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 :قست اول

 این شعار و اطالعیه. اما هستیمشیوه غوغا ساالری آنها آشنا   با شعارها و وچند دهه است که با پدیده ای بنام فرقه رجوی روبرو 

عمق جدیدی از دجالگری در قرن آگاهی را عراق به آلبانی -انتقال موفقیت آمیز از لیبرتی ” پیروزی“شعار مریم رجوی مبنی بر 

میتوان عمق دجالگری نهفته در این شعار را فهمید که ببینیم در ترک لیبرتی و آمدن به آلبانی چه از دست  زمانیبنمایش میگذارد.  

مادران مهربانتر از دایه که مدعی هستند موفقیت هایی هم در آن بوده است فرقه رجوی و اندک ت. تا ببینیم داده چه بدست آورده اس

 چقدر درست میگویند و این ادعا ناشی از چیست؟

 

 مقدمات و دالیل رفتن به عراق

 فرقه رجوی-سازمانبعد از شکست و نابود شدن 
در آن نیروهای باقی مانده  ،در داخل ایران

سراسر جهان پراکنده شدند. تعدادی به منطقه 
کردستان ایران و سپس عراق و تعدادی به 
کشورهای همسایه ایران تا اروپا و حتی آمریکا 

که سازمان  1365الی  1361گریختند. از سال 
مستقر شد، چه در داخل کشور و چه درعراق 

در خارج کشور سازمان با بحرانهای عمیقی 
مواجه بود. مسعود رجوی تالش میکرد تا 
حدودی ضمن کنترل بحران سرو سامانی نیز به 
وضعیت تشکیالت بدهد، وی با کمک پولهاهای 

که بنده مستقیم در جریان  61عراق که از سال 
یسه کردن بودم و دیگر کمکهای خارجی و سرک

سیستم های تامین اجتماعی اروپایی و یا کمکهای 
کمیساریای پناهندگی سازمان ملل به وضعیت 
نیروهای از هم گسیخته خود در جهان سرو 
سامانی بدهد. علیرغم این مشکالت بسیاری بین 
نیروها بدلیل شکست و از دست دادن عزیران 
باعث افسردگی و انتقادات بسیاری شده بود که 

به خودکشی از جمله خودکشی همسر اول  منجر
کاک صالح )ابراهیم ذاکری( در ترکیه و م 

همچنین فرارها و جداشدنها …بارون در بغداد و 
در طی اینمدت نیز بسیاری تاکتیک . گردیده بود

های جنایتکارانه تروریستی از جمله فرستادن 
تیمهای ترور از عراق تحت نام کشف جدید یا 

فته شد که آنها نیز سرنوشتی بکار گر… پرچم و 
-1360جز سرنوشت نیروهایی که در فاز اول 

 .قبال بطور مفصل به وضعیت نظامی در داخل و تیمهای ترور اعزامی پرداخته ام دچارش شدند یعنی نابودی کامل نداشتند 1361

 
    

درون تشکیالتی و نظامی سازمان به هیچ عنوان نمی توانست مدرک دیگری غیر از تولید خبر های ساختگی و  در چنین وضعیت

صد در صد جعلی و یا بزرگ نمایی شده اخبار مبنی بر حضور در صحنه نظامی و سیاسی ایران ارائه کند. که اعتراض همه 

عملیات و تظاهرات و شعارهای آنها که  بنی بر وسعت و گستردگی اخبارمسئولین و مجاهدین را از تولید اینهمه دروغ و جعل اخبار م

تماما روی کاغذ در بخش نشریه که مدتها در بغداد و سپس در پاریس مستقر بود برانگیخته بود. از جمله کسانیکه اعتراض کرده 

 رساندیم بچاپ شیها هینشر در که یرجو نیدروغ یخبرها نمونه یبعض1

http://www.nototerrorism-cults.com/
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2016/05/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85.pdf
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ابی بود. البته تمامی طرفهای ایرانی و اهسوندی و جمال بامداد و حسن محرشبودند و علنی شد اعتراض ابراهیم آل اسحاق و سعید 

 بین اللملی شاهد تمامی این دگرگونی و فروپاشی سازمان بودند. 

 

هره گیری از برق دید. تا با برجوی برخالف دیگر نیروهای سیاسی و آزادیبخش تنها چاره را در دروغ بافی و جعل خبر   مسعود

 عملیاتواقعی  را در خالء  عملیات خودبمب گذاریها و یا ترورها، دامنه  ماننددهه شصت عملیات های بی ریشه و بنیاد سالهای اول 

گسترش دهد. این امر البته از دید ناظران داخلی و بین اللملی دور نماند. نمونه هایی از دروغهای شاخدار از قول ستاد  با جعل خبر

امری که حتی …نفر هم در داخل نبود چه برسد به ستاد وسال بود حتی یک 15فرماندهی مجاهدین در داخل کشور زمانیکه بیش از 

چنین فرد و سمتی در عراق هم نبود و فقط روی کاغذ نشریه میشد آنرا یافت. چه برسد به اینه ستاد فرماندهی در داخل کشور 

 .افشاگری هم بکند

یالی آینده ایران را فقط و فقط برای خودش در نتیجه تعادل قوای بین اللملی و حتی درون شورایی را علیه مسعود رجوی که قدرت خ

میخواست برهم زد. طوریکه در همین مدت شاهد ریزش های عمده در تشکیالت و لطمات شدید و جبران ناپذیر سیاسی ناشی از 

 .ریزش در شورای ملی مقاومت به سازمان بودیم

پرستانه سیری ناپذیر او را مورد تهدید قرار میداد خالص  اولین اقدام رجوی برای مواجهه با بحرانهای چندگانه ای که اشتهای قدرت

شدن از شر پرویزیعقوبی و سپس علی زرکش و آوردن مریم رجوی بعنوان حائل بین خودش و بقیه اعضای دفتر سیاسی و مرکزیت 

تی و از حیز انتفاع تحت نام انقالب در رهبری و بستن دهان بقیه و مسدود کردن دمکراسی در تشکیالت تحت عنوان رهبری عقید

 .انداختن تمامی سیستمهای تصمیم گیری درون سازمانی بود

 سقوط اخالقی همزمان با بحرنهای سازمان

انسانی نیز همین وضعیت را داشت در همین -مسعود رجوی تنها در زمینه تشکیالتی نبود که سقوط میکرد بلکه از زاویه اخالقی

رابطه بار اول اشرف رجوی را با رها کردن در تهران قربانی نجات خودش کرده بود اینبار همسر دومش فیروزه بنی صدر را 

ساله ای را با فریب و نیرنگ مورد  18سیاسی نمود. چون فیروزه بنی صدر دختر جوان -قربانی نجات خودش از بحران تشکیالتی

سوء استفاده قرار داده بود. رجوی از جمله مشکالتی که داشت آقای دکتر بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران بعد از انقالب بود که 

تابید و نه بدون جواب میگذاشت ولی رجوی که نمیتوانست زبان منتقدی داشت و ترک تازیها و دیکتاتور منشی رجوی را نه بر می

با به بازی گرفتن عواطف  ،ببندشان را بسته بود دهان آقای بنی صدر را دهانرفتار کرده بود و علی زرکش و یعقوبی همانگونه که با 

را  بنی صدرگی با بنی صدر دهان انسانی دخترش خانم فیروزه بنی صدر خواست که با ازدواج با وی و بر قرار کردن رابطه خانواد

بدین شکل ببندد. ولی این حقه و قریب رجوی بر آقای بنی صدر کارگر نیفتاد و شجاعت خانم فیروزه بنی صدر و درایت و تصمیم 

درست سیاسی ایشان نیز به کمک پدر آمد و با جدا شدن از رجوی او را رسواتر نموند. رجوی که در غرقاب بحرانهای ناشی از 

ایج دست زدن به تروریسم روز به روز بیشتر فرو میرفت زمانیکه هنوز خانم فیروزه بنی صدر همسر او بود روی به همسر مهدی نت

بود آورد و او را به طالق از همسرش و ازدواج با خودش  مسعودرجویشخصی  سکرترابریشمچی بنام مریم قجر عضدانلو که 

 .خودش را بعنوان رهبر عقیدتی و مریم را جانشین خودش معرفی نمود وادار نمود. و تحت پوش انقالب ایدئولژیک

نفر نظامی در کردستان عراق در منطقه دره احزاب یا گالله و ماوت )منطقه کردستان شمال  200از بعد نظامی سازمان فقط حدود 

ازمان حتی برای همه آنها سالح نداشت. نفر نیز مادران و خانواده ها و زنان مجاهد بودند. س200سلیمانیه عراق( داشت. و حدود 

آنجا بودم  1363در سفری از پاکستان برای اولین بار به دره احزاب رفته بودم و تا خرداد  1362ولی کماکان در بهمن سال 

مسئول ” اطاتارتب-نظامی“مجاهدین فراری بتدریج وارد عراق میشدند بعدها نیز زندانیانی که آزاد میشدند به عراق میآمدند. و سیستم 

حدود چیزی  1364تحویل گیری نیروهای جدید از مناطق کردستان ایران و انتقال آنها به کردستان عراق بود. که در مجموع در سال 

نفر با احتساب نیروهای موجود در سلیمانیه و کرکوک و بغداد در عراق حضور داشتند. این آمار رژه نظامی در 1500کمتر از 

نیرو جمع آوری کرده بودند. توجه شود که منهای  ناست که تمامی نیرو را جهت هرچه بزرگتر جلوه داد 1364کردستان در سال 

 .هواداران سازمان در همین زمان در پاکستان و ترکیه و فرانسه و اسپانیا و امارات و کمی نیز در آمریکا نیرو وجود داشت
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 :تن به عراقخالصه و سرتیتر وضعیت فرقه رجوی در مقطع قبل از رف

 .شکست کامل نظامی در داخل ایران، و پراکنده شدن نیروی سازمان در کردستان و کشورهای همسایه .1
 .دستگیری و اعدام طیف وسیع ای از نیروهای سازمان در داخل .2
 .در منطقه کردستان و عقب نشینی کلیه نیروها به عراقدر جنگ موسوم به آالن شکست کامل  .3
شهای اعزام تیمهای ترور از عراق با مکانیزم کنترل از فرانسه تحت نامهای خلق جدید و شکست تمامی طرحها و تال .4

 … پرچم، تلفن و
 .ریزش شدید نیروی تشکیالتی در سراسر بدنه داخل ایران، و کشورهای همسایه و اروپا .5
 .باال گرفتن مخالفتهای درون تشکیالتی علیه اقدامات و سیاستهای رجوی .6
وریکه رجوی همه اعضا را مجبور به فریب خانواده خود در داخل کشور جهت ارسال پول و مشکالت شدید مالی ط .7

 .هواداران به کار یدی کرده بود که در نتیجه آن یک هوادار در آمریکا در آتش سوزی کارگاه سوخت
 .1363اعتراض پرویز یعقوبی و درخواست برگزاری کنگره جهت محاکمه مسعود رجوی و سیاستهایش در سال  .8
انتقاد علی زرکش به مسعود رجوی مبنی بر مسئول شکست شناختن مسعود رجوی در جمعبندی فعالیتهای سال  .9

 .سازمان1363
نفر در کردستان عراق در پایگاه منصوری  750نزدیک به با دستگیری و شکنجه شروع سرکوبهای درون تشکیالتی  .10

 .1364در سال کردستان عراق 
 .وی بدنبال پوچ بودن شعارهای سرنگونی سریع و توان نظامی و سیاسی اوبی اعتبار شدن بین اللملی رج .11
فرانسه با صدها خط تلفن جهت کنترل و اداره همین عملیات در سطح منطقه گنس لو رفتن پایگاه جدید التاسیس سازمان در  .12

 بودیم. آقای محمد علی جابرزاده و آقای سعید شاهسوندی و بنده در اجاره آن دخیل .مطبوعات فرانسه
 .بحران اخراج یعقوبی از سازمان جهت فرار از برگزاری کنگره سراسری سازمان جهت محاکمه مسعود رجوی .13
کودتا علیه علی زرکش و محکوم به اعدام کردن وی و ترس ناشی از علنی شدن مشکل جانشین بظاهر در داخل کشور  .14

 .مسعود رجوی در سطح مطبوعات فرانسه
ایران و بطور خاص هواداران و خانواده ها در قبال جدایی ها و ازداوج های مسعود رجوی تحت واکنش بشدت منفی مردم  .15

ف شدیم از هرکجا که هستیم با داخل تماس بگیریم و خانواده را توجیه ظنام انقالب ایدئولژیک. در مقطع انقالب همه ما مو
بودن اینکار سازمان بود طوریکه مشکالت  حاکی از مخرب شگفت انگیزیکنیم که مسئله چیست ولی واکنشها در حد 

ایجاد کرد و نفرت و سواالت ناشی از نفرت مردم تبدیل شد به سواالت تماس گیرنده تماس گیرندگان بسیاری برای همه ما 
 .ها که مسعود رجوی دستور قطع تمامی تماسها با داخل را داد

(، حسین باقر زاده و بنی 62سن ماسالی )خرداد ریزش در شورای ملی مقاومت با خروج اعضای بسیار مهم آن. ح .16
(، بهمن 64(، حمید بهمنی )اردیبهشت 63(، احمد سالمتیان )خرداد 64(، مهدی خانبابا تهرانی)فروردین 62صدر)اسفند 

 (64)سال نیرومند
ال سازمان را برای یکسدر اعتراض به انقالب ایدئولژیک فقیه دزفولی ) خروج نیروهای تشکیالتی در سطح مرکزیت جلیل .17

ترک کرد(، ابراهیم آل اسحاق، سعید شاهسوندی، جمال بامداد، سعید اسدی طاری، بهمن معیری، مینا ربیعی خواهر اشرف 
 .و هوادار رجوی همسر اول مسعود رجوی. و صدها تن از نیروهای زیر مرکزیت و عضو 

انسه وقتی که اطالعیه رفتن به عراق را فشار فرانسه جهت اخراج مسعود رجوی از فرانسه طوریکه هنگام ترک فر .18
سرنوشت خودش از انتقال به عراق میترسید و  میخواند که میخواهد برود تا برافروزد آتش ها در کوهستانها بشدت از

ه بر سر وی در بین راه و یا در عراق خواهد آمد آیا استرداد و عمال چه خودش و چه بقیه هنوز نمیدانستیم که چ نگران بود

 .…در انتظارش است یا

 قسمت دوم 

 دشمنِ دشمنِ من دوستِ من است، ناجی موقت مسعود رجوی

تشکیالت در حال فروپاشی رجوی بودند. یکی از آنها  بدنبالدیگری نیز بودند که  یدر این میان غیر از مسعود رجوی سیستمها
شروع شده بود. رابطه فعال سیاسی با  61یِن در حال جنگ با ایران بود. تماسهای طارق عزیز با سازمان از سال صدام حس

http://www.nototerrorism-cults.com/
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سفارتخانه های عراق در پاکستان و ترکیه و امارات وجود داشت. و کمک شایان لجستیکی جهت انتقال نیروهای پراکنده و 
و کمکهای مالی عراق معطوف نیروهای  شروع شده بود 61ه عراق از سال چلوگیری از رفتن نیروها به اروپا و فرستادن آنها ب

ارتباط مستقیم و فعال با کنسولگری عراق در کراچی و نماینده سازمان بنده بعنوان مسئول کشور پاکستان  حاضر در عراق بود. 
 داشتم که جزئیات آن را قبال به مردم ایران گزارش کرده ام. 

تالش طارق عزیز این بود که مسعود رجوی را به عراق بکشاند، در اوایل کار رجوی قبول نمیکرد چون اوال علی زرکش 
مسعود رجوی نقش پیشبرد کار سیاسی برای  و حضور داشتعلیرغم بی خبری عراقیها در بغداد هنوز بعنوان فرمانده نظامی 

ر سیاسی مطرح میشد که به دولت عراق نیز شک و تردیدهای بسیاری خودش در فرانسه قائل بود و در ضمن در جلسات دفت
و علی زرکش محاکمه هست و از وقوع کودتا در عراق میترسیدیم. ولی با باال گرفتن بحرانها یکی پس از دیگری بویژه مسئله 

ی غرب و بطور خاص بی اعتباری رجوی برا و در نتیجه این بحران رهبری در فرانسهو تهدید علنی شدن حکم اعدام او 
کرد که  به سکوت سیاسی رجوی و ترک هرگونه کار سیاسی و یا ترک فرانسه رجوی را ترغیب فرانسهفشار  بعالوهفرانسه 

علیرغم این که رجوی کماکان بشدت از رفتن به کیرد یرا که طارق عزیز سالها دنبال مبه رفتن به عراق طرح پیشنهادی صدام 
” پیام خودش هنگام عزیمت به عراق“ولی تهدید استرداد در فرانسه را بیشتر میدید که بوضوح نیز در را بپذیرد عراق میترسید 

 .کامال از چهره او مشخص است

 

رفتن به عراق یک موهبت  ،بنابراین از زاویه تشکیالتی و نیرویی و سیاسی با توجه به وضعیت در حال فروپاشی تشکیالت
بزرگی برای رجوی بود. در اروپا بطور خاص بعد از انقالب ایدئولژیک ریزش شدیدی در بین نیرو ها شروع شد. و تقریبا بعد 

فرصت مناسبی بود که نیرو بتواند از … از آن هیچ هواداری به تشکیالت وارد نشد. از طرفی سیستم تامین اجتماعی اروپا و 
ج شود. چه در بدنه تشکیالت و چه در سطح هواداری. در این زمان رجوی تنها چاره حفظ قدرتش در تشکیالت تشکیالت خار

موقتا ولی از فروپاشی قدرتش  نفرت مردم ایران را برای خودش خریداینکارش بطور ابدی  را رفتن به عراق دید، هرچند که با
 .جلوگیری کرد

 نتایج نیرویی رفتن به عراق

که شهروندان عراقی در کلیه ایست و بازرسی ها باید کارت هویت ارائه میکردند و برای در حال جنگ با رفتن به عراق 
 مجاهدین تردد ممنوع بود و نیاز به کارت عدم تعرض صادره توسط وزارت اطالعات عراق داشت، بردن کلیه نیروهای باقی

 :بدانجا رجوی حصارهای زیر را دور نیرو کشید

 .حصار محدودیت تردد در عراق در حال جنگ بعنوان حصار اول زندان نیرو   .1
 .حصارهای بلند تشکیالت در هر قرارگاه و پایگاه شهری بدور نیرو بعنوان حصار دوم زندان نیرو   .2
 .خارج بعنوان حصار سوم نیروحصار نبود هیچگونه امکان تلفن و تماس با دنیای    .3
بعنوان حصار چهارم. )تمامی مدارک کسانیکه مدرکی داشتند  حصار نبود هیچ برگه شناسایی و پاسپورت جهت جابجایی   .4

 (توسط تشکیالت ضبط میشد
 .حصار نبود هیچ پول و امکانات دیگری از این دست جهت استفاده برای خروج و فرار حصار پنجم   .5
 .ترس از تجاوز و خشونت در عراق در حال جنگ و ناامنی در عراق برای خروج و فرار حصار ششم حصار   .6
 .حصار پیگرد و دستگیری توسط تیمها و گروههای شکار سازمان در صورت موفقیت بر غلبه بر تمامی حصارهای فوق   .7
 .ن حصار هشتمحصار همکاری نیروهای امنیتی عراق با تیم ها و گروههای شکار سازما   .8
تحویل به  ع به مقامات امنیتی و دستگیری وحصار مردمی ناشی از جاسوس و نفوذی قلمداد کردن فارسی زبانان و اطال   .9

 .سازمان حصاس نهم
حصار کشورهای اطراف عراق مانند )ایران، ترکیه که منظقه کردستان و درگیریهای نظامی آن منطقه، سوریه و    .10

دن و کویت و عربستان( با مرزهای نا امن و یا کشورهایی بدون امکان پناهندگی و غالبا امنیتی مبنی بر امکان مشکالت آن ، ار
 …تردد و نجات از جهنم رجوی و پناهنده شدن و

 .غیر قابل زندگی بودن خود عراق    .11
 هیچگونه نگرانی از عواقب آن، دست بازی رجوی در عراق در دستگیری، زندان و حتی شکنجه گسترده و جمعی بدون   .12

به ترتیب در کردستان )پایگاه منصوری( و  1374و سال  1364آنچه در سال  ب و حشت نیروی مخالف میشد.وکه باعث ر
 .اشرف اتفاق افتاد

http://www.nototerrorism-cults.com/
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دست بازی رجوی در عراق برای اعمال انواع فشارهای روحی و روانی و مغزشویی و تهدید و ضرب و جرح و حتی   . 13
 … شت و حذف مخالفان و منتقدین وبازدا
با تمرکز نیرو و تشکیل ارتش عمال دهان علی زرکش که در بغداد در بازداشت خانگی بسر میبرد را بست و او را    .14

 مقهور خود کرد تا با سکوت در مقابل رجوی او را در نهایت وادار به شرکت در عملیات فروغ جاویدان کند. 
 

شدن من از او در بیخبری مطلق از وقایع بیرون و رابطه مسعود رجوی با عراق و اینکه علی زرکشی بعد از جدا 

تمامی ارتش و عملیات نه کار مسعود رجوی که تماما کار ارتش عراق بود که این به اصطالح پیروزیهای نظامی 

ی غربی در بور و کرنا محدود علیه دسته های نظامی مرزبان رژیم بدست میآمد و توسط سازمان و عراق و رسانه ها

دمیده میشد، نگهداشته میشد. تاکتیکی که هم اکنون نیز در مورد تمامی نفرات در آلبانی بکارگرفته میشود تا آنها را 

در یک توهم از پیروزی خروج از عراق نگهدارند و اینگونه بدانها القاء میکنند که تمامی دنیا دنبال این بوده که سازمان 

 .این سازمان بوده که میخواسته از آنجا خارج شود که نهایتا توانسته با پیروزی اینکار را بکند در عراق بماند و

 اهمیت و جایگاه بی بدیل عراق

کیلومتری مرزهای ایران در استان دیاله  80قرارگاه اشرف یا پادگان اشرف، اردوگاهی بود که سازمان مجاهدین خلق ایران در 

کیلومتری مرز ایران در شرق عراق قرار دارد.  80ین اردوگاه در شمال شهر عراقی خالص و در عراق برقرار کرده بودند. ا

خورشیدی، و پس از انتقال مرکز اصلی سازمان به عراق و با حمایت صدام حسین، تأسیس شد.  13۶۵اردوگاه اشرف در سال 

 2012سپتامبر  1۶ز اعضای سازمان در تاریخ شد. آخرین گروه ا نفر تخمین زده می 3800-3200جمعیت این اردوگاه حدود 

ای در سپتامبر  از اعضا در اردوگاه ماندند تا در نهایت در پی حمله تن102میالدی از قرارگاه اشرف خارج شدند. با این حال همچنان 

 .این اردوگاه به طور کامل تخلیه شد 2013

جنبه های قدرت پرستانه انحصاری قرارگاه اشرف 

 برای رجوی

 
نام  نماد اشرف رجوی در خیابان صد پادگان اشرف

نخستین همسر مسعود رجوی، و از زندانیان سیاسی در 

راه آخرین مربه ه 1۳۵۷دوران حکومت پهلوی که در سال 
دسته زندانیان سیاسی از زندان اوین آزاد شد و در تاریخ 

رهبری  ازبه همراه موسی خیابانی  1۳۶۰بهمن  1۹
در شرایطی که محل سکونت آنها در زعفرانیه،  سازمان

تهران توسط نیروهای کمیته مورد حمله قرار گرفت، کشته 

 .شد

 
که  نکته بسیار مهم اینکه خروج از اشرف و لیبرتی را

نام پادگان اشرف که نمادی بود از  آخرین میخ بر این تابوت بوده است را نباید منحصرا محدود به اشرف بررسی نمود.

در حقیقت تمامیت این تشکل و یا نام مستعار رهبر   )یکی از نامهای مستعار مسعود رجوی( نام اشرف رجوی،
ی حتی حاضر نشد که نام موسی خیابانی دیگر رهبر آرمانی آنها، خود مسعود رجوی را نمایندگی میکرد. رجو

که  ” رجوی“کاریزماتیک مجاهدین و یا حتی بنیانگذار بسیار محبوب مجاهدین را بر آن بگذارد. بلکه نام اشرف 
مسئولیت چندانی نیز در تشکیالت نداشت )تا قبل از کشته شدن تحت مسئولیت محمد علی توحیدی که آنزمان 

هم نبود قرار داشت( بهمراه فرزندش مصطفی صرفا برای قربانی شدن برای الپوشانی فرار حتی معاون مرکزیت 
” رجوی“مسعود رجوی از صحنه بود که در تهران رها شدند را برگزید که اوال دیگر حضور فیزیکی نداشت در ثانی نام 

فکری رجوی بود که قصد  را یدک میکشید. ودر حقیقت گزینش نام اشرف برای قرارگاه نشانگر تمامیت دستگاه

و ازدواج با همسر ابریشمچی جهت قبضه کردن کامل قدرت، متمرکز و  1۳6۳داشت درادامه انقالب ایدئولژیک سال 
. به زبان دقیقتر نام اشرف سمبلیزه میکرد انحصار رجوی را جمع کندجمع کردن تمامی سمبلهای سازمان در خودش 

همواره از اشرف در رسانه ها تحت نام همسر مسعود رجوی نام برده شد  . طی این سالها نیزسازمانبر تشکیالت 

 اشرف پادگان صد ابانیخ در یرجو اشرف نماد1

http://www.nototerrorism-cults.com/
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و تمامی مطبوعات خارجی و ایرانی خارج نیز همواره بدین گونه نام میبرند در صورتیکه میتوانست نام موسی باشد 

  .که زمین تا آسمان فرق میکرد
 

 
 و مرد و رفت گذاشته و فرار کرد ه در اینجا بجاک نفرویرانه مرکز خالفت مسعود رجوی به بهای خون هزاران  :)آرزوهای بربادرفته(

 

 

 اشرف از زاویه لجستیکی و نظامی اهمیت پادگان

و ورزشی بود که  تجمعآموزشی، نظامی،و دربرگیرنده همه نوع امکانات  شده بوداشرف از یک مجموعه خیابان و ساختمان درست 
شامل چهار استخر در اندازه المپیک، یک مرکز خرید، یک باغ وحش، یک پارک، یک به اصطالح دانشگاه، یک زمین فوتبال کامل 

و حتی یک قبرستان و مهمتر اینکه یک تصفیه خانه آب بزرگ صنعتی با تعداد دروغین در اندازه استاندارد، دو موزه یک مسجد 
وله که امکان اسکان تا ده برابر نفرات موجود را داشت. بعالوه لوله کشی مستقؚل آؚب آبیاری از یکی از زیادی ساختمان و س

کیلومتر مربعی آن 36انشعابهای رودخانه دجله در غرب اشرف مستقل از لوله کشی آب شرب داشت. اردوگاه اشرف به دلیل وسعت 
 .یک مقر بی بدیل بود

یل بود یک میدان تیر بسیار وسیع داشت، وسعت اشرف اجازه نگهداری و استفاده از سالحهای اشرف از زاویه نظامی نیز بی بد

سنگین و زرهی، تانک و حتی بکارگیری هلی کوپتر را نیز میداد. زمینهای وسیع اطراف اشرف که درجنوب، شرق و شمال و تا 

 چهمانور گسترده زرهی و تحرک و  بمنظور چه .ب بوددهها کیلومتر ادامه داشت بدلیل مسطح بودن از زاویه نظامی بسیار مناس

 برای کنترل هر گونه تحرک و نزدیک شدن نیروی متخاصم.

شامل  1383الی  1365از طرفی نیز نباید فراموش کرد که عراق محدود به اشرف نبود. حضور در عراق در دوره زمانی سال 

تا سلیمانیه، کرکوک، خالص، بغداد، کوت، العماره و بصره میگردید. که دهها پایگاه در سراسر عراق از دره های احزاب در گالله 

 .فقط در بغداد نزدیک به بیست پایگاه را شامل میشد

همانند زمین فوتبال صاف و بدون  که تا کیلومترها دراطراف اشرف ادامه داشت واز زاویه تشکیالتی نیز این زمینهای مسطح 

سیار مشکل میکرد. بویژه که یکانهای سواره ای جهت شکار مجاهدینی که وسیله ای جز پاهای عارضه بود فرار را برای مجاهدین ب

نیز موفق عمل میکرد و مانع جدی ای بود.   خود برای فرار نداشتند ایجاد شده بود که آنها را در اطراف اشرف بدام اندازند. که بسیار

میکرد و با اتکا به توان جسمی میتوانست تا صبح خود را به مناطق  مگر مجاهد فراری از تاریکی شب و از سرشب فرار را آغاز

 .مرزی یا شهری برساند و مخفی شود

 هم جوار بودن عراق با ایران

نظامی و چه در -استراتژیک آن بسیار میافزود. چه در ارزیابی صرف استراتژیک-موقعیت جغرافیایی اشرف بر اهمیت نظامی

سیاسی آن. سالیان نیروهای شنود سازمان در مرزها مستقر بودند و کلیه تماسهای بیسیمی و ... رژیم را شنود و -ارزیابی نظامی

رجوی که از مردم ایران یاری موارد نیز فریبهای بیسیمی نیز اجرا میکردند. از طرفی نیز کشف و به عراق اطالع میدادند. در بس

قطع شده بود از قاچاقچیان با پرداخت هزینه های کالن جهت ارتباط با داخل ایران استفاده میکرد. مانند جمع آوری اخبار و اطالعات 

رسانی بود. در بسیاری موارد حتی این قاچاقچیان  دن و مشاهده و اطالعرد قاچاقچی هیچ تهدیدی نداشت و تنها تردد کرفشهرها. که 

بدون تردد کردن و دادن اخبار ساختگی هزینه خود را میگرفنتد که قرار شده بود مدرکی دال بر حضور خود در شهر مربوطه ارائه 

  .کنند
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 اهمیت استراتژیکی اشرف ، جنگ اول خلیج

 :بین اللملی -سیاسی

 

با استقبال خوبی از طرف رجوی در ورود به عراق در فوق اشاره کردیم که رجوی در چه شرایط بحرانی به عراق رفت. 

سران حزب بعث روبرو شد و تمامی رسانه های جهان بعنوان تیتر 

عمال دوباره رجوی  با این انعکاساتاخبارشان آنرا منعکس کردند. 

نبش قبر سیاسی شد. رجوی که تا دیروز به هر دری میزد که یک 

سوراخی جهت اقامتش بیابد با سربلندی بمیان نیروهایش رفت. و به 

مرزهای ایران نزدیکتر شد. جائیکه ادعا میکرد که میخواهد بعنوان 

اق نه تنها ممنوعیتی آلترناتیو بعد از سرنگونی به حاکمیت برسد. در عر

بر فعالیت سیاسی برایش نبود که از نقطه توقف تمامی فعالیت های 

سیاسی اش به اوج انعکاسات مطبوعاتی رسید و تمام دستگاه سیاسی 

مالی و رسانه ای در اختیارش نظامی، عراق نیز با تمامی امکانات 

ولی با   قرار گرفت. هرچند که نفرت مردم ایران را برای خود خرید

توجه به اینکه باالتر از سیاهی برای مسعود رجوی رنگی نبود و مردم 

ایران سالها بود که برایش مرده بودند رفتن به عراق همانگونه که 

صدها بار خودش نیز گفت تولدی دیگر برایش بود. حال و روز رجوی 

 فرانسه را مقایسه کنید را در ویدئو ترک

https://www.youtube.com/watch?v=ZYsfrh1PpmM  زمانیکه با

 .در عراق بود. و از رژه به اصطالح ارتش آزادیبخش سان میدید
 

 تشکیل ارتش آزادیبخش کار صدام یا رجوی

پی برد که گل موفقیت و زنده شدن دوباره را رجوی که صدام با نبش قبر نمودنش به او ” تولد دیگر“زمانی میتوان به عمق این بحث 

همه هنر خود را بکار گرفت تا و تقدیم کرده بود در تشکیل ارتش آزادیبخش دید. رجوی که خود و زنده شدنش را مدیون صدام میدید، 

بخش چریکی با کمک و توسط عراق به  سازمانن باالیش، یعنی وارونه جلوه دادن مسائل و در اینجا تبدیل کردن اینکه با تکیه به توا

و برای این وارونه کاری به هر پشتک و واروی  .جلوه دهد” ارتش آزایبخش ملی ایران“نام  جهت مقاصد صدام تحت ارتش عراق 

 استراتژیک هم تن داد.-سیاسی

یه تعویض استراتژی چریک شهری به جنگ آزادیبخش مجبور شد در متن تاسیس ارتش به غلط بودن مسعود رجوی برای توج

استراتژی چریک شهری نیز اشاره کند چون با مخالفت تمامی فرماندهان باالی سازمان وحتی در بدنه سازمان روبرو بود. در این 

)کاک صالح( و چه فرمانده فتح هللا )مهدی افتخاری( و چه  رابطه چه محمود عطایی معاون )جانشین( علی زرکش، ابراهیم ذاکری

همه استدالل میکردند … تهران و حتی حسین ابریشمچی و مسلم و -ساسان )مهدی کتیرایی( فرمانده عملیات ویژه سازمان در ایران

داشته باشی نه خود ه در کشور که استراتژی ارتش آزادیبخش وقتی میتواند بعنوان یک استراتژی مطرح باشد که شما منطقه آزاد شد

و یا سیاست هنگامیکه در کشوری دیگری هستیم و قفل و کلید آن استراتژی دست صدام است که اگر جنگ تمام شود و یا صلح شود 

ق و عربستان استراتژی مانند حبابی ترکیده از بین میرود. ولی رجوی که چاره ای جز اجرای خواسته های عراعراق تغییر کند 

 :ت مطرح میکردنداش

 

 »»»!!!آنوقت دیگر ما نیازی به ارتش آزادیبخش نداریم؟ ،توقف جنگ یعنی سقوط رژیم»»»

 استراتژی نماشی ارتش آزادیبخش بدون هیچ کاربردی2
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قرار   ی(پیروزی ملت )بخوانید رجو که تضمین کننده پایدار ” بازوی پر اقتدار خلق قهرمان“به اصطالح توجه شود که همین ارتش 

بود باشد، با ترک اشرف و عراق حتی در حد همان تابلو ساده اش نیز با آمدن به آلبانی دیگر وجود ندارد. البته دیدیم که ارتش تنها 

زائده ای بود از جنگ عراق با ایران و وقتی که جنگ تمام شد عمال از بین رفت و هویت مستقلی نداشت بویژه اگر به جلسات مسعود 

 .هدف قرار دهنددر ایران توجه کنیم خواهیم دید که هر زمان عراق و سعودیها میخواستند میتوانست اهدافی را رجوی و حبوش 

  

 هدف عراق و غرب از انتقال رجوی به عراق

هدف عراق از انتقال مسعود رجوی به عراق از بدو تالششان بکارگیری مجاهدین بعنوان نیرویی علیه مرزهای ایران بود. چون 
غرب سرنگونی سریع ادعایی رجوی پوچ از کار در آمده بود و رژیم نیز در جبهه ها شروع کرده بود به کسب پیروزیها و پس  برای

در تشکیالت هنگام  شاهد این مسئله هم این بود که بنابراین باید هرطور شده این روند را تغییر میدادند.  .اشغال گرفتن مناطق تحت

حث میشد که آیا فشارهای طارق عزیز و بطور خاص اینکه هر شرطی از طرف پیش آمدن مشکل با فرانسه ب
گذاشته میشد وی تا  … ، حمایت نظامی، لجستکی و به عراق سازمان برای طارق عزیز جهت مذاکره، انتقال

آیا یک سیاسی  برای ترک فرانسه و یا ترک فعالیتو از طرفی فشار همزمان فرانسه  ،  زمانیکه رجوی در پاریس بود میپذیرفت
 چون دولت فرانسه با اینکار به چند هدف خود میرسید.  طرح هماهنگ نیست؟

 
 خالص میشد و بمبگذاریهای متروهای فرانسه متوقف میگردید.  اوال، از شر رجوی در فرانسه که میدید هیچ آبی با او گرم نمیشود 

 خدمت متحد خود در عراق علیه رژیم ایران بکار بگیرد. در در مسند جدید جهت منافع خود وی را  میتوانستثانیا، ضمنا 
امتیاز هم  رژیمبا استفاده از رجوی در مرزهای ایران از  چراغ سبز میداد که ما مخالف شما را اخراج کردیم. ولی  ثالثا، به ایران

 .بگیرد

 
و شد وی نیز عراق را مقصد بهتری دیده ضمن اینکه تالش برای حتی رفتن رجوی به اردن نیز با رد شدن آن توسط ملک حسین ربر

بود. ملک حسینی که هنگام ازدواج مسعود رجوی با مریم غضدانلو دسته گل بزرگی نیز ارسال کرده بود و تنها رئیس کشوری بود 
مهران “بعد هم دو بار در پاریس )بار دوم بدلیل خراب شدن عکسهای عکاس رجوی  بود، که اینکار رجوی را تائید کرد

اجراشد( با وی مالقات کرده بود. اردنی که غیر از عراق تنها کشوری بود که مجاهدین در آن حق حمل سالح داشتند. ” صادق)هاشم(
 .برگزار میشدوبطور هفتگی جلسات مشترکی با اداره اطالعات آن 

 

 ام از نیروی رجوی در عراقخواسته صد

رجوی و ارتش  صدام  بنابراین بعد از استقرار در عراق خواسته عمده عراق از تمرکز نیروی سازمان انجام عملیات در مرزها بود.
  ای کالش بدست مورده استفاده قرار میداد.  در حد عدهتا پایان عملیات فروغ آزادیبخش او را 

 
داف خود را از مجاهدین که در عراق متمرکز نموده بودند دنبال میکردند. واحدهای پیاده ای که صدام و مسعود رجوی هرکدام اه

توسط صدام تامین و کنترل و حتی محدود میشد. صدام آنها را علیه دشمنش در مرزها بکار میگرفت مسعود   اهداف و سالحهایش
بست و  ن، دهان مخالفیؚن درون تشکیالتی و شورایی را میرجوی با اطالعیه دادن از عملیات مورد درخواست صدام علیه ایرا

انعکاس سیاسی و بین اللملی میگرفت. البته به قیمت جان مجاهدین و سربازان و جوانان ایرانی در آنسوی مرز. این مقوله بجز برای 
برای بدروغ نیز رجوی  ی عمومیادر نشسته .تعداد محدودی در تشکیالت که با سیستم اطالعات عراق در ارتباط بودند آشکار نبود

رد گم کنی میگفت ما مانند یک دولت مستقل با صدام تنظیم میکنیم! بنابراین رجوی با این حربه توانست تا مقطع فروغ جاویدان تقریبا 
 .ق اندازدتمام مخالفتها با خط و خطوط و سرکوبها و خیانتهایش در وطن فروشی را خفه کند و بحران فروپاشی را موقتا به تعوی

 

http://www.nototerrorism-cults.com/
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2016/11/%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B41.png


 گذشته چراغ راه آینده: فرقه رجوی را بهتر بشناسیم

www.nototerrorism-cults.com    1395آذرماه  
 

 

 قسمت سوم 

 

 علی زرکش جانشین مسعود رجوی و منتقد اصلی او   

 رجوی و منتقدین

 مشکالتی که حضور در عراق از رجوی حل میکرد

-باید به این نکته توجه نمود که تا قبل از حضور در عراق مطلقا حرفی از سوی مسعود رجوی از اینکه استراتژی چریک شهری
مطرح کرد طی یک کودتا  1363تروریستی شکست خورده است زده نمیشد. طوریکه وقتی علی زرکش نیز آنرا در جمعبندی سال 

با توجه به اینکه دستش خالی بود صحت گفته های پرویز توسط رجوی آن  قبولد. چون او را عمال با محکوم به اعدام کردن حذف کر
پذیرش مسئولیت   به اثبات میرساند و باید با… یعقوبی، محمدرضا سعادتی و علی زرکش و حسن محرابی و مهدی افتخاری و 

 .شکست از رهبری کنار میرفت و پاسخگوی تمامی خونهایی که ریخته بود میبود
 

. 
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اما حضور در عراق این امکان را برایش فراهم کرد که با بظاهر تشکیل ارتش آزادیبخش بدون اینکه صراحتا حرف علی زرکش و 
بقیه فرماندهان را مهر تائید بزند اعالم کند که بله این استراتژی غلط است. چرا چون فکر میکرد که که استراتژی جدیدی تحت نام 

بنابراین توانست بدون پاسخگو بودن به تمامی خونهای ریخته شده از  .ده است که قابل رویت نیز بودجنگ جبهه ای را خلق کر
استراتژی جدیدی بنام جنگ جبهه ای حرف بزند. در اینجا فعال این استراتژی و درست و غلط بودن آن را نمیخواهیم بطور ریز بحث 

 کنیم. ولی حرف خود رجوی که کلیشه شده میگوید، 
 

 که میدادیم یعنی شعار آزادی غلط بودهسیاسی ای هم شعار وهم از لحاظ تاکتیکی مبارزه مسلحانه در شهر »»»

 «««!!؟؟معنی بوده است که رژیم با ثبات استاست. بعالوه این شعار بدان 

ما شعار و اهدافمان سرنگونی  تناقض بسیار بزرگی که رجوی بدان اذعان میکند اینکه ماهیت استراتژی ما میگفت رژیم با ثبات است

 ،حرف از ثبات آن میزندرجوی در آن زمان سریع بوده. یعنی همان که باعث نابودی کامل دستگاه رجوی شد. میدانیم که رژیمی که 
محور ، کشور مطرح و ای ، قدرت نظامی جهانی و یا منطقهثباتش را نه مدیون مدیریت و اداره عالی امور مانند اقتصاد قوی و پایدار

میگرفت. در اینجا تنها و متکی بدان توانست مخالفین مسلح را سرکوب کند از پایگاه اجتماعیش فقط و فقط در جهان یا منطقه بلکه 
 آنهم بدین د لیل کهحرفی بزند.  1356-1360زمانی است که رجوی جرات میکند از غلط بودن استراتژی مبارزه مسلحانه دوره اول 

البته همانگونه که   رایش علم کرده است برق آن اجازه نمیدهد کسی از جمله خود بنده و ما یقه اش را بگیریم.فیل جدیدی را صدام ب
 :خودش نیز در نشریه کلیشه شده سازمان نوشته

 

 ««« در این راه یا رژیم کمر ما را می شکند و یا ما کمر رژیم را»»»

http://www.nototerrorism-cults.com/
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دهان پرکن و رسانه ساز و و بهانه به رجوی میداد که تشکیالت )ما مجاهدین( ولی این استراتژی و حضور در عراق به اندازه کافی 
 .و شورایی ها و دیگر منتقدینش را خفه کند

 

 مخالفان سیاسیمنتقدین و  سرکوب جهت آزایبخش ارتش از مسعودرجوی ابزاری استفاده نمونه 

محمدرضا روحانی و دکتر کریم قصیم که چگونه در دام همین جهت نمونه به بخشهایی از اطالعیه استعفاء سروران گرامی آقایان 
 :آمده است این عزیزان در اطالعیه جدایی ابزار رجوی ساخته گرفتار بودند توجه میدهم. 

 

 
  

مي كوشیدیم سربسته و درخود,  , درست یا نادرست, بحث و بررسي مشكالت را به خارج شورا نمي كشاندیم.االزم به یادآوري است كه م »»

 ««….هنگام جلسات بزرگ, بیشتر در نشستهاي محدود ولي رسمي, پیشنهادهاي مشخصي براي موضوعات مورد اختالف عرضه كنیم

 

کارکرد ارتش آزادیبخش و لیبرتی و اشرف را بعنوان عامل اختناق، دهن بند و خود سانسوری مشاهده میکنید!!!  آنهم بمدت سی سال؟
آنهم فقط در مورد این عزیزان نیست که عمل کرده است بلکه آنها که قبال رفته اند آنهم نه یک مورد و دو مورد که برای دهه ها!!!!! 

مباحث سیاسی که مربوط به حیات و ادامه  ،اگر شورا یک جبهه سیاسی بوده در کجای دنیا و آنها که هنوز هستند نیز صدق میکند.
حتی یک نفرش هم "داخل کشور است که نظامی نیروهای … یک جنبش است نمیتواند علنی باشد؟ مگر مسائل امنیتی و اطالعاتی و 

 :ستفعا در ادامه میگویدکه نمیشد بطور علنی و در سطح عام مطرح نمود؟ اطالعیه ا نداشته"وجود 

 
همچنان كه گرفتاریهاي  ,«ارباب بي مروت دنیا» ضربات پي درپي سیاست مماشات توسط  بدون تردید دفع توطئه هاي مداوم رژیم و »»

قت خواهي نخواهي بخش اعظم انرژي مسئوالن و به ویژه و” , لیبرتي”وضعیت بحراني ساكنان اشرف و بعد هم  چهارساله اخیر ناشي از 

بدون این كه مأیوس  ما هم پیوسته به همین دلیل دندان به جگر گذاشته و صبر پیشه مي كردیم  .خانم رجوي را به خود اختصاص داده اند

  ««.شویم

  

این هم یک نمونه که فرد خودش را منفور و منکوب میکند که در وانفسای جنگ ادعایی رجوی نباید آنها را مشغول امور فرعی 
 :در ادامه اطالعیه .دیگری کرد

 

 
بحث و ایجاد تحّول در سیاستگذاري رسانه اي برحسب میزانهاي علمي و تخصصي , تغییر در محتوا و شكل رسانه :  رسانه ها و تبلیغات»»

گرفتن  )في المثل برابري حضور زن و مرد در برنامه هاي ورزشي تلویزیوني( , پیش معیارهاي حقوق بشري و الییك  هاي مقاومت برپایه

اعم از ایراني )غیررژیمي( و بین المللي ) كه روزانه رویهم دهها  –سیاست حضور و ارائه مواضع مقاومت در كلیه رسانه هاي فارسي زبان 

سرنگوني طلب به رسانه ها و   دعوت از شخصیتهاي سیاسي و فرهنگي و هنري و ژورنالیستي نامدار , (میلیون شنونده و بیننده ایراني دارند

 ««.…… برنامه هاي مقاومت , فراهم آوردن فرصت چالش فكري و تبادل نظر , مباحثه و تعاطي بین گفتمانهاي گوناكون سرنگوني طلب
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جهت توجیه امیال قدرت پرستانه انحصاری خودش در شورا و …دیگر کارکرد استفاده ابزاری رجوی از حضور در عراق و 

 :اطالعیهقسمت دیگری از . درون تشکیالت

همزیستي فعال و ایجاد حسن تفاهم و تقویت ارتباطات  رویكرد سیاسي و فرهنگي نسبت به دیگران ) ایراني و منطقه اي( كوشش به»»»

به ویژه تجدید ارتباط با سازمانها و احزاب  , (مبارزاتي با كلیه سازمانها و احزاب مترقي و انقالبي ضد رژیم) درهراندازه و حدّي كه هستند

و البته به  (...توجه به شخصیتهاي فرهنگي, هنري و مفاخر ادبي ایران و دعوت از آنان به نشستها و میهمانیها ) نوروز و ،كردستان ایران

آكسیونهاي سیاسي و غیره. با استمرار در چنین رویكردي است كه در غربت احساس تعلق به جمع تقویت و فضاي حیات سیاسي مشترك 

ي هموطنان « عروسي و عزا » دابتر مي شود. دیوار كشیدن به دور خود , سخن نگفتن با دیگر ایرانیان و رویگرداندن از سرنگوني طلبان شا

رویكرد « سال سرنگوني»راهكار انقباضي است و بس. به دوران انقالب بهمن بنگرید , به تحوالت دگرگونساز سه دهه اخیر مراجعه كنید: در 

 .به ویژه در عصر انترنت و گسترش عمومي آگاهیهاست گیرد. این یك قاعده قدیمي جنبشها و سازمانهاي مردمي  انبساطي در دستور قرار مي

سیاسي فعال در منطقه , یعني  -اما در مورد ایجاد رابطه و رایزني , دعوت و همنشیني با سازمانها , گروهها و نیروهاي ایدئولوژیك و نظامي

ایم . لزوم شناخت و انتخاب شریك مناسب درسي است كه  اي منطقه, ما بارها به دقت و احتیاط توصیه كردهدیكتاتوریه« اپوزیسیون» انواع 

آمدند و رفتند تجربه شده است. ما بارها و به موقع هشدار  طي دهسال اخیر به دفعات در عراق و انبوه گروهها و اشخاصي كه به اشرف 

مصر كنوني كه جلوي چشم همه است. بارها به مجاهدین گفته ایم كه در صحنه سوریه   نرود.یادمان « خمیني در پاریس»ایم. تجربه  داده

كنار دیگران علیه دیكتاتور خونریز دمشق فعالند. باید احتیاط كرد و متمایز موضع … به غایت ارتجاعي و « اپوزیسیونهایي»نیز

ً مصرف كننده دوستي آزادیخواهان خواهند آنهایي كه به صراحت خواهان دموكراسي و جدایي دین از دول گرفت.  ت نباشند به یقین صرفا

 «««! بود
 
 

ند و رند بلکه حتی حاال که خارج شده امیزان احتیاط و دقت در بیان این دوستان را متوجه میشوید که حتی واژه انتقاد را بکار نمیگی
اینها انتقادات حیاتی بوده است که اگر رجوی اجازه میداد و  بنام توصیه از آن یاد میکنند؟ در صورتیکه دالیل جدایی را مینویسند 

  .ادامه نمیداد… تصحیح میشد چه بسا جنبش در نقطه بهتری بود. و رجوی کماکان به خیانتهایش با خودفروشی به عربستان و 

 

ه در بسیاری از موارد با آقایان را عین همین است، بِویژه آقای هزارخانی ک”شو“حال و روز بقیه شورایی های باقی مانده در این 
 .کریم قصیم و روحانی همفکر بودند

 
، میخواهم کارکرد استفاده ابزاری رجوی را بیان کنم. اگر هم گناهی نمیدانمو این دو سرور گرامی را مقصر  نمیکنمالبته بنده جسارت 

جلسات شورا شاهد بودم چیزی جز جوش و خروش جهت  باشد باید این عزیزان خودشان آنرا بیابند. واال تا آنجا که بنده در تمامی
بهبود شورا و مانند سیر و سرکه جوشیدن در طرح مسائل ایندو عضو مهم شورا در جلسات چیز دیگری ندیده ام. ولی رجوی که آنها 

رد علت وجودی آنها را را عمله بورژوازی و کسانی که با خون مجاهدین به نوایی رسیده اند میشمرد و به هیچ می انگاشت و میانگا
و کل شورا را جهت بستن دهان بورژوازی بزرگ و به قول خودش امپریالیسم میدانست واال قصد آنگونه که خودش میگفت تقسیم 
قدرت با سرمایه داری جهانی نداشت. که این روزها شاهدیم که سر از میانه همان امپریالیزم و کشورهای مرتجع منطقه در آورده 

در بین مجاهدین حاضر در شورا میگفت و یا ترور سیاسی  اینها را جهت خنثی کردن محبوبیت شورایی ها فی نیزازطر است. 
 .رفته است… میکرد. در صورتیکه حاال میبینیم که خودش تا کجا با همان به قول خودش امپریالستها و عربستان و 

  

چیزی نیستند جز آنچه که خود مسعود رجوی به بهانه  ، هیچکدامدر فوق توجه شود آقایان قصیم و روحانیاگر به خواسته های 
همکاسه شدن مسعود رجوی با ترویستهای در   آنها علیه رژیم دست به سالح برد که انحصار طلبی رژیم مینامید. یعد هم نسبت به

ها در اقداماتش علیه حال جنگ در سوریه هشدار داده اند. بگذریم از تالش مسعود رجوی برای شریک جرم کردن شورایی 
 .مطرح نموده اند” مسائل ایدئولژیک تشکیالتی مربوط به خود مجاهدین“بصورت سر بسته آنرا در قالب این عزیزان جداشدگان که 

 

 ویا بدرستی در جوابیه شان نوشتند: 
 

وزارت اطالعات بشماریم. مجاهدین باید اما نمی توانیم به صرف مهر زدن فوری به کسی , بالفاصله آن کس و نوشته هایش را متعلق به ««

رک و روشن اسناد و مدارک وابستگی افراد به دشمن ضد بشری را اثبات کنند. همین طوری مجاز نیستند به هر کس که سئوالی دارد و 

 ««. . . .مشکلی را مطرح می کند برچسب رژیمی و وزارت اطالعاتی بزنند

 
ه موضوعات را دنبال میکنند این است که دوباره متن استفعای این دوستان گرامی و عزیز خواهش بنده از تمامی کسانیکه که اینگون

بطور و حاال در آلبانی و ... را بخوانند تا ببینند که این فرقه مافیایی با تکیه به خون مجاهدینی که زندهایشان در اشرف و لیبرتی 
را در شورا و درون تشکیالت که در خارجه بسر میبرند را ” باخبرها“ مطلق از دنیا بیخبر نگهداشته میشدند و میشوند. و همچنین

 .بتواند به هر خیانتی دست بزند و کسی نتواند دم بزنداز این طریق و تسلیم خود نموده تا  چگونه مقهور

 
جاهدین در لیبرتی، طوریکه از مسائل و مشکالت لیبرتی که بطور مطلق دست ساز خود رجوی بود و از مسائل آن مانند گیر کردن م

 و موشکبارانها باالترین منافع را میبرد، بعنوان
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خواهي نخواهي بخش اعظم انرژي مسئوالن و به ویژه وقت خانم رجوي را به خود ”, لیبرتي”وضعیت بحراني ساكنان اشرف و بعد هم »»

 «« اختصاص داده اند

 

یعنی آمریکا میدانند. در صورتیکه این رجوی بود که نمیخواست ” ارباب بی مروت جهان“نام میبرند. و تازه تقصیر را بگردن 
 .مجاهدین جابجا شوند و عراق را ترک کنند. اگر باور نمیکنید به ادامه این مطلب که در زیر آمده توجه کنید

 نیازهای مبرم لیبرتی زیر موشکباران از نظر مریم رجوی

و طی یک جلسه پر زرق و برق در روز   م رجوی بعد از پیام مسعود رجویشاید در اینجاست که بتوان بخوبی پی برد که چرا مری
کشته حمله موشكي به كمپ لیبرتي،  23( در اور سور اواز مقر خود ضمن مراسم گرامیداشت 2015)اول نوامبر 94آبان  10یكشنبه 

 .یش از جامعه بین اللملی موارد زیر بودندبا وجود اینکه مجاهدین در لیبرتی زیر خمپاره و موشک تکه تکه میشدند تنها خواسته ها

 
    نیازهاي مبرم لیبرتي»»

 :كنم بنابراین، در شرایط اضطراري كنوني در لیبرتي، بر این اقدامها تأكید مي

 م تخصصي پزشكي در لیبرتياول، رسیدگي فوري به وضعیت مجروحان و مستقر شدن یك تی

 دوم، تأمین ابزارها و وسائل و مصالح مورد نیاز براي ترمیم مناطق ویران شده

و تأمین وسایل مورد نیاز   هاي حفاظتي و تجهیزات پزشكي كالهها و جلیقه   والها،  سوم، تأمین الزامهاي امنیتي و حفاظتي از جمله برگرداندن تي

 .افراد كه آسیب دیده است

 ««(94آبان  10ارم، انجام تحقیقات توسط ملل متحد دربارة این حمله وحشیانه و محاكمة عامالن آن)مریم رجوی چه

  

پوچ و توخالی و مصنوعی بودن این خواسته ها آیا برای همگان روشن است؟ و هیچ حرف و خواسته حتی مصنوعی برای تسریع در 
فرقه رجوی اینهمه پولهای میلیونی خود را صرف خروج مجاهدین نمیکردند؟ که خروج مجاهدین از لیبرتی وجود ندارد. و یا چرا 

همه در مورد آن سخن گفته اند. آنچه که همه نمیدانند این است که خروج از عراق برای مسعود رجوی اینبار بازگشت به فرانسه سال 
 زمانیکه بدانجا رفت نیست. براستی چــــــــــــــرا؟ 1365

 
ا میدانند که مریم رجوی بطور مستمر آنها را با دروغهایی مبنی بر اینکه ما تالش میکنیم بچه ها را از اشرف و همه شورایی ه

خارج کنیم ولی ارگانهای بین اللملی کارشکنی میکنند فریب میداد تا متوجه سیاست جنایتکارانشان در مورد نگهداری …لیبرتی و 
 .مجاهدین زیر موشکباران نشوند

 

 اد غیبی برای رجویعراق امد

 :وقتی حرف از ارزش حضور در عراق برای رجوی گفته میشود و آنرا امداد غیبی مینامیم یعنی همین. توجه کنید
بعد از سی سال که دوستان شورایی و بعضی دیگر از جدا شدگان که شاهد جنایات آقا و خانم رجوی بوده اند، وقتی که میخواهند جدا 

دانند و اعالم کرده اند که با یک تشکل مافیایی روبرو بودند که اگر متن استفاء را زودتر و قبل از اعالن عموم شوند با وجود اینکه می
به رجوی میدادند همانند موارد قبلی با یک صحنه سازی مسئله را به اخراج آنها ختم میکردند که بله ما ایندو )آقای محمدرضا 

اخراج کردیم کاری که با همه جدا شدگان از تشکیالت و شورا کرده و … ل مزدور بودن و روحانی و آقای دکتر کریم قصیم( را بدلی
ولی کماکان تا خرخره بدهکار خانم رجوی هستند چون که فکر میکنند خانم رجوی اگر تمامی پیشنهادات آنها را به هیچ و  میکنند، 

است. یا … ایران ندارد چون در حال رتق و فتق امور لیبرتی وقت برای جنبش مدعیش برای مردم  پوچ گرفته به این دلیل است که 
بهتر بگوئیم با اشک تمساح ریختن در حال بهره برداری از خون مجاهدین در لیبرتی و اشرف بوده و برایش فرصتی نگذاشته است 

 !!!!!!!!!که طی این چند دهسال به امور مهمتر رسیدگی کند

 

حضور در عراق با تابلو دروغین و پوچ ارتش آزادیبخش را تا همین دیروز که اندک نیرویی در آیا با توضیحات فوق امواج تاثیرات 
محتاج نان شب بودند  در لیبرتی باوجود اینکه نیروهای موجود لیبرتی حضور داشتند و کارکرد سیاسی آن را در شورا مشاهده کنید؟ 

تار خمپاره برای رجوی ارسال میشد کماکان باالترین تغذیه سیاسی و و هر روز نیز بکمک امدادهای غیبی همانند جنایتکاران المخ
حمایت سیاسی آور، مطرح  –دهان پرکن  –خبری و تشکیالتی و ایدئولژیک و حتی نظامی را برای رجوی داشت و البته خبر ساز 

محصول … ، درون شورایی شدن بعنوان یک نیروی ایرانی مخالف و مهمتر از همه بستن دهان نیروهای منتقد درون تشکیالت
میداد. با این وجود برای واضحتر شدن این ادعا کمی به عقب میرویم و خالصه وار بدان میپردازیم تا روشن شود که عراق برای 

 .رجوی که در نام پوشالی ارتش آزادیبخش سمبلیزه میشود به چه معنی بود است
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 :جنبه های مالی رفتن به عراق

نیروهایش را از صدام میگرفت و بلحاظ مالی صد در صد تامین میشد. مقوله ای که در فرانسه بجایی رسیده در عراق هزینه تمامی 
بود که همه ما مجبور شده بودیم که با انواع دروغ و کلک خانواده های خودمان را به بهانه ای مختلف مانند بیماری و بستری بودن 

یم و آنها را وادار کنیم که حتی خانه و فرش و خودرو خود را فروخته برای ما سرکیسه کن… در بیمارستان، تصادف و ازدواج و 
بفرستد و پولهایش را به سازمان بدهیم. از این نقطه به بعد سازمان توانست به یمن اقدامات تروریستی که چه در مرز ها قبل از آتش 

ن و یا با دادن اطالعات درست و غلط به عراق و عربستان برای عراق و عربستا  بس بین ایران و عراق و چه بعد از آن در شهرها
 .انبوه پول ذخیره کند. طوریکه هنوز که هنوز است از آنها بهره برداری میکند

 

 در دادن ظرفیت سرکوب کردها به رجوینقش عراق 

عراق تا زمان عملیات فروغ هیچگاه اجازه نداده بود که سازمان از یک گروه چریکی مسلح به سالحهای سبک مانند کالش و آرپی 
جی و تیربارهای سبک به نیروی دیگری ارتقاء یابد. و بعنوان تیم های نفوذ در مرزها از آن برای زدن گروههای کوچک ارتش 

ی( استفاده مینمود. و با همکاری رسانه های غربی حامی عراق بطور مستمر در صدر اخبار رژیم )سنگرهای دیده بانی و نگهبان
و تیتر سازی میکرد. و این آنچه بود که رجوی  دمیدهقرار داشت و عملیاتی که علیه مرز های ایران انجام میداد در بوق و کرنا 

 .میخواست در مقایسه با زمانیکه در فرانسه بود

 
همین عراق و اشرف و موقعیت سازمان در آنجا باعث شد که بتواند با شرکت در سرکوب کردها و نجات صدام خود  بعد از فروغ اما

را بعنوان مهره مهم و وفادار به صدام نشان دهد و از این طریق بعد از جنگ اول خلیج علیرغم اینکه صدام دل خوشی از رجوی 
اده دوباره در آینده احتمالی )با توجه به حالت نه جنگ و نه صلح عراق با رژیم نداشت ولی جهت راضی نگهداشتن او و همچنین استف

 شروع به مسلح کردن او با تحویل نفربر، تانک، خودرو و جنگ افزاز نمود.  ،و شرایط بحرانی عراق در رابطه با آمریکا( از رجوی
 

ادن آموزش ستاد به این ارتش تمامی مراحل مانورهای یک تیم از ستاد ارتش عراق در اشرف مستقر شدند و طی چندین سال ضمن د
را نیز آموزش داده و تمرین و مانور کردند. هرچند که در جنگ خلیج عراق …( یک لشگر زرهی )دسته، گروهان، گردان، تیپ و

یچکدام این این تقریبا همه زرهی های سالم را گرفت و پس نداد باقی مانده اش نیز در خلع سالح تحویل آمریکایی ها شد. و ه
سالحهای سبک و سنگین و آموزشها همانند خود ارتش آزادیبخش عمال بغیر از خبر سازی و دهان پرکردن و دهان بستن و نیروی 

 .تشکیالتی را آتل و باطل نگهداشتن بکار گرفته نشد

 
 

 :در زیر به گفتگوی رجوی با صابرالدروی رئیس اطالعات عراق توجه کنید

 

تانکها را دائم می شویند و صابون میزنند و می برند  رجوی:
حمام، وهر قطعه هم که خراب میشود عزا میگیرند. آن روزی که 
قبل از جنگ خلیج تانکها را ازما خواستید و تعدادی را گرفتید، 

 .…تانک گرفتید150تا 100حدود 
 به ما تحویل دادید؟ چقدر تانک نزد شماست؟ صابرالدوری:

 .دستگاه آن قطعه کم دارد 107انک که ت 120 رجوی:
به موجب اطالعاتی که من دارم، بیش از  صابرالدوری:

 …دستگاه تانک نزد شماست400
دستگاه از این تانکها را به شما دادیم و قبل از  152تعداد  رجوی:
 .قبضه توپ از ما تحویل گرفتید205اضافه برآن …دستگاه دیگر تحویل داده ایم 100آن نیز 
 …ای کاش نمیگرفتیم چون بدست آمریکایی ها افتاد الدوری:صابر

 
 

برای خودش تصمیم  اینهم تکلیف ارتش آزادیبخشی که نه اجازه حرکتش بدست خودش بود و نه سالحش مال خودش و نه میتوانست
کالش تبدیل میشد به نفربر بگیرد. وقتی گفته میشود ارتش آزادیبخش را صدام درست کرد یعنی همین. هروقت صدام میخواست سالح 

و تانک هروقت میخواست دوباره برمیگشت به نیروی پیاده و هر وقت میخواست متوقف میشد. هروقت طارق عزیز میخواست رادیو 
قطع میشد )ر ک متن مالقات رجوی با حبوش(. هروقت صدام سرنگون میشد آن نیز سرنگون میشد که شد. این بود حرف فرماندهان 

 .دهان پرکن فیل هوا کردن رجوی تحت نام ارتش آزادیبخش ملی ایران بازوی پرافتخار خلق قهرمان ایرانِ در ابتدای 
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 راه اندازی زندان و شکنجه و حذف فیزیکی

 عراق در سرکوب تمامی مخالفتهای درون تشکیالتحضور در نقش 

در این دوره که یکی از سیاهترین برگهای تاریخ سازمان بشمار میاید. رجوی بعد از ورود به عراق بسیار تالش میکرد که وضعیت 
در حال فروپاشی تشکیالت را از مقامات عراقی مخفی کند، و شیوه پنهانکاری را در پیش گرفته بود. طوریکه نیروهای معترض را 

 حتیبه مشکالت و سرکوب او در تشکیالت پی نبرد آنها را به خارج از عراق مانند ترکیه و  جهت اینکه عراق از طریق آنها
میفرستاد. وقتی این نیروها به خارج راه می یافتند دهان به سخن میگشودند و سرکوبها و سیاستهای رجوی را افشا میکردند. متعاقب 

یروی مخالف و منتقد عمال در عراق زندانی میشد. که منجر به افزایش این مسئله رجوی اعزام به خارج از عراق را متوقف کرد. و ن
  ریزش نیرویی گردید و فرارها شروع شد و سیستم اطالعات عراق بدان مشرف گردید.

مسعود رجوی چاره کار را در هماهنگی با صدام حسین دید، که ابتدا تاکتیک رجوی این بود که کسانیکه میخواستند فرقه اش را ترک 
ند را جهت شکستن آنها به اردوگاه التاش در رمادی در غرب بغداد که شرایط غیر انسانی داشت میفرستاد. ولی به همه آنها مارک کن

نفوذی میزد و تحویل عراق میداد. در ابتدای امر مواردی را نیز عراقیها بشدت شکنجه کرده بودند ولی بزودی متوجه شدند که از 
خود رجوی باشند. )ر.ک   دیگر وقعی به این مسئله نمیگذاشتند و ترجیح میدادند که مجاهدین اسیر نزد رجوی رو دست خورده اند که

 (به متن زیر: مذاکرات رجوی و حبوش رئیس اطالعات وقت عراق
 

 .حبوش: درخواستها و مسائل و موضوعاتی که مطرح کرده بودید همه را یادداشت کرده ام »»»
که نزد گروه طالبانی رفته بودند باید بگویم که افسر رابط ما با جالل )جالل طالبانی( مجددا اظهارات قبلی را مطرح نمود که درباره سه تن از مجاهدین 

مسئله را پیگیری میکنم. راجع به …این سه تن در حال حاضر در کمیساریای پناهندگی سازمان ملل حضور دارند که از کنترل جالل طالبانی خارج است
ضای بازداشت شده که علیه سازمان فعالیت میکردند منتظر عملیات تبادل اسرا و زندانیان با ایرانی ها هستیم و آنها را در اولویت قرار بازگشت اع

 .خواهیم داد
 نفر زندانی عضو سازمان است؟ 60رجوی: منظورتان آن 

میدهم که نزد شما باشند تا تکلیف آنها در آینده مشخص شود و بعد آنها  حبوش: راجع به افراد اعزام شده توسط ایران که به ما تحویل میشوند من ترجیح
 را تحویل بگیریم. .. 

 .رجوی: البته موارد خاص و استثنایی تحویل شما خواهند شد
 .((حبوش: موضوع بازگرداندن نیروی فراری سازمان بنام ادهم ))از بردن اسم اصلی که در این مکالمه ثبت شده معذورم

 «««.ا خودتان ما را راهنمایی کردید که از چه روشی جهت بازگرداندن او استفاده کنیمرجوی: شم

))توضیح: رجوی تالش میکند مجاهدین مخالف را تحت عنوان نفوذی رژیم در سازمان تحویل اطالعات عراق بدهد و حبوش نیز که به مسئله واقف 
 ((است نمیپذیرد و میگوید نزد خودتان باشند

 

است که رجوی برای برگرداندن مجاهدین فراری از تمامی قدرتش استفاده میکند. و از باالترین مقام امنیتی عراق خواستار آیا آشکار 
 .کارکرد عراقبخشی از اقدام برای دستگیری و بازگرداندن وی میکند؟ این است 

 
و عراق و اشغال سرزمین شان توسط عراق  ایجاد شد، در این سال کردهای ایرانی با شروع جنگ ایران 1359کمپ رمادی در سال 

اسیر شدند و یا خود گریخته بودند به این کمپ آورده شدند. دولت عراق این بیابان را در اختیار آن ها گذاشت و آنها با دست خود در 
، بقیه همه آلونک و مقر مجاهدین بود UN آنجا باصطالح محل زندگی ساختند، غیر از چند ساختمان که محل کار نیروهای نظامی و

هایی بودند که عده ای انسان از همه جا گریخته و بی پناه در آنجا زندگی می کردند. مردم ساکن این کمپ تا قبل از جنگ خلیج فارس 
در جنوب عراق توسط شیعیان عراق به آتش کشیده شد، ” حله“فقط کردها بودند، ولی پس از این که کمپ پناهندگی  1370در سال 

ان این کمپ که اغلب فارسی زبان بودند نیز به کمپ التاش آمدند و در آنجا اسکان داده شدند. بدین جهت جمعیت کمپ به مقدار پناهندگ
زیادی اضافه شد، مردم ساکن کمپ با گل و پیت های حلبی برای خود خانه و به عبارتی آلونک ساخته بودند، هیچ خبری از خیابان و 

خانه ها به کوچه ها وارد می شود و بوی تعفن همه جا را گرفته بود. بیشتر کودکان کرد در شهر  جاده در کمپ نبود، فاضل آب
رمادیه کفش واکس می زنند و مورد همه گونه توهین و ظلم واقع میشدند، در واقع باید گفت کمپ التاش مرکز مرگ تدریجی ایرانیان 

گی می کردند که از چاله به چاه افتاده بودند. کمپ التاش لکه ننگی بر دامن آواره بود، در این کمپ چندین هزار خانواده ایرانی زند
کشور عراق و سازمان ملل متحد بود که دم از حمایت از پناهنده و پناهندگی می زدند. مسعود رجوی مقری در این کمپ ایجاد کرده 

ا چند اتاق و یک حیاط بزرگ تشکیل شده بود، در معروف بود، از یک ساختمان آجری ب” کاخ یزید“بود که در میان ایرانیان به 
هزار کرد و حدود  50از  70حقیقت در مقایسه با آلونک ها این ساختمان برای خودش کاخی محسوب میشد. جمعیت کمپ در سال 

 .جدا شده فرقه رجوی تشکیل می شد 1000
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 نهامقاومت جداشدگان در شرایط جهنمی اردوگاه رمادی و اقدامات رجوی علیه آ

این اقدام رجوی جهت تسلیم آنها به بازگشت به تشکیالت بود که کارگر نیفتاد و مجاهدین حاضر بودند شرایط اردوگاه را تحمل کنند 
و  .ولی به تشکیالت باز نگردند. وقتی رجوی اینرا دید اعزام به رمادی را نیز قطع کرد. و زندانهای داخل اشرف را راه اندازی نمود

با این فکر که بتواند آنها را زیر فشاریهای زندان و فشارهای  .دو تا هشت سال در آنجا در بدترین شرایط زندانی میکرد افراد را بین

روانی و کتک زدنهای به بهانه های مختلف شکسته و منصرف کند که برگردند. افرادی داشتیم که تا هشت سال در زندان های 
سبحانی زندانی بودند. ولی وقتی مقاومت این افراد را مشاهده نمود و زندانها دیگر جایی  انفرادی داخل تشکیالت مانند محمد حسین

 :برای مجاهدین جدا شده نداشت در هماهنگی با عراق بعد از تحمل زندانهای داخل تشکیالت به اقدامات زیر دست زد
  نتیجه هشت سال زندان ابوغریب عراق را تحویل دادن به عراق بعنوان فردی که ورود غیر قانونی به عراق کرده است در

باید تحمل میکرد. من خودم هنگام خروج از تشکیالت به دو سال زندان در داخل اشرف و هشت سال زندان درابوغریب 
 .محکوم شدم

 فرستادن نفرات بداخل ایران که آنها را در نزدیکی مرز رها میکردند که بداخل بروند! 
 الفین درونی و مخالفت و انتقادات آنها در درون تشکیالت، بدروغ آنها را جهت جهت از بین بردن بدون مشکل مخ

 .ماموریتهای کاذب بداخل میفرستادند و رهایش میکردند
 از تمامی کسانیکه خواستار خروج از تشکیالت بودند دهها نوشته میگرفتند که بعد از خروج علیه او استفاده کنند. 

گان چاره را در فرار میدیدند که همین امر منجر به دستگیری و شکنجه چه توسط عراق و سپس در همین رابطه منتقدین و جدا شد
توسط شکنجه گران سازمان میگردید. از این به بعد فردی که فرار میکرد باید پیه دستگیری، شکنجه و زندان های ابوغریب را بتن 

 :ی در جلسه علنی عمومی کل اشرف رسما به زبان خودش گفتمیمالید. ولی تمامی این تشبثات نیز کارگر نیفتاد طوریکه رجو
 

 .«««از این به بعد مخالفت را با مشت آهنین پاسخ خواهم داد شما آمده بودید کمک من کنید همگی علیه من شده اید»»»

 

 نهادینه کردن سرکوب توسط رجوی

تحت : سرکوب را نهادینه کرد. اوالدر مقابل مقاومت و مخالفت مجاهدین با وی دیگر رجوی این بود که  ازاقدامات ضد انسانی
محکوم به اعدام و ” اقدام علیه امنیت ملی!؟“شرایط آزاد عراق دادگاه انقالب خودش را راه انداخت که مجاهدین را محاکمه و بجرم 

 :ه شده عبارتند اززندان میکرد بعدها آنرا کمسیون قضایی شورا نامید. بعضی محکومین شناخت

 
 هادی روشن روانی

  

 
 مهدی افتخاری

 

 (مهدی افتخاری، هادی روشن روان، )از زندانیان زمان شاه ی:دفترسیاس
 داود ارشد-ابراهیم صابری )ابراهیم عکاس از زندانیان زمان شاه( :مرکزیت
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شکری، جمال امیری، خلیل محمد نسب، اردشیر مسعود ضرغامی، حمید فالحتی، حسین مشعوفی، غالمرضا  ...:و  معاونین مرکزیت

 …پرهیزگاری، شهاب اختیاری، جواد اژدری، محمد موسوی، امیر موثقی، منصور کوفی، فتح هللا فتحی، علی حسین نژاد،
  

فرد ه ک هدفبا این بعالوه راه اندازی جلسات شتشوی مغزی روزانه تشکیل دادگاه انقالب را در همان جلسه علنی فوق بیان نمود. 
روزانه زیر فشار و برخورد باشد که کارش به جدا شدن نکشد. که افراد بدلیل عدم انتقاد از خودشان مورد ضرب و شتم قرار 

 .میگرفتند

 

در  1364مشابه دستگیری و شکنجه سیستماتیک سال  74-1373سرکوب سال  دورهننگین ترین برگ سیاه پرونده رجوی در این 
دستگیریهای گسترده ای را شروع کرد و مخالفین  ، رجویعراق است که با توجه به موج باالی مخالفتهامنصوری کردستان پایگاه 

)از زنان و مردان مجاهد( را به بهانه نفوذی و مزدور وزارت اطالعات با وجود اینکه سالیان در سازمان بودند زیر شکنجه برد. و 
وزارت اطالعات هستند. که در این مورد جداشدگان مفصل و نفوذی س را مجبور میکرد که بنویسند که جاسو مجاهدین مخالف

 .گزارش کرده اند که تعدادی نیز زیر شکنجه کشته شدند

 
مسعود رجوی عمال عراق را به زندان بزرگی برای آنها تبدیل کرده بود که از لحاظ  کارکرد عراق در سرکوب مجاهدین توسط

 :چون همانطور که علنا میگفت ودسرکوب تشکیالتی برای رجوی بهشت برین ب

 
 «««آمده ام در عراق تا هرکاری دلم خواست بکنم»»»

 

ین سرکوبها بویژه بعد از اینکه صدام را با سرکوب کردها ا .البته بجز اداره ارتش آزادیبخش ملی ایران که اداره اش دست صدام بود

 .میدیدنجات داد شدت و حدت بسیاری یافت چون رجوی دستش را بازتر 

 

 قسمت چهارم 

 رجوی جهت نگهداشتن سازمان در عراق در مقابله با خواست عراق و آمریکا برای ترک عراق هایطرح

ارزش عراق و اشرف برای رجوی تا پایان حفاظت آمریکایی ها از اشرف و تحویل به عراقیها با وجود اینکه مسعود رجوی خودش 

همانگونه که در تمامی نشستهای باالی سازمان بعد از تسخیر عراق بحث بود، استراتژی مسعود و مریم رجوی فرار کرده بودند ولی 

 .رجوی بطور مطلق در ماندن در عراق بود آنهم به هر قیمت که باشد

 

ینکه بعد از سقوط ضربتی سه روزه رژیم صدام در جنگ دوم خلیج کل تشکیالت در شوک رفته بود به این دلیل که سازمان با وجود ا

مختصات استقرار خودش را به آمریکا داده بود و توقع این بود که مورد بمباران قرار نگیرد ولی اعالن بیطرفی و دادن مختصات 

نفر نیز کشته و تعداد زیادی زخمی شدند، که چشم انداز قتلعام و یا بازداشت و 53نادیده گرفته شد و مورد بمباران شدید قرار گرفت 

 .روریستهای حاضر در گواتانامو را انتظار میکشیدیمزندانی همانند ت

 
هنوز بیش از چند هفته از قرار آتش بس 09-05-2003 –آمریکا می گوید مجاهدین خلق باید تسلیم بشوند   :صدای آمریکا1382اردیبهشت  19»»»

گوید مجاهدین خلق باید تسلیم بشوند. نام سازمان مجاهدین بین نیروهای آمریکا و گروه مسلح مجاهدین خلق ــ مستقر در عراق ــ نگدشته، آمریکا می 
در لیست سازمان هائی که دولت آمریکا آنها را سازمانهای تروریستی می شناسد قرار داشته است. سازمان مجاهدین خلق که هدفش  1997خلق از سال 

صدام حسین، دیکتاتور پیشین عراق، در آن کشور پناهندگی یافت. به دستور  1980سرنگون ساختن رژیم مالیان در جمهوری اسالمی است در نیمه دهه 
یک در ماه آوریل، نیروهای آمریکا در جریان پیکار برای سرنگونی حکومت صدام حسین اردوهای نظامی سازمان مجاهدین خلق را نیز در عراق، نزد

ازمان مجاهدین خلق نوعی دو روئی آمریکا خواند و گفت آمریکا با مرز ایران و عراق، بمباران کردند. تهران سیاست مالیم آمریکا را در قبال س
 «««.وجودی که مجاهدین را تروریست می شناسد به آنها اجازه می دهد باقی بمانند

 

 .به همین دلیل طرحهای زیر )قسمتهایی قبل از شروع جنگ و قسمتهایی بعدا از سقوط صدام( بحث و به اجرا در آمد 
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حاوی تحلیلها و نوشته های سازمان علیه …( مدارک سازمان )هر نوشته، نشریه، کتاب، نوار، ویدئو واز بین بردن تمامی  .1
 … آمریکا و امپریالیزم آمریکا و

خودی که مورد شکنجه قرار داده بود، جستجوی تک تک کمدهای تمامی نفرات حاضر  عطف به ترس رجوی از نیروی .2

 …ل احمد واقف، محمود عطایی ودر کلیه پایگاههای سازمان توسط اکیپی شام

تهیه یک ارزش گذاری و برآورد قیمت به کل مجموعه قرارگاه اشرف با مسئولیت بنده بعنوان مهندس و مسئول دانشکده  .3

 .راه و ساختمان که در صورت دستگیری بخش سیاسی سازمان بتواند ادعا کند که اشرف تماما با پول سازمان ساخته شده

 .اضافی موجود در اشرف به اهالی عراق که مدتها نیز ادامه داشتشروع به فروش اموال  .4

 :عراق بود-درصورتیکه دستگیری در کار نبود و خواسته آمریکا فقط ترک اشرف .5

 (عنوان اینکه ما همگی با هم میخواهیم بمانیم. )حفظ تمامیت تشکیالت .6

 (میخواهیم به آمریکا برویم. )جهت جلو گیری از خروج از عراق .7

 .دوستی و هم خطی با آمریکا جهت جلب رضایت آنها به ماندن درعراقطرح  .8

نفی کامل صدام و تبریک گفتن به آمریکا از جهت سرنگونی صدام. تا بدین وسیله در ضدیت با صدام تیغ آمریکا کمتر  .9
 .گردن مسعود رجوی را بگیرد

 
بستن دست آمریکا   تاکتیک همه با هم ماندن )که هنوز با شدت و حدت اجرا میشود( و رفتن به آمریکا با فرض توضیح اینکه:

اخراج از اشرف و عراق بود. که رجوی گفت حاضریم حتی برویم کالیفرنیا. چون میدانست که آمریکا سازمان را در قالب   به
از عراق بزرگترین ضربه به سازمان و دستگاه انقالب ایدئولژیک آن جهت آمریکا نمیبرد. که از نظر رجوی خروج به تشکیالتی 

 .سازمان بود، که در محورهای بعدی بحث خواهد شدقدرتش در حفظ 
  

اما مسائل با حضور آمریکا در عراق بشکلی که انتظار داشتیم پیش نرفت و در تضاد بین وزارت دفاع آمریکا که خواستار بکارگیری 
بود  سازماندام در قالب افراد مسلح و وزارت خارجه اش که خواستار سرکوب و تروریست نامیدن و محدود کردن سازمان مانند ص

 توانستاجرا شد که سازمان طی طرحی بینابینی یعنی نه سرکوب و نه همکاری نظامی با خلع سالح و حفاظت کردن از مجاهدین 
 .بعنوان حد وسط درعراق بمانند

 

وزارت دفاع واقع شده _ن درعراق بعد از اطمینان از اینکه مورد قبول آمریکا طرح رجوی برای ماند

 .است

نیروهای ائتالف علیه رژیم صدام در عراق بعد از تسلیم مجاهدین قراردادی با آنها  2003پس از اشغال عراق توسط آمریکا در 
ه و کلیه نفراتشان را در قرارگاه اشرف که قرارگاه های خود را در یک نقطه متمرکز کرد امضاء کردند که بر پایه آن همه سالح

کیلومتری شرق بغداد چندین مقر داشت که 40اصلی مجاهدین بود اسکان دهند. در زمان اشغال سازمان در نزدیکی ابوغریب در 
ل بود و استخر دوتای آنها قصرهای مسعود رجوی بود که یکی بدیع زادگان نام داشت و دیگری که بعدها ساخته شد و بسیار مجل

نیز داشت. بعالوه مقر نشستهای عمومی بنام باقر زاده )یک تعداد سوله نظامی عراقی که به سالن اجتماعات تبدیل … سرپوشیده و 
عالوه بر اینها در بغداد نیز بین میدان چهل دزد بغداد )اربعین حرامی( و میدان فرودس در سمت غرب کل خیابانی بنام  شده بود(. 
 .…مه خانه های سه تا پنج طبقه متعلق به سازمان بود. شامل جاللزاده قدیم و جدید، سیفی، ضابطی، طباطبایی ورصافی ه

به سازمان داده شد. براساس این کنوانسیون « اشخاص حفاظت شده»بعد از پایان جنگ بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو موقعیت 
نیروهای آمریکایی حفاظت  2008تا اواخر اوت  و برخورشدند اشخاص حفاظت شده  حقوقساکنان اشرف افرادی بودند که از 

 .ساکنان اشرف را بر عهده داشتند

 
قابل توجه اینکه ارتش آمریکا قبل از شروع مذاکرات خلع سالح فرقه رجوی در اشرف جدای از بمبارانهای اولیه جهت کنترل و 

مباران کردند یعنی هر جنبده ای را هدف قرار میدادند. بعد اطالع دادند که یا تسلیم و ببطور کنترل شده تفهیم قدرت خود آنرا بشدت 

تحویل سالحها یا آماده نابودی شوید، بدنبال پذیرش کامل شرایط آمریکا یک ستون نظامی وارد اشرف شد. در این ستون ژنران 

داشتیم تصورشان از مجاهدین افرادی مانند مجاهدین افغال بود که بقرارگاه آمد. با صحبتیهایی که با هیئت مالقات کننده ” اودی ارنو“

ریش داشته و امامه افغانی به سر داشته باشند. و از ما سوال میکردند که پس مجاهدین کجایند که نشان میداد شناختی از سازمان حتی 

  .در سطح ژنرال چهار ستاره ای همچون اودی ارنو ندارند
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که بین سالح و  پیغام دادطی پیامی با دجالگری … شرف مجاهد است جنگ جنگ تا فتح واشنگتن و  رجوی که سالها شعار سالح

که تمامی مجاهدین از این دروغگویی و دجالگری رجوی که قرار را بر فرار !!! صاحب سالح، من صاحب سالح را انتخاب کردم

پذیرفت برای این بود که خودش و مریم رجوی از تعقیب و  ترجیح داده بود و همه میدانستند که تنها دلیل اینکه خلع سالح را

دستگیری و محاکمه در اروپا خالص شوند. واال طبق تجربه سالیان همه میدانستند که رجوی ارزشی برای جان مجاهدین جز برای 

برتی زیر خمپاره و مصارف قدرت پرستانه اش ندارد. آنچه که بعد ها نیز در اشرف و با اصرار به نگهداشتن اشرف و سپس لی

 .شاهد بودند… موشک و 

 دستور عرضه سازمان به آمریکا در مالقات تسلیم سازمان

در صورت بمباران شدن توسط آمریکا با آنها بعنوان “علیرغم اینکه تا چند روز قبل از فرار رجوی از عراق طرحش این بود که 
 :بود به اما دستور مذاکره با آمریکا تبدیل شده  ”دشمن میجنگیدیم

 
 ”آمریکا االن صاحب خانه جدید ماست و ما نیز تابع همه دستورات و قوانین آنها هستیم و کمال همکاری با آنها بشود“

 

و برعکس اینکه قبل از حمله آمریکا تسخیر عراق بعنوان مرگ سازمان تلقی میشد و مصیبت بزرگ که صاحب خانه و حامی و یاور 
رجوی میگرفت ولی در این مالقات که مژگان پارسایی و فهمیه اروانی و بقیه زنان تسخیر عراق و را از ” صدام حسین“سازمان 

سرنگونی دیکتاتور عراق را به آمریکایی ها تبریک گفتند. زنانیکه برای اولین بار در تاریخ سازمان حسابی آرایش کرده بودند 
چ شباهتی به زنان مجاهد که نباید هیچ مویی از آنها دیده شود خبرنگار خارجی است و هی یفکر کرد یطوریکه وقتی او را دید

عقب زده شده و یقیه باز در آن شرکت کرده بودند )چیزی که نیروهای سازمان را هنگامیکه فهیمه اروانی و  ینداشت که با روسریها
و از اینکه بدست  له دار کرده بود(. بهمراه آمریکایی ها به دیدن مقرهای مجاهدین میآمدند همه را مسئ… یا مژگان پارسایی و 

 .آمریکایی ها از شر صدام دیکتاتور راحت شده بودیم ابراز خوشحالی شد

 
دیپلماسی چاپلوسی سازمان با هدایت مستقیم مسعود رجوی آچنان چرخشی نمود و خود را آمریکایی تر از آمریکایی های حاضر در 

که عراق با نیز متعجب مانده بود. بنابراین رجوی   ارنو  ندهی میدانی ژنران اویجلسه مذاکره جا زد که حتی ارتش آمریکا بفرما
دوباره تالش کرد علیرغم اینکه خودش فرار کرده بود جهت ماندن نیروهایش در عراق بود تسخیر آن توسط آمریکا سرش خراب شده 

-منتقل نمود و همین امر نیز سبب شد که در آمریکاخودش را به خدمت آمریکا در آورد. وفا داریش را از صدام به آمریکایی ها 
وزارت دفاع  بعد از بحثهایی که وزارت دفاع مبتنی بر عدم شناختش از رجوی روی سازمان حساب ویژه ای باز کند بدین گونه که 

ن حاضرند همانگونه که با سازمان در هنگام خلع سالح داشت بخوبی درک کرده بود که مجاهدی ”اودیرنو“آمریکا به فرماندهی ژنرال 
در خدمت اهداف صدام بودند و جهت اقدامات ایزایی علیه رژیم توسط عراق بخدمت گرفته شده بودند دلیل ندارد که همین کار را 

 .بویژه که بوش رئیس جمهور آمریکا کماکان از ایران بعنوان یکی از شیطانها اسم برده بود .برای آمریکایی ها نکنند

 
ود فروشی رجوی هرچند با مخالفت شدید وزارت خارجه آمریکا که رجوی را بهتر از فرماندهان نظامی میشناخت این مسئله و خ

 .ربرو شد و چند هفته بیشتر دوام نیآورد طوری که دوباره دستور آمد که همه باید به قرارگاهها بازگردند و خلع سالح شروع شد

 
صدای آمریکا و یا همان رادیو فردا از گفتار پخش شده در همان مقطع مذاکرات نظریه وزارت خارجه آمریکا را که کانال خبری 

 .خلع سالح متوجه شد
گروه های اپوزسیون عراقی از کردها تا شیعیان همگی سازمان مجاهدین را بخشی از دستگاه سرکوب رژیم صدام حسین می دانند و با هرگونه  »»

ین دالیل باعث شود که آمریکا نتواند رسما از سازمان مجاهدین اعاده حیثیت کند. بنابر این به احتمال زیاد هدف توافق آمریکا با این گروه مخالفند. شاید ا
ند آنها فرماندهان نظامی آمریکا در حال حاضر از توافق آتش بس با مجاهدین هشداری است به رهبران ایران که اگر در سیاستهای خود تجدید نظر نکن

در صدد ضربه زدن به حکومت ایران برخواهند آمد. اگر مجاهدین نیز به چنین معامله ای تن دهند، نگاه مردم ایران نسبت به آنان از طریق این سازمان 
مسعود رجوى، طى بیانیه  –این خواهد بود که آنها تا دیروز در خدمت صدام حسین بودند و درحال حاضر در خدمت ایاالت متحده آمریکا. رادیو آلمان 

 ««.امضاى این قرارداد آتش بس، استقبال به عمل آورداى از 

 

در همین فاصله کوتاه همکاری نظامی با ارتش آمریکا و خلع سالح کل تشکیالت رجوی کار جمع آوری کلیه سالحهای باقی مانده از 
ربوده و به اشرف منتقل  بود را… ارتش عراق در پادگانها و مواضع استقراری آنها بود که هرچه سالح سنگین و زرهی و خودرو و

اینکار با این هدف و توجیه ما فرماندهان   کردیم و با سرعت تمام رنگ زدیم که کسی نتواند سازمان را به دزدیدن آنها متهم کند.
 انجام شد که مسعود اعتقاد داشت اگر صدام نامرد بدلیل همسایگی و ترس از اینکه دشمنی بیشتر با رژیم ممکن است برایش بدلیل
دشمنی آمریکا با آنها به ضررش تمام شود ولی آمریکا از رژیم نمیترسد و ما را در حمله به رژیم بکار خواهد گرفت و هرچه بیشتر 
سالح و زرهی داشته باشیم مهمتر جلوه کرده و کارآمدتر خواهیم بود. طوریکه در همان جلسه مذاکره حتی درخواست کمک نظامی 

 .د. حتی درخواست آموزش و دریافت هلی کوپتر را نیز کردیمنیز به ارتش آمریکا داده ش

http://www.nototerrorism-cults.com/
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 رجوی جهت تحکیم موقعیت ماندن در عراق در فاصله ای که تحت حفاظت آمریکایی ها بود اقدامات

ساختن مسجد در اشرف و پوشاندن لباس آخوندی به تن آقا )مجید معینی( از اعضای قدیمی سازمان بعنوان امام جماعت  .1
 .ضدیت مردم عراق با وی بدلیل همکاری او با صدامجهت تخفیف 

 
 مردم عراق به مسلمان بودن رجوی از زندانیان زمان شاه در لباس آخوندی جهت فریب ” آقا“مجید معینی 

 

عطف به نفرت مردم عراق از همکاری رجوی با صدام اقدام به دادن میهمانیهای چندین هزار نفره و دعوت از مردم  .1
 .منطقه

پول در بین خانواده های روستاهای اطراف و تالش برای خریدن آنها و یا پرداخت پول به بهانه های مختلف مانند  توزیع .2
 .جمع آوری امضاء جهت تغییر نظر آنها به قبول ماندن مجاهدین در عراق

دم عراق میخواهند تالش برای جمع آوری انواع امضاهای جعلی هربار یک تا پنج میلیون و ارائه آن به مطبوعات که مر .3
 .مجاهدین در عراق بمانند. و باید بمانند

هزینه کردن میلیاردها دینار عراق جهت بخدمت گرفتن بعضی شیوخ هوادار صدام جهت سخنرانی در مجامع عراقیان و  .4
 .طرح اینکه مجاهدین باید در عراق بمانند

 .استاتید دانشگاه، وکال، و ایجاد اعتالف بین آنها بنفع خودتالش برای ساختن انواع احزاب کاذب عراقی مانند شیوخ منطقه،  .5
روزه تحت  40روزه و یکبار نیز  100تالش برای سرنگون کردن مالکی نخست وزیر عراق با طرح ریزی دو طرح  .6

 .40وسین  100نامهای سین 
نظامی، سیاسی، و  جوانان کم سن و سال منطقه دیالی و روستاهای آن با آموزش2000استخدام و پانسیون کردن  .7

ایدئولژیک جهت تبدیل آنها به مجاهدین عراقی بمنظور بکارگیرشان درعراق جهت اقدامات تروریستی در داخل ایران، 
 .جمع آوری اطالعات و دادن به ارتش آمریکا، و مهمتر اجرای طرح سرنگونی مالکی

بیسواد با پرداخت پولهای گزاف بدون اینکه به پخش تراکتهای مختلف جعلی بنام تشکلهای جعلی عراق توسط اهالی  .8
 .محتوای تراکتها اشرافی داشته باشند و عمدتا علیه مالکی در سطح عراق

تالش برای تاثیر گذاری بر انتخابات عراق و انتشار اطالعیه های جعلی و کاذب که سر از دست مقامات عراقی در آورد  .9
نید این جعلیات را رجوی که به آنها جا داده ایم را بنام ما و مردم ما و که در تلویزیون عراق به عراقیها گفت نگاه ک

 .نمایندگان مردم ما پخش میکنند و در امور ما دخالت میکنند
تالش برای برقراری ارتباط با نیروهای تروریستی داعش و حمایت از تسخیر عراق توسط آنها با هدف سرنگون شدن  .10

طرافدار صدام در قالب عشایر انقالبی یا همان داعش به امید حمایت مجدد از مسعود دولت عراق و آمدن بعثی های سابق 
 .رجوی. آنچه که این روزها شاهد پس گرفتن مناطق تحت اشغال آنها در شمال عراق و موصل هستیم

http://www.nototerrorism-cults.com/
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 بیانیه جعلی دست نوشته عباس داوری تحت نام 2100 تن از شیوخ عشایر سراسر عراق

 
 افشای جعلیات بیانیه های عشایر توسط جدا شدگان
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 بیانیه دیگر تحت عنوان وکالی عراق تولید فرقه رجوی

 

  نقش موثر حضور در عراق حتی در بدترین شرایط برای رجوی

موضوع مذاکره با ارتش آمریکا حتی برای خلع سالح، نقطه بظاهر تضاد رجوی با غرب و طرف حساب شدن با آنها برای رجوی  

 .انعکاسات مطبوعاتی آورد که برایش مانند آب در بیابان بودانبوه 

 .تمامی مدت کوتاهی که همراه آمریکایی ها پست میدادند در رسانه ها انعکاس گرفتند و مطرح شدند .1

 .معرفی کنند. و رابطه برقرار کردند… با حضور آمریکایی ها تالش کردند خودشان را به آنها غیر از تروریست و  .2

کردند با عنوان صاحب خانه جدید عراق خود را به آمریکایی ها قابل قبول معرفی کنند موضوعی که اگر در صحنه تالش  .3

 .سیاسی غیر از عراق بودند هرگز نمیتوانستند چنین رابطه های نزدیکی را برقرار نمایند

 .موقعیت پناهندگی یا افراد تحت حفاظت نیروی اشغالگر را دریافت کردند .4

 .آمریکایی ها تالش کردند تا زهر تنفر مردم عراق ناشی از همکاری با صدام را بگیرند تحت حفاظت .5

 .انجام فعالیتهای سیاسی بسیاری )یا بهتر گفته شود پروپاگاندای دروغین( با هدف تاثیرگذاری بر امور داخلی عراق .6

 :خوان کماکان داشته و داردبعالوه اینکه فرقه رجوی کماکان ادعای از نوع زیر را که در سایت آن میتوان 
 

 :را پشت سر گذاشته است بسیار مهم  سه مرحله آزادیبخش ملی ایران طی موجودیت خود، ارتش  »»»
ثمر رسید و با سلسله نبردهای فروغ  بس در حلقوم خمینی به ی بود که با نبرد چلچراغ و ریختن زهر آتشطلبی خمین شکستن طلسم جنگ اول،  مرحله

 .دست آورد نامه خود را به جاویدان، بیمه

 واضح است که در حال حاضر تنها چیزی که از ارتش صدام ساخته رجوی مانده یک برگه بیمه نامه فرضی در آلبانی است

خاک این کشور تجاوز کرده  استفاده از وضعیت عراق، به بود که با سوء ۷0در بهار سال  ایستادگی دربرابر تهاجم لشکرهای سپاه خمینی دوم، مرحله 
این نتیجه رسیدند که از دیوار  آزادیبخش، طرحشان با شکست مواجه شد و به و قصد اشغال شهر اشرف را داشتند. ولی با مقاومت و دفاع ارتش

 !رفتند از قد خود باال می بلندتر 
دولت و بمباران  ۱2های رژیم پلید آخوندی و همدستی با  ترین توطئه ه دربرابر سنگینگذار از توفان سالهای اخیر و پایداری پرشکو مرحله سوم

 . آزادیبخش و همچنین بمباران سیاسی و تبلیغاتی مجاهدین در اشرف بود قرارگاههای ارتش
بلند  ملت ایران علیه رژیم آخوندی، سر ی قلب تپنده و کانون مبارزات آزادیخواهانه  مثابه ترتیب شهر اشرف، مقر ارتش آزادیخبش ملی ایران، به بدین

 «««.امیدی برای تمامی مردم دردمند منطقه و جهان برای خالصی از بنیادگرایی و ارتجاع وحشی آخوندی تبدیل گردید نقطه  کرد و به 

 

شاید الزم بیاد آوری نباشد که اهمیت عراق را از دیدگاه مسعود رجوی وفرقه تروریستی او عنوان میکنیم تا بتوان بهتر اهمیت از 
 .اق و خروج از لیبرتی را برجسته کرده باشیمدست دادن عر

 

 و طرح مقابله رجوی عراق بعد ازترک آمریکا
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که همه خوابهای پنبه دانه ا ش مبنی بر مورد بهره برداری قرار از زمانیکه قرار بر تحویل حفاظت اشرف به عراقیها شد، رجوی 
خودش علیرغم غیبت کبری مستقیم بمیدان آمد و طرح گرفتن توسط ارتش آمریکا برای تصرف ایران دود شده و به آسمان رفته بود، 

 در اشرف اینگونه بیان کرد کهحفظ اشرف به هر قیمت را در جلسه عمومی که توسط ماهواره رله میشد را برای تمامی حاضرین 
وی بعد از ساعتها بحث در مورد اهمیت اشرف و حیاتی بودن آن برای فرقه اش دجالگرانه  ««اشرف به هرقیمت باید حفظ شود.»»

طوری بحث مینمود که انگار خودش هم در اشرف حضور دارد تا پوچ بودن ماندن در عراق را کمرنگ کند ولی در نهایت که با 
واقعی مجاهدین مبنی بر دلیل قفل ماندن در عراق آنهم زیر تیغ عراقی که مدعی هسیتم سیاست رژیم را اجرا میکند برای سواالت 

 :چیست؟ مدعی شد که
 

 ودرست است که جنگ ما با رژیم است ولی اگر رژیم در قالب دولت عراق ظاهر میشود این همان نبرد سرنوشت است که مجاهد باید بدان تن بدهد »»»

 «««.اگر الزم باشد در همینجا دفن شویم

 

در دفاع از رژیم حمله کرد با او آمریکا یادمان هست که عین همین حرف را در مورد آمریکا قبل از تسخیر عراق گفته بود که اگر 
 .ختم نموداینگونه در نهایت نیز بحث را  .میجنگیم و دیدیم که چگونه فرارکرد

 
در حفظ اشرف شهید شوید انگار من یکبار تهران فتح میکنم که اگر هر سه هزار نفر شما شهید شوید تازه نوبت هرهزار نفری از شما که  »»»

 «««مسئول اول شما بعنوان نفر آخر اشرف میرسد که میارزد که او نیز در این راه شهید شود اینگونه من سه بار تهران را فتح میکنم

 

بلکه بسیار باالتر از آن قرار معادل پیروزی کل انقالب و سرنگونی نه ظ اشرف را رجوی حف همانگونه که بروشنی واضح است،
را برای فرقه او آنهم نه یکبار که سه بار برای خودش و مجاهدین معرفی و تئوریزه نمود که جایگاه اشرف و عراق میدهد!!!!! 

 !!!از همه خواست که برای نبرد حفظ اشرف آماده شوند در تمامی مدت جلسه نیز نیز مارش نظامی نواخته میشد. و بنمایش میگذارد.
بدنبال این مسئله و جهت توجیه و با اهمیت نشان دادن قضیه طرحهای دفاعی مربوط به دفاع از اشرف ریخته و به اجرا در آمد در 

انجام مانورهای … کنی و طی آن در داخل اشرف اقدام به ایجاد خاکریزیهای متعدد و آموزش تهیه و بکارگیری سالح سرد، سنگر 
 .متعدد در درستور کار قرار گرفت

  
در  2009برای اولین بار در سال  اعمال کندعراق قصد داشت که کنترلهای بر اشرف  ، دولتتحویلگیری حفاظت اشرف بعد از

 .هنگام ورود به اشرف با مقابله نیروهای آماده سازمان طبق طرحهای از پیش تعین شده قرار گرفت
  

نفر از افراد اشرف در حمالت فوق توسط نیروهای عراقی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دستگیر شده و در اعتراض به این  3۶ سازمانبه گفته »»»

 «««روز در اعتصاب غذای خشک به سر بردند.نقل از ویکیپدیا 7روز در اعتصاب غذای تر و  ۶۵گروگانگیری به مدت 

 
 رویارویی نیروهای عراقی با فریب خورده های رجوی برای فتح حداقل بکبار تهران3

های پیش آمده گروهی از اعضای قرارگاه اشرف  نیروهای عراقی به اردوگاه مجاهدین خلق حمله کردند که در درگیری 20۱۱آوریل  ۸در تاریخ »»»

نفر را تایید کرد اما سخنگوی دولت عراق با رد این مطلب تنها  3۴پس از بازدید از قرارگاه اشرف کشته شدن  سازمان ملل متحد کشته شدند ناظر
و افزود کشته شدگان کسانی بودند که قصد فرار از اردوگاه اشرف را داشته و توسط  ده نفر در درگیری با نیروهای عراقی را تایید کر 3کشته شدن 

پرهیز از  نگرانی کرده و خواستاردر واکنش به حمله نیروهای عراقی به کمپ اشرف ابراز  آمریکا دولت نگهبانان مجاهدین خلق کشته شدند.

 ««« .شد خشونت
 :ضرب االجل عراق»»»

 20۱۱ق از سازمان مجاهدین خلق ایران خواست که تا پایان سال پس از درگیری نیروهای امنیتی عراق و مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف دولت عرا

صلیب  ای از سازمان حضور نمایندگان ایران، عراق و نمایندهای با  عراق پیشنهاد تشکیل کمیته وزیر امور خارجه خاک این کشور را ترک کنند

ً برحسب گزارش است. در مورد سرنوشت مجاهدین خلق مطرح کرده تصمیم گیری جهانی را برای سرخ ژوئن  2۷در تاریخ  خبرگزاری فرانسه متعاقبا

شود برای بستن  ای که گفته می صلیب سرخ جهانی بخشی از کمیته»در عراق اعالم نمود: صلیب سرخ جهانی م مگنه بارت، رئیس هیئتخان 20۱۱
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است اعضای اردوگاه اشرف مایلند بعنوان پناهنده  سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس گفته «.نخواهد بود اشرف درحال تشکیل است

، به خصوص راقمردم ع ادعا کردند که شماری از جمهوری اسالمی رسانه های و یا آمریکا بروند و کسی قصد ماندن در عراق را ندارد. اروپا به

از خاک عراق هستند و دست به تجمع در برابر قرارگاه اشرف زدند که برخی  خلقنیز خواستار اخراج اعضای سازمان مجاهدین  استان دیاله ساکنان

 ««.»به ایشان حمله نمودند سالح سرد از ساکنان اشرف با

 
 برای شهید شدن زنان در این درگیریها جهت برانگیختن دیگران و استفاده سیاسیدستور اکید رجوی 4

سازمان مجاهدین که آشکارا در مواضع بیرونی بدورغ مدعی بود که خواستار خروج از اشرف و رفتن به اروپا و آمریکاست در 
ب با قوانین بین اللملی و الزمات حقوقی و عمل در هیچ کمیته ای همکاری نمیکرد و همه راهها را جهت رسیدن به توافقی متناس

 .سازمانهای پناهندگی مسدود میکرد. و حتی با پولهای کالنی که دارد یک کمیته حقوقی جهت تسریع این روند بکارنگرفت

 
 2011نهم اوت  جالل طالبانی رئیس جمهور عراق

البتاتی نماینده ائتالف ملی در مجلس عراق اعالم کرد، موضع رئیس جمهورجالل طالبانی و اظهارات اخیر او در خصوص بستن ارودگاه عباس »»
رای اشرف و پایان بخشیدن به این پرونده طی سال جازی کامال مطابق با قانون اساسی عراق است که تاکید دارد عراق جدید هرگز گذرگاه ومقری ب

 ««.شن، تندرو یا تروریستی نخواهد بودگروههای خ

 
دفتر نخست وزیری عراق می گوید که طبق اخبار رسیده وزارت خارجه آمریکا قصد دارد نام مجاهدین خلق )فرقه رجوی( را از لیست تروریستی »»»

حمالت تروریستی علیه مردم عراق  خود حذف کند ولی دولت عراق در هر صورت بر موضع خود در قبال این سازمان پا برجا است. این گروه در
شته و مستقیما دست داشته است. بیانیه دفتر آقای نوری المالکی می افزاید که این گروه نقش جدی در کشتار مردم بدستور دیکتاتور سابق عراق دا

سی عراق و سیاست های صلح طلبانه بعنوان ابزار سرکوب استفاده شده است حضور این گروه در خاک عراق غیر قانونی و بوضوح ناقض قانون اسا

 «««20۱2جهانی است. سپتامبر

 

ای را امضاء کردند که بر  المللی دولت عراق با نماینده سازمان ملل در عراق توافقنامه ، در اثر فشارهای بین2011در پایان سال 
 .تمدید شد 2012اساس آن مهلت بستن کمپ اشرف تا پایان آوریل 

 
 :نوشت 2012سپتامبر  29تاریخ روزنامه دویچه وله در 

های تروریستی خود  مهر( سازمان مجاهدین خلق را از فهرست گروه 7سپتامبر/  28دولت ایاالت متحده آمریکا در روز جمعه )
ها و اقدامات تنبیهی علیه این گروه اپوزیسیون  خارج کرد. با حذف نام مجاهدین خلق از فهرست تروریستی آمریکا تمامی تحریم

 .نی نیز رفع شدایرا

 

 حیاتی حفظ اشرف برای رجوی دلیل

رجویها که بخوبی به کار ننگین فرار از عراق و تنها گذاشتن نزدیک به چهار هزار مجاهد در عراق را در واکنش نفرت انگیز آنها 
ورایی ها از جمله به رژیم خوب درک کرده بودند در تمامی مدتی که در عراق بودند و حتی در زمانیکه در لیبرتی بودند به تمامی ش

و مجاهدین اینگونه القاء میکردند که رجوی فرار نکرده و در اشرف مخفی است. تا با اینکار تمامی خونهایی که باید بدست رجوی 
از تن مجاهدین ریخته شود و آنها نیز در حماقت کامل و تفکر اینکه رجوی نیز آنجاست فریادهایشان را فرو بخورند و از اشرف 

فاع کنند. شورایی ها نیز همانگونه که در یک نمونه آن در قسمتهای قبلی اشاره کردم به قول رجویها خفه خون میگرفتند و حرفی د
در اشرف و لیبرتی … نمیزدند که چرا باید مجاهدین با دست خالی و در محاصره مطلق زیر موشک باران و بدون درمان و غذا و 
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ن نیز نباید میتوانستند حرفی بزنند و اعتراضی بکنند که چرا در عراقی که همه در حبس هستند نگهداشته شوند. در ثانی خودشا
 .بمانند؟ و بسیاری از اثرات روانشناسانه آن بر خود سانسوری مخالفین که همگان طی اینمدت با آن آشنا شده ایم

 
است بعد از خروج از اشرف صد نفری از بهترین مجاهدین  در همین رابطه حتی به بهانه اینکه رجوی در پناهگاه زیر زمینی مستقر 

را آنجا مستقر کرد که اینرا به بقیه اسرای مجاهد در لیبرتی القاء کند که رجوی آنجاست. حتی وقتی که اکیپ اولی که به لیبرتی رفتند 
گفته شود این برای رجوی است ولی آنرا القاء  دستور داشتند که یک پناهگاه زیر زمینی در لیبرتی آماده کنند بدون اینکه به آنها علنا

 .کردند
حتی در هنگام خروج از اشرف بسمت لیبرتی در مقطعی  .هایی در آن جاسازی شد کانکس یک محوطه بسیار بزرگی حفر شد و 

رج شوند که دستور کار فریب دیگری آمد و اینکه به مجاهدین گفته شد سرو صورت خود را هنگام خروج بپوشانند و از اشرف خا
 .پذیرفتند که اینکار انجام شود… همین باعث انبوهی مشکالت شد و خروج متوقف شد که در نهایت مقامات عراقی و یونامی و

 
تمامی این تاکتیکها برای کسانیکه از نزدیک در حفاظت رجوی حضور نداشته اند اینرا القاء میکرد که رجوی در میان مجاهدین 

تن باقی مانده در اشرف  ۱00نیروهای عراقی که هنگام حضور  طوریکه  را نیز تا حدودی فریب دادند. است. حتی رژیم و عراق 
یعنی  49تن را قتلعام نمودند دنبال رجوی میگشتند. چون تمامی صد نفر در مقر معروف به  53به آنجا حمله نظامی کردند و 

 .تاسیسات فوقانی پناهگاه رجوی مستقر بودند
 

 
 .باالترین نفرات قتلعام شده رجوی که بدروغ جهت نمایش حضور رجوی دراشرف نگهداری شدندتعدادی از 
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استراتژیک و  -بنابراین اشرف و سپس لیبرتی و حفظ آن برای رجویها یکی از حیاتی ترین کارکردهایش ایجاد یک سپر سیاسی
 .همیشه در صحنه حاضر است بودامنیتی دروغین بدور مسعود رجوی بعنوان امام و رهبری که  -حفاظتی

حاال شاید خوانندگان و کسانیکه رجوی و مجاهدین را دنبال میکنند بتوانند اصرار رجوی در ماندن مجاهدین در لیبرتی و واکنشهای 
انجام  که سران فرقه مجاهدین مجبور به” بیمارگونه مجاهدین مانند بیا بیا کردن عناصر فریب خورده مجاهد در لیبرتی به موشکها

 .آن میکردند را درک کنند

 

 تحت القاء رجوی بعد از موشکباران ارکستر!! حاضر در لیبرتی به موشکهای بعدی بیا بیا میکند5

ین اشرف بجای خود ترک لیبرتی یکی از بزرگترین افشاگریها و جام زهر ایدئولژیکی بود که خانواده های مجاهد بله ترک عراق و
در عراق به حلقوم فرقه رجوی ریخت و دست جنایتکارانه و دجالگرانه و بزدالنه رجوی را برای همه جهان و مجاهدینی که فریب 

 .خورده فکر میکردند که رجوی در کنار آنهاست را رو کرد

پود مجاهدین بصورت یک سوال طبق اخباری که بعد از ترک لیبرتی و افشا شدن اینکه رجوی در آنجا نبوده این جام زهر در تارو 
ابریشمجی بعنوان نفر دوم  که مریم رجوی و مهدی  .سرباز کرده است” پس طی اینهمه سال فریب خورده بودیم؟“و آن اینکه 

  .سازمان بشدت بدنبال ماست مالی کردن آن هستند

 

 تحلیل رجوی از شرایط و دلیل انتقال از اشرف به لیبرتی

سازمان پذیرفت که به قیمت خروج از لیست تروریستی آمریکا برای خروج از اشرف و انتقال به محل طبق این توافق پشت پرده 
 دیگری مانند لیبرتی همکاری کند. تحلیل مسعود رجوی هم این بود که با خروج از لیست تروریستی

 .اوال: کماکان میتواند وانمود کند که در لیبرتی و کنار مجاهدین است
  

 .رای دستگیری مریم و و پیگرد قانونی مسعود رجوی در خارج از عراق منتفی میشودثانیا: تهدید ب
 .ثالثا: با خروج از لیست تروریستی امکان فعالیت سیاسی تامین میشود

ومهمتر اینکه میتوانیم در لیبرتی علیرغم محدودیت های بیشمار آن کماکان بهمان خط عدم همکاری برای انتقال به خارج   رابعا:
و دیده بودند که با چنین ”. همه ما هرجا بخواهیم برویم با هم میرویم“اق که در اشرف پیش میبردیم ادامه دهیم. یعنی با سیاست عر

 .درخواستی طی نزدیک به یک دهه هیچ کشوری آنها را نمی پذیرد
جوی ماموریت آنها این بود که تمامی نفره را به لیبرتی فرستاد طبق دستور مستقیم ر 400در همین رابطه نیز وقتی اولین اکیپ 

وسایل و شبکه ارتباطی مانند سیم کشی تلفن و تلفن، تلویزیون، شبکه اینترنت و ماهواره و امکانات رفاهی همچون یخچال برای هر 
 .را بطور کامل از بین ببردند. تا هیچ نیرویی نتواند با خارج از لیبرتی تماسی داشته باشد… کانکس 

 : الفاصله بعد از ورود تمامی نفرات اشرف به لیبرتی طی نشستی از جانب مسعود رجوی به مجاهدین ابالغ کرد کهعباس داوری ب
ما  درست است که بلحاط بیرونی گفته ایم که کمپ لیبرتی ترانزیت است ولی لیبرتی برای ما ابدی است. کال هم معنی ترازیت برای “

 ”.ستیم. ترانزیت از این دنیا به آن دنیامجاهدین یعنی در این دنیا در ترانزیت ه
از بهترین افرادش را نیز در اشرف نگهداشت که آنجا را نیز داشته باشد. با ادعای بیرونی مبنی بر اینکه جهت حفظ و  ضمنا تعدادی 

 .نفر را در اشرف باقی گذاشته ایم که بهانه ای بیش نبود 100نگهداری و فروش اموال حدود 
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 ی قسمت پایان

 

 یک تیر سه نشان زدن مسعود رجوی

 .مسعود رجوی فکر میکرد که با ترک اشرف و آمدن به لیبرتی یک تیر و سه نشان زده است

تروریستی خارج شده، پیروزی بزرگ)طبق معمول(! در نتیجه فعالیت سیاسی در غرب شروع میشود، تنها فعالیتی از لیست  .1
 .است که بدردش میخورد

 .عراق )لیبرتی( باقی میماندکماکان در  .2
 .اشرف را نیز تا سالیان که اموال را بفروشیم خواهیم داشت  .۳
  

 :بعضی دالیل دیگری که برای ناظر بیرونی میتواند گویا کننده تحلیل رجوی باشد

هیچگاه هیچ اقدام از نوع آنچه از سازمان جهت پیشبرد سیاستهایش طی سی سال گذشته دیده شده را  .1

 :ودیم، مانندشاهد نب
I.  جهت به جریان انداختن خروج از عراق… استخدام صدها وکیل و وزیر سابق و. 

II.  به همین منظور… بکارگیر تمام البیهایش در آمریکا و اروپا و. 

III.  ،جهت خریدن مقامات و ارگانهای ذیربط… بکارگیر پولهای کالنش 
IV. جاری که صدها بار  روش و کار راه اندازی اعتصاب غذا و تظاهرات در سراسر دنیا با لباس زرد

 .برای آزادی شش نفرشان که در اشرف به اسارت رفته اند انجامش را دیده ایم مثال 
V. طرح مسئله و جدی کردن خروج از لیبرتی بعنوان سرتیتر جلسات مریم رجوی توسط خودش. 

VI. خود سوزی های وحشیانه و… 

 .را از بین بردتمامی امکانات مبنی بر ارتباط نفرات با خارج لیبرتی  .2
بالفاصله تمامی آرایش کانکسهای استقراری در لیبرتی را از موقت تغییر داد و ترکیب یکانهای سابق نظامی  .۳

 .یعنی ثابت چید
 .شروع کرد به محوطه سازی دائمی نمودن .4

تکه پاره شدن مجاهدین در زیر خمپاره و موشکباران جیش المختارها بود  علیرغم اینکه مرتب جهان شاهد .5

 .تنها خواسته مریم رجوی ترمیم خرابی یا تامین کمبوهای استقراری ساکنین لیبرتی بود و بس
قرار گرفتند خواستار مسلح شدن ساکنین …در نهایت نیز وقتی تحت فشار افکار عمومی درون تشکیالتی و .6

ارتش از دست رفته را در حد چند قبضه سالح زنده کند. ولی حرفی از خروج سریع و یا لیبرتی شدند که 
 .درخواست تسریع در خروج نبود

و نه به اقدامات رژیم و نه به اینکه آمریکا بتواند   ولی مسعود رجوی نه به فعالیت مادران مجاهدین اسیر در لیبرتی

را دور بزند و آلبانی ” ما فقط جملگی منتقل میشویم“مبنی بر کشوری را متقاعد کند که تاکتیک وقت کشی رجوی 

 .را متقاعد کند فکر نکرده بود

http://www.nototerrorism-cults.com/
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تازه دیدیم که بعد از قبول دولت آلبانی مبنی بر اینکه فرقه رجوی را بطور یکپارچه در کشورش میپذیرد رجوی در اوج کندی و با 

 :نزدیک به چهار سال طول کشید. بعضی فاکتها از اخبار و خبرگزاریها وقت کشی بمیزان حداقل تعداد تن به انتقال میداد چیزی که

 

 :رادیو دویچه وله
ای از انتقال آخرین گروه بزرگ اعضای سازمان  خروج آخرین گروه بزرگ مجاهدین خلق از کمپ اشرف، سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه»»»

 .گیرد ها صورت میمجاهدین خلق ایران از کمپ اشرف به کمپ لیبرتی بغداد خبر داد. این اقدام برای انتقال اعضای سازمان مجاهدین به دیگر کشور
 (هشدار نسبت به وقوع خشونت دیگر در اردوگاه اشرف )رادیو دویچه وله

هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، با اتکا به موارد »باره منتشر شده آمده است:   ای که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا در این در بیانیه
 «.های تروریستی خارج کند م گرفته است که نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست گروهقانونی تصمی

های سازمان مجاهدین خلق در آمریکا دیگر مسدود نخواهند بود و معامله با این گروه دیگر نیازمند مجوزهای ویژه  با اعالم این اقدام اموال و دارایی
 .شکل اجرایی به خود گرفته است سپتامبر( 28نیست. این تصمیم از روز جمعه )

  
وزارت »کند:  درباره عملکرد سازمان مجاهدین خلق دارد. بیانیه تصریح می” های جدی نگرانی“رغم این تصمیم هنوز  وزارت امور خارجه آمریکا به

میالدی  70قتل شهروندان آمریکایی در دهه  های تروریستی گذشته سازمان مجاهدین خلق از جمله رغم تصمیم امروز خود فعالیت  امور خارجه آمریکا به
 «.پوشی نخواهد کرد را فراموش نکرده و از این اقدامات چشم 1992و حمله در خاک آمریکا در سال 

  
ساریا و انتقال نفر از ساکنان اشرف به قرارگاه لیبرتی در شمال بغداد منتقل شوند تا در آنجا پروسه پناهندگی توسط کمی ۴00طبق این توافقنامه قرار شد 

 .به کشور ثالث به اجرا در آید. مریم رجوی از ساکنین اشرف درخواست کرد که با این جابجایی موافقت کنند
  

 های زیادی در رابطه با انتقال غیر اجباری ساکنان اشرف همراه با اموال منقول و خودروهایشان به قرارگاه لیبرتی وجود دارد. ضمن اینکه اما نگرانی
همه چیز بر طبق برنامه پیش برود و همه « اگر»های کمپ جدید آماده نیست. طبق گفته هافینگتون پست  است هنوز زیرساخت عراق اعالم کردهدولت 

های انسان  ساکنان اشرف به سالمت با همه امکانات قابل انتقالشان به قرارگاه لیبرتی بروند، برای جلوگیری از بروز مجدد خشونت حداقل تضمین
حل ستانه و حقوقی از جمله توقف همه گونه محاکمه و آزار ساکنان و لغو احکام تقلبی و این که نیروهای عراقی باید در بیرون محوطه محصور مدو

دگی زن مسلمان اطمینان یابند، باید محقق شود. پس از آن باید تقاضای پناهندگی افراد رسی 1000جدید باشند تا از امنیت و آرامش به خصوص برای 
خواهند در کشورهای ثالث اسکان پیدا کنند ولی تا هنگامی که مجاهدین در فهرست تروریستی هستند، آمریکا و متحدانش  شود. پناهندگان کمپ اشرف می

 .توانند آنها را بپذیرند نمی
تخلیه این اردوگاه در پنج مرحله آغاز شد که نزدیک به سه دهه بعد از اقامت اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف  :تخلیه قرارگاه اشرف

از این اردوگاه خارج شدند. نهایتاً آخرین گروه از اعضای سازمان  1391اردیبهشت  1۵و مرحله پنجم در  1390بهمن  29مرحله نخست آن در تاریخ 
 100با این حال همچنان شمار اندکی )  اعزام شدند. میالدی از قرارگاه اشرف خارج و به قرارگاه لیبرتی 2012سپتامبر  1۶مجاهدین خلق در تاریخ 

نفر از مجاهدین و  ۵2و کشته شدن  2013ای در اول سپتامبر  نفر( از اعضا برای حفاظت از اموال مجاهدین در اردوگاه ماندند تا در نهایت در پی حمله
میلیون دالر اموال منقول و  1۵دین خلق، ارزش بسیار زیادی )نفر ، این اردوگاه به طور کامل تخلیه شد. سازمان مجاه 7به اسارت گرفته شدن 

 ««« .کرده است اش اعالم کرده بوده و تاکنون دولت عراق را به کارشکنی در فروش این اموال متهم می غیرمنقول ( برای اموال مورد ادعایی
 

 بدهد؟تن نهایتا کدام فاکتور رجوی را مجبور کرد که بسرعت به خروج از آلبانی 

سوال اساسی اینجاست که کدام عامل رجوی را مجبور نمود که بسرعت آنهم بعد از نزدیک به چهار سال وقت کشی تن به انتقال 
 بدهد؟

 ؟ الف: فشار افکار عمومی و بین اللملی
 ب: موشکبارانها وکشتار اسرای مجاهد در لیبرتی؟

 شور؟ج: کمپین هاو سایت های انتقال فوری ساکنین لیبرنی خارج از ک
 ج: یا فعالیت مادران و پدران و خانواده های مجاهدین اسیر در لیبرتی وجداشدگان؟

  

 فشار افکار عمومی

که انقالب ایدئولژیک، رفتن به عراق، و  1363آنچه میتوان در این زمینه گفت این است که مسعود رجوی بطور مطلق از سال 
مقوله ای که برایش مطرح نبوده و نیست افکار عمومی بوده است. چرا که دیدیم  کشتار معروف به فروغ جاویدان را راه انداخت تنها

وقتی در بن بست گیر میکند در فرانسه، لندن، تورنتو .. دستور خودسوزی داد. بعدها دستور کشتن مخالفین جدا شده اش را صادر 
هد رفت. در عراق دست به کشتار کردها زد. براحتی کرد. در همان ویدئو آمریکا و غرب را تهدید کرد که روزی سراغ آنها هم خوا

صحنه جنگ و نیروهایش را رها کرد و رفت. با صدام تا انتهای آن رفت، بعد هم شاهدیم که با عربستان تا کجا که رفته و خواهد 
 .میتوانست او را مجبور کند بنابراین این افکار عمومی نبود که… رفت. با همانکه امپریالیزیم میخواندش نیز عقد اخوت دائمی بسته و

 موشکبارانها؟

اگر کسی ادعاکند که مسعود رجوی و فرقه فی الواقع جنایتکار او را میشناسد باید بداند که موشکبارانها نه فشار که بالترین موهبتی 
مهم بودن )چون رژیم دارد  بود که به او داده میشد. چون اینکار برای او در غرب آنتی شدن، مطرح شدن، خود را آلترناتیو جا زدن،
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شعله دروغین جنگ صد برابر و ادامه ַ به آنها حمله میکند( به ارمغان میآورد. اما مهمترین مسئله اینکه در داخل تشکیالت بر طبل
نگهداشته رجوی ظالم چرا ما را در این قتلگاه “مبارزه میکوبید، با هر کشته و زخمی فریاد مجاهدین را در گلویشان خفه میکرد که 

چون رجوی استدالل میکرد که برادر و خواهر کنار دستی تکه تکه شده و شما زنده هستید. و رجوی در شیپور جنگ دورغین ” ای
میدمد. و به لحاظ روانی به مجاهد زنده مانده این را القاء میکرد که کناردستی تکه تکه شد شما میخواهی بروی به جای امنی آنهم 

مگر ندیدیم که بعد از آخرین موشکباران ارکستر راه انداخته بودند و به موشکها بیا بیا میکردند. این است  وسط جنگ صد برابر؟
منطق کثیف و جنایت کارانه مسعود رجوی که طی این سالها توانسته مجاهدین را در قالب فرقه به اسارت در آورد. این است منطق 

شرف نیز به صراحت گفته بود همه مجاهدین باید تا نفر آخر در حفظ اشرف تکه تکه فرقه و فرقه گرایی. رجوی همان گونه که در ا
میشدند تا رجوی سه بار در خیاالت خودش تهران را فتح کند. لیبرتی ترانزیتی بود از این دنیا تا آن دنیا یعنی همانگونه که مسعود 

هرکس میخواهد برود آنها که “ین البته بدروغ گفت خودش خطاب به مجاهد 2013عاشورای سال ” چراغ خاموش“رجوی در پیام 
البته نباید این مسئله را نادیده گرفت که بمبارانها منجر به ” میمانند تا ابد اینجا خواهند بود و در همینجا میمانند و همینجا دفن میشوند.

برایش مخرب عمل میکرد که تبدیل به عدم رضایت شدید میشد ولی رجوی آگاه به مسئله بشدت آنرا سرکوب میکرد و تنها زمانی 
 .مشکل تشکیالتی میشد

 فعالیت خانواده ها و جداشدگان و اثرات آن بر مناسبات درونی تشکیالت

اوال توجه میدهم به اینکه ما که در دنیای آزاد هستیم تصور واقعی ای از مجاهدین داخل فرقه رجوی که بطور مطلق در بیخبری از 
نداریم. نباید فکر کرد که اخبار حتی موشکباران لیبرتی و اشرف آنگونه که هست به آنها میرسد. بعالوه اینکه جهان خارج قرار دارند 

بطور مستمر تحت بمباران اخبار کاذب از فعالیتهای عناصر نامعلوم در داخل و پیروزیهای متعدد لشکرهای تولیدی رجوی در داخل 
قرار دارند. آنها آنچه را که رجوی میخواهد و تولید میکند را مطلع  لمی تخیلی و حماسه های عجیب و غریب مافوق فیلم های ع

 .میشوند

 
این تاکتیک دیوار آهنی بدور اعضای فرقه که تاکتیک تمامی فرقه های عالم است را تنها عامل حضور خانواده ها و یا جداشدگان در 

 .قایق را به گوش مجاهدین اسیر برسانندکنار اشرف و لیبرتی بود که میتوانستند بشکنند و اخبار و ح
 .تاثیر تعین کننده و کمرشکن این عامل را میتوان از ورود شخص مسعود رجوی در مسئله درک کرد و محک زد

 
که در آن تمامی مرزهای انسانی و  .واده هاستکتاب خان رجوی طی سالهای گذشته تنها کتابی که بنام خودش منتشر کرده است

اخالقی و سیاسی را زیر پاگذاشت و با درخواست کشتن خانواده ها توسط مجاهدین در صورت مواجهه با آنها تالش کرد که اثر و 
در درون کشش خانواده ها بر مجاهدین اسیر را به باز کردن چشم خود به واقعیات رجوی و پیدا کردن جرات برای ابراز آن 

 .تشکیالت و حتی خروج از آن را خنثی کند

 
افشاگریهای مجاهدین جدا شده از جمله مقوله زندانها و شکنجه ها و تجاوز به زنان که با بلند گو برای اشرف و لیبرتی پخش میشدند 

باقری، و دیگر جداشدگان باز هم تنها موردی بوده است که مسعود رجوی بعد از پخش افشاگریهای خانم بتول سلطانی، زهرا میر
)بدلیل نقص فنی ژنراتور پخش پارازایت رجوی روی صدای افشاگریها برای مدت چند ساعت افشاگریها به گوش مجاهدین رسید( 
باعث شد که رجوی بالفاصله خودش شخصا با راه اندازی نشست عمومی کل قرارگاه بمیدان آمده و از طریق ماهواره بصورت 

لیه این زنان سابق شورای رهبریش، بدون تکذیب افشاگریهای آنها مبنی بر راه اندازی همبستری زنان مجاهد صوتی برای یکروز ع
با مدیریت مریم رجوی بصورت تکی و گروهی با مسعود رجوی و شب نشینی های مسعود رجوی با زنان لخت و عور شورای 

وغهایی از جمله اینکه زمانیکه این شیرزنان فرارکرده و به کمپ رهبری، فحاشی نمود خشم و کین حیوانی خود را با سرهم کردن در
تیف رفته اند آمریکایی ها جلو چادر آنها سف میکشیده اند تا بدین وسیله این زنان قهرمان مجاهد را در نزد و نظر مجاهدین باقی 

 .مانده تخریب کند که در نتیجه آن افشاگریهایشان رانسبت به خودش کمرنگ نماید

 
ین حضور خانواده ها در کنار لیبرتی و درخواست آنها جهت مالقات با عزیزانشان بویژه مادران و پدران پیر و سالخورده که همچن

بودن در مورد آنها نمیتوانست صدق کند و هیچ زمنیه ای هم نداشت، مانند پدر … اساسا دروغهای رجوی مبنی بر مزدور سپاه و 
ا کل خانواده اساسا مخالف رژیم بودند، بشدت برای رجوی در درون تشکیالت مسئله سازی نمود. پیری که در روستا کشاورز بود و ی

و موج فرارها و سرکشی ها و درگیریهای داخل اشرف و سپس لیبرتی را منجر شد. البته مجاهدین مدتها بود که میدانستند که رجوی 
میبرد. ولی وقتی دیدند که رجوی بدون استثناء تمامی خانواده های  این تاکتیک کثیف تخریب جداشدگان را با اینگونه القاب بکار

حاضر در کنار لیبرتی را مزدور میخواند همزمان نیز صدای پدران و مادران و خواهران و برادرانشان را بعد دهها میشنیدند که 
رجوی کمرنگ شده و جواب نمیداد. که بطور ضجه میزنند و تنها خواستار مالقات هستند و اجازه نداده نمیشود دیگر دروغپردازیهای 

عمومی سواالت جدی ای را بطور عموم مطرح کرده بودند که هیچ دلیلی ندارد که یکبار هم که شده مانند اوایل بعد از سرنگون شدن 
ز لیبرتی کمک شایانی صدام اجازه داده میشد که با خانواده ها تماس برقرار شود. بویژه که چند مورد نیز فرار دسته جمعی مجاهدین ا

 .کرد

http://www.nototerrorism-cults.com/
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جهت شناخت فرقه رجوی بنده به تجربه بیش از سه دهه ام از درون تشکیالت میتوانم بگویم که یکی از عوامل اصلی در اجبار 
رجوی به کاری، )جدای ازقدرتهای خارجی همچون اربابانش مانند صدام و سعودیها وچه مانند نیروهای آمریکا یا دولت فرانسه که 

زیر تیغ آنها باشد( مشکالت درونی بمعنی فروپاشی فرقه مرگ اوست که رجوی را مجبور به انجام کاری کرده و میکند.  دستش
با مقوله  ۱393استراتژی تشکیالتی رجوی بعد از فروغ به تعویق انداختن فروپاشی کل سازمان بوده است که البته در سال اسفند 

 .انقالب ایدئولژیک کلید خورده بود
 

ه آنچه تا کنون گفته شد را شاید بسیاری از جمله خود بنده گفته ویا بدان اشاره شده. ولی آیا تابحال از خود سوال کرده ا یم که چه شد ک
 رجوی از یک تشکل سیاسی به یک فرقه مافیایی تبدیل شد؟

انسانی و سرکوبگرانه چه در رابطه با این تاکتیک ضد  .بزرگترین ویژه گی یک فرقه قطع کردن اعضای فرقه از جهان خارج است

مخالفین درونی که قطع دسترسی آنها از جهان خارج و خفه کردن صدای اعتراض آنها بود و چه در مورد غیر معترضین و به 
اصطالح فانژهای رجوی همانها که شکنجه ها و دستگیریها و سرکوبها را برایش عملی میکردند نیز در بیخبری از واقعیاتی که 

 .یتوانست چشم آنها را روشن کند عمل میکردم

 
نکته بسیار بسیار مهم این است که متوجه باشیم که مخالفین را نمیشد و نمیشود فقط با قطع از جهان خارج نگهداشت، بلکه یک 

 :فرقه مافیایی نیازمند
 

 دیگر واوال: تحمیق اعضای بیخبر نگداشته شده از یکطرف و تغذیه دروغین اطالعات از سوی 
که این سرکوب را اعمال کنند. ولی این نیروی سرکوبگر خود نیز نیاز به یک موتور محرک دارد. آن موتور  ثانیا: باید افرادی باشند

 محرک کدام است. و کارکرد اشرف و لیبرتی چه نقشی در تامین این موتور محرک درونی عناصر سرکوبگر مسعود رجوی دارد؟
ب این سوال را از زبان رجوی بشنویم که تغذیه دروغ و بیخبری و تهیج یعنی چه؟ در زیر گوشه ای از بهتر است تالش کنیم جوا

شیوه های مغزشویی و بمباران احساسی، عاطفی، مذهبی، و استدالهای کاذب و دورغین با دادن اطالعات و شعارهای دروغین جهت 
 .الفین آمده استوادار کردن اعضای خام به اجرای اوامر رجوی جهت سرکوب مخ

 هستیم پناهنده امام حسین ما در عراق اشرف و لیبرتی. 

 چو اشرف نباشد تن من مباد. 
 نبردی که در اشرف و لیبرتی جریان دارد، عین نبرد سرنگونی است 
 در روضه  ”اسالم و علیک یا ثارهللا” الحسین، الشهید، المظلوم“ استفاده دجالگرانه مسعود رجوی از شعارهایی همچون

 .خانی هایش برای فریب خورده ها

 عراق جوار خاک میهن است. 

 حضور در لیبرتی حالت نه جنگ و نه صلح است برای نیرو. 

  دامن میزدکمک موشک باران های جیش المختارها به القاء اینکه در حال جنگ و مبارزه هستیم با رژیم بشدت. 

  کشته های ناشی از موشک باران ها فریب خورده های رجوی را طلبکار و مخالفین را زمین گیر میکرد. از جمله
 .مخالفین شورا را که در قسمتهای قبلی بدان اشاره شد

 
 :مسعود رجوی)مرحوم( بعد از آخرین موشکباران لیبرتیاز زبان  1395اطالعیه رمضان 

عبادت و مجاهدت را با نقشه های مسیر خود در شبهای قدر در راه خدا و  مجاهدین در رمضان اینچنین»»»

آری فطر رهایی و آزادی یک ملت اینچنین با رنج و خون فرزندان رشیدش رقم  خلق گره میزنند،

 !!!«««میخورد
ز حمالت به لیبرتی عامل تحریک احساسات ناشی از دست دادن دوستان و همرزمان و مشکل کردن خروج از خونریزیهای ناشی ا

 .فرقه را بدنبال داشته است

 فرار از مبارزه خواندن کسانیکه بخواهند دهان به شکوه و شکایت باز کنند. 
 خانواده هایشان بسیج کرده و آنها را  هرقدر قربانی حمالت بیشتر رجوی دست بازتری پیدا میکرد که مجاهدین را علیه

 .مزدور بنامد

 موج سواری بر خون مجاهدینی که کشته میشدند و القاء دجالگرانه اینکه مسعود رجوی نیز در لیبرتی است. 

 نگهداشتن فضای نیرویی در همان فضای ارتش آزادیبخش ساخته صدام که بیش از یک دهه بود نابود شده بود. 

  نیرو با بعضی انعکاسات رسانه ای خارجی مبنی بر حضور این ارتش در عراقتغذیه شدن دروغین. 
  استفاده رجوی از سخنرانان کرایه ای بعنوان استراتژیست جهت نام بردن از حضور آنها در لیبرتی بعنوان کانون مبارزه

 .و ارتش و پلی بسوی تهران

http://www.nototerrorism-cults.com/
https://www.youtube.com/watch?v=doAW6GK9nVA
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 بغداد میگذردمسیر رسیدن به ایران آزاد از  :رجوی از قول رابرت تویسلی. 

 مجاهدین تنها امید هستند، این اون تنها عاملی است که میتواند عوامل ژئوپلیتیک را تغییر رجوی از قول رودی جولیانی :
 .بدهد. بخاطر همین عامل ژئوپلیتیکی است که مجاهدین به عراق آمده اند

ی و آسمان ریسمان بافی نوع والت دیسنی که بخورد یک نمونه از دجالگریهای فرا قرون وسطایی رجوی با دروغ پردازیهای نجوم
 .از همه جا بیخبران میدهد. و از آنجا باید به حیاتی بودن ماندن در عراق برای رجوی را فهمید

 

 :با صدای خودش 1392فروردین  12مسعود رجوی پیام 

  
هرچه “ما را از عراق جمع و اخراج و ” بزودی“اطالعات رژیم آخوندی بطور ویژه به بغدا آمده است. تا به گفته خودش سر دژخیم }}}

به لحاظ سیاسی به سر رسیده است. ” تسهیل کننده“نکرده و تاریخ مصرف ” افاقه“تکلیفمان را روشن کند! بنظر میرسد کوبلر ” سریعتر
رتی ایستادند در نتیجه کوبلر از دور خارج شده و از اعتبار ساقط گردیده است. بنابراین رژیم از مجاهدان اشرفی در موشک باران لیب

 .پشت کوبلر خارج شده و خودش به صحنه آمده تا ما را تعین تکلیف کند
 

 .«««گفته بودیم نبردی که در اشرف و لیبرتی جریان دارد، عین نبرد سرنگونی است»»»
 

عین کلماتی که در توجیه فروغ بکارد برد و البته )) .هرچه باشد شایان تبریک و تهنیت و خیر و مبارک استنتیجه  اکنون باید گفت

بسیار دقیق میگفت که هرچه در اشرف و لیبرتی کشته شوید برای مسعود رجوی جای تبریک و تهنیت است چون از شر ضد انقالبش 
ر بازار سیاسی غرب به حراج میفروخت و مخالفین را سرکوب میکرد و برای که مجاهدین باشد رها میشد، خون های ریخته شده را د

به … اینکار از سردژخیم رژیم درخواست و التماس میکند که هرکاری از دستش بر میآید بکند(( و از روزی نو و فصلی نو نشان دارد
بار حاضر حاضر  92  بگفته مجاهدان… نکنید! سال گذشته معطل  34سردژخیم آخوندی میگویم: بفرمائید در تعین تکلیف ما مانند 

 19بیش از حمله زرهی در  91بهمن  21بعید میدانم که در تعین تکلیف این بارتان بیش از گذشته بیش از حمله موشکی در …حاضر! 
ما هم برای دفاع از خود کامیاب شوید. با این حال بازهم اگر میخواهید امتحان کنید تا  88و بیش از تیغ و تبرهای مرداد  90فروردین 

 !بار امتحان کنید 92جانانه و جنگ آزدایبخش و مسلحانه در داخل میهن اشغال شده دست باز پیدا کنیم! بفرمائید 
یعنی به مجاهدین وعده سر خرمن میدهد که باشه شما را در خمپاره باران و موشک باران تکه تکه میکنند در عوض اگر روزی و ))

 ((.ی دوباره شروع شد ما نیز دستمان در جنگ آزادیبخش و البته مسلحانه بازتر میشودروزگاری مبارزه ا
در مورد آلترناتیو، شهردار رودی جولیانی گفت که ما باید روی هدف اساسی که همه ما را گرد هم آورده است پیش برویم، وآن 

عزم بیشتر با شما ایستاده ایم که اینها بدون ثمر نخواهد بود. و شناسایی این سازمان برای آنچه که هست، و ما حاال با ایمان بیشتر و 
مجاهدین تنها امید هستند، این اون تنها عاملی است که میتواند عوامل … ما تعهدمان را دو برابر و سه برابر میکنیم، …گفت 

 {{{ند و در باره اش صحبت خواهیم کردژئوپلیتیک را تغییر بدهد. بخاطر همین عامل ژئوپلیتیکی است که مجاهدین به عراق آمده ا

 

 
هزار دالر برای بیانات گوهربارش در صحت استراتژی رجوی 100با پرداخت هربار تا  جولیانی!!!!!!!!!!!!!!!رودی کد آوردن از 

 و اینکه مجاهدین باید در عراق بمانند و این تنها راه تغییر ژئوپلتیک منطقه است
 

 : گفت از قول سناتور رابرت توریسلی
روند رو به افزایشی در حمایت از سازمان برای بناکردن یک ایران آزاد وجود دارد و امروز مسیر رسیدن به ایران »»»

و اینگونه ادامه میدهد. (( « بغداد پلی بسوی تهران»آزاد از بغداد میگذرد. ))سپس مسعود رجوی بالفاصله فریاد میزند 
اگر پلی بسوی تهران است. بچه ها بغداد پلی بسوی تهران واقعی است؟ پس  اگر بند سین ))سرنگونی(( واقعی است،

 ««« .کارزار سرنگونی برای شما مبارک مبارک
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 رابرت توریسلی

  

خوب بنطرم همین بیانات سردژخیم فرقه رجوی و رهبر تابوت ساز آن مسعود مرحوم رجوی کافی است که همگان خوب درک کنند 

هیچکدام هیچ نقشی در تسریع در انتقال از لیبرتی به آلبانی نه میتوانست و نتوانست … نه افکار عمومی و که نه موشکبارانها و 

   !!!داشته باشد. چه برسد به اینکه بعضی ها در خارجه فکر میکردند که سایتهای حمایتی آنها باعث شده؟

 

و پدران و خانواده ها وجدا شدگان و اثر آن بر مناسبات در  بلکه تنها و تنها فروپاشی و عامل درونی ناشی از فعالیتهای مادران

 :حال فروپاشی این فرقه بوده است که رجوی را مجبور کرد که آنچه در اوج شنائت و خونخواری چیزی که

  

 «««نبردی که در اشرف و لیبرتی جریان دارد، عین نبرد سرنگونی است »»»
 

 : فروغ آنرا اینگونه توجیه میکند کهو یا همچون شب قبل از قتلعام  مینامد، 

 

 «««اکنون باید گفت نتیجه هرچه باشد شایان تبریک و تهنیت و خیر و مبارک است.»»»
 

 !!!!بار امتحان کنید 92بار حاضر حاضر حاضر میگوید و به رژیم و موشکهای و خمپاره هایش بفرما میزند که بفرمائید 92 و خود 

ولیبرتی را که پلی بسوی تهران و عین نبرد سرنگونی،   ومتر آنطرفتر به آلبانی نقل مکان کند. و عراقکیل 5000 به  را رها کرده و 

و آنچه آنقدر شایان تبریک و تهنیت و خیر مبارک است را رها کند. بله مشاهد میکنید که رجوی که آنقدر در بحث کم آورده و آنقدر 

شده و … نمیخرد دست به دامن استراتژیستهای کرایه ای اش همچون جولیانی و  دروغ گفته که میداند کسی حرفهایش را به پشیزی

از قول آنها پلی کاذب از بغداد بسوی تهران میکشد و از همه حاضر حاضر حاضر میگیرد و آنها را به خوردن موشکها و 

د. به همه اینها اضافه کنید دجالگری وادار میکن… خمپارههای باز هم بیشتر جهت سوء استفاده اش در جلسات عمومی در پاریس و 

القاء این دروغ بزرگ به مجاهدین لیبرتی که خودش هم در همانجاست به وادار کردن ماندن و دم نزدن از تمامی تکه تکه شدنها و 

 .کشت و کشتارهایی که از پیروی رجوی برایشان به ارمغان رسیده است

حث ایدئولژیک و یا جنبه های ایدئولژیک رها کردن عراق که تیشه به ریشه این بحث یک قسمت بسیار جدی دیگری دارد بنام ب

ایدئولژیک رجویسم میزند. و آن تیترش این است که )))حضور در آلبانی برای تشکیالتی مانند فرقه رجوی به چه معناست((( که 

 .خواهم پرداخت  انشاهللا در فرصتهای بعدی اگر بخت و حوصله یاری کرد بدان

کنم اگر در خانه کس است یک حرف بس است. و این میزان از فاکتها و استداللهای خود مسعود مرحوم رجوی برای اینکه فکر می

 .ترک عراق یعنی چه کافیست
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 مدعی پیروزی سواالت از مریم رجوی

یا پیروزیهایی نیز در خاتمه چند سوال خانم مریم رجوی و همه کسانیکه شک و شبهه ای دارند که ترک عراق شکست مطلق است و 

 :در آن هست

کیلومتر 5000مبنی بر جمع کردن لیبرتی و فرار به ” سر دژخیم اطالعات آخوندی“اجرای اوامر  بنابه گفته رجوی در فوق، آیا
 پیروزی است؟ یا شکست مطلق؟، آنطرفتر یعنی آلبانی

خدا و خلق که فطر رهایی و آزادی یک ملت را رقم آیا پشت کردن به عبادت و مجاهدت با نقشه های مسیر در شبهای قدر در راه 
 پیروزی است؟ یا شکست مطلق؟ میزند،

 آیا همانگونه که مسعود رجوی گفته بود نبردی که در اشرف و لیبرتی جریان دارد، عین نبرد سرنگونی است را رها کردن
 عین پیروزی است؟ یا شکست مطلق؟و به آلبانی رفتن، 
مقاومتی!!! که بیش از سه دهه خون به جگر تمامی مردم ایران کرده و هزاران هزار  بغداد و تهران   آیا تخریب پل پیروزی بین

 عین پیروزی است؟ یا شکست مطلق؟ ،خانواده را نابود کرده
 پیروزی است؟ یا شکست مطلق؟  آیا فرار از کارزارهای مبارک سرنگونی

 یا شکست مطلق؟…. آیا
 یا شکست مطلق؟…. آیا
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