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 خانواده در فرقه رجوی

 طرح چند سوال:

  چرا در ایران خانواده های عنصر پیشتاز آنگونه که آقا و خانم رجوی بدرستی در بوق

 دارند؟ هستند اون مدعی که حرکتی و زوج همین گلوی  کرنا کرده اند، دست در

  چرا خانواده های مجاهدین بعنوان نمایندگان خلق دست در گلوی رجوی دارند؟ چه

 .خانواده هائیکه که از داخل میآیند چه آنها که از خارج میآیند
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 درتمامی جنبشهای مردمی انجایگاه خانواده پیشتاز 

 در ایران و در جهان مبارزه انخانواده پیشتاز

گفتارها و نوشته های قبلی اشاره شد که خانواده ها بعنوان نماینده خلقهای تحت ستم شاخص حقانیت و میزان  در

پایه اجتماعی و مردمی و ترازوی سنجنش مشروعیت و صحت سیاستهای یک جنبش است. این امر در تمامی 

 .کشورهاییکه جنبشهای مشروع و مردمی جریان داشته است صادق است

 در ایران

در ایران با وجود اینکه شاه با همه توانش و همه پشتیبانی که از آمریکا و غرب میگرفت علیرغم اینکه توانست 

جنبش مسلحانه را با پیشتازی عناصری مانند حنیف نژاد ها و رضایی ها و جزنی ها و...سرکوب کند، همان چیزی که 

جنبش در پایه اجتماعی او در خانواده هایی مانند خانواده در همه جای دنیا در این مقطع از تاریخ اتفاق افتاد اما 

رضایی ها، احمد زاده ها، جزنی ها سمبلیزه شد و ادامه یافت و دیدیم که این خانواده ها تا سطح خود این پیشتازان 

 .جنبش باال آمدند و محبوبیت پیدا کردند

 سی از قبل خودم من نیز خارجه در. است کارآش و  محبوبیت خانواده رضایی در بعد از انقالب برای همه روشن

-200به  کنندگان شرکت حداکثر میکردم، برگزار اروپا یا و لندن در تظاهرات و سخنرانی جلسات بسیار خرداد

نفر بالغ میشد. اما یکبار که پدر رضایی ها در لندن بود و من در دانشگاه اقتصاد لندن یک جلسه سخنرانی با 300

نفر که در تاریخ جنبش دانشجویی آنزمان بیسابقه بود 3000حضور مرحوم حاج خلیل رضایی گذاشتم، بیش از 

 .شرکت کردند. که حتی راهروها نیز پر شده بود

 .ای آمریکای التیندر جنبشه

میالدی  70الی  50میدانیم که در کشورهای آمریکای التین یکی از خشنترین دیکتاتوریهای نظامی در دهه های 

 .حاکم بودند و جنبشهای مردمی گسترده ای نیز در انها جریان داشت

شدند. ولی با وجود اینکه عناصر مانند کوبا، شیلی، آرژانتین، بولیوی، اوروگوئه و... که در آن سالها عمدتا سرکوب 

 طوری  پیشتاز ضربه خوردند، ولی این جنبشها در پایه اجتماعی خودشون در قالب خانواده های مبارز ادامه یافتند.

 .شد منتشر.. و اکسفورد انتشارات همچون معتبر بسیار مراکز توسط جنبشها این مورد در کتابها که
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تشکلهای مردمی خانواده ها حکایت میکرد مانند جنبش خانواده های اعدامیها، جنبش که با لیستی باال بلند از 

خانواده های زندانیان، جنبش خانواد ه مفقودین، ...آنهائیکه در آن زمان خارج از ایران بودند و بیشتر میتوانستند با 

نواده ها نبودند. و فی الواقع این جنبشها آشنا بشوند خوب یادشون هست که دیکتاتوریها ی نظامی حریف این خا

 .ولوه ای براه انداخته بودند

نوشت و در آن به  "70جنبش همبستگی ایاالت متحده با شیلی دردهه "خانم مارگارت پاور در کتابی تحت عنوان 

یتن چپ در آمریکا و حمایت از جنبش های آمریکای ال گسترگی جنبش اجتماعی ای که ایجاد شده بود، تاثیر آن بر جنبش

 .پرداخت

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2015/12/%D8%AC%D9%84%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86.png
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2015/12/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-1-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86.png
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2015/12/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-2-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86.png
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از جمله بطور گسترده در اروپا که ما خود از نزدیک شاهد بودیم و و در قالب جنبشهای دانشجویی دانشگاهها از 

آنها حمایت وسیعی میشد و ما نیز حمایت میکردیم. من در دانشگاه خودمون رئیس انجمن دانشجویان ایرانی بودم 

نیز بودم و شاهد بودم که چه میزان حمایت از این جنبیها میشود و و عضو اتحادیه دانشجویان سراسری انگلستان 

نقش خانواده ها در ان نقش جلیدی بود. من در آنزمان در انگستان با نماینده عمده این گروههای مبارز آمریکای 

یا   MIR الیتن که توانسته بودند از اعدام و زندان و شکنجه فرار کنند در تماس بودم مانند جنبش معروف میر

 .و بسیاری دیگر "جنبش چپ انقالبی"همون 

 کارکرد جنبشهای خانواده ها چیست؟

جنبش خانواده ها بعنوان نماینده خلقی که پیشتازانش سرکوب واعدام شده بودند، سالیان در مقابل زندانها، در 

تهایی را از جنبش و مقاومت مقابل مراجع دولتی، و هرکجا که میتوانستند. حتی در خارجه نیز بطور گسترده ای حمای

مردمی کشورشون برانگیختند. برای مثال، گذشته از همکاریهایی که مسعود رجوی با ساواک شاه کرده، خانواده 

مسعود رجوی در قالب فعالیتهای خانواده ها توسط دکتر کاظم رجوی بعنوان برادر مسعود رجوی در سوئیس 

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2015/12/%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7.png
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 مدعی شیادانه ورد، جلو اعدام اورا بگیرد. در صورتیکه مسعود رجوی توانست در نهایت با فشارهایی که به شاه آ

 !دارند( موهوم) خلق فقط و ندارند خانواده که اند گفته پیش سال 45 از مجاهدین که است

وخانواده ها بدین ترتیب دست در گلوی حاکمیت های دیکتاتوری نظامی دست نشانده خودشون در کشورشون 

 .در حمایت از این خانواده ها در واقع از مقاومت مردم آن کشور حمایت میکردندداشتند. و تمام دنیا 

آنقدر این جنبش ها بعد از سرکوب در پایه اجتماعی قوی بود که بسیاری جنبشها را نیز در خود آمریکا که حامی و 

 .مصبب همه این جنایات توسط دیکتاتوریهای نظامی درآمریکای التین بود، دامن زد

این است که همه جا کوبا نبود که عده کمی پیشتاز بتوانند عمده کار را انجام دهند. شرایط بسیار خاصی  واقعیت

میطلبد که جای دیگری شاهد نبودیم. دیدیم که حتی چه گوارا در تست همان تجربه در بولیوی در جا شکست 

  .مردمی بازی میکنددرصدی در ادامه جنبش 99بنابرای حقانیت جنبش نقش  .خود و خودش شهید شد

ضمن اینکه باید توجه داشت که هیچ جنبشی مانند ایران فرصتی دو سال و نیمه بنام فاز سیاسی که ما داشتیم و 

دولتی که اجازه بدهد چنین گسترشی پیدا کنی وجود نداشته، یعنی مردم برای دو سه سال بطور گسترده شما را 

ته باشی حتما بدنبالت میآیند. همانگونه که در همه جنبشهای دیگر تجربه کرده اند. اگر بحق باشی و ریشه داش

 .شاهد بوده ایم

در فوق بصورت بسیار خالصه و تیتر وار به نقش خانواده ها در جنبشهای انقالبی و مردمی در ایران و دیگر کشورها 

 که ی از آنرا منعکس کند. اشاره کردم. که فی الواقع همانگونه که گفتم بسیاری کتب نوشته شده تا بتواند بخش

 .ست خانواده کلیدی نقش بیانگر

چرا در ایران خانواده های عناصر پیشتاز آنگونه که آقا و خانم رجوی بدرستی در بوق کرنا کرده اند، بجای دست 

 دارند؟ هستند اون مدعی که حرکتی و زوج همین گلوی  در گلوی رژیم داشتن، دست در

نماینده خلقی دست در گلوی رجوی دارند؟ و همانگونه که ر جوی میگوید، چه خانواده چرا خانواده ها بعنوان 

 .هائیکه که از داخل میآیند چه آنها که از خارج میآیند

در پاسخ، در یک جمله میخواهم جایگاه اجتماعی، حقانیت سیاستی و پایه مردمی، مشروعیت جنبشی بنام مجاهدین 

 .بیان کنم و از دریچه خانواده ها از زبان مسعود رجوی در قالب را
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خانواده اجتماعی، "سال پیش این بوده،  45حرف ما از  :آقای رجوی جنبش مدعی خودش را اینطور بیان میکنه

 ."سیاسی و تاریخی و آرمانی هر مجاهد خلق، خلق است و بس

 

، سپس دقیقتر بیان میکند  حتی به این هم برای شیر فهم کردنش به مجاهدین در لیبرتی و اشرف بسنده نکرده

خانواده حقیقی هر مجاهد خلق و هر آن کس که میخواهد مجاهد بماند و مجاهد بمیرد یا در ارتش  "ومینویسد: 

 ".آزادی و جبهه مقاومت است یا در خاوران و قطعه مراوید است و بس

 .شدت هزیان گویی را میبینید

ر میشه بگه ما خانواده نداریم )در صورتیکه خودش توسط کاطم اوال: آنقدر فشار بر گلوی رجوی باالست که مجبو

رجوی برادرش نجات یافته است( و برای اینکه ایز گم کنه، دست بدامن خلق میشه. انگار این خانواده که از آن 

 .حرف میزنه از مریخ میآیند و ایشان دست بدامن مقوله موهومی بنام خلق میشه که در زمین موجود است

از برای کم نیاوردن در مقابل مقوله خانواده ها و عدم اعتراف به بی پایگی خودش در میان خانواده های ثانیا: ب

 .کنه دفن مروارید قطعه و  خاوران قبرستان در خودش مجاهدین مجبورمیشه آنها را بدست 

جنبش ادعایی خودش، عدم  ثانیا: بخوبی در این بیان بسیار تلخ و درد ناک اما منطبق با واقعیت، به عمق بی پایگی

 .مشروعیت اون، و تنفر توده های مردم از رجوی پی برد

 نظر لنین

 و تروریسم تفاوت جهت تفکیک مبارزه اصولی و برجسته کردن  

 :ویدمیگ جنبشیها مشروعیت یاهمان انقالبی، مسلحانه مبارزه

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2015/12/%D8%A7%D8%B2-45-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85.png
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 صحت به خویش شخصی باتجربه  بدون آنکه انبوه ترین تودهها صحت استراتژی و تاکتیک سیاسی این پیشاهنگ

بدون وجود این شرایط برقراری انضباط در یک حزب انقالبی که واقعا بتواند نقش حزب  .کنند حاصل یقین آن

 بدون طبقه پیشتاز را ایفا کند قادر به سرنگونی بورژوازی و دگرگونی سراسر جامعه بشود، تحقق پذیر نخواهد بود. 

 .آمد درخواهد کار از اطوار و ادا و پردازی جمله پوچ،  تالش حتما انضباط ایجاد برای تالش شرایط این وجود

 .توجه کنید 1358آذر  10البته نباید فکر کنید رجوی اینها را نمیداند خیر به کلیشه زیر از نشریه مجاهد شماره 

 

این زمانی است که ایشان هنوز رسالتش برای رهبری مسلمین تمامی کهکشانها به ایشان وحی نشده بود. نمیدانیم 

 .ی چگونه تقسیم خواهند کردجهان را با ابوبکرالبغداد

اما واقعیت این است که وقتی شما در قطع از )وسیعترین اقشارمردم( جامعه دست به اسلحه میبری ترور میکنی، 

بمب گذاری میکنی و کشت و کشتار راه میاندازی میشوی همانکه در سازمان در بعد از سی خرداد شاهد بودیم و 

ت بسیار باال طی یکی دو سال بعد از شروع بود. میشود همان که لینن نیز همین هم علت اصلی نابودی آن با سرع

 .گفته

یا اگر بعد از پرواز تاریخساز و آمدن به جوار خاک میهن توسط صدام ارتش آزادیبخش راه میاندازی و در مرزها 

تاکتیک سیاسی  نیروهای تک افتاده را شکار میکنی و رژه نظامی راه میاندازی و ازآن سرمست میشوی، با یک

دود میشوی میروی هوا، همانگونه که وقتی ابوبکر البغدادی همقطار رجوی با حمایت عربستان و  "قبول آتش بس"

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2015/12/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.png
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قطرو... عمده عراق و سوریه را تصرف میکند، اما وقتی که حامیان و اربابان کنار میروند عالمی علیه شان و علیه 

کن شدن چنین نیروهای جهنمی میشوند. و شاهدیم که دارند جنایات شان موضع میگیرند و خواستار ریشه 

 .تروریسم افسارگسیخته اش را جمع میکنند

دست به سالح بردن و خشونتی که در داعش و القائده، در بوکوحرام، ... شاهدیم نامش مبارزه و جنبش مردمی 

 .نیست بلکه تروریسم افسار گسیخته است

ایشان دارم و تقریبا در همه زمینه ها ایشان را نه یکبار که صدها بار تجربه کرده آقای رجوی با شناختی که من از 

ام و میدانم که همه مردم ایران و سیاسیونی که بنوعی با ایشان متاسفانه مجبور شده اند کار کنند همین تجربه و 

 یاد او از میتوان که است ناصریع پرنسیپترین بی از یکی  شناخت را دارند و به آن اذعان میکنند. آن اینکه ایشان

کرد. البته بجز جیره خوارانش در شورا و یا کسانیکه بعنوان کرایه ای معروف شده اند و مصلحت مزدشون ایجاب 

 .میکنه که چیزی غیر از تجربه شان از ایشان را منعکس کنند

 .معنای خانواده برای رجوی از ابتدا و ریشه مسئله

وی از روز ازل هیچ ارزشی نداشته اند، آنها تنها یک ابزاری بودند برای رسیدن او به خانواده ها برای مسعود رج

 .اهدافش چه آنجایی که از خانواده ها خوب گفته چه آنجایی که بد گفته و بد کرده است
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 1361اسفند  142نشریه شماره 

 .ریشه همه اینها در مالیخولیای رهبری و امامت طلبی، پیامبر دیدن خودش است

آقای رجوی رهبر یک جنبش مردمی نبوده و نیست که نیاز به پایه اجتماعی داشته باشه. ایشان همچون ابوبکر 

البغدادی، بن الدن ، پل پوت... پیامبری است که جهت انداختن طرحی نو همه جامعه تحت حاکمیتش اگر بدنبال او 

فه امر مسلمین جهان است، و فقط به خدا)یی که نروند باید نابود شوند. ایشان از نظر خودش و مریم رجوی خلی

 هیچ مطلق بطور( میکنم عرض تحقیقا بلکه ندارد( قرار است پاسخگو باشد. آقای رجوی )اینرا نه بلحاظ تحلیلی

 اگر و کند دیکته جامعه به باید که اوست این. نیست قائل خانواده خلق، ملت، اهاد جامعه، برای جایگاهی و ارزش

 .شود نیست به سر باید که است جامعه این اون یانگ جیم ابوبکرالبغدادی، پوت، پل همانند نکرد اجرا

 .یعنی شاخص حقانیت همانگونه که لنین و تاریخ مبارزات میگوید توده مردم نیستند بلکه شاخص خود رجوی است

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2015/12/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7.png
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سرنگون کنند، کسی  یعنی اگر ایشان یک شب از خواب بیدار شد و گفت همه سالح بدست بگیرند و حاکمیت را

 نباید سوال کند چرا؟

اگر یکشب از خواب بیدار شد گفت علی زرکش محکوم به اعدام است نباید کسی سوال کند، پس انقالب 

 ایدئولژیکی که علی زرکش اختراع کرده را چه کار کنیم؟

 اگر گفت امسال رژیم سرنگون میشود، کسی نباید بعد از سی سال سوال کند که پس چه شد؟

اگر اعالم میکند که امسال خاتمی انتخاب نمیشود، بلکه او را ترور میکنند، اگر ترور نشد و انتخاب شد نباید کسی 

 سوال کند که چه شد؟

اگر گفت آمریکا به عراق حمله نمیکند، اگر کرد و صدام را هم سرنگون کرد و جناب رجوی هم فرار کرد، نباید 

 کسی سوال کند که، پس چه شد؟

تابحال هزاران نمونه از این سواالت را میشود نوشت که جهت طوالنی نشدن متن  1360میدانیم که از سال 

 صاحب زمان، امام را خودش که میکند، و کرده پیاده رجوی که سیستمی است این که است این منظور نمیآوریم. 

 حرفهای عین نمیکنم، تحلیل را اینها استکه شاهد خدا. )میداند همه خون ناموس، و مال صاحب زمان، و زمین

رفتار کند. یعنی دیکتاتوری مطلق و همزمان  آن با کشید میلش هرگونه میتواند بنابراین( است رجوی مسعود

 .شقاوت خارج از تصور هر انسانی، که امروزه گوشه ای از آن را در ویدئوهای جنایات داعش شاهدیم

ه آن با عنصر پیشتاز در درجه اول یک مقوله انسانی و عاطفی است تا مقوله همگان میدانند که مقوله خانواده و رابط

 کتاب در رجوی مسعود شخص نوشته با نکند ایجاد ای اقتصادی. عرایض خود را جهت اینکه شبهه-اجتماعی

 که آنها: نوشته وی میخوانم، کتابش از. میدم ادامه اشت خانواده
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 مسعود رجویکتاب خانواده های مجاهدین نوشته 

یعنی عاطفه و رابطه انسانی وجود خارجی برایش ندارد. و صرفا برای مغلطه کردن از خمینی و ... نام میبرد. تا این 

 .شبهه را اینجا کند که انگار عاطفه نوع دیگری دارد. که آنرا نیز مورد آزمایش و تست قرار خواهیم داد

تروریستی رجوی همانند استالین، هیتلر، جیم یانگ اون کره شمالی، یا -دیکتاتوریباید دنیا به این تفاوت رویکرد 

 همان پل پوت، ابوبکرالبغدادی و امثالهم توجه کنند،

 .در دیکتاتورهای تروریستی، اگر خلق و جامعه از آنها پیروی نکند، این جامعه است که باید نابود شود

 .خانواده ها و تکیه به آنها بعنوان پایه اجتماعی نشویدبیخود از رجوی خواستار برخورد انسانی با 

هم من گزارش کرده ام و هم تمامی کسانیکه شاهد بوده اند و جدا شده اند گفته اند که رجویها سالهاست در 

درون تشکیالت از زبان مریم رجوی و مهوش سپهری به خلق فحاشی میکنند که چرا دنبال مسعود رجوی راه 

را او را بعنوان امام زمان برسمیت نمیشناسند. سالهاست حکم قتل خلق نیز صادر شده است. به نوشته نیفتاده اند. چ

 زیر آقای رجوی خوب توجه کنید: ایشان نوشته

 

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2015/12/%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85.png
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2015/12/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-50-%D9%87%D9%85-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85.png
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 کتاب خانواده های مجاهدین یا...نوشته مسعود رجویکلیشه فوق از

 ربط مسعود رجوی به مصدق

اینکه فرزند مصدق است، که یک دروغ بزرگی است که هیتلر را هم بخنده وامیدارد. مصدق یک دمکرات بود و 

حتی با استعمارانگلیس که وطن را اشغال و نفت را میچاپید، حتی به تندی هم حرف نزد و با تکیه به قانون، حقوق 

و جناحهای فاشیستی آمریکا و همدستی با ملت، مذاکرات و تالشهای شبانه روزیش، بدون خودفروشی به صدام 

عربستان و چشم دوختن به ته مانده های صدام در داعش، پشت انگلیس را بخاک مالید حتی یکبار هم نگفت مرگ 

بر انگلیس، ولی بصورت متمدنانه، ناقوص مرگ استعمار را برای اولین بار در جهان در همان مراجع شناخته شده و 

س بصدا در آورد که سرمشق بقیه رهبران سیاسی جهان سوم شد. هیچگاه نیز زن دکتر ساخته شده توسط انگلی

 شیادی از مصدق پاک نام باد دور فاطمی را بعنوان رهبر تاریخسازش از او جدا نکرد تا خودش با او بخوابد. 

 . رجوی مسعود همچون

است و بس؟! بعد گفت عاطفه و ... نیز  در ضمن در کلیشه باالتر دیدیم که ابتدا مدعی شد که فقط متکی به خلق

در او نیست و هرکس فکر میکند که بتواند عاطفه ای در او برانگیزد کور خوانده است. در این کلیشه آخر هم آب 

ما فقط وطنمان و سمبل و رئیس "پاکی روی دست خلق ریخت و دم خروس به اندازه یک شترمرغ زد بیرون که 

 ."جلو چشمانمان داریم جمهور برگزیده مقاومت آن در

 اسامی مستعار مسعود رجوی

اوال منظورش از وطن معلوم نیست چیست، چون خانواده های مجاهدین که نماینده خلقی هستند که فرزندانشان را 

روانه کرده اند )متاسفانه در دام شیادی همچون کارزار برای دستیابی به دمکراسی و آزادی و استقالل به میدان 

اند( را گفت ما بی خانواده هستیم. و دست به دامن خلق شده بعد هم که آنرا نیز کنار زد و دست  شده رجوی اسیر

 بدامن سمبل خودش یعنی مریم رجوی شد. 

شنایی آمریم رجوی نیز اسم مستعار خودش است. جهت اطالع خوانندگان عزیز و کسانیکه با فرهنگ لغات رجوی 

زیر میآوریم که در همه نوشته ها و گفتار خودش و مریم رجوی خوب شیر فهم ندارند اسامی مستعار رجوی را در 

 :شوند که ایشان منظورش چیست

 ایدئولژی مجاهدین = مسعود رجوی

 رجوی مسعود=  رهبری تاریخساز 
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 رجوی مسعود=     مریم مهر تابان 

 رئیس جمهوربرگزیده مقاومت = مسعود رجوی

 رجوی مسعود=         انقالب مریم 

 رجوی مسعود=  انقالب ایدئولژیک 

 = مسعود رجوی ایدئولژیکی 

 

 .توجه کنیداز کتاب وی شه یاگر کافی نیست، به این کل

 دست بدامن حکم خدا شدن جهت توجیه کشتن خانواده ها

 
 کتاب خانواده های مجاهدین یا...نوشته مسعود رجوی

را خطاب قرار میدهد که مبادا خانواده خود را برتر از من  خودش را در جایگاه پیامبر اسالم قرار میدهد و مجاهدین

 .بدانید

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2015/12/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D8%A7.png
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جهت اینکه باور بفرمائید که خانواده و خلقی برای مسعود رجوی مطرح نیست به کلیشه زیر توجه کنید که ایشان 

 .نیست کن ول نکند صادر را حتی به آوردن حکم خدا هم بسنده نکرده و تا حکم اعدام خانواده 

 

 

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2015/12/%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%853.png
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 کتاب خانواده های مجاهدین یا...نوشته مسعود رجوی

و یا به داستان نوح، عیسی، ابراهیم ... اشاره میکند تا زیرآب خانواده ها را در اذهان مجاهدین بزند. گذشته از 

مغزشویی هایی که توسط این نوشته هایش انجام میدهد در داستانی که از نوح تعریف میکند، مطرح میکند که نوح 

طوفان نشسته و عملیات جاری کرده، که چرا دلم سوخت و خواستم پسرم که بلحاظ سیاسی درجبهه مخالف وسط 

همه مجاهدین شاهدند آقای رجوی خودش را حضرت نوح و مردم چیزی که باید با !!!!است را نجات دهم؟

 .اره روشنی کرده استطوفان نوح از بین برند میدونه، در همین کتاب لعن و نفرین خانواده ها نیز بدان اش

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2015/12/%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%8521.png
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 باید که کسانی را جهان مردم باقی و نوح کشتی را اشرف و لیبرتی و نوح را خودش  اما آقای رجوی دجالگرانه

 .میداند شوند غرق

من همیشه گفته ام که حتی اینکه ایران بعد از انقالب به مسیری رفت که همه شاهدیم ناشی از سیاستهای آقای 

 .برسد به مقوله خانوادهرجوی است. چه 

 .پروسه ای که خانواده ها بعد از انقالب در دستگاه فکری رجوی طی کردند

بعد از پیروزی انقالب مسعود و یا موسی مدام در خانه رضایی ها ... مادر کبیریها ... از جایگاه خانواده و ... صحبت 

محبوبیتی که خانواده های مجاهدین شهید  میکردند. که ابرازی بود برای کسب حمایت در بین مردم از طریق

 رضایی ها و ... داشتند. وگر نه چه کسی از مردم ایران جز کسانیکه در زندان بوده اند رجوی را میشناختند؟

به لندن آمده بود. و بنده بعنوان مسئول انجمنهای دانشجویان  1360آقای خلیل رضایی قبل از سی خرداد سال 

. داشتیم نشر و حشر باهمدیگر و بودم ایشان امور مسئول خلق، مجاهدین سازمان واداران مسلمان خارج از کشور ه

ا سیاستهای او مخالف بودند آنها را نفی ب رجوی که هرکجا و. بود مخالف رجوی سیاستهای با سیاسی فاز از ایشان

 :میکرد. حاج خلیل رضایی برایم تعریف میکرد که

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2015/12/%D9%86%D9%88%D8%AD-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85.png
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 محسن پسرم مسعود آقا این که بشوم، مازندران فرماندار ( قرار بود1360خرداد من در فاز سیاسی )قبل از سی "

در زمان شاه تهدید  مکارهای علیه افشاگری و فامیلی رابطه قطع به منو اومده و کرده کوک من علیه را رضایی

 ".میکنه

بعنوان سپر بال برای فرماندهان  در اواخر فاز سیاسی و فاز نظامی آقای رجوی از خانواده ها از کودکان و مادران پیر

خودش چه در ترددات چه در پایگاهها استفاده میکرد که بسیاری از آنها در درگیریها کشته شدند. یعنی خانواده 

ها را در تمامی ترددات عناصر نظامیش بکار میگرفت که عادیسازی کند و طبعا در یک درگیری اولین کسانیکه 

 .سالخورده بودندکشته میشدند کودکان و افراد 

بسیاری هم توسط همان فرماندهان کثیفی همچون جواد خراسان و حسین ابریشمچی که رجوی از آنها برای 

 .سرکوب بقیه استفاده میکرد و میکنه مورد سوء استفاده قرار میگرفتند

صطفی آقای رجوی چه خودش و چه خانم مریم رجوی صدها بار گفته اند که رجوی اشرف ربیعی همسرش و م

 .صحنه از مسعود فرار فرزندش را در تهران گذاشت تا با شهادتشون سپر بالیی باشند برای خیانت 

و دنیا شاهد بود که بعد از اینکه موسی و اشرف را در تهران بشهادت رسیدند، بدنبال زن گرفتن بود و با خانم 

 .ه بودفیروزه بنی صدر ازدواج کرد زمانیکه هنوز خون اشرف و موسی خشک نشد

 وسیله صدر بنی آقای اینکه اثبات برای یعنی بود سیاسی اگر چرا؟  بعد هم گفت یک ازدواج سیاسی بوده که نبود.

 امروزه کیست که نداندواهیم ماند. ولی ر خختا به آبا او بلکه  او مخفی کنیم پشت را ناتروریستم خود که نبوده ای

 .که رجوی مطلقا اینکاره نیست. و همه چیز و همه کس برایش جز وسیله ای بیش نیستند

و به محض اینکه آقای بنی صدر بدرستی در مورد سرنوشت رجوی و مجاهدین در رفتن به عراق هشدار داد دست 

 .به ترور نرم او زد. و از خانم فیروزه نیز جدا شد

یروزه بنی صدر همسرش بود رابطه با مریم رجوی را آغاز کرده بود. اینرا اضافه کنم که همان زمان هم که خانم ف

 .خانم فیروزه بنی صدر نیز در گفتگویی با یکی از فرماندهان زن جدا شده از فرقه رجوی مورد تائید قرارداده است

 .بعد هم خانواده مهدی ابریشم چی و مریم عضدانلو را نابود کرد که خودش به اهدافش برسد
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 نمونه استفاده از خانواده بعنوان وسیله

 ترکیهدر 

 یعنی  در مواجهه با ریزش و فرار بزرگ از سازمان، در اثر خیانتی که در جریان فاز مسلحانه کرده بود،

 بقیه دادن کشتن به   /   خودش فرار   /  اعالم جنگ نامشروع و بدون آمادگی 

 خانواده تشکیل اهرم با بود انداخته براه را ازدواجها از عظیمی سیل فرانسه و ترکیه مانند در خارجه 62در سالهای 

 .داره باز فرار از را کادرها

 در انقالب ایدئولژیک

یک دروغ بزرگ گفت که این طالق و ازدواج منحصر بفرد است و قابل تکرار  1364در انقالب ایدئولژیک سال 

 .نیست. یعنی فقط برای من بود که به مریم برسم

عد از اخراج از فرانسه و رفتن به عراق تا پایان عملیات فروغ نه تنها هیچ خبری از تهاجم به خانواده نیست. بلکه یا ب

آقای رجوی از اهرم خانواده استفاده میکند. ادامه ازدواجهایی که راه میانداخت. اما بعد از فروغ دیدیم وقتی قافیه 

 .ندبر او تنگ شد. همه خانواده ها را از هم پاشا

 خانواده خیر،. بمباران از دوری آن و میگفت خودش که دروغی دلیل  حتی نتوانست فرزندان را تحمل کند. نه به

 حضور رجوی گشتاپوهای نبودند، فکری و ذهنی کنترل تحت بودند، دور رجوی چشم از شوهر و زن که بود محلی

ت را با هم جمع بزنند و بعد حتی تصمیم به خروج انتقادا و ایرادات و کنند نظر تبادل هم با میتوانستند و نداشتند

بگیرند. حضور فرزند هر هفته بهانه ای بود که خانواده های جدا شده همدیگر را ببیند و باز برنامه فرار بچینند )و 

 .(شعبه سپاه پاسداران بزنند البته بقول مسعود رجوی

ست زنش را هم میگیرد میرود. و رو به زن خانواده حرف خود رجویست: میگفت کره خر خودش میخواهد برود د

ضمنا  .خدات منم :یعنیاین حرف رجوی   میکرد و میگفت: مگر خدات اوست. تو بخاطر من آمدی چرا با او میروی.

در این گفته او میتوان فهمید که او هیچ هویتی مستقل برای زنان قائل نبود، زنان اگر از او پیروی میکردند زنان 

آزاده بودند، ولی اگر به خیانتهای او پشت میکردند و همراه همسرانشان فرقه مرگ او را ترک میکردند، وابسته به 



 خانواده ها در فرقه رجوی: متن اصلی گفتگوی داود ب ارشد با تلویزیون مردم. 25دسامبر2015

 

20 
 

ران زنان مجاهد را خدای زنان میدید و در همین رابطه احساس مقابله شوهرانشان بودند!!! ضمنا جالب اینکه او شوه

 به وی دست میداد، چون خودش را خدا میدانست. 

 پیـام ما

 ما بحث بلکه بحث ما فقط صرفا دفاع از خانواده های مجاهد اسیر در لیبرتی نیست.   :

 و لعن آنرا خانواده قالب در تماما یرجو که است خلقی نماینده بعنوان ها خانواده از دفاع

 مشروع 1360 سال از را خود تروریسم دارد قصد و بسته نابودیش به کمر. میکند نفرین

 .دهد جلوه

بحث به قربانگاه بردن خلقی و جنبشی توسط مسعود رجوی این شیاد همتای ابوبکر 

 .البغدادی و...است

اگر ما خودمان را فرزندان مصدق میدانیم. و اوست که سرمشق جنبش استقالل طلبی، 

دمکراسی و آزادی خواهی ایران مدرن میباشد، این وظیفه ماست که شیادان دینی همچون 

وی را که در قالب نو قصد رجعت به هزاران سال پیش دارد را افشاء کنیم و خلقمان را رج

 .نسبت به خطر داعش ایرانی آگاه کنیم

 ترورهای ین رابطه نیز به تمامی کسانیکه از ابزار مسعود رجوی }بعد از شکست در هم

 در سپس و نظامی فاز در او( خونریزی و جنایت و کشتار ترور، بمبگذاری، یعنی) سخت

ش آزادی با کمک صدام،{ در ترورهای نرمش از جمله مزدور خواندن ارت پوشالی قالب

خانواده ها و یا مخالفین و منتقدین مجاهد و شورایی و ... استفاده میکنند یاد آوری کنم 

 :که
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بازیچه تفکرات رجوی نشوید و در تروریسم نرم او شریک نشوید. شجاعت و درایت 

متکی به دمکراسی و آزادیهای مدنی و آزادی فکر و اندیشه ایجاب میکند که به حرفها 

 اندیش دگر و مخالفین  گوش کنید و اجازه بدهید تا همه حرفشان را بزنند. ترور نرم

 .کنید نفی را تروریسم کالم در شما هرچند. است تروریستی ابزار

 داود ب ارشد

 2015دسامبر  25


