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روز مادر
بيستم جمادی الثانی والدت حضرت فاطمه زهرا سالم هللا عليها و روز مادر بر تمامی مادران عزيز به
ويژه مادران قربانيان فراموش شده مبارک باد.
بيستم جمادی الثانی هر سال ،روزی پر از خاطره و معنويت است؛ خاطراتی شيرين از مادران مهربان،
فرزندان با محبت و همسران با وفا؛ اين روز به يمن زاد روز بانوی نمونه اسالم ،فاطمه زهرا (سالم هللا
عليها) ،روز مادر نام گرفته است؛ بانويی كه گل سرسبد تمام بانوان عالم است؛ تنها زنی كه پدرش
معصوم ،شوهرش معصوم و خودش نيز معصوم بوده و پيامبر گرامی اسالم (ص) به او لقب "ام ابيها"
داده است ،يعنی زنی كه برای پدرش همچون مادر بود.
زندگی و سيره ی حضرت زهرا (س) به قدری آموزنده و جذاب است كه هر زن آزاده ای در جهان او
را چنان قديسه ای تحسين می كند؛ زنی كه تولدش از دامن خديجه كبری ،همسر پيامبر گرامی اسالم
(ص) و در كانون نخستين خانواده اسالمی با نغمه های آسمانی و تسبيح قدسيان همراه شد و شب ميالدش
را عرشيان به بانگ تكبير و تسبيح جشن گرفتند و خداوند لقب كوثر به او عطا كرد؛ زيرا وی سرچشمه
ی تمام خوبی های جهان است.
اين روز برای خانواده بزرگ نجات و مادران قربانيان فراموش شده ،روز مادرانی است که روزهای
مادر می آيند و می روند و منتظر روزی هستند که عزيزشان بيايد و بوسه ای بر دست آن ها بزند و اين
روز را تبريک بگويد.
بسيارند مادرانی که در اين سرزمين چشم انتظار فرزندان خود بودند و دلشان طاقت نياورد و آسمانی
شدند و چه بسيارند مادرانی که همچنان چشم به در دوخته اند تا شايد خبری از يوسفشان بيايد .برخی از
اين مادران حتی هنگامی که در خانه نيستند نيز در را باز می گذارند به خيال اين که شايد فرزندانشان
بيايند و کسی نباشد که در را برای آن ها باز کند.
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همه ما انتظار را تجربه کرده ايم و می دانيم که انتظار چقدر سخت است اما مادران اعضای اسير در
فرقه رجوی می دانند  93الی  03سال انتظار چه معنايی دارد.
انتظار مثل اين است که حال کسی را پرسيده باشی که در آتش آنقدر سوخته که فقط خاکسترش باقی مانده
و در اين شرايط به او بگويند چه حالی داری؟ چه جوابی می شنويد؟ از اين حال بدتر هم هست؟
حکايت مادرانی است که سال ها به شوق خبری از عزيزشان صبح از خواب بيدار شده و تا پايان شب
چشم انتظار می مانند .تمام آرزوها ،رؤياها و خياالتی که برای فرزندانشان در ذهن می پرورانند همگی
جلوی ذهنشان رژه می روند.
فقط بايد مادر باشی تا بدانی که فراق دلبند چه جانفرسا و چه جانسوز است ،فقط بايد مادر باشی تا بدانی
هيچ مادری هيچ وقت نمی خواهد حتی لحظهای به فراق از جگرگوشه اش بيانديشد.
چه کسی خبر دارد که در دل مادر چه می گذرد؟ فرزندش می توانست ازدواج کند ،می توانست زندگی
تشکيل دهد و به مانند هزاران انسان ديگر هم صاحب فرزند شود و هم برای مادرش حق فرزندی را به
جا آورد؛ اما فرزند او اسير نيرنگ و فريب فرقه ضد خانواده رجوی شده است.
حال و روز اين مادران در چهار کلمه خالصه می شود :اميد ،درد ،انتظار و عشق .هر کدام از اين
چهار کلمه در زندگی اين مادران سهمی دارند و البته سهم عشق از همه بيشتر است .اصالً عشق است که
اميد است ،عشق است که انتظار  93الی  03ساله معنا پيدا می کند و عشق است که درد می آورد.
اين روزها در زير آسمان اين شهر و اين کشور کم نيستند "مادران قربانيان فراموش شده" ای که در
پاييز زندگی شان تنها آرزويشان خبرسالمتی و رهايی فرزندشان و شنيدن صدای اوست.
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خانواده ی بزرگ نجات داغدار شد.
درگذشت غیر منتظره ی غالمرضا بهروزی
شبانگاه چهارشنبه  91بهمن  ،11آقای غالمرضا بهروزی مسئول نمايندگی استان خراسان رضوی
انجمن نجات ،در بيمارستانی در شهر مقدس مشهد به ديار باقی شتافت و خانواده بزرگ نجات را در غم
و اندوهی عميق فرو برد.

مرحوم بهروزی در آبان ماه  9931وارد سازمان مجاهدين خلق در عراق شد و در ششم تير ماه 9930
از اين سازمان جدا گرديد .وی بعد از پيروزی انقالب اسالمی به دليل تبليغات پرجاذبه ی اين سازمان و
شعارها و وعده های دروغين آن ،در حالی که فقط  91سال داشت ،هوادار سازمان گرديد و نهايتا ً بعد از
چند سال با فريب و نيرنگ به پادگان اشرف در عراق برده شد.
در زمان سقوط صدام حسين مرحوم بهروزی در منطقه ی جلوال و خانقين بود .او بعد از آن شاهد بود
که چگونه مجاهدين خلق متعاقب جاسوسی و مزدوری برای استخبارات عراق به خدمت نيروهای
آمريکايی جهت برآورده کردن اهداف آنان در عراق برآمدند .وی پس از پی بردن به شعارهای توخالی
سران فرقه رجوی و اشراف به عمق خيانت های آنان ،از پادگان اشرف فرار نمود و سپس توسط صليب
سرخ جهانی و با مساعدت دولت عراق در تيرماه سال  9930به آغوش ميهن بازگشت.
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مرحوم غالمرضا بهروزی در خاطرات خود می نويسد:
"ما نمی دانستیم خانواده ها به مقابل درب اشرف آمده اند ،اما وقتی وسط گرمای روز ما را برای نشست خواستند
فهمیدیم باید موضوع مهمی اتفاق افتاده باشد .وارد نشست که شدیم از چهره فرمانده زن ترس و وحشت می بارید .همه
تعجب کرده بودند که مگر چه اتفاقی افتاده است ،جنگ که تمام شده ،بمبارانی هم در کار نیست ،پس چرا این به
اصطالح «خواهر» این قدر به هم ریخته است؟ وقتی شروع به حرف زدن کرد فهمیدیم خانواده ها به مقابل اشرف آمده
اند .به محض گفتن این خبر یک لحظه همه از روی صندلی ها بلند شدند و همه به همدیگر نگاه کردند .خودم در آن
لحظه دچار احساس متناقضی شدم .از یک طرف احساس کردم راهی به بیرون از اشرف باز شده و ما به دنیای خارج از
اشرف وصل شده ایم که از این اتفاق ته دلم خیلی خوشحال بودم .ولی از طرفی این احساس هر چند ضعیف را داشتم که
این موضوع خود باعث فشاری مضاعف بر ما و بر خانواده ها می شود .در حالی که نشست در سکوت معناداری فرو
رفته بود او ادامه داد که برادر (مسعود رجوی) گفته است که ما از بمباران آمریکا جان سالم به در بردیم ولی از آمدن
خانواده ها اگر شما خوب از آن عبور نکنید دچار مشکل خواهیم شد .در حالی که ما ته دلمان خوشحال بودیم ،فرماندهان
به خصوص زنان شورای رهبری می گفتند ،بروید لحظه هایتان را در این رابطه دستگیر کنید و بنویسید و بیاورید که
چرا از آمدن خانواده ها خوشحالید و این گونه استقبال می کنید؟!"

مرحوم بهروزی پس از بازگشت به ايران به صورتی خستگی ناپذير در جهت افشای ماهيت ضد مردمی
فرقه تروريستی رجوی در انجمن نجات به فعاليت و تالش پرداخت .او نه تنها برای خانواده های استان
خراسان رضوی بلکه برای تمامی خانواده ها در سراسر ايران نامی آشنا می باشد.
وی در چندين نوبت همراه با خانواده ها به کشور عراق مسافرت نمود و به پادگان اشرف مراجعه کرد.
سازمان مجاهدين خلق که شاهد تالش های بی وقفه اش بود بارها عليه او به عقده گشايی و جنگ روانی
پرداخت اما اقدامات سخيف فرقه رجوی او را در انجام مسئوليت هايش مصمم تر کرد.
انجمن نجات قطعا ً يک يار صديق و يک همکار زحمت کش را از دست داده است که جا دارد اين فقدان
جانگداز را به همسر و بازماندگان او و همچنين به خانواده ی بزرگ نجات تسليت گفته و برای آن
مرحوم طلب مغفرت نماييم.
انجمن نجات

همایش اعضای جداشده در دفتر انجمن نجات خراسان رضوی (مرداد )0916
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نامه ی مدیرعامل انجمن نجات به کمیسر امور داخلی اروپا
ابراهيم خدابنده مديرعامل انجمن نجات ايران نامه ای به ايلوا يوهانسون  Ylva Johanssonکميسر امور
داخلی اروپا نوشت و خواستار طرح موضوع نقض اوليه ترين حقوق انسانی اعضا و جداشدگان توسط
سازمان مجاهدين خلق در آلبانی با مقامات اين کشور گرديد.

متن نامه به شرح زير است:
خانم ايلوا يوهانسون (کميسر امور داخلی اروپا)
با سالم و تقديم احترام
مطلع شدم که شما امروز جهت يک بازديد دو روزه عازم آلبانی هستيد و در خصوص ورود اين کشور
به اتحاديه اروپا با مقامات بلند مرتبه آلبانی ديدار و گفتگو داريد .همچنين بازديد از مرز يونان با آلبانی
در برنامه شما گنجانده شده است.
از جانب خانواده های دردمند اعضای گرفتار در سازمان مجاهدين خلق در آلبانی مايلم به اطالع شما
برسانم که اين سازمان ،که به صورت يک فرقه مخرب کنترل ذهن تحت رهبری مسعود و مريم رجوی
اداره می شود ،در سال  9393به آلبانی منتقل شد و در اردوگاهی بسته و دورافتاده در مانزه Manzë
در استان دورس  Durrësمستقر گرديد.
اعضای فرقه رجوی بر اساس روابط درونی فرقه ای حق ارتباط با خانواده های خود را ندارند و برخی
از مادران و پدران سالخورده آنان ده ها سال است که از وضعيت عزيزان خود در سازمان مجاهدين
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خلق بی خبرند .آنان نه تنها هيچ مالقاتی نداشته و صدای فرزندان خود را نشنيده اند بلکه حتی يک پيام
از جانبشان دريافت نکرده اند.
سال گذشته يک پويش طومار خطاب به دولت آلبانی از جانب خانواده ها در سايت  Change.orgترتيب
داده شد که ظرف چند هفته توسط بيش از  99913نفر از بستگان و دوستان و آشنايان اعضای مستقر در
اردوگاه مجاهدين خلق در آلبانی امضا گرديد که خواهان فراهم شدن امکان ارتباط با اعضای داخل
اردوگاه و کسب خبر از آنان شدند.
https://www.change.org/p/albanian-government-urging-albanian-governmentto-let-the-families-to-contact-their-loved-ones-in-mek-camp
همچنين تاکنون صدها نامه جداگانه از جانب خانواده ها برای مقامات مختلف دولت آلبانی از جمله نخست
وزير ادی راما  Edi Ramaفرستاده شده اما هيچ پاسخی به اين نامه ها و درخواست ها داده نشده است.
دولت آلبانی به خواست مجاهدين خلق به اتباع ايرانی ويزا نمی دهد لذا آنان نمی توانند خود در محل از
طريق مراجع قضايی خواسته هايشان را دنبال نمايند.
برخی از اعضای مجاهدين خلق اکنون از عضويت اين فرقه خارج شده اند اما به دليل اين که تحت
حمايت دولت آلبانی و کميساريای عالی ملل متحد برای پناهندگان قرار نمی گيرند و مدارک هويتی و
اجازه کار و حقوق پناهندگی ندارند زير شديدترين فشارهای مالی هستند .هدف فرقه رجوی در همکاری
با دولت آلبانی اينست که آنان وادار به تبعيت از فرقه رجوی شوند .سران سازمان همچنين اين افراد و
شهروندان و خبرنگاران آلبانی که به آنان ياری می رسانند را تهديد به قتل نموده و عليه آنان جنگ
روانی به راه انداخته و در مواردی برای اين افراد مشکالت حقوقی ايجاد کرده اند.
با شروع همه گيری بيماری ناشی از کويد 91-نگرانی خانواده ها نسبت به شرايط فرزندانشان به مراتب
بيشتر شده است .خبرها حاکی است که طی هفته های اخير ده ها تن از اعضای اين سازمان به دليل ابتال
به اين بيماری جان خود را از دست داده اند .زندگی گروهی و عدم دسترسی مسئولين بهداشت به داخل
اردوگاه شرايط خطرناکی را فراهم آورده است.
افکار عمومی آلبانی ،خصوصا ً ساکنان مانزه و دورس ،نسبت به حضور يک سازمان تروريستی در
خاک خود که از عراق به دليل مغايرت فعاليت های آنان با امنيت ملی اين کشور اخراج شده و اکنون در
کشورشان دست باز دارد بسيار نگران هستند .بسياری از رسانه ها و فعاالن حقوق بشری در آلبانی
نسبت به حضور اين فرقه تروريستی که حتی اوليه ترين حقوق اعضای خود را نيز زير پا می گذارد
هشدار داده اند.
طی اين مدت قتل های مشکوکی در داخل اردوگاه مجاهدين خلق از جمله کشته شدن مالک شراعی اتفاق
افتاده که متأسفانه پليس محلی از دنبال کردن تحقيقات باز نگاه داشته شده است .همچنين اطالعاتی در
دست است که مجاهدين خلق در جرائم سازمان يافته در آلبانی از جمله پولشويی و قاچاق انسان و سالح
و مواد مخدر شرکت دارند.
دو سال قبل مصطفی محمدی و همسرش ،شهروندان کانادايی ،برای ديدار با دخترشان سميه محمدی که
در اردوگاه مجاهدين خلق گرفتار است به تيرانا رفتند .آنان مورد ضرب و شتم عناصر فرقه رجوی قرار
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گرفتند و متأسفانه نه تنها به شکايت آنان رسيدگی نشد بلکه از کشور اخراج شدند وامکان بازگشت و
پيگيری موضوع از طريق دستگاه قضايی را نيافتند.
در ديدار از مرز يونان با آلبانی لطفا ً به خاطر داشته باشيد که عضو سابق مجاهدين خلق احسان بيدی به
دليل اين که حاضر نشد با اين سازمان همکاری داشته باشد بعد از يک سال بازداشت غيرقانونی ،بدون
طرح هيچ اتهامی ،به مرز يونان برده شد و بدون کمترين امکانات رها گرديد که به کمک ديگر
جداشدگان نجات يافت .او مجددا ً به صورت غيرقانونی در بازداشت به سر می برد.
کيس های احسان بيدی و مصطفی محمدی و مالک شراعی و ده ها مورد ديگر و قتل های مشکوکی که
بدون تحقيقات رها شدند بيش از هر چيز فساد دستگاه پليس و دستگاه قضايی و حتی دستگاه رسانه ای
اين کشور را نشان می دهد که آلبانی در حال حاضر به بهشت امن مجرمان و تروريست ها در خاک
اروپا تبديل گرديده است.
خواسته ما از شما به عنوان يک مقام مسئول اروپايی اينست که در ديدارهای خود از مقامات دولت آلبانی
سؤال کنيد که چه پاسخی برای خانواده های اعضای گرفتار در اردوگاه مجاهدين خلق در آلبانی دارند.
چرا سازمان مجاهدين خلق بايد بتواند ارتباط اعضای خود با دنيای خارج خصوصا ً خانواده هايشان را
قطع کند؟ چرا آنان در اين اردوگاه حق خروج ،حق ازدواج و تشکيل خانواده ،و حق زندگی فردی و
شخصی را ندارند؟
بی صبرانه منتظر پاسخ شما هستم.
ابراهيم خدابنده  -مدير عامل انجمن نجات
جمعه  91فوريه 9399
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آیا ممانعت از ارتباط اعضای مجاهدین خلق با خانواده هایشان توجیه دارد؟

خانم عفت اخالقی آزادپور مادر آقای محمد توکلی (اسير در فرقه رجوی) می گويد :سال های زيادی است
که من و خواهران محمد او را نديده ايم و تماسی با او نداشته ايم .حتی پيغامی از جانب او دريافت نکرده
ايم و اين مسأله هميشه ما را به شدت زجر می دهد .خبری ما را شديدا ً نگران کرده و آن اينست که
فرزندم احتماالً به بيماری ناشی از ويروس کوويد  91 -مبتال شده و در شرايط حادی به سر می برد و
همچنين شرايط بهداشتی داخل اردوگاه نيز نامساعد است .من به عنوان مادر در آخر عمر آرزويی به
غير از شنيدن صدای پسرم و کسب خبر سالمتی اش ندارم.
من به علت کهولت سن و بيماری ،توانايی سفر ندارم و البته کشور آلبانی هم چنين امکانی را به من نمی
دهد .آيا امکان يک تماس تلفنی يا ارسال يک نامه هم وجود ندارد؟ به نماينده سازمان جهانی بهداشت در
کشور آلبانی نامه نوشته ام و تقاضا کرده ام که برای رفع نگرانی مادر پير و کهنسال و خواهران چشم
انتظار محمد توکلی از هر اقدامی که متصور است و نتيجه بخش می باشد کوتاهی نکنند تا خبری از او
به ما برسد و امکان ارتباط فراهم گردد.
خراسان رضوی

آسودگی از محن ندارد مادر
آسایش جان و تن ندارد مادر
دارد غم و اندوه جگر گوشه خویش
ورنه غم خویشتن ندارد مادر
«رهی معیری»
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روز  01بهمن سال 61
در پی اولين عمليات های سازمان منافقين در سال های آغازين دهه  ،33اقدامات نهادهای انقالبی ،نظام
مند و سازمان يافته شد ،فعاليت های اطالعاتی عليه گروه های محارب انسجام پيدا کرد و برخورد با
تروريسم به سرعت در دستور کار قرار گرفت و از اين زمان به بعد ،سازمان مجاهدين خلق (منافقين)
که تا آن مقطع زمانی توانسته بود کشور را متحمل خسارات سنگين و جبران ناپذيری کند با هماهنگ
شدن اقدامات ارگان های انتظامی ،امنيتی و قضايی ،در مسير افول قرار گرفت و نيروهای واحد
اطالعات سپاه پاسداران ،کميته انقالب اسالمی و گروه ضربت دادستانی انقالب از اواخر سال  9933در
وضعيتی کامالً هماهنگ ،همه معادله ها و محاسبه های سازمان و حاميان خارجی آن را بر هم زدند.
اين "ضربات مهلک" به خانه های تيمی به فواصل سه ماه از هم عملياتی شد .اين ضربه ها در هر
مرحله منجر به فروپاشی يکی از بخش های سازمان شد و هر بار ماشين کشتار سازمان را نسبت به قبل
مستهلک تر و ناتوان تر می کرد .ضربه های نهادهای امنيتی جمهوری اسالمی ،به ترتيب مرکزيت،
بخش اجتماعی و بخش روابط سازمان را هدف گرفتند که طی آن تعداد زيادی از تروريست های داخل
کشور کشته يا دستگير شدند.
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ضربه  01بهمن  :0961مهم ترين ضربه نهادهای امنيتی کشور به سازمان تروريستی منافقين در
روز  91بهمن سال  33صورت گرفت .در اين ضربه ،خانه تیمی مرکزیت سازمان در داخل کشور که
در منطقه زعفرانیه واقع بود هدف قرار گرفت و موسی خيابانی ،قائم مقام مسعود رجوی در داخل کشور
و نفر دوم سازمان ،اشرف ربيعی همسر مسعود رجوی و آذر رضايی همسر موسی خيابانی طی
درگيری مسلحانه با پاسداران کميته و سپاه کشته شدند.
عالوه بر خانه تيمی اصلی که در زعفرانيه واقع بود ،سه خانه تيمی ديگر نيز هدف قرار گرفت :خانه
تیمی یوسف آباد شمالی که شاهرخ شميم ،فاطمه نجاری (شميم) و محمد منجی در آن حضور داشتند؛
خانه تیمی خیابان پاسداران ،خیابان بوستان که خسرو رحيمی ،محمد حسن پورقاضيان ،حسن مهدوی،
ناهيد رأفتی (مهدوی) و مهناز کالنتری در آن ساکن بودند؛ خانه تیمی خیابان خردمند شمالی که سعيد
سعيدپور در آن حضور داشت.
در اين ضربه ،مرکزيت سازمان با خسارت فراوانی مواجه شد که اسامی کشته شدگان آن به اين شرح
بود -9« :موسی خيابانی -9 ،اشرف ربيعی -9 ،آذر رضايی (خيابانی) -0 ،محمد مقدم -1 ،مهشيد
فرزانه سا (مقدم) -3 ،ميرطه ميرصادقی -1 ،تهمينه رحيمی نژاد (ميرصادقی) -3 ،محمد معينی-1 ،
شاهرخ شميم -93 ،فاطمه نجاری (شميم) -99 ،خسرو رحيمی -99 ،سعيد سعيدپور -99 ،محمد حسن
پورقاضيان -90 ،حسين بخشافر -91 ،کاظم مرتضوی -93 ،حسن مهدوی -91 ،ناهيد رأفتی (مهدوی)،
 -93مهناز کالنتری -91 ،عباسعلی جابرزاده انصاری -93 ،ثريا سنماری (جابرزاده انصاری)»
عالوه بر اين ،روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی طی اطالعيه ای  3نفر ديگر از اعضای
سازمان را به عنوان دستگيرشدگان و معدومين اين ضربه اعالم کرد« :محمود سيفی نژاد ،فرزانه
عمويی ،فرح ترابی ،حسن قندهاری ،بهمن جوادی ،الهه عروجی ،فرزانه چيت ساز ،بيژن محرابی»
ضربه  91بهمن به مرکزيت سازمان منافقين در داخل کشور ،تبعات سنگينی برای سازمان در پی داشت.
اين ضربه در سطح تشکيالت موجب پاره شدن رشته ارتباط بخش ها با فرماندهی داخل کشور شد و در
سطح سياسی ،قدرتمندی تشکيالت سازمان را برای قدرت های حامی آن زير سؤال برد .عالوه بر آن،
پيامد روانی اين ضربه نيز بسيار مهم بود ،چرا که هم مرکزيت و هم اعضا را در حالت درماندگی و
ترس از سرايت ضربه به بخش های ديگر قرار داد .همچنين اين ضربه باعث شده بود که مجموعه
عمليات های تروريستی سازمان با بحران مواجه شود.
به گفته محسن رضايی« :سازمان گيج بود و بعد از ضربه  91بهمن نتوانست بفهمد با چه توانايی از
جمهوری اسالمی مواجه است .ليکن هشدار بزرگی برای سازمان بود و بيشتر در حالت گيجی به سر می
برد و قدرت تحليل شکست را نداشت».
بنابر گزارش بولتن محرمانه سپاه پاسداران ،پس از اين عمليات ،رجوی که بارها اعالم کرده بود
سازمان همچنان پرقدرت به پيش می رود و سرنگونی نظام نزديک است ،اين بار اعتراف کرد که
ضربه کشنده ای به سازمان وارد شده است.
خبرگزاری خانه ملت (منبع :مرکز اسناد انقالب اسالمی)
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موسی خیابانی

موسی نصيراوغلی خيابانی ملقب به موسی خيابانی در سال 999۱در تبريز متولد شد وی از اعضای با
سابقه سازمان مجاهدين خلق بود .پس از پيروزی انقالب به همراه مسعود رجوی رهبری اصلی اين
سازمان را تشکيل می دادند .در سال  99۱3پس از اعالم جنگ مسلحانه ،فرماندهی نظامی سازمان را
برعهده داشت .وی در 91بهمن  99۱3در جريان درگيری با نيروهای سپاه پاسداران و کميته انقالب در
منطقه زعفرانيه کشته شد.
بی شک موسی خيابانی نقش اساسی در تصميم گيری غلط اتخاذ مشی مسلحانه در مقطع  93خرداد سال
 ۱3و ترور صدها نفر از هواداران انقالب اسالمی و کشته شدن اعضای قربانی سازمان را داشت.
مسعود رجوی همانند تمامی رهبران جريانات فرقه ای ،خود را رهبر بال منازع و مطلق و خدای زمينی
نيروهايش تلقی می کرد و در اين مسير حتی ديگر رهبران برجسته سازمانش که ديگر در قيد حيات
نبودند را هم تحمل نمی کرد .در جريان نشست های موسوم به طعمه که در حقيقت با هدف تسويه حساب
و حذف رقيبان و از جمله مسئولين سابق و يا حتی رهبران سياسی که در قيد حيات نبودند در دستور کار
قرار گرفته بودند .به نوبت دکتر شريعتی ،مرحوم طالقانی و در ادامه موسی خيابانی را از دم تيغ
گذراند ...در حالی که در تبليغات بيرونی آن ها را مورد ستايش و تحسين قرار می داد.
در جريان نشست های موسوم به انقالب ايدئولوژيک ،مهدی ابريشم چی مليجک دربار رجوی گفت:
"اگر موسی خيابانی زنده بود بزرگ ترين افتخارش زانو زدن در مقابل مريم و به جا آوردن سجده شکر
ايدئولوژيکی بود ".اين چاپلوسی ابريشم چی به مذاق خيلی ها و از جمله مينا خيابانی خواهر موسی و
همسر دوم ابريشم چی خوش نيامد واو را کالً مسأله دار کرده بود.
 ...مسعود در پاسخ به مينا خيابانی گفت" :چشم ما روشن يک شريک هم تو رهبری پيدا کرديم .بذار يک
چيز بگم! که تو بيشتر حرص بخوری… مهدی کم گفته! اگر موسی زنده بود می بايست نه يک بار بلکه
هزاران بار در مقابل مريم زانو می زد و از مريم عاجزانه خواهش می کرد او را در سازمانش بپذيرد.
حاال جگرت آتيش گرفت آخی دلم خنک شد .مينا بغض کرده بود و گفت می روم بيشتر فکر می کنم ولی
در اين نقطه نمی توانم اين را بپذيرم  ...تا اين که مينا برخالف ميل باطنی و صرفا ً به خاطر خالصی از
زير فشارهای روحی و روانی گماشتگان رجوی مجبور به عقب نشينی شد....
علی اکرامی  -خوزستان
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انقالب اسالمی ایران و باج خواهی فرقه رجوی از مردم
سازمان مجاهدين خلق به عنوان يکی از گروه های سياسی شناخته می شود که سابقه فعاليت آن به پيش
از انقـالب اسالمی بازمی گردد .سازمانی که در شهريور  9900تأسيس شد اما تا پيش از پيروزی
انقالب اسالمی دستخوش تغييراتی اساسی و بنيادين در ايدئولوژی و اعضا و مؤسسين گرديد.
آنچه در اين مقال بدان خواهيم پرداخت انقالب اسالمی ايران در  99بهمن  11و تنظيم رابطه سازمان
مجاهدين خلق با آن است.
يک ماه قبل از پيروزی انقالب اسالمی ،با آغاز آزادی زندانيان سياسی ،بسياری از چهره های شاخص
سازمان مجاهدين خلق که محوريت انقالب را روحانيون و امام خمينی (ره) می ديدند برای برقراری
ارتباط با بدنه هواداران خود به تکاپو افتادند .آن ها که شاهد خيزش مردم با تکيه بر آموزه های دينی و
به رهبری مراجع تقليد و روحانيون بودند ،با مسکوت گذاشتن رگه های التقاطی خود بار ديگر جنبه های
مذهبی مبارزه را برجسته کردند و به نوعی در پی سهم خواهی از انقالب اسالمی بودند.
رهبران اين طيف از سازمان همچون مسعود رجوی و موسی خيابانی ،از رهبر انقالب توقع داشتند که
از ظرفيت هواداران و نيروهای سازمان استفاده شود .آنان ادعای ميراث خواری از انقالب اسالمی و
گرفتن سهم بيشتر را داشتند .اما رهبر انقالب همچون گذشته با آگاهی از انحراف آنان ،اجازه نداد تا
انقالب اسالمی به نام آن ها يا هر گروه سياسی ديگر گره بخورد .از همين روزها بود که آنان صف
بندی عليه انقالب اسالمی را آغاز کردند.

مسعود رجوی و موسی خيابانی در ديدار با حضرت امام خمينی (ره)
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اين سهم خواهی و خروج از زير چتر رهبری امام (ره) در سال های بعد به بروز ماهيت اصلی اين
سازمان به شکل فرقه تروريستی رجوی انجاميد .اگرچه در همين مدت نيز با وجود تمام سعی هايی که
برای پنهان کردن اهداف منافقانه خود می کردند در برخی از موضع گيری ها ،ماهيت خود را برمال می
ساختند.
به عنوان مثال ،به فاصله چند روز بعد از پيروزی انقالب اسالمی ،رجوی در مصاحبه ای مدعی شد که
انقالب ما ناقص است .بسياری از تحليلگران بر اين باورند که مقصود او اين بوده که تا زمانی که
سازمان مجاهدين خلق تمام قدرت را قبضه نکند ،انقالب کامل نمی شود .او بعدها بارها تکرار کرد که
رهبری انقالب دزديده شد .يعنی آن را حق مسلم خود می دانست.

مسعود رجوی در ديدار با مرحوم آيت هللا طالقانی

سازمان مجاهدين خلق ،پس از پيروزی انقالب اسالمی با پنهان کردن ماهيت واقعی خود و طرح
شعارهای فريبنده منطبق بر شرايط آن زمان شروع به جذب جوانان و دانش آموزان و دانشجويان کرد.
آزادی های بعد از پيروزی انقالب اسالمی و شور و شوق به وجود آمده در جوانان برای شرکت در
فعاليت های سياسی و از طرفی فقدان آگاهی و تجربه در امور سياسی و انقالبی موجب گشت تا عده ی
زيادی جذب مجاهدين خلق شدند.
سازمان مجاهدين خلق در ابتدای پيروزی انقالب اسالمی با استفاده از فضای باز سياسی به وجود آمده
پس از سقوط رژيم ستمشاهی ،با طرح مسائل مختلف انحرافی ضمن جذب جوانان پر شور انقالبی باعث
گمراهی آن ها شد.
خيانت بزرگ سازمان مجاهدين خلق ،فريب و گمراهی بسياری از فرزندان انقالب اسالمی در همان سال
های  ۸3و  ۸1تا رساندن درگيری مسلحانه با نظام در سال  33بود .اين جوانان از ماهيت مسعود
رجوی و ارتباطشان با دشمنان ايران و ايرانی خبری نداشتند .سازمان مجاهدين خلق ظاهر خود را
اسالمی و انقالبی نشان می داد و بدين شکل افراد را به دام می انداخت .در واقع نسلی که می توانست در
خدمت انقالب اسالمی قرار بگيرد و در مسير پيشرفت ايران فداکاری کند ،ناخواسته به عمله دشمنان
منطقه ای و بين المللی ايران تبديل شد .فرقه رجوی با تظاهر به مبارزه با امپرياليسم آمريکا در خدمت
اهداف آمريکا در ايران درآمدند که بعدا ً ماهيت آن ها مشخص شد.
مجاهدين خلق در انتخابات همه پرسی نظام جمهوری اسالمی ايران و مجلس خبرگان و نيز تدوين و
تصويب قانون اساسی شرکت کردند .ا ّما طبق اطالعيه های خودشان ،نهايتا ً به قانون اساسی جمهوری
اسالمی رأی ندادند اما مسعود رجوی خود را کانديد رياست جمهوری اسالمی کرد.
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ع َلم مخالفت با مردمی ترين انقالب تاريخ را
اين فرقه تروريستی پس از پيروزی انقالب اسالمی َ
برافراشت ،زيرا اعتقادات اسالمی را مناسب برای اداره اجتماع نمی دانست؛ کار به جايی رسيد که
مجاهدين خلق تنها به مخالفت نظری بسنده نکردند و با مشاهده اين موضوع که در بين مردم جايگاهی
ندارند ،در  93خرداد سال  33به طور رسمی مبارزه مسلحانه با نظام نوپای جمهوری اسالمی را آغاز
کردند.

اين گونه اقدامات سازمان مجاهدين خلق در ابتدای يک انقالب نوپا ،بارها و بارها شيرينی پيروزی
انقالب اسالمی را بر کام مردم ايران تلخ کرد .آنان خيلی زود با به دست گرفتن سالح و درگيری های
مسلحانه و کشتار مردم کوچه و بازار و مسئولين باالی کشور انتظار سقوط نظام را داشتند .اما با اين
گونه تحرکات تنها چيزی که عايد آن ها شد اين بود که آغازی بر پايان خويش را ترسيم نمودند.
مجاهدين خلق برای ادامه حيات ننگين خود مرتکب جنايات و خيانت هايی فراموش ناشدنی شدند که در
رأس آن ها همکاری با دشمن متجاوز به خاک ميهن در دفاع هشت ساله ايران بود .اين فرقه از جاسوسی
برای دشمن تا ترور دانشمندان هسته ای را در پرونده ننگين خود دارد که پرداختن به همه آن ها دراين
مقال نگنجد و خود يک مثنوی هفتاد منی را می طلبد.
اينک پس از  09سال که از پيروزی انقالب اسالمی می گذرد ،آن نهال نوپا به درختی تنومند و بارور
مبدل شده و نسل امروزی از مجاهدين خلق يا همان فرقه تروريستی رجوی چيزی جز خيانت و وطن
فروشی نمی داند.
حسین سعادت  -یزد
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فرقه رجوی بدون نقاب –  41سال پس از انقالب

منصور نظری – پاريس  -بهمن 11
دنيای امروز با پيچيدگی های فراوانی روبروست ،دنيايی که در عين زيبايی های فراوانش پر است از
دوز و کلک و حقه بازی ،بعضی اوقات آنقدر خوب و بد در هم تنيده می شوند که مات و مبهوت می
شويم که باألخره کدام درست است و کدام غلط .واقعيت اين است که هميشه تبهکاران و شيادان يک گام
جلوتر هستند ،اين ضرورت کار تبهکاران است خصوصا ً اين که با پيشرفت تکنولوژی تبهکاران به
خوبی از آن بهره می جويند و متأسفانه مردم عادی که دسترسی چندانی به سر نخ حقايق ندارند اين وسط
فريب می خورند و به دام شيادان و تبهکاران می افتند.
حقه بازی و دوز و کلک در دنيای اقتصاد بسيار فراوان است و اگر به صفحه اخبار و حوادث مراجعه
کنيم روزانه با ده ها مورد از شگردهای جديد تبهکاران اقتصادی يا همان دزدان مال و اموال مردم
مواجه می شويم ولی مشکل اصلی و بزرگ اينجا نيست ،چرا که زيان های اقتصادی قابل جبران است و
می توان در پروسه آن را ترميم کرد اما مشکل از زمانی جدی و مهم می شود که ما با تبهکاران سياسی
و ايدئولوژيک مواجه می شويم ،تبهکارانی که همه چيز مردم را نشانه می روند .سازمان مجاهدين خلق
ايران يکی از مهم ترين و خطرناک ترين آن هاست .سازمانی که از زمان پيدايش تا به امروز مهم ترين
کارش ضربه به منافع مردم ايران بوده است .از سياه کاری های اين سازمان در زمان حکومت سلطنتی
می گذرم و فقط اشاره ای هر چند کوچک به تبهکاری های اين سازمان پس از پيروزی انقالب ايران می
اندازيم.
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در بهمن ماه سال  9911زمانی که انقالب ايران به پيروزی رسيد ،سازمان ها و گروه ها يکی پس از
ديگری اعالم وجود می کردند اعم از جريانات مارکسيستی يا جريانات مذهبی ،از سويی ديگر مردم
ايران اساسا ً و به صورت بنيادی هيچ اشرافی به اين جريانات نداشتند ،خصوصا ً جوانان که تشنه
موضوعات سياسی شده بودند .فضای باز سياسی موجود نيز به اين گروه ها کمک می کرد تا بتوانند
نيروی جوان و تشنه معلومات سياسی و اجتماعی را جذب خود کنند .هر چقدر شعارها و تبليغات اين
گروه ها فريبنده تر می شد بيشتر از اين جوانان را شکار می کردند ،خصوصا ً زمانی که شعارها در
قالب عدالت و آزادی و حکومت عدل علی مطرح می شد .اين چنين بود که سازمان مجاهدين خلق با يک
پيشينه ی سياه و تروريستی خود را به عنوان نيروی انقالبی قالب کرد و چند نسل از مردم ايران را به
قربانگاه کشاند ،قربانگاهی که حتی امروز پس از  09سال همچنان شاهد پس لرزه های اين فريبکاری
بزرگ هستيم.

چهل و دو سال پيش وقتی سازمان مجاهدين خلق شعار آزادی و عدالت و حکومت عدل علی را سرمی
داد کسی فکرش را نمی کرد که همان ها به جايی برسند که به خانواده های قربانيان فريب خورده شان
اجازه مالقات ندهند .چهل و دو سال پيش وقتی مسعود رجوی (رهبر اين جريان) شعار عدالت و
حکومت عدل علی را در ميان هوادارانش سرمی داد کسی منظورش را نمی دانست که در مغز اين لعن
و نفرين شده ی تاريخ چه می گذرد .اينک چهل و دو سال از آن روزها گذشته و در پيش روی ما ثمره
ی مسعود رجوی آشکار است ،هزاران خانواده آواره شده ،هزاران هزار قربانی و هفده هزار خانواده
يتيم شده ،هزاران اشک و آه پدران و مادران در شوق ديدار فرزندانشان و صدها آه بی صدا شده مادران
و پدرانی که چشم از اين جهان فرو بستند و فرزندانشان را نگذاشتند ببينند.
در پروسه پيدايش اين جريان و به طور خاص چهل و دو ساله سازمان مجاهدين خلق هيچ نقطه روشن و
پاکی وجود ندارد .تمام نقاط و سرفصل های اين سازمان به تبهکاری و شارالتانيسم تنيده شده است.
سازمانی که همه چيز را زير پا گذاشته و تمام مرزهای انسانی را از هم دريده است .به گواهی تاريخ
ايران زمين تا به امروز هيچ جريان و يا سازمانی بدين اندازه به کشور و مردم ايران آسيب نرسانده
است.
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چهل و دو سال از آن سال ها می گذرد ،نقاب ها به کنار رفته و مثل آيينه روشن است که سازمان
مجاهدين خلق يک تشکيالت مافيايی بوده و سپس تبديل به فرقه ای خطرناک شده است .رهبر سازمان بی
مزار است و الشه اش را دشمنان ايران به دوش می کشند اما ديری نخواهد پاييد که دشمنان ايران از
بارکشی اين الشه خسته می شوند ،بی شک چنين روزی فرا خواهد رسيد.
آنچه تجربه چهل و دو ساله به ما می آموزد مبارزه با فراموشی است .نبايد هيچ چيز در تاريخ ايران به
فراموشی سپرده شود .بازخوانی گذشته اگرچه سخت است اما الزمه ی مواجهه با فرقه ها و جريانات
ضد ملی و ضد ميهنی است .بايد نسل جوان امروز را با روشنگری آگاه ساخت تا همچون گذشتگان
فريب نخورند و به چاه باطل آن ها نيافتند .آگاهی ،رمز و راز مبارزه با کالهبرداران و شيادان است .به
اميد اين که جوانان ايران زمين با دانش و آگاهی بتوانند کشور و مردم ايران را در مسير شکوه مند
خويش استوار سازند و ديگر شاهد ظهور فرقه های خطرناکی همچون فرقه رجوی نباشيم.

آقای میثم افشار

(عضو اسير در فرقه رجوی)

آقای سهراب افشار پدر ميثم می گويد" :پسرم در جوانی تحت تأثير فريب های سران و عوامل حيله
گر باند رجوی به اسارت ذهنی و جسمی آن ها درآمد و متأسفانه فرزندم هم اکنون با شرايط سخت
تحت سلطه ديو صفتان رجوی ،زندگی سختی را تجربه می کند.
ميثم در ايران عصای دستم بود و متأسفانه سران فرقه با اغفال و فريب ،او را در حصارهای رجوی
گرفتار نموده اند و بسيار مشتاق هستم تا او سريعا ً به خانه برگردد و همچون گذشته عصای دستم
باشد .به دليل بی مسئوليتی سران فرقه نسبت به رعايت فاصله گذاری و هر گونه پيشگيری از شيوع
کرونا نگران هستم".
استان زنجان

آقای سهراب افشار
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خانواده در سلایر تلویزیونی خانه امن
در يک نظرسنجی که در سراسر کشور انجام شد« ،خانه امن»  13قسمتی که از  93آبان تا  3دی 11
روی آنتن شبکه يک سيمای جمهوری اسالمی رفت ،در مدت پخش توانست رضايت  33درصد از
بينندگان را در حد «زياد» کسب کند.
اين سلایر با محوريت داعش و توطئه های ايجاد نا امنی در داخل کشور ساخته شده است .سلایر خانهٔ
امن مجموعه ای تلويزيونی در ژانر سياسی و امنيتی ،به تهيه کنندگی ابوالفضل صفری و کارگردانی
احمد معظمی و نويسندگی حسين تراب نژاد است .طراح و مشاور پروژه مرتضی اصفهانی می باشد.
پس از مجموعه های موفق سارق روح و ترور خاموش ،خانه امن سومين و آخرين مجموعه از سه گانه
ی امنيتی – سياسی ابوالفضل صفری و احمد معظمی و مرتضی اصفهانی است که با محوريت پرونده
های امنيتی که مسائل مختلف سال های اخير ايران از جمله اهداف تشکيل داعش و فعاليت های
تروريستی آن در خاک ايران را در برمی گيرد ،ساخته شده است.
صفری در خصوص اين سلایر تلويزيونی گفت" :اين سلایر تلويزيونی که امنيتی و جاسوسی است به
تهديدات داعش و چگونگی طراحی کشورهای عربی و کمک های مالی منطقه ای به اين گروه
تروريستی می پردازد .خط اصلی داستان سناريوی آمريکا برای ناامن کردن خانه ی امن ما است .همان
طرح آمريکايی – عربی که در حقيقت برای برهم زدن امنيت خانه ی ما در دستور کارشان قرار داده اند
و جزو اهداف شوم و شيطانی شان بوده است".
مجموعه خانه امـن روايتی جذاب و پر هيجان از يک پرونده جاسوسی  -امنيتی است که اليه هايی از
عمليات پيچيده مقابله با فرقه تروريستی داعش را روايت می کند .فرقه تروريستی مجاهدين خلق و
موضوعات جرائم اقتصادی و پولشويی و همچنين فساد داخلی نيز در متن اين سلایر روايت می شوند.
اين سلایر در چندين کشور و در نقاط مختلف ايران با تعداد بسيار باالی بازيگران و لوکيشن های متعدد
ساخته شده که در نوع خود کيفيت جديدی را ارائه می دهد.
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عوامل ساخت اين سلایر که پيش از اين با "سارق روح" به سراغ فرقه های مخرب رفته بودند و در
«ترور خاموش» مباحث مافيايی مواد مخدر را افشا کرده بودند ،حاال در "خانه امـن" روی موضوعات
جاسوسی و امنيتی دست گذاشته اند و به تهديدات داعش و چگونگی طراحی کشورهای غربی و عربی و
کمک های مالی منطقه ای به اين گروه تروريستی می پردازند.

پیام سلایر تلویزیونی "خانه امن" برای خانواده ها
هرچند اين سلایر در ژانر اطالعاتی – امنيتی تهيه شده اما مباحث اجتماعی نهفته در متن آن به مراتب
قوی تر و قابل تأمل تر است .اين سلایر اگرچه بر اساس يک داستان و سناريوی خيالی طراحی شده اما
هرگز از حقيقت فاصله نگرفته و به بيان واقعيات مختلف و متعدد موجود در جامعه امروز ما می
پردازد.
سرنوشت يلدا و ناصر و دخترشان سارا يک ملودرام تکان دهنده است که به اشکال مختلف در خصوص
اعضای سازمان مجاهدين خلق يا همان فرقه تروريستی رجوی اتفاق افتاده و تکرار شده است .آشنايی با
فرقه های مخرب کنترل ذهن يک ضرورت برای آحاد ملت و خصوصا ً خانواده ها در قبال جوانان و
دانشجويان است.
سؤاالتی که در متن داستان اين سلایر مطرح شده و پاسخ داده می شوند فوق العاده حياتی هستند .چگونه
يک جوان ايرانی شيعه ،عضو فرقه تروريستی داعش می شود و آن را راه رستگاری می داند؟ چگونه
يک فرد با استفاده از شگردهای کنترل ذهن روانی مجاب می گردد تا انبوهی از افراد عادی بی گناه را
به قتل برساند که ممکن است عزيزان خودش هم در ميان آن ها باشند و اتفاقا ً آن را مطابق با دستور خدا
می پندارد؟ فرقه های مخرب کنترل ذهن چگونه جوانان را اغفال می کنند و روح و ضمير آنان را به
سرقت می برند و خانواده ها در اين ميان چه جايگاهی دارند و چه نقشی را بايد ايفا نمايند؟ چگونه در
فرقه های مخرب همچون فرقه رجوی همسران به اجبار از يکديگر جدا می گردند و فرزندانشان به
مکان های نامعلوم فرستاده می شوند و زنان عقيم می گردند و همه اين ها به حساب فداکاری برای خلق
گذاشته می شود ،و کالً چگونه انسان ها به ربات يا به قول فرقه ها "عنصر" تبديل می شوند.
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دانشمندان حوزه ی آسيب های اجتماعی ،کنترل ذهن مخرب فرقه ای را تهديد اصلی هزاره سوم نام نهاده
و آن را چالشی پيش روی جامعه ،حتی خطرناک تر از اعتياد ،شناخته اند .هنوز جامعه ی ما به خوبی
درک نکرده است که فرقه ها چه باليی بر سر انسان ها و خصوصا ً جوانان تحصيل کرده می آورند که
سلایر "خانه امن" تالش نموده تا اين آگاهی را تا حد ممکن انتقال دهد.
خانم دکتر "مارگارت تالر سينگر" در کتاب "فرقه ها در ميان ما" به نقش مخرب فرقه ها و کنترل ذهن
مخرب فرقه ای در اجتماع پرداخته و تأکيد می کند که فرقه ها نمی توانند همه کس را جذب نمايند و
همچنين نمی توانند هرکس که جذب نموده اند را هميشه حفظ کنند اما به حد کافی افرادی را جذب و حفظ
و کنترل می کنند که به تهديد و خطری جدی برای جامعه تبديل شوند.
"استيون حسن" در کتاب "گسستن بندها" قوام و دوام "خانواده" را دژ مستحکم پايداری در برابر آسيب
های اجتماعی ،از جمله پرهيز از اغوای فرقه های مخرب کنترل ذهن ،برای مصون نگاه داشتن جوانان
می داند و نقش خطيری برای والدين در اين خصوص قائل است.
مشاهده دقيق اين سلایر را که در سايت های بسياری قابل مشاهده و دانلود می باشد به همه مربيان،
معلمان ،متوليان مؤسسات آموزشی ،کارشناسان علوم تربيتی ،استادان ،جامعه شناسان ،روحانيون،
جوانان ،دانشجويان ،و خصوصا ً والدين و خانواده ها توصيه می کنم.
ابراهیم خدابنده
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مجاهدین عصای دست مرا گرفتند!

آقای شمس ا… نوری پدر حمید رضا نوری (اسير در فرقه رجوی) می گويد:
پسرم در زمان جنگ برای دفاع از وطنش به خدمت سربازی رفت .پسر من سياسی نبود يک فرد عادی
جامعه بود! پسرم را چندين سال است از من ربوده اند و مرا در حسرت پسرم گذاشته اند .مدتی قبل مادر
حميد رضا به رحمت خدا رفت .همسرم حسرت به دل ديدن حميد رضا رفت .چقدر دوست داشت حميد
را ببيند و هميشه ياد او بود.
می خواهم به پسرم بگويم اگر درد دل پدرت به دستت رسيد با من تماس بگير ،مرا حسرت به دل نگذار
… .حميد رضا کمی با خودت فکر کن خودت را بيش از اين نابود نکن … من هميشه چشم انتظار تو
هستم.

مادر چشم انتظار در حسرت دیدن فرزند از دنیا رفت.

اراک
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حال و روز نزار منافقین
آوارگی از این کشور به آن کشور؛ پاداش جنایت و خیانت
گروهک ترويستی منافقين در طول سه دهه گذشته پس از فرار از ايران به فرانسه و سپس اخراج شان
به عراق و دوباره اخراج شان به آلبانی به عنوان عروسک خيمه شب بازی دشمنان ملت ايران مورد
استفاده قرار گرفته و دچار ذلت ابدی شده اند.

مريم رجوی در کنار رودی جوليانی مشاور و وکيل حقوقی دونالد ترامپ

نگاهی به تشکيل سازمان مجاهدين خلق يا همان گروهک تروريستی منافقين حاکی از آن است که اين
گروهک در خأل ايجاد نشد .سال  99۱۱که سال تشکيل اين سازمان شناخته می شود ،دوران اوج اختناق
محمد رضا پهلوی ،بعد از سرکوب های وسيع سال  99۱9و کشتار قيام  9۸خرداد است .حکومت پهلوی
با کشتار و به کارگيری سرنيزه در سال های ابتدايی دهه  ۱3توانسته بود در ظاهر خود را از مخالفت
مردمی نجات دهد.
چنان که برای فرار از مخالفت های مردمی در انتهای دهه  93و ابتدای دهه  93نيز در نهايت به
کودتای  9999متوسل شده بود .از اين رو فضای آن زمان را بايد فضای اختناق ايجاد شده توسط يک
حکومت وابسته به آمريکا و انگليس دانست.
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محمد رضا حقيقتا ً وابسته به انگليس و آمريکا بود و برای بر سر کار آمدن در سال  9993نيز با حمايت
آن ها به جانشينی پدرش رسيده بود ،اما چهره خشن و سرکوبگر او بعد از سال  99و تشکيل ساواک در
سال  9۸و سرکوب قيام های مردمی سال های  ۱9و  ۱9بيشتر و بيشتر به نمايش درآمده بود.

شروع آوارگی یک گروهک تروریستی
در سال  99۱۸و پس از فشار دولت فرانسه و عدم پذيرش ديگر کشورهای اروپايی ،سازمان منافقين
مقر خود را از پاريس به بغداد منتقل کرد .صدام حسين که در آن زمان درگير جنگ با ايران بود از
مسعود رجوی استقبال کرد و قرار شد تمامی اعضای اين سازمان در قرارگاهی در هشتاد کيلومتری
مرز ايران در استان دياله مستقر شوند.
اين قرارگاه به ياد اشرف ربيعی ،همسر اول مسعود رجوی نامگذاری شد که در حمله به خانه تيمی
سازمان منافقين در 91بهمن  99۱3به همراه موسی خيابانی ،نفر دوم سازمان و بيش از بيست نفر ديگر
کشته شده بود .اين نيروها بالفاصله بعد از ورود به عراق نيز در برنامه های مشخص با رژيم بعث به
توافقاتی در خصوص براندازی نظام جمهوری ايران رسيدند .آن ها پايگاه های نظامی خود را در عراق
برپا کردند .منافقين در بخش های مختلف با رژيم بعث فعاليت کردند.

تداوم خفت منافقین
پس از سقوط صدام ،پايگاه اشرف به معضلی برای دولت عراق و آمريکا تبديل شد و بارها ميان
آمريکايی ها ،عراقی ها ،منافقين و سازمان ملل بر سر حفاظت اشرف و خروج نيروهای منافقين از آن
مذاکره شد .تا اواخر سال  9333حفاظت از پايگاه اشرف با نيروهای آمريکايی بود و از اول ژانويه
 9331به نيروهای عراقی سپرده شد .از زمانی که نيروهای آمريکايی کنترل پايگاه اشرف را به
نيروهای عراقی سپردند ،منافقين در مقابل جناياتی که در عراق انجام داده بودند مورد تهاجم مردم و
دولت عراق قرار گرفتند.
پس از اين درگيری ها بود که دولت عراق خواهان تخليه منافقين از پايگاه اشرف تا پايان سال 9399
شد ،اما با فشارهای بين المللی اين تاريخ تا آوريل  9399عقب افتاد .پس از آن و در يک دوره يک و نيم
ساله و به مرور ،در حدود  9133نفر از اعضای سازمان منافقين قرارگاه اشرف را تخليه کردند .در
سال  9919اعالم شد که  ۱33نفر پايانی اين اعضای اين سازمان به کشورآلبانی منتقل شده اند.

ذلت در زیر پرچم کشور سوم
هم اکنون گروهک تروريستی منافقين در آلبانی با وجود حمايت های آمريکا ،با استفاده از تجربه قبلی در
عراق از همان روزهای اول در حال فعاليت برای تبهکاری خود در حوزه های مختلف هستند تا در
نهايت موقعيت خود در اين کشور اروپايی را تحکيم بخشند.
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در حال حاضر ،با گذشت چند سال از حضور اين فرقه در آلبانی ،دولت اين کشور تحت فشار رسانه ها
و مطالبات عمومی مجبور به پاسخگويی شده و کم ترين اقدام واکنشی نيز اظهار نظر وزير کشور آلبانی
در قبال منافقين بوده است که به اين گروه هشدار داده« :اين گروه برای زندگی و نه فعاليت سياسی در
آلبانی پذيرفته شده اند ،البته ورود آن ها به آلبانی خطر خاصی به همراه دارد .آن ها ريسک کارهای
خشونت بار دارند».

حمایت آمریکا ،اروپا و برخی کشورهای منطقه از منافقین
حمايت دولت های اروپايی و آمريکايی از منافقين ،يکی از پارادوکس های شاخص در ادعای آن ها در
مبارزه با تروريسم است .گروهک منافقين در طول حيات خود بيش از  91هزار نفر از چهره های
سياسی ،انقالبی و مردم عادی ايران را با ترور به شهادت رسانده است.
برگزاری نشست های مختلف در پاريس همزمان با يکی از بزرگ ترين جنايات آن ها در ايران است.
در  93ژوئن سال ( 9139هفتم تير) در نتيجه بمب گذاری در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسالمی بيش
از هفتاد نفر از جمله دکتر بهشتی رئيس قوه قضائيه به شهادت رسيدند.
دولت های غربی در تروريست بودن اين گروه هيچ شکی ندارند .بيل کلينتون در سال  9111گروهک
منافقين را در فهرست گروه های تروريستی قرار داد .باراک اوباما در سال  9399برای بهره برداری
سياسی و جاسوسی از اين گروه و فشار به ايران سازمان منافقين را از فهرست گروه های تروريستی
خارج کرد.
در نهايت با بررسی روندی که اين گروهک طی دهه های گذشته طی کرده است به اين مهم دست پيدا
می کنيم که اين به اصطالح گروهک به مهره سوخته ای برای کشورهای دشمن ملت ايران بدل شده تا
هر چند سالی در رحم اجاره ای يک کشور ثالث سکونت اجباری داده و با صرف هزينه بسيار جهت
حفظ و نگهداری شان ،آنان را به عنوان عروسک خيمه شب بازی رسانه ای خود در مجامع بين المللی
استفاده کرده و سپس دوباره آنان را به الک و غار تنهايی خود فرومی برند ،که هر بار نيز با مشت
محکم مردم ايران مواجه می شوند.
خبرگزاری فارس؛ محمدحسن دهقانی (کارشناس مسائل سیاسی)
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نگران فرزندم می باشم.

خانم نساء همت نیا مادر چشم انتظار رسول مهدلو ترکمانی (اسیر فرقه رجوی)

آقای رسول مهدلو ترکمانی از جمله افرادی می باشد که توسط عوامل سازمان مجاهدين خلق با ترفند و
حيله ربوده شد و به قلعه الموتی اشرف منتقل گرديد .رسول و همسرش معصومه قياسی گرفتار
ايدئولوژی غلط و پوچ فرقه رجوی شدند و زندگی شيرين خانوادگی و زيستن در يکی از کشورهای
اروپايی که آرزوی رسول بود به گرفتاری در فرقه رجوی منتهی شد.
رسول که دختر خاله اش معصومه را با عشق بسيار برای زندگی انتخاب نموده و با اميدهای فراوان با
او ازدواج کرده بود ،تحت القائات سرکرده ی فرقه همسرش را طالق ايدئولوژيک داد و اينک جدا از هم
زندگی می کنند.
در سازمان مجاهدين خلق ،رسول به ترکمن مشهور است .او از يک کشورهای خارجی به سازمان منتقل
شده و زبان ايتاليايی را خيلی خوب صحبت می کند.
با گذشت  0دهه از اسارت رسول در فرقه رجوی ،خانواده اش هنوز نتوانسته اند صدای او را بشنوند و
خبری از او داشته باشند .پدر رسول پس از سال ها چشم انتظاری ،در فراق فرزند از اين جهان رخت
بربست .مادر نگران وضعيت جسمی و روحی رسول می باشد و به سازمان جهانی بهداشت نامه نوشته
و درخواست کرده براساس قوانين بين المللی؛ در روزهای بحرانی همه گيری ويروس کوويد – ، 91
سازمان جهانی بهداشت بازديدهای بيشتری از اردوگاه مجاهدين خلق انجام دهد و مادر را از وضعيت
رسول مطلع نمايند.
استان گلستان
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برده داری در آلبانی

اينجانب منصور براهویی متولد  99۱1ساکن بندرعباس در تاريخ 99۱۱/93/93به خدمت سربازی
اعزام شدم .دوره آموزشی را در پادگان  3۱لشکرک تهران بودم .پس از آن به جبهه جنگ در صالح آباد
مهران اعزام شدم ،يک ماه در جبهه بودم که فرقه مجاهدين با کمک ارتش صدام عمليات عليه ما انجام
داد و من در آن عمليات (چهل چراغ) اسير شدم .بعد ما را به اردوگاه فرقه در کرکوک منتقل کردند .بعد
از مدتی به ما ابالغ شد اگر در عمليات شرکت کنيد آزاد خواهيد شد .من در عمليات فروغ جاويدان
شرکت کردم .بعد از عمليات ابالغ شد هر که می خواهد می تواند به ايران برگردد تعدادی به ايران
برگشتند ولی من اعالم پيوستگی کردم .سال 99۱3همزمان با اعالم انقالب درونی مجاهدين اعالم جدايی
کردم ،بعد از يک ماه در قرنطينه بودن ،مرا از طريق اردن به ترکيه اعزام کردند .
بعد از دو سال اقامت در ترکيه به ما ابالغ شد اگر می خواهيد می توانيد به عراق برگرديد زيرا اگر در
ترکيه بمانيد شما را ترور می کنند ،به همين دليل من به عراق برگشتم.
من از سال  9913تا سال  991۱در سازمان مجاهدين بودم ،در همين ساليان يک بار اعالم جدايی کردم
ولی فرقه از درخواست من سر باز زد و به تقاضای اعزام من به خارج اعتنايی نکرد و من مجبور شدم
در فرقه بمانم .در اين ساليان چند مورد برخورد سرکوبگرانه با من داشتند در يک مورد توسط فردی به
نام غالمرضا اسفندياری مورد ضرب و شتم قرار گرفتم .چند مورد از من تعهد گرفتند که در فرقه
مخالفت نکنم در صورتی که مقصر من نبودم و مريض بودم .
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در پروسه ی اشرف ،ليبرتی و اعزام به آلبانی چندين بار خواستار خروج از سازمان شدم .در آلبانی بعد
از مدتی توانستم تشکيالت فرقه مجاهدين را ترک کنم و به مدت شش روز در هتلی در تيرانا ماندم و بعد
از آن خودم را به کميساريا معرفی کردم.
من از سال  991۱تا سال  9911مستمری را از سازمان می گرفتم ولی در زمان گرفتن مستمری از من
تعهد می گرفتند که بايد در رابطه با دوستانم جاسوسی کنم و هر روز خبرهای آن ها را به سازمان
اطالع بدهم .در چند مورد به دليل مخالفت من مستمری ام را تعليق کردند ولی دوباره با گرفتن تعهد پول
را پرداخت کردند .من به دليل نبود کار و پول اجاره خانه و مايحتاج روزانه مجبور بودم که به خواسته
های آن ها تن بدهم .در سه ماه گذشته هيچ پولی به من داده نشد ولی از طريق دوستانم به من کمک می
شد که اموراتم را سپری بکنم .در اين مدت به دليل نداشتن پول کافی برای اجاره خانه و غذا مجبور شدم
به مدت يک ماه و شش روز در غارهای ارتفاعات تيرانا در منطقه کشار و مدتی هم در کنار خيابان شب
را به صبح برسانم .در اين مدت هيچ پولی نداشتم که مايحتاجم را تأمين کنم .در همين ايام از مردم آلبانی
کمک غذايی و غيره می گرفتم و مغازه داران به من کمک می کردند .من بعد از حدود  93سال خدمت
کردن به اين سازمان بايد آواره و گرسنه در خيابان می ماندم در صورتی که سازمان تعهد داده بود که
در هر شرايطی من را تأمين مالی کند ولی در کشوری که نه کار هست و نه کميساريای عالی پناهندگان
که ما را تأمين کند ،مرا رها کرد .
تا زمانی که کميساريا ما را تأمين می کرد سازمان دست به چنين حماقتی نمی زد ،اينک از آنجايی که
می داند من هيچ پناهی ندارم من و ديگر دوستانم را از طريق مستمری زير فشار قرار می دهد.
سازمانی که خود را مدافع حقوق بشرو آزاديخواه می داند و برای آزادی مردم ايران تالش می کند
اينچنين مرا در غربت رها کرد تا مجبور شوم دست به سمت مردم آلبانی دراز بکنم .من بدين وسيله
جدايی رسمی خودم را اعالم می کنم و هيچ ارتباطی با اين سازمان ندارم .
سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی

حال و روز مجاهدین خلق در آلبانی
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کتاب عملیات نفوذ

کتاب «عملیات نفوذ» شامل تاريخ نفوذ طلبه شهید محمد تورانی در سازمان مجاهدين خلق ،به
کوشش سيد حميد مشتاقی نيا و محسن عليجان زاده توسط انتشارات شهيد کاظمی در  30صفحه منتشر
شده است.
استان مازندران به دليل همجواری با يکی از دو قطب اصلی امپرياليسم يعنی کشور شوروی سابق و
همسايگی با پايتخت ،همواره مورد طمع دشمنان ايران در اجرای سياست های زياده طلبانه شان قرار
داشته است .با پيروزی انقالب اسالمی و تهديد منافع جهانخواران ،انواع گروهک های التقاطی و
معارض با دين و انقالب در سطح اين استان به صورت آشکار يا پنهان به فعاليت های گسترده ای دست
زدند .نگاهی اجمالی به عملکرد برخی گروهک ها نشان می دهد گاه مرکزيت تقويت بسياری از جريان
های مارکسيستی و  ...در اين استان قرار داشته است.
در آن دوران ،حربه های رنگارنگ عناصر نفوذی ضد انقالب در جذب نسل جوان تا حدی بود که باعث
انحراف بعضی از جوان های مذهبی شد .کار نيروهای سپاه برای مقابله با توطئه های گروهک ها
دشوار شده بود .از اين رو بايد فکر اساسی و چاره ای مؤثر برای خشکاندن ريشه های فتنه منافقان و
ضد انقالب ،انديشيده می شد .کتاب «عمليات نفوذ» درباره آن دوران است و روايت نفوذ طلبه شهيد
محمد اورانی را در تشکيالت منافقين در بر می گيرد.
خبرگزاری مهر
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کالهبرداری فرقه رجوی در قلب اروپا
وظيفه يگان مالی  -اجتماعی فرقه رجوی که بزرگترين بخش اين گروهک را تشکيل می دهد ،تأمين
بخشی از هزينه های منافقين و مشغول سازی اعضا با تکدی گری در قالب مؤسسات خيريه از
شهروندان اروپايی است.

يکی از راه های کسب درآمد در گروهک تروريستی منافقين که غالبا ً در اروپا فعاليت می کنند و از
ابتدای ورود اعضا و هواداران اين فرقه به اروپا کار خود را آغاز کرده است ،دريافت پول در خيابان
از شهروندان اروپايی در قالب مؤسسات خيريه است .اين فعاليت منافقين که در داخل اين تشکيالت با نام
يگان مالی  -اجتماعی شناخته می شود ،همواره بزرگترين بخش اين گروهک را تشکيل داده و با دو
هدف تأمين بخشی از هزينه های مالی و مشغول سازی اعضا و هوادارن فعاليت می کند.
سابقه آغاز به کار اين يگان به ابتدای دهه  ۱3بازمی گردد؛ در آن سال ها منافقين با چاپ نشريه ای به
نام «نشريه نهاد مالی و اجتماعی ايران» به زبان انگليسی در اروپا ،درواقع پوششی برای اعضای فعال
در اين يگان ايجاد کردند .هر چند اين يگان اعضای ثابتی برای خود دارد ،اما هر عضوی که از دهه
 ۱3تاکنون در اروپا جذب منافقين شده ،يا هر عضوی که از پادگان اشرف به اروپا اعزام شده است،
ابتدا مدتی را در اين يگان فعاليت کرده و گاهی نيز مجبور است فقط در همين يگان فعاليت کند.
گدايی منافقين در خيابان های اروپا
بخش مالی و بخش اجتماعی دو بخش يگان مالی  -اجتماعی منافقين را تشکيل می دهند .بخش اصلی يا
مالی که بيشترين تعداد از اعضای يگان را در خود جای داده ،وظيفه دارد در خيابان ،معابر عمومی،
ايستگاه های قطار و مراکز خريد مستقيما ً از مردم پول گدايی کند و بخش ديگر نيز وظيفه دارد تا
نيازهای بخش مالی اعم از ايجاد پوشش های الزم و ارائه ظاهر قانونی به بخش مالی را فراهم کنند.
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در بخش اجتماعی به عنوان نمونه تالش می شود تا در کشورهای مختلف اروپا انجمن های خيريه
پوششی ثبت کنند تا هم بخش مالی يا همان اعضا و هوادارن فعال در خيابان مشکلی از بابت کار نداشته
باشند و هم برای دريافت پول نقد ،بازکردن شماره حساب و ارائه آن برای دريافت کمک های مالی با
ممنوعيت قانونی رو به رو نشود.
هر چند درآمد بخش مالی  -اجتماعی برای منافقين در مقايسه با حمايت های مالی سرويس های اطالعاتی
از اين گروهک ،عدد قابل مالحظه ای نيست ،اما سران منافقين همواره برای وجهه بيرونی خود مدعی
کمک های مالی مردمی هستند و هم به اعضا اين گونه القا می کنند که بدون درآمد بخش مالی  -اجتماعی
سازمان نمی تواند به فعاليت خود ادامه دهد!
خيريه؛ پوششی برای فعاليت مالی فرقه رجوی
به عنوان نمونه «انجمن خيريه برای پناهندگان» در فرانکفورت« ،انجمن تقويت حقوق بشر در ايران»
در بن« ،مرکز حقوق بشر برای پناهندگان ايرانی» در دوسلدورف« ،انجمن حقوق بشر رهاورد برای
مهاجرين» در آخن« ،سازمان کمک برای حقوق بشر در ايران» در دورتموند و «انجمن برای اميد
آينده» در برلين تعدادی از انجمن های پوششی منافقين در کشور آلمان را تشکيل می دهند.
غير از اهداف مالی ،براساس يکی از مناسبات مهم درون فرقه ای ،گروهک رجوی معتقد است که
اعضای فرقه همواره بايد تحت فشار کار بوده و در غير اين صورت فرصت هايی برای محفل زدن های
چند نفره ،فکر کردن و مطالبه حق و حقوق و در کل مسأله سازی برای تشکيالت ايجاد می کنند .به
زبان ساده تر منافقين اعضای رده پايين خود را در صورتی که به درد هيچ يک از بخش های سازمان
نخورند ،با عنوان فعاليت های مالی  -اجتماعی برای گدايی به خيابان اعزام می کنند.
اما اين کالهبرداری های منافقين گاهی برای اين گروهک هزينه بر هم بوده است .به عنوان مثال اداره
پليس جنايی فدرال آلمان که سال ها ،فعاليت يکی از اين انجمن ها را تحت کنترل قرار داده بود ،پس از
دستيابی به مدارک مسلم و قطعی ،در هفدهم دسامبر سال  9339توسط پليس کلن  9۸پايگاه مجاهدين
خلق را در خاک آلمان مورد بازرسی قرار داد و رئيس پليس وقت کلن« ،لوزبرت واگنر» اعالم داشت:
«ما توانسته ايم يک سيستم گسترده و مخفی کالهبرداری را کشف کنيم!»
کالهبرداری فرقه نفاق در قلب اروپا
مجله فوکوس چاپ آلمان از قول پليس جنايی فدرال نوشت« :اطالعات موثق حاکی از آن است که
فرزندان افراد مجاهدين خلق را با قصد قبلی از خانواده شان جدا کرده ،پنهانی وارد خاک آلمان کرده و
به عنوان ،ظاهراً ،بچه های يتيم و آواره ،در ساختمان های مهد کودک وابسته به سازمان آورده شده اند
تا به حساب سازمان ،کمک های مالی دولتی در مقياس باال واريز شود».
همين طور چند صد انجمن پوششی منافقين در کشورهای مختلف اروپايی ،همگی توسط اعضای منافقين
به ثبت رسيده و بسياری از آن ها صرفا ً يک نام هستند تا بتوانند شکل قانونی به کالهبرداری اين
گروهک برای دريافت پول از شهروندان اروپايی بدهند.
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در بخش مالی اعضا و هوادارن فعاليت می کنند و وظيفه دارند هر روز در خيابان ها و در مراکز
پرجمعيت عمومی به اخذ وجه از مردم بپردازند .يک عضو بخش مالی از اولين ساعات صبح تا آخرين
ساعات شلوغی خيابان در شب مجبور به انجام اين کار است و هر شب هم بايد همه مبالغ دريافتی با
تفکيک مبالغ از مکان ها و افراد مختلف را در اختيار مسئول خود قرار دهد.
بخش مالی برای اعضای فعال در خيابان ،حتی مبلغی را به عنوان حداقل مبلغ درآمد روزانه تعيين می
کند و افراد نمی توانند با دريافت رقمی کمتر از مبلغ تعيين شده به مقرهای سازمان بازگردند .برخی از
اعضای جدا شده در رابطه با اين شيوه فعاليت مالی  -اجتماعی گفته اند که اعضای با سابقه تر بعد از
اين که در ساعات اوليه روز موفق به دريافت حداقل مبلغ تعيين شده می شوند ،بقيه روز را به دور از
چشم مسئولين خود در بخش مالی – اجتماعی به استراحت در خيابان می گذرانند.
تکدی گری؛ اولين آموزش به منافقين
هر عضو تازه جذب شده در منافقين ،اولين فعاليت خود در اروپا را با فعاليت در بخش مالی  -اجتماعی
آغاز می کند .افراد ابتدا در کالس های تئوری در مورد روش های فريب مردم در خيابان ،سؤاالت
مرسوم و پاسخ هايی که بايد بدهند ،چگونگی انتخاب سوژه ها و  ...آموزش می بينند .بعد از آموزش
های تئوری بخش عملی آغاز می شود و ابتدا با يک عضو با تجربه صورت گرفته و بعد از آن که فرد
روش ها را فراگرفت ،می تواند مستقالً فعاليت کند.

در بخش مالی دو شيوه برای فعاليت و دريافت پول وجود دارد .در روش اول افراد محصوالتی اعم از
کتاب ،صنايع دستی ،گل يا چيزی شبيه به اين را به عنوان محصول يک انجمن خيريه با قيمتی بسيار
باالتر به شهروندان می فروشند و اين گونه عنوان می کنند که عايدی اين معامله صرف امور خيريه می
شود .شکل دوم کار نيز گدايی صرف است ،در اين مدل افراد با نشان دادن عکس ها و آلبوم هايی ،مثالً
کودکان فقير و پا برهنه ،خانواده هايی در حاشيه شهرها از افراد در خيابان پول دريافت می کنند .اين
آلبوم های عکس تصاوير عموما ً اينترنتی يا ساختگی هستند و به عنوان مردم فقير ايران معرفی می
شوند!
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تکنيک های کالهبرداری بسيار متنوعی نيز در خالل کار مالی در خيابان مورد استفاده قرار می گيرد
که مثالً میتوان به تغيير رقم يک چک از  ۸هزار دالر به  ۸3هزار دالر اشاره کرد .همچنين اعضای
يگان مالی موظفند بعد از پرزنت هر سوژه وی را ارزيابی کنند که چه ميزان تحت تأثير قرار گرفته و
چه ميزان کمک کرده است .سوژه هايی که به شدت تحت تأثير قرار می گيرند ،تعقيب می شوند و محل
سکونت آن ها شناسايی می شود تا در هفته ها و ماه های آتی در زمان بندی های منظم سر راه وی قرار
بگيرند و باز هم از وی کالهبرداری نمايند.
رقم های اخذ شده از مردم در خيابان ،فقط بخشی از درآمد يگان مالی – اجتماعی سازمان را تشکيل می
دهد ،درآمدهای ديگری نيز توسط بخش اجتماعی و با اخذ کمک های رسمی از کشورهای محل ثبت
سازمان های مردم نهاد به دست می آيند .به عبارت دقيق تر هز يک از کشورهايی که ان جی او های
منافقين در آنجا ثبت شده ،ساالنه بودجه ای برای کمک به انجمن های خيريه در نظر می گيرد که اين
رقم نيز توسط مؤسسات ظاهرا ً خيريه منافقين جذب می شوند.
درآمد دو ميليون يورويی منافقين از کالهبرداری
در مجموع براساس اطالعات موجود ،در سال  9391بخش مالی و اجتماعی منافقين فقط در کشور آلمان
 9ميليون يورو درآمد داشته است که مبلغ قابل توجهی است و با توجه به اقدامات مشابه منافقين در
فرانسه ،سوئد ،بلژيک ،انگليس ،اسپانيا و  ...می توان حدس زد که درآمدهای خوبی عايد اين گروهک
شده است.
از نکات قابل توجه منافقين تالش های آن ها برای دريافت مبالغ کمک از داخل ايران است که البته بيشتر
جنبه نمايشی دارد .شبکه ماهواره ای اين گروهک به عالوه سايت های وابسته به آن ها به بهانه های
مختلف با ارائه شماره حساب از مردم ايران درخواست کمک می کنند .به عنوان مثال در حوادث سيل
اخير منافقين اعالم کردند که قصد دارند کمک های مردمی را از داخل ايران جمع آوری و به دست سيل
زدگان برسانند! از اين رو شماره حساب هايی برای دريافت پول ارائه دادند و حتی در نهايت مبالغی را
نيز اعالم کردند که هموطنان ايرانی برای اين گروهک واريز کرده اند! فعاليت منافقين برای جذب کمک
از درون ايران به دليل نفرت مردم ايران از اين فرقه تروريستی ،تقريبا ً هيچ عايدی برای اين سازمان
ندارد و صرفا ً يک نمايش تبليغاتی برای اين است که نشان دهند ،در ايران هوادار دارند.
کمک مالی به منافقين از اتاق مجاور!
برنامه همياری ساالنه منافقين که درظاهر مطالبه کمک های مردمی برای ادامه فعاليت اين گروهک
است نيز ناظر بر همين هدف منافقين در نمايش وجود هواداران بسيار در درون ايران است .از نکات
جالب در اين برنامه ،افشاگری اعضای جداشده در مورد برنامه همياری است .به گفته جداشدگان اين
فرقه ،همه تماس هايی که در برنامه همياری به عنوان تماس از ايران يا ايرانی هايی از ساير نقاط دنيا
پخش می گردد ،درواقع جعلی است و حاصل صحبت های يک عضو ديگر از اتاقی در مجاورت استديو
است!
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منشأ اصلی هزينه های منافقين چيست؟
اين نوع کسب درآمد منافقين که درواقع از روش کالهبرداری حاصل می شود را می توان شريان مالی
فرعی سازمان دانست .به موازات اين روش درآمدی ،شريان اصلی هم وجود دارد که از راه مزدوری و
از بودجه دولت های متخاصم نظام ايران نظير آمريکا ،عربستان سعودی و برخی ديگر از کشورهای
مرتجع منطقه و دولت های غربی تأمين می شود.
مجموع اين مبالغ به عالوه درآمدهای حاصل از فروش نفت اهدايی صدام در طول  9۸سال حضور
منافقين در عراق که منجر به سرمايه گذاری های کالنی در کشورهای مختلف دنيا شده است ،منابع مالی
بااليی را در اختيار اين گروهک تروريستی قرار داده است.
حال با چنين درآمدها و پول هايی که امروز در اختيار اين گروهک قرار دارد ،نگاهی به درون اين فرقه
تروريستی ،منظره جالبی از فقر و بدبختی مطلق اعضا و غنای غيرقابل تصور سرکردگان را نشان می
دهد.
به عنوان نمونه مقايسه شيوه لباس پوشيدن اعضا با سرکردگان خود نمايشی از واقعيت تفاوت در
وضعيت زندگی و استفاده از اين پول ها در اين فرقه تروريست است .در حالی که اعضای سازمان
صرفا ً دو دست لباس يک شکل در اختيار دارند که يک لباس آن بسيار مندرس و برای کارهای روزانه و
ديگری لباسی نو برای همايش های جلوی دوربين ها می باشد ،خرج لباس ،عمل های زيبايی ،مسافرت
ها ،ماساژ و خوراک مريم رجوی در برخی موارد از شاهان و شاهزاده های مشهور دنيا نيز باالتر رفته
و بخش قابل توجهی از درآمد روزانه اعضای منافقين در قالب تکدی گری در خيابان را به خود
اختصاص می دهد.
لقمه هايی از صدقه سر مريم و مسعود!
در حالی که اعضای سازمان در آلبانی از حداقل امکانات رفاهی نيز برخوردار نبوده و به گفته اعضای
جداشده ،براساس يک رفتار فرقه ای با هدف مديون سازی و شرمنده سازی اعضا بابت هر وعده غذايی
که دريافت می کنند به آن ها گفته می شود که اين لقمه ها را از صدقه سر مريم و مسعود داريد! سرکرده
منافقين در اوج بريز و بپاش زندگی می کند.
گوشه ای از اين تفاوت عجيب را می توان بعد از تخليه کامل پادگان اشرف و باز شدن درهای مقر ۱1
يا همان محل اختفای مسعود رجوی مشاهده کرد .اعضای جداشده نظير مريم سنجابی وقتی از اين مقر
برای اولين بار ديدن کردند ،با ديدن ساختمان ها و درهای ضد بمباران و ضد زلزله در عمق زمين،
مبلمان های بسيار گران قيمت و حتی باقی مانده فاسد شده سوسيس و کالباس های خارجی در يخچال های
اين مقر ،در مورد زندگی سخت خود در سال های حضور در پادگان اشرف سخن گفتند.
مريم سنجابی در کتاب خاطرات خود در همين رابطه می گويد که برای مدتی طوالنی در پادگان اشرف
اين طور عنوان شد که سازمان با مشکل مالی رو به روست و از اين رو اعضا موظف شدند يک وعده
از غذای روزانه خود را از گياهی خودرو در پادگان به نام پنيرک تأمين کنند!
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همچنين يکی از اعضای جداشده به نام سعيد عنوان نمود که گاهی برای تکه ای پارچه که در گرمای
بيابان های عراق و هنگام نگهبانی از آن به عنوان سايه بان و پارچه خيس و  ...استفاده می کرديم،
چيزی در حدود  9۸روز بعد از درخواست منتظر می مانديم تا به دست ما برسد و اين طور عنوان می
شد که به دليل مشکالت مالی و مشکالت مربوط به واردات کاال به عراق نمی توانيم حتی نيازهای
ضروری را برآورده کنيم.
وضعيت زندگی منافقين در آلبانی چگونه است؟
امروز در آلبانی نيز شرايط زندگی اعضا در پايين ترين مايحتاج روزانه ،اعم از غذا ،لباس ،لوازم
بهداشتی و  ...قرار دارد .يکی از نقاط مشترک افشاگری های اعضای جداشده ناظر بر همين مسأله
زندگی بسيار سخت و طاقت فرسا در فرقه رجوی است .اکثريت اين اعضا به دليل ساختار تشکيالتی و
فرقه ای منافقين نمی دانند که چنين تفاوت هايی در نوع زندگی سران با اعضا وجود دارد و بعد از فرار
از اين گروهک تازه متوجه می شوند که عمر و زندگی خود را برای مطامع و لذات سرکرده جنايتکار
خبرگزاری فارس
اين فرقه صرف کرده است.

خانواده ها ،طناب داری بر گردن رجوی هستند.

محمد مهدی ثابت رستمی در سال  9939به اسارت صدام درآمد .تا سال  9931که اسير عراق بود نامه
هايش به دست خانواده می رسيد ولی بعد از اسارتش در فرقه ی رجوی ،نامه ای از او به خانواده
نرسيد.
کمر پدر از دوری و انتظار محمد مهدی شکسته و چشمانش کم نور شده و ديگر قدرت راه رفتن ندارد.
مادر هم بسيار شکسته شده و چشمانش کم نور شده ،همواره عکس قاب گرفته ی محمد مهدی را در بغل
گرفته و می بوسد .پدر و مادر نااميد نيستند و در انتظار روزی هستند تا عزيزشان را در آغوش بگيرند.
پدر :حاج خیرهللا ثابت رستمی

مادر :حاجیه شهربانو فرحی رستمی

برادر :آقای حسین ثابت رستمی
مازندران – شهر رستم کال
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دانش آموزی که به دست منافقین ترور شد.
و با تو به جبهه می رفتم .خوشا به حال تو که
هم در راه خدا جهاد می کنی و هم ذخيره ای
برای آخرت خود اندوخته می کنی».
زهرا هيچ وقت برادرش را به اسم کوچک صدا
نمی زد .از همان کودکی او را داداش صدا می
زد و عالقه خاصی به برادرش ،حسن داشت.
برادرش هم به او خيلی وابسته بود .در جبهه
مرتب برايش نامه می نوشت و مشوق خوبی
برای زهرا بود.

شهید زهرا دهقانی نوش آبادی در يک
فروردين  9901در روستای «نوش آباد» از
توابع شهرستان کاشان به دنيا آمد .او در هفت
سالگی در زادگاه خود به مدرسه رفت و تا دوم
دبيرستان در رشته رياضی ادامه تحصيل داد.
برادرش شهید حسن دهقانی نوش آبادی،
کارمند اداره دارايی کاشان بود و زهرا نيز برای
ادامه تحصيل در منزل او در کاشان زندگی می
کرد.

آرزوی زهرا هميشه شهادت بود و از همه می
خواست که برای شهادتش دعا کنند .آخر هم به
آرزويش رسيد ،آرزويی که در عيد قربان سال
 9931برآورده شد".
خانم معصومه دهقانی ،خواهر زهرا در مورد
روز حادثه می گوید:

اواخر مرداد ماه  ،9931زهرا دهقانی به همراه
خانواده اش برای زيارت حرم حضرت معصومه
(س) به قم سفر کردند که در نهايت در روز
بيست و پنجم مرداد ماه  ،9931او به همراه
برادرش در جريان عمليات تروريستي بمب
گذاری منافقين در شهر قم به شهادت رسيدند.

"بيست و پنجم مرداد ماه و مصادف با عيد سعيد
قربان بود .آن روز قرار بود وسايل مان را جمع
و جور کنيم ،آخرين زيارتمان را انجام دهيم و
به سوی اصفهان حرکت کنيم .برادرم به طرف
زهرا رفت و گفت« :آبجی آينه داری؟» خواهرم
آينه جيبی اش را با يک شانه کوچک به او داد.
برادرم موهايش را شانه زد ،کمی عطر به
خودش زد و با تبسم زيبايی که بر لب داشت،
گفت« :خب وضو هم که دارم ».همگی به سوی
حرم حرکت کرديم .داخل بازار ،نزديک حرم
بوديم که خواهرزاده ام گفت« :مامان تشنه ام».
خواهر و برادرم ايستادند تا به او آب بدهند ،در
همين حين صدای انفجار مهيبی بلند شد و در
يک چشم بر هم زدن ،همه چيز را به هم ريخت.
همه چيز برايم تيره و تار شد .آتش و دود اطرفم
را گرفته بود و چيزی پيدا نبود .هر کدام به

مادر زهرا می گوید:
"زهرا فرزند آخرم بود و از همان کودکی در
جلسات مذهبی و قرآنی به طور جدی شرکت می
کرد .دختری محجوب بود و عالقه مند بود تا
سهمی در مسائل سياسی کشور و پيروزی
انقالب داشته باشد .هنگامی که نوجوانی بيش
نبود و برادر بزرگترش در جبهه های جنگ با
متجاوزان بعثی می جنگيد ،در نامه ای خطاب
به او نوشت«:برادر! ای کاش من هم پسر بودم
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پرسيد« :او را شناختی؟» با گريه گفتم:
«خواهرم است».

گوشه ای پرتاب شديم .همه هراسان به اين
طرف و آن طرف می دويدند و همهمه می
کردند .هيچ يک از افراد خانواده ام را نديدم.
صدای مرگ بر منافق و هللا اکبر به گوشم می
خورد .دوباره اطرفم را نگاه کردم .انگار همه
افراد خانواده ام گم شده بودند .از ترس داشتم
سکته می کردم .چند بار تالش کردم که سر پا
بايستم؛ اما هر بار که نيم خيز می شدم ،دوباره
روی زمين می افتادم و گريه می کردم .در
همين حين يک نفر از راه رسيد و گفت« :دخترم
تو مجروح شدی؟» با گريه گفتم« :نه آقا!» از
روی زمين بلندم کرد و من را به طرف ماشين
برد .فرياد زدم و گفتم« :من را کجا می بری؟»
گفت« :نگران نباش! به بيمارستان می
رسانمت ».همين طور که داد و فرياد می زدم،
ناگهان چشمم به پدر و مادرم افتاد .خواهر و
برادرزاده ام هم با آن ها بودند .پدرم به طرفم
دويد و گفت« :بابا جون نگران نباش! تو را
بيمارستان می برند .من هم بقيه را پيدا می
کنم».

زهرا در حالی که چشمانش را به سختی باز و
بسته می کرد ،نگاهی به من کرد و از گوشه
چشمش چند قطره اشک سر خورد و پايين
ريخت.
باالخره به بيمارستان رسيديم .ماشين توقّف کرد
و امدادگران در ماشين را باز کردند و ما را با
برانکارد به اورژانس انتقال دادند .قبل از اين که
خواهرم را روی برانکارد بگذارند ،دوباره با
دقّت او را نگاه کردم .چادر نداشت .حس کردم
از اين که چادر ندارد ،ناراحت است .چادرم را
برداشتم و روی سرش انداختم .او را به همراه
آن پسر جوان به اتاق عمل بردند.
ساعت  9بعد از ظهر ،چند نفر از فاميل برای
عيادتمان به بيمارستان آمدند .ساعت مالقات که
تمام شد ،خداحافظی کردند و رفتند .به مادرم
گفتم« :چرا هيچ کدام پيش ما نماندند؟!» مادرم
سعی کرد با حرف هايش من را سرگرم کند تا
خوابم ببرد؛ ولی نمی دانستم که صدای گرفته ی
مامان و آشفتگی فاميل و اشک های صبورانه
خواهرم ،همه و همه به خاطر از دست دادن
خواهر و برادرم است ،و از همه مهم تر ،غافل
از اين که آن جوان سوخته داخل ماشين ،برادرم
بود .هر سه نفرمان در يک ماشين بوديم و من
فقط خواهرم زهرا را شناختم .در آن حادثه
تروريستی ،از خانواده ما دو نفر شهيد و پنج نفر
مجروح شدند .برادرم قبل از اين که به شهادت
برسد ،قرار بود به جبهه اعزام شود؛ ولی يکی
از دوستانش به او گفته بود« :تو تازه از جبهه
برگشته ای و چند بار ديگر هم رفته ای ،بگذار
اين بار من به جايت برم ».خواهرم نيز هميشه
آرزوی شهادت داشت".

بين راه مدام بی تابی می کردم .راننده گفت:
«دخترم چرا اين قدر بی تابی می کنی؟ مادر و
پدرت در راه هستند ».اشاره ای کرد به دو نفر
ديگری که داخل ماشين بودند تا من مراعات آن
ها را بکنم .يک نفرشان پسر جوانی بود .او
روی صندلی جلو بود و به خاطر سوختگی زياد
رمقی برايش نمانده بود و ديگری دختر جوانی
که روی صندلی عقب ،کنار من خوابيده بود .او
هم مجروح شده بود.
داخل ماشين پر از خون شده بود .حالشان خيلی
وخيم بود .معلوم بود که آخرين لحظات عمرشان
را می گذرانند .زيرچشمی به دختر نگاهی
انداختم و ديدم که لباسش آشناست .کنجکاو شدم
و نگاهی دوباره به او انداختم .متو ّجه شدم
خواهرم زهرا است .باورم نمی شد .حيرت زده
فرياد کشيدم« :آقا تندتر!» راننده با تعجب

کانون هابيليان
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"ضد زن" ترین سازمان جهان
از بردگی جنسی تا خارج کردن رحم زنان

يکی از طنزهای به شدت تلخ اين روزگار آن است که تصوير يک زن ولگردی به نام «مريم رجوی»،
سرکرده ی يکی از دوزخی ترين «فرقه» های تروريستی در تاريخ بشريت (با رکورد کشتن دست کم
 91333هموطن) ،به مدد حمايت های مزدوران سياسی اجاره ای چون «جان بولتون» و «رودی
جوليانی» (که در چند سال اخير ،هزاران دالر بابت حضور و سخنرانی در شوی ساليانه فرقه مجاهدين
خلق در پاريس از اين سازمان دريافت کرده اند ).به عنوان نماد «آزادی»« ،دموکراسی» و «حقوق
زنان» در برخی رسانه های غربی فروخته می شود.
درباره ابعاد جنايت ها و خيانت های اين فرقه ضد بشری تاکنون ده ها کتاب نوشته شده و صدها کتاب
ديگر بايد نوشته شود ،اما در اين ميان ،پيام های گاه به گاه سرکرده فرقه مجاهدين در دفاع از کشف
حجاب فالن دختر «خيابان انقالب» و فالن زن اغتشاشگر ،و داعيه داری «حقوق زنان» ،در گوش
کسانی که خود در دست کم سه دهه اخير مستقيما ً طعم قساوت ،سفاکی و استبداد جنون آميز مسعود و
مريم رجوی را در مقرهای فرقه مجاهدين در بغداد ،تيرانا ،پاريس و ساير نقاط دنيا چشيده اند ،چون
دشنامی زشت و زننده فرو می رود.
در سال های اخير ،به ويژه در پی فروپاشی رژيم بعث عراق ،ده ها تن از زنان به دام افتاده در فرقه
ضد بشری مجاهدين خلق ،با سختی های بسيار از اسارتگاه های خود گريخته و رازهای مخوف اين
سازمان را هم از داخل حصارهای چند اليه زندگی فرقه ای بيرون برده و به گوش دنيای بيرون فرقه
رسانده اند.
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در سطور پيش رو ،گوشه هايی از رفتارهای ضد بشری فرقه مجاهدين خلق را ،تا جايی که به زنان
مربوط می شود ،از زبان رهايی يافتگان از جهنم رجوی ها ترسيم می کنيم تا مشخص شود سردمداران
«دموکراسی» و «حقوق بشر» در غرب که داعيه ی دلسوزی برای زنان ايرانی دارند ،برای دشمنی و
ضديت با ملت ايران با چه جنايتکاران ضد زن (و فراتر از آن ضد بشری) از در اتحاد درآمده اند.

حسادت زنانه مریم و زنان ریش و سبیل دار!
«نسرين ابراهيمی» ،از فرماندهان نظامی سازمان که چند سال پيش با مشقت بسيار از پايگاه اشرف
گريخت و به افشاگری عليه آن پرداخت ،در مصاحبه با «فؤاد بصری» (ديگر نجات يافته ی فرقه
رجوی) درباره بيگاری کشيدن از زنان در اشرف می گويد:
" خيانت بعدی رجوی به زنان عضو سازمان اين بود که :برای آن که زن ها را به زندگی در آينده کامالً
نا اميد کند؛ تمام زنان به طور خاص زنان جوان بايد جلوی آفتاب کارهای سخت و طاقت فرسا انجام می
دادند .مريم رجوی بارها گفته بود که صورت زنان را وقتی دوست دارد که آفتاب سوخته باشند .به اين
وسيله صورت زنان به شدت آفتاب سوخته و پر از لک می شد و بر اثر فشار کار صورت ها شکسته
می شد .در حقيقت می خواستند که صورتها کامالً زشت شود و هر زنی با خودش فکر کند که من سنم
کم نيست و قيافه ام هم سوخته و زشت شده پس ديگر همان بهتر که در اين خراب شده يعنی اشرف بمانم
تا بپوسم چون جامعه مرا نخواهد پذيرفت.
در بين زنان ،دست های پر از پينه و زخم و صورت هايی سوخته و شکسته ارزش بود و اگر کسی غير
از اين بود گفته می شد که تن به کار نمی دهد .خيلی اوقات در نشست های تحقير کردن آدم ها ،اين افراد
بايد جواب اين سؤال را می دادند که چرا صورتشان سوخته نيست و دست هايشان پينه بسته نيست".
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«زهرا سادات ميرباقری» ،عضو سابق شورای رهبری با  99سال سابقه عضويت در فرقه رجوی،
قربانی ديگر اين بيگاری های جسمی می گويد:
" مانورهای سنگين نظامی و حمل بارهايی که به واقع حتی برای مردان هم سخت بود ،زنان را با جثه
ضعيف و بيمار مجبور به انجام کارهای سنگين و سخت می کردند ،برای مثال کار با تانک ها و
خودروهای فوق سنگين با دنده غيرهيدروليک ،که عملی بسيار دشوار بود اما زنان مجبور به يادگيری
آن بودند و اگر خانمی از آن سر باز می زد با تنبيه مواجه می شد! برای نمونه در تمرين برای عمليات
آفتاب و چلچراغ و… مردانی که به عنوان مربی گمارده شده بودند ،زنان را مجبور به حمل کوله های
سنگين و دويدن به طول  133متر می کردند تا برای حمل بار در عمليات از آنان استفاده شود .همچنين
زنان را مجبور به حمل تيربار ،نارنجک انداز و موشک اندازهای سنگينی چون  ،RPG ،BKCباژار
و جعبه های سنگين مهمات اين گونه تيربارها و موشک اندازها می کردند".

دلسوزی مریم رجوی برای «آزادی» حجاب!
در ماده پنج طرح کذايی ده ماده ای مريم رجوی برای «ايران فردا» ،آمده است:
"ما به برابری کامل زنان و مردان در کليه حقوق سياسی و اجتماعی و مشارکت برابر زنان در رهبری
سياسی معتقديم .هرگونه اَشکال تبعيض عليه زنان ملغی خواهد شد ،و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش،
ازدواج ،طالق ،تحصيل و اشتغال برخوردار خواهند بود".
اما برای اين که عمق دروغگويی و وقاحت اين زن جنايتکار روشن شود ،که با صرف پول های کالن
توانسته تصوير خود را به عنوان «آلترناتيو» جمهوری اسالمی به مشتی سياستمدار کاسب مسلک
جمهوريخواه در آمريکا و بازنشستگان و ورشکستگان سياسی در اروپا بفروشد ،باز صرفا ً به تجربيات
رهايی يافتگان از جهنم رجوی ها رجوع می کنيم.
«پيام رستمی» ،از نجات يافتگان فرقه منافقين که هم اکنون در تيرانای آلبانی ساکن است و عليه منافقين
مطلب می نويسد ،در مقاله ای «آزادی» مد نظر منافقين را چنين افشا می کند:
" شدت اين سرکوب و اختناق روی زنان اعضای فرقه بيشتر از مردان اعمال می شد .من خودم سال
هاست که شاهد پوشش اجباری فقط دو رنگ سبز و خاکی و روسری سبز و خاکی (و قرمز برای
مراسم) بوده ام .زنان مجبور به پوشش حجاب اجباری خيلی سخت حتی در مکان هايی که فقط زنان
حضور داشتند ،بودند .يادم هست در نشستی يکی از اعضای فرقه سؤالی در مورد حجاب خواهران و
ادعای انتخاب آزادانه پوشش ،پرسيد( .سران فرقه) تنها جوابی که به او دادند اين بود که روسری ،فرم
رسمی سازمان مجاهدين خلق و ارتش آزادی بخش ملی است و زنان ملزم به پوشيدن روسری حتی در
مکان هايی که مردان حضور ندارند ،هستند".
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مریم سنجابی ،ديگر عضو نجات يافته فرقه که سابقا ً عضو شورای رهبری بوده می گويد:
" زنان در اشرف اجازه نداشتند حتی کفشی که بيش از دوسانت پاشنه داشته باشد بپوشند .زنان اجازه
نداشتند از جوراب های رنگی غير از مشکی و رنگ های تيره استفاده کنند .برای زنان استفاده از لوازم
آرايش و حتی کرم ضد آفتاب ممنوع بود .عينک های آفتابی و هر نوع امکانات ديگر غيرنظامی ممنوع
بود .برای زنان هر لباسی جز لباس های فرم نظامی ممنوع بود؛ درحالی که مريم رجوی در هر کجا با
انواع و اقسام آرايش و لباس های گران قيمت و ميليونی و روسری های مارک هرمس و دولچه گابانا و
بربری و شانل ظاهر می شد و همين طور مژگان پارسايی و زنان مدار يک شورای رهبری که با آرايش
و لباس های رنگين برای مالقات با نظاميان آمريکايی می رفتند".

قله آرمانی و عقیم سازی زنان فرقه
فرقه رجوی که وجود خانواده ها را به علت وجود احساسات و عواطف ،سد راه سرکوبگری های خود
می داند بنابر يک نقشه ضد انسانی و رذيالنه تحت نام انقالب ايدئولوژيک زن و شوهرها را در ابتدا
مجبور به طالق از هم کرده و در راستای همين تئوری زنان جدا شده را جزو اموال سرکرده فرقه
منظور می نمايد .يعنی رهبر فرقه صدها زن اسير را با دستور تشکيالتی تحت نام «گذر از انقالب
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مسعود و مريم» بعد از جدايی مجبور می نمايد تا خود را در درجه اول از جهت ذهنی و در درجه بعد
از جهت جسمی در اختيار سرکرده فرقه قرار دهند.
بتول سلطانی ،يکی از زنان عضو فرقه جهنمی رجوی بود که بعد از بارها تالش برای فرار از چنگ
سازمان ،در نهايت موفق به خالصی از جهنم پادگان اشرف شد .او بعد از رهايی ،تمام ه ّم و غم زندگی
خود را مصروف افشاگری درباره جنايات رهبران فرقه مجاهدين خلق کرده است .سخنان خانم سلطانی
که خود تجربه تلخ و تراژيک بردگی جنسی در حرمسرای مسعود رجوی را داشته ،يکی از منابع ذی
قيمت در شناخت ماهيت سر تا پا پليدی اين فرقه اهريمنی است .او بود که اولين بار مفهوم «قله آرمانی»
را در قاموس سازمان تشريح کرد.
سلطانی در اين مورد چنين گفته است:
" فرد انقالب کرده بايد خود را به «قله آرمانی» در سازمان برساند و اين قله برای زنان با قبول به عقيم
شدن (جراحی رحم) ثابت می شود و چنين عملی در واقع آخرين ميخ را بر تابوت عاطفه فرد می کوبد تا
عنصر تکامل يافته! فرقه رجوی به بی اميدی کامل برسد و برای هميشه خود را در چهارچوب و حصار
تشکيالت زندانی بداند".
بنابر گفته های خانم سلطانی ،مسعود رجوی در يکی از جلسات شورای رهبری (جمع زنان) تصريح
کرد که مهم ترين و اولين وظيفه «نفيسه بادامچی» (پزشک و عضو شورای رهبری) عقيم کردن زنان
جوان اشرف بود و نفيسه بادامچی جنايتکار سال ها به اين شغل ضد انسانی مشغول بود و به بهانه های
مختلف زنان را مجبور می کرد تا تن به اين عمل بدهند و بابت اين خوش خدمتی از سرکرده فرقه امتياز
می گرفت".
اين برنامه ضد انسانی فرقه زير نظر مستقيم مريم قجر عضدانلو (رجوی) و تحت سرپرستی دو نفر زن
به نام های «کبری طهماسبی» و «زهره بنی جمال» انجام می گرفت و بنابر شهادت بتول سلطانی تا
زمان حضور خودش در اسارتگاه ،يکصد و پنجاه نفر از زنان جوان اسير تحت عمل جراحی قرار گرفته
و عقيم شده اند.
«زهرا سادات باقری» ،ديگر عضو جداشده از سازمان بود که بعد از فرار از اين فرقه جهنمی ،عالوه
بر شرح اين جنايت بزرگ ،اسامی  11تن از زنان عضو سازمان را که تحت اين عمل قرار گرفتند
منتشر کرد و گفت:
"قصد دارم ليستی را به مردم نشان دهم .ليستی که شامل اسامی  11زن عضو سازمان مجاهدين خلق
است که عمل بيرون آوردن رحم با بهانه های مختلف روی آن ها انجام شده است .اسامی برخی آنان را
برای شما قرائت می کنم .کبری طهماسبی (هاجر) ،صديقه خدايی صفت ،حبيبه طاولی ،حوری سيدی،
حوری چرندابی ،شهربانو سنگری ،طاهره زارنجی ،انسيه دولتشاهی ،مريم نظام الملکی ،فرح امامی،
انسيه قلی زاده ،فاطمه همدانی ،اشرف تقوايی و خيلی زنان ديگر...
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پزشک جالدی به نام دکتر نفيسه بادامچی عمل جراحی را برای اين خانم های بيچاره انجام می داد و
رحم های آن ها را بيرون می آورد .کما اين که ما خانم ها و دختران را به صورت نوبتی به پايگاه
اشرف فرا می خواندند تا با مسعود رجوی در جشن های مختلف ديدار داشته باشيم .او از طريق مريم
رجوی و ديگر اعضای شورای رهبری سازمان هدايايی به ما می داد؛ از جمله حوله حمام و لباسهای
زير زنانه و انواع عطرها و چيزهايی از اين دست به اضافه گردنبندهای طال که عکس مسعود روی آن
حک شده بود که خود او آن را بر گردن ما می انداخت و اآلن شما يکی از اين گردنبندها را می بينيد که
عکس مسعود رجوی روی آن حک شده است  ...مريم رجوی به همراه ديگر اعضای شورای رهبری
سازمان ،ما را به اظهار عشق خود به مسعود تشويق می کردند و از ما می خواستند تا در خطاب قرار
دادن او از کلماتی همچون «عزيزم» و «عشقم» که معموالً عاشق ها به کار می برند ،استفاده کنيم".

رقص رهایی
در بهمن ماه سال « ،19انجمن زنان جدا شده از سازمان (مجاهدين) خلق در اروپا» کنفرانسی در
بروکسل برگزار کرد که در آن سه تن از زنانی که تا مرتبه عضويت در شورای رهبری سازمان ارتقا
يافته بودند و بعد از آن بريدند ،به ذکر خاطرات تکاندهنده خود پرداختند.
خانم بتول سلطانی عضو سابق شورای رهبری سازمان مجاهدين خلق ،برای اولين بار به طور تفصيلی
از جزييات مراسمی به نام «رقص رهايی» پرده برداشت ،مراسمی که ماهيت «فرقه» ای سازمان
منافقين و حس تملک رهبر فرقه را بر همه اعضا بيش از هميشه آشکار می کرد:
"در زمستان سال  9113در جلسه ای که مريم رجوی آن را برگزار کرد دعوت شديم و به ما گفتند که
بايد استحمام کنيد تا کامالً تميز باشيد و بايد همه لباس ها و روسری های شما جديد و تميز باشد چرا که
اين جلسه« ،حوض» شورای رهبری است و بايد در آن حوض «رقص رهايی» اجرا کرد!!
حالت عجيبی به من دست داد و ترس و دلهره و فشار روانی داشتم به طوری که کنترل خودم را از دست
دادم و از خودم سؤال می کردم منظور از «رقص رهايی» چيست؟! حس فضولی نسبت به اين موضوع
پيدا کردم و تالش می کردم تا واکنش مسئول آن موقع خودم خانم «فائزه محبت کار» ،فرمانده مقر
چهارم پايگاه اشرف ،را ببينم.
باألخره زمان موعود فرا رسيد .من به همراه تعداد زيادی از اعضای زن شورای رهبری در مقر
فرمانده و رهبر کل آن زمان مسعود رجوی در پايگاه «بديع زادگان» در منطقه ابوغريب بغداد حاضر
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شديم .بعد از يک ساعت انتظار يکی از کارمندان دفتر فرماندهی کل که مسئول امور اداری و خدماتی
مسعود و مريم رجوی بود نزد ما آمد و يک بسته حاوی حوله و لوازم حمام و آرايش بين حاضران توزيع
شد و گفت هر کس از شما که بدون حمام رفتن و عطر زدن در اينجا حاضر شده بايد استحمام کند و
عطر بزند و در نهايت پاکيزگی باشد.
من با خودم سؤال می کردم که هدف از اين کارها چيست؟! آيا مسعود می خواهد ما را عريان ببيند؟!
چرا اين همه بر استحمام فوری و خصوصا ً در اين مکان يعنی در مقر مسعود و مريم رجوی اصرار می
ورزند؟!
با خودم کلنجار می رفتم و سعی می کردم خودم را به اين نکته قانع کنم که اين خواسته آن ها صرفا ً
برای آزمايش ميزان سرسپردگی ما به رهبری است .بعد از اين که همه آماده شدند به ما دستور دادند که
وارد سالن «ايکس» شويم .مالفه های سفيدی روی فرش پهن شده بود .همه سالن پوشيده از رنگ سفيد
بود .دو مبل سفيد رنگ هم در وسط سالن قرار داده بودند که رو به روی آن ميزی بود که بر روی آن
قرآن و آينه و شمع های روشن و صندوق کوچکی که بعدا ً فهميديم داخل آن گردنبندهای طال وجود داشت
و همچنين يک کيک چند طبقه و بزرگ قرار داشت .بعد از چند دقيقه هياهويی به پا شد و مسعود و مريم
رجوی وارد آن سالن شدند و مسعود لباس راحتی و در واقع لباس خانگی خود را به تن داشت و جوراب
به پايش نکرده بود و مريم بی حجاب و با موی آراسته حاضر شد .مسعود بر روی مبل نشست و مريم
هم در مبل ديگر و در کنار او نشست .سپس بلند شد و پشت سر مسعود ايستاد .يکی از خانم ها به او
گفت چرا نمی نشينی؟! مريم با لبخند گفت« :من اين مبل را برای شما و همسران ديگر مسعود خالی
گذاشتم!»"
اين جا بود که کل تصويری که طی سال ها در ذهن بتول سلطانی ،به عنوان يک عضو پاکباخته ی
سازمان درباره جايگاه «مقدس» رهبری ،و رابطه ی معنوی و ايدئولوژيک بين رهبر و اعضا شکل
گرفته بود ،فروپاشيد و او با حقيقت عريان و زننده ای مواجه شد:
"من از اين عبارت «همسران ديگر مسعود» شوکه شدم! و از اين که زنان عضو شورای رهبری کشف
حجاب کرده اند ،غافلگير شدم.
در آن لحظات قلبم به شدت می تپيد و نمی دانستم که نقشه دقيقا ً چه بود؟! و مراحل بعدی آن چيست؟ فکر
می کردم که قرار است ميزان سرسپردگی ما به رهبرمان و ميزان تعهد ما به عهدی که با او بستيم و
اعالم آمادگی ما برای ازدواج با او مورد محک قرار بگيرد .سپس در يک نقشه احتماالً از پيش تعيين
شده مسعود از مريم پرسيد :مريم اين ها چه می خواهند؟! و چرا آن ها را به اينجا آورده ای؟
مريم رجوی پاسخ داد :به اين جا آمده اند تا مراسم ازدواج بين خود و آن ها را برايشان اجرا کنی ...
مگر نگفتم که هر زنی بايد راه مرا در پيش بگيرد؟!  ...من بارها و بارها گفتم که همه زنان مجاهد خلق
همسران تو هستند و اين مسأله ای جدی و واقعی است و يک شعار نيست .سپس مريم به ما گفت :هر
يک از شما بايد به تنهايی روی اين مبل و در کنار مسعود بنشينيد تا مسعود خطبه عقد را بر شما بخواند
و هر يک از شما بايد رضايت و موافقت خود در مورد ازدواج با مسعود را اعالم کنيد.
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بعد از اين که مسعود رجوی خطبه عقد را خواند صندوق کوچک روی ميز را باز کرد و گردنبندهای
طال را از آن بيرون آورد و آن را بر گردن هر يک از ما قرار می داد و بعد از آن ما را در آغوش می
گرفت و می بوسيد.
در اينجا بود که مريم رجوی به ما گفت :شما از اين به بعد همسران مسعود هستيد".
اين ها شرح سکانس يکی از سلایر های به اصطالح تاريخی ترکيه ای مانند «حريم سلطان» نيست .اين
ها شرح حرمسرای شاهان قجری يا عثمانی نيست ،بلکه واقعيت بی نقاب سازمانی است که در دهه 03
با شعار درهم آميختن «اسالم» و «مبارزه» در جهت «رهايی خلق» شکل گرفت ،اما به واسطه
انحراف و التقاط در اساس و پايه های خود ،مسير معکوس تعالی را طی دهه ها طی کرد تا به حضيض
دوزخی يک فرقه سر تا پا باطل برسد که رهبر آن ،با زنان عضو «شورای رهبری» به سان کنيزکان
غنيمتی رفتار می کند .احتماالً همين جا بود که بتول سلطانی و ديگر زنان حاضر در اين مراسم شيطانی،
دريافتند که چه کاله گشادی بر سرشان رفته و همه ی آن برنامه ها ،انقالب ايدئولوژيک ،طالق های
اجباری ،جلسات اعتراف؛ خلع رده و جايگاه از مردان و مثالً «باال کشيدن» زنان ،برای آن بود که
مونوپلی مسعود بر تمام زنان فرقه ،پله به پله و به شکلی خزنده محقق شود .بتول سلطانی ادامه می دهد:
"ناگهان صدای موسيقی بلند شد و ديدم که زنان قديمی و عضو شورای رهبری خود را بر روی مالفه
سفيد رنگ انداخته و لباس های خود را درآوردند و در مقابل مسعود رجوی و با دستور وی در مقابلش
رقصيدند و اين جا بود که مسعود گفت« :اين همان رقص رهايی است»!! سپس با صدای بلند به ما گفت:
«شما برای من همچون زنان پيغمبريد يعنی ازدواج شما با فردی ديگر حرام است ».سپس آيه  99سوره
احزاب قرآن کريم را قرائت کرد« :يا نساءالنبی لستن کأحد من النساء إن اتقيتن فال تخضعن بالقول فيطمع
الذی فی قلبه مرض و قلن قوال معروفا»" .ای همسران پيامبر ،شما اگر تقوا پيشه کنيد مانند ديگر زنان
(عادی) نيستيد ،پس با گفتارتان ناز و عشوه مريزيد تا کسی که در دل او مرض (فسق و فجور) است
(در شما) طمع ورزد ،و گفتاری نيکو (و دور از تحريک و ريبه) بگوييد".
اين جا بود که مريم رجوی ديگر زنان را تشويق می کرد تا لباس های خود را از تن بيرون کنند و در
مقابل همسرش مسعود عريان و لخت برقصند!! و گفت« :چرا شما خودتان را برای مسعود نمی کشيد و
با هم رقابت نمی کنيد و از او نمی خواهيد تا به شما اجازه بدهد به تنهايی وارد اتاق خواب او شويد و با
مسعود تنها و همبستر شويد؟»
جدای از وقاحت گندآلودی که در جای جای اين صحنه ها نهفته ،اوج بی شرمی و رذالت مريم رجوی آن
جاست که (نعوذ باهلل) مسعود را با پيامبر اعظم ،حضرت ختمی مرتبت (ص) ،مقايسه و از تعبير به
«معراج» رفتن زنان در اشاره به همبستری همسر جنايتکار و فاسدش استفاده می کند:
"سپس زنان به صف ايستادند و هر يک از آن ها ثبت نام شدند تا به صورت نوبتی و در يک شب با
مسعود هم بستر شوند تا اين که در يکی از روزها نوبت به من رسيد .مريم مرا فراخواند و گفت:
«امشب شب عروسی و شب معراج توست!!» به هنگام شب به محل اقامت مسعود رفتم و مريم مرا تا
اتاق خواب او همراهی کرد و مسعود با من همبستر شد و رابطه جنسی برقرار کرد".
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خانم «نسرين ابراهيمی» ،از اعضای ارشد سابق سازمان و از فرماندهان ارتش به اصطالح
«آزاديبخش»؟! ،ابعاد ديگری از اين «خود – پيامبر  -پنداری» رهبر فرقه (مسعود رجوی) را در اين
کنفرانس ترسيم کرد .فرقه ای که در آن مردان و زنان نه تنها از برآوردن طبيعی ترين و بديهی ترين
خواسته های غريزی خود به شدّت منع می شوند ،که حتی حق ندارند در ذهن خود به همسران سابق خود
(که فرقه ظالمانه و ناجوانمردانه آن ها را وادار به طالقشان کرده) فکر کنند:
"هر گاه مردی از اعضای سازمان مجاهدين خلق و ساکنان پايگاه اشرف در پايگاه به زنی نگاه می کرد،
او را در زندان قرار می دادند و شکنجه می کردند .به همين خاطر مسعود رجوی اختيار کامل داشت و
هر جور که می خواست عمل می کرد و هر مردی را که حتی به همسر سابقش فکر می کرد و هر زنی
را که به شوهر سابقش فکر می کرد را مجازات می نمود .با اين که ما رفتارهای رجوی و تعامل او با
زنان و دختران را می ديديم اما هيچ گاه فکر نمی کرديم که رجوی به بهانه مبارزه و جهاد و پيوستن به
سازمان ،از آن ها سوءاستفاده جنسی کند.
به ياد دارم که مسعود رجوی در جشن ها و جلسات خود با زنان و دختران سازمان ،لباس هايی را به تن
می کرد که در جلسات خود با مردان سازمان ،آن لباس ها را نمی پوشيد .در ماه رمضان با زنان و
دختران می نشست و به آن ها دستور می داد که دور او جمع شوند و او را در آغوش بگيرند .اين مسأله
اگر توسط مردان سازمان رخ می داد گناهی نابخشودنی بود .اما خود رجوی در ميان زنان و دختران می
نشست و برای نشان دادن عشق خود به آنان بقيه چای خود را به آنان می داد تا آن را بنوشند و تبرک
بگيرند".
خانم ابراهيمی از سرنوشت تلخ دختران و زنان «زيبارويی» می گفت که از بداقبالی مورد توجه رجوی
کفتارصفت قرار می گرفتند:
"در اين جلسات و جشن های خاص مسعود رجوی از بين حضار ،زنان و دختران جوان و زيبا رو را
انتخاب می کرد و آن ها را با نام کوچک صدا می زد و به آنان دستور می داد تا در کنار او بنشينند .بعد
از آن با لمس کردن بدنشان با آنان شوخی می کرد .برای مثال به ياد دارم که دختر زيبارويی به نام سارا
حسنی در آنجا حضور داشت که رجوی او را فراخواند و گفت« :سارا برای من چای بياور ».سارا هم
برای او چای آورد و بعد از آن رجوی شروع به شوخی کردن با او نمود و بعد از مدتی؛ از مخفی شدن
سارا به مدت چند ماه غافلگير شديم و هنگامی که او را ديديم وضعيت نامناسب داشت و افسرده و از
لحاظ روانی دچار مشکل شده بود .دقيقا ً نمی دانستيم که رجوی با او چه کار کرده بود؟!
در پايگاه اشرف ،مسعود رجوی صرفا ً با زنان عضو شورای رهبری رابطه جنسی برقرار نمی کرد
بلکه به دختران باکره زيبارو اجازه نمی داد که باکره بمانند و به صورت انفرادی و يا دسته جمعی به
آنان تجاوز جنسی می کرد.
همچنين به ياد دارم که دختر زيبارويی به نام الهه وجود داشت که رقص عربی را خوب بلد بود چرا که
خود از عرب های ايران بود و به رقص عربی آشنا بود .يک بار در جشنی که در اشرف برگزار شد،
رو به روی مريم رجوی رقصيد .مريم به او گفت« :وقتی مسعود وارد جشن شد در مقابل او برقص».
الهه هم اين کار را انجام داد و بعد از آن مريم ،الهه را با خود به مقر اقامت مسعود برد.
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شکنجه گاهی به نام اشرف
مريم سنجابی ،ديگر عضو سابق شورای رهبری سازمان خلق بود که در اين کنفرانس زبان به افشای
رازهای مخوف اشرف گشود و از «زنانی» صحبت کرد که در دانشگاه دوزخی سازمان نه تنها از مقام
زنانگی ،که از مقام انسانيت سقوط کردند و تبديل به شکنجه گرانی حرفه ای شدند که بی رحمانه رفقا و
دوستان ديروز خود را با اتهامات واهی و دروغين شکنجه می کردند:
"در اوايل سال  ،9111بعد از آن که  3سال از پيوستن من به سازمان خلق و کارم در پايگاه های بغداد
مقری به نام «قلعه» وارد کردند
می گذشت ،مرا به پايگاه اشرف منتقل کردند .در پايگاه اشرف مرا در ّ
که يک زندان معروف و هولناکی است که در خيابان  033در پايگاه اشرف قرار دارد و من سوار بر
ماشين بودم .پس از آن که دروازه های آهنی قلعه را بستند به سرعت مرا از ماشين پياده کردند و مورد
ضرب و شتم قرار دادند و سپس داخل اتاقی انداختند که در آن محبوبه جمشيدی معاون فرمانده کل ستاد
ارتش آزاديبخش ملی را ديدم که پشت ميز نشسته بود .مرا روی صندلی نشاندند و محبوبه بالفاصله
شروع به فرياد زدن و فحش دادن به من کرد و گفت« :تو مزدور و مأمور رژيم هستی و ما تو را می
کشيم» .تا می خواستم صحبت کنم مرا کتک می زدند و فحش می دادند .بعد از چند دقيقه چشمانم را
بستند و مرا در سلولی که پنج زن و دختر ديگر در آن وجود داشت قرار دادند .نام برخی از آن ها فريده
عليزاده و مژگان محمد زمانی و زهرا احمدی بود .بعد متوجه شدم که  9يا  0سلول ديگر هم وجود دارد
که در آن برخی زنان زندانی هستند .درهای سلول را فقط سه بار در روز به منظور دستشويی و وضو
گرفتن باز می کردند و ما را چشم بسته و پشت سرهم می بردند و به هيچ يک از ما اجازه نمی دادند تا
بيشتر از يک دقيقه در دستشويی بمانيم و اگر بيشتر می مانديم پس از خروج ما را کتک می زدند".
سنجابی از شکنجه شدن خود به دست زنی به نام «فاطمه خردمند» گفت که برای درهم شکستن جسم و
روح او و ساير زندانيان سازمان (که خود تا ديروز عضو شورای فرماندهی منافقين بودند ).از دادن
رکيک ترين فحش ها و شديد ترين خشونت ها ابايی نداشت .به واقع «فاطمه خردمند» ،نماد همه زنان
فرقه منافقين است که در پی ساليان سال مغزشويی ،تبديل به يک ربات بی رحم و بی عاطفه شده که
برای رضايت رهبر فرقه حاضرند همه اصول انسانی را زير پا بگذارند:
"بعد از تقريبا ً يک هفته ما را به سلولی که حدود  93زن در آن حضور داشتند منتقل کردند .طی اين
مدت زندانبان های ما حشمت تيفتکچی ،ناهيد صادقی ،کبری حسنوند و فاطمه خردمند بودند که فاطمه
خردمند با پوتين نظامی خودش به تمام اعضای بدن من از جمله سر و صورتم ضربه وارد می کرد و
همزمان به من فحش های رکيک می داد .ضربات سهمگين او منجر به پاره شدن لب ها و خونريزی
شديد شد بی آن که اين خونريزی پانسمان و يا بخيه زده شود و آثار اين پارگی هنوز بر لبانم مشخص
است.
در يکی ديگر از روزها فاطمه خردمند همچون حيوان درنده به قصد شکستن دستم به من حمله کرد به
طوری که به شکل ديوانه وار دستانم را می پيچيد تا آن را بشکند اما موفق به اين کار نشد چون من
محکم او را به عقب هل دادم .فقط عصب دست راست مرا مورد اصابت قرار داد به طوری که دست
راست من چندين سال بی حس بود و آثار اين ضربه همچنان مشخص است.
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اين روش شکنجه به مدت ده روز بر من ادامه داشت .در يکی از روزها شهين حائری ،سعيده شاهرخی
و ديگر زندانبان ها آمدند و من موفق نشدم که آن ها را درست ببينم .اين سه نفر مرا روی زمين کشيدند
و به اتاقی بردند و دست و پايم را بستند و کف پا و تمام بدنم را با شالق زدند به طوری که بی هوش
شدم .سپس بر روی صورتم آب ريختند تا اين که دوباره به هوش آمدم و دوباره عمليات شکنجه و تازيانه
زدن را شروع کردند و دوباره از هوش رفتم و اين بار وقتی به هوش آمدم خودم را در همان سلول يافتم
و بعد از  93روز شکنجه وحشيانه و مستمر مرا به سلول ديگر زندانی ها ،منتقل نکردند بلکه مرا به
محل سابق يعنی خيابان  033در پايگاه اشرف بازگرداندند.

فرقه مخرب کنترل ذهن
ابراهيم خدابنده ،عضو جداشده ی فرقه رجوی که از سال  9911تا  ،9939تمام زندگيش (به قول خودش
 90ساعت شبانه روز) در خدمت سازمان بود و در بخش روابط بين الملل فعاليت می کرد ،اکنون
مديرعامل «انجمن نجات» (يک سازمان مردم نهاد که از اعضای بريده و نجات يافته از منافقين) است و
به صورت متمرکز روی ساختار و نوع فعاليت «فرقه» ها مطالعه می کند .خدابنده اکنون يکی از
شاخص ترين چهره هايی است که به عنوان يک عضو سابق فرقه رجوی ،درباره ماهيت شيطانی آن
افشاگری می کند.
ابراهيم خدابنده در مصاحبه ای که در  0مرداد  19در وب سايت باشگاه خبرنگاران از او منتشر شد،
جنايات رجوی عليه زنان را تصديق می کند و بر اين مسأله که در فرقه مجاهدين خلق ،همه زنان
«کنيز» و «بنده» حرمسرای رجوی بودند ،صحه می گذارد .او که يک کارشناس مسائل فرقه هاست،
ابتدا توضيحی درباره ساختار روانی حاکم بر سازمان ارائه می دهد:
" گروهک تروريستی منافقين يک «فرقه مخرب کنترل ذهن» است و اين يک تعريف علمی است که
دارای خصوصيات فراوانی بوده که يکی از جالب ترين نمونه های اين پديده ،سازمان مجاهدين خلق و يا
همان گروهک تروريستی منافقين است که می توان تمام خصوصيات بيان شده در اين کتاب را در فرقه

51

سال 9911

انجمن نجات  -شماره 011

رجوی به خوبی مشاهده کرد .بايد اشاره کرد که سرکردگان فرقه ای بر سه پايه قدرت ،ثروت و شهوت
حرکت می کنند ،در مورد قدرت پرستی و مال دوستی رجوی نمونه های فراوانی برای مثال زدن وجود
دارد.
در مورد قسمت سوم نمونه ای نداشتم ،تا اين که چند تن از شورای سرکردگی گروهک تروريستی
منافقين در پاريس پس از جدايی از اين گروهک تروريستی دست به افشاگری زدند.
پرده برداشتن از اين موضوع پليد توسط شورای سرکردگی انجام شد که بايد بگويم همه اعضای اين
شورا را زنان تشکيل داده و هيچ مردی نمی توانست عضو شورای سرکردگی باشد".
خدابنده تأييد می کند که شورای رهبری منافقين ،عمالً چيزی جز «حرمسرای» مسعود رجوی نبوده و
عمالً همه زمينه سازی هايی که با «انقالب ايدئولوژيک» از سال  30در جهت جداسازی زنان از
شوهران انجام گرفت؛ چيزی جز برآورده کردن نيات جنسی پليد و شيطانی مسعود نبوده است و البته در
اين ميان کارگزاری و عامليت ماجرا با کسی نبود جز مريم که خود توسط شوهر سابقش (مهدی
ابريشمچی) به رهبر فرقه «هبه» شده بود:
"اين شورای رهبری به نوعی نقش حرمسرای مسعود رجوی را ايفا می کرد و مريم رجوی خود ،اين
زن ها را برای مسعود انتخاب کرده و برای ما مردها اصل اين موضوع مشخص نبود و تصور می
کرديم که انقالب ايدئولوژيک يک بحث تئوريک است که به صورت عملی درآمده است.
تئوری انقالب ايدئولوژيک در سال  30در اين گروهک تروريستی مطرح شد ،زمانی که مريم عضدانلو
از شوهرش مهدی ابريشمچی جدا شد و به همسری مسعود رجوی درآمد و در سال  33همه زنان خود را
طالق دادند.
توجيه مسأله طالق اين گونه بود که تمام زن ها در حکم زن مسعود رجوی هستند ،يعنی در حريم آن به
شمار رفته و هيچ مردی در تشکيالت نمی تواند ازدواج کند و تمام زنان اين گروهک شوهر داشته و
شوهرشان مسعود رجوی است و در مقابل هم هيچ زنی نمی تواند ازدواج کند ،چون يک همسر به نام
مسعود رجوی دارد.
ما پيش از اين اتفاق در اين زمينه فکر می کرديم که اين فقط يک تئوری است و با بسياری تفکرات مثل
خواستار رهايی از هرگونه وابستگی خود را توجيه می کرديم ،ولی بعد ديديم که در عمل نيز نمود
عينی و مادی داشته و فقط ذهنی نبوده است".
خدابنده به عنوان کسی که عمر و جوانيش به پای تعلقات فرقه ای تباه شد ،در نهايت هشدار می دهد که
جذب فرقه ها شدن و در باتالق آن فرو رفتن ،يکی از بزرگ ترين تهديدات امروز جامعه ايران است:
"اين مسأله در حال حاضر به عنوان يک تهديد به شمار می رود و به عنوان باالترين آسيب اجتماعی
معرفی شده و گرفتاری در دامن فرقه ها وحشتناک تر از گرفتاری در دام اعتياد است".
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خانم مریم

آزاد (اسير در فرقه رجوی)

صحبت های پدر:
بابا ،مريم ،سالم
حالت خوبه؟ خوش هستی؟ سالمتی؟
کروناست ،ولی ما خيلی دلمون می خواد
ببينيمت ،باباجان

پدر مريم آزاد می گويد" :مريم اصالً سياسی
نبود ،با وساطت دايی اش با «محمد نوروزی»
اهل اسفراين ازدواج کرد .محمد پسر خوبی بود
ولی به ما نگفته بود هوادار فرقه و حدود  ۸سال
هم زندان بوده است.

چرا يک نامه ای ،تلفنی نمی فرستی؟
بهمون زنگ بزن بابا ،ما خيلی دلمون تنگه
ميای يا نه؟

مريم يک روز با محمد حرفش شد و از اسفراين
به سبزوار برگشت .به او گفتيم در زندگی
زناشويی اختالف پيش می آيد ولی نبايد سريع
قهر کرد و ترک خانه کرد .به هر حال من و
خواهرش او را برگردانديم .اما هيچ موقع به ما
نگفت علت برگشتش به سبزوار چه بود .اما حاال
حدس می زنم شايد با رفتن «محمد» نزد
سازمان مخالف بوده است .ماجرا گذشت تا اين
که آن ها از خانه رفته بودند ،محمد يک نامه در
خانه اش گذاشته و نوشته بود دنبال من و مريم
نگرديد ما رفتيم .بعدها متوجه شديم پيش
مجاهدين در عراق رفته و مريم را هم برده
است .اآلن بيش از  93سال است هم چنان در
فراق دخترم می سوزيم.

صحبت های مادر:
سالم
حالت خوبه؟ سالمتی؟
دلمون خيلی تنگ شده ،مامان
از حالت بهمون خبربده ،تماس بگير
حتما ً ما را فراموش کردی،
اما ما تو را فراموش نکرديم.
خيلی دلمون تنگه.
کاشکی بشه هنوز که نمرديم حداقل صداتو
بشنويم.

خراسان رضوی
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شعار «آزادی» علیه آزادی

اگر به فرض ،ما بتوانيم درد و رنج انسان های اسير در فرقه های مخرب و خانواده هايشان را ناديده
بگيريم و زيانی که فرقه ها به لحاظ انسانی و مالی به جامعه تحميل می کنند را فراموش کنيم ،باز هم
نگاه کردن به شمار کشته ها توسط فرقه های رجوی و القاعده و همچنين محاسبه ی کشته شدگان به علت
کيش شخصيت افرادی مثل هيتلر ،استالين و مائو را هم به آن اضافه کنيم ،متوجه خواهيم شد که ساکت
ماندن در مقابل اين پديده ممکن نيست و بايد هر چه زودتر کاری جدی در متوقف کردن اين جريان
مخرب انجام داد.
استيون بروس ماچ می گويد :مشکل افرادی که در چنگال فرقه های مخرب اسيرند اين است که ،اين
مشکل به طور تاريخی برای عموم ،موضوع «غير مهمی» است ،چرا که يا تعداد درگير در آن ناچيز
است يا به خاطر اين که وقايع وحشتناک در جای ديگری اتفاق افتاده و تعداد قابل توجهی از مردم عادی
را شامل نشده است .فجايع به وجود آمده توسط فرقه ها ،تنها به طور مقطعی توجه سياستمداران را به
خود جلب نموده و به رغم نتايج ناگواری که برای افراد درگير و خانواده هايشان داشته ،تنها برای مدت
کوتاهی توانسته قانونگذاران را نگران سازد .فاجعه ی  99سپتامبر به دليل درگير ساختن خود مقامات
رسمی و به خاطر اين که يک فرقه ی مخرب تروريستی شمار بزرگی از عموم مردم را هدف فاجعه ای
مرگبار قرار داد ،سياستمداران را به شکل بی سابقه ای وادار کرد تا در اين مورد وقت و انرژی بگذارند
 ...در فجايع ديگر به وجود آمده توسط فرقه هايی مثل واکو و شهر جونز ،اکثر قربانيان و کشته شدگان،
افراد وابسته به اين گروه ها بودند .تصوری که بر قضاوت قانونگذاران و مردم در اين جريانات سايه
می انداخت ،اين فکر بود که افراد درگير در اين گروه ها ،عجيب و غير عادی هستند( .بدون توجه به
کودکان بی گناهی که جزو قربانيان بودند ).در جريان حمله شيميايی توکيو در سال ( 9919ه ش) که در
آن تعدادی از مردم بی گناه کشته شدند ،نظر مردم و قانونگذاران را در چگونگی برخورد با اين گروه ها
به طور قابل توجهی عوض کرد و اين تغيير به اين دليل بود که مردم عادی و يا بهتر بگوييم رأی
دهندگان ،قربانی اين ماجرا بودند".
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در مقايسه با برده داری قديم ،نوع جديد آن به مراتب پيچيده تر و غير قابل تشخيص و فهم است و به
سختی می توان آن را از يک تجمع سالم مذهبی جدا کرده و در مقابل آن موضع گرفت.
چيزی که باعث می شود ما برده داری نوين را غير انسانی و انزجارآور بدانيم و بخواهيم که در مقابله با
آن اقدامی انجام دهيم ،در عين حال همان چيزی است که ما را در تشخيص اين پديده گيج و سردرگم،
مردد و متزلزل می کند و آن چيزی نيست مگر همان بحث «آزادی» و «انتخاب آزاد» .از يک سو ما
بايد مدافع آزادی افراد در انتخاب عقيده و مذهب شان باشيم ،اين که همه مختارند که از هر عقيده و
مرامی که مايلند پيروی کنند ،و از طرف ديگر بايد در مقابل افرادی که با شعار «آزادی»« ،آزادی
انتخاب» و «آزادی عقيده و مذهب» می خواهند افراد را گول زده و ذهنشان را مخدوش نموده و آن ها
را به موريانه ها يا ماشين های انسان نما مبدل کرده و زندگی شان را تباه سازند ،نيز بايستيم.
درست است انجام چنين کاری بسيار پيجيده است ،و بسيار دشوار است که بتوانيم مرز بين درست و
غلط ،حق و ناحق را در اين خصوص تشخيص دهيم؛ اما در عين حال نمی توانيم در اين مورد بی تفاوت
بوده و کاری عليه آن انجام ندهيم .چرا که فرقه های مخرب به سرعت در حال پيچيده شدن ،فاسد شدن،
مخرب تر شدن هستند و امروزه با کشتار انسان های بی گناه ،برهم زننده ی آزادی ،امنيت ،سالمت و
صلح عمومی می باشند.
در قرن ششم هجری وقتی حسن صباح از مرگ نجات پيدا کرد ،هيچ کس در دولت وقت فکر نمی کرد
که او می تواند فرقه مخرب خودش را پايه گذاری کرده و انسان های آزاد را به آلت قتل تبديل کرده و
بسياری از مقامات حکومتی را به قتل برساند ،حکومت های محلی را متزلزل ساخته و فضا را برای
حمله ی مغول های وحشی آماده نموده و به اين ترتيب بزرگ ترين تمدن وقت را در آستانه ی نابودی
کامل قرار دهد .شايد بتوانم اضافه کنم که حسن صباح ،الگويی برای ايجاد ديگر فرقه های مخرب امثال
مجاهدين خلق و القاعده و داعش ارائه داد تا بتوانند فرقه های مشابه فرقه ی او را در اين قرن و شايد
قرن های آينده نيز به وجود آورند.

فرقه های مخرب جديد ،به خوبی می دانند که چگونه از شعار «آزادی» عليه آزادی استفاده کنند ،چگونه
ذهن روشنفکران ،محققين ،سياستمداران و حقوق دانان را مخدوش سازند و آن ها را مجبور کنند از
بردگی قربانيان فرقه ها با عناوينی چون «جنبش های جديد مذهبی» يا «آزادی عقيده» دفاع کنند .فرقه
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ها میدانند که چگونه می شود مردم و دولت ها را با توجيهاتی از قبيل «حق»« ،آزادی» و حتی
«دمکراسی» منفعل نمود .فرقه های مخرب به خوبی باخبرند که چگونه و چه موقع بايد چهره مظلوم،
بی دفاع ،و تحت سلطه به خود بگيرند و از بی عدالتی های موجود در جوامع به نفع خود و سياست های
ويرانگر خود بهره ببرند ،همدردی مردم را نسبت به خود برانگيزند و صادق ترين ،از خودگذشته ترين
و درست ترين افراد جامعه را منحرف نموده و مطيع مطلق خود سازند.
اما اين تمام داستان نيست ،چرا که ديگر امروزه آن ها می دانند که چگونه می توان پيشرفته ترين سالح
ها را به دست آورده و از آن ها برای پيش برد اهداف خود استفاده کنند .آن ها ديگر به روشنی دريافته
اند که چگونه می توان افراد از خود گذشته ،بی ترس از مرگ ،خودکار و مطيع را که هم زمان قادرند
از سالح و ابزار مدرن استفاده کند به کار گيرند و از آن ها عليه نقاط ضعف جوامع مدرن و در راستای
پيش برد اهداف خود بهره ببرند .آن ها می دانند که چگونه بر اساس نقصان در بزرگ ترين ارزش
جوامع مدرن ،يعنی امنيت ،می شود ترس و وحشت عمومی ايجاد کرده و دولت ها را واداشت که ارزش
های وااليی چون آزادی و حقوق مردم را به بهانه دفاع و حفظ امنيت محدود نموده و به اين ترتيب
فرصت های بيشتری برای جذب نيروی تازه نفس برای خود به وجود آورند .بنابراين بايد گفت که آن ها
تنها ناقض حقوق تعداد معدودی از پيروان خود نبوده ،بلکه ناقض ارزش ها و حقوق کل جامعه هستند.
لذا بی تفاوت بودن و بی عملی عليه اين پديده زشت قطعا ً در شمار راه های رويارويی با اين پديده های
انحرافی نيست.
کتاب فرقه های تروریستی و مخرب
نوعی برده داری نوین
دکتر مسعود بنی صدر
صفحه های  699الی 691
تنظیم از عاطفه نادعلیان

تسلیت به آقای علی اکرامی در خوزستان
با کمال تأسف و تأثر مطلع شدیم که پدر و خواهر همسر آقای علی اکرامی از مسئولین
سخت کوش انجمن نجات نمایندگی استان خوزستان به طور نابهنگام دار فانی را وداع
گفتند.
ضمن عرض تسلیت خدمت آقای علی اکرامی و همسر محترم ایشان ،برای آن مرحومان
طلب آمرزش و برای تمامی بازماندگان طلب صبر جمیل داریم.
سالمتی و موفقیت روزافزون خانواده آقای علی اکرامی و بازماندگان آن مرحومان را
آرزومندیم.
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سالی که گذشت و سالی که پیش روست.

بخشعلی علیزاده

سالم خدمت خانواده های محترم به ویژه مادران و پدرانی که یک سال دیگر را دردمندانه با دوری از
عزیزانشان سوختند و ساختند و همچنان با تمام سختی های زندگی ،تنها سرمایه زندگی شان را که
همانا امید است از دست ندادند و به ادامه مسیر پر درد و رنج انتظار پای فشردند.
سالی که گذشت سالی مملو از لحظات خوب و بد ،خوشی و ناراحتی ،و سالی پر از التهاب و استرس
ناشی از کرونا بود که برخی آن را با تمام قوا پشت سر گذاشتند و برخی به لقاءهللا پیوستند و حسرت
به دل از این جهان رخت بربستند.
در میان همه این عزیزانی که رفتند مادرانی بودند که عمدتا ً بیش از سی سال بود که در انتظار
فرزندانشان بودند ،برای آنان فقط و فقط یک دیدار چند دقیقه ای با عزیزانشان کافی بود ،ولی رجوی
جنایتکار این دیدار چند دقیقه ای را هم برنتافت و امکان دیدار را از آنان سلب نمود .آن مادران با دلی
مملو از درد و رنج جان به جان آفرین تسلیم نمودند .لعنت بر رجوی ظالم.
آنان که به رحمت خدا رفتند طبق آیه شریفه قرآن که می فرماید:

عون".
"و بشّر ال ّ
صابرین الّذین اذا اصابت ُهم ُمصیبه قالوا انّا ّلِل و انا الیه راج ُ
اما ما که فعالً در این جهان هستیم و ای بسا برای امتحانات بیشتر نگه داشته شده ایم باید با موتوری
جدیدتر و انگیزه ای بسا بیشتر از سال های قبل به جلو رفته و با تمام نامالیمات زندگی مثل گذشته
بجنگیم و خود را برای آزادی فرزندان و عزیزانمان آماده نگه داریم .خداوند از جهاد کنندگان و
صابرین در راهش خشنود گشته و در این مسیر به آنان کمک می کند.
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بی تردید مسیر سختی پیموده اید ،و ای بسا مسیر سخت تری پیش رویتان باشد ولی مهم این است که
تسلیم شرایط نشده و بر آن موانع و مشکالت طاقت فرسا خم به ابرو نیاورده اید ،این خود پیروزی
محسوب می گردد.
امیدواریم که به خواست خداوند هر چه زودتر خبرهای خوشی از جانب دنیای غرب به جانب شرق کره
زمین آمده و هوا را خوش عطر گرداند.
امیدواریم که به زودی زود و به حق پنج تن آل عبا همه اسیران گرفتار در زندان های رجوی آزاد شده
و به نزد خانه و کاشانه خود بازگردند.
ما را همواره در کنار خودتان ببینید ،ما هم فرزندان شما هستیم اگر که قابل بدانید .از هیچ کمکی در
این سالیان دریغ نکرده و دریغ نخواهیم کرد .انشاهلل که بتوانیم در کنار شما گام های مثبت دیگری
برداریم و با آگاهی بخشی بیشتر راه را برای آزادی عزیزانمان باز نگه داریم.
پیشاپیش عید نوروز را به شما تبریک عرض نموده و آرزومندم که خداوند همواره سایه خودش را از
باالی سر شما برندارد و فرزندان و خانواده تان را در کنف حمایت خودش قرار داده و الطاف الهی
همیشه و در هر حالتی شامل حالتان گردد.
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