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 ها شخصیت ساختگی مجاهدین برای فریب آمریکایی 

 8931خرداد  02توسط رسانه های ایران آخرین بروزرسانی 

 تحلیلگر مورد اعتماد کاخ سفید جعلی از آب درآمد

 ها ساختگی مجاهدین برای فریب آمریکاییشخصیت 
 8931خرداد  02رسانه های ایران 

 تحلیلگر مورد اعتماد کاخ سفید جعلی از آب درآمد
 از تهران تا بغداد، دست در دست شیطان

 نشریه انجمن نجات

 90 شماره

  09تیر ماه

   

 1-پیشگفتار*     

 4-! بریزدتغاری بشکند ماستی   "سخن روز  "*     

 6-.است 60تیرماه، یادآور سلسله اقدامات تروریستی ایادی استکبار در سال  *    

 01-"خانواده پیش آهنگ استعمار است"محمد حنیف نژاد : *     

 01-وضعیت محمد خدابنده لوئی *  

 01- مصاحبه با فخرالسادات امیرشاه کرمی)بانوی مبارزی که نارنجک درست میکرد(*    

 01 -بروکسل تظاهرات تا پاریس ویلپنت از*    

 11 -«سازمان»پرده روابط منافقین در مستند   هایی از پشت روایت ناگفته*    

 12 -"فرقه ها در میان ما"تجدید چاپ کتاب *    

 16 -محمد جان بابا خیلی چشم براهته*    

   *- 12 

 11 -صلیب سرخ مسئول آزادی برادرم می باشد *   

 14 -رجوی ، جنگ طلبی و آتش آفروزی علیه ایران زمین –مریم قجر  *    

 16 -سرانجام موفق به رهایی از تشکیالت شدم *    

 12 -برادرم سی و یک سال است که اسیر دست مجاهدین است *     

 41 -مجاهدین – رجوی – حرامسرای *     

https://www.irna.ir/news/83349914/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://www.irna.ir/news/83349914/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85
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  پیشگفتار 
 

بعد از ناکامی در جنگ  "مجاهدین خلق"فرقه تروریستی 

(، به 0631تا  0631مسلحانه با جمهوری اسالمی )

همدستی با دشمن متجاوز به خاک میهن اقدام نمود و رسماً 

 .و علناً وارد جنگ ایران و عراق به سود رژیم بعث گردید. 

، به 0691مسعود رجوی، بعد از سقوط صدام حسین در سال 

جایگزینی برای صدام و البته این بار در غرب می  دنبال

گشت و تالش نمود تا در شکاف تضاد غرب با ایران به 

حیات خفیف و خائنانه خود ادامه دهد. او به خواست غرب از 

صحنه کنار رفت و مریم رجوی در دور جدید خوش خدمتی 

های فرقه تروریستی مجاهدین خلق برای دشمنان ایران 

 د. صحنه گردان ش

فرقه رجوی، همچون قارچ که از خود ریشه ای ندارد، 

همیشه در شکاف زیسته و برای کسب قدرت در ایران 

دست به هر جنایت و خیانتی زده است. سابقه مجاهدین 

تا جاسوسی برای دشمنان  31خلق از ترورهای تیرماه سال 

ایران و حتی نقض حقوق اولیه ی انسانی اعضا چه در عراق 

 زه در آلبانی بر کسی پوشیده نیست. و چه امرو

در این نشریه اشاره می شود که فرقه رجوی از جمله ایادی 

و مزدوران امپریالیسم بوده و هست که به فعالیت های ترور 

و حمایت از جنگ افروزی آمریکا علیه مردم پرداخته است. 

طنز تلخ مسأله اینجاست که همه این فعالیت ها تحت لوای 

مپریالیسم صورت گرفته است. رجوی مدعی مبارزه با ا

هزار قربانیان  01مبارزه برای حقوق کارگران است اما اغلب 

 ترور این فرقه را کارگران تشکیل می دهند. 

این فرقه بیش از چهل سال است سرمایه های این میهن را 

که همانا جوانان می باشند،  فریب داده و آن ها را آواره این 

نموده است و حتی اینک هم آن ها را در کشور و آن کشور 

آلبانی به حال خویش رها نمی کند. وظیفه ی انسانی ماست 

که ماهیت فرقه ای و جنایت کارانه این مدعیان دروغین را 

روشن نموده و سابقه ی سراسر خیانت و وطن فروشی شان 

را در حد توان بیان نماییم تا بلکه قدمی در مسیر رهایی 

 قه تروریستی برداریم.  اسیران این فر

قشر جوان ما نیاز به روشنگری دارد تا بتواند به پشتوانه ی 

شناخت و آگاهی به دام فرقه های کنترل ذهن و تروریستی 

نیافتد و قادر به تشخیص شیوه های فریب فرقه ها باشد. 

فرقه رجوی با جوالن در فضای مجازی، برای فریب افراد 

و  دام می گسترد و تبلیغ می نماید و به دنبال عضوگیری

اغفال جوانان این مرز و بوم است. برماست که تالش 

 نماییم تصویری روشن از این فرقه ارائه نماییم. 

 سردبیر

 



 
 

! تغاری بشکند ماستی بریزد  " سخن روز "

 .سالم دوستان ، امیدوارم که ایام خوب و خوشی را پیش رو  داشته باشید 

  مثل سرشناس فارسیالضرب ه خدمت شما عرض کنم حتما ک
 

گردد به کام کاسه  ، جهان تغاری بشکند ماستی بریزد  "

 را به احتمال زیاد شنیده اید . " لیسان

به وجود آمدن  و غیرمنتظرهپیشامد   هنگام  :معنی

مفت  و موقعیت چیزی نصیب فرصت طلبان و فرصت

  ! خواران شود

این ضر ب المثل حکایت این روزهای فرقه رجوی شده 

است که به دنبال موج سواری از شرایط پیش آمده در 

منطقه بین ایران و آمریکا میباشد . در این میان  کشورهای 

به یک راه حل برای نزاع  دنیا به دنبال کمک و دست یابی

بین دو کشور هستند اما گروهک از همه جا رانده شده 

رجوی بدنبال آن است که از این آب گل آلود ماهی مورد 

عالقه خود را صید کرده  و بر اثر شیطنت هایش در این 

میان جنگی راه بیندازد و سوار بر تانکهای آمریکایی به 

 ایران برگردند و حکومت رویایی 

را راه اندازی کنند و  آرزوهایشان را  "مسعود رجوی  "

محقق سازند . اما در این میان می بینیم که برای چنین 

کاری ) رسیدن به حاکمیت رویایی رجوی ( خیلی باید 

دست به وطن فروشی و خباثت و دنائت زد . خیلی باید پرده 

های حجب و حیاء را به کناری زد و به اسم اینکه با 

ایران تفاهم ندارند دست به خیانت بزنند ، نتیجه حاکمان 

اینکه  باید ملت ایران در این وسط قیمت سنگین را از جیب 

خود بدهد و خونشان به شیشه کشیده شود که چرا ؟ بخاطر 

اینکه  جناب مسعود رجوی تمایل دارد که حاکم ایران 

بشوند ! در این بین هم شعارهای تو خالی دمکراسی و 

سر میدهند ! سوال اینجاست که چه گلی آزادی را 

میخواهید بر سر مردم ایران بزنید ؟ آیا شاخص شما همان 

طرح خیالی چند ماده ای مریم رجوی است که شبیه 

 داستانهای رمانتیک  است؟!

اگر در فرقه رجوی واقعا کسی  به فکر دمکراسی و آزادی  

 است و به آن  اعتقاد دارد چرا این نسخه ها را برای

نیروهای در بند خود نمی پیچند ؟ بقول گفتنی اگر الالیی 

 بلد هستند چرا خودشان خوابشان نمی برد؟

تمام وجدانهای بشری از شنیدن و دیدن اینکه مادران  

ایرانی این امکان را ندارند و  نمی توانند فرزندان خودشان 

را که در فرقه رجوی به گروگان گرفته شده اند را ببینند به 

ه انزجار از حضور و وجود رجوی و سازمانش میرسند ! نقط

آخر نمی شود که از این سوال و تناقض به این بزرگی 

براحتی عبور کرد که چرا امکان دیدار مادران از فرزندان 

خودشان سلب شده است ؟ براستی درکدام کشور و کدام 

قانون چنین فضایی دیکتاتوری  وجود دارد که سران فرقه 

ن الگو گرفته است  و در این رابطه نیز به کسی  رجوی از آ

ملت  ! دمکراسی که میخواهند برای حسابی پس نمی دهند

ایران هدیه بدهند همین است ؟ ممانعت از دیدار مادران با 

 فرزندانشان ؟!

پاسخ این سوال بسیار روشن است ، اول اینکه کاخ سفید و 

سران ایاالت متحده با حمایت از این فرقه ظاله راه های 
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زیادی را که میشود این فرقه را محکوم کرد را می بندد. 

دوم اینکه سیاست خبیثانه و ذلیالنه  حاکم بر فرقه رجوی 

گز  اساسا با عنصر خانواده در تعارض و دشمنی است و هر

نمی تواند بپذیرد که عنصر خانواده وارد حریم سازمان و 

تشکیالت فرقه رجوی بشود زیرا ورود خانواده به درون 

 تشکیالت رجوی همانا و فروپاشی آنی فرقه همانا !

دوستان ، در این ایام که میگذرد تعدادی را می بینیم یا می 

ع و شنویم که در تالشند تا جنگی بر علیه عالی ترین مناف

مصالح مردم ایران براه بیندازند تا بلکه از این بابت کاری 

 .پیش ببرند و به نان و نوایی برسند 
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 .است 60تیرماه، یادآور سلسله اقدامات تروریستی ایادی استکبار در سال 

ترور و حمایت از جنگ  ایادی و مزدوران امپریالیسم بوده و هست که به فعالیت هایاز جمله  "مجاهدین خلق"فرقه تروریستی 

راستای شکست و به زانو درآوردن انقالب اسالمی  افروزی آمریکا علیه مردم پرداخته است. از جمله اقدام های پلید آن ها در

 :می باشد 1360تیرماه  مردم ایران، ترورهای از ششم تیرماه تا نوزدهم

تیرماه در مسجد ابوذر واقع در شرق  6خامنه ای در  …رور نافرجام آیت ات-

 تهران

 

 

بمب گذاری در دفتر حزب جمهوری اسالمی و به شهادت رساندن -

  تیرماه 7ارشد سه قوه نظام در  آیت اهلل بهشتی و دیگر مسئولین

  تیرماه 9ترور محمد کچویی رئیس وقت زندان اوین در -

صدوقی در محراب در  …ی آیت ا شهادت مظلومانه -

  تیرماه 00روز 

 تیرماه 15ترور استاندار گیالن در -

  تیرماه 19ترور روحانی اهل تسنن همراه فرزندش در -



 

7 

 

 

 

ت 
جا

ن ن
جم

 ان

  09شماره 

 دستگیر شده و در زندان به سر می برد کاظم افجه ای به دلیل فعالیت در سازمان مجاهدین خلق و ضدیت با جمهوری اسالمی
پیش تر با او به بحث نشسته بود و وی شهید محمد کچویی  .

معقول شده و به این ترتیب توانسته بود  نیز وانمود می کرد که

جلب نموده و در  تا حدی اعتماد مسئولین و نگهبانان زندان را

 .محوطه زندان آزادانه ارتباط برقرار کند

آنروز به دنبال خیز افجه ای برای ترور مسئولین دادستانی که از 

آمدند، شهید کچویی متوجه رفتار وی گردید و  رون میجلسه بی

شلیک وی، یعنی توسط  برای مقابله به سوی او دوید که با

 فردی که به او محبت های فراوانی نموده و برای هدایتش
ساعت ها وقت صرف کرده بود، به شهادت رسید. به تعبیر شهید 

 . خاطر جوانمردیش شهید شد الجوردی او به

شهید کچویی، مسئولین دادستانی جان سالم به در با فداکاری 

طرح وجود نداشت. با توقف این عملیات  بردند و امکان ادامه

به ورودی ها و  تروریستی، افجه ای فرار کرد و از آنجا که

 خروجی های زندان آشنا بود، خود را به پشت بام ساختمان اداره
را به پائین پرتاب کرد که در اثر سقوط کشته  خود را در بن بست می دید، خودش رساند و از آنجا در حالیکه (دادستانی) زندان ها

 .شد

جمعه وقت شهر یزد برگزار  مصادف با روز جمعه بود و نماز جمعه به امامت آیت اهلل صدوقی امام 1361سال  تیرماه 11

شد. از مدت ها قبل عناصر فرقه تروریستی رجوی طرح 

بودند. محمدرضا ابراهیم زاده از وی را تهیه کرده  ترور

آیت اهلل صدوقی  نیروهای فرقه برای انجام عملیات ترور

انتخاب شده بود. در روز حادثه فرد مورد نظر در حالی که 

ارتش را به تن کرده و دو قبضه نارنجک  لباس نیروهای

 با خود حمل میکرد وارد محل نماز جمعه شده و در
از به امامت شهید صدوقی صفوف اول نماز قرار گرفت. نم

  .اقامه شد



 

8 

 

 

 

ت 
جا

ن ن
جم

 ان

  09شماره 

حرکت کرد. در همین لحظه یکی از  پس از اقامه نماز آیت اهلل صدوقی به سرعت جایگاه نماز را ترک نموده و به سمت اتومبیل

دوستداران گرفت. پاسداران و محافظان تصور کردند که این شخص از  نمازگزاران از جا برخاسته و آیت اهلل صدوقی را در آغوش

پیش از آن که  که برای بوسیدن وی نزدیک شده اما بالفاصله انفجار مهیبی رخ داد و امام جمعه فقید یزد آیت اهلل صدوقی است

 .به بیمارستان برسد به درجه رفیع شهادت نائل آمد

نشاهی پرداخته بود. از آنجا که زاده شاه و دیگر یاران انقالب به مبارزه علیه رژیم )ره(شهید صدوقی سال ها در کنار امام خمینی 

این خطه برعهده داشت و در جهت آگاه کردن اذهان مردم و روشنگری آنان  شهر یزد بود، رهبری نهضت انقالب اسالمی را در

 .شماری را برداشت قدم های بی

ایادی استکبار وی را نشانه  حمله کارنامه درخشان آیت اهلل صدوقی در مبارزات و جریان سازی مردم باعث شد تا نوک پیکان

 .در میان مردم شهر یزد بلکه در کل کشور بود رود. شهید صدوقی از جمله چهره های تاثیر گذار نه تنها

سیدمحمدعلی قاضی  . 6سید اسداهلل مدنی تبریزی؛ . 1کوفه؛  در (ع) علیامام . 0ی محراب در طول تاریخ عبارتند از: شهدا (

 ).سیدمحمدباقر حکیم در عراق.  7. عطاءاهلل اشرفی اصفهانی؛ 6. محمد صدوقی؛  2. سیدعبدالحسین دستغیب؛  4طباطبایی؛ 

آمد. وی پس از قبولی در دانشگاه وارد  شمسی در شهرستان رودسر در استان گیالن به دنیا 0616شهید علی انصاری در سال 

 .مذهبی از آن دانشکده اخراج شد و به آموزگاری روی آوردسیاسی و  دانشکده افسری شد ولی به خاطر فعالیت های

فارغ التحصیل گردد. وی در سال  شهید انصاری پس از ده سال معلمی توانست همزمان دروس دانشگاهی را ادامه داده و

یل پیروزی پایان دوره دکترا، تحصیالت خود را ادامه داد، اما به دل شمسی برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و تا 1354

 . رساله دکترای خود را ناتمام گذاشت و به ایران بازگشت انقالب اسالمی، دفاع از

شمسی، سفری به لبنان داشت و  1355شهید انصاری همچنین در سال 

، عهده 1358امام موسی صدر دیدار نمود. وی در سال  با شهید چمران و

یاسی مخالف نظام و برخورد با گروه های س دار استانداری گیالن شد و در

 .منحرف، بسیار سخت گیر و فعال بود

شمسی، بر  1360سرانجام این انقالبی فداکار در بامداد پانزدهم تیرماه 

 فیزیکی یاران انقالب از سوی ایادی تروریست فرقه اساس راهبرد ترور

 .سالگی به شهادت رسید 67و در  مجاهدین خلق، مورد هجوم واقع گردید
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فرقه تروریستی مجاهدین خلق در ادامه اقدامات خود، در  ترور یکی از روحانیان اهل تسنن و فرزندش نوزده تیرماه؛

اهل تسنن را به همراه فرزندش که در سیمای مرکز کردستان به تفسیر قرآن می  یک روحانی انقالبی 60نوزدهم تیرماه 

 . ی نداردشهادت رساندند تا نشان دهند دنائت آنان هیچ حد و مرز پرداخت به

به ایران بازگشت. سال  1350 مالمسلم جاللی زاده فرزند شهید مالعلی جاللی زاده، علوم دینی را در عراق فراگرفته و سال

به سنندج رفت و دوره مدرسه علوم دینی را تا سال 1352

  . به پایان رساند 1355

پس از پیروزی انقالب اسالمی و سپس انقالب فرهنگی و تعطیلی 

تعدادی از جوانان کمیته انقالب اسالمی  دانشگاه ها، به همراه موقت

صدا و  سنندج را پی ریزی کرد و در آن فعال شد. او همچنین در

  .سیمای مرکز کردستان به تفسیر قرآن و ارشاد مسلمانان می پرداخت

مقابله با آنان برخاست و  زاده بهوقتی ضد انقالب در منطقه کردستان دست به آشوب و فتنه گری زدند، مال مسلم جاللی 

خنثی ساخت. فرقه رجوی تحمل سخنان منطقی و  دسیسه آنان را برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان و برهم زدن وحدت ملی

نتوانستند آنان را وادار به تسلیم کنند، بدین سبب بود که شب نوزدهم تیر ماه  مستدل مسلم جاللی زاده و پدرش را نداشتند و

 .جلوی حیاط منزلشان در محله قطارچیان سنندج به شهادت رساندند آن دو را 1360

  

از  "فرقه تروریستی مجاهدین خلق "در کمتر از یکسال هزاران نفر قربانی سواستفاده سران 

 . شدند "خلق  "و  "مجاهدین  "، "اسالم "مفاهیم بلندی همچون 

 

 

 

 

 



 

01 

 

 

 

ت 
جا

ن ن
جم

 ان

  09شماره 

 "استعمار استخانواده پیش آهنگ "محمد حنیف نژاد : 
 

 0611بهمن بازرگانی یکی از نفرات اولیه سازمان در ساال  

بود که قبل و حین و بعد از تاسیس ساازمان در جریاان آن   

زمااان  "بااوده اساات و خاااطراتش در کتااابی بااه نااام   

 به رشته تحریر درآمده است .  "بازیافته

احوال پیش از تاسایس   در قسمتی از این کتاب که اوضاع و

سازمان را بررسی می کند ، نکته قابل تااملی در رابطاه باا    

وجه نظر حنیف نژاد به خانواده به چشم می خورد . اگر چاه  

نویسنده در متن کتاب دلیل این نگرش را به شریط جامعه و 

عرف انقالبی گری آن زمان مربوط می کند ، ولی باز خاود  

د در نهضات آزادی و دیگار   بهمن بازرگانی اذعاان مای دار  

جریانات و مبازرین مذهبی چنین تفکر و اندیشاه ای جاای   

 نداشت .

دراین قسمت ، شروع ارتباط بهمن بازرگانی با محمد حنیف 

نژاد و شروع به تاسیس سازمان و نگارش حنیاف ناژاد باه     

 خانواده برداشت و جمع بندی شده است : 

فعالیتهای نهضت آزادی کم شده باود جماع ماا     11سال  "

همینطور پادرهوا  ,نددبعد فارغ التحصیل می ش سالیکی دو 

محسان کاه    وساعید حنیف نژاد  11 سال های نیمه  , بودیم

 به مصمماینک خدمت نظام وظیفه شان را تمام کرده بودند 

 نهضت " ادامه در انقالبی و مذهبی سازمان یک اندازی راه

من نمی  نمودنداهلل طالقانی  مهندس بازرگان و آیت  "یدآزا

دانم که حنیف از چه رابطه یا روابطی توانسته بودند با ناصر 

صادق تماس بگیرند فقط این را میدانم که ناصر صادق بود 

محسان و مان را باه     ( را باه ساعید  علی باکری )که بهروز 

ماان  نخساتین باار و احتمااال در ه   . حنیف نژاد معرفی کرد

اواخر شهریور یا اوایل مهرماه بود ناصر صاادق در صاحبتی   

که آیا حاضرم عضو یک تشاکیالت   خصوصی از من پرسید

سیاسی بشوم کاه خیلای جادی مای خواهاد باا سااواک و        

 طاور  باه  را پرساش  هماین  ؟ دیکتاتوری شاه مبارزه کناد  

 ناصار  باا  بعاد  روز دو . یکای  بود کرده نیز بهروز از جداگانه

بوس های شرکت واحاد اتوبوسارانی تهاران    اتو سوار صادق

 (13)صفحه…  "شدیم

کم یاک رباع    ناصر سماواتی دست تا خانهاز میدان فوزیه  "

خیلی هم تند و جادی  . ساعت و یا شاید بیشتر پیاده رفتیم 

وارد کوچه ای شدیم و در انتهای کوچاه زناگ    . می رفتیم

ر صادق سرش ناصد . ناصر سماواتی در را گشو .زد دری را 

را پایین انداخته بود تا صورت ناصر سماواتی را نبیند و احیاناً 

با اشاره به من گفات   . دیده نشود واضحصورت خودش نیز 

و بالفاصله برگشات و   ندرا ببین  "آقاممد"ایشان قرار است 

اشااره  و دستم را فشارد   , ناصر سماواتی لبخندی زد . رفت

در طبقاه دوم وارد  . کرد که به دنبالش از پله ها بااال باروم   

باز به اشااره او وارد اتااق شادیم کاه     و اتاق کوچکی شدیم 

بارای نخساتین باار باود کاه محماد        . اندکی بزرگتار باود  

 (13)صفحه… " نژاد را می دیدم حنیف

نمیدونم چند جلسه یا حتی چناد مااه بعاد باود کاه فارد        "

  ,)حسین روحانی ما اضافه شد به نام حسین ی به جمعیریشو

 (17)صفحه "که بعد رهبرسازمان مائونیستی پیکارشد (...

نژاد می گفت ما باید مبارز حرفه ای تربیات کنایم    حنیف "

ما باید به تدریج کار کردن را  . مان مبارزه باشد هیعنی حرف

اینکه هناوز باه   برای  مکارکنی یماالن مجبور .کنار بگذاریم

ولای بایاد خودماان را از نظار فکاری و       م رسیده ایا ن جاآن

 هاای حرفاه  کادرتشکیالت صاحب  کهتئوریک آماده کنیم 

 (18)صفحه "…ای شود

آن طور که خودش می گفت  آقا)محمد حنیف نژاد(محمد " 

پیش از سربازی با سعید محسان و بادیع زادگاان و حسان     

 نکانم  اشاتباه  و اگار  نوحی،  ، ربانی ، حمید افتخار جهرمی

 "بااود  آشاانا نهضاات در مفیاادی مصااطفی و نگااار بسااته 

 (31)صفحه…
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هفتاه یاا    وساط  ،یک جلسه و همیشه عصرها  یی هفته  "

از وقتی که حسین به جمع ما اضاافه شاد فقاط     . پنجشنبه

 (31)صفحه  "…جلسه داشتیم عصرپنجشنبه ها 

عساکری  )حنیف نژاد آن طوری که بعدا در سلول به ما   "

یااک روز از روزهااای اواسااط  ،گفاات (و ماان زاده و رسااول

باا ساعید محسان و ساازمان را      می نشیند 11شهریور ماه 

البتاه آن موقاع ساازمان هناوز ناامی      . )تشکیل می دهناد  

و در  11پس از ضربه ساال   بود . "سازمان " فقط ،نداشت

 نیک بین همان روزها عبدالرضا (. زندان بر آن نام گذاشتند

یکای دو ساال هام از حمیاد و      . شود هم به آنها اضافه می

بعد با اضافه  اندکی .محسن کوچکتر بود ولی خوش فکر بود

آنها می روند سراغ افاراد   . شوند نفر می 1زادگان  بدیع شدن

از طریق ناصار   . و سمپاد های لو نرفته سابق نهضت آزادی

جلساه   از هماان   صادق به من خبر دادند که جلسه دارند و

 (31)صفحه  "…ما رفتیم که اول

یک باار   ای ما هفته م.کسی خبر نداشت چه کار می کنی "

همه زنادگی ماا را تحات     ،یک بار ای هفته آن . می رفتیم

نیاک و   از آن پس دیگار باا خاانواده پیاک     . تاثیر قرار داد

مهمانی نمی رفتیم و به طور کلی وقتمان را با خانواده نمی 

امروز شاید )که سخن بود این تکیه کالم حنیف  . گذراندیم

خاانواده  "کاه   (شما عجیب و ناامفهوم باشاد   نسلبرای 

ازدواج کردن را تحقیار   .  "هنگ استعمار استآ پیش

موضوع  ،نژاد ما را گرد هم آورد حنیفکه وقتی  .می کردیم

وقات  باا دوساتان و همکالسای هایماان      . دیگرجدی شد 

سه ساال نخسات دانشاکده کاه      در دو .کردیم گذرانی نمی

هیپیگاری هام     خواندیم و موج و کامو و یونسکو می سارتر

هاا   کرد با همین دوستان و همکالسی داشت رواج پیدا می

اما پس از برخاورد  . زدیم  نشستیم در این باره حرف می می

ظاهر یا رفتاارم  آنکه  با حنیف آدمی دیگرگونه شده بودم بی

ای  کردیم یاک انقالبای حرفاه    فکر می . را نشان بدهداین 

در واقاع   . عاشاق شاود یاا بادتر از آن ازدواج بکناد      نبایاد 

  انقالبیون آن زمان ازدواج را باعث عقیم شدن یاک مباارزه  

 (31)صفحه ".... می دانستند
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 وضعیت محمد خدابنده لوئی

همراه همسرش به قرارگاه اشرف آمد و رده عضویت گرفت ، بدلیل اینکه پدرش پزشک اعدامی در محمد خدا بنده لویی که  

 اوین درفازنظامی سازمان بود رده عضویت سریع گرفت . خواهروی بنام عصمت خدا بنده لویی در اشرف بود .

سال حبس  01ایران بود بعدازگذراندن  دخترعمه محمد و عصمت بنام پروین پوراقبال اززندانیان سیاسی درفازنظامی سازمان در 

 آزاد شد و با  محمد ازدواج کرده و به قرارگاه اشرف آمدند . 

محمد خدابنده لویی حاضر به پذیرش انقالب ایدئولژیک سازمان و طالق همسرش نشد و همیشه مخالفت می کرد و حتی 

تسلیم شدن به پشت بلند گو کشاند وی حاضربه درنشست عضو ها با مسعود رجوی،  بااینکه شخص مسعود، محمد را برای 

پذیرش نشد تا اینکه با هدایت فرمانده تشکیالت اشرف و شخص مریم رجوی ، خواهر محمد و دوستان محمد به زور برای اینکه 

کردند افتضاح نشود و بیش ازاین آبروی شخص رجوی وانقالب مریم نرود،  کنار محمد جلوی دوربین آمدند ودست محمد را بلند 

وی را واردار کردند بلند حاضر  جمعی بگویند ، زیرا همه و هرکس که مشکل داشت باید درحضور رجوی جلوی دوربین و بلند گو 

و جمع ، درنشست و جلسه بلند حاضر خود به فرمان رجوی اعالم نماید.  سازمان مشاهده نمود که وضعیت وروحیه باخته و درهم 

خوابگاه وی و یکان و تشکیالت را خراب و معترض می کند و، وی حاضربه ماندن در اشرف  ریخته محمد  اعتراضاتش فضای

نیست بعد ازمدتی وی به هتل مهاجر ودر نهایت به فرانسه برده شد و اکنون وی را واداربه کاردر سازمان در کشورفرانسه کرده 

شوهرش محمد خدابنده لویی نشود و دیگر اینکه سازمان اند . سازمان پروین را که زن جوانی بود برای اینکه مرعوب و تطمیع 

 تالش می کند وی را برای تشکیالت خودش حفظ کند و بی بازگشت نماید، متاسفانه برروی وی عمل جراحی زنان انجام داد .

مای مقاومت ، پروین را سازمان خیلی رسیدگی می کند ازجمله اینکه  وی را گوینده مسائل اجتماعی و سیاسی و اعتراضی در سی

 تلویزیون سازمان کرده است .
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  (کردمیدرست  بانوی مبارزی که نارنجک)مصاحبه با فخرالسادات امیرشاه کرمی

معمم در خانواده مذهبی به دنیا آمدم، پدرم  0667سال  :کند خودش را اینطور معرفی می فخرالسادات امیرشاه کرمی

ای اهل مطالعه و تحصیالت بودند. با وجودی که قبل از انقالب زیاد دختران  خانوادهو رئیس دفتر اسناد رسمی بود، خانواده ما 

دنبال تحصیل نبودند و یک جو خفقان در مدارس حاکم بود و 

شان در آن محیط  دادند دختران های مذهبی اجازه نمی خانواده

مان را ادامه  تحصیل کنند، پدر من مصر بود که حتماً تحصیالت

نام کردند و با وجودی که  در یک مدرسه ملی ثبتدهیم و ما را 

های دولتی آزادتر بود و  هزینه آن باال بود اما نسبت به دبیرستان

های  توانستیم با روسری سر کالس بنشینیم؛ در دبیرستان می

من دیپلمم  .دادند دختران روسری سرشان کنند دولتی اجازه نمی

های احمد، محمد و مهدی که  ادات قبل از انقالب گرفت، سه برادر داشتم با نامرا یکسال بعد از انقالب و خواهرم صدیقه س

 .شدند محمد و مهدی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف بودند و زمانی که وارد دانشگاه شدند وارد مسائل سیاسی انقالب

سید مهدی و سید محمد دانشجویان رشته شیمی و فیزیک 

بودند، برادرم سید مهدی جزو نفرات اول کنکور بود و بدون 

آن موقع دانشگاه صنعتی آریامهر  کنکور وارد دانشگاه شد،

گرفت که پول بسیار  هزار تومان هزینه می 1نام  برای ثبت

زیادی بود و جور کردن آن برای پدرم سخت بود، برادرم 

نه سید محمد از تهران زنگ زد و گفت، پدر به فکر هزی

نام  نام نباش و مهدی نفر اول شده و رایگان ثبت ثبت

 .کنند می

فارس: فعالیت خانوادگی شما پیش از زمان 

 انقالب از کجا شروع شد؟

وقتی وارد دانشگاه شدند؛  11در سال  برادرانم :کرمی شاه

زمینه انقالبی و مذهبی داشتند و از دبیرستان برایشان سؤال 

کند؟ چقدر  هنشاهی ظلم میبود که چرا اینقدر رژیم شا

نابسامانی و فقر در کشور هست، وقتی وارد دانشگاه شدند 

تر وارد مسائل سیاسی  شان منسجم شد و جدی ارتباطات

 .شدند

سال دوم برادرانم را از دانشگاه اخراج کردند، چون همیشه 

کردند، یک بار دو  در تظاهرات و اعتصابات شرکت می

های  ه زندانی شدند و شکنجهما 3نفرشان دستگیر شدند و 

ها نداشتند، آزادشان  بسیاری دیدند اما چون مدرکی از آن

ها دستگیر شدند دیگر در خانه ما غوغا  کردند. زمانی که آن

بود، روزی نبود که در خانه ما ساواک نیاید، هر روز کوچه 

کردند و پدرم را خیلی  مان حمله می تحت نظر بود و به خانه

بام حمله  ؛ شب و نصف شب از روی پشتکردند اذیت می

 .کردند می

دفعه دوم که دستگیر شدند فکر کنم حدود دو ماه طول 

کشید که آزاد شدند، این بار خیلی شکنجه شدند و دفعه 

ها را دستگیر کنند دم در دانشگاه  خواستند آن سوم که می

برند  گیرند که او را در ماشین می دست مهدی را می

نقدر دست من را محکم گرفتی دارم دنبالتان گوید چرا ای می
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کند مهدی فرار  آیم وقتی مأمور کمی دستش را شل می می

کند و  کند، وقتی فرار کرد زندگی مخفی خود را آغاز می می

با هم قرار  زند که دانشگاه نیاید و  به محمد هم زنگ می

 .شوند گذارند و دو نفر مخفی می می

ارتباط هم برقرار فارس: در این شرایط با او 

 کردید؟ می

ها  وقتی مخفی شدند ما هم غیرمستقیم با آن :کرمی شاه

در تماس بودیم من و خواهرانم زیر نظر ساواک بودیم، یکی 

زاده دانشجوی دانشگاه اصفهان  از دوستانم به نام زهرا زندی

بود و دختر بسیار مذهبی بود توسط او با ما تماس 

دند که مطالعه کنیم و دا به ما کتاب می داشتند،

خیلی مصر بودند که حتماً قرآن را حفظ کنیم، 

تفسیر قرآن را یاد گرفتیم، تأکید داشتند روزنامه 

کردیم. در  آوری می مطالعه کنیم، مطالب را جمع

دو سال اول کارمان مطالعه کردن بود و قرآن 

 .کردیم خواندیم و مرور می برای همدیگر می

ا شک کرد، مهدی فهمید که شاید کم به م وقتی ساواک کم

ما را دستگیر کنند، گفت: شما هم باید مخفی شوید و خیلی 

بر ما غیرت داشتند و حساس بودند که ساواک ما را نگیرد. 

کردم و رفتارش را با سازمان  واقعاً بعد که مقایسه می

ها و  دیدم، چقدر تفاوت بود بین ایده مجاهدین و منافقان می

 ها.  افکار آن

زندگی مخفی ما شروع شد من و خواهرم و برادرم محمد با 

دادند ما با نامحرم در  کردیم و اجازه نمی هم زندگی می

 .تماس باشیم و فقط با محارم در تماس بودیم

زاده با هم ازدواج کردند این طوری کار  مهدی و زهرا زندی

شان هم مشکلی نداشت. انقالب اسالمی ما به  تشکیالتی

رساند، چهلمین سال انقالب ما  ل را پایان میچهلمین سا

های  دهد که انقالب ما رشد خود را کرده و پایه نشان می

 .و پابرجا است و خواهد بود مستحکم آن

فارس: پس یک خانواده انقالبی بودید و درست 

 وسط میدان

خانواده ما قبل از انقالب فعالیت داشتند و  :کرمی شاه

ن نظام ما همانی است که شاکر هستم خدا را که ارکا

مشکالت و  مدنظر امام راحل بود و همچنان پابرجا است؛

ها در بدنه انقالب است  نامالیمات و نابسامانی

کنیم چون همه در این اجتماع  همه درک می

کنیم ولی اصل نظام ما که بر مبنای  زندگی می

و به  جمهوری اسالمی بود همچنان اسالمی هست

خواهد رسید و همچنان صدور انقالب را به دست امام زمان 

کنیم که مردم کشورهای دیگر  سایر کشورها و مشاهده می

خواهند انقالب را  به پیروی از ملت ایران در کشورشان می

 ایجاد کنند.

سازد تا حکومت اسالمی  ها و نامالیمات می یمن با سختی 

این شان را جشن گرفتند و ما  برقرار کند، سوریه که پیروزی

 .انقالب را از اسالم و خون شهدا داریم
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فارس: چرا مهدی سر از سازمان مجاهدین 

 درآورد؟

که مخفی بشوند مهدی رشته  قبل از این :کرمی شاه

خواندند و در ساخت بمب وارد  شیمی و محمد فیزیک می

بودند سازمان مجاهدین به افکار توجه نداشت و وسیله را 

دادند وقتی فهمیدند برادرانم  قرار میبرای خودشان هدف 

ها را جذب  خواستند آن سازی وارد هستند، می خیلی در بمب

خود کنند. خیلی با هر دو در تماس بودند ولی آن دو خیلی 

های  گفتند ما باید اول بحث تأکید بر ایدئولوژی داشتند، می

ایدئولوژی را با هم حل کنیم و اگر از نظر اعتقاداتی با 

 .شویم ر همراه و همکار بودیم، عضو میهمدیگ

با یکی از دوستان خود به نام شهرام بسیار بحث 

و  24عقیدتی داشتند. این مسائل مربوط به سال

بود که هیچ ردی از تحریف ایدئولوژی  22

سازمان نبود هنوز آیه قرآن زیر آرم مجاهدین 

بود و به اصطالح خودشان خیلی مذهبی و اظهار 

و خیلی سخت بود کسی بخواهد کردند  دین می

ها را بشناسد که اینها در آینده انحرافات  آن

فکری پیدا کنند، خیلی مشکل بود، ولی مهدی 

توانیم با هم  فهمید گفت، ما از نظر اعتقادی نمی

 .کار کنیم

خواستیم به خاطر  ما اسالم مدنظرمان بود ما انقالب می

یم ما با زنده شدن اسالم و حکومت اسالمی انقالب کرد

که شاه برود و  خواستیم مبارزه کنیم نه این طاغوت می

شخص دیگری مثل خودش بیاید و حکومت را ادامه دهد، 

مان اسالمی  این هدف ما نبود هدف این بود که انقالب

ها روی روحانیت بسیار حساس بودند، مخصوصاً  باشد و آن

حضرت امام خمینی)ره( که مستقیم و غیرمستقیم با حضرت 

گرفتند؛ ولی  در تماس بودند و فرمان می امام خمینی)ره( 

ها به روحانیت اعتقاد نداشتند و اعتقاد داشتند روحانیت  آن

زیاد انقالبی نیستند و در تحجر هستند و مهدی این مسأله 

را فهمید و گفت شما در آینده انحرافات فکری پیدا 

بر  ها کنید، شما جزو ملحدان هستید؛ که خیلی به آن می

خورد و برایشان سخت بود، حتی به او گفتند برو باالخره  

 .خورد ها می سرت به سنگ واقیعت

فارس: دلیل جدایی مهدی از مجاهدین خلق چه 

 بود؟

ها برایم تعجب بود یک پسر  من خیلی وقت :کرمی شاه

ساله باید چه درک عظیمی از اعتقادات دینی داشته  11

ها را تشخیص دهد و  آن باشد که بتواند انحرافات فکری

ها بگوید شما در آینده  خیلی جسورانه و شجاعانه به آن

شان  شود که خیلی برای از خط اسالم خارج می تان خط
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خواستند  که خیلی می ها جدا شد با این سنگین بود ولی از آن

امکانات برایش فراهم کنند از تفنگ که در آن زمان بسیار 

ها پشت پا زد و خودش با  ه آنمهم بود تا خانه، ولی به هم

گذاری و عضوگیری کردند  برادرم سازمان مهدویت را بنیان

سازمان جا افتاده بود و تشکیالت خوبی شکل  13و در سال 

مان از تشکیل سازمان انقالبی این است  گرفته بود. هدف

خواهیم به وجود آوریم، برسانیم به  که انقالبی که می

 .انقالب حضرت مهدی

سازی و بسترسازی برای انقالب مهدی  اهیم زمینهخو می

کنیم و فلسفه انتظار هم همین است یک منتظر امام 

که  زمان)عج( باید بسترسازی کند برای ظهور آقا نه این

دست روی دست بگذاریم و نسبت به مسائلی که در جامعه 

تفاوت باشیم و به خاطر همین اسم سازمان  افتد بی اتفاق می

مان امام زمان هستند.  گذاشتند که رهبر اصلی مهدویون را

گفتند این چه  کردند و به او می اش می ها مسخره خیلی

تواند با رژیم شاه  کنی؟ مگر کسی می فکرهایی است که می

تواند شاه را با آن قدرتی که  دربیفتد! مگر کسی می

پیدا کرده مبارزه کند! آمریکا و اسرائیل پشت شاه  منطقه در

خواهید،  تجربه و دست خالی می ما چند جوان بیهستند، ش

شان قوی و محکم بود  چکار کنید؟ ولی آنقدر دین و ایمان

رسیم، ولی نبودند که به  مان می گفتند به هدف که می

شان  به شهادت رسیدند و خون 13شان برسند سال  هدف

 .واقعاً مؤثر بود

های  عضوگیریکردند  سال مخفی زندگی می 1برادرانم که 

کردیم.  خود را شروع کردند، ما بر روی خواهران کار می

وارد کارهای  مطالعاتی که داشتیم سرجای خود بود،

تشکیالتی و تدارکاتی شدیم و اعالمیه چاپ 

کردیم و خیلی چاپ آن سخت بود، چون  می

پتو  فهمیدند، ها می صدای آن را نباید همسایه

اعالمیه چاپ  انداختیم و با دردسر روی آن می

  .کردیم می

اگر « شناخت»ای هم مهدی نوشته بود به نام  جزوه

توانست عضو  شخصی اعتقادات سازمان را قبول داشت می

سازمان شود و اگر مشکلی با اعتقادات داشت او را قبول 

کردیم، سخت بود ولی خیلی  ها را تکثیر می کردند. جزو نمی

ی مطالعاتی را ادامه شیرین بود و با خواهرهای جدید کارها

 .کردیم دادیم و مشکلی اگر جایی داشتند، رفع می می

فارس: تنبیه سازمان مجاهدین برای کسانی که 

لباف و  از آن خارج می شدند همچون صمدیه

 واقفی ترور بود، به دنبال مهدی هم بودند؟ شریف

مهدی وقتی از سازمان مجاهدین جدا شد هم  :کرمی شاه

ن به دنبال ترور کردن او بودند به همین ساواک و هم سازما

دانستیم  ای داشت و ما هم نمی دلیل زندگی کامالً مخفیانه

کند؛ اما مادر و پدر و یکی از برادرهایم که  کجا زندگی می

زیاد در مسائل مبارزاتی وارد نشده بود با هم زندگی 

اصفهان یک اتاق  کردآباد کردند، مهدی هم در محله می

 .بودکرایه کرده 

مأمور ترور مهدی هم شخصی به نام 

االسالم بود که بعد از انقالب اعدام شد،  طریق

ها عنوان کرده بود من مأمور  خودش در بازجویی

کرمی بودم و همان موقع هم  کشتن مهدی شاه

واقفی و مهدی را با هم ترور  قصد داشتند شریف

کنند. شریف واقفی قول داده بود بعد از انجام 

بپیوندد که  مهدویون انوادگی به گروهکارهای خ

 .به شهادت رسید
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همان روزها شدید به دنبال مهدی بودند که همان بالیی 

واقفی آوردند، سر مهدی هم بیاورند که زودتر  که سر شریف

در خیابان جی او را  کردآباد ساواک موفق شد در جاده

محاصره کند، مهدی به کمرش نارنجک بسته بوده که به 

کند ولی خودش با تیراندازی  ها پرتاب می اشینطرف م

ها در دستش منفجر  شود و نارنجک ساواک شهید می

االسالم سالک )نماینده  شود. این اطالعات را حجت می

مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی( به ما داد آن 

 .موقع در کمیته، زندان بود

فارس: جزئیات بیشتری هم از این اتفاق 

 اید؟ شنیده

کرد که وقتی جنازه  سالک نقل می :کرمی شاه

مهدی را به ساواک آوردند، ساواک خیلی 

خوشحال بود و جشن گرفتند که به یک پیروزی 

بزرگ دست یافتند. زنگ زدند به تهران و گفتند 

کرمی را کشتیم و صدای قهقهه و  مهدی شاه

در کجا او را دفن کردند  ؛ نفهمیدیمآمد می یشان خنده

دهند و پدرم با چند نفر از  ام اطالع می  به خانوادههمان شب 

گوید پسرم را کشتید  روند پدرم می دوستان به کمیته می

اش را بدهید که شخصی به نام نادری در  الاقل جنازه

زند که نصف  ساواک بدجور به صورت پدرم سیلی می

صورت پدرم تا چند وقت سیاه بود با این استدالل که چرا 

  !خواهی؟ اش را می ت کشته شده جنازهحاال که پسر

نادری خیلی اجازه برگزاری مراسم عزا هم نداشتیم 

کند دو سه روز  بد دهن و بد صحبت بود، پدرم را زندانی می

عزاداری  ترین گیرند که کوچک پدرم زندانی بود و تعهد می

ای برای مهدی برگزار نکنند در غیر این  و مراسم فاتحه

ترسیدند و با  کنند، مردم هم می ر میصورت همه را دستگی

ها را دلداری دهد،  کردند کسی نبود آن پدرم رفت و آمد نمی

کرد؛ هنوز برادرم  ها را دستگیر می چون ساواک آن

 .دانیم کجا دفنش کردند مفقوداالثر است و نمی

محمد هم در تهران در درگیری با ساواک به شهادت رسید 

ند. یک بار وقتی محمد محمد را در خیابان دنبال کرد

گذارد که تیر در  کند بین پایش می تفنگش را آزمایش می

توانست  خورد بنابراین دیگر نمی رود و به ساق پایش می می

خوب بدود، مشکل پا داشت به خاطر همین نتوانست از 

ما فکر کردیم در  .دست ساواک خوب فرار کند

درگیری به شهادت رسیده است اما در موزه 

ها دیدم که عکسش را انداخته بودند، آثار  عبرت

شکنجه بر روی جنازه بود صورتش ورم کرده بود 

و آثار زخم بسیاری داشت و فهمیدیم احتماالً زیر 

 .شکنجه به شهادت رسیده است

فارس: با وجود این اتفاقات و شهادت برادران، 

پدر و مادر مخالف مبارزه شما و خواهرتان 

 نبودند؟
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از شهادت برادرم پدرم در یک تصادف  بعد :کرمی شاه

اش  جانش را از دست داد که بعداً فهمیدیم در پرونده

دانستند خیلی  تصادف ساختگی قید شده بود؛ مادرم چون می

رویم. قبول  مذهبی هستیم مطمئن بودند که به خطا نمی

کرده بودند. برای پدر و مادر خیلی سخت است ولی دیگر 

 .ودنداین وضعیت را پذیرفته ب

 

 

 

 

 

 

ها را برای اسالم تربیت کرده بودند و یکی از دعاهای  بچه

گفتند این بود که  شان می مادرم که همیشه در نمازهای

هایم را مروج اسالم قرار بده که در مورد  خدایا بچه

 .برادرهایم مستجاب شد

که مهدی شهید شد جو اصفهان بسیار بد شده  بعد از این

توانستیم خوب  ها بود و نمی خیابان بود و ساواک در تمام

مان را داشتند و زود  های کنیم چون عکس وآمد رفت

شدیم به خاطر همین با محمد به تهران رفتیم،  شناسایی می

زهرا هم که بعد از شهادت مهدی تنها شده بود به تهران 

آمد، من و زهرا به عنوان دانشجو یک اتاق گرفتیم و 

خانه گفته بود  فتند و به صاحبخواهرم و محمد یک اتاق گر

گفت  مان اتاق گرفت و می زن و شوهر هستیم. محمد برای

زد. یک سال  ای دو بار به ما سر می شان هستم و هفته دایی

تهران بودیم وقتی محمد شهید شد مشکل پیدا کردیم همه 

 .شد هایمان توسط محمد انجام می رابطه
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 بروکسل تظاهرات تا پاریس ویلپنت از

 
 تاریخ در مهمی اتفاقات بستر که چرا خلق است مجاهدین سازمان تاریخ در ماه سازترین سرنوشت ماه، خرداد

 .است بوده سازمان این

 مکان نقل رجوی، مسعود توسط رهبری سازمان گرفتن دست به و 0610 ماه خرداد چهارم در بنیانگذاران اعدام

 در 0631 ماه خرداد ام سی در مسلحانه جنگ آغاز 0631 ماه خرداد هفدهم در عراق به فرانسه از مرکزیت

 . تهران

 .نامید خلق سازمان مجاهدین تاریخ در عطف نقطه مهمترین توان می را 0631 سال ماه خرداد ام سی اتفاقات

 قسم دشمنان به را خدمت بیشترین و خلق کرد متوجه را آسیب بیشترین خلق برای مبارزه نام به که چرخشی

 . رساند خلق خورده

 های همایش جنایت هایشان یادبود به و دارند می گرامی را ترور خونین سرآغاز این سال هر که آن بدتر

 همان بر" :بگویند ا مثل که آورند می به آنجا پول با را دیگر کشورهای اتباع و گیرند می ویلپنت در میلیاردی

 "!هستیم بستیم، که عهد
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 2109ژوئن  05
 

 خلق در مجاهدین تشکل برای که بغرنجی سیاسی شرایط جمله از مختلف دالیل به رجوی مریم
 تظاهرات واجبارا نشد پاریس حومه در ساله همه گردهمایی مجوز گرفتن به موفق آمده، پدید فرانسه

 برای دور راه از خود و ویلپنت کرد، در نفره هزار چند سخنرانی جایگزین را بروکسل در نفره صد چند
 محل به را اروپایی و آمریکایی دوجین سخنران چند نتوانست حتی وی .نمود سخنرانی گردهمایی این

 و "استیونسون استرون" ها آن ترین مهم که چندم بازنشسته دست شخصیت چند به و کند دعوت
  .کرد بودند بسنده "کوادراس ویدال آلخو"

 زیر که است )عدالت درجستجوی المللی بین کمیته( پوششی انجمنی مسئول حاضر حال در کوادراس
 استیونسون جز به .کند می سرازیر وی بهجیب را کلنی درآمدهای و شود می اداره خلق مجاهدین نظر

 تجزیه حامیان از برخی )دارد شیعیان از عجیبی نفرت عربستان،که همکار و خلق مجاهدین کارمند(
 برنامه از صراحتا "ماکر دمس مارک" نمونه برای که خوردند می به چشم سخنرانان میان در نیز ایران
 از باید همچنین .کرد خوشحالی ابراز ایران از آن جداسازی و کردستان جهت خودمختار رجوی مریم

 زینت" کردستانو "خبات" گروه رهبر "حسینی شیخ بابا کاک" یعنی رجوی امر تحت دوسرتروریست
 سخنرانی نمایش این دودر هر که کرد یاد )رجوی ساخته( خلق فدائیان سیاسی دفتر عضو "میرهاشمی

 با ها سال که بود سوری سر تروریست معروف گردهمایی، این دیگر سخنران "مالح هیثم" داشتند
 .است برخاست و نشست در رجوی مریم

 

 .نیست ویلپنت از خبری دیگر امروز
 به خود طرفداران معدود کشاندن و تظاهرات خیابانی انداختن راه با است کرده سعی خلق مجاهدین پوشالی سازمان گرچه

 خارجی اتباع طرفداران سازمان، از فشرده هم به اول صف پشت نداند که کیست اما نماید اعلم حیات آمریکا و اروپا های خیابان

 . اند افتاده راه جمعیت دنبال به خسته و رنجور که هستند

 ویلپنت سالن نفره 1111 سقف زیر در را نفر 01111سال  هر ایران، حاکمیت سرنگونی برای بود مدعی وقاحت با که سازمانی

 افراد تعداد این با تا رسید و کانادا سوئد اتریش، در دست انگشتان از کمتر و دربروکسل نفر 611 به دهد،امسال می جا پاریس

 .باشد مردم ایران دموکراتیک آلترناتیو مدعی ای، اجاره

 المللی بین عرصه در خلق تبلیغی مجاهدین های فعالیت شکست در عطفی نقطه بروکسل در 98 خرداد 11 روز تظاهرات

 . شود می محسوب

 عرصه در خلق مجاهدین ناکارآمد پروپاگاندای حاصل ، 98 بروکسل تظاهرات تا 98 پاریس ویلپنت از آمده وجود به شکاف

 سازمان که روندی .است آلبانی در گروه این تالتشکی داشتن نگه سرپا برای حاصل بی تلشی و ایران مردم علیه روانی جنگ
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 عرصه در فعالیت و همچنین تشکیلتی عمیق بحران یک سراشیبی در آلبانی در تمرکز و عراق از خروج از را بعد خلق مجاهدین

 .است داده قرار المللی بین

 را بینندگان توانند نمی رو به رو و نزدیک از نمای های عکس .کنند پنهان را حقیقت توانند نمی وارنگ و رنگ پلکاردهای

  .کند می طی را نابودی به رو مسیر اند افتاده شماره به روزها این هایی که نفس با سازمان بفریبند،
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 «سازمان»پرده روابط منافقین در مستند   هایی از پشت روایت ناگفته

در این مستند . از جدیدترین تولیدات موسسه فرهنگی ـ هنری مرکز اسناد انقالب اسالمی، د« سازمان»مستند 

 .سازمان مجاهدین خلق منتشر خواهد شد های پرده روابط و فعالیت  هایی از پشت برای نخستین بار ناگفته

 

، از جدیدترین تولیدات موسسه فرهنگی هنری مرکز «سازمان»به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس مستند 

این مستند سینمایی به بازخوانی و . در نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار اکران خواهد شد اسناد انقالب اسالمی

 .پردازد منافقین خلق می روایت بخشی از تاریخچه سازمان

در گفتگو با خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، با اشاره « سازمان»مهدی رمضانی، تهیه کننده مستند 

  ساخت اولیه ایده: گفت مستند این تولید مراحل درباره ،۶۰به تاکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی در اهمیت دهه 

 

ید خطور کرد و در همین تول عوامل ذهن به ۶۰ دهه تاریخی خالءهای پوشش راستای در «سازمان» مستند

هسته اولیه . جهت، پژوهش و مستندسازی وقایع مربوط به تاریخچه و عملکرد سازمان مجاهدین خلق آغاز شد

نظران  نامه کرد و در این راستا از تجربیات صاحب ساخت مستند، پس از پرورش ایده، شروع به نگارش فیلم

 .برد هم بهره

خواند و درباره اهداف تولید این « سازمان»رمضانی نسل جوان و نوجوان را به عنوان یکی از مخاطبان مستند 

 به ۶۰، روشن کردن زوایای تاریک و نیمه تاریک دهه «سازمان»ترین هدف ما از تهیه مستند  مهم: مستند گفت
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خبر  ن بیآ رخدادهای و وقایع از و اند نکرده درک را مهم دهه این غالبا که بود نوجوان و جوان نسل برای ویژه

 .هستند
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 و خواند مهم و تاثیرگذار وقایع، و رخدادها تبیین در را نوجوان و جوان نسل برای ۶۰وی تصویرسازی از دهه 
 نقاط در گذاری بمب یک خبر یا رسید می گوش به انفجار صدای لحظه هر که دوران آن شرایط درک: شد یادآور
شود و نیاز به تولیدات  ها، خاطرات و اسناد میسر نمی ه کتابمطالع طریق از فقط شد، می منتشر کشور مختلف

ای  نامه را با فیلم« سازمان»با توجه به این نیاز، تصمیم گرفتیم مستند . تری در قالب سمعی و بصری است متنوع

 .جذاب، ویژه نسل سوم و چهارم انقالب طراحی کنیم

ها و خاطرات که بخش  عالوه بر اسناد، کتاب: درباره پشتوانه محتوایی این اثر گفت« سازمان»ه مستند تهیه کنند

های منتشر نشده که در گنجینه تاریخ شفاهی مرکز اسناد  کند، مصاحبه مهمی از محتوای این مستند را تامین می

ها و  انقالب اسالمی ثبت و ضبط شده و گفتگو با یکی از اعضای جداشده سازمان مجاهدین خلق، در تکمیل داده

 .مورد استفاده ما قرار گرفته است« مانساز»اطالعات مستند 

کوشد ذهن کنشگر جوانان و نوجوانان را به تعمیق بیشتر در  می« سازمان»رمضانی با تاکید بر این که مستند 

ترین ویژگی مستند سازمان، تکیه بر مدارک، اسناد و  پررنگ: شناخت سازمان مجاهدین خلق وادارد افزود

 .گیری اولیه است جهتهای متقن تاریخی، بدون  روایت

پرده روابط و  هایی از پشت ، در این مستند برای نخستین بار ناگفته«سازمان»به گفته تهیه کننده مستند 

 .های سازمان مجاهدین خلق منتشر خواهد شد فعالیت
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 "فرقه ها در میان ما"تجدید چاپ کتاب 

    انجمن نجات مرکز تهران

که پیش از این توسط ” مهندس ابراهیم خدابنده “و ترجمه ” دکتر مارگارت تالرسینگر“نوشته مرحوم ” فرقه ها در میان ما“کتاب 

صفحه تجدید چاپ و در  191انتشارات دانشگاه اصفهان به چاپ رسیده و کامال نایاب شده بود توسط نشر ماهریس در 

  .کتابفروشی ها توزیع گردید

از مصاحبه با صدها عضو این کتاب طی مدت ده سال و در خصوص نزدیک به هزار فرقه مخرب کنترل ذهن در آمریکا و بعد 

جداشده از فرقه ها به رشته تحریر در آمده و حقا دائره المعارف علوم فرقه ای نام گرفته است که بسیاری از کتب معروف در 

 .خصوص فرقه ها بر اساس تحقیقات منتشر شده در این کتاب و با استناد به آن نوشته شده اند

 
ن مجاهدین خلق )فرقه رجوی( گرفتار بوده و این کتاب را کامال منطبق با مناسبات سال در سازما 16مترجم که خود به مدت 

  :درونی و عملکرد روزمره این سازمان می داند در پایان مقدمه خود بر این کتاب می نویسد

ان و همچنین همگی ها، روان شناسان و جامعه شناس های اعضای فرقه ها، خانواده جداشدگان فرقه این کتاب را به تمامی خواندن 

 کنم اعضای جامعه توصیه می کنند هرگز گرفتار یک فرقه مخرب نخواهند شد، و باالخره به تمامی افرادی که تصور می

 

 

https://www.nejatngo.org/fa/blog/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.nejatngo.org/fa/blog/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86
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 محمد جان بابا خیلی چشم براهته
  انجمن نجات مرکز گیالن              

 یوسفیپیام کوتاه مهربانانه خواهری دردمند و چشم انتظار به برادر اسیرش محمد تقی 

 

  .سالم به روی ماه داداش مهربانم، من خواهر کوچکتر شما آمنه هستم قربونت برم

 .ما هر لحظه منتظر آمدن تو هستیم و برای درآغوش کشیدنت لحظه شماری میکنیم

 . داداش جان قربونت برم، فدات شم این همه دروغ از رجویهای شیاد شنیدی بس نیست

فکرکن و به زندگی و به خانواده ات که بی صبرانه منتظرت هستند. بخصوص بابا که خیلی  یه مقداربه خودت بیا وبه آیندت

 .چشم براهته محمد جان . برگرد به کشورت کنار خانواده ات ما همه منتظر شما هستیم

م نشانه سال. موقع رفتن گفتی خال سیاه پشت گردن 61داداش یادت هست آخرین بارکه به مرخصی اومدی یعنی چیزی بیشتراز

 . شما باشه وکلی با ما گفتی وشوخی کردی وخندیدیم وآرزوکردیم انشاءاهلل با تمام شدن خدمت سربازی دامادت بکنیم

https://www.nejatngo.org/fa/blog/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86
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مامان که درنگرانی ودلواپسی تو دق کرد ورفت و تورو در لباس دامادی ندید. حداقل ما و خصوصا بابا را ناامید نکن و برگرد به 

 .روستایمان گیلکجان رودسرزندگی و خانه و کاشانه و 

محمد جان بدان که ما همه حرف های تو ومحبت های تو یادمون هست. داداش ما چندین بار عراق پشت زندان مخوف اشرف 

آییم واونقدر برات  اون جهنمی که به شما وعده باغ سبز رو داده بودن اومدیم ولی فقط ناسزا شنیدیم. داداش جان ما کوتاه نمی

  .سیم تا تو تصمیم نهایی بگیری و برگردینوی نامه می

 .های زندگیتو برای حرف های پوچ رجویهای ازخدا بیخبر از بین بردی عزیزم تو بهترین سال

 .دیگه کافیه خواهش میکنم . التماس میکنم برگرد تا دوباره دور هم جمع شیم

رات فرستادم . اینبارهم با آبجی بزرگ و شوهرش راستی تو نامه قبلی عکسهای خودم با دخترام و همسرم و داداش علی را ب

عکس گرفتم و برات می فرستم تا ببینی تمام اعضای خانواده چشم براهت هستن وبرای درآغوش کشیدنت لحظه شماری 

 .میکنند

 خواهرکوچکت آمنه
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بار گروهک تروریستی منافقین در آلبانی ضمن اشاره به  یک نشریه آلمانی در گزارشی درباره وضعیت اسف

های  سیاستآزارهایی که متوجه این افراد شده نوشت آمریکا با استفاده از این گروهک در تالش برای پیشبرد 

 .خود علیه ایران است

« زندانیان شورش»در گزارشی با عنوان  «اشپیگل» الملل خبرگزاری فارس، نشریه آلمانی به گزارش گروه بین
به وضعیت اعضای گروهک تروریستی منافقین و حمایت دولت آمریکا از آنان پرداخت و نوشت که 

کند تا دولت ایران را سرنگون کند و در این زمینه  وی میرئیس جمهور آمریکا از سیاستی پیر « ترامپ دونالد»

 در سازمان عضو افراد  بیش از دو هزار نفر از. راستا با آمریکا دارند سیاستی هم  اعضای این سازمان هم
 .گویند می سخن روانی آزارهای و شکنجه از اند شده جدا سازمان از که افرادی. برند می سر به آلبانی در کمپی

 :ادامه، ترجمه متن این گزارش آمده استدر 

خیابانی طوالنی در شمال غربی آلبانی زنان و مردانی عجیب خود را برای سرنگونی حکومت ایران  انتهای در

گوید که آنها سه بار در طول هفته بریدن گلو با  می  یکی از افرادی که از این سازمان جدا شده. کنند آماده می

 .کنند وردن چشم با انگشت و پاره کردن دهان را تمرین میچاقو، شکستن دست، درآ

 شدگان جدا. است شده احاطه بلند حصارهای وسیله به که دارد فوتبال زمین ۵۰این کمپ مساحتی به اندازه 
 آنها از برخی. باشند داشته همراه تلفن ندارند اجازه برند، می سر به کمپ در که نفری هزار دو بیشتر که گویند می

 .نیستد مجاز به داشتن ساعت و تقویم هم حتی
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برد گفت که دخترش را که   هاست در این سازمان به سر می سال« سمیه»که دخترش به نام « مصطفی محمدی»

من به سیاست کاری : »گفت اشپیگل به وی. اند داشته نگه کمپ این در وی میل خالف بر دارد، سال ۸۳اکنون 

ها از  ها و شواهد مشخص است این است که محمدی سال اما آنچه از فیلم.« را ببینمخواهم دخترم  ندارم فقط می

وی گفت که پدرش جاسوس . کردند وگو دو خبرنگار آلبانیایی هم با سمیه گفت. هواداران این سازمان بوده است

 .خواهد در کمپ بماند دولت ایران است و او می

های اخیرا  اما در سال. های تروریستی قرار داده بود ت گروهفهرس در را سازمان این نام ۲۰۰۲آمریکا تا سال 

این گروه به . این سازمان حامی دولت ترامپ شده، چراکه دو طرف خواهان سرنگونی حکومت ایران هستند

 .های خود علیه ایران موفق باشد حدی در این زمینه مصر است که امیدوار است آمریکا در برنامه

 پیمان وزیر اسرائیل که هم نخست« بنیامین نتانیاهو. »کنفرانس اخیر در ورشو مشهود استچنین موضوعی در 
هم در سخنرانی در تجمع  ترامپ وکیل« رودی جولیانی»است از جنگ علیه ایران سخن گفت و  ترامپ

 به عراق خاک در سازمان این اعضای سال ۸۰ حدود. کرد حمایت  ، از تغییر رژیم در ایران(منافقین)مجاهدین 

 در آنها از اعظمی بخش ۲۰۰۲ سال اواخر از و آمدند آلبانی به آنها از زیادی عده ۲۰۰۸در سال . بردند سر می
( پایتخت آلبانی)تیرانا در کمپی

 « .اند مستقر شده

پس از اینکه این افراد از  

عراق به آلبانی منتقل شدند، 

. ای از این گروه جدا شدند  عده
این افراد از شکنجه، تشکیل 

جلساتی که در آنها افراد 

شوند افکار جنسی  مجبور می

... خود را اعتراف کنند و 
اینها تحت . گویند سخن می

 آیا که نیست مشخص و ندیده  را او هیچکس ۲۰۰۸ سال از که است گرفته صورت  «مسعود رجوی»رهبری 
  « .خیر یا است زنده

مریم . »نظامی خود موسوم به ارتش مقاومت ملی در اروپا و آمریکا فعال استسازمان مجاهدین با بازوی 

وی بین آلبانی و . ها موضع سختی علیه ایران گرفته است همسر مسعود رجوی در طول این سال« رجوی

 دفتر برلین در و است فعال هم آلمان در حتی سازمان این. دارد دفتر هم واشنگتن در  پاریس در تردد است و
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وزیر  «چائو الیانو. »پیمانان زیادی جذب کرده است های اخیر هم ی گسترده در سالها البی با رجوی مریم. اردد

این گروه را به عنوان  ترامپ و جولیانی و دولت ترامپ مشاور امنیت ملی« جان بولتون»و نقل آمریکا،  حمل

 .بیند آلترناتیوی برای تغییر حکومت ایران می

 برند؟ در کجا به سر می ترامپ پیمانان هم

کند، نگهبانان  دو مجسمه شیر در ورودی کمپ قرار داده شده است و وقتی کسی در برابر ورودی توقف می

 .کنند افراد را دور می

تیرانا، پاریس و برلین به نتیجه  برای بر قراری ارتباط با دفاتر این سازمان در اشپیگل تالش خبرنگاران 

دهد  کالی این سازمان هم درباره موضوع سمیه محمدی اطالعاتی در اختیار قرار نمییکی از و. نرسیده است

کند که در آن آمده است که اگر این سازمان در ایران  و فقط در قالب یک ایمیل به بیانیه سازمان اشاره می

د هم این ادعاها برن اما حتی افرادی که در کمپ به سر می.« قدرت را به دست بگیرد، همه چیز بهتر خواهد شد

 .است کرده صحبت اند کرده ترک را گروهک این که افرادی از نفر ۰۵با  اشپیگل .را قبول ندارند

 از»: گوید می و است کرده زندگی سازمان این با سال ۲۲ که است آنان از یکی ساله ۵۰« غالمرضا شاکری»
آن برمبنای دروغ،  عملکرد که شود می مشخص داخل از اما است، لیبرال سازمان این که آید می نظر به خارج

 " .استتقلب و ترس 

 از سازمان اعضای که گوید می شاکری. شد آشنا سازمان این با و گریخت عراق به بود ساله ۲۰وی زمانی که 
: گفت شاکری. کنند می تهیه اروپا ویزای برایش که اند داده اطمینان او به و گفتند وی برای دموکراسی و آزادی

ما تحت نظارت بودیم و ما را وادار کردند که ارتباط خود . تا ما را فرمانبردار خود کنند گفتند دروغ ما به آنها»
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این سازمان مدعی است که ارتباط اعضای خانواده، با عضو یک نهاد نظامی .« مان قطع کنیم را با خانواده

 .ممنوع است

تواند سازمان  پرسیده که چه زمانی می اره از مقامات میگوید که همو این عضو جدا شده از مجاهدین خلق می

 چالشی های پرسش یا و کنند ترک را سازمان خواستند می که افرادی میالدی ۰۰اواسط دهه . را ترک کند
 داده نشان خود دست روی را محلی وی. بود شده متهم جاسوسی به که گوید می شاکری. شدند شکنجه پرسیدند، می

اش ضربه زدند تا خون جاری شد و به  گار خاموش کردند و به سینهسی دستش روی( منافقین) آنها که گفت و

 .مدت یک هفته در شرایطی بود که پاهایش سیاه شدند و هنوز هم جای آسیب روی پاهایش وجود دارد

حرفی بزنند  در نهایت هم مسعود رجوی همه افراد شکنجه دیده را فراخواند و به آنها گفت که اگر در این مورد

با این حال . به نیروهای امنیتی عراقی تحویل داده خواهند شد و چنین اقدامی به معنای شکنجه و مرگ بود

 .اند نشده شکنجه افراد آن از بعد و قبل نه و میالدی ۰۰سازمان مدعی است که نه در دهه 

او . دبرو وی که گذارند می ۲۰۰۶ها با این گروه به سر برده تا اینکه سرانجام در سپتامبر  شاکری سال

با این حال، چون شاکری مدارک . کند های آژانس پناهندگان سازمان ملل استفاده می ماند و از کمک تیرانامی در

 .خواهد برود توانست آزادانه به هر کجا که می شناسایی نداشت، نمی

 عنوان به یورو ۸۵۰حدود  ماه، هر ماه ۶آنها بیش از   وی گفت که پس از جدایی از این سازمان،
سازمان به ما گفته بود که ما جاسوس هستیم و به همین : »شاکری گفت. کردند به وی پرداخت می السکوت حق

دیکتاتور عراق به آنها « صدام حسین»پیشتر .« کنم اما من برای کسی کار نمی. دلیل هیچکس ما را باور ندارد

 .گیرند حمایت مالی قرار می داد و اکنون هم مشخص است که مورد پول می

های کمپ را  نوشته است که هزینه اشپیگل های خود برای در مورد منبع هزینه( منافقین)خلق  مجاهدین سازمان

اند  زنی را مطرح کرده با این حال کارشناسان مسایل امنیتی این گمانه. کنند حامیان داخلی و خارجی تامین می

دهند، اما این سازمان تاکید  اسرائیل هم این گروه را مورد حمایت مالی قرار میکه عربستان سعودی، آمریکا و 

 .است  دارد که حتی یک یورو هم از هیچ دولتی دریافت نکرده

  «چنی دیک» و آمریکا پیشین دفاع وزیر «رامسفلد دونالد» جمله از آمریکا در تندروها های گذشته در طول سال
در سال . اند که از این سازمان به عنوان سالحی علیه ایران استفاده کنند خواستهجمهور پیشین  معاون رئیس

 در اورانیوم سازی غنی از( موساد) اسرائیل اطالعات سازمان ،(منافقین) خلق مجاهدین همدستی با هم ۲۰۰۲
 .شد مطلع ایران

 آموزش آمریکا در «نوادا» صحرای در فرماندهی مرکز در سازمان این نیروهای از شماری  ۲۰۰۲ سال  از
امروزه . های تروریستی آمریکا قرار داشت این در شرایطی بود که این گروه هنوز در فهرست گروه. اند دیده
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کم سران  خواهد که موضع سختی علیه ایران داشته باشند، این چیزی است که دست از آنها می ترامپ دولت

 .ای با ایران خارج شد هم جشن گرفتند از توافق هسته ترامپ کهکنند و حتی زمانی  ادعا می( منافقین)مجاهدین 

به حدی طوالنی است که پیش از این هرگز تا این حد مفصل ( منافقین)فهرست حامیان سازمان مجاهدین خلق  

رئیس سرویس اطالعات « ترکی الفیصل»این فهرست از سناتورها و نظامیان آمریکایی گرفته تا . نبوده است

در پارلمان اروپا هم به این گروه نام سازمان صلح برای ایران آزاد داده شده . شود ستان را شامل میپیشین عرب

وجود دارد « کمیته همبستگی آلمان برای ایران آزاد»در پارلمان آلمان هم گروهی در همین ارتباط با نام . است

ین پارلمان از کمپ آلبانی دیدار رئیس پیش« زوسموس ریتا» و نمایندگان حزب دموکرات مسیحی، به همراه

 .اند کرده

 ۸۰و  ۴گویند که هر هشت نفر در یک اتاق هستند و حدود ساعت  اند می افرادی که از این سازمان آزاد شده
 در که هایی آموزش کنار در افراد  که گویند می همچنین شده جدا اعضای شوند بیدار خواب از باید هم صبح دقیقه

 در ها آن  شود که حدود هزار نفر از گفته می. پردازند می کمپ در ساز و ساخت به بینند می رزمی مسایل زمینه
. هستند سازمان برای پروپاگاندا مشغول فیسبوک و توییتر در جعلی های حساب با «رایانه بخش» نام به محلی
 « .کنند می استفاده آلبانی به ها آن کشاندن و بیشتر های ایرانی جذب برای تلگرام رسان پیام از همچنین اعضا

. وزارت کشور آلبانی به این پرسش که چرا دولت آلبانی این افراد را در خاک خود پذیرفته، پاسخی نداده است
پس از سقوط صدام، عراق دیگر برای این . توان پیدا کرد جواب این سوال را در مدارک دولت آمریکا می

ر خارجه وقت آمریکا به همراه سازمان ملل متحد تالش کردند تا وزی« هیالری کلینتون»سازمان امن نبود و 

آوارگان  کمیساریای در مقابل آمریکا و. جایی برای آنها بیابند و سرانجام آلبانی با پذیرش این افراد موافقت کرد

 مجاهدین سازمان اینکه تا. کنند کمک آلبانی به توسعه برای دالر میلیون ۲۰سازمان ملل موافقت کردند که 
 .شتری را خرید و سرانجام یک کمپ ساختبی های زمین مرور به( منافقین)
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 صلیب سرخ مسئول آزادی برادرم می باشد
  دیدار صمیمی با خانواده محمد تقی یوسفی عضو اسیر رجوی در آلبانی

 

خانم آمنه یوسفی از خواهران دردمند وچشم انتظارگیلک که 

تکه ای از وجودش را دراسارت رجوی دارد با چشمانی 

مگرمیشود؟! مگرشدنی است که ” اشکبار می گوید: 

درعصرتکنولوژی وارتباطات برتر و درعصری که داعیه 

کرده است، حقوق بشر مدافعان کذایی گوش فلک را کر

برادر اسیرم در تشکیالت مخوف رجویها حتی نتواند ولو 

یکبار با خانواده اش تماس تلفنی داشته باشد و حال واحوال 

کند؟ مگر اینکه متاسفانه رجویها بخواهند ازیک جایی 

 ”.ساپورت شوند ومورد حمایت ناحق قرار بگیرند

خانم آمنه یوسفی متعاقب روشنگری مدیر انجمن 

آخرین وضعیت بالتکلیف اسیران تحت کنترل درخصوص 

رجویها در آلبانی و بی تفاوتی سازمانهای بین المللی خاصه 

  :صلیب سرخ و کمیساریا می افزاید

از قضا خبردار هستم که سازمان رمسا که زیرنظر  ”

کمیساریا می بایست به حقوق شهروندی اعضای اسیر و 

رنمایندگی اش سایرمطالبات شان رسیدگی میکرد، تنها دفت

درآلبانی را ترک کرد وضمن استمالت از رجویها، اسیران 

خاصه جداشده های مقیم آلبانی که با مشکالت عدیده 

گریبانگیرهستند را به حال خودشان رها کردند و برایم بطور 

کامل هدف شوم این توطئه مشخص و بسیار مبرهن است 

ر که میخواهد مانع ریزش و جداشدن اعضای ناراضی د

زندان مانز آلبانی شود و در کمال خفت و خواری به حیات 

 ”.بیفزایدزبونانه اش چند صباحی 

خواهر دردمند و چشم انتظار گیلک با آهی دردآلود میگوید: 

مادرم هنوز پنجاه بهار ازعمرش نگذشته بود و خیلی جوان ” 

بود که درهنگامه تبادل اسرا درآغازین دهه هفتاد 

قال دلبندش ازاردوگاههای صدام به دراثرشنیدن خبرانت

زندانهای رجوی دق کرد وبدرود حیات گفت وحال پدرم که 

سالمند ومریض احوال است لحظه مره سرنوشت فرزندش 

را ازمن جویا میشود ومیخواهد که بتواند ولو یک تماس 

تلفنی با ایشان داشته باشد ومن ودیگرخواهروبرادرم علی آقا 

محمدتقی با شنیدن پیام  همچنان چشم انتظاریم که

واستمداد خانواده به خودش بیاید وبا رها شدن ازشررجویها 

به خانه وکاشانه خود به روستای گیلکجان رودسربرگردد و 

بر یک عمر چشم انتظاری خاتمه بدهد وهمینجا با صدای 

رسا ازکمیته صلیب سرخ وکمیساریا میخواهم عطف به 

ران جنگی، برادرم را منشورملل متحد مبنی برحمایت ازاسی

ازشر رجویها نجات داده وبه خانواده چشم براهش 

 ”.بازگرداند

    انجمن نجات مرکز گیالن 

https://www.nejatngo.org/fa/blog/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86


 
 

 رجوی ، جنگ طلبی و آتش آفروزی علیه ایران زمین  –مریم قجر 
 زهرا سید سادات میر باقری

با نمایشاتی وسوء اساتفاده   89روز هشتم تیرمریم رجوی در

خارجی وارد  هیأتدر آلبانی، جلوی یک  6از اسیران اشرف 

شد و این نمایش را تحت عنوان ، گردهماایی باین المللای    

 علیه منبع جنگ و بی ثباتی درمنطقه ارائه نمود . 

:  شترساواری دوال دوال  باید باه ماریم رجاوی گفات     

هندواناه نمای تاوان    وبا یک دسات د  -نمیشه و

 .گرفت

نمی شود درسخنرانی های درونی و حتی بیرونی برای حمله 

و بمباران ایران زمین ، هلهله و دست افشانی نمود وجلاوی  

جنگ طلبان امریکایی دُم جنباند و آنها را تشویق و ترغیب 

به تحریم ماردم ایاران و بمبااران ایاران نماود وهمزماان       

اد  و از درمجامع عمومی اروپایی خود را صلح طلب نشاان د 

 جنگ افروزی شکایت کرد! 

ومضحک این است که مریم و دیکتاه کنناده وی مساعود    

رجوی ، حتی در این شاعبده باازی و نماایش نتوانسات دم     

 خروس جنگ طلبی اش را اززیردامنش پنهان کند.

وی باید خجالت بکشد وشرم کند  ازاین شدت جنگ طلبی  

نبایاد   و آتش افروزی ودفاع از جنااح هاای جناگ طلاب و    

تالش کند آبرویش بیش از این برود،  ولای ماریم در ایان    

، نباید سخنرانی با پُر رویی تمام  خطاب به اروپائیان گفت

 در زرورق ضد جنگ به نفاع ایاران وارد شاوید !   

در آلباانی و   6اشارف    "اسایران "مریم درسخنرانی بارای  

تیراناااا رو باااه  مجاهااادینی کاااه درف غاااارو آتسمسااافر   

 -6سراسرسانسوروعاری از اینترنت آزاد وعمومی دراشارف  

آلبااانی ، بساارمی برنااد درمهمااانی باارای چنااد اروپااایی و  

 امریکایی پُزف صلح طلبی گرفت وگفت: 

 طلب است؟ چه کسی جنگ

سااؤال اصاالی ایاان اساات کااه آیااا آزادی و   و ادامااه داد :

 بشر، حق مردم ایران نیست؟ دموکراسی و حقوق

مریم رجوی  نسبت به جنگ و بی ثباتی در منطقه اعتراض 

نشان داد ! و مضحک این است که خاودش و شاوهرش را   

پیااام آور صاالح و آزادی قلمااداد کاارد ونمایانااد. وی کااه    

مخاطبینش غالباً اشرف نشینان سانسورشده و بدون ارتبااط  

د ، آنهایی که در رویای دیدار وطان و  با دنیای بیرون هستن

خانواده هایشاان روزشاماری مای کنناد  وحتای در آرزو و      

رویای  یک تماس تلفنی وخانوادگی باخانواده، ماادر و پادر   

پیر و سالمند و بیمارخود هستند، درحالیکه  مریم و مساعود   

ایاان دایااه هااای دروغااینف حقااوق بشاارو آزادی و صاالح و  

حشت دارند که یاک تمااس تلفنای    دمکراسی مردم ایران و

 بین خانواده ها و این اسیران در آلبانی برقرار و انجام شود . 

می دانید چرا ؟ بدلیل اینکه می گویناد خاانواده هاا بادلیل     

عشق و عواطفشان با فرزنادان و عزیزانشاان، دارای چناان    
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پتانسیل وانرژی انفجاری وآزادیبخش  هستند که سریع باه  

مجاهدین منجر  –یدن تشکیالت رجوی شکاف و ازهم پاش

سووریه  می شود . در این نمایش ماریم نسابت باه ماردم    

تراژدی سوریه با نیم میلیاون    "دلسوزمی شود و می گوید:

 وما به مریم رجوی می گویم :  "ها آواره . کشته و میلیون

 اگر درف دیزی باز است حیای گربه کجا رفته است! ؟ -

آزادیبخش درسوریه دفاع و آنرا تو وشوهرت مستمر از جنگ 

تبلیغ می کردید، حاال چه شاده اسات در جلاوی اروپائیاان     

وضعیت بعد ازجنگ در سوریه را تراژدی نیم میلیون کشاته  

 و میلیون ها آوراره محسوب می کنید !؟

به مریم رجوی و شاوهرش مساعود کاه  درآرزوی جناگ      

ساب  امریکا با ایران ثانیاه شاماری مای کناد و درآرزوی ک    

قدرت شوم و حیوانی بر ایران و ایرانای  مای باشاند، فقاط     

ازفرهنگ غنی ایرانیان و ضرب المثال هاای ایرانیاان یااد     

 : آورمی شوم و بس 

 "برو کشک را بسای "

و خطابم به مریم و شاوهرش مساعود رجاوی بااردیگرمی      

: بجای یک باام و دو هاوا کاردن و درو  و    گویم 

دغل تحویل اسیران و خاارجی هاا دادن لطفاا ًو    

موقعیت لطفاً  بهتر و ضروری تر است کمی برای 

  ،انفجاری تشاکیالت نیماه متالشای مجاهادین    

 !در آلبانی چاره جویی کنید 1بخصوص در اشرف 

تاریخ فراموش نخواهد کارد کاه چاه کسای     و باید گفت 

پایه گزاری نمود و بر سار   0631خرداد  61ا ازجنگ طلبی ر

مردم ایران وبویژه جوانان ، آوار نمود ، از شاکنجه وکشاتن   

اسرای فرقه، سربازکشی و جرح و نقصف عضوو کشته هایی 

ماریم قجار    "آتاش، آتاشف  "که با دیکته مسعود و فرماان  

در   ،درعملیات منطقاه کردساتان و مارزی ایاران و عاراق     

فاروغ  "و "چلچلاراغ  "، "آفتااب "ناام  عملیات هایی تحت 

پیاده کردید ،  وهمچنین آنچاه را کاه  ، مساعود     "جاویدان

رجوی با تزنویسی وابالغ ترفند های بردگی نوین ،و با ظلم 

 و ستم و شکنجه بر سر اسرا در

 و خانواده های آنها پیاده کردید .

درآخرمی خاواهم بگاویم باا تشادید سارکوب و اختنااق و       

شگردهای نوینف مسعود رجوی ومریم بر سر اسیران اشارف  

در  آلبانی نمی توانید پیام حق طلبای خاانواده هاا بارای      6

آزادی ، رهایی و ارتباط انسانی برای تماس و دیدارعزیزانش 

را مانع و سَد شوید. زیرا این قانون تکامال تااریخ و سانت    

جامعه است که ، دیکتاتوران از کهنه تا ناوین محکاوم باه    

 نابودی و شکست هستند. 

 

 



 
 

 سرانجام موفق به رهایی از تشکیالت شدم
   نجات یافتگان در آلبانی 

سالم دوستان قدیمی ام در کمپ آلبانی اینجانب موسی 

دامرودی که مدت زیادی همانند شما در تشکیالت قرون 

و اقسام فشار های روحی و  وسطایی سازمان بودم و انواع

جسمی را تحمل کردم و سرانجام موفق به رهایی از این 

  تشکیالت قرون وسطایی و استالینی شدم

 دوستان عزیز

سران فرقه مجاهدین و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده 

فعلی فرقه تروریستی رجوی با انواع و اقسام دروغ پردازی 

ین سرنگونی می ها و فریبکاری ها و وعده های دروغ

خواهند همچنان شما را در زندان تشکیالت تحت عنوان 

اشرف سه و شما را در شرایط یک مرگ تدریجی قرار داده 

 .و بقیه عمر شما را تلف نمایند

 دوستان عزیز

می دانم شما که انبوهی سوال اساسی دارید. سوال هایی 

نظیر: رجوی کجاست و سرنگونی چطور می خواهد محقق 

ارتش به اصطالح آزادی بخش چی شد؟ علت و بشود؟ 

نتیجه رابطه مزدورانه یا به تعبیر رجوی دوستانه سازمان با 

افراطی ترین جناح های جنگ طلب در حزب جمهوری 

خواه آمریکا چیست ؟ و ده ها سوال مشابه دیگر که سران 

سازمان نه تنها هیچوقت حاضر به جواب دادن به سوال 

ا نیستند. بلکه شما را مورد سرزنش های واقعی و بر حق شم

قرار می دهند که چرا چنین سوال هایی به ذهن تان 

 .میرسد

دوستان من میدانم که خیلی از شما ها با تناقض در 

مناسبات فرقه مانده اید و با خودتان می گویید جوانیمان 

رفت دیگر فایده ندارد که جدا شویم . نه این اشتباه است 

ز آب بگیرید تازه است. وبیایید آزاد ماهی را هر موقع ا

 .زندگی کردن را برای یک روزهم که شده تجربه کنید

سران سازمان مجاهدین و بطور خاص مریم عضدانلو سعی 

می کنند شما را با وعده وقوع جنگ ایران و آمریکا و 

فعالیت های کانون های شورشی که توهمی بیش نیست 

همچنان در تشکیالت قرون دل شما را خوش کرده و 

وسطایی شان نگه دارند و اینجوری چند صباحی به عمر 

تشکیالت پوسیده شان بیفزایند. آنها خودشان بهتر از هر 

کسی می دانند که نه کانون های شورشی وجود خارجی 

دارد و نه جنگ ایران و آمریکا روی خواهد داد تازه اگه هم 

ق نه تنها چیزی گیر جنگی بشود همانند جنگ ایران و عرا

شان نمی آید بلکه گور تشکیالت خودشان کنده می شود. 

 71این فقط وعده سر خرمن است که رجوی از سال 

هرساله به ما داده است و تا حاال چندین و چند بار دولت 

ایران را سرنگون کرده و گفته امسال . سال آخر است و 

ت تمام هنوزهم سرنگون نشده است و هر بار هم با وقاح

 .آنرا به گردن ما می انداخت

36 
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 دوستان قدیمی

سازمان مجاهدین که هر از گاهی میخ آلترناتیو را می کوبد 

و به قول خودشان تنها آلترناتیو هستند آخر این چه 

آلترناتیوی هست که در میان اقشار مختلف مردم ایران نه 

تنها هیچ پایگاهی ندارد بلکه بشدت مورد تنفر آحاد ملت 

ایران هست و این چه آلترناتیو ی هست که نه تنها از 

ویژگی فراگیربودن که یکی از ویژگیهای بارز یک آلترناتیو 

هست بر خوردار نیست. واین هم دروغی بیش نیست که 

می گوید در میان مردم پایگاه اجتماعی دارد. مردم ایران 

اصال نه تنها فرقه مجاهدین را نمی شناسند، بلکه حتی از 

یچ جایگاهی در میان اپوزیسیون داخل و خارج کشور ه

 .برخوردار نیست

 دوستان عزیز

راستی تا حاال شده که سران سازمان و بطور خاص خانم 

مریم عضدانلو برای شما توضیح دهد چطور شده سازمانی 

که با هدف مبارزه با امپریالیست جهانی به سرکردگی 

خود را به  آمریکا تاسیس شده بود اکنون سعی می کند

همین آمپریالیست آویزان کند و علیه منافع ملی مردم ایران 

با سیاست های ضد ایرانی. آمریکا و متحدین منطقه ای 

اش نظیر شیوخ مرتجع عربستان صعودی و اسراییل 

 همسویی کامل داشته باشد؟

 دوستان قدیمی

در پایان می خواستم به شما عرض کنم که بیش ازاین عمر 

را با وعده های توخالی و دروغپردازیهای سران گرامی تان 

سازمان و بطور خاص مریم عضدانلو تلف نکنید و همانند 

من و دوستان دیگر تان که اکنون در آلبانی جدا شده ایم و 

در دنیای آزاد زندگی می کنیم شما هم خود را از چنگال 

سازمان رها سازید و برای آینده تان خودتان تصمیم گیری 

 .نمایید

با آرزوی بهترین ها برای تک تک شما دوستان 

  عزیزم

 موسی دامرودی، تیرانا
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 برادرم سی و یک سال است که اسیر دست مجاهدین است

   مرکز مازندران 

مهران سرباز بوده و برای میهنش می جنگید توسط نیروهای برادرم حسن شعبانپور که آن موقع در جبهه  37اواخر خرداد سال 

تروریستی رجوی در شهر مهران دستگیر شده و به قرارگاه 

 . اشرف برده شد

باید گفت که عملیات چلچراغ با هماهنگی ارتش عراق انجام 

گرفت تا نیروهای سازمان بتوانند بر شهر مهران تسلط پیدا کنند 

رجوی این گونه حرف زده می شود  شاید در تبلیغات بیمار گونه

که فقط نیروهای سازمان بودند ولی چیزی که از شواهد و گفته 

های دوستان جدا شده وجود دارد این عملیات با هماهنگی 

 ارتش عراق و کمک آنان بوده است.

توجه خواهی شد آنان با برادر خوبم اکنون از آن دوران به مدت سی و یک سال می گذرد.اگر با خودت تنها بشی و فکر کنی م

شعارهای فریبکارانه تو را گول زدند چون من با توجه به شناختی که از شما دارم اصالٌ هیچ گونه شناختی از سازمان نداشتی و 

معلوم است که روی ذهن شما کار شده و با فریبکاری تو را به اشرف بردند تا بتوانند در تشکیالت فرقه ای خود با گفتن دروغ 

  بر اینکه اگر به ایران بروید اعدام و یا زندانی خواهید شد هم چنان شما را در چنگال تشکیالت نگهدارند.مبنی 

اکنون برادرم حسن شعبانپور پس از سی و یک سال هنوز اسیر تشکیالت رجوی می باشد ولی رجوی کوردل باید بداند که من و 

  .پیگیری رهایی او از چنگال رجوی هستیم تمام اعضای خانواده وی را فراموش نکردیم و هم چنان

حسن جان باور کن همیشه عنوان می کنم که ایکاش عملیات چلچراغ در منطقه مهران انجام نمی شد چون با عملیاتی که 

رجوی در آنجا انجام داد از یک طرف ماهیت جنایتکارانه خود را نشان داد و از طرف دیگر مشخص شد که همدست صدام در 

 . ق علیه ایران بوده و از طرف دیگر روزی است که شما به اسارت رفتید و این روز برای ما و خانواده روز دردناکی استجنگ عرا

https://www.nejatngo.org/fa/blog/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%85%d9%86-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86


 

39 

 

 

 

ت 
جا

ن ن
جم

 ان

  09شماره 

اکنون سی و یک سال از اسارت برادر خوبم توسط رجوی ها گذشته است ولی رجوی و مریم قجر و تمام دار و دسته جنایت 

فراموش نخواهند کرد و روزی شاهد آزادی وی خواهیم بود و تمام جنایت کاران فرقه کارش باید بدانند که خانواده ما وی را 

  رجوی به سزای جنایت کاری های خود خواهند رسید.

این قانون تاریخ است و همه جنایت کاران به سزای خود رسیدند این قانون در مورد رجوی های زن باره و تروریست هم صادق 

 شهر آمل استان مازندرانکرمعلی شعبانپور از  . است
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  میرباقری سادات زهرا

  مجاهدین – رجوی – حرامسرای
 
 نیستند قربانی همه ، دارد هراسناکی خصوصیتِ چنین حرامسرا آری"

 می وشیّاد گروظالم شکنجه  ، بند قدّاره ، کننده توجیه خود ، زنان از وگروهی

 قجرعضدانلو مریم وی شده وآلینه رجوی مسعود  ،نظرم مدِّ اینجا در بزرگ تئوریسین و جالد تیغ تیزکردن به روز شبانه و شوند

 "پردازند می ، باشد می

 آنرا از قسمتی  ابتداِ . دیدم جامع نسبتاَ و توجه جالب آنرا ، م خواند خصوص این در مطلبی ، خوشحال ،مهدی شده جدا دوستی از

 . پردازم می خلق مجاهدین درتشکیالت  دردناکم ازخاطراتِ کوچکی نمونه از آن با طهراب در مستندی وبعد کنم می نقل

 

 مهدی خوشحال : 

 آمد. در حرمسرا شمایل و شکل به بعدها که بود جنگ، و فریب و ایدئولوژی و ثروت و قدرت بلکه نبود حرمسرا ابتدا در حرمسرا،

 صاحبان حرمسرا، ندارند. حرمسرا قصرها همه اما، دارد. ازقصرتعلق مخصوصی مکان و گوشه به حرمسرا است، آمده پدیا ویکی در

 نیستند قربانی جملگی نیز حرمسرا زنان اما باشند ایدئولوژی، و ثروت و قدرت صاحبان، است ممکن که دارد گوناگونی

 دارند. قرار حرمسرا، صاحبان کنار در و استثمارند و ظلم زمره در تعدادی بلکه

 نویسان تاریخ از بسیاری لذا است بوده قدرت راس در حرمسرایی وجود ها ملت ماندگی عقب دالیل از یکی تاریخ در که آنجا از

 اند. داشته ایشان احرمسر کیف و کم به نیز ای اشاره تاریخ، نقل و پادشاهان سرگذشت شرح کنار در

 است غامض و پیچیده مشکالت و مسایل و تضادها دارای و نیست سادگی همین به بافتش و ساخت علت و حرمسرا داستان اما

 ستگاهواخ و شخصیت و روحیات ویژه به جامعه مشکالت و مسایل از بسیاری به حرمسرا صاحبان ناکامی ضمن تواند می که

 در که مختلفی زنان کارکردهای و تضادها و شود کالبدشکافی حرمسرا، یک مشکالت و مسایل که اگر ببرد راه حرمسرا، صاحب

 و اجزا حرمسراها از بسیاری همچنین، شود. پرداخته دارند، را خود خاص جایگاه و نقش کدام هر و دارند حضور حرمسرا یک

 جاه زنان دارای است آمده تاریخ در که کوچکی و بزرگ حرمسراهای اکثر مثالً دارند. هایی مشابهت و هم به نزدیک اعضای

 یک و نوع یک از حرمسرا زنان ابتدا از که این چرا بودند هم به فاوتمت و سوگلی زنان و اسیر و قربانی و طلب

 های تفاوت بعضاً بلکه نبودند ها، انگیزه و ستگاهاخ و سواد جنس از اجتماعی طبقه یک محصول و گروه

 شدند. می شمرده حرمسرا زنان جملگی، اگرچه کرد می فرق هم با نیز کارکردشان و داشتند هم با ماهوی

 بر قرار ابتدا از و هستند جنگ، و ایدئولوژی و قدرت نماد همه که است این حرمسرا، های تشابهت ترین مضحک و بارزترین از

 شد پرداخته و ساخته گرفت، فاصله مردم آرمان از رهبر، یا و پادشاه که مسیر ادامه در و نبود حرمسرا بافت و ساخت

 در حرمسرا، شوند. می چیده مختلف های مسئولیت و طبقات به زنان و دارد قرار حرمسرا راس در مرد یک جملگی و
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 نیز ها فرقه رهبران تاریخ، مسیر در اما شد می پرداخته و ساخته پادشاهان توسط بود جنگ و قدرت نمادهای از یکی که گذشته

 یکی که حرمسراها نوع این شباهت دموار بسیاری در که کردند استفاده مخفی حرمسراهای از فریب، و ایدئولوژی نماد عنوان به

 در و مرد یک حرمسرا، راس در است. هم به نزدیک شد، ساخته مختلف های زمان در و فرقه رهبر توسط دیگری و شاه توسط

 .....هستند زورمدارانه قوانین تابع جملگی و برند می سر به قربانی، و جالد هیئت در که زنانی پایین

 می عمرشان از بیشتر چه هر حرمسرا، زنان ، بودند .... و دریده هاآن بعضاً بلکه نبودند قربانی جملگی ،قاجار شاه حرمسرای زنان

 قاتل، نوکران کردن مثله و شکنجه حین دم، اولیای مقام در بودند تن سه که شاه عجوزگان شدند. می تر شنیع و تر وقیح گذشت

 . قول نقل پایان  " .کردند می عمل جالد از تر وقیح و تر شنیع خونخواهی در و زدند می ضجه و فریاد و جیغ

 وارد آزادیخواهی و مثبت هدف با و داشتند قربانی نقش ابتداء که رجوی حرمسرای زنان های نمونه این از یکی به کوتاه من

 های فرمان شبردپی با ای فرقه های فرمان دراجراء شخصی گیهای ویژه بدلیل  زمان طول در ولی شدند رجوی فرقه و سازمان

 آزادیخواه و آرمانگرا دیگرقربانیانف اذیّت آذارو و شکنجه با زنان این شدند. ذوب رجوی مسعود بنام ، حرامسرا باالی جالد مردِ

 ستم و ظلم ، اهریمنی و درپلیدی ذوب زنان نمونه این  زمان طول در شوربختانه و کنند خودشیرینی کردند تالش ، سازمانف

 شدند. رجوی، مسعود

  

 ولی بودم ایستاده رجوی تشکیالت های نیرنگ و دروغ و ستم و دربرابرظلم من که ای درپروسه علیقلی ( )حنانه مهری آری 

 فشار تحت سنگین و سخت مرا ،  رجوی تشکیالتی توجیه براساس علیقلی مهری ولی بودم ازرونبسته زیاد اینکه توجه جالب

  بودم شده شدید فشار و گردن ،دچاردیسگ ضربه اثر بر که درزمان علیقلی ( نانهح ) مهری . داد می قرار جسمی شکنجه و روحی

 برایم طوالنی تایپ االن گفتم می مهری به ، نمود می منتقل گردنم به انشگشتانم و ازدستان فشاررا این کامپیوتری کارهای ،

 بهتر میزکاربمیری درپشت ، بمیری خواهم یم ، جهنم به : گفت می من به باورنکردنی و عجیب خشونت با وی ، است دردناک

 دیگر. های ناسزا و... است

 درمانگاه در قرارپزشکی در شدنم فرار مانع و سدّ و من کنترل برای انسانی زنجیره در که کنم افتخارمی و سربلند خیلی من و

 موفق من  و... داشت زیبارویی رایب تالش که حال درعین تمام رحمی بی و خشونت به بود شده تبدیل که زنی این جدید عراق
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 ی جانانه های طرّاحی برابر در خوردن شکست وبرای کرد دریافت سوتی یک او و شدم آنها وتله ازتور  متهورانه و فرارجانانه به

 کوچک و قربانی دیگرزنان و زن چقدراین که دانند می رجوی جلسات وحاضرین خدا ، شد بور ، فرارموفق برای میرباقری زهرا

 .... گرفتند قرار رجوی شخص و حرمسرا جالد زنان تحقیر و توسری مورد جالد
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 خبر نامه انگلیسی زبان به نام نیوزلتر توسط انجمن نجات

 تهیه و در اختیار تعداد سفارتخانه های خارجی

 آلمان ، انگلیس ،فرانسه ، سوئد و هلند ارسال شد .
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