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سی از . بی. گزارش ان

نفوذ مجاهدین در کاخ 

قمار خطرناک "سفید؛ 

 "ترامپ
بی. سی با اشاره به حضور افرادی چون شبکه ان. 

در دولت « رودی جولیانی»و « جان بولتون»

آمریکا، ارتباط دولت ترامپ با گروهک مجاهدین 

 .را قماری خطرناک توصیف کرده است

زاری الملل خبرگبه گزارش گروه مانیتورینگ بین

که شبهایی از گزارش فارس، پس از انتشار بخش

 در مجاهدین گروهک کمپ از  «ان. بی. سی»

 ،گروهک این سابق اعضای با مصاحبه و آلبانی

 قیتحقی گزارش از را تریمفصل بخش رسانه این

« ریچارد اِنگِل»این گزارش را  .کرد منتشر خود

خبرنگار ارشد شبکه ان. بی. سی درباره گروهک 

تروریستی مجاهدین تهیه کرده و در جریان آن 

عالوه بر سفر به آلبانی برای مشاهده محل 

استقرار این گروهک، با چند نفر از اعضای جدا 

شده گروهک مجاهدین و شماری از کارشناسان 

 .توگو کرده اساروپایی گفت

 یکی»انگل در ابتدای این گزارش، مجاهدین را 

 دشمنان« ترینترین و عجیب و غریباز قدیمی

گوید نحوه فعالیت و ایران توصیف کرده و می

 .برانگیز استمنابع مالی این گروه تعجب

« جان بولتون»ان. بی. سی با پخش تصاویری از 

رودی »مشاور امنیت ملی دولت آمریکا و 

جمهور آمریکا در یکی از ل رئیسوکی« جولیانی

های گروهک مجاهدین، اظهارات این دو نشست

غییر ت»های آمریکایی درباره لزوم نفر و دیگر مقام

برای « خوشایندتر از هر چیز»را « رژیم در ایران

گوید بولتون، این گروه توصیف کرده و می

های جولیانی و دیگر مقامات حاضر در نشست

برای این کار دریافت « پول خوبی»مجاهدین 

 .کنندمی

 فرقه مخرب

این شبکه با اشاره به اینکه جولیانی از این 

یاد « انداز آینده ایرانچشم»گروهک با عنوان 

تر انداز، بسیار تاریکاما این چشم"گوید: کرده، می

 گزارش
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 خبرگزاری فارس
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د هایی بتواناز آنچیزی است که چنین گردهمایی

گذشته آن را فاش کند. مجاهدین خلق یک 

هایش درباره دموکراسی و شیطانی دارد و وعده

، شناسندآزادی از نظر کسانی که آن را بهتر می

 ".های توخالی هستندوعده

ز اعضای سابق تیم ا" «مسعود خدابنده"

شما »گوید: اطالعاتی گروهک مجاهدین ، می

توانید به این گروه اعتماد کنید. آنها به نمی

کنم هیچ د. فکر نمیدموکراسی اعتقادی ندارن

افسر و مامور نجیب و باهوشی در آمریکا هم فکر 

 ".ها قابل اعتماد هستندکند که آن

او در پاسخ به این سوال که توصیفش از این گروه 

من فقط از دو کلمه استفاده »گوید: چیست، می

ها )اعضای خود را( خواهم کرد: فرقه مخرب. آن

روانی تحت از منظر فیزیکی، مالی و روحی و 

 ."دهندکنترل قرار می

انگل با اشاره به اینکه مجاهدین در جریان جنگ 

تحمیلی عراق علیه ایران با صدام دیکتاتور وقت 

اند، گفت این عراق همراهی و علیه ایران جنگیده

گروه به دلیل کشتن چند آمریکایی پیش از 

در فهرست  7991انقالب اسالمی، در سال 

 .آمریکا قرار گرفته بودهای تروریستی گروه

که در دولت سابق آمریکا  "دنیل بنجامین"

کننده در امور مقابله با تروریسم بود، هماهنگ

یک سابقه طوالنی از خشونت و »گوید: می

خونریزی در اینجا )درباره مجاهدین( وجود داشت 

و در آن زمان، مجاهدین خلق واقعا به عنوان یکی 

طرناک برای چنین های توانمند و خاز سازمان

 ".اقداماتی در جهان سر بر آورده بود

واقعا جالب توجه است که گروهی که »وی افزود: 

دستانش به خون آمریکایی آغشته است، اگرچه 

اکنون یک گروه سابقا تروریستی در نظر گرفته 

هایی با افرادی چون ها و تماسشود، ارتباطمی

 ."رودی جولیانی و جان بولتون داشته باشد

بنجامین سپس مدعی شد دلیل خارج شدن نام 

های تروریستی آمریکا مجاهدین از فهرست گروه

این بوده که جان اعضای این گروه در عراق در 

خطر بوده و تا زمانی که برچسب تروریست روی 

این گروه وجود داشته، هیچ کشوری حاضر به 

 .ها نبوده استمیزبانی از آن

 به پول هر دو حزب آمریکا آلوده 

  مجاهدین

. بی. سی با بیان اینکه این گروه همچنان گاها ان

ای در خاک ایران انجام های مخفیانهعملیات

گوید اما اکنون کنگره آمریکا به دهد، میمی

عرصه اصلی نبرد این گروه بدل شده و تالش 

ها برای تغییر نظام ایران از سوی نمایندگان آن

حمایت و استقبال قرار هر دو حزب آمریکا مورد 

 .گرفته است

، «دیفنس پست»دبیر پایگاه  "جوآن استاکر”

آنها )اعضای دو حزب آمریکا( این »گوید: می

گوید از حمایت هایش که میگروه بر اساس حرف

استاکر که " بینندمردمی برخوردار است، می

نزدیک به یک دهه درباره مجاهدین تحقیق 

ی مالی این گروهک هاکرده، به فهرستی از کمک

به سیاستمداران آمریکایی دست یافته که نشان 

دهد سیاستمداران برجسته هر دو حزب اصلی می

های انتخاباتی از مجاهدین پول آمریکا در رقابت

 .انددریافت کرده

باراک »خواه و اتور جمهوری" جورج دبلیو بوش"

جمهور سابق آمریکا از جمله افرادی رئیس« اوباما

ها به عنوان هستند که در این گزارش از آن
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کنندگان مبالغ مالی از مجاهدین یاد شده دریافت

 .است

های ها و گردهماییاما به گفته استاکر، کنفرانس

مجاهدین محلی است که سیاستمداران آمریکایی 

زنند. وی با حضور در آن پول خوبی به جیب می

ها هزار ، دهها به افراد هزاران دالرآن" گوید: می

دالر برای حضور در تجمعاتشان و سخنرانی کردن 

 ."کننددر حمایت از آنها پرداخت می

هرچند بولتون از افشای مبالغی که از این گروهک 

 کند، اما به گفته استاکردریافت کرده خودداری می

بر اساس دفعات حضور او در این تجمعات و با در 

 02تا  02بین  نظر گرفتن اینکه مجاهدین معموال

پردازند، بولتون هزار دالر بابت هر سخنرانی می

هزار دالر از این گروه  782باید تاکنون بیش از 

 .پول دریافت کرده باشد

های مملوء از طال، هدیه ریاض به کامیون

  مجاهدین

ان. بی. سی با اشاره به نامعلوم بودن منافع مالی 

 یکی ازمجاهدین، از عربستان سعودی به عنوان 

 «مسعود خدابنده»کند. های محتمل یاد میگزینه

عضو سابق مجاهدین و تیم امنیتی سرکرده این 

گروهک، حمایت مالی ریاض از مجاهدین را تایید 

 .کندمی

من شخصا برای مجاهدین ]خلق[ »گوید: او می

از عربستان سعودی به عراق پول آوردم... سه 

 کدام یک تنکنم هر کامیون طال بود... فکر می

 .طال داشت

بنجامین درباره بولتون و حضور او در دولت  

از نظر شخص من این موضوع »گوید: آمریکا می

جالب توجه است که کسی مانند جان بولتون که 

با مجاهدین خلق پیوند و ارتباط داشته، بتواند 

صالحیت امنیتی برای دسترسی به اطالعات 

موضوع باید برای محرمانه بگیرد، چرا که این 

 «.های شدید برانگیزدافراد بسیاری نگرانی

گروهک مجاهدین « آدم»استاکر هم بولتون را 

ها در کاخ سفید گوید حاال آدم آنخواند و میمی

جمهور آمریکا مشاوره حضور دارد و به رئیس

 .دهدمی

کند که ان. بی. سی در ادامه گزارش اشاره می

اهدین بارها از لزوم های مجبولتون که در نشست

صحبت کرده، حاال در حال « تغییر رژیم ایران»

 .های دولت آمریکا استتدوین سیاست

 قمار خطرناک

دفتر بولتون به درخواست »افزاید: این شبکه می

ما برای اظهارنظر جوابی نداد، اما جولیانی این کار 

اش با آورد که رابطهرا کرد. او دقیقا به خاطر می

خلق چه زمانی شروع شد. سپتامبر مجاهدین 

ا هآورد آن. البته او گفته که به خاطر نمی0228

ها چقدر پول به او پرداخت کردند. طی این سال

او گفت این که این گروه در گذشته به عنوان یک 

گروه تروریستی معرفی شده، اقدام اشتباهی بوده 

 "است

 در پایان این گزارش، انگل ایفای نقش این افراد

« آمیزمخاطره»در سیاستگذاری در کاخ سفید را 

جمهور خطر کردن ما رئیس"گوید: خواند و میمی

را دوست دارد و همیشه یک قمارباز بوده، اما 

همیشه در این قمارها پیروز نبوده است. سوال این 

 توانیم هزینهاست که ما، به عنوان یک ملت، می

 "قمار او را بپردازیم؟
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اطالعات به دست آمده حاکی از آن است که در 

چند ماه گذشته باند تروریست رجوی از طریق 

اش، مذاکراتی را خبات و چند نفر از عوامل محلی

در این راستا با حزب دمکرات، کومله و پژاک 

انجام داده است که در حال حاضر با واکنشهای 

کومله و دمکرات و استقبال تردیدآمیزی از سوی 

پژاک همراه بوده است. هدف اصلی از این 

همکاری همانگونه که ذکر شد در چارچوب 

ر ور کردن هر چه بیشتاستراتژی عربستان و شعله

ها در مناطق کردی ایران است، اما آتش درگیری

در این مرحله پشتیبانی تبلیغاتی و رسانه ای 

وههای مجاهدین از اقدامات مسلحانه گر

 .تروریست کردی مورد توافق واقع شده است

صیرورت ناگزیر آلترناتیو به سمت 

 تروریسم

دعوا بر سر ادعای آلترناتیوی میان مخالفان 

جمهوری اسالمی آن هم در خارج از ایران 

 .باالست

این دعوایی است که سه دهه قدمت دارد و به 

طور جدی پس از پایان یافتن جنگ صدام علیه 

غاز شده است. اما غرب که پناهگاه و ایران آ

مخاطب اپوزیسیون برای حمایت و به اعتبار 

شناخته شدن است، وقعی به دعوای درونی آن 

نمی گذارد و در عوض خواهان اتحاد گروهها و 

اشخاص بوده است تا شاید از این طریق آلترناتیو 

 .مقبولیت یابد

پیشنهاد تشکیل جبهه واحد از مخالفان جمهوری 

المی تحت عنوان آلترناتیو، هم پیشنهاد اس

اروپایی است و هم راه کار آمریکایی؛ از شوهای 

دهۀ هفتاد مجاهدین با حربۀ حضور خوانندگان 

لس آنجلسی تا بگویند ما سر اتحاد داشتیم و 

دیگران نخواستند تا دعوت از سیاستمداران شومن 

آمریکایی در تجمع ویلپنت که مجاهدین را تنها 

 تیو قابل قبول معرفی نمایند، واکنشی به اینآلترنا

 .موضوع است

در مقابل تشکیل آلترناتیو متحد، قبل از آن که 

عقالنیتی برای انسجام بخشی به مدعیان مبارزه 

با جمهوری اسالمی باشد، حاصل کالفگی غرب 

از نداشتن یک گزینه مشروع برای جایگزینی 

جمهوری اسالمی است، رد پا و نشان سردرگمی 

 مخالفان بین و ناتوانی آمریکا در ایجاد اتحاد 

 پمپئو گذشته روز سخنان در اسالمی جمهوری

 هنگامی بود مشخص متحده ایاالت وزیرخارجه

 گزارش -ویژه
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 زمینه دارای ایرانیان هرچند»: داشت اظهار که

 همه اما هستند، اجتماعی و دینی مختلف های

 رایب کابوسی ایران رژیم که هستید موافق شما

الفات شما در اخت که است مهم و بوده، ایرانیان

اتحاد شما را در این مورد  مورد سایر مسائل

 ".تضعیف نکند

آمریکا، حتی آمریکای ترامپ به خوبی واقف است 

که ایران، عراق صدام حسین نیست که بشود آن 

را اشغال کرد و برایش حاکم نظامی گمارد، از این 

رو مهمترین اقدام در دولت ترامپ به موازات 

تالش برای اجماع جهانی علیه ایران، کوشش 

راه نمودن افکار عمومی ایرانیان در داخل برای هم

 .و خارج از کشور است

برای اپوزیسیون نیز دستور کار مشخص است، 

باید سر یک میز بنشینند اما نه برای نشستن پشت 

میز و چانه زنی در یک مذاکره مانند مدل سوری، 

بلکه برای قربانی شدن و عبور از دوران گذار 

   .همانند مدل افغانستانی

اهدین خلق معنای این درخواست را می فهمند مج

خواهند امتیازهای غرب را با کسی تقسیم و نمی

کنند و در سر بزنگاه برای تحمیل خود به آمریکا 

اند و اساس با سلطنت طلبان دعوا راه انداخته

آلترناتیوی به جز خود را مورد هجوم قرار داده اند، 

ن همینگاه کنید به موضع گیری مریم رجوی در 

 : تجمع اخیر مجاهدین در پاریس

صنعت آلترناتیوسازی مجازی و مونتاژ در بازار "

ته چسبان، این روزها رونق یافسیاست البته با کپی

نده، کناست اگربدون تشکیالت و سازمان رهبری

های گدازان سنجش و آزمایش بدون عبور از کوره

توان و بدون پرداخت قیمت و فدا و مجاهدت می

ایید، : بفرمگوییمکار این رژیم پایان داد، ما می به

درنگ نکنید.اگر بدون سابقه و پشتوانه جنگیدن با 

دو رژیم، بدون مرزبندی با دیکتاتوری و وابستگی، 

بدون مقاومت سراسری و کهکشان شهیدانش و 

طلبان بدون درافتادن با اصل والیت فقیه و اصالح

توان حاکمیت مردم را جایگزین کرد، قالبی، می

 .بفرمایید، درنگ نکنید

دادن سال، مدعیانی که اهل قیمت۰2این در 

نبودند، همه، شانس خود را آزمودند. ولی واقعیتها 

ها، نشان داده که این ، نه استحاله و و تجربه

ی سرنگون«.مخملی»و « سبز»شود، نه اصالح می

خواهد. صداقت و فدا این رژیم، الجرم قیمت می

خواهد. سازمان و تشکیالت و جایگزین می

خواهد. کانون شورشی سیاسی میمستحکم 

 ".خواهد و ارتش آزادیمی

اما هم آمریکا و هم مجاهدین می دانند که 

ه ک« فشار برای ایجاد آشوب از درون» استراتژی 

دولت ترامپ پیش گرفته است، نیازمند همراهی و 

اقناع افکار عمومی داخل و خارج از کشور است 

ی از نوع ای متفاوت با براندازکه اساساً مقوله

سرنگونی طلبان است و در چشم انداز فروپاشی را 

گروهک مطمح نظر دارد. ساحتی که در آن نه به 

و سلطنت طلبان و نه خلق  مجاهدین تروریستی 

 .دشوبه سیاستهای ترامپ وقعی گذاشته نمی

اتفاقی که اگر منطق آمریکا در مقابل ایران درست 

اب سال گذشته جو ۰2و انسانی بود در طول 

داد و نیازی به سخنرانی آقای پمپئو در جمع می

 های فریبکارانه ایایرانیان مقیم آمریکا و برنامه

که رویترز بخش کوچکی از آن را افشا کرد 

    .بودنمی

در میان بلبشویی که ترامپ، نتانیاهو و بن سلمان 

گروهک تروریستی اند، علیه ایران به راه انداخته
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به ماهیت تروریستی خود و  مجاهدین خلق با اتکا

هم زمان با آویختن به کاخ سفید و تحت 

محافظت رژیم صهیونیستی، به جانب استراتژی 

 «کشیدن آتش جنگ به داخل ایران»عربستانی 

میل کرده است؛ در این مسیر با گروههای 

تروریست کردی که با پشتیبانی عربستان 

تحرکات نظامی جدیدی را در مرزهای غربی 

اند، به قصد ائتالف و ن آغاز کردهکشورما

 .همکاریهای بیشتر وارد مذاکره شده است

اطالعات به دست آمده حاکی از آن است که در 

چند ماه گذشته باند تروریست رجوی از 

اش، طریق خبات و چند نفر از عوامل محلی

مذاکراتی را در این راستا با حزب دمکرات، 

ر حال کومله و پژاک انجام داده است که د

حاضر با واکنشهای تردیدآمیزی از سوی 

کومله و دمکرات و استقبال پژاک همراه بوده 

است. هدف اصلی از این همکاری همانگونه 

که ذکر شد در چارچوب استراتژی عربستان 

ور کردن هر چه بیشتر آتش و شعله

ها در مناطق کردی ایران است، اما درگیری

رسانه ای  و در این مرحله پشتیبانی تبلیغاتی

مجاهدین از اقدامات مسلحانه گروههای 

 .تروریست کردی مورد توافق واقع شده است

این وضعیت نشان می دهد که گروههایی که 

آمریکا برای متحد کردن آنها سرمایه گذاری 

کند نه تنها به هیچ وجه پای یک میز نخواهند می

 نشست، بلکه حتی بر فرض محال که چنین 

وی مطلقاً فاقد قدرت تأثیرگذاری بر ر اتفاقی بیفتد،

های افکارعمومی در جهت تحقق خواسته

باشند. در یک کالم تروریست، تروریست باقی می

 .خواهد ماند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروهک تروریستی  

مجاهدین خلق معنای این 

درخواست را می فهمند و 

خواهند امتیازهای غرب نمی

تقسیم کنند و در را با کسی 

سر بزنگاه برای تحمیل خود 

به آمریکا با سلطنت طلبان 

 انددعوا راه انداخته
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 فرزندم هستم داریبه د دواریام

 با انجمن کرمانشاه اریخانواده حسن کاو دارید

 

 باشد . یم یو ساکن آلبان یفرقه رجو ریباشد که اس یم اریمحسن حسن کاوپدر  اریحسن کاو نیحس یآقا

 عمل و یماریدوره ب کیباشد پس از  یفعال و در ارتباط با انجمن م یکه از خانواده ها اریحسن کاو یآقا

 تازه کردند. یداریانجمن دقلب با کادر 

دست آورده آماده ه ب اش را کامالً  یاکنون که مجدد سالمت" :اظهار داشت اریحسن کاو یآقا دارید نیا در

 "باشد. یم یفرزندش از اسارت فرقه رجو ییرها یهرگونه تالش برا

ه که تا بود یسشود و تنها ک یفرقه م ریها اس اتیاز عمل یکی فرزندش در اریحسن کاو یگفته آقا طبق

 دهیکش پدر درد نیمقاومت کرده است و اکنون ا نداده است و نیمجاهد لیلحظه سالحش را تحو نیآخر

رقه را خورده ف نیا غاتیفرقه نداشته است و به ناچار گول تبل نیبا ا یتیسنخ چیاعتقاد دارد که فرزندش ه

 است.

ا فرزندم ر دوارمیکه سنم باال رفته، ام طیشرا نیاکنون در ا" :دیگو یم اریحسن کاو یآقا

 "مالقات کنم.

 

 

 

 

 

 خانواده
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: ارانیت مپکتیزتا اگا هیشرن

د ثابت کنن توانندینم نیمجاهد

زنده  یرهبرشان مسعود رجو

  است
 بزرگ جنجال“ عنوان تحت پست هافینگتون مطلب

 ترجمه انیآلب زبان به را ”است زنده رجوی مسعود رهبرشان کنند ثابت نمیتوانند خلق مجاهدین اینکه برای

د رجوی توسط شاهزاده عربستان سعودی ترکی الفیصل در زمانی است مسعو مرگ خبر. است نموده تکثیر و

  …که اخراج و انتقال فله ای الباقی نفرات مجاهدین خلق از 

نشریه گازتا ایمپکت ) 

تیرانا )آلبانی( مطلب 

هافینگتون پست تحت 

جنجال بزرگ “عنوان 

برای اینکه مجاهدین 

خلق نمیتوانند ثابت کنند 

رهبرشان مسعود رجوی 

را به زبان ” زنده است

آلبانی ترجمه و تکثیر 

لفیصل در زمانی است که نموده است. خبر مرگ مسعود رجوی توسط شاهزاده عربستان سعودی ترکی ا

اخراج و انتقال فله ای الباقی نفرات مجاهدین خلق از عراق به آلبانی در دستور کار سازمان ملل قرار گرفته 

و سران تحت تعقیب سازمان توسط سازمان امنیت عربستان با اسناد جعلی به کشورهای اروپایی فرار می 

ست تا سواالت پیرامون توانایی آلبانی در زهر کشی از کنند. خبر مرگ رئیس فرقه تروریستی باعث شده ا

 (ینکاینترل ایران – شود کشیده مطبوعات به مجددا بقایای صدام و تضمین امنیت عمومی در این کشور

 نیمجاهد نکهیا یجنجال بزرگ برا“پست تحت عنوان  نگتونی( مطلب هافی)آلبان رانایت مپکتیگازتا ا هی)نشر

نموده است.  ریترجمه و تکث یرا به زبان آلبان” زنده است یثابت کنند رهبرشان مسعود رجو توانندیخلق نم

 است که اخراج و انتقال یندر زما صلیالف یترک یتوسط شاهزاده عربستان سعود یخبر مرگ مسعود رجو

تحت  و سران در دستور کار سازمان ملل قرار گرفته یخلق از عراق به آلبان نینفرات مجاهد یالباق یفله ا

د. خبر مرگ کنن یفرار م ییاروپا یبه کشورها یعربستان با اسناد جعل تیسازمان توسط سازمان امن بیتعق

صدام و  یایاز بقا یدر زهر کش یآلبان ییتوانا رامونیباعث شده است تا سواالت پ یستیفرقه ترور سیرئ

  (نکینترلیا رانای –شود  دهیکشور مجددا به مطبوعات کش نیدر ا یعموم تیامن نیتضم

 خبر

00 

http://www.huffingtonpost.com/massoud-khodabandeh/can-albania-meet-its-obli_b_9355764.html
http://www.iran-ghalam.net/1395/05/31/%d9%86%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b2%d8%aa%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%be%da%a9%d8%aa-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%87%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%db%8c/
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 دوم چاپ به ( خداوند اشرف از ظهور تا سقوط )کتاب 
 یدرس

 

 دیس یخداوند اشرف از ظهور تا سقوط به قلم آقا کتاب

 شیراینسخه و با و 7222 راژیدر ت یلیاسماع دیس حجت

 یتوسط مرکز اسناد انقالب اسالم 99سال  زییدر پا دیجد

 .دیمجدداً به چاپ رس

اد متعلق به مرکز اسن یها یکتابفروش قیکتاب از طر نیا

 نیکشور و همچن یاز استان ها یدر تعداد یانقالب اسالم

 است. یو دسترس دیقابل خر نترنتیدر ا

 7090کتاب در تابستان سال  نیاست که ا یادآوری انیشا

 چاپ و منتشر شده بود. یتوسط مرکز اسناد انقالب اسالم

فصل  79بخش،  5خداوند اشرف از ظهور تا سقوط در  کتاب

 نیسازمان مجاهد ییبه روند فرقه گرا یخیمستند و تار یدرآمده و نگاه ریصفحه به رشته تحر 9۰2و در 

 است. دهیگرد یدسته بند مذهبی – یاسیس یفرقه ها فیخلق دارد که در رد

ر تعلق داشت که د یبه دوره ا یمسعود رجو یخلق به رهبر نیمجاهدگروهک تروریستی  سنده،ینظر نو از

 یاله مکاتب هینه بر پا یساز رجو تیهو یدئولوژیا نیساز گرم بود. بنابرا تیهو یها یدئولوژیآن بازار ا

 فکاراتالش کرد تا با  یخاص خود او شکل گرفته بود. رجو یمذهب یساز تیو هو یبلکه بر اساس خودفهم

د و با شعار کن جادیخلق و مذهب اسالم ا نیمجاهد التیتشک نیب یخود خط فاصل یستیدآلیو ا ییآرمان گرا

 خود را بسازد.« طراز مکتب یانسان ها» ،«یدیطبقه توح یجامعه ب»

 یها یئولوژدیا هیچپ تر از بق یحت ییها دهیا ،یو اجتماع یاسیس یبه زندگ یبخش تیدر هو یدئولوژیا نیا

حاکم بر  یدئولوؤیتالش کرد ا «سمیاسالم در چپ مارکس»داد و با شعار  یم دیرا نو رانیموجود در ا

و فروکش کردن  یمضحک فرقه ا یها یجوساز یهمه  یورا ینشان دهد. ول یخلق را مترق نیمجاهد

چپ  نیعمرتج»خلق را  نیسازمان مجاهدفرقه تروریستی  دیبه حق با ،یکیدئولوژیا یبکاریگرد و خاک فر

 کرد. یدسته بند یمذهب – یاسیس یفرقه ها فیو در ط« نما

 یانسان ها را به عنوان مقوله ا تیهو کیدئولوژیانقالب ا نکیخلق با ع نیمجاهد فرقه تروریستی یرهبر

« ابخالص و ن» تیهو نیکه چن یخود قرار داد. در حال یو فرقه ا ییقرون وسطا دیعقا ریتحت تأث کدستی

ز ا ناقص یها ینداشت و برگرفته از آگاه یخیتار تیدانست هرگز واقع یدار آن م هیخود را طال یکه رجو

 شه،یکرد که در ر یم یالتقاط یدئولوژیا کیاز  تیرا وادار به تبع یبود که الجرم رجو سمیاسالم و مارکس

 فت.گر یخلق حاکم بود، نشأت م نیمجاهدفرقه  التیکه بر تار و پود تشک ییادگرایاز همان اصول بن

 خبر 
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ت های آنان با آمریکا نوشنشریه آلمانی در گزارشی درباره همکاری گروهک تروریستی منافقین و همکاری

 .که واشنگتن این گروه را ابزار برای تغییر حکومت ایران قرار داده است

ای با ایران خبرگزاری فارس، نشریه آلمانی اشپیگل، خروج آمریکا از توافق هستهالملل به گزارش گروه بین

 اب ارتباط و شدن نزدیک زاویه از را آمریکا جمهوررئیس «ترامپ دونالد» تصمیم اعالم پی در  )برجام(

 وعموض این به «آمریکا جدید دوست» عنوان با گزارشی در و است داده قرار بررسی مورد منافقین گروهک

 .است پرداخته

ای با ایران به عنوان بدترین توافق که تاکنون ترامپ بارها از توافق هسته» در گزارش اشپیگل آمده است: 

 آلمان، جمله از کشورها از بسیاری  کرد و اکنون بر خالف نظردر پی مذاکره به دست آمده است، یاد می

 چه دنبال هب آمریکا جمهوررئیس که دید باید. است شده خارج توافق این از روسیه و چین بریتانیا، فرانسه،

کند؟ جان بولتون به عنوان مشاور امنیتی ترامپ و از چه کسی در راستای این هدف حمایت می است هدفی

خواهد را به زبان آورد و آنهم تغییر حکومت در ایران است و روشن است که آنچه که آمریکا از ایران می

 ".ر این زمینه به مجاهدین خلق )گروهک تروریستی منافقین( متکی هستندها دآمریکایی

در ادامه آمده است که البته ترامپ چنین چیزی را به زبان نیاورده است، بلکه مشاور تندروی او است که 

همین دلیل به  کند وگوید که رفتار دولت ایران تغیر نمیکند. بولتون میگیری میسالهاست اینچنین موضع

ماند و آنهم تغییر حکومت در ایران است. بولتون در جریان مراسمی در میان تنها یک راهکار باقی می

 هک سازمان این. شد مواجه استقبال با و کرد صحبت ایران در حکومت تغییر از هم خلق مجاهدین  گروه

 اقدام در ستیاستالینی و مارکسیستی هایدیدگاه با  گذشته در کندمی توصیف دموکراتیک و سکوالر را خود

 گزارش

01 
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ونی حکومت ایران است. بولتون در جمع این افراد گفت: سرنگ هم گروه این هدف. است داشته دست نظامی 

 ".گیریمهمگی با هم در تهران جشن می 0279پیش از سال »

ر ایران د مجاهدین خلق جایگزین قدرت حاکمگروهک تروریستی به نوشته اشپیگل، بولتون شک ندارد که 

ان تعدادی هم در زند و برندمی سر به ایران از خارج در گروه این حامیان بیشتر  است. این در حالی است که

 شریک توانندمی خلق مجاهدین. شودمی برآورد تن هزار 75  اندشمار نیروهای این گروه حداکثرها جان باخته

 انتخاب رد سازمان. کنند تمدید را خود وفاداری باید اعضا و هستند  فرقه یک مانند گروه این. باشند آمریکا

ر کند و اگسر نامناسب تشخیص داده شود، آنها را وادار به طالق میهم اگر و کندمی مداخله هم افراد همسر

حتی از گروه جدا شوند، تحت فشار قرار خواهند گرفت. اینها مواردی هستند که وزارت خارجه آمریکا آنها را 

 .ی آورده استدر سند

ز سال منافقین ا ، سرکرده گروهک تروریستی«مسعود رجوی»این نشریه آلمانی با اشاره به ناپدید شدن 

از آن زمان تاکنون، »، نوشت: 0220

رهبر ایدئولوژیک این « مریم رجوی»

هایی که گروه شده است. وی در مصاحبه

های داشته، همواره گفته است که تهدید

ای و تروریستی ایران باید از بین هسته

بروند و به این منظور باید دولت ایران 

تون به رسد که بولتغییر کند. به نظر می

دهد و های مریم رجوی گوش میحرف

های مریم رجوی های او با حرفلفاظی

شباهت زیادی دارد. در ایران این گروه به 

شوند و عنوان دشمن و تروریست تلقی می

 «.های تروریستی قرار داشتندو آمریکا هم تا چند سال پیش در فهرست سازماندر اروپا 

اند که تصویری که وجود دارد را از گروه مجاهدین خلق تالش کرده اشپیگل نوشت که در سالهای اخیر

اند نظامی به یک جنبش دموکراتیک تغییر دهند و اروپا و آمریکا هم نام آن را از گروه تروریستی خارج کرده

 .اما هدف این گروه تغییر نکرده است

 

 

 

 

سازمان در انتخاب همسر 

کند و اگر افراد هم مداخله می

همسر نامناسب تشخیص داده 

شود، آنها را وادار به طالق 

کند و اگر حتی از گروه جدا می

شوند، تحت فشار قرار 

 .خواهند گرفت
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 یدر گلو یدرچشم و استخوان یخار ران،یخانواده اس

 یرجو

 

  

 رشیجذب و پذ یمبتذل و ادعا ییمردم گرا یدر برخورد با خانواده ها، از شعارها یرجوتروریستی  فرقه

با تمام و کمال  یبرتیو اهانت و ضرب و جرح آنان در اطراف پادگان اشرف و ل یخانواده ها گرفته تا اخاذ

 خود را به اثبات رساند. یو منافق یفرقه ا تیخصلت و خصوص

عشق  ،نماد جاذبه نیتر یخانواده که کانون .باشد یفرقه ها مبارزه با عواطف و احساس م صهیخص نیبارزتر

به  نیمجاهد کیدئولوژیشود .انقالب موسوم به ا یدشمن فرقه ها محسوب م نیتر یو احساس است اصل

اعضا  وبقل رد یسکت رجو نیو آئ تیشخص شیکردن ک نهیو نهاد یعواطف خانوادگ منظور کشتن عشق و

 نیا اب یاعضا بنشاند. رجو ریخانواده در دل و ضم یجاه را ب میقول خودش عشق به مره شکل گرفت تا ب

ا ها را بر اعض از آن یابخو انیها و ب مرور خاطرات آن یحت ایداشتن عکس خانواده ها و  یترفند و شگرد حت

 نیجانب ا از یاخالق و ینماد انسان و شارز نیمقدس تر نیبود که ا نیچن نیا ،حرام و مرز سرخ اعالم کرد

ابوس ک ی،رجو هودهیب یتالش ها نیتمام ا رغمی عل یلقب گرفت. ول کانون فساد یتباه جرثومه فساد و

و  دیعشق، ام بذر گریبار د زانشانیگذاشت تا در کالبد عزرا به حال خود نخواهد  او یخانواده ها لحظه ا

همچنان  دربند رانیاس یتمام یها تا آزاد وقفه آن یتالش ب ندیبگو یرسا به رجو یمحبت بکارند و با صدا

 است. یباق

 یداند عاطفه خانوادگ یبداند که خانواده ها از فرزندانشان نخواهند گذشت و خوب م دیبارجوی فرقه  اما

برقرار  یکند و چنانچه ارتباط خانواده با فرد یاعمال م شیاست که او بر اعضا یلیتر از کنترل تحم یقو

 یارتباط عاطفه و احساس خانوادگ نیهم اگر ها را ترک کند.آن وجود دارد که عضو مربوطه  یشود احتمال قو

 یاصل سکه ح یرجو کیاستراتژ گاهیکشاند و قلعه اشرف، پا ینبود، خانواده ها را به دنبال فرزندانشان نم

 خانواده

 انجمن نجات یزد
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ستم  اش به ظلم و یادیو ا یماند و رجو یم یدربندش بود، همچنان دست نخورده باق یسال زحمت اسرا

فرزندان  یداند که خانواده ها او را تا آزاد یدادند. او خوب م یدربندشان ادامه م یاسرا هیخود عل اتیجنا و

و  یبرتیاشرف و ل یهمچون فروپاش یبزرگ یدستاوردهابه  سخت ریمس نیهند کرد و در ارها نخوا شیخو

حاال  یرتبیقلعه اشرف و ل یداند که بعد از فروپاش یم یخوبه ب فرقهاند. افتهیفرار ذلت بار از عراق دست 

 ها ونیلیاگر شده م یخائن رها نخواهند کرد حت یرجو دیخانواده ها فرزندانشان را به ام و ستینوبت آلبان

 ترس نیها خواهند گرفت و او از هم را از آن شیآسا آرامش و هم خواهند رفت و یتومان خرج کنند به آلبان

 اشد.داشته ب ریاس شیخو یو فکر یکیزیها را در حصار ف آن شتریاشرف سه کرده تا ب جادیا بهمبادرت 

در خدمت  یکه همگ یجهان و یالملل نیبهای سازمان  وها خانواده ها خود تجربه کرده اند که نهاد یطرف از

 یاه انسان نیها را از چنگال ا کند و فرزندان آن ها باز تواند گره از مشکل آن یاست، نم یاستکبار جهان

 ها با همت و خانوادهطلبد  یتنها همت خانواده ها را م له تنها وأمس ن. اینجات دهد یصفت و وحش وانیح

آن رشته  راینخواهند نشست ز یها از پا کامل آن یفرقه زده و تا نابود نیا شهیرا به ر هشیکه دارند ت یتالش

را  ستیعاطفه اله احساس و خانواده قرار داده و جنس آن هم از محبت و کی یاعضا نیرا که خداوند ب یا

 تواند از هم بگسلد. یبزرگ نم یجز خدا یکس

عضا ا شیاز پ شیب ییکه موجبات اضمحالل فرقه و جدا شیخو نیخانواده ها با ادامه حرکت غرورآفر نکیا

ود، به سر منزل مقص دنیشده اند و تا رس لیفرقه تبد یدر گلو یدر چشم و استخوان یرا موجب شده به خار

 یاشرا با فروپ شیمزد زحمات خو ناًیقینخواهند شست و  یفرقه است از پا یو نابود رانیاس ییکه همان رها

 خواهند گرفت. شیادیا و یرجو یو نابود
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 خانواده محمدی درد و رنج

 
مصطفی محمدی و همسرش مجبوبه و 

فرزندانشان مرتضی، محمد و حوریه به دنبال 

دیدار با سمیه محمدی )اسیر در چنگال فرقه 

مخرب رجوی( می باشند. دختر این خانواده در 

سالگی با فریب از کانادا به عراق برای  79سن 

دیداری کوتاه کشانده شد و اکنون بیش از دو دهه 

 . از آن زمان می گذرد

با یک دگردیسی  هفرقه تروریستی رجوی چ

عجیب و غریب از یک سازمان ضد امپریالیستی 

که افتخارش ترور مستشاران آمریکایی در دوران 

شاه بود به عمله جنگ طلبان آمریکایی و در 

 خدمت دشمنان ایران و ایرانی بدل گشته است. 

خانواده محمدی در طول این سال ها به دنبال 

ن سمیه از فرقه رجوی بوده اند ولی نجات عزیزشا

متأسفانه برخی معادالت بین المللی و منافع 

دشمنان ایران که همیشه به کمک این فرقه وطن 

فروش و خائن می آیند مانع موفقیت آنان شده 

 است. 

محمدی ها چه در عراق، چه در پاریس و چه 

اکنون در تیرانا بارها مورد هجوم چماقداران 

ار گرفته و به شدت مضروب شده اند. رجوی قر

آنان مدام در رسانه های فرقه رجوی آماج 

تهاجمات روانی، لفظی و انواع افترا بوده اند. حتی 

جگرگوشه شان را وادار کرده اند تا علیه خانواه 

خود در رسانه های فرقه دست به توهین و تهمت 

محمدی ها بارها و بارها برای دخترشان  بزند. 

شتند و پیام دادند و بارها و بارها خواهان نامه نو

صرفاً یک دیدار کوتاه به صورت خصوصی )که در 

 آلبانی
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هر جای دنیا، حق هر زندانی است( شدند. رهبران 

فرقه رجوی رابطه شان با خانواده درست مانند 

رابطه جن با بسم اهلل است، از نام خانواده وحشت 

ف طدارند و به خوبی می دانند که بیدار شدن عوا

 انسانی باطل السحر جادوی مغزشویی است. 

مصطفی محمدی از خانواده ای متوسط در شرق 

تهران به دنیا آمد و دوران نوجوانی و جوانی را در 

تهران سپری کرد. در تهران تشکیل خانواده داد و 

اکنون نزدیک به سه دهه است که با خانواده اش 

ی گدر کشور کانادا پناهندگی سیاسی دارد و زند

توسط جالل گنجه ای  7052می کند. او در سال 

 7080با سازمان مجاهدین خلق آشنا شد و تا سال 

هوادار این سازمان بود. او در همین سال برای 

نجات دخترش سمیه و پسرش محمد که در 

پادگان اشرف در عراق اسیر فرقه رجوی بودند، 

دستور سران فرقه را قبول کرد )به خاطر اعتراض 

تگیری مریم رجوی در پاریس(  که خود را به دس

 به آتش بکشد. 

در زمانی که محمدی هنوز هوادار سازمان بود با 

سفر دو هفته ای سمیه و سپس محمد )هر دو زیر 

سن قانونی بودند(، به عراق برای بازدید از پادگان 

اشرف موافقت کرد، اکنون دو هفته به بیش از دو 

دهه بدل گشته است. این ترفند بسیاری از فرقه 

خود می هاست که به بهانه ای فرد را به درون 

کشانند و سپس ارتباطات او با دنیای خارج را قطع 

کرده و وی را تحت مانیپوالسیون ذهنی و روانی 

قرار می دهند و تمام عواطف انسانی از جمله 

عواطف خانوادگی را در او می کشند و وی را به 

رباتی تبدیل می نمایند که فرمان رهبری را بی 

 چون و چرا به اجرا می گذارد. 

ستمی که بر خانواده محمدی وارد شده است 

حقوق انسانی  اق بارز نقض اساسی ترینمصد

است. عمالً دختری از خانواده اش ربوده 

شده و به اسارت برده شده است. سمیمه 

ها در فرقه رجوی )در گذشته در محیطی 

محصور در عراق بود و اینک به محیطی 

محصور در آلبانی منتقل شده است( 

بسیارند و درد و رنجی که خانواده ها، این 

فراموش شده، می کشند در وصف قربانیان 

 نمی گنجد. 

خانواده محمدی و خصوصاً خود مصطفی 

این سالیان به هر دری برای ارتباط با 

دخترشان زدند. محمدی حتی سه سال 

قبل موفق شد در همین رابطه با مشاور ارشد 

رئیس جمهور فرانسه در کاخ الیزه مالقات کند تا 

آن  ی که مقر رهبرشاید فشار سیاسی بر فرقه رجو

مریم رجوی در پاریس است موجب شود تا او با 

دخترش دیدار داشته باشد اما تمام این کوشش ها 

با مانع بزرگی که همانا سازمان مجاهدین خلق 

باشد رو به رو شد. فرقه رجوی حاضر است هر 

بهای سیاسی را بپردازد اما اجازه دیدار اعضای 

وصاً اگر عضو فرقه خود با خانواده هایشان را )خص

 نباشند( ندهد. 

خانواده محمدی در طول این سال 

ها به دنبال نجات عزیزشان 

سمیه از فرقه رجوی بوده اند ولی 

متأسفانه برخی معادالت بین 

المللی و منافع دشمنان ایران که 

همیشه به کمک این فرقه وطن 

فروش و خائن می آیند مانع 

 موفقیت آنان شده است.
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مصطفی و همسرش محبوبه اکنون در تیرانا 

تالش دارند تا بخت خود را بار دیگر آزمایش کنند 

تا شاید بتوانند دیداری هرچند کوتاه با دخترشان 

داشته باشند. آنان با بسیاری از رسانه ها مصاحبه 

کرده اند. بارها به وزارت کشور و پلیس آلبانی و 

هادهای بین المللی مراجعه کرده اند اما فرقه ن

رجوی کامالً نسبت به خواست این پدر و مادر رنج 

دیده بی تفاوت بوده و حتی روز گذشته دو نفر را 

مأمور کرد که آنان را مورد ضرب و شتم قرار دهند 

که آن دو نفر در بازداشت پلیس به سر می برند و 

ری و احمد مأموران فرقه رجوی یعنی بهزاد صفا

طبا و فرید توتونچی در آلبانی سعی در آزاد نمودن 

 آنان دارند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سمیه محمدی 
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گروه تروریستی مجاهدین و پیوند با گروههای تروریستی 

 کرد

 

پشیمانی عربستان سعودی از پخش مستقیم کارناوال مریم رجوی 

 مجاهدین خلق( توسط شبکه ایران اینترنشنالگروهک تروریستی )

 

 

 

 

 کش صهیونیستی؛ محافظ شخصی باند رجویرژیم کودک

 سیاسی
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 ویلپنت، تفریح دوران بازنشستگی سیاستمداران غربی 

ژوئیه وزیرامورخارجه آمریکا با ایرانیان  00نشست 

مقیم آمریکا، یک ناکامی برای دولت ترامپ و 

باره ایران و به طریق اولی یک  سیاستهایش در 

 گروهشکست برای 

مجاهدین خلق است. این چگک تروریستی 

ناکامی به دستور کار این جلسه و نیز ترکیب 

 اگرچه درشود، شرکت کنندگان در آن مربوط می

ترکیب مدعوین این جلسه نایاک نیز غایب است، 

اما بخش اعظمی از شرکت کنندگان در این جلسه 

مخالفان سیاستهای دولت ترامپ در باره ایران 

 هستند

 ایران دیدبان

قرار است مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا 

ژوییه( در کتابخانه ریگان در  00تیرماه ) 07روز 

تبار در کالیفرنیا های ایرانیجمع آمریکایی

 .سخنرانی کند

یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش 

فاش شود درباره دعوت از مجاهدین خلق به این 

کند که این دعوت انجام نشست گفت فکر نمی

 .شده باشد

این یعنی پایان بی نتیجۀ یک دوره طوالنی از 

مریکا و تالش مجاهدین خلق برای جلب توجه آ

داشتن رابطه اختصاصی با دولت ایاالت متحده که 

 .البی مجاهدین وعده آن را داده بود

سال پیش مجاهدین تالشی را آغاز  75دقیقا از 

کردند که از حصار اروپا خارج شوند و به خاک 

آمریکا نقل مکان کنند، حتی در دوران ریاست 

جمهوری اوباما که اکنون از سوی مجاهدین به 

ن بزرگترین طرف مماشات با ایران معرفی عنوا

شود، این تالش بی وقفه ادامه داشت، اما با می

آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ و مواضع 

خصمانه وی علیه ایران، این تالش با امید جدی 

 ،شد همراه آمریکا به رجوی  و تحقق رؤیای سفر

 به نیز بار این و مرحله چند در ترامپ دولت اما

 نماینده با گرفتن قرار رودرو از مشخص طور

   .است ورزیده امتناع مجاهدین
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یک رویداد مهم دیگر که ممانعت آمریکا از حضور 

ژوئیه را قابل  00نماینده مجاهدین خلق در جلسه 

ر ساخت، حضور نیافتن جان بولتون دبینی میپیش

تجمع مجاهدین در پاریس بود، شخصیتی که 

شرکت داشت، اما پس  سال گذشته در این تجمع

از این که به یک مقام رسمی در دولت ترامپ 

منصوب شد، از شرکت در آن منع شد و در اولین 

اظهارات پس از انتصاب به مقام مشاور امنیت ملی 

آمریکا، مواضع سال گذشته خود در تجمع 

مجاهدین را تعدیل نمود و آن را یک نظر شخصی 

 .دانست

ای گیریچنین جهتدر حالی که ظاهر امر برای 

وضعیتی بود که مجاهدین در عراق بدان گرفتار 

بودند، اما واقعیتی که مجاهدین قصد پنهان کردن 

 یمناسب مکان آن را دارند آن است که آنان اروپا را 

دانند* و به ویژه آنکه رهبری رار نمیاستق برای

کنند.کما این مجاهدین در آن احساس امنیت نمی

ر آلبانی را نه تنها ایده آل که باندرجوی کشو

دانند بلکه آن را نیز همراه با مخاطراتی نمی

دانند که فقط از سر ناچاری آن را تحمل می

کنند و در تالش برای یافتن گریزگاهی از آن می

 .هستند

ژوئیه وزیرامورخارجه  00عالوه بر این، نشست 

آمریکا با ایرانیان مقیم آمریکا، یک ناکامی برای 

ترامپ و سیاستهایش در باره ایران و به دولت 

طریق اولی یک شکست برای مجاهدین خلق 

است. این ناکامی به دستور کار این جلسه و نیز 

د، شوترکیب شرکت کنندگان در آن مربوط می

اگرچه در ترکیب مدعوین این جلسه نایاک نیز 

غایب است، اما بخش اعظمی از شرکت کنندگان 

سیاستهای دولت ترامپ در در این جلسه مخالفان 

باره ایران هستند، به ویژه کسانی که با محدودیت 

 هایمسافرت ایرانیان به آمریکا و اعمال تحریم

بیشتر علیه مردم ایران معترضند و بخصوص 

جامعه ای که برخالف مجاهدین با خروج ترامپ 

از برجام مخالف بوده و حتی برخی از آنان به رغم 

خارجه آمریکا، این جلسه  دعوت از جانب وزارت

را به دلیل همین سیاستها تحریم کردند، طرفه آن 

که به رغم سکوت باند رجوی در این باره، 

رضاپهلوی از برگزاری این نشست حمایت کرده 

 .است

این ترکیب حاکی از آن است که حتی نماینده 

 دولت دعوت فرض بر –مجاهدین در آمریکا نیز 

 چرا رفت، نخواهد ستنش این به – خارجه وزارت

 جنگ گیریجهت دلیل به وی حضور نفس که

 مواضع هب نسبت ایرانیان انتقادات گروه این طلبانه

 داد خواهد افزایش را ترامپ

بنابراین بایستی گفت دقیقا برخالف توهم 

مجاهدین که سیاست ترامپ علیه ایران را فرصت 

مناسب و مغتنمی دانستند تا توسط مریم رجوی 

خود را رسماً به عنوان آلترناتیو جمهوری اسالمی 

به آمریکا عرضه دارند، دیوار بی اعتمادی آمریکا 

ر ب گرا با سابقه تروریستی، مبتنیبه این فرقه چپ

دیدگاه اکثریت قاطع ایرانیان آمریکا 

 .است قطور و مرتفع مچنان 

به دالئل مختلفی رابطه مجاهدین با  * 

اروپا غبارآلود شده است که بررسی آن 

طلبد و به زودی در مجالی جداگانه می

باره آن مطلبی در همین بخض درج 

 .خواهد شد
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 سیاستمدارانی که خود را می فروشند 

 

 شودمستر رئیس شورای امنیت ملی آمریکا میجان بولتون به جای هربرت مک 

 روزنامه لوفیگارو: مجاهدین جایگاهی میان مردم ایران ندارند 

اسناد منتشر شده از پارلمان انگلیس نشان می دهد 

نگلیس مان اکه توبی پرکینز نماینده حزب کارگر پارل

پوند از شورای ملی مقاومت ایران با هدف  822 مبلغ 

 دریافت کرده« همایش حقوق بشری»شرکت در یک 

 .است

 ایران دیدبان

پایگاه خبری تحلیلی میدل ایست آی به نقل از اسناد 

پارلمان انگلیس نوشت: برخی از نمایندگان پارلمان 

انگلیس در گردهمایی یک گروه جنجالی شرکت 

در لیست سازمان های  0228کردند که تا سال 

 .تروریستی دولت انگلستان بوده است

نمایندگان محافظه کار دیوید آمس، باب بلکمن، ترزا 

ویلیرز، متیو آفرود و توبی پرکینز از حزب کارگر در 

میان هیئت انگلیس حاضر در گردهمایی شورای ملی 

سیاری ب.مقاومت ایران در پاریس در اول ژوئیه بودند

از کارشناسان و اعضای سابق مجاهدین خلق، این 

سازمان را یک فرقه می دانند و مریم رجوی رهبر این 

میدل .گروه هنوز اجازۀ ورود به انگلستان را ندارد

ایست آی در مصاحبه با ماهان عابدین تحلیلگر 

مسائل ایران نوشت: اگر پارلمانترهای انگلستان با 

مایت از متعرضان ایرانی از هدف تغییر در ایران یا ح

آن ها حمایت می کنند که راه درستی را انتخاب نکرده 

اند چراکه این گروه هیچ جاذبه ای ندارد و مورد نفرت 

جهانی است. یکی از دالیل تنفر از این گروه خاطراتی 

است که از دیرباز باقی مانده است. آنها در جنگ ایران 

عراق قرار  و عراق به طرز وقیحانه ای در طرف

 .گرفتند

بر اساس اسناد منتشر شده، پرکینز نمایندۀ چسترفیلد 

پوند از مجاهدین خلق و دیوید آمس و باب 822مبلغ 

بلکمن هزینه های سفر خود را از کانون حقوق بشر و 

دموکراسی وله دریافت کردند. ویلیرز و آمس در 

سخنرانی خود در این گردهمایی از ضرورت حمایت 

 .رجوی و حقوق بشر و دموکراسی گفتنداز 

 سیاسی
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آلبانی شناسایی جداشدگان توسط مریم در 

طی یک  99مسعود رجوی درنیمه دوم اسفند  

» پیامی به اعضای سازمان درآلبانی گفت: 

کمیساریا دشمن است و آنها را نباید از رژیم و 

کوبلر )یونامی( وو دورانی جدا عراق)مالکی( و 

دانست شما باید با کمساریا مرزبندی داشته باشید 

 !مثل مرزبندی با رژیم و هتل مهاجر در عراق

 سیامک نادری

و عضویت بازگشت  0در تأسیس اشرف درحصار 

مزرعه »با اقتباس از  99اه سالناپذیر آذرم

، مریم و مسعود رجوی به اقدام نامشروع «حیوانات

و غیرقانونی دیگری دست یازیده است وکارت 

پروتکت )کارتی که امریکا به 

اعضای سازمان داد و در چهارچوب 

 غیرنظامی افراد و ژنو 0کنوانسیون 

 دتهدی تحت جنگی شرایط در که

 و( اند شده شناخته خطر و

 شماره و کد برگه همچنین

 وسطت پناهجو بعنوان آنها شناسایی

 مین افراد تحویل را است کمیساریا

بعنوان سرقت  امری چنین. دهند

اسناد و مدارک اشخاص محسوب و عمل مجرمانه 

 .ایی می شود

دفتر کمیساریا درتیرانا در پی مراجعه تعدادی از 

اعضای جدا شده سازمان مجاهدین، بدالیل 

نمی خواست وارد این موضوع بشود، اما  سیاسی

بناگزیر وارد شده و اسامی افرادی که کارت 

پروتکتت وبرگه کد کمیساریا توسط سازمان به 

 »سرقت برده شده را نوشته و النهایه گفته است:

است که ارتش امریکا « شخصی»این یک کارت 

به شما داده است. شما اسامی تان را بدهید تا ما 

را با باالترین سطوح مجاهدین مطرح این موضوع 

می کنیم که این اشخاص طبق این کارت 

یا دفترکمیسار« درمعرض تهدید وخطر قرارداشتند.

این مسئله ازسوی مقامات باال درژنو » افزود:

این یک پیروزی برای جدا «. پیگیری می شود

شدگان برعلیه رئیس جمهوربرگزیده مقاومت 

 .ن است)کین رجوی( دربرابرجدا شدگا

هدف رجوی این است که راه جدا شدن اعضا 

ازسازمان را بگیرد و راه پناهندگی آنها و جدا 

شدگان را بسوزاند، همچنانکه پیش ازاین نیز 

در اشرف، تمامی پاسپورت و 7015رجوی در سال 

 پناهنده بعنوان …مدارک قانونی کمیساریا و

 ار آسیا و امریکا و اروپا در آنها قانونی اقامت …و

 افراد به را مدارک این هرگز و کرده، مصادره با

 هب ورود بهنگام اعضا و افراد همچنانکه. نداد پس

در فرودگاه عراق پاسپورت آنها مهر  ف،واشر عراق

نمی خورد، تا طبق همین ترفند رجوی، ورود آنها 

غیرقانونی شده و در صورت خروج از اشرف و 

طبق قوانین عراق سال  8عراق می بایست بمدّت 

  .و ورود غیرقانونی به زندان های عراق بروند

الفاظی های  

جان بولتون 

با حرف 

های 

سرکرده 

منافقین 

شباهت 

 بسیار دارد

 آلبانی
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این نه اوّلین و نه آخرین اقدامات رئیس جمهور 

تبهکار رجوی است. پیش از این نیز گزارشی از 

اعمال غیرقانونی و جنایتکارانه مریم رجوی در 

پدیده قاچاق انسان به اشرف ارائه دادم. و در آینده 

قاچاق انسان توسط مسعود نفر  ۰22لیست بیش از

و رئیس جمهور برگزیده مادام العمر رهبری 

عکس از افراد قاچاق شده  022عقیدتی و بیش از

ارائه خواهم داد. این اسامی و عکسها قابل ارائه 

در مجامع حقوق بشری و هر دادگاهی، بغیر از 

 .زندان و بیدادگاههای رجوی می باشد

به  ذیرفتسه ماه پیش هنگامی که کمیساریا پ

افراد جداشده هزینه ماهانه بپردازند تا سازمان آنها 

را زیرقالّده های مالی خُرد نکرده و به اسارت 

 !مجدّد نگیرد

طی یک 99مسعود رجوی درنیمه دوم اسفند 

» پیامی به اعضای سازمان درآلبانی گفت:

کمیساریا دشمن است وآنها را نباید ازرژیم 

و دورانی جدا  وعراق)مالکی( وکوبلر)یونامی(

دانست شما باید با کمساریا مرزبندی داشته باشید 

مثل مرزبندی با رژیم و هتل مهاجر درعراق! 

مسعود دورانی کارمند وبازرس یونامی درکمپ 

 .لیبرتی که سازمان او را مزدور رژیم معرفی کرد

درلیبرتی  97مسعود رجوی در آذرماه سال «

تی لیبر ما بایک چهارضلعی در»نیزگفته بود: 

 عراق –مواجه هستیم که دشمن ما هستند: رژیم 

 امّا. خسر صلیب و یونامی و کمیساریا و امریکا –

یم که با کمیساریا تا جایی که بشود هست مجبور

همکاری کنیم وگرنه برعلیه خودمان تمام می 

 «.شود

 02بالفاصله پس از پیام رجوی درزهرا مریخی نیز 

در نشست خود با اعضای سازمان، از 99اسفند 

اقدام کمیساریا و پرداخت هزینه مالی به 

جداشدگان بشدّت عصبانی بوده و با نفرت و 

 …این کمیساریای بی شرف»غیض گفته است: 

 زهرا و رجوی سخنان «…دهد می پول آنه به

 انیآلب در کمیساریا دفتر مسئولین به مریخی

 یاوه و فحاشی این جریان در آنها و شده منتقل

 .هستند ها گویی

وقتی من به کمیساریا  99پیش از این نیز در سال

اطالع دادم که مهدی ابریشم چی و جواد خراسان 

باره در مسئول ارتباط با جدا شدگان و کمیساریا،

 کمیساریای آلبانی»کمیساریا گفته است که: 

کاری ما بخواهیم انجام دست ما است و هر 

آقای تونی و آقای آنها برآشفتند وحتّی « میدهد!

ادمیر از چنین وقاحتی عصبانی بودند و گفتند اجازه 

ندارند که چننی توهینی بکنند و جواب آنها را 

 ".خواهند داد

همچنانکه پیش از این هم گفتم که کمیساریا 

دی( ادرتیرانا از وجود زندان و قرنطنیه ) سلول انفر

بمدت یک ماه برای کسانی که می خواهند 

ازسازمان جدا شوند وجود دارد و برای آنها نشست 

 تدس …جمعی می گذارند و با تهمت و فحاشی و

اعضا  سایر شدن جدا از ممانعت برای ارعاب به

 .می زنند

اطالع رسانی پاشنه آشیل سیستم های 

دیل آن بتوتالیتاریسم، زندان و غار ایدئولوژیک و ت

 .درقرن بیست ویکم است« مزرعه حیوانات»به 

 

  

: شمعخانی 
جان بولتون 

  "حقوق بگیر"
مجاهدین خلق 

 است
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روز شنبه در گزارشی درباره اعتراض های اخیر، گروه های اپوزیسیون خارج  'لوفیگارو'پایگاه اینترنتی روزنامه 

 .دانستنشین از جمله گروهک تروریستی مجاهدین را فاقد جایگاه مردمی در ایران 

در این گزارش آمده است: کارشناسان و تحلیلگران سیاسی بر این باورند که سازمان اپوزیسیون خارج نشین 

 .'که ایران از آن به عنوان گروه تروریستی یاد می کند، از هیچ حمایت مردمی در ایران برخوردار نیست

 سال در ایران جمهوری رئیس ترور و تروریستی اقدامات پی در مجاهدین اخراج 'این نوشته با اشاره به

 مورد گروه این فرانسه در: نویسد می پاریس حومه در 'آوواز -سور–اوور'ان در منطقه آن استقرار و7987

 Mega) 'مگاشو'یک پاریس در آنها ساله هر. هستند سابق وزرای و سناتورها ها، نماینده برخی حمایت

show)  از آمریکایی های مرتبط با سازمان نیز در آن شرکت می کنندبرگزار می کنند که در آنها بسیاری. 

و برای اولین بار شاهزاده ترکی الفیصل رئیس سابق سرویس های اطالعات عربستان در  0279در سال 

 .تجمع آنها شرکت و از آنها حمایت کرد

ایی سخنرانان آمریک 'باره گفت: یک دیپلمات فرانسوی که مدت ها پرونده ایران را دنبال کرده است در این

دالر دریافت می  522هزار و 70هزار و  05و فرانسوی برای سخنرانی در مراسم های سازمان به ترتیب 

 .'کنند

می شود که آیا امانوئل  اکنون این پرسش مطرح 

ه علیه این سازمان فرانس مکرون رئیس جمهوری 

)گروهک مجاهدین(  اقدامی خواهد کرد؟

ما با آنها 'می گویند:  مقامات الیزه در این باره 

جمهوری مکرون در گفت  دیالوگی نداریم و رئیس 

گذشته با همتای ایرانی  وگوی تلفنی هفته 

فرانسه این موضوع را  اش به وی گفته است که 

 .'بررسی می کند

ی ایران هفته گذشته در گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون خواستار واکنش فرانسه حسن روحانی رئیس جمهور

 .بود شده" خلق  گروهک تروریستی مجاهدین"علیه 

 

 سیاسی

یک دیپلمات فرانسوی که مدت ها 

پرونده ایران را دنبال کرده است 

سخنرانان  'در این باره گفت:

آمریکایی و فرانسوی برای 

سخنرانی در مراسم سازمان به 

 255هزار و 25هزار و  52ترتیب 

 .'می کنند دالر دریافت 
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 حقوق بشر کجاست؟

 

 داری. هدف ما دمیکرد یبا هم به عراق سفر م ،یدر عراق بود با وجود مشکل جسم یکه فرقه رجو یزمان

 و سران کاله بردارش یسال است رجو نیظالم! چند یبا فرزندانمان بود. فرزندان ربوده شده توسط رجو

 یجور م،یو سرانش نداشت یجوبا ر یما را داغدار کرده اند، مالقات با فرزندانمان را منع کرده اند. ما جنگ

ند. ندار یبوته به عمل آمده اند و صاحب ریکند فرزندان ما از ز یفکر م یرجوما را مجبور به جنگ کرد! 

 ایند نیدر ا یگاهیبشر چه جا حقوق فرزندان ما خود اوست. یکند صاحب اصل یخودش فکر م یاؤیدر ر

 دارد!؟

ا ر یخود و فرزندانمان در فرقه رجو تی. وضعمیحقوق بشر ارسال کرده ا ینامه برا نیحال چنده تا ب

قوق بشر ! مگر حمیهست نیبه ما نداده اند. ما از حقوق بشر دل چرک یسفانه جوابأمت یول میکرده ا حیتشر

 یمن یدست گذاشته و کار یکنند؟ چرا دست رو یکار مه و سرانش با فرزندان ما چ یرجو ندیب ینم

 میسفأسازمان حقوق بشر مت یکند؟ ما برا یدهد چرا به درد دل ما گوش نم یبه ما نم یکند؟ چرا جواب

 یم هچ یما مادران از دست فرقه رجو ندیب یکه م یکه نام خودش را گذاشته حقوق بشر .. حقوق بشر

رانش و س ی. اگر رجوتکند نبودنش بهتر از بودنش اس یم تیحما یرجو یستیو از فرقه ترور میکش

ز فرزندانمان ا یو تا آزاد میا ستادهیآخر ا ند ماه اکور خواند میدار یها بر م فکر کردند ما دست از سر آن

 ز.آن رو دیام به .مینیب یبه چشم م کینزد ندهیو سرانش را در آ یرجو ینشست. نابود میپا نخواه

 عباسی ربیعی پروانه مادر -خانم مهین حبیبی 

 قاعدی مصطفی مادر -خانم منتهی زهرایی 

 خانواده
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 دانندهمه ایرانیان مجاهدین را خصم خود می

 

 
 

اندیشکده موشه دایان نوشت: مردم ایران رفتار 

مجاهدین پس از پیروزی انقالب را مجموعه 

حمایت از صدام دانند که با می« هاییخیانت»

ها با تلخ همراهی آن حسین اوج گرفت و خاطره

دشمن وطنشان همچنان در اذهان باقی مانده 

 .است

ه در تحلیلی پیرامون گرو« موشه دایان»اندیشکده 

ها ایرانی از اعضای آن مجاهدین و نفرت میلیون

نوشت: شورای مقاومت ملی وابسته به مجاهدین 

نه خود را در حومه اوایل ماه جوالی نشست ساال

 .پاریس برگزار کرد

های تند و انتقاد برگزاری این نشست واکنش

های اجتماعی ایران به همراه عمومی را در شبکه

داشت و حضور نمایندگان عربستان و آمریکا در 

نشست یادشده این خشم را تشدید کرد و به عنوان 

های عربستان و آمریکا برای مدرکی از تالش

های سیاسی در ایران از طریق تحریک دگرگونی

از سازمان تروریستی که به طور گسترده  حمایت

، در نظر گرفته شده« خیانتکار»از سوی ایرانیان 

 .مشاهده گشت

این اندیشکده نوشت: مجاهدین و حکومت جدید 

مدت کوتاهی پس از پیروزی انقالب اسالمی در 

میالدی به شدت باهم درگیر شدند و در  19سال 

 ههای خود را بنتیجه مجاهدین بیشتر فعالیت

س رئی« صدام حسین»عراق انتقال داده و با رژیم 

 .جمهور وقت عراق هماهنگ شدند

میالدی در دوران  82اعضای این گروه در دهه 

جنگ ایران و عراق حتی در چندین عملیات ارتش 

عراق علیه ایران شرکت کردند. این کار موجب 

ها در ایران صورت گیرد شد تا حمایت کمی از آن

 .ها را خائن برشمردندایرانیان آن زیرا بسیاری از

بنابر ادعای اندیشکده صهیونیستی مزبور، در 

های اخیر نیز هیچ مدرکی مبنی بر دخالت سال

این سازمان در امور خرابکارانه وجود نداشته اما در 

 سیاسی
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عوض این سازمان فعالیت خود را به طور عمده بر 

فعالیت سیاسی در اروپا و آمریکا برای تغییر نظام 

ایران هماهنگ کرده است. با این حال، منتقدان 

 .معتقدند این فعالیت سیاسی فقط نمایشی است

 
در ادامه این مطلب با اشاره به برگزاری نشست 

سرکرده این « مریم رجوی»مجاهدین و حضور 

گروه در پاریس و حضور برخی از سیاستمداران 

سفیر پیشین « جان بولتون»آمریکایی چون 

جرج »آمریکا در سازمان ملل متحد، سناتور 

شهردار سابق « رودی جولیانی»و « لیبرمن

های دولت ایران و مقامنیویورک و واکنش شدید 

کاربران شبکه اجتماعی آمده است: همانطور که 

ت شد انتقاد اصلی بر این سازمان بابپیش بینی می

ها با رژیم وقت عراق در جنگ علیه هماهنگی آن

ایران بود. کاربران ایرانی اعضای این سازمان را 

نامیدند که با « خیانتکار»و « خائنان میهن»

عث به شهروندان ایران در همکاری با رژیم ب

حمله شیمیایی کردند.  7981تابستان سال 

بسیاری از کاربران ایرانی تاکید کردند که مردم 

ایران این ائتالف نادرست تاریخی را فراموش 

بخشند. کاربران ایرانی با بیان ها را نمینکرده و آن

ر ها دتنفر نسبت به این گروه به طرفداران آن

عودی نیز حمله کردند. بسیاری غرب و عربستان س

 .از کاربران مجاهدین را با داعش قیاس کردند

کردند در حالی که کشورهای منتقدان عنوان می

غربی مدعی دفاع از دموکراسی و حقوق بشر علیه 

ها یک سازمان تروریستی که تروریسم هستند، آن

مسئول مرگ هزاران غیرنظامی بیگناه بوده را 

 .اندحفظ کرده

های خشمگینانه نسبت به این اساس، واکنشبر 

برگزاری نشست مجاهدین در پاریس نشان از 

ها در شهروندان شدت خصومت نسبت به آن

 .ایرانی، حتی منتقدان نظام دارد

اکثریت مردم ایران رفتار این گروه پس از پیروزی 

د نگرنهایی میانقالب اسالمی را مجموعه خیانت

ن اوج گرفت و بسان که با حمایت از صدام حسی

 .ای تلخ در اذهان ایرانیان باقی مانده استخاطره

در خاتمه این مطلب آمده است: ایرانیان هرگونه 

حمایت از مجاهدین را به عنوان یک جرم غیر 

 .گیرندقانونی علیه غرور ملی در نظر می
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 مجاهدین خلقارگان پوششی شورای ملی مقاومت 

 

 که در فاصله یاسیس یدادهایو رو عیمجموع وقا

شکل  رانیدر جامعه ا 7092تا خرداد  7051 بهمن

” متمقاو یمل یشورا” لیتشک یها نهیگرفت، زم

در ص یابوالحسن بن با یاری یمسعود رجو توسط

این طرح ابتدا  را موجب شد. 7092 رماهیت 02در 

در دستور کار مجاهدین خلق قرار داشت که با 

فریب بنی صدر به عنوان فرد پوششی برای 

 تشکیل شورا جامعه عمل پوشید. 

توسط مسعود  7987مقاومت در سال  یمل یشورا

 یصدر پایه گذار یابوالحسن بنو با کمک  یرجو

احزاب و ها،  از سازمان یشد. در ابتدا، بسیار

 صدر، اولین یاشخاص از آن استقبال کردند. بن

جمهور ایران بعد از انقالب و حزب  یسیر

 یاشور یدموکرات کردستان ایران دو ستون اصل

ی م بمحسوبعد از مجاهدین خلق مقاومت  یمل

و در ظاهر یک ائتالف ملی را به نمایش  شدند

  .گذاشته بودند

 سیسأسال ت هفتمینو  یمصادف با س رماهیت

نام ی فعلموجود  ستیتشکل است. در ل نیا یرسم

شورا به چشم  هیاز اعضا و احزاب اول کی چیه

و کسی نیست که به شکست این پروژه  خورد ینم

 ی. هر کدام از آن ها در مقاطعاذعان نداشته باشد

خراج ا یبه زعم رجو ایاز شورا استعفا  یلیو به دال

صدر با گسترش روابط مجاهدین  یبن شده اند.

 فروردین ۰و دولت عراق مخالف بود و در خلق 

 اش را اعالم کرد. یجدای رسماً 7090

و امور خارجه  ریوز ریبا طارق عز یمالقات پنهان

، عراق بدون اطالع شورامعاون رئیس جمهور 

تسلط  یبرا یرجو یو تالش ها یقدرت طلب

تراضات شورا باعث شروع اع بر یدائم کامل و

حزب “ابتدا  شد که در نیو چن دیشورا گرد یاعضا

 ستهویپ یها تیشخص بعد و” دموکرات کردستان

 .را اعالم نمودند خود ییبه شورا جدا

 ورصدر، دکتر منص یجدا شدن دکتر ابوالحسن بن

 یمهد ،ینور رضایدکتر علدکتر ممکن،  ات،یب

 نیدکتر مت ی،خسرو ریبابک ام ،یخان بابا تهران

ی و همسرش مریم متین دفتری و جبهه دفتر

ر دکتدکتر محمد رضا روحانی،  ،دموکراتیک ملی

 یکه روز گریتن د 02 بیش از و م،یقص میکر

کردند و از افراد وزنه  یم نیاعتبار شورا را تضم

 بیانیه
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حطاط و ان یبر فروپاش یلیدار و با نفوذ بودند دل

 است. یفرقه رجو کیدموکرات دض یشورا

در شورا دو  تیعضو یا براه در آن سال یرجو

 رفتنینپذ یکی ؛کرده بود نییخط قرمز تع

 که آن ها را ینظام سلطنت انیوابستگان و حام

 دیترد گریو درقیب جدی خود می دانست 

حانه. مسل یبا مشرژیم  یاصل سرنگون یریناپذ

رجوی ظاهراً اصل مبارزه مسلحانه را برای خارج 

شدن از لیست های تروریستی کنار گذاشت اما 

 هرگز از تفکرات فرقه اش بیرون نرفت. 

در  یمسعود رجو

سه دهه گذشته 

شورا را هر چه 

 دست کی شتریب

کرده و با اعمال 

 کیدمکرات ریغ

خود باعث شد که 

 یکه به نوع یافراد

مستقل  یادعا

کردند و  یبودن م

در درون  یحت ای

 نظر ایدادند و  یساز مخالف سرم یشورا به نوع

با  ایداشتند از درون شورا حذف  یمنتقدانه ا

مجاهد در درون ریافراد غ یبرا یمستمر یبرقرار

 یگوزیآنان را سرسپرده و مج یشورا به نوع

 س آن مسعود وأو در رخلق  نیسازمان مجاهد

 کردند. یرجو میمر

در امور  رجوی میمشاور ارشد مر یرسم ییجدا

محمد  دیعالمه س یو اسالم یعرب یکشورها

ه و از فرق ،عهیبرجسته ش یروحان ی،نیحس یعل

ا ر فرقه هیعل یو یاش و افشاگر ییکذا یشورا

 چندی پیش شنیدیم.

هیچ  در ،گذشته سال 7۰سخنان  ی دررجو میمر

 بر زبان” خلق نیسازمان مجاهد” از ینامی مراسم

ادامه از  مقاومت و درملی  یشورا و از نیاورده

قه فر یبرد که تنها نام مجاز برا ینام م” مقاومت”

 یاست برا ینام مستعارو به عبارتی  است یرجو

 این فرقه.

 یآگاه میرمستقیطور غه ب با این شیوه میمر

 یشورا”به نام  یجمع گریکند که د یم یرسان

شورا  یادعا زیرا اگرندارد  یوجود خارج” مقاومت

ا را دهندگان شور لیاست که نام تشک مجبورکند 

 یم اکتفا” مقاومت”کلمه  بیان به لذا اعالم کند

کند. به کاربردن 

 "مقاومت"کلمه 

 و انیپابیانگر 

انحالل کامل 

 نیسازمان مجاهد”

کنار رفتن و ” خلق

در  یمسعود رجو

 ظاهر است.

کارکرد شورای ملی 

مقاومت برای 

مسعود رجوی در حال حاضر یک ارگان پوششی 

بوده است که آن را یک ارگان فراگیر ملی معرفی 

ده تلف تشکیل شکند که از اقشار و تفکرات مخ

است و خود را به این شکل نماینده تمامی تفکرات 

موجود در ایران بداند. شورای ملی مقاومت امروزه 

صرفاً نامی برای استفاده در روابط بین المللی 

سازمان است و خاصیت دیگری ندارد. تمامی 

اعضای آن عضو یا هوادار مجاهدین خلق هستند 

ر واقع اسیر فرقه و معدود افراد غیر مجاهد هم د

 هستند چون جای دیگری ندارند. 

مقاومت در سال  یمل یشورا

و با  یتوسط مسعود رجو 0980

صدر پایه  یابوالحسن بنکمک 

از تعدادی شد. در ابتدا،  یگذار

ها، احزاب و اشخاص از  سازمان

 آن استقبال کردند.
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اظهار نظرها از حضور شخصیتهای نزدیک به ترامپ در میتینگ 
 فرقه رجوی

 

گری سیک مشاور امنیت ملی آمریکا در دوران جیمی کارتر، درمصاحبه ای که با بی بی 

سی فارسی داشت دررابطه با حضور برخی از نزدیکان ترامپ در میتینگ مجاهدین در 

پاریس چنین گفت : ممکن است حضور برخی از شخصیت های نزدیک به ترامپ در 

 علیف نظام …ه اوال تهدید های ترامپ و میتینگ مجاهدین در پاریس چنین القاء کند ک

 ایه مراسم در شخصیتهایی چنین حضور و است رسانده آن انتهایی مراحل به را ایران

 زینجایگ نیروی عنوان به مجاهدین از آمریکا دولت احیانا که کند متبادر ذهن در مجاهدین

  می نماید پشتیبانی و حمایت فعلی نظام

تفکری را داشته باشد باید گفت که اساسا هیچ شناختی از مسائل ولی هر کس چنین 

سیاسی ایران ندارد. زیرا نه نظام فعلی ایران در وضعیتی است که تصور شده است و نه 

مجاهدین آنند که در ذهن متبادر شده است . زیرا مجاهدین به دلیل حضور در خاک عراق 

م بسیار منفورند و هیچ پایگاه اجتماعی خصوصا در زمان جنگ ایران و عراق در میان مرد

 . در داخل ایران ندارند

 

در یادداشتی به « نشنال اینترست»نشریه *

بررسی حمایت مقامات و مخصوصا مطبوعات 

آمریکایی از اقدامات مخرب گروه مجاهدین علیه 

های ایاالت متحده ایران پرداخته و نوشت رسانه

ای مشابه باید بفمهند که این امر، نتیجه

هایشان از حمله آمریکا به عراق درپی حمایت

بتدای این یادداشت با اشاره به در ا .خواهد داشت

خواهان ها و جمهوریحمایت مشترک دموکرات

 سیاسی
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در کنگره آمریکا از گروه مجاهدین، آمده است که 

آنها سازمانی هستند که در اعالم نیّت خود برای 

 .کنندتغییر حکومت ایران تعلل نمی

نشنال اینترست در ادامه به نشست ماه گذشته این 

پرداخته و نوشت که در آن جلسه، گروه در پاریس 

مقام ارشد نظامی و سیاسی آمریکایی از جمله  00

بیل »جمهور و وکیل رئیس« رودی جولیانی»

نماینده پیشین این کشور در « ریچاردسون

 .سازمان ملل، حضور داشتند

این نشریه با بیان اینکه بعد از سرنگونی دولت 

دیکتاتوری صدام در عراق، گروه مجاهدین 

گیری خود را برای کسب حمایت آمریکا هتج

آنها همچنین با دولت »تغییر داد، ادامه داد: 

ای ه]باراک[ اوباما البی کردند تا از لیست گروه

تروریستی خارج شوند. امروزه این گروه به 

خبرپراکنی برای جذب حمایت برای تغییر 

 ."حکومت ایران روی آورده است

ه لفان صدام و اشاره باو با تشبیه این گروه به مخا

ها میلیون دالر از ها دهاینکه برخی از آن گروه

آمریکا پول گرفته بودند، نوشته است پول 

دهندگان آمریکایی خرج سازمانی شد که مالیات

اطالعات نادرستی درباره تهدیدات دولت صدام 

 .کردمنتشر می

نتیجه آن جنگی شد »این نشریه در ادامه نوشت: 

 0آمریکایی را گرفته و تا کنون  ۰۰22که جان 

تریلیون دالر خرج روی دست دولت آمریکا 

 9شود این هزینه به گذاشته است. تخمین زده می

 .«تریلیون دالر نیز برسد

هایی که مقامات این یادداشت با اشاره به هزینه

های گروه آمریکایی برای سخنرانی در همایش

جان( ») اند، نوشته است:مجاهدین دریافت کرده

( جمهور آمریکابولتون )مشاور امنیت ملی رئیس

 0271هزار دالر برای سخنرانی در سال ۰2مبلغ 

دهد که های دیگر نشان میدریافت کرد. گزارش

 52های مجاهدین مبلغی تا سخنرانان در نشست

 ."کنندهزار دالر نیز دریافت می

بولتون در سخنرانی سال گذشته، برای مبلغی که 

کرده بود، چنین اظهاراتی را به زبان آورد:  دریافت

تقابل مداومی با حکومت )ایران( وجود دارد و »

 …انداین مخالفان امروز در این سالن جمع شده

 براندازی باید متحده ایاالت اعالمی سیاست

 ."مت )فعلی( تهران باشدحکو

پروفسور تاریخ و سیاست « یرواند ابراهیمیان"

در نیویورک، گروه مجاهدین ایران در کالج باروخ 

ر د« هامونی»مانند « یافتهیک فرقه سازمان»را 

جزیره کره توصیف کرده با این تفاوت که شبه

کنند از دولت آمریکا برای ها تالش نمیمونی

 .سرنگونی یک حکومت خارجی استفاده کنند

ایی های آمریکنشنال اینترست در پایان به رسانه

های زدن به تالشتوصیه کرد که به دامن 

ممجاهدین برای جلب حمایت مقامات آمریکایی 

جهت اجرای اقداماتی برای براندازی نظام ایران 

پایان دهند و از مصیبتی که حمایت از جنگ عراق 

 .برایشان به ارمغان آورد، درس بگیرند

رابرت هانتر روز سه شنبه ، در پاسخ به اینکه *

همچون  دولت ترامپ قصد دارد از گروه هایی

مجاهدین و سلطنت طلب ها به بهانه شنیده شدن 

صدای مردم ایران حمایت کند، این مطلب را 

 .مطرح کرد

وی افزود: دولت ترامپ با توجه به تحرکات 

سعودی ها، امارات و اسرائیل، فشار را برای تغییر 

سیاست های ایران در منطقه افزایش داده اند و از 
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مقام های نزدیک به ترامپ طرف دیگر عده ای از 

همچون رودی جولیانی به دنبال تغییر نظام در 

 .ایران هستند

مشاور پیشین وزارت خارجه آمریکا ادامه داد: 

باعث تاسف است برخی از چهره ها در آمریکا با 

این گروه همکاری می کنند، گروهی که آمریکایی 

 .ها را کشته است

بیش از هر هانتر با بیان اینکه گروه مجاهدین 

چیز، شبیه به یک فرقه است، اضافه کرد: جولیانی 

است که با حمایت از « سگ دیوانه»چون یک 

 .ترامپ، خود را بزرگ کرد

وی با بیان اینکه این گروه در جریان جنگ علیه 

ایران، از صدام پشتیبانی کرد که نتیجه آن کشته 

شدن هزاران ایرانی بود، اظهار کرد: این ایده که 

ین گروه می شود در ایران تغییر به وجود آورد، با ا

 .نشان دهنده عمق نادانی آنهاست

عضو ارشد مرکز روابط فرا آتالنتیک تصریح کرد: 

با توجه به گزارش های مختلف، تالش های 

جدی برای پل زدن میان اسرائیل و تعدادی از 

رژیم های عرب به ویژه در منطقه خلیج فارس 

ترک آنها ناراحتی از ایران جریان دارد که وجه مش

است. در این خصوص، داماد ترامپ نقش بازی 

 .می کند

هانتر تاکید کرد: تقریبا روشن است که رئیس 

جمهوری آمریکا به همراه جان بولتون مشاور 

امنیت ملی و مایک پمپئو وزیر خارجه به دنبال 

منزوی کردن ایران هستند. این تالش ها در حالی 

د که به نظرم ترامپ می کوشد همکاری جریان دار

 .روسیه را برای منزوی کردن ایران جلب کند

هانتر مدعی شد: یکی از عوامل اساسی در اینجا 

مساله اسرائیل است که بد یا خوب، بر سیاست 

 .واشنگتن تاثیر عمیق دارد

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای اعالم کرده 

ته هفته گذش است که مایکل پمپئو قرار است در

در جمع عده ای از ایرانیان مقیم آمریکا با موضوع 

 .شنیده شدن صدای مردم ایران سخنرانی کند

پیش از این هم برخی از نزدیکان ترامپ و 

سیاستمداران پیشین آمریکا در اجتماع مجاهدین 

که در پاریس برگزار شد، حضور یافتند و از 

مجاهدین به عنوان جایگزین نظام جمهوری 

 .اسالمی ایران حمایت کردند

ی در گزارش« پرسمینت» وب سایت آمریکایی *

به بررسی کارنامه سیاه گروه مجاهدین در قبال 

ملت و دولت ایران پرداخت. در این گزارش آمده 

است: مسعود رجوی رهبر گروه مجاهدین خلق 

است. گروهی که در هسته مرکزی ائتالف ضد 

 قرار دارد. تاریخچه ایرانی برای تغییر رژیم ایران

این گروه از یک گروه اسالمی ضدامپریالیستی با 

تمایالت کمونیستی که به افسران آمریکایی حمله 

کرد، آغاز شده و در ادامه به ارتشی خائن می

رسد که به هر کسی که با ایران مخالف است، می

 .کند چه صدام چه اسرائیل و چه آمریکاخدمت می

مومی قوی و نفوذ باالیی در این گروه از روابط ع

های غربی برخوردار است تا جاییکه پایتخت

ماهر در “آمریکا این گروه را  RAND اندیشکده

کند اما نیم معرفی می” تشویش اذهان عمومی

نگاهی به نشریات این گروه، آن را شدیدا دارای 

ینی بای سخیف و البته خودبزرگتعصبات فرقه

 هایی بودو اولین گروهدهد. این گروه جزنشان می

های که از سوی دولت آمریکا در لیست گروه

تروریستی قرار گرفت اما به لطف خصومت شدید 

های کالنی که به با جمهوری اسالمی و رشوه
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سیاستمداران آمریکایی داد از این لیست خارج شد. 

نفوذی که در فهرست سیاستمداران و افراد ذی

ط هستند طیفی از آمریکا با این گروه در ارتبا

های سیاسی از راست افراطی گرفته تا چپ گروه

 .شودمیانه را شامل می

کاخ سفید امروز پر از افرادی است که با گروه 

رجوی ارتباط دارند. از جمله جان بولتون مشاور 

امنیت ملی آمریکا که دشمنی آشکاری با ایران 

دارد. یکی از دستیاران سیاست خارجی کنگره که 

شن نوروزی مجاهدین شرکت کرده بود به در ج

دیدا بولتون ش“مجله فارین پالیسی گفته بود: 

 تا دسفی کاخ به آنها…متمایل به این گروه است

 ”.کرد خواهند پیدا راه حدودی

گروه مجاهدین زمانی در ایران دارای جایگاه بود 

اما در ادامه با انقالبیون دچار اختالف شد و به 

مسئولین ایران روی آورد. این گروه کشتار مردم و 

های مالی و در ادامه به عراق گریخت و با کمک

تسلیحاتی صدام، در جنگ علیه ایران وارد عمل 

ها هزار نفر از اعضای این گروه تروریستی شد. ده

]پس از جنگ با ایران نیز[ تحت حمایت صدام 

در کشتار  7997باقی ماندند و حتی بعدها در سال 

و کُردها در عراق با رژیم بعث همکاری شیعیان 

، آمریکا 0220کردند. پس از سقوط صدام در سال 

نفر از اعضای این گروه را در پادگان اشرف  0822

 .تحت حفاظت خود قرار داد

، اعضای این گروه RAND به گزارش موسسه

کنند بین زن و مرد برابری جنسیتی که ادعا می

ادگان اشرف بودند اند زمانی که در پبرقرار کرده

ها خطوطی کشیده بودند که حایل روی کف سالن

آمد. پس از اخراج بین زنان و مردان به حساب می

بسیاری از آنها به آلبانی  0270از عراق در سال 

انتقال یافتند که تنها کشوری بود که آنها را 

 .پذیرفت

در حالی که بخش عمده اعضای گروه مجاهدین 

در عراق بودند برخی از خلق طی این سه دهه 

افراد کلیدی از جمله مریم رجوی در پاریس، 

د. های غربی ساکن شدنواشنگتن و دیگر پایتخت

ها این گروه مشغول البی طی همه این سال

های غربی بود تا بتواند به ارائه کردن با دولت

های اطالعاتی آمریکا و اطالعات به سازمان

خصمانه خود در های اسرائیل، در راستای سیاست

قبال ایران و حتی اقدام نظامی علیه این کشور 

 .اقدام کند

 عمق نفوذ در آمریکا

در واشنگتن، این گروه توانسته است با 

سیاستمداران پرنفوذ آمریکایی ارتباط برقرار کند. 

حتی واشنگتن تایمز که وابسته به طیف راست 

رود، در گزارشی ویژه از این افراطی به شمار می

یاد ” منادیان آزادی برای ایران“روه با عنوان گ

کرد. در این گزارش افرادی مثل نانسی پلوسی 

های مجلس نمایندگان آمریکا(، )رهبر دموکرات

ترکی بن فیصل )رئیس سابق دستگاه اطالعاتی 

کین )رئیس کمیته نیروهای عربستان( و جان مک

مسلح سنای آمریکا( به تقدیر از این گروه 

 .پرداخته بودند تروریستی

پرس در ادامه به چند مورد از اقدامات پایگاه مینت

مقامات بلندپایه آمریکایی در حمایت از این گروه 

 :تروریستی پرداخته است

سناتور « جان اش کرافت»، 0222در سال  –

خواه که بعدا در دولت بوش سابق جمهوری

دادستان کل شد به نفع مهناز صمدی از 

نظامی مجاهدین که نتوانسته بود حین  فرماندهان
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ورود به آمریکا سوابق تروریستی خود را کتمان 

کند و توسط اداره مهاجرت این کشور دستگیر 

شده بود، وارد عمل شد و از وی با عناوینی 

و ” فعال بسیار محترم حقوق بشر“همچون 

 !یاد کرد” صدای رسای دموکراسی“

 پنسیلوانیا و اولینفرماندار سابق « تام ریج" –

وزیر امنیت داخلی آمریکا از شورای ملی مقاومت 

آشکارترین، معتبرترین و “ایران )!( با عنوان 

ای موثرترین حرکت دموکراتیک که برنامه

مشخص برای بازگرداندن دموکراسی به ایران 

 ”دستان مقتدر مریم رجوی“یاد کرد که با ” دارد

 .شوداداره می

نماینده میامی در مجلس « نایلیانا رز لتین"

نمایندگان آمریکا که زمانی رییس کمیته امور 

خارجی این مجلس بود از جمله افراد موثر در 

رفت که خواهان ای به شمار میتدوین مصوبه

تغییر رژیم در کشورهای کوبا، ایران، سوریه و 

خواستار ترور  0229ونزوئال بود. او حتی در سال 

ل د کوبا شده بود. او در سافیدل کاسترو رهبر فقی

در دفاع از مجاهدین از آنان با عنوان  0220

دوستدار آمریکا هستند و در جنگ با “گروهی که 

اد ی” روندتروریسم متحد این کشور به شمار می

 .کرد

رهبر سابق اکثریت مجلس  "آرمی دیک"

نمایندگان آمریکا و از افراد مورد اعتماد بوش، از 

دین خلق بود. وی حامیان سرسخت مجاه

همچنین نماینده سعید قایمی یک ایرانی تبعیدی 

ساکن آمریکا بود که در قبال خدماتی که آرمی 

برای مطرح کردن مسایل مربوط به ایران در 

مجلس نمایندگان، وزارت خارجه، وزارت دفاع، 

کا داری آمریکاخ سفید، شورای امنیت ملی و خزانه

 .کردت میداد، به او پول پرداخانجام می

در حلقه اطرافیان دونالد ترامپ نیز افراد شاخصی 

 :وجود دارند که با مجاهدین در ارتباط هستند

شهردار سابق نیویورک و  "رودی جولیانی "

مشاور حقوقی فعلی ترامپ یکی از حامیان اصلی 

مجاهدین خلق است که همراه با مقاماتی از هر 

ی مپ طدو جناح آمریکا اندکی پس از تحلیف ترا

ای به وی خواستار گفتگو با مجاهدین شد. نامه

بعدها فاش شد که وی در قبال دفاع از خروج نام 

های تروریستی وزارت مجاهدین از لیست گروه

خارجه آمریکا، رشوه دریافت کرده است. او تقریبا 

هر ساله در همایش مجاهدین در پاریس به عنوان 

ون علیه شود و مدام در تلویزیمهمان دعوت می

 .زندایران حرف می

مشاور ترامپ و از بزرگان  "نوت گینگریچ"

خواه که سابقه ریاست بر مجلس جمهوریحزب

نمایندگان آمریکا را نیز در کارنامه دارد، یکی دیگر 

رود. وی که به باراک از این افراد به شمار می

جمهور سابق آمریکا، به خاطر تعظیم اوباما، رئیس

کرد خود در اه سعودی اعتراض میدر برابر پادش

 .برابر مریم رجوی تعظیم کرد

ا تبار حمل و نقل آمریکوزیر تایوانی "االین چائو"

کانل رهبر اکثریت سنا هم دوبار و همسر میچ مک

هزار و پانصد  71هزار دالر و  52در ازای پرداخت 

های مجاهدین مانند اتحادیه دالر در زیر مجموعه

مقیم آمریکا و شورای ملی فرهنگی ایرانیان 

مقاومت سخنرانی کرده است. وی در یکی از 

های مجاهدین که جولیانی هم در آن همایش

حضور داشت، به عنوان مهمان افتخاری در کنار 

 .مریم رجوی نشسته بود
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 یستیتروراز فرقه  تشیحما لیاسرائ

 .نمود یرا علن یرجو

 یها به نقل از رسانه ها یخبرگزار ریت 09 روز

 نوشتند: یلیاسرائ

)موساد( به  لیاسرائ یاطالعات خارج سازمان»

حمله به نشست  ییکردن طرح ادعا یخنث

خلق در فرانسه کمک کرده است. . . به  نیمجاهد

با  طرح نیا لیاسرائ ونیزیگزارش کانال دو تلو

 یبا کشورها لیاسرائ یاطالعات سیسرو یهمکار

 نیشده است. ا یخنث کیآلمان، فرانسه و بلژ

چند مظنون را در  هایلیاسرائ دیگو یگزارش م

 یاطالعات“کردند و  یابیمختلف رد یکشورها

. .  گذاشتند. ییاروپا یها دولت اریدر اخت ”یاتیح

گفته  لیرائاس رینخست وز اهو،ینتان نیامیبن شتریپ

 خلق نیشدن طرح حمله به مجاهد یبود که خنث

به  ینبوده، اما اشاره روشن ”یتصادف“در فرانسه 

 «ماجرا نکرده بود. نیدر ا لیئنقش اسرا

نوان خبر را با ع نیا زین یفارس یس یب یب تیسا

مله کردن طرح ح یدر خنث یاتیح ینقش لیاسرائ»

 منتشر کرده است.« .خلق داشته نیبه مجاهد

تحت  یرجو یستیهاست که فرقه ترور سال

کودک کش و جنگ طلبان  یها یلیاسرائ تیحما

راحت به ص لیاسرائ بار نیقرار دارند اما ا ییکایآمر

 اذعان نمود. یستیفرقه ترور نیاز ا تیبه حما

ات که اعتراض لیدر اسرائ انشیو حام اهوینتان چرا

ار ها را با بمباران و کشت ینیفلسط زیمسالمت آم

فرقه  یحام نیچن نیدهند ا یکودکان جواب م

 شده اند؟ یرجو

 

جناح  نیترتکاریبه عنوان سمبل جنا اهویچرا نتان 

 یکه برخالف تمام قطعنامه ها یدر حال لیاسرائ

ها و منجمله  یغرب دأییسازمان ملل )که مورد ت

 یاشغال یدر اراض یبودند( به شهرک ساز کایآمر

 یازیامت نیکوچکتر ستیدهد و حاضر ن یادامه م

، دهدب ینیفلسط یجناح ها نیبه سازشکار تر یحت

 یم تیحما یرجو یستیاز فرقه ترور نیچن نیا

 کند؟

همچون  انشیکودک کش و حام یاهویچرا نتان 

 تیحما انینیفلسط هیعل تیکه از جنا یلیه یکین

 نیمشکل ا یادامه ب یبرا یکنند و حت یم

حقوق بشر سازمان ملل را  ی، شورااتیجنا

شوند، تا  یخوانند و از آن خارج م یفاضالب م

 یم یرجو یستیاز فرقه ترور تیحد به حما نیا

 پردازند؟

ه چشمشان را ب کایدر آمر انشیو حام اهویچرا نتان 

رقه که ف ییکایو ضد آمر یلیضد اسرائ یشعارها

 یروزیپس از پ یسال ها نیدر نخست یرجو

 چگونه به یداد بسته اند؟ فرقه رجو یانقالب م

 یفقط شعارها ها نیها اثبات کرده که ا آن

 یراب یدنبال نوکره فرقه ب نیبوده و ا بندهیفر

 و عربستان است؟ لیو اسرائ کایآمر

 نهیها و ک یاالت عمق رذالت رجوؤس نیا جواب

د. دارن یرانیو ا رانیها نسبت به ا است که آن یا

ر بار و البته سراس انتیسراسر خ ریها در مس یرجو

 سیاسی
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به قدرت، به هر نوع  دنیرس یشکست خود برا

د قابل تصور هم باش ریغ دیکه بعضاً شا یانتیخ

 از آن عبارت است از: یدست زدند که بخش

 

 

با  یرجو یستیفرقه ترور یو همکار یمزدور 

که  یگردد. زمان یبرم 82دهه  لیبه اوا لیاسرائ

 زیبرنامه صلح آم هیخواستند عل یها م یلیاسرائ

توطئه کنند و به منظور مشروع  رانیا یهسته ا

 یرانیبه ظاهر ا یروین کیتوطئه به  نیکردن ا

ببرند.  شیتوطئه را پ نیداشتند تا از زبان آنان ا ازین

سلطنت طلب حاضر به  یروهاین یدر آن زمان حت

 نیشرمانه ا یها ب یننگ نشدند اما رجو نیقبول ا

ها  ستیونیبا صه یو به همکار رفتهیطرح را پذ

 اقدام کردند.

افشا کرده  ییکایمحقق آمر کی بعدها

 نرایا یبود که ترور دانشمندان هسته ا

و کمک  تیو با هدا یتوسط فرقه رجو

 .انجام گرفته است لیاسرائ

تنها دو  ایمذاکرات برجام در تمام دن انیجر در

مذاکرات مخالف بودند.  نیگروه با ا کیدولت و 

 ، به همراهلیدر اسرائ اهویجناح کودک کش نتان

 نهایکه مذاکرات مخف یحکومت عربستان سعود

 یرجو یستیها داشت و فرقه ترور یلیبا اسرائ یا

و عربستان مشغول  لیاسرائ یبرا یکه به مزدور

 بود.

مب ب دیبا عنوان تهد یگریهم که توطئه د راًیاخ

در برنامه ساالنه فرقه به راه انداخته اند که  یگذار

 یبرا یفضا ساز قیاز طر یهراس رانیهدفش ا

 رانیجمهور ا سیتحت الشعاع قرار دادن سفر رئ

و اروپا حول برجام بود و  رانیبه اروپا و مذاکرات ا

ها به صراحت اعالم کردند که نقش  یلیاسرائ

 بوده است . یاتیماجرا ح نیشان در ا

 نیبه اندازه مجاهد ییروین چیه خیدر تار دیشا

ه هم نی( خود را به ایرجو یستیخلق )فرقه ترور

است  ننکته روش کیباشد. اما  الودهیها ن یدیپل

از فرقه  لیاسرائ یعلن تیحما که نیآن او 

 یراه انیشروع بلکه پا کینه  یرجو یستیترور

 یرجو یفرقه در حال فروپاش یبار برا انتیخ

 است.

 

 

 

 

 

 

 

18 

 



           

 

 
انجمن  

 نجات

 

 

 

 

 یفرقه رجو ینقطه فروپاش ای دانیدروغ جاو اتیعمل
 

 یم دانیدروغ جاو اتیبه سر فصل عمل یوقت

 یغاتیسران فرقه به همراه دستگاه تبل میرس

شکست خورده  اتیکنند عمل یم یخود سع

 نشان دهند و آن تیرا پر اهم دانیدروغ جاو

 .کنند یروزیبه پ لیرا تبد

 دانیدروغ جاو اتیعمل تیاهم یبررس یبرا

 نیآمدن اوجود ه ب طیبه شرا یبهتر است قدر

ر د یتا مشخص شود رجو میاشاره کن اتیعمل

ه بزرگ زد یخودکش نیدست به ا یطیچه شرا

 است.

جنگ  طیشرا لیدر تحل ستیترور یرجو

 یتمیق چیبه ه رانیعنوان داشت که حکومت ا

کار را انجام  نیو اگر ا ستیحاضر به صلح ن

حکومت عمل  یدهد به مثابه طناب دار برا

 یها لیدر تحل گریخواهد کرد. از طرف د

شد که سازمان  یگونه مطرح م نیسازمان ا

م توه وجا .ستین رانیا هیده جنگ عراق علیزا

 اتیدر گرفتن شهر مهران در عمل یرجو

امروز “بوده که شعار  91چلچراغ در خرداد 

کرد. بعد از قبول  داینمود پ” مهران فردا تهران

 یم ادیش ی، رجورانیا آتش بس از طرف

ره داد که باالخ یال پاسخ مؤس نیبه ا ستیبا

؟ از ریخ ایزائده جنگ بوده است  یسازمان و

 لیتحل یبه بررس ستیبا یم گریطرف د

 یم” صلح نخواهد کرد رانیحکومت ا“

در اوج  یگونه نشد و رجو نیا یپرداخت ول

مفرط عنوان داشت  یتوهم و خودپرست

بعد از اشغال شهر مهران لرزه  رانیحکومت ا

را احساس کرده و ناچار به خاطر  یسرنگون

سازمان دست به صلح  ینظام یها اتیعمل

 زده است!!!.

 

 گزارش 
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 کیبعد از قبول آتش بس در  یرجو

و  برد یسر مه ب شیها لیدر تحل یسرگردان

آن شده  یکه مدع یبه موارد که نیا یبه جا

 یبه خودکش میبود جواب پس بدهد تصم

و شکست  ینادان یگرفت و خواست که بها

نگون بختش بدهند  یرا اعضا شیها لیتحل

حمله  رانیخاطر با تمام وجود به ا نیبه هم

باور  از ابتدا قابل اتیعمل نی. البته ادکر ینظام

بود که منجر به شکست خواهد شد چرا که 

 یاه لیبه تحل ییفرار از پاسخگو یبرا یرجو

داشت تا هم  ازین اتیعمل نیخود به ا یآبک

 که نیرا به کشتن بدهد و هم ا یبتواند تعداد

زائده جنگ نبوده  یشود که ارتش و یمدع

 است.

بر  میوارد صحنه جنگ شد یعمل هم وقت در

 یبه خوب یجنگ یاساس مشاهدات و نبردها

 یحت میتوان یکه نم میدرک کن میتوانست یم

صالً ا یحاظ نظامچون به ل میبه کرمانشاه برس

محور  یرو یکه ارتش ستیقابل باور ن

آسفالته به  ابانیدر خ یو رانندگ یشرویپ

ر را سرنگون کرد اگ یو حکومت دهیرس تختیپا

 یلیبود به طبع ارتش مجهز عراق خ گونه نیا

از  یتوانست به تهران برسد ول یتر مودز

تا  داشت ازین اتیعمل نیبه ا یکه رجو ییآنجا

ر د شیها یو حقه باز یبکاریبتواند به فر

 عراق ادامه بدهد.

شود منظور ارتش  یصحبت از ارتش م یوقت

که سازمان  یارتش یاست ول کیکالس یها

 یزند ارتش یاز آن حرف م یرجو یستیترور

و دم بوده که نفراتش به جز تعداد  الی یب

افراد  هیبودند بق دهید یکه آموزش نظام یاندک

استفاده از سالح سبک را هم بلد نبودند  یحت

صحنه جنگ  هخاطر از اروپا ب نیو به هم

ئله مس نیشدند. البته در کنار ا یفرستاده م

 دهیکه نفرات تا آخر جنگ یموارد میشاهد بود

رف به قرارگاه اش یوقت یول دندیو نارنجک کش

ان و دنائت عنو یدر اوج پست یرجو میبازگشت

بودن  ریدرگ یلت عدم سرنگونداشت که ع

 تمام که نیبوده و ا یذهن افراد در زن و زندگ

 از ی. ولدیجنگ نگذاشت یالزم را برا یانرژ

در  یفرقه رجو یغاتیدستگاه تبل گریطرف د

کند  یعنوان م ادانهیش تیبه غا یاقدام

نشان  یادیدر جنگ رشادت ز یو یروهاین

ه ک یحکومت نیبه نقل از مسئول ایدادند و 

! ددنیجنگ یسازمان تا سر حد مرگ م یروهاین

بودن  ریدرگباور کرد؟  دیباالخره کدام را با

رشادت و  ای یذهن افراد در مورد زن و زندگ

… !!! 

وقت به  چیه ستیترور یکه رجو ییآنجا از

هره با چ زیباره ن نیپاسخگو نبوده، در ا یکس

نمود همه افراد بازگشته  یحق به جانب سع یا

 یکس گریرا شالق کش نموده تا د اتیاز عمل

 را نداشته باشد. یت پاسخ خواستن از وأجر

در  یبزرگ رجو یهر چقدر از خودکش اکنون

وان ت یم یبه خوب میریگ یفاصله م 91سال 

نقطه  دانیدروغ جاو اتیدرک کرد که عمل

در عراق بوده است. بعد  یرجو یعطف فروپاش

سازمان نتوانست در  گریشکست د نیاز ا

 یدست به اقدام نظام رانیمقابل حکومت ا

 هاشتعنوان د یطور مثال رجوه بزند ب یبزرگ

 یاز نقاط عطف ما فوت رهبر یکیبود که 

 یکه رجو میشاهد بود یاست ول رانیانقالب ا

خود را از درب  یت نکرد ارتش کاغذأجر یحت

 به کایدر زمان حمله آمر ایاشرف خارج کند و 
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صدام که قرار  یو سرنگون 7087عراق در سال 

 یلشکر کش رانیبود با تمام قوا به سمت ا

م باز ه یبود ول یرجو دیو دستور اک میبکن

ت دستور أجر یحت یکه رجو میشاهد بود

اش را هم نداشت  یحرکت دادن ارتش کاغذ

دست از پا  یدر اوج خفت و خوار تیو در نها

مه ه تیتر تن به خلع سالح داد و در نهاکوتاه

 یکه در مورد ترک اشرف م یسرخ یمرزها

فتاد و ا ییو به غلط کردم گو ردیگفت پس بگ

دند ش پورتید یکه به کشور آلبان میبودشاهد 

 یها جکیقجر و مل میو اگر اکنون مر

را  یرجو یدربارش باز هم شعار ارتش کاغذ

قط و ف ستین شیب یکنند دروغ ینشخوار م

و نگهداشتن افراد در  یبکاریقصدشان فر

 باشد. یم التیتشک

اسم  یبکاریفر یبرا ادیش یاکنون رجو البته

به  یخود را به کانون ها یارتش کاغذ

 یداده است و فکر م رییتغ یاصطالح شورش

 ایدست و  یشعار رو کیکند که با نوشتن 

قجر در تلفن همراه  مینشان دادن عکس مر

 را به ارمغان خواهد آورد. یو یالیخ یسرنگون

ر و گور به گو یادیش یبه جا یاست رجو بهتر

وغ در اتیشکست عمل یشدن ابتدا پاسخگو

از  شیباشد که باعث کشته شدن ب دانیجاو

 مجروح شد بدهد. نیاز ا شترینفر و ب 7522

 جکیقجر و مل میاکنون هر چقدر مر حال

 دانیدروغ جاو اتیدربارش در مورد عمل یها

 مهیب اتیعمل نیا که نیدروغ سر هم کنند و ا

ما  یبوده است ول یرجو ینامه ارتش کاغذ

 ینامه فروپاش مهیب اتیآن عملکه  میدان یم

در  یبود چون بعد شاهد تحوالت یفرقه رجو

 یفرقه برا ونکه اکن میسازمان و منطقه بود

وغ چه در دیبا یدر آلبان روین کینگهداشتن 

سر هم کند تا فرد را در مناسبتش  ییها

 نگهدارد.

دروغ  اتیگفت که عمل دیکالم با کی در

 ریو به ز یرجو یها لیشکست تحل دانیجاو

 یکه برا یاز تاج و تخت یشدن و دهیکش

بود حال هر چقدر فرقه  هخودش درست کرد

خواهد در بوق و کرنا  یم یرجو یستیترور

ما دم خروس  یول میشد روزیبکوبد که ما پ

و  اقرا با جدا شدن افراد در عر یو یدروغ ها

 یم رونیگونه ب نیکه ا میشاهد هست یآلبان

 زند.
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 چیه ستیترور یکه رجو ییآنجا از

 نیپاسخگو نبوده، در ا یوقت به کس

 یحق به جانب سع یبا چهره ا زیباره ن

را  اتینمود همه افراد بازگشته از عمل

ت أجر یکس گریشالق کش نموده تا د

 را نداشته باشد. یپاسخ خواستن از و
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 تیکه کارنامه جنا نیمنافق یستیترور سازمان

گناه آغشته  یب یرانیهزار ا71به خون  شیها

به  یکه حت نشان داد دیجد یاست، در اقدام

 یو آشپز یخدمتگزار فهیکه وظ شیاعضا

 کند. یسرانش را برعهده دارند هم رحم نم

هفته قبل  گزارش خبرنگار مهر، حدود دو به

از  یا هیدر اطالع کیبلژ یبود که دادستان

بر داد خ تبار یرانیا یکیزوج بلژ کی یریدستگ

ا داشتند ب میدو نفر تصم نیشد که ا یو مدع

ه روز ک نیساالنه منافق شیانفجار بمب، به هما

 یکیواقع در نزد لپنت،یدر شهر و رماه،یت 9شنبه 

 یقصد کنند! دادستانشد، سوء زاربرگ سیپار

. مهینس»و « . سریام»دو نفر را  نینام ا کیبلژ

 اعالم کرد.« ن

 یمیاز دوستان قد یکیهمان روزها  در

 یفرقه مقاله م نیا هیهاست عل که سال یسعدون

 یراب ییها ادداشتیو  ریبا انتشار تصاو سدینو

و نخ نما شده  فیکث یویمهر، پرده از سنار

 برداشت و عنوان کرد نیمسئوالن سازمان منافق

عال ف یاز اعضا یکیشده خود  ریکه فرد دستگ

 است.  ودهسازمان در اروپا ب

 یبه تازگ نیعضو سابق منافق نیا

مهر ارسال کرده  یبرا یدیمطلب جد

 شود: یکم و کاست منتشر م یکه ب

خود هم  یقبل یها ادداشتیکه در  طور همان

و  نیاشاره کردم، من از هواداران سابق مجاهد

 یها بودم که در سال یسعدون ریاز دوستان ام

 یسو از ماتیرفتارها و تصم یبرخ لیقبل، به دل

 یفرقه جدا شدم، اما ط نیگروه از ا یکادر رهبر

 ریمثل ام یها ارتباطاتم را با هواداران سال نیا

 حفظ کرده بودم.  ینسعدو

 

 خبر
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فانه سأفرقه به کار گرفتم، اما مت نیخورده ا بینجات هواداران فر یها تمام تالش خود را برا سال نیدر ا من

  مهم نشدم. نیموفق به ا ریخصوص امدر 

ز ا ریام یکرد تا دو دهه هوادارا یمدت با همه توان سع نیدر ا نیفرقه مجاهد د،یدانم چقدر مطلع هست ینم

کامل و  ستیترور کیرا  ری!! را پنهان کرده و امدهیکش رانیا یکه او به زعم خود برا یسازمان و زحمات

 کند. یمعرف رانیمور حکومت اأم

ت نشس کیکار را انجام داده، اما من که از نزد نیا یو چه هدف لیبه چه دل ریام ستیمن مشخص ن یبرا  

در فرانسه و آلمان برگزار  ی( جهت اقناع هواداران به خودسوزیالدی)نود می را که در دهه هفتاد شمس ییها

الن سازمان با روش ئوآن مس یو ط

 یجانیمختلف اعضا را چنان ه یها

ها  کردند که آن یم یو احساس

 یبه آتش زدن خودشان م یراض

ام، مشخص است که  دهیشدند د

 شمیابر یمانند مهد یحتماً افراد

 ،یخیو زهرا مر یمهوش سپهر ،یچ

ا داده بودند ت یمغز یرا شستشو ریام

کار را انجام  نی!! ارانینجات ا یبرا

 دهد.

من و امثال من که  یبرا نیهمچن  

اند  دهید کیگروه را از نزد اتیواقع

مشخص است که مسئوالن گروه 

در خصوص  ییفرار از پاسخگو یبرا

 یتو ح انیرانیا ریعلت کاهش چشمگ

 یبنکشاندن انتقاد هواداران م هیبه حاش نیو هم چن «لپنتیمراسم و»شرکت در  یها برا یاعراب و افغانستان

کار کرده  نیاست، مبادرت به ا انیرانیمنفور نزد تمام ا یمیکه رژ ،یارتباط شان با عربستان سعود لیبر دال

 اند. 

ا ب ت،یآن همه محافظ و جمع انیقصد داشته در م ریکنند که ام یادعا م نیمنافق د،یدان یکه م طور همان

 را ترور کند! یرجو میمر دیپانصد گرم اس
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 انیسازمان/مقر موسوم به زائر نیمسئول یدر محل پخت غذا نیدر جمع عناصر منافق «یسعدون ریام»

هست که  نیا یمن از رهبران سازمان رجو الؤس

در مقر به  ریاخ یها در سال یسعدون ریمگر ام

که مسئول پخت و پز و سرو  ان،یاصطالح زائر

 یسازمان م کیو کادر درجه  یرجو میمر یغذا

 باشد، مشغول نبوده است؟ 

قصد  ریاگر ام دیگو یم یمیهر عقل سل ن،یبنابرا

 یم یترور رهبران سازمان را داشت، به راحت

 انیو عبور از م دیپانصد گرم اس یتوانست به جا

از همان  ،یبازرس یها تیآن همه محافظ و گ

 یم دایهم فراوان پ« مقر اوور»که در  ییانورهایس

 ریو سا یرجو میشب مر کی یشود، در غذا

و همه را بکشد، بدون  زدیسازمان بر ادرک یاعضا

از خودش به جا گذارد و هرگز  ییکه رد پا آن

 شد. یمقصر هم شناخته نم

 یویدهد که سنار یاستدالل ساده نشان م نیهم

توسط سازمان  انیجهان یافکار عموم بیفر

به ترور  ریمتهم کردن امگروهک تروریستی 

در نشست  یو بمب گذار یرهبران سازمان رجو

ارزش  یو اساس و ب هیپا یها، چقدر ب آن ریاخ

 است.
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تا جدایی نهایی حبیب از فرقه رجوی از 

 تالش دست نخواهیم کشید

 

در دفتر انجمن  ی(فرقه رجودر عضو گرفتار ) یاهلل قاسم بیخانواده حب حضور

 نجات زنجان

 

سر  ( را پشتیقاسم هیخود مرحومه )بانو رق یداغ فقدان خواهر گرام راًیکه اخ یاهلل قاسم بیحب خانواده

جمن در دفتر ان یقاسم الیخانم ل شانیروح اله و خواهر گرام ی، آقابیگذاشته اند با حضور برادر بزرگ حب

 خواهر مرحوم خود به یوابستگ یگو از چگون جادیرا ا یگذارریثأو ت یاحساس ینجات استان زنجان، فضا

 ها گفتند. اهلل که در فراق برادر چشم از جهان فروبست سخن بیحب

با  یمورد بحت و گفتگو قرار گرفت و خانواده محترم قاسم یافراد فرقه در آلبان تیوضع نیآخر دارید نیا در

وقفه خود  یب یها از تالش یرجو یاز فرقه جهنم بیحب یینها ییاظهار داشتند: تا جدا یستادگیبر ا دیکأت

 .دیاهند کشدست نخو

 بیبرادرش حب میاحساسات و عواطف خود و خانواده اش را تقد یبا دل نوشته کوتاه انیدر پا یقاسم خانم

 نمود.

 

 خانواده
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 ست؟یگناه ما چ

 

 یپدر شکوه قاسم یمحمد قاسم یانجمن نجات با آقا یمیصم یگفتگو

 با سالم ! یقاسم یآقا

 .میکن یاز شما تشکر م دیما گذاشت اریوقتتان را در اخت که نیشما چطور است؟ از ا حال

 یسع میریبگ ادیوقت شما را ز میخواه ینم ستیشما خوب ن یجسم تیکه وضع ییاز آنجا یقاسم یآقا

 ما با شما کوتاه باشد. یگفتگو میکن یم

 کنم. یمن هم خدمت شما سالم دارم و از شما تشکر م –

 چند سال در فرقه است؟ یشکوه قاسمدختر شما  یقاسم یآقا

 است در فرقه است. سال 02به  کینزد

 شما ارسال کرده است؟ یبرا ینامه ا ایداشته و  یتا به حال با شما تماس

 است. دهیدست ما رسه از او ب یبا من و مادرش داشته و نه نامه ا ی! نه تماسریخ

 ؟دیکرد ینامه نگار یحقوق بشر یها با سازمان

 جواب به من ندادند. یها ارسال کردم ول آن ی! چند نامه برابله

 خانواده
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 ؟دیشناخت دار یزانیچه م ینسبت به فرقه رجو یقاسم یآقا 

نداشتم! با دنبال کردن اخبار مربوط به فرقه و خواندن  یاز فرقه رجو یاست که من شناخت نیامر ا تیواقع

 دایمل پاشراف کا یکند نسبت به فرقه رجو یکه در حق فرزندانمان م یبه ضد بشر بودن و ظلم هینشر

 همگان روشن شده است. یبرا یفرقه رجو تیکنم ماه یکردم و فکرم

 د؟یو سرانش دار یرجو یبرا یامیظالم و ضد بشر است، چه پ یرجو دییگو یشما م

ما را  ،یهست یرانیو ا رانی. تو دشمن ایهست نیزم یموجود رو نیپست تر  میبگو یخواهم به رجو یم

. فرزندان ما را به اسارت ی! نه فقط من بلکه هزاران هزار پدران و مادران را داغدار کردیداغدار کرد

که چگونه پدران و  دیآ یم ادمیحضور مادران و پدران در کنار پادگان اشرف به  ی. صحنه هایگرفت

د. کردن یها استقبال م از آن یفلز یایسنگ و اشبا  یکردند و سران رجو یمادران حنجره خود را پاره م

سفانه أمت یداشته باشند ول یسال با فرزندانشان مالقات نیخواستند بعد از چند یبود که م نیگناهشان ا

 .میندار یانتظار نیاز ا شتریب رانیها نداد. از دشمن مردم ا اجازه را به آن نیا یفرقه رجو

 ؟دیدختران شکوه بده یبرا دیدار یامیپ انیدر پا یقاسم  یآقا

قط ف ؟یکجا را گرفت ،یماند یهمه سال در فرقه رجو نیا میخواهم به دخترم شکوه بگو یجا م نیهم در

که  یریبا ما بگ یسال است به تو اجازه ندادند تماس نی. چندیگذاشت دارتیمن و مادرت را در حسرت د

مادر با  پدر و داریکه د اندکرده  بیتصو یقانون ایدن یدر کجا ای. در کدام کشور و یزنده ا میالاقل بدان

مر !؟ فقط عیبر یم شیرا پ یو چه کار یهست یمشغول چه کار ین در آلبانفرزند خود ممنوع است! اآل

تو را دوست دارم و . به هر حال من پدر تو هستم یدیکش یبه تباه رانیدشمنان مردم ا یخودت را برا

 آن روز. دیام به .یبه آغوش خانواده برگرد ترکنم هر چه زود یزو مسوزد و آر یو هم دلم به حالت م

 .میمزاحم اوقات شما شد دیبا تشکر از شما ببخش یقاسم یآقا

 .کنم یهم از شما تشکر م من
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 یبه آقا تیتسل

و  یمحمد آق آتابا

 خانواده محترم

 

 

ان مسئول انجمن نجات است ،یمحمد آق آتابا یهمسر آقا یگرام یکه ابو میکمال تأثر و تأسف باخبر شد با

 فوت نموده و بازماندگان خود را در ماتم و اندوه فرو برده است. رمترقبهیو غ یگلستان، به صورت ناگهان

آن مرحوم طلب  یبرا شان،یو خانواده محترم ا یمحمد آق آتابا یبه آقا تینجات ضمن عرض تسل انجمن

 آرزو دارد. لیبازماندگان صبر جم یموده و برامغفرت ن

 .دیبدان کیرا در غم خود شر ما

 
 

 یلیبه خانواده زاد اسماع النیانجمن نجات گ تیتسل امیپ

 

 خداست یسوه همه ب بازگشت

 ریعضو اس لیداود زاد اسماعساله مادر  15 زهرا راد مرد دهیس هیخانم کربالئلم أثر و تأکمال ت در 

طاقت  یچشم انتظار یخاصه غم وغصه  ابت،یو د یقلب یماریمتعاقب تحمل درد جانکاه ب یدر آلبان یرجو

را وداع  یرفانرا بشنود، دا شیکم صدا دست ایرا درآغوش بکشد  زشیکه عز آن یجگرگوشه اش، ب یفرسا

 وآرامش گرفت. وستیپ تیگفت و به ابد

ا ارتباط شان ب تر شیپ انیاز سال لیاسماع هوشنگ زاد یشان آقا یمغفوره به اتفاق همسر گرام مرحومه

 کردند. ینم غیدر یکوشش چیجگرگوشه شان ازه ییرها یوصل بود و از برا النیانجمن نجات گ

رنج سفر را تحمل نموده و  النیگ یشهرها و کهولت سن از اسالم طالش از یماریو بارها با وجود ب بارها

 در فرزندشان مشتاقانه یخاصه نوشتن درد دل برا یمجامع حقوق بشر یبرا یکسب خبر و نامه نگار یبرا

 تسلیت
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القات م منظوره بارها ب و بارها و افتندی یدفتر انجمن حضور م 

 هر نکینمودند ول امن سفر عراق نا بهبا دلبندشان  یحضور

با فرزندشان به خانه و کاشانه خود  داریبار ناکام و ناموفق از د

 گشتند. یبازم

 

مجرد اطالع ه ماه مبارک رمضان بود که ب ماه قبل در نیهم

 شانیمنزل ا در دارشانیمرحومه مغغوره به د میحال وخ از

 نیع در رود که مهربانانه و یخاطرم نم از گاه چیه شتافتم و

 :دیمن پرس حال ملتمسانه از

 ”م؟و ببوس میو ببو نمیرگم داود را ببم شود قبل از یم ایآ“

 تیزهرا راد مرد و عرض تسل دهیس ادیمادر چشم انتظار مرحومه زنده  بیبر روان پاک و ط انیپا یدرود ب با

( و یی) بابا لیهوشنگ زاد اسماع یخاصه همسر وفادارشان آقا ل،یاسماع به خانواده محترم راد مرد و زاد

 یآگاه و اریاراده و اخت یریکه با اندک تامل و بکارگ لیاسماع داود زاد یلبانآ در یرجو ریخطاب به عضو اس

وح فت روح پر یمنظور خشنود کردن آنان و شاده به خانواده ب وستنیضد خانواده و پ یاز شر رجو ییو رها

 زهرا راد مرد. دهیمادر مرحومه س

 

 

خانواده آقای غالم رضا تسلیت انجمن نجات استان مرکزی به 

 نوری
گفته  تایرا بدرود ح یزندگ یانجمن نجات استان مرکز نیاز فعال یکی یغالم رضا نور یآقا میخبر شد با

ر خانواده ها در کنا یدر عراق و در پادگان اشرف مستقر بود پا به پا یکه فرقه رجو یزمان ینور یاست. آقا

 فیمستقر بودند از او تعر اشرفکه در کنار پادگان  ییاده هاداشت. خانو یریچشم گ تیپادگان اشرف فعال

را  یشتریطول عمر ب ،ینور یبه خانواده آقا تیضمن عرض تسل یکردند. انجمن نجات استان مرکز یم

 شاد و مزارش پُر نور باد. ینور یکند. روح آقا یآرزو م شانیبازماندگان ا یبرا

 

 تسلیت
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 تالش بی ثمر مریم رجوی
 در هیاهوی ویلپنتمالک شراعی برای فراموشی مرگ  

دنبال تالش ه ب عیاعالم کرد که مالک شرا 79 رماهیدر اول ت یا هیاطالع یط یرجو فرقه

منطقه  روتول در اچهیدر خرداد در 97سه شنبه  خیتار از همرزمانش در یکینجات  یبرا

 ار یطرف یذهن هر ناظر ب هیاطالع نیمتن ا نچه در. آاست دهیبه شهادت رس یلبانآمانز 

 نیسطر ا سطر بود که در یمضحک هاتیتوج و بوهکرد تناقضات ان یخود مشغول مه ب

 خورد. یشده به چشم م یسرهم بند هیانیب

 

 یهفته بعد از مرگ مالک ط فرقه دو نیهم

عمق  اعالم کردند جسد مالک در گرید هیاطالع

 شده است. دایگودال پ کیرودخانه و در  یمتر 72

جدا شده  یحادثه تمام اعضا نیاز همان روز اول ا

مختلف  یبا مالک در مراکز و مقرها انیکه سال

 و یژگیو و یبوده و با خلق و خو یدر اشرف با و

فن شنا آشنا  خصوص دره ب و یجسم یمندتوان

 یمالک توسط سرکردکان فرقه رجوبودند در قتل 

 . نداشتند یگونه شک چیه

رز د رونیکه از داخل مقر اشرف سه به ب ییخبرها

روز قبل  02بود که مالک  نیاز ا یکرده حاک دایپ

 از یکرده بود ول ییاتفاق درخواست جدا نیاز ا

شدت با آن مخالفت ه طرف فرماندهان فرقه ب

 نیا یط گفته شد که مالک در یحت ،شده بود

شد و  یم ینگهدار زولهیمحل ا کی مدت در

 آلبانی
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وجه به ت مراقبت از او گمارده بودند. با یبرا ینفرات 

 رد لپنتیو یشب باز مهیبودن مراسم خ کینزد

( سرکردگان 0278 نیژو 02)91 رماهیت 9 خیتار

 بحران و نیخود از ا یخالص یفرقه برا نیا

اسم مر نیا آن بر انهیافشاگرا راتیثأاز ت یریجلوگ

 نیکردن ا یزده اقدام به سرهم بند شتاب

جسد کردند. جالب  شدن دایاعالم پ و هیاطالع

موارد مشابه با  در یرجو میکه مر نجاستیا

قهرمان اعالم کردن کشته شدگان حمالت 

از خلق  لیو تجل یبرتیاشرف و ل در یموشک

 شرکتکرد  یم یها سع حماسه از طرف آن

 در یدهد ول قرار ریثأتحت ت و جییکنندگان را ته

از  یمراسم اسم نیا امسال در شکارآتناقض  کی

 نیشده ا صادر هیاطالع در کهی حال مالک نبرد در

نجات  یکه برا یعنوان کسه فرقه از او ب

زده بود  یحماس یفداکار کیهمرزمش دست به 

 کرده بود.  ادی

 یانهاده و یاجتماع ای و یاسیس اناتیدر تمام جر

ضا از اع یکیصورت فوت  رسم است که در یدولت

ها  ا آنگفته و ب تیاو تسل کیبه وابستگان درجه 

 گریو د یرجو میمر یکنند ول یم یابراز همدرد

 به خانواده یامیپ نیکوچک تر شیها یهمپالگ

 خصوص مادر داغدارش ندادند. دره ب مالک و

ه فرق نیا یمناسبات اجتماع و یقاموس فرهنگ

 طرف ندارد و یگاهیجا نقش و چیخانواده ه اصوالً

 .دیآ یشمار نمه حساب ب

 یاهویه بشر تالش کرد در ضد یرجو میمر

 یشده از کمپ ها یورآجمع  انیپناهجو

 یمجان یاروپا و داوطلبان تورها یپناهندگ

 چیکه به گفته خودشان ه سیبه پار یمسافرت

از  یخاصه خرج فرقه نداشته اند با نیبا ا ییشناآ

 یچهره ها یاسیس تیحما و یسعود وخیش بیج

ود خ یشو نیبه ا ییکایمرآجنگ طلب  نام و بد

 یو مرگ مالک را به فراموش دهیرونق بخش

 مالک با خانواده داغدار که نیغافل از ا، بسپارد

ی، لبانآدولت  امستمر ب یها ینامه نگار

 داریب یاروپا و وجدان ها هیاتحاد، ملل یایساریکم

 پشت پرده یها تیواقع یدنبال افشاه ب یجهان

اسند. خانواده نش یمرگ مالک شب و روز نم

به جسد مالک و کالبد  یدسترس واهانخ عیشرا

 رمرگ مالک ب یها تین هستند تا واقعآ یشکاف

خانواده داغدار همچنان  نیا همگان روشن شود.

 یانلبآرا به خاک  خود یا لهیوس هره تالش دارند ب

مرگ  یبررس یبرا یپرونده ا نجاآرسانده و در 

 یلبانآکشور  ییحضور مقامات قضا مالک در

 انسان و حقوق بشر نیشک تمام فعال ی. بندیبگشا

احقاق  یکه برا ییها نآو  داریوجدان و ب با یها

 نآ ریمس نیا کنند در یها تالش م حقوق انسان

 کنند.  یم تیها را حما

ه به نسبت گذشت طیبداند شرا دیبا یرجو میمر

شب  مهیخ نیا یاهویو در پشت ه رکردهییتغ فاًیک

آن را  ینقش عروسک نخ یمضحک که و یباز

کند  یاز مکافات آن شانه خال دتوان یکرد نم یباز

 یلیشده مالک چون س ختهیناحق ره خون ب

 ها را از بن خواهد کند. یرجو انیخروشان بن
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برابر  0278 یجوال 02روز  ارانیدعوت انجمن  به

 نیشده از مجاهد جدا یاعضا 7091 رماهیت 9با 

، انهیفرقه گرا یها استیخلق در اعتراض به س

فرقه  خشونت طلبانه و نقض حقوق بشر در

و  انتیاعتراض به ادامه خ نیو همچن نیمجاهد

جنگ  یبرا نیسازمان مجاهد یرهبر یمزدور

گرد هم آمدند و در  سیپار شتله دانیطلبان در م

پرداختند.  یبه روشنگر یفرقه رجو تیمورد ماه

 میروز هم مر نیکه در هم دیمطلع هست حتماً 

 لپنتیدر و یالملل نیدر پناه جنگ طلبان ب یرجو

 ردترور و خشونت سخن گفت و  یدر رسا سیپار

سابق  یاعضا یاعتراض ونیآکس نیا هیحاش

 یمصطف یبا آقا ییگفتگو ،خلق نیمجاهد

در فرقه  ریاس) یمحمد هیسمپدر  یمحمد

صورت گرفته است که  ی(در آلبان نیمجاهد

 .دیکن یمالحظه م

 گفت: یمحمد یمصطف یآقا 

در هر  هیسم سال هاست که من و مادرِ …

عراق،  ،، اوورسوروازنجای، ایاعتراض ونیآکس

مان نجات فرزندان یبرا یبرتیاشرف، ل واریمقابل د

ه ب یها هم در آلبان آن طی. شرامیکن یشرکت م

به  یرجو یستیاست که فرقه ترور بیترت نیا

خواهد بگذارد که  یو نم ستین یوجه راض چیه

از  یلیفرقه جدا شود. من با خ نیک نفر هم از ای

 یدر آلبان نیاز فرقه مجاهد داًیکه جد ییبچه ها

 تالی، افراد در درون تشکمجدا شدند صحبت کرد

ثل م دیدیشن و وحشت دارند. حتماً ترس نیمجاهد

 آلبانی
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 ،کشتند یکه او را در رودخانه ا یمالک شراع یاقا 

( شدهست که هر کس )منتقد با تیذهن نیا

 و دآی یبال سرش م نیهم ،رونیبخواهد برود ب

ترس و  نیخواهد شد و ا یمثل مالک شراع

 .افراد النه کرده است نیوحشت در درون و وجود ا

تا چهل سال در اشرف و عراق  یحت ی، سستیب

 نیکرده اند و در ا یترس و وحشت زندگ نیبا ا

ها عادت شده است  آن یبرا ییفرقه بر اثر مغزشو

رنده ، مثل پستین نیجز ا یزیکنند چ یو تصور م

هم  یکه سال ها در قفس بوده است و وقت یا

 رونیهنوز وحشت دارد ب یکن یدرب قفس را باز م

 …و  دیایب
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 ونیدر هر آکس هیسم سال هاست که من و مادرِ

 واریعراق، مقابل د ،، اوورسوروازنجای، ایاعتراض

 ینجات فرزندانمان شرکت م یبرا یبرتیاشرف، ل

است  بیترت نیبه ا یها هم در آلبان آن طی. شرامیکن

 ستین یوجه راض چیبه ه یرجو یستیکه فرقه ترور

فرقه جدا  نیک نفر هم از ایخواهد بگذارد که  یو نم

 شود.
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انجمن نجات قای عادل کشمیری با اعضای دفتر آدیدار 

 خوزستان
 برادر یریعادل کشم یآقا

 یاز اعضا) یرینادر کشم

روز  ی(تحت اسارت فرقه رجو

در  07/۰/91مورخه  کشنبهی

دفتر انجمن نجات خوزستان 

حضور به هم رسانده و با 

 آن مالقات نمود. در یاعضا

 یاعضا دارید نیا یابتدا

 ییانجمن ضمن خوش آمد گو

 اخبار یریکشم یبه آقا

و  یآلبان تیوضع نیآخر

موفق به  داً یجد که ینفرات

فرقه شده اند را  نیاز ا ییجدا

 یریکشم یبه اطالع آقا

 طیکردند شرا دیکأرساندند و ت

است که  یبه گونه ا

 یسرکردگان فرقه برا

و  روین زشیاز ر یریجلوگ

 یها وهیاعضا به ش ییجدا

ل متوس یفشرده تر یکنترل

پخش  ها با شده اند. آن

منظور ه دروغ و ب یخبرها

 رد نیچن شتترس و وح جادیا

کنند که  یاذهان اعضا القا م

صورت خروج از مقر اشرف  در

 در یسرنوشت نامعلوم 0

مام ت یباشد. ول یانتطارشان م

ترفندها کارساز واقع نشده  نیا

 اب روهاین ییجدا ندهیموج فزا و

 .ادامه دارد شتریچه ب شتاب هر

 ضمن تشکر از یریکشم یاقا

انجمن  یاعضا حاتیتوض

 مانده ام که من واقعاً" :گفتند

توهم  رویبا کدام ن ها نیا

؟ را دارند رانینظام ا یسرنگون

مسن و  یتعداد انسان ها کی

درب و  یلحاظ جسمه ب

خواهند  یداغون چگونه م

ران س رند؟یدست بگه سالح ب

خواهند  یسازمان فقط م نیا

و  خوداعضا در جهت منافع  از

 میمر یکردن حساب مال رپُ

ن . مندیاستفاده نماءسو یرجو

هیچ ندارم که اعضا  یشک

 نیا به ماندن در عالقه ای

خاطر ه ب یسازمان ندارند ول

کر ف ییمخرب مغزشو راتیثأت

خارج از سازمان  کنند در یم

نخواهند داشت  یا ندهآی چیه

از  یاطالع گونه چیچون ه

 طیراش لیدله ب رونیب تیوضع

 "بسته داخل فرقه ندارند.

آرزو کرد که با  یریکشم یاقا

 چه زودتر تالش خانواده ها هر

اعضا فراهم  یآزاد طیشرا

 زیانجمن ن یشود.اعضا

 یاعضا ییرها یبرا متقابالً

 خصوصه تحت اسارت فرقه ب

 .دعا کردند شانیبرادر ا

 

 خانواده
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من شاهِد خودکشی زهرا نوری در سازمان 

 مجاهدین بودم
 

به  شیدر ادامه مصاحبه ها یتیفرشته هدا

فرقه در  ینمونه مهم و دردناک خودکش

 نیهمنشبا  رانیخلق ا نیمجاهدتروریستی 

 پردازد. یم بهار

به  شیها از صحبت یدر بخش فرشته

که  ی، خانم جوانیخانم زهرا نور یخودکش

و انقالب  التیتشک یدر اثر شدت فشارها

 پردازد. یزد م یدست به خودکش یرجو میمر

 .دهمی م یگواه زیمن ن شانیا یگفته ها به

 یمیمهربان و صم اریبس یانسان ینور زهرا

ا ر و قلب پاک همه او یمهربان لیدله بود و ب

 دوست داشتند.

ه از قرارگاه اشرف ب یبخش در ی* زهرا نور 

 که فائزه محبت کار "قرارگاه خواهران"نام 

م االسال یی)زجرکار( فرمانده آنجا بود و ژاله دا

قسمت ستاد و در  معاون ستاد آنجا بود، در

معترض  شهیهم یو .بود یرهبر یرده شورا

با هر  . اوشوخ طبع و مهربان بود یو خواهر

را نسبت به  راضشاعت یبرخورد و صحبت

 لیلد نیکرد و به ا یم انیب یرجو التیتشک

اه قرارگ یفرمانده دیشد یو دشمن نهیمورد ک

 اشرف بود.

و  یروح یها و شکنجه ها تیبه اذ زین من

هادت ش میمر التیتوسط تشک شانیا یجسم

 دهم. یم

 یخودکش بعد از یدگیبه عدم رس داًیشد من

 التیتوسط تشک یو در واقع کشتن زهرا نور

 ست:ا ادیمثال ها زم، نونظم میمر

 هژیوه زنان ب گرِ یکردن د یبه خودکش وادار

و مرجان  یموسو ی، مهریفتح عل نویم

 میمر التتشکی توسط …و ی)فائزه( اکبر

 قابل انکار است. ریغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارش
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 نیمحافظ از سازمان و نیمعاون از یقائم زهره

و مسئول ستاد داخله که در  یرجو کیدرجه 

 آن زمان مسئول من بود.

ها و  ییکایبه آمر یرجو میاز تسل )بعد 

ها و بعد  سازمان به آن یسالح ها لیتحو

 سرخ که بیصل ندهینما یازخروج لورن سوژ

از نقض حقوق بشر به قرارگاه  دیبازد یبرا

که در سالن  یاشرف آمده بود و در جلسه ا

ستاد داخله در قرارگاه اشرف برگزار  یغذاخور

کردم،  رابسازمان را بر سرش خ زیشد من م

بازگو خواهم  گرید یواقعه آن روز را در فرصت

از قرارگاه  ی(، بعد از رفتن لورن سوژ.کرد

ش صدا کرد و اتاق بهمرا  یاشرف، زهره قائم

را به من  یرجو امیپ یحضور فاطمه همدان در

 ام یتو آبرو یرباقریم زهرا“ داد و گفت:

برادران  یکه تو کرد ی، کاریرا برد

 “.نکردند

 :ادامه گفت در

 ”یریکه تو بم میا دهیخود بر یبرا ما“

 بهار نیهمنش گفت و شنود   از یبخش

درباره  یتیبا خانم فرشته هدا

 )از قسمت دوم( یزهرا نور یخودکش

ی به خاطرات دردناک گذشته فکر م یوقت

اد که بر ب یشده و عمر یبه روزگار سپر کنم،

 شومی م ریو دلگ رومی رفت، گرچه در خود م

 آورمی م اده یحافظ را هم ب بیاما ناگهان نه

 ”روزگار تلخ تر از زهر نیبگذرد ا“که: 

 .ستین یدیام نا یجا

نقطه آغاز  شود،ی آنجا که کامل م کسوف،

 یخود م تیغاه ب یاست و شب وقت یروشن

. شودی صبح م رسد

 یرجو میمر نِیکردن در سازمان مجاهد یخودکش

 نیازبهتر یکی: من شاهدِ یتیفرشته هدا ”

 یخودکش یدوستانم در قرارگاه اشرف برا

 بودم.

 د؟ی: شما شاهد بودالؤس

را  یفرشته : بله من شاهد بودم، من داستان 

 یکه مطمئنم جا میگو یم تانین برااآل

بار  نیاول ی. من برادیا دهینشن یگرید

از  یبار که نیخاطر اه کنم ب یصحبت م

 وجدان خودم بردارم.

خواهران دلسوز  از یکیآن موقع  ینور زهرا

، یاسیس یبا سابقه زندان یرهبر یشورا

 یانقالب ضد سلطنت بعد از انیزندان از شانیا

 بودند.

ه بود ب داده ریگ شانیبه ا التیتشک سفانهأمت

 لیدل نیبه ا .که داشت یخاص هیخاطر روح

نسبت به  یکه همواره حالت اعتراض

 کردند و به یموضوعات داشت، او را سوژه م

نگ ا او نشست ها به یگرفتند، تو یم رادیا او

ر د یم، کسویبگ نجایدر ا. زدند یم یاخالق
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ند که ک تصورباشد تا  دیسازمان با التیتشک

 یآنجا حت یها ! زنمیبود یما در چه حصار

ه خود رابط یاجازه نداشتند با خواهر بغل دست

 داشته باشند. مانهیصم

زدند  یم یها به او انگ اخالق نشست یتو

ه هم ستاد که چرا رابطه ات با فالن خواهر ک

 مانهیاز حد صم شیخودش بود، ب و هم کار

کرد که  دایقدر کش پ موضوع آن نیا ؟است

 شد. دهیکش کیبار یکار به جاها

هرا ز دمیرفتم د شگاهیبه آسا یروز وقت کی

 ؛دهیسرش کش یو پتو را رو دهیخواب ینور

شده،  طور نیشدم که چرا ا ریگی پ یوقت

او را در نشست )زنان  که مجدداً دمیفهم

 او و به هاول( سوژه کرد هیال یرهبر یشورا

 ند.ه افشار آورد

 یداشت که م یخون یماریب ینور زهرا

 نیارنام والفه ب ییصورت ثابت داروه ب ستیبا

ود که کرده ب دیکأت اریبس را مصرف کند، دکتر

خطر مرگ  شیقرص را قطع کند برا نیاگر ا

 یهمه و دکتر م ،موضوع را من نیدارد. ا

 نیکه اگر ا میدانست یرا م نیو ا میدانست

 است. یتمقرص را قطع کند مرگش ح

 ییفشارها لیدله ب او

 او نشست به یکه تو

 میآورده بودند تصم

گرفته بوده که قرصش 

 که نیا را قطع کند.

 میتصم میگو یم

گرفته بوده قطع کند 

است که  لیدل نیبه ا

و  دنیاز خوردن، آشام

 یخوددار زیهمه چ

م که او ویتوانم بگ ین مکرده بود. اآل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             اعتصاب کرده بود، اعتصاب غذا و دارو.

برده بودند دکترها  مارستانیرا به ب او یوقت

متوجه شده بودند که دارو قطع شده است. من 

کردند مطلع  مارستانیب یکه تو یاز اقدامات

 ود.شده ب رید یلیدانم که خ یم یول ستمین

با  ،را اعالم کردند فوت او یاز مدت کوتاه بعد

 یشوراعضو  یزهرا نور که نیتوجه به ا

 شیبرا یمراسم خاص چیه یول بود یرهبر

 یغیتبل یبرخالف کارها یبرگزار نشد. حت

بعد ازفوتش به  یها هیاطالع یسازمان تو

 اریبس نشیتوجه نشد و مراسم تدف او سوابق

 بود که یجنگ از یحاک ها نیهمه ا ،مختصر بود

 دینتوای م شما .وجود داشت التیاو و تشک نیب

 لیدل هها ب نیاز ا یلیکه خ دیداشته باش نیقی

رده به زهرا آو التیبود که تشک ییفشارها نیهم

 بود.

 فرشته یصحبت ها از نوار ادهیو پ میتنظ

                                      یتیهدا

 یرباقریزهرا سادات م
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در رسانه  یدر چند روز گذشته پوشش گسترده ا هیفرقه در ترک کیرهبر  یریدستگ خبر   

کند و آن ها را  یم یو مد روز سخنران بایز یزنان یفرقه که در احاطه  نیها داشت. رهبر ا

 یرسانه ها یبرا یزیخواند، موضوع جالب توجه و بحث برانگ یم "شیبچه گربه ها"

 هیرکت یخانواده ها یست نه تنها برا یخبر هشدار نیا تشارست که ان یهیبود. بد یخبر

 نیفرقه ها همواره و همه جا در کم دیتهد رایجوامع، ز یخانواده ها در همه  یبلکه برا یا

 افراد جامعه است.

اش را مصور کرده است،  یریدستگ یعدنان اوکتار که گزارش ها یها و عکس ها لمیف

 انیعر مهین یو لباس ها ادیز شیبا آرا یزنان انیزرق و برق و در م پر یاو را در مکان ها

 هستند. یرسد که مسحور و یرقصند و به نظر م یکه اطرافش م یدهد؛ زنان ینشان م

 یا ژهیخبرها هشدار و نیرسد که ا ینظر م به

 ینسج یکه از سوءاستفاده ها یکسان یاست برا

 التینقض حقوق بشر در تشک طیو شرا

( آگاه هستند. یرجو یخلق )فرقه  نیمجاهد

 میشود که بدان یم شتریب یها وقت ینگران

 یها تیو آزار و اذ یرجو یفرقه  انیقربان

شده است به  که به آن ها وارد یو روان یجسم

ت، اس افتهیبازتاب  ریفراگ یندرت در رسانه ها

همواره تالش  یفرقه رجو التیچرا که تشک

نقاب  ریخود را ز یواقع یکرده است که چهره 

 پنهان کند. سمینیو فم یدمکراس

ه است ک یونیزیتلو یچهره  کیاوکتار  عدنان

 غیفرقه اش را تبل شیها و برنامه ها یبا سخنران

در شهر استانبول  شیالیدر و یکند. و یم

 یاو را به اتهام ها هیترک سیشد. پل ریدستگ

کاران،  تیجنا یدسته  لیگوناگون از جمله تشک

از جوانان و کودکان، آزار و  یسوء استفاده جنس

پول ، رشوه، ییزنان، کودک ربا یسجن تیاذ

 یاستفاده از احساسات مذهبءو سو ییشو

ه به ک یاتهامات کرده است. ری، دستگروانشیپ

ت به اس هیشب اریعدنان اکتار وارد شده است بس

 یرهبران فرقه ها گریکه تاکنون به د یاتهامات

دارد  یا ژهیمخرب وارد شده است و شباهت و

ه رهبر مفقود شد یکه به مسعود رجو یبه اتهامات

 یخلق وارد است اما مسعود رجو نیمجاهد

 یانونق گردیاتهاماتش تحت پ نیا لیهرگز به دل

 قرار نگرفت. 

هفت سال پس از  یعنی 0272البته در سال  یو

تل و و ق یستیاقدامات ترور یشدنش برا دیناپد

غارت مردم عراق توسط دولت عراق تحت 

به  با توجه ن،یقرار گرفت. همچن یقانون گردیپ

که پس از به راه انداختن جنگ مسلحانه و  نیا

ه و ب ختی، از کشور گررانیمردم ا هیکشتار عل

هم  رانیا یتیامن یروهایآغوش صدام پناه برد، ن

د. در کنن دایوقت نتوانستند به او دست پ چیه

 یعنی ،یرجو میفرانسه مر سیپل زین 0220سال 

 و ییرا به جرم پولشو یهمسر سوم مسعود رجو

کرد،  ریدستگ یستیترور یها تیفعال یااقدام بر
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 یومسعود رج م،یمر یریبالفاصله پس از دستگ

. دیاو را ند یشد و از آن پس کس دیناپد

ا فرقه ر روانیپ یموج خودسوز میمر یریدستگ

 تالیتشک نیا یفرقه ا تیداشت و ماه یدر پ

 یرا در اروپا آشکار کرد اما همه آن صحنه ها

ه ب یرجو میدلخراش باعث نشد که مسعود و مر

مخرب  یتیشخص شیک کیعنوان رهبران 

 رند.یقرار بگ یقانون گردیتحت پ

چه مرده و چه  یبه هر حال، اکنون مسعود رجو

 یاز اعضا یادیشمار ز تیزنده باشد، مورد شکا

اش است. موارد نقض  یتیشخص شیسابق ک

رخ داده است  یرجو یکه در فرقه  یحقوق بشر

 یاست، از سوءاستفاده  یعیوس فیشامل ط

 یلداخ یگرفته تا شکنجه و قتل اعضا یجنس

در گزارش  اردمو نیاز ا ییفرقه. بخش ها

ر د "خروج ممنوع"حقوق بشر با عنوان  دبانید

منتشر شد اما باعث نشد که رهبران  0225سال 

. رندیقرار بگ یقانون گردیخلق تحت پ نیمجاهد

تر از نقض  عیفج یجود، گزارش هاو نیبا ا

بعد  یخلق در سال ها نیمجاهد یحقوق اعضا

که  یشده است و به تعداد شاهدان شتریهر روز ب

 هیعل یالملل نیب یهستند در دادگاه ها حاضر

شهادت بدهند افزوده شده  یسران فرقه رجو

 است.

ها درباره  یافشاگر نیاز مهم تر یکی دیشا

او  انجام شد. یتوسط بتول سلطان یمسعود رجو

 یها هیال نیتر یرا از درون یشجاعانه مسائل

 خودش یفاش کرد که به گفته  یرجو یفرقه 

 "دشوار اریبس" شیآن ها برا یادآوریهنوز هم 

 است.

 "ییرقص رها"حرف زد که  یاز مراسم یسلطان

 یرهبر ینام داشت و در آن زنان عضو شورا

 یشدند که در مقابل مسعود رجو یم قیتشو

 به عنوان یرجو میشوند و برقصند و مر انیعر

زنان را  ”ییرقص رها“مراسم  یبرگزار کننده 

 کرده است. یکار م نیوادار به ا

سران فرقه داشتن روابط  یسلطان یگفته  به

دادند و  یجلوه م یمقدس را امر یبا رجو یجنس

ده کر یم هیقران توج اتیآن را با آ یمسعود رجو

 گریبعدها به همراه چند تن د یاست. بتول سلطان

از زنان جدا شده از فرقه در پارلمان اروپا شهادت 

 تیاز جنا یمیابراه نیجلسه نسر نیداد. در ا

آوردن رحم  رونیدر فرقه گفت و آن ب یگرید

 بود.  یزنان عضو فرقه رجو

نفره از زنان هم رزم  صد ستیل کیآن ها 

 یپارلمان اروپا ارائه دادند که همگسابقشان به 

آوردن رحم قرار گرفته  رونیب یتحت عمل جراح

تقد مع یرباقریجدا شده، زهرا م گریبودند. عضو د

 یرهبر یشورا زنانآوردن رحم  رونیاست که ب

 یاست که زنان پس از رابطه با رجو نیا یبرا

 یواز س یبتول سلطان یها شهادت باردار نشوند.

 شود.  یم دییتأ زیه از فرقه نمردان جدا شد

ود مسع ینژاد، مترجم شخص نیحس یقربان عل

علناً " :سدینو یبوک خود م سیدر ف یرجو

 بطالق و بند  یعنی الفبه ما گفت بند  یرجو

 دیزنانتان را با یهمه  یعنی تیمحرم یعنی

ذهنشان  در دیو همه با دیبدان یرهبر سینوام

ر ن زنم با براداآل ندیخوابند بگو یها که م شب

را به شخص من گفتند. به  نی. ادهیمسعود خواب

را از  دتیکه زن شه نیا یمن گفتند تو برا

او را در ذهنت در بستر  دیبا یکن رونیذهنت ب

 یبه فارس دمی. واهلل اشتباه نشنینیبرادر مسعود بب

 "هم گفتند.
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 همسر — یچ شمیابر یمهد یجمله ها ناً یع او

 یکه او را طالق داد تا با مسعود رجو ممری سابق

زنان شما پا جا " کند: می بازگو را –ازدواج کند

همان گونه  یعنیگذاشته اند.  میخواهر مر یپا

از من طالق گرفت با برادر  میکه خواهر مر

مسعود ازدواج کرد زنان شما هم از شما طالق 

ن با برادر مسعود ازدواج کرده اند و اآل هگرفت

برادر مسعود هستند.  سینان و نوامهمه شان ز

ه ب یعنی یکن یبه زن سابقت نگاه م یوقت

 ".یناموس برادر مسعود چشم دار

 یطانکه بتول سل ینژاد در پاسخ به کسان نیحس

دانند و شهادت  یم یاسالم یرا عامل جمهور

ن م" :دیگو یکنند، م یم یرا دروغ تلق یو یها

ندارم  یبتول سلطان یبا حرف ها یاصالً کار

که  نیخارج از اوست. قبل از ا میسندها یول

با  یورج یبرود و همخوابگ رونیب یبتول سلطان

را افشا کند من خودم در  یرهبر یزنان شورا

با زنان و درآوردن  یازدواج رجو التیداخل تشک

مسعود را از دوست و  یجلو شانیها یروسر

 یاز زنان شورا یکیهمکارم، شوهر سابق 

نقل  نهایکه به شوهر سابقش مخف دمیشن یرهبر

 کرده بود. 

 یاز زنان عضو دفتر مسعود رجو یکی نیهمچن

عضو دفترش که همه شان زن بودند(  ازدهی)از 

من بود و من به دستور  یکه شاگرد زبان عرب

 کردم به شخص یم یعرب سیتدر شیبرا یرجو

دفترش سکس  یبا ما اعضا یمن گفت که رجو

. آن زن از سازمان جدا شد کندی م یدسته جمع

از اشرف فرار کرد و به خارج  89در سال  یعنی

 "آمد.

ا عدنان ب سهیدر مقا م،ینیب ی، چنانچه منیبنابرا

بارز است،  یمسعود رجو یاوکتار آن چه درباره 

اوست. عدنان اوکتار  یکار بیعدم صداقت و فر

و  یکه از اسالم سنت یدست کم در ملغمه ا

ساخته است،  یا هیترکمدرن  سمیسکوالر

خود را دارد  یخصوص ونیزیصادق است. او تلو

 مهیبا زنان ن شیرقص ها بیمراسم عج"و 

به گزارش  "دهد. یم شیبرهنه را در آن جا نما

و را ا یاز ترک ها برنامه ها یاری، بسمیتا هینشر

 یمذهب یاز چهره ها یدانند و برخ یمضحک م

  دانند. یم یاو را دچار عدم تعادل روان

 میو البته همسر و همدستش مر یرجو مسعود

از عدنان  شتریتوانند اگر نه ب یهم م یرجو

اوکتار دست کم به اندازه او مضحک و نامتعادل 

ارتر ک بیفر اریبه نظر برسند. اما قطعاً آن ها بس

باهوش تر از اوکتار هستند چرا که همه  دیو شا

 یشان را دست کم برا ینیرزمیز یها تیجنا

 فرقه شان طینگه داشتند و مح یمخفسه دهه 

 یمل یخلق و شورا نینام مجاهد ریرا چنان ز

 تشاناینگه داشتند که کمتر جنا یمقاومت منزو

 درز کرد. رونیبه ب

 اریبه اتهامات بس دیبا یرجو میو مر مسعود

ر از او، بدت اریمشابه به عدنان اوکتار و بلکه بس

اگر ظاهر  یوند حتمحاکمه کشانده ش زیبه م

. را نشان بدهد نیاز ا ریغ یزیچ التشانیتشک

، دهی، رنگ پریرجو یبله، زنان عضو فرقه 

 یاحو جر شیخسته، فرسوده و شکسته، بدون آرا

به آن ها  یتیاما نگاه و رفتار جنس هستند ییبایز

 یهزاران سال قربان ییچنان بوده است که گو

 ها بوده اند. یرجو وغی ریمدرن ز یبرده دار
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 است« بولتون»سازمان مجاهدین دست       
 یروزها نیسال از بهتر 00( نیخلق )مجاهد نیسابق سازمان مجاهد یاز اعضا« خدابنده میابراه»

فرقه جدا شد و از آن  نیاز ا یا حادثه یط 7080در سال  یگروه گذرانده است. و نیرا در ا اشی جوان

 .کندی م انیگروه را ب نیحضورش در ا اتیمختلف، تجرب ینارهایسم ودر گفتگوها  پس تاکنون،

 نند،کی م ادی «دانیفروغ جاو»از آن به عنوان  نیمرصاد که مجاهد نیغرورآفر اتیمناسبت سالروز عمل به

 .میبه سراغ خدابنده رفت

 

ت به دهه شص یسازمان در ترورها نی، نقش انیگروه مجاهد التیاز تشک یگفتگو نکات جالب نیدر ا یو

سال  وریشهر 8در  یریو انفجار دفتر نخست وز رماهیت 1در  یاسالم یخصوص انفجار دفتر حزب جمهور

 در خرداد یماسال یحرم حضرت امام و مجلس شورا یستیدر حوادث ترور نیمجاهد یرد پا نیو همچن 92

 .کند یم انیبرا ماه سال گذشته 

گروهک تروریستی  شیچند ماه پ شیگفتگو با اشاره به هما نیا یدر ابتدا خدابنده

 یخلق ندارد، همانطور که ربط نیبه مجاهد یربط هاشیهما نیا گفت: سیدر پارخلق  نیمجاهد

مانند  ها ییگردهما نین شعار ااست. اآل دیپروژه کاخ سف ییها شیهما نیبه فرانسه هم ندارد. چن

 رییو تغ اه میتحر دیکالم، تشد کیبود، در  یگریبود و به مناسبت د شیپ هکه چند ما یقبل ییِ گردهما

 است. میرژ

 سیاسی 

 خبرگزاری مهر 
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است؛  نیهم کایآمر یخلق برا نیسازمان مجاهد تِ یخاص اینک کرد: حیباره تصر نیدر هم یو 

 یونیژه صهپرو نیاست. نام ا رانیملت ا هیعل ها میتحر دیاست که مدافع تشد ونیسیسازمان، تنها گروهِ اپوز

ا پول آن ر دهد، یانجام م سمیونیآن را صه غاتیاند چون تبل گذاشته «لپنتیو» شیرا هم هما یوهاب

 .دهدی م دیدهند، خطش را هم کاخ سف یم های وهاب

داشت  سیبه پار انهیمخف ی، سفر58در سال  یعنیقبل از آغاز جنگ،  یمسعود رجو کرد: دیکأت خدابنده

ما با عراق در سنگر مجزا  گفتندی ها به عراق وصل شد. سران سازمان م یو در فرانسه با وساطت فرانسو

 دییو بگو دیرا ببر نیا ینظام ای. شما نزد هر دولت میدار یمرزبند یاسالم یچون با جمهور میجنگی م

 دیوگی م ست؟یچ اشی زده، معن یحرف نیچن ییروین کیاست،  یکشور در حال جنگ است، تجاوزِ خارج

ت خواهد در جنگ شرک ینم یعنیچه؟!  یعنیرا جدا کرد؟ سنگر مستقل  یرفت جبهه و سنگر شود یم ایآ

 .دیدر جنگ و دفاع شرکت نکن کندی م قیدارد تشو یعنیکند؛ 

 یو جمع یاهلل بهشت تیکه به شهادت آ 61سال  رماهیبا اشاره به انفجار روز هفتم ت یو

من منچستر بودم و از  92سال  ریت 1روز  منجر شد گفت: یاسالم یحزب جمهور یاز اعضا

ها هم  اند، پنجره را بسته یدرب کنسولگر دمیکه د کردمی در منچستر عبور م رانیا یکنسولگر یجلو

و  یهشتب اهلل تیشهادت آ لینوشته به دل دمیاند. رفتم جلو د ک بنرِ بزرگ هم نصب کردهیبسته است؛ 

 دانست یو نم شناختی که مرا م یانجمن اسالم یاز بچه ها یکیعزادار و بسته است.  یکنسولگر ارانشی

 ای کایمشخص است کار آمر»گفتم:  ست؟یبه نظر تو کار ک دیام از من پرس جدا شده یکه از انجمن اسالم

کار را  نیخلق ا نیکه مجاهد کردی در ذهن من خطور نم یا ذره یعنی« انقالب ها و ضد طلب سلطنت

اشت؛ به د یالملل نیمشکل ب که نیا لینه به دل رفت؛یپذی آن را نم تیکرده باشند. سازمان هم مسئول

 کار آماده نشده بود. نیا یداخل سازمان، اعضا و هوادارها برا یهنوز فضا که نیا لیدل

 یستیترور ستیخلق را وارد ل نینام سازمان مجاهد کایسال بعد، آمر 75: حدود کرد حیتصر خدابنده

 یکوچک یها و نشست میرفتی بود. در آن زمان به عراق م ختهیبه هم ر اریدر عراق بود و بس یکرد. رجو

نفر  12، 92 دود. در آن نشست که فکر کنم حمیشدی م هیکارِ خارج توج یو برا میاشتد یبا مسعود رجو

 تسیبه دولت اصالحات بدهد! و راه گفتمان را باز کند، ما را وارد ل یحال کیآمده  کایآمر»بودند، گفت: 

و مدام در  میرا به وجود آورد وریشهر 8 ای ریت 1کرده است؛ چرا آن زمان که ما  یما را قربان یعنیکرده؛ 

 یعملِ نظام چیسال است ما ه 72ن اآل ست؟یترور فتبه ما نگ کایآمر م،یکشتی و م میکرد یترور م رانیا

گفت،  یم قبالً  یرجو یعنی« است یغیژستِ تبل کی نیپس ا ست؟یترور دیگو یاما به ما م میا انجام نداده

 بود. کایآمر دأییمورد ت دیگوین مبود اما اآل ییکایضد آمر یعمل نیا

 ی( با سفارت شورونیمجاهد یها ی)از نفوذ یبا اشاره به ارتباط محمدرضا سعادت یو

 یرا به سفارت شورو یسازمان نفرات ،یسه روز پس از انقالب اسالم یعنی 51بهمن سال  05 سابق گفت:

اطرات در خ ها نیـ ا میدار ازیانقالب، به سالح ن یگفت ما برا یفرستاد؛ سازمان با مراجعه به سفارت شورو

در  58 بهشتیارد 9 یکه محمدرضا سعادت رانیدر ا یکاردارِ دوم سفارت شورو «نیچکیکوز ریمیوالد»

د، شاه هم ش روزیانقالب شما که پ می( گفتیما به او )سعادت دیگوی شد آمده است. م ریدستگ یبا و دارید
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تند! هس ییکای( همه آمرردندکه انقالب ک یها )کسان انقالب نبود! آن که نیاو گفت نه اکه رفت؛ بعد  

ا در ارتش م ندیگوی به او م های که شورو دیبه ما کمک کن دیو شما با میما انجام بده دیرا با یانقالبِ اصل

او چگونه لو رفته است؟ سازمان آن زمان  میبدان میخواه یلو رفت؛ ما م ینفوذ نیکه ا میداشت یشاه نفوذ

 ی( دادند و به جایمور شوروأاو )م لیو تحو دهیرا دزد یدادستان درداشت، پرونده طرف  ینفوذ یدر دادستان

شد. خود  ریدستگ یگرفتند که آنجا موضوع لو رفت و سعادت ینظام زاتیشب و تجه نیدورب یسر کیآن، 

 را لو داده است.ما  کایسازمان ادعا کرد سفارت آمر

 یکه م ییها در صحبت یرجو سازمان گفت: یبرا ریت 7انفجار  هیبا اشاره به توج خدابنده

که راجع به آن فکر کردم و مطالعه  بعداً  شدمی ها را متوجه نم صحبت روشنی به زمان آن من البته – کرد

حال و  انینظام و سازمان اگر بخواهد م ندهیآ یگفت، امام، حالِ نظام است و بهشت یم - دمیکردم فهم

 یاسالم یمعتقد بود، اگر جمهور یعنی کند یرا انتخاب م ندهیآ زدن انتخاب کند، قطعاً یرا برا یکی نده،یآ

 یرجو لیحلت نیخواهد بود. ا ندهیآ یکند و گرنه ب دایتداوم پ تواندی م یخواستار تداوم است، فقط با بهشت

 یم شهیکه هم دیکردی مشاهده م د،یکردی سازمان دقت م اتیبه ادب یها هم وقتها بود. بعد در نشست

آن  یدینفر کل گفتی شهرام بود که م یهمان تز تق ،یتصور رجو یعنی« شد ندهیآی نظام ب: »گفتند

 .دانستندی هم م ها ییکایرا آمر نیاست و ا یبهشت ان،یجر

 کی الؤس نیا برد؟ یم یپنهان باشد چه منافع که نیاز ا یرجو پرسندی م های بعض کرد: دیکأت یو

نباشد. بعد از سقوط  ایدارد که پنهان باشد  یاریاز خودش اخت یرجو ایاست که گو نیاشکال دارد و آن ا

هم به  یرجو م،هم سقوط کرد چون سرنوشتش را به صدام گِره زده بود. بعد از اعدام صدا یصدام، رجو

اعدام شد. مسعود به اراده و انتخاب خودش کنار گذاشته نشده بلکه  یاسیو س یاجتماع ،یالملل نیلحاظ ب

 یرجو میسازمان، داخل اروپاست و رهبر آن، مر نیساختند و ا یاو را کنار گذاشتند. اکنون آمدند سازمان

 هِ مخالفگرو کیاکنون سازمان به  م؛یارند یبا سابقه سازمان هم کار گرید ندیگوی م ها یاست؛ غرب

به لحاظ  و یالملل نیرا به لحاظ ب یشده است. مسعود رجو لیتبد د،یگو یرا م دیکه حرف کاخ سف یرانیا

 کند. ینم یخاک، تفاوت ریز ایخاک است  یسرش رو که نیکُشتند و ا یو اجتماع یاسیس

قرار  کایآمر اری. سازمان خودش را در اختخوردی سازمان به درد غرب مدر حال حاضر   گفت: خدابنده

 یستیالیضد امپر یها زهی. با انگکندی و انجام دهند، تکرار م ندیها بگو که آن یهر کار ای یداده و هر حرف

 داعش است؛ کشور یِ مال یحام نیک اند. مکشده نیک عمله مک اینکرا مانند من جذب کرده اما  ییاعضا

 ها یشده و داعش دایسر و کله سازمان پ حالداعش از غرب بوده است و  یسالح برا تِیمحل ترانز یآلبان

حاکم  نجایا کایآمر نیاست! قوان دهیرا خر نجایا کایآمر ند،یگوی آنجا م ی. اهالبرندی م یرا هم دارند به آلبان

 حاکم است. کایاما قدرت آمر ستین

 یحرم امام و مجلس شورا یستیدر حوادث ترور نیبا اشاره به نقش سازمان مجاهد یو

 یرای)ره( انجام داد، بس که داعش سال گذشته در مجلس و حرم امام یستیدر کار ترور گفت: یاسالم

ه نبود ریپذ خلق امکان نیبا مجاهد یو همکار ییها، بدون راهنما نوع آمدن و نفوذ کردن نیا ندیگو یم

 یز سوا انجام دهند، قطعاً  یکار نیچن ندیایب باره کی ده،یتهران نرسبه  شانیوقت پا چیکه ه یاست؛ افراد
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 یا ترور دانشمندان هسته هیقرار داده شده بود. در قض ارشانیشده و امکانات الزم در اخت هیسازمان توج 

 یراها را ب استفاده نیا ازمانس« نقش داشتند. هیقض نیافراد سازمان در ا»گفت: « هرش موریس» هم بعداً

 غرب دارد.

با حضرت امام )ره( اظهار  51سازمان در سال  یدو تن از اعضا داریدرباره د خدابنده

در نجف خدمت امام فرستاد.  52را سال  یجذب انجام داد، افراد یکه سازمان برا یاقدام نیاول داشت:

 ،یانرفسنج یهاشم اهلل تیآ ،یمنتظر اهلل تیآ ،یطالقان اهلل تیآ انی، از آقا۰1در سال  نیبار قبل از ا کی

ازمان را س شان،یها از امام خواسته بودند تا ا گرفته بودند و همه آن هیدأییعرفات ت اسریو  یالنیم اهلل تیآ

 ی( مییدعا حمودم دی)سیی دعا ی. بعد آقادییرا بگو تانیها حرف دینیبنش دییایکنند. امام گفتند ب دأییت

د خواند؛ امام هم به من گفتند بلن شدی هم نم نکیعبود که با  زیقدر ر را آوردند، آن شانیها کتاب: »دیگو

 نندیماه وقت گذاشتند تا بب کیها را خواندم، امام  من بخوان، من هم بلند بلند کتاب یرا برا ها نیبلند ا

ه مبارزه مسلحان کردند و گفتند، اوالً فیجمله تعر کیرا با  ها نیامام ا هیآخر قض ند،یگو یچه م ها نیا

« تعبد» که نیقبل از ا ،یحاال در مورد اعتقاد و اسالم تان، شما به لحاظ اسالم رسد،ی نم ییشما که به جا

 .«دیدار« تمسک» د،یداشته باش

 یری)دستگ وریقبل از ضربه شهر یمسعود رجو با ساواک گفت: یبا اشاره به ارتباط رجو یو

شد و در اسناد ساواک  ریماه دستگ در مرداد یعنی( 52سال  ماه وریخلق در شهر نیمجاهدسران سازمان 

ته کرده و گف فیاو درخواست تخف یبرا ،یساواک در حکم رجو سیرئ یریهم موجود است که سپهبد نص

 یگریو عده د یمسعود رجو ن،یرا او باعث شده است! پس از ا انگذارانیبن یریدستگ یکرده و حت یکارهم

اظم کرده بود. ک یالملل نیب یهاتیفعال یاو اجرا نشد؛ رجو یحکم اعدام گرفتند، حکم همه اجرا شد اما برا

 شهیهم یعنی کردی م کارحال با ساواک  نیبود، در ع سیسوئ ایدر فرانسه  رانیا ریبرادرش سف ،یرجو

 یشد، رجو هیقض نیوارد ا یداد، وقت یدر آن کشور به ساواک گزارش م انیدانشجو یها تیراجع به فعال

 یالماس یسفانه جمهورأمنتشر شد؛ مت ها نیاسناد ا با ساواک کرد تا اعدام نشود و بعداً یرا وادار به همکار

 در آن ماجرا اعدام نشد! یخره رجواسناد را منتشر کند. باأل نیکند که ا یمسائل، چندان کار نم نیا یرو

الً دولت فرانسه ک ترورها توسط سازمان در فرانسه گفت: یبا اشاره به سازمانده خدابنده

هم جزء  یفرانسو کی یاست که حت نیا تشیهم واقع «لپنتیو»نداشت؛ در  نیاز مجاهد یدلِ خوش

انسه را به فر ییها شیهما نیچن «ایس»نبود اما به قول برادرم،  ها دهنده امیپ ای های جزء حام ایسخنرانان 

 گریاروپا رفت، د تیمورأبه م یبود که وقت یو در دفتر و یمسعود رجو کیبرادرم، نزد. کندی م لیتحم

 تیامن سیبار پل کی. کند یم یزیر از فرانسه برنامه یترورها را رجو دانستندی برنگشت و جدا شد. همه م

خانه بزرگ و خانه بود،  نیخط تلفن در ا 702شد.  یا گرفت که رسانه  سیرا در پار یا فرانسه، خانه

ط تلفن خ کیکرده بودند و در هر کدام،  لیتبد یمتر کی یها به اتاق شنیبود که آن را با پارت یای میقد

 آن یرابود؛ بعد ب رازیمسئول ش یکیمسئول اصفهان بود،  یکیداشتند.  یوجود داشت، بعد آنجا سازمانده

ا بَست و خانه ر نیفرانسه ا سیکه پل کردندی ترورها را دنبال م نیتلفن ا قیطر ازداشتند و  یها سازمانده
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 یم یرا سازمانده رانیا یها دارند از داخل فرانسه ترورها سازمان هم ضربه خورد و واقعاً کشف شد که آن 

 .کنند

ه وابسته ب انیدرباره طرح شورش زندانخلق  نیمجاهدفرقه تروریستی سابق  عضو

  اظهار داشت: زین 67در سال  دانیفروغ جاو اتیسازمان همزمان با عمل

 نیار بر اداشت و قر رونیبا ب یا سلسله مراتب و ارتباطات گسترده الت،یتشک نیاصالً سازمان در زندان او

 احکام صحبت یبا اجرا نیبار در زندان او کیانجام دهند. من  ها از کار را آن یبود که شورش کنند و بخش

تلفن در زندان آزاد است و »گفت:  رند؟یگ یتماس م نیافراد چگونه با سازمان مجاهد دمیپرس کردم؛ یم

ما محدود  کند؛ی بخواهد صحبت م یآنجا با هر کس رودی کارت تلفن دارد و م یهر کس م،یندار یما کار

الگرد س یبرا زندی ن طرف زنگ ماآل نیهم!« یراحت نیبه هم»گفت:  ؟یراحت نیبه هم تمگف!« میکنی نم

 .فرستدی سازمان م یسازمان در گوهردشت جشن گرفته، عکس گرفته و برا
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که داعش سال گذشته در مجلس و  یستیدر کار ترور

نوع  نیا ندیگو یم یاری)ره( انجام داد، بس حرم امام

با  یو همکار ییها، بدون راهنما آمدن و نفوذ کردن

 چیکه ه ینبوده است؛ افراد ریپذ خلق امکان نیمجاهد

 نینچ ندیایب باره کی ده،یبه تهران نرس شانیوقت پا

شده و  هیسازمان توج یاز سو انجام دهند، قطعاً یکار

 هیقرار داده شده بود. در قض ارشانیامکانات الزم در اخت

« هرش موریس» هم بعداً یا ترور دانشمندان هسته

« نقش داشتند. هیقض نیافراد سازمان در ا»گفت: 

 غرب دارد یبرا  ها را  استفاده نیا ازمانس
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 خانواده پادزهر توطئه فرقه رجوی علیه جداشدگان 
 در ،”نیسازمان منافق“همان  ای یرجو فرقه

مردم  یبرخورد با خانواده ها، از شعارها

 رشیجذب و پذ یمبتذل و ادعا ییگرا

و اهانت و ضرب  یخانواده ها گرفته تا اخاذ

و جرح آنان در اطراف پادگان اشرف با تمام 

و  یفرقه ا تیو کمال خصلت و خصوص

ن یخود را به اثبات رساند لذا ا یمنافق

 میعبارات را تنها ما به آن نسبت نداده ا

نام  نیهم دؤیعملکرد خودشان م بلکه

 یدست یاسیس هنیکه در زم آنان همهاست.

اول انقالب را  یها سال ایبر آتش دارند و 

و  دوران پروسه  نیا یدارند و در ط اده یب

 التیکه سران تشک دانندی م کنند،ی م

 یاز آغاز با شعارها یفرقه و شخص رجو

وعامه پسند، دفاع از حقوق  انهیمردم گرا

مردم  یبرا یراسو دموک یمردم، آزاد

 نمودند رویو جذب ن تفعالی به شروع..…و

 یانقالب وقت نیآغاز یها اما در همان سال

 02در  دیاوضاع بر وفق مرادشان نچرخ

 اتیبا اقدامات و عمل 92خرداد سال 

 یمسلحانه در مقابل مردم و انقالب مردم

ل شدند که سو به خشونت متو ستادندیا

به  ریزمردم طرد شده و ناگ نیتوسط هم

 عراق شدند.و پناه بردن به  رانیترک ا

 هادیعنوان په جنگ هشت ساله صدام، ب در

مردم و مناقع  نیهم هینظام ارتش عراق عل

و مصالح آنان نقش فعال داشتند و تا 

بمباران و خمپاره باران، کشتن سربازان 

 یجاسوس تینها کشور و در یمدافع مرزها

ترور  یبرا یو همدست کایآمر یبرا

 لیتوسط اسرائ رانیا یدانشمندان هسته ا

ار و ب انتیخ هیگذاشتند و درونما مسنگ تما

 .ختندیر رونیشرورانه خود را ب

پدر خوانده  یعراق بعد از صدام اما، وقت در

و پشت و پناهشان را از دست داده بودند 

در پادگان اشرف  یلیدر تحل یرجو مجدداً

با عبارات و اصطالحات  ناً یع)اعالم نمود: 

ما را از مالء  ینیخم میرژ”ی( خاص رجو

و مردممان دور کرد و نگذاشت ما  یاجتماع

 خانواده
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مان  یاجتماع گاهیبه پا

 نیاز ا رایز میشووصل 

موضوع وحشت داشت و 

با راه است  انیما سال

ها و گروه  میت یانداز

تالش  یاتیعمل یها

به مردممان وصل  میکرد

حاال که خود مردم  میشو

 یو خانواده ها با پا

قرارگاه  یخودشان به جلو

ها استقبال  اشرف آمده اند. چه خوب! از آن

 رانیبه ملت ا قیطر نیتا از ا میکنی م

 .میشو وصل

خطاب به  یتر یدر ادامه با لحن خودمان و)

از خانواده ها  (گفت روهایو ن نیمسئول

 فتایدر یها کمک مال ، از آندیاستقبال کن

و  بیغو خواهران و مادرانتان را تر دیکن

ه را ب میهنگام بازگشت مر دیکن قیتشو

 غیتبل شیببرند و برا رانیداخل مردم ا

 کنند.!!!

رهنمود و دستور العمل، خانواده  نیادامه ا در

 یرنج دور انیکه بعد از سال ییها

 ندیایفرزندانشان موفق شده بودند به عراق ب

 نیو با فرزندانشان مالقات کنند، به ا

به مقر حفاظت و مراجعه  صورت که با

قرارگاه اشرف خواستار مالقات با  یورود

درب  نیمورأو م شدندی فرزندانشان م

 کردندی ها را سرگرم م آن یساعات ارگاهقر

در داخل آن فرزندان را کامل  نیتا مسئول

 یکه چگونه پول و طالها ندینما هیتوج

سازمان کمک  یو برا رندیخانواده را بگ

 ده ها بعد از ساعتکنند. خانوا افتیدر یمال

آمدند و تا  یبه داخل قرارگاه م یها معطل

 یوسو جاس یحفاظت یچند روز در حلقه ها

 یبا فرزندانشان مالقات م دیو کنترل شد

از موزه قرارگاه،  نی، توسط مسئولکردند

 یو برا کردندی م دنیمسجد و قبرستان د

 یسازمان شستشو یبرا غیو تبل یاخاذ

 تیمجموعه فعال نیو ا شدندی داده م یمغز

در خالل مالقات در جهت اهداف سازمان 

 .شدی انجام م

 یبند جمع کیبعد از حدود دو ماه در  اما

 ییاعتنا یمتوجه ب یسران فرقه رجو

سازمان، اکراه  یخانواده ها به خواسته ها

 هیعل انتیو خ یرجو یبرا غیآنان از تبل

 یمردم و کشورشان و هرگونه کمک مال

خانواده ها شدند و خانواده ها فقط و فقط 

 نیا و قطعاً خواستندی فرزندانشان را م

ثر ؤبود که کارساز و م یو عاطف یخون طهراب

که مالقات داشتند  یفرزندان .شدی واقع م

 یرویآن ن گریبعد از ترک خانواده د

 ییفکر جداه نبودند و ب یسرسپرده به رجو

 822 افتادند و در خالل چند ماه حدوداً  یم

 یجدا شدند، لذا خو یرجو التینفر از تشک
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 واحددو در آن  هر یرجو یو منافق یفرقه ا

از ورود  یریبه جلوگ میو تصمعمل کرد 

خانواده  .خانواده ها به داخل قرارگاه گرفت

سازمان به  یو اجتماع یمردم گاهیها از پا

 لیتبد یمزدوران وزارت اطالعات آخوند

، یزعم شخص رجوه شدند، خانواده ب

 شخص تاًیکانون فساد نام گرفتند و نها

 لیننگ ما ننگ ما فام“با شعار  یرجو

واده خان هیعل یو سنگ پران ریو ت” ما الدنگ

همان  نیها فرمان جنگ صادر نمود و ا

 یرانیو ضد ا یضد مردم یو خو هیدرونما

اما در  دادی م یآنچنان یاو بود که شعارها

 یدرجه عکس آن عمل م 782 قاًیعمل دق

 نمود.

با مخالفت سران فرقه  یها وقت خانواده

مواجه  زانشانیعز داریورود و د یبرا یرجو

جزم تر در مقابل  یعزمبا  هر روز  ،شدند

پادگان اشرف تجمع کردند و خواستار 

چهار ضلع  .مالقات با فرزندانشان شدند

با  یپادگان اشرف بر اثر مخالفت رجو

 مو مرد یاجتماع گاهیهمان پا“مالقات با 

به صحنه جنگ و  “شییمورد ادعا زیعز

دار خار یها میس رونیشد. در ب لینبرد تبد

 یمسافت ها یبودند که با ط ییخانواده ها

با تحمل گرما  رانینقاط ا یاز اقص یطوالن

 فقط. …و ریمس یو سرما، خطرات احتمال

را  شانیفرزندان و جگرگوشه ها داردی

انواع  اخواستار بودند و در مقابلشان اما ب

تهمت ها و ناسزاها، تهاجمات با سنگ و 

 لگردیکه با استفاده از م ییرهایآهن و ت

 ساخته شده بود، مواجه بودند.

عزم و  که نیکارزار ادامه داشت تا ا نیا

از مردم  یاراده خانواده ها که بخش کوچک

شدند و تا  روزینبرد پ نیبودند در ا رانیا

خشت پادگان اشرف و  نیآخر ختنیفرور

از عراق  یکردن فرقه رجو رونیاخراج و ب

 از پا ننشستند. یلحظه ا

و وام  یانیبا پادرم یلبانکه در کشور آ اکنون

 یبه دولت آلبان کایبالعوض دولت آمر

 هشده اند ب رفتهیپذ یفرقه رجو یهاروین

روند  زین شیاز پ شیب سیأو  یدیام علت نا

ه ب یشتریب شدن سرعتِ و جدا روین زشیر

 میتصم یطور روزانه افراده خود گرفته و ب
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 یایساریو خود را به کم رندیگی م ییبه جدا

ق و از حقو کنندی م یپناهندگان معرف یعال

 .گردندی بهره مند م یپناهندگ

ران س زین یدر آلبان ییجدا نیاز آغاز ا اگرچه

 نیهم هیعل یکوشش چیاز ه یفرقه رجو

 یجداشدگان فروگذار نکردند اما تا حدود

به  دنیرس یجداشدگان موفق شدند برا

دست ه ب ییها تیحداقل حقوق خود موفق

ه فروختود سران خ کهیی از آنجا. اما اورندیب

 قطره خود و تمام سلول نیفرقه تا آخر نیا

و  کایآمر یبدنشان در خدمت و نوکر یها

 با اتکا به زیبار ن نیقرار دارند ا لیاسرائ

 ایارسیهمان اربابانشان با اعمال فشار بر کم

ز ا یریجلوگ یبرا یلبانآ یو مقامات دولت

 یو ممانعت از افشاگر روین زشیر

ه ها ب آن هیجداشدگان همه توان خود را عل

 تتح ایساریتوسط کم راً یکار گرفته و اخ

 یفشار قرار گرفته اند که فقط تا شش ماه م

 برخوردار باشند و یاز حقوق پناهندگ توانند

 یزوده که ب کنندی م افتیمرتب اخطار در

 نیو ا شودی شما قطع م یایحقوق و مزا

 یو وحشت برارعب  جادیا یبرا قاً یعمل دق

جز  یراه چیخودشان است که ه یروهاین

 .دنداشته باشن التیماندن در داخل تشک

 و یبه قدرت و کارآمد ریتفاس نیبا ا حال

ی و نقش فعال خانواده ها م یگذارریثأت

کارزار پادگان اشرف را  تواندی که م میرس

و فرقه  یرجو یبرا یهمچون کابوس

 به خطاب، لذا دینما یتداع تکارشیجنا

همه خانواده ها چه خانواده 

افراد  یجداشدگان و چه خانواده ها

 :یگرفتار در چنگال رجو

از  یو تشکر و قدردان ریبا سالم و تقد“

و  چیپرپ ریها و مس یتالش ها و فداکار

 زی، اکنون ندیا مودهیکه تاکنون پ یخم

پادزهر  دیتوانی که م دیشماها هست نیهم

فرزندان  هیعل یرجو فیتوطئه کث

 .دیباش یگرفتارتان در چنگال رجو

 نیدر عرصه ب تیفعال ،دوباره یجوشش با

 به ارگان ی، با مراجعه و نامه نگاریالملل

ر امو نی، مقامات و مسئولیالملل نیب یها

با  ، ارتباط فعالی، دولتمردان آلبانیپناهندگ

ها و  نجات در مراکز استان یانجمن ها

و اعزام به  یدرخواست مالقات حضور یحت

به اهداف  یجور دیاجازه نده یکشور آلبان

خود برسد و همه با هم  یشوم و ضد انسان

گرفتار خودشان  یها تا انسان میکمک کن

 نیتر ییسرنوشت و ابتدا نییاز حق تع

حقوق خود براساس منشور ملل متحد 

ز کارتان ج جهینت ناًیقیبرخوردار باشند و 

واهد نخ یگرید زیچ تیو موفق یروزیپ

 ”بود.

همه زحمات و توجهات شما  از

 .سپاسگزارم

 یمراد علی –با احترام  
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