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 در هیئت یک ۲۰۱۶آگوست  ۴در تاریخ از بد حادثه،  ،رجوی ی فرقه روابط خارجی یکی از مسئوالن« فیروز محوی»
معرف حضور « حاج آقا حسینی»احتماالً  رود. می« حاج آقا حسینی»به سراغ  ، وزده «کاهدان»به  «دزد ناشی»

 ۶۰ی  اندرکاران کشتار دهه دو تن از دست رضایی با علیرضا آوایی و غلمرضا خلفاو   گگتیویقبلً  خوانندگان هست.
 را در دو قسمت انتشار دادم. 

 
 قسمت اول( ) ۶۷گگتیوی اختصاصی با علیرضا آوایی یکی از مسئوالن کشتار 
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   بخش دوم( )   ۶۰ی  کشور، عاملن کشتار دهه  رضایی قاضی دیوان عالی گگتیو با آوایی بازرس ویژه روحانی و خلف
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و با گریم مناسب به منزل علیرضا آوایی رفته و با او و  ی حوزه طلبه تر در هیأت یک که پیش« حاج آقا حسینی»

ی  ی فرقه ه گگتیو پرداخته بود، این بار عضو درماندهحوزه ب ی رضایی، تحت عنوان فرستاده همکارش غلمرضا خلف
 دهد.  رجوی را که خود برای سوژه شدن سرش درد می کند، سر کار گذاشته و به گگتیو با او ادامه می

 
برای پرکردن اوقات فراغت و به  ،دانند چه کنند ی این فرقه که از فرط بیکاری در خارج از کشور نمی مسئوالن بلندپایه

 اند. اش روی آورده ترین نوع به مبارزات اینترنتی آن هم از کثیف ،دهند انجام می« مثبتی»منظور آن که نشان دهند کار 
ی رجوی با  سازی و همکاری فرقه اه اطلعاتی امنیتی رژیم و زمینهتوسط دستی «رها»و « فراز» پیش تر در مورد قتل

 ح دادم. توضی ،قاتلن
 

  ای های زنجیره قتل»جدیدترین قربانیان « رها»و « فراز
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 «رها»و « فراز»سازی قتل  در زمینه« ی رجوی فرقه»مشارکت 
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ها  شیوهو با انواع و اقسام  شدنددست بردار ن« رجوی ی فرقه»مسئوالن ، نیز« رها»و « فراز»خاموشی پس از 

عهده گرفتند و به یاری جانیان  را بهدر داخل کشور « کمپین» همراه با وزارت اطلعات مسئولیت خاموش کردن
 .پرداختند
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 ۲۰۱۶اکتبر  ۷تصویر فیس بوک فیروز محوی 

 
با به کار بستن یک حقه  ،کشد را هم یدک می «کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت» عضو که عنوانفیروز محوی 

اده قرار مورد استگ ،که بیشتر از سوی نیروهای اطلعاتی و یا کسانی که رییی به کگش دارند نما و ترفند نخ
شود که  تماس گرفته و مدعی میباشد، « حاج آقا حسینی»که همان « کمپین» سابق اعضایبا یکی از  گیرد،  می

« جواب مثبت»داده و حاال او « درخواست دوستی در فیس بوک» ،با ارسال پیامی به وی )یعنی حاج آقا حسینی( او
  دهد: می

 

 
 

کند و  سرخود از این کارها می« فیس بوک»شود که  مدعی می ،ای بوده ها در روابط فرقه فیروز محوی که سال
شورای »و به اصطلح « ی رجوی   فرقه»او صحبتی از این که عضو فرستد! یا بوالعجب.  اشتباهی برای افراد پیام می

  کند.  معرفی می« مخالف جمهوری اسلمی»کند و خود را یک  نمی ،است« ملی مقاومت



را پیش  های انتقادی من در مورد مجاهدین و نوشته «۹۲گزارش »موضوع  ابتدا در همان« حاج آقا حسینی»
 را خوانده است؟ها  آنپرسد که  کشد و از او می می

به جای  ،و به ویژه جوانان نسبت به این فرقه است ایران که به خوبی در جریان ذهنیت منگی مردم فیروز محوی
آن هم پیش کسی که  ،پردازد ویی در مورد سوابق من میبه دروغی موضوع را دور زده و ،پاسخ در مورد سؤال وی

 مطلبی نیست از من که نخوانده باشد. 
 

 
 
 

ذهن خیلی از مردم بخصوص جوانان، نسبت به این سازمان، شاید »کند که  در حالی که محوی شخصاً اعتراف می
ابعاد حمايت مقاومت در اروپا و پارلمان »در تبلیغات این فرقه و در گگتیو با تلویزیون مجاهدین روی  ،«درست نباشد

مواجه است « بدنامی»با  ،وقتی گروهی در داخل کشور خود .دهد داد سخن می« اروپا و گسترش حمايت از اشرف
  .کند چه دردی را از آن دوا می ادعایی المللی کسب حمایت بین

 
  اند.  نگر تماشا کرده ۱۷ فقط قسمت دوم آن رااند.   را دیدهگگتیوی وی نگر ویدئو کلیپ  ۶۸البته 
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های ایرج مصداقی در انتقاد به سازمان را  این نوشته» پرسد جواب او را که به صراحت می دوبارهفیروز محوی 

 پردازد.  توجیه وضعیت فرقه می به  دهد و نمی« اید؟ خوانده



با رذالت و  ،کتاب من را نخوانده و احتماالً در جریان ماوقع نیست ،)حاج آقا حسینی( کند طرف گگتیو که فکر می او
های عجیبی را سرهم کرده و همه را نیز به کتاب خودم   دروغ ،سراغ گرفت توان می« ی رجوی فرقه»ای که در  پستی

سر  ها آنام و  ام که دوستانم را لو داده در کتابم مطرح کرده« ظریگی»شود من به صورت  دهد و مدعی می ارجاع می
  !اند قرار من دستییر شده

 دهد: ادامه میدر مورد من اش  را خورده و به داستانسرایی «حاج آقا حسینی»فیروز محوی فریب همراهی ظاهری 
 

  
 

شود که من در خارج از کشور نیز به همکاری  الوصگی مدعی می با بیشرمی زاید ،اش گرم شده محوی که تازه چانه
این افراد جدا شده »پرسد:  از محوی می ،ی علی چپ زده خود را به کوچه «حاج آقا حسینی»دهم.  با رژیم ادامه می

 «شان؟ کل گویند؟ چطور؟ همه دروغ می



 
 

طگره  ،«حاج آقا حسینی»درخواستی  صوتی از مکالمه ،که در دفتر فرقه و جای گرم و نرم و امن نشسته محوی
 شود که در جایی هست که چنین امکانی ندارد! مدعی می رفته و

به در فرهنگ فرقه، از قرار معلوم «. زد ها را گول می هایش خیلی ایرج مصداقی ابتدا حرف»پذیرد که  در پاسخ می او
ی  ی کسانی که به نوعی در حیطه همه سقوط اعضای این سازمان و«. چند سال»گویند  دهسال زندان هم می

 عجیب و باورنکردنی است.  ،دارند روابط این فرقه قرار
به دعاوی این به اصطلح مدافع حقوق بشر توجه کنید تا به خیانتی که رجوی در حق کلمات کرده بیشتر واقف 

 شوید. 



 
 استراسبورگ -۲۰۱۵اکتبر ۷ –سخنرانی فیروز محوی در جلسه حقوق بشر در ایران پارلمان اروپا 

 
کرد. این رشد  پروا می ،از این که این همه دروغ به هم ببافد را زیرپا نیذاشته بود،وجدان و شرافت  محویاگر مطمئناً 

چهار تا فحش هم »شود من برای رد گم کردن  مدعی می ،کند که فرهنگ او را نمایندگی می مکتب رجوی در  یافته
 دهم.  می« به رژیم

 
 

 گوید: وی در ادامه می



  
 

های جمهوری اسلمی و  ترین شرایط زندان ام، اما سخت در عراق نبوده یک روز هم ی قابل توجه آن که من نکته
و  مرحوم  و رهبر عقیدتی دانم یک روزش را فیروز محوی ام. بعید می های آن را تحمل کرده گاه  بدترین شکنجه

عراق و روابط های جمهوری اسلمی در  دانم تعدادی از توابان پلید زندان البته مید. ننتحمل ک ندتوانست می همسرش
شرایط  و برخلف زندان، اند و مناسبات مجاهدین هم رسیدهسابق « آزادیبخش ارتش»مجاهدین به سطح فرماندهی 

 کردند.  جا را به خوبی تحمل می آن
های اتمی رژیم معرفی  به عنوان فرد مطلع از دسیسه« فرقه رجوی»در گگتیوهای مطبوعاتی فیروز محوی که 

ی  همه ایرج مصداقی گوید، بازی و نیرنگ می  با حقه، اطلعی است  اش جوان بی مخاطب کند شد، فکر می می
  شود: اش می صرف حمله به رجوی و فرقه شا انرژی



   
شان شده   کنید این مسئوالن روابط داخلی و خارجی فرقه رجوی هستند که تمام هم و غم چنانچه ملحظه می

گیرند تا به زعم خودشان   دنیا با افراد در داخل و خارج از کشور، تماس میاست ایرج مصداقی و از اقصی نقاط 
  خطرات من را گوشزد کنند.

خطرناک مراجعه کنید، همچنان در باالترین نقطه این سایت، اطلعیه علیه  سایت این فرقه« آفتابکاران»چنانچه به 
از شکست این فرقه در مصاف با یک نگر نیست؟ آیا  من بعد از سه سال و نیم همچنان وجود دارد. آیا این خود حاکی

 رساند؟ این ترس و لرز این فرقه و ولی فقیه آن آن را نمی
...« و  ۶۰ی  کمپین صدای شهدای دهه»آیا همین تماس یکی از مسئوالن روابط خارجی فرقه رجوی با یک عضو 

 ی هراس این فرقه نیست؟  دهنده نشان
 ند؟ ک نمی« ماکزیمم استگاده را ز ایشانجمهوری اسلمی ا»آیا 

که « دشمن»شان  لیی اص گاه مسئله که چه عرض کنم هیچ« همیشه»کند که حضرات  آیا همین تماس ثابت نمی
 آن است. « شیر همیشه بیدار»و « فرقه»ها مهم است منافع  و تنها چیزی که برای آن رژیم باشد نیست

ی این  دهنده نشان ،فرقه علیه من و تلش وی برای فریب یک نگر در ایرانپراکنی یک عضو روابط خارجی این  آیا لجن
 اش را گذاشته در دشمنی و ضدیت با من؟ نیست این فرقه همه هم و غم



ولی فقیه مرحوم  کند کر میکند. او ف فرقه تعیین می ی ی است که این عضو درمانده«مدار»تر  از همه مضحک
ی این نیست که با یک  دهنده آیا همین تعبیر نشان او بچرخند.« مدار»بر  ی عالم بایستی خورشید است که همه

 مواجه هستیم و نه یک سازمان سیاسی؟ « فرقه»
تأیید کرده و چون « مصداقی زیاد است  مطلب درباره»حرف او را که گگته  ،«آقا حسینی حاج»یا « کمپین»عضو 

 بوده؟ « زندانی»پرسد آیا خود او  از او می ،«شناختیم  ما هم که از نزدیک او را می»محوی مدعی شده 
وضوع را م ،شود بیوید در دوران مبارزه یک روز هم در ایران نبوده و به عمرش یک سیلی نخورده محوی که رویش نمی

 .که محوی باشد شود می ی«آدم»کشد که باعث شک  رژیم از من را پیش می« ماکزیمم استگاده»و زند  دور می
بود؟ محوی خودش را به آن راه « دشمنی»پرسد و این که آیا  می« ۹۲گزارش »از او در مورد « حاج آقا حسینی»

 خواهد وارد بحث و گگتیو بشود.  زند و نمی می
  دشمنی است؟« انتقاد»گوید آیا  به او می «نیحاج آقا حسی»

حرف را عوض کرده و موضوع  ،دادن به جای پاسخی من واقف است  های روشنیرانه فیروز محوی که به تأثیرات نوشته
 :گوید می جدیدی را پیش کشیده و

 
 

های  به مؤثر بودن حرف ،دهد به خرج میگیرم و با حماقتی هم که  می« پز اپوزیسیون»شود من  مدعی می محوی
  کند. من اعتراف می

رقص »گردد به گزارشات مربوط به برگزاری مراسم  بر می« اتهامات جنسی»و « های زشت و رکیک حرف»موضوع 
توسط همسرش  ،ی عقد بین اعضای ارشد شورای رهبری این فرقه با مسعود رجوی صیغهجاری شدن و « رهایی

برگزار شده و زنان ارشد شورای رهبری، « بیژن مرتضوی»تند همراه با آهنگ « رقص». این مراسم با مریم رجوی
 اند. مسعود رجوی درآمده« عقد»یکی یکی به 

و توجیهات  ، برگزاری چنین مراسمیبطور رسمی فقیه آن و ولی« فرقه رجوی»قبلً نیز نوشتم در صورتی که  چنانچه
ها  ی ادعاهایم علیه این فرقه را پس گرفته و ضمن پوزش از آن همن کلی ،را تکذیب کنندآن  ایدئولوژیک و تشکیلتی

 .فعالیت سیاسی را کنار خواهم گذاشت
 



دهد  و بعد ادامه می« دکتر قصیم و روحانی هم؟؟؟؟» ،پرسد دوباره او را سر کار گذاشته و می« حاج آقا حسینی»
این همه سابقه مبارزاتی در عالیترین بخش مقاومت فقط یک استعگا دادند. و سپس به برخورد وقیحانه و »

 ؟ «دیدید روزبه در آهنگ کلکسیون چی خوند»: گوید ها اشاره کرده و می ن با آنی مجاهدی شریرانه
رد منتقدان مجاهدین به موزیک ویدئو زشت فرقه رجوی در مو ،خصص موسیقی استکه خود مت« حاج آقا حسینی»
 کند.  اشاره می، در عراق اجرا شده« روزبه»ه توسط ک

  توانید ببینید و بشنوید: در این آدرس می
 

https://www.youtube.com/watch?v=pXwi_4xrayk 

 
 
 

راستش اش بیافتد که با آدم مطلعی روبرو است.  بدون آن که دو زاریدهد،  گویی ادامه می مچنان به یاوهاما محوی ه
 مانم.  را بخواهید گاه در حماقت این افراد متحیر می

  .«ها را معروف کرد این مقاومت این»گوید  به دروغ می ،روحانی و قصیم آقایان ی مبارزاتی محوی ضمن انکار سابقه
 «شناخت، این ها استعگا فقط ندادند، بیشتر از اینهاست میها را ن کسی این»گوید  او سپس به دروغ می

 « یک استعگا اینقدر درد داشت؟»گوید:  ینی به او طعنه زده و میحاج آقا حس
را « ها بیشتر از این»به جای آن که  در پاسخ شود و ی او نمی ی طعنه دوباره متوجه که مست می فرقه است، محوی

« استعگا»شود. او حق افراد برای  های خطرناک یافت می دهد که تنها در فرقه می« استعگا»تعریگی از  توضیح دهد،
 «. جا اداره و شرکت نیست که کسی استعگا دهد این»گوید  از یک حزب و گروه و ائتلف سیاسی را منکر شده و می

 
ها، منتقدین و کسانی را که   و در آن های هولناکی را در اشرف برپا ساخت با همین منطق مسعود رجوی سلول

 شد، های سیاسی و تشکیلتی منطبق نمی ای که او می خواست با تحلیل ویا به گونه خواهان جدایی از فرقه بودند
، به دستور رجوی  شغال عراق توسط نیروهای آمریکاییهای جسمی و روحی شدیدی برد. پس از ا به زیر شکنجه

 ها بلفاصله با خاک یکسان شد تا آثار جنایات او از بین برود.  این سلول



 



 
 

استعگا بدهد این کار بایستی « شورا»شود چنانچه کسی خواست از  مدعی می در عصر شگافیت محوی
م و من و ... به عنوان وی سپس به دروغ از آقای قصی .تا کسی در جریان امر قرار نییرد و محرمانه باشد« خصوصی»
« رجوی مرده فرقه صاحب»برد. در حالی که من روحم نیز از استعگای آقایان با خبر نبود و دیرتر از  نام می« یک باند»

  گوید: دکتر کریم قصیم را به دریافت پول و ... از رژیم متهم کرده و میدر جریان آن قرار گرفتم. محوی سپس 



 



 
 

هستید به وجد « جناب فیروز شما مرد بزرگ و شریگی»که گگته « حاج آقا حسینی»تمجید که از تعریف و محوی 
  گوید: پردازد و می ی خزعبلتش می ولکن ماجرا نیست و به ادامهگیر آورده  مگت و مجانیکند گوش  فکر می آمده،



 
 

کند مجاهدین  ادعا مید، عراق شوکرد فرقه رجوی به دستور اکید آمریکا بلفاصله مجبور به ترک  محوی که فکر نمی
از قرار معلوم «. بتونند بجنیند»اند تا   اند و برای همین به عراق رفته دهبه دنبال مبارزه برای آزادی مردمشان بو

گذشت. حاال چیونه  بایستی نتیجه بییریم مبارزه برای آزادی مردم و جنگ با رژیم تنها از مسیر رفتن به عراق می
 ؟ هللا و اعلم بانی و پاریس با رژیم بجنیندخواهند از آل می



 
 

کنند.  اعدام می ،های سیاسی افرادی را که بخواهند جدا شوند شود که در سازمان در پایان محوی مدعی می
ترین و  هرچند این ادعای مضحکی است که رجوی علم کرده و چنانچه مواردی هم باشد جنایت است اما کثیف

یر متعددی از قتل ز صورت گرفته است. مواردوی با کسانی که قصد جدایی داشتند، سوی رج ترین اقدامات از رذیلنه
اند. بسیاری از ناراضیان را  های گوناگون سربه نیست کرده شکنجه است. شواهد بسیاری است که افراد را با توطئه

ی از ناراضیان را تحویل دولت اند. بسیار شان ارتزاق کرده های بدون بازگشت فرستاده و سپس از خون به عملیات
های مین در  اند تا با سربازان و پاسداران رژیم مبادله کنند و بسیاری را روی میدان عراق و زندان بدنام ابوغریب داده

 های رژیم دستییر شوند.  اند تا توسط گشتی نوار مرزی رها کرده
 کند.  از آن یاد می« تاریخ»این چیزی است که 

سی ایران را به خائنی بود که بهترین نسل تاریخ ایران را به قربانیاه بود و بزرگترین سازمان سیا« المرحوم رجوی»
نیز « فرقه»و خود اعضای  رود سقوط همچنان چهارنعل پیش می ای بدنام کرد که در سراشیب « فرقه»تبدیل به 

  اقف هستند. آن و« بدنامی»چنانچه در ابتدای همین گگتیو شاهد هستید بهتر از هرکس به 
 

با وی بعد از تماس فیروز محوی  را ملحظه کنید. این گگتیو« آقا حسینی  حاج»تصویر چت من با توانید  در زیر می
 صورت گرفته است. 

ی رجوی  به صورت ناشناس با وابستیان فرقه بپذیرم که اوخواست  از من به اصرار می« حاج آقا حسینی»در این چت 
دلیل آن در یک چیز با مخالگت من روبرو شد.  کند. این درخواست اوارسال  برایمها را  چت  و بعد عکس تماس گرفته

کنم بایستی یک تگاوت  همیشه فکر میشود.  ی رجوی پیدا نمی ، چیزی که در فرقه خلصه شده بود حگظ پرنسیب
 ن باشد. های به کار برده شده از سوی آنا و شیوه« رجوی  فرقه»اساسی بین من و 
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 «رها»و « فراز»سازی قتل  در زمینه« ی رجوی فرقه»مشارکت  ی پس از انتشار مقاله
 

http://pezhvakeiran.com/maghaleh-81758.html 
 



را که از داخل  « مصداقي ايرج حامیان - شصت دهه شهداي صداي كمپین»ی  مسئوالن دستیاه اطلعاتی و امنیتی صگحه
ی رجوی کرده باشند. در آن مقاله به  درمان فرقه شد حذف کردند تا به زعم خود کمکی به دردهای بی کشور هدایت می

 ی مزبور اشاره کرده بودم.  صگحه

  
 ۱۳۹۵مهر  ۱۸ایرج مصداقی 
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