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ماورده اخ مناافن       ماجرای دیدار ماادر خما   

 ،ثریااا: منااافن   تفدنااد  / بااا ادمااد شااه د 

  !بری  سرت را می

 21فروردین  0، خبرگزاری مهر

ثریا عبدالهی یکیی از میادرانی کیه فرزنیدش بیه میدت       
سیال در دسیت منیافقین اسیییر شیده بیرای رسییاندن       01

صدای خود بیه گیوش سیازمانهای میدعی حقیوق بشیر       
به همراه تیم ایرانی، عیازم مقیر سیازمان ملیل در شیهر      

بیا هییات ایرانیی بیه ژنیو رفیتم       : ژنو شیده و میی گویید   
منیافقین بیه    پس از دیداری که بیا احمید شیهید داشیتم    

میین حملییه کردنیید و بییا تهدییید گفتنیید ثریییا سییرت را   
 . بریم می

بییه گییزارش خبرنگییار مهییر، ثریییا عبییدالهی یکییی از     
سیال قبیل پیس     01مادران ایرانی اسیت کیه فرزنیدش    

از سییفری بییه ترکیییه بییه عضییویت گروهییک منییافقین   
امییا او پییس از آن هی گییاه موفییق نشیید تنهییا   . درآمیید

سییال در  1دیییدن فرزنییدش او بییرای . پسییرش را ببینیید
کنار قرارگاه اشرف زنیدگی کیرد تیا خبیری از فرزنیدش      
بگیییرد امییا نییه تنهییا موفییق نشیید بلکییه بییدرفتاری و     
تییوهین و خشییونت منییافقین بییه گفتییه خییودش باعیی    

  . ی تمام به کشورش ایران بازگرددشد با نا امید
عبییدالهی اخیییرا سییفری را بییا هیییات ایرانییی بییه ژنییو    

را بییه گییوش احمیید شییهید و   داشییت تییا صییدای خییود 
سازمانهای میدعی حقیوق بشیر برسیاند او در ایین سیفر       

. هییای منییافقین برداشییت  پییرده از جنایتهییا و بییدرفتاری 

عبییدالهی مییدعی سییت فییردی سیاسییی نیسییت و بییرای 
تنهییا علییت . تمییام سییخنان خییود مییدر  و دلیییل دارد 

حضییورش در ژنییو و دیییدار بییا احمیید شییهید را رسییاندن  
ود و سییتمهای روا شییده بییه او  صییدای درد و رنیی  خیی 

توسییط منییافقین بییه گییوش سییازمانهای مییدعی حقییوق  
دانیید البتیه عبییدالهی در ایین سییفر بیا اردشیییر     بشیر میی  

امیر ارجمنید مشیاور مییر حسیین موسیوی نییز دییداری        
ا خبرنگیار  داشته کیه مشیروح سیخنان او در مصیاحبه بی     

  . مهر، به شرح ذیل است
ه اعضییای ظلییم گروهییک منییافقین بییه قییدری بییود کیی 

   . کردند ان ملل با شنیدنش تعجب میسازم
خیانم عبیدالهی سیفری بیا هییات ایرانیی بیه ژنیو         : مهر

  ود؟ داشتید دلیل این سفر چه ب
بله مسافرت خوبی بیود در واقیع موفیق شیدیم بیا چنید       
نفر از اعضیا و نماینیدگان سیازمان ملیل مالقیات کنییم       
خوشییبختانه مسییافرت بییه نحییوی پیییش رفییت تییا       

ی که درخواسیت کیرده بیودیم میورد قبیول واقیع       وقتهای
خواسییتیم صییدایمان را بییه   مییا در حقیقییت مییی . شییود

. گییییوش سییییازمانهای حقییییوق بشییییری برسییییانیم 
مشییکالتمان را بگییوییم و اینکییه چگونییه فرزنییدانمان در 

انید کیه حتیی موفیق نشیدیم       دستان منافقین اسیر شیده 
سیالی کیه    1مشیکالت خیود را در   . آنها را یکبار ببینییم 

کنییار کمییپ اشییرف زنییدگی کییردیم را بییه مسیی و ن و  
اعضیا سییازمان ملییل گفتیییم، وقتییی نماینییدگان سییازمان  
ملییل گییزارش مییا را شیینیدند همگییی از میییزان ظلییم    

همیان افیرادی کیه بیا     , گروهک منافقین تعجیب کردنید  
 .گذاشیتند  هیای متیوالی میی    نو جلسیه اعضا منافقین در ژ

وهین نیسییتیم امییا بییاز تیی    دانسییتند مییا سیاسییی   مییی
   کردند می
شییتند ؟ آیییا اعضییا منییافقین هییم در ژنییو حضییور دا  * 

  نحوه حضورشان چگونه بود؟ 
. بلییه از سییران منییافقین در  بییی سییازمان ملییل بودنیید  

دانسییتیم برخییورد  برخییورد بسیییار بییدی داشییتند مییا مییی
خواسیتند میا را    آنها یک نوع فییلم و نمیایش اسیت، میی    
ن نینیی نداشیتیم   عصبانی کننید، متاسیفانه میا تجربیه ای    

ولیی بیا اینحیال    . دانستیم بایید چگونیه رفتیار کنییم     نمی
تنهییا کییاری کییه انجییام دادیییم اییین بییود کییه سییکوت   
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هیی  جییوابی بیه آنهیا نییدادیم تیا بتیوانیم بیشییتر      . کنییم 
هیا   بمانیم برای اینکه بیشیتر صیحبت کنییم تیا واقعییت     

را از وضیییعیت فرزنیییدانمان کیییه گرفتیییار گروهیییک    
 . به اطالع جهانیان برسانیممنافقین بودند را 

ثرییییا عبیییداللهی در مقابیییل درب  : تصیییویر آرشییییوی
پادگییان اشییرف در حییال درخواسییت از منییافقین بییرای   
دیییدار بییا فرزنییدش آنجییا حتییی کسییانی بودنیید کییه از   
نظرسیاسی مخالف جمهیوری اسیالمی بودنید، آنهیا نییز      

کردنید در حیالی کیه همیه آنهیا       میی با ما برخیورد بیدی   
گفتییم   بیه وضیوح میی   . دانستند میا سیاسیی نیسیتیم    می

مییا بحیی  سیاسییی نییداریم ولییی هم نییان تییوهین      
هییزار خییانواده هسییتیم کییه   1مییا حییدودا  . کردنیید مییی
قییه رجییوی خییواهیم فرزنییدانمان را کیه در دسییت فر  میی 

  . اسیر است را آزاد کنیم
نیافقین ارتبیا    به امیر ارجمند گفتم شیما بیا گروهیک م   

  برقرار کردید 
گویییید چیه کسیانی بودنید آیییا     ایین گروههیا کیه میی    * 

  شد؟  زدید که با شما برخورد می یحرف سیاسی م
ببینییید مییا سیاسییی نیسییتیم، کییاری هییم بییا سیاسییت    

هیایی کیه برگیزار شیده بیود       نداریم اما در یکیی از پنیل  
آقییای امیییر ارجمنیید هییم حضییور داشییت، خییوب مییا در  

کییردیم آنجییا در مییورد  هییا حضییور پیییدا مییی اکثییر پنییل
نقییح حقییوق بشییر در جمهییوری اسییالمی صییحبت     
داشتند ما هم بعضیی وقتهیا در میورد خودمیان صیحبت      

گفتییم شیما    هیا میی   میثال در اکثیر ایین پنیل    . کردیم می
کییه در مییورد نقییح حقییوق بشییر در ایییران صییحبت    

هایمیان ایرانیی    ما هیم ایرانیی هسیتیم خیانواده    . کنید می
  . کنید ا در مقابل ما سکوت میاست چر

هیا بییه آقییای امییر ارجمنیید گفییتم    در یکیی از اییین پنییل 
شییما کییه مخییالف جمهییوری اسییالمی هسییتید بییا       

دانیید   کنیید آییا میی    گروهک منافقین ارتبا  برقیرار میی  
ای  شیود در داخیل علییه شیما کینیه      همه اینها باع  می

البتییه عییرد کییردم میین بحیی  سیاسییی . شییکل بگیییرد
دییدیم اینهیا    میین ظیاهر میاجرا را کیه میی     کینم ه  نمی
کننید از   رونید کنیار منیافقین و بیا آنهیا صیحبت میی        می

همانجیا در یکیی از   . لحاظ روحیی برایمیان سیخت بیود    

ها بیه امییر ارجمنید گفیتم شیما بیه ظیاهر داریید از          پنل
کنیید چیون میا هیم جیزو همیین        ملت ایران دفیاع میی  

آقییای ملتیییم کییه در آن لحظییه آقییای آتابییای رفییت از  
امیر ارجمند سوال کیرد وگفیت بیرادر شیما در گروهیک      
منافقین است، لذا بیر همیین اسیاس درخواسیت کیردیم      

خییواهیم کییه امیییر  هییامون را مییی و بییه او گفتیییم ب ییه
ارجمند با عصبانیت گفت بیه مین تهمیت زدنید و بیرادر      

  . ن با این سازمان ارتباطی نداردم
م فقییط شناسیی البتییه میین آقییای ارجمنیید را زیییاد نمییی  

هییایی در مییورد ایییران کردنیید ولییی حتییی اگییر     بحیی 
برادرش هم بین منیافقین بیود فکیر نمیی کینم کمکیی       

دلیییل آن هیم روشیین بییود چییون امیییر  .کییرد بیه مییا مییی 
ارجمنییدمخالف جمهییوری اسییالمی بییود حتییی بییه مییا   

گفتنید شییما از طیرف جمهییوری اسیالمی آمدییید در     میی 
سیتنباطم  البتیه ا . واقع دید دیگری نسبت بیه میا داشیتند   

از رابطییه امیییر ارجمنیید و منییافقین بییه شییکلی بییود کییه  
کیردم بیا هیم ارتبیا  دارنید لیذا بیه آقیای          احساس میی 

هییا اعتییراد کییردم   بیطییرف مسیی ول برگییزاری پنییل  
جلویش گریه کیردم همیان موقیع خیانم بیرادران آقیای       
علیزاده و زینالی از مخیالفین حاضیر در پنیل بودنید کیه      

وری اسییالمی آمییده بییرای پرونییده سییازی علیییه جمهیی 
هیییای جمهیییوری  شیییروع کردنییید از شیییکنجه. بودنییید

اسییالمی گفییتن کییه اینهییا اینجییوری مییا را شییکنجه     
 . رای مییا را دزدیدنیید و اییین حرفهییاکردنیید در انتخابییات 

هایی که آنهیا میدعی هسیتند در اییران صیورت       شکنجه
نییافقین فییرار  گرفتییه را از کسییانی کییه از سییازمان م   

  اند شنیده ایم  کرده
ور کنید من نمیی خواسیتم پنیل آنهیا را بیه هیم بیزنم        با

ولی بیه قیدری عصیبانی شیدم کیه بلنید شیدم و فرییاد         
زدم و گفتم خانم بیرادران دقیقیا همیین شیکنجه هیایی      
کییه شییما مییی گویییید مییا از کسییانی کییه از سییازمان    
منیییافقین فیییرار کیییرده انییید و جیییدا شیییده انییید و در  

میا   یب یه هیا  . کشورهای اروپیایی هسیتند شینیده اییم    
  . در دست همین افراد اسیرند

جالب اینکیه بیه محیح اینکیه مین ایین حرفهیا را زدم        
خانم بیرادران بلنید شید و گفیت شیما دروگ میی گوییید        
شما از ایران آمده ایید، میامور شیده ایید کیه پنیل هیا را        
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میا دیگیر کیاری نکیردیم بعید از تمییام      . بیه هیم بریزیید   
ادرش شدن پنل های آنها، مین و خیانم بهشیتی کیه بیر     

در سازمان کشیته شیده بیود رفتییم جلیو و گفتییم حیا         
کییه در مییورد نقییح حقییوق بشییر حییرف مییی زنییید در  
. مییورد مییا هییم بگویییید و فریییاد زدیییم و گریییه و زاری 
دقیقا یادم می آیید بیه خیانم بیرادران گفیتم شیما ییک        
جورهیییایی دروگ گفتیییید در واقیییع خودتیییان را میییی   

شیما تیرحم    خواهید تبرئیه کنیید تیا دولیت سیوئیس بیه      
شیما از حقیوق بشیر اییران     . کند تا بتوانید اینجیا بمانیید  

 .دفاع نمی کنید شما برای منافع خود اینجا هستید

مییادر اسیییر در بنیید منییافقین در کنییار : تصییویر آرشیییوی
دیوارهییای پادگییان اشییرف بییرای دیییدار بییا فرزنییدش    

اگیر کسیی بخواهید از حقیوق     گریه میی کنید چیرا کیه     
بشر دفیاع کنید خیلیی ببخشیید بیا ییک وجیب دامین و         
تییاو و آرایییش آن نییانی و حالییت پریشییان نمییی آییید    

مین اولیین بیار بیود کیه بیه       . برای دفاع از حقیوق بشیر  
سیال بیا سیازمان منیافقین درگییر       1. این سفر می رفتم

بودم روش کار آنها هم همیین بیود و میی خواسیتند میا      
سیاسییت بکشییانند لییذا در آن زمییان نمییی   را بییه کییار  

البتییه میین . توانسییتم از ایییران بییه خییوبی دفییاع بکیینم  
رم چیییز ی هییم از سیاسییت نمییی  سییابقه سیاسییی نییدا 

  . دانم
هیا هسیتم کیه     نیی به احمد شهید گفتم مین یکیی از ایرا  

  به حقوقم ظلم شده 
درست می فرماییید میا هیم قصید ایین را نیداریم تیا        * 

ولیی خیوب بیا خره خواسیته     موضوع را سیاسیی کنییم   
شییما هییم حقییوق بشییری اسییت آیییا توانسییتید کسییی را 

  ببینید تا خواسته هایتان را مطرح کنید؟ 
بله مین احمید شیهید را دییدم همیه حرفهیایم را بیه او        
زدم ولیی وی بیه مین گفییت مین فقیط نماینیده هسییتم       
. در مییورد نقییح حقییوق بشییر در ایییران صییحبت کیینم 

یکیی از همیان ایرانیی    من هم در جیواب او گفیتم مین    
سیال در کشیور عیراق مانیدم تیا ب یه        1ها هستم کیه  

ام را ببینم حتی موفیق نشیدم بیه میدت ییک دقیقیه او       
ایین حرفهیا را خیانم بهشیتی، آقاییان آتابیای و       . را ببینم

  . اکبرزاده نیز زدند

 
  احمد شهید در جواب شما چه گفت؟ *

احمید شیهید گفییت سیازمان مجاهیدین بیه مییا      ! هی یی 
گفته اییران نقشیه دارد و میی خواهید ایین جوانیان را از       
ما بگیرد ببرد داخیل اییران و همیه آنهیا را اعیدام کنید،       
همان لحظه مین بیه احمید شیهید گفیتم بیا اطمینیان و        
با سند و مدر  و شاهد عینی بیه شیما ثابیت میی کینم      
کسییانی کییه در سییازمان منییافقین هسییتند و سییابقه      

زمان را مییی داننیید طییو نی دارنیید و جنایییت هییای سییا 
. اگیر بخواهنید بییرون بیاینیید رجیوی آنهیا را میی کشیید      

ناییت هیای   برای اینکه اگیر آنهیا بیاینید بییرون تمیام ج     
  . آنها را افشا می کنند

نفیر از اعضیای برییده     0111در حال حاضر نزدییک بیه   
از منیییافقین در اییییران بیییه صیییورت عیییادی زنیییدگی  

   کنند می
  دارید؟  الی برای این حرف خودتانمث* 

سیال متیرجم    11بله، مثیل الالمعلیی حسیین نیژاد کیه      
مریم و مسعود رجوی بیود کیه وقتیی فیرار کیرد و آمید       
بیرون تمام جنایت هیای سیازمان را میو بیه میو آشیکار       
کییرد، البتییه خیلییی هییا اییین جنایییت هییا را نگفتنیید و یییا 
نتوانسیییتند بگوینییید، ولیییی آقیییای حسیییین نیییژاد در   

جی تمیام ایین اتفاقیات    های خبری داخلیی و خیار   سایت
بییه احمیید . و جنایییات سییازمان منییافقین را منتشییر کییرد

شییهید گفییتم چییرا ایییران باییید اینهییا را اعییدام کنیید در  
نفییر از منییافقین سییابق   0111حییالی کییه ا ن نزدیییک 

سیر  . در ایران ازدواج کیرده انید و زنیدگی عیادی دارنید     
کیار مییی رونید و تنهییا کسیی کییه میی خواهیید اینهییا را     

ایین ییک   . زمان مسیعود و میریم رجیوی اسیت    بکشد سا
واقعیییت اسییت کییه اگییر اعضییای خسییته و بریییده از     
سیازمان از آن بییرون بیاینید سیازمان منحیل میی شیود        
البته اینها میی خواهنید ایین افیراد را بکشیند و بیا ایین        
کیار شیهید سیازی کننید در حیالی کیه میا و همیه دنیییا         

ن ا خیون همیی  می دانیم این گره کور مسیعود رجیوی بی   
  . افراد باز خواهد شد

بیه اسیتد ل و مییدار    بیا خره جیواب احمید شیهید     * 
  شما چه بود؟ 

البته آقای احمد شیهید بیه میا وعیده داد کیه مین اینهیا        
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را بررسی میی کینم و گفیت اگیر صیحبت شیما درسیت        
باشد رسییدگی خواهید شید حتیی آدرس سیایتش را داد      

مییا در . دیگییر نمییی دانییم چییه اتفییاقی خواهیید افتییاد    
بعدازظهر همان روز در پنیل احمید شیهید کیه در دییدار      
مخالفان سیاسی بیود حضیور پییدا کیردیم منیافقین نییز       
در این پنیل بودنید مین بارهیا دسیتم را بلنید کیردم تیا         
حیرف بییزنم ولییی کسیی کییه منشییی احمید شییهید بییود    
اصییال اجییازه صییحبت نییداد تییا اینکییه در نهایییت احمیید  

  . د اجازه صحبت دادشهی
در مورد نقیح حقیوق زنیان در اییران بیود      موضوع پنل 

من هم بیر اسیاس همیان موضیوع نقیح حقیوق زنیان        
بنید آمیاده کیرده بیودم ، خوانیدم       11در اشرف را که در 

امیا مخالفیان جمهیوری اسیالمی بیه مین اجیازه ندادنید         
  . بند آن را بخوانم 01بیشتر از 

همان موقیع یکیی از سیران منیافقین بیه اسیم کریمیی        
ه جعفییری صییحبت کییرده و بییه احمیید  بییه همییراه منیییر

شییهید گفتنیید ایشییان یعنییی میین جییزو افییراد جمهییوری 
اسییالمی ایییران هسییتم و از طییرف جمهییوری اسییالمی  

سییال در  1آمییده ام اینجییا و آنهییا گفتنیید اییین خییانم    
همییه اییین . اشییرف بییوده و خیلییی مییا را اذیییت کییرده  

چیزها که این خیانم بیه شیما گفتیه اسیت دروگ اسیت و       
ناچیار شیدم سیریع عکیس     . اشیرف نیدارد   او کسی را در

پسرم را بیردارم و فرییاد زدم تنهیا پسیر مین اسییر ایین        
خییانم بهشییتی و آقییای آتابییای هییم بییا مییا . فرقییه اسییت

همصیدا شییدند کییه احمیید شیهید نیییز گفییت اییین خییانم   
 . د و باییید بییه شییکایتش رسیییدگی شییود    شییکایت دار

فکر میی کنیید بیا توجیه بیه مواضیع احمید شیهید او         * 
 بییییه پرونییییده شییییما رسیییییدگی کنیییید؟     وانییییدبت

انشییاءاک کییه بتوانیید رسیییدگی کنیید و کییاری بییرای مییا  
انجیام دهیید هیر چنیید مین مییی دانیم مشییکالتی بییرای     

وظیفیه مین ایین بیود کیه      . پسرم امیر ایجاد خواهد شید 
این جنایات هیا را افشیا کینم البتیه رسیانه هیا ، صیدا و        
ه سیما و دولت ایران نییز بایید میا را کمیک کننید تیا نی       

تنها ب یه هیای میا بلکیه همیه افیراد اسییر شیده آزاد و         
  .شوند منافقین زمان رسوا

 بییییریم  منییییافقین گفتنیییید ثریییییا سییییرت را مییییی  
 

ما شینیده اییم در ایین سیفر مشیکالت زییادی بیرای        * 
سییت تییا در اییین بییاره شییما پیییش آمییده آیییا امکییانش ا

  توضیح بدهید؟ 
ه بله، ما در ایین سیفر فهمییدیم کیه منیافقین چیه حیلی       

حتیی آنهیا   . هایی دارنید و چیه شییطان بزرگیی هسیتند     
بیه مییا حملییه کردنیید، در اتوبیوس اسییم میین را بردنیید و   

آنهیا دوبیاره کیار خیود را     . گفتند ثریا سر تو را می بیریم 
تکرار کردند تا اینکیه میا مجبیور شیدیم شیکایت کنییم       

 1یییا  1پلیییس آنهییا را دسییتگیر کییرد و حییدود سییاعت  
آنهیا بیاز شید و قیرار بیر ایین       نیمه شب پرونده ای برای 

فکیر  . میاه مفتیوح باشید    1بود تا ایین پرونیده بیه میدت     
ملیت  می کنم حرکیت و اتفیاق خیوبی بیود تیا خیلیی از       

  . ها با واقعیت ها آشنا شوند
داریید   هیا و تهمیت هیا میدر      آیا در مورد ایین تیوهین  

  که حرف شما را ثابت کند؟ 
ا همییان شخصییی کییه میین ر . بلییه مییا فیییلم داریییم * 

تمیام  . تهدید کرد هم عکس و هیم فییلمش ثبیت شیده    
کارهییایش کییه بییا مشییت بییه اتوبییوس ضییربه مییی زدو  
فحش میی داد مسیتند در اختییار و سیفیر کشیورمان در      
سوئیس آقیای سیجادی قیرار گرفتیه کیه بیه امیید خیدا         

 . به این موارد رسیدگی خواهد شد
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آقاای  نامه جمعی اخ جداشدتان فرقه رجوی به 

 مون، دب رکل ساخمان ملل کی بان

 0121فروردین  1۰

روز پنجشنبه با کمال تاسیف و تعجیب شیاهد بازگشیایی     

ارگییان سیاسییی سییازمان )دفتییر شییورای ملییی مقاومییت 

از آنجیا کیه   . در شیهر واشینگتن بیودیم   ( مجاهدین خلق

زمانی بازگشایی این دفتر با وقیایع داخلیی و خیارجی     هم

مناسبت نیست و چه بسا در بطن خود حکایت از  دیگر بی

ای دارد،  زم دییدیم   سیترده سیاسیی گ -ی تبلیغیی  برنامه

 : کنیم توجه شما را به موارد زیر جلب 

فرقه رجوی همانطور که مستحضر هستید هم اکنون  -0

با کمک آن سازمان و همکاری دولیت عیراق در کمیپ    

ولی مراحل بعدی توافیق شیده   . لیبرتی مستقر شده است

چرا که بایستی نفرات در اسیرع  . عمالً متوقف شده است

و حتی با اینکه . کردند شور سوم نقل مکان میوقت به ک

تین از نفیرات کمیپ    101دولت آلبانی حاضر به پذیرش 

 .اند لیبرتی بود تا کنون هی یک از افراد منتقل نشده

رجوی با استفاده از عوامل خود در عیراق دسیت بیه     -1

سیال اقامیت در   11با توجه بیه  . تحریک مردم زده است

ها و عشایر  خا  عراق آشنایی کاملی به فرهنگ و گروه

عراقی پیدا کرده است و با اسیتفاده از فضیای نارضیایتی    

موجود در عراق اهداف خود را دنبال کرده و زمینه ناامنی 

 .کند راق ایجاد میبیشتری را در ع

رجوی بیا اشیراف بیه نارضیایتی آمریکیا از حکومیت       -1

نزدیک به ایرانِ مالکی، او را تحت شدیدترین فشیارهای  

کند از هیر آب   سیاسی قرار داده است و سعی می-تبلیغی

او بر آتیش  . گل آلودی در عراق به نفع خود ماهی بگیرد

ا بیه  دمد ت های ضددولتی در عراق هر چه بیشتر می کینه

این ترتیب، هم رضایت آمریکا را جلب کند و هیم بیرای   

اش را پیش   ای خویش نقشه های فرقه رسیدن به خواسته

 .ببرد

رجوی در چشم انداز خود به دنبال بازگرداندن عیراق  -1

گونه است تا بتواند هماننید دوران صیدام    به دورانی صدام

 علییه اییران، پیول و   .. با جاسوسی و عملییات نظیامی و   

 .امکانات دریافت کرده و قدرت پیدا کند

سرش بیه   0+1ای گروه  آمریکا که در مذاکرات هسته-1

سنگ خورده است سعی دارد مجددا با استفاده از کیارت  

هیا و هم نیین اییام حسیاس      مجاهدین و تشدید تحریم

انتخابات ریاست جمهوری در ایران، طرف مقابل را وادار 

و در . اش نمایید  ای هسته های به تسلیم در مقابل خواسته

ضمن بتواند حداقل دولتی همسیو بیا آمریکیا را در راس    

بیرای همیین بیه بازگشیایی دفتیر شیورای       . قدرت ببیند

متیری کیا    011در ( شاخه سیاسی فرقه رجوی)مقاومت 

 .سفید رضایت داد

به این ترتیب آمریکا علیرالم این که چند ماه قبل بیا  -6

از لیسییت تروریسییتی خییارج کییردن فرقییه رجییوی بییا    

در راستای منیافع دراز  . هایی در داخل روبرو شد مخالفت

ی کیا  سیفید    مدتش تن به پذیرش دفتر شورا در حاشیه

اگر چه هنوز رسماً با آنها ارتباطی برقرار نکرده و بیه  . داد

هیا موجیب    دادن ندارد ولی همیین رضیایت   آنها اعتمادی
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شود تا رجوی بتواند جاپای محکمتری را در خیارج از   می

 .عراق برای خود دست و پا کند

شما باید بدانید رجوی برای رسیدن به اهدافش حاضر -۰

. است نه تنها عراق بلکه کل منطقه را بیه آتیش بکشید   

حمایت سیاسی و معنوی بیش از حدی کیه از شورشییان   

دهید نییز در همیین     ریه در مقابل رژیم اسد نشان میسو

هیا و انقالبیات    بقای رجوی در تدام شیورش . رابطه است

 . ای و جهانی است منطقه

آقای دبیرکل، ما به عنوان انجمنی که بیرای خیدمت بیه    

های افراد مستقر در کمپ لیبرتیی، در جهیت آزاد    خانواده

کنییم، از   یکردن عزیزانشان از قتلگاه لیبرتیی فعالییت می   

 :خواهیم شما می

جیایی نفیرات کمیپ     تر امکیان جابیه   هر چه سریع -الف

در ایین رابطیه   . لیبرتی را به کشور ثالی  فیراهم نماییید   

عملی از جانیب کمیتیه پناهنیدگان و     هرگونه کندی و بی

 .مس ول آن الیرقابل قبول است

المللی خود جلیوی   با استفاده از شان و مس ولیت بین -ب

ی خطرنا  را قبل از ایین کیه آتیش     این فرقهتازی  یکه

. آن هر چه بیشتر به جان عراق و منطقیه بیفتید بگیریید   

نجات جان افراد محبوس در کمپ لیبرتی را یک مقولیه  

حقوق بشری و انسانی و نه یک مس له سیاسیی قلمیداد   

 .کنید

تیرین دوران   افراد درون فرقه هم اکنون شاید سخت -ج

با توجه به حمله موشکی اخیر . گذرانند زندگی خود را می

به این کمپ، نفرات دائم دچار استرس و تیرس از حملیه   

بخصیو  کیه از حیداقل    . مجدد به مکانشیان را دارنید  

میر  ناشیی از   . حفاظتی برخوردار نیستند-وسایل ایمنی

ب فوت یکیی از نفیرات سیاکن آنجیا     استرس اخیراً موج

درحالیکه نفرات محروم از هر گونیه ارتبیا    . گشته است

بایید مرتیب در   . تلفنی و اینترنتی با خانواده خود هسیتند 

های روزانیه و شیبانه، ذهین خیود را فقیط در راه       نشست

آنهیا از حیق داشیتن    . رجوی پاکسازی و شستشیو دهنید  

ی هیم حتیی   خیانواده و فرزنید و زنیدگی حیداقل معمیول     

بنابراین از آقای مارتین کوبلر بخواهیید  . برخوردار نیستند

هیای   تر کار کنید و خیود را داخیل بیازی     جدیتر و واقعی

میا شیما را   . حاصیل نمایید   های بیی  پراکنی سیاسی و نامه

متوجه هرگونیه ریختیه شیدن خیونی در کمیپ لیبرتیی       

 .کنیم می

ایران های تروریستی در  رجوی ید طو یی در فعالیت -د

نفر از افراد 01111به گفته مقامات ایران نزدیک به . دارد

هیای گذشیته    و مقامات ایران توسط این سازمان در سال

ها پیش قبل از این که القاعده عملیات  سال. اند ترور شده

انتحاری را شروع کنند، این رجوی بود که باب عملییات  

ه از انتحاری را علیه مقامات در ایران گشیود کیه همیوار   

حال چگونه شیما نسیبت   . کند انجام آنها هم مباهات می

به بازگشایی دفتر سیاسی این فرقه در آمریکیا آنهیم بیه    

 .اید این صورت تبلیغی و علنی سکوت اختیار کرده

 محمود دشتستانی

 صمد نظری

 هادی شعبانی

 حمید دهدار حسنی

 الالمرضا بهروزی

 علی مرادی

 ولی دوستی

 عبداللطیف شاردری

 بصری فواد

 ایرج صالحی 
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توصاا ه یااایی بااه  : قربااانعلی دناا   ناا اد 

 مانوادۀ محمد ن اد و دیگر مانواده یا

  0121فروردین  11سه شنبه -قربانعلی حسین نژاد 

نامۀ جدید محمد رضا محمید نیژاد بیرادر بهمین محمید      
 .را امروز دیدم  نژاد

او بییا اولییین سییری از اشییرف بییه لیبرتییی منتقییل شیید   
یعنی اآلن بیش از ییک سیال اسیت در لیبرتیی اسیت و      
اردیبهشییت سییال گذشییته کییه میین از لیبرتییی بیییرون   
. آمدم چند روز قیبلش دییدم و بیا هیم صیحبت کیردیم      
فییرد کییامال ناراضییی و مخییالف رجییوی اسییت وچنییدین  
بییار بییا مسیی ولین در نشسییتهای انتقییادی درگیییر شیید و  
نشست را بهم زد چیون از کلیۀ صیبح تیا آخیر شیب در       
اشرف یکسره کار ییدی یعنیی کیار بسییار سیخت تمییز       
کییردن و راه انییدازی ماشییینها و دسییتگاههای الییول     
پیکییر چاپخانییه را انجییام مییی داد ولییی بییه علییت کمییی 
استراحت بیشتر یا دییر آمیدن بیه نشسیت بهیش انتقیاد       
و تییوهین مییی کردنیید او هییم سرشییان داد مییی زد کییه  
آخییر میین بییا اییین دسییتها و لباسییهای جییوهری و کییار   
در چگونییه بالفاصییله بیییایم نشسییت، واقعییا دسییتهایش  

نتیجییۀ کییار بییا انییواع مییواد شیییمیایی و جوهرهییا دچییار  
بیمییاری و زخمهییای زیییادی شییده بییود بطوریکییه شییبها 
که تختش کنار تخت من بیود میی دییدم انیواع پمادهیا      
بییه دسییتش مییی زد بعیید دسییتکش پالسییتیکی دسییتش 

در اشییرف کییارگر مییاهر و . مییی کییرد تییا بتوانیید بخوابیید
تشیارات بیه   وقیت از ان  متخصص چاپخانه بیود لیذا هیی    

علییت چییاو کتابهییا و دفییاتر و جییزوات او را قسییمت     

دیگر نمی بردنید و بیه علیت تخصصیش در ماشیینهای      
                        . چاو شدیدا به او نیاز داشتند

با همیۀ نارضیایتی و مخیالفتش بیا دسیتگاه رجیوی بیر         
اثر فشارهای تشیکیالتی و کنتیرل شیدیدی کیه توسیط      

جیوی بیر همیۀ افیراد بیویژه      جاسوسان و سیران فرقیۀ ر  
افییرادی کییه مییورد اعتمییاد کامییل نیسییتند اعمییال مییی  
شود نمیی توانسیت نارضیایتی اش و مخیالفتش را ابیراز      
کنید ولییی مین اییین را از برخوردهیا و اعتراضییاتش مییی    

در اشرف سران فرقیۀ رجیوی قیادر بیه کنتیرل      . فهمیدم
فیزیکییی کامییل بودنیید ولییی در لیبرتییی اییین تییوان را    

ا همیییۀ کنترلهیییا و ایجیییاد محیییدودیتها و ندارنیید و بییی 
پستهایی که گذاشته انید نمیی تواننید از فیرار و جیدایی      
افییراد جلییوگیری کننیید زیییرا افییراد بییرای مصییاحبۀ      
انفییرادی مییی رونیید و مییی تواننیید دیگییر بییه کمییپ      
برنگردنیید و نیییز مثییل میین مییی تواننیید بییا هی تهییای    
سیازمان ملیل کیه از لیبرتیی دییدن میی کننید بخواهید         

ا آنها بیرون بیاید، لذا رهبیران فرقیه بیا تمیام تیوان      که ب
می کوشند ذهن افیراد را نسیبت بیه وضیعیت و فضیای      
بیییرون مشییوش کننیید و تصییویری ترسیینا  از بیییرون   
تصویر می کنند و تنهیا راه حیل ایین هیم در رابطیه بیا       
اینگونه افراد دییدار خیانواده هیا بیا آنیان در لیبرتیی کیه        

 .شرف دارد ، می باشدشرایط بسیار متفاوتی با ا

لذا خیانواده هیا بایید بیا نوشیتن نامیه و تالشهایشیان رو        
بییه سییازمانهای بییین المللییی بییویژه سییازمان ملییل و     
کمیسییاریای عییالی پناهنییدگان و صییلیب سییر  خواسییتار 
ایجییاد محلییی در نزدیکییی لیبرتییی بییرای خییانواده هییا و 
فشیار بییر رهبییری فرقیه و در رمس آن مییریم رجییوی در   

ای لغییو فتییوای تحییریم دیییدار بییا خییانواده و فرانسییه بییر
برچییییدن محیییدودیتها و ترفنیییدهای تشییییکیالتی و    
تبلیغیات علییه خیانواده هییا بیرای جلیوگیری از خواسییت      

 .افراد مبنی بر دیدار با افراد خانواده شان گردند
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باارای  مااون اخ ش شاانهاد آل ااانی  کاای بااان

 اساادن ا   ساااکن   کمااب ل  رتاای  شااریر 

مخییارج  بییی مجاهییدین خلییق در پخییش )ماای کنااد 

اکاذیییب و دشیینام علیییه آقییای مییارتین کییوبلر را صییرف 

  (کمک انسانی کنیم 

  1101مییارس  11مرکییز خبییری سییازمان ملییل متحیید،  

  ترجمه ایران اینترلینک 

آقییای بییانکی مییون دبیرکییل   - 1101هجییدهم مییارس 

سییازمان ملییل متحیید در گزارشییی خبییری نگرانییی خییود 

از تنش های سیاسیی و وقیایع امنیتیی در عیراق کیه در      

. ماههییای اخیییر افییزایش داشییته اسییت را ابییراز داشییت  

وی از تمیامی دسیت انییدرکاران خواسیت تییا بیرای حییل     

در موضییع   . لو  اقییدام کننیید مسیی له از طریییق دیییا  

گییییری جداگانیییه ای آقیییای بیییان و کمیسیییر عیییالی  

پناهنییییدگی آقییییای آنتونیییییو گییییوتر از پیشیییینهاد   

سییخاوتمندانه و انسییان دوسییتانه آلبییانی بییرای پییذیرفتن 

تیین از سییاکنین کمییپ حریییه در نزدیکییی بغییداد    101

ایین کمیپ بعنیوان کمیپ ترانزییت در       . استقبال کردنید 

ود سیه هییزار تین را دربییر مییی   نظیر گرفتییه شیده و حیید  

گیرد کیه اکثیرا اعضیای گروهیی بنیام مجاهیدین خلیق        

مسیی ولین کمیسییاریای عییالی پناهنییدگی . ایییران هسییتند

در اییین کمییپ بییه وضییعیت و پرونییده هییای درخواسییت 

میاه گذشیته ییک    . پناهندگی افیراد رسییدگی میی کننید    

حملییه بییه اییین کمییپ هفییت کشییته و بیییش از چهییل   

 . زخمی برجا گذاشت

بیانیییه منتشییر شییده از طییرف سییخنگوی آقییای بییان    

وی انتظییار دارد و میخواهیید کییه سییاکنین    "میگوییید 

کمپ پاسیخی مثبیت بیه پیشینهاد کمیک آلبیانی داده و       

بییا مقامییات کمیسییاریای عییالی پناهنییدگی در مییورد     

پروسییه انتقییال در روزهییای آینییده همکییاری کامییل      

دبیییر کییل از بقیییه  "بیانیییه مییی افزاییید کییه   . "کننیید

ورهای عضو سیازمان ملیل نییز میخواهید تیا همیین       کش

رونیید را در پیییش گرفتییه و بییا توجییه بییه نیییاز سییاکنین  

کمپ بیه حفاظیت بیین المللیی، امیاکنی امین در خیارج        

 . "از عراق را برای ساکنین کمپ ارائه دهند

آقای بان در ایین گیزارش از کسیانی کیه حمایتشیان را      

مانییده در  از سیاکنین کمیپ حرییه و البییاقی افیراد بیاقی     

کمییپ عییراق جدییید را ابییراز مییی کننیید خواسییت تییا از  

پخییش اکاذیییب و دشیینام علیییه آقییای مییارتین کییوبلر   

دسییت ( ریاسییت دفتییر سییازمان ملییل در بغییداد، یونییامی)

برداشیییته و در بدسیییت آوردن راه حلیییی قابیییل دوام    

وی مییی افزاییید کییه مبییال  قابییل   . کمییک کییار باشییند

سییطح بییا   تیوجهی کییه از طریییق  بییی هییای قییوی و 

بییرای تشییریح وضییعیت خییرج مییی شییود و در برخییی    

مطبوعیات شیاهد آنهییا هسیتیم میی توانیید در رابطیه بییا      

کمییک بییه بهتییر کییردن وضییعیت و شییرایط انسییانی     

 . صرف گردد
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جمااآ آوری شااو  اخ  ریاار ایندرناات توساا   

 منافن  ؛ رایی برای شولشویی

  0121فروردین  6شنبه،  سه -سعید رضاپور 
اقییدام ت مییل برانگیییز گروهییک تروریسییتی      در یییک

منییافقین، بییه درج یییک صییفحه اختصاصییی در سییایت   
رسییمی خییود جهییت جمییع آوری پییول تحییت عنییوان    

 .کمک مالی مبادرت نموده است

برانگییز اسیت کیه جمیع       این اقیدام از آن جهیت ت میل   
آوری پیول توسییط منییافقین در کشیورهای اروپییایی کییه   

 -میالی »بیا عنیوان   عمدتاً تحت پوشیش امیور خیرییه و    

انجیام میی شیود، هم نیان ادامیه داشیته و        « اجتماعی
هم نییین در مقییاطع مختلییف، برنامییه هییای ویییژه . دارد

ای بییا اسییم همیییاری، از طریییق شییبکه تلویزیییونی اییین 
 .گروهک، به همین منظور اجرا می شود

بییه اعتقییاد بسیییاری از اعضییای جداشییده از گروهییک    
ز ایییین طرییییق تروریسیییتی منیییافقین، مبیییالغی کیییه ا

گییردآوری مییی شییود، کفییاف بخییش انییدکی از مخییارج  
آنییان را هییم نمییی دهیید  مخییارجی نظیییر اسییتخدام     
 بیسییت هییا و برگییزاری مراسییم مختلییف و هزینییه     
هییایی کییه بییرای پیشییبرد اهییدافش خییرج مییی کنیید،    

 .جزیی از این مخارج است

از طرفی درج چنین اعالنیی بیا علیم بیه ایین کیه ایین        
گروهییک هییواداران زیییادی نییدارد کییه از اییین طریییق   
بخواهنییید بیییه آن کمیییک میییالی برسیییانند و الالیییب   
هییواداران اییین گروهییک در خییارج بییه سییر مییی برنیید و 
هم اکنیون نییز بایسیتی بیه صیورت ماهیانیه مبیالغی را        

را به آن بدهنید، ایین سیوال را ایجیاد میی کنید کیه چی        
 .این چنین اقدامی صورت گرفته است

فییرد اولیییه کییه عمییدتاً هییم از طریییق منتقییدان و     
جداشدگان گروهیک منیافقین مطیرح میی شیود و بییراه       
هم نیست، آن اسیت کیه بعید از سیقو  صیدام و اتمیام       
پییس انییدازهایی کییه از رهگییذر خییدمت بییه رژیییم وی   
اندوخته اند، اکنیون منیافقین را بیا بحیران میالی مواجیه       

وده و تییالش دارنیید از هییر طریییق اییین بحییران را   نمیی
جبیران نماینید کیه دریافییت اینترنتیی نییز یکیی از اییین       

 .طرق است

امییا همانگونییه کییه گفتییه شیید بییا توجییه بییه آن کییه     
منافقین به دلییل نداشیتن هیوادار، مبلی  قابیل مالحظیه       
ای از اییین طریییق نمییی تواننیید کسییب کننیید، و هرچنیید 

ران مییالی یییک  گرفتییار شییدن اییین گروهییک در بحیی  
واقعیییت اسییت امییا بعییید بییه نظییر مییی رسیید کییه علییت 
اصییلی اییین اقییدام مهییار بحییران مییالی از اییین طریییق   

 .باشد

در مقابل بیا توجیه بیه آن کیه در فضیای اینترنیت میی        
توان حسابهای مجیازی بیا آی پیی هیای گونیاگون و از      
کشورهای مختلف تولیید کیرد کیه روشیهای مختلیف و      

نشییان دادن مراجعیییان و   پی یییده ای بییرای پرتعیییداد  
پرداخیییت کننیییدگان وجیییود دارد، ایییین روش، شییییوه  

و از بیین بیردن مبیدم    « پولشیویی » مناسبی است بیرای  
 .پولهییایی کییه وارد حسییابهای اییین گروهییک مییی شییود

هییای فعلییی  بییه قییراراطالع، یکییی از مهمتییرین چییالش 
منافقین، زیر ذره بیین قیرار داشیتن حسیابهای بیانکی و      

گروهییک در اروپییا اسییت و از اییین  تبییاد ت مییالی اییین
رو رهبییران منیییافقین تیییالش دارنیید بیییا شیییگردهای   
گونییاگون منشیی  درآمدهایشییان را کییه عمییدتاً از طریییق  
قاچاق و دسیت داشیتن در تجارتهیای الیرقیانونی اسیت      

ثبییت شییرکتهای صییوری، شییرکت در   .را پنهییان کننیید
فعالیتهییای بازرگییانی در خصییو  واردات و صییادرات و  

گزارش در میورد منبیع درآمیدها بیه بهانیه       به ویژه عدم
هییای امنیتییی از مهمتییرین شییگردهای اییین گییروه در   

 .زمینه پولشویی است
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 «ترورین  بد -ترورین  موب»اوباما و 

 21اردیبهشت   1 – جمیل بصام

ی تروریستی در ماراتن بوستون و  پس از اتفاق حادثه

مجدداً این کشته شدن تعدادی از شهروندان آمریکایی 

علیرالم این همه اقداماتی . سوال در اذهان مردم زنده شد

دهد چرا  که دولت آمریکا در اقصی نقا  جهان انجام می

. های تروریستی بود هم نان باید شاهد اینگونه فعالیت

برد که آمریکا  پاسخ به این سوال به این موضوع راه می

کردهایش کند و چرا در عمل تروریسم را چگونه تعریف می

 .دهد دو نوع واکنش کامالً متفاوت از خود نشان می

ها از تروریسم  تعریفی که آمریکایی اساساً رسد بنظر می

بر  متکینیست، بلکه  انهیک تعریف فنی و کارشناس دارند

 ی یعنی برخورد آنها با مقوله. سیاسی است ینگاه

از نگاه کا  سفید،  .تروریسم دوگانه و گزینشی است

تروریسم خوب، همسو با منافع امریکا است ولی 

و  شود میبد  اگرتروریسم علیه منافع امریکا باشد یقیناً

گروه القاعده ی بارزش  نمونه !باید با آن برخورد کرد

واقع ، مورد حمله کردوقتی علیه منافع آمریکا عمل است، 

علیه بشار ، ولی وقتی همین گروه، به نفع آمریکا و شد

با آن  شددر سوریه وارد عمل به اسم جبهه النصره اسد، 

 .کاری ندارند

در مقابل تروریسمی که به وسیله  این بدان معناست که
شود،  قدرتهای الربی و برخی کشورهای دیگر محکوم می

وجود دارد که می شود از هم  نوعی تروریسم

اگر خشونت در خدمت منافع آنها . پوشی کرد چشم آن

عنوان  به نظامیان قابل قبول است و اگر نباشد، شبه باشد
پس از نظر آمریکا و . گیرند قرار می یهدف تروریست

 .وجود دارد” تروریست خوب و تروریست بد“ متحدانش

کارشناسان تروریسم، این دیدگاه جدید نسبت به   به گفته
شکل  11میالدی و دهه  ۰1دهه تروریسم در اواخر 

گیری سه دستگاه اطالعاتی  گرفت که در این شکل
سیای آمریکا، سازمان اطالعات محرمانه ارتش پاکستان 
و سازمان اطالعاتی کشورهای مرتجع منطقه از جمله 
عربستان و با توان مالی عربستان شروع به کار کردند که 

ه القاعده ها شکل گیری گرو ماحصل فعالیت این سازمان
مدرسه مذهبی و شبه  1111و سلفی با تاسیس بیش از 

نظامی در مرزهای افغانستان و پاکستان بود که این 
مدارس نیروهای تربیت شده خود را که به بیش از یکصد 

 . اند رسند در سراسر دنیا پراکنده هزار نفر می

گذاری را آمریکا در قبال فرقه رجوی  همین سیاست نام
زمانی که خاتمی بح  گفتگوی . ته استکار گرف به

ها را مطرح کرد و به کشورهای الربی روی خوش  تمدن
یکی از شروطش در فشار گذاشتن فرقه بود . نشان داد

که در این رابطه آمریکا نام سازمان را در لیست 
ولی پس از گذشت ده سال، در سال . تروریستی قرار داد

صادی علیه ایران گذشته که آمریکا همزمان با تحریم اقت
خواست فشار بیشتر سیاسی نیز وارد کند، سازمان را از  می

لیست تروریسی خارج ساخت و چند ماه بعد راضی به 
اگر . بازگشایی دفتر شورای ملی مقاومت در واشنگتن شد

اجتماعی که -حقوقی-سیاسی-چه فشارهای تبلیغی
ها د ر بر دولت،  رجوی در آمریکا با صرف میلیون

تری و مردم وارد ساخته بود، خانم کلینتون وزیر دادگس
وقت امور خارجه و طرف اصلی دعوا نیز تحت فشار 

گیریش از پست  زیادی قرار داشت و لذا قبل از کناره
  وزارت خارجه در دوره جدید ریاست جمهوری،

 . خواست آن را از سر خود و دستگاهش بردارد می
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دت مشکلش را این سیاستی است که آمریکا در کوتاه م
کند ولی برای آینده خودش مار در آستین  حل می

همانطور که رجوی برای جلب حمایت آمریکا . پروراند می
زند و این در جهان سیاست  دست به هر انعطافی می

مدت یا  ظاهراً نامش چیزی جر منافع مشتر  کوتاه
آمریکا   چرا که وزارت خارجه. های تاکتیکی نیست سازش

روابط درونی سازمان با خبر است و دقیقاً به خوبی از 
وجودی درون آنرا  ای سازمان و رهبری کارکردهای فرقه

ولی مصالح سیاسی و تاکتیکی همواره در اولویت . داند می
 .است

گذاری و تنظیم  برای هر چه بیشتر روشن شدن سیاست
توان به دو مورد اخیر اشاره  دولت آمریکا با نیروها می

ه ابعاد کمی و کیفی آن به یمن وسایل مواردی ک. کرد
اگر چه همین . روابط جمعی بر همه کس آشکار است

آقای کری وزیر خارجه جدید هم حتی در پیش بردن 
نظر لنگ زده و از خود تعلل و  همان سیاست دو سویه، به

 .دهد سستی نشان می

های سوریه است که هر روز خون  مورد اول درگیری
ترین  یکی از اصلی. گیرد صدها نفر از شهروندانش را می

 جبهه النصره استعوامل بحران سوریه، جریان و تفکر 
ایا ت متحده و جبهه الربی بر  باکه به طور الیرمستقیم، 
یکی از . کند متحد عمل میضد حکومت سوریه 

استفاده ابزاری مجدد از اشتباهات دولت اوباما، 
قدرت آنها را بیشتر خواهد ناخواه  هاست که خواه سلفی
این گروه اگر چه از گروه اصلی شورشیان سوری . کرد

. کند ولی در عمل هم سو با آنهاست جدا عمل می
های تروریستی این گروه در سوریه و سایر مناطق  فعالیت

ی مردم ها خصو  در عراق کامالً مورد انزجار توده به
چه بسا اگر این گروه در سوریه به . قرار گرفته است

ها به  پرداخت، میزان خشونت مقابله با دولت سوریه نمی
یافت و سرنوشت سوریه به  میزان چشمگیری کاهش می

خورد که منطبق با خواست  ای دیگر رقم می گونه
و اما مورد دوم  . گشت های مردم سوریه و منطقه می توده

یکی دو روز اخیر اتفاق افتاده و در ابتدای  که در همین
مقاله به آن اشاره گردید، حادثه تروریستی بوستون در 

تایمز  روزنامهبه نوشته . نزدیکی خط پایان دو ماراتن بود
چیز زیادی در خصو  مظنونین کسی  هنوز»: مالی

حداقل کسی دقیقا . داند وقایع تروریستی بوستون نمی
ای باع  شده است تا این افراد در  داند که چه انگیزه نمی

داند که این  عملیات مزبور دست داشته باشند؟ کسی نمی
گذاری بوستون مشارکت  افراد با انگیزه شخصی در بمب

را به این کار ترالیب اند و یا کسانی دیگر آنها  کرده
 .اند نموده

گذاران احتمالی مزبور این  یکی از واقعیات مرتبط با بمب
سال در ایا ت متحده سکونت  01است که بیش از 

آمریکایی –توان گفت که چ نی نوعی می اند و به داشته
این بدان معناست که این بار کسی . اند شده محسوب می

یات تروریستی انجام از خارج وارد آمریکا نشده تا عمل
با توجه به آنکه مظنونان در آمریکا ریشه دارند،  .دهد

شانس کمی وجود دارد که مقامات آمریکایی بتوانند 
های  ارتباطی بین آنها و اسپانسرهای دولتی یا گروه

های آن  ای نظیر القاعده یا یکی از شاخه تروریستی حرفه
از نوع  احتما ً آنهاهرگونه ارتباطی بین . دبنبیا

نه عملیاتی، هرچند ممکن است دو  و ایدئولوژیک است
های تروریستی  گذاری توسط گروه مظنون بمب

شناخت مظنونین از  احتما ًولی . هایی دیده باشند آموزش
این  .القاعده تنها در حد مطالعه بوده است و نه عضویت

اکنون از « ها تهدید جهادی»دهد که  مساله نشان می
نی متوجه الرب شده است که خود در الرب جانب عملگرا

ای که از خارج  دیده های آموزش سکونت دارند و نه گروه
ها  شاید خطر جهادییعنی . شوند وارد آمریکا می

اما از نظر کمتر شده باشد شدت  لحاظاز [ ها تکفیری]
 «.یافته است افزایشگستردگی، 

دهد که سیاست برخورد  این دو مورد به خوبی نشان می
تواند برای دولت  صلحتی با تروریسم در نهایت نمیم

و بهتر است اوباما یکبار هم که شده . آمریکا راهگشا باشد
به خود آید و این دیدگاه نسبت به تروریسم را یکبار دیگر 
بررسی نماید، شاید متوجه شود بهایی که بابت آن تا 
کنون پرداخت کرده توجیه کننده اتخاذ اینگونه سیاستها 

                                                           .تنیس
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گیری که در همین مقاله تایمز مالی آمده  در پایان، نتیجه
 . شود آورده می

، آمریکا با پدیده جدیدی مواجه است و آن بدین ترتیب»
 . های بومی است سلفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اند  اتباع دیگر کشورها که در آمریکا رشد و تحصیل کرده
اند، بالی جان  گری متصل و از نظر ایدئولوژیک به سلفی

این مساله ربطی به این ندارد که . شوند دولت آمریکا می
آیا این دو مظنون چ نی واقعا دست در انفجار بوستون 

ست اند و یا انگیزه آنها چه بوده است؟ این روندی ا داشته
 «.گیرد دارد شکل میکه 
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دنااا   برخمهاااری قرباااانی دیگاااری اخ   

 تشک الت ماف ایی رجوی

  0121فروردین  1۰ - انجمن نجات مرکز گیالن

حسییین را از سییایت  امییروز صییبح خبییر در گذشییت    
بییا حسییین خیلییی . رجییوی خوانییدم و بسیییار متاثرشییدم 

خییاطره داشییتم هرچنیید خاطراتمییان تمامییا تلییخ بییود و   
دردنییا ، امییا در بییالی آن تییالش میکییردیم بگییو و    
بخند هیم داشیته باشییم تیا تسیلیم مناسیبات فرقیه ای        

بمیییدت دوسیییال تمیییام در  ۰1سیییال .رجییوی نشیییویم 
عییراق بیا هیم بییودیم و   قرارگیاه همیایون درشیهرالعماره    

ییک شیب بیه اتیاق کیارم آمید و       . برایم درد دل میکرد 
بییا لهجییه شیییرین اصییفهانی ازم خواسییت کییه فرداشییب 
با هم درپست نگهبانی باشییم کیه کلیی دلیم پیر اسیت       

همییین کییه خواسییتم جوابشییو بییدم ادامییه داد کییه      . 
 ....خواهشا درخواستمو رد نکن 

پسییت , حقیقتییا قبییل از موعیید پسییت نگهبییانی حسییین 
پاسبخشیی مین تمییام شیده بیود و رفییتم کیه حسییین را      
بیییدار کیینم دیییدم درخییواب انگییار کییه کییابوس میبینیید  
خیلی اسیترس و التهیاب دارد وبیه خیود میی پی ید وبیا        

پیشییانیش از عییرق خیییس خیییس . خییود زمزمییه میکنیید
ام و بییود از صییدا زدنییم بلنیید شیید و مثییل همیشییه آر    

. شییکیبا آمییاده شیید و بییاهم بییه موضییع پسییت رفتیییم   
دقییایقی سییکوت سییکوت بییود یییک چییای نوشییید و بییه 
ناگهییان بغضییش ترکییید و بلنیید بلنیید گریسییت خیلییی    
سعی کردم آرامیش کینم وقتیی دییدم جیواب نمیگییرم       

با شوخی گفیتم بابیا کوتیاه بییا هیکیل بیه ایین درشیتی         
یکنیی  ماشاءاک بیا دو متیر قید مثیل ب یه داری گرییه م      

؟ خییودش دسییتی بییه شییانه ام کشییید و گفییت بهییت    !
اعتمییاد دارم میییدونم پسییتت تمییوم شییده بییا اییین حییال  

گفییتم چییی شییده   . بخییاطرمن داری اضییافه میییدی   
نکنه بیاز زییر تیی  عملییات جیاری رفتیی       . حسین جون 

حرفمیو قطیع کیرد و گفیت دیگیه طاقیت نیدارم        ......و یا
نگیم  دیگه نمیتیونم ایین تناقضیو حمیل کینم و چییزی       

میین کییه سییراپا گییوش بییودم و دلییم از اشییک     ........ 
ریخییتن حسییین کبییاب شییده بییود گفییتم سییراپای       

حسیییین . بگیییوعزیزم. توچتیییه. مناسیییبات در تناقضیییه
دوباره ییه چیایی بیرای هردوتیایی میون ریخیت وگفیت        
زندگیمو که باختم فقیط میخیوام ب یه هیامو ببیینم اگیه       
 نمیشیه حییداقل بییا یییه تمییاس تلفنییی صداشییونو بشیینوم 

.... 

رو شییانش زدم وگفییتم خییب اینکییه مشییکلی نییداره اول  
صییبح الطلییوع میییری اتییاق خییواهر ژیییال و درخواسییتتو  

حسییین کییه انگییاری رو زخمییش نمییک پاشیییده . میییدی
باشییم عصییبی شیید و ضییمن پرخییاش بییه ژیییال خییانم   
گفت انگار تو باگ نیسیتی توکیه بهتیر مییدونی نیه تنهیا       

بخیورم   جواب مثبت نمیگیرم کلیی هیم بایید چیوبش را    
 .......که چرا به فکر ب ه هام افتادم و

. تییف و هزاربییاره تییف بییه دروالگییو وشیییاد هییرزه       
درهمان اطیالع رسیانی سیایت میذکور از فرقیه رجیوی       
حول مر  حسین خوانیدم کیه میریم رجیوی بمناسیبت      

 ؟!!این ضایعه به فرزندانش تسلیت گفته است 

باییید بییه اییین سییرکرده تشییکیالت مافیییایی گفییت تییو   
ل تر از آنی کیه دلیت بیرای کیانون گیرم خیانواده       سنگد
وگرنییه امثییال حسییین و حسییین هییا درکمییپ  !! بسییوزد

 !لیبرتی زیاد هستند لطفا آنان را دریاب 

. تین ازهمیین نگیون بختهیا را پذیرفتیه       101آلبانی که 
نفرازسییاکنان لیبرتییی هییم کییه پییاس و     211بییال  بییر 

نیه  ضیمن اینکیه تونسیتی بیا هزی    . اقامت اروپیایی دارنید  
هنگفت و چاپلوسیی و میزدوری بیه فاصیله نییم بلیوکی       
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 بیید خییواهی تونسییت بییا  !. کییا  سییفید دفتربگشییایی  
بکارگیری همان  بیهیا تمیام سیاکنان ازجملیه بیمیاران      

آیییا انصییافا الیییرازاین  . را بییه خارجییه منتقلشییان کنییی  
 ؟!هست 

خودت بهترمیدونی که شعار ییا انتقیال همیه بیه امریکیا      
. اشیرف، وهیم و خییالی بییش نیسیت      و یا بازگشت بیه  

کوتیاه بیییا وبییا جییان مشیتی االفییال شییده و بییی خبییر از   
عاقبییت نییدارد حییال خییود  . جهییان خییارج بییازی نکیین  

 .......دانی 

عطف بیه همیان اطیالع رسیانی سیایت میذکور حسیین        
نزدیییک بییه سییی سییال سییابقه حضییور در تشییکیالت    
رجییوی را داشییت و درعییین حییال موضییع تشییکیالتیش  

؟ چونکییه !چییرا !! و پرسییتار صییرف بییود  یییک امییدادگر
حسییین خییالف میییل و رالبییت بییاطنی و بییه اجبییار در   
مناسیبات فرقییه ای محبییوس شیده بییود و اهییل کرسییی   
و رده تشییکیالتی نبییود و فقییط میخواسییت بییه امریکییا   

 .نزد فرزندانش برگردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطم ن هسیتم هی گیاه حقیقیت در زییر ابرهیا و گیرد        
والبییار مصیینوعی تولییید شییده بتوسییط فرقییه رجییوی بییه 
ابیید محبییوس نمییی مانیید و روزی فرزنییدان قربییانی      
دیگری ازفرقه رجیوی مرحیوم مهنیدس محمید حسیین      
برزمهییری ازموضییع دادخییواهی زنییدگی بییه هدررفتییه و  
خییون پدرشییان درمقابییل فرقییه رجییوی و مشخصییا      

و مسییعود رجییوی خواهنیید ایسییتاد و    شییخص مییریم  
 .رسوایشان خواهند کرد 

شخصییا هییم گییواهی میییدهم کییه حسییین درمناسییبات   
زجرآور رجیوی سیالیان اسیترس شیدید داشیت و لحظیه       
ها را بیا تحمیل فشیارهای روحیی و روانیی میگذرانید و       
جسم و جیانش هیم بیه واسیطه تخرییب روح و روانیش       

واییین بیمارشیید و النهایییه منجربییه سییکته مغییزی شیید   
خوشیییبینانه تیییرین شیییق قضییییه اسیییت وامیییید دارم  

حیال هرطیور کیه    !! خودکشی وقتل عمید درکیار نباشید   
باشد این رجیوی اسیت کیه بایسیتی میورد تعقییب قیرار        

 .بگیرد و مجازات شود
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در داش ه م ر سایت مجایدی  درباره 

 مودسوخی یک شهروند در م دان اننالب
 

سایت سازمان مجاهدین با انتشار خبری مدعی شد یک 
شهروند تهرانی در میدان انقالب تهران اقدام به 

علیرالم اینکه معمو  سازمان . خودسوزی کرده است
گمانه زنی درباره علت این  انگیزه چنین اقدامات و یا

اقدامات را تفسیر سیاسی می کند اما در این مورد هی  
 :اصل خبر به این شرح است. توضیحی ارائه نکرده است

 –مودسوخی یک یمو   در م دان اننالب “
صبح امروز شنبه یک هموطن در ضلع شمال الربی 

این مرد . میدان انقالب در تهران دست به خودسوزی زد
تن یک پارچ بنزین بر روی خود، اقدام به خود با ریخ

به گفته شاهدان وی که به شدت مجروح . سوزی کرد
 ”.شده بود، با آمبو نس به بیمارستان منتقل شد

   

 عکس ضم مه م ر سایت مجایدی 

اما نکته حائز اهمیت در این خصو  الصاق عکسی 
مربو  به یک خودسوزی است که تالش شده به 
مخاطب القا نماید عکس مربو  به خودسوزی اعالم شده 

اما در واقعیت امر این عکس مربو  به . در تهران است
فرقه ای اعضای  –یکی از دهها خودسوزی تشکیالتی 

و در جریان دستگیری مریم  1111ژوئن  0۰سازمان در 
رجوی توسط پلیس فرانسه است که منجر به کشته شدن 
دو زن و معلولیت علی ا بد شماری دیگر از مریدان 

نکته قابل اشاره اینکه در آن زمان رهبری . رجوی گردید

مجاهدین متهم ردیف اول عنوان محر  اصلی این 
ها معرفی و برخی اعضای رده با ی سازمان خودسوزی 

. از جمله مهدی ابریشم چی به این اتهام محاکمه شدند
اما فشارهای فرقه ای بر قربانیان این حوادث باع  بسته 

 زم به ذکر است عکس مورد اشاره . شدن پرونده گردید
مربو  به یکی از این خودسوزی ها است که سیمای 

به عنوان یکی از اسناد  مجاهدین بارها و بارها و
افتخارات خود از تلویزیون موسوم به سیمای آزادی 

صحنه . پخش کرده است( ارگان تصویری مجاهدین)
هایی که به اذعان شهروندان و مقامات اروپایی از آنها به 
عنوان مشم زترین چیزهایی که در عمرشان دیده اند یاد 

 .شده است

ق عکس مورد اشاره چه اما اینکه انگیزه مجاهدین از الصا
می تواند باشد، دو فرد در این رابطه می توان متصور 

یکی اینکه هدف القای تنفر و کینه از مسببین واقعی . شد
و دیگر که به یقین نزدیک تر است . چنین اقداماتی است

اینکه مجاهدین سعی در القا و تشویق شهروندان ایرانی 
هدف اول مد نظر اگر . به تکرار چنین صحنه هایی دارند

مجاهدین باشد باید تاکید کرد رهبری مجاهدین عامل و 
 11در  1111بانی دهها اقدام اینگونه است که در سال 

ندا حسنی . کشور اروپایی به دستور مستقیم وی انجام شد
و مرضیه مجاوری دو قربانی این خودسوزی ها بودند که 

تقدیر مریم و مسعود رجوی بعدها در حمایت و تشویق و 
این دو و بقیه معلو ن بجامانده از این اقدامات فرقه ای 

و اگر منظور مجاهدین القاء و . ستایش و سخن گفتند
تشویق به چنین اقداماتی باشد که باید تاکید کرد دامن 
زدن و نمایش چنین تصاویری از سوی مجاهدین فی 
النفسه به انجام اینگونه اقدامات تاکید و د لت دارد و 

توان نتیجه گرفت که رهبری فرقه رجوی نه تنها از  می
چنین صحنه هایی دچار چندش و رنجش و عذاب وجدان 
نمی شوند که بر اساس سرشت خشونت آمیزشان هم 
لذت می برند، هم آن را تشویق می کنند و هم از اینکه 
بسیاری انسان ها را به این وسیله دستاویز رسیدن به 

کمااینکه مسعود رجوی . دارندقدرت قرار دهند، ابایی ن
و در سخنرانی مربو  به  1111سالها پیش از ژوئن 

در ستایش  0161خرداد  11انقالب ایدئولوژیک اش در 
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بخدا قسم خودسوزی به ” : اقدام به خودسوزی می گوید

نشریه مجاید ” .نسبت آن فدیه و فدا چیزی نبود

 ۴4۳3٫مرداد  ۳۵4شماره 

کیف خودسوزی های هدایت جهت اطالع بیشتر از کم و 
شده رجوی، بخشی از عکس های مربوطه و هم نین 
سخنان ستایش آمیز رجوی در وصف کسانی که 

 .خودسوزی نموده را در ضمیمه مشاهده کنید

 

کل شه درمواست کد ی یکی اخ اعضای ساخمان 

برای انجام مودسوخی به ( عل رضا جعفرخاده) 

 رجوی

 

آزادی مجاهدین تهیه  عکسی که ازروی تصاویر سیمای
این همان .درنشریه مجاهددرج شده است 1111ودر سال

عکسی است که سایت مجاهدین ضمیمه خبرخودسوزی 
 .یک شهروند درتهران کرده است

 

سدایش مری  رجوی اخ دو قربانی مودسوخی 

 ۹۰۸نشریه شماره  – ۳۰۰4ژوئ   ۴۱یای 

  ۴4۹۵مرداد  ۳۸مجاید به تاریخ 

 

تصویر مودسوخی یکی اخ خنانی که به دسدور 

 .رجوی در دا  مودسوخی است
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دل اال اصاارار فرقااه تروریناادی مجایاادی    

 ملر به ماندن در عراق؟

 0121فروردین11-انجمن دفاع از قربانیان تروریسم

رهبیران فرقییه تروریسییتی مجاهییدین خلییق بییه شییکلی   
عجیبییی اصییرار دارنیید کییه سییاکنان کمییپ لیبرتییی بییه  

مییریم رجییوی در بیانیییه هییای . پادگییان اشییرف برگردنیید
مختلف خواستار بازگشت اعضیای ایین فرقیه بیه محیل      

ایین  . سکونت قبلی شیان در پادگیان اشیرف شیده اسیت     
اس در حالی است کیه انتقیال بیه کمیپ لیبرتیی بیر اسی       

توافیق نامییه مییان دولییت عییراق و سیازمان ملییل بییرای    
تسییهیل خییروج اییین گروهییک از خییا  عییراق صییورت 

در همییین حییال آنهییا از سییازمان ملییل خواسییته . گرفییت
 .اند که کمپ لیبرتی را کمپ پناهندگی اعالم کند

بییه نظییر مییی رسیید سییران فرقییه مجاهییدین خلییق دو   
. کننید استراتژی ظیاهرا متنیاقح را توامیان دنبیال میی      

آنها از یک سیو خواسیتار انتقیال سیاکنان کمیپ لیبرتیی       
بییه پادگییان اشییرف هسییتند و از سییوی دیگییر تقاضییای  
اعییالم کمییپ لیبرتییی را بییه عنییوان کمییپ پناهنییدگی   

هیییدف از ایییین دو اسیییتراتژی ییییک چییییز    . دارنییید
 .ماندن در عراق:است

اصرار به ماندن در عیراق در حیالی اسیت کیه  رهبیران       
فرقییه همییواره از نبییود امنیییت بییرای اعضییای خییود در   
اییین کشییور شییکایت کییرده و مییدعی انیید کییه هییر آن   
امکان تعرد به آنهیا از سیوی نیروهیای عراقیی وجیود      

بییا اییین وجییود رهبییران فرقییه بییه طییروق مختلییف . دارد

قیی هیا   سیعی میی کننید خواسیته هیای خیود را بیر عرا       
 .تحمیل کنند و هم نان در خا  عراق باقی بمانند

ماندن در عراق بیه قیدری بیرای رهبیران فرقیه اهمییت       
دارد کییه علییی رالییم رایزنییی هییایی کییه بییا کشییورهای  
مختلف شده و بعضیی کشیورها نییز حاضیر بیه پیذیرش       
اعضای این فرقه شده انید امیا عوامیل مجاهیدین خلیق      

رشیکنی کیرده و نیه    در انتقال اعضا به ایین کشیورها کا  
تنهیییا در موضیییع گییییری هیییای خیییود هیییی  گونیییه  
درخواسییتی بییرای پییذیرش اعضییای کمییپ لیبرتییی از    
کشییورهای مختلییف نکییرده انیید کییه در رونیید تمییام     
تییالش هییای صییورت گرفتییه در اییین راسییتا توسییط     

 .دهای حقوق بشری نیز اخالل ایجاد کرده اندانه

بیران  اما چیرا مانیدن در عیراق تیا ایین انیدازه بیرای ره       
 فرقه اهمیت دارد؟

تحقق ایین خواسیته کمیک میی کنید تیا آنهیا سیاختار          
فرقییه ای مجاهییدین خلییق را هم نییان حفییظ نماینیید    

بییه . ی داردتری کییه بییرای رهبییران فرقییه جنبییه حیییاامیی
همییین دلیییل اسییت کییه بییه طییرق مختلییف در انتقییال  
      سیییاکنان لیبرتیییی بیییه کشیییورهای ثالییی  کارشیییکنی

خییوب مییی داننیید هییی    رهبییران فرقییه  . مییی کننیید 
کشییوری حاضییر  نیسییت بییه همییه اعضییای مجاهییدین  

هییزار نفییر نفییر اعییالم شییده انیید   1خلییق کییه بییال  بییر 
پناهنییدگی جمعییی اعطییا کنیید زیییرا  پناهنییدگی نییوعی  

از . امتیاز اسیت کیه بیه فیرد اعطیا میی شیود نیه گیروه         
طرفییی  انتقییال اعضییای اییین فرقییه بییه کشییورهای     

نفیری عمیال بیه    مختلف در قالب دسته های چنید صید   
معنییای از هییم گسیییختگی نیروهییای فرقییه و زمینییه     
       سییییازی بییییرای جییییدایی آنهییییا از تشییییکیالت و   

ایین  . بازگشت شیان بیه زنیدگی عیادی و روزمیره اسیت      
رهبییران مجاهییدین خلییق از . یعنییی مییر  کامییل فرقییه

بسیییاری از . رفییتن در چنییین مسیییری واهمییه دارنیید   
بییه همییین اقییدامات فرقییه مجاهییدین خلییق بییه اسییتناد 

طبیعییی اسییت در  . سییه هییزار نفییر توجیییه مییی شییود   
شرایطی که این فرقیه اعضیا و طرفیدارانی الییر از ایین      
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  سییه هییزار نفییر نییدارد بییدون وجییود آنهییا عمییال از هییم  
 .می پاشد

اما به نظر میی رسید اصیرار بیه مانیدن در عیراق دلییل        
خاورمیانییه شییاهد تحییو ت جدیییدی . دیگییری نیییز دارد

ای عربیی تیا جنیگ و خیونریزی در     از انقیالب هی  . است
شییق دوم . سییوریه و نییاآرامی هییای نسییبی در عییراق   

تحییو ت خاورمیانییه کییه همییان جنییگ و خییونریزی در  
سییوریه و نییاآرامی نسییبی در عییراق اسییت از تحییو ت   
. مییورد عالقییه فرقییه تروریسییتی مجاهییدین خلییق اسییت
آنها تمایل زیادی دارند تا از ایین حیوادث بیه نفیع خیود      

مشییی خشییونت طلبییی و سییابقه نظییامی . نییداسییتفاده کن
گییری اییین فرقییه و تعلیمییات نظییامی سییاکنان کمییپ    
لیبرتی می تواند انگییزه هیای  زم در ایین فرقیه بیرای      
.  ورود بیییه درگییییری هیییای منطقیییه ای ایجیییاد کنییید 
رهبیران  فرقیه تیالش میی کننیید تیا بیا حفیظ خییود در        
بطیین حییوادث و تحییو ت  بتواننیید در راسییتای خواسییت 

ی بییزر  جهییانی و منطقییه ای کییه زمییانی  قییدرت هییا
امپریییالیزم شیییطانی خطابشیییان مییی کردنیید نقیییش     

آنها کیه بیه خیوبی از تنفیر افکیار عمیومی       . آفرینی کنند
و فقیییدان جایگیییاه مردمیییی خیییود باخبرنییید تنهیییا راه  
دسییتیابی بییه اهییداف سیاسییی خییود را  تییالش بییرای    
نقییش آفرینییی در تحییو ت و درگیییری هییای خییونین   

طبیعیی اسیت بیرای رسییدن بیه ایین       . نید منطقه می دان
 .مقصود  زم است در منطقه حضور داشته باشند

  

در همیییین راسییییتا مرکییییز مطالعییییات اسییییتراتژیک  
گییزارش مییی دهیید کییه گروهییک منییافقین  "المراقییب"

خطییاب بییه دولییت آمریکییا اعییالم کییرده اسییت آمییادگی 
دارد در صییورت فییراهم شییدن شییرایط مییالی از سییوی   

 .سوریه را در عراق اجرایی کندواشنگتن، سناریوی 

 

 

 

 مجایادی   عناصار  امناا    ی عراقی منامات

 کرد موایند امراج عراق اخ را ملر

 ناز  محمد خضیر: نویسنده مطلب –بغداد 

 

 

 
دولت عیراق اعیالم کیرد کیه تیالش دارد بیا همکیاری        

سییازمان سییازمان مییل متحیید طییی امسییال عناصییر     
مجاهییدین خلییق را از عییراق اخییراج کنیید و هم نییین   
مییی کوشیید تییا بییر اتحادیییه اروپییا فشییار بیشییتری وارد  
 .کییرده تییا پناهگییاهی بییرای اییین افییراد فییراهم آورد    

نماینییده ائییتالف دولییت قییانون در    "فییواد الییدورکی "
پارلمییان عییراق در گفتگییو بییا سییایت انبییاء موسییکو      

مان مجاهیدین  تصریح کیرد مخالفیان اییران یعنیی سیاز     
خلق در مییان میردم عیراق جایگیاهی ندارنید چیرا کیه        

کییه طییی  0220در سییرکوب اتنفاضییه شییعبانیه در سییال 
آن خون بسیاری از میردم عیراق ریختیه شید، بیا رژییم       

  .سابق مشارکت داشتند
الییدورکی افییزود اهییالی منطقییه الخییالص کییه از توابییع   
اسییتان دیییالی اسییت و عناصییر سییازمان خلییق در آن     

داشییتند از طریییق جوامییع مییدنی و شیییو       سییکونت
عشییائر و عالمیییان دیییین از سیییازمان خلیییق شیییکایت  
نمودند و چندین بار بیر دولیت عیراق فشیار وارد آوردنید      

 .سازمان خلیق را از خیا  ایین منطقیه بییرون برانید        تا
الیدوری هم نییین خیاطر نشییان کییرد ایین شییکایت هییا    
دولییت عییراق را مجبییور سییاخت تییا از سییازمان ملییل    

بخواهیید تییا راه حلییی بییرای خییروج از بحییران     متحیید
وی . وجییود عناصییر سییازمان خلییق در عییراق پیییدا کنیید 

هم نین افیزود ایین شیکایت هیا در نهاییت منجیر بیه        
اییین شیید کییه توافقنامییه ای میییان دولییت عییراق و      
نماینیدگان سییازمان ملییل امضییا شییود تییا بییر اسییاس آن  
پناهگیاهی بیرای عناصیر اییین سیازمان در جیایی خییارج      

راق فییراهم گییردد بییه خصییو  اینکییه افییراد اییین از عیی
  .سازمان حق پناهندگی رسمی نیز ندارند
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دولات آمریکااا مااده  باه برمااورد دوتانااه بااا   

 باشد  تروریزم می
 

  0121فروردین  16 - کانون صلح و آزادی دنا

منطقیه خاورمیانیه یکیی از کیانون هیای اصیلی فعالییت        
بیشییییتر .گروههییییای تروریسییییتی جهییییان میباشیییید

تروریسیییتهای فعیییال در ایییین نقطیییه اسیییتراتژیک و   
حسییاس جهییان از وابسییتگان بییه تشییکیالت القاعییده و  
 .یا متعلق بیه جریانهیای سینی میذهب افراطیی هسیتند      

امنیتیییی ایییین تروریسیییتها تحیییت حماییییت میییالی و  
کشورهای عرب منطقیه بیویژه سیعودی هیا ، اردنیهیا و      
قطری ها بوده و بدون حماییت ایین سیه کشیور وسیایر      
کشییورهای عییرب منطقییه اییین گروههییای خشییونتگرا و 
خییونریز حتییی یییک مییاه هییم قییادر بییه ادامییه حیییات    

 .تروریستی شان نیستند

همییین کشییورها از متحییدان نزدیییک دولییت ایییا ت     
متحیییده در منطقیییه خاورمیانیییه بیییوده و دارای روابیییط 
گسییترده تجییاری ، نظییامی و امنیتییی بییا دولییت آمریکییا  

حاکمان کا  سفید حتیی ییک بیار بطیور جیدی      . هستند
و عملیی نسیبت بیه حماییت و عبیور تروریسیتها از ایین        

نیداده  کشورها به داخل عیراق و سیوریه واکینش نشیان     
کییه هییی ، بلکییه از اییین رونیید در عمییل نیییز حمایییت و  

اییین تنهییا  . پشییتیبانی مییالی و تسییلیحاتی کییرده انیید   

نمونیییه ای از برخیییورد مشیییکو  آمریکیییا در مسییییر  
 .مبارزه با تروریسم است

اما آن ه کیه بیشیتر بیه میا ایرانییان بیر میگیردد نحیوه         
برخورد دولت آمریکا بیا تروریسیتهای ایرانیی اسیت کیه      

. ژه در خیییا  کشیییور عیییراق حضیییور دارنییید    بیییوی
تروریستهای ایرانی مسیتقر در عیراق سیه دسیته عمیده      

دسییته اول اعییراب جییدائی طلییب ایرانییی   : باشییند مییی
بییوده کییه طییی چنیید سییال گذشییته اقییدام بییه چنییدین   
عملییییات تروریسیییتی در اسیییتان خوزسیییتان نمیییوده و 
. تعییدادی انسییان بیگنییاه را بییه خییا  و خییون کشیییدند  

ه اییین افییراد بییدون حمایییت نیروهییای  مسییلم اسییت کیی
اشیییغالگر در عیییراق بیییویژه نیروهیییای انگلیسیییی و    
آمریکییائی بییه هییی  عنییوان قییادر بییه انجییام عملیییات   

 .تروریستی در خا  ایران نبودند

دسیییته دوم نیروهیییای سیییازمان تروریسیییتی پیییژا    
میباشییند کییه درکوهسییتانهای شییمالی عییراق در منطقییه 

ورت مرزهییای خودمختییار کردسییتان عییراق و در مجییا  
برطبیق بسییاری از اخبیار منتشیر     . ایران مستقر هسیتند  

شییده و بییه نقییل از مسیی ولین خییود اییین تشییکیالت     
تروریستی، افیراد ایین تشیکیالت دییدارهای زییادی بیا       
مقامیات و نیروهیای آمریکیائی مسیتقر در عیراق داشییته      

مقامامییات و نیروهییای آمریکییائی جهییت نییا امیین   . انیید
ن و بییر آشییفتن آتییش در  کییردن مرزهییای الربییی ایییرا 

گییری هیای قییومی در اییران از اییین جریانیات حمایییت     
 زم بییه ذکییر  .کییرده و بییه آنییان امدادرسییانی میکننیید  

است کیه نیروهیای تروریسیتی گیروه جنیداک در شیرق       
ایییران نیییز تحییت حمایییت و بنییا بییه سییفارش جنییگ    
طلبییان کییا  سییفید شییکل گرفتییه انییدو مرتییب بییا       

 .رابطه بوده اند نیروهای امنیتی آمریکائی در

البتییه در طییی سییال گذشییته خورشیییدی بییه دلیییل      
برخییورد قهرآمیییز دولییت ایییران بییا اییین گروههییای      
تروریستی، سیطح فعالییت عملیی و خشیونت آمییز آنهیا       
بییه صییفر رسیییده و هم نییین باییید یییادآور شیید کییه     
دسییتگیری و اعییدام عبییدالمالک ریگییی سییرکرده گییروه  
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کیییره تروریسیییتی جنیییداک ضیییربه محکمیییی بیییر پی  
 .گروههای تروریستی ایرانی بود

دسییته سییوم تروریسییتهای ایرانییی مسییتقر در عییراق     
( فرقییییه رجییییوی )اعضییییای مجاهییییدین خلییییق   

مجاهدین خلیق طبیق قیوانین و مواضیع دولیت      .)هستند
عییراق هم نییان یییک گییروه تروریسییتی بشییمار مییی    

 .(آیند

فرقه مجاهیدین شیناخته شیده تیرین و بیا سیابقه تیرین        
عییراق و حتییی میتییوان گفییت در جریییان تروریسییتی در 

باسیابقه تییرین جرییان تروریسییتی از   . خاورمیانیه میباشیید 
ایین حییی  بییه سییازمان مجاهییدین خلییق گفتییه میشییود  
کییه سییابقه انجییام عملیاتهییای تروریسییتی توسییط اییین  

. سیال پییش برمیگیردد   11فرقه به میدت زمیانی بیا ی    
جالییب اینکییه در سییالهای قبییل از سییرنگونی حکومییت   

ایییران تعییدادی از مستشییاران آمریکییائی شاهنشییاهی در 
توسییط اعضییای همییین فرقییه تروریسییتی بییه قتییل      
رسیییدند و افییرادی از اییین فرقییه در جریییان تصییرف     

خورشیییدی درتهییران  0111آبییان 01سییفارت آمریکییا در
نیز دسیت داشیته و از دییدگاه اییدئولوژیکی نییز مبیارزه       
بییا امپریالیسییم آمریکییا و نظییام سییرمایه داری، در ظییاهر 

محوری ترین پایه هیای عقییدتی ایین فرقیه میباشید       از
بیییه گونیییه ای کیییه قبیییل از سیییر نگیییونی حکومیییت  
دیکتییاتوری صییدام حسییین در تشییکیالت اییین فرقییه    
روزانییه خوانییدن سییرود نبییرد بییا آمریکییا یییک واجییب    

 .شرعی و تشکیالتی محسوب میشد

بیشترین خسارات جیانی و میالی کیه بیه میردم اییران و       
ا وارد شیییده اسیییت بیییه  عیییراق ازجانیییب تروریسیییته 

 .عملیاتهای تروریستی همین فرقه رجوی بر میگردد

پییس از اشییغال عییراق توسییط نیروهییای ائییتالف بییه     
فرماندهی آمریکیا و سیقو  حکومیت صیدام حسیین در      
ظییاهر امییر اییین تشییکیالت کییه در آن سییالها هم نییان 

مریکییا و اتحادیییه  در لیسییت سییازمانهای تروریسییتی آ  
امیا نیه تنهیا ایین     . اروپا قرار داشت خلیع سیالح گردیید   

امییر موجییب توقییف عملیاتهییای خرابکارانییه توسییط اییین 

فرقییه نشییده بلکییه مسیی ولین و رهبییر فرقییه وارد فییاز    
جدییییدی از شیییکل گییییری ، انجیییام وسیییازماندهی    

 .عملیاتهای تروریستی شده اند

سیوریه  اکثر جریانات تروریسیتی کیه هیم اکنیون میردم      
و عییراق را بییه خییا  و خییون میکشییند دارای روابطییی  
دیرینه و نزدیک بیا مجاهیدین خلیق بیوده و وابسیتگان      
و حامیان ایین تروریسیتها بیه طیور میداوم و مسیتمر بیا        

 .مس ولین فرقه مجاهدین در ارتبا  میباشند

نیروهای امنیتیی آمریکیا بیه طیور میداوم و گسیترده بیا        
در ارتبییا  (جییویفرقییه ر)مسیی ولین مجاهییدین خلییق  

بیوده و از اعضیای ایین فرقیه جهیت انجیام عملیاتهییای       
شیاید بیه دلییل همیین     . جاسوسی نییز اسیتفاده میکننید   

خوش خدمتی هیای مسی ولین فرقیه بیه دولیت آمریکیا       
میباشد که هم اکنیون عمیالً ایین فرقیه تحیت حماییت       

 .کا  سفید قرار گرفته است

برابیر   دولت ایا ت متحیده آمریکیا بیه عنیوان برگیی در     
رژیییم ایییران جهییت امتیییاز گیییری از دولییت ایییران و    
تحییت فشییار قییراردادن حکومییت جمهییوری اسییالمی از  
این فرقیه حماییت کیرده و آنیرا بازی یه دسیت خیویش        

 .کرده اند

از دیییدگاه کییانون صییلح و آزادی دنییا، دولییت واشیینگتن  
رفتییاری ناصییادق و دوگانییه در برخییورد بییا جریانییات     

افتتیاح دوبیاره دفتیر فرقیه خرابکیار      تروریستی داشیته و  
رجوی در واشینگتن مهیر ت یییدی بیر ادعیای میا مبنیی        
بر برخورد دوگانه دولیت آمریکیا بیا گروههیای خشیونت      

نقیییش حمیییایتی اییییا ت متحیییده از  . طلیییب اسیییت
گروههای تروریستی سیوری نییز دلییل دیگیری از ایین      

 .مدعاست
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 رفد  به آل انی آری یا م ر؟

  0121فروردین  10 -جمیل بصام 
نزدیک یک میاه اسیت کیه دولیت آلبیانی اعیالم کیرده        

نفیر از اهیالی کمیپ لیبرتییی در    101حاضیر بیه پیذیرش    
ولیی رجیوی رهبیر    . کشور خود به عنوان پناهنیده اسیت  

فرقه بیا کمیال تعجیب ایین تقاضیا را پیس زد و مطیرح        
 .کرد که همه یا هی کس

رجوی که همیشه حرف، حیرف خیودش اسیت ایین بیار      
هییم راهییی را برگزییید کییه هماننیید تمییام عملکردهییای  

رهبییر فرقییه مطییرح  . قبلییی اش خییارج از انتظییار بییود  
کییرده اسییت کییه مانییدن در لیبرتییی و اشییرف عییین     

ایین نیوع موضیعگیری    . مبارزه علییه رژییم اییران اسیت    
به نوعی ماننید سرفصیل تهیاجم آخیر بیه اییران تحیت        

فیروگ جاوییدان ییا مرصیاد اسیت کیه بیا توجیه بیه           نام
اینکه به لحیاظ نظیامی اقیدامی کیامال اشیتباه و مهلیک       

کنییم   ایین کیار را میی   ": بود، این شعار مطرح شیده بیود  
چیرا کیه الییر از رفیتن راه     . "ولو بیه قیمیت جیان همیه    

خییوب ا ن آن شییعار تبییدیل بییه اییین . دیگییری نییداریم
الییر از مانیدن   میانیم چیون    میی ": شعار شده اسیت کیه  

منتهیا در آن  . "راهی نداریم ولیو بیه قیمیت جیان همیه     
عملیییات راه پشییتی وجییود داشییت حییداقل دسییت هییر   

هییا بییه عقییب آورده     کییس سییالحی بییود و زخمییی   
دسییتها . ولیی ا ن چییه وضیعیتی وجییود دارد  . شییدند میی 

خیییالی از سیییالح، جبهیییه و پشیییت جبهیییه همیییه اش 

پشیییتیبانی درمیییانی و لجسیییتیکی وجیییود . یکجاسیییت
. کنید  ای عمیل میی   ولی از آنجا کیه کیارکرد فرقیه   . داردن

برای همیه افیراد مسیتقر در لیبرتیی و اشیرف، مانیدن و       
. تیر از هیر چییز دیگیری باشید      جان دادن شیاید شییرین  

ای  تییر از رفییتن بییه آلبییانی کییه فقییط در فاصییله  شیییرین
. تیر از آمریکیا و اروپیا    شییرین . دورتر از اییران قیرار دارد  

دارد یکبیار دیگیر همیه سیازمان را      .رجوی بیاکی نیدارد  
بیرای همیه هیم جیا     . کنید  از پرتگاه به پایین پرتاب میی 

پیریم بیه هیر قیمیت      انداخته است که بگویند، باشید میی  
بحی   . خیوب ایین فلسیفه رجیوی اسیت     . تا رجوی بماند

ای عمییل کییردن و همییه چیییز بییرای رهبییر بییودن  فرقییه
از جیان و میال و نیاموس گرفتیه تیا حتیی       . یعنی همین

 ی عواطیییف و  آن یییه در اعمیییاق اذهیییان و در  بیییه
احساسات، در تیه قلیب افیراد جیای گرفتیه اسیت همیه        

 .برای رهبر که همان رجوی باشد

اما این وضعیتی است کیه رجیوی بیه داخیل تشیکیالت      
اعمیال کییرده اسییت ولییی در بیییرون در دنیییای سیاسییت  
و تبلیغییات، فرقییه رجییوی دارد تمییام تییالش خییودش را  

رات را یا بیه اشیرف بازگردانید کیه ظیاهرا      کند که نف می
کنید و ییا همیه     بیشتر هم روی این موضیوع تکییه میی   

بییه خییارج منتقییل شییوند و در اییین رابطییه از هی گونییه  
 .تالشی مضایقه نکرده است

هیا در عیراق    تقریبا از سیران و شییو  وابسیته بیه بعثیی     
کسی باقی نمانده کیه میورد عناییت فرقیه رجیوی قیرار       

چنییید کالمیییی در میییدح فرقیییه و   نگرفتیییه باشییید و
در . انید صییحبت نکنیید  شیعارهایی کییه بیه آنهییا خورانییده  

خییارج کشییور ماشییین خییودپرداز رجییوی دائمییا در حییال  
پییر کییردن جیبهییای مقامییات و سیاسییتمداران آمریکییایی 
و اروپییایی از هییر گییروه و قشییری اسییت تییا بیاینیید      

هییای  هییای از پیییش تهیییه شییده را در برنامییه     مییتن
اییین شیییوه چندسییاله اخیییر   . کننییدنمایشییی، قرائییت  

رجییوی اسییت کییه توانسییته سیاسییتهای خییارجیش را    
هییا د ری  نمونییه بییارز آن صییرف میلیییون . پیییش ببییرد

بود که بیرای خیارج شیدن از لیسیت تروریسیتی صیرف       
 .نفرات گوناگون و برگزاری مراسم، متحمل شد
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ولییی اینبییار تفییاوتی کییه بییا سییابق دارد اییین اسییت کییه 
. تییر هسییتند تییر و مصییمم جییدیطییرف دعواهییا بسیییار 

مالکی رئییس دولیت عیراق کیه شیاید دو سیوم سیایت        
پیردازد، هم نیان پیایش     فرقه بیه فحاشیی علییه او میی    

ورزد کییه اییین   را در یییک کفییش کییرده و اصییرار مییی  
خیود میالکی بیه    . گروه بایید خیا  عیراق را تیر  کنید     

لحاظ سیاسیی و اقتصیادی شیدیداً تحیت فشیار داخلیی       
امنیییت و آرامییش کییافی بییر   و خییارجی اسییت، هنییوز  

کشییور حکمفرمییا نشییده اسییت، روابطییش بییا کردهییا و   
. سایر احزاب سیاسیی بصیورت مطلیوبی درنیامیده اسیت     
بییودن سییازمان کییه اساسییاً تشییکیالت پرسییر و صییدایی  
اسییت در عییراق، کییه خواهییان سییرنگونیش هسییتند،     

ولیی  . عرصه را بیش از پییش بیر او تنیگ نمیوده اسیت     
هییم بییرای آمریکییا اییین  بییا تمییام اییین احییوال هنییوز   

شیود و بیدین    وضعیت بهتر از نبیودن میالکی تلقیی میی    
ترتیب اصال تمایل ندارنید کیه او برکنیار شیود و جلیوی      

از طییرف دیگییر عییراق پیونییدهای    . گیییرد آن را مییی
عمیییق اقتصییادی و سیاسییی بییا ایییران دارد و مییالکی    

خواهد ایین پیونیدها را تضیعیف کیرده و دوسیتانش       نمی
 .نمایدرا از خود دور 

رسیید بییرای رجییوی،  امییا در حییال حاضییر بییه نظییر مییی 
چییرا کییه بعیید از . تییر خییود آمریکییا اسییت مشییکل اصییلی

خیییارج کیییردن نیییام فرقیییه از لیسیییت سیییازمانهای    
. تروریستی، انتقادات زییادی متوجیه دولیت آمریکیا شید     

 خواهیید کییاری در آن حیید مییثال    بنییابراین ا ن نمییی 
انتقال تمام نفیرات بیه آمریکیا را بپیذیرد، امیا از طرفیی       
چییون ماهیتییاً زورگییو اسییت و برکشییورهای ضییعیف     

کنید، چیه بسیا روی دولیت آلبیانی هیم        اعمال فشار میی 
علیییرالم میییل بییاطنیش تییاثیر گذاشییته اسییت کییه آنهییا  
رضییایت دهنیید تعییدادی از نفییرات کمییپ لیبرتییی را     

مسیی له اییین کییه خییود رجییوی از قبییل اییین    . بپییذیرد
پییذیرش آلبییانی را علنییی نکییرده بییود شییاید از تییرس    
اعمال نفیوذ اییران روی دولیت آلبیانی بیوده اسیت کیه        

خصیو  کیه آلبیانی کشیوری بیا       بیه . مانع این امر شود
اکثرییت مسیلمان، اقتصیادی بسییار ضیعیف و هم نیان       
ایزولییه در جهییان اسییت طوریکییه هنییوز هییم نتوانسییته   

کییری وزیییر جییان . اسییت عضییو اتحادیییه اروپییا شییود  
دار و تنید و تییزی    خارجه آمریکا هم بیه نظیر آدم بیرش   

آییید و بیشییتر دنبییال مییذاکره و مسییالمت و اییین    نمییی
و کامال بیا هییالری کلینتیون وزییر سیابق      . حرفها است

علییت مخالفییت رجییوی بییا    . خارجییه متفییاوت اسییت  
انتخییاب مجییدد اوبامییا بییه عنییوان ریاسییت جمهییوری    

از حییییزب آمریکیییا و حماییییت از رقیییییبش رامنیییی    
 .علت نبود جمهوریخواه بی

تییا کنییون آمریکییا موضییعی همسییو بییا سییازمان ملییل و  
اروپیییا داشیییته و از ایییین پیشییینهاد آلبیییانی حماییییت و 
. سازمان را تشویق به قبیول ایین پیشینهاد نمیوده اسیت     
این موضع آمریکیا تغیییری نخواهید کیرد، مگیر دوبیاره       
 همیان مسیی له امتییازگیری از ایییران مطیرح باشیید و بییاز   

ای بییا فشییار بیشییتر وارد  کییردن قفییل مییذاکرات هسییته
کردن به اییران کیه میثاًل در ایین رابطیه دولیت آلبیانی        

 .را راضی به پذیرش همه افراد قرار گاه کند

شیود و   در این صورت رجیوی دیگیر دسیتش بسیته میی     
مجبییور اسییت بییه اییین خواسییته جییواب مثبییت بدهیید و  
ثی بطور موقیت هیم شیده کیل نفیرات را بیه مکیان ثیال        

باید دید واقعاً رجوی تین بیه ایین پیذیرش خواهید      . ببرد
دانیید بازگشییت مجییددش بییه    رجییوی خییوب مییی . داد

چیون امکیان قیدرت    . عراق بسییار مشیکل خواهید شید    
گییرفتن حییزب بعیی  و سییر کییار آمییدن فییردی هماننیید  

اگییر دولییت دیگییری هییم  . صییدام تقریبییا محییال اسییت 
تییا مییدت زیییادی اییین . مثییل عییالوی بییه قییدرت برسیید

و آن دست خواهد کیرد کیه زییر بیار ایین قضییه       دست 
چییرا کییه عییراق بیییش از هییر وقییت دیگییر بییه    . نییرود

 .آرامش و وحدت نیروهای داخلیش نیاز دارد

شاید برای همیین اسیت کیه شیعار بازگشیت بیه اشیرف        
اگییر چییه . کنیید تییر مطییرح مییی را رجییوی خیلییی اللیییظ

قرارگاه اشیرف هیم در نهاییت امنییت نیدارد و در سیال       
نفیر در تهیاجم ارتیش عیراق بیه آنجیا       11از بیش  0121

جان خیود را از دسیت دادنید، ولیی بیرای رجیوی عزییز        
و بیا  . است چون در خیا  عیراق و مجیاور اییران اسیت     
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و بییرای همییین اسییت کییه . اسییتراتژیش همخییوانی دارد
کنید مانیدن در لیبرتیی و اشیرف عیین       رجوی مطرح می

 .مبارزه مرحله آخر است

مسییتقر در کشییتارگاه لیبرتییی اینجییا باییید پرسییید افییراد 
که ایین چنیین مسیحور رجیوی و مجیری بیی چیون و        
چییرای خطییو  و اوامییر او هسییتند، پییس چییه نقشییی    

هیا و بالهیایی کیه بیر سیر تیک        اگر بیه مکیانیزم  . دارند
تک نفیرات کمیپ تیا کنیون آمیده، خیوب آگیاه باشییم،         

رجیوی، کیاری   . توانیم به ایین مسی له جیواب دهییم     می
فیراد فرقیه، هیر چییزی کیه بیویی       کرده است که تمام ا

از زنییییدگی و خییییانواده داشییییته باشیییید را بییییه زور  
هییای السییل و عملیییات جییاری و بییا نوشییتن     نشسییت
هییای موشییکافانه و مفصییل از خییود، بییازبینی    گییزارش

تییر، پیییدا کییردن تمییام نقییا    خییود از هییر چییه گذشییته 
تاریییک و روشیین زنییدگی و بعیید مطییرح کییردن آنهییا در 

ت زیییر تییی  و فحییش و  نشسییتهای جمعییی و در نهاییی 
احترامییی از جانییب تمییام اهییالی نشسییت   تییوهین و بییی

آییا بیا   . انید  قرار گرفتن، از تن و جان خیود بییرون کیرده   
. مانید  این وضیعیت، دیگیر شخصییتی از فیرد بیاقی میی      

محتویییات . شییود هویییت افییراد بییه تییدری  عییود مییی 
بندی شده بیه لحیاظ ارزشیی، بیا  و پیایین،       ذهنی طبقه

شییوند و  عضیی اصییالح و تعیویح میی   بعضیی حیذف و ب  
اییین داسییتانی اسییت کییه همییواره و در هییر شییرایطی    

 .ادامه داشته است

 

 

 

 

 

 

 

هییای زیییادی را در رابطییه بییا    وقتییی نفییرات نشسییت  
کننیید گفتییه  موضیوع مییثال مبیارزه بییا فردییت طییی میی    

ند میشود، فردییت و جنسییت دو روی ییک سیکه هسیت     
بنییابراین حییا  کییه شییما مرحلییه مبییارزه بییا فردیییت را   

شییوید، ا ن  اییید وارد مبییارزه بییا جنسیییت مییی  گذرانییده
جنسیت در شما زمینه رشد پییدا کیرده اسیت، پیس هیر      

زنید بنویسیید و    چیه فاکیت و میورد از خودتیان سیر میی      
و بییه اییین ترتیییب افییراد وارد    . مبییادا الافییل شییوید  

. شیوند  ت و جنسییت میی  دورهای ناتمام مبیارزه بیا فردیی   
شیود گفیت افیراد در ایین شیرایط و احیوال        حا  آیا میی 

صیورتی آگاهانیه و آزادانیه،     توانند برای خودشیان، بیه   می
مسییلما . راه جدیییدی بییرای زنییدگی کییردن پیییدا کننیید  

 .جواب منفی است

تییوان آرزو کییرد روزی فییرا رسیید کییه  ولییی همییواره مییی
نید کیه در   افراد بتواننید بیه محیطیی دسترسیی پییدا کن     

  فییرد شییان بییه دور از هرگونییه پیییش گیییری آن تصییمیم
و القائییاتی باشیید کییه طییی سییالها در قلییب و روح آنهییا   

 .جای گرفته است
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 ری ران مجایدی  مرا بی شدر و مادر کردند 

 
  0121فروردین  16 - انجمن نجات مرکز ارا 

دوران کییودکی را پشییت سییر مییی گذاشییتم و بییا پییدر و  
میادر خیود زنیدگی آرامییی داشیتم تیازه داشینم معنییی و       

ییک    مفهوم محبیت پیدر و میادر را لمیس میی کیردم      
روز پدر و مادرم بیه مین گفتنید بیرای میدتی مجبیوریم       
از تییو دور شییویم ولییی نگییران نبییاش بییزودی برمییی    
 .گییردیم و زنییدگی مییا از اییین رو بییه آن رو مییی شییود  
من کودکی بییش نبیودم و معنیی حرفهیایی کیه پیدر و       
مادرم به مین زدنید نفهمییدم بعید از چنید روزی پیدر و       

یید روزی کیه پیدر    مادرم از من جیدا شیدند و مین بیه ام    
و مییادرم بییر گردنیید انتظییار آنهییا را مییی کشیییدم واقعییا  
یک کود  بیدون محبیت پیدر و میادر چگونیه بایسیتی       
زندگی خودش را طی میی کیرد برگشیت پیدر و میادرم      
طو نی شد و مین از ایین موضیوع خیلیی نگیران شیده       
بودم و از طرفی دلیم بیرای آنهیا تنیگ شیده بیود چنید        

رم مین رو بیه رشید بیودم و روز     سالی در نبود پدر و میاد 
بییه روز بییزر  مییی شییدم بییزر  شییدن میین بییدون     
 01محبییت پییدر و مییادر هییی  ارزشییی نداشییت حییدودا   

  .سال پدر و مادرم را ندیدم
این موضوع را دنبال می کردم چیه بالییی بیر سیر پیدر      
و میادرم آمییده بعیید از کلییی پیگیییری متوجییه شییدم کییه  

 فته اند پدر و مادرم برای کاریابی به ترکیه ر

 

 

 

 

 

 

 

و در ترکییه توسیط ییگ گییروه کیه بیرای فرقیه ای بییه       
نام فرقه رجوی فرییب میی خورنید و آنهیا را بیه عیراق       
و از آنجا بیه پادگیانی بنیام پادگیان اشیرف منتقیل میی        

تا بحیال چنیدین نامیه بیرای آنهیا ارسیال کیرده        . شوند 
از آنهییا دریافییت نکییرده ام جییواب  ام ولییی هییی  جییوابی

نییدادن آنهییا روحیییه مییرا خییراب کییرده بییود میین دسییت 
بردار نبودم بعد از کلی پیرس و جیو فهمییدم کیه فرقیه      
رجییوی بییه فییرد اجییازه نمییی دهیید نامییه نگییاری و یییا   
تماسی بیا خیانواده اش داشیته باشید ایین فقیط مشیکل        
من نبود مشیکل تمیام کسیانی کیه پیدر و مادرشیان در       

  .وی اسیر هستندفرقه رج
میین از دسییت پییدر و مییادرم ناراحییت نیسییتم از دسییت   
فرقییه رجییوی ناراحییت هسییتم کییه از انسییانیت بییویی    
نبییرده انیید و از فرقییه رجییوی سیی وال مییی کیینم چگونییه 
به خودتان اجیازه میی دهیید کیه انسیانها را اسییر کنیید        

حتییی اجییازه . و از دنیییای بیییرون آنهییا را قطییع کنییید   
د  بدسییت پییدر و مییادرش نمییی دهییید نامییه یییک کییو

  برسد آیا شما خودتان را انسان بشمار می آورید ؟
خداوند انتقام مین و سیایر کسیانی کیه پیدر و مادرشیان       

و آرزو مییی کیینم . اسیییر فرقییه رجییوی اسییت را بگیییرد  
بییزودی زود بتییوانم پییدر و مییادر خییود را در آالییوش     

 .به امید آن روز . بگیرم 

 نگار
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سرشااار اخ شکناات و تنااریآ در   ۸۴سااا  

 فروشاشی برای رجوی یا 

  0121فروردین  01 - انجمن نجات مرکز مازندران
کیه سیران فرقیه بیا     در حیالی بیه پاییان رسیید      20سال 

کمییک  بییی هییای الربییی خییود از لیسییت تروریسییتی   
آمریکیییا بییییرون آورده شیییدند و رجیییوی هیییا از ایییین  
پیییروزی خیییالی در پوسییت نمییی گنجیدنیید و بییه خیییال 
خام خود چنیین میی پنداشیتند کیه راهیی بیرای خیروج        

سیاسیی خیود بدسیت     -از بن بسیت هیای اسیتراتژیک    
داده اسییت آوردنیید ولییی گذشییت زمییان اییین را نشییان   

همییانطوری کییه خییروج آنییان از لیسییت کشییورهای      
اروپییایی راه بییه جییایی نبییرد بلکییه اییین بییار نیییز هییی    
 .دسیییییتاوردی بیییییرای آنیییییان نداشیییییته اسیییییت  
از طییرف دیگییر حضییور خییانواده در جلییوی اشییرف در   
طیی چنیید سیال گذشییته باعی  گشییته اسیت تییا سییران     
فرقییه از شییعارهای بییی محتییوا و پییوچ اشییرف کییانون   

اتژیک عقییب نشییینی نمییوده و بییا خره در  نبییرد اسییتر
این سال مجبیور شیدند کیه بیاقی مانیده افیراد شیان را        
به کمپ موقت منتقل کننید کیه ایین خیود ییک گیامی       
دیگییر در جهییت فروپاشییی مناسییبات فرقییه ای رجییوی  
اسییت و نشییان جییدی از رهییایی افییراد اسیییر از جهیینم   

  .رجوی است 
اری هیر چنیید کییه رجییوی در سییال گذشییته بییا سیییاه کیی 

سیاسییی تییالش زیییادی کییرد تییا پایگییاه لیبرتییی را بییه  
زنیدانی تشیبیه نمیوده تیا بتوانید بیا شیانتاژهای سیاسییی        
اییین عقییب نشییینی و شکسییت را بییه نییوعی در افکییار   

ولییی نییه تنهییا  . اعضییا و سییایرین رفییع و رجییوع کنیید  
مییوفقیتی بدسییت نیییاورده بلکییه ماهیییت فرقییه ای آنییان 

سییت در اییین بییرای افکییار عمییومی روشیین تییر گشییته ا 
راستا رهبیران فرقیه سیعی نمودنید تیا توجیه مقامیات و        
مجییامع بییین المللییی را فریییب داده و بییه خییود جلییب    
کنند بیه همیین منظیور تیالش نمودنید بیا بهانیه هیای         
مختلییف لیبرتییی را مرکییز توجییه قییرار دهنیید از جملییه   
اینکییه مییدتی در تییالش بودنیید کییه دولییت عییراق هییی  

ر شیان قیرار نمیی دهید و     گونه امکانات رفاهی در اختییا 
هر بیار بیه بهانیه هیای واهیی از جملیه وجیود مارهیای         
سییمی و خرابییی سیسییتم فاضییالب و سیییالبی شییدن    
منطقییه بخییاطر بییاران و دههییا بهانییه بنییی اسییرائیلی    
دیگییر لیبرتییی را جهنمییی الیییر قابییل سییکونت نشییان    
دهند تا شاید ایین عقیب نشیینی را جبیران نمیوده و بیه       

 .بازگردنیییید  خیییییال خییییام خییییود بییییه اشییییرف   
اما در مراحیل بعید وقتیی ایین دجیالگری هیا بیه جیایی         
نرسییید تییالش نمودنیید کییه اییین محییل موقییت را بییه   
کمییپ دائییم پناهنییدگی تحییت کنتییرل سییازمان ملییل    
تبدیل کنند تا بتوانید مناسیبات در حیال فروپاشیی خیود      
را بار دیگر سیر و سیامان دهنید و میانع خیروج افیراد از       

  .عراق شوند 
ی هییای فییوق و عییدم موفقیییت رجییوی   در پییی شیییاد

دجال اکنون به ایین مسی له دامین میی زنید کیه آقیای        
مارتین کوبلر نماینده سیازمان ملیل در امیور عیراق فیرد      
قابل اعتمادی نیسیت و بایید عیود شیود تیا بتوانید بیا        
طیرح ایین مسی له زمیان خریییده تیا شیاید راهیی بییرای        

  .بازگشت به اشرف باز شود 
گذشییته سییران فرقییه خییط   در اواخییر زمسییتان سییال  

فریبکارانییه و مشییکو  جدیییدی را در پیییش گرفتییه و   
اعالم نمودند کیه کمیپ لیبرتیی میورد اصیابت خمپیاره       
قییرار گرفتییه و تعییدادی از اعضییا کشییته شییدند ولییی از  
شییواهد امییر مشییخص اسییت کییه اییین موضییوع یییک   

  .خودزنی بیش نبوده است 
کیه  نکته ای که در این رابطه قابیل تامیل میی باشید این    

بنا بیه اظهیارات و افشیاگری آخیرین اعضیای فیراری از       
کمپ لیبرتیی رجیوی شیب قبیل از خمپیاره بیاران طیی        
پیامی اعالم کیرده بیود کیه بیرای بازگشیت بیه اشیرف        
باییید خییون داد و بهییای آن هییر چییه کییه مییی خواهیید   

  !!باشد 
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از طییرف دیگییر اعییالم شیید کییه رهبییر گییروه جیییش    
بیه عهیده گرفتیه    المختار که مس ولیت ایین عملییات را   

است با کانیال تلویزییونی عراقیی کیه از سیازمان دفیاع       
کییرده مصییاحبه انجییام داده و عنییوان نمییود کییه ممکیین 
 .اسیت بیاز هییم ایین کمیپ مییورد اصیابت قیرار بگیییرد       
نکتیه ای کیه در ایین خبیر قابیل تامیل میی باشید ایین          
اسییت کییه چییه رابطییه ای بییین پیییام رجییوی و انجییام   

حبه رهبییر گییروه جیییش عملیییات خمپییاره زنییی و مصییا 
المختییار بییا تلویزیییون عراقییی حییامی مجاهییدین مییی   
باشد و یا اینکیه چیرا هی کیدام از ایین خمپیاره هیا بیه        
محییل اسییتقرار خییواهران شییورای رهبییری و سییتاد      
فرمانییدهی و مسیی ولین بییا ی سییازمان اصییابت نمییی   
کند و مثل همیشه بایید بیر سیر افیراد مسی له دار فیرود       

  بیاید؟
نیه چینیی رجیوی هیا زمیانی بییرون زده       دم خروس زمی

می شود کیه بعید از بیه کشیتن دادن تعیدادی از اعضیا       
تالش دارند تا وانمیود کننید کیه لیبرتیی امنییت  زم را      
نداشته تا بتواند مجامع بیین المللیی را متقاعید کنید کیه      
به اشرف بر گردنید وی درسیت بعید از خمپیاره زنیی بیه       

اعیالم میی کنید     اسیفند  ۰لیبرتی در آخیرین پییامش در   
که یا همه به اشیرف برگیردیم و ییا همگیی بیه آمریکیا       

  !!!برویم 
دولیت آلبیانی اعیالم کیرد حاضیر       20قبل از پایان سال 

نفیر از نفیرات فرقیه را در کشیور خیود       101است تعیداد  
بپییذیرد اییین اعییالم قبییول پناهنییدگی مییورد حمایییت    
اتحادییییه اروپیییا و آمریکیییا و سیییازمان ملیییل و دیگیییر 

قیرار گرفیت ولیی بیاز ایین سیران فرقیه بودنید          کشورها
که بیا سینگ انیدازی حاضیر نیسیتند تین بیه ایین کیار          
بدهنیید و علنییا مییریم قجییر بییه اسییم اعضییای سییازمان  
عنوان نمیود کیه آنیان حاضیر نیسیتند دوسیتان خیود را        
 .در لیبرتیی تنهیا گذاشییته و خودشیان بییه آلبیانی برونیید     

میود کیه   در حالی که همیشه ایین مسی له را علیم میی ن    
حییداقل بیمییاران مییا را بییه کشییورهای اروپییایی ببرییید و 
یا کسانی کیه اقامیت کشیورهای خیارجی را دارنید ولیی       
اکنون با توجه به موقعییت بوجیود آمیده بیاز هیم سیعی       
 .دارد تییا میییانع خیییروج اییین افیییراد از عیییراق شیییود   
بارهیا و بارهیا میا جیدا شیدگان از فرقیه اعیالم نمییودیم        

یمتییی نخواهنیید گذاشییت کییه سییران فرقییه بییه هییی  ق 
کسی پیایش بیه دنییای بییرون از عیراق بیاز شیود چیرا         
کییه مییی داننیید خییروج اییین افییراد از عییراق بییه منزلییه   
فروپاشییی کامییل فرقییه و افشییاگری بیشییتر از ماهیییت   
رجییوی تروریسییت مییی باشیید و بییه همییین منظییور      
رهبییران فرقییه سییاز بازگشییت بییه اشییرف را کییو  مییی 

ن وقیت و ممانعیت   کنند تا هر چیه بیشیتر ضیمن خریید    
 .از خیییروج افیییراد ازعیییراق میییانع فروپاشیییی شیییوند  
اکنیون ایین سی وال بوجیود میی آیید بیه فیرد محیال          
اگر این افیراد بیه اشیرف بازگردنید ایین پییروزی بیرای        
 سییییازمان خواهیییید بییییود یییییا شکسییییتی دیگییییر ؟ 
وقتیی نفیرات بیه اشیرف بازگردنید افیراد بیشیتر مسیی له        

بیشییتر خواهیید دار شییده و فییرار و ریییزش در مناسییبات  
بود و هم چنانکیه در گذشیته هیم شیاهد بیودیم نفیرات       
در اشییرف بیشییتر فییرار مییی کردنیید و اکنییون بازگشییت  
. یعنییی زمییین گیییر شییدن افییراد و مسیی له داری بیشییتر  
رجوی این را خوب می داند ولیی بیاز هیم راضیی شیده      
تن به این کار بدهد و بین بید و بیدتر مجبیور اسیت بید      

  را انتخاب کند
مام ایین فیراز و نشییب هیای سیال گذشیته نگیاهی        با ت

کوتییاه انییداختیم بییه وضییعیت فرقییه کییه نییه تنهییا بییه    
پیروزی دست نیافتنید بلکیه هیر چیه بیشیتر فریبکیاری       
و شیادی و خیانیت آنیان بیرای میردم اییران و اعضیای       
خود روشن تر شید و اینکیه اینیان اصیال بیه فکیر جیان        

ان همیه را بیه   افراد نیستند بلکه سعی دارند بیا تمیام تیو   
  .کشتن بدهند 

آن ه کیه از رونید جابجیایی افیراد از اشیرف بیه لیبرتیی        
در سییال گذشییته بییر مییی آییید مناسییبات اییین فرقییه     

( علیی رالیم همیه تشیبثات رهبیران فرقیه       ) تروریستی 
به سیرعت در حیال فروپاشیی اسیت و کنتیرل از دسیت       
فرمانییدهان رجییوی در لیبرتییی خییارج گشییته اسییت و    

اییین رونیید بییه تحقییق کامییل   21ال امیییدواریم کییه سیی
خود رسییده تیا همیه اعضیای اسییر از جهینم مناسیبات        

 .فرقه ای خارج شوند 
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تاا  اخ کادریااای تشااک التی جاادا   ۴۳نامااه 

 شده مجایدی  به مان  مری  رجوی

  0121فروردین  11 - سایت نیم نگاه
خییانم مییریم رجییوی شییما بیییش از همییه کییس آگییاه    
هستید کیه فرقیه مجاهیدین در بین بسیت کامیل قیرار        
گرفتیه اسییت و در دنیییای کنیونی و زمانییه ای کییه بسییر   

قییای گروههییایی هم ییون مییی بییریم امکییان حیییات و ب
مجاهییدین بییا سییاختار و مناسییبات فرقییه گرایانییه وجییود 

زیرا فرقه هیایی هم یون مجاهیدین خلیق بیرای      . ندارد
بنیییان هییای تفکردنیییای مییدرن هییی  ارزشییی قائییل     
نیستند و جز برای کسیب قیدرت بیه هیر بهیایی هیدفی       
ندارنید و مسییلم اسیت کییه در مسیرنادرسیت سییرانجامی    

 .نخواهند داشتجز تباهی و فروپاشی 

خییانم رجییوی شییما بیییش از همییه مییا مییی دانییید فرقییه 
مجاهییدین در مسییائل مربییو  بییه خطییو  سیاسییی ،    
اسیییتراتژیک و اییییدئولوژیک حامیییل تنیییاقح هیییای   
بیشییماری اسییت کییه درفرصییت مناسییب بییدان خییواهیم 

امییا آن ییه کییه باعیی  شیید تییا مییا جمعییی از   . پرداخییت
جداشییدگان کییه سییالهای طییو نی در قرارگییاه اشییرف و 

هییییای مجاهییییدین درعییییراق در دوران سییییایر پایگاه
حاکمیییت رژیییم منفییور صییدام و بعیید از آن بسییر بییرده  
ایم به نوشیتن ایین نامیه اقیدام کنییم ، مواضیع شیما و        
مسعود رجیوی در تاکیید حماقیت آمییز بیر ییک فیرد        
محییال اسییت و آن انتقییال افییراد سییاکن کمییپ لیبرتییی  

در حییالی کییه طبییق توافییق هییا و   !! بییه اشییرف اسییت 
قییده در سییال پیییش سییران مجاهییدین پیمییان هییای منع

پذیرفتنییید تحیییت نظیییارت کمیسیییاریای عیییالی امیییور 
پناهندگان و سیازمان ملیل متحید پیس از انتقیال افیراد       

از اشرف به کمپ لیبرتی زمینیه خیروج افیراد بیه خیارج      
امییا شییما و . از عییراق را در اسییرع وقییت فییراهم کننیید 

مسییعود رجییوی تییاکنون بییه بهانییه هییای واهییی بییه     
عمیل نکیرده و سیعی داریید افیراد سیاکن       تعهدات خود 

کمییپ لیبرتییی در شییرایط متحییول سیاسییی در وضییعیت 
 بالتکلیف بسر برند؟

خانم مریم رجیوی ، واقعیا شیما بیاور داریید کیه عقربیه        
زمان به عقب بیاز میی گیردد و دوبیاره نیروهیای تحیت       
اسارت فرقه سیتیزه جیوی مجاهیدین امکیان تینفس در      

 ت؟فضایی بحران زا را خواهند داش

آیییا شییما هنییوز بییه اییین نکتییه بییدیهی و سییاده فکییر    
نکردییید کییه االلییب اعضییای تحییت اسییارت فرقییه       
مجاهییدین بییه سیین پیییری پییا گذاشییته انیید ، از مهییارت 
هییای مییورد نیییاز زنییدگی و زیسییت جمعییی در دنیییای   
مییدرن برخییوردار نیسییتند و از نظییر روحییی و ذهنییی در  
 شرایط نیامطلوبی قیرار دارنید و حتیی اگیر شیرایطی بیه       
فییرد محییال و طبییق ایییده ال هییای ذهنییی شییما و    
مسعود رجوی پدیید بیایید کیه امکیان تجهییز و تسیلیح       
آنهییا دوبییاره فییراهم گییردد امییا آنییان تییوان جسییمی و   
روحیییه درگیییری و مبییارزه و تیینش را بییه هی وجییه     

 .این یک واقعیت است. ندارند

هیر چنید کیه شیما هم نییان سیعی کنیید بیه واقعیییت         
ل و گمییان و تییوهم الوطییه ور  نگییاه نکنییید و در خیییا 

امییا واقعیییت اییین اسییت کییه مییا جداشییدگان و   . شییوید
میا  . نویسندگان این نامه بیرای شیما اعتیراف میی کنییم     

کییه چنیید سییال اسییت پییس از رهییایی از حصییارهای    
جسییمی و ذهنییی بییه دنیییای آزاد بازگشییتیم و درمییتن   
تحو ت و روییدادها زنیدگی میی کنییم نکیات بسییاری       

مجاهییدین از پایگییاه و وزنییی در  آمییوختیم اینکییه فرقییه
جامعییه ایرانییی برخییوردار نیسییت و اصییو  دنیییای نسییل 
جدید ایرانیی بیا دنییای بسیته و واپسیگرایانه مجاهیدین       

تفییاوت دنیییایی رو بییه گذشییته و  . تفییاوت مییاهوی دارد
 .دنیایی رو به آینده
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خانم مریم رجوی شیما میی توانیید بیه طیور مسیتمر بیا        
اشییید بییه اینکییه شییاید ندیییدن واقعیییت هییا دل خییوش ب

آقییای پاگییانی شییهردار ژنییو یییا هییر مقییام سیاسییی و     
نظامی بازنشسیته و حاشییه نشیین اروپیایی و امریکیایی      
تحییت تییاثیر موقییت دروگ هییا و االییواگری هییای شییما   
قرار بگیرد اما واقعیت ایین اسیت کیه در بیازی بزرگیان      
سیاسییت و عصییر تحییو ت پییر شییتاب سیاسییی فرقییه   

د رجیوی ییک بازنیده حقییر     مجاهدین و میریم و مسیعو  
مییا چنییین درکییی از واقعیییت    . دو بییی ارزش هسییتن 

 .داریم

به نظر میا اقیدام و برنامیه رییزی در اسیرع وقیت بیرای        
خییروج افییراد سییاکن لیبرتییی کییه بییه دلیییل اعمییال      
محدودیت های گسیترده سیران فرقیه مجاهیدین هیی       
آگییاهی و اطالعییی از دنیییای پیرامییونی ندارنیید و انتقییال 

کشییورهای اروپییایی مثییل آلبییانی کییه اخیییر   آنهییا بییه 
مقامییات آن کشییور از آمییادگی شییان بییرای پییذیرش     

تیین از سییاکنین لیبرتییی سییخن گفتنیید ، اصییولی     101
. تییرین و انسییانی تییرین رفتییار درشییرایط کنییونی اسییت 
هرچنیید سییخت اسییت شییما و مسییعود رجییوی بییرای     
یکبار هم که شیده اسیت بیه عمیل و رفتیاری انسیانی و       

یید امیا هیم اکنیون همیه درهیا بیرای        اخالقی دست بزن
شما بسیته نشیده اسیت ، کیافی سیت گیامی بیه پییش         
بگذارییید و در  کنییید کییه تصییمیم شییما و مسییعود     
رجییوی تییاثیر انکارناپییذیری بییر سرنوشییت افییراد سییاکن 
لیبرتی دارد و بی شیک مسی ولیت جیان و زنیدگی آنهیا      
برعهییده شییما اسییت و آگییاه باشییید روزی فییرا خواهیید   

اییید پاسییخگوی خییانواده هییای افییراد  رسییید کییه شییما ب
تحییت سیییطره فرقییه مجاهییدین و افکییارعمومی دنیییا    

 .باشید

 ی قربانعلی حسین نژاد ی فرانسه0

 ی علی اکبر راستگو ی آلمان1

 ی نسرین ابراهیمی ی سوئیس1

 ی مرضیه قرصی ی ترکیه1

 ی الالمرضا شیردم ی ترکیه1

 مسعود تقی پوریان ی ایران ی تبریزی 6

 ی قادر رحمانی ی ایران ی میاندوآب۰

 ایران ی شیراز  ی محمود دشتستانی ی1

 ایران ی تبریز  سیروس الضنفری ی  ی2

 ی سعید باقری در بندی ی ایران ی نقده01

 ی منصور تنهایی ی ایران ی تهران00

 ی ناصر سید بابایی ی ایران ی خوی01
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ودشاات رجااوی اخ دوساادی دو ملاات ایااران و 

 عراق 

  0121فروردین  10 - انجمن نجات مرکز مازندران
بعید از سییفر آقیای مصییلحی وزیییر اطالعیات ایییران بییه    
عییراق رجییوی فریبکییار بییا دسییت پییاچگی بییه صییحنه   
آمده تا شاید بتواند با فریبکیاری ایین گونیه نشیان دهید      
کییه اییین سییفر در راسییتای بسییتن پرونییده مجاهییدین و  

  .کشتن آنان در عراق می باشد 
سیی والی کییه مطییرح مییی شییود اییین اسییت چییرا سییران  
فرقه ایین گونیه بیر خودشیان لرزیدنید در حیالی کیه در        

ایین گونیه سیفرها انجیام گرفتیه و ییک        همیه کشیورها  
  .امر عادی و طبیعی است 

در راسیتای ایین سییفر مسی ولین فرقیه سییعی کردنید بییا      
ردیف کردن یک سیری اطالعییه هیای دسیت سیاز بیه       
اسم سازمانهای عراقیی در تلویزییون خیود ایین سیفر را      
محکییوم کییرده و نشییان دهنیید کییه اساسییا اییین سییفر    

بریییدن سییر  محکییوم بییه شکسییت اسییت و فقییط بییرای
 .مجاهیییدین ایییین سیییفر انجیییام گرفتیییه اسیییت       
اکنون این س وال پییش میی آیید سیازمان را چیه بیا        
، مگر خیود رجیوی اعیالم نکیرده و حتیی در ایین نامیه        
هم عنوان کرده میا را از سیر برییده میی ترسیانی حیا        
چه شده کیه بیه لیرزه افتیاده و سیعی دارد بیا سیر دادن        

را قیوی تیر از   یک مشت شعارهای بیی محتیوا خیودش    
  اینها نشان دهد ؟

     اگیییر پاییییه و مناسیییبات سیییازمان کیییه وی از آن دم   
چنیگ زده پیس   !!! می زند محکیم و بیه انقیالب میریم     

  ترسش از این سفر چیست ؟
چییرا وی اییین گونییه در مقابییل یییک سییفر عییادی یییک  
وزیر خیودش را خیراب کیرده و تمیام افیراد وابسیته بیه        

لیه بیوی توط یه میی آیید      خودش را به کار گرفتیه کیه ب  
  .و به دادمان برسید 

وقتی به پاسیخ رجیوی بیه سیفر آقیای مصیلحی توجیه        
کنیییم متوجییه مییی شییویم کییه وی سییالیان از جامعییه    
عقب بیوده و در الیار عیوامفریبی زنیدگی میی کنید کیه        
سعی دارد با این گونه شیانتاژ بیاز هیم افیراد خیود را بیه       
کشییتن بدهیید و حتییی وقتییی مسیی له پییذیرش آنییان     

توسط یک کشور اروپیایی میورد قبیول قیرار میی گییرد       
زیر بار نرفته و آن را بیا رنیدی تمیام رد میی کنید و بیاز       

را سییال سییرنگونی اعییالم مییی کنیید و    21هییم سییال 
بییار مییی گییوئیم  21از هییم اعییالم مییی کنیید کییه مییا بیی

در یییک کییالم مییی تییوان گفییت اییین سییفر  سیرنگونی ، 
نید میار   حسابی به خیال خیورده کیه اینگونیه رجیوی مان     

  .به خودش می پی د 
اییین موضییعگیری سییریع نشییان از رو بییه اضییمحالل    
بییودن فرقییه را بیییان مییی کنیید کییه اینگونییه در مقابییل  
یک سفر عادی لیرزه بیر مناسیبات فرقیه افتیاده و خیود       
وی مجبییور مییی شییود بییه صییحنه آمییده تییا شییاید بییا   
نشییخوار حرفهییای گذشییته خییود بییه اعضییای روحیییه    

  .باخته روحیه دهد 
کنون هر چه می تواننید در بیوق و کرنیا کیرده و سیال      ا

را نییه نییود و دو بییار بلکییه نییود و دو هییزار بییار سییال  21
ولییی چیییزی کییه از مناسییبات . سییرنگونی اعییالم کننیید 
سیال فروپاشیی فرقیه بیوده      21فرقه معلوم اسیت سیال   

و جیی  بینفش کشییدن هیای رجیوی میزدور هیم نمیی         
 .تواند مانع این سرنگونی شود 
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صاادام اخ ماازدوران : وخیاار دادتناادری عااراق

بااارای ( مجایااادی  ملااار)فرقاااه رجاااوی 

سرکوب مردم عراق اسادفاده مای کارد ولای     

 .ن امده ای  ما برای اندنام جویی

بییه گییزارش خبرنگییار مهییر، حسیین شییمری عصییر       
چهارشیینبه در محییل سییاختمان دادگسییتری ایییران بییا    

ادگسییتری سییید مرتضییی بختیییاری و معاونییان وزیییر د  
 .دیدار و گفتگو داشت

در پاییان اییین دییدار وزیییر دادگسیتری عییراق در پاسییخ    
بییه خبرنگییار مهییر در مییورد تعییداد زنییدانیان ایرانییی در  

ایرانییی درعییراق    111: عییراق و جییرائم آنهییا گفییت    
زنیییدانی هسیییتند کیییه تمیییامی آنهیییا بیییه جیییرم ورود 

 .الیرقانونی دستگیر شده اند

دادگسیتری اییران هیم در    سید مرتضی بختییاری وزییر   
تفاهمنامیه   1این دیدار اعالم کیرد میا بیا دولیت عیراق      

تفییاهم نامییه معاضییدت قضییایی در   -0. منعقیید کییردیم
معاضییدت قضییایی در امییور  -1امییور مییدنی و حقییوقی 

انتقییییال   -1اسییییترداد مجییییرمین و   -1کیفییییری 
کییه در سییه مییورد بییه تصییویب دولییت و    . محکییومین

حییی  انتقیییال مجلیییس اییییران رسییییده اسیییت و در ب 
 .محکومین منتظر تصویب مجلس هستیم

تفاهمنامیه و   11هم نین اییران در ییک سیال گذشیته     
 .سند همکاری با دولت عراق امضا کرده است

وزیییر دادگسییتری در اییین دیییدار از اقییدام دولییت عییراق 
: بییرای بیییرون رانییدن منییافقین تشییکر کییردو گفییت     

 01سییال گذشییته   11بییه انییدازه ایییران در   هییی کس
اقییدام دولییت عییراق . هییزار قربییانی تییرور نداشییته اسییت

آرامش را برای خیانواده قربانییان تیرور توسیط منیافقین      
بییا شییناختی کییه از منییافقین داریییم . بییه همییراه داشییت

آنهییا بییا تعامییل بییا دولییت عییراق و سییازمان ملییل       
 .فریبکارانه عمل کرده اند

مییا در مییورد  : اق هییم گفییت وزیییر دادگسییتری عییر  
صییدام از آنهییا بییرای . منییافقین دیییدگاه خاصییی داریییم 

سییرکوب انتفاضییه عییراق اسییتفاده کییرد و بعیید از مییر  
صدام منافقین بیاز هیم اقیدامات تحرییک آمییز داشیتند       
ولییی بییا انگیییزه انتقییام جییویی وارد نشییدیم و کارمییان   

 .کامال قانونی بود

: ری گفییتالشییم  یکییی از خبرنگییاران خطییاب بییه حسیین
شنیده شده بیه تیازگی تعیدادی از اعضیای حیزب بعی        

ای بیودن ایین    اند و شایعاتی مبنیی بیر طایفیه    اعدام شده
 .ها وجود دارد اعدام

کسیانی کیه حکیم اعیدام     : وزیر دادگستری عیراق گفیت  
شیود اشیخا  سرشیناس     دارند و احکام آنهیا اجیرا میی   

جریییان القاعییده هسییتند و اینهییا اصییرار بییه کارهییای    
اییین افییراد هییر شخصییی را  . انه خودشییان دارنییددشییمن
کشند و برای آنها فرقیی نیدارد کیه بیر علییه شییعه،        می

سیینی، عییرب، تییر ، کییرد و یییا جییوان و پیییر اقییدام     
تروریستی انجام دهند بلکه از نظیر آنهیا هیر کسیی کیه      

ایین افیراد بیه هیی      . در خط آنها نباشد باید کشته شیود 
ه خییاطر گییروه و حییزب خاصییی وابسییتگی ندارنیید بیی    

میا بیه ایین    . ای نیسیت  همین اجرای احکام آنهیا طایفیه  
کنییم و بیر اسیاس قیانون      شایعات و ادعاهیا توجیه نمیی   

 اساسی خودمان عمل خواهیم کرد
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نامه ماان  ابرای مای باه شاهردار ژناو آقاای       

 شاتانی در کشور سوئ س
  0121فروردین  0۰

 آقای رمی پاگانی

  با سالم و احترام
اینجانییب نسییرین ابراهیمییی یکییی از اعضییای سییابق    
مجاهدین هستم که طیی ییک دهیه در پادگیان اشیرف      
تحییت رهبییری مییریم رجییوی و مسییعود رجییوی در      
اسارت آنها بیودم و از نزدییک شیاهد جناییات و ظلیم و      

اخیییرا در . سیتم و کارهییای تروریسییتی ایین فرقییه بییودم  
سییایتهای وابسییته بییه مجاهییدین دیییدم کییه    یکییی از 

رهبری فرقیه یعنیی میریم رجیوی بیه شیهر ژنیو، شیهر         
نهادهییای عییالی حقییوق بشییر و پناهنییدگی آمییده و بییا   
شیما مالقیاتی داشیته اسیت و اطالعیات دروگ و اللطییی      
 .را در اختییییییییار شیییییییما گذاشیییییییته اسیییییییت 

قبل از هر چیز بایید بگیویم کیه شیهر ژنیو نیزد ملتهیا         
اع از حقییوق انسانهاسییت و نییه   یییادآور حمایییت و دفیی  

محلییی کییه تروریسییتها بخواهنیید از قییوانین حقییوق      
بشییری آن در جهییت پیییش بییرد اهییداف ضیید انسییانی   
خییود سییوء اسییتفاده بکننیید میین بییه عنییوان کسییی کییه  
سییالیان سییال تحییت سییتم همییین خییانم در پادگییان     
اشرف بیودم از شینیدن ایین خبیر متیاثر شیدم چیرا کیه         

ملیت اییران میی دانید     همین خانمی که خیود را حیامی   
و خود را اپوزسیون اییران معرفیی میی کنید و از حقیوق      
انسییانها سییخن مییی گوییید و از مسییاوی بییودن حقییوق  

زن و مییرد سییخن مییی گوییید خییود یکییی از ناقضییین    
 .اصلی حقوق بشر است

ایشییان همییان شخصییی اسییت کییه در پادگییان اشییرف   
فرمییان طییالق اجبییاری را داد و زنهییا و مردهییا را بییه    

ز هیم جیدا کیرد و بعید هیم فرزنیدان آنهیا را بیه         اجبار ا
زور از آنها جیدا کیرد و بعید هیم از همگیی خواسیت تیا        
نسبت به همیدیگر تنفیر پییدا کیرده و عشیق و عواطیف       
آنهییا فقییط بییرای شییوهر ایشییان باشیید و کسییی حییق    
نداشت که به کسی الییر از شیوهر ایشیان محبیت کنید      

 .و یا عاطفه ای داشته باشد 

هسیتند کیه دسیتورعقیم کیردن     ایشان همیان شخصیی   
زنها را داد تا آنهیا را از امیید بیه آینیده قطیع کنید و تیا        
آخییر عمییر آنهییا را بییه نییوکران و کلفتهییای شییوهرش    
تبییدیل کنیید ایشییان همییان شخصییی هسییتند کییه بییه   
دستور ایشان تعیداد زییادی از افیراد خیودش در پادگیان      
اشییرف کییه نمییی خواسییتند بییا فرقییه همکییاری داشییته  

وانه زنیدان کیرد و بعید هیم تعیدادی را حکیم       باشند را ر
اعییدام داد همییین خییانمی کییه ادعییا مییی کنیید کییه در   

 .آینده ایران حکم اعدام را لغو خواهد کرد

ایشییان همییان شخصییی اسییت کییه بییه دسییتور ایشییان  
افیراد زیییر سین در اشییرف کیه خییود مین یکییی از آنهییا     

سییالگی روانییه زنییدان و بعیید هییم   01بییودم را در سیین 
شیکنجه هیای روحیی قیرار دادنید همیین        تحت بدترین

خانمی که مدعی حقیوق افیراد زییر سین در اییران میی       
باشد ایشان همان شخصی اسیت کیه بیا فرمیان ایشیان      
بییرای حفییظ صییدام در قییدرت در آن زمییان در زمییانی   
کییه کردهییای عراقییی بییرای دمکراسییی و آزادی بییه     
مبارزه بیا صیدام پرداختیه بودنید ایشیان فرمیان کشیتار        

دادنیید و همییان فرمییانی کییه از خییاطره هییی    کردهییا را
کییدام از افییرادی کییه در آن زمییان در پادگییان اشییرف   
بودنیید پییا  نمییی شییود کییه گفییت گلولییه هییا را هییدر   

 ....ندهید کردها را زیر تانکهایتان بگیرید و 

  آقای پاگانی
خییانم مییریم رجییوی کییه خییود را سییالیان سییال اسییت   
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خوانیید و رئییس جمهیور میادام العمییر میردم اییران میی       
حتی بعد از ایین همیه سیال حتیی یکبیار حاضیر نشیده        
است کیه در درون فرقیه اش بیه خیاطر تیرس از دسیت       

یکبیییار هیییم شیییده , دادن جایگیییاه خیییود سیییاخته اش
انتخابیاتی بگیذارد چگونیه صیالحیت ایین را دارد کییه از      
طرف مردمی سخن بگویید کیه خیود قربیانی فرقیه اش      

از حقییوق  هسییتند ؟ چگونییه ایشییان صییالحیت دارد کییه
زنییان صییحبت کنیید وقتییی کییه ایشییان دسییتور عقیییم   
کییردن زنییان داخییل فرقییه اش را مییی داد و ایشییان     
چگونه می تواننید از حقیوق بشیر صیحبت کننید وقتیی       
در فرقییه ایشییان جییز خفقییان و سییرکوب چیییز دیگییری  
نبییود و کسییی اجییازه حتییی یییک انتقییاد را از ایشییان     

در  نداشت و انتقاد از ایشیان مسیاوی بیا میر  شیخص     

   ...درون فرقه اش بود و 
مییریم رجییوی ادعییا مییی کنیید کییه تروریسییت نیسییتند و 
کارهییای تروریسییتی خییود را کنییار گذاشییته انیید ولییی    
همزمان از مسلح کردن افیرادی صیحبت میی کنید کیه      
برای کارهای تروریسیتی روانیه اییران کیرده انید و آنهیا       
را در ایران مستقر کیرده اسیت کیه ایین همیان تنیاقح       

حیرف ایشییان اسیت و ایین نشییان از ایین اسییت     آشیکار  
کییه اییین گییروه بییه کارهییای تروریسییتی کییامال معتقیید  
اسییت وهرگییزآن را کنییار نخواهیید گذاشییت همییانطوری  
کییه خییود ایشییان در سییخنرانیهایش بییه اییین حقیقییت   
اعتییراف کییرد متاسییفانه ایشییان مییی خواهنیید بییا سییوء   
استفاده از قیوانین حقیوق بشیری کارهیای ضید انسیانی       

  .یستی خود را پیش ببرندو ترور

ما اعضای سابق ایین گیروه از شیما میی خیواهیم کیه        
نسبت بیه ایین گیروه هوشییار باشیید و بیه کسیانی کیه         
خییود نییاقح حقییوق بشییر هسییتند و هنییوز بییه دنبییال   
کارهای تروریستی که خیود اعتیراف میی کننید هسیتند      

 .اجازه سوء استفاده از قانون را ندهید

 جنییییاب آقییییای پاگییییانی شییییهردار محتییییرم ژنییییو
افراد عضیو فرقیه مجاهیدین کیه هیم اکنیون در عیراق        
در کمییپ لیبرتییی مییی باشییند کییه سییالیان سییال اسییت  
تحت سیرکوب شیدید تشیکیالتی فرقیه بیوده انید و بیه        
وسیییله مغزشییویی و بییه اجبییار از طییرف رهبییری فرقییه  

خطیر اسیت    نگه داشته شده اند جان تیک تیک آنهیا در   
عراق محل امنی بیرای ایین افیراد نخواهید بیود ولیی از       
آنجا که رهبری فرقیه یعنیی میریم رجیوی میی خواهید       
این افراد را به هر نحیوی کیه شیده در عیراق نگیه دارد      
به این دلیل که می داند اگر پیای ایین افیراد بیه دنییای      
آزاد باز شیود و بفهمنید کیه تیا حیا  در سیراب زنیدگی        

شیینیده انیید دروگ بییوده اسییت و فقییط  کییرده و هییر چییه
بییه طبییع از فرقییه ...مییورد سییوء اسییتفاده قییرار گرفتنیید و

جییدا شییده و بییه دنبییال زنییدگی خییود مییی رونیید لییذا    
رهبری فرقه از این میی ترسید و بیرای همیین بیا تمیام       
قوا جلیوگیری میی کنید از انتقیال ایین افیراد بیه خیارج         

ا با وجیود آنکیه میریم رجیوی میی دانید کیه بی        ,ازعراق 
سییابقه وحشییتناکی کییه در عییراق داشییته انیید، مییردم    
عیراق نمییی خواهنید اییین افییراد در عیراق بماننیید و لییذا    
عیراق منطقییه خطرنیاکی بییرای اییین افیراد خواهیید بییود    
وهمیانطوری کییه شیاهد بییودیم در ییک حملییه تعییدادی    
از اییین قربانیییان کشییته و زخمییی شییدند ولییی بییا اییین   

د بییه حییال مییریم رجییوی حاضییر نیسییت کییه اییین افییرا 
خیارج از عییراق منتقییل شییوند و جیان آنهییا نجییات پیییدا   
کنیید ایشییان حاضییر اسییت کییه همییه افییراد در کمییپ    
لیبرتی کشته شیوند ولیی پیای آنهیا بیه خیارج از عیراق        

مین بیه عنیوان یکیی از قربانییان و        آقای پاگانی.نرسد 
زنییدانیان و شییکنجه شییده هییای اییین فرقییه بییه دسییتور  

ار مالقیییات مسیییتقیم میییریم رجیییوی از شیییما خواسیییت
حضوری هسیتم تیا اطالعیات دقییق و مسیتندات خیود       
را کییامال در اختیییار شییما قییرار بییدهم و از شییما مییی    
خییواهم کییه بییه ناقضییین اصییلی حقییوق بشییر و بییه     
تروریسیتها اجیازه سیوء اسیتفاده از قیوانین انساندوسیتانه       

ایین گیروه نماینیده ملیت اییران      , حقوق بشیر را ندهیید   
ملیت اییران قربیانی ایین      نیست و نخواهد بود چیرا کیه  

فرقه هستند و ما بیه عنیوان قربانییان اصیلی ایین فرقیه       
نسبت بیه عواقیب همکیاری بیا ایین فرقیه ضید ایرانیی         

 .هشدار می دهیم

  با تشکر
 انجمن زنان ایران،  نسرین ابراهیمی
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رسییانی  الملییل پایگییاه اطییالع بییه گییزارش سییرویس بییین
« جییم دیین  »، (خیانواده شیهدای تیرور کشیور    )هابیلیان 

باشید در   که از مدیران پایگاه تحلیلیی وترنیز تیودی میی    
وی  تییی ای کییه روز گذشییته در وب سییایت پییرس  مقالییه

میا همیه امییدواریم کیه میذاکرات      : منتشیر شید، نوشیت   
بیه نتیجیه برسید      0+1گیروه  ایران و کشیورهای عضیو   

ولی من بیش از پیش مطمی ن هسیتم کیه دلییل اینکیه      
ایران در کانون توجه قیرار گرفتیه ایین اسیت کیه توجیه       

 .همگان از تهدید واقعی در منطقه برداشته شود

اییران در طیی ییک دهیه گذشیته خویشیتن       : وی افیزود 
هییا در  اسیرائیلی . داری زییادی از خییود نشیان داده اسییت  

توانسیتند   جنایتکیار بیوش هرکیاری کیه میی      کنار رژییم 
 .انجام دادند تا در ایران جنگی راه بیاندازند

شیهید تیرور    0۰111وی در ادامه ضمن اشیاره بیه آمیار    
در اییران نوشیت کیه آمریکییا و اسیرائیل اییران را بارهییا      
تحریییک کردنیید از جملییه تییرور ایرانیییان کییه اقییدام     

 .تتالفی جویانه از سوی ایران انتظار می رف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در ( منییافقین)آمریکییا از مجاهییدین خلییق : دییین افییزود
نفییر از ایرانیییان حمایییت کییرد ولییی      01111کشییتار 
هییا از اییین آمییار و حمایییت دولتشییان از اییین   آمریکییایی

داننید  ولیی در مقابیل ییک      گروه تروریستی چیزی نمیی 
نفر اسرائیلی در جنگ اخییر الیزه کشیته میی شیود و در      

 .آمریکا همه از آن باخبر می شوند

درسییت اسییت کییه : نده آمریکییایی ادامییه داداییین نویسیی
قسیمتی از ایین کشیتارهای مجاهیدین خلیق زمیانی ر        
داد کییه تحییت حمایییت صییدام حسییین بودنیید ولییی      
زمانیکه آمریکیا کنتیرل آنهیا را بدسیت گرفیت بیه آنهیا        

 .هایشان را داد اجازه ادامه فعالیت در پایگاه

وی هم نییین منییافقین را تنهییا سییربازان در دسییترس   
که آمریکیا و اسیرائیل در جهیت جاسوسیی و بیی      خواند 

 .کنند ثبات سازی ایران از آنها استفاده می

 

شاه د   ۴۱۰۰۰یک تحل لگر س اسای آمریکاایی باا اشااره باه آماار       

تاارور در کشااور تفاات کااه عل ااری  اینکااه ب شاادری  تهدیاادات و   

تحریکات مدوجاه ایاران باوده، ایا  کشاور مویشاد  داری خیاادی        

 .اخ مود نشان داده است
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ناماه آقاای محماد ناا اد باه بارادر  بهماا       

 محمد ن اد و منعود و مری  رجوی

  0121فروردین  02 - سایت نیم نگاه

 به نام اهلل

سیالم ، سیالمی از راه هیای بسییار دور     . بیرادرم بهمین   
 ، راهی به طو نی سی و دو سال جدایی و فراق

 بهمن جان

تا کنون نامه های بسییار زییادی براییت نوشیته ام ولیی      
امیا  ! نمی دانم که آیا به دسیتت رسییده اسیت ییا خییر؟     

هنوز هیم بعید از سیی و دو سیال دوری ناامیید نشیده و       
در سیال هشیتاد و   . باز هم امیید دییدار آن عزییز را دارم   

نه و نود زمیانی کیه شیما در اشیرف بودیید بیا خیواهرم        
ه مالقیات شیما آمیدیم ولیی بعید      طوبی و خانمم زهرا بی 

از دو هفتییه کییه در آنجییا پشییت سیییم خییاردار مانییدیم   
نتوانسییتیم بییا شییما مالقییات کنیییم و دسییت خییالی و بییا 
چشییمانی اشییک بییار عییراق را بییه قصیید ایییران تییر    

من اکنون روی سیخنم بیه رهبیران شیما یعنیی      . کردیم
مسییعود و مییریم مییی باشیید کییه آقییای محتییرم و خییانم  

نسیانیت را میی شناسیید؟ آییا از وجیدان      مریم آییا شیما ا  
بیییدار خبییری دارییید؟ شییما کییه پیوسییته دم از اسییالم و  
قرآن میی زنیید و از انسیانیت حیرف میی زنیید کجیای        
این کار شیما انسیانی و اسیالمی اسیت کیه اجیازه نمیی        
دهیید پیدر ، میادر ، خییواهر و بیرادر بیا عزیزشیان حتییی       
اگییر شییده بعیید از سییی و دو سییال دوری چنیید سییاعت   

انسیانیت حکیم مییی   . مالقیات و گفتگیویی داشیته باشید    

کنید کییه حتیی بییدترین انسییانها و جیانی تییرین انسییانها    
ولیی شیما رهبیران    . هم از مالقات خیانواده منیع نشیوند   

مجاهییدین خلییق حتییی اجییازه چنیید سییاعت مالقییات را  
 .هم به ما خانواده ها نمی دهید

آقییای رجییوی ، خییانم مییریم اکنییون بییرادر میین بهمیین  
اد از سییال شصییت در سییازمان مجاهییدین مییی محمییدنژ

باشیید ، ا ن درسییت سییی و دو سییال اسییت کییه میین و  
خییانواده ام نتوانسییته ایییم بییا او حتییی بییه مییدت یییک   

 .دقیقه هم صحبت بکنیم

آیا این است معنای مجاهیدت شیما کیه خیانواده از هیم      
 ؟!دور باشند و از محبت یکدیگر محروم

عت از شیییما رهبیییران مجاهییید درخواسیییت چنییید سیییا
باشیید کییه تقاضییای . مالقییات و یییا تمییاس تلفنییی دارم 
 .این برادرهجران دیده را پذیرا باشید

پییدر و مییادرم در فییراق آن عزیییز بییا دنیییا وداع نمودنیید  
ولییی  اقییل بگذارییید کییه بییرادران و خییواهرانم بتواننیید  
با بهمن مالقیات داشیته باشیند ییا حیداقل صیدای او را       

   .دورادور از گوشی تلفن بشنوند
  :رونوشت به 

  دبیرکل سازمان ملل متحد -0
آقییای مییارتین کییوبلر نماینییده دبیییر کییل سییازمان    -1

  ملل متحد در عراق
کمیتییه بییین المللییی صییلیب سییر  دفتییر تهییران و    -1

  دفتر ژنو

دفتیر کمیسییاریای عیالی امییور پناهنیدگان سییازمان     – 1
  ملل
  دیده بان حقوق بشر -1
  عفو بین الملل -6

  احترام محمدرضا محمدنژادبا تقدیم 
  برادر هجران دیده
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نجات فرقه یا نجات : اولویت او  مجایدی 

 ؟جان اعضاء

  0121اردیبهشت  0     - انجمن نجات مرکز فارس

آلبییانی گفییت کییه   مییارس ، دولییت 06روز سییه شیینبه 
نفییر از اعضییای  111کشییورش آمییاده پییذیرش بیییش از 

سیازمان مجاهییدین خلیق کییه اکنیون در کمییپ لیبرتییی    
بییه گییزارش آسوشیییتد پییرس ،   . هسییتند ، مییی باشیید 
پیس از نشسیت بیا     "سیالی بریشیا  "نخست وزیر آلبیانی  

نماینده معاون وزییر امیور خارجیه آمریکیا ، باربیارا لییف       
ر عییراق ، مییارتین کییوبلر ،  و نماینییده سییازمان ملییل د 

وی گفییت کییه پیشیینهاد . اییین پیشیینهاد را اعییالم کییرد 
اعطییای پناهنییدگی بییه اعضییای مجاهییدین خلییق بییه    

 .د ئل انسان دوستانه صورت گرفته است

اییین اقییدام در پاسییخ بییه تقاضییاهای مقامییات آمریکییا و  
بالفاصییله از سییوی  سییازمان ملییل انجییام گرفییت امییا   
سییخنگوی سییازمان . رهبییران مجاهییدین خلییق رد شیید 

شیاهین قبییادی کیه ظییاهرا از پیشینهاد آلبییانی اسییتقبال    
کرده است ، ادعا کیرد کیه ایین پیشینهاد چییزی تیازه و       

                                          !کافی نبود 
چنان ه گیروه پییش از ایین نییز نماینیده سیازمان ملیل        

ق میارتین کیوبلر را میورد اتهیام قیرار داده اسیت       در عرا
، قبییادی بییار دیگییر وی را مییتهم کییرد بییه پیگیییری     
اهییداف سیاسییی رژیییم ایییران و اقییدام علیییه امنیییت و   

قبییادی بییه خییوبی دسییتور هییای     . ایمنییی سییاکنان  

رهبرش مریم رجوی را اجرا کیرد و ادعیا کیرد کیه تنهیا      
و اروپیا  گزینه های ممکن ، انتقیال سیاکنان بیه آمریکیا     

          .ییییا بازگردانیییدن آنهیییا بیییه کمیییپ اشیییرف اسیییت   
روز بیسییتم مییارس ، نماینییده ارشیید اتحادیییه اروپییا      
کییاترین اشییتون در بیانیییه ای از تصییمیم آلبییانی بییرای  
اعطیییای پناهنیییدگی بیییه اعضیییای مجاهیییدین خلیییق 

خیانم اشیتون گفیت ، مین ایین موضیوع       . استقبال کرد 
کامیل خیود را از    را به دقیت دنبیال کیرده ام و حماییت    

اقیدامات نماینییدگی سییازمان ملیل در عییراق و بییه ویییژه   
فرسییتاده ویییژه دبیرکییل ، مییارتین کییوبلر ، بییرای راه     
حلییی مسییالمت آمیییز و بییا دوام بییرای اییین موضییوع     

وی افییزود ، انتقییال دائییم بییه . انسییانی اعییالم مییی دارم 
 .خارج از عراق تنها راه حل این چنینی است 

و البتیه دیگیر مقامیات جامعیه بیین       بیانیه خیانم اشیتون  
الملییل مجاهییدین خلییق را نییا امییید کییرد هرچنیید کییه   
مجاهیییدین خروجشیییان از فهرسیییت تروریسیییتی را    

نماینییده ارشیید . مییدیون همییین اتحادیییه اروپییا هسییتند  
اتحادیییه اروپییا در امییور خارجییه و سیاسییت امنیتییی ،     

در   حمایت کامل خیود از میارتین کیوبلر را اعیالم کیرد     
آقییای کییوبلر دائمییا از سییوی ماشییین تبلیغییاتی  حالیکییه 

 .مجاهدین خلق مورد انتقاد و افترا قرار می گیرد 

خییانم اشییتون کییه احتمییا  شییناخت کییافی از مناسییبات  
درونییی مجاهییدین و سییران آن دارد درخواسییت کییرد    
که رهبریت گروه و سیا کنیان بیه ایین پیشینهاد دولیت       
ا آلبییانی پاسییخ مثبییت دهنیید و بییه نحییوی سییازنده بیی   
سییازمان ملییل همکییاری کننیید ، بییرای نمونییه مصییاحبه  
ها بیا کمیسیاریای عیالی پناهنیدگان سیازمان ملیل را از       

شیاید انتظیار نداشیت کیه سیران سییازمان      . سیر بگیرنید   
به پیشینهادی کیه جیان و آینیده بییش از دویسیت نفیر        

 .را نجات می دهد ، پاسخ منفی دهد 

سییخنگوی سییازمان از اسییتد ل مضییحکی بییرای رد    
او بییه زحمییت  . شیینهاد آلبییانی اسییتفاده مییی کنیید    پی

بیا واژه  . توجیهی برای رد ایین پیشینهاد پییدا میی کنید      
. ها ، بازی میی کنید و د یلیی الییر منطقیی میی آورد       
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قبیادی ، شیمار سیاکنان کمیپ     )!( منطق خردمندانیه ی  
. لیبرتی را با خطیر حملیه علییه آنهیا ارتبیا  میی دهید        

در پییی : میی گویید    وی در ایمیلیی بیه آسوشییتد پیرس    
حملییه موشییکی در نهییم فوریییه بییه کمییپ لیبرتییی و بییا 
توجه به اینکه همیه سیاکنان کمیپ لیبرتیی در معیرد      
خطییر چنییین حمالتییی هسییتند ، انتقییال گروههییای      
کییوچکی از سییاکنان لیبرتییی بییه خییارج از عییراق بییه     
سییادگی خطییر را بییرای اکثریتییی کییه بییاقی مییی ماننیید  

                                  .!افزایش می دهد 

بییرای حفییظ هژمییونی فرقییه گییون گییروه ، مجاهییدین   
خلق مجبورند به تاکتیک همیه ییا هیی  متوسیل شیوند      

تبلیغییات مجاهییدین خلییق سییعی مییی کنیید جهییان را   . 
متقاعیید کنیید کییه رهبییریش مصییمم بییه حفییظ جییان    
اعضاسییت امییا بییه وضییوح در واکیینش اخیرشییان بییه     

هیا مصیمم بیه     پیشنهاد آلبانی روشن شید کیه ، رجیوی   
حفییظ تمامیییت سییازمان و سییاختار فرقییه ای آن هسییتند 
و در اییین راه جییان اعضییا ارزشییی نییدارد بییا توجییه بییه   
اینکییه شییمار زیییادی از اعضییا دارای مییدار  اروپییائی ،  
کانادائی و آمریکیائی و حتیی تابعییت کشیورهای الربیی      

 .هستند 

اشییتون ، دبیییر کییل سییازمان ملییل ،  عییالوه بییر خییانم  
آقییای بییان کییی مییون از پیشیینهاد سییخاوتمندانه آلبییانی 

تیین از سییاکنان   101بییرای پییذیرش انسییان دوسییتانه   
بییه گییزارش مرکییز خبییر . کمییپ حریییه اسییتقبال کییرد 

سازمان ملیل متحید وی در بیانییه ای کیه منتشیر کیرد       
گفتییه اسییت کییه انتظییار دارد و اصییرار مییی کنیید کییه    

حو مثبتیی بیه پیشینهاد آلبیانی پاسیخ دهید       ساکنان به ن
و بییرای انتقییال در روزهییای آتییی بییا کمیسییاریای عییالی 

            .پناهند گان سازمان ملل همکاری کنند 
این بیانیه می افزاید کیه آقیای بیان کیی میون صیراحتا       
از تالش هیای نماینیده وییژه سیازمان ملیل در عیراق ،       

، در شییرایط مییارتین کییوبلر کییه شییجاعانه و خالقانییه   
شییدیدا دشییوار بییه حییل مسییائل کمییک مییی کنیید ،     

آمریکیا نییز بیا اقیدام سیازمان ملیل و        .حمایت می کند 
اتحادییییه اروپیییا بیییرای اسیییتقبال از پیشییینهاد آلبیییانی 

سییخنگوی وزارت امیور خارجیه آمریکییا   . همراهیی کیرد   

، ویکتوریییا نو نیید از نخسییت وزیییر آلبییانی بییرای اقییدام 
ت فییراهم کییردن مکییانی  انسییان دوسییتانه اش در جهیی 
 .امن برای این افراد تشکر کرد

خانم نو ند بیه رهبیران گیروه تاکیید کیرد تیا بیا ترین        
اولوییییت را بیییرای امنییییت و ایمنیییی اعضایشیییان و    
. همکاری الییر مشیرو  بیا فراینید انتقیال قائیل شیوند        
اسوشیییتدپرس گییزارش مییی کنیید کییه مییارتین کییوبلر و 

مریکیا گفتگیو هیایی    نماینده معاون وزییر امیور خارجیه آ   
با مقامات آلبانییائی دربیاره معیارهیای امنیتیی و شیرائط      

                            .جاگیری افراد انجام دادند 
به نظیر میی رسید کیه در حیال حاضیر و در کیل دوران        
حیییات سییازمان مجاهییدین خلییق اولویییت اول بییرای    
سییران سییازمان مجاهییدین خلییق حفییظ هژمییونی فرقییه  

آنهیا از انتقیال اعضیا کیه شیمار زییادی از       بوده اسیت و  
بیا  . آنها دارای مدار  اروپائی هسیتند طفیره میی رونید     

توجه به آنکه تا کنون دست کیم سیه حملیه مرگبیار بیه      
کمپ های مجاهدین خلیق صیورت گرفتیه اسیت ، هیر      
عقل سلیمی متقاعید میی شیود کیه انتقیال دائیم گیروه        
بییه خییارج از عییراق چییه بییه صییورت انفییرادی و چییه    

البتییه . همگییانی باییید در بییا ترین اولویییت قییرار بگیییرد 
برای کسانی کیه دربیاره مسیائل انسیانی دالدالیه دارنید       

 .و نه سران مجاهدین خلق 

نکته جالب توجه دیگیر در پیس ایین میاجرا ایین اسیت       
که خانم اشتون ، آقیای بیان کیی میون و خیانم نو نید       
و البتییه سییازمان هییا و دولییت هییای متبوعشییان بییا      

از آقیای میارتین کیوبلر کیه از سیوی سیازمان ،       حمایت 
عامییل جمهییوری اسییالمی خوانییده مییی شییود ، شییهرت 
خود را به خطیر انداختنید، هیر چنید کیه بیه نظیر نمیی         
رسد مجاهدین جرات داشیته باشیند بیه ایین افیراد هیم       

بنیابراین احتمیا  نهایتیا    . بزننید  "میامور رژییم  "برچسب 
در  مجبورنیید بییه خواسییته ی جامعییه ی جهییانی تیین    

 .دهند و هژمونی فرقه را به مخاطره بیندازند

 مزدا پارسی
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اندناد شدید سف ر ش ش   آمریکا در ناتو اخ 

 تشایش دفدر مجایدی  در واشنگد 

 0121اردیبهشت 0  -ابراهیم خدابنده

سایت های وابسته به سازمان مجاهدین خلق، با شور و 
اشتیاق فراوان که گوئی به موفقیت و افتخار بزرگی نایل 
شده باشند، خبر بازگشائی مجدد دفتر این سازمان در 

در . نزدیکی کا  سفید در واشنگتن را تبلی  میکنند
گذشته نیز این سازمان خارج شدن از لیست سازمانهای 

ت خارجه آمریکا را جشن گرفته و آنرا تروریستی وزار
: به یاد این شعر افتادم که. مایه مباهات خود دانست

خواجه در بند نقش ایوان  –خانه از پایبست ویران است "
 ."است

قبل از هر چیز  زم به ذکر است که این اقدام به هی  
عنوان دستاورد مادی برای فرقه رجوی محسوب نمیشود 

نکرده و در گذشته هم سازمان در چرا که چیزی تغییر 
واشنگتن دفتر و فعالیت داشته و در جهت جمع آوری 
. کمک مالی و حمایت سیاسی تالش می نموده است
هم نین شایان توجه است که سازمان مجاهدین خلق به 
خاطر جرائم و تخلفات فراوانی که در داخل خا  آمریکا 

باشد  تحت پیگرد قانونی می FBIمرتکب شده از جانب 
و جزو لیست مانیتورینگ این ارگان قرار گرفته است 
یعنی فعالیت ها و عملکردش تحت نظارت و کنترل می 

فعالیت های این سازمان در کشورهای الربی هرگز . باشد
 .بدور از مسائل و مشکالت حقوقی و قانونی نبوده است
اطالع دارم که قریب به اتفاق ایرانیان مقیم آمریکا و 

یاستمداران آمریکائی نه تنها حمایتی از این هم نین س
فرقه به عمل نمی آورند بلکه از آن دوری می جویند و به 
همین دلیل فرقه با نام هائی الیر از نام های شناخته شده 
خود به سراگ آنان میرود و با فریب و بکارگرفتن ترفند 
های فرقه ای تالش میکند پول و حمایت آنان را جلب 

های تحقیقاتی اطالعاتی و دفاعی آمریکا ارگان . کند
بارها بر این واقعیت صحه گذاشته اند که این فرقه از 
 .کمترین حمایت در داخل کشور برخوردار نیست
سازمانی که زمانی امثال مرا با شعار مبارزه ضد 
امپریالیستی و با عنوان تنها نیروی دارای بینش ضد 

تواند تا به آخر استثماری و متکی به طبقه کارگر که می
مبارزه ضد سرمایه داری را ادامه دهد جذب نمود، حال 
سر به آسمان می ساید که توانسته و موفق شده نظر 
مساعد مقامات آمریکائی را بدست آورد و در قلب 

کاش آمریکائی ها حداقل قدری . امپریالیسم دفتر باز کند
از این شوق رجوی برای رفتن به زیر دامن امپریالیسم 

  .سابق را پاسخ میدادند
به یاد دارم رجوی همیشه جمهوری اسالمی را به سازش 
در برابر آمریکا و عدم حمایت مادی از جنبش فلسطین 
در برابر اسرائیل متهم میکرد و خود را یگانه نیروی ضد 
امپریالیستی در صحنه داخلی و بین المللی معرفی می 

استثماری و ضد نمود که تا به آخر بر مواضع ضد 
رجوی در تهران . امپریالیستی اش استوار باقی خواهد ماند

در حالی که سالح به عرفات هدیه میداد ت کید داشت که 
تنها راه پیروزی آنان مبارزه مسلحانه با اسرائیل است و 
مزورانه به جنبش فلسطین پیشنهاد میداد که حاضر است 

قت ایران در نیروهایش در داخل کشور را در صورت مواف
حال کار به جائی رسیده که به . اختیار آنان قرار دهد

دامن آمریکا آویخته تا در برابر جمهوری اسالمی تسلیح 
رجوی از درنده ترین جناح های . و حمایتش کند

امپریالیستی و صهیونیستی برای حمایت و سخنرانی 
دعوت می نماید و در حد لیبرال های الربی هم انتقادی 

ئیل در برابر تمامی جنایاتی که علیه ملت فلسطین به اسرا
  .انجام میدهد نمیکند

 0161تیر  ۰رجوی میگفت که با ایجاد واقعه تروریستی 
پایگاه آمریکا در ایران نابود شد و خط وابستگی کور 

حال چه شده که خود رجوی . گردید و رژیم بی آینده شد

 انجمن نجات 

 

 11شماره 

11 



کند و آینده اش را در واشنگتن و کا  سفید جستجو می
استراتژی خود را بر مبنای حمایت نظامی آمریکا استوار 

شهریور  1تیر و  ۰البته او گفته بود زمانی که . کرده است
را بوجود آورد آمریکا فرقه  0161و انبوه ترورهای دهه 

اش را وارد لیست تروریستی نکرد ولی سالها بعد که 
سازمان هی  عمل نظامی نداشت، بخاطر اینکه دولت 

الحات در ایران روی کار آمده بود، برای باز کردن اص
باب مذاکره فرقه اش را تروریست خواندند که البته 
اعترافی بر این بود که تمامی ترورهای سازمان مورد 
ت یید آمریکا بوده و لیست تروریستی ربطی به تروریست 
بودن یا نبودن یک نیرو ندارد و فقط مصرف سیاسی و 

نطق رجوی البته خارج شدن سازمان با م. تبلیغی دارد
مجاهدین خلق از لیست تروریستی آمریکا و اعالم 
بازگشائی دفتر در واشنگتن هم صرفا یک دهن کجی 
سیاسی به ایران میتواند تلقی شود که البته مشکلی از 

  .فرقه حل نمیکند
باز کردن دفتر در واشنگتن حتی در نزدیکی کا  سفید به 

زی برای فرقه رجوی محسوب لحاظ مادی هی  امتیا
نمیشود چرا که اصل قافیه را که همانا حمایت مردمی 

برای من که زمانی اعتماد مطلق به . است باخته است
رجوی داشتم و او را یگانه ناجی جهان می پنداشتم فوق 
العاده دردنا  است که او را این چنین خار و حقیر ببینم 

در قلب که به این شکل از باز کردن یک دفتر 
اگر او در . امپریالیسم ابراز خوشحالی و سرمستی بنماید

ایران نیروی نظامی داشت و از جانب آمریکا تسلیح میشد 
هم نمیتوانست کاری از پیش ببرد چه رسد حال که فرقه 
اش بوی الرحمان گرفته و دارد الزل خداحافظی را با مقر 
 .ایدئولوژیک و استراتژیک خود در عراق میخواند

بوق کردن بازگشائی دفتر در نزدیکی کا  سفید در  در
واشنگتن تنها یک مزیت میتواند برای رجوی داشته باشد 
و آن اینست که بتواند خورا  تبلیغاتی برای نیروهای 
سرخورده و ناامید خود در لیبرتی و در سایر نقا  جهان 
فراهم نموده و چند صباحی دیگر آنها را مشغول نگاه 

حنا هم دیگر رنگی ندارد و کاربرد خود را دارد که این 
  .مدتهاست از دست داده است

زمانی که رجوی تکیه خود را از مردم ایران برداشت و به 
دشمن متجاوز به خا  میهن تکیه کرد و آن خیانت ملی 

بزر  را مرتکب شد قطعا وضعیت امروز او قابل پیش 
 این مجازات اتودینامیکی رهبری است که. بینی بود

پایبند هی  اصلی نبوده و نیست و مانند همه رهبران 
فرقه ای دارای دو چهره بوده و فاقد کمترین بصیرت 
. است و میخواهد روزمره مسائل خود را حل نماید
سرنوشت رقت انگیز مسعود رجوی و فرقه اش بار دیگر 
این واقعیت مسلم را به اثبات رساند که با نیرنگ و فریب 

ا دشمنان قسم خورده ملت ایران از و با همدست شدن ب
صدام حسین گرفته تا جنگ طلبان الربی و با پشت 
 .کردن و خیانت به ملت نمیتوان به مقصود رسید

سال از بهترین  11قبل از هر چیز برای خودم مت سفم که 
سالهای عمرم را به صورت شبانه روزی و بی وقفه صرف 

ر درون این فعالیت و به اصطالح مبارزه ضد استثماری د
هر کار دیگری انجام . فرقه مخرب کنترل ذهن نمودم

میدادم قطعا مثمر ثمرتر بود و ا ن بیشتر میتوانستم به 
  .آن افتخار نمایم
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نامااه مااان  م رباااقری اخ اعضااای سااابر     

شخصاا دهای کاندیااد شااورای ری ااری بااه   

شااارکت کنناااده در ت اااایرات سااااخمان   

در شااهر ( فرقااه رجااوی )مجایاادی  ملاار  

  برل   آلمان

 0121فروردین  16  -زهرا سادات میرباقری

قرباانی بعادی    ،کدام یاک اخ ایا  تروتانهاا   )

  (در ماک عراق مواید بود؟
مطلیع شییدم در شیهر بییرلین آلمیان سییازمان مجاهییدین    

تظیاهراتی بیر   خلق که یک سیکت شیناخته شیده اسیت     
پییا نمییوده و شییما شخصیییتهای محتییرم در اییین برنامییه  
سییخنرانی داشییته اییید و اییین سییازمان از سییخنرانیهای  
شما در سیایتهای وابسیته خیود کیه جهیت اطیالع شیما        
یکییی از اییین سییایتها ذیییال آورده مییی شییود اسییتفاده    

 کرده است

اییین سییازمان از سییخنرانیهای شییما بییه نفییع در اسییارت 
نگهداشیییتن بیشیییتر اعضیییاء خیییودش در عیییراق کیییه 
بصییورت گروگییان نگهداشییته اسییت بهییره بییرداری      
سیاسییی نمییوده اسییت و بییه تبلییی  خییودش پرداختییه و   
خط مشی سیاسیی خیودش را مشیروع جلیوه میی دهید       
و از این طرییق تبلیی  بیرای بازگشیت بیه محیل قبلیی        

ان اسییارت گییاه اصییلی یعنییی پادگییان  شییان یعنییی همیی
اشیرف کیه ییک پادگیان نظیامی اهیدائی دولیت صیدام         

 نظام سابق عراق می باشد کرده است

سیال بیه ناچیار در مناسیبات      11من بعنیوان کسیی کیه    
تشییکیالتی اییین سییازمان بییودم و هییم اکنییون پناهنییده  

موفییق بییه فییرار از آن    1100در اروپییا مییی باشییم و   
دو خیواهر و ییک بیرادرم در    پادگان شدم و هیم اکنیون   

گروگان ایین سیازمان میی باشیند ایین سیازمان ماهیتیا        
خشونت طلب اسیت و علیی رالیم شیعارهای فریبنیده و      

 .تبلیغات ماهیتا تغییری نکرده است

سییازمان بییرای اییین گردهمییائی در بییرلین خیلییی از      
نفییرات را از کمپهییای پناهنییدگی و بییا وعییده وعییید و    

گییردآوری میکنیید کییه مسیافرت و شیییوه هییای مختلیف   
 شیوه همیشگی او در راه اندازی سیاه لشکر است

اییین سییازمان نماینییده واقعییی مییردم ایییران نیسییت،     
اعضای خیود را میورد شیکنجه و آزار قیرار میی دهید و       
هدف اصیلی آنهیا نگهداشیتن نفیرات در عیراق اسیت و       

 زمان می خرد و با عمر و زندگی آنها بازی می کند

 111لبییانی بییرای پییذیرفتن علییی رالییم اینکییه کشییور آ 
نفیر اعییالم آمییادگی کییرد ولییی سییازمان سیینگ انییدازی  
کرده و گفیت کیه همیه را ببریید نیه گیروه گیروه و بیه         
اییین وسیییله راه بییه جلییو را بسییته و بییرعکس راه بییه    

 عقب یعنی برگشت به اشرف را هموار میکند

فرامییوش نکنیییم کییه دولییت آمریکییا بییه صییرف قبییول  
ان اشییرف و تییر  خییا  خییروج اییین سییازمان از پادگیی 

عییراق و گییرفتن اییین حربییه از سییازمان کییه مییانع و راه  
بنیید خییط مشییی سییازمان بییودن در لیسییت گروههییای   
تروریستی است آنهیا را از لیسیت خیارج کیرد ولیی ایین       
سییازمان کییه از نظییر مییا ماهیتییا همییان اسییت بعیید از    
گییرفتن اییین پییوئن در حییال عقییب نشییینی بییه سیینگر   

رف اسییت و کماکییان قبلییی خییودش یعنییی پادگییان اشیی 
فکیر مییی کنیید کیه بییا حقییه بیازی و فریییب مییی توانیید    
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اهداف ضد بشری خیود را دنبیال کنید و افکیار عمیومی      
 و مجامع بین المللی و حقوق بشری را فریب بدهد

امیییدوارم کییه مجییامع بییین المللییی بیییش از گذشییته     
هوشیار باشند و بیه فکیر کسیانی هم یون بیرادر مین و       

تصییور و ایییده ای از جامعییه خییواهرانم باشییند کییه هییی  
 ندارند

سازمان نگذاشته آنها بیا حقیوق خیود آشینا بشیوند آنهیا       
سالهاسییت دسترسییی آزادانییه بییه مطبوعییات و رادیییو و   
تلویزیییون ندارنیید آنهییا هییی  امکییان ارتبییاطی ندارنیید و  
میین حتییی از آنهییا یییک شییماره تلفیین نییدارم تییا بتییوانم 

الع حییال آنهییا را بپرسییم و از سرنوشییت آنهییا بییی اطیی  
 هستم

میین بییرای بییرادرم کییه معتییرد بییه آن مناسییبات و در  
خروجی کمپ تحت کنتیرل شیدید میی باشید، کمپینیی      
را تشییکیل دادم کییه بییا سییکوت کامییل اییین سییازمان    
مواجه بوده ام و هیی  جیوابی نمیی دهنید مین خواهیان       
حمایت بین المللی از حقیوق پایمیال شیده ایین افیراد و      

 ه اشرف هستمانتقال به کشورهای ثال  و نه ب

 

 

 

 

 

 

 

شخصییا مایییل هسییتم شییما را بیشییتر بییا شیییوه هییای    
فرییب افکیار عمیومی توسیط ایین سیازمان و همینطییور       
افشییای روابییط ظالمانییه اییین سییازمان بییا اعضییا و در    
میینش و کارکردهییای سیاسییی آن بخصییو  فریییب     

افشییاگری  پارلمییانتر هییا بییا د یییل آشییکار و مشییخص 
 کنم

 لیست اسامی گیرندگان نامه

 آقای کریستین سیمر من

 آقای برند هویسلر

 سرهنگ وسلی مارتین

 آقای باو 

 دکتر ویلکنس
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مهمدااری  دساات آورد بانااد رجااوی در سااا   

درف رجاوی اخ معااد ت واقعای تاروه      ؛ ۸۴

 تروریندی مجایدی  

الیبییت رجییوی کییه بییه اذعییان سییخنگویان اییین گییروه  
ریشه امنیتیی دارد و بیه علیت تیرس از میر ، بییش از       
ده سال است ادامیه یافتیه اسیت، عمیالً رونید تیدریجی       
حییذف وی حتییی از مناسییبات تشییکیالتی اییین گییروه را  

 .رقم زده است

 

 

 

 

 

 

   0121۹0۹01 -ایران دیدبان
مهمتیرین اقیدامات   بنا به اذعیان میریم رجیوی یکیی از     

تییرین دسییت آوردهییای گییروه تروریسییتی     و درخشییان
فراخیییوان رجیییوی بیییرای  0120مجاهیییدین در سیییال 

کشیییور بیییوده « برپیییایی یکانهیییای آزادی در داخیییل»
  !است

بقاییای رجیوی و دسیتگاه منگیول تبلیغیاتی ایین گیروه،        
تیالش کردنید تیا بیه      20در طی ماههیای پاییانی سیال    

تبلیغیی بیا ارائیه چنید      اسیتفاده از شیگردهای نیخ نمیای    
عکس ازتراکتهیای مربیو  بیه ایین گیروه کیه میثاًل در        

را « یکانهییای آزادی»فیالن خیابیان نصیب شیده اسیت،      
به نمایش بگذارنید، امیا بیه جیز چنیین نمیایش سیاده و        
مختصییری کییه حتییی هییواداران اییین گییروه در خییارج از 
کشور را نیز تحیت تی ثیر قیرار نیداد، ایین کیه فراخیوان        

مابییه ازی عینییی و عملییی داشییته ، نکتییه  رجییوی چقییدر
ای بود کیه میریم رجیوی اشیاره ای بیه آن نکیرد و بیه        
سیییاق معمییول رهبییری مجاهییدین و بییه علییت تهییی    
بییودن دسییتش ازهرگونییه نتیجییه ملمییوس و واقعییی بییه 

  :در باره آن پرداخت شعار دادن
آن یییه اصیییالت خیییود را نشیییان داده، راه مقاومیییت   »

آزادیسیییتان بیییرای برقیییراری آزادی، دموکراسیییی و    

بییه همییین دلیییل، یکییی از   . برابییری در ایییران اسییت 
درخشییانترین و مبییارکترین دسییتاوردهای سییال گذشییته، 

ان مسییعود بییرای برپییایی یکانهییای ارتییش آزادی فراخییو
راه، همییین اسییت،  . در داخییل میییهن بییوده و هسییت   

  «.آینده از این جا میگذرد
حقیقییت آن اسییت کییه اییین روزهییا، مهمتییرین و اصییلی 
ترین معضیل و مشیکل مجاهیدین گییر افتیادن در تلیه       
عراق است که رجوی در ایین زمینیه بیه علیت نداشیتن      

بییرای پیییروزی نمییایی و   حییداقل دسییت آورد، فرصییتی 
اتخییاذ موضییع علنییی در سییال گذشییته نیافییت و مانییدن  
در پشییت پییرده را تییرجیح داد و بییه جییای آن، فییانتزی   

و شییبیه سییازی بییا  « ارتییش آزادی»تشییکیل یکانهییای
  .سوریه را پیش کشید

اکنییون مشییخص مییی شییود کییه یکییی از مهمتییرین     
کارکردهیییای چنیییین فراخیییوانی، بهانیییه ای بیییرای    

وی در ابتییدای سییال جدییید و در بیانیییه هییا یییادکردن از 
و سییخنرانی هییای مییریم رجییوی اسییت و گرنییه نگییاهی 
بییه مییتن پیامهییا و سییخنان وی و از جملییه پیییامی کییه  
این فراخیوان را مهیم و درخشیان ارزییابی کیرده اسیت،       

دهد، رجوی بیه طیور کلیی از صیحنه واقعییت       نشان می
حییذف و بییه موضییوع فانتزیهییای و موجییود خیییالی در   

ظومیه فکییری و اییدئولوژیک مجاهییدین تبیدیل شییده    من
  .است

الیبییت رجییوی کییه بییه اذعییان سییخنگویان اییین گییروه  
ریشه امنیتیی دارد و بیه علیت تیرس از میر ، بییش از       
ده سال است ادامیه یافتیه اسیت، عمیالً رونید تیدریجی       
حییذف وی حتییی از مناسییبات تشییکیالتی اییین گییروه را  

  .رقم زده است
کیه بقاییای رجیوی بیا آن     در موضوعات جیدی و مهیم   

دسییت بییه گریبییان هسییتند و ربطییی بییه واقعیییات دارد،  
ماننیید بحیی  خییروج از عییراق و تخلیییه کامییل اردوگییاه  
اشییرف، اییین حامیییان خییارجی مجاهییدین هسییتند کییه   
نماینییدگی و وکالییت سییاکنان کمییپ لیبرتییی را برعهییده 
دارند و ایین نییز نشیانگر آن اسیت کیه شیخص رجیوی        

ه عملیی تعییین سرنوشیت گیروه     به طور وییژه از گردونی  
   .خارج شده است

اگرچییه اییین نظییر وجییود دارد کییه حامیییان خییارجی      
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مجاهییدین تحییت نظییر مییریم رجییوی و بییرای پیشییبرد  
خییط و خطییوی کییه وی از رجییوی مییی گیییرد، انتخییاب 
شده انید، امیا خیود ایین سیازوکار عمیاًل فرآینید حیذف         

چیرا کیه هیم آشیکار کننیده محیدویت و       . رجیوی اسیت  
رجییوی بییرای مداخلییه و شییرکت در چنییین     نییاتوانی 

موضوعات مهمی اسیت کیه بیه اذعیان و اعتیراف خیود       
مجاهدین، مسی له بیود و نبیود تشکیالتشیان اسیت و از      
طرفییی، تالشییی بییرای جبییران بییی اعتبییاری وی اسییت  
کییه از سییوی هییی  مرجعییی بییه رسییمیت شییناخته نمییی 

  . شود
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگییر موقعیییت رهبییری مجاهییدین فهییم شییود، نییاتوانی  
آنان درحل و فصل مسیائل بیه خیوبی آشیکار میی شیود       
و از قضییا بییرای سییرپوش گذاشییتن بییر همییین نییاتوانی  
اسییت کییه لشییگری از حامیییان خییارجی خییود را بسییی   

این ناتوانی قبیل و بییش از همیه بیه شیخص      . کرده اند
شیرایط فعلیی بایید بیه آن      رجوی بازمی گردد، آن یه در 

توجه نمیود، از بیین رفیتن جایگیاه رجیوی و درمانیدگی       
 .و ناتوانی وی از حل و فصیل مسیائل ایین گیروه اسیت     
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نامااه مااان  فا مااه ام ااری بااه باارادر      

 عل رضا ام ری و منعود و مری  رجوی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  0121فروردین  1۰ - سایت نیم نگاه

 با عرد سالم خدمت برادر عزیزم علیرضا

علیرضییا جییان نمییی دانییی کییه چقییدر دل تنییگ تییو     
چیه روزهیا و شیب هیا ییک لحظیه از فکیر تیو         . هستیم

از مییا دوری ولییی بییا اینکییه سالهاسییت . الافییل نیسییتیم
بیا اینکیه ایین     .هنوز هم ییاد و خیاطره تیو در دلهاسیت    
بیا اینکیه میی    . نامه هی  وقت به دسیت تیو نمیی رسید    

دانییم سییران سییازمان از دادن اییین نامییه هییا بییه شییما   
امتناع می کننید بیاز هیم امییدم را از دسیت نمیی دهیم        

مییی نویسییم از نیرنییگ هییای   . و برایییت مییی نویسییم 
میییریم رجیییوی از اینکیییه مسیییعود و از پسیییتی هیییای 

سازمان چیه بالییی بیر سیر فرزنیدان میا آورده اسیت از        
اینکییه سییازمان از خییانوده هییا هییراس دارد از اینکییه     

از اییین . دوسیت نییدارد کسییی سییراگ فرزنییدش را بگیییرد 
می نویسم که آنهیا آزادی را از شیما سیلب کیرده انید و      
به مردم ایران وعده هیای آزادی میی دهنید ولیی نمیی      

بیه افیراد داخیل سیازمان ایین آزادی را نمیی       دانم چیرا  
 !دهند؟

بییرادرم شییما کییه نییه آزادی بیییان دارییید ، نییه آزادی     
تمییام مناسییبات سییازمان   . اندیشییه ، نییه آزادی عمییل  

چرا شیما بایید از کیوچکترین حیق مسیلم      . ظالمانه است
 خود که همان ارتبا  با خانواده است محروم باشید؟

چییرا از شییما بییه عنییوان گوشییت قربییانی اسییتفاده مییی   
کننیید بییرای تبلیغییات دروالییین؟ و هییر سییاله تعییدادی از 
شییما بییه علییت نییدانم کاریهییای آنهییا قربییانی شییوید؟    

 هدف سازمان از این کار چیست؟

فعالیییت مسییتقل خییانواده هییا بییرای آزادی فرزنییدان و   
 بستگانشان از تشکیالت مخوف فرقه رجوی

خواسییته ی میین کییه همییان مالقییات حضییوری     آیییا 
بیییرادرم بعییید از سییییزده سیییال اسیییت ، خواسیییته ی  

 نامعقولیست؟

شییما کییه تمییام عمییر و جییوانی خییود را بییه پییای چنییین 
سییازمانی ریختییه اییید در مقابییل چییه چیییزی دریافییت    

  کرده اید به جز آزار و اذیت ، به جز تحقیر شدن؟

از ایییین فرصیییت اسیییتفاده میییی کییینم و بیییه سیییران  
مجاهدین هشدار میی دهیم مین خواهرعلیرضیا امییری      
تییالش خییود را صیید چنییدان خییواهم کییرد تییا اجییازه    

 .مالقات حضوری با برادرم را بدهید

 فاطمه امیری

 :رونوشت به 

 دبیرکل سازمان ملل متحد -0

آقییای مییارتین کییوبلر نماینییده دبیییر کییل سییازمان ملییل     -1

 متحد در عراق

 فتر تهران و دفتر ژنوکمیته بین المللی صلیب سر  د -1

 دفتر کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل -1

 دیده بان حقوق بشر -1

 عفو بین الملل -6

 وزارت امور خارجه امریکا -۰
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وقدی که ری ران فرقه رجاوی اخ ماردم  لاب    

 کار می شوند

  0121فروردین  02 - تبریزانجمن نجات 

یک زمان رجوی میی گفیت ایین میردم آگیاهی ندارنید       
و باییید بییه وسیییله مجاهییدین آنهییا را آگییاه کنیییم و بییه  

جییوی و میییدانهای رزم بفرسییتیم، امییا امییروز خییانم ر   
دیگر سران این فرقه از همیین میردم طلبکیار شیده انید      
که چرا در ایین شیرایط تیورم بیه خیابانهیا نمیی آینید و        
چرا خواسته هیای میا را در خیابیان بیرآورده نمیی کننید       
؟ بییه همییین خییاطر نیییاز دانسییتم کییه بییه سییران فرقییه  
بگویم که از مردم طلبکیار نباشیند چیون ایین میردم بیه       

رسییده انید کیه میی تواننید از خیود       نقطه ای از آگیاهی  
دفییاع کننیید و خواسییته خییود را مطییرح نماینیید و نیییازی  
به قیم و آقا با  سیر ندارنید و امیروز چراهیای شیما بیی       
پاسییخ مییی مانیید چراکییه در درون مییردم زنییدگی نمییی  

بیا وجیود تیورم و بیی       کنید که بدانیید چیرا ایین میردم    
اطر کییاری بییه خیابانهییا نمییی آینیید ، اییین مییردم بییه خیی 

پایبندی به انقیالب خیود ایین کیار را نمیی کننید وآنهیا        
نخواسییته و نمییی خواهنیید وابسییته بییه کسییی باشییند و   
ایین تنهییا کلمییه ای اسییت کیه مییردم ایییران بیییان مییی   

  . «استقالل»: کنند

مییردم ایییران مییی گوینیید زمانیکییه شییما در کییا  سییفید  
اطالعات هسته ای کشیور میا را افشیا میی کردیید و ییا       

اطالعیییات دانشیییمندان ایییین کشیییور را بیییه زمانیکیییه 
اسییرائیلی هییا مییی دادییید تییا آنهییا را تییرور کننیید دسییت 
شیما رو شیید و معلیوم شیید کییه آن افشیاگری هییا بییرای    

 .چه بود 

مردم ایران این را میی داننید کیه بیرای حفیظ اسیتقالل       
ا حیرف  خود باید بهایی دهند بیرای همیین اسیت کیه بی     

نیه تنهیا بیه خیابانهیا نمیی        های صد من یک الاز شیما 
آینیید بلکییه در مقابییل خواسییته شییما مقاومییت هییم مییی 
کنند و فکر می کینم همیین کیار شیما را طلبکیار کیرده       
اسیت و نمییی دانییم اییین چیه کینییه ای اسییت کییه شییما   
نسبت به ایین میردم داریید و از مردمیی کیه بیه خیاطر        

میی خواهییید ؟   اسیتقالل خیود مقاومیت مییی کننید چیه     
آقییای رجییوی ای کییاش بییه جییای طلبکییاری از اییین    
مردم کمی به خیود میی آمدیید و واقعییت را بییان میی       
کردید،آقای رجوی چنانکه خیود میی دانیید اگیر چیه در      
ایران مردم بیا فرقیه مجاهیدین آشینایی دارنید ولیی در       
بییین اییین مییردم هییواداری ندارییید چییون همییه مییردم   

 1اهییدین مییی آییید بییا وقتییی کییه نییام شییما و فرقییه مج
  :جمله جواب می دهند 

همان مجاهدین که رهبیر آنهیا میزدور صیدام بیود       -0 
و در زمییان جنییگ بییرای کمییک بییه صییدام بییه عییراق   
رفتنیید و جوانییان مییا را در جبهییه هییای جنییگ شییهید   

  .کردند
همییان رجییوی کییه اطالعییات هسییته ای مییا را بییا    -1

اش دروگ به اسیرائیلی هیا میی دهید و امیروز میزدوری       
بییه جییایی رسیییده کییه کمییر بییه تییرور دانشییمندان       
کشیییورمان را بیییا همکیییاری اسیییرائیل بسیییته اسیییت  

.           
همان رجوی کیه سیرش گیرم طیالق و ازدواج شید       -1

و ا ن هییم جییدا شییده هییای اییین تشییکیالت از فسییاد  
داخل تشیکیالتی او میی گوینید کیه همیه جداشیده هیا        

نسیل  هم درخارجه هستند وخیودش بیرای آگیاه کیردن     
دیگییر اییین کییار را مییی کننیید کییه دیگییران فریییب اییین 

  .فرقه را نخورند
آقییای رجییوی اییین مییردم آگییاه هسییتند و نیییازی بییه    
آگییاهی شییما نداشییته و ندارنیید و اییین را باییید در ذهیین  

خواسیته مین از میردم لیو رفتیه        داشته باشیی کیه آری  
است و میی داننید کیه مین خواسیته چیه کسیی را میی         

ور نیسییت کییه اییین خواسییته  خییواهم مطییرح کیینم و د 
. های شما از مردم به ضیرر خودتیان تمیام خواهید شید      
اگرچه شما ایین را بیاور نداریید کیه مزدوریید امیا میردم        
اییین را بییه شییما اثبییات خواهنیید کییرد چنانکییه ا ن از   
روی فشییار بییه طلبکییاری روی آورده اییید و هییر چییه از  
 .دهانتییان بیییرون مییی آییید بییه مییردم نثییار مییی کنییید   

ی ما روشین اسیت کیه از روی فشیار شیما طلبکیار       برا 
سییال پیییش هییم از خییانواده هییا   1شییده اییید چنانکییه  

طلبکار بودید و آنهیا را میزدور و وابسیته بیه رژییم میی       
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دانسییتید خییانواده هییایی کییه قییبالً بییه آنهییا خییانواده     
مجاهییدین مییی گفتییید کییه بعیید از سییرنگونی ، آنهییا     

ز همیان  سربازان خیواهر میریم خواهنید شید ولیی امیرو      
سربازها را مزدور و وابسیته بیه رژییم خطیاب میی کنیید       
چرا کیه آنهیا از شیما میی خواهنید بگذاریید فرزنیدانمان        
را مالقات کنیم اگیر ایشیان میا را قیانع کردنید میا میی        
رویم دنبال کار خودمیان و اگیر میا آنهیا را قیانع کیردیم       

را  11با خودمیان میی بیریم و چیون شیما تجربیه سیال        
مالقیات ندادیید ، چیرا ؟ چیون نیروهیای       داشتید تن بیه 

حفییظ شییده در آن مکییان چشییم و گوششییان بسییته     
حفییظ شییده بودنیید و وقتییی خییانواده هییا آمدنیید متوجییه  
شییدند کییه دنیییای دیگییری هییم وجییود دارد و شییما بییه  
خاطر ترس از آگیاهی آنهیا و اینکیه خیانواده هیا آنهیا را       
آگاه کنند شیروع بیه ناسیزا گفیتن بیه ایین خیانواده هیا         

  .ردید ک
وامییا امییروز هییم در تنهییا راهییی کییه انتظییار داشییتید راه 

بیرای نیروهیای فرییب     0162پنجم تیابلو شیما درسیال    
خورده ترسیم میی کردیید کیه اگیر بیین اییران وعیراق        

توسیط میردم اییران راه خیود       جنگ نشد ارتیش آزادی 
را باز خواهد کیرد وایین حیرف هیای شیما عملیی نشید        

یگیر و بیرای بیه اسیارت     مثل بقیه تحلیل هیای آبکیی د  
گییرفتن نیروهییای لیبرتییی شییروع بییه هییذیان گفییتن     
کردید وحیرف هیای دشیمن اییران وایرانیی را بیه زبیان        
آوردید کیه قبیل از شیما هیم سیاسیت میداران انگلییس        
وآمریکا را شما تکیرار کردیید وآنهیا هیم ازمیردم اییران       
طلب کار شدند که چرا بیا وجیود ایین همیه تحیریم کیه       

ردم است ولیی میردم بیه خیابانهیا نمیی      فشار آن روی م
آیند و آقای رجوی شما هم بیا طبیل آنهیا از ایین خلیق      
قهرمان طلب کار شیدید کیه چیرا اعتیراد نمیی کنیید       

خا  بر سرتان که اینقدر کینیه تیوز شیده ایید کیه بیه       . 
خلق قهرمان اییران هیر تیوهینی میی کنیید ، آن از روز      
و  کییارگر کییه از کییارگران زحمییتکش طلبکییار شییدید    

امییروز هییم بییه خییاطر نزدیییک شییدن بییه انتخابییات از   
وای بییر شییما کییه حییرف از   . مییردم طلبکییار هسییتید  

آزادی خلق می زنیید امیا در ذهین اسیارت آنهیا را میی       
وای بییر شییما کییه حییرف از آگییاهی مییردم مییی . طلبییید 

آگیاهی و رشید آنهیا گیام بیر میی         زنید و در عمل علیه
نی زنیدگی میی   وای بر شیما کیه بیا جهیل ونیادا     . دارید 

      .کنید و فکیر میی کنیید همیه مثیل شیما هسیتند        
 سعید
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اسدن ا  اتحادیاه اروشاا اخ ش شانهاد آل اانی و     

دمایاات کاماال اخ تااال  مااارت   کااوبلر و    

در یااافد  راه دلاای باارای    ساااخمان ملاال 

  مجایدی  ملر

 

 

 

 

 21فییییروردین  0ین اشییییتون، خییییانم کییییاتردفتییییر 
  ترجمه ایران اینترلینک

ب ان ااه نماینااده عااالی اتحادیااه اروشااا مااان   

کاتری  اشدون در رابطاه باا تصام   آل اانی و     

ش شنهاد تن ال دوینات و ده تا  اخ سااکن       

  کمب اشرف

نماینیده عیالی اتحادیییه اروپیا در امییور سیاسیت خییارجی     
بیانیییه ای بشییرح  و امنیییت و معاونییت اییین کمیسیییون 

مین از تصیمیم دولیت آلبیانی بیرای      ": زیر را صادر نمود
پییذیرش دویسییت و ده تیین از سییاکنین سییابق کمییپ    
اشییرف کییه اکنییون بصییورت موقییت بییه کمییپ حریییه   

مین ایین مسی له را    . منتقل شده انید اسیتقبال میی کینم    
از نزدییییک دنبیییال کیییرده ام و از فعالیتهیییای دفتیییر   

طییور خییا  نماینییده سییازمان ملییل متحیید در عییراق و ب
شییخص دبیرکییل سییازمان ملییل آقییای مییارتین کییوبلر   
بییرای بدسییت آوردن راه حلییی صییلح آمیییز و قابییل دوام 
در اییین مسیی له انسییانی بصییورت کامییل حمایییت مییی   

تنهیا راه حیل در ایین خصیو  انتقیال و اسیتقرار       . کنم
 . در خارج از عراق است

حمله نهم فوریه به کمیپ حرییه بیه همیه میا ییادآوری       
کرد که تمام تالشها بایید بیدون وقیت کشیی در جهیت      

تسییریع در پروسییه انتقییال بییه کشییورهای ثالییت تمرکییز 
 . یابند

بنییابراین میین از رهبییران مجاهییدین خلییق و سییاکنین   
کمپ میخواهم تیا بیا پاسیخ مثبیت بیه پیشینهاد دولیت        
آلبانی بصیورت کامیل بیا سیازمان ملیل همکیاری کننید        
و اییین شییامل شییروع مجییدد مصییاحبه هایشییان بییا      

نیییز ( بییا سییاکنین کمییپ)کمیسییاریای علییی پناهنییدگی 
میین میییدانم کییه اییین پاسییخ نهییایی بییه      . میگییردد
تی کییه سییاکنین کمییپ بییا آن روبییرو هسییتند   مشییکال

نیست ولی مطم ن هستم کیه ایین اولیین قیدم در ایین      
. راستا اسیت و بنیابراین شایسیته حماییت همگیان اسیت      
من هم نیین از نماینیدگان دولیت عیراق میخیواهم تیا       
حفاظییت و امنیییت سییاکنین کمپهییای اشییرف و حریییه را 
بر طبق توافق امضا شیده بیسیت و پینجم دسیامبر بیین      

 . این دولت و سازمان ملل را تضمین کند
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اعالم آماادتی آلماان بارای اساکان اعضاای      

 تروه تروریندی مجایدی  

 
  خبرگزاری ایرنا

 دولیت آلمیان آمیادگی خییود را بیرای پیذیرش و اسییکان     
تییین از اعضیییای گیییروه تروریسیییتی مجاهیییدین   011

 .اعالم کرد

بییر ( ایسیینا)بییه گییزارش خبرگییزاری دانشییجویان ایییران 
دفتییر نماینییدگی سییازمان ملییل در عییراق   اسییاس بیانیییه

ای از آن در اختییار اشیرف نییوز قیرار گرفیت،       که نسخه
مییارتین کییوپلر، رییییس نماینییدگی سییازمان ملییل در     

اش را بییرای  آمییادگی دولییت آلمییان رسییما: عییراق گفییت
تیین از اعضییای سییازمان مجاهییدین خلییق  011پییذیرش 

در ضییمن رونیید اسییکان اییین افییراد در خییارج از عییراق،  
 .اعالم کرده است

 

 

 

 

 

 

میین در اینجییا از سییاکنان کمییپ لیبرتییی : وی ادامییه داد
تیر   خیواهم تیا بیرای اتمیام هیر چیه سیریعتر و امین         می

رونیید اسییکان در خییارج از عییراق بییا کمیسییاریای عییالی  
 .امور پناهندگان سازمان ملل همکاری کنند

پیشیینهاد آلمییان مبنییی بییر پییذیرش : کییوپلر تاکییید کییرد
تین از اعضییای کمییپ لیبرتیی در خییا  خییود بعیید    011

 101از پیشنهاد مشابه دولیت آلبیانی مبنیی بیر پیذیرش      
مطییرح تیین از اعضییای اییین کمییپ در خییا  کشییورش 

 .شده است

میین از هییر دو کشییور بییه دلیییل ارائییه      : وی افییزود
هییای دائییم جهییت اسییکان سییاکنان اییین کمییپ   حییل راه

 .کنم تشکر می
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اعااالم آمااادتی مجایاادی  بااه آمریکااا باارای 

 تکرار سناریوی سوریه در عراق

  0121فروردین  02 - خبرگزاری فارس
 

هییا اعییالم  گییروه تروریسییتی مجاهییدین بییه آمریکییایی 
کییرده در صییورت حمایییت مییالی و معنییوی آنهییا حاضییر 

هییای تروریسییتی در  اسییت مشییابه سییناریویی کییه گییروه
کننیید را در  کشییور اجییرا میییسییوریه علیییه دولییت اییین 

  .عراق آالاز کند
بییه گییزارش خبرگییزاری فییارس بییه نقییل موسسییه       
راهبییردی دیییده بییان، سییرکردگان مجاهییدین از طریییق  

مییداران  مییزدوران آمریکییایی خییود کییه شییامل سیاسییت 
بگییییر آمریکیییایی از قبییییل جیییان  بازنشسییته و رشیییوه 

بولتون، میک کیین و مایکیل موکیسیی اسیت، بارهیا از       
هیای میالی    آمریکا درخواسیت کردنید کیه حماییت    دولت 

امیین سییازی  خییود و متحییدانش در منطقییه را بییرای نییا 
 .عراق در اختیار این گروه قرار دهد

هیا   انید کیه بیه واسیطه سیال      عوامل این گروه ادعا کرده
حضییور در عییراق و آشیینایی بییا اییین کشییور امکییان بییه  

هییا و جریانییات تنییدرو و تروریسییتی را    کییارگیری گییروه
گییذاری، اجییرای  تواننیید بییا اسییتفاده از بمییب رنید و مییی دا

هییای  انییدازی درگیییری  هییای انتحییاری و راه  عملیییات
ای فضیای ایین کشیور را مشیابه آن یه در       قومی و قبیله

 .گیرد نا آرام سازند حال حاضر در سوریه انجام می

ادعییای دوسییتی رالییم  اییا ت متحییده آمریکییا نیییز علییی 
بییا عییراق بییه دلیییل برقییراری یییک حکومییت شیییعی در 
اییین کشییور و هم نییین ارتباطییات دوسییتانه آنهییا بییا    
همسایه قدرتمند خیود یعنیی اییران، بیه دنبیال فرصیتی       
است تیا جرییان مردمیی و حیاکم بیر عیراق را بیه نفیع         

اییین رفتییار متنییاقح آمریکییا حتییی  . خییود تغییییر دهیید
آمریکیا ایین سیوال    باع  شیده کیه اصیحاب رسیانه در     

را مطییرح کننیید کییه چطییور دوسییت دوسییت آمریکییا،    
اشییاره بییه نسییبت دوسییتی  )دشییمن اییین کشییور اسییت 

 (.ایران با عراق

هییای ایییا ت متحییده در منطقییه     هم نییین سیاسییت 
نشان داده آمریکیا هرگیز خواسیتار ییک دولیت مسیتقل       
و مسییتحکم در عییراق نبییوده و حتییی در حییال حاضییر   

دهید کیه    بیه عیراق پیغیام میی    همراه با فشار بر سیوریه  
 .منتظر همان سناریو در عراق باشد

رالییم اصییرار مجاهییدین بییه منظییور اجییرای اییین     علییی
هییا وضییعیت اییین گییروه    پییروژه در عییراق، آمریکییایی 

تروریستی را از نظیر مییزان مقبولییت بیین ملیت عیراق       
و هم نییین میییزان توانییایی در حیید و انییدازه اییین ادعییا  

پیروژه نیاامن سیازی عیراق بیه      داننید و بیا سیپردن     نمی
 .اند این گروه مخالفت کرده

هییزار تییرور 11گییروه تروریسییتی مجاهییدین بییه واسییطه 
در عراق در طول سیالهای حضیور خیود در ایین کشیور      
مورد نفیرت و انزجیار شیدید ملیت ایین کشیور بیوده تیا         
حدی که میردم عیراق از اقیوام مختلیف بارهیا اخیراج و       

دولییت اییین کشییور  محاکمییه عوامییل اییین گییروه را از  
انیید و از سییوی دیگییر مجاهییدین پییس از  مطالبییه کییرده

سییرنگونی صییدام دیکتییاتور پیشییین اییین کشییور حییامی  
اصییلی خییود را از دسییت داده و در حییال حاضییر منتظییر  
فرمان دولت عراق بیرای اخیراج از ایین کشیور هسیتند،      
فرمییانی کییه بییه احتمییال قییوی باعیی  فروپاشییی کامییل 

 .این گروه خواهد شد
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باارای امااراج مجایاادی ، بااه اتحادیااه اروشااا 

 فشار وارد موای   کرد
 

  0121فروردین  01 -کانون هابیلیان 

: یییک عضییو ارشیید ائییتالف دولییت قییانون عییراق گفییت 
کشیور  دولت بیرای اخیراج سیازمان مجاهیدین خلیق از      

تالش هایی را با همکیاری سیازمان ملیل متحید انجیام      
می دهد و به اتحادییه اروپیا بیرای ییافتن مکیانی بیرای       

 .آن ها فشار وارد خواهد کرد

به گیزارش سیرویس بیین الملیل پایگیاه اطیالع رسیانی        
هابیلیییان فییااد الییدورکی نماینییده مجلییس عییراق در     
گفتگو بیا بخیش عربیی خبرگیزاری ریانووسیتی روسییه       

ایین گیروه بیه دلییل همکیاری      : ا اعالم این خبر گفیت ب
بییا دسییتگاه هییای رژیییم سییابق در سییرکوب انتفاضییه    

و ریختییه شییدن خییون    0220مییردم عییراق در سییال   
 .تعداد زیادی از مردم ، مقبولیتی در کشور ندارد

اهیالی منطقییه خیالص از توابییع اسییتان   : الیدورکی افییزود 
 دیییالی کییه تییا پیییش از اییین محییل اسییتقرار گییروه     
مجاهییدین بییود بارهییا از طریییق سییازمان هییای جامعییه  
میدنی، رهبیران عشییایری و شخصییت هیای مییذهبی از     
این گروه شیکایت کیرده انید و در فرصیت هیای متعیدد       

 .نیز برای اخراج آنها به دولت فشار وارد کرده اند

اییین عضییو ارشیید ائییتالف دولییت قییانون بییا اشییاره بییه   
وجییود توافقنامییه دوجانبییه میییان دولییت و سییازمان ملییل 
برای ایجاد مکیانی جدیید بیرای ایین گیروه در خیارج از       

شیکایت هیای میردم آن منیاطق، دولیت را      : عراق گفت
وادار بییه یییافتن راه حلییی بییرای مشییکل مجاهییدین بییا  

 .همکاری سازمان ملل کرد

براسییاس توافقنامییه مییذکور، :  نییین گفییتالییدورکی هم
گروه مجاهدین تا پاییان سیال جیاری بیه طیور کامیل و       

 .قطعی باید از عراق خارج شوند

نوری مالکی نخست وزییر عیراق نییز چنید روز قبیل بیا       
ت کید بر ضرورت اخیراج مجاهیدین از ایین کشیور آنهیا      
را یییک عامییل نگرانییی و نییاآرامی داخلییی و منطقییه ای  

 .ودتوصیف کرده ب
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ترفنااد رجااوی باارای جلااوت ری اخ اندنااا     

 !! یا یمه یا ی چ کس: اس ران
 

  0121فروردین  6 -قربانعلی حسین نژاد 
 

هییدف فرقییۀ رجییوی از اینهمییه اصییرار بییر نگهییداری    
 اسیرانش در عراق چیست؟

رهبران فرقۀ رجیوی میی کوشیند سیه هیزار و دویسیت       
تیین از بهتییرین فرزنییدان مییردم ایییران را تنهییا و تنهییا   
بییرای حفییظ خودشییان از دسییتگیری و محاکمییه بییه     
علیییت جناییییات و الارتهایشیییان در عیییراق بیییا دییییوار 
گوشییتی کییردن اییین افییراد پیرامییون خودشییان و بییه    

اخیییرا . نگهدارنیید کشییتن دادنشییان در خییا  عییراق   
رهبیییری فرقیییۀ رجیییوی پیشییینهاد خیرخواهانیییه و     

تیین از  101دواطلبانییۀ دولییت آلبییانی مبنییی بییر پییذیرش 
سییاکنان لیبرتییی را رد کییرده و در انجییام آن بییا وقاحییت 
و دجییالی و فریبکییاری کامییل کارشییکنی مییی کنیید چییرا 

میاه گذشیته    1که با طرح یا همیه ییا هیی  کیس طیی      
ا داده و اکنیون اعیالم رسیمی    که آلبانی ایین پیشینهاد ر  

شییده اسییت دولییت آلبییانی را در منگنییه گذاشییته و تییا   
 .کنون موجب شکست این پیشنهاد شده است

در اطالعییۀ فرقیۀ رجیوی در اییین میورد بیا عییوامفریبی      
و تعارفهییای خشییک و خییالی و حمییالت ناجوانمردانییه   
به آقیای میارتین کیوبلر نماینیدۀ دبییر کیل ملیل متحید         

مقاومییت ایییران ضییمن تشییکر »: در عییراق، آمییده اسییت
از دولیت آلبییانی و نخسیت وزیییر پریشیا بییه خیاطر اییین     

میارتین کیوبلر    ژست انساندوستانه، بیا هیر گونیه دخالیت    

کییه خییط سیاسییی رژیییم ایییران و مییالکی را پیییش مییی  
بییرد، در موضییوع بازاسییکان سییاکنان لیبرتییی کییه در     
حیطییه کمیسییاریای عییالی پناهنییدگان مییی باشیید قویییاً  
مخیالف اسیت و آن را علیییه امنییت و سیالمت سییاکنان     

تییا وقتییی سییاکنان در لیبرتییی در معییرد  ... مییی دانیید
قیال گیروه هیای کوچیک از     کشتار مجدد قرار دارنید، انت 

لیبرتییی بییه خییارج از عییراق تنهییا خطییر را در مییورد     
اکثریییت قریییب بییه اتفییاقی کییه در لیبرتییی بییاقی مییی   

. بنیابراین دو گزینییه وجییود دارد . ماننید اضییافه میی کنیید  
گزینییه اول انتقییال فییوری و موقییت همییه افییراد بییه     
ایییا ت متحییده آمریکییا یییا یییک کشییور اروپییایی تییا از  

ائم باز اسیکان شیوند و ییا بازگشیت همیه      آنجا به طور د
افییراد بییه اشییرف و ادامییه پروسییه انتقییال از اشییرف از   

هیر گونیه راه حیل بایید سیریع و      . جمله انتقال به آلبیانی 
 .«...شامل همه جمعیت باشد
( آن هیم فقیط بیه ییک کشیور     )شر  گذاشتن ییا همیه   

یییا هییی  کییس چیییزی جییز ترفنیید و بهانییه و سرپوشییی  
افیراد در جهینم عیراق نیسیت تیا      برای نگهداشتن ایین  

بییا کشییته شییدن هییر یییک از اییین افییراد در جنایتهییای  
تروریسیتی جنیگ میذهبی عییراق ییا فیوت افیراد بیمییار       
در نتیجییۀ جلییوگیری از انتقییال آنهییا بییه بیمارسییتانهای  

تیا کنیون در   )بغداد از ترس فرار و جداشیدن فیرد بیمیار    
 نفیر بیمیار   01این یک سال انتقیال بیه لیبرتیی نزدییک     

و مجروح در اشیرف و لیبرتیی از جملیه دو نفیر در چنید      
فریییاد بییر آوردنیید کییه  ( روز گذشییته فییوت کییرده انیید 

آخییر مگییر نمییی بینییید خییود  !!! جنایییت علیییه بشییریت 
مردم عراق را هیر روز بیه خیا  و خیون میی کشیند و       
این کشور سراسر مر  و ویرانیی شیده اسیت؟ چیرا بیه      

قتلگییاه  جییای تییالش و هزینییه بییرای انتقییال آنهییا بییه  
سابقشییان اشییرف و پناهنییده شمردنشییان در عییراق رو   
بییه دولتهییا و ادارات مهییاجرت آنهییا تییالش نمییی کنییید  
کییه آنهییا را بییه کشییورهای محییل پناهنییدگی و اقامییت  
سابقشییان منتقییل کننیید و حیید اقییل چییرا پیشیینهاد      
کشییورهایی را هییم کییه آنهییا را مییی پذیرنیید رد مییی    

 کنید؟
ی یعنیی قرییب بیه ییک     نفر از ساکنان لیبرتی  211تعداد 

سییوم آنهییا دارای مییدار  پناهنییدگی یییا اقامییت در      
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کشییورهای اروپییا و آمریکییا هسییتند کییه رهبییران فرقییۀ  
رجییوی مییی تواننیید بییا امکانییات مییالی و سیاسییی و      

وکیییل  1111از جملییه )حقییوقی و  بیگییری کییه دارنیید 
طبیق اعییالم خودشییان و بقییول خییود رجییوی بییه مییا در  

: بییودیم مییی گفییتنشسییتهایش کییه وقتییی در اشییرف  
بییه ( بییرای هییر تییک نفییر شییما سییه وکیییل گرفتییه ایییم

وزارتخانیییه هیییای خارجیییه و ادارات مهیییاجرت ایییین   
کشییورها فشییار وارد کننیید تییا آنهییا را بییه کشییورهای    
مربوطییه برگرداننیید ولییی آنهییا مطلقییا در اییین مییورد     
سیکوت اختییار کیرده انید و هیی  حرفیی از اینکیه ایین         

ی اییین کشییورها هسییتند تعییداد از افییراد دارای پناهنییدگ
نمی زنند و تنهیا وقتیی صیحبت از پناهنیده بیودن ایین       
افراد در این کشیورها بیه مییان میی آورنید کیه آنهیا در        
نتیجییۀ بیمییاری یییا جراحییت فییوت کننیید، آنوقییت اسییت 
که جنجیال بیه راه میی اندازنید کیه دولیت ییا سیفارت         
کشیور مربوطیه میی توانسیت او را بیه خیا  آن کشییور       

عالجه شود ییا دولیت عیراق میانع انتقیال      منتقل کند تا م
بییه !! )او بییه بیمارسییتان شیید یییا بییه او رسیییدگی نکییرد 

اطالعیه های سیازمان مجاهیدین در میورد افیراد فیوت      
کردۀ یک سیال اخییر از جملیه بردییا مسیتوفی و حمیید       

بایید اینجیا از رهبیران فرقیۀ رجیوی      (. ربیع مراجعه کنید
کشییورهای پرسیید شییما کیی قبییل از فییوت ایین افییراد،    

مربوطییه یییا سییفارتخانه هییای آن کشییورها در عییراق را  
از وضیعیت آنیان مطلییع کردیید و کییدام تیالش و فشییار     
 بیییی و کنفرانسیییها و سیییخنرانیهای پیییولی را بیییرای 
انتقال افراد بیمیار و زخمیی بیه کشیورهای ثالی  بیویژه       
آنهییا کییه مییدار  پناهنییدگی و اقامییت در آن کشییورها  

لییت سیاسیی و مطبوعیاتی و    دارند بیه جیای تبلیی  و فعا   
حقیییوقی و پارلمیییانی گسیییترده و پیییر هزینیییه بیییرای  
نگهییداری هییر چییه بیشییتر آنییان در عییراق، بییه عمییل   
آوردییید؟  زم بییه یییادآوری اسییت کییه حتییی برخییی     
کشییورها ماننیید فنالنیید تعییدادی از افییراد لیبرتییی بییویژه 
مجییروحین و بیمییاران را پذیرفتییه بودنیید ولییی چنانکییه   

گوینید بیه دسیتور رجیوی افیراد      جداشدگان جدیید میی   
میییذکور آن را رد کردنییید و در نتیجیییه آن کشیییورها    

 .اعالم آمادگیشان را پس گرفتند

من یک میاه پییش در عیراق بیا جیدا شیدگان دیگیر از        
سازمان کیه از لیبرتیی بییرون آمیده بیودم وقتیی ماننید        

مصیییاحبه بیییه محیییل دیگیییر افیییراد لیبرتیییی بیییرای  
کمیسییاریای عییالی پناهنییدگان ملییل متحیید در عییراق    
رفییتم خییانم افغییانی کارمنیید کمیسییاریا کییه بییا میین     
مصییاحبه مییی کییرد گفییت اآلن خییط سییازمان عییود   
شده و اکثر افیراد کیه بیرای مصیاحبه از داخیل لیبرتیی       
می آیند میی گوینید میا نمیی خیواهیم بیه هیی  کشیور         

لیذا میا چگونیه از     دیگری برویم و در عراق میی میانیم،  
کشییورها بخییواهیم بییه اییین افییراد کییه خودشییان نمییی  

 خواهند بروند پناهندگی بدهند؟
رجوی وقتیی طیی پییامی کیه سیال گذشیته بیه میا در         
اشیرف داد و در آن در مییان بهیت و حییرت همیه مییان      
ناشییی از شییعارهای قبلییی اش مبنییی بییر مییرز سییر     
: بییودن اشییرف انتقییال بییه لیبرتییی را پییذیرفت گفییت    

شییرف پییرت و دور از چشییم جهانیییان اسییت اگییر بییه   ا
لیبرتی برویم نمی توانند بیه میا حملیه کننید چیون زییر       
دید رسیانه هیا و سیفارتخانه هیا و سیازمان ملیل بیویژه        
سییفارت آمریکییا کییه در نزدیکییی آن قییرار دارد مییی     

حا  آمیده بیا هیر حادثیه ای خواسیتار بازگردانیدن       . باشد
ر در همیین اشیرف   قربانیانش به اشیرف میی شیود انگیا    

نبیود کیه سیال گذشییته و دو سیال قبیل از آن مجموعییا      
نفییر از اسییرای فرقییه کشییته و صییدها تیین   11نزدیییک 

 .دیگر زخمی و برای همیشه معلول شدند
حیال باییید دیید چییرا رهبییری سیازمان مجاهییدین خلییق    
حیید اقییل بییا اسییتفاده از حادثییۀ نییاگوار و خییونین حملییۀ  

ذشیییته از تروریسیییتی بیییه کمیییپ لیبرتیییی در میییاه گ 
فراخوانییدن جامعییۀ جهییانی بییه اسییکان و پنییاه دادن     
سیییاکنان لیبرتییییی در کشورهایشییییان بییییه عنییییوان  
پناهنییدگان بییرای تضییمین امنیییت و سییالمتی آنییان     
طفره می رود؟ و چیرا زنیدگی ایین افیراد بیرایش مهیم       
نیسییت؟ زیییرا رهبییران فرقییۀ رجییوی از فروپاشییی و از   
 هییم گسیییختن تشکیالتشییان و دسییتگیری آنییان در    
صورت انتقال اسرایشیان بیه خارجیه و رسییدن آنیان بیه       
جهییان آزاد و در نتیجییه پراکنییده شییدن نیروهایشییان و   
حفاظشان و فیروریختن دییوار انسیانی پیرامونشیان بسیا      

 !.بسا بیمنا  است، و علت همین است و   الیر
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فرقاه  )تغ  ر شارای  بارای مجایادی  ملار     

  (رجوی
 نیما میهن دوست

 اخبییار در ناگهییان گذشییته سییال روزهییای آخییرین در
 قسیمت  کوهسیتانی  منیاطق  تیر   و بیس  آتش موضوع
     و مسییلح افییراد توسییط ترکیییه نشییین کییرد

 را ترکیییه دولییت و اوجییا ن عبییداک توافقییات براسییاس
 ذهینم  بیه  بابیت  ایین  از کیه  اسیتنباطی  اولیین  . شنیدیم
 علیییه مسییلحانه هییای جریییان ریعسیی گییذار رسییید

 اگییر .بییود منطقییه و جهییان در مرکییزی هییای حکومییت
 اکنییون هییم کییه فلسییطینی گروههییای باشیید یادمییان
 ارتییش بعییدا و دهنیید مییی تشییکیل را فلسییطین دولییت

 جییزو ، اسیپانیا  در اتیا  گیروه  سیپس  و ایرلنید  آزادییبخش 
 مییورد مشییی تغییییر بییا انطبییاق در کییه بودنیید جریانییاتی
 ملییل سیازمان  الخصییو  علیی  و انیجهیی جامعیه  پسیند 
 بیانیییه بیییان بییا و برگزیییده را اصییولی اقییدامات متحیید
 اقیییدامات و خشیییونت خاتمیییه بیییر سیاسیییی هیییای

 کییه حالیسییت در اینهییا همیه  .نمودنیید تاکییید تروریسیتی 
 نظییامی الیییر افییراد آنییان نظییامی اقییدامات در مشخصییا

 جنییبش اییین حییال .شییدند مییی مجییروح و کشییته نیییز
 سیاسیی  نتیجیه  ایین  بیه  زمیانی  هترکیی  در مسلح کردی
 علیی  طیرفین  از انسیان  هیزار  دههیا  بیر  بیال   که رسیده

 امییاکن و خیابانهییا در ای ترکیییه شییهروندان الخصییو 
 حاصییله انفجییارات اثییر بییر عمییومی خییدمات و دولتییی

 عمیییوم اذهیییان در     و تصیییویر .انییید جانباختیییه
 بمییب و خرابکییار عناصییری بییا متییرادف ترکیییه مییردم
 بییه کییه هسییت شییهرها هییای خیابییان و کوچییه گییذاردر

 نییز  عیراق  بیا  میرزی  منیاطق  در دولتیی  سربازان کشتن
 ایین  گفیت  میتیوان  جیرات  بیه  شیاید  .کننید  می مبادرت
 شییهر بییه     و نیروهییای انتقییال و بییس آتییش
 هییای روزنییه آخییرین شییدن بسییته ، عییراق در قنییدیل
 سیاسیی  نتیای   حصیول  بیرای  مسیلحانه  مشیی  بیه  امید
 میی  طیو نی  زمیان  نییز  کنیون ا کیه  حرکتهیایی  . باشید 

 بییییرای را خشییییونت از دوری و پرهیییییز تییییا طلبیییید
 دیییدبان هییای نهییاد و خودشییان کشییور افکییارعمومی

 .کنند ثابت متحد ملل
 بیه  توجیه  نمایانید  میی  مهمتیر  مییان  ایین  در آن ه ولی

 در کیه  هسیت  رجیوی  تروریسیتی  گیروه  هیای  سیماجت 
 را اییران  میردم  از نفیر  هیزار  دههیا  بر بال  اخیر دهه سه

 از گییروه ایییدئولوژی ماهیییت تغییییر سییبب بییه و کشییته
 ای فرقیییه بسیییترفکری شیییدن فیییراهم و 0161 سیییال

 در ضدانسییییانی هییییای رذالییییت و جنایتهییییا باعیییی 
 ضیمن  .اسیت  شیده  تشیکیالت  افیراد  مغیزی  شستشیوی 
 اعتییراد هییر سییرکوب و نمییودن زنییدانی از اینکییه
 اسیت  ننمیوده  مضیایقه  نییز  خیود  تشکیالت در برخاسته

 اسیاس  بیر  را اش تشیکیالت  داخیل  در دمعتیر  عضو .
 فییرد پییای آنکییه از قبییل و انتقییادی و هرسییوال اظهییار
 ) ترانزیییت و اشییرف هییای کمییپ خییارج بییه مزبییور
 و میتهم  شیدن  رژیمیی  و اطالعیاتی  بیه  برسید  ( لیبرتی
 و جسییمی ی هییا شییکنجه و هییا اذیییت انییواع مییورد
 ایین  پیذیری  اثیر  و تبعیات  حیال  .اسیت  داده قرار روحی
   و موضیوع  از شیده  رانیده  جیا  همیه  از رمنفو جریان
 بود؟ خواهد چه  

 شییرایط بییه رجییوی مسییعود کییه گفییت میتییوان مسییلما
 گروههییای  نمییودن سییالح خلییع  در سیاسییی جدییید

 حقییوق رعایییت بییه آنییان تمکییین و طلییب خشییونت
 .میباشید  واقیف  بخیوبی  زمیانی  برهیه  ایین  در شهروندی
 مجاهیییدین گیییروه با جبیییار 1111 سیییال در حیییداقل
 مهیم  آن یه  ولیی  .انید  شیده  سیالح  خلیع  ایین  به مجبور
 پرهییز  ای بیانییه  انتشیار  بیا  تیاکنون  رجیوی  گیروه  است
 اعییالم را طلبانییه خشییونت اقییدامات از خییود دوری و

 آزادی ضیید سیییمای در گییاهی چنیید از هییر و ننمییوده
 مقییاطع تصییاویر گذاشییتن بنمییایش بییا خییود بییه وابسییته
 صییدام حکومییت دوران بییه مربییو  و گذشییته زمییانی
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 اش نداشیته  کیذایی  اقتیدار  بیه  دارد آن بیر  سیعی  سینح
 و تمکییین کییه اسییت مشییخص حییال هییر در . !!ببالیید
 اهییداف بییا ترکیییه کشییور و جهییانی خواسییته بییه    

 کردسییتان اقلیییم آتییی منییافع هم ییون بزرگییی سیاسییی
 شییدن فعییال بییا و سییوریه کشییور کردهییای یییا و عییراق
 جدیید  هیای  سیازی  فتنیه  جهیت  امریکیا  پنهان دستهای

 ارتبییا  در هسییت هرچییه ولییی باشیید مییوازی منطقیه  در
 تیاثیرات  نییز  مجاهیدین  گیروه  وسیاسیی  ضعیف بقای با
 هییای تییوجهی بییی .داشییت خواهیید را خییود زوال بییه رو

 دروالییین هیای  سیازی  فضیا  بیه  جهیانی  جامعیه  اساسیی 
 اییین گییذاری صییحه بیییش از بیییش درعییراق مجاهییدین

 در را رجیوی  میریم  و مسیعود  کیه  باشید  میتوانید  مطالب
 بیشییتر هییای هزینییه و چییالش بییه آینییده زمانهییای
 . خواند خواهد فرا سیاسی

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خن سد ز و فرقه  اعضای خن جدا شده ی مجایدی  تجارب تلخ و تزند مود در مناس ات

 ترایانه تشک الت رجوی را برای افکارعمومی تشریح کردند
 

   فرقااااه مجایاااادی  

باینت باا اندشاار    می

ب ان اااه ای اقااادامات 

مشاااونت  ل اناااه را 

محکااوم کاارده و بااه  

رایکاریاااااااااااای 

دموکرات اااک شای ناااد 

 . باشند
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تااروه مجایاادی  در واشاانگد  دفداار افددااا   

 کند می

 
  0121فروردین  11 - خبرگزاری فارس

گییروه مجاهییدین کییه وزارت خارجییه آمریکییا چنییدی    
هیای تروریسیتی خیارج     پیش آن را از فهرسیت سیازمان  

کرده اعیالم کیرد قصید دارد در واشینگتن دفتیر افتتیاح       
 .کند

گییزاری فییارس، گییروه مجاهییدین کییه بییه گییزارش خبر 
هیای تروریسیتی وزارت    چندی پییش از لیسیت سیازمان   

آمریکییا خییارج شیید بییه دنبییال دایییر کییردن دفتییر در     
 .واشنگتن است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0210کییه در سییال « شییورای ملییی مقاومییت ایرانیییان»
مجاهییدین ، سییر دسیته گییروه  «مسییعود رجیوی »توسیط  
گییذاری شیید اعییالم کییرد قصیید دارد در راسییتای    پایییه

افییزایش مقاومییت »تالشییهای اییین شییورا بییرای آن ییه  
خوانییده اسییت « ایرانیییان در داخییل و خییارج از کشییور  

 .دفتر خود در واشنگتن را افتتاح کند

 1111وزارت خارجییه آمریکییا پیییش از اییین در سییال     

ایین    هدفتر این شورا در واشینگتن را بیه ایین دلییل کی     
های اصیلی سیازمان مجاهیدین بیود ی کیه        شورا از گروه

هییای تروریسییتی آمریکییا قییرار     در فهرسییت سییازمان 
 .داشت ی را تعطیل کرد

هیییالری کلینتییون، وزیرخارجییه سییابق آمریکییا در مییاه   
سییپتامبر سییال گذشییته گییروه تروریسییتی مجاهییدین را  

 .های تروریستی حذف کرد از فهرست سازمان
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کمپاا   نجااات جااان عل رضااا م رباااقری اخ   

 مروجی کمب ل  رتی در عراق

 سید علی رضا:نام 

 میرباقری: نام خانوادگی 

 0262 :تاریخ تولد

 تهران: محل تولد 

 0211: تاریخ ورور به سازمان 

اکنییون در خروجییی کمییپ خروجییی لیبرتییی عییراق مییی 
باشیید محلییی کییه افییراد خواهییان جییدا شییدن ازسییازمان 

 هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان یک نییروی بزرگیی روی آن گذاشیته تیا خیارج      
 نشود وبشدت تحت نظر سازمان است

تا حا  سازمان نگذاشیته اسیت کیه بیا یونیامی صیحبت       
کنیید، ازهمییه سییازمانهای حقییوق بشییری درخواسییت     
داریییم کییه بییه سییازمان مجاهییدین فرقییه رجییوی فشییار 

ازآقیییای کیییوبلر .بیاورنییید تیییا علیرضیییا را آزاد کنییید  
وکمیسییاریا عییالی پناهنییدگان خییواهش ودرخواسییت     
داریییم کییه پروسییه صییحبت بییا علیرضییا میربییاقری را    

میا اعیالم خطیر میی کنییم      .هرچه زودتر وجلو بیاندازنید  
 که جان علیرضا میرباقری درمعرد خطراست
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کنداار   مجایاادی  بااه دن ااا  دفاا  قاادرت و

  اعضا یندند

  0121فروردین  01 -کانون هابیلیان 

یییک تحلیلگییر سیاسییی در رابطییه بییا حضییور مییریم     
آنهییا : رجییوی در جمییع سیاسییتمداران اروپییایی گفییت   

کیییامالً از ماهییییت ایییین فرقیییه آگیییاه هسیییتند ولیییی 
خواهنیید از آنهییا بییرای ایجییاد آشییوب در ایییران      مییی

 .استفاده کنند

پور در گفتگیو بیا خبرنگیار هابیلییان ابیراز کیرد        ثریا سپه
هیای سیازمان    که تنها آمریکیا نیسیت کیه گرفتیار  بیی     

مجاهیییدین اسیییت بلکیییه بسییییاری از سیاسیییتمداران   
رتبییه و اعضییای پارلمییان اروپییا هییم تحییت تیی ثیر   عییالی
انید کیه در حیال     سیرائیل قیرار گرفتیه   های طرفدار ا  بی

 .کنند حاضر از مجاهدین حمایت می

اییین مقامییات نسییبت بییه  : اییین محقییق مسییتقل گفییت 
فرقه مجاهیدین خلیق کیاماًل آگیاه هسیتند ولیی از ایین        

 .ها به دنبال یک هدف هستند حمایت

آنهییا مییی خواهنیید کییه دولییت ایییران را     : وی افییزود
هیا بیرای    وریسیت بترسانند و از این گیروه مثیل سیایر تر   

هیای پیرچم دروالیین     ایجاد آشیوب در اییران و عملییات   
 .کنند استفاده می

اراده انیدکی بییرای  : پیور در ادامییه خاطرنشیان کییرد   سیپه 
 .مقابله با این گروه وجود دارد

وی هم نییییین گفییییت کییییه در مقییییا ت خییییود و  
هیای تلویزییونی مثیل     شیبکه هایی که با برخیی   مصاحبه

راشاتودی داشته به نیوعی موضیوع صیحبت را بیه ایین      
 .گروه کشانده و راجع به آنها صحبت کرده است

کارشیییناس ارشییید دیپلماسیییی عمیییومی از دانشیییگاه   
کالیفرنییییای جنیییوبی در پاسیییخ بیییه سیییوال خبرنگیییار 

 101هابیلیییان دربییاره پیشیینهاد پناهنییدگی آلبییانی بییه    
آلبیانی تحیت کنتیرل    : گفیت  تن از اعضیای ایین گیروه   

آمریکیا در طیی ییک دهیه گذشیته بیرای       .آمریکا اسیت 
هیا   بازسازی این کشور و کمیک بیه اقتصیاد آن میلییون    

 .د ر پرداخته است

هیا بیا خیود تعهیداتی را      بی شک ایین کمیک  : وی افزود
آورنید کییه یکیی از آنهییا همیین بییود کیه آمریکییا از      میی 

 .خود بپذیرد آلبانی خواست که این افراد را در کشور

وی هم نییین دربییاره واکیینش سییازمان مجاهییدین بییه   
پیشنهاد آلبانی اشیاره کیرد و تصیریح کیرد کیه سیازمان       
مجاهییدین بییرای حفییظ قییدرت و نفییوذ خییود بییر اعضییا  

کند که اعضیای خیود را در قالیب ییک گیروه       تالش می
 .نگه دارد
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