانيد  ايران شما را راحت نمي
در آلباني . تا اينكه به آلباني آمديم. زندگي كنيد

خواستند آزاد باشيم و ترس آنها اين  هم نمي
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  همراز

  

  شود داي مادران دردمند خاموش نميص
  

  »مادران، قربانيان فراموش شده فرقه رجوي« مسئول تشكل   -  ثريا عبداللهي  اااا
  

 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  

 

چه آن روزها و شب هاي . نيدچه مي ترسا
سختي كه در سرما و گرماي طاقت فرساي 

هاي عراق در پشت درهاي قلعه الموت  بيابان
به انتظار ديدار  و شنيدن صداي عزيران خود 

چه سالهايي سخت كه  ها  انتظار كشيديم، ماه
لحظه به لحظه در انتظار عزيران خود بوديم و 

  . هستيم
يد پيوند دارد و هاي ما با خدا و ام  قلب

  .شما در سياهي و تباهي غرق هستيد
ما در چشمان خود نور اميد و شوق ديدار 
داريم و شما زبان، نگاه و مغزهايتان با تباهي و 

  .نفرت آلوده است
با چشم هاي كور و قلب هاي سياه خود 
ديديد، چه سان زحمات ما به بار نشست و 

رهاي الي د مهر و عشق مادران و پدران از البه
بسته آهنين و زنجير شده گذشت و به قلب 

يك به يك، دسته به دسته، يكي . فرزندان رسيد
پس از ديگري توانستند خود را از چنگال هاي 
جهنمي روح خبيث رجوي و مريم لجني 

حق استوار است و قسم ياد  .نجات دهند

ايم تا روزي كه زنده هستيم براي نجات  كرده
ما در صحنه  . عزيزان خويش تالش كنيم

شجاع، .  هستيم، رخ به رخ، چشم در چشم
استوار و سرافراز هستيم اما اين سركرده زبون 
و بدبخت فرقه است كه دو دهه از ترس و 

اين . مرگ در سوراخ موش قايم شده است
فراري، با زندگي پلشتي كه معلوم نيست مرده 
است يا به خواري نفس مي كشد از فرقه و از 

جرأت . ود هم مي ترسدهمپالكي هاي خ
ندارند نامي از او ببرند و هر از گاهي چون 
سگي لنگ و زخمي پارسي كند و ياوه اي را 

  .به او منتسب كنند
اما در اين طرف صحنه مادران و پدران درد 
كشيده، درخشان تر از هميشه اگر چه خسته از 
فراق هستند اما هرگز از تالش براي نجات 

آشامان خيانتكار   خونفرزندان و قربانيان آن
دارند، خسته نمي شوند و از پاي  دست بر نمي

نخواهند نشست تا روزي كه تك تك عزيزان 
خود را نجات دهند و منافقين كور دل با اين 

  .ننگ و نفرت بميرند
  
  

همانطور كه مستحضر هستيد چندي پيش 
مزدوران سايبري فرقه رجوي با تالشي از سر 
استيصال و درماندگي به سايت فراق يعني 

هاي دردمند و هجران كشيده  سايت خانواده
  .حمله نمودند

ها به خيال باطل فكر  به گزارش فراق، آن
توانند صداي مادران دردمند و  كردند مي مي

  .ه حق فراق را خاموش نمايندصداي ب
به لطف خدا به مانند هميشه تير زهرآگين 
و كينه آلود آنان به سنگ خورد و فراق با صدا 

  .و پيامي رساتر دوباره پا به عرصه فعاليت نهاد
كنم و خطاب به  از اين فرصت استفاده مي

گويم، ما  سركردگان فرقه پليد رجوي مي
اران و تشكل مادران با همه دوستان، همك

ها در معرض همه گونه  هايي كه سال خانواده
ها، ناماليمات و ننگ و سالوس رجوي  قساوت

جنايتكار بوده ايم بدانيد كه بيدي نيستيم كه به 
  .اين بادهاي لرزان و مسموم بلرزيم

استوار هستيم و خواهيم بود تا ريشه شما 
ما را از . مفسدان و خيانت كاران را بخشكانيم

 

 

دوم اين كه عميقا به اين موضوع اعتقاد 
دارم هر كسي كه از عراق توانست جان سالم 

بماند، هر جايي بيرون ببرد و يا حداقل زنده 
ديگر به جز عراق برايش يك تولد ديگر 

امثال من دقيقا همان . محسوب مي گشت
وقتي چرخ هاي هواپيما از . احساس را داشتيم

زمين كنده شد گفتم خداحافظ اي زندگي 
اي  نكبت بار و نفرت انگيز در عراق، خداحافظ

      خاطرات تلخ و زجر آور زندان مرگ 
  .اشرف

   تيرانااز بغداد تا

زمان پرواز تا نشستن در فرودگاه شهر تيرانا 
گويي در شكم مادر بودم و به محض فرود 

حالت عجيبي بود، انگاري . هواپيما به دنيا آمدم
نفريني از روي سرمان برداشته شده بود و 
هواي آزاد تنفس مي كردم، مثل نوزاد تازه به 

احساس سبكي و شادي خاصي . دنيا آمده بودم
دقيقا هر . كه هرگز فراموشم نمي شودداشتم 

كس كه توانست از عراق زنده بيرون برود 
سالم «كالهش را به باال پرت كرد و گفت، 

  »زندگي
. شروع شيرين يك زندگي نو و جديد

دليل نبود كه تعداد زيادي به محض رسيدن  بي
به آلباني و يا چند ماه بعد از استقرار در اين 

 خصوص كشور تصميم گيري مجدد در
زندگي خود كرده و بالفاصله از رجوي جدا 
شدند زيرا هرگز با رجوي و آل ابوسفياني او 

اين گونه بود كه .همجنس و همخواني نداشتند
كشور آلباني تبديل شد به نقطه جهش بسياري 
از كساني كه چشم به آينده اي روشن دوخته و 
دنبال رهايي خود از قفس رجوي ساخته 

كه به زودي ساير اعضاي اميدوارم  .بودند
گرفتار در طلسم اختناق رجوي به خود آمده و 

اي روشن اتخاذ نموده  تصميم نهايي براي آينده
و به چشم انتظاري هاي خانوادهايشان خاتمه 

  .دهند
  
 

 

در مطلب يكي از دوستان ديدم كه روزي 
را كه از عراق به آلباني پرواز كرده بود را به 

  .سايرين خاطر نشان نموده بود
در يك لحظه خيلي چيزها از ذهنم 

اولين مورد دلسوزي براي كساني كه . گذشت
در عراق به خاطر رجوي جانشان را از دست 

 واقعا افسوس خوردم، در آن ايام رجوي دادند،
چو اشرف نباشد تن من « مستمر شعار مي داد 

ولي  خودش اولين كسي بود كه اشرف » مباد
دلم براي . را ترك كرد تا جانش را نجات دهد

كساني كه براي اين خائن جانشان را دادند 
آنان در دو قبرستان در اشرف مدفون . سوخت

شرف دولت عراق گشتند كه بعد از تخليه ا
آنجا را با لودر صاف و تبديل به فضاي سبز 

  .نمود
آزارد  واقعا يادشان روح و روان آدمي را مي

و به همان ميزان تنفر آدمي از رجوي صد 
  .چندان مي گردد

  

  ه سالم ب  

  زندگي   
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  .شود مديريت وي پخش نمي
البته هدف از انتشار اين وجيزه، پرداختن 
به اين موجود كثيف و برنامه بي ارزش او 

است كه نيست بلكه اشاره به اين موضوع مهم 
موج ريزش نيرويي در فرقه هم اكنون به قدري 
است كه ديگر هيچ يك از اعضاي عادي 
حاضر به ادامه همكاري و هزينه كردن از خود 

  .براي رجوي نيستند
جريان جدايي اعضا كه در آلباني به راه 
افتاده به يقين موجب نابودي فرقه رجوي در 

مسعود فرشچي، از  .اين كشور خواهد شد
هاي اجباري با برخي  ل گرفتن مصاحبهعوام

هايشان بعد از  اعضاي سازمان بود تا خانواده
  .ديدن مصاحبه از آنها قطع اميد كنند

 روز از درگذشت 40در حالي كه بيش از 
گذرد، برنامه سازان  مي» مسعود فرشچي«

 پوشكي فرقه رجوي جايگزيني براي او پيدا
  .نكردند

به گزارش فراق، دلقك مشهور سيماي 
 تير ماه در آلباني 15فرقه تروريستي رجوي، 

به درك واصل شد و از آن تاريخ، برنامه تحت 

88  11  

  ميز خبر

 

  پدر نانجيب سلف مصطفي رجوي
  

  ده دچار اشتباه نشوندزا   درباره اين شيطان افراد جداشده
        

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

ن تعدادي از جداشدگان يا مخالفان سازما«
 دچار اين اشتباه شدند كه اين پسرك واقعا …و 

روشنفكر، آگاه و مخالف خطوط پدر 
  ».جنايتكارش است

مصطفي، پسر مسعود رجوي با اپوزيسيون 
 سال لگد انداختن، از 10نمايي پس از 

  .تشكيالت پدرش جدا و به نروژ منتقل شد
تحليلي فراق، به - به گزارش پايگاه خبري

اي لوكس و گران قيمت  دستور مريم قجر خانه
در نروژ براي او خريداري كردند و با پرداخت 
ماهانه چندين هزار دالر بابت هزينه تحصيل و 
خوشگذراني هايش توانستند او را ساكت كنند 

  .تا لگد پراني هايش را كمتر كند
به گزارش و شهادت دوستان جوانش در 
زمان حضور در كمپ اشرف، مصطفي رجوي 

 به صورت ويژه نگهداري علي رغم اين كه
شد در همان جا نيز زندگي لوكس و  مي

وي جدا از بقيه در وضعيت . اشرافي داشت
مصطفي رجوي از . بهتري زندگي مي كرد

همان سال هاي اول پشيمان از رفتن به كمپ 
نظامي متوجه شد با رفتن به عراق چه فريبي 

او زير بار . خورده است و امكان برگشت ندارد
فرقه اي پدرش نمي رفت و يك تشكيالت 

خط در ميان دست به تهديد مي زد و 
درخواست داشت به اروپا برگردد تا به همان 
زندگي اروپايي و اشرافي اش كه به آن خو 

  .گرفته بود ادامه دهد
رجوي از ترس افشاگري و اطالعاتي كه او 

به همين دليل . داشت اجازه خروج نمي داد
ا محمد، پسر مصطفي رجوي يكبار همراه ب

مصطفي محمدي اقدام به فرار نمود كه برنامه 
اما او به . شان لو رفت و هر دو دستگير شدند

لنگ و لگدهايش ادامه داد و در هر برهه به 
او به خاطر . دنبال باج هاي بيشتري بود

موقعيتش تاثيرات زيادي روي طيف پسران 
جوان داشت و باعث مخالفت هاي بيشتر آنها 

ي زيادي براي تشكيالت و آبروي و دردسرها
هايش تا جايي  مخالفت. نداشته رجوي مي شد

پيش رفت كه يك مامور به پاي دائم داشت و 

عباس ميناچي در نقش مسئول تشكيالتي او، 
 ساعته مواظبش بود تا اينكه نقشه دوم 24

  .فرارش نيز لو رفت
بعدها مشخص شد علي رغم اينكه 

يي داشت هاي مناسب تري براي جدا فرصت
از جمله در طي چند نوبت مصاحبه هاي 

نيروهايي آمريكايي، عراقي و صليب سرخ  
ولي نامبرده كه در فرصت طلبي و حقه بازي 
كم از پدر به ارث نبرده، اهل ريسك نبود و به 
دنبال بهترين موقعيت ها و باج خواهي بيشتر 

به همين شيوه، سرانجام با موقعيت مناسب  .بود
قول امكانات فوق العاده مالي به پناهندگي و 

مصطفي رجوي علي رغم  .اروپا ارسال شد
كري خواني هاي زياد و رجزخواني براي ساير 
جداشدگان و پيغام و پسغام هاي متعدد نشان 
داد طبل توخالي بيش نيست و سلف پدر 
نانجيب اش در مفت خوري، فرصت طلبي و 
قدرت طلبي است با وجود اينكه او از نسل 

ن و از هوش خوبي نيز برخوردار و با جوا
اينكه بيش از همه از كثافت كاري ها و 

ها و جنايات پدرش با خبر است؛  خيانت
رغم اينكه مي داند زندگي و حياتش را  علي

مديون چه كسي است؛ با آن كه متوجه است 
از چه پول هايي ارتزاق مي كند؛ با اين كه 

داند هزاران نفر را پدر جنايت كارش به  مي
كشتن داده، قرباني كرده و هزاران تن ديگر را 
مي چابد و اسير موهومات شيطاني اش 

  .كند مي
ضرب المثل هاي ايراني بي خود 

گويند هر كسي به تخم و تركه خودش  نمي
  .مي رود و گندم ز گندم برويد جو ز جو

د اين بشر تنها خدمت مفيدي كه انجام دا
اين بود كه در زمان حضور در عراق  توانست 
ذهن هم سن و ساالن و دوستانش را نسبت به 
فرقه آگاه تر نمايد و باعث گرايش بيشتر آنان 
به فرقه نشود اما به محض رها شدن و خروج 
از فرقه همه چيز را از ياد برد و به دنبال عشق 

به گزارش فراق، بنا به اعالم  .و حالش رفت
ز همان جوانان، نامبرده مدتي پيش يك سري ا

سعي نمود تعدادي از دوستانش را به دور 
خويش جمع نمايد تا كمپيني عليه فرقه به راه 
بيندازند و از اين روش بتوانند صدها هزار دالر 
از فرقه اخاذي نمايند اما پس از مدتي 
دوستانش متوجه مي شوند اقداماتش در 

گيري هاي راستاي افزايش دريافتي ها و باج
اين دست پرورده رجوي  .خودش بوده است

و مريم قجر خيانت كار شيوه هاي جديد 
پدرسوختگي، اخاذي و چاپيدن را بهتر فرا 
گرفته و به احتمال زياد با تحصيل در رشته 
حقوق اولين هدف و خواسته اش اخاذي و 
دريافت بيشتر از پدر نامبارك و فرقه منحوس 

اف كه اين يكي الحق و االنص. خواهد بود
درس حرامزادگي و دجالي را به خوبي از 

  .پدرجانش به ارث برده است

   شركت پوششي فرقه رجوي در انگلستان2افشاي 
  

   گرفته استها انجام هاي نشستِ فرقه از طريق اين شركت هماهنگي سخنران
 

نامبرده مدتي پيش سعي 
نمود تعدادي از دوستانش را 

به دور خويش جمع نمايد 
تا كمپيني عليه فرقه به راه 

بيندازند و از اين روش 
بتوانند صدها هزار دالر از 

يند اما پس فرقه اخاذي نما
از مدتي دوستانش متوجه 

مي شوند اقداماتش در 
  راستاي افزايش دريافتي ها 

و باجگيري هاي خودش 
 بوده است

پمپئو، يانس يانشا، نخست وزير اسلووني از 
طريق اين شركت هاي پوششي حق الزحمه 

  .نددريافت كرد

 با خرج سعي دارد فرقه تروريستي رجوي
دالرهاي فراوان سيماي پوسيده و رو به مرگ 

  .خود را به صورت بزك كرده نمايش دهد

منابع آگاه فراق، دو شركت پوششي فرقه 
  .رجوي در انگلستان را افشا كردند

تحليلي فراق، اين - به گزارش پايگاه خبري
و » globeeevent«دو شركت با عنوان

»speakersassociates limited « زير نظر
ستاد سياسي فرقه رجوي در انگلستان فعاليت 

  .دارند
هاي  ين افشاگري، تمام هماهنگيبر اساس ا

الزم براي برگزاري نشست فرقه و پرداخت 
حق الزحمه به سخنران ها از طريق اين دو 

  .شركت پوششي انجام گرفته است
بر اساس اسناد رسيده، بومدرا، استيونسون، 

جايگزيني براي 
عامل به درك واصل 

هاي  شده مصاحبه
  اجباري

 شود پيدا نمي

مسعود فرشچي، از عوامل 
هاي اجباري با  گرفتن مصاحبه

برخي اعضاي سازمان بود تا 
هايشان بعد از ديدن  خانواده

 مصاحبه از آنها قطع اميد كنند
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  .شود مديريت وي پخش نمي
البته هدف از انتشار اين وجيزه، پرداختن 
به اين موجود كثيف و برنامه بي ارزش او 

است كه نيست بلكه اشاره به اين موضوع مهم 
موج ريزش نيرويي در فرقه هم اكنون به قدري 
است كه ديگر هيچ يك از اعضاي عادي 
حاضر به ادامه همكاري و هزينه كردن از خود 

  .براي رجوي نيستند
جريان جدايي اعضا كه در آلباني به راه 
افتاده به يقين موجب نابودي فرقه رجوي در 

مسعود فرشچي، از  .اين كشور خواهد شد
هاي اجباري با برخي  ل گرفتن مصاحبهعوام

هايشان بعد از  اعضاي سازمان بود تا خانواده
  .ديدن مصاحبه از آنها قطع اميد كنند

 روز از درگذشت 40در حالي كه بيش از 
گذرد، برنامه سازان  مي» مسعود فرشچي«

 پوشكي فرقه رجوي جايگزيني براي او پيدا
  .نكردند

به گزارش فراق، دلقك مشهور سيماي 
 تير ماه در آلباني 15فرقه تروريستي رجوي، 

به درك واصل شد و از آن تاريخ، برنامه تحت 

88  11  

  ميز خبر

 

  پدر نانجيب سلف مصطفي رجوي
  

  ده دچار اشتباه نشوندزا   درباره اين شيطان افراد جداشده
        

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

ن تعدادي از جداشدگان يا مخالفان سازما«
 دچار اين اشتباه شدند كه اين پسرك واقعا …و 

روشنفكر، آگاه و مخالف خطوط پدر 
  ».جنايتكارش است

مصطفي، پسر مسعود رجوي با اپوزيسيون 
 سال لگد انداختن، از 10نمايي پس از 

  .تشكيالت پدرش جدا و به نروژ منتقل شد
تحليلي فراق، به - به گزارش پايگاه خبري

اي لوكس و گران قيمت  دستور مريم قجر خانه
در نروژ براي او خريداري كردند و با پرداخت 
ماهانه چندين هزار دالر بابت هزينه تحصيل و 
خوشگذراني هايش توانستند او را ساكت كنند 

  .تا لگد پراني هايش را كمتر كند
به گزارش و شهادت دوستان جوانش در 
زمان حضور در كمپ اشرف، مصطفي رجوي 

 به صورت ويژه نگهداري علي رغم اين كه
شد در همان جا نيز زندگي لوكس و  مي

وي جدا از بقيه در وضعيت . اشرافي داشت
مصطفي رجوي از . بهتري زندگي مي كرد

همان سال هاي اول پشيمان از رفتن به كمپ 
نظامي متوجه شد با رفتن به عراق چه فريبي 

او زير بار . خورده است و امكان برگشت ندارد
فرقه اي پدرش نمي رفت و يك تشكيالت 

خط در ميان دست به تهديد مي زد و 
درخواست داشت به اروپا برگردد تا به همان 
زندگي اروپايي و اشرافي اش كه به آن خو 

  .گرفته بود ادامه دهد
رجوي از ترس افشاگري و اطالعاتي كه او 

به همين دليل . داشت اجازه خروج نمي داد
ا محمد، پسر مصطفي رجوي يكبار همراه ب

مصطفي محمدي اقدام به فرار نمود كه برنامه 
اما او به . شان لو رفت و هر دو دستگير شدند

لنگ و لگدهايش ادامه داد و در هر برهه به 
او به خاطر . دنبال باج هاي بيشتري بود

موقعيتش تاثيرات زيادي روي طيف پسران 
جوان داشت و باعث مخالفت هاي بيشتر آنها 

ي زيادي براي تشكيالت و آبروي و دردسرها
هايش تا جايي  مخالفت. نداشته رجوي مي شد

پيش رفت كه يك مامور به پاي دائم داشت و 

عباس ميناچي در نقش مسئول تشكيالتي او، 
 ساعته مواظبش بود تا اينكه نقشه دوم 24

  .فرارش نيز لو رفت
بعدها مشخص شد علي رغم اينكه 

يي داشت هاي مناسب تري براي جدا فرصت
از جمله در طي چند نوبت مصاحبه هاي 

نيروهايي آمريكايي، عراقي و صليب سرخ  
ولي نامبرده كه در فرصت طلبي و حقه بازي 
كم از پدر به ارث نبرده، اهل ريسك نبود و به 
دنبال بهترين موقعيت ها و باج خواهي بيشتر 

به همين شيوه، سرانجام با موقعيت مناسب  .بود
قول امكانات فوق العاده مالي به پناهندگي و 

مصطفي رجوي علي رغم  .اروپا ارسال شد
كري خواني هاي زياد و رجزخواني براي ساير 
جداشدگان و پيغام و پسغام هاي متعدد نشان 
داد طبل توخالي بيش نيست و سلف پدر 
نانجيب اش در مفت خوري، فرصت طلبي و 
قدرت طلبي است با وجود اينكه او از نسل 

ن و از هوش خوبي نيز برخوردار و با جوا
اينكه بيش از همه از كثافت كاري ها و 

ها و جنايات پدرش با خبر است؛  خيانت
رغم اينكه مي داند زندگي و حياتش را  علي

مديون چه كسي است؛ با آن كه متوجه است 
از چه پول هايي ارتزاق مي كند؛ با اين كه 

داند هزاران نفر را پدر جنايت كارش به  مي
كشتن داده، قرباني كرده و هزاران تن ديگر را 
مي چابد و اسير موهومات شيطاني اش 

  .كند مي
ضرب المثل هاي ايراني بي خود 

گويند هر كسي به تخم و تركه خودش  نمي
  .مي رود و گندم ز گندم برويد جو ز جو

د اين بشر تنها خدمت مفيدي كه انجام دا
اين بود كه در زمان حضور در عراق  توانست 
ذهن هم سن و ساالن و دوستانش را نسبت به 
فرقه آگاه تر نمايد و باعث گرايش بيشتر آنان 
به فرقه نشود اما به محض رها شدن و خروج 
از فرقه همه چيز را از ياد برد و به دنبال عشق 

به گزارش فراق، بنا به اعالم  .و حالش رفت
ز همان جوانان، نامبرده مدتي پيش يك سري ا

سعي نمود تعدادي از دوستانش را به دور 
خويش جمع نمايد تا كمپيني عليه فرقه به راه 
بيندازند و از اين روش بتوانند صدها هزار دالر 
از فرقه اخاذي نمايند اما پس از مدتي 
دوستانش متوجه مي شوند اقداماتش در 

گيري هاي راستاي افزايش دريافتي ها و باج
اين دست پرورده رجوي  .خودش بوده است

و مريم قجر خيانت كار شيوه هاي جديد 
پدرسوختگي، اخاذي و چاپيدن را بهتر فرا 
گرفته و به احتمال زياد با تحصيل در رشته 
حقوق اولين هدف و خواسته اش اخاذي و 
دريافت بيشتر از پدر نامبارك و فرقه منحوس 

اف كه اين يكي الحق و االنص. خواهد بود
درس حرامزادگي و دجالي را به خوبي از 

  .پدرجانش به ارث برده است

   شركت پوششي فرقه رجوي در انگلستان2افشاي 
  

   گرفته استها انجام هاي نشستِ فرقه از طريق اين شركت هماهنگي سخنران
 

نامبرده مدتي پيش سعي 
نمود تعدادي از دوستانش را 

به دور خويش جمع نمايد 
تا كمپيني عليه فرقه به راه 

بيندازند و از اين روش 
بتوانند صدها هزار دالر از 

يند اما پس فرقه اخاذي نما
از مدتي دوستانش متوجه 

مي شوند اقداماتش در 
  راستاي افزايش دريافتي ها 

و باجگيري هاي خودش 
 بوده است

پمپئو، يانس يانشا، نخست وزير اسلووني از 
طريق اين شركت هاي پوششي حق الزحمه 

  .نددريافت كرد

 با خرج سعي دارد فرقه تروريستي رجوي
دالرهاي فراوان سيماي پوسيده و رو به مرگ 

  .خود را به صورت بزك كرده نمايش دهد

منابع آگاه فراق، دو شركت پوششي فرقه 
  .رجوي در انگلستان را افشا كردند

تحليلي فراق، اين - به گزارش پايگاه خبري
و » globeeevent«دو شركت با عنوان

»speakersassociates limited « زير نظر
ستاد سياسي فرقه رجوي در انگلستان فعاليت 

  .دارند
هاي  ين افشاگري، تمام هماهنگيبر اساس ا

الزم براي برگزاري نشست فرقه و پرداخت 
حق الزحمه به سخنران ها از طريق اين دو 

  .شركت پوششي انجام گرفته است
بر اساس اسناد رسيده، بومدرا، استيونسون، 

جايگزيني براي 
عامل به درك واصل 

هاي  شده مصاحبه
  اجباري

 شود پيدا نمي

مسعود فرشچي، از عوامل 
هاي اجباري با  گرفتن مصاحبه

برخي اعضاي سازمان بود تا 
هايشان بعد از ديدن  خانواده

 مصاحبه از آنها قطع اميد كنند
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  همراز

  

  شود داي مادران دردمند خاموش نميص
  

  »مادران، قربانيان فراموش شده فرقه رجوي« مسئول تشكل   -  ثريا عبداللهي  اااا
  

 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  

 

چه آن روزها و شب هاي . نيدچه مي ترسا
سختي كه در سرما و گرماي طاقت فرساي 

هاي عراق در پشت درهاي قلعه الموت  بيابان
به انتظار ديدار  و شنيدن صداي عزيران خود 

چه سالهايي سخت كه  ها  انتظار كشيديم، ماه
لحظه به لحظه در انتظار عزيران خود بوديم و 

  . هستيم
يد پيوند دارد و هاي ما با خدا و ام  قلب

  .شما در سياهي و تباهي غرق هستيد
ما در چشمان خود نور اميد و شوق ديدار 
داريم و شما زبان، نگاه و مغزهايتان با تباهي و 

  .نفرت آلوده است
با چشم هاي كور و قلب هاي سياه خود 
ديديد، چه سان زحمات ما به بار نشست و 

رهاي الي د مهر و عشق مادران و پدران از البه
بسته آهنين و زنجير شده گذشت و به قلب 

يك به يك، دسته به دسته، يكي . فرزندان رسيد
پس از ديگري توانستند خود را از چنگال هاي 
جهنمي روح خبيث رجوي و مريم لجني 

حق استوار است و قسم ياد  .نجات دهند

ايم تا روزي كه زنده هستيم براي نجات  كرده
ما در صحنه  . عزيزان خويش تالش كنيم

شجاع، .  هستيم، رخ به رخ، چشم در چشم
استوار و سرافراز هستيم اما اين سركرده زبون 
و بدبخت فرقه است كه دو دهه از ترس و 

اين . مرگ در سوراخ موش قايم شده است
فراري، با زندگي پلشتي كه معلوم نيست مرده 
است يا به خواري نفس مي كشد از فرقه و از 

جرأت . ود هم مي ترسدهمپالكي هاي خ
ندارند نامي از او ببرند و هر از گاهي چون 
سگي لنگ و زخمي پارسي كند و ياوه اي را 

  .به او منتسب كنند
اما در اين طرف صحنه مادران و پدران درد 
كشيده، درخشان تر از هميشه اگر چه خسته از 
فراق هستند اما هرگز از تالش براي نجات 

آشامان خيانتكار   خونفرزندان و قربانيان آن
دارند، خسته نمي شوند و از پاي  دست بر نمي

نخواهند نشست تا روزي كه تك تك عزيزان 
خود را نجات دهند و منافقين كور دل با اين 

  .ننگ و نفرت بميرند
  
  

همانطور كه مستحضر هستيد چندي پيش 
مزدوران سايبري فرقه رجوي با تالشي از سر 
استيصال و درماندگي به سايت فراق يعني 

هاي دردمند و هجران كشيده  سايت خانواده
  .حمله نمودند

ها به خيال باطل فكر  به گزارش فراق، آن
توانند صداي مادران دردمند و  كردند مي مي

  .ه حق فراق را خاموش نمايندصداي ب
به لطف خدا به مانند هميشه تير زهرآگين 
و كينه آلود آنان به سنگ خورد و فراق با صدا 

  .و پيامي رساتر دوباره پا به عرصه فعاليت نهاد
كنم و خطاب به  از اين فرصت استفاده مي

گويم، ما  سركردگان فرقه پليد رجوي مي
اران و تشكل مادران با همه دوستان، همك

ها در معرض همه گونه  هايي كه سال خانواده
ها، ناماليمات و ننگ و سالوس رجوي  قساوت

جنايتكار بوده ايم بدانيد كه بيدي نيستيم كه به 
  .اين بادهاي لرزان و مسموم بلرزيم

استوار هستيم و خواهيم بود تا ريشه شما 
ما را از . مفسدان و خيانت كاران را بخشكانيم

 

 

دوم اين كه عميقا به اين موضوع اعتقاد 
دارم هر كسي كه از عراق توانست جان سالم 

بماند، هر جايي بيرون ببرد و يا حداقل زنده 
ديگر به جز عراق برايش يك تولد ديگر 

امثال من دقيقا همان . محسوب مي گشت
وقتي چرخ هاي هواپيما از . احساس را داشتيم

زمين كنده شد گفتم خداحافظ اي زندگي 
اي  نكبت بار و نفرت انگيز در عراق، خداحافظ

      خاطرات تلخ و زجر آور زندان مرگ 
  .اشرف

   تيرانااز بغداد تا

زمان پرواز تا نشستن در فرودگاه شهر تيرانا 
گويي در شكم مادر بودم و به محض فرود 

حالت عجيبي بود، انگاري . هواپيما به دنيا آمدم
نفريني از روي سرمان برداشته شده بود و 
هواي آزاد تنفس مي كردم، مثل نوزاد تازه به 

احساس سبكي و شادي خاصي . دنيا آمده بودم
دقيقا هر . كه هرگز فراموشم نمي شودداشتم 

كس كه توانست از عراق زنده بيرون برود 
سالم «كالهش را به باال پرت كرد و گفت، 

  »زندگي
. شروع شيرين يك زندگي نو و جديد

دليل نبود كه تعداد زيادي به محض رسيدن  بي
به آلباني و يا چند ماه بعد از استقرار در اين 

 خصوص كشور تصميم گيري مجدد در
زندگي خود كرده و بالفاصله از رجوي جدا 
شدند زيرا هرگز با رجوي و آل ابوسفياني او 

اين گونه بود كه .همجنس و همخواني نداشتند
كشور آلباني تبديل شد به نقطه جهش بسياري 
از كساني كه چشم به آينده اي روشن دوخته و 
دنبال رهايي خود از قفس رجوي ساخته 

كه به زودي ساير اعضاي اميدوارم  .بودند
گرفتار در طلسم اختناق رجوي به خود آمده و 

اي روشن اتخاذ نموده  تصميم نهايي براي آينده
و به چشم انتظاري هاي خانوادهايشان خاتمه 

  .دهند
  
 

 

در مطلب يكي از دوستان ديدم كه روزي 
را كه از عراق به آلباني پرواز كرده بود را به 

  .سايرين خاطر نشان نموده بود
در يك لحظه خيلي چيزها از ذهنم 

اولين مورد دلسوزي براي كساني كه . گذشت
در عراق به خاطر رجوي جانشان را از دست 

 واقعا افسوس خوردم، در آن ايام رجوي دادند،
چو اشرف نباشد تن من « مستمر شعار مي داد 

ولي  خودش اولين كسي بود كه اشرف » مباد
دلم براي . را ترك كرد تا جانش را نجات دهد

كساني كه براي اين خائن جانشان را دادند 
آنان در دو قبرستان در اشرف مدفون . سوخت

شرف دولت عراق گشتند كه بعد از تخليه ا
آنجا را با لودر صاف و تبديل به فضاي سبز 

  .نمود
آزارد  واقعا يادشان روح و روان آدمي را مي

و به همان ميزان تنفر آدمي از رجوي صد 
  .چندان مي گردد

  

  ه سالم ب  

  زندگي   
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  شكوائيه

 

و بيچاره شوند براي تماس هاي بعدي عليرغم 
  .فشار و تهديدات مسئولين حاضر نشدم

آنها براي راضي كردن من انواع تهديدها را 
طي آن مدت به شدت اذيت . به كار گرفتند

آزار و اذيت آنها اين يكي از شيوه هاي . شدم
بود كارهاي يدي و سخت و سنگين به من مي 

هر شب براي من نگهباني مي گذاشتند . دادند
و در نشست هاي موسوم به عمليات جاري 
كه براي سركوب اعضا و ايجاد خفقان در 
تشكيالت توسط رجوي در دستور كار قرار 
داده شده بود اعضا را تحريك و وادار مي 

به لحاظ روحي و رواني مورد كردند من را 
آزار واذيت قرار دهند و فحش و ناسزا بگويند 

  .و به لحاظ شخصيتي تحقيرم كنند
ولي خدا را شكر به دليل عزم و اراده اي 
كه به خرج مي دادم اين ترفند آنها موثر واقع 
نشد و نتوانستند از طريق من كساني را فريب 
 داده و جذب كنند و سبب آوارگي و اسارت

ولي متاسفانه من به چشم خود ديدم . آنها شوم
كه چگونه اعضايي كه تحت فشار به 

هاي سران فرقه و مسولين آنها تن  خواسته

دادند با فريب و جذب آشنايان و فاميل و 
كشاندن آنها به پادگان اشرف موجب بدبختي 
و فالكت انسان هاي بيگناه و ساده لوح به 

  .اسارتگاه اشرف شدند
انسان هايي كه در كشورهاي خيلي از 

خليج فارس براي خود زندگي خوبي داشتند با 
نقشه هاي شيطاني عوامل رجوي به پادگان 
اشرف كشانده شدند و آزادي و آسايش خود 

آنها سال هاي بعد به شدت . را از دست دادند
پشيمان شده بودند ولي افسوس كه ديگر راه 

 بازگشتي نجاتي براي آنها باقي نمانده بود و راه
بسياري از آنها در عمليات . برايشان متصور نبود

هاي مختلف، بمباران آمريكايي ها، موشك 
باران نيروهاي معارض عراقي و يا در حين 
درگيري با ارتش عراق كه با تحريك 
فرماندهان رجوي صورت مي گرفت كشته 

من اگر چه خودم جذب شيوه هاي . شدند
هترين فريب رجوي شدم و سالهايي از ب

روزهاي عمرم را از دست دادم ولي خوشحالم 
كه باعث گرفتاري و اسارت اشخاص ديگر 

  .نشدم
 

، عضو جدا شده از فرقه »عباس دلنواز«
رجوي، چگونگي فشار بر اعضا به منظور 
جذب آشنايان و اقوام در اين فرقه را روايت 

  .كرد
تحليلي فراق به - به گزارش پايگاه خبري
 خوزستان، روايت نقل از انجمن نجات مركز

  :اين جداشده با اراده را در ادامه مي خوانيد
وقتي به پادگان اشرف رسيدم بعد از اتمام 
دوره هاي آموزشي از ما خواستند كه با دوستان 
و آشنايان تماس بگيريم و از آنها بخواهيم كه 

در ابتدا من . به عراق و پادگان اشرف بيايند
 ولي شديدا با اين موضوع مخالفت كردم

سرانجام با تهديد مسئولين و كارهاي توضيحي 
فراوان مجبور شدم به پسرعموها و چند تا از 

  .دوستانم زنگ بزنم 
من را طبق يك سناريو توجيه كردند كه 
تماس اول فقط در حد سالم و احوالپرسي و 
گفت وگوي ساده باشد و در تماس هاي 

من . بعدي موضوع آمدن به عراق را مطرح كنم
بار اول براي تماس رفتم و به دليل اينكه فقط 

نمي خواستم آنها هم مثل من به دام فرقه افتاده 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

حاصل جنايات اين گروه فرقه گون در دوران 
  .مختلف است

مساله قابل توجه اينجاست كه ارتكاب - 
اين جنايات به قلمروي جمهوري اسالمي 

د نماند و اين ايران و شهروندان آن محدو
سازمان در خالل ناآرامي هاي اواخر دهه 

 ميالدي متعاقب 1990 و اوايل دهه 1980
اعتراضات شيعيان و كردهاي عراقي عليه 
حكومت صدام حسين، در يك همدستي 
آشكار و بي پروا با يكي از جانيان تاريخ، به 
قتل عام معترضان بيگناه عراقي پرداخت و 

 در يكي از غم تحت دستورات صدام حسين،
انگيزترين تراژدي هاي تاريخ معاصر، دهها 

  . هزار شهروند بيگناه را به كام مرگ كشاند
ارتكاب جنايات از سوي اين سازمان به - 

. مخالفان و دشمنان بيروني محدود نبوده است
اين سازمان در كل دوران حيات خونبار خود 
به انحاي مختلف و به بهانه هاي متفاوت اقدام 

قتل، شكنجه و ايراد آسيب هاي جسمي و به 
اعم از ناراضيان (روحي شديد به اعضاي خود 

نموده و بسياري از ) داخلي يا افراد جداشده
كافي است . اين افراد را به قربانگاه برده است

در اين خصوص گزارش ديده بان حقوق بشر 
 در خصوص برخي 2005ملل متحد در سال 

ه عليه اعضاي اقدامات بي رحمانه و وحشيان
ناراضي سازمان و اعمال شكنجه و رفتارهاي 

  .غيرانساني عليه آنان را بررسي كنيد
متاسفانه در سال هاي اخير كه سازمان با 
بحران هويت مواجه شده و فلسفه وجودي آن 
از سوي بسياري اعضا به چالش كشيده شده 

است، اقدامات ضدانساني عليه اين اعضاي 
. شدت يافته است) ددر همه ابعا(ناراضي 

سازمان پيشتر تحت عنوان انقالب ايدئولوژيك 
 ميالدي محدوديت هاي 1980در ميانه دهه 

شديد و ضدانساني براي اعضا وضع نموده بود 
كه نمونه هاي آن را تنها مي توان در تشكيالت 
فرقه اي ديد؛ از جمله منع ازدواج يا برقراري 

 از هرگونه روابط عاطفي انساني، جلوگيري
توالد و تناسل، ممنوعيت هاي رفت و آمد و 
ارتباطات و اعمال تدابير و مجموعه اي از 
الزامات و تدابير غيرانساني كه مصداق بارز 

سالهاست كه به نحو غم  .است» بردگي مدرن«
انگيزي بخاطر سياست هاي ضدبشري و 
بيرحمانه رهبران سازمان تروريستي مجاهدين 

ارتباطي با عزيزان خلق از برقراري هرگونه 
بسياري از خانواده ها . خود محروم بوده ايم

عزيزان خود را بخاطر جنايات اين سازمان از 
از آنجا كه فلسفه وجودي ديوان . دست داده اند

بين المللي كيفري مقابله با بي كيفرماني جنايات 
بين المللي و مجازات عامالن اين جنايات بين 

ان اين سازمان المللي است و اقدامات رهبر
هم عليه اعضا و هم عليه شهروندان بيگناه در (

ذيل عنوان جنايات جنگي ) ايران و عراق
جنايات عليه بشريت قابل طبقه بندي است، بنا 
بر اين از جنابعالي تقاضا داريم تا ضمن بررسي 
شكايت اعضاي سابق سازمان مجاهدين خلق 
عليه رهبران آن، اقدامات مقتضي جهت انجام 

حقيقات و بازرسي هاي مستقل و قانوني در ت
راستاي اجراي عدالت و مجازات بانيان اين 

  .جنايات شنيع اتخاذ فرماييد

جمن نجات هاي عضو ان جمعي از خانواده
استان اردبيل با ارسال نامه اي به دادستان ديوان 
بين المللي كيفري، خواستار بررسي شكايت 
اعضاي سابق سازمان مجاهدين خلق عليه 
رهبران آن و اقدامات مقتضي در راستاي 
اجراي عدالت و مجازات بانيان اين جنايات 

  .شنيع شدند
تحليلي فراق به - به گزارش پايگاه خبري

ز انجمن نجات مركز استان اردبيل، متن نقل ا
نامه اين خانواده ها خطاب به كريم اسد 
احمدخان دادستان ديوان بين الملل كيفري الهه 

  :         به شرح زير است
جناب آقاي كريم اسد احمدخان دادستان 

  ديوان بين الملل كيفري
با تقديم احترام، بدينوسيله اينجانبان 

اعضاي دربند سازمان جمعي از خانواده هاي (
بر خود ) مجاهدين خلق از استان اردبيل ايران

الزم دانستيم تا ضمن اعالم حمايت كامل و 
همه جانبه خود نسبت به اقدام شجاعانه و 
انسان دوستانه برخي اعضاي سابق اين گروه 
بدنام و جنايتكار در طرح شكايت در ديوان 
كيفري بين المللي  مواردي را به عرض 

  يم؛برسان
تاريخچه و سوابق تيره و ننگين اين - 

كه آكنده از ترور، جنايت، باج خواهي (سازمان 
بي نياز از ) و خيانت به بشريت و وطن است

طي ساليان، ارتكاب  قتل و . توضيح است
جنايت عليه مقامات رسمي و افراد عادي، 
كوچك و بزرگ، پير و جوان، مرد و زن، 

ر كار اين  در دستو…نظامي و غيرنظامي و 
سازمان تروريستي بوده است كه تا همين دهه 
اخير در ليست سازمان هاي تروريستي اتحاديه 
اروپا و اغلب كشورها منجمله حاميان فعلي آن 

كافي است . يعني آمريكا و انگليس بوده است
كمي در مورد شقاوت و سبعيت اين گروه در 

 ميالدي و در خالل دوران جنگ 1980دهه 
. اق عليه ايران بررسي و تحقيق شودتحميلي عر

 هزار انسان 17به شهادت رساندن قريب به 
) از همه اقشار و گروه هاي اجتماعي(بيگناه 

   عنوان شدهاي عضو انجمن نجات استان اردبيل به دادستان ديوان بين المللي كيفري نامه خانوادهدر 

  رهبران فرقه رجوي مجازات شوند
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مع اقتصادي باشد و گاهي نيز ممكن است تج
حاصل يك اتفاق سياسي باشد كه بر اثر يك 

در چنين . تحريك يا واقعه شكل گرفته است
شرايطي عناصر نفاق مأموريت دارند تا همه 
توان خود را براي تبديل اعتراض به آشوب و 
درگيري به كار ببندند كه پيامدهاي آن را به 

 و آبان 96توانيم در اعتراضات ديماه  راحتي مي
هاي فيك  عالوه بر اين اكانت. يم مشاهده كن98

نمايي از  فرقه در دنياي مجازي وظيفه سياه
جامعه، القاي حس نااميدي و ناتواني به جامعه 
و حتي پمپاژ حس ناكامي بر مردم را از طريق 

در واقع . هاي مجازي بر عهده دارند صفحه
خطوط عملياتي اين فرقه منفور همسو با 

آمريكا عمليات رواني غرب و به خصوص 
در عين حال . عليه جمهوري اسالمي است

تغيير محاسبات آمريكا در قبال ايران با دادن 
اطالعات نادرست و اشتباه و ايجاد خطاي 
محاسباتي در مورد كشورمان از ديگر 

مزدوران . ترفندهاي اين فرقه ضاله است
نوشند و  رجوي هر روز در آلباني قهوه مي

د تا با توت نشينن پشت مانيتورهاي خود مي
هاي زهر آگين خود قوه تعقل و تميز  فرنگي

مردم كشورمان به خصوص جوانان و 
بنابراين اين روزها . نوجوانان را كر و كور كنند

نياز به توليد محتوا و مقابله جانانه مرصادي در 
شود تا  فضاي مجازي به شدت احساس مي

گراني به آشوب و به بي آبي به تفنگ وينچستر 
  .دختم نشو
  
 

آنچه كه فرقه رجوي در فضاي مجازي و 
در عمل به دنبال آن هست، فريب يك جوان يا 
نوجوان و سوءاستفاده از وي براي انجام 

  .ني يا به قول فرقه، عمليات استاقداماتي ميدا
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

رجوي ها بعد از اخراج از عراق و ورود به 
 دهه فعاليت خود 5آلباني در شرايط متفاوتي از 

اصطالحي » يگان سايبري«. را آغاز كردند
جديد و پرمخاطره در خصوص فرقه منحط 

آن توان به راحتي از كنار  است كه نمي رجوي
پس از خلع سالح فرقه تروريستي . عبور كرد

نفاق و در عين حال ريزش شديد نيرو و 
اي  هاي دروني آنها چاره اختالفات و بحران

نداشتند كه خودي نشان بدهند بلكه دست 
مرحمت آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي 

از اين رو با طراحي . برسرشان كشيده شود
ي اين فرقه به ها سران فرقه رجوي، اهم فعاليت

هاي سايبري با هدف نفوذ و  عمليات
يگان . تأثيرگذاري در جامعه ايران متمركز شد

سايبري يا همان اتاق كامپيوتر، پديده جديدي 
در فرقه رجوي نبود و پيش از آن در اشرف و 
ليبرتي هم وجود داشت، اما تا قبل از تغيير 

هاي اعضا به سمت استفاده از فضاي  مأموريت
، فقط براي عده بسيار معدودي از سران مجازي

به نوشته . و اعضاي سازمان قابل دسترسي بود
ميزان، اين اتاق در آلباني تحت عنوان يگان 

 1200سايبري به يكباره با بكارگيري بيش از 
ترين مأموريت اين  نفر كاربر به عنوان اصلي
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اما اينجا . ت رجوي مشغول اين كار استرياس
نه عراق است نه دادگاه سالن ميله اي و نه 
شكنجه گاه هاي قلعه سوخته و قلعه صد و نه 

 400زندان دو ساله ها و نه زندان تقاطع خيابان 
  .در اشرف

اينجا ديگر نه صدام حسين است و نه 
شود كه با جنايت و حذف فيزيكي نفرات  مي

اينجا . ارضايتي را بپوشانيصداي اعتراض و ن
  .دنياي آزاد و قانون حاكم است

حاال ديگر افرادي كه در درون فرقه هستند 
متوجه هستند كه شرايط كامالً عوض شده و 
دوران حيله گري و دروغ تمام شده و شرايط 
. جديدي در آلباني به وجود آمده است
موضوعات زيادي عوض شده به خصوص 

ته و بايدن رئيس جمهور بعد از اينكه ترامپ رف
رجوي در دوران ترامپ به . امريكا شده است

نيروها مي گفت آمريكا حكومت ايران را 
سرنگون مي كند و ما بايد براي آن دوران آماده 

آن زمان من خودم آنجا بودم، . باشيم
هاي زيادي سر اين موضوع گذاشته  نشست
به همين خاطر نفرات در تشكيالت اين . شد

ل دارند كه چه شد كه خبري از فرقه سوا
  سرنگوني نشد؟

حاال اعالم موسسان پنجم ارتش 
آزاديبخش چيست؟ شرايط در آمريكا كامالً 

ديگر آن آمريكاي ابر قدرت . عوض شده است
وجود ندارد، مذاكره سر برجام در وين در حال 
انجام است و دست باال را در اين مذاكرات 

د منطقه موضوع بعدي در مور.. ايران دارد

بخصوص كشورهاي عربي كالً رويكرد شان 
با ايران عوض شده و به دنبال مذاكره با ايران 

 سال در درون اين 29من مدت . هستند
فقط پيام رجوي مصرف . تشكيالت بودم

داخلي دارد و مي خواهد نيروها را براي مدتي 
  .سرگرم و در زندان مانز نگه دارد

مردم ايران كامال به جنايت هاي رجوي و 
رجوي كسي . اين گروه داعشي اشراف دارند

است كه در جنگ ايران و عراق با صدام 
  .همكاري كرد

من در مؤسسان دوم بودم و ديدم كه 
رجوي در شرايطي مؤسسان دوم را اعالم كرد 
كه در جنگ ايران و عراق كامالً شكست 

ا سوال نيروه. خورده و آتش بس شده بود
او . داشتند كه ما اينجا در عراق چكار مي كنيم

نياز داشت كه اين نيروها را يك جوري 
هاي زيادي همراه با  سرگرم كند چون ريزش

فرار هاي زيادي در درون اين فرقه انجام مي 
  .شد

به نظر من رجوي هيچ گونه اطالعاتي از 
دنياي بيرون ندارد چون اگر اطالعاتي داشت و 

زانه را مي خواند متوجه مي شد كه خبرهاي رو
در دنيا چه خبر است و در اين شرايط 

با كدام  .مؤسسان پنجم را اعالم نمي كرد
نيروها مي خواهيد بجنگيد، همه نيروها پير 
شدن و توان جنگيدن ندارند و در مؤسسان 
اول و دوم و سوم و چهارم چكار كردند كه در 

اني كه آن هم از كشور آلب. پنجم كاري بكنيد
  .هزاران كيلومتر با ايران فاصله دارد

  

 سال گذشته اكنون 40جوي در طي فرقه ر
در بدترين وضعيت در آلباني قرار گرفته است 
و حاال اوضاع به جايي رسيده كه بازهم خود 
رجوي وارد شده و با شلوغ كاري و شامورتي 
بازي، بازي ديگري را راه انداخته است و پيام 
تاسيس مي دهد حاال تاسيس چه چيزي خدا 

  .مي داند
ي دهد كه در فرقه، او در شرايطي پيام م

اعضا ناراضي هستند و اقدام به فرار يا ريزش 
  .تشكيالتي زياد مي باشد

در تمام دوران حيات اين فرقه هميشه 
اوضاع به اين منوال بوده و در بر اين پاشنه 

رجوي وقتي كه در بن بست . چرخيده است
سياسي و استراتژيك گير مي افتاد يك خيمه 

و وثبت نام شبازي تحت عنوان موسسان 
مجدد راه مي انداخت كه ماحصل آن گرفتن 
تعهد نامه آن هم بعد از نشست هاي مطول و 

بگذرد و تا ستون  زنجيره اي بود تا كه موج 
  .بعدي فرجي حاصل شود

اما اين بار دقيقا به خاطر كارت هويت 
رجوي مطلقا نمي خواهد افراد اسيرش . است

ر بي هويت پيدا كنند و همواره حياتش را د
هويتي اعضا مي پندارد كه البته آن را تئوريزه 

و » مجاهد بي نام و نشان«هم كرده است؛ مثل 
  .غيره

ها را از آنها  شود هويت انسان اما مگر مي
ها را بدون  شود تا ابد انسان سلب كرد؟ مگر مي

هويت نگهداشت؟ قطعا خير ولي در كمال 
ناباوري در قرن بيست يكم فرقه رجوي با 

   هويت پيدا كنندها  و جداشدهخواهد افراد اسير رجوي نمي
  تيرانا  –رضا اسالمي 

  
 

 

  .است فرقه تروريستي در دستور كار قرار گرفته
ت فرقه رجوي در در خصوص فعالي

ها براي  فضاي مجازي بايد گفت؛ اولين گام آن
هاي اجتماعي طراحي  فعاليت در شبكه

. هاي ساختگي است هاي فيك با هويت اكانت
هر عضو بر اساس سرعت عمل و مهارتش، 

هاي اجتماعي  چندين اكانت ساختگي در شبكه
مختلف از جمله توئيتر، اينستاگرام و فيس بوك 

اين صفحات معموالً با نام . كند را هدايت مي
دختران و پسران جوان با عالئم مربوط به 

اندازي  جريانات سياسي يا حقوق بشري راه
در گام بعدي يكي از مهمترين . شوند مي

هاي  هاي فرقه رجوي در شبكه مأموريت
البته نگاه فرقه . اجتماعي عضوگيري است

تروريستي نفاق از عضوگيري به اين معنا 
ه يك فرد را براي جذب در تشكيالت نيست ك

فرقه قانع كرده و بعد از كشور خارج كنند تا 
آنچه كه فرقه رجوي ! وارد مقرهاي آنها شود

در عمل به دنبال آن هست، فريب يك جوان يا 
هاي اجتماعي و سوءاستفاده  نوجوان در شبكه

از وي براي انجام اقداماتي ميداني يا به قول 
  .فرقه عمليات است

هاي عناصر نفاق  ي از مهمترين مأموريتيك
ها و  نيز بر همين اساس ورود به عرصه ناآرامي

اعتراضات است كه به هر دليلي اعم از 
. است اقتصادي، اجتماعي و سياسي شكل گرفته

گاهي ممكن است اعترضات و تجمعات 
مربوط به يك اعتراض به حق در موضوعات 

سرمايه گذاري 

 جريان نفاق

براي فريب 

  نوجوانان

هاي   هويتبا

  ساختگي
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مع اقتصادي باشد و گاهي نيز ممكن است تج
حاصل يك اتفاق سياسي باشد كه بر اثر يك 

در چنين . تحريك يا واقعه شكل گرفته است
شرايطي عناصر نفاق مأموريت دارند تا همه 
توان خود را براي تبديل اعتراض به آشوب و 
درگيري به كار ببندند كه پيامدهاي آن را به 

 و آبان 96توانيم در اعتراضات ديماه  راحتي مي
هاي فيك  عالوه بر اين اكانت. يم مشاهده كن98

نمايي از  فرقه در دنياي مجازي وظيفه سياه
جامعه، القاي حس نااميدي و ناتواني به جامعه 
و حتي پمپاژ حس ناكامي بر مردم را از طريق 

در واقع . هاي مجازي بر عهده دارند صفحه
خطوط عملياتي اين فرقه منفور همسو با 

آمريكا عمليات رواني غرب و به خصوص 
در عين حال . عليه جمهوري اسالمي است

تغيير محاسبات آمريكا در قبال ايران با دادن 
اطالعات نادرست و اشتباه و ايجاد خطاي 
محاسباتي در مورد كشورمان از ديگر 

مزدوران . ترفندهاي اين فرقه ضاله است
نوشند و  رجوي هر روز در آلباني قهوه مي

د تا با توت نشينن پشت مانيتورهاي خود مي
هاي زهر آگين خود قوه تعقل و تميز  فرنگي

مردم كشورمان به خصوص جوانان و 
بنابراين اين روزها . نوجوانان را كر و كور كنند

نياز به توليد محتوا و مقابله جانانه مرصادي در 
شود تا  فضاي مجازي به شدت احساس مي

گراني به آشوب و به بي آبي به تفنگ وينچستر 
  .دختم نشو
  
 

آنچه كه فرقه رجوي در فضاي مجازي و 
در عمل به دنبال آن هست، فريب يك جوان يا 
نوجوان و سوءاستفاده از وي براي انجام 

  .ني يا به قول فرقه، عمليات استاقداماتي ميدا
تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري

رجوي ها بعد از اخراج از عراق و ورود به 
 دهه فعاليت خود 5آلباني در شرايط متفاوتي از 

اصطالحي » يگان سايبري«. را آغاز كردند
جديد و پرمخاطره در خصوص فرقه منحط 

آن توان به راحتي از كنار  است كه نمي رجوي
پس از خلع سالح فرقه تروريستي . عبور كرد

نفاق و در عين حال ريزش شديد نيرو و 
اي  هاي دروني آنها چاره اختالفات و بحران

نداشتند كه خودي نشان بدهند بلكه دست 
مرحمت آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي 

از اين رو با طراحي . برسرشان كشيده شود
ي اين فرقه به ها سران فرقه رجوي، اهم فعاليت

هاي سايبري با هدف نفوذ و  عمليات
يگان . تأثيرگذاري در جامعه ايران متمركز شد

سايبري يا همان اتاق كامپيوتر، پديده جديدي 
در فرقه رجوي نبود و پيش از آن در اشرف و 
ليبرتي هم وجود داشت، اما تا قبل از تغيير 

هاي اعضا به سمت استفاده از فضاي  مأموريت
، فقط براي عده بسيار معدودي از سران مجازي

به نوشته . و اعضاي سازمان قابل دسترسي بود
ميزان، اين اتاق در آلباني تحت عنوان يگان 

 1200سايبري به يكباره با بكارگيري بيش از 
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اما اينجا . ت رجوي مشغول اين كار استرياس
نه عراق است نه دادگاه سالن ميله اي و نه 
شكنجه گاه هاي قلعه سوخته و قلعه صد و نه 

 400زندان دو ساله ها و نه زندان تقاطع خيابان 
  .در اشرف

اينجا ديگر نه صدام حسين است و نه 
شود كه با جنايت و حذف فيزيكي نفرات  مي

اينجا . ارضايتي را بپوشانيصداي اعتراض و ن
  .دنياي آزاد و قانون حاكم است

حاال ديگر افرادي كه در درون فرقه هستند 
متوجه هستند كه شرايط كامالً عوض شده و 
دوران حيله گري و دروغ تمام شده و شرايط 
. جديدي در آلباني به وجود آمده است
موضوعات زيادي عوض شده به خصوص 

ته و بايدن رئيس جمهور بعد از اينكه ترامپ رف
رجوي در دوران ترامپ به . امريكا شده است

نيروها مي گفت آمريكا حكومت ايران را 
سرنگون مي كند و ما بايد براي آن دوران آماده 

آن زمان من خودم آنجا بودم، . باشيم
هاي زيادي سر اين موضوع گذاشته  نشست
به همين خاطر نفرات در تشكيالت اين . شد

ل دارند كه چه شد كه خبري از فرقه سوا
  سرنگوني نشد؟

حاال اعالم موسسان پنجم ارتش 
آزاديبخش چيست؟ شرايط در آمريكا كامالً 

ديگر آن آمريكاي ابر قدرت . عوض شده است
وجود ندارد، مذاكره سر برجام در وين در حال 
انجام است و دست باال را در اين مذاكرات 

د منطقه موضوع بعدي در مور.. ايران دارد

بخصوص كشورهاي عربي كالً رويكرد شان 
با ايران عوض شده و به دنبال مذاكره با ايران 

 سال در درون اين 29من مدت . هستند
فقط پيام رجوي مصرف . تشكيالت بودم

داخلي دارد و مي خواهد نيروها را براي مدتي 
  .سرگرم و در زندان مانز نگه دارد

مردم ايران كامال به جنايت هاي رجوي و 
رجوي كسي . اين گروه داعشي اشراف دارند

است كه در جنگ ايران و عراق با صدام 
  .همكاري كرد

من در مؤسسان دوم بودم و ديدم كه 
رجوي در شرايطي مؤسسان دوم را اعالم كرد 
كه در جنگ ايران و عراق كامالً شكست 

ا سوال نيروه. خورده و آتش بس شده بود
او . داشتند كه ما اينجا در عراق چكار مي كنيم

نياز داشت كه اين نيروها را يك جوري 
هاي زيادي همراه با  سرگرم كند چون ريزش

فرار هاي زيادي در درون اين فرقه انجام مي 
  .شد

به نظر من رجوي هيچ گونه اطالعاتي از 
دنياي بيرون ندارد چون اگر اطالعاتي داشت و 

زانه را مي خواند متوجه مي شد كه خبرهاي رو
در دنيا چه خبر است و در اين شرايط 

با كدام  .مؤسسان پنجم را اعالم نمي كرد
نيروها مي خواهيد بجنگيد، همه نيروها پير 
شدن و توان جنگيدن ندارند و در مؤسسان 
اول و دوم و سوم و چهارم چكار كردند كه در 

اني كه آن هم از كشور آلب. پنجم كاري بكنيد
  .هزاران كيلومتر با ايران فاصله دارد

  

 سال گذشته اكنون 40جوي در طي فرقه ر
در بدترين وضعيت در آلباني قرار گرفته است 
و حاال اوضاع به جايي رسيده كه بازهم خود 
رجوي وارد شده و با شلوغ كاري و شامورتي 
بازي، بازي ديگري را راه انداخته است و پيام 
تاسيس مي دهد حاال تاسيس چه چيزي خدا 

  .مي داند
ي دهد كه در فرقه، او در شرايطي پيام م

اعضا ناراضي هستند و اقدام به فرار يا ريزش 
  .تشكيالتي زياد مي باشد

در تمام دوران حيات اين فرقه هميشه 
اوضاع به اين منوال بوده و در بر اين پاشنه 

رجوي وقتي كه در بن بست . چرخيده است
سياسي و استراتژيك گير مي افتاد يك خيمه 

و وثبت نام شبازي تحت عنوان موسسان 
مجدد راه مي انداخت كه ماحصل آن گرفتن 
تعهد نامه آن هم بعد از نشست هاي مطول و 

بگذرد و تا ستون  زنجيره اي بود تا كه موج 
  .بعدي فرجي حاصل شود

اما اين بار دقيقا به خاطر كارت هويت 
رجوي مطلقا نمي خواهد افراد اسيرش . است

ر بي هويت پيدا كنند و همواره حياتش را د
هويتي اعضا مي پندارد كه البته آن را تئوريزه 

و » مجاهد بي نام و نشان«هم كرده است؛ مثل 
  .غيره

ها را از آنها  شود هويت انسان اما مگر مي
ها را بدون  شود تا ابد انسان سلب كرد؟ مگر مي

هويت نگهداشت؟ قطعا خير ولي در كمال 
ناباوري در قرن بيست يكم فرقه رجوي با 

   هويت پيدا كنندها  و جداشدهخواهد افراد اسير رجوي نمي
  تيرانا  –رضا اسالمي 

  
 

 

  .است فرقه تروريستي در دستور كار قرار گرفته
ت فرقه رجوي در در خصوص فعالي

ها براي  فضاي مجازي بايد گفت؛ اولين گام آن
هاي اجتماعي طراحي  فعاليت در شبكه

. هاي ساختگي است هاي فيك با هويت اكانت
هر عضو بر اساس سرعت عمل و مهارتش، 

هاي اجتماعي  چندين اكانت ساختگي در شبكه
مختلف از جمله توئيتر، اينستاگرام و فيس بوك 

اين صفحات معموالً با نام . كند را هدايت مي
دختران و پسران جوان با عالئم مربوط به 

اندازي  جريانات سياسي يا حقوق بشري راه
در گام بعدي يكي از مهمترين . شوند مي

هاي  هاي فرقه رجوي در شبكه مأموريت
البته نگاه فرقه . اجتماعي عضوگيري است

تروريستي نفاق از عضوگيري به اين معنا 
ه يك فرد را براي جذب در تشكيالت نيست ك

فرقه قانع كرده و بعد از كشور خارج كنند تا 
آنچه كه فرقه رجوي ! وارد مقرهاي آنها شود

در عمل به دنبال آن هست، فريب يك جوان يا 
هاي اجتماعي و سوءاستفاده  نوجوان در شبكه

از وي براي انجام اقداماتي ميداني يا به قول 
  .فرقه عمليات است

هاي عناصر نفاق  ي از مهمترين مأموريتيك
ها و  نيز بر همين اساس ورود به عرصه ناآرامي

اعتراضات است كه به هر دليلي اعم از 
. است اقتصادي، اجتماعي و سياسي شكل گرفته

گاهي ممكن است اعترضات و تجمعات 
مربوط به يك اعتراض به حق در موضوعات 

سرمايه گذاري 

 جريان نفاق

براي فريب 

  نوجوانان

هاي   هويتبا

  ساختگي
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  شكوائيه

 

و بيچاره شوند براي تماس هاي بعدي عليرغم 
  .فشار و تهديدات مسئولين حاضر نشدم

آنها براي راضي كردن من انواع تهديدها را 
طي آن مدت به شدت اذيت . به كار گرفتند

آزار و اذيت آنها اين يكي از شيوه هاي . شدم
بود كارهاي يدي و سخت و سنگين به من مي 

هر شب براي من نگهباني مي گذاشتند . دادند
و در نشست هاي موسوم به عمليات جاري 
كه براي سركوب اعضا و ايجاد خفقان در 
تشكيالت توسط رجوي در دستور كار قرار 
داده شده بود اعضا را تحريك و وادار مي 

به لحاظ روحي و رواني مورد كردند من را 
آزار واذيت قرار دهند و فحش و ناسزا بگويند 

  .و به لحاظ شخصيتي تحقيرم كنند
ولي خدا را شكر به دليل عزم و اراده اي 
كه به خرج مي دادم اين ترفند آنها موثر واقع 
نشد و نتوانستند از طريق من كساني را فريب 
 داده و جذب كنند و سبب آوارگي و اسارت

ولي متاسفانه من به چشم خود ديدم . آنها شوم
كه چگونه اعضايي كه تحت فشار به 

هاي سران فرقه و مسولين آنها تن  خواسته

دادند با فريب و جذب آشنايان و فاميل و 
كشاندن آنها به پادگان اشرف موجب بدبختي 
و فالكت انسان هاي بيگناه و ساده لوح به 

  .اسارتگاه اشرف شدند
انسان هايي كه در كشورهاي خيلي از 

خليج فارس براي خود زندگي خوبي داشتند با 
نقشه هاي شيطاني عوامل رجوي به پادگان 
اشرف كشانده شدند و آزادي و آسايش خود 

آنها سال هاي بعد به شدت . را از دست دادند
پشيمان شده بودند ولي افسوس كه ديگر راه 

 بازگشتي نجاتي براي آنها باقي نمانده بود و راه
بسياري از آنها در عمليات . برايشان متصور نبود

هاي مختلف، بمباران آمريكايي ها، موشك 
باران نيروهاي معارض عراقي و يا در حين 
درگيري با ارتش عراق كه با تحريك 
فرماندهان رجوي صورت مي گرفت كشته 

من اگر چه خودم جذب شيوه هاي . شدند
هترين فريب رجوي شدم و سالهايي از ب

روزهاي عمرم را از دست دادم ولي خوشحالم 
كه باعث گرفتاري و اسارت اشخاص ديگر 

  .نشدم
 

، عضو جدا شده از فرقه »عباس دلنواز«
رجوي، چگونگي فشار بر اعضا به منظور 
جذب آشنايان و اقوام در اين فرقه را روايت 

  .كرد
تحليلي فراق به - به گزارش پايگاه خبري
 خوزستان، روايت نقل از انجمن نجات مركز

  :اين جداشده با اراده را در ادامه مي خوانيد
وقتي به پادگان اشرف رسيدم بعد از اتمام 
دوره هاي آموزشي از ما خواستند كه با دوستان 
و آشنايان تماس بگيريم و از آنها بخواهيم كه 

در ابتدا من . به عراق و پادگان اشرف بيايند
 ولي شديدا با اين موضوع مخالفت كردم

سرانجام با تهديد مسئولين و كارهاي توضيحي 
فراوان مجبور شدم به پسرعموها و چند تا از 

  .دوستانم زنگ بزنم 
من را طبق يك سناريو توجيه كردند كه 
تماس اول فقط در حد سالم و احوالپرسي و 
گفت وگوي ساده باشد و در تماس هاي 

من . بعدي موضوع آمدن به عراق را مطرح كنم
بار اول براي تماس رفتم و به دليل اينكه فقط 

نمي خواستم آنها هم مثل من به دام فرقه افتاده 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

حاصل جنايات اين گروه فرقه گون در دوران 
  .مختلف است

مساله قابل توجه اينجاست كه ارتكاب - 
اين جنايات به قلمروي جمهوري اسالمي 

د نماند و اين ايران و شهروندان آن محدو
سازمان در خالل ناآرامي هاي اواخر دهه 

 ميالدي متعاقب 1990 و اوايل دهه 1980
اعتراضات شيعيان و كردهاي عراقي عليه 
حكومت صدام حسين، در يك همدستي 
آشكار و بي پروا با يكي از جانيان تاريخ، به 
قتل عام معترضان بيگناه عراقي پرداخت و 

 در يكي از غم تحت دستورات صدام حسين،
انگيزترين تراژدي هاي تاريخ معاصر، دهها 

  . هزار شهروند بيگناه را به كام مرگ كشاند
ارتكاب جنايات از سوي اين سازمان به - 

. مخالفان و دشمنان بيروني محدود نبوده است
اين سازمان در كل دوران حيات خونبار خود 
به انحاي مختلف و به بهانه هاي متفاوت اقدام 

قتل، شكنجه و ايراد آسيب هاي جسمي و به 
اعم از ناراضيان (روحي شديد به اعضاي خود 

نموده و بسياري از ) داخلي يا افراد جداشده
كافي است . اين افراد را به قربانگاه برده است

در اين خصوص گزارش ديده بان حقوق بشر 
 در خصوص برخي 2005ملل متحد در سال 

ه عليه اعضاي اقدامات بي رحمانه و وحشيان
ناراضي سازمان و اعمال شكنجه و رفتارهاي 

  .غيرانساني عليه آنان را بررسي كنيد
متاسفانه در سال هاي اخير كه سازمان با 
بحران هويت مواجه شده و فلسفه وجودي آن 
از سوي بسياري اعضا به چالش كشيده شده 

است، اقدامات ضدانساني عليه اين اعضاي 
. شدت يافته است) ددر همه ابعا(ناراضي 

سازمان پيشتر تحت عنوان انقالب ايدئولوژيك 
 ميالدي محدوديت هاي 1980در ميانه دهه 

شديد و ضدانساني براي اعضا وضع نموده بود 
كه نمونه هاي آن را تنها مي توان در تشكيالت 
فرقه اي ديد؛ از جمله منع ازدواج يا برقراري 

 از هرگونه روابط عاطفي انساني، جلوگيري
توالد و تناسل، ممنوعيت هاي رفت و آمد و 
ارتباطات و اعمال تدابير و مجموعه اي از 
الزامات و تدابير غيرانساني كه مصداق بارز 

سالهاست كه به نحو غم  .است» بردگي مدرن«
انگيزي بخاطر سياست هاي ضدبشري و 
بيرحمانه رهبران سازمان تروريستي مجاهدين 

ارتباطي با عزيزان خلق از برقراري هرگونه 
بسياري از خانواده ها . خود محروم بوده ايم

عزيزان خود را بخاطر جنايات اين سازمان از 
از آنجا كه فلسفه وجودي ديوان . دست داده اند

بين المللي كيفري مقابله با بي كيفرماني جنايات 
بين المللي و مجازات عامالن اين جنايات بين 

ان اين سازمان المللي است و اقدامات رهبر
هم عليه اعضا و هم عليه شهروندان بيگناه در (

ذيل عنوان جنايات جنگي ) ايران و عراق
جنايات عليه بشريت قابل طبقه بندي است، بنا 
بر اين از جنابعالي تقاضا داريم تا ضمن بررسي 
شكايت اعضاي سابق سازمان مجاهدين خلق 
عليه رهبران آن، اقدامات مقتضي جهت انجام 

حقيقات و بازرسي هاي مستقل و قانوني در ت
راستاي اجراي عدالت و مجازات بانيان اين 

  .جنايات شنيع اتخاذ فرماييد

جمن نجات هاي عضو ان جمعي از خانواده
استان اردبيل با ارسال نامه اي به دادستان ديوان 
بين المللي كيفري، خواستار بررسي شكايت 
اعضاي سابق سازمان مجاهدين خلق عليه 
رهبران آن و اقدامات مقتضي در راستاي 
اجراي عدالت و مجازات بانيان اين جنايات 

  .شنيع شدند
تحليلي فراق به - به گزارش پايگاه خبري

ز انجمن نجات مركز استان اردبيل، متن نقل ا
نامه اين خانواده ها خطاب به كريم اسد 
احمدخان دادستان ديوان بين الملل كيفري الهه 

  :         به شرح زير است
جناب آقاي كريم اسد احمدخان دادستان 

  ديوان بين الملل كيفري
با تقديم احترام، بدينوسيله اينجانبان 

اعضاي دربند سازمان جمعي از خانواده هاي (
بر خود ) مجاهدين خلق از استان اردبيل ايران

الزم دانستيم تا ضمن اعالم حمايت كامل و 
همه جانبه خود نسبت به اقدام شجاعانه و 
انسان دوستانه برخي اعضاي سابق اين گروه 
بدنام و جنايتكار در طرح شكايت در ديوان 
كيفري بين المللي  مواردي را به عرض 

  يم؛برسان
تاريخچه و سوابق تيره و ننگين اين - 

كه آكنده از ترور، جنايت، باج خواهي (سازمان 
بي نياز از ) و خيانت به بشريت و وطن است

طي ساليان، ارتكاب  قتل و . توضيح است
جنايت عليه مقامات رسمي و افراد عادي، 
كوچك و بزرگ، پير و جوان، مرد و زن، 

ر كار اين  در دستو…نظامي و غيرنظامي و 
سازمان تروريستي بوده است كه تا همين دهه 
اخير در ليست سازمان هاي تروريستي اتحاديه 
اروپا و اغلب كشورها منجمله حاميان فعلي آن 

كافي است . يعني آمريكا و انگليس بوده است
كمي در مورد شقاوت و سبعيت اين گروه در 

 ميالدي و در خالل دوران جنگ 1980دهه 
. اق عليه ايران بررسي و تحقيق شودتحميلي عر

 هزار انسان 17به شهادت رساندن قريب به 
) از همه اقشار و گروه هاي اجتماعي(بيگناه 

   عنوان شدهاي عضو انجمن نجات استان اردبيل به دادستان ديوان بين المللي كيفري نامه خانوادهدر 

  رهبران فرقه رجوي مجازات شوند
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 و ي و اطالعاتيتي امنبيخارج شد ضربه و  اس
خروج كه چند ماه نبود و . ميدي نديلپرسن

هم .  ها ادامه داشتيحدود چهار سال كارشكن
 ها يرجو» …الف در غربت«:ندي گوي منيچن

 كارشان هي دغل ماوالبته هر جا كه باشد دروغ 
  .  است

 تيتمركز فكر و فعال«:  چهارمدروغ
 و استي سالت،ي در امر تشكنيمجاهد

 نيا چند ري انرژ3 در كانون اشرفيپلماسيد
برابر نسبت به گذشته معطوف به جامعه 

 ياسي سي رقم زدن تعادل قوايخودشان برا
  ». دشمن كردهيعل

 دي بدانستي نكته هم بد نني رابطه با ادر
 چه در عراق، چه در ربازيتمركز فرقه از د

 شان دهي پوسالتي بر تشكشهي و اروپا هميآلبان
اصوال تمام هم و . بوده، هست و خواهد بود

 التي قرقه در همان تشكي و شاديغم، بدبخت
 را خوب آمده يكي ني است كه الحق اييكذا
 ي هامي كمپ اشرف سرهمان طور كه د.  اند

ها در درون كمپ و  خاردار و گودال
 از يري جلوگيپروژكتورها رو به داخل و برا

  . فرار ساخته شده بود
گفتند عناصر دشمن از همه :  دروغنيپنجم
 كنند ارتباط يند و اعتراف م دانيبهتر م
 ني با مردم و جامعه شان بزرگترنيمجاهد

  . شده استهي فقتي نظام والهيچالش عل
 الطائالت ني در ادامه پاسخ فوق و  ا

 گفت شما جرأت دي ابرو باي فرقه بيتكرار
 را شانيبرقرار كردن ارتباط  اعضا با خانواده ها

 و گروه دزد. شكشي ارتباط با مردم پد،يندار
 شي و غلط هااتي كه از ترس جنايانتكاريخ

 شوند و سركرده يفرسنگ ها از وطن دور م
 و وحشت در ترس سال است از 20شان هم 

 شود الف ارتباط با مردم ي مميسوراخ موش قا
 است كه يادي زيي و پرروانه،گزافي راقياز طر

  .ديآ ي بر محي فرقه وقنيفقط از ا
 يها انون كليتشك«نوشتند، :  دروغنيششم

 دست ني از مهم تريكي دي را بايشورش
آوردها پس از هجرت بزرگ دانست كه 

 بخش را به طور خاص ي ارتش آزادياستراتژ
 در شهر ها ري ده اخكي ي هااميق! به بلوغ
  ».رساند

 ني  احيترج.  بزرگ نشانه نزدن استسنگ
 يامي خزعبالت  قنياست كه بدون شرح از ا

  .گذشت
 ي روشي پيفق هاا«:   دروغنيهفتم
 ي فراخ گشت و در تعادل قوااري بسنيمجاهد

 ييروي ني المللني و بيا  منطقهي اجتماعياسيس
  ي خلق محبوب شان براديقدرتمند و ام

  ».شكست دشمن شدند
 مي كني روشن را نظاره مي افق هاني اماهم

 درگذشت دسته دسته نم؛ي بيو همه با هم م
 هم يسالگ 60 كه به سن ضيافراد سالمند مر

 تن از  400 حدوديي رسند، فرار و جداينم
 پس از خروج از عراق، به بند ي ناراضياعضا
 هستند، يي كه خواهان جداي افرادري سادنيكش

 ي هااباني در بندرست كردن قلعه و زندا
 به خاطر ترس از ارتباط يخارج از شهر آلبان

 اري تمام عي مزدور،ي جامعه شهريبا انسان ها
 به ي فحاش،ي و غربي عربيعبر خط يبرا

 و قطع يني چسهيخبرنگاران و جداشدگان، دس
 يلي افراد جدا شده، به تعطيكردن مستمر

 در امورپناهندگان و اياريسيكشاندن شعبه كم
 به ي ندادن تلفن و امكان ارتباطگان،جداشد

 فرقه و اخراج سيافراد، گم و گور شدن رئ
ز  اي كمنهاي ا… قجر از فرانسه و ميمر

  . مربوطه استيدستاوردها و افق ها
 ي آورد، مي دروغ كه حناق نمميگفت

 هفت تا هفتاد دست آورد و يتوانستند به جا
  . سندي بنوگريالف گزاف د

الف در غربت هم به مانند دروغ قابل 
 و در خارج و در نزد ستي نيرياندازه گ

       ي به كي ها كيپناهندگان و  خارج
  است؟
  

  تحتي مطلبي پاره فرقه رجوتيدر سا
 فرقه با عنوان ي سالگ57عنوان مناسبت 

  .هجرت بزرگ درج شده است
 ي دستاوردهاها، ي گزارش فراق، رجوبه

 و يدر به  سال در40 را پس از شينداشته خو
.  خالصه كردندري در هفت محور زيمزدور

 ياري پرداختن بسيدرباره آن خرعبالت جا
است كه در قدم اول توجه شما را به آن هفت 

  :مي كني منكته جلب
 از دام نينوشتند مجاهد:  دروغنياول
 و يزي كه برنامه ري و قتل عامسهيدس

 به موقع ياري شده بود با هوشيسازمانده
 حداقل دانند ي و مميخوب است بدان. جستند

 دهه بود كه دولت عراق حكم اخراج كي
 سرخ و بي صلقي را امضا كرده و از طريرجو
 يو رجيبود ول به آنها ابالغ نموده ايساريكم

 از دست دادن ،ي وحشت از فروپاشليبه دل
 و به قول خودشان از ان،ياموال مسروقه از عراق

 با وقاحت و هنيدست دادن جوار خاك م
 ري دهه تاخكي رفتن از عراق يلجاجت برا

  .كردند
 نهياند با حفظ گنج نوشته:  دومدروغ

 كه هم مي گذاشتيدي جدياي پا به دنالت،يتشك
 كرد و هم كپارچهياومت و جنبش را ارتباط مق

راه ارتباط با مردم و جامعه گسترش و اوج 
  .افتي

 ي گفت زهدي دغل هم باني پاسخ ادر
 آن است با تي واقع،يبي باطل و عوامفراليخ
 و دي فرقه از هم پاشالتيها، تشك  خروجنياول

 و يمي قدي تن از اعضا400تا كنون حدود 
 به شاني پا كهني هماي و ختندي گراي ديجد

 جدا شدند و از شر ديخارج از عراق رس
 فرقه درون اي و افتندي نجات ي جهنمالتيتشك
 ادامه دار ي فروپاشرهي زنجني هستند و ايزندان
  .است

 هجرت چند نينوشتند در ا:  دروغ سوم
 گروه از عراق ني آخروري شهر19ماهه كه روز 
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سپس طوماري در يك . مربوطه گرديدند
 سايت بين المللي معتبر و همچنين در سايت
انجمن نجات طراحي گرديد كه هزاران امضا 
كننده به صورت گسترده از اين حركت 
پيشتيباني كرده و خواهان محاكمه بين المللي 

اين موضوع هم . سران فرقه رجوي شدند
واكنش غيرمنطقي و عجوالنه و عصبي فرقه 

  .رجوي را به دنبال داشت
متعاقباً تعدادي از جداشدگان در خارج از 

ي مدارك مربوطه با ترجمه رسمي كشور تمام
به عالوه ليست شاكيان بعدي و اسامي هزاران 
نفري كه در حمايت از اين حركت امضا داده 
بودند را به دبيرخانه ديوان كيفري بين المللي 
الهه تسليم كردند كه بعد از بررسي اوليه 

در . جهت بررسي هاي بعدي به ثبت رسيد
وچكترين كمال تعجب فرقه رجوي آن زمان ك

واكنشي به اين موضوع نشان نداد چرا كه از 
احتمال برگزاري محاكمه بين المللي مسعود و 
مريم رجوي آنقدر وحشت كرده بود كه ياراي 

  .عكس العمل نداشت
سپس سيل شكايات به صورت صوتي، 
تصويري و نوشتاري از گوشه و كنار ايران به 
سمت انجمن نجات سرازير شد به طوري كه 

خاطر حجم ه نجات مجبور شد بسايت 

مطالب دريافتي بخش ويژه اي را به اين 
  .موضوع اختصاص دهد

سازمان مجاهدين خلق كه به نظر مي رسيد 
سياست سكوت و عدم واكنش را پيش گرفته 
است تاب نياورد و در سايت هاي رسمي خود 

  .به سوز و گداز خارج از منطق پرداخت
  :از دو حالت خارج نيست

ود رجوي فكر مي كند كه  يا مسع–
همچنان با خرمرد رندي خاص خودش در 
طول اين ساليان مي تواند با آسمان را به 
ريسمان بافتن از پاسخگويي به جناياتي كه در 
حق اعضاي فرقه خود و خانواده هاي آنان 

  .مرتكب شده است فرار نمايد
 يا كالً بر اثر ضربات مهلكي كه از زمان –

ام حسين و مسئول سقوط ولي نعمتش صد
مستقيمش ژنرال طاهر عبدالجليل حبوش 
رئيس استخبارات رژيم بعث عراق دريافت 
كرده مشاعرش را از دست داده و هذيان مي 

  .بافد
در هر صورت، خواستِ صدها نفري كه 
عمر و جواني خود را به پاي دروغ ها و نيرنگ 
هاي مسعود رجوي تلف كرده و از او آسيب 

د اين است كه او را پاي ميز هاي جدي ديده ان
  .محاكمه بين المللي ببينند كه خواهند ديد

  
 

از حدود سه سال قبل تعدادي از 
جداشدگان فرقه رجوي در داخل كشور كه در 
قرارگاه اشرف در عراق آسيب هاي جسمي و 
روحي شديدي را در يك تجربه مغزشويي و 

بس انفرادي برده داري نوين متحمل شده و ح
و شكنجه و اعدام ساختگي و حتي آزار و 
اذيت هاي جنسي را پشت سر گذاشته بودند 
در محاكم داخل كشور اقدام به شكايت عليه 

  .سران فرقه رجوي نمودند
به گزارش فراق به نقل از انجمن نجات 
مركز تهران، پروسه طوالني اين روند قضايي 

 جلسه 1399باألخره نتيجه داد و در اواخر سال 
دادگاه تشكيل شد و اظهارات شاكيان، شاهدان 
و مطلعين استماع گرديد و نهايتا در اوايل سال 
جاري حكم قطعي در دادگاه حقوقي و بين 
الملل تهران صادر شد و به اطالع طرف هاي 

اين روند قضايي و حكم . شكايت رسيد
صادره بازتاب گسترده اي در رسانه هاي بين 

داشت به طوري كه واكنش المللي و داخلي 
هيستريك و تهديد آميز شخص مسعود 

  .رجوي را برانگيخت
پس از آن بسياري از جداشدگان در داخل 
كشور كه از موضوع مطلع شده بودند شكايت 
نامه هاي جديدي تنظيم كرده و وارد پرونده 

  ها ديدن رجوي خواسته جداشده

  است پاي ميز محاكمه 
  

  

 

  عليانعاطفه ناد اااا

  

   سالگي57دروغ بزرگ فرقه رجوي همزمان با پز  7
  

 گيري نيست  قابل اندازهدروغ مانند الف در غربت
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  .ديپاماتيك را نيز ناديده مي گرفتند
سوم؛ همواره جاي اين سوال از مقامات 

ي مي ماند كه در شرايطي كه آمريكايي باق
همگان مي دانند مريم رجوي عالقه بي 
حدوحصري براي اقامت و ادامه فعاليت در 

و داليل آن نيز مشخص (خاك آمريكا داشته 
دستكم بعد از اشغال عراق در سال –) است
 چرا مقامات آمريكايي هيچگاه اجازه - 2003

حضور و فعاليت وي در قلمروي آن كشور را 
د؟ به ويژه با اين تعريف و نمي دهن

تمجيدهايي كه سال هاي اخير در وصف 
آزاديخواهي، شجاعت و شايستگي اين زن بيان 

  .نموده اند
چهارم؛ قطعا حضور نسبتا پرتعداد مقامات 
آمريكايي در نشست هاي فرقه بيانگر قدرت 
البي گري و توانايي فرقه در شارژ مالي اين 

هم نبايد از نظر اما اين واقعيت را . افراد است
دور داشت كه پارلمانترها و مقامات قوه مقننه 

 - در قياس با مقامات سياسي در حال فعاليت–
دست بازتري براي شركت در فعاليت هاي 

چه آنكه اوال؛ مواضع آنان . اينچنيني دارند
معموال به عنوان مواضع رسمي دولت متيوع 

وال انان برشمرده نمي شود و ثانيا؛ اين افراد معم
براي فعاليت هاي انخاباتي خود نياز به جذب 
منابع مالي قابل توجه دارند كه از اين جهت، 
انگيزه بااليي ببراي شركت آنان در ميتينگ 

  .هايي اين چنيني ايجاد مي شود
پنجم؛ تجربه برگزاري چنين نشست هايي 
نشانگر اين حقيقت است كه به نحو غم 

ر و مقابله با انگيزي مقوله هايي مانند حقوق بش
تروريسم تحت تاثير مولفه هاي سياسي و 
منافع ملي كشورها بوده و كنش ورزي دولتها و 

عامالن سياسي غالبا بر مبناي منافع سياسي 
   .خود مي باشد

بيش از يك (ششم؛ رسوايي كمك مالي 
- فرقة رجوي به حزب افراطي ) ميليون دالري

در اسپانيا VOX ووكس  - اولترا راست گراي
ه به شدت افكار ضداسالمي و مهاجرستيز ك

داشته و بعضا حتي در كمپين هاي تبليغاتي 
خود از فاشيسم و حزب نازي در آلمان 
حمايت كرده اند، ادعاي انگيزه هاي مالي 
سخنرانان و پرداخت مبالغ قابل توجه دالري 

ال پاييس، . (به آنان را كامال باورپذير مي نمايد
 در گزارش افشاگرانه روزنامه مطرح اسپانيايي

خود به اين موضوع پرداخت و انعكاس 
گسترده اي در ساير نشريات مثل اشپيگل و ال 

نگارنده پيشتر در يادداشتي به ). [دياريو يافت
اين موضوع پرداخته است كه در فضاي 

  ].مجازي قابل دسترس است
پيش از برگزاري اين نشست در يادداشتي 

 فرقه تمركز خود بر اين موضوع تاكيد كردم كه
را بر انتخابات رياست جمهوري امسال و ايجاد 
فشار بر رييس جمهور جديد با محوريت 

تقريبا تمامي . حقوق بشر خواهد گذاشت
سخنرانان بر اين موضوع متمركز بوده و محور 
. اصلي و بيت الغزل سخنراني هاي امسال بود
با استناد به همين مساله بسياري از سخنرانان، 

له مريم رجوي، غرب را از ادامه منجم
گفتگوهاي هسته اي با جمهوري اسالمي ايران 

نكته اي كه  .و دستيابي به توافق برحذر داشتند
ست كه تشكيالت  اكامال مشهود است اين

رجوي انتخاب سيدابراهيم رييسي بعنوان 
رييس جمهوري ايران را فرصت مغتنمي براي 

دام هاي مطرح ساختن خود با كليدواژه هاي اع
اينكه .  مي دانند60 و رخدادهاي دهه 67

رييس جمهور منتخب در مقام پاسخ به 
حوادث مزبور چه مي گويد يا اساسا حق با 

بهره برداري اين فرقه . كيست مدنظر من نيست
تروريستي از حوادث تاريخي آن هم در 
شرايطي كه لكه ننگ خيانت به وطن، 
بر همدستي با دشمن و برادركشي تا ابد 

پيشاني اين خائنان زالو صفت باقي خواهد 
يقينا جامعه ايران و به  .ماند، مسالة من است

خصوص نسل هاي جوانتر هيچگاه بهانه 
جويي ها و توجيهات اين فرقه خائن را 

  .نخواهند پذيرفت
  

رسانه هاي فرقه بر آن مانور گسترده اي 
به عنوان وزير (داشتند، سخنراني مايك پمپئو 

نخست (، يانس آنشا )خارجه سابق آمريكا
) وزير اسلووني و رييس دوره اي اتحاديه اروپا

شطرنج باز معروف روس (روف و گري كاسپا
و از مخالفان دولت پوتين كه هم اينك در 
نيويورك نهادي حقوق بشري را مديريت مي 

چندين نماينده و سناتور مطرح از كنگره . كند
از هر دو حزب؛ شامل مك كارتي، تد (آمريكا 

و تعدادي از پارلمانترها ) …كروز، باب منندز و 
روپايي در و مقامات سابق كشورهاي مختلف ا

در اين خصوص . اين نشست سخنراني كردند
  بايد به چند نكته توجه داشت؛

اول؛ برخالف تصور بسياري از 
نويسندگان، به نظر اينجانب سطح و وزن 
سياسي مقامات آمريكايي شركت كننده در 
نشست امسال در قياس هاي با سالهاي اخير 

كاهش ) بويژه سالهاي دولت ترامپ(
نمايندگان مجالس . ده بودمحسوسي پيدا كر

كشورها همواره در اين نشست ها حضور 
خواهند يافت و داليل آن بعدا گفته خواهد 

مساله مهمتر حضور دولتمردان و مقامات . شد
در اين ) در دوره تصدي سمت(سياسي 

اهميت حضور جولياني و جان . نشست هاست
 يا سال قبل تر از 2019بولتون مثال در نشست 

 مقام تاثيرگذار در دولت ترامپ كه دو–آن 
 قابل 2021 با حضور آنان در نشست - بودند

در اين خصوص، امسال تقريبا . قياس نيست
هيچ مقام ذي نفوذ يا تاثيرگذاري از دولت 

 در نشست - دولت وقت آمريكا–بايدن 
  .حضور نداشته اند

دوم؛ برخالف مانورهاي صورت گرفته، 
شست امسال به نظر اينجانب حضور پمپئو در ن

واجد اهميت چنداني نيست و بيشتر انگيزه 
هاي مالي و تطميع آنان از سوي فرقه، محرك 

كافي است . حضور در نشست هاي آن است
عملكرد و مواضع وي در حدودا سه سال 
. تصدي وزارت خارجه آمريكا بررسي كنيم
تقريبا هيچ اقدام يا اظهارنظر رسمي حمايت 

شكيالت رجوي گرانه اي از وي نسبت به ت
در نظر بگيريد كه صحبت از افراطي . نمي بينيم

يا همان نئوكان (ترين محافظه كاران آمريكا 
است ) هاي اولترا راديكال با عقايد آخرالزماني

كه تقريبا غالب رسوم و آداب متعارف 

ويژه با در نظرگرفتن دالرهاي پرداختي فرقه به 
سخنرانان بابت چند دقيقه سخنراني كه گاها 
معادل حقوق و مزاياي چند سال فعاليت يك 

  .كارمند معمولي در آمريكا يا اروپاست
داستان اثبات پرداخت وجوه به باري، اندر 

سخنرانان و به زبان خودماني سخنراني براي 
بدون درنظرگرفتن ماهيت يا تاريخچه (پول 

هرچه بگويم زايد و اضافه ) تشكيالت رجوي
كافيست مطالب نشريات معتبر . گويي است

اروپايي و آمريكايي منجمله گاردين، اشپيگل، 
يقتي كه اما حق.  را بررسي كنيد…سي و .بي.ان

  نبايد از نظر دور داشت اين است كه؛
اوال؛ بنظر مي رسد هزينه هاي نشست 
امسال فرقه با اين سطح از تبليغات و شلوغ 

از . كاري از ده ميليون دالر تجاوز كرده باشد
اين جهت به احتمال زياد پرهزينه ترين 
. نشست سازمان در سال هاي اخير بوده است

  .)رض خواهد شدكه البته دليل آن بعدا ع(
ثانيا؛ قطعا در دنيا كمتر تشكيالتي قادر به 
. برگزاري چنين ميتينگ هاي پرهزينه اي است
نكته جالب ماجرا نيز همينجاست گروهي كه 

، كمترين )كف خيابان(في الواقع در ميدان 
سمپات و همفكر را دارد و حتي فراتر از آن، 

منفورترين گروه است، در عمل از بيشترين 
 جهت جذب منابع مالي و فعاليت هاي توان

  . تبليغاتي و رسانه اي برخوردار است
مجموع اين عوامل، ذهن تحليلگر را به اين 
سمت سوق خواهد داد كه تامين چنين هزينه 
هايي به دو شكل امكانپذير مي باشد؛ دريافت 

و البته (كمك هاي مالي از دولتهاي حامي 
افته فراملي و ارتكاب جرايم سازمان ي) ثروتمند

همچون قاچاق انسان يا مواد مخدر و 
در مورد جذب حمايت هاي دولتي، . پولشويي

با توجه به ادله و شواهد در دسترس و 
اظهارات برخي جداشدگان از فرقه، قطعيت 

در مورد دوم نيز به ويژه با توجه به . وجود دارد
كه فاسدترين (حضور اين تشكيالت در آلباني 

 اروپا و يكي از فاسدترين سيستم حكومتي در
كمتر جاي ترديد باقي مي ) ها در جهان است

فراموش نكنيم كه تشكيالت رجوي كمتر . ماند
از يك دهه است كه امكان فعاليت قانوني در 

مضافا آنكه . اروپا و آمريكا را پيدا كرده است
 دادستاني فرانسه عليه سران اين 2003در سال 

اعالم جرم كرده  …فرقه به اتهام پواشويي و 
  .بود

از جمله نكات برجسته ميتينگ امسال كه - 

رقه رجوي به رسم هر گردهم آيي ساالنه ف
 برگزار - البته با تغييراتي- سال، امسال نيز 

  .گرديد
تحليلي فراق در - به گزارش پايگاه خبري

خصوص نشست امسال چند مساله قابل توجه 
  وجود دارد كه اجماال بدان پرداخته خواهد شد؛

از لحاظ شكلي نشست سه روزه امسال با - 
ه ازجمل. نشست سالهاي پيش تفاوتهايي داشت

كه مقر فرقه در آلباني بود و نه (محل برگزاري 
و شيوه برگزاري آن كه در دو ) ويلپنت پاريس

قالب مجازي و حضوري تشكيل شد و 
سخنرانان خارجي نشست جملگي به صورت 

مطابق انتظار نشست . آنالين سخنراني كردند
امسال بسيار پرزرق و برق و با هزينه هاي 

رسانه اي برگزار سرسام آور و تبليغات سنگين 
حقيقت امر آن است كه كيفيت و . گرديد

كميت نشست هاي فرقه در سال هاي اخير را 
بررسي تطبيقي نكرده ام اما تا آنجا كه مي دانم 

فقط (علي الظاهر نشست امسال از نظر كميت 
داراي سخنرانان بيشتري بود كه ) از نظر كميت

ر البته با توجه به سخنراني هاي مجازي آنان د
محل كار يا زندگي خود، طبيعتا امكان استفاده 

به . از سخنرانان بيشتر بسهولت در دسترس بود



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

18  2  
 

ي
يل
حل
ي ت

بر
خ
ه 
جل

م
 

  شوندي چشم انتظار آب ميخانواده ها

ا    28شماره   ا  ا  ا    1400  تابستان   

 

3 
 واكاوي

ا    28شماره   ا  ا  ا    1400  تابستان   

 

 فــراق نامه

3 

  فــراق نامه

3 

 

ي
يل
حل
ي ت

بر
خ
ه 
جل

م
 

  

88  19  

 واكاوي

 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  

  

  .ديپاماتيك را نيز ناديده مي گرفتند
سوم؛ همواره جاي اين سوال از مقامات 

ي مي ماند كه در شرايطي كه آمريكايي باق
همگان مي دانند مريم رجوي عالقه بي 
حدوحصري براي اقامت و ادامه فعاليت در 

و داليل آن نيز مشخص (خاك آمريكا داشته 
دستكم بعد از اشغال عراق در سال –) است
 چرا مقامات آمريكايي هيچگاه اجازه - 2003

حضور و فعاليت وي در قلمروي آن كشور را 
د؟ به ويژه با اين تعريف و نمي دهن

تمجيدهايي كه سال هاي اخير در وصف 
آزاديخواهي، شجاعت و شايستگي اين زن بيان 

  .نموده اند
چهارم؛ قطعا حضور نسبتا پرتعداد مقامات 
آمريكايي در نشست هاي فرقه بيانگر قدرت 
البي گري و توانايي فرقه در شارژ مالي اين 

هم نبايد از نظر اما اين واقعيت را . افراد است
دور داشت كه پارلمانترها و مقامات قوه مقننه 

 - در قياس با مقامات سياسي در حال فعاليت–
دست بازتري براي شركت در فعاليت هاي 

چه آنكه اوال؛ مواضع آنان . اينچنيني دارند
معموال به عنوان مواضع رسمي دولت متيوع 

وال انان برشمرده نمي شود و ثانيا؛ اين افراد معم
براي فعاليت هاي انخاباتي خود نياز به جذب 
منابع مالي قابل توجه دارند كه از اين جهت، 
انگيزه بااليي ببراي شركت آنان در ميتينگ 

  .هايي اين چنيني ايجاد مي شود
پنجم؛ تجربه برگزاري چنين نشست هايي 
نشانگر اين حقيقت است كه به نحو غم 

ر و مقابله با انگيزي مقوله هايي مانند حقوق بش
تروريسم تحت تاثير مولفه هاي سياسي و 
منافع ملي كشورها بوده و كنش ورزي دولتها و 

عامالن سياسي غالبا بر مبناي منافع سياسي 
   .خود مي باشد

بيش از يك (ششم؛ رسوايي كمك مالي 
- فرقة رجوي به حزب افراطي ) ميليون دالري

در اسپانيا VOX ووكس  - اولترا راست گراي
ه به شدت افكار ضداسالمي و مهاجرستيز ك

داشته و بعضا حتي در كمپين هاي تبليغاتي 
خود از فاشيسم و حزب نازي در آلمان 
حمايت كرده اند، ادعاي انگيزه هاي مالي 
سخنرانان و پرداخت مبالغ قابل توجه دالري 

ال پاييس، . (به آنان را كامال باورپذير مي نمايد
 در گزارش افشاگرانه روزنامه مطرح اسپانيايي

خود به اين موضوع پرداخت و انعكاس 
گسترده اي در ساير نشريات مثل اشپيگل و ال 

نگارنده پيشتر در يادداشتي به ). [دياريو يافت
اين موضوع پرداخته است كه در فضاي 

  ].مجازي قابل دسترس است
پيش از برگزاري اين نشست در يادداشتي 

 فرقه تمركز خود بر اين موضوع تاكيد كردم كه
را بر انتخابات رياست جمهوري امسال و ايجاد 
فشار بر رييس جمهور جديد با محوريت 

تقريبا تمامي . حقوق بشر خواهد گذاشت
سخنرانان بر اين موضوع متمركز بوده و محور 
. اصلي و بيت الغزل سخنراني هاي امسال بود
با استناد به همين مساله بسياري از سخنرانان، 

له مريم رجوي، غرب را از ادامه منجم
گفتگوهاي هسته اي با جمهوري اسالمي ايران 

نكته اي كه  .و دستيابي به توافق برحذر داشتند
ست كه تشكيالت  اكامال مشهود است اين

رجوي انتخاب سيدابراهيم رييسي بعنوان 
رييس جمهوري ايران را فرصت مغتنمي براي 

دام هاي مطرح ساختن خود با كليدواژه هاي اع
اينكه .  مي دانند60 و رخدادهاي دهه 67

رييس جمهور منتخب در مقام پاسخ به 
حوادث مزبور چه مي گويد يا اساسا حق با 

بهره برداري اين فرقه . كيست مدنظر من نيست
تروريستي از حوادث تاريخي آن هم در 
شرايطي كه لكه ننگ خيانت به وطن، 
بر همدستي با دشمن و برادركشي تا ابد 

پيشاني اين خائنان زالو صفت باقي خواهد 
يقينا جامعه ايران و به  .ماند، مسالة من است

خصوص نسل هاي جوانتر هيچگاه بهانه 
جويي ها و توجيهات اين فرقه خائن را 

  .نخواهند پذيرفت
  

رسانه هاي فرقه بر آن مانور گسترده اي 
به عنوان وزير (داشتند، سخنراني مايك پمپئو 

نخست (، يانس آنشا )خارجه سابق آمريكا
) وزير اسلووني و رييس دوره اي اتحاديه اروپا

شطرنج باز معروف روس (روف و گري كاسپا
و از مخالفان دولت پوتين كه هم اينك در 
نيويورك نهادي حقوق بشري را مديريت مي 

چندين نماينده و سناتور مطرح از كنگره . كند
از هر دو حزب؛ شامل مك كارتي، تد (آمريكا 

و تعدادي از پارلمانترها ) …كروز، باب منندز و 
روپايي در و مقامات سابق كشورهاي مختلف ا

در اين خصوص . اين نشست سخنراني كردند
  بايد به چند نكته توجه داشت؛

اول؛ برخالف تصور بسياري از 
نويسندگان، به نظر اينجانب سطح و وزن 
سياسي مقامات آمريكايي شركت كننده در 
نشست امسال در قياس هاي با سالهاي اخير 

كاهش ) بويژه سالهاي دولت ترامپ(
نمايندگان مجالس . ده بودمحسوسي پيدا كر

كشورها همواره در اين نشست ها حضور 
خواهند يافت و داليل آن بعدا گفته خواهد 

مساله مهمتر حضور دولتمردان و مقامات . شد
در اين ) در دوره تصدي سمت(سياسي 

اهميت حضور جولياني و جان . نشست هاست
 يا سال قبل تر از 2019بولتون مثال در نشست 

 مقام تاثيرگذار در دولت ترامپ كه دو–آن 
 قابل 2021 با حضور آنان در نشست - بودند

در اين خصوص، امسال تقريبا . قياس نيست
هيچ مقام ذي نفوذ يا تاثيرگذاري از دولت 

 در نشست - دولت وقت آمريكا–بايدن 
  .حضور نداشته اند

دوم؛ برخالف مانورهاي صورت گرفته، 
شست امسال به نظر اينجانب حضور پمپئو در ن

واجد اهميت چنداني نيست و بيشتر انگيزه 
هاي مالي و تطميع آنان از سوي فرقه، محرك 

كافي است . حضور در نشست هاي آن است
عملكرد و مواضع وي در حدودا سه سال 
. تصدي وزارت خارجه آمريكا بررسي كنيم
تقريبا هيچ اقدام يا اظهارنظر رسمي حمايت 

شكيالت رجوي گرانه اي از وي نسبت به ت
در نظر بگيريد كه صحبت از افراطي . نمي بينيم

يا همان نئوكان (ترين محافظه كاران آمريكا 
است ) هاي اولترا راديكال با عقايد آخرالزماني

كه تقريبا غالب رسوم و آداب متعارف 

ويژه با در نظرگرفتن دالرهاي پرداختي فرقه به 
سخنرانان بابت چند دقيقه سخنراني كه گاها 
معادل حقوق و مزاياي چند سال فعاليت يك 

  .كارمند معمولي در آمريكا يا اروپاست
داستان اثبات پرداخت وجوه به باري، اندر 

سخنرانان و به زبان خودماني سخنراني براي 
بدون درنظرگرفتن ماهيت يا تاريخچه (پول 

هرچه بگويم زايد و اضافه ) تشكيالت رجوي
كافيست مطالب نشريات معتبر . گويي است

اروپايي و آمريكايي منجمله گاردين، اشپيگل، 
يقتي كه اما حق.  را بررسي كنيد…سي و .بي.ان

  نبايد از نظر دور داشت اين است كه؛
اوال؛ بنظر مي رسد هزينه هاي نشست 
امسال فرقه با اين سطح از تبليغات و شلوغ 

از . كاري از ده ميليون دالر تجاوز كرده باشد
اين جهت به احتمال زياد پرهزينه ترين 
. نشست سازمان در سال هاي اخير بوده است

  .)رض خواهد شدكه البته دليل آن بعدا ع(
ثانيا؛ قطعا در دنيا كمتر تشكيالتي قادر به 
. برگزاري چنين ميتينگ هاي پرهزينه اي است
نكته جالب ماجرا نيز همينجاست گروهي كه 

، كمترين )كف خيابان(في الواقع در ميدان 
سمپات و همفكر را دارد و حتي فراتر از آن، 

منفورترين گروه است، در عمل از بيشترين 
 جهت جذب منابع مالي و فعاليت هاي توان

  . تبليغاتي و رسانه اي برخوردار است
مجموع اين عوامل، ذهن تحليلگر را به اين 
سمت سوق خواهد داد كه تامين چنين هزينه 
هايي به دو شكل امكانپذير مي باشد؛ دريافت 

و البته (كمك هاي مالي از دولتهاي حامي 
افته فراملي و ارتكاب جرايم سازمان ي) ثروتمند

همچون قاچاق انسان يا مواد مخدر و 
در مورد جذب حمايت هاي دولتي، . پولشويي

با توجه به ادله و شواهد در دسترس و 
اظهارات برخي جداشدگان از فرقه، قطعيت 

در مورد دوم نيز به ويژه با توجه به . وجود دارد
كه فاسدترين (حضور اين تشكيالت در آلباني 

 اروپا و يكي از فاسدترين سيستم حكومتي در
كمتر جاي ترديد باقي مي ) ها در جهان است

فراموش نكنيم كه تشكيالت رجوي كمتر . ماند
از يك دهه است كه امكان فعاليت قانوني در 

مضافا آنكه . اروپا و آمريكا را پيدا كرده است
 دادستاني فرانسه عليه سران اين 2003در سال 

اعالم جرم كرده  …فرقه به اتهام پواشويي و 
  .بود

از جمله نكات برجسته ميتينگ امسال كه - 

رقه رجوي به رسم هر گردهم آيي ساالنه ف
 برگزار - البته با تغييراتي- سال، امسال نيز 

  .گرديد
تحليلي فراق در - به گزارش پايگاه خبري

خصوص نشست امسال چند مساله قابل توجه 
  وجود دارد كه اجماال بدان پرداخته خواهد شد؛

از لحاظ شكلي نشست سه روزه امسال با - 
ه ازجمل. نشست سالهاي پيش تفاوتهايي داشت

كه مقر فرقه در آلباني بود و نه (محل برگزاري 
و شيوه برگزاري آن كه در دو ) ويلپنت پاريس

قالب مجازي و حضوري تشكيل شد و 
سخنرانان خارجي نشست جملگي به صورت 

مطابق انتظار نشست . آنالين سخنراني كردند
امسال بسيار پرزرق و برق و با هزينه هاي 

رسانه اي برگزار سرسام آور و تبليغات سنگين 
حقيقت امر آن است كه كيفيت و . گرديد

كميت نشست هاي فرقه در سال هاي اخير را 
بررسي تطبيقي نكرده ام اما تا آنجا كه مي دانم 

فقط (علي الظاهر نشست امسال از نظر كميت 
داراي سخنرانان بيشتري بود كه ) از نظر كميت

ر البته با توجه به سخنراني هاي مجازي آنان د
محل كار يا زندگي خود، طبيعتا امكان استفاده 

به . از سخنرانان بيشتر بسهولت در دسترس بود
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 و ي و اطالعاتيتي امنبيخارج شد ضربه و  اس
خروج كه چند ماه نبود و . ميدي نديلپرسن

هم .  ها ادامه داشتيحدود چهار سال كارشكن
 ها يرجو» …الف در غربت«:ندي گوي منيچن

 كارشان هي دغل ماوالبته هر جا كه باشد دروغ 
  .  است

 تيتمركز فكر و فعال«:  چهارمدروغ
 و استي سالت،ي در امر تشكنيمجاهد

 نيا چند ري انرژ3 در كانون اشرفيپلماسيد
برابر نسبت به گذشته معطوف به جامعه 

 ياسي سي رقم زدن تعادل قوايخودشان برا
  ». دشمن كردهيعل

 دي بدانستي نكته هم بد نني رابطه با ادر
 چه در عراق، چه در ربازيتمركز فرقه از د

 شان دهي پوسالتي بر تشكشهي و اروپا هميآلبان
اصوال تمام هم و . بوده، هست و خواهد بود

 التي قرقه در همان تشكي و شاديغم، بدبخت
 را خوب آمده يكي ني است كه الحق اييكذا
 ي هامي كمپ اشرف سرهمان طور كه د.  اند

ها در درون كمپ و  خاردار و گودال
 از يري جلوگيپروژكتورها رو به داخل و برا

  . فرار ساخته شده بود
گفتند عناصر دشمن از همه :  دروغنيپنجم
 كنند ارتباط يند و اعتراف م دانيبهتر م
 ني با مردم و جامعه شان بزرگترنيمجاهد

  . شده استهي فقتي نظام والهيچالش عل
 الطائالت ني در ادامه پاسخ فوق و  ا

 گفت شما جرأت دي ابرو باي فرقه بيتكرار
 را شانيبرقرار كردن ارتباط  اعضا با خانواده ها

 و گروه دزد. شكشي ارتباط با مردم پد،يندار
 شي و غلط هااتي كه از ترس جنايانتكاريخ

 شوند و سركرده يفرسنگ ها از وطن دور م
 و وحشت در ترس سال است از 20شان هم 

 شود الف ارتباط با مردم ي مميسوراخ موش قا
 است كه يادي زيي و پرروانه،گزافي راقياز طر

  .ديآ ي بر محي فرقه وقنيفقط از ا
 يها انون كليتشك«نوشتند، :  دروغنيششم

 دست ني از مهم تريكي دي را بايشورش
آوردها پس از هجرت بزرگ دانست كه 

 بخش را به طور خاص ي ارتش آزادياستراتژ
 در شهر ها ري ده اخكي ي هااميق! به بلوغ
  ».رساند

 ني  احيترج.  بزرگ نشانه نزدن استسنگ
 يامي خزعبالت  قنياست كه بدون شرح از ا

  .گذشت
 ي روشي پيفق هاا«:   دروغنيهفتم
 ي فراخ گشت و در تعادل قوااري بسنيمجاهد

 ييروي ني المللني و بيا  منطقهي اجتماعياسيس
  ي خلق محبوب شان براديقدرتمند و ام

  ».شكست دشمن شدند
 مي كني روشن را نظاره مي افق هاني اماهم

 درگذشت دسته دسته نم؛ي بيو همه با هم م
 هم يسالگ 60 كه به سن ضيافراد سالمند مر

 تن از  400 حدوديي رسند، فرار و جداينم
 پس از خروج از عراق، به بند ي ناراضياعضا
 هستند، يي كه خواهان جداي افرادري سادنيكش

 ي هااباني در بندرست كردن قلعه و زندا
 به خاطر ترس از ارتباط يخارج از شهر آلبان

 اري تمام عي مزدور،ي جامعه شهريبا انسان ها
 به ي فحاش،ي و غربي عربيعبر خط يبرا

 و قطع يني چسهيخبرنگاران و جداشدگان، دس
 يلي افراد جدا شده، به تعطيكردن مستمر

 در امورپناهندگان و اياريسيكشاندن شعبه كم
 به ي ندادن تلفن و امكان ارتباطگان،جداشد

 فرقه و اخراج سيافراد، گم و گور شدن رئ
ز  اي كمنهاي ا… قجر از فرانسه و ميمر

  . مربوطه استيدستاوردها و افق ها
 ي آورد، مي دروغ كه حناق نمميگفت

 هفت تا هفتاد دست آورد و يتوانستند به جا
  . سندي بنوگريالف گزاف د

الف در غربت هم به مانند دروغ قابل 
 و در خارج و در نزد ستي نيرياندازه گ

       ي به كي ها كيپناهندگان و  خارج
  است؟
  

  تحتي مطلبي پاره فرقه رجوتيدر سا
 فرقه با عنوان ي سالگ57عنوان مناسبت 

  .هجرت بزرگ درج شده است
 ي دستاوردهاها، ي گزارش فراق، رجوبه

 و يدر به  سال در40 را پس از شينداشته خو
.  خالصه كردندري در هفت محور زيمزدور

 ياري پرداختن بسيدرباره آن خرعبالت جا
است كه در قدم اول توجه شما را به آن هفت 

  :مي كني منكته جلب
 از دام نينوشتند مجاهد:  دروغنياول
 و يزي كه برنامه ري و قتل عامسهيدس

 به موقع ياري شده بود با هوشيسازمانده
 حداقل دانند ي و مميخوب است بدان. جستند

 دهه بود كه دولت عراق حكم اخراج كي
 سرخ و بي صلقي را امضا كرده و از طريرجو
 يو رجيبود ول به آنها ابالغ نموده ايساريكم

 از دست دادن ،ي وحشت از فروپاشليبه دل
 و به قول خودشان از ان،ياموال مسروقه از عراق

 با وقاحت و هنيدست دادن جوار خاك م
 ري دهه تاخكي رفتن از عراق يلجاجت برا

  .كردند
 نهياند با حفظ گنج نوشته:  دومدروغ

 كه هم مي گذاشتيدي جدياي پا به دنالت،يتشك
 كرد و هم كپارچهياومت و جنبش را ارتباط مق

راه ارتباط با مردم و جامعه گسترش و اوج 
  .افتي

 ي گفت زهدي دغل هم باني پاسخ ادر
 آن است با تي واقع،يبي باطل و عوامفراليخ
 و دي فرقه از هم پاشالتيها، تشك  خروجنياول

 و يمي قدي تن از اعضا400تا كنون حدود 
 به شاني پا كهني هماي و ختندي گراي ديجد

 جدا شدند و از شر ديخارج از عراق رس
 فرقه درون اي و افتندي نجات ي جهنمالتيتشك
 ادامه دار ي فروپاشرهي زنجني هستند و ايزندان
  .است

 هجرت چند نينوشتند در ا:  دروغ سوم
 گروه از عراق ني آخروري شهر19ماهه كه روز 

88  17  

 ايستگاه

 

 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

  

  

  

 

سپس طوماري در يك . مربوطه گرديدند
 سايت بين المللي معتبر و همچنين در سايت
انجمن نجات طراحي گرديد كه هزاران امضا 
كننده به صورت گسترده از اين حركت 
پيشتيباني كرده و خواهان محاكمه بين المللي 

اين موضوع هم . سران فرقه رجوي شدند
واكنش غيرمنطقي و عجوالنه و عصبي فرقه 

  .رجوي را به دنبال داشت
متعاقباً تعدادي از جداشدگان در خارج از 

ي مدارك مربوطه با ترجمه رسمي كشور تمام
به عالوه ليست شاكيان بعدي و اسامي هزاران 
نفري كه در حمايت از اين حركت امضا داده 
بودند را به دبيرخانه ديوان كيفري بين المللي 
الهه تسليم كردند كه بعد از بررسي اوليه 

در . جهت بررسي هاي بعدي به ثبت رسيد
وچكترين كمال تعجب فرقه رجوي آن زمان ك

واكنشي به اين موضوع نشان نداد چرا كه از 
احتمال برگزاري محاكمه بين المللي مسعود و 
مريم رجوي آنقدر وحشت كرده بود كه ياراي 

  .عكس العمل نداشت
سپس سيل شكايات به صورت صوتي، 
تصويري و نوشتاري از گوشه و كنار ايران به 
سمت انجمن نجات سرازير شد به طوري كه 

خاطر حجم ه نجات مجبور شد بسايت 

مطالب دريافتي بخش ويژه اي را به اين 
  .موضوع اختصاص دهد

سازمان مجاهدين خلق كه به نظر مي رسيد 
سياست سكوت و عدم واكنش را پيش گرفته 
است تاب نياورد و در سايت هاي رسمي خود 

  .به سوز و گداز خارج از منطق پرداخت
  :از دو حالت خارج نيست

ود رجوي فكر مي كند كه  يا مسع–
همچنان با خرمرد رندي خاص خودش در 
طول اين ساليان مي تواند با آسمان را به 
ريسمان بافتن از پاسخگويي به جناياتي كه در 
حق اعضاي فرقه خود و خانواده هاي آنان 

  .مرتكب شده است فرار نمايد
 يا كالً بر اثر ضربات مهلكي كه از زمان –

ام حسين و مسئول سقوط ولي نعمتش صد
مستقيمش ژنرال طاهر عبدالجليل حبوش 
رئيس استخبارات رژيم بعث عراق دريافت 
كرده مشاعرش را از دست داده و هذيان مي 

  .بافد
در هر صورت، خواستِ صدها نفري كه 
عمر و جواني خود را به پاي دروغ ها و نيرنگ 
هاي مسعود رجوي تلف كرده و از او آسيب 

د اين است كه او را پاي ميز هاي جدي ديده ان
  .محاكمه بين المللي ببينند كه خواهند ديد

  
 

از حدود سه سال قبل تعدادي از 
جداشدگان فرقه رجوي در داخل كشور كه در 
قرارگاه اشرف در عراق آسيب هاي جسمي و 
روحي شديدي را در يك تجربه مغزشويي و 

بس انفرادي برده داري نوين متحمل شده و ح
و شكنجه و اعدام ساختگي و حتي آزار و 
اذيت هاي جنسي را پشت سر گذاشته بودند 
در محاكم داخل كشور اقدام به شكايت عليه 

  .سران فرقه رجوي نمودند
به گزارش فراق به نقل از انجمن نجات 
مركز تهران، پروسه طوالني اين روند قضايي 

 جلسه 1399باألخره نتيجه داد و در اواخر سال 
دادگاه تشكيل شد و اظهارات شاكيان، شاهدان 
و مطلعين استماع گرديد و نهايتا در اوايل سال 
جاري حكم قطعي در دادگاه حقوقي و بين 
الملل تهران صادر شد و به اطالع طرف هاي 

اين روند قضايي و حكم . شكايت رسيد
صادره بازتاب گسترده اي در رسانه هاي بين 

داشت به طوري كه واكنش المللي و داخلي 
هيستريك و تهديد آميز شخص مسعود 

  .رجوي را برانگيخت
پس از آن بسياري از جداشدگان در داخل 
كشور كه از موضوع مطلع شده بودند شكايت 
نامه هاي جديدي تنظيم كرده و وارد پرونده 

  ها ديدن رجوي خواسته جداشده

  است پاي ميز محاكمه 
  

  

 

  عليانعاطفه ناد اااا

  

   سالگي57دروغ بزرگ فرقه رجوي همزمان با پز  7
  

 گيري نيست  قابل اندازهدروغ مانند الف در غربت
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 سال همچنان نتوانستند به 40زد و با گذشت 
   .صورت آشكار به جنايت شان اعتراف كنند
هاي  عامل نفوذي فرقه رجوي در طي سال

بعد از انقالب با تزوير و نفاق توانسته بود در 
بين مقامات دولتي نفوذ كند و به دستور عمل 
جنايت آميز انفجار دفتر نخست وزيري را 

مسعود كشميري در زمان شاه به  .انجام دهد
واسطه ابوالفضل دلنواز برادر زنش به عضويت 

ولي بعد از انقالب . دسازمان رجوي درآم
اي  جهت نفوذ در اگان هاي دولتي  چهره

اللهي به خود گرفت و تا زمان انفجار و  حزب
به شهادت رساندن رئيس جمهور و نخست 
وزير، ظاهرا  به سمت دبيري امنيت ملي و در 

  .باطن به جاسوسي و مزدوري اشتغال داشت
مسعود كشميري پس از آن عمل خائنانه به 

 مينو دلنواز از كشور گريخت و از همراه زنش
طريق عراق و تركيه و به داخل تشكيالت 

  .رجوي رفت
فرد درمانده و خيانتكار كه به واسطه اعمال 
خيانت كارانه اش انتظار ترفيع درجه و 

هاي خاص داشت با خواري و زبوني و  توجه
ترس از مرگ روزگار مي گذراند، و به مرور 

  .زمان سزاي جناياتش را ديد
بنا به گزارش جداشدگان از فرقه رجوي 
مسعود كشميري با نام مستعار باقر اميني راد در 

او به عنوان . بود» روابط«بخش هايي موسوم به 
رابط و پادو با عراقيان به كارهايي از قبيل بردن 
غذا و شستن ظرف هاي نگهبانان عراقي 

وي كم كم . اطراف كمپ اشتغال داشت
 تشكيالت پيدا كرد و در هاي بيشتري با زاويه
از عراق خارج و همراه با زنش به 1367سال 

  .يكي از كشورهاي اروپايي فرستاده شد
هايش  بعدها ظاهرا فرقه رجوي يكي از توله

با نام مستعار مجيد اميني راد را به عنوان 
گروگان به عراق باز مي گرداند تا مزدور 
 نامبرده نتواند دست از پا خطا كند و همچنان
تقاص اعمال سياهش را در تاريكي و در به 

  .دري چون اربابش پس بدهد
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 آقايان 1360بعد از ظهر هشتم شهريور
محمدعلي رجايي رئيس جمهور و محمدجواد 
باهنر نخست وزير وقت بر اثر انفجار بمب 
قدرتمندي كه در ساختمان نخست وزيري كار 

  . گذاشته شده بود به شهادت رسيدند
به گزارش فراق، عامل بمب گذاري و 

دت آنان نفوذي فرقه رجوي مسعود شها
پس از شهادت بزرگواران . كشميري بود

محمدعلي رجايي و باهنر، خبرگزاري فرانس 
اي  پرس اعالم كرد سازمان رجوي طي اطالعيه

مسئوليت انفجار دفتر نخست وزيري را بر 
عهده گرفته است ولي بالفاصله خبر توسط 

  .فرقه تكذيب شد
 دفتر سازمان گويا اطالعيه بدون هماهنگي

در لندن و با تعجيل خبرگزاري فرانسه انتشار 
يافته بود كه با توجه به بزرگي جنايت، عواقب 
حقوقي و بين المللي آن، بالفاصله از طرف 
.  دفتر مركزي فرقه در فرانسه، خبر تكذيب شد
اما قرائن و شواهد بسيار و اعتراف رذيالنه 
مسعود رجوي در ديدار با رئيس سازمان 

طالعات رژيم صدام حسين،  اثبات نمود كه ا
انفجار هفتم تير و هشت شهريور توسط عوامل 

  .نفوذي رجوي انجام شده است
رجوي جنايتكار در ديدارهاي محرمانه با 
سران دولت بعثي عراق به مسئوليت مستقيم 

 8 تير و  انفجار 7فرقه رجوي در عمليات 
ا رجوي در ديدار ب. شهريور اعتراف كرده بود

ژنرال حبوش رئيس سازمان امنيت صدام در 
 هنگامي كه به تبليغات رسانه هاي 1378سال 

غربي آن زمان عليه سازمان اشاره مي كند، 
ها و اطالع  سابقه روابط نزديك خود با غربي

مقامات ارشد آمريكا و فرانسه از دو عمليات 
: مذكور را يادآوري كرده و مي گويد

يد من در سال هاي گونه كه اطالع دار همان«
در آن سال ها .  در پاريس بودم1986 و 1981

دشمني اين گونه با ما نبود و به ما تروريست 
هر چند كاخ سفيد و كاخ اليزه مي . گفتند نمي

مي . با كاخ اليزه هم ارتباط داشتيم. دانستند
دانستند چه كسي حزب جمهوري را در ايران 
يه منفجر كرد و چه كسي و چرا عمليات عل

رئيس جمهوري و رئيس الوزراي ايران انجام 
آنها مي دانستند و خوب هم مي دانستند . داد

  ».ولي صفت تروريست هم به ما نزدند
فيلم اين مالقات و ساير ديدارهاي رجوي 
با مقامات امنيتي عراق و همكاري آنها با صدام 
به طور مخفيانه ضبط شده بود كه پس از 

رشيو هاي مراكز سقوط صدام و دسترسي به آ
اطالعاتي به خارج عراق منتقل و سپس منتشر 

همچنين در بيانيه رسمي آمريكا درباره  .شد
 منتشر 1373سازمان خشن رجوي كه در سال 

شد رسما مسئوليت فرقه در انفجار هشتم 
  .شهريور تصريح شده است

در انفجار هشت شهريور دو مرد وارسته و 
كه دو ماه بيشتر پاك با سابقه مبارزاتي درخشان 

از مسئوليت آنها نگذشته بود به همراه چند تن 
ديگر از اعضاي دولت به شهادت رسيدند؛ 
جنايت و خيانتي كه به قدري تنفرانگيز بود كه 
مهر ابدي باطل را بر پيشاني سياه فرقه رجوي 

   دار داغهاي  آه خانواده
  موسي دامرودي

 

خواهي مي كرد در آخر گفت كه حتي اگر 
گفت  فقط كالش داشتيم باز هم فرمانده كل مي

برويم يعني آگاهانه نيروها را به كشتارگاه 
  .فرستاد

نوبت بعدي هنگام حمله اول آمريكا و 
 بود 1370ل نيروهاي ائتالف عليه عراق در سا
در حالي كه . كه رجوي باز هم بزدالنه فرار كرد

تمامي نيروهاي فرقه  در عراق حضور داشتند، 
به ادعاي مريم قجر كه بعدها در يكي از 
نشست هاي دروني فرقه گفته بود، رجوي و 
مريم قجر براي در امان ماندن از خطر 

ها، به كشور اردن رفته بودند و كليه  بمباران
ا در عراق ول كردند و بعد از اتمام نيروها ر

فرار بعدي هنگام  .جنگ به عراق بازگشتند
حمله دوم آمريكا به عراق اتفاق افتاد كه طي آن 
رجوي و مريم قجر به اعضاء گفته بودند بايد 
بايستيم و در جلوي صف هم مريم قجر 
خواهد بود اما بعدها معلوم شد كه مريم قجر 

رانسه گريخته بود و چند هفته قبل از جنگ به ف
  .حتي صبر نكرد تا جنگ شروع شود

رجوي هم به يك مكان نامعلوم گريخت و 
هنوز كه هنوز است از ترس جانش جرات 

 20يعني نزديك . ندارد خودش را علني كند
اين در حالي . سال است كه مخفي شده است

بود كه تعداد زيادي از اعضاي فرقه زير بمباران 
معلول و يا مجروح شدند و آمريكايي ها كشته، 

بعداز سقوط اشرف ما متوجه شديم كه چه پناه 
گاهي براي خودش در اشرف ساخته است كه 

بله اين است معني شعار . ما خبر نداشتيم
اي بي طبقه توحيدي و پرداخت قيمت  جامعه

  از باالي سازمان است؟
پس از سقوط صدام، رجوي در حالي كه 

جرات دادن يك در مخفيگاه امن بود و حتي 
پيام تصويري و بعدها حتي جرات دادن پيام 
صوتي را هم نداشت، به اعضاي نگون بختِ 
باقيمانده در قرارگاه جهنمي اشرف مي گفت 

  .با ارتش و نيروهاي عراقي درگير شوند
رجوي براي تحريك اعضاي فرقه 

» بيا بيا«مجاهدين خلق به آنها مي گفت شعار، 
به اين . گيري بشوندبدهند و با عراقي ها در

ترتيب در شرايطي كه هيچ تهديدي متوجه 
خودش نبود، باعث مرگ، و مجروح شدن 
صدها تن از اعضاي نگون بخت و گرفتار در 

 نفر در 100يك نمونه آن نگه داشتن . فرقه شد
قرارگاه اشرف به بهانه حفاظت از اموال و 
نفرستادن آنها به كمپ ليبرتي بود كه در نهايت 

  . تن از آنها را به كام مرگ فرستاد50ز بيش ا
مسبب اصلي چند كشتار در اشرف توسط 
نيروهاي عراقي خود شخص رجوي مي باشد 
چرا كه قابل پيشگيري بود ولي جان انسانها 

  .براي رجوي ارزشي نداشت
رجوي ساليان طوالني است كه بهترين 
امكانات را براي حفظ جان خود به كار گرفته 

م براي آن كه خطري متوجه او است اما باز ه
نباشد، هرگاه كمترين خطري را براي جانش 
احساس نمود اقدام به فرار كرد و نيروهايش را 

  .تنها گذاشت
و حاال همين خون ها و آه خانواده هاي 
داغ دار است كه بنيان و ريشه اين فرقه را 

  .سوزاند مي
  

مسعود رجوي ويژگي هاي پليد و منفي 
شك يكي از مهمترين  اما بيزيادي دارد 

  .هاي او بزدلي است ويژگي
به گزارش فراق، او همواره از خطر فرار 
كرده در حالي كه براي ديگران نسخه مقاومت 

او مي گفت پرداخت بها از رده باال . مي پيچد
به پائين است ولي خودش را هميشه از خطر 
دور نگه داشته است و سر بزنگاه غيبش 

  .شد مي
 و در حالي كه به 1360داد ماه اوايل مر

تصميم رجوي يك ماه بود كه فرقه مجاهدين 
وارد جنگ مسلحانه رسمي با جمهوري 
اسالمي شده بودند، رجوي براي جان به در 
بردن، به فرانسه گريخت تا خطري متوجه او 

اين در حالي بود كه تعداد زيادي از . نباشد
هواداران مجاهدين به دليل اينكه رهبران 

ازمان آنها را از قصد خود براي جنگ س
          مسلحانه آگاه نكرده بودند درگير شده

  .بودند
البته اين اولين بار نبود كه رجوي از مرگ 

بنابر آنچه در برگ هاي بازجويي . فرار مي كرد
رجوي در زندان شاه موجود است و آنچه 
برخي از مقامات امنيتي رژيم شاه و من جمله 

بعدها افشا ) از مسئولين ساواك (پرويز ثابتي
كردند، رجوي بعد از دستگيري شروع به 
همكاري با ساواك نمود و در نتيجه جان خود 

اين در حالي بود . را از خطر مرگ نجات داد
        كه بقيه رهبران سازمان محكوم به اعدام

گفت  او با وقاحت تمام در نشستها مي . شدند
گفتند كه ما شهيد  كه بنيانگذاران به من مي

ماني و اين راه را ادامه  شويم و تو زنده مي مي
مي دهي و بسا در مدار باالتري از ما قرار 

گيري و اين طوري خيانت خودش را  مي
و در جاي ديگري كه رجوي  .توجيه مي كرد

خودش در جاي امن بود اما نيروهايش را به 
كشتارگاه فرستاد عمليات موسوم به فروغ 

خود رجوي در نشست توجيهي . بودجاويدان 
اين عمليات و در حالي كه از نيروها نظر 

  دستان كثيف فرقه رجوي
   به خون عزيزان مردم ايران آغشته است
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ضربه همايش پنج روزه انجمن نجات كه 
شد آنقدر براي  برگزار 1400 مرداد 20 تا 16از 

سازمان مجاهدين خلق سنگين بود كه از يك 
طرف اين فرقه را وادار به سكوت مطلق در 
اين مورد نمود و از طرف ديگر مجبور شد تا 
دروازه هاي مقر فرقه اي اين سازمان را بعد از 
ساليان به روي خبرنگاران رسانه هاي منتخب 

  .و حامي خود باز نمايد
به گزارش فراق به نقل از انجمن نجات، 
اخيراً گزارشگر و تصوير بردار هفته نامه 
ساندي تايمز انگلستان اجازه يافتند وارد 
اردوگاه فرقه اي مجاهدين خلق شده و 
گزارشي تبليغي همراه با فيلم از آنان در سايت 

 2021 اوت 22اين هفته نامه به تاريخ يكشنبه 
  .درج نمايند

ن گزارش تماماً تبليغي براي اما در همي
مجاهدين خلق كه عمدتاً منعكس كننده 
نظرات آنان است نكاتي به ناچار درج شده كه 
براي ناظران آگاه قابل تأمل مي باشد، از جمله 
اين كه افراد بسيار كمي از خارج اردوگاه 
مجاهدين خلق توانسته اند وارد اين اردوگاه 

از نظر «: در اين گزارش آمده است .شوند
طرفدارانش، اين گروه، دولت در انتظار است و 
آماده مي باشد تا در زمان فروپاشي نظام فعلي 

ديگران اما اين . ايران، قدرت را به دست بگيرد
سازمان را فرقه اي عجيب و منزوي مي دانند 
كه توسط يك متعصب رهبري مي شود و هيچ 
شانسي براي جايگزيني تئوكراسي بي رحمي 

 بر 1979مان سقوط شاه ايران در سال كه از ز
  ».كشور حاكم است، ندارد

گزارشگر ابتدا به شرح دروازه ورودي 
اردوگاه مجاهدين خلق و ميزان باالي بازرسي 

گذرنامه او و ساك هايش . و كنترل مي پردازد
به دقت بازرسي شده و از ورود خودرويش 
. به داخل اردوگاه ممانعت به عمل مي آيد

زرگي پرچم ها و تصاوير در گوشه و تعداد و ب
به او گفته شده . كنار نظر وي را جلب مي كند

است كه وي اولين ژورناليست انگليسي است 
كه توانسته است وارد اردوگاه مجاهدين خلق 
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مجاهدين خلق مجبورند تسليم نشست هاي 
شبانه انتقاد از خود شوند و خصوصي ترين 

او . افكار جنسي خود را اعتراف نمايند
  ».اردوگاه يك زندان است«: گويد مي

  انا به مديريتكافه اي در تير
  حسن حيراني

 62فرزين هاشمي، : گزارش ادامه مي دهد
ساله، رئيس كميته روابط خارجي سازمان 
مجاهدين خلق، مي گويد ادعاهاي جلسات 
انتقاد از خود دروغ محض و بخشي از روايتي 
است كه توسط ايران تبليغ مي شود تا عليه 
مجاهدين خلق به عنوان يك فرقه منزوي سياه 

هاشمي مي گويد حيراني به عنوان .  كندنمايي
  .عامل نفوذ ايران از گروه اخراج شد

وقتي فرزين هاشمي، يك مقام مسئول در 
سازمان مجاهدين خلق، وجود جلسات 
عمليات جاري و غسل را از اساس انكار كرده 
و ساخته و پرداخته ايران معرفي مي كند كه 
صدها و صدها نفر از جمله خود فرزين در 

 نشست ها طي ساليان سال شركت اين
اند، معلوم است كه اين سازمان چقدر در  كرده

مواضع خود صادق است و چگونه رياكارانه 
واقعاً كه . همه چيز را به ايران مصادره مي كند

مردم ايران برازنده ترين صفت را در خصوص 
  »منافقين«: اين فرقه به كار مي برند

گزارش تبليغي مجاهدين خلق حاوي 
اين گزارش عنوان . نكات ديگري هم هست

از ديگر منتقدان مي توان به ديده بان «: مي دارد
 2005حقوق بشر اشاره كرد كه در سال 

و معماي ذهن گزارشگر اين است كه اين 
تعداد افراد مسن از يك اردوگاه در آلباني 

  .چگونه مي خواهند اين كار را انجام دهند
افراد مسن در اردوگاه فرقه رجوي در 

  آلباني
گزارشگر توضيح مي دهد ناهار كه مرغ و 

افرادي بسيار مسن سرو ساالد است توسط 
نظر او در چند جا اين است كه . شود مي

روزگار مجاهدين خلق پايان يافته و آنان پا به 
سنين كهولت گذاشته اند و براي تهران ديگر 

  .تهديدي جدي به حساب نمي آيند
در خصوص ميتينگ هاي پر زرق و برق 
مجاهدين خلق كه اخيراً به صورت آنالين 

ت به ميان مي آيد و انجام مي گيرد صحب
حمايت برخي سياستمداران سابق آمريكايي و 

گزارشگر . اروپايي به رخ كشيده مي شود
مجبور است اعالم نمايد كه آنان مواضع 

هاي غربي را بيان نمي كنند و اين  دولت
ها هرگز به دنبال سرنگوني حكومت  دولت

  .تهران و حمايت از مجاهدين خلق نيستند
 هاي بي دريغ رژيم موضوع مالي و كمك

سعودي مطرح مي شود كه قبادي آن را رد 
ميزان هزينه هاي سرسام آور مجاهدين . كند مي

موضوع . خلق معماي ذهن گزارشگر است
ارتش سايبري و مزرعه ترول مجاهدين خلق 

البته . به ميان مي آيد كه آن هم انكار مي گردد
اشاره اي به مسدود شدن صدها حساب 

ن خلق در آلباني توسط كاربري مجاهدي
هاي معتبر اجتماعي كه انعكاس  شبكه
اي در رسانه هاي بين المللي داشته  گسترده

  .شود است نمي
  ارتش سايبري فرقه رجوي در آلباني

گزارشگر مربوطه مجبور است براي اين كه 
گزارش وي تماماً تبليغي و يك جانبه به نظر 
ين نيايد به سراغ نجات يافتگان سازمان مجاهد

براي «: او مي نويسد. خلق در آلباني نيز برود
كسب اطالعات بيشتر از منتقدان گروه، از 

 42اي در تيرانا به مديريت حسن حيراني  كافه
ساله ديدن مي كنم، يكي از چندين عضو سابق 

مقامات اردوگاه در مورد - مجاهدين خلق 
 - تعداد دقيق آن ها مبهم صحبت مي كنند

 را ترك كرده و خانه است كه مجاهدين خلق
اين . خود را در پايتخت آلباني برپا نموده اند

جداشده خود شكايت مي كند كه جنگجويان 
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   به جهت خنثي سازي همايش خانواده ها بودليغي نشريه لندني از مقر مجاهدين خلق در آلبانيگزارش تب

  هاي انجمن نجات   خانوادهضربهبازتاب 
   ابراهيم خدابنده اااا

  

البته او سؤال نكرده است كه . در آلباني شود
چرا ورود خبرنگاران به اين مقر اينقدر دشوار 

 داريم كه در گذشته چه به ياد. و محدود است
برخوردي با خبرنگاراني كه به اين مقر مراجعه 
داشته اند، خصوصاً خبرنگار شبكه تلويزيوني 

  . انگلستان، شده است4كانال 
چرا ورود خبرنگاران به مقر مجاهدين 

  اينقدر دشوار و محدود است؟
 نفر ذكر 2800تعداد تقريبي ساكنان اردوگاه 

زارشگر مدعي جالب است كه گ. شده است
است كه اين افراد آن قدر متعصب و به مريم 
رجوي وفادار و وابسته هستند كه زندگي 
خانوادگي را كنار گذاشته و تجرد دائم را تا 

گزارشگر اگر يك . زمان پيروزي پذيرفته اند
قدم جلوتر مي رفت به فرقه اي بودن مناسبات 
مجاهدين خلق و نوع رابطه اي كه پيروان اين 

  .ان با رهبري دارند پي مي بردسازم
اطالعات به دست آمده حاكي است كه 
اين مقاله با توجه به دادگاه جاري در استكهلم 

قبالً هم در خصوص (و با پرداخت پول كالن 
تهيه ) اين نشريه و اين تيم سابقه داشته است

شده اما جالب است كه حتي وقتي مجاهدين 
كنند باز خلق مي خواهند با صرف هزينه تبليغ 
كاش اين . هم به نوعي ماهيتشان رو مي شود

نشريه و اين تيم گزارشگر حداقل براي آبروي 
خودشان هم كه شده اشاره اي به حامي بيش 
  .از دو دهه اين فرقه يعني صدام حسين مي كرد

ها بود كه نه از مقر خود  مريم رجوي سال
بيرون مي آمد و نه كسي را به مقر خود راه 

رسي كه اين روزها بر مجاهدين خلق ت. داد مي
و رهبري آن مستولي شده اين است كه 
احساس مي كنند دارند از صحنه حذف مي 

اين ترس، خودش را به شكل سكوت . شوند
در قبال همايش خانواده ها و همچنين بازكردن 

  .دروازه اردوگاه فرقه در آلباني نشان مي دهد
ما مقاله در كل حائز اهميت چنداني نيست ا

قطعاً فرقه رجوي بخش هايي از آن را به 
صورت تبليغي مورد استفاده قرار مي دهد تا باز 

اما . ديده شود و بلكه مجدداً پسنديده شود

جالب است كه حتي وقتي مي خواهند تبليغ 
هم بكنند نمي توانند حداقل چند نكته در مورد 
  .فرقه اي بودن اين سازمان در آن اضافه ننمايند

معتقدند كه اجازه ورود خبرنگار به ناظران 
داخل اردوگاه فرقه رجوي و خصوصاً 
مصاحبه اش با مريم رجوي صرفاً به خاطر 
دادگاه جاري در سوئد است كه سازمان 
مجاهدين خلق نتوانسته است استفاده تبليغي 
الزم را از آن به عمل آورد و ابتكار عمل را در 

  .آن به دست بگيرد
گويد كه شاهين گزارشگر مربوطه مي 

 40 ساله با كت و شلوار در گرماي 59قبادي 
او اولين بار شاهين . درجه به استقبال او مي رود

 سال پيش همراه با حسين عابديني در 25را 
هفته نامه ساندي . لندن مالقات كرده است

تايمز كه آشكارا طرفدار صهيونيسم است از 
نزديك ترين رسانه ها به مجاهدين خلق به 

ار مي رود كه در ضديت با ايران و ايراني شم
تنها . طي اين ساليان هرگز كوتاهي نكرده است

 ساله كه همه جوره 25فردي با سابقه دوستي 
امتحان خود را پس داده است اجازه ورود به 
 اردوگاه فرقه اي مجاهدين خلق را پيدا 

  .كند مي
جالب است كه قبادي اصرار دارد مسعود 

و نشاني از وي وجود ندارد رجوي كه هيچ رد 
هنوز زنده است اما به داليل امنيتي از انظار 

آيا او در «سؤال گزارشگر كه . پنهان مي باشد
بي پاسخ باقي مي ماند و » اين اردوگاه است؟

قطعاً . معما در ذهن وي همچنان باقي است
براي اين گزارشگر داليل امنيتي در آلباني براي 

ر مقاومت ايران مخفي شدن به اصطالح رهب
  .مفهوم نيست

سپس گزارشگر با سه نفر ملبس به كت و 
شلوار تيره و كراوات ديدار مي كند او با حميد 

 سالگي مدرسه را رها كرده و 16 ساله كه از 55
 ساله 64به مجاهدين خلق پيوسته است، رامين 

 ساله مسئول روابط 65و سپس محمد محدثين 
وي . مي نمايدبين الملل مجاهدين خلق گفتگو 

از سرنگون كردن جمهوري اسالمي مي گويد 

گزارشي را منتشر نمود كه مدعي بود مجاهدين 
خلق برخي از اعضايشان را برخالف ميل خود 
در اردوگاه سابق خود در عراق نگه داشته 

سرهنگ پليس نظامي اما ديويد فيليپس، . است
 – 2004اياالت متحده مسئول اردوگاه در سال 

 در –بعد از بازرسي هاي متعددي كه انجام داد 
 هيچ …هيچ وقت : نامه اي به كنگره نوشت

  ».مدرك موثقي براي اثبات ادعاها پيدا نكرديم
الزم به ذكر است كه ديدبان حقوق بشر 
گزارش خود را بر اساس شهادت تعداد زيادي 

ز كساني كه پادگان اشرف در عراق و جنايت ا
عليه بشريت، از جمله شكنجه هاي 
سيستماتيك و گسترده كه بعضا منجر به مرگ 

اند،  شده است را شخصا تجربه يا مشاهده كرده
  .تنظيم گرديده است

گزارشگر در مدت اقامت خود مصاحبه اي 
هم با مريم رجوي دارد كه از عجايب اين 

مان توهمات گذشته را تكرار او ه. ساليان است
مي كند و هر انتقادي را به توطئه ايران ربط مي 
  .دهد و هيچ حرف جديدي براي گفتن ندارد

دروغ شاخدار مريم رجوي در آلباني در 
اين مصاحبه آن است كه مي گويد مقيم پاريس 
مي باشد و شوهرش مسعود رجوي اين 

 ميالدي در پاريس 80سازمان را در اوايل دهه 
  .بنيانگذاري كرده است

بعد از مطالعه ي گزارش مذكور، اين 
  :سؤاالت پيش مي آيد كه

اوالً چرا مجاهدين خلق اين قدر دروغ مي 
گويند، آن هم در خصوص مطالبي كه شاهدان 
عيني آن اعضاي سابق سازمان هستند و بارها و 
بارها ماهيت ضدبشري فرقه رجوي را برمال 

  .كرده اند
م رجوي در اين مقطع مايل به ثانياً چرا مري

پذيرش خبرنگار در مقر فرقه اي خود و انجام 
مصاحبه شده است؟ آيا اين موضوع ربطي به 
ترس از بسيج خانواده ها و مطرح شدن 
جنايت عليه بشريت توسط آنان و همچنين 
ناديده گرفته شدن در دادگاه استكهلم كه 
رجوي براي آن كيسه هاي گشادي دوخته بود 

  د؟ندار
ثالثا چرا سازمان مجاهدين خلق در چنان 
ورطه اي غوطه ور است كه حتي گزارشات 
تبليغي سراسر دروغش هم نمي تواند مشكلي 

  از مشكالت بي شمارش را رفع نمايد؟
  

 نمايي از ورودي مقر اشرف در آلباني   اااا
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ضربه همايش پنج روزه انجمن نجات كه 
شد آنقدر براي  برگزار 1400 مرداد 20 تا 16از 

سازمان مجاهدين خلق سنگين بود كه از يك 
طرف اين فرقه را وادار به سكوت مطلق در 
اين مورد نمود و از طرف ديگر مجبور شد تا 
دروازه هاي مقر فرقه اي اين سازمان را بعد از 
ساليان به روي خبرنگاران رسانه هاي منتخب 

  .و حامي خود باز نمايد
به گزارش فراق به نقل از انجمن نجات، 
اخيراً گزارشگر و تصوير بردار هفته نامه 
ساندي تايمز انگلستان اجازه يافتند وارد 
اردوگاه فرقه اي مجاهدين خلق شده و 
گزارشي تبليغي همراه با فيلم از آنان در سايت 

 2021 اوت 22اين هفته نامه به تاريخ يكشنبه 
  .درج نمايند

ن گزارش تماماً تبليغي براي اما در همي
مجاهدين خلق كه عمدتاً منعكس كننده 
نظرات آنان است نكاتي به ناچار درج شده كه 
براي ناظران آگاه قابل تأمل مي باشد، از جمله 
اين كه افراد بسيار كمي از خارج اردوگاه 
مجاهدين خلق توانسته اند وارد اين اردوگاه 

از نظر «: در اين گزارش آمده است .شوند
طرفدارانش، اين گروه، دولت در انتظار است و 
آماده مي باشد تا در زمان فروپاشي نظام فعلي 

ديگران اما اين . ايران، قدرت را به دست بگيرد
سازمان را فرقه اي عجيب و منزوي مي دانند 
كه توسط يك متعصب رهبري مي شود و هيچ 
شانسي براي جايگزيني تئوكراسي بي رحمي 

 بر 1979مان سقوط شاه ايران در سال كه از ز
  ».كشور حاكم است، ندارد

گزارشگر ابتدا به شرح دروازه ورودي 
اردوگاه مجاهدين خلق و ميزان باالي بازرسي 

گذرنامه او و ساك هايش . و كنترل مي پردازد
به دقت بازرسي شده و از ورود خودرويش 
. به داخل اردوگاه ممانعت به عمل مي آيد

زرگي پرچم ها و تصاوير در گوشه و تعداد و ب
به او گفته شده . كنار نظر وي را جلب مي كند

است كه وي اولين ژورناليست انگليسي است 
كه توانسته است وارد اردوگاه مجاهدين خلق 
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مجاهدين خلق مجبورند تسليم نشست هاي 
شبانه انتقاد از خود شوند و خصوصي ترين 

او . افكار جنسي خود را اعتراف نمايند
  ».اردوگاه يك زندان است«: گويد مي

  انا به مديريتكافه اي در تير
  حسن حيراني

 62فرزين هاشمي، : گزارش ادامه مي دهد
ساله، رئيس كميته روابط خارجي سازمان 
مجاهدين خلق، مي گويد ادعاهاي جلسات 
انتقاد از خود دروغ محض و بخشي از روايتي 
است كه توسط ايران تبليغ مي شود تا عليه 
مجاهدين خلق به عنوان يك فرقه منزوي سياه 

هاشمي مي گويد حيراني به عنوان .  كندنمايي
  .عامل نفوذ ايران از گروه اخراج شد

وقتي فرزين هاشمي، يك مقام مسئول در 
سازمان مجاهدين خلق، وجود جلسات 
عمليات جاري و غسل را از اساس انكار كرده 
و ساخته و پرداخته ايران معرفي مي كند كه 
صدها و صدها نفر از جمله خود فرزين در 

 نشست ها طي ساليان سال شركت اين
اند، معلوم است كه اين سازمان چقدر در  كرده

مواضع خود صادق است و چگونه رياكارانه 
واقعاً كه . همه چيز را به ايران مصادره مي كند

مردم ايران برازنده ترين صفت را در خصوص 
  »منافقين«: اين فرقه به كار مي برند

گزارش تبليغي مجاهدين خلق حاوي 
اين گزارش عنوان . نكات ديگري هم هست

از ديگر منتقدان مي توان به ديده بان «: مي دارد
 2005حقوق بشر اشاره كرد كه در سال 

و معماي ذهن گزارشگر اين است كه اين 
تعداد افراد مسن از يك اردوگاه در آلباني 

  .چگونه مي خواهند اين كار را انجام دهند
افراد مسن در اردوگاه فرقه رجوي در 

  آلباني
گزارشگر توضيح مي دهد ناهار كه مرغ و 

افرادي بسيار مسن سرو ساالد است توسط 
نظر او در چند جا اين است كه . شود مي

روزگار مجاهدين خلق پايان يافته و آنان پا به 
سنين كهولت گذاشته اند و براي تهران ديگر 

  .تهديدي جدي به حساب نمي آيند
در خصوص ميتينگ هاي پر زرق و برق 
مجاهدين خلق كه اخيراً به صورت آنالين 

ت به ميان مي آيد و انجام مي گيرد صحب
حمايت برخي سياستمداران سابق آمريكايي و 

گزارشگر . اروپايي به رخ كشيده مي شود
مجبور است اعالم نمايد كه آنان مواضع 

هاي غربي را بيان نمي كنند و اين  دولت
ها هرگز به دنبال سرنگوني حكومت  دولت

  .تهران و حمايت از مجاهدين خلق نيستند
 هاي بي دريغ رژيم موضوع مالي و كمك

سعودي مطرح مي شود كه قبادي آن را رد 
ميزان هزينه هاي سرسام آور مجاهدين . كند مي

موضوع . خلق معماي ذهن گزارشگر است
ارتش سايبري و مزرعه ترول مجاهدين خلق 

البته . به ميان مي آيد كه آن هم انكار مي گردد
اشاره اي به مسدود شدن صدها حساب 

ن خلق در آلباني توسط كاربري مجاهدي
هاي معتبر اجتماعي كه انعكاس  شبكه
اي در رسانه هاي بين المللي داشته  گسترده

  .شود است نمي
  ارتش سايبري فرقه رجوي در آلباني

گزارشگر مربوطه مجبور است براي اين كه 
گزارش وي تماماً تبليغي و يك جانبه به نظر 
ين نيايد به سراغ نجات يافتگان سازمان مجاهد

براي «: او مي نويسد. خلق در آلباني نيز برود
كسب اطالعات بيشتر از منتقدان گروه، از 

 42اي در تيرانا به مديريت حسن حيراني  كافه
ساله ديدن مي كنم، يكي از چندين عضو سابق 

مقامات اردوگاه در مورد - مجاهدين خلق 
 - تعداد دقيق آن ها مبهم صحبت مي كنند

 را ترك كرده و خانه است كه مجاهدين خلق
اين . خود را در پايتخت آلباني برپا نموده اند

جداشده خود شكايت مي كند كه جنگجويان 
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   به جهت خنثي سازي همايش خانواده ها بودليغي نشريه لندني از مقر مجاهدين خلق در آلبانيگزارش تب

  هاي انجمن نجات   خانوادهضربهبازتاب 
   ابراهيم خدابنده اااا

  

البته او سؤال نكرده است كه . در آلباني شود
چرا ورود خبرنگاران به اين مقر اينقدر دشوار 

 داريم كه در گذشته چه به ياد. و محدود است
برخوردي با خبرنگاراني كه به اين مقر مراجعه 
داشته اند، خصوصاً خبرنگار شبكه تلويزيوني 

  . انگلستان، شده است4كانال 
چرا ورود خبرنگاران به مقر مجاهدين 

  اينقدر دشوار و محدود است؟
 نفر ذكر 2800تعداد تقريبي ساكنان اردوگاه 

زارشگر مدعي جالب است كه گ. شده است
است كه اين افراد آن قدر متعصب و به مريم 
رجوي وفادار و وابسته هستند كه زندگي 
خانوادگي را كنار گذاشته و تجرد دائم را تا 

گزارشگر اگر يك . زمان پيروزي پذيرفته اند
قدم جلوتر مي رفت به فرقه اي بودن مناسبات 
مجاهدين خلق و نوع رابطه اي كه پيروان اين 

  .ان با رهبري دارند پي مي بردسازم
اطالعات به دست آمده حاكي است كه 
اين مقاله با توجه به دادگاه جاري در استكهلم 

قبالً هم در خصوص (و با پرداخت پول كالن 
تهيه ) اين نشريه و اين تيم سابقه داشته است

شده اما جالب است كه حتي وقتي مجاهدين 
كنند باز خلق مي خواهند با صرف هزينه تبليغ 
كاش اين . هم به نوعي ماهيتشان رو مي شود

نشريه و اين تيم گزارشگر حداقل براي آبروي 
خودشان هم كه شده اشاره اي به حامي بيش 
  .از دو دهه اين فرقه يعني صدام حسين مي كرد

ها بود كه نه از مقر خود  مريم رجوي سال
بيرون مي آمد و نه كسي را به مقر خود راه 

رسي كه اين روزها بر مجاهدين خلق ت. داد مي
و رهبري آن مستولي شده اين است كه 
احساس مي كنند دارند از صحنه حذف مي 

اين ترس، خودش را به شكل سكوت . شوند
در قبال همايش خانواده ها و همچنين بازكردن 

  .دروازه اردوگاه فرقه در آلباني نشان مي دهد
ما مقاله در كل حائز اهميت چنداني نيست ا

قطعاً فرقه رجوي بخش هايي از آن را به 
صورت تبليغي مورد استفاده قرار مي دهد تا باز 

اما . ديده شود و بلكه مجدداً پسنديده شود

جالب است كه حتي وقتي مي خواهند تبليغ 
هم بكنند نمي توانند حداقل چند نكته در مورد 
  .فرقه اي بودن اين سازمان در آن اضافه ننمايند

معتقدند كه اجازه ورود خبرنگار به ناظران 
داخل اردوگاه فرقه رجوي و خصوصاً 
مصاحبه اش با مريم رجوي صرفاً به خاطر 
دادگاه جاري در سوئد است كه سازمان 
مجاهدين خلق نتوانسته است استفاده تبليغي 
الزم را از آن به عمل آورد و ابتكار عمل را در 

  .آن به دست بگيرد
گويد كه شاهين گزارشگر مربوطه مي 

 40 ساله با كت و شلوار در گرماي 59قبادي 
او اولين بار شاهين . درجه به استقبال او مي رود

 سال پيش همراه با حسين عابديني در 25را 
هفته نامه ساندي . لندن مالقات كرده است

تايمز كه آشكارا طرفدار صهيونيسم است از 
نزديك ترين رسانه ها به مجاهدين خلق به 

ار مي رود كه در ضديت با ايران و ايراني شم
تنها . طي اين ساليان هرگز كوتاهي نكرده است

 ساله كه همه جوره 25فردي با سابقه دوستي 
امتحان خود را پس داده است اجازه ورود به 
 اردوگاه فرقه اي مجاهدين خلق را پيدا 

  .كند مي
جالب است كه قبادي اصرار دارد مسعود 

و نشاني از وي وجود ندارد رجوي كه هيچ رد 
هنوز زنده است اما به داليل امنيتي از انظار 

آيا او در «سؤال گزارشگر كه . پنهان مي باشد
بي پاسخ باقي مي ماند و » اين اردوگاه است؟

قطعاً . معما در ذهن وي همچنان باقي است
براي اين گزارشگر داليل امنيتي در آلباني براي 

ر مقاومت ايران مخفي شدن به اصطالح رهب
  .مفهوم نيست

سپس گزارشگر با سه نفر ملبس به كت و 
شلوار تيره و كراوات ديدار مي كند او با حميد 

 سالگي مدرسه را رها كرده و 16 ساله كه از 55
 ساله 64به مجاهدين خلق پيوسته است، رامين 

 ساله مسئول روابط 65و سپس محمد محدثين 
وي . مي نمايدبين الملل مجاهدين خلق گفتگو 

از سرنگون كردن جمهوري اسالمي مي گويد 

گزارشي را منتشر نمود كه مدعي بود مجاهدين 
خلق برخي از اعضايشان را برخالف ميل خود 
در اردوگاه سابق خود در عراق نگه داشته 

سرهنگ پليس نظامي اما ديويد فيليپس، . است
 – 2004اياالت متحده مسئول اردوگاه در سال 

 در –بعد از بازرسي هاي متعددي كه انجام داد 
 هيچ …هيچ وقت : نامه اي به كنگره نوشت

  ».مدرك موثقي براي اثبات ادعاها پيدا نكرديم
الزم به ذكر است كه ديدبان حقوق بشر 
گزارش خود را بر اساس شهادت تعداد زيادي 

ز كساني كه پادگان اشرف در عراق و جنايت ا
عليه بشريت، از جمله شكنجه هاي 
سيستماتيك و گسترده كه بعضا منجر به مرگ 

اند،  شده است را شخصا تجربه يا مشاهده كرده
  .تنظيم گرديده است

گزارشگر در مدت اقامت خود مصاحبه اي 
هم با مريم رجوي دارد كه از عجايب اين 

مان توهمات گذشته را تكرار او ه. ساليان است
مي كند و هر انتقادي را به توطئه ايران ربط مي 
  .دهد و هيچ حرف جديدي براي گفتن ندارد

دروغ شاخدار مريم رجوي در آلباني در 
اين مصاحبه آن است كه مي گويد مقيم پاريس 
مي باشد و شوهرش مسعود رجوي اين 

 ميالدي در پاريس 80سازمان را در اوايل دهه 
  .بنيانگذاري كرده است

بعد از مطالعه ي گزارش مذكور، اين 
  :سؤاالت پيش مي آيد كه

اوالً چرا مجاهدين خلق اين قدر دروغ مي 
گويند، آن هم در خصوص مطالبي كه شاهدان 
عيني آن اعضاي سابق سازمان هستند و بارها و 
بارها ماهيت ضدبشري فرقه رجوي را برمال 

  .كرده اند
م رجوي در اين مقطع مايل به ثانياً چرا مري

پذيرش خبرنگار در مقر فرقه اي خود و انجام 
مصاحبه شده است؟ آيا اين موضوع ربطي به 
ترس از بسيج خانواده ها و مطرح شدن 
جنايت عليه بشريت توسط آنان و همچنين 
ناديده گرفته شدن در دادگاه استكهلم كه 
رجوي براي آن كيسه هاي گشادي دوخته بود 

  د؟ندار
ثالثا چرا سازمان مجاهدين خلق در چنان 
ورطه اي غوطه ور است كه حتي گزارشات 
تبليغي سراسر دروغش هم نمي تواند مشكلي 

  از مشكالت بي شمارش را رفع نمايد؟
  

 نمايي از ورودي مقر اشرف در آلباني   اااا
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 سال همچنان نتوانستند به 40زد و با گذشت 
   .صورت آشكار به جنايت شان اعتراف كنند
هاي  عامل نفوذي فرقه رجوي در طي سال

بعد از انقالب با تزوير و نفاق توانسته بود در 
بين مقامات دولتي نفوذ كند و به دستور عمل 
جنايت آميز انفجار دفتر نخست وزيري را 

مسعود كشميري در زمان شاه به  .انجام دهد
واسطه ابوالفضل دلنواز برادر زنش به عضويت 

ولي بعد از انقالب . دسازمان رجوي درآم
اي  جهت نفوذ در اگان هاي دولتي  چهره

اللهي به خود گرفت و تا زمان انفجار و  حزب
به شهادت رساندن رئيس جمهور و نخست 
وزير، ظاهرا  به سمت دبيري امنيت ملي و در 

  .باطن به جاسوسي و مزدوري اشتغال داشت
مسعود كشميري پس از آن عمل خائنانه به 

 مينو دلنواز از كشور گريخت و از همراه زنش
طريق عراق و تركيه و به داخل تشكيالت 

  .رجوي رفت
فرد درمانده و خيانتكار كه به واسطه اعمال 
خيانت كارانه اش انتظار ترفيع درجه و 

هاي خاص داشت با خواري و زبوني و  توجه
ترس از مرگ روزگار مي گذراند، و به مرور 

  .زمان سزاي جناياتش را ديد
بنا به گزارش جداشدگان از فرقه رجوي 
مسعود كشميري با نام مستعار باقر اميني راد در 

او به عنوان . بود» روابط«بخش هايي موسوم به 
رابط و پادو با عراقيان به كارهايي از قبيل بردن 
غذا و شستن ظرف هاي نگهبانان عراقي 

وي كم كم . اطراف كمپ اشتغال داشت
 تشكيالت پيدا كرد و در هاي بيشتري با زاويه
از عراق خارج و همراه با زنش به 1367سال 

  .يكي از كشورهاي اروپايي فرستاده شد
هايش  بعدها ظاهرا فرقه رجوي يكي از توله

با نام مستعار مجيد اميني راد را به عنوان 
گروگان به عراق باز مي گرداند تا مزدور 
 نامبرده نتواند دست از پا خطا كند و همچنان
تقاص اعمال سياهش را در تاريكي و در به 

  .دري چون اربابش پس بدهد
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 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

 آقايان 1360بعد از ظهر هشتم شهريور
محمدعلي رجايي رئيس جمهور و محمدجواد 
باهنر نخست وزير وقت بر اثر انفجار بمب 
قدرتمندي كه در ساختمان نخست وزيري كار 

  . گذاشته شده بود به شهادت رسيدند
به گزارش فراق، عامل بمب گذاري و 

دت آنان نفوذي فرقه رجوي مسعود شها
پس از شهادت بزرگواران . كشميري بود

محمدعلي رجايي و باهنر، خبرگزاري فرانس 
اي  پرس اعالم كرد سازمان رجوي طي اطالعيه

مسئوليت انفجار دفتر نخست وزيري را بر 
عهده گرفته است ولي بالفاصله خبر توسط 

  .فرقه تكذيب شد
 دفتر سازمان گويا اطالعيه بدون هماهنگي

در لندن و با تعجيل خبرگزاري فرانسه انتشار 
يافته بود كه با توجه به بزرگي جنايت، عواقب 
حقوقي و بين المللي آن، بالفاصله از طرف 
.  دفتر مركزي فرقه در فرانسه، خبر تكذيب شد
اما قرائن و شواهد بسيار و اعتراف رذيالنه 
مسعود رجوي در ديدار با رئيس سازمان 

طالعات رژيم صدام حسين،  اثبات نمود كه ا
انفجار هفتم تير و هشت شهريور توسط عوامل 

  .نفوذي رجوي انجام شده است
رجوي جنايتكار در ديدارهاي محرمانه با 
سران دولت بعثي عراق به مسئوليت مستقيم 

 8 تير و  انفجار 7فرقه رجوي در عمليات 
ا رجوي در ديدار ب. شهريور اعتراف كرده بود

ژنرال حبوش رئيس سازمان امنيت صدام در 
 هنگامي كه به تبليغات رسانه هاي 1378سال 

غربي آن زمان عليه سازمان اشاره مي كند، 
ها و اطالع  سابقه روابط نزديك خود با غربي

مقامات ارشد آمريكا و فرانسه از دو عمليات 
: مذكور را يادآوري كرده و مي گويد

يد من در سال هاي گونه كه اطالع دار همان«
در آن سال ها .  در پاريس بودم1986 و 1981

دشمني اين گونه با ما نبود و به ما تروريست 
هر چند كاخ سفيد و كاخ اليزه مي . گفتند نمي

مي . با كاخ اليزه هم ارتباط داشتيم. دانستند
دانستند چه كسي حزب جمهوري را در ايران 
يه منفجر كرد و چه كسي و چرا عمليات عل

رئيس جمهوري و رئيس الوزراي ايران انجام 
آنها مي دانستند و خوب هم مي دانستند . داد

  ».ولي صفت تروريست هم به ما نزدند
فيلم اين مالقات و ساير ديدارهاي رجوي 
با مقامات امنيتي عراق و همكاري آنها با صدام 
به طور مخفيانه ضبط شده بود كه پس از 

رشيو هاي مراكز سقوط صدام و دسترسي به آ
اطالعاتي به خارج عراق منتقل و سپس منتشر 

همچنين در بيانيه رسمي آمريكا درباره  .شد
 منتشر 1373سازمان خشن رجوي كه در سال 

شد رسما مسئوليت فرقه در انفجار هشتم 
  .شهريور تصريح شده است

در انفجار هشت شهريور دو مرد وارسته و 
كه دو ماه بيشتر پاك با سابقه مبارزاتي درخشان 

از مسئوليت آنها نگذشته بود به همراه چند تن 
ديگر از اعضاي دولت به شهادت رسيدند؛ 
جنايت و خيانتي كه به قدري تنفرانگيز بود كه 
مهر ابدي باطل را بر پيشاني سياه فرقه رجوي 

   دار داغهاي  آه خانواده
  موسي دامرودي

 

خواهي مي كرد در آخر گفت كه حتي اگر 
گفت  فقط كالش داشتيم باز هم فرمانده كل مي

برويم يعني آگاهانه نيروها را به كشتارگاه 
  .فرستاد

نوبت بعدي هنگام حمله اول آمريكا و 
 بود 1370ل نيروهاي ائتالف عليه عراق در سا
در حالي كه . كه رجوي باز هم بزدالنه فرار كرد

تمامي نيروهاي فرقه  در عراق حضور داشتند، 
به ادعاي مريم قجر كه بعدها در يكي از 
نشست هاي دروني فرقه گفته بود، رجوي و 
مريم قجر براي در امان ماندن از خطر 

ها، به كشور اردن رفته بودند و كليه  بمباران
ا در عراق ول كردند و بعد از اتمام نيروها ر

فرار بعدي هنگام  .جنگ به عراق بازگشتند
حمله دوم آمريكا به عراق اتفاق افتاد كه طي آن 
رجوي و مريم قجر به اعضاء گفته بودند بايد 
بايستيم و در جلوي صف هم مريم قجر 
خواهد بود اما بعدها معلوم شد كه مريم قجر 

رانسه گريخته بود و چند هفته قبل از جنگ به ف
  .حتي صبر نكرد تا جنگ شروع شود

رجوي هم به يك مكان نامعلوم گريخت و 
هنوز كه هنوز است از ترس جانش جرات 

 20يعني نزديك . ندارد خودش را علني كند
اين در حالي . سال است كه مخفي شده است

بود كه تعداد زيادي از اعضاي فرقه زير بمباران 
معلول و يا مجروح شدند و آمريكايي ها كشته، 

بعداز سقوط اشرف ما متوجه شديم كه چه پناه 
گاهي براي خودش در اشرف ساخته است كه 

بله اين است معني شعار . ما خبر نداشتيم
اي بي طبقه توحيدي و پرداخت قيمت  جامعه

  از باالي سازمان است؟
پس از سقوط صدام، رجوي در حالي كه 

جرات دادن يك در مخفيگاه امن بود و حتي 
پيام تصويري و بعدها حتي جرات دادن پيام 
صوتي را هم نداشت، به اعضاي نگون بختِ 
باقيمانده در قرارگاه جهنمي اشرف مي گفت 

  .با ارتش و نيروهاي عراقي درگير شوند
رجوي براي تحريك اعضاي فرقه 

» بيا بيا«مجاهدين خلق به آنها مي گفت شعار، 
به اين . گيري بشوندبدهند و با عراقي ها در

ترتيب در شرايطي كه هيچ تهديدي متوجه 
خودش نبود، باعث مرگ، و مجروح شدن 
صدها تن از اعضاي نگون بخت و گرفتار در 

 نفر در 100يك نمونه آن نگه داشتن . فرقه شد
قرارگاه اشرف به بهانه حفاظت از اموال و 
نفرستادن آنها به كمپ ليبرتي بود كه در نهايت 

  . تن از آنها را به كام مرگ فرستاد50ز بيش ا
مسبب اصلي چند كشتار در اشرف توسط 
نيروهاي عراقي خود شخص رجوي مي باشد 
چرا كه قابل پيشگيري بود ولي جان انسانها 

  .براي رجوي ارزشي نداشت
رجوي ساليان طوالني است كه بهترين 
امكانات را براي حفظ جان خود به كار گرفته 

م براي آن كه خطري متوجه او است اما باز ه
نباشد، هرگاه كمترين خطري را براي جانش 
احساس نمود اقدام به فرار كرد و نيروهايش را 

  .تنها گذاشت
و حاال همين خون ها و آه خانواده هاي 
داغ دار است كه بنيان و ريشه اين فرقه را 

  .سوزاند مي
  

مسعود رجوي ويژگي هاي پليد و منفي 
شك يكي از مهمترين  اما بيزيادي دارد 

  .هاي او بزدلي است ويژگي
به گزارش فراق، او همواره از خطر فرار 
كرده در حالي كه براي ديگران نسخه مقاومت 

او مي گفت پرداخت بها از رده باال . مي پيچد
به پائين است ولي خودش را هميشه از خطر 
دور نگه داشته است و سر بزنگاه غيبش 

  .شد مي
 و در حالي كه به 1360داد ماه اوايل مر

تصميم رجوي يك ماه بود كه فرقه مجاهدين 
وارد جنگ مسلحانه رسمي با جمهوري 
اسالمي شده بودند، رجوي براي جان به در 
بردن، به فرانسه گريخت تا خطري متوجه او 

اين در حالي بود كه تعداد زيادي از . نباشد
هواداران مجاهدين به دليل اينكه رهبران 

ازمان آنها را از قصد خود براي جنگ س
          مسلحانه آگاه نكرده بودند درگير شده

  .بودند
البته اين اولين بار نبود كه رجوي از مرگ 

بنابر آنچه در برگ هاي بازجويي . فرار مي كرد
رجوي در زندان شاه موجود است و آنچه 
برخي از مقامات امنيتي رژيم شاه و من جمله 

بعدها افشا ) از مسئولين ساواك (پرويز ثابتي
كردند، رجوي بعد از دستگيري شروع به 
همكاري با ساواك نمود و در نتيجه جان خود 

اين در حالي بود . را از خطر مرگ نجات داد
        كه بقيه رهبران سازمان محكوم به اعدام

گفت  او با وقاحت تمام در نشستها مي . شدند
گفتند كه ما شهيد  كه بنيانگذاران به من مي

ماني و اين راه را ادامه  شويم و تو زنده مي مي
مي دهي و بسا در مدار باالتري از ما قرار 

گيري و اين طوري خيانت خودش را  مي
و در جاي ديگري كه رجوي  .توجيه مي كرد

خودش در جاي امن بود اما نيروهايش را به 
كشتارگاه فرستاد عمليات موسوم به فروغ 

خود رجوي در نشست توجيهي . بودجاويدان 
اين عمليات و در حالي كه از نيروها نظر 

  دستان كثيف فرقه رجوي
   به خون عزيزان مردم ايران آغشته است
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 ها براده

 

از فرصت استفاده كردم و گفتم راستي من يك 
اولي دارم   رابطه با اين موضوع مسئولسؤال در

و آن اين است كه اين انتخاب چه دست 
سرنگوني  آوردي براي سازمان در راستاي

 دارد؟

بالفاصله در جوابم گفت هيچي من هم 
سازمان و  .گفتم آخر نمي شود كه هيچي باشد

مسئولين آن بيكار نيستند كه اين همه نشست و 
 و هيچ بگذارند امكانات و وقت و انرژي

در جوابم گفت براي . اي هم نداشته باشد نتيجه
سرنگوني هيچي ندارد ولي براي  پيش برد

تشكيالت و سرگرم كردن نفرات باالترين 
را براي سازمان دارد، به عنوان مثال  دستاورد

نفرات  همين انتخاب بهشته حداقل تا يك سال
را درگير خودش مي كند كه فاكت بنويسند و 

در يك كالم  رابطه بگذارند ونشست در اين 
ها را به خودش مشغول مي كند اين  ذهن آدم

سازمان مي خواهد و  همان چيزي است كه
گرنه هيچ ربطي به سرنگوني و اين طور مسائل 

طور واقعي اگر سازمان يك كمي  ندارد و به
شعور سياسي مي داشت همان بعد از عمليات 

همه را جمع مي كرد و به خارج  فروغ
 اصال آمدن به! فتيم تازه اين جاي خودشر مي

عراق اشتباه استراتژيك بود ولي بعداز فروغ 
آن موقع  توانستيم به خارجه برويم زيرا مي

امكانش بود كه به جايي برسيم ولي اآلن 
مسائلي سر اين نفرات  زمانش گذشته و بايد با

حال مي خواهد با مسئول اولي . را گرم كنند
نقالب، فرقي نمي كند مهم بند از ا باشد يا يك

 براي سازمان سرگرم و درگير كردن نفرات با

 .يك بحثي است حال هر چي باشد
من هم كنجكاو شدم و پرسيدم يعني اينكه 

گفتيد  مسعود رجوي اين موضوع را كه شما
مي داند؟ در جوابم گفت شك نكن كه خيلي 

 .خيلي هم خوب مي داند
د؟ گفت گفتم پس چرا اين كار را انجام ندا

است كه  اوال بهترين جا برايش همين عراق
تواند اينجا حكومت كند چون درب اشرف  مي

خارج شود و  را بسته و كسي هم نمي تواند
. براي خودش مثل يك پادشاه زندگي مي كند

برده زير كار يدي  مثل ما نيست كه همانند
كمرش خميده شود و در ثاني اگر به خارجه 

د اين طوري حكومت توان برويم اينكه نمي
كند آنجا بايد شعارهاي دموكراسي را تبليغ 

نجا بايد اصلش را رعايت كند و به آ كنيم و در
 آن اعتقاد داشته باشد ولي متأسفانه او به

كند  دموكراسي نه اعتقاد دارد و نه آن را پياده مي
عراق است كه  پس بهترين جا برايش همين

 و با گذشت سالها مشخص شده كه. آمد
بهترين جا و مكان براي رجوي همان عراق 

سلطه اربابش صدام حسين بود چون با  زير
به  رفتن صدام و امدن باقي مانده فرقه رجوي

آلباني رجوي هم جرات بيرون امدن از سوراخ 
 .موش را ندارد

آري دوستان عزيز اين بازي هاي مسئول 
 اولي براي مشغول كردن ذهن افراد است

اي ندارد و تنها هدفش اين وگرنه هيچ فايده 
چند صباحي  است كه اين فرقه شايد بتواند

سالمندان آلباني را داخل تشكيالت نگه دارد و 
 .آنها را مشغول كند

 

رجوي زماني كه افراد زيادي درباره 
 انتخابات دروغين مسئول اولي در داخل

تشكيالت دچار تناقضات شده بودند در 
 ما در درون سازمان«: جواب اعالم كرد كه

هيچگونه انتخابات نداريم و نبايد هم داشته 
ما مي نويسيم  اشيم اين كلمه انتخابات هم كهب

و روي آن تبليغات مي كنيم به خاطر مسائل 
بنابراين ما هيچ گونه انتخاباتي  بيروني است و

 اين هم همانند. در درون تشكيالت نداريم

انتصاب مريم رجوي است كه االن حدود سي 
  سال است كه رئيس جمهور مادام العمر

 ».است
تحليلي فراق، -  خبريبه گزارش پايگاه

فرقه  غفور فتاحيان، عضو جداشده قديمي از
 1378در سال : رجوي در يادداشتي نوشت

منصوب  وقتي كه بهشته شادرو به اين سمت
شد رجوي و دار و دسته اش روي اين خيلي 

ه وقتي كه به جلس در پايان اين. تبليغات كردند
گشتيم من با يكي از  سمت مقرهايمان بر مي

سازمان كه خيلي به من اعتماد  مسئولين باالي
داشت در رابطه با اين موضوع مسئول اولي 

بحث شدم چون از لحاظ سياسي خيلي  وارد
 من هم. با سواد بود و همه هم قبولش داشتند

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

 

  

وي در جمله اي كودكانه گفت . او نيز برگشت
هيچ ] زندان اشرف[كه در بيرون از مقر 

  .امكانات زندگي وجود ندارد
بر اساس گزارش هاي رسيده، هدف ديگر 

 از اين طرح، جاسوسي در ميان ساير فرقه
جداشده ها بوده تا بتواند از ارتباط هاي افراد 
جدا شده با نهادهاي قانوني آلباني آگاه شده و 

هاي روز افزون اعضا  به دنبال درخواست
براي جدايي از فرقه جنايت پيشه رجوي، 

اي جديد طرح ريزي  سران اين فرقه، حيله
  .كردند

تحليلي فراق، بر - به گزارش پايگاه خبري
زي اساس اين طرح، سران فرقه ابتدا خبرسا

كنند كه يكي از چهره هاي مشهور فرقه  مي
اعالم جدايي كرده و از مناسبات بيرون رفته 
است؛ پس از چند روز آن فرد دوباره به درون 
مقر برگشته و در يك نشست رو به جمع 

گويد كه زندگي در بيرون بسيار سخت بوده  مي
يكي از اين چهره ها كه از  .و امكان پذير نيست

مش سر زبان ها افتاده حنيف چند روز پيش نا
ناظم زمرديان يا همان دلقك سيرك رجوي 
است كه با نام مستعار محسن واقف در فرقه 

وي به واسطه خدماتي كه به  .شناخته مي شود
رجوي انجام داده هميشه درون فرقه مورد 
توجه بوده و در اين مورد هم به دليل اينكه او 

ه عنوان در سياه نمايي مهارت ويژه اي دارد ب
  .يك مهره به كار گرفته شده است

بلوچ بر اساس همين . در موردي ديگر ح
نقشه، به بيرون از فرقه رفت و پس از چند روز 

 روايت غفور فتاحيان از نمايش مسئول اولي در فرقه رجوي

  مشغول كردن ذهن اعضاي وامانده

  دستاورد رجوي از انتصابات نمايشي

  

  .راه هاي ارتباطي را مسدود نمايد
تمام وعده هاي سران فرقه رجوي و تعيين 
سرفصل هاي مختلف سركاري بوده و اعضاي 

ي را براي وامانده بايد تصميم جدي و نهاي
سرنوشت خود بگيرند، تصميم هايي كه شايد 
آخرين فرصت آنها براي چند صباحي زندگي 

  .در دنياي آزاد و بدون اسارت باشد

ـاي               تمام وعده هاي سران فرقه رجـوي و تعيـين سرفـصل ه
مختلف سركاري بوده و اعضاي وامانده بايـد تـصميم جـدي و        
ـايد      ـايي كـه ش نهايي را براي سرنوشت خود بگيرند، تصميم ه
ـاي آزاد و              آخرين فرصت آنها براي چند صباحي زندگي در دني

  بدون اسارت باشد
 

    زندگي آزاد و پر آرامش نجات يافته ها در آلبانياااا

 

  هستندحيله جديد براي منصرف كردن اعضايي كه خواستار جدايي از فرقه رجوي 
  

  

  زندگي در بيرون

  !خيلي سخت است
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تنها حقوق شناخته شده در فرقه براي مسعود 
بقيه افراد نه . رجوي و مريم قجر معني دارد

د و نه صاحب هويت شخصي صاحب حقوقن
و فردي و اينها مدعي هستند كه كسي اگر  در 
تشكيالت مسئله اي را حل كند به اعتبار 
خودش نيست بلكه به اعتبار رجوي و مريم 

حاال كه مريم قجر با ادعاي حقوق  .قجر است
بشر براي مردم دنيا نسخه صادر مي كند چرا 
در درون تشكيالت اعضاء بايد سركوب 

  شوند؟
در نشست هاي روزانه توسط فرماندهان 
بايد نفرات تحقير شوند يا به بهانه پروژه خواني 
تعدادي را روي سر يكي خراب كرده و به 

. لحاظ روحي و رواني افراد را خُرد مي كنند
بر خالف نظر آن دسته از بچه هايي كه سوژه 
مي شوند به زور به پاي نشست هاي جمعي 

 از افراد مي خواهند برده مي شوند و در نهايت
كه اگر ضعفي يا شكست يا كم و كاستي 
وجود دارد، في نفسه خودشان به گردن بگيرند 

. و به مسعود رجوي و مريم قجر ربطي ندارد
توجه مي كنيد اين هم از حقوق بشر در رابطه 

  .با اعضاي خود در داخل تشكيالت
 منطق همه جداشدگان از فرقه رجوي 

گروه داعشي را از دستگاه سر كوب اين 
همين است كه اشاره . نزديك لمس كردند

كردم آيا اين منطق مي تواند مدعي حقوق بشر 
باشد؟ مطلقا، بايد بگويم خود رجوي اصالً 

او . اعتقادي به آزادي و حقوق انسانها ندارد
خواهد همه را قرباني كند تا به مقاصد پليد  مي

در كسي به آزادي اعتقاد دارد كه . خود برسد
درون خودش حداقل جايگاه منتقدين را به 
رسميت مي شناسد و حرف هاي مخالفين را 
گوش كند نه اين كه به همه مارك مزدور زده 

اين . و حاضر نباشد انتقادي را بپذيرد
واكنش رجوي نسبت به . هاست حداقل

منتقدين اين است كه آنها محكوم به مرگ 
زادي و آيا اين منطق مي تواند مدعي آ. هستند

رجوي كالّ چون خصلت  حقوق بشر باشد؟
ضد انساني و ضد حقوق بشري دارد و با 

خواهد مسير خودش را رو به  تزوير و ريا مي
                جلو باز كند، از هر جنايتي كوتاه نمي آيد و نيز

هاي بي گناه  مشوق تروريسم و كشتار انسان
  .است

حاال نيز فرقه سعي و تالش خودش را 
ماماً بر روي خانواده هاي اعضاي دروني و ت

جداشده خودش گذاشته كه انگار خانواده ها 
دشمن اصلي او هستند، مگر خواسته 

هاي اسيران چيست؟ آنها مي خواهند  خانواده
با فرزندان خودشان مالقات كنند، اين حق 

  .خانواده ها است
 

  
  

روزها دستگاه هاي تبليغاتي مريم قجر اين 
حاال نوبت  . به هر وسيله اي آويزان مي شود

برگ از رنگ و رو رفته  حقوق بشر رسيده 
است كه از آن بر عليه خانواده هاي ايراني كه 
بچه هاي آنها در فرقه اسيرند و برعليه دولت 

  .ايران استفاده كند
رضا اسالمي، عضو جداشده از فرقه 

مايه تعجب است، : يادداشتي نوشترجوي در 
فرقه رجوي در حالي كه خودش ناقض حقوق 
بشر است مدعي حقوق بشر مي شود، كسي 
بايد به اين بحث بپردازد كه حداقل مينيمم ها 
را در درون تشكيالتش در رابطه با حقوق بشر 

 سال 29من به عنوان فردي كه . رعايت كند
ريستي عمر خود را در مناسبات پوچ فرقه ترو

مسعود رجوي و مريم قجر گذراندم بايد 
بگويم كه براي اين گروه داعشي ارتباط اعضا 
با دنياي بيرون از فرقه خصوصا خانواده برابر با 

  .مرگ و نابودي فرقه اش است
من تشكيالت فرقه رجوي را از نزديك و 
حقايق حقوق بشر را مشاهده كرده ام و حرف 

 كه نظرم را به تنها فاكتوري. براي گفتن دارم
خودش معطوف مي كرد و دچار تناقض شده 
بودم عدم رعايت حقوق بشر افراد در مناسبات 

پايه اي ترين اصول حقوق بشر، در . بود
. چارچوب تشكيالت فرقه ابداً رنگي نداشت
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به به سالن غذاخوري نرفتم تا مجبورشان كنم 
آن شب سياه در  عاقبت هم. من جواب بدهند

 فرا رسيد و مرا به بهانه جواب 1376مهرماه 
به زندان انفرادي و مخوف  دادن به سئواالتم

اسكان بردند كه شش ماه طول كشيد و تمام آن 
سلول انفرادي محبوس شدم و از  مدت در

 .درون نابود، شكسته و تهي شدم
اال مي رود، اين زن كه اكنون از درخت ها ب
او . من بود يكي از اصلي ترين شكنجه گران

، )محسن سيگارودي(به همراه فاضل
اين دو  در آن شش ماه. بازجوهاي من بودند

مثني و تني چند، بسيار تالش .. به همراه اسدا
كه البته هم تا حدود  كردند كه مرا بشكنند

زيادي موفق شدند، من روي تارموئي حركت 
ك طرف آن زندان ابوغريب ي داده مي شدم كه

و هشت سال زندان بود و طرف ديگر زندان 
مجاهدين و در نهايت هم برگشت به  انفرادي

آنها مدام مرا از زندان ابوغريب . مناسبات
 ترساندند و وعده بهشت مناسبات پاك مي

زني كه امروز در آلباني . دادند مجاهدين را مي
سازمان   جنايات  هم بي شك دست در همه

رد، يكي از سنگدل ترين مسئولين سركوب دا
. وجودش نيست است كه هيچ عاطفه اي در

عقده هاي بسيار در دل دارد كه كارش فقط 
منتقد سازمان  خالي كردن كساني است كه

 .هستند و درخواست خروج دارند
بي شك يكي از كساني كه به پاي ميز 

شد  محاكمه در دادگاه الهه كشانده خواهد
له اسامي ذكر شده به عنوان اوست و از جم

بين المللي  شكنجه گر و زندان بان در دادگاه
الهه خواهد بود كه بايد آنجا جواب بدهد كه 

ببينيم . انجام داده است چه جنايات ديگري نيز
كه آيا آنجا هم عربده كشي خواهد كرد يا خود 

 .موش مردگي خواهد زد را به
ماني ديگر شكنجه گران نيز بايد بدانند تا ز

جنايات  كه در اين فرقه هستند و شريك
رجوي ها هستند در امان نخواهند بود، تنها راه 

روز موعود دادگاه، از  هم اين است كه قبل از
فرقه جداشده و به تمام جناياتي كه مرتكب 

كرده و باال بياورند كه چرا  شدند اعتراف
 جوانان بيگناه را زنداني و شكنجه كرده اند؟

، زندان هاي بدون دادگاه، حبس اجباري
 شكنجه هاي جسمي و روحي، بازداشت هاي

اجباري و بدون دليل، نشست هاي اجباري، 
 ماموريت هاي اجباري، قتل، سربه نيست

ها، اجبار به خودكشي ها، اجبار به  كردن
 ها، ضرب و شتم، زندان هاي خودسوزي

انفرادي طويل المدت بدون دليل، گرفتن 
 ر زندان ها، داشتناعترافات اجباري د

هاي غيرقانوني، عدم اجازه مالقات و  زندان
متمادي، تجرد  تماس با خانواده براي سالهاي

اجباري، و هزاران جرم و جنايت ديگر از 
   جنايتكاران در فرقه جمله اتهاماتي است كه

ها ، ..رجوي و امثال فروغ ها و فاضل و اسدا
دگان ما جداش .االن فكري برايش بكنند بايد از

از تك تك موارد فوق به دادگاه كيفري 
برديم و مصمم هستيم  المللي الهه شكايت بين

شكنجه گران و زندان بانان و آمران و عامالن 
را در فرقه ضدبشري رجوي،  اين جنايات

محكوم كرده و به سزاي اعمالشان برسانيم و 
نخواهيم داد ساير دوستانمان در اين فرقه  اجازه

  .نجه و زنداني شوندبيش از اين شك
 

عضو نجات يافته از فرقه رجوي در 
مصمم هستيم شكنجه گران : يادداشتي نوشت

عامالن جنايات در فرقه ضدبشري رجوي را  و
 .برسانيم محكوم كرده و به سزاي اعمالشان

تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري
 محمدرضا مبين، عضو انجمن نجات مركز

آذربايجان شرقي در يادداشتي با معرفي يكي از 
 :است شكنجه گر هاي فرقه رجوي آورده

فروغ پاكدل وقتي كه در اشرف بود، يكي 
از شقي ترين شكنجه گران بود و اعضاي 

 .بودندجديد و قديم، از شر او در امان ن
اولين بار كه در اتاق بازجوئي، او سر ميز 

نشانده  نشست و من دست بسته روبروي او
شده بودم، پوشه اي زردرنگ جلويش گذاشته 

تو را داريم  بود و مي گفت ما همه اطالعات
كه به قصد برهم زدن مناسبات ما و ترور 

هر بار دستش را . شدي رهبري به اينجا اعزام
كوبيد و مي گفت مزدور، روي آن پرونده مي 

مناسبات را سم پاشي مي كني،   تو…پاسدار، 
 تو انقالب ما را به تمسخر گرفتي، مي خواهي

 … مناسبات را شخم بزني و

 فروغ پاكدل

اين همه در حالي بود كه من فقط مي گفتم 
رجوي  چرا اينجا تبعيض است و پسر مسعود

و ساير ميليشياهائي كه بعد از من از خارج به 
هاي ارتش مي روند  پذيرش آمدند، به يگان

 ولي ما در اين پذيرش زنداني شديم؟

دو سه روز هم براي اينكه كسي جواب 
 مشخصي به من بدهد بعد از درخواست هاي

كتبي متعدد براي مالقات با مريم باغبان از 
رجوي،  مزدوران چشم و گوش بسته و مفلوك

 

  برابر با نابودي فرقه است ارتباط اعضا با خانواده
  

  خواهد همه را قرباني كند تا به مقاصد پليد خود برسد رجوي مي
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تنها حقوق شناخته شده در فرقه براي مسعود 
بقيه افراد نه . رجوي و مريم قجر معني دارد

د و نه صاحب هويت شخصي صاحب حقوقن
و فردي و اينها مدعي هستند كه كسي اگر  در 
تشكيالت مسئله اي را حل كند به اعتبار 
خودش نيست بلكه به اعتبار رجوي و مريم 

حاال كه مريم قجر با ادعاي حقوق  .قجر است
بشر براي مردم دنيا نسخه صادر مي كند چرا 
در درون تشكيالت اعضاء بايد سركوب 

  شوند؟
در نشست هاي روزانه توسط فرماندهان 
بايد نفرات تحقير شوند يا به بهانه پروژه خواني 
تعدادي را روي سر يكي خراب كرده و به 

. لحاظ روحي و رواني افراد را خُرد مي كنند
بر خالف نظر آن دسته از بچه هايي كه سوژه 
مي شوند به زور به پاي نشست هاي جمعي 

 از افراد مي خواهند برده مي شوند و در نهايت
كه اگر ضعفي يا شكست يا كم و كاستي 
وجود دارد، في نفسه خودشان به گردن بگيرند 

. و به مسعود رجوي و مريم قجر ربطي ندارد
توجه مي كنيد اين هم از حقوق بشر در رابطه 

  .با اعضاي خود در داخل تشكيالت
 منطق همه جداشدگان از فرقه رجوي 

گروه داعشي را از دستگاه سر كوب اين 
همين است كه اشاره . نزديك لمس كردند

كردم آيا اين منطق مي تواند مدعي حقوق بشر 
باشد؟ مطلقا، بايد بگويم خود رجوي اصالً 

او . اعتقادي به آزادي و حقوق انسانها ندارد
خواهد همه را قرباني كند تا به مقاصد پليد  مي

در كسي به آزادي اعتقاد دارد كه . خود برسد
درون خودش حداقل جايگاه منتقدين را به 
رسميت مي شناسد و حرف هاي مخالفين را 
گوش كند نه اين كه به همه مارك مزدور زده 

اين . و حاضر نباشد انتقادي را بپذيرد
واكنش رجوي نسبت به . هاست حداقل

منتقدين اين است كه آنها محكوم به مرگ 
زادي و آيا اين منطق مي تواند مدعي آ. هستند

رجوي كالّ چون خصلت  حقوق بشر باشد؟
ضد انساني و ضد حقوق بشري دارد و با 

خواهد مسير خودش را رو به  تزوير و ريا مي
                جلو باز كند، از هر جنايتي كوتاه نمي آيد و نيز

هاي بي گناه  مشوق تروريسم و كشتار انسان
  .است

حاال نيز فرقه سعي و تالش خودش را 
ماماً بر روي خانواده هاي اعضاي دروني و ت

جداشده خودش گذاشته كه انگار خانواده ها 
دشمن اصلي او هستند، مگر خواسته 

هاي اسيران چيست؟ آنها مي خواهند  خانواده
با فرزندان خودشان مالقات كنند، اين حق 

  .خانواده ها است
 

  
  

روزها دستگاه هاي تبليغاتي مريم قجر اين 
حاال نوبت  . به هر وسيله اي آويزان مي شود

برگ از رنگ و رو رفته  حقوق بشر رسيده 
است كه از آن بر عليه خانواده هاي ايراني كه 
بچه هاي آنها در فرقه اسيرند و برعليه دولت 

  .ايران استفاده كند
رضا اسالمي، عضو جداشده از فرقه 

مايه تعجب است، : يادداشتي نوشترجوي در 
فرقه رجوي در حالي كه خودش ناقض حقوق 
بشر است مدعي حقوق بشر مي شود، كسي 
بايد به اين بحث بپردازد كه حداقل مينيمم ها 
را در درون تشكيالتش در رابطه با حقوق بشر 

 سال 29من به عنوان فردي كه . رعايت كند
ريستي عمر خود را در مناسبات پوچ فرقه ترو

مسعود رجوي و مريم قجر گذراندم بايد 
بگويم كه براي اين گروه داعشي ارتباط اعضا 
با دنياي بيرون از فرقه خصوصا خانواده برابر با 

  .مرگ و نابودي فرقه اش است
من تشكيالت فرقه رجوي را از نزديك و 
حقايق حقوق بشر را مشاهده كرده ام و حرف 

 كه نظرم را به تنها فاكتوري. براي گفتن دارم
خودش معطوف مي كرد و دچار تناقض شده 
بودم عدم رعايت حقوق بشر افراد در مناسبات 

پايه اي ترين اصول حقوق بشر، در . بود
. چارچوب تشكيالت فرقه ابداً رنگي نداشت
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 مناسبات

 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

به به سالن غذاخوري نرفتم تا مجبورشان كنم 
آن شب سياه در  عاقبت هم. من جواب بدهند

 فرا رسيد و مرا به بهانه جواب 1376مهرماه 
به زندان انفرادي و مخوف  دادن به سئواالتم

اسكان بردند كه شش ماه طول كشيد و تمام آن 
سلول انفرادي محبوس شدم و از  مدت در

 .درون نابود، شكسته و تهي شدم
اال مي رود، اين زن كه اكنون از درخت ها ب
او . من بود يكي از اصلي ترين شكنجه گران

، )محسن سيگارودي(به همراه فاضل
اين دو  در آن شش ماه. بازجوهاي من بودند

مثني و تني چند، بسيار تالش .. به همراه اسدا
كه البته هم تا حدود  كردند كه مرا بشكنند

زيادي موفق شدند، من روي تارموئي حركت 
ك طرف آن زندان ابوغريب ي داده مي شدم كه

و هشت سال زندان بود و طرف ديگر زندان 
مجاهدين و در نهايت هم برگشت به  انفرادي

آنها مدام مرا از زندان ابوغريب . مناسبات
 ترساندند و وعده بهشت مناسبات پاك مي

زني كه امروز در آلباني . دادند مجاهدين را مي
سازمان   جنايات  هم بي شك دست در همه

رد، يكي از سنگدل ترين مسئولين سركوب دا
. وجودش نيست است كه هيچ عاطفه اي در

عقده هاي بسيار در دل دارد كه كارش فقط 
منتقد سازمان  خالي كردن كساني است كه

 .هستند و درخواست خروج دارند
بي شك يكي از كساني كه به پاي ميز 

شد  محاكمه در دادگاه الهه كشانده خواهد
له اسامي ذكر شده به عنوان اوست و از جم

بين المللي  شكنجه گر و زندان بان در دادگاه
الهه خواهد بود كه بايد آنجا جواب بدهد كه 

ببينيم . انجام داده است چه جنايات ديگري نيز
كه آيا آنجا هم عربده كشي خواهد كرد يا خود 

 .موش مردگي خواهد زد را به
ماني ديگر شكنجه گران نيز بايد بدانند تا ز

جنايات  كه در اين فرقه هستند و شريك
رجوي ها هستند در امان نخواهند بود، تنها راه 

روز موعود دادگاه، از  هم اين است كه قبل از
فرقه جداشده و به تمام جناياتي كه مرتكب 

كرده و باال بياورند كه چرا  شدند اعتراف
 جوانان بيگناه را زنداني و شكنجه كرده اند؟

، زندان هاي بدون دادگاه، حبس اجباري
 شكنجه هاي جسمي و روحي، بازداشت هاي

اجباري و بدون دليل، نشست هاي اجباري، 
 ماموريت هاي اجباري، قتل، سربه نيست

ها، اجبار به خودكشي ها، اجبار به  كردن
 ها، ضرب و شتم، زندان هاي خودسوزي

انفرادي طويل المدت بدون دليل، گرفتن 
 ر زندان ها، داشتناعترافات اجباري د

هاي غيرقانوني، عدم اجازه مالقات و  زندان
متمادي، تجرد  تماس با خانواده براي سالهاي

اجباري، و هزاران جرم و جنايت ديگر از 
   جنايتكاران در فرقه جمله اتهاماتي است كه

ها ، ..رجوي و امثال فروغ ها و فاضل و اسدا
دگان ما جداش .االن فكري برايش بكنند بايد از

از تك تك موارد فوق به دادگاه كيفري 
برديم و مصمم هستيم  المللي الهه شكايت بين

شكنجه گران و زندان بانان و آمران و عامالن 
را در فرقه ضدبشري رجوي،  اين جنايات

محكوم كرده و به سزاي اعمالشان برسانيم و 
نخواهيم داد ساير دوستانمان در اين فرقه  اجازه

  .نجه و زنداني شوندبيش از اين شك
 

عضو نجات يافته از فرقه رجوي در 
مصمم هستيم شكنجه گران : يادداشتي نوشت

عامالن جنايات در فرقه ضدبشري رجوي را  و
 .برسانيم محكوم كرده و به سزاي اعمالشان

تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري
 محمدرضا مبين، عضو انجمن نجات مركز

آذربايجان شرقي در يادداشتي با معرفي يكي از 
 :است شكنجه گر هاي فرقه رجوي آورده

فروغ پاكدل وقتي كه در اشرف بود، يكي 
از شقي ترين شكنجه گران بود و اعضاي 

 .بودندجديد و قديم، از شر او در امان ن
اولين بار كه در اتاق بازجوئي، او سر ميز 

نشانده  نشست و من دست بسته روبروي او
شده بودم، پوشه اي زردرنگ جلويش گذاشته 

تو را داريم  بود و مي گفت ما همه اطالعات
كه به قصد برهم زدن مناسبات ما و ترور 

هر بار دستش را . شدي رهبري به اينجا اعزام
كوبيد و مي گفت مزدور، روي آن پرونده مي 

مناسبات را سم پاشي مي كني،   تو…پاسدار، 
 تو انقالب ما را به تمسخر گرفتي، مي خواهي

 … مناسبات را شخم بزني و

 فروغ پاكدل

اين همه در حالي بود كه من فقط مي گفتم 
رجوي  چرا اينجا تبعيض است و پسر مسعود

و ساير ميليشياهائي كه بعد از من از خارج به 
هاي ارتش مي روند  پذيرش آمدند، به يگان

 ولي ما در اين پذيرش زنداني شديم؟

دو سه روز هم براي اينكه كسي جواب 
 مشخصي به من بدهد بعد از درخواست هاي

كتبي متعدد براي مالقات با مريم باغبان از 
رجوي،  مزدوران چشم و گوش بسته و مفلوك

 

  برابر با نابودي فرقه است ارتباط اعضا با خانواده
  

  خواهد همه را قرباني كند تا به مقاصد پليد خود برسد رجوي مي
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 ها براده

 

از فرصت استفاده كردم و گفتم راستي من يك 
اولي دارم   رابطه با اين موضوع مسئولسؤال در

و آن اين است كه اين انتخاب چه دست 
سرنگوني  آوردي براي سازمان در راستاي

 دارد؟

بالفاصله در جوابم گفت هيچي من هم 
سازمان و  .گفتم آخر نمي شود كه هيچي باشد

مسئولين آن بيكار نيستند كه اين همه نشست و 
 و هيچ بگذارند امكانات و وقت و انرژي

در جوابم گفت براي . اي هم نداشته باشد نتيجه
سرنگوني هيچي ندارد ولي براي  پيش برد

تشكيالت و سرگرم كردن نفرات باالترين 
را براي سازمان دارد، به عنوان مثال  دستاورد

نفرات  همين انتخاب بهشته حداقل تا يك سال
را درگير خودش مي كند كه فاكت بنويسند و 

در يك كالم  رابطه بگذارند ونشست در اين 
ها را به خودش مشغول مي كند اين  ذهن آدم

سازمان مي خواهد و  همان چيزي است كه
گرنه هيچ ربطي به سرنگوني و اين طور مسائل 

طور واقعي اگر سازمان يك كمي  ندارد و به
شعور سياسي مي داشت همان بعد از عمليات 

همه را جمع مي كرد و به خارج  فروغ
 اصال آمدن به! فتيم تازه اين جاي خودشر مي

عراق اشتباه استراتژيك بود ولي بعداز فروغ 
آن موقع  توانستيم به خارجه برويم زيرا مي

امكانش بود كه به جايي برسيم ولي اآلن 
مسائلي سر اين نفرات  زمانش گذشته و بايد با

حال مي خواهد با مسئول اولي . را گرم كنند
نقالب، فرقي نمي كند مهم بند از ا باشد يا يك

 براي سازمان سرگرم و درگير كردن نفرات با

 .يك بحثي است حال هر چي باشد
من هم كنجكاو شدم و پرسيدم يعني اينكه 

گفتيد  مسعود رجوي اين موضوع را كه شما
مي داند؟ در جوابم گفت شك نكن كه خيلي 

 .خيلي هم خوب مي داند
د؟ گفت گفتم پس چرا اين كار را انجام ندا

است كه  اوال بهترين جا برايش همين عراق
تواند اينجا حكومت كند چون درب اشرف  مي

خارج شود و  را بسته و كسي هم نمي تواند
. براي خودش مثل يك پادشاه زندگي مي كند

برده زير كار يدي  مثل ما نيست كه همانند
كمرش خميده شود و در ثاني اگر به خارجه 

د اين طوري حكومت توان برويم اينكه نمي
كند آنجا بايد شعارهاي دموكراسي را تبليغ 

نجا بايد اصلش را رعايت كند و به آ كنيم و در
 آن اعتقاد داشته باشد ولي متأسفانه او به

كند  دموكراسي نه اعتقاد دارد و نه آن را پياده مي
عراق است كه  پس بهترين جا برايش همين

 و با گذشت سالها مشخص شده كه. آمد
بهترين جا و مكان براي رجوي همان عراق 

سلطه اربابش صدام حسين بود چون با  زير
به  رفتن صدام و امدن باقي مانده فرقه رجوي

آلباني رجوي هم جرات بيرون امدن از سوراخ 
 .موش را ندارد

آري دوستان عزيز اين بازي هاي مسئول 
 اولي براي مشغول كردن ذهن افراد است

اي ندارد و تنها هدفش اين وگرنه هيچ فايده 
چند صباحي  است كه اين فرقه شايد بتواند

سالمندان آلباني را داخل تشكيالت نگه دارد و 
 .آنها را مشغول كند

 

رجوي زماني كه افراد زيادي درباره 
 انتخابات دروغين مسئول اولي در داخل

تشكيالت دچار تناقضات شده بودند در 
 ما در درون سازمان«: جواب اعالم كرد كه

هيچگونه انتخابات نداريم و نبايد هم داشته 
ما مي نويسيم  اشيم اين كلمه انتخابات هم كهب

و روي آن تبليغات مي كنيم به خاطر مسائل 
بنابراين ما هيچ گونه انتخاباتي  بيروني است و

 اين هم همانند. در درون تشكيالت نداريم

انتصاب مريم رجوي است كه االن حدود سي 
  سال است كه رئيس جمهور مادام العمر

 ».است
تحليلي فراق، -  خبريبه گزارش پايگاه

فرقه  غفور فتاحيان، عضو جداشده قديمي از
 1378در سال : رجوي در يادداشتي نوشت

منصوب  وقتي كه بهشته شادرو به اين سمت
شد رجوي و دار و دسته اش روي اين خيلي 

ه وقتي كه به جلس در پايان اين. تبليغات كردند
گشتيم من با يكي از  سمت مقرهايمان بر مي

سازمان كه خيلي به من اعتماد  مسئولين باالي
داشت در رابطه با اين موضوع مسئول اولي 

بحث شدم چون از لحاظ سياسي خيلي  وارد
 من هم. با سواد بود و همه هم قبولش داشتند

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

 

  

وي در جمله اي كودكانه گفت . او نيز برگشت
هيچ ] زندان اشرف[كه در بيرون از مقر 

  .امكانات زندگي وجود ندارد
بر اساس گزارش هاي رسيده، هدف ديگر 

 از اين طرح، جاسوسي در ميان ساير فرقه
جداشده ها بوده تا بتواند از ارتباط هاي افراد 
جدا شده با نهادهاي قانوني آلباني آگاه شده و 

هاي روز افزون اعضا  به دنبال درخواست
براي جدايي از فرقه جنايت پيشه رجوي، 

اي جديد طرح ريزي  سران اين فرقه، حيله
  .كردند

تحليلي فراق، بر - به گزارش پايگاه خبري
زي اساس اين طرح، سران فرقه ابتدا خبرسا

كنند كه يكي از چهره هاي مشهور فرقه  مي
اعالم جدايي كرده و از مناسبات بيرون رفته 
است؛ پس از چند روز آن فرد دوباره به درون 
مقر برگشته و در يك نشست رو به جمع 

گويد كه زندگي در بيرون بسيار سخت بوده  مي
يكي از اين چهره ها كه از  .و امكان پذير نيست

مش سر زبان ها افتاده حنيف چند روز پيش نا
ناظم زمرديان يا همان دلقك سيرك رجوي 
است كه با نام مستعار محسن واقف در فرقه 

وي به واسطه خدماتي كه به  .شناخته مي شود
رجوي انجام داده هميشه درون فرقه مورد 
توجه بوده و در اين مورد هم به دليل اينكه او 

ه عنوان در سياه نمايي مهارت ويژه اي دارد ب
  .يك مهره به كار گرفته شده است

بلوچ بر اساس همين . در موردي ديگر ح
نقشه، به بيرون از فرقه رفت و پس از چند روز 

 روايت غفور فتاحيان از نمايش مسئول اولي در فرقه رجوي

  مشغول كردن ذهن اعضاي وامانده

  دستاورد رجوي از انتصابات نمايشي

  

  .راه هاي ارتباطي را مسدود نمايد
تمام وعده هاي سران فرقه رجوي و تعيين 
سرفصل هاي مختلف سركاري بوده و اعضاي 

ي را براي وامانده بايد تصميم جدي و نهاي
سرنوشت خود بگيرند، تصميم هايي كه شايد 
آخرين فرصت آنها براي چند صباحي زندگي 

  .در دنياي آزاد و بدون اسارت باشد

ـاي               تمام وعده هاي سران فرقه رجـوي و تعيـين سرفـصل ه
مختلف سركاري بوده و اعضاي وامانده بايـد تـصميم جـدي و        
ـايد      ـايي كـه ش نهايي را براي سرنوشت خود بگيرند، تصميم ه
ـاي آزاد و              آخرين فرصت آنها براي چند صباحي زندگي در دني

  بدون اسارت باشد
 

    زندگي آزاد و پر آرامش نجات يافته ها در آلبانياااا

 

  هستندحيله جديد براي منصرف كردن اعضايي كه خواستار جدايي از فرقه رجوي 
  

  

  زندگي در بيرون

  !خيلي سخت است
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 خبرخوان

  

داداش جان، . هستيم و از تو حمايت مي كنيم
خواهشم . ان توستمادر از پا افتاده و تنها نگر

  ».مي كنم او را از نگراني در بيار
  

ها در  آرزومندم جداشده: فرهاد ربيعي
  دادگاه الهه پيروز شوند

فرهاد ربيعي، فرزند عضو گرفتار در فرقه 
رجوي در همايش سراسري انجمن نجات 

 ساله برات 37من فرهاد ربيعي پسر : گفت
 سال اسير اين فرقه 35ربيعي هستم كه پدرم 

من هم از همين تريبون . نفور شده استم
حمايت خودم را از جدا شده ها اعالم مي دارم 
و آرزومندم در اين شكايتي كه از طريق دادگاه 

  .الهه پيگيري مي شود پيروز شوند
  

محرم يوسفي سادات، برادر چشم 
ديگر : انتظار يكي از اسيران فرقه رجوي

  توان دوري تو را نداريم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وسفي سادات، برادر چشم انتظار محرم ي
يكي از اسيران فرقه رجوي خطاب به برادر 

علي جان، پدر و مادرمان چشم : اسيرش گفت
انتظار از دنيا رفتند اما الاقل كاري كن تا بتواني 

  .با خواهر و برادرت ديداري داشته باشي
ما : برادر علي يوسفي سادات اظهار داشت

ر توان هجران با هم يك خانواده هستيم و ديگ
تو را نداريم، مي دانم توان تو هم به پايان 

  .رسيده، سال ها دوري ديگر بس است
  

علي يوسفي «خواهر چشم انتظار 
علي جان، خواهران و برادرانت : »سادات

  كشند تا تو را ببينند انتظار مي
خواهر چشم انتظار علي يوسفي سادات، 

ها عليه  حمايت خود را از شكايت جداشده
  .قه رجوي اعالم كردفر

به گزارش فراق، زهرا يوسفي سادات در 
روز چهارم همايش سراسري انجمن نجات 

ها عليه فرقه  ضمن حمايت از شكايت جداشده
  :رجوي، خطاب به برادرش اظهار داشت

سالم علي، اميدوارم كه حالت خوب «
دوست دارم برگردي به خانواده ات . باشد

تظار مي كشند خواهران و برادرانت ان. برسي
  ». تا تو را ببينند

  
مرحمت ابوالفتحي، مادر چشم انتظار 

دلم مثل برگ براي فرزندم : برات ربيعي
  لرزد مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مرحمت ابوالفتحي، مادر چشم انتظار عضو 
گرفتار در فرقه رجوي در روز چهارم همايش 

من از شما : سراسري انجمن نجات گفت
ساني كه او را خواهش دارم، از دوستانش، از ك

مي شناسند، هر كسي كه مي شنود و مي داند، 
مرا به فرزندم برساند كه دلم براي او مثل برگ 

  .حداقل با من يك صحبتي بكند. مي لرزد
  

: »فريدون پرورش«خواهر چشم انتظار 
عزيزانمان را از چنگال فرقه رجوي آزاد 

  خواهيم كرد
فريده پرورش در همايش سراسري انجمن 

من فريده، خواهر فريدون  :فتگنجات 
اميدواريم اين . پرورش از استان اردبيل هستم

ها كه عليه فرقه رجوي شكايت  جدا شده
  . كردند در دادگاه موفق شوند

  
: خواهر چشم انتظار حمداله مستانه
فداي تو شوم برادر، ما را بيش از اين 

  چشم به راه مگذار
خواهر چشم انتظار  ،طاووس مستانه

خطاب به برادر اسير خود در »  مستانهحمداله«
برادر عزيزم هميشه، شب و : فرقه رجوي گفت

روز، از تو حرف مي زنيم، از دلمان خارج 
شوي برادر، فداي تو شوم، ما را بيش از  نمي

  . اين چشم به راه مگذار
  
  

برادر » طهمورث ناظري«اعالم حمايت 
يكي از اسيران فرقه رجوي از طرح 

  ها شكايت جداشده
  
  
  
  
  
  
  
  
برادر يكي از اسيران » طهمورث ناظري«

فرقه رجوي با ارسال پيامي از طرح شكايت 
المللي الهه اعالم  ها در دادگاه بين جداشده

تحليلي - به گزارش پايگاه خبري.حمايت كرد
سميع «متن پيام برادر چشم انتظار فراق، در 

اينجانب طهمورث ناظري :آمده است» ناظري
برادر سميع ناظري، اسير فرقه رجوي به اتفاق 
تمام اعضاي خانواده ام حمايت خود را از 

 نفرجداشده در دادگاه الهه اعالم 42شكايت 
ما خواهان پيگيري مسئولين مربوطه . مي داريم

   .در خصوص اين پرونده هستيم
  

زاده، برادر چشم  طهمورث صحبت
هر : انتظار يكي از اسيران فرقه رجوي

  وقت بيايي تاج سرهستي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

طهمورث صحبت زاده، خطاب به برادر 
داداش جان، : اسير خود در فرقه رجوي گفت

لطفا بيا پيش ما و ما را از نگراني رها كن، هر 
برادر چشم . وقت هم بيايي تاج سرهستي

يومرث صحبت زاده در يك پيام انتظار ك
كيومرث «: ويدئويي براي برادرش اظهار داشت

خواش . جان، لطفا هرچه سريعتر بيا پيش ما
. دارم يك تماس با ما بگير، ما نگران تو هستيم

مطمئن باش اگر ايران بيايي ما در كنارت 

  هويتي  بيقرمزمهر : شرافتي فرقه رجوي سندي بر بي
 

مي روند را به نوعي بي هويت نمايند تا آنها  اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      
دنبال » 3اشرف «نتوانند به راحتي در بيرون از 

  .كار يا يك زندگي معمولي باشند
اما به ياري خداوند اين دسيسه آن ها عقيم 

ماند و دولت آلباني با صدور كارت شهروندي 
آنها را همانند هاي فرقه رجوي  براي جداشده

ساير شهروندان جامعه از حقوق شهروندي 
  .برخوردار نمود

 

اخيرا سندي به دست فراق رسيده كه نشان 
مي دهد سران فرقه جنايتكار رجوي براي 

ها جدا مي شدند پرونده  افرادي كه از آن
ز خاص قانوني هويتي تشكيل داده و به مراك بي

  .در آلباني ارسال مي كردند
  

تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري
آنچه در جريان اين پرونده سازي تصريح 

» مجاهدين«شد اين بود كه فرد مورد نظر از  مي
اخراج شده و فرقه در قبال وي » 3اشرف «و 

  .هيچ مسئوليتي ندارد
سران پليد سرشت فرقه رجوي با اين شيوه 

تند افرادي كه به دنبال زندگي آزاد مي خواس

  كردندر حمله سايبري به سايت فراق را محكوم خانواده هاي چشم انتظا

  ها خانواده درماندگي در مقابل
  عليرضا حسيني

  عضو خانواده بزرگ انجمن نجات

 

منافقانه مستمر دم از آزادي و حقوق بشر 
انند حمله مي كنند زنند ولي هر جا كه بتو مي

تيغ بر مي كشند و صداي مظلومان و دردمندان 

خانواده هاي چشم انتظار اين  .را خفه مي كنند
حركت زبونانه را به شدت محكوم كرده و 

  .خواستار پيگرد قانوني خاطيان هستند
  

با حمله سايبري مزدوران فرقه رجوي به 
سايت وزين فراق كه حاوي دردها و فريادهاي 
خانواده هاي چشم انتظار است مشخص شد 
كه خانواده ها چه ضربه وحشتناكي به اين فرقه 

  .درمانده وارد نمودند
بر فرقه به گزارش فراق، زهي بي شرمي 

رجوي مزدور كه حتي تحمل صداي خانواده 
  .ها و بستگان اعضايش را هم ندارد

سران پوشك پوش فرقه رجوي كه خود 
درمانده اي بيش نيستند با التماس از دوستان 
عبري و غربي خود خواستند كه به سايت فراق 

هم اكنون يك هفته است . حمله سايبري شود
ا آنان كور كه فراق از دسترس خارج شده، ام

خوانده اند، سايت فراق به زودي پرتوان تر و 
  .توفنده تر به صحنه خواهد آمد

اين حمله نشان مي دهد كه سايت فراق و 
افشاگري هايش چگونه به هدف اصلي خورده 

ددمنشاني كه . و جيغ آنها را درآورده است
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  گيشه

 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

 
 

 

همه حقارت، تحقير و  و چرايي تحمل آن
جيه خواهد تخريب از طرف اعضاي فرقه را تو

  .كرد
  :خوانيم در قسمتي از كتاب مي

. لحظه، تمام دنيا بر سر سارا آوار شد در يك
رنگ صورتش چون مردگان از . نفسش گرفت

زانوانش سست شد و . گور درآمده، پريد
بر صندلي داد و  وارفته، تكيه. اختيار نشست بي
هيچ كالمي، گوش به سخنان مبهمي كه  بي

خواست  انگار، سعيد مي. فهميد هيچ از آنها نمي
اي؛  تا به او بفهماند كه تو، همان دخترِ زهره

دختري كه هجده سال پيش، به يك زوج 
آيا به حقيقت او . شده است هلندي فروخته

همان دختر است؟ از حيث قيافه كه بسيار شبيه 
اي افتاد كه عكس  ياد لحظه…به زهره است اما

احساسي عجيب، . زهره را در دست داشت
  .ندبند وجودش را در برگرفتب

احساس قرابت و نزديكي؛ حس خوش 
كه گويي، عكس مادر خود را در  ؛ چنانآرامش
 اما اين …چسباند؛ اما   دارد و به سينه مي دست

روايتي داستاني از واقعيت » در پس غبار«
هاي درون سازمان مجاهدين خلق است كه 
همزمان با ايام عمليات مرصاد توسط انتشارات 

  .شهيد كاظمي منتشر شد
تحليلي فراق، اين - به گزارش پايگاه خبري

نوشتار، گامي است كوچك در جهت شناخت 
اي موسوم به مجاهدين خلق كه از سر  فرقه

تكليف و با مطالعه مستندات موجود و 
بند اشرف،  ايي يافتگان از ه مصاحبه با ر

شده و غالب اتفاقات آن برگرفته از  گردآوري
داده در سازمان و در  هاي واقعي رخ داستان

پادگان اشرف است تا خصوصاً نسل جواني 
كه جنايات اين فرقه را نديده و يا از واقعيات 
آن آگاهي كافي ندارد، متأثر از رسانه و تبليغاتي 

ام فريبشان گرفتار كذايي واقع نشده و در د
  .نيايد

اين داستان با بيان واقعياتي مستند، خواننده 
كند كه ضمن  را با حقايق باورناپذيري آشنا مي

گرايانه سازمان، آالم  تبيين رفتار فرقه
بند فرقه را به تصوير كشيده  خوردگان در فريب

او فرزند جيكوب راشل و ! غيرممكن است
زاده اصيلي است كه با عشقِ به  هلندي

شده و هيچ كجاي  كشورش هلند، بزرگ 
  .داند  موطن خود نميرا چون جهان 

شايد فرزند زهره، دختر ديگري باشد كه 
ازقضا، او نيز چون سارا، ساكن همين شهر 
است و چه خوب خواهد بود كه اگر با سعيد 

 ولي كدام دختر …همراه شود و او را بيابد؛ ولي
  چنين هم قيافه با زهره؟ است اين

روايتي » در پس غبار«به نوشته فارس، 
ن فرقه رجوي در قطع رقعي و داستاني از درو

زرگريان   فاميل  صفحه و به قلم محسن328
همزمان با ايام عمليات مرصاد توسط انتشارات 

  .شهيد كاظمي منتشر شد
توانند از  مندان براي تهيه اين اثر مي عالقه

طريق سايت رسمي انتشارات شهيدكاظمي 
و همچنين از  manvaketab.irسايت 

ه سامانه پيام كوتاه طريق ارسال نام كتاب ب
  . كتاب را تهيه كنند3000141441

  

عنوان يك گروه تروريستي شناخته اند، لذا 
ماهيت تروريست اين گروه در مجامع بين 
الملي مورد تاكيد بوده است و در اين راستا 

  .پيگيري الزم بايد انجام شود
: اد هابيليان خاطرنشان كرددبيركل بني

پيگيري ها در اين خصوص بايد از مجاري 
ديپماتيك انجام شود، البته پيشتر به صورت 
بسيار جزيي پيگيري هايي در اين خصوص 
انجام شده است، اما اميدواريم در شرايط كنوني 
و توسط دولت جديد اين پيگيري ها به عنوان 

دي مطالبه هزاران خانواده شهداي ترور، ج
  .  گرفته شود

 هزار شهيد ترور را 17هاشمي نژاد، عدد 
: رقمي بزرگ و قابل توجه عنوان كرد و گفت

اكنون اين جنايتكاران در سايه حمايت 
قدرتهاي ديگر قرار گرفته اند و اگر به موقع به 
بيان حقايق اين جنايتها نپردازيم و آنان را 
مجبور به پاسخگويي نكنيم، دشمنان اقدام به 

ارونه نمايي واقعيت هاي جامعه و دهه هاي و
  .گذشته خواهند نمود

وي با اشاره به برگزاري دادگاهي در سوئد 
: براي محاكمه يكي از اتباع كشورمان، گفت

آنها مي خواهند با برپايي چنين دادگاه هايي، 
جاي جالد و قرباني را عوض كنند، موضوع 

 سال قبل است و جالب 30دادگاه مربوط به 
الي صحبت افرادي كه به  ن است كه در البهاي

اصطالح شاهد معرفي شده اند، مواردي از 
اقدامات تروريستي مطرح است و مدعيان 
حقوق بشر بايد خود پاسخ دهند كه چگونه 
اين شاهدان را، كه خود تروريست هستند، طي 

  .اين سال ها حمايت كرده و پناه داده اند
ر اين كارشناس حوزه تروريسم، شما

قربانيان اقدامات تروريستي فرقه رجوي در 
برخي :  هزار نفر عنوان كرد و افزود12ايران را 

از افراد كه اكنون به عنوان شاهد در دادگاه 
سوئد حضور يافته اند، متهم به جنايت و كشتار 
جمعي مردم ايران هستند و بايد توسط 

هاي اروپايي بازداشت شوند و ضروري  دادگاه
ري حقوقي كشورمان، اروپايي ها است با پيگي

  .  در اين خصوص پاسخگو باشند
  
  

المللي  به دنبال شكايت حقوقي بين
ها از فرقه تروريستي رجوي پيشنهاد  جداشده

مي شود كه خانواده هاي شهداي ترور هم با 
يك شكايت بين المللي پيگير محاكمه سران 

  .اين فرقه باشند
تحليلي فراق، - ه گزارش پايگاه خبريب

نژاد در گفت و گو با  سيدمحمدجواد هاشمي
مراكز و : خبرنگار ايرنا در مشهد اظهار داشت

مجامع متعدد رسمي و اشخاص حقوقي در 
ي و خارج ايران بر جنايات فرقه رجو

ترورريست بودن آنها صحه گذاشته اند اما با 
اين وجود پيگيري حقوقي فعالي در خصوص 
احقاق حقوق خانواده شهداي ترور و محاكمه 
         فرقه تروريستي رجوي انجام نشده 

  .  است
اتحاديه اروپا و وزارت خارجه : وي گفت

آمريكا چندين سال نام فرقه رجوي را در 
وريستي قرار داده بودند، فهرست گروه هاي تر

دهد حتي خود كشورهاي  همه اينها نشان مي
ياد شده هم در اسناد خود، اين فرقه را به 

   فرقه رجوي در روايتي جديد از حقايق باورناپذير»در پس غبار«
 

  هاي شهداي ترور  پيشنهاد پيگيري به خانواده

  ها به دنبال شكايت جداشده
  

  فرقه تروريستي رجوي استسران مطالبه هزاران خانواده شهداي ترور، محاكمه  :اس حوزه تروريسمكارشن

  
 

تمام اعضا گفت، چرا اين قدر دنبال تلفن 
هوشمند هستيد؟ تلفن هوشمند شما را از 

افزود، تلفن » نسرين« . دور مي كندمبارزه
هوشمند مثل يك زن مي ماند و شما به آن 
وابسته مي شويد و بعد كم كم مبارزه را ترك 

تحليلي فراق از پشت پرده - ه خبريپايگا
  .كردافشاگري » 3اشرف «رويدادهاي 

» عليرضا«به گزارش فراق، بنا بر اظهارات 
يكي از اعضاي فرقه رجوي، مهوش سپهري 

در يك نشست اليه اي به » نسرين«معروف به 

ما در گذشته نمونه هاي اين موضوع . مي كنيد
را زياد داشتيم، اصال چه ضرورتي دارد كه 
مجاهد ليدي هوشمند داشته باشد، داشتن ليدي 

  . مرز سرخ استهوشمند در سازمان ممنوع و
مهوش سپهري اسم تلفن را در 

ليدي «هاي انقالب ايدئولوژيك هم،  نشست
گفت بايد همه  معرفي مي كرد و مي» هوشمند

وقتي شما دنبال . شما سر اين، گزارش بخوانيد
ليدي هوشمند هستيد يعني دو روز ديگر 

خواهيد با خانواده تماس بگيريد و يا آن  مي
  .مزدش صحبت كنديكي با همسر سابق يا نا

اظهارات مهوش سپهري هم اكنون در 
حالي است كه وي در جلوي جمع با گوشي 
هوشمند خود با هر كسي كه مي خواهد ارتباط 

سؤال و تناقض . گرفته و صحبت مي كند
براي » ليدي هوشمند«بزرگ اينجاست كه چرا 

  دردانه هاي رجوي ممنوع نيست؟
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

30  2  
 

ي
يل
حل
ي ت

بر
خ
ه 
جل

م
 

ا    28شماره   ا  ا  ا   1400  تابستان   

 

3 
  واخواهي

 

ا    28شماره   ا  ا  ا   1400  تابستان   

 

 فــراق نامه

3 

  فــراق نامه

3 

 

ح
ي ت

بر
خ
ه 
جل

م
ي
يل
ل

 

88  31  

  گيشه

 

 اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      

 
 

 

همه حقارت، تحقير و  و چرايي تحمل آن
جيه خواهد تخريب از طرف اعضاي فرقه را تو

  .كرد
  :خوانيم در قسمتي از كتاب مي

. لحظه، تمام دنيا بر سر سارا آوار شد در يك
رنگ صورتش چون مردگان از . نفسش گرفت

زانوانش سست شد و . گور درآمده، پريد
بر صندلي داد و  وارفته، تكيه. اختيار نشست بي
هيچ كالمي، گوش به سخنان مبهمي كه  بي

خواست  انگار، سعيد مي. فهميد هيچ از آنها نمي
اي؛  تا به او بفهماند كه تو، همان دخترِ زهره

دختري كه هجده سال پيش، به يك زوج 
آيا به حقيقت او . شده است هلندي فروخته

همان دختر است؟ از حيث قيافه كه بسيار شبيه 
اي افتاد كه عكس  ياد لحظه…به زهره است اما

احساسي عجيب، . زهره را در دست داشت
  .ندبند وجودش را در برگرفتب

احساس قرابت و نزديكي؛ حس خوش 
كه گويي، عكس مادر خود را در  ؛ چنانآرامش
 اما اين …چسباند؛ اما   دارد و به سينه مي دست

روايتي داستاني از واقعيت » در پس غبار«
هاي درون سازمان مجاهدين خلق است كه 
همزمان با ايام عمليات مرصاد توسط انتشارات 

  .شهيد كاظمي منتشر شد
تحليلي فراق، اين - به گزارش پايگاه خبري

نوشتار، گامي است كوچك در جهت شناخت 
اي موسوم به مجاهدين خلق كه از سر  فرقه

تكليف و با مطالعه مستندات موجود و 
بند اشرف،  ايي يافتگان از ه مصاحبه با ر

شده و غالب اتفاقات آن برگرفته از  گردآوري
داده در سازمان و در  هاي واقعي رخ داستان

پادگان اشرف است تا خصوصاً نسل جواني 
كه جنايات اين فرقه را نديده و يا از واقعيات 
آن آگاهي كافي ندارد، متأثر از رسانه و تبليغاتي 

ام فريبشان گرفتار كذايي واقع نشده و در د
  .نيايد

اين داستان با بيان واقعياتي مستند، خواننده 
كند كه ضمن  را با حقايق باورناپذيري آشنا مي

گرايانه سازمان، آالم  تبيين رفتار فرقه
بند فرقه را به تصوير كشيده  خوردگان در فريب

او فرزند جيكوب راشل و ! غيرممكن است
زاده اصيلي است كه با عشقِ به  هلندي

شده و هيچ كجاي  كشورش هلند، بزرگ 
  .داند  موطن خود نميرا چون جهان 

شايد فرزند زهره، دختر ديگري باشد كه 
ازقضا، او نيز چون سارا، ساكن همين شهر 
است و چه خوب خواهد بود كه اگر با سعيد 

 ولي كدام دختر …همراه شود و او را بيابد؛ ولي
  چنين هم قيافه با زهره؟ است اين

روايتي » در پس غبار«به نوشته فارس، 
ن فرقه رجوي در قطع رقعي و داستاني از درو

زرگريان   فاميل  صفحه و به قلم محسن328
همزمان با ايام عمليات مرصاد توسط انتشارات 

  .شهيد كاظمي منتشر شد
توانند از  مندان براي تهيه اين اثر مي عالقه

طريق سايت رسمي انتشارات شهيدكاظمي 
و همچنين از  manvaketab.irسايت 

ه سامانه پيام كوتاه طريق ارسال نام كتاب ب
  . كتاب را تهيه كنند3000141441

  

عنوان يك گروه تروريستي شناخته اند، لذا 
ماهيت تروريست اين گروه در مجامع بين 
الملي مورد تاكيد بوده است و در اين راستا 

  .پيگيري الزم بايد انجام شود
: اد هابيليان خاطرنشان كرددبيركل بني

پيگيري ها در اين خصوص بايد از مجاري 
ديپماتيك انجام شود، البته پيشتر به صورت 
بسيار جزيي پيگيري هايي در اين خصوص 
انجام شده است، اما اميدواريم در شرايط كنوني 
و توسط دولت جديد اين پيگيري ها به عنوان 

دي مطالبه هزاران خانواده شهداي ترور، ج
  .  گرفته شود

 هزار شهيد ترور را 17هاشمي نژاد، عدد 
: رقمي بزرگ و قابل توجه عنوان كرد و گفت

اكنون اين جنايتكاران در سايه حمايت 
قدرتهاي ديگر قرار گرفته اند و اگر به موقع به 
بيان حقايق اين جنايتها نپردازيم و آنان را 
مجبور به پاسخگويي نكنيم، دشمنان اقدام به 

ارونه نمايي واقعيت هاي جامعه و دهه هاي و
  .گذشته خواهند نمود

وي با اشاره به برگزاري دادگاهي در سوئد 
: براي محاكمه يكي از اتباع كشورمان، گفت

آنها مي خواهند با برپايي چنين دادگاه هايي، 
جاي جالد و قرباني را عوض كنند، موضوع 

 سال قبل است و جالب 30دادگاه مربوط به 
الي صحبت افرادي كه به  ن است كه در البهاي

اصطالح شاهد معرفي شده اند، مواردي از 
اقدامات تروريستي مطرح است و مدعيان 
حقوق بشر بايد خود پاسخ دهند كه چگونه 
اين شاهدان را، كه خود تروريست هستند، طي 

  .اين سال ها حمايت كرده و پناه داده اند
ر اين كارشناس حوزه تروريسم، شما

قربانيان اقدامات تروريستي فرقه رجوي در 
برخي :  هزار نفر عنوان كرد و افزود12ايران را 

از افراد كه اكنون به عنوان شاهد در دادگاه 
سوئد حضور يافته اند، متهم به جنايت و كشتار 
جمعي مردم ايران هستند و بايد توسط 

هاي اروپايي بازداشت شوند و ضروري  دادگاه
ري حقوقي كشورمان، اروپايي ها است با پيگي

  .  در اين خصوص پاسخگو باشند
  
  

المللي  به دنبال شكايت حقوقي بين
ها از فرقه تروريستي رجوي پيشنهاد  جداشده

مي شود كه خانواده هاي شهداي ترور هم با 
يك شكايت بين المللي پيگير محاكمه سران 

  .اين فرقه باشند
تحليلي فراق، - ه گزارش پايگاه خبريب

نژاد در گفت و گو با  سيدمحمدجواد هاشمي
مراكز و : خبرنگار ايرنا در مشهد اظهار داشت

مجامع متعدد رسمي و اشخاص حقوقي در 
ي و خارج ايران بر جنايات فرقه رجو

ترورريست بودن آنها صحه گذاشته اند اما با 
اين وجود پيگيري حقوقي فعالي در خصوص 
احقاق حقوق خانواده شهداي ترور و محاكمه 
         فرقه تروريستي رجوي انجام نشده 

  .  است
اتحاديه اروپا و وزارت خارجه : وي گفت

آمريكا چندين سال نام فرقه رجوي را در 
وريستي قرار داده بودند، فهرست گروه هاي تر

دهد حتي خود كشورهاي  همه اينها نشان مي
ياد شده هم در اسناد خود، اين فرقه را به 

   فرقه رجوي در روايتي جديد از حقايق باورناپذير»در پس غبار«
 

  هاي شهداي ترور  پيشنهاد پيگيري به خانواده

  ها به دنبال شكايت جداشده
  

  فرقه تروريستي رجوي استسران مطالبه هزاران خانواده شهداي ترور، محاكمه  :اس حوزه تروريسمكارشن

  
 

تمام اعضا گفت، چرا اين قدر دنبال تلفن 
هوشمند هستيد؟ تلفن هوشمند شما را از 

افزود، تلفن » نسرين« . دور مي كندمبارزه
هوشمند مثل يك زن مي ماند و شما به آن 
وابسته مي شويد و بعد كم كم مبارزه را ترك 

تحليلي فراق از پشت پرده - ه خبريپايگا
  .كردافشاگري » 3اشرف «رويدادهاي 

» عليرضا«به گزارش فراق، بنا بر اظهارات 
يكي از اعضاي فرقه رجوي، مهوش سپهري 

در يك نشست اليه اي به » نسرين«معروف به 

ما در گذشته نمونه هاي اين موضوع . مي كنيد
را زياد داشتيم، اصال چه ضرورتي دارد كه 
مجاهد ليدي هوشمند داشته باشد، داشتن ليدي 

  . مرز سرخ استهوشمند در سازمان ممنوع و
مهوش سپهري اسم تلفن را در 

ليدي «هاي انقالب ايدئولوژيك هم،  نشست
گفت بايد همه  معرفي مي كرد و مي» هوشمند

وقتي شما دنبال . شما سر اين، گزارش بخوانيد
ليدي هوشمند هستيد يعني دو روز ديگر 

خواهيد با خانواده تماس بگيريد و يا آن  مي
  .مزدش صحبت كنديكي با همسر سابق يا نا

اظهارات مهوش سپهري هم اكنون در 
حالي است كه وي در جلوي جمع با گوشي 
هوشمند خود با هر كسي كه مي خواهد ارتباط 

سؤال و تناقض . گرفته و صحبت مي كند
براي » ليدي هوشمند«بزرگ اينجاست كه چرا 

  دردانه هاي رجوي ممنوع نيست؟
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 خبرخوان

  

داداش جان، . هستيم و از تو حمايت مي كنيم
خواهشم . ان توستمادر از پا افتاده و تنها نگر

  ».مي كنم او را از نگراني در بيار
  

ها در  آرزومندم جداشده: فرهاد ربيعي
  دادگاه الهه پيروز شوند

فرهاد ربيعي، فرزند عضو گرفتار در فرقه 
رجوي در همايش سراسري انجمن نجات 

 ساله برات 37من فرهاد ربيعي پسر : گفت
 سال اسير اين فرقه 35ربيعي هستم كه پدرم 

من هم از همين تريبون . نفور شده استم
حمايت خودم را از جدا شده ها اعالم مي دارم 
و آرزومندم در اين شكايتي كه از طريق دادگاه 

  .الهه پيگيري مي شود پيروز شوند
  

محرم يوسفي سادات، برادر چشم 
ديگر : انتظار يكي از اسيران فرقه رجوي

  توان دوري تو را نداريم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وسفي سادات، برادر چشم انتظار محرم ي
يكي از اسيران فرقه رجوي خطاب به برادر 

علي جان، پدر و مادرمان چشم : اسيرش گفت
انتظار از دنيا رفتند اما الاقل كاري كن تا بتواني 

  .با خواهر و برادرت ديداري داشته باشي
ما : برادر علي يوسفي سادات اظهار داشت

ر توان هجران با هم يك خانواده هستيم و ديگ
تو را نداريم، مي دانم توان تو هم به پايان 

  .رسيده، سال ها دوري ديگر بس است
  

علي يوسفي «خواهر چشم انتظار 
علي جان، خواهران و برادرانت : »سادات

  كشند تا تو را ببينند انتظار مي
خواهر چشم انتظار علي يوسفي سادات، 

ها عليه  حمايت خود را از شكايت جداشده
  .قه رجوي اعالم كردفر

به گزارش فراق، زهرا يوسفي سادات در 
روز چهارم همايش سراسري انجمن نجات 

ها عليه فرقه  ضمن حمايت از شكايت جداشده
  :رجوي، خطاب به برادرش اظهار داشت

سالم علي، اميدوارم كه حالت خوب «
دوست دارم برگردي به خانواده ات . باشد

تظار مي كشند خواهران و برادرانت ان. برسي
  ». تا تو را ببينند

  
مرحمت ابوالفتحي، مادر چشم انتظار 

دلم مثل برگ براي فرزندم : برات ربيعي
  لرزد مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مرحمت ابوالفتحي، مادر چشم انتظار عضو 
گرفتار در فرقه رجوي در روز چهارم همايش 

من از شما : سراسري انجمن نجات گفت
ساني كه او را خواهش دارم، از دوستانش، از ك

مي شناسند، هر كسي كه مي شنود و مي داند، 
مرا به فرزندم برساند كه دلم براي او مثل برگ 

  .حداقل با من يك صحبتي بكند. مي لرزد
  

: »فريدون پرورش«خواهر چشم انتظار 
عزيزانمان را از چنگال فرقه رجوي آزاد 

  خواهيم كرد
فريده پرورش در همايش سراسري انجمن 

من فريده، خواهر فريدون  :فتگنجات 
اميدواريم اين . پرورش از استان اردبيل هستم

ها كه عليه فرقه رجوي شكايت  جدا شده
  . كردند در دادگاه موفق شوند

  
: خواهر چشم انتظار حمداله مستانه
فداي تو شوم برادر، ما را بيش از اين 

  چشم به راه مگذار
خواهر چشم انتظار  ،طاووس مستانه

خطاب به برادر اسير خود در »  مستانهحمداله«
برادر عزيزم هميشه، شب و : فرقه رجوي گفت

روز، از تو حرف مي زنيم، از دلمان خارج 
شوي برادر، فداي تو شوم، ما را بيش از  نمي

  . اين چشم به راه مگذار
  
  

برادر » طهمورث ناظري«اعالم حمايت 
يكي از اسيران فرقه رجوي از طرح 

  ها شكايت جداشده
  
  
  
  
  
  
  
  
برادر يكي از اسيران » طهمورث ناظري«

فرقه رجوي با ارسال پيامي از طرح شكايت 
المللي الهه اعالم  ها در دادگاه بين جداشده

تحليلي - به گزارش پايگاه خبري.حمايت كرد
سميع «متن پيام برادر چشم انتظار فراق، در 

اينجانب طهمورث ناظري :آمده است» ناظري
برادر سميع ناظري، اسير فرقه رجوي به اتفاق 
تمام اعضاي خانواده ام حمايت خود را از 

 نفرجداشده در دادگاه الهه اعالم 42شكايت 
ما خواهان پيگيري مسئولين مربوطه . مي داريم

   .در خصوص اين پرونده هستيم
  

زاده، برادر چشم  طهمورث صحبت
هر : انتظار يكي از اسيران فرقه رجوي

  وقت بيايي تاج سرهستي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

طهمورث صحبت زاده، خطاب به برادر 
داداش جان، : اسير خود در فرقه رجوي گفت

لطفا بيا پيش ما و ما را از نگراني رها كن، هر 
برادر چشم . وقت هم بيايي تاج سرهستي

يومرث صحبت زاده در يك پيام انتظار ك
كيومرث «: ويدئويي براي برادرش اظهار داشت

خواش . جان، لطفا هرچه سريعتر بيا پيش ما
. دارم يك تماس با ما بگير، ما نگران تو هستيم

مطمئن باش اگر ايران بيايي ما در كنارت 

  هويتي  بيقرمزمهر : شرافتي فرقه رجوي سندي بر بي
 

مي روند را به نوعي بي هويت نمايند تا آنها  اردبيل استانمركز       اردبيل استانمركز      
دنبال » 3اشرف «نتوانند به راحتي در بيرون از 

  .كار يا يك زندگي معمولي باشند
اما به ياري خداوند اين دسيسه آن ها عقيم 

ماند و دولت آلباني با صدور كارت شهروندي 
آنها را همانند هاي فرقه رجوي  براي جداشده

ساير شهروندان جامعه از حقوق شهروندي 
  .برخوردار نمود

 

اخيرا سندي به دست فراق رسيده كه نشان 
مي دهد سران فرقه جنايتكار رجوي براي 

ها جدا مي شدند پرونده  افرادي كه از آن
ز خاص قانوني هويتي تشكيل داده و به مراك بي

  .در آلباني ارسال مي كردند
  

تحليلي فراق، - به گزارش پايگاه خبري
آنچه در جريان اين پرونده سازي تصريح 

» مجاهدين«شد اين بود كه فرد مورد نظر از  مي
اخراج شده و فرقه در قبال وي » 3اشرف «و 

  .هيچ مسئوليتي ندارد
سران پليد سرشت فرقه رجوي با اين شيوه 

تند افرادي كه به دنبال زندگي آزاد مي خواس

  كردندر حمله سايبري به سايت فراق را محكوم خانواده هاي چشم انتظا

  ها خانواده درماندگي در مقابل
  عليرضا حسيني

  عضو خانواده بزرگ انجمن نجات

 

منافقانه مستمر دم از آزادي و حقوق بشر 
انند حمله مي كنند زنند ولي هر جا كه بتو مي

تيغ بر مي كشند و صداي مظلومان و دردمندان 

خانواده هاي چشم انتظار اين  .را خفه مي كنند
حركت زبونانه را به شدت محكوم كرده و 

  .خواستار پيگرد قانوني خاطيان هستند
  

با حمله سايبري مزدوران فرقه رجوي به 
سايت وزين فراق كه حاوي دردها و فريادهاي 
خانواده هاي چشم انتظار است مشخص شد 
كه خانواده ها چه ضربه وحشتناكي به اين فرقه 

  .درمانده وارد نمودند
بر فرقه به گزارش فراق، زهي بي شرمي 

رجوي مزدور كه حتي تحمل صداي خانواده 
  .ها و بستگان اعضايش را هم ندارد

سران پوشك پوش فرقه رجوي كه خود 
درمانده اي بيش نيستند با التماس از دوستان 
عبري و غربي خود خواستند كه به سايت فراق 

هم اكنون يك هفته است . حمله سايبري شود
ا آنان كور كه فراق از دسترس خارج شده، ام

خوانده اند، سايت فراق به زودي پرتوان تر و 
  .توفنده تر به صحنه خواهد آمد

اين حمله نشان مي دهد كه سايت فراق و 
افشاگري هايش چگونه به هدف اصلي خورده 

ددمنشاني كه . و جيغ آنها را درآورده است
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 : دیگر توان دوری تو را نداریم یوسفی سادات علی برادر چشم انتظار «محرم»
یکی از اسیران فرقه رجوی خطاب به برادر اسیرش: علی جان، پدر و مادرمان چشم انتظار از دنیا رفتند اما  محرم یوسفی سادات، برادر چشم انتظار

م توان تو هم الاقل کاری کن تا بتوانی با خواهر و برادرت دیداری داشته باشی. ما با هم یک خانواده هستیم و دیگر توان هجران تو را نداریم، می دان

 ها دوری دیگر بس است.به پایان رسیده، سال 
 

 ارتباط اعضا
  با خانواده

برابر با نابودی 
 72 فرقه است
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