
با عکسهای اختصاصی سیامک نادری مریم رجوی درآلبانی های گزارش مفصل اززندان  

درفاصله  به دور آن، برقراری انبوه کیوسک های نگهبانی وکنترل کشیدن مریم رجوی درپایگاه های مجاهدین خلق درآلبانی با سیاج وحصار

بدون صدور ویزای خروج توسط مسئولین ارشد مجاهدین، ودهها  وزندان ازاین حصار ا، عدم اجازه خروج اعض ، گشت های پیادهمتر۲۰تا۱۵هر

اعضای خود را درچنین زندانی به بند کشیده است. این کنترل افراد وبا توسل به اخبارجعلی ودروغ وفریب ونیرنگ تشکیالتی ضابطه ومقرّرات 

ح وروان اعضا حاکم است، نه تنها درآلبانی وبه اصطالح اروپا حصارفیزیکی مستقل ازحصارهای ذهنی که بمثابه قاّلده های ایدئولوژیک بررو

سازی وغارنشینی  درمنطقه مانز نزدیکی شهردورس، این فرهنگ زندان ۳این غل زنجیرها کم نشد بلکه درپایگاه مفید درتیرانا وسپس دراشرف 

ا بکارگیری شخصیت های اروپایی وروزنامه نگاران مریم رجوی سعی می کند به هرطریقی که شده  بمه یافته است. ااد وغلظت اعضا بشّدت

  حصار و زندان درآلبانی را سفید سازی کند.دستچین شده 

پایتخت آلبانی گزارش اول: زندانسازی درپایگاه مفید درتیرانا   

با عکسهایی تهیه شده از  گرفته ام وهمچنیندرشهرتیرانا درآلبانی ازپایگاه مفید  ۹۶دراین گزارش باعکس های اختصاصی که درمهرماه سال 

دهم:می را ارائه زندانسازی مجاهدین خلق ویوتیوپ که خود یک سند محسوب میشود، حقایق سازمان سایت  متعلق به  برنامه های ویدئویی  

کنترل جهت انی متر سه کیوسک نگهب۱۵تا ۱۰که بفاصله هر درمنطقه کاشار آلبانی -درشهرتیرانا یک بلوک ازپایگاه مفید از عکس ازنمای دور

 ، افراد هرمرکزویگانی تابعه  می باشد سالن های غذاخوری مراکزویگانها ،شده است. طبقه هم کف دردرون پایگاه وتشکیالت دائرترّددات اعضا 

این پایگاه . ارشد مجاهدین خلق فرماندهان صادرشده توسط ندارند مگربا ویزایویا خروج ازپایگاه را  نفره( حق ورود به نقاط دیگر۱۵۰ات۱۰۰)

راق می باشد.خت ترازاشرف درعظاهرآً درمیان شهرقراردارد، اما قوانین توتالیتاریستی آن بساس  



  

 

 کیوسک های نگهبانی درمقابل هرسالن غذا خوری دیده میشوند.



 

وایجاد توسط مجاهدین خلق   وگشت های دونفره  بانیهپست نگایجاد  ازحصارکشی و  همین منطقه وخیابان هستند،انی که ازهمسایگی مردم آلب

این درحالی است  .کرده اند «اردوگاه»به تبدیل ه آنها را که محلّ  اعتراض کردنددرهردوخیابان وردی به پایگاه مفید محوطه ورود وخروج به درب 

فرمانده پایگاه روزانه با  ارشد تن اززنان ۳تا  ۲و   تن مرد وجود دارد وهیچ زنی دراین خانه ها سکونت ندارد،۱۵۰۰که دراین پایگاه بیش از

   لباسهای نظامی ) ارتش آزادیبخش( دراین پایگاه حضورمی یابند 

درپایگاه مفید خیلی ازما تنفر  )آلبانی(مردم»می گفت: ۹۶مرداد۲۰ یکی ازاعضای جدا شده ازمجاهدین که دراین پایگاه حضورداشت، در ی-چ

«داعشی ها ازاینجا گم شوید بروید.« »ما ازشما متنفریم» داشتند. برروی دیوار شعار نوشته بودند:  

سنگربتونی تک نفره درکشورسه میلیونی بجامانده است. همچنانکه دردوران انوخوجه آموزش زبان ۷۰۰۰۰۰زیرا میراث انورخوجه شامل 

.رژوازی ممنوع بود، پزشکان آن دروه تنها می توانند بزبان آلبانیایی حرف بزنندانگلیسی به نشانه بو  

 سنگرهای انفرادی وجمعی میراث انورخوجه: 

  

ازتوتالیتاریسم انورخوجه  یکی ازنقاط دیدنی توریست هانمونه ای ازسنگرهای انفرادی درنزدیکی میدان اسکندربیک درتیرانا،   

  



.درنزدیکی میدان اسکندربیک که اینک مکانی برای رقص جوانان تبدیل شده استنمایی ازسنگرجمعی   

 لینک ویدئویی سنگرانفرادی درتیرانا:

 

از درون پایگاه مفید: -عکسهایی ازنمای نزدیک   

به درون پایگاه می رویم تا  .درشهرتیرانا است وتوتالیتاریسم اینک مریم رجوی با یک عقب ماندگی تاریخی درپی زندانسازی وایجاد ارودگاه

باشیم.درداخل مقر مجاهدین خلق را شاهد متر ۲۰-۱۵ازنزدیک برقراری کیوسک های نگهبانی  درفاصله هر  

 

 

دوکیوسک نگهبانی درانتهای خیابان با دایره قرمزمشخص شده است -خیابان وردی اول به پایگاه مفید  



 

همه اعضای سازمان برای نشست رفته بودند(دراین روز واین زمان  ) ازنمای نزدیک  درسمت چپدوکیوسک نگهبانی   

 

مهدی حسینی وبیژن پوالد رگ درحل ساختن پایه سبد بسکتبال  ،میرزاییعلیرضا  - عکس ازنمای نزدیک کیوسک نگهبانی  



 

بگیرم.عکس توانسته ام زریق آمپول ت بهنگام مراجعات متعدد برای ازداخل مطب دکترصلیب ویابهنگام ویزیت دکتر  -فوق کیوسک نگهبانی  

 

دورپایگاه مفیدرا زیرنظرداشته باشد. درعکس  وحصارکشی ارتفاعش بلند ترشد تا بتواند کل خیابان وخارج سیاج فوق چند ماه بعد همین کیوسک

 تفاوت بلندی با کیوسک قبلی مشخص است.



 

کیوسک نگهبانی ویا سایه بان ، متر۲۰درفاصله هر ،طبقه وجود دارند ۹ساختمانیبلوک های  ،یک کوچه در دوطرف خیابان انتهای ایندر

تعداد کیوسک های نگهبانی را نمی توانند مجاهدین خلق بیشترمردم،  واعتراض ومیزوصندلی نگهبانی وجود دارد) بدلیل عدم تولید حّساسیت

  .(نندوبه همین دلیل برای کاستن اعتراض مردم ازسایه بان استفاده می ک افزایش دهند

 

 

 

 سمت چپ پست نگهبانی سوم با برقراری سایه بان  



 

چپ سمت م وپست سپست نگهبانی دایرکرده اند. ۵ ، دکترصلیبساختمان کنار -متر ۵۰در۵۰درخیابان ورودی درفاصله : سومنگهبانی پست 

کنید:مشاهده می ازنمای نزدیک  ازسایه بان استفاه می کند که درعکس زیر ،زیردرختان مشخص است  

 

پست نگهبانی سوم: عکس ازنمای نزدیک – ازراست بهمن اهل گلپایگان ، سعیدرجایی و حسین ناظم بکایی هردو اززندانیان رفع ابهام سال ۷۳ 

 درزندانها سازمان مجاهدین دراشرف بودند. 



 

ساختمان دکتر صلیب گرفته امراهرو عکس را ازداخل متربعد پست چهارم قراردارد.  ۲۰پس ازپست نگهبانی سوم،  –پست نگهبانی چهارم   

 

سفید. علی سرشاهی ازاعضای مجاهدین درحین نگاه کردن وکنترل  –آبی راه راه با سایه بان  ،جلودرب یکی ازبلوک ها  -چهارم پست نگهبانی

علی  .است امیری روشن وشلوارتیره نیزشاهرخ. نفرلباس مغرپسته ای قرار داشتم )محل انتظار(درراهرو مطب دکترصلیب )نگارنده( کهمن



درتهران  دریک   ۶۰سال با علی سرشاهی دریگان تبلیغات بودیم  وبا پدر وی نیز درسال ۳سرشاهی مجری برنامه سیاسی مجاهدین است. بمدت 

 ارتباط  تشکیالتی قرارداشتیم . 

 

 با یک سایه بان راه راه آبی سفید،متری قراردارد، ۱۵رف خیابان بفاصله این پست نگهبانی روبروی پست پست چهارم درآنط: پست نگهبانی پنجم

 وبا عالمت ضربدرقرمزمشخص شده ودو نگبهان ) نگبهان دوم سمت چپ عکس با پیراهن طوسی وکاله سرمه ایی بسمت پست نگبهانی ایستاده

(با فاصله ایستاده است. درفیلم درتلویزیون سیمای آزادی دارسازمانفیلمبر -گرگیننگهبان دوم ) مازیار ،برای کاستن ازحساسیّت مردمبازهم است. 

آشکاراست. واضح و بخوبیامراین  ،هایی که به هنگام تردّد به مطب دکترصلیب داشتم  

 

 پست نگبهانی پنجم وموقعیت ایستادن افراد برای کنترل کردن تردّدات



          

داروخانه بیرون  من که از وکنترلازنقطه قبلی حرکت کرد وبه نزدیک پست نگهبانی آمد ودرحال چشم دوختن ( نگارنده بادیدن من)  گرگینمازیار

. عکس بزرگ شده مازیار می زدم وبه این دلیل نزد دکترصلیب می رفتم( ده روزطی  آمپول را در۲۰)بدلیل اسپاسم شدیدکمرمی بایست  آمده ام.

.قرارداده امرا درکنارعکس اصلی   

 



 

نگهبان با پیراهن روشن اینبارحسین ناظم بکایی  عکس ازداخل داروخانه گرفته شده است. –۱۳۹۶درروزهای مختلف سال  پست نگهبانی پنجم

 است.

 

 عکس پست نگهبانی پنجم  را ازداخل داروخانه گرفته ام. اینبارمازیارگرگین بروی صندلی نشسته است وحسین ناظم بکائی درحال حرکت 

متری، یک پست  ۱۵تا ۲۰: درسمت راست پست چهارم که دارو خانه قراردارد ودرعکس پست چهارم مشخص است، بفاصلهنگهبانی ششمپست 

ازسمت شمال پایگاه مفید گرفته ام:  ۱۳۹۵دیگری وجود دارد. البته این عکس را درپاییز سال   



 

. عکس ازجهت شمال پایگاه مفیدمجاهدین با دایره قرمز مشخص استدرکوچه اصلی ساختمانهای سایه بان نگهبانی   :پست نگهبانی ششم  

 

 پست ششم  با سایه بان آبی سفید راه راه مشخص است. واعضای سازمان درحال ترّدد هستند.

ارد. الزم به توضیح است جدای ازاین پست های نگهبانی، درجلو درورودی به هربلوک ازساختمانها پست نگهبانی مستقردرجلو در قرار د  

درقسمت جنوبیورودی به پایگاه مفید  خیابان دوم   

نرفتم سه پست نگبهانی دیده میشود. نبش این  این خیابان داخلبه  درخیابان دوم که انتهای ساختمان پایگاه مفید است بازهم تا جایی که من دیده ام و

ورا قراردارد: خیابان فروشگاه خانم   



 

مشخص  ۳سه پست نگبهانی شماره گذاری شده وکیوسک نگهبانی انتهای خیابان با شماره  –درب جنوبی ) کنارفروشگاه خانم ورا(  -خیابان دوم 

 شده است.

 

ه اند. نگهبانها برای کاستن حّساسیت واعتراض مردم کنارصندلی ها نیستند وسایه بان را هم خواباند -درجلو درب وردی ۱پست نگهبانی شماره 

را بازبگذارد.  ورودی نصب شده  سازمان مجاهدین مجبورشد با اعترا ض مردم درب  

  خلقمجاهدین حضورسخنان همسایه های آلبانیایی درباره 



» می گفتند: با طعنه وتنفر نگذشته بود که همسایه های آلبانیایی  پایگاه مفیدازآمدن اعضای سازمان به دو روز هنوز یک۱۳ ۹۵درشهریورسال

آشی که « اینجا برای خودشان پلیس وگشت خیابانی راه انداخته اند. اینها حتّی برای انداختن کیسه زباله به منبع زباله هم دونفره باید ترّدد کنند؟.

.است له شدهجزقااین ایدئولوژی وتوتالیتاریسم  برای مردم آلبانی دردوران انورخوجه  آلبانی رجوی پخته شور نیست!  ازنظر مردم  

 

ّدد اعضا بصورت دونفره صورت گیرد، زیرا اما برای بردن کیسه زباله به منابع باید تر ،متراست۸فاصله درب جنوبی پایگاه مفید با منبع زباله 

 هیچ فردی ازاعضای سازمان حق تردّد تک نفره ولو برای چند مترخارج ازپایگاه سیاج وحصارکشی شده را ندارد.

تاعمل مجاهدین خلقفاصله حرف   

مجاهدین را به گوشه ای از دنیا ازاگرآمریکایی ها هر یک » ومی گفت:۱۳ ۸۷و ۸مژگان پارسایی جانشین رهبری درنشست عمومی سالهای 

«تشکیل می دهد.را می توانند یک سازمان مجاهدین  مجاهد خلق وهریک دش بمثابه یک سازمان مجاهدین استپرتاب کند هرکس خو  

 

تمام هدف سازمان  ،کردن افراد وتشکیالت وانقالب ایدئولوژیک، نیازبه چنین سخنانی، قابل فهم است. اّما درلیبرتی ودرعمل رای باددراشرف ب

طبق لیست افراد وعناصری باشد که به تایید سازمان برسد؟.   آلبانی واروپا،به  ومژگان پارسایی این بودکه اسامی اعزام  

ان پارسایی باید گفت: گما دردرون سازمان فاتحه این مناسبات راخوانده بودیم. درمقابل حرف مژ پیش ازاینکه پوسیدگی سازمان را مردم بفهمند، 

) ؟کجا تک وتنها هم باشد بمثابه یک سازمان مجاهدین است ضابطه ترّدد سه نفره درمحیط بسته لیبرتی کجا وهر مجاهد دریک گوشه دنیا،

.(دکنندتردّ نفره ۳، ضابطه گذاشتند که تردّد تکی ممنوع است وافراد باید۱۳۹۱درسال  لیبرتی پس ازفرارغالم حسین نژاددر  



 

خیابان اصلی پایگاه مفید مقابل کوچه اول پایگاه ازراست حمید آلفری، جواد زائریان، مصطفی زارع ومرتضی –ترّدد چهارنفره   

  

عکس بیایند. هرگونه ترّدد تک نفره ممنوع است، بقول همسایه ها اینها یا دونفره ویا سه ویا چهارنفره ترّدد می کنند، اجازه ندارند تکی به خیابان 

.متری پایگاه مفید۵۰با یکی دیگرازاعضا نزدیک   سمت چپ با موهای سفید محمد هوشمند  

غ- گ در ۴آذر گفت ۹۶:» سازمان درسال ۶۴ به محمد هوشمند که پیش ازآن زندانی سیاسی ودرعادل آباد شیرازبود گفت که:» به عملیات داخل 

برود.« اّما محمد هوشمند گفت:» من زن وبّچه دارم« می دانست که برود کشته میشود. سازمان می خواست اورا اخراج کند. به همین دلیل چادری 

به آنها داد، تا دورترازپایگاه سازمان آنجا باشند. بدلیل اینکه چادرسرد بود، کودک ۳ساله محمد ازسرما ُمرد، وسازمان پس ازمرگ کودک 

 ازسرما، برای اینکه محمد هوشمند برای سازمان مشکلی ایجاد نکند. اورامجّددا به سازمان وپایگاه آورد.«



جهت کنترل اعضا گشت های دونفره مجاهدین که بیشترازفرماندهان یگان تشکیل میشوند نیزدرهمین خیابان بصورت برنامه ریزی شده درطی 

 روز به اجرا درمی آید:

 

 دوتن ازازفرمانده یگانها درگشت روزانه درخیابان اصلی 

 

 توتالیتاریسم ایدئولوژیک درعرصه روح وروان انسان



 

  درترّدد دو ویا چند نفره درشهر.. درخیابان منتهی به پایگاه مفید ۱۳۷۳سالدرزندانن  نفرسمت چپ صفدراززندانیان پروژه رفع ابهام

هرآنچه بادیدن زنان درخیابان به ذهنشان می زند، بعنوان مبارزه با تضاد دوران ) جنسیّت ومسائل جنسی بعنوان مانعی اعضای سازمان می بایست 

(برای دیگری بازگویی کند.وسرنگونی رژیم برای مبارزه ومجاهدین  

( همیشه درآلبانی است. بحث مهدی ابریشمچیشریف)»:ازسازمان جدا شده بود می گفت ۹۶یکی ازاعضای قدیمی سازمان که درمهرسال ل -ف

را او درآلبانی برای بّچه ها برگزارمی کند. غسل درصحنه یعنی اگر دونفر درخیابان می روند  )بازگوکردن مسائل جنسی درخیابان(غسل درصحنه

 «من االن لحظه ج)جنسی( داشتم. »:مواجه می شوند درهمان خیابان وهمان لحظه به نفرکنار دستی اش می گوید دربرابرزنان یوقتی با فاکت جنس

 )جنسی(اگر کسی خجالت کشید بگوید یکبار خودتان با تحت مسئولتان به خیابان بروید ووفاکت های »:به فرماندهان می گوید مهدی ابریشمچی و

به او گفتم بسه  »:بگویید تا خجالتش بریزد.  یکبار با سیا وش... می رفتیم واو دو وسه فاکت به من گفت و باز ادامه داد خود را درصحنه به او

هرزنی را می دید، یک فاکت سیاوش درهرده قدمی که طی می کردیم »و ادامه داد:«  اعصاب مارا خراب کردی...!. ، حالمان بهم خورد،دیگه

سیاوش خود نیزچند ماه بعد ازسازمان جدا شد. سیاوش نیزاززندانیان پروژه رفع ابهام بود  «)می بایست آنرا بیان می کردجنسی به ذهنش می زد و

.(وباهم دریک اتاق زندانی بودیم  

 لباسهای مجاهدین یکی ازمشخصه های آنها درآلبانی 



 

) ساختمان پایگاه درسمت چپ مشخص است(. درآلبانی یگاه مفیداعضای سازمان با همان لباسهای دوران اشرف ولیبرتی درحال بازگشت به پا  

 وضعیت اسفبارزنان درآلبانی

است:  درآلبانی بسیار تحقیر کننده تر زنانو بویژه این درحالی است که وضعیت لباس     

 

 تیرانا- کاشار- خیابان آستری- دویست متری پایگاه مفید ۱ تیرماه سال ۹۶ساعت ۲۰تا ۲۰۳۰

از واقعیت های تلخ ۳۰سال درغارنشینی اشرف بسربردن ومهمتر آنکه، این دوزن مجاهد پس ازیکسال حضوردرآلبانی هنوز نمی دانند که نمی 

بایست  ازسمتی که خودروها ازروبرومی آیند حرکت کنند وبه سمت پایگاه بروند، زیرا پیاده رو سمت چپ وجود ندارد وپیاده رو این خیابان 

 دروسط خیابان قراردارد. بدلیل اینکه خروج ازپایگاه وترّدد درشهر به سادگی امکانپذیرنیست.



 

 این زنان حتی به پیاده رو خیابان اصلی پایگاه خود شان را نیزآشنایی ندارند؟. و این ازهمان نکاتی است که مردم آلبانی را ازغارنشینی 

 وتوتالیتاریسم واردوگاهی زندان سازی شده توسط مجاهدین خلق را به خشم ونفرت می آورد. 

 

ارتش آزادیبخش را برتن دارد،  رنگ خاکی نظامی همچنان لباس فرم ، نفرجلوانا پایتخت آلبانی در تیر دوتن اززنان مجاهد باالترازمیدان زاگوزی

اورسرمه ایی زمستانی.همراه با یک ک  



ارتش آزادیبخش استفاده نظامی اشرف وسپس درلیبرتی ازلباس فرم  در ، سازمان نمی توانستمنتقل شد حفاظت اشرف به دولت عراق پس ازاینکه 

یشترازهمین لباس استفاده می کنند، زیرا لباس غیرنظامی نشانگربورژوازی وزندگی طلبی محسوب میشود زنان مجاهد حتی درآلبانی نیزبکند. اما 

 واین باالترین جرم ممکن درتشکیالت مریم رجوی است.

 مجاهدین وجهانی بی پنجره

 پنجره های پوشیده شده ازکاغذ سفید

 »برخالف اشرف ولیبرتی که مریم رجوی می گفت:، ولو اینکه ی  وجدای ازارتباط با مردم فرقه غارنشینودریک ایدئولوژیک درتوتالیتاریسم 

به هنگامی که  اعضای مجاهدین  «.... وزندانسازی راه انداخته است..دولت عراق اجازه خروج ازاشرف ولیبرتی به اعضای می نمی دهد

 ارتباطو  نفی حیات» است، به عبارتی سخن اززندان وزندانسازی چیز منسجم ویکدست ل شوند، درچنین ساختاری، همهقشهراروپایی نیزمنت

اعضای مجاهدین توسط رهبران آن. «انسانی واجتماعی   

 

 

بلوک های ساختمانی متعلق  تنها تمام پنجره های ساختمان واتاقها با کاغذ سفید وپرده پوشیده شده اند. برغم اینکه دراین کوچه که درهردوطرف آن

ویزیت اما برای اینکه مردان مجاهد چشمشان به زنانی که گاها برای  ،وهیچ آلبانیایی دراین کوچه ساکن نیست قرارداردبه سازمان مجاهدین 

۹۶فروردین  ۲۳همه پنجره ها را مسدود کرده اند. عکس عصر ،دکترمراجعه می کنند، نیفتد  



 

درکوچه ایی که تمام ساختمانهای دوطرف آن متعلق به سازمان است. سفید وحضوراعضا  پنجره های پوشیده ازکاغذ  

 

حضوردارند ومحوطه خالی است.های جمعی ایدئولوژیک همه اعضای سازمان مجاهدین درنشست   



 

.۱۳۹۶سال مهر۲۰خواندن پیام رهبری)رجوی( درتاسوعای  وکف زدن آنها برایتجمع وبصف شدن اعضای سازمان درحال   

درهمین عکس برغم اینکه پیام رهبری) رجوی( برای اعضا خوانده می شود!، نگبهان جلو در بلوک ساختمانی همچنان درپست خود قراردارد.  

 نگهبان با فلش آبی مشخ شده است.

 مریم رجوی و بساط عزاداری ماه محرم وسینه زنی درآلبانی

 



 



 

سازمان مجاهدین که دراشرف ولیبرتی درماه محرم دسته های وهیأت سینه زنی ونوحه خوانی وعلم وکتل راه می انداخت، درآلبانی جرأت چنین  

درهمین خیابان میزوصندلی چیده بودند وبرای تلطیف فضا وروحیه شادی  ،بجای عزاداری ۱۳۹۶سالکاری رانداشت، تاجاییکه روزسوم محرم  

بیرون می خوردند. همه اعضا میدانند که ناهاریا شام جمعی درمحوطه بیرون یکی ازبرنامه های روحیه ورفاه )شادی وجشن( است. ناهاررا در

درمیان و... وبرسرکوبیدن سینه زنی وشام غریبانمراسم نوحه خوانی وزیرا سازمان به اندازه کافی ازمردم مارک داعش خورده بود وبرگزاری 

. ازاعراب ندارد مردم آلبانی، محلی  

 

 عکس مریم رجوی ومسئولین ارشد سازمان مجاهدین درماه محرم وهیئت سینه زنی درون پایگاه سازمان 

دریک عقب نشینی دیگر برخالف به همین دلیل این مراسم درداخل پایگاه ساختمان و دور از چشم مردم آلبانی صورت صورت می گرفت. و

ازعزاداری ونوحه خوانی مجاهدین خلق درماه محرم وسینه زنی وبرسرزدن... ازسیمای آزادی تلویزیون  سالهای پیشین، هیچ ویدئو وتصویری

 مجاهدین پخش نشد.

 

است شهر زندان، عدم دسترسی به فروشگاههای در یکی دیگرازعالئم  

وخرید لباس نمی دهد.  به شهر سازمان درلیبرتی می گفت: دولت عراق ) نوری مالکی ( اجازه ترّدد  

درآلبانی برای ما نشست گذاشت  ،با نام مستعارحبیب (ابولقاسم)محسن رضایی»:می گفت۹۶درشهریورسازمان  جداشده  از یکی ازاعضاید  -ل

من درجواب « .ما یک فروشگاه بازمی کنیم که شما خرید ها یتان را)لباس ووسایل شخصی وخوراکی( درهمین پایگاه مفید انجام دهید» وگفت:

زمانیکه درلیبرتی بودیم می گفتید که دولت عراق مانع می شود تا برویم بیرون وخرید کنیم. واّّل ما فروشگاه نمی زدیم وبرای خرید شما  »گفتم:

را م؟. چمی رفتید بیرون ودرشهرخرید می کردید!. آیا اینجا هم دولت آلبانی مانع می شود که ما به خیابان برویم؟ یا برای خرید به فروشگاه بروی

پس ازآن که من این سوال را کردم ابولقاسم همیشه به من چپ چپ نگاه می کرد ومی دانست که من با این  همه جا درها را بروی ما می بندید؟.

«رسازمان ماندنی نیستم.دحرفی که می زنم   



وافتادن به دستگاه « مصرف گرایی»ی تهدید شما درآلبان»شریف)مهدی ابریشمچی( درآلبانی نشست می گذارد ومی گوید: »:در ادامه افزود

کدام مصرف گرایی؟ ما هنوزهمان لباس های اشرف ولیبرتی را می پوشیم، واینجا هم پولی نمی »یکی ازبّچه ها می گوید: . «.بورژوازی است!

«دهند که خرج کنیم؟  

 

 از چپ نادر رفیعی نژاد بازجو وشکنجه گر و محسن رضایی) حبیب( درجلسه شورای ملی مقاومت 

  محسن رضایی ) حبیب( درسال ۷۰ مسئول زندانهای سازمان را بعهده داشت  

. برقرارمی کردیکی ازافراد جوانی که گل سرسبد تشکیالتی بود وهمیشه درنشست ها پشت میکرفون می رفت وبا رجوی ومریم رابطه پ  -س 

 ۹۵وبسیار با انگیزه وفعال بود، وقتی مریم رجوی درسال  ،موسی خیابانی را درسازمان پرکنم!ویکبار هم به رجوی گفته بود که می خواهم جای 

) سازمان انداخت...می مریم وگریه می کرد وخودش را زیرپای  که درمراسم استقبال ازمریم خودش را به آب وآتش می زدپ  -سبه آلبانی آمد 

ما » پشت میکرفون رفت وبه مریم گفت: پ -س، هنگامی که مریم برای آنها نشست گذاشت، چنین تقّدس هایی برای مریم ورجوی راه انداخته بود(

ت ( بخریم!. ما سن۱۵لک ،معادل  ۲۰اینجا وقتی به خیابان میرویم هیچ پولی نداریم که خرج کنیم، حتّی نمی توانیم یک بستنی ارزان بخریم )

به ما پول  .مارا می بینند که درمقابل فروشگاه ها می ایستیم وفقط نگاه می کنیم وهیچ وقت چیزی نمی خریم؟مردم همیشه خجالت می کشیم که 

خیابان چنین هیچ کس در ،توجیبی نمی دهند تا بتوانیم درشهر خرید کنیم. ما حتی با همین لباسهایی که به خیابان می رویم خجالت می کشیم!

وکهنه( که ما داریم نمی پوشد!. یلباسهایی)قدیم  

هیچوقت بدون پول بیرون نروید! حتماً ازمسئولین پول بگیرید وبه » مریم رجوی درجواب خودش را به آن راه می زند وحتّی با تأکید می گوید: 

ندهند، خود مریم رجوی است!. چنین دروغ هایی که درسازمان پول )اعضا( درحالیکه اّولین کسی که تصمیم می گیرد به بّچه ها « شهر بروید!

ازسازمان درآلبانی  فرارکرد.  ۹۶برغم انگیزه های بسیار باال، درتیرماه سالپ  -س وجود دارد، باعث ُخرد شدن افراد می شود و ازقضا همین

 واینک جزء افراد جدا شده می باشد.  

یار فروشگاه به پایگاه مفیدمی آمد:فروشگاه رفتن عالمت بورژوازی بود، ماشین س  



 

 ماشین های سیاربرای فروش اجناس ومواد خوراکی داخل پایگاه مفید می آید تا اعضا خرید کنند؟. درحالیکه درهمین محوطه پایگاه مفید صدها

زیرا سازمان مجاهدین هرگزنمی خواهد اعضایش به شهربروند وبا جامعه ومردم آشنا شوند. برای جلوگیری ازرفتن  فروشگاه و...وجود دارد.

 اعضا به شهر، به آنها انواع تهمت ها وانگ ها ) اعم ازتهمت های جنسی ویا ضد مبارزتانی و...(می زنند.

 

به مقرمجاهدین می آیند. برای خرید ماشین های سیارفروشگاه  

ددالردرماه ( پرداخت میشود. یک فنجان چای درآلبانی، ۸سنت)۲۳ساله مجاهدین روزانه مبلغ ۷۰تا  ۴۰ن درحال است که به هریک اعضای ای

  معادل بیش ازدو روز پول دریافتی اعضا محسوب می شود.

 



 

وجود حصارهای فیزیک نیز الزم وملزوم این اعضا درتمام مدت می بایست دراین حصارباقی بمانند، برای محکم کردن حصارهای ذهنی، 

رجوی وایدئولوژی مطلق گرا تنها درچنین محیط بسته ایی می تواند دوام بیاورد، قطع ارتباط اعضا با جامعه وقطع ارتباط اعضا با  ند.مدیگره

 همدیگردردرون مناسبات مجاهدین، توسط قوانین درون تشکیالتی وایدئولوژیک ضامن بقای تشکیالت رجوی است. 

بعنوان رئیس جمهوربرگزیده  می تواند ، آیا مریم رجویرا تحمل کنندمجاهدین خلق ، نمی توانند ه مفید که همسایگان آلبانیایی درکنارپایگاهنگامی 

باشد؟. را داشته مقاومت داعیه جایگزینی رژیم جمهوری اسالمی  

تن ازمردم  ۵۰۰۰به خدمات پزشکی ودرمانی ارائه مشغول  ۳ بی دلیل نیست که مریم رجوی برای کاستن تنفرمردم آلبانی وهمسایگان  دراشرف

 آلبانی است؟.

بعهده درخواست انسان دوستانه  دریک پیام بظاهرکما اینکه پیش ازاین مریم رجوی پس ازسرنگونی صدام وبرای باقی ماندن اعضای سازمان،  

احمد جنتی آخوند  ش ازاینمریم رجوی شیوه ای رابکارمی بندد که پی بازمانده ازجنگ را ارائه داد.کودک یتیم عراقی  ۱۰۰۰سرپرستی  گرفتن

تجربه کرده بود. کومورنیجر و  احمد نژاد درمحمود  و  کوزووبوسنی  و در  

 



                                                     

 

 ازیک زندان به زندان دیگر

ومطامع غارنشینی وایزوله کردن اعضای خود ازمردم برغم همه این تدابیرزندانسازی درپایگاه مفید، این حصاروزندان مطلوب رجوی ومنافع 

اعالم عضویت بازگشت ناپذیر ودرخواست انتقال به قرارگاه »مسعود رجوی  با اطالعیه معروف ۶۱۳۹نبود ودرآذرماه سال  وجهان وجامعه

منتقل کرد. زیرا توتالیتاریسم وایدئولوژی  بدور ازمردم و همه اعضا را به زندان بی بازگشت درمنطقه پرت افتاده مانز درشهردورس « ۳اشرف

 وتشکیالت فرقه ای ناگزیر زندان وغارنشینی وقطع ارتباط با جهان است.

 اطالعیه معروف مسعود رجوی

:« ۳اعالم عضویت بازگشت ناپذیر ودرخواست انتقال به قرارگاه اشرف»   



 



 ادامه دارد

 سایت حقیقت مانا

 

 

 


