
 « رها»و « فراز»سازی قتل  در زمینه« ی رجوی فرقه» مشارکت

 
و های مرگ دستگاه امنیتی غریبانه  چگونه به دست جوخه« رها»و « فراز»در قسمت قبلی این مقاله توضیح دادم 

 به قتل رسیدند.ها  ها و شکنجه و تحمل انواع و اقسام آزاربیرحمانه پس از تجاوز 
 

81624.html-http://pezhvakeiran.com/maghaleh 

 
 پردازم.  می قتل این خواهر و برادربا  پروردگانش و دست «فرقه رجوی»در این قسمت به همراهی و همگامی 

 
اسنادی که در پی شدن است. زمان ردو بدل « فراز»و « رها »گویم، منظور  می« رها»در این نوشته هر کجا از 

 پرداخت. به گفتگوی نوشتاری می« فراز»دید و با کمک و همیاری  چشمانش نمی« رها» ،آید می
 

 

 

 
 « رها»و ندا نانوایی زاده « فراز»حسین نانوایی زاده 

 
در داخل  «حامیان ايرج مصداقي -كمپین صداي شهداي دهه شصت » ام، که علیرغم میل و پافشاری آن پس از

کوششی   از هیچ رژیم همراه با دستگاه اطالعاتی و امنیتی رجوی به دست و پا افتاد و ی فرقه تشکیل شد، کشور،

 برای خاموشی آن فروگزار نکرد. 
 

و « گنه زیستن نه مر»در مورد کتاب بدون ترس و واهمه  مان جوانان میهنکه  توانست بپذیرد مسعود رجوی نمی
  نویسند: می«... دوزخ روی زمین»

 
های مختلف شما را  ما جمعی از جوانان )پسر و دختر( جنوب كشور هستیم كه در جلساتی كه داریم كتاب»

كنیم. خوشبختانه در این جلسات  مختلف برگزار می یها ها و نقد و بررسی خوانیم و راجع به آن نشست می

كنیم بلكه  روشن شد و به همین خاطر از شما نه تنها تشكر و قدردانی می چشمانمان به بسیاری از حقایق مختلف
ای  داریم. در این راه از هیچ چیز و هیچ كس و هیچ نیرویی واهمه های همه جانبه خود را از شما اعالم می حمایت

 «نداشته و تا به آخر پای آن خواهیم ایستاد.
 

 بودند. هایشان را این گونه تشریح کرده  ها فعالیت آن

 
 بخشی از بیالن كاری ما را در زیر مشاهده بفرمائید:»

 
 برگزاری جلسات جهت مطالعه كتاب "نه زیستن نه مرگ " با صدای بلند -۱

 نشست هایی موسوم به "دهلیزهای پر خون" نقد و بررسی كتاب "نه زیستن نه مرگ" -۲

 سیهای مختلف "ایرج مصداقی" به همراه نقد و برر خوانش كتاب -۳
 های ایرج مصداقی به دانشجویان و روشنفكران و قشر فرهنگی و جوانان معرفی كتاب -۴

های مختلف ایرج مصداقی بر روی سی دی و كاغذ )مجلد( میان عالقمندان به مطالعات  پخش كپی شده كتاب -۵
 سیاسی

های  " و پخش آن در مكانهای "نه زیستن نه مرگ" و " دوزخ روی زمین های مختلف كتاب برداری از بخش فیش -۶
 ها و..." ها و كتابخانه مختلف "دانشگاه

 ها پیدا كردن مزارهای دسته جمعی مربوط به شهدای دهه شصت و عكس گرفتن از آن -۷

http://pezhvakeiran.com/maghaleh-81624.html
http://pezhvakeiran.com/maghaleh-81624.html
https://www.facebook.com/%D9%83%D9%85%D9%BE%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%B4%D8%B5%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%8A-382388628555610/?fref=nf


 ها به جمع دوستان پیدا كردن خانواده شهدا و زندانیان دهه شصت و دعوت آن -۸

دانیان و شهدای دهه شصت و درست كردن آثار های مبارز و سیاسی و زن طراحی و نقاشی از شخصیت -۹
 تجسمی پیرامون ادبیات زندان

 نویسی و داستان كوتاه و سرودن شعر برای دهه شصت نویسی و فیلمنامه نمایشنامه -۱۰
 های دهه شصت های مختلف برای بچه سازی در سبك آهنگ -۱۱

 «نویسی و فعالیت در فضای مجازی پیرامون موضوع دهه شصت گوبال -۱۲

 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=824811900979945&id=382388628555610 

 
قدرتی او دستگاه امنیتی آن نبود. اگر کمتر از رژیم و در داخل کشور « کمپینی»هراس مسعود رجوی از وجود چنین 

از آنچه رژیم  این دو سرنوشتی بهتر ،یافت دست می و ... «فراز»و « رها»و به ویژه « کمپین»داشت و به اعضای  می
 توانید در مورد این ادعای من قضاوت کنید. می پس از خواندن این نوشته یافتند. نمی ،برایشان رقم زد

 

*** 
 

ی تاریک اندیش درآمد،  به خدمت این فرقه« ۹۲گزارش »پس از انتشار که « فرقه رجوی»هواداران  یکی ازرضا فالحی 
  آن نوشت:« خاموشی»و نقش مزدوران فرقه در « کمپین»در مورد این 

 

! توسط مبارزین فرهیخته ، کمپینی از ایرانجالب آنکه پس از دگردیسی این مزدور خود فروخته ]ایرج مصداقی[»
یشین در آن گمنام آقا امام زمان( در فیس بوک راه اندازی شد که با همت و افشاگری زندانیان سیاسی پ )سربازان

 «گل گرفته شد.
 

 gV0lYTzR1U3JQMDQhttps://drive.google.com/drive/folders/0BzwAaS2uEad 
 

در حالی که جانشان در خطر جدی قرار داشت و از سوی مأموران وزارت اطالعات و ... همان موقع « فراز»و « رها»

 پاسخ این فرد را دادند. شدند،  مورد تهدید واقع می
 

58159.html-n.com/maghalehhttp://www.pezhvakeira 
 

دادند و رضا فالحی و دیگر  را پژواک می ۶۰ی  عام شدگان رهه چنگ در چنگ رژیم صدای قتل ،در ایران« فراز»و « رها»

چه را  و آن خود قرار داده بودندناجوانمردانه ها را آماج حمالت  آن ،ی رجوی در ساحل امن اروپا و آمریکا وابستگان فرقه
  دادند.  ها نسبت می به آن ،ی خودشان بود که شایسته

 
چندان  ،«سربازان گمنام آقا امام زمان»بودند و چه کسانی « مبارزان فرهیخته»داوری در مورد این که چه کسانی 

عام شدگان موجب  با بذل جانشان در راه رهایی مردم ایران و پژواک صدای قتل« رها»و « فراز»سخت نیست. 

 آن شدند.  خائنو رهبران « فرقه رجوی»ی روسیاهی دیگری برا
  

خاموش »و همراهی اجامر و اوباش فرقه رجوی با جانیان در « کمپین»در این نوشته به چگونگی خاموشی این 
 کنم.  اشاره می« رها»و « فراز« »کردن

 
 فرقه رجوی و اطالعات رژیم  درخدمتمحمدحسین توتونچیان 
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اتحاد زندانیان سیاسی »مسئول به اصطالح در نروژ و  «فرقه رجوی» «أمورانم» حسین توتونچیان یکی ازمحمد
که از  تا با آثار آن اندازی شد راه رجوی توسط« ۹۲گزارش »از انتشار پس  «دکان»است. این  «متعهد به سرنگونی

  . مقابله کند شد، ویرانگر ارزیابی می ،ویسوی 
ی رجوی از عنوان آن برای  یی مجاهدین است که هر از چندی فرقهوی همچنین مدیر و رئیس دفتر نمایندگی اروپا

در اسلو به ثبت رسید و به ویژه در دورانی که نام این  ۲۰۰۶کند. این دفتر در سال  صدور اطالعیه استفاده می
 احسانو  حوریه متولیشد.  به کرات استفاده  عنوان آناز  ،در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار داشت« فرقه»

در در واقع دفتر اروپایی مجاهدین اند.  معرفی شده« دفتر»این  اعضای هیئت مدیرهبه عنوان  فرزند وی، انتوتونچی

 ی توتونچیان است.  خانواده اسلو، یک عنوان پوششی با شرکت
 

 
 
-of-organization-mojahedin-s-people-of-ofiice-representative-http://e24.no/bedrift/989678353/european

iran/oslo 
 

و « رفانجمن دوستان و خانواده مجاهدین در شهر اش»به عنوان رئیس  حوریه متولی ۲۰۰۳دسامبر همچنین در 

های پوششی  ی انجمن مثل همه دو نفر ایندر واقع  بودند.معرفی شده  آن نایب رئیسمحمدحسین توتونچیان 
ای،  «فرقه»های  کردند. این انجمن هم وجود خارجی نداشت و تنها به منظور استفاده شان را عوض می جای

 شده بود. اندازی  راه
 

http://foretak.io.no/986484094 

 
با خفت و خواری و  ،شدن اوضاع در عراق و تنگ ۱۳۶۹ی نیروهای آمریکایی به عراق در سال  توتونچیان پس از حمله

مدتی  یافت. وی« مزدور»و  «بریده»و « کوفی»و « خائن»و لقب  از مجاهدین جدا شد و توسری تحمل کتک و تحقیر
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خاطر  بهاش فروکش کرد و  به نروژ، مشکالت اش وی و خانواده پرداخت اما پس از اعزام به دشمنی با مجاهدین

 ،رجوی است و منش ی کامل فرهنگ به مزدوری مجاهدین تن داد. توتونچیان که نمونهشخصیت مذبذبی که داشت 
 این فرقه در نروژ تبدیل شده است.  «سوگلی»در چند سال گذشته به 

حامیان ايرج  -كمپین صداي شهداي دهه شصت »اندرکاران  تا با دست شدمأمور  «هفرق»طرف  توتونچیان از
  پیشنهادهای مالی هنگفت به خدمت بگیرد. ی ها را با ارائه تماس گرفته و آن «مصداقي

داده و از خدمات « ائتالف»تشکیل  کند، معرفی می« مزدور وزارت اطالعات»کسانی که در این راه با « فرقه رجوی»

  د.شو ی آنان نیز برخوردار می دهگستر
بصورت  ها که بخشی از آنپیشنهادات صورت گرفته و تهدیدات بعدی، ها و  و هماهنگی بین آنها،  از نوع تماس

یت هدا در اورسورواز فرانسه «رجوی بیت رهبری»ها از  که تماسبه خوبی مشخص است  ،آید در پی میمستند 
 و باالترین مسئوالن فرقه پشت آن هستند.  شوند می

گیرد به او  می« کمپین»مسئول « رها»طی تماسی که با است،  رجوی -که دارای فرهنگ تؤامان آخوندی  تونچیانتو
 دهد.  می «آقا باالسر»و تأمین  ازدواجیا هر کشور دیگری را که اراده کند به همراه پول، ویزای نروژ پیشنهاد 

 

 

 
  

ی  در صفحه ،کند خواهد مطالبی را که علیه من دیکته می می «رها»از  عاجزانه و از سر استیصال توتونچیان

  دهند. به او می نقد «یورو و دالر»انتشار دهد و در قبالش هرچه بخواهد « کمپین»
الف در غربت و گ ... در »اند  فتهقدیم نگخود از  بیزند.  میهم که در نروژ دارد را « بروبیا و احترامی»توتونچیان الف 

عرب را خرج استخدام  مرتجع ی رجوی به این صورت دالرهایی اهدایی صدام حسین و شیوخ . فرقه«بازار مسگرها

 کند.  مزدور می
های پلید و فاسد، به فکر  وسط ماجرا مانند آخوند سال سن دارد  ۶۵توتونچیان دارای همسر و فرزندان بزرگ است و 

ی قابل تأمل این که همین فرد به  نکتهبرای خود بدوزد. « کالهی»، «نمد»ینکوشد از ا افتد و می می« راشتجدید ف»
و « اشرف»ای شعار جدایی زن و شوهر و تحمل هزار بدبختی و مصیبت برای مجاهدین محصور در  شکل رذیالنه

 دهد.  می« آلبانی»و « لیبرتی»

آقا »دهند، در خفا دم از  )زوج رجوی( شعار آزادی زن و ... می انهایش که صبح تا شب به همراه ولی نعمت حضراتی
معنا « آقا باال سر و سرپناه»بدون « زن»اگر تعارفات معمول را کنار بگذاریم،  آناند. در نگاه نزن می« باالسر و سرپناه

« ناموس»ها را  آن ر بگیرد و کوشید زنان مجاهد را زیر بال و پ می« ولی فقیه مغلوب»به همین دلیل است که  ندارد.
« مرد« »ناموس»خلق شده تا « زن»ارزند و  پشیزی نمی« آقاباالسر»دون آنها ب ،چرا که در نگاه ویخواند.  خود می

  باشد. 
 گوید: و می گذارد او دست می« حیایی بی»و « شرفی بی»گویی توتونچیان، به درستی روی  در پاسخ به یاوه «رها»
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است و در ازای پول و ... همه « خریدنی»جایی که خود  از آن ،شود روبرو می« رها» قاطعقتی با پاسخ توتونچیان و
دم فقط  چقدر بهت پول داده تا راضی شدی براش کمپین بزنی؟ من ده برابرش را می»  گوید: به او می ،کند کار می

 . « اطالعات همکاری کن در غیر این صورت برات خیلی گران تموم میشه مزدور وزارت
 

 

 
 است  علیه من انتشار داده «فرقه رجوی»در کنار کتابی که  ،توتونچیان و رضا فالحی

 



کند تهدید  را که در ایران زندگی می« رها» به اعتبار چه چیزی و چه کسی؛ او در نروژ استبقالی  ،توتونچیان

وی را آیا منظورش این بود که رد  ب کرده بود؟آیا توتونچیان روی واکنش همراهانش در وزارت اطالعات حساکند؟  می
 دهد؟  لو میها  به آن

و توجیهات ایدئولوژیک سیاسی پشت آن بیشتر  با وزارت اطالعات و مزدوران آن در مورد همکاری این افراد، در ادامه
 خواهم گفت. 

پیشنهاد شود  حاضر نمی و کند بر شرافتش پافشاری می «رها»وقتی  .توجه کنید  مأمور فرقه رجویاین به منطق 

 کند.  ، او را به مزدوری برای وزارت اطالعات متهم میپذیردرا ب «فرقه»جهت همکاری با  پول ادعایی« ده برابر»
کسی که  چه کسی مزدور وزرات اطالعات است و یا آمادگی مزدور شدن را دارد؟ توان فهمید میسادگی   به

  بخرد و خود قبالً خریده شده است؟پول  خواهد دیگران را با ی که مییا کسکند  پیشنهاد پول هنگفت را رد می
 

و به او  کند تهدید می« پاره شدن»و « شدنله »را که جز عشق به میهن چیزی در سر نداشت به « رها»توتونچیان، 
تی به خوابند و الفاظ زش می« دسته جمعی با آخوندا»و جزو کسانی که « ماده سگ»و « فاحشه کثیف» گوید می

   توان سراغ گرفت؟ میو مسئوالن او  آیا شرافتی در این فرد برد که زبان از بیان آن قاصر است. کار می

 

 
 

به دلیل آن بود که وی شناخت دقیقی از وی داشت و نسبت به شخصیت او آگاهانه نظر « رها»خشم توتونچیان از 

 داد.  می
همچون  یافت دست می «رها»اگر او بازجو بود و به آورد؟  ار مردم در نمیدمار از روزگ آیا داشت قدرت می توتونچیاناگر 

که او « درسی» فرهنگ کثیف او ریشه در کجا دارد؟کرد؟  به او تجاوز نمی بازجویان و مأموران وزارت اطالعات
 توانست باشد؟ دهد چه می« رها»خواست به  می

توسط همراهانش در که حسین توتونچیان وعده داده بود گونه  همان ،«رها»چنانچه در قسمت قبلی توضیح دادم، 

  شد.« له»اطالعات  وزارت



ی  . به گفتهدر اثر تزریق دارو یا .. عاقبت در حالی که نابینا شده بود مورد تجاوز جنسی جانیان قرار گرفت و «رها»

و غریبانه جان داد تا مریم  «فتاد!ها و كبد و جگر و معده و همه دم و دستگاي داخلیش از كار ا كلیه»یکی از جانیان 
 جشن شادی بگیرند. قاتالنی رجوی همراه با  رجوی و حسین توتونچیان و دیگر مزدوران فرقه

های   شکنجهتجاوز جنسی و ترین شکل پس از  به فجیع ،بود «رها»را که چشم و چراغ « فراز» برادرش جانیان ،پیشتر
  ه بودند. ر یک تصادف رانندگی به قتل رساندبسیار د

وزارت اطالعات و مسعود خدابنده )مام رسول( که پیشتر محافظ ویژه مسعود  بااو  توتونچیان در این راه تنها نبود.

المالکی  وزارت اطالعات پیشه کرد و خود را مشاور نوری همکاری بای رجوی،   رجوی بود و پس از جدایی از فرقه
 یکی کردند. برعلیه من دست به  ،نخست وزیر عراق خواند

 

 
 المالکی مسعود خدا بنده در بی بی سی به عنوان مشاور نوری

 

 
 – مسعود خدابنده به همراه عبدالناصر المهدوی استاندار دیالی، ژنرال الزیدی فرمانده نظامی منطقه

 ۲۰۱۱نوامبر 

 

به  ،« و من« نه مرگنه زیستن، »ی جدید دستگاه اطالعاتی رژیم و مجاهدین علیه  توطئه»ی  پیشتر در مقاله
 این دو نیروی مخرب اشاره کرده بودم.  و هماهنگ ای از اقدامات مشترک گوشه
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 مسعود خدابنده و توتونچیان یک روح در دو کالبد
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های  به خاطر ویژگی خدابندهاست.  «مرحوم رجوی»  ی های دست پرورده « یرپاک خوردهش»یکی از دابنده مسعود خ

ه یکی از محافظان خیلی زود توانست اعتماد او را جلب کند و ب ،ندز ه فردش که به شخص رجوی پهلو میمنحصر ب
و  مسعودتوانست به سادگی به اندرونی  که می شد ای ویژهجزو افراد خدابنده ود. او تبدیل ش های راز  و محرم نزدیک

بدون طی مراحل و آزمایشات ویژه و نشان دادن سرسپردگی کامل میسر  کسب چنین اعتمادی راه یابد.مریم رجوی 
روی جیپ فرماندهی پشت سر مسعود و  ۱۳۷۰در سال  «ارتش آزادیبخش»ی  مسعود خدابنده در رژه شد. نمی

 ،در ظاهر یکی از دشمنان فرقه رجوی استامروزه  او که دیدند. سان می ی مجاهدینوهامریم رجوی ایستاده و از نیر

با مجاهدین علیه من اشاره  «ائتالف»برد و به  ان پیش میتوأمرت اطالعات را خط این فرقه و وزا ،«رها»در تماس با 
 کند.  می

  
در  «حامیان ايرج مصداقي -كمپین صداي شهداي دهه شصت »مسعود خدابنده ظاهراً دشمن مجاهدین است، 

چنین به دشمنی با این  حمایت از من در مقابل دشمنی مجاهدین تشکیل شده است. چرا مسعود خدابنده این
ای  رجوی که ذره    فرقهاین سؤالی است که هواداران کند؟  ی رجوی علیه آن ائتالف می و با فرقه برخاسته« کمپین»

  توجه کنید:« رها»به تماس او با بایستی به آن پاسخ دهند. ها باقی مانده  ر آنشرافت د

 

 
 

 کنند.  هر دو از یک آبشخور تغذیه میه او و حسین توتونچیان توجه کنید، به ادبیات مشاب

 

 گوید:  می« رها»مسعود خدابنده به صراحت به 
 

کنه و  ی به نفع خودته، ایشان زیر نظر خودمان کار میبا محمدحسین توتونچیان که باهات تماس گرفت همکاری کن»
های مجاهد زدیم به صورت  تنها آلترناتیو درست در برابر این ویروس مصری )مسری( ائتالفیه که ناچاراً با بچه

ات حذف کنی  تر کمپین را از صفحه خودجوش و البته حقوق هم داره برای کسانی که خوب بنویسند. هرچه سریع

 «ه. برات بهتر

https://www.facebook.com/%D9%83%D9%85%D9%BE%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%B4%D8%B5%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%8A-382388628555610/?fref=nf


 
 

 بعداً بیشتر خواهم گفت. فرقه رجوی و وزارت اطالعات « ائتالف»در مورد 
 

خود وارد ماجرا  ،مؤثر نبوده« کمپین»ن با فعاال« رجوی   فرقه»های  ود تماسش پس از آنکه خدابنده متوجه می

« خودمان»تونچیان زیر نظر کند که تو کند که با توتونچیان همکاری کند. او تأکید می توصیه می« رها»به شود و  می
کند. تصورش را بکنید محمدحسین توتونچیان در آن واحد هم زیر نظر وزارت اطالعات کار  یعنی وزارت اطالعات کار می

 ی رجوی!  هم فرقهکند و  می
ف ، ائتال«های مجاهد بچه»با  آنبارزه با اند برای م خواند که الجرم مجبور شده می« ویروس مسری»خدابنده مرا 

 ظاهراً دست در یک جیب دارند. زند.  می در ازای نوشتن مقاله  علیه من و مزایای مالی« حقوق»کنند. او هم دم از 
عمرش از کشور خارج و به کرد  زندگی میدر ایران که به او  ،شود مواجه می« رها» محکمخدابنده وقتی با پاسخ 

  زند: ی جنسی با من می ، اتهام رابطهبود نشده

 

 
 

طی که توسط رجوی در فرهنگ منحشوند.   دابنده و توتونچیان یک روح در دو کالبد هستند و از یک فرهنگ تغذیه میخ

ها هیچ  فرهنگ آنهای پلید او برخوردارند.  اند و هر دو از ویژگی این دو در مکتب رجوی پرورش یافته کشور باب شد.
زندانیان سابق سیاسی ها را خورد.  های آن اید فریب ظاهرسازیتفاوتی با فرهنگ جانیان حاکم بر میهنمان ندارد. نب

کنند آیا پس از آگاهی از این  معرفی می« اتحاد زندانیان سیاسی متعهد به سرنگونی»که خود را عضو دکان 
 تا کنند؟ اند شرم نمی متعفنی قرار گرفته ود؟ آیا از این که در چنین گردابش شان نمی ها از خودشان چندش پلیدی

 خواهند روح و روان و شرافت خود را به تاراج دهند؟ کجا می

 



در مورد « رها»، ۲۰۱۵نوامبر  ۱۹، در تاریخ «رها»و « فراز»ی مأموران جنایتکار وزارت اطالعات به منزل  پس از حمله

 « خندید، گفت حاضری به مصداقی بدی؟ کرد و می یکیشون خیلی نگاهم می»رفتار جانیان از جمله نوشت: 
 

همین هاست و  ی آهنین آن شوند حاکی از اراده تایپ می« فراز»که به خاطر نابینایی، با کمک « رها»های  پاسخ
ها و خاموشی  ای شده و تصمیم به برخورد با آن ی شدید گردانندگان دستگاه جنایت خامنه موجب خشم و کینه

 گیرند.   می« کمپین»

دست  شخصاً  ،است «مرحوم رجوی» که خود از جنس ،توتونچیانمحمدحسین  .شود جا ختم نمی موضوع به همین
 علیه من همکاری کنند. « فرقه رجوی»خواهد با  گیرد و از جانیان می به کار شده و با وزارت اطالعات تماس می

 
و  « ها ای در دانشگاه وچراغ خامنه هایی از زندگی سراسر فساد کامران دانشجو چشم گوشه»ی   وقتی مقاله

 را انتشار دادم ۱۳۸۸ برگزاری انتخابات مسئول
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، محمدحسین توتونچیان بود که خود از جنس کامران دانشجو مه از انتشار این مقاله دردش آمدکسی که بیش از ه

 «. کند چوب را که برداری گربه دزده حساب کارش را می»  اند: است. از قدیم گفته

 گفت:  های صورت گرفته از سوی وی ، در دفاع از تجاوز ی من در ارتباط با کامران دانشجو در مورد مقاله توتونچیان
، یکی از جنایتکارترین وزرای دوره دوم اخیرا در رابطه با کامران دانشجوهمانطور که مطلع هستید ایرج مصداقی »... 

. توی آن مقاله ) با عرض معذرت از شما و این فرد نوشته استدر رابطه با  ای نژاد که وزیر علوم بود یک مقاله احمدی
کند به فساد اخالقی این فرد و  خوانند ( اشاره می شنوند و این خطوط را می ها را می همه کسانی که این صحبت

 و با یک زنی چهار بارگوید که این با افراد زیادی همخوابه شده و این ایرج مصداقی اطالع دارد که کامران دانشج می

روی بیآورد.  این همخوابگی را انجام داده است. بنابر این اگر ایرج مصداقی به مجاهدین نپردازد باید به چنین مسائلی
 «. و ...شود گذاشت  دانم روی چه فرهنگی و چه نامی بر این فرد می ؟ من نمیاینکه اسم چنین آدمی چیست

 
 https://www.youtube.com/watch?v=7saGsS0xHe0  نید:دقیقه  هفده و نیم به بعد گوش ک

 

، «مغلوب»و « ولی فقیه مرحوم»گیرد که مسعود رجوی  ادعاهای محمدحسین توتونچیان در حالی صورت می
د و او را به دروغ، به داشتن رابطه جنسی با ی مترجم ارشد سابق خود کر ترین اتهامات جنسی را متوجه زشت

شوند و در این  کارگران عراقی متهم کرد و مجاهدین را تهدید کرد در صورت جدایی از فرقه به سرنوشت او دچار می
نیست، هیچ حد و مرزی را رعایت « دین شرم و حیایی»در « الدین ال حیا فی»راه او بر اساس رهنمود شرعی 

 کند.  نمی
 

دانشجویانی که آزار و اذیت و مصائب با احضار چند تن از  ۲۰۱۶ژانویه  ۲۶در تاریخ  «خبری وزارت اطالعات ستاد»

نوار تماس توتونچیان با  ،ر بسیارتوهین و تحقی ضمن بازجویی و ،زیادی را در طول چند سال گذشته متحمل شدند
  توجه کنید:در این رابطه ها  کی از آنبه گزارش ی تا به آن گوش کنند. دنگذار مسئوالن  امنیتی را می

 

https://www.youtube.com/watch?v=7saGsS0xHe0


 
 
ی یکی از برادرا با توتونچی را برامون گذاشت گوش دادیم، از نروژ، دقیقاً صداش همون بود که تو  صدای مکالمه»

... به گفت این دشمن مشترک ماست بیا نابودش کنیم.  سیمای آزادی پخش شد و تو یوتیوب هست. بهش می

 «گفت ببینید این مجاهدای شش آتیشه رو... های خودم شنیدم. سی دقیقه مکالمه... می جان شما با جفت گوش
 

امنیتی رژیم  برای مقابله با من دست به دامان دستگاه اطالعاتی و فرقه رجوی ،بینی کرده بودم همانگونه که پیش
 د. شو می

تماس گرفته و به او گفته  توتونچیانا ب« پور مائده مقدسی»عات به نام ارت اطالوز افسرانپیش از این تماس، یکی از 
شده مربوطه ی هویت مأمور  بود مدارکی را که مربوط به دوران زندان من است در اختیار دارد. توتونچیان که متوجه

حاضر  علیه من، دارکدر ازای دریافت م گوید ی به افسر وزارت اطالعات میوکوشد با او وارد معامله شود.  ، میبود

معاون حاج  ،پور یدختر حاج احمد مقدس قرار دهند. )موضوع مرحومه مائده است هر مبلغی که بخواهد در اختیارش
ای است که در  خود داستان جداگانه ،و آگاهی من از ماجرا ۶۳-۶۰های  رئیس زندان قزلحصار در سال داوود رحمانی

بوک وی برای ارسال پیام و یا تهدید  ی فیس طالعات پس از قتل او، از صفحهمأموران ا .گنجد ی این بحث نمی حوصله
 (دوست هستند. « فیس بوک»بعضی از زندانیان چپ هنوز با او در  کردند. استفاده می

اسناد وابستگی و  ،چی در تلویزیون مجاهدین داشت، وعده داده بود در گفتگویی که با مهدی ابریشم توتونچیان

 انتشار خواهد داد. بریدگی من را
 

https://www.youtube.com/watch?v=JQLP8SkEShI 
 

عات وزارت اطالمأموران سازی    و پروندهروی همکاری ظاهراً  که از میزان دشمنی رژیم با من اطالع داشت فرقه رجوی

أموران وزارت های دیگری هم با م تماس ۲۰۱۴از سال  د. به همین خاطر توتونچیاندر این رابطه حساب کرده بو
یکی از « الهه زمانی»از جمله او در تماس با خانم اطالعات داشته و تنها منحصر به موارد ذکر شده نیست. 



کرد مأمور اطالعاتی است، خواهان دریافت مدارک علیه من در ازای  دانشجویان اخراجی دانشگاه هنر که تصور می

 هر مقدار پول شده بود. 
که ظاهراً در دشمنی با مسعود رجوی « ایران اینترلینک»یت وابسته به وزارت اطالعات مسئول سا ،مسعود خدابنده

بود، « ستاد خبری وزارت اطالعات»های من در  فعالیت« رصد»افسری که مسئول نیز با کند  از چیزی فروگذار نمی
  ؟«كم بشهاز پرونده اين آقا چیزي داريد ما انتشار بديم روش »تماس تلفنی گرفته و گفته بود: 

؛ مسعود خدابنده و محمد حسین توتونچیان که از قرار معلوم «کافر همه را به کیش خود پندارد»اند   از قدیم گفته

ها هستم به همین دلیل عاجزانه از مأموران اطالعاتی  کنند من هم مانند آن اسناد زیادی نزد رژیم دارند، تصور می
  .شان کنند ند با ارائه اسناد کمکخواه می

پرونده اعم از مالی، سیاسی، اخالقی،  بلکه چنانکه کسی مدرکی یا سندی علیه من دارد، ،نه تنها وزارت اطالعات
 کنم.  شوم آن را انتشار دهد و پیشاپیش تشکرم را در این رابطه اعالم می خیلی خوشحال می زندان و ...

کند. به  ادبیات  را تهدید به قتل می« فراز»و « رها»، ی رجوی علیه من فعال بود که به اندازه فرقه، مسعود خدابنده
  وی توجه کنید:

 

 
 
کنی غلط  شرف حرام لقمه. تو غلط می دمت دست کسانی که جیگرت را بکشند بیرون، هرزه بی زنیکه هرزه می»

یم. خفه کن زیادی بکنی. این اخطار آخر ما به توست و بعد از این دیگه مالحظه خودت و داداش احمقت را نمی

دم سالخیت کنند. پوستت را بکنند.  ات کنند؟ فکر کردی گرفتن جان شما دو تا کار سختیه؟ می شی یا بدم خفه می
 «فرستم سوارت بشن. تموش کن داستان این کمپین کذایی رو. هر شب یکی از برادران رو می

 

 
 کربال« تل زینبیه»مسعود خدابنده در 

 



و « زینب»خدابنده نیز، از عاشقان  بینید؟ را می« بیت رهبری مرحوم رجوی»ت و های وزارت اطالعا «حالل لقمه»

که  جا بر آن «زینب» ،روز عاشورا گویند بینید. شیعیان می کربال می« تل زینبیه»است. عکس او را در « فاطمه زهرا»
 ،از فراز همین تپه خاک سرانجام .کرد ایستاده و نبرد برادرش را نظاره می ،مقداری برآمده از سطح زمین بوده

 کند.  مشاهده میسر بریدن برادر را  ی لحظه
 باالی آمد از ظاهراً بدش نمی ،ای هم به دوش دارد چفیه ،«مقام معظم رهبری»از  به پیروی ظاهراً جناب خدابنده که

   را مشاهده کند.« رها»و دباغی پوست « سالخی کردن»و « بیرون کشیدن جگر»چگونگی  ،«بیهتل زین»

 
توسط مأموران وزارت « فراز»و « رها»داده بود، عاقبت « اخطار»از طرف کارفرمایانش همانطور که مسعود خدابنده 

این خواهر و برادر اما  «جگرش را کشیدند بیرون»، مورد تجاوز جنسی قرار گرفت« رها»شدند و « سالخی»اطالعات 
و همکاری با مزدوران « کمپین کذایی»اضر به تمام کردن حها پیمان بسته بودند،  چنانچه با شهیدان و جاودانه

 نشدند. ای و رجوی  خامنه
علیه  شناسد و برای پیشبرد مقاصد پلیدشان هیچ حرمتی را به رسمیت نمی آن پروردگان و دست« فرقه رجوی»

جالبی است که ای از من این گوشهدهند.  و به هر خفت و خواری تن می دست زده به هر کاری منتقدان و مخالفان

 زند.  وپا می این فرقه در آن دست
، به و دستگاه امنیتی رژیم« فرقه رجوی»مسعود خدابنده در هماهنگی با  ،«۹۳»و « ۹۲»پس از انتشار گزارش 

و دیگر مقاالت من و منتقدان مجاهدین  این دو گزارشی  مبادرت به انتشار بدون اجازه ،منظور کاستن از تأثیرات آن
« ایران اینترلینک»برای منتسب کردن من به سایت وابسته به وزارت اطالعات تا دست رجوی  کرد« فرقه»علیه این 

انتشار « ایران اینترلینک»هوادارانش ادعا کند که این مطالب با هماهنگی من و سایت نزد بتواند  اوباز باشد و 

منبع آن را سایت رذیالنه و بیشرمانه دهند ارجاع خواستند به مطلبی از من  می رجوی و اصحابشیابد. هرگاه  می
کرد من دوباره به  هر از چندی ادعا می هم« ایران اینترلینک»از طرف دیگر سایت  .کردند اعالم می« ایران اینترلینک»

ی زیر به  داد. در مقاله ام و حتی از دیدارهای من با اعضای این فرقه خبر می منحط رجوی پرداخته« فرقه»با همکاری 
  ین موضوع اشاره کردم:ا
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مطلقاً مطالب من  ،«ایران اینترلینک»مسئول سایت وابسته به وزارت اطالعات مسعود خدابنده که الزم به ذکر است 
 ام:  داد. قبالً به این موضوع پرداخته و دستگاه اطالعاتی آن را انتشار نمیعلیه مقامات رژیم 
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 رجویی  ی اعدام منتقدین فرقه وعده وپرویز خزایی 
 

از نزدیکان مریم رجوی و دست  در کشورهای اسکاندیناوی« شورای ملی مقاومت»نماینده  (Pev Solgi) پرویز خزایی

شود تا  به میدان فرستاده می« فرقه رجوی»یکی دیگر از کسانی است که توسط  ،های خارجی راست او در مالقات
را ترغیب به  «حامیان ايرج مصداقي -داي دهه شصت كمپین صداي شه»ی پیشنهادات مالی اعضای  با ارائه

  همکاری با این فرقه کند.
قرار  رجوی فرقه امنیتی ، مورد سوءظنو اخراج از خاک آمریکا فرودگاه نیویورک خزایی پس از بازداشت چند روزه در

زد تا مبادا جیره  آتش میو  خود را به آب ،«ولی فقیه مغلوب»ی  برای کسب اعتماد دوباره پس از آن نامبردهو  ،گرفت

هایی و همچنین حمالت   شرکت در چنین پروژه .گرددو آخر عمری دچار مشکل مالی  قطع شوداش  و مواجب
بایستی هرطور شده  یابد. او می در همین رابطه معنا میو وفا یغمایی و ... شرمانه او به آقایان روحانی و قصیم  بی

رفت  جا پیش او تا آنبرخوردار شود.  ولی فقیه «نعمات»تا همچنان از  نشان دهدسرسپردگی خود به فرقه را در عمل 
 رجوی نیز تبدیل شد. « اسالم انقالبی»که به یکی از مدافعان و بلندگوهای 

 

 
 مریم رجوی و پرویز خزایی

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-71724.html
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-71724.html
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-68634.html
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-68634.html
https://www.facebook.com/%D9%83%D9%85%D9%BE%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%B4%D8%B5%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%8A-382388628555610/?fref=nf


 گوید: اش با من می ی آشنایی به دروغ از سابقه« رها»پرویز خزایی که مزدبگیر آنان است در تماس با 

  
 

 
 

های  درهم آمیخته است. دروغگویی و اتهام زنی یکی از ویژگی« فرقه رجوی»سال است که با فرهنگ  ۳۵خزایی 

کردم و با  من در سندیاگو آمریکا زندگی می ،ی قابل توجه آن که قبل از انقالب بارز این فرهنگ منحط است. نکته
علیه حکومت پهلوی فعالیت « یای واحد جنبش دانشجوییکنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی برای اح»

کردم و پرویز خزایی دیپلمات و سرکنسول دولت شاهنشاهی در حیدرآباد هند بود و مشغول خدمت به دستگاه  می
 توانست داشته باشد.   سلطنت؛ و کوچکترین آشنایی با من نداشت و نمی

ی از فاسدترین مقامات رژیم جمهوری اسالمی نوشتم، به ی که راجع به کامران دانشجو یک ا پیشتر، در مقاله

شناسد و با من  سخنرانی او در دانشگاه هنر تهران اشاره کردم که مدعی شده بود از دوران کنفدراسیون من را می
 رفیق و بچه محل بوده است. 
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هم او را خوب « رها». است هایشان هم مشابه  الجرم دروغگویی ،خزایی و کامران دانشجو از جنس هم هستند

 دارد. « سر در کدام آخور»داند  شناخته و می

 
مجاهدین و دهد. حداقل این موضوع برای  ویژگی بارز خزایی است که به من نسبت می« بزدلی و زنبارگی»

شورای ملی »به  ،ی افتضاحات به بار آمده توسط او کنون چند بار دامنهادارانشان مثل روز روشن است و تاهو
. کسانی که نسبت به مناسبات فرقه هایی هم شده است و اعضای آن کشیده شده و موجب دعوا« مقاومت

مجبور به مداخله جور کردن افتضاحات خزایی  برای جمع و «مرحوم مسعود رجوی»چندین بار  دانند آگاهی دارند می

کنم در یک مورد رجوی مانع  ها را بدهم. یادآوری می توانم شرح دقیق آن چنانچه طرفین ماجرا مایل باشند میشد. 
رجوی و معترضان خزایی ازدواج خزایی با یکی از اعضای شورای ملی مقاومت شد که خود داستانی طوالنی دارد. 

« فرقه»تواند برای  کرده است و این می« تور»مرتبه شورا را  همسر سابق یکی از اعضای بلندمدعی بودند او 
های  ی کلیه سیستم اندازی و اداره مسئول راهواکنش فرد یاد شده که از قضا مشکالت متعددی ایجاد کند؛ چرا که 

ه ایشان خطرات زیادی را همراه داشتبه لحاظ امنیتی برتوانست  قابل پیش بینی نبود و میکامپیوتری مجاهدین بود 

 .  باشد
کشف جعل و دستکاری »در امر « کارشناس»و  «جرم شناس»فرقه رجوی در مقام یک »همچنین در دفاع از خزایی 

نسبت داد. « حاجی علوی و حاجی فالحی»به را و فریبکاری این فرقه « جعل»وارد میدان شد و به دروغ  ،«در سند
 ۶۷اله منتظری مدعی شده بود که من عضو هیئت کشتار  در متن نوشتاری فایل صوتی آیت بردن این فرقه با دست

حاجی علوی و حاجی فالحی یا حاجی رجوی و »ی  در مقالهام و عکسم را نیز در میان جانیان گذاشته بود.  بوده
 به این موضوع پرداختم. « حاجی خزایی
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اش را  ی اصلی با ماهیت او آشناست و حنایش پیش او رنگی ندارد، چهره« رها»شود  می  خزایی بعد از آن که متوجه

   دهد: را می« فرقه رجوی»ی اعدام من و دیگر منتقدان و مخالفان  رو کرده و وعده
 

 
 

یب آقایان دکتر کریم قصیم، اسماعیل به ترت« روحانی عوضی»و « شاعر دیوانه»و « دکتر روانپریش»منظور خزایی از 
اش  وفا یغمایی و محمدرضا روحانی است که تا پیش از استعفای آنان از شورای ملی مقاومت همه هم و غم

 داد.  و هیچ فرصتی را از دست نمی بود ها و همنشینی با آننزدیکی 
 

 
  های پاریس  در یکی از کافه خزایی در کنار آقایان قصیم و روحانی

 
ساز  پوشالی دست« شورای ملی مقاومت»ز رم این افراد برای این که قرار است اعدام شوند استعفا اج

است کار « خائن»و « فروش وطن»و پافشاری روی منافع ملی است. داوری در مورد این که چه کسی « رجوی فرقه»
الفیصل و شیوخ  ت گینگریچ و ترکیچندان سختی نیست. نگاه به متحدان حضرات از جان بولتون و ریچارد پرل و نیو

اولین »کنید  مالحظه میکند.  اف بی آی و ... همه چیز را مشخص می عرب گرفته تا  رؤسای سیا و ارتش آمریکا و



ی تشکیل آن را   حکومتی که وعدههدف اول به منتقدین مجاهدین اختصاص دارد. این است « ها سری اعدام

 دهند.  می
 

 
 المحدثین و پرویز خزایی در نروژ رزادگان، محمد سیداکب ریممریم رجوی، م

 

و گری  اش که جز فریبکاری و دروغ و حیله« ای ده ماده»ادعایی  ی وجه آن که مریم رجوی در برنامهی قابل ت نکته

  دهد: چیزی در آن نیست وعده مینیرنگ، 
م دین عفو و د، ما معتقدیم كه اسالدهن رودروی مالیان كه خونریزی و سبعیت خود را به اسالم نسبت می  ـ ۷»

كنیم كه كشتن یك انسان بیگناه مانند كشتن تمام انسانیت  و از این آموزش قرآن پیروی می .مهربانی و رحمت است
 تلقی شده است.

یی است كه  كنیم. این، پاسخ ما به شقاوت و خونریزی بیرحمانه میـ در ایران آزاد فردا از لغو حكم اعدام دفاع  ۸

 اند. وندها در ایران حاكم كردهآخ
های بیرحمانه و تحقیرآمیز به هر عنوان، از جمله تحت نام  ـ شكنجه تحت هر عنوان ممنوع خواهد بود، مجازات ۹

 مذهب، جایی نخواهد داشت.
حق ـ دادگستری ایران فردا، یك نظام قضایی واحد خواهد بود. یك نظام قضایی دو درجه ای مبتنی بر اصل برائت،  ۱۰

دفاع ، حق دادخواهی و حق برخورداری از محاكمة علنی با حضور هیاٌت منصفه، كه در آن نفی تبعیض در قضاوت و 

 «استقالل كامل قضات و استقالل كانون وكال ، تضمین شده باشد.
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8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B1%D-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 
 

 
 م در اسلوکنفرانس جهانی علیه مجازات اعدا سخنراني پرويز خزايي در ششمین
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های  صبح تا شام در مالقات با شخصیتهمچون مرشدش وزیر دست راست روابط خارجی مریم رجوی که  ،خزایی

ای مبتنی بر  نظام قضایی دو درجه»و مخالفت با اجرای حکم اعدام و « رحمت اسالم»اروپایی و آمریکایی و ... دم از 
ی  از همین حاال وعده کند سخنرانی می« های جهانی علیه مجازات اعدام کنفرانس»و در  ،زند می« اصل برائت و ... 

یی است که دیگر کاری به جز خیانت به «شورا»از « نجیبانه»دهد که تنها گناهشان استعفا  اعدام کسانی را می
نبایستی به این فرقه و  اً توان نتیجه گرفت که مطلق ارد. از همین جا میدیدگان ند شهدا و رنج  و آرمان ایران مردم

ای و از هر دروغ و دغلی برای کسب اعتماد  ها از هر وسیله آندهند، اعتماد کرد.  هایی که می رهبران آن و وعده

 کنند.  مردم و رسیدن به قدرت استفاده می
 

 
در پارلمان و فرزین هاشمی حدثین، شهرزاد حاج سیدجوادی الم مریم رجوی به همراه پرویز خزایی، محمد سید

 نروژ

 
ها بار پیشنهاد پول دادند تا عکس مسعود و مریم را با بادکنک هوا کنم و  ده« »فرقه رجوی»کند که  تأکید می« رها»

ود برای به زعم خ« فرقه رجوی»ای که  او به درستی به تمسخر خزایی و شیوه«. الفتوحات عکس بگیرم از این فتح

 پردازد.  سرنگوی رژیم در پیش گرفته می
مروری بر شگرد تبلیغاتی سازمان مجاهدین خلق در » ی با نگارش مقالهدر رادیو زمانه ها پیش اردوان روزبه  سال

ی رجوی در داخل کشور و چگونگی استخدام  در مورد سیاست ورشکسته« بخدا رجوی پسرخاله من نیست؛ ایران
 د:افراد روشنگری کر
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گیرد تا فکر  اقدامات این فرقه به منظور فریب افکار عمومی و هوادارانشان صورت میدانست  به روز بود و می ،«رها»
 ها از نفوذ مناسبی برخوردارند.  کنند واقعاً در داخل کشور خبری است و آن

 

 



 

 
را بداند و با « قدر فرصت»این است که فرد   «فرقه تاریک اندیش رجوی»قاموس خزایی و  در« معنی شرف و مجاهد»

 بگیرد. « اقامت»برود و « نروژ»به « راحت» ،های اهدایی پذیرفتن پول
های اهدایی مجاهدین زندگی لوکسی برای خود  پول و امکانات مادی مانند سوخت جت است برای خزایی. او با پول

با »  گوید: شود به همین دلیل است که همه را مانند خود دیده و می رویان و ... بهره مند می از پریفراهم کرده و 

 « شدی! پیشنهادی که من بهت دادم باید از جا کنده می
چیزی مهم « پری رویان»برای او جز پول و امکانات مادی و « شود از جا کنده می»بیند  خزایی وقتی برق پول را می

 های انسانی در قاموس او جایی ندارند.  نیست. ارزش
شود به اتهام زنی  مواجه می« رها»را دارد به محض این که با تودهنی « ها رجوی»خزایی نیز همان فرهنگ کثیف 

 خواند.  می« ای وزارت اطالعات آخوندی بدبخت صیغه»روی آورده او را 
ی مبارزاتی  سابقه»سال  ۱۱۲او دوبرابر سن من یعنی تر از همه ادعای مبارزاتی این فرد فرومایه است. خنده دار

 «. روشن و کارنامه ای سفید دارد

زه با خواند. کنسول زهوار دررفته رژیم سلطنتی در حیدرآباد هند هم داعیه مبار آب که سرباال رود قورباغه ابو عطا می
 دهد به خدمت من خواهند رسید.  د و وعده میدار« شاه»

های اسکی و  حضور در پیست ،اسپانیا به سواحلسفرهای تفریحی ی عبارت است از خزای« جنگ صدبرابر»
 «. ماهرویان»... و استفاده از خدمات ویژه بارهای نروژ و پاریس و و  ها کالب نایت ها و نشینی در دیسکوتک شب

نیرنگ و فریب خود را کنند با  های اهدایی فرقه رجوی و امکاناتی که برای او فراهم می در عین حال به مدد پول

   شود.   و ... می« جنگ صدبرابر» مدعیزند و  جا می« شاه و خمینی»با « مبارز»
 

 
 

برد از  ای که او را این طرف و آن طرف می  زند و تا پول تاکسی یورو پشتک و وارو می ۵خزایی که خود برای پرویز 
« رها»فرقه رجوی توسط « هزار یورویی ۵»از رد پیشنهاد تواند تعجب خود را  دارد، نمی مجاهدین نگیرد قدمی برنمی

 کشد.  را پیش می« از جا کنده شدن»استان که دبه همین خاطر است  .پنهان کند

بی خود ، «رها»های انسانی را درک کنند.   توانند انگیزه ها نمی آن .اند بیگانه« رها»ها با جنس امثال  خزایی و خزایی
این « رها«. »رو که هیچ اگر پنج میلیارد هم که بدهید یک قدم از مواضعم کوتاه نمیامپنج هزار یو»گفت که  نمی

کرد که برای عمل جراحی چشمان نابینایش و برای مخارج دارو به پول نیاز داشت. او  پیشنهادات را در حالی رد می
ها  ن بر سر پیمانی که با مردم و جاودانهبا بذل جا« فراز»ها نیز برخوردار شود. او و  ای نداشت که از حمایت آن خانواده

کنند  ی شیوخ مرتجع عرب و ... ارتزاق می ها و کسانی که از خون و سفره وفادار ماندند و به سیاهی ،بسته بودند
 گفتند.  « نه»

 

 فرقه رجوی «کش عربده»و سالخی از سوی فیالبی، تهدید به تجاوز 
 

در ایران تماس گرفت و « کمپین» و اعضای« رها»ت که به فرموده، با فیالبی یکی دیگر از مأموران مریم رجوی اس
در تبلیغات خود تالش داشت از « مرحوم مسعود رجوی»ها را در ازای پیشنهادات مالی به مزدوری وادارد.  کوشید آن

نیکو و خصائل  منشفتوت و بسازد و به دروغ وی را وارث بازوبند تختی و دارای مروت و « پهلوان»ی یک  فیالبی چهره

رضایی و ...  مخ و حسین رمضان یخی و طیب حاج را با شعبان بی فیالبیآید  انسانی جا بزند. راستش دلم نمی



و هرچه که بودند همان را  کردند ها باالخره برای خود مرامی داشتند و از آن تخطی نمی مقایسه کنم چرا که آن

، وی را فاقد مرام و منش در فیالبی« ولی فقیه مغلوب»پلید ح اما حلول رو دادند و ادعایی نداشتند. نشان می
 انسانی کرده است. 

داری و ... وضع مالی خوبی به هم زد. در حال حاضر هم  به واشنگتن رفت و از طریق کامیون فیالبی پس از انقالب
داخته شده ساخته و پر« شورای ملی مقاومت»خودش و هم همسرش مهین مشکین فام بصورت خانوادگی عضو 

شان جمع بود که فرزندانشان دور و برمجاهدین پیدایشان نشود تا  حواسهمیشه با این حال توسط رجوی هستند. 

 پیچیدند.  های مردم نسخه می اما تا بخواهید برای بچهو عراق منتقل شوند. « اشرف»مبادا فریب خورده و به 
 

 
 شود.  و با زبانی نرم وارد گفتگو می کند ابتدا او را پسر فرض می« رها»فیالبی در تماس با 

  

کند )البته حاضرم قد من و  معرفی می« مردک تواب کوتوله»خواند مرا  می« دخترم»را « رها»او سپس ضمن آن که 
خواهد که کار سیاسی را ول  می« رها» از( گی ما مشخص شود تا میزان کوتوله دازه بگیرندقد مسعود رجوی را ان

 خودش.« نبال کارای زنونهد»کرده و برود 
 

 

 
 

بلکه  ،بزند« تو فاز سیاسی»نبایستی « دختر جوان»در قاموس فیالبی، لومپنی که توسط مسعود رجوی رنگ شده، 

 شود.  « صدای شهدای دهه شصت»خودش برود. او را چه کار به این که « کارای زنونه»بایستی پی 

رود سر حرف اصلی که  ی مریم رجوی، می دیگر نمایندگان درماندهمانند  ،بیند تیرش به سنگ خورده فیالبی که می
  پیشنهاد پول باشد:

 



 
 

به ترکیب کسانی که به زعم فیالبی «. رئیس کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت»این است ادبیات فیالبی 

و مشتی « ق سامعبرادر توتونچیان و جناب ژورک و برادر شیخی و رفی»اند توجه کنید.  کرده« مسعولیت»احساس 

ها بنویسم تو روی زن و بچه و  زندانی سابق وامانده و درمانده که اگر راجع به سوابق و لواحق تعدادی از آن
زیر نظر خودمان « برادر توتونچیان»توانند نگاه کنند. قبالً مسعود خدابنده به صراحت نوشته بود که  شان نمی نزدیکان

 کند.  یعنی وزارت اطالعات کار می
ایران »برای او پیدا کنند تا در سایت « مزدور»حضرات به مریم رجوی این است که بگردند در داخل کشور، « دین»

انقالب نوین مردم »ی  های تابعه بازنشر پیدا کند. این است نتیجه برایشان مطلب بنویسند و در دیگر سایت« افشاگر

 در ایران! « ترئیس جمهور برگزیده مقاوم»ای  و محبوبیت توده« ایران
کمپین را تعطیل کند. « رها»دهد تا بلکه  هزار دالر می ۱۰فیالبی که از تمکن مالی زیادی برخوردار است، پیشنهاد 

 ی چک و چونه هم ندارد. را جوش دهد و حوصله  «معامله»خیلی هم عجله دارد که 
داند  ند. او خود بهتر از هرکس میک مسعود رجوی، همه چیز را دکان و مغازه فرض می« مرحوم»فیالبی همچون 

پایین کشیده نشده است. به همین « اش کرکره»هاست و با پول سرپا مانده و  دکان رجوی« شورای ملی مقاومت»
هایش لنگ پول بود، او را به خدمت  کوشد از طریق پیشنهاد مالی به کسی که برای درمان چشم دلیل فیالبی می

را  های انسانی و ارزش کتر از آن است که عشق و تعهد جوانان میهن به آزادیدرآورد. هیهات! مغز فیالبی کوچ

 دریابد. 
کند. فیالبی  فیالبی تأکید کرده و او را به تغییر این ادبیات زشت دعوت می« لومپنی»به درستی روی ادبیات « رها»

  گوید: آورده، میندارد به دروغگویی و شیادی روی « رها»های منطقی  که پاسخی در مقابل استدالل
 

 



 
 

شود که من  مدعی می ،«فهمد می»شده و « بزرگ»و به اندازه کافی  کند، فیالبی که هیچ حرمتی را رعایت نمی
ام برده است. در ضمن  ام و شب یلدا، الجوردی، من را به خانه معاون حاج داوود رحمانی رئیس زندان قزلحصار بوده

جاست که  ت فیالبی آندهند هللا و اعلم. باله هایی را انتشار نمی کساین که چرا چنین ع«. عکساش هم هست»

ها و یا کسانی که مدعی  « کیومرث گودرزی»یا « کیومرث گودرزی»جناب  داند. را فحش و ناسزا می «بچه دهاتی»
 اگر جرأت دارند در حضور خودم حاضر شوند و داد سخن بدهند. « از دوستای من بودند تو زندون»هستند 

 

در  «قوچاق عتیق»واقع در دهستان توان فهمید که او متولد روستای کوچک فیالب  می جا بالهت فیالبی را از این
خانوار( بوده  ۱۰۳نفر ) ۳۴۴تنها  ۱۳۸۵براساس سرشماری سال  «ده»خراسان شمالی است. جمعیت این 

مان توهین  به بخش بزرگی از هموطنان فهمد نمی ،است. آیا این فرد کوته فکر« بچه دهاتی»در واقع خود او ت. اس

  کند؟ می

توان فهمید این فرقه  دهد. از همین جا می به من نسبت می ،گردد  ترین موردی را که به خود او برمی فیالبی بدیهی
 د. ده های خود را به دیگران نسبت می چگونه ویژگی

« خواهر مریم»ی عجیب آن که  . و نکته «بان خوش بیاز»کند با  را تهدید می  «رها»ی حائز اهمیت آن که فیالبی،  نکته
 . کند به تن افراد می« لباس شرف»با پرداخت ده هزار دالر ناقابل، 

، همسر اند گشته« شریف»کرده و   به تن« لباس شرف»کسانی که به این طریق جلودار  الزم به توضیح است که

به مسعود رجوی، با  «مریم»الب ایدئولوژیک و پیشکش پس از انق . ویچی است مهدی ابریشممریم رجوی،   سابق
که تا آن روز خوانده « اسد»توانست دیگر  نمیچرا که  خوانده شد« شریف»شد و از آن پس  دستی او روبرو گشاده

 دهد که به عربی معنای شیر می «اسد»چون خواند و رقیبی  می« شیر همیشه بیدار»رجوی خود را باشد.  ،شد می
 داشته باشد.خواست  نمی

 

 



 
 

زبان » گوید خواهان ادامه گفتگو با او نیست، که به او می بیند را می« رها»تادگی و مقاومت فیالبی وقتی ایس

 گوید: گردد و می اش باز می گذارد و به نقش و هویت اصلی را کنار می« خوش
  

گیرم  خمشو می شدی؟ خودم زیر یهزنکه هرزه چن دست کرده تو سوالخات؟ چغد بهت داده که اینغزه چش سیفید »

همه چیز قرمساق ور داشت مسعود دلیلی رو فرستاد  شرف بی که تخماش بپیچه دور گلوش تواب مزدور اتالعاتو بی
دم  های خلق رو زدن به فاک دادن حاال واس خودش تشکیالتم زده بی پدر. ببین بزا حالیت کنم بفهمی. می بچه

 « پدر.  زونت کنن هرزه بیهمون جهنمی که هستی از لنگ آوی
 

 
 

 ها و نشریاتی که مسلم اسکندر فیالبی به عنوان دکور پشت سرش ردیف کرده کنید و سپس تعمق نگاهی به کتاب

دکان رجوی تا به ماهیت واقعی این فرقه بیش از پیش پی « پهلوان پنبه» اینی  رذیالنه و بیشرمانه در  ادبیات کنید

از این  هایی الت و لمپنرضایی و  بی با شعبون بی مخ و حسین رمضون یخی و طیب حاجی فیال ببرید. آیا مقایسه
 باز و دورو هم بودند؟   ها چنین حقه آیا آن بی انصافی در حق آنان نیست؟ ،دست



  

 
 

ه آیا اراذل و اوباشی ک .زند کند و ظاهراً سنگ او را به سینه می شرمی زیر عکس مصدق سخنرانی می بیبا  فیالبی

ها همچون فیالبی غیر از  ی مصدق مشارکت داشتند از شرافت بیشتری برخوردار نبودند؟ آیا آن در حمله به خانه
 گذاشتند؟ چه بودند را به نمایش می آن

 

فرقه که در  مأمورانو ایران برباده است. فرهنگ فیالبی و دیگر « فرقه خطرناک»ای از فرهنگ و منش این  این گوشه
ذوب شده و تبدیل به عناصر مسخ شده و « والیت رجوی»دهد چگونه افراد در  آمد، نشان می های قبلی قسمت

 شوند.  او می پلید سو با منش و شخصیت هم
 و «عیاری و پهلوانی نهضت»و « های انسانی ارزش»راجع به در واشنگتن  فیالبی خوانی روضه های زیر در لینک

 و «نقهرما» نقاب پشت که خطرناکی ی چهره با را شما آنها، به راگذ نگاهی است. آمده «فتوت» و «جوانمردی»

  کند. می آشنا ، شده پنهان ... و «پهلوان»

 

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

 
https://www.youtube.com/watch?v=Jn1COIXmICY 

 
کنند از این که از چنین تشکل متعفنی  معرفی می« شورای ملی مقاومت»آیا کسانی که همچنان خود را هوادار 

 لرزند؟  خود نمی کنند بر حمایت می
هایی احساس  » لمپن»چنین  خوانند به خاطر همنشینی با می« شورا»آیا کسانی که همچنان خود را عضو این 

 کنند؟  شرم نمی

 شود؟  شان نمی چندش ،رسانند ای از پستی و سقوط می ها را به چنین درجه که انسان« مقتدایی»و « رهبر»آیا از 
 ؟چشم ببندندها  حرمتی برخود بگذراند و بر این بی« انسان»توانند نام  چگونه می

های بسیار به خاطر  ز کودکی در فقر و یتیمی با مشکالت بزرگ و محرومیتدیده را که ا آزاده و رنجی «رها»فیالبی، 
دم همون  می»  گوید: کند و می مرگ شدن مادر و ...، بزرگ شده به قتلی فجیع تهدید می اعدام پدر و دایی و دق

 «.پدر هرزه بی ،جهنمی که هستی از لنگ آویزونت کنند

در جهنمی که »رجوی این است که دختری تنها و بی کس را « شخصیت بی»و « هرزه»ی  «پهلوان پنبه»هنر 
 کند. « لنگ آویزان»از « هست

به زور  ،کنند فیالبی در دنیایی که روی عقل و شعور و فهم و درک و منش و شخصیت و فرهنگ افراد تکیه می
را ها  آن ز با تکه چوبیبا نیست که سیرک «خرس»و « فیل»و « بوفالو»و « کرگدن»نازند که قطعاً بیش از  بازویش می

تخمام بپیچه دور »من را چنان بگیرد که « زیر یک خم»دهد که خودش  وعده می ،او با همین زور بازو آورد. به رقص می
  . «گلوم

 «. ات کش قاچ زین را بچسب، سواری پیش»رجوی بگویم: « گنده الت»و « کش عربده»بایستی به فیالبی 

ام، اگر حوصله داشتید  در مورد او را در یک نوشته پیشتر توضیح دادهفرقه رجوی ازی داستان مسعود دلیلی و دروغپرد
  بخوانید:

 
62527.html-http://pezhvakeiran.com/maghaleh 
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من سناتورهای دست »  گوید: ده و میبدیلش تأکید کر گویی فیالبی، روی شخصیت بی در پاسخ به هرزه« رها»

 «های درجه ششم جنگ طلب آمریکا نیستم که با پول بشه منو خرید. هشتم حزب
تواند بر دردهای مردم ایران مرحم بگذارد و مشکالت برجا مانده از یک  ی رجوی با چنین فرهنگی می  آیا فرقه

 دیکتاتوری مذهبی را حل و فصل کند؟
  

 نماینده مریم رجوی نریمان یرینش تهدید جنسی از سوی

 
 

 
 شیرین نریمان

  

 گیرد.  با او تماس می« رها»برای تطمیع  ی رجوی در واشنگتن است که شیرین نریمان یکی از وابستگان فرقه
 نیز حاضر شده بود.  «صدای آمریکا»پیشتر به نمایندگی از سوی این فرقه در  او 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1yN_ruZOuzM&lr=1&uid=XLN0vv9oVhMTixga8n0CFA 

 

 کند، شرکت و به تبلیغ برای مجاهدین پرداخت. که از واشنگتن برنامه تهیه می« مردم»او همچنین بارها در تلویزیون 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FBOwA24dnKE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IxY1IM0rVkg 
 

tps://www.youtube.com/watch?v=0Pc4No_KZQcht 

 
داشت، اداره  حسین پناه مان و همسرشکه رابطه نزدیکی با شیرین نری «سربیپارسا »این تلویزیون توسط 

  او را مزدور رژیم معرفی کردند. بهم خورد،سربی شان با  بعد از آن که معامله« فرقه رجوی» شود. می
 

اتحاد زنان برای تغییر در »ک بار مصرف و بنیان گذار انجمن ی« فعال حقوق بشر»شیرین نریمان با عنوان دهان پر کن 

دیگر « انجمن»و چند « انجمن»این  ،کند. مجاهدین در روابط درونی های ویژه مجاهدین شرکت می در مراسم« ایران
ای که از   او در بالماسکه ۲۰۱۴نامند. در اسفند  می« زنکی زنان انجمن خاله»زنان وابسته به خودشان در واشنگتن را 

 برگزار شد، سخنرانی کرد.« روز زن»جوی در پاریس تحت عنوان بزرگداشت سوی مریم ر
 

https://www.youtube.com/watch?v=Qu07mPFgPeY 
 

مسئولیت تنها به او دیکته شده بود و او  ،ای متن سخنرانی توسط مجاهدین نوشته شده و بر اساس منافع فرقه

 خواندن متن را به عهده داشت.  
 

https://www.mojahedin.org/news/134863 
 

های مجاهدین در کنگره آمریکا نیز شرکت کرده و با سناتورها و نمایندگان  شیرین نریمان همچنین در میهمانی

 زد.اندا آمریکایی عکس می
 

https://www.youtube.com/watch?v=1yN_ruZOuzM&lr=1&uid=XLN0vv9oVhMTixga8n0CFA
https://www.youtube.com/watch?v=1yN_ruZOuzM&lr=1&uid=XLN0vv9oVhMTixga8n0CFA
https://www.youtube.com/watch?v=FBOwA24dnKE
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 ها در کنگره آمریکا نانسی پلوسی رهبر دمکرات و شیرین نریمان

 
اعتنایی مجاهدین و تمسخر وی در روابط  پیشتر درخواست عضویت در شورای ملی مقاومت را کرده بود که با بیاو 

 درونی این فرقه روبرو شد. 
در الیی در متنی مغشوش و بی سروته های گری در هیئت کارشناس جنگ ۱۳۹۳تیرماه  ۱در تاریخ شیرین نریمان 

های انقالبی  ی رجوی برای قالب کردن نیروهای داعش تحت عنوان نیروهای مردمی و ارتشی فرقه توجیه سیاست

های وابسته به مجاهدین انتشار  اش که در سایت ... منکر سقوط موصل به دست داعش و ... شد. او در نوشته
 یافت مدعی شد:

 
گذرد بیشک بسیار پیچیده است. بخصوص که وقایع با شتاب بسیار شدیدی لحظه به  اق میوقایعی که در عر»

لحظه در حال تغیر ]تغییر[ است. خبرهای بسیاری درست یا غلط نیز از اقسا ]اقصی[ نقاط عراق به گوش میرسد و 
زی که با توجه به کنترل خبر در شود. هر خبر باید که با دقت مورد تحقیق قرار گیرد تا حقیقت را یافت. چی یا دیده می

باشد.  های خبری و حضور هزاران نفر از ارتش سایبری در فضای مجازی امر بسیار سختی می ایران توسط آژانس

انداز روشن از وقایع ویا داشتن اطالع از  چیزی که به شکل دردناکی در این روزها مشهود است نداشتن چشم
 باشد. مه هموطنانمان در ایران میدرست و یا غلط بودن هر خبر برای عا

شود.  به همین علت تکرار پروپاگاندای رژیم توسط روشنفکران و هنرمندان و اهل قلم در ایران بس دردناکتر می
شودند و خبر از پیشروی داعش یک  دوستانی که بدون تحقیق و دنبال کردن خبرها، تبدیل به بلندگوهای رژیم می

شوند. آنها حتی فراتر رفته و جوانان و مردم را بر علیه دشمن معلوم نشده و  ق مینیروی سنی تروریستی در عرا

کنند. تاحدی که دیگر مزاح آمیز است. ...  مسلح شدن آنان برای مبارزه بر علیه بنیادگرایی سنی ترغیب هم می
در سایتها میگذرد را دردآور این هست که این استادان پشت سر هم کورکورانه فقط ویدیوهایی که رژیم از داعش 

پخش میکنند. انگاری که ارتش سایبری رژیم را کامال فراموش کردند. البته اگر کمی تحمل میکردند متوجه میشدند 
های عراق در نقطه نامعلومی در یکی از کشورهای عربی تهیه  این فیلمها دو هفته قبل از شلوغیکه بعضی از 

ق بوده. ... ترکیب مبارزه ای نیروی داعش گوریالیی است به این شده است و معلوم نیست که حتی آن در عرا
توانند در یک منطقه متمرکز شوند و مرتبا در حال حرکت هستند. برای  معنی که اتفاقا به دلیل کمیت تعدادشان نمی

وهای داعش همین از یک نقطه به یک نقطه دیگر میروند. و دقیقا به خاطر همین دلیل نمی شود ادعا کرد که این نیر

میلیون و یا تکریک ]تکریت[ و دیگر شهرهای عراق را گرفته باشند. ... نکته دیگر عدم  ۲هست که موصل با جمعیت 
حضور کردها در شرایط فعلی عراق میباشد آنها فقط مرزهای خود را نگهبانی میکنند و بس. البته باید متذکر شد که 

ت کردستان پیشروی نکردند. ... چشم ها و گوشها را باز کنید و دنباله نیروهای آزادیخواه ]منظور داعش[ نیز به سم
کنند و زندگی را  سال برشما حکومت می ۳۵روی ارتش سایبری رژیم مالیان و همان بنیادگرایان شیعی که بیش از 

را ثابت میکند بر هر ایرانی زهر کردند نشوید، این است حرف آخر. حقیقت پشت ابرها نخواهند ماند و زمان همه چیز 

 «و این آینده هست که در مورد تک تک ما قضاوت خواهد کرد.
 



http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4055 

 
، «عشایر انقالبی»، «اقیانقالبیون عر»مجاهدین خلق، داعش، »ی  ی رجوی را در مقاله  پاسخ وی و مسئوالن فرقه

  دادم:«  بدون شرح
 

http://pezhvakeiran.com/maghaleh-64526.html 

 
های شیرین نریمان راجع به نیرویی که موصل را تصرف کرده بود  حتماً خانم نانسی پلوسی اطالعی از درافشانی

  داد.  مینداشت وگرنه معلوم نبود چه واکنشی نشان 
  

اندازی دکان  راه حسین توتونچیان است. این دو به همراه یکدیگر مأموریت جنس محمد همراه و هم شیرین نریمان،
پس از نشان دادن سرسپردگی . شیرین نریمان گرفتندرا به عهده  «اتحاد زندانیان سیاسی متعهد به سرنگونی»

گیرد و به منظور فریب او از هیچ  تماس می« رها»، به نمایندگی از سوی مریم رجوی با «مرحوم»کامل به ولی فقیه 

تواند  ای است که می بسته  وگوش دختر ساده و چشم« رها»کند  کند. او تصور می دروغگویی و فریبکاری فروگذار نمی
    نویسد: ی خود و رهبرش است به من نسبت داده و می چه را که شایسته با خدعه و نیرنگ وی را فریب دهد. او آن

 

 
 
 

ای  ام؛ این شیوه شوند که او را لو داده و باعث اعدامش شده می تراشند و بعد مدعی می« نامزد»من اول برای 

چنانچه مالحظه کردید  اند. در آن استاد شده« مرحوم»یه پروردگان عقیدتی و سیاسی ولی فق است که دست
ها داده و همگی یک ریل  به آن العمل یکسانی از باال کند. مشخص است دستور فیالبی نیز همین سناریو را تکرار می

 کنند.  کاری را تکرار می
 

 
 

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4055
http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4055


کند به  ز دعوت میو ا زند داند با چه موجودی طرف است او را به تمسخر گرفته و به او طعنه می که می« رها»

شود که زندانی مقاوم و سرموضعی بوده و برعکس  . شیرین نریمان در پاسخ به دروغ مدعی میدبپیوند« کمپین»
 های زندان قزلحصار. گاه ترین شکنجه اندازی واحد مسکونی! یکی از مخوف ی راه ر من تواب و پیشنهاد دهندههمس

 
ی زندان  های گسترده و سرکوب خونین و وحشیانه ی دستگیری دستگیر شد و در بحبوحه ۵۹شیرین نریمان در سال 

ای مقاوم در  و از خود چهره کند رم عوض میجای خودش را با همساز زندان آزاد شد. او  ۱۳۶۱قزلحصار در سال 

 سازد.  زندان می
ی خودش زندگی  شیرین نریمان پس از آزادی از زندان اولین کاری که کرد عمل زیبایی بینی بود و سپس به گفته

طر شد. او یک بار هم به خا« پانک»که آن روزها در ایران مد شده بود روی آورد و « پانکیسم»عادی پیشه کرد و به 
اش بیافتد همان را  اگر پای بازداشت شد.که این چیزها باب نبود  ۶۰ی  در دههشرکت در پارتی، توسط نیروهای رژیم 

ممکن، ترین شرایط  ترین روزهای میهن و سخت شیرین نریمان در سیاه کند. اش قالب می ی مبارزاتی نیز جزو سابقه
که در  به صورت قانونی از کشور خارج شدبا گرفتن پاسپورت د در حالی که اختناق عجیب و غریبی بر کشور حاکم بو

 ها مرسوم نبود.  سال

به قزلحصار منتقل  ۱۳۶۰در تهران دستگیر و در آذرماه  ۱۳۶۰مهر  ۵زاده در روز  همسرم راضیه متینیدر حالی که 
سال بعد از آزادی شیرین  ۴و قزلحصار منتقل شد  ۸جزو اولین گروه زندانیان تنبیهی به بند  ۱۳۶۱شد. در اردیبهشت 

کیلوگرم وزن داشت و به لحاظ جسمی در شرایط   ۳۸نریمان نیز همچنان در زندان بود. او هنگام آزادی از زندان، 
سال، هر هفته و بعد هر ماه بایستی خود را به  ۵پس از آزادی از زندان نیز تا  همسرمبرد.  وخیمی بسر می

به صورت مان  ترین روزهای تاریخ میهن در سیاهاو برخالف شیرین نریمان که  کرد. دادستانی و کمیته معرفی می

 از طریق کوه و  بصورت قاچاق در حالی که به تازگی سزارین کرده بود ۱۳۷۳در سال ، بود قانونی از کشور خارج شده
 دو ماه زندانی شد.  نما به همراه فرزند یک ماهه خارج شد و در ترکیه نیز دستگیر و رفتن نبود  و قادر به راه

 
نوشته شده است و طرح « دوزخ روی زمین»، توسط من و تحت نام «واحد مسکونی»تنها کتاب تحقیقی در رابطه با 

روی جلد و کارهای فنی آن توسط همسرم راضیه متینی زاده انجام گرفته است. در این کتاب عالوه بر گفتگو با 
های  های ایدئولوژیک شکنجه در زندان ورد این جنایت بزرگ به ریشهو روشنگری در م« واحد مسکونی»قربانیان 

 وری اسالمی نیز اشاره شده است.  جمه

 توانید این کتاب را مطالعه کنید:  در لینک زیر می
 

kh_roye_zamin.pdfhttp://www.pezhvakeiran.com/pfiles/doza 

 

 
 شیرین نریمان و پدرش علی نریمان

 

http://www.pezhvakeiran.com/pfiles/dozakh_roye_zamin.pdf
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های تعقیب و مراقبت آن بود که در دوران پهلوی به شکار  علی نریمان، پدر شیرین نریمان یکی از عوامل ساواک و تیم

ادستانی مأموران کمیته و د ۱۳۵۹ماه  پرداخت. در آبان  می و مخالفان نظام پهلوی های فدایی خلق مجاهدین و چریک
های مجاهدین شده و به  ی نشریات و کتاب ها حمله کرده بودند که متوجه ی آن برای دستگیری پدر وی به خانه

به همین دلیل در حدود دو سال در  برند. او به زندان میبرداری سیاسی علیه مجاهدین، او را نیز با خود  منظور بهره
چویی دائم از موضوع پدر او علیه مجاهدین استفاده کرده و به تمسخر زندان ماند. در طول دوران زندان، الجوردی و ک

 پرداختند.   زندانیان میو تحقیر 

کنند. او همچنین در کار  را در واشنگتن اداره میNeighbors رستوران  حسین پناه شیرین نریمان به همراه همسرش
غذای مجاهدین هم همراه فیالبی،  شان هست که حتی در دوران اعتصاب و پوست هم هست. حواس« زیبایی»

 شان )کشتی تفریحی( را از دست ندهند. «کروز»سفر 
 

 
 

موضوع « رها»ی اوست! و وقتی  داند اما مدعی شناخت دقیق از گذشته شیرین نریمان حتی نام همسر من را نمی

 «. ده را تغییر نمیکنه و چیزی  راضیه یا مرضیه فرقی نمی»گوید  دهد وی با پررویی می را به او تذکر می
مزدوری »را به « رها»توجه کنید. او ابتدا  ،فروشی گرفته ها درس آدم به منطق شیرین نریمان که در مکتب رجوی

، علیه من با «خواهر مریم»خواهد در ازای دریافت پول از  می« مزدور رژیم»کند و سپس از همین  متهم می« رژیم
 است. « مزدوران رژیم»تخدام ی این عده اس ها همکاری کند. حرفه آن

)مسعود و ابراهیم( که در تبلیغات رسمی این فرقه، « برادران خدابنده»کند که مجاهدین با  شیرین نریمان تأیید می

 اند.  کنند و تشکیل ائتالف علیه من داده نامند، همکاری می ها را مزدور رژیم می آن
 

برادران خدابنده را از زبان مسعود خدابنده انتشار دادم و در این جا ، اسناد مربوط به همکاری فرقه رجوی با باالدر 
او در مورد کند .  با مزدوران رژیم را تأیید می« رجوی  فرقه»اعضای « ائتالف»ی مریم رجوی  شیرین نریمان نماینده

 نویسد:  هدف این ائتالف می

ایم علیه تواب تشنه به خون ]ایرج  شکیل دادهما به همکاری آقای توتونچیان با برادران خدابنده یک ائتالف ت»
مصداقی[ و دلیل این ائتالف از بین بردن این خائنه که جاسوس دوجانبه است و این همکاری ما با برادران خدابنده نه 

 «کند. از روی دوستی و رفاقته و فقط به خاطر خاموش کردن آتش این تواب کثیف هستیم که به اربابانش خیانت می
 

ی آن  زیر نظر وزارت اطالعات و نماینده« ائتالف»بایستی توجه داشت که بر اساس اعتراف مسعود خدابنده، این  البته
 وی و هواداران این فرقه. « شورای ملی مقاومت»و « فرقه رجوی»شکل گرفته است. مبارک 

 

ابراهیم خدابنده در در وی، برا در باال توضیح دادم.مسعود رجوی « مرحوم»مسعود خدابنده محافظ ویژه در مورد 
بالفاصله رفت  چنانچه انتظار میسوریه همراه با جمیل بصام دیگر عضو مجاهدین دستگیر و به رژیم تحویل داده شد و 

های  هیئت همراهبه خدمت رژیم و دستگاه امنیتی آن درآمد و به انتشار کتاب و شرکت در جلسات مختلف پرداخت و 
 راق سفر کرد. رژیم به خارج از کشور و ع

 

 



 
 

 مصلحی وزیر اطالعات  حیدرهللا حسینیان و  ابراهیم خدابنده به همراه روح

 
 

 
 

ش را برای گفتگو او کند و از این که وقت ، زشتی همکاری با برادران خدابنده را به شیرین نریمان گوشزد می«رها»
مزدوری و  ج مصداقی بنویسم؟؟؟ این شمایی کهمن حقوق بگیرم علیه ایر»گوید:  ده اظهار تأسف کرده و میتلف کر

ردم مزدور دو جانبه. های جنایتکار ائتالف راه انداختید. خاک بر سر من کنندکه وقت با ارزشم را حرام تو ک با خدابنده

 « های اسیر توی عراق را میده دیگه به من پیام نده خون اون بدبختپول شما بوی 
 

گذراند  در مضیقه بود و برای تهیه دارو و مایحتاج زندگی اش روزگار سختی را میکه به لحاظ مالی به سختی « رها»
شان با    وی و ائتالف « مزدوری»اش زده و به درستی روی   دست رد به سینه شیرین نریمان و ولی نعمت

 کند.  اشاره می، دهد ارد و به پولی که بوی خون میگذ دست می« ها  خدابنده»



 
 

های مریم رجوی تحت عنوان فعال حقوق بشر و بنیان گذار  بازی شب المللی و خیمه در مجامع بین شیرین نریمان که

« رها»شود، وقتی پاسخ کوبنده  خبر از همه جا قالب می رنگ شده و به خالیق بی« در ایراناتحاد زنان برای تغییر »
زنی « رها»ی  را متوجه« هرزه تن فروش کثافت»اتهاماتی همچون  اش فرو رفته و کند به جلد اصلی را دریافت می

 امثال اوست.  و« ملکه اعتضادی» و« آژادن قزی پری»از فرهنگ آیا فرهنگ او متفاوت  کند. دردمند و آزاده در ایران می

 
جا نیز  هایم در آن ام و عکس  مجاهدین بوده« قرارگاه اشرف»شود که من در  سپس به دروغ مدعی می شیرین نریمان

که من یک روز هم نه در عراق و نه در شود  از سوی شیرین نریمان مطرح میدر حالی  . این ادعای دروغتموجود اس
ه سر ب« اشرف»در قرارگاه  به عنوان گردش ای به همراه همسرش او خود چند هفته در عوض ام و بوده« اشرف»

  گردد.  می ازبجا را سریعاً ترک کرده و به آمریکا  اما به خاطر سختی شرایط، آن برده

برای استخدام مزدور تعیین « خواهر مریم»که « حقوقی»روی  ،«فرقه رجوی» مأمورانشیرین نریمان مانند دیگر 
 «.شرف ده بی کوفتم بهت نمی»گوید که  می« رها»و با حرص و غیض به کند  میکرده، تأکید 

ای مجاهدین و امثال خودش قابل خریداری  یههمانند نمایندگان مجلس آمریکا و سخنرانان کرا« رها»کند  او فکر می
 است. 

به گفتگوی شیرین نریمان با شهره عاصمی نگاه کنید که چگونه به دادن دستمزد به سخنرانان آمریکایی مراسم 
 کند.  مجاهدین اشاره می
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که حسابی از کوره در رفته و چیزی « اتحاد زنان برای تغییر در ایران»و بنیان گذار « فعال حقوق بشر»شیرین نریمان 
ا ه اش، سراغ آن « انقالب ایدئولوژیک»و « مریم رجوی»و محصوالت « ویژه»برای گفتن ندارد، با ادبیاتی که تنها در زنان 

زنی معصوم را که زیر تیغ دستگاه اطالعاتی و امنیتی رژیم قراردارد، به تجاوز جنسی تهدید « رها»توان گرفت،  را می

 کند. او به هتاکی و بددهنی معروف است.  می
اظ واقع در واشنگتن، چه الف« پیرایش»در پایگاه  شیرین نریمانمسئولین فرقه رجوی به ویژه زنان، حتماً به یاد دارند 

. رعایت شرح دهمموضوع را توانم با جزئیات کامل  ]چنانچه الزم باشد می یحی را فریاد زنان بر زبان آورد.زشت و قب
 [دارد. مسائل اخالقی مرا از این کار باز می

 

http://www.vimeoinfo.com/video/26409105/-


اتحاد زندانیان »ی رجوی را خورده و به دستور این فرقه خود را عضو دکان  زنان زندانی سیاسی سابق که فریب فرقه

کنند و با چنین افرادی  که جز فریب و نیرنگ و پاپوش دوزی چیزی نیست، معرفی می« سیاسی متعهد به سرنگونی
 کنند؟  شوند آیا از فرو رفتن در چنین لجنزار متعفنی احساس شرم نمی همراه می

و  با چنین فردیها جوانی و طراوت خود را از دست دادند که به چنین حضیضی دچار شوند؟ آیا کسانی که  آیا آن
متحمل ها  اینهمه رنج و حرمان را برای همراهی با امثال  شوند آن دمخور می «مقاومتی رئیس جمهور»چنین 

 شدند؟ 

که بود، توسط مأموران وزارت اطالعات دستگیر و « همونجایی»گونه که شیرین نریمان وعده داده بود در  همان ،«رها»
 ه قتل رسید.  مورد تجاوز قرار گرفت و مظلومانه ب

از مریم رجوی در « حقوق بشر»و « فعال حقوق زنان»ی شیرین نریمان به عنوان یک  های فریبکارانه به تعریف و تمجید
  . متن سخنرانی وی در سایت مجاهدین است:توجه کنیدشود،  یوخ عرب برگزار میمراسمی که با پول ش

 

https://www.mojahedin.org/news/134863 

پردازد، نظر بیافکنید تا به میزان فریبکاری  زنی آزاده در ایران می ی واقعی او هنگامی که به تهدید هه چهرسپس و بو 

 به دست اوست، پی ببرید.  شدن مسعود رجوی،« مرحوم»بعد از ای که هدایت آن   مریم رجوی و فرقه

 
 ی مریم رجوی  ها و فرستاده فریدون ژورک همکار تروریست

 
....« کمپین »های  است که مأمور تماس با بچه« فرقه رجوی»مهدی( یکی دیگر از فرستادگان فریدون ژورک )

العاده  با امکانات فوق« اوین قدیم»شود. او یکی از توابین فعال زندان اوین بود که دوران زندان خود را در بخش  می

نیا،  ضا کیوانزاد، محمدرضا شریفیهللا صفوی، ر مهدی شیرازی، ولی  گذراند. وی به همراه محسن منشی، حمید
القلم و ... که در  سریع  وحید ،احمدرضا کریمی، و تعداد دیگری از توابان فعال زندان همچون حسن گسگری

کرد. ژورک پس از آزادی از زندان نیز به همکاری خود  می «زندگی»کردند در این بند  های بازجویی اوین کار می شعبه
در  ۱۳۸۴های تروریستی رژیم فعال بود. به اعتراف او که در شهریور  های مربوط به آموزش پروژه با رژیم ادامه داد و در

 ی مجاهد انتشار یافت، توجه کنید:   وابسته به مجاهدین و نشریه« سایت همبستگی ملی»
 

طالعات از سوی اداره ضد ا ۱۹۸۹سال  یی از جمله خاطر نشان ساخت در دهنده هارات تكانآقای ژورك طی اظ»

ارتش رژیم مأموریت یافته بود فیلمی را بر اساس یك مصاحبه با احمدی نژاد برای استفاده آموزشی و درونی 
كردند، تهیه نماید. وی گفت برای تهیه این فیلم وی  های ضربت و تروریستی رژیم كه در خارج كشور فعالیت می تیم

ئیس جمهور ارتجاع ضمن بازگو كردن جزییات ترور سرگرد ساعتها با احمدی نژاد مصاحبه كرده بود كه طی آنها ر
 «. منصوری تصریح كرده بود كه شخصاً و مستقیماً در طراحی و اجرای این جنایت تروریستی شركت داشته است
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ساز  فیلم آیا  رجوع کنند؟« زندانی مقاوم»فیلمبردار و کارگردان قحطی بود که به یک  جمهوری اسالمی، آیا در رژیم
 هستند؟و دوربین چی بردار  های تروریستی رژیم لنگ فیلم کم داشتند؟ آیا سپاه پاسداران و تیم

های ضربت  آموزش تیم»ی مربوط به  نبود او را وارد پروژهاگر ژورک یک تواب فعال و مورد اعتماد کامل دستگاه امنیتی 

کرد؟ آیا دستگاه  را برای او تشریح می« جزییات ترور سرگرد منصوری»نژاد  کردند؟ آیا احمدی رژیم می« تروریستی
یستی های ترور به گفتگو در مورد طرح« زندانی مقاوم»ها با یک  ساعت نژاد داد احمدی امنیتی اجازه میاطالعاتی و 

 رژیم بپردازد؟  
ای از او به دست دادند به خاطر این است که در زمان مذکور او هنوز به استخدام  این که چرا مجاهدین چنین سابقه

افشای  در ضمن شد. های اول را برداشته بود و سرباز یک بار مصرف محسوب می مجاهدین در نیامده بود و تازه گام
  .تر بود نژاد برایشان مهم ی احمدی چهره

ی ننگینی که در زندان داشت اجازه یافت تا در سینما به فعالیت  بالفاصله پس از آزادی از زندان به خاطر سابقهژورک 

را به عهده داشت که در ارتباط با باندهای مواد مخدر بود و « تشکیالت»نویسندگی فیلم  ۱۳۶۵بپردازد. او در سال 
های سیاسی قابل تأمل »  تشکیالت»ها و  که پس از سرکوب گروه داده بودرا به آن « تشکیالت»ای عنوان با مسم

در مذمت رژیم پهلوی و را نوشت که « ای حرفه»سناریوی فیلم  ،برای خوشامد رژیم ۱۳۷۵در سال  او همچنینبود. 
در سال « مارال»لم . آخرین کار او در سینمای ایران تدوین فیکنند که با آن مبارزه می است هایی اللهی  تقدیر از حزب

 است. ۱۳۷۹

مدتی در اوین مشغول  ۶۰ی  اللهی سینما که در دهه به همکاری با بهروز افخمی کارگردان حزب ۱۳۶۹در سال ژورک 
در فیلم عروس به کارگردانی  ۱۳۶۹ژورک در سال پرداخت.  ،کار بود و بعدها سر از مجلس شورای اسالمی درآورد

شد. « ۱۳۶۹ –ترین صداگذاری برای این فیلم در نهمین دوره جشنواره فیلم فجر کاندیدای به» افخمی شرک کرد و
ار ادامه داد و ذصداگ گر و به عنوان تدوین« روز شیطان»به همکاری خود با بهروز افخمی در فیلم  ۱۳۷۳وی در سال 
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 ۱۳۷۵. وی در سال کاندیدای بهترین صداگذاری برای فیلم روز شیطان در سیزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر شد

 گر با افخمی همراه شد.  دوباره در فیلم عقرب به عنوان تدوین
دهه »داوود رحمانی و ... به مناسبت  افخمی قرار بود یک مستند با شرکت پسران الجوردی، عزت شاهی، حاج

 شد. موضوع منتفی ،داوود رحمانی از شرکت در آن بسازد که به خاطر امتناع حاج« تیر  هفت»یا « فجر
 

حزب »پور سخنگوی مائوئیست  فراستی مسعود تواب زندان اوین نبود که سر از سینمای ایران درآورد. ژورک تنها

و همکار و همراه  نیز یکی از توابان کثیف زندان اوین بود که پس از آزادی از زندان به منتقد سینمایی رژیم« رنجبران
محمدرضا  در سیمای جمهوری اسالمی است.« هفت»گان برنامه تبدیل شد و از مجریان و گردانند مرتضی آوینی

های  ترین چهره نیا که در ارتباط با هواداری از شریعتی و مجاهدین دستگیر شده بود و امروز یکی از فعال شریفی
 سینمایی است یکی از دیگر توابان پلید و همکار ژورک در واحد سمعی و بصری زندان اوین و انتشارات آن بود.

 وشنگ اسدی یکی از توابان حزب توده نیز پس از آزادی از زندان، اجازه یافت نشریه گزارش فیلم را منتشر کند.  ه
 

های  جایی که به علت مخارج سنگین و بیماری، از پس هزینه به آمریکا مهاجرت کرد و از آن ۲۰۰۱در سال  ژورک

 یی صدام حسین و شیوخ عرب خریداری شد و به یکی ازهای اهدا آمد، با پول بر نمی کالیفرنیاکمرشکن زندگی در 
 . تبدیل شد« رجوی  فرقه»های  مهره

زیر شدیدترین فشارهای  ،و در روابط مجاهدین« اشرف»ترین زندانیان در قرارگاه  ذکر این نکته ضروری است که مقاوم
های خطرناک و حتی کسانی  بگرفتند تا دربست به خدمت رجوی در بیایند و در عوض توا جسمی و روحی قرار می

« ارتش آزادیبخش»گرفتند. تعدادی از فرماندهان  مورد عنایت رجوی قرار می ،کردند تیرخالص زدند که اعتراف می

 های به نام و خطرناک زندان بودند.  از تواب ،سابق
دگان دکان رجوی است. ژورک جزو مؤسسان و گردانن« خادم»و « خائن»ریختن مرز  بهم ،های رجوی یکی از خیانت

اش  ی که او باشد وضع بقیه«اتحاد»است. بنیانگذار « اتحاد زندانیان سیاسی متعهد به سرنگونی»تحت عنوان 
 معلوم است. 

خبر  بیرنگ کرده و تحویل خالیق « مبارز»به گفتگوی تلویزیون مجاهدین با او توجه کنید که چگونه وی را به عنوان یک 
  دهند: میاز همه جا 

 

CmA-https://www.youtube.com/watch?v=6rbHWqY 
 

  کند: تکرار میمو به مو ی رجوی را  ی فرقه شده  سناریوی دیکته« رها»ژورک در تماس با 
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فرقه »کید روی خط تشکیالتی ضمن تأدرحالی که سرسام گرفته است، گویی ژورک،  در پاسخ به یاوه «رها»

، به تماس تعدادی از هواداران این فرقه از جمله مسلم فیالبی و توتونچیان و برادران خدابنده و مینا انتظاری و «رجوی
فرقه در باالبردن عکس مریم رجوی با بادکنک را به « فیل هوا کردن»کند و سیاست  اشاره می« ادبیات تکراری»... با 

  گیرد. تمسخر می

 
ای را علیه  اش را به کار انداخته و اتهامات نابخردانه ی دروغگویی بیند، توپخانه را می« رها»فریدون ژورک که واکنش 

 کند.  من مطرح می
 

 
 

ی تؤام الجوردی و رجوی، من را در آن واحد مسئول سمعی بصری اوین و رجایی شهر و قزلحصار  ژورک دست پرورده

ی من  ن را نیز به عهدهکند، مسئولیت بهداری اوین و کشیدن خون زندانیا نده نمیمعرفی کرده و به همین بس
فروشی و گزارش علیه  اش که کار در سینما بود، ضمن آدم به خاطر حرفه ژورک شخصاً  در حالی که. گذارد می 

است که به همراه  اش این«  وظیفه»زندانیان مقاوم، در بخش سمعی بصری زندان اوین مشغول فعالیت بود. او حاال 

 مان فریب من را بخورند.  نگذارند جوانان میهن« اعضا و هواداران شورا و مجاهدین»
 

 



نجا پیش رفت که پس از انتشار فایل صوتی  در سراشیبی سقوط و اضمحالل تا آ «ی رجوی صاحب مرده»ی  فرقه

رذیالنه با دست بردن در متن نوشتاری فایل ها، در اقدامی  ی من در رسانه های گسترده هللا منتظری و روشنگری آیت
 در لینک زیر به موضوع اشاره کردم. معرفی کرد.  ۶۷من را عضو هیأت کشتار  ،هللا منتظری صوتی آیت
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 مرجان و فریدون ژورک

 
سری و  شاهد خیره تواند ستوه آمده و نمیبه « رجوی فرقه»های مکرر عوامل  که از تماس« رها»متأسفانه 

از کوره در رفته و  اش، خواندن« هرزه»و  ویی  احترامی و ناسزاگویی رذیالنه دروغپردازی ژورک باشد، در مقابل بی
همسر او که از خوانندگان و هنرپیشگان قبل از انقالب بود، نسبت « مرجان»اتهامات ناروایی را به بطور واکنشی 

های همسرش در زندان و پس از آن  برخالف ژورک زندانی مقاومی بود و نقشی در خیانت« جانمر»دهد.  می

 ی رجوی شده است.  فرقه« گیر نمک»هرچند او نیز امروز  نداشت.
با تقدیم  ۲۰۰۵همسر وی، در سال « مرجان»که  شود مطرح میژورک در رابطه با من، در حالی  ی اتهامات بیشرمانه

بود که البته توصیف  خوانده« اسطوره مقاومت»موعه کارهایش به من و همسرم، ما را از مج «سی دی»یک 
کنم کلمات  چرا که فکر می .گوشزد کردم ویبه در گفتگویی که با او داشتم موضوع را همان موقع نیز . نابجایی بود

 معمولیهای  همسرم. ما انسان بودم و نه« اسطوره مقاومت»بار دارند و نبایستی به غلط به کار برده شوند. نه من 
چه ها که و امکانات ببینید پول  .تواند داشته باشد که یک انسان می ییها ها و قوت هستیم با تمام نقطه ضعف

 کند.   که دچار نمی ها را به چه حضیض و ذلتی کند و انسان مین

 



 
 

ه یاد دارند وقتی در منزل ایشان بودم و ژورک سرای کشورمان به خوبی ب  نگار، شاعر و ترانه خانم مینا اسدی روزنامه

و خواستار گفتگوی کوتاهی با من  کرد ای از من یاد می جا هستم با چه چاپلوسی تلفن زد و متوجه شد من در آن
را رد  اش    قائلم با چه اکراهی دست که برای او د است من به خاطر عالقه و احترام وافریخانم اسدی شاه .شد

ی  که اطالعی از سابقهدلیل اکراهم را نیز به او  ،ای تلفنی با ژورک صحبت کردم. بعد از قطع تلفن کلمهنکرده و چند 
و به همین دلیل مایل به گفتگو با او نبودم. یکی از توابان فعال زندان بود  ویتوضیح داده و تأکید کردم ژورک نداشت 

من چه من هم مواظب باشم.  تا اشکی زودتر گفته بودیک ،به من گفت و تکان دادن سر تأسفاظهار اسدی با خانم 

 دانستم او چه کاره بوده است. می
  

 کند:  سپس اضافه می« رها»
انجمن ]و انجمن نجاست  [سایت وابسته به وزارت اطالعات]« ایران اینترلینک»های  دونم با رژیم و بچه من که می»

مسئول ایران ]خوای چت خدابنده  ائتالف زدید. می[ کیل دادهنجات که رژیم برای مقابله با مجاهدین در ایران تش

هاتونو  تر وجود داره رو زمین؟ نذار رسواتون کنم تمام چت شرف رو نشونت بدم ببینی؟ از شما دو جریان بی [اینترلینک
 « مونه براتون.  های مهدی سامع و عارف را کافیه نشون بدم شرف نمی نشون بدم. ایمیل

 
زد  های من خلع سالح شده بود، به هر دری می که در مقابل روشنگری« المرحوم رجوی»توضیح دادم، چنانکه قبالً 

« ائتالف»کرد  معرفی می« مزدور رژیم»تا به زعم خود صدای من را خاموش کند؛ به همین دلیل با کسانی که 
 .  کند تا بلکه به کمک یکدیگر من را از میدان به در کنند اما زهی خیال باطل می

« های فدایی خلق ایران سازمان چریک»ی مهدی سامع به اصطالح سخنگوی  های شریرانه به ایمیل« رها»

 کند.  ساز رجوی اشاره می دست
 



 
 

 

« ائتالف»کوشد  گر سیاسی کارکشته رفته، می ، در جلد یک تحلیل«فهمد می»« سیاست»فریدون ژورک که ظاهراً 
هایی از آن را در باال مالحظه کردید،  مورد نظر که گوشه« ائتالف»در مورد او  توضیح دهد.« رها»با رژیم را برای 

 گوید:  می
های  ائتالف به معنای دوستی نیست. در اتاق فکر شورای ملی مقاومت تصمیم بر این شده دشمن مشترک خلق»

م، ولی دشمنی ما با طرف ایران یعنی امثال مصداقی و رفیق همنشینش و چند نفر دیگه را با کمک هم از بین ببری

اینه که دشمن خلق از   ائتالف سرجاشه! اصالً مهم نیست که طرف وزارت اطالعات باشه یا سیا یا موساد... مهم
 «کنی.  ی کار را خراب میبین بره اون وقت شما دار

 
 باکنید تا تصمیماتش را مالحظه و « پارلمان مقاومت در تبعید»و « اتاق فکر شورای ملی مقاومت»دست پخت 

و هدایت آن به دست مریم رجوی  ،«رسد می کفتارکه به خرس ارث »همچون پس از مرگ رجوی که امروز  ی«دکان»
 . آشنا شویدافتاده، بیشتر چی  مهدی ابریشم

ها همچون  رجوی در اعضا و هواداران این فرقه حلول کرده و آن «روح پلید»همانطور که قبالً بارها اشاره کرده بودم، 

را نیز مباح  و ... «موساد»و « سیا»و « وزارت اطالعات»با « ائتالف»شان،  برای برخورد با من و یا حفظ منافع ،خود وی
انجام هر هر « فرقه رجوی»دانند. مسعود رجوی یک سازمان بزرگ سیاسی را همراه خود به لجنزار کشاند. در  می

 خیانتی در جهت امیال و منافع او مباح است. 
ی رنگین مریم رجوی و دالرهای اهدایی  کند به سفره معرفی می« پدر همه خلق ایران»ضمن آن که رجوی را ژورک 

 گوید:  اشاره کرده و می ...صدام حسین و شیوخ عربستان و 

 
های ما حقوق مقرری تعیین کرده از ماهی پنج هزار دالر و تو  خانم مریم برای کسانی که همکاری کنند با سایت»

 « تونی خودتو جمع و جور کنی و بیای به راه درست می ند چشمم آب نمیخوره، هم هرچ
 

جمع و »خواهد خودش را  می« رها»مورد نظر ژورک، مزدوری و بهره بردن از خوان نعمت است. او از « راه درست»
توانست پای  نمی داند پنج میلیارد دالر هم کند و به ماهی پنج هزار دالر اهدایی مریم رجوی بچسبد و نمی« جور

 کرده است. « جمع و جور»را سست کند. معلوم نیست او  خود در ازای ماهی چند دالر خود را « رها»

و باالرفتن سرها  ی اعدام او نیز همچون پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای اسکاندیناوی وعده
کند که مخالف اجرای حکم اعدام است  جوی به دروغ ادعا میدر حالی که مریم ر .دهد پس از سرنگونی را می بر دار

هم به  اکنون برای دار زدن افراد آن جایی نخواهد داشت. با این حال اعضای این فرقه از هم« اعدام« »ایران فردا»و در 
 کشند.  اند، نقشه می ها همراهی نکرده اتهام این که با آن

 

 



 
 
« مزدوری»و « خیانت»کند و به درستی روی  ی رجوی اشاره می فرقه« نینهای خو پول»که عاصی شده، به « رها»

را به « رها»شود  ی رد کردن پیشنهاد مالی مریم رجوی می گذارد. ژورک که متوجه ژورک و همراهانش دست می
است و سر ماه دستش برای دریافت پول دراز است و « بیت رهبری»وی که مزدبگیر کند.  متهم می« خریت»

متهم « ن مریم قجرهای خونی پول»کردن « نوش جان»که او را به « رها»ی  ی بیالن کار دهد، در مقابل حملهبایست

همچون « رها»در مقابل «. گمشو بابا هری از شماها االغ تر ندیدم به عمرم»گوید:  کند و تنها می کند سکوت می می
 ین شرایط ممکن ایستاد و کوتاه نیامد. در بدتر« آخرین نفس»روی حرفی که زده بود تا « فراز»برادرش 

 
 کسی در روزهای بی ی مریم رجوی  ، نماینده«شورای ملی مقاومت»اخراجی عضو حسن حبیبی 

 

 
 

آنچه  »گوید  المثل ایرانی است که می مصداق ضرب او. است  فرقه رجوی «ماموران معذور»حسن حبیبی یکی دیگر از 
 «! خوبان همه دارند تو تنها داری

« شورا»بود که به خاطر رابطه با یک زن مزدور وزارت اطالعات، از این « شورای ملی مقاومت»بیبی یکی از اعضای ح

با شناختی که از حسن حبیبی ای آرایش دادند که گویا استعفا داده است. مجاهدین  اخراج شد. ظاهر امر را به گونه
اش با  ای که به او دیکته کرده بودند به افشای رابطه ن مقالهرا مجبور کردند که در نشریه مجاهد با نوشت داشتند او

 ها مشکلی درست کند.   تا بعداً نتواند مدعی شود و برای آن و ... بپردازد« ی رژیم توطئه»ن رژیم، تحت عنوا
کند،  های اخالقی، و این که هیچ حریمی را رعایت نمی های متعددش، به خاطر رسوایی حبیبی جدا از ازدواج

اش  « شب هزار و یک»های  او و داستانهای  ی عام و خاص است و بهتر از هرکس مجاهدین در جریان فضاحت هرهش

 تواند پایش را کج بگذارد.  آنقدر هم از او سند و مدرک در اختیار دارند که نمیهستند. 
توانند به خوبی توضیح  دین میبه بیرون انداخته شد، دلیل آن را مجاه« اورسورواز»حبیبی توسط دکتر صالح رجوی از 

مجاهدین محسوب « امانتی»دهند. داستان ازدواج او با یک دختر کم و سن و سال که مادرش در عراق بود و 
ها مورد بحث محافل هواداران مجاهدین در پاریس بود و به همین دلیل مورد نفرت مجاهدین قرار  شد نیز مدت می

 داشت.

های  شود و متن های مریم رجوی به صحنه آورده می بازی شب عنوان سخنران خیمه های اخیر به این دختر، در ماه
 بخواند.  از رو ها را پشت تریبون  دهند تا آن دیکته شده را به دست او می

 
های افراد  در پاریس مشغول است. او خانه« شرخری»حبیبی از تمکن مالی زیادی برخوردار است و به کار 

اش با مجاهدین صرفاً مالی است و از طریق آنان به خرید و فروش  خرد. رابطه کند می بط میورشکسته را که دولت ض
ملک به هواداران و وابستگان مجاهدین و ... مشغول است. در این رابطه دعواهای حقوقی و مالی با اعضای شورای 

با خرید ملک در  ده و از قرار معلومبه فروش رسان ی بزرگش در پاریس را او خانهشود  گفته میملی مقاومت هم دارد. 

 واشنگتن قصد اقامت در آمریکا را دارد. 



در سایت « فرقه»نویسان اصلی این  شده و یکی از مقاله «کسی» ، «فرقه رجوی»حبیبی در روزگار بی کسی 

 است. « ایران افشاگر»
گ و صالح رجوی است )چنانچه ای ندارد، از سر افالس حسن حبیبی را که مورد نفرت هوشن مریم رجوی که چاره

کنند، به خدمت  توانم شرح دهم( و از او با الفاظ زشت یاد می اش را می مجاهدین و حسن حبیبی مایل باشند دلیل
 کند. گرفته و مقاصدش را از طریق او پیگیری می

 

 

 حسن حبیبی، فریدون ژورک و مرجان 

 
« سوی خانواده مقاومت»و کسی که از « ریمخواهر م»و سخنگوی « دایی حسن»حسن حبیبی تحت عنوان 

خواهد مطرح کند. او  دهد که مسئله مهمی را می توضیح می« رها»مأموریت دارد، وارد گود شده و ضمن تماس با 
تصمیم »است و به همین دلیل « در پی یافتن جوانان دست به قلم خوب و انقالبی »شود که مریم رجوی  مدعی می

 «. ای برای قلم به دستان خوب داخل در نظر بگیرد یک هزینهشورا   گرفته از بودجه

پیشنهاد داده و از او « خواهر مریم»اند و شخصاً به  ای خوب و قوی یافته را نویسنده« رها»کند که   حبیبی تأکید می
روتنی به وی یک فرصت بدهد و مریم رجوی هم در کمال تواضع و ف« رئیس جمهور شما در تبعید»خواسته به عنوان 

  هم مقرری برای وی تعیین کرده است:« هزار دالر»پذیرفته و ماهی 
 

 

 



 

؟ و این موجود پلید که به جز پول و منافع «اش هزار دالر همه»گوید   او را به تمسخر گرفته و می ،در پاسخ  «رها»
سطح  پیشنهاد را  ؟ و«مگه مصداقی چقدر میده بهت»پرسد  شناسد تعجب کرده و می مادی هیچ چیز دیگری نمی

و سپس از میزان « البته من کف هزینه را گفتم ولی تا ماهی پنج شش هزار دالر هم میدن»گوید:  باال برده و می
االن من خودم تا سقف بیست هزار دالر برای کارهای هماهنگی و یافتن نیرو حقوق »گوید:  دریافتی خودش می

 ؟ «چرا شما نگیری»پرسد:  می «رها»و بعد برای متقاعد کردن « گیرم رسمی می

های اهدایی صدام حسین و شیوخ عربستان و ...  حبیبی و دیگر مزدوران رجوی از خوان نعمتی که توسط پول
 مندند.  گسترده شده، بهره

 

 
 

کند که  حبیبی اشاره می« مزدوری»دست گذاشته و به « مریم مهر تابان»بودن « دلقک»به درستی روی « رها»
 زند.  ت آوردن پول و زن دست به هر کاری میبرای به دس

  
 

 

« خواهر مریم»دوباره از خرج کردن  ،مخفی کند« کمپین»تواند خشم خود را از اضافه شدن اعضای  حبیبی که نمی
هایی بین مریم رجوی و حسن  همان اراذل است. حتماً شباهت« اراضل»گوید. از قرار معلوم منظور حبیبی از  می

 اند.  این چنین به هم نزدیک شده حبیبی هست که
 



 

 
 

ی هردو   چه باید گفت که شایسته« مریم رجوی»حسن حبیبی دست پرورده به حق « عربده کشی»در پاسخ به 
 باشد؟ 

ی او علیه  نویسد ندارد. مجاهدین یک کپی از نامه گوید و می چه می حبیبی کوچکترین اعتقادی به مجاهدین و آن
 ی با اجازه ،رسمی ی یک نوار از صدای او وجود دارد که در یک جلسه چند نفرهر اختیار دارند. دکتر صالح رجوی را د

ترین شکل زیر عالمت سئوال او مجاهدین و عملیات فروغ جاویدان را به بد ،خودش و دیگران ضبط شده و در این نوار

د ای بو ید. ضدیت او با مجاهدین به گونهگو و از خیانت مسعود رجوی و به کشتن دادن اعضای این سازمان می برد می
از مجاهدین دفاع « نهای فدایی خلق ایرا عضو کمیته مرکزی سازمان چریک»، که  در این جلسه زینت میرهاشمی

البته زینت میرهاشمی نیز به موقع توسط دوستی که  آن را در اختیار دارد انتشار خواهد یافت.  این نوارکند.  می
 در این مورد شهادت دهد. خود تواند  می چنانچه صالح دانست

در فضای عمومی خود را شیفته و شیدای مسعود رجوی  ،بازی سرآمد است با این حال حسن حبیبی که در حقه

الفیصل شاهزاده سعودی و وزیر سابق امنیت و امورخارجه عربستان  نشان داده و پس از اعالم مرگ وی توسط ترکی
 نویسد:  می

  جویند خود را در نبود مسعود می« دبو»به آنانکه »
مذهبی راه رشد و نفس  اش در ساقط کردن دیکتاتوری بی سابقه انگیز و مسعود با تالش و فداکاری و حیرت ظاهراً 

که  «دوستانی»ولی . بسته است ،را داشتند ، و نه استواری اوکه نه مایه و جانمایه او ،های دیگری کشیدن خیلی

رزه با رژیم مذهبی قانونمند باورکنید کنار رفتن و حذف شما از صحنه مبا اید ... رجوی نشسته نبود مسعودمنتظر خبر 
ناتوانی و ناکارایی شما در مبارزه با این رژیم به این دلیل است که  نه گناه اوست و نه خیلی تقصیر شما.. است

جهانبینی شما قادر به مبارزه با  .مده استآدوران شما دیگر به سر  ارزه هستید.شما متعلق به عصر پیشین مب
 .ن هستیدآبنیادگرایی مذهبی اسالمی نیست چرا که شما خود آلوده به 

، و پیروزی های سیاسی تشکیالت، ماندگاری آنچه که مسعود را از همه شما متمایز کرده است جهانبینی اوست.
اشکالی ندارد بسوزید چون به خواست  مم.را میفه سوزش شما از زنده بودن او نیز حاصل همین جهانبینی است. او

 .آن رفیق اعال مسعود هست

 «. مبارک است .ای همکاسه شوید سخنان امیرترکی الفیصل، با خامنه با خوشحالی از این سوء تعبیر
 

اند قبل از هرچیز به خودشان دروغ بگویند و بعد به دیگران.  کرده  رجوی عادت حسن حبیبی و دیگر وابستگان فرقه
ها در روابط  کند. آن ها را به هم نزدیک می ی رجوی هم به این امر واقف است اما نیاز دو طرف به یکدیگر آن قهفر

 اند و قبحی ندارد.  کرده گویند و دو طرف به آن عادت شنوند، دروغ می ام دروغ میای از صبح تا ش فرقه

 
 «ولی فقیه مغلوب« »حقوق بگیر»یا « چریک فدایی خلق»مهدی سامع 

  
یکی دیگر از  ،دست ساز مسعود رجوی« های فدایی خلق سازمان چریک»مهدی سامع سخنگوی به اصطالح 

فرستاده را « رها»گیرد. در ذیل ایمیلی که او برای  تماس می« رها»است که با « ولی فقیه مرحوم» مأموران
 کنید. مشاهده می



 

   
 

چه را که شایسته خود و  آن ،گیران بارگاه رجوی استب که یکی از حقوق« هفت خط»ی  مهدی سامع این چهره

 دهد.  به من نسبت می همراهانش است

شورای ملی »ده است که در ، مدعی شفرستاده« رها»ای که برای  ر نامهسامع د  کنید مهدی چنانچه مالحظه می
قرار بگیرم. « کوت همه جانبهمورد طرد و انزوا و بای»و « برخورد بشود»اند که با من  گرفته« تصمیماتی»، «مقاومت

زاده و پویان و مفتاحی و جزنی و حمید  تصورش را بکنید این حقوق بگیر حقیر فرقه رجوی خود را وارث مسعود احمد
 است. « ولی فقیه مرحوم»کند و این گونه گوش به فرمان  اشرف معرفی می

 

 
 



« رها»ی من برای  هایی از گذشته ، ایمیل «جناب ساعت ساز»کنید او مدعی شده است که  چنانچه مالحظه می

و « جناب ساعت ساز»من است. معلوم نیست « دهنده فاسد بودن و آلوده بودن مدرک و نشان»ارسال کرده که 
ی نیروهای سیاسی از آن مطلع شوند؟  دهند تا همه مهدی سامع چرا این مدارک را در فضای مجازی انتشار نمی

 کنند؟ از چه چیز هراس دارند؟  چرا مخفیانه و دزدکی عمل می
با یک »را ...« کمپین »خواهد که  می« رها»سامع که به فرموده ارباب مجاهدش دست به قلم شده ، عاجزانه از 

این همان چیزی است که در باال محمدحسین توتونچیان با پیشنهاد من تبدیل کند.   «چرخش از نوع خودش به ضد

کند همه مثل خودش هستند که هر از چندی به فرموده  تصور می سامع ود.خواستار آن شده ب« ورو و دالری»
ی این و  کنند به فرموده مان که روی جانشان ریسک می  تواند بفهمد که بهترین جوانان میهن کنند. او نمی« چرخش»

 کنند.  نمی« چرخش»آن 
گرد هم بیاره و »من را  « ن سیاسی دورانزندانیا ایم خانم هادیخانلو خواسته»رساند که از  می« رها»او به اطالع 

 «. توسط برادر توتونچیان از ایشان امضا بگیریم
رسانی به  مشغول خدمت« اتاق آزادی»قبالً راجع به سوابق فریبا هادیخانلو یکی از توابان خطرناک زندان اوین که در 

  توانید ببینید: میام . در این لینک  بود نوشته و لو دادن زندانیان در شرف آزادی جانیان

 
56476.html-http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh 

 
  مهدی سامع نیز روشنگری کردم:« سه تفنگدار»پیشتر در مورد 

 

78928.html-pezhvakeiran.com/maghalehhttp:// 
 

 وی های چرا که او در پاسخ به ژورک روی ایمیل ،نبوده است« رها»از قرار معلوم این تنها تماس مهدی سامع با 
« شرف»تأکید کرده بود اگر نشان دهد « رها»های نوع دیگر سامع با وی چه بوده که  دانم تماس کند. نمی تأکید می

همان چند نفری که در دکان او مشغول کار هستند آیا اگر اندکی شرافت درشان ماند.  گاه رجوی نمیبرای دم و دست
زنند،  دست و پا می« ایی خلق ایرانهای فد سازمان چریک»باقی مانده از این که در چنین منجالبی تحت عنوان 

  گونه به لجن کشیده شود؟بایستی این  ها و نام آن های فدایی خلق کشند؟ آیا میراث چریک خجالت نمی

 
اعالم « استراتژی»در خدمت « اقلیت»های فدائیان خلق  «تاکتیک»مهدی سامع که روزی با تزویر و ریا مدعی بود 

ی  ها جدا شده و به مجاهدین پیوسته، پس از خروج کامل فرقه ی این سازمان نیست و به همین علت از آن شده
ی  و به فرموده« ولی فقیه مغلوب« »نعمت»برداری از خوان  بانی، برای بهرهها در آل رجوی از لیبرتی و اسکان آن

 شود:    دهد و مدعی می و گوش بسته در مورد پیروزی بزرگ آنان داد سخن می  رهبران فرقه همچون یک مرید چشم

 
ا همچنان برافراشته آنان که در اقیانوسهای طوفانی زندگی می کنند، فن مبارزه با نهنگان را می آموزند. بادبانه»

آنان که در اقیانوسهای طوفانی زندگی می کنند، فن مبارزه با نهنگان را می آموزند.  .است و کوله بارها بر دوش
 «.بادبانها همچنان برافراشته است و کوله بارها بر دوش

 

ghale.php?id=5763http://aftabkaran.com/ma 

 
باشد، چگونه « بازوی پر اقتدار خلق»سابق که قرار بود « ارتش آزادیبخش ملی»آورد  سامع به روی خودش نمی

چگونه در خدمت « رفتن به آلبانی« تاکتیک»خواهد از آلبانی به ایران لشکر کشیده و رژیم را سرنگون کند؟!   می

 گیرد؟  رجوی قرار میمسعود « جنگ آزادیبخش نوین« »استراتژی»
 

 ی رجوی   ی فرقه خورده شکست ی پروژهمحمد اقبال مسئول 
 

شود که اعضای کمپین قابل خریداری نیستند و تیرشان به سنگ خورده  ی رجوی متوجه می سرانجام وقتی فرقه

دستور « فراز» گران پروژه وارد صحنه شده و به است، محمد اقبال یکی از مسئوالن فرقه به عنوان یکی از هدایت
  گورش را کم کند:« صفحه اعضای مقاومت»دهد از  می
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« کمپین»ی  آن را صفحه ،«فرقه رجوی»به عنوان یک هشدار به که این گفتگو صورت گرفت،  دو سال پیش« فراز»

 گذاشت. 
 

-https://www.facebook.com/hamianemesdaghi/photos/pb.382388628555610.
2207520000.1471896513./669466319847838/?type=3&theater 

 

مجاهدین پیوسته و بارها به  محمد اقبال کسی است که خواهر خود را که یکی از زندانیان مقاوم بوده و بعدها به
های رژیم افشاگری کرده  های مطبوعاتی شرکت کرده و راجع به زندان عنوان نماینده این سازمان در کنفرانس

کمپین برای انتقال فوری »خواند. گناه نابخشودنی او این بود که « ماماچه پلیدک»و « حیوان لیبرتی» و« فاحشه»
 کوشید. اندازی کرده بود و برای نجات جان آن ها می راه را« ساکنان لیبرتی به کشور ثالث

 

http://campaignliberty2013.blogspot.se/2016/07/httpcampaignliberty3blogspotfr201607201.html 
 

 «آن که با خودی چنین کند با دگران چها کند. » تصورش را بکنید  
 

ها را گوشت دم  خواست آن مخالف انتقال ساکنان لیبرتی به کشور ثالث بود و به هر قیمت می« ولی فقیه مغلوب»
 ها ارتزاق کند و به قول خودش انعکاس مطبوعاتی بگیرد.  توپ نگاه دارد تا از خون آن
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شکی نیست. بیچاره محمد کردم،  افتخار می« رها»تی با او و دوست خوب من بود و من به دوس« فراز»در این که 

اقبال و محمدحسین توتونچیان و مهدی سامع و فریدون ژورک و پرویز خزایی و مسلم اسکندر فیالبی و حسن 
« ائتالف»ده و ... رفیق بودند و تشکیل ها و برادران خدابن ها و امنیتی «اطالعاتی»حبیبی و شیرین نریمان و ... که با 

 شان هم واضح و روشن است.  المللی بین« ائتالف»رفقا و داده بودند. « کمپین... »علیه من و بچه های 

 
های ترور رژیم به قتل  امروز در میان ما نیست و توسط جوخه« فراز»کند.  را به اطالعاتی بودن متهم می« فراز»او 

 عاطفه و عفت خودش انو اتهاماتی که به خواهر کرد  «فرقه رجوی»ل به پاس خدماتی که به اما محمد اقبا ،رسید
 ،ای که رجوی برای او فراهم کرد بالفاصله از لیبرتی به آلبانی و سپس فرانسه منتقل شد و از امکانات ویژه، زد

 برخوردار شد. 
 

 

 
 

ز سوی مأموران رجوی روبرو شده بودند این بار با تمسخر این که بارها با پیشنهاد دریافت دالر یورو ا« رها»و « فراز»
آورد و خواهان ادامه  ی ماجرا شده به روی مبارکش نمی کنند. او که متوجه سؤال را از محمد اقبال مسئول پروزه می

 شود.   های جدید می« کمپین»و ایجاد « کمپین»

از مواهب بیت ایستاد و جان داد یا محمد اقبال که  بر سر اعتقاداتش که« فراز»؛ است« لولوخورخوره»چه کسی 
 برخوردار شد؟ آلوده به خون  رهبری مغلوب و امکانات

پناه و  چنین گستاخانه و بیشرمانه با دختری بی توانستند این اگر روح پلید رجوی در این افراد دمیده نشده بود آیا می
 زیر تیغ دستگاه امنیتی رژیم برخورد کنند؟

 ی تبهکاری همراهی کند؟  «فرقه»تواند با چنین  دارای وجدان بیدار است، می آیا کسی که

 
 « خر اوگالن»یا  یمصطفی قره اوغالن

 
است که دست هر شارالتانی را از « آخوندی  بچه»بنامد، « خر اوگالن»که عمد دارد خود را  یمصطفی قره اوغالن

، با خفت و خواری با سخت شدن اوضاع عراق د امامدتی در  اشرف بودن اش . او و همسر سابقبندد می پشت

کرده است. « ایدئولوژیک خیانت»ز مدعی است که به مجاهدین خودش امرواز مجاهدین جدا شدند.  بسیار
 مثنوی صد من کاغذ است.  ،«زوج»های به عمل آمده توسط این  فضاحت

طلبی  فرصتاو از دست داد. در سوئد اش را  جواز تاکسی ،هایی که داشت کاری به خاطر زشت یاوغالن  مصطفی قره
دهد. پدرش که یکی از آخوندهای وابسته به رژیم در  است که برای پیشبرد کارش به هر خفت و خواری تن می

اش به ایران و دعوا و  پرداخت. سفر همسر سابق سازی در این شهر می های ارسالی وی به خانه ارومیه بود با پول
ی هواداران فرقه تبدیل  های مورد عالقه به یکی از سوژه ها مدت اش داشت، او برای گرفتن سهمای که با پدر  مرافعه

های فرقه در  گردانان فعال مراسم همسر سابق وی پس از بازگشت از ایران به همراه وی از جمله معرکهشده بود. 

« رها»ی فیس بوک   که در صفحهزیر سند در اش به ترکیه رفته است.  سوئد بودند. از قرار معلوم همسر سابق
های  دهد و البته پاسخ می اش هست به من نسبت ی خود و رهبری عقیدتی چه را که شایسته انتشار یافته او آن

 دریافت کرده است. « رها»الزم را نیز از 



 

 
 

اوغالنی   رهدارای دو فیس بوک است. فیس بوک دیگر او به نام مصطفی ق Mostafa kharoghlanمصطفی خر اوغالن 

 Mostapha Gharoghlaniاست. 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005733527582&fref=pb&hc_location=profile_browser 

 
https://www.facebook.com/mostafa.kharoglan?fref=ufi&pnref=story 

 

 ها یابی من به برخی از چت جلوگیری وزارت اطالعات از دست
 

. نداطالعاتی رژیم مصادره شد مأموران ند، توسطقبل از این که به دست من برسها،  ، سه فقره از چتدر این بین
و موضوع آن خارج از  یستها متعلق بودند به محمد راپوتام، مینا انتظاری و یک نفر دیگر که هوادار مجاهدین ن این چت

ها اطالعی ندارم. برای آن که  د که من از مفاد آننهای دیگری هم بوده باش البته ممکن است چتاین مقوله است. 

و « استادان متعهد دانشگاهها و مدارس عالی کشور»ه یندنما« محمدعلی شیخیبرادر » از مسلم اسکندر فیالبی
که در این پروژه شرکت  برد نیز نام می« شورای ملی مقاومت»در « و مدارس عالی ها مسئول کمیسیون دانشگاه»

 داشته است. 
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دانم این  ندارم. اما میاطالع  «رها»ریکا با از مفاد گفتگوی مینا انتظاری یکی از هواداران مجاهدین در آریزونای آم

با فریدون ژورک به در گفتگو « رها»صورت گرفته است. « ی شصت کمپین شهدای دهه»گفتگو با هدف خاموشی 
 . کند اشاره می ،ی رجوی تماس مینا انتظاری با ادبیات و محتوای مشابه با دیگر نمایندگان فرقه

 

 
 

 مینا انتظاری

 

برگزیده شعرهای نصیر  ،«برساقه تابیده کنف»کنید پشت سر مینا انتظاری کتاب  عکس مالحظه می چنانچه در این
 در زندان از حفظ کردم و در خارج از کشور انتشار دادم. نصیری است که 

« اشرف»که در خائنانه او را در اقدامی  سلولی من بود که مسعود رجوی دوست نزدیک، بچه محل و هم نصیر نصیری
در کرج درگذشت. مینا انتظاری با دستبرد به کتاب مزبور، از شعرهای آن  ۱۳۹۳تحویل رژیم داد و عاقبت در سال  ،بود

کند این  و ادعا می کردهرح کردن خود، سوءاستفاده بدون اشاره به نام من و نصیر، به نفع فرقه رجوی و به منظور مط
اختیار آن  ان خودخواهی رجوی را مصادره کرده و خود را صاحبشعرهای یکی از قربانی !شعرها به مجاهدین تعلق دارد

 کنند!  معرفی می

 
که ظاهراً بایستی از عراق و قرارگاه لیبرتی « رها»با از محتوای گفتگوی محمد راپوتام یکی از اعضای مجاهدین 

دی وی  رقه با عکس و آیتن داده یا یکی از مسئوالن ف پستیدانم او شخصاً به این  آگاهم. نمی ،صورت گرفته باشد
کنم کسی که این  که گاه تصور می اند آنقدر سست و ابلهانه ،موارد مطرح شدهشده بود. « رها»وارد گفتگو با 

 از عقل و شعور درست و حسابی برخوردار نبوده است. کرده عنوان ضوعات را مو

 
 گفتنی بسیار است ... بماند تا فرصتی دیگر .  راپوتامدر مورد 

 

 
 مد راپوتام مح



 

لو  ،ایران است که من، همسر وی را در پلیس راه مدعی شده« رها»در گفتگو با  ،به جلد او رفتهیا کسی که  راپوتام
 ،ی خطرناک وابستگان این فرقهابعاد وقاحت و دروغگویی و شارالتانی  !ام شده وی و باعث کشته شدن  داده

 باورنکردنی است. 
ی بود و مطلقاً شناختی از سیاسکامالً غیر او نام داشت. تباه نکنم مژگان اکبری، اگر اشهمسر محمد راپوتام

 به صورت قانونی از کشور خارج شد و بههمسرش همراه  نداشت. مژگان بههای سیاسی  و جریان  مجاهدی

ایران برای انجام عملیات نظامی به ( ۱۳۷۹ در سال)قرارگاه اشرف در عراق رفت و بالفاصله توسط فرقه رجوی 
طبق اخبار منتشر شده در نشریات مجاهدین در درگیری با نیروهای رژیم کشته شد. بعداً گفته شد  و فرستاده شد

 . زدخودکشی دست به با خوردن سیانور در مواجهه با یک تور بازرسی رژیم، وی 
برد و ازدواج مجددی نیز  می زنده است و در ایران به سر مژگاناخبار دیگری به دست من رسید مبنی بر این که البته 

 داشته است. 
های مرجان ملک صیدآبادی و حورا شالچی نیز که از عراق برای انجام  به نام ی رجوی  فرقه دیگرعضو همان موقع دو 

انجام  کهخدمت وزارت اطالعات درآمدند و کاری نبود الفاصله به عملیات به داخل کشور رفته بودند، دستگیر و هر دو ب

صیدآبادی کشته شده است، تقدیر عجیب و غریبی از وی به عمل   کرد مرجان ملک مسعود رجوی که فکر می ندهند.
های  بزرگداشت متعددی برای او گذاشتند و نام پایگاه  خواند و در اروپا و آمریکا مراسم« بینه انقالب مریم»آورد و او را 

ی هم ادعا رسند. رجو ای به رسالت می «بینه»ران هریک با قرآن آمده است که پیامب فرقه را به نام او کردند. در
 مریم و مهر تأییدی بر حقانیت آن است.« رسالت»و « انقالب»ی  و نشانه« بینه»آبادی  داشت که مرجان ملک صید

 مسعود رجوی صدای آن را در روابط دورنی فرقه ،شدن زنده بودن مرجان و همکاری او با وزارت اطالعات پس از برمال

است. در جریان « قهرمان»کرد او کشته شده و  صیدآبادی تصور می در نیاورد. کمال حیدری همسر مرجان ملک
ی نیروهای آمریکایی به عراق او از طریق پیام رادیویی متوجه شد که همسرش زنده است و او را به جدایی  حمله

وسط نیروهای مجاهدین هدف شلیک قرار از پشت ت ،خواند. به شهادت شاهدان عینی او که قصد فرار داشت می
که  ی رجوی اعضای فرقهاکثریت شیرازی را به قتل رسانده بود.  علی صیادگرفت و کشته شد. کمال کسی بود که 

به خدمت دستگاه  ،پس از دستگیریمتأسفانه در دوران خاتمی برای انجام عملیات نظامی از عراق به ایران رفتند، 
  اطالعاتی رژیم درآمدند.

ن به ایرا مژگان اکبریروحم نیز از اعزام ام.  یک روز هم در عراق نبودهو  برم در سوئد به سر می ۱۳۷۳من از سال 

مسئوالن بایستی در میان حتماً  ،لو داده باشدبه مأموران رژیم اگر کسی او را . توانست باشد خبردار نبود و نمی
 که از جریان مأموریت او با خبر بودند بوده باشداین فرقه داخل کشور اعزام نیرو به  مسئوالنبه ویژه  و فرقه مجاهدین

 بردم.  و نه من که هزاران کیلومتر دور از عراق و ایران، در سوئد به سر می
 

اش دست  او را به خاطر سادگی ،مطرح کرده بود که من در دوران زندان« رها»راپوپام کذایی همچنین در گفتگو با 

و در  !دادم مورد تمسخر قرار میدر میان زندانیان و به این وسیله او را « دزدیدم شلوار او را می کش»انداختم یا  می
 گرفتم! می از زندانیان پولگیر،  ناخن ی ارائهدر ازای من خاتمه مطرح کرده بود که 

 
دانند به خاطر  می ،بند بودند ی زندانیان آن دوره که با من هم بند شدم. همه با این فرد هم ۶۷من پس از کشتار 

ساعت  ۶مان و  داشتن مسئولیت تؤامان بند به نمایندگی از زندانیان، مسئولیت نظافت و مسئولیت صنفی اتاق

کالس زبان روزانه، عمالً وقت سرخاراندن نداشتم چه برسد به این که به بند تنبان این فرد گیر بدهم. طرح موضوع 
است که تنها   آنقدر ابلهانه ۶۷انیان سیاسی و به ویژه مجاهد پس از کشتار گیر آن هم در بند زند دادن ناخن کرایه

   درآید و نه یک فرد جدی یا حتی یک زندانی سیاسی سابق.  رجویه تواند از ذهن مسئوالن فرق می
 

با  اش یانهد، الزم است با انتشار متن گفتگوی مخفای وجدان در او باقی مانده باش مینا انتظاری هم چنانچه هنوز ذره
، از عمل زشت و قبیحی که مرتکب شده پوزش و عذر تقصیر خواسته و از این که با قاتالن همراهی کرده «رها»

 اظهار شرمساری و پشیمانی کند. 

 
ها نام بردم، چه بخواهند و چه  ی اسناد و مدارک مکفی و متقن از آن ی کسانی که در این نوشته با ارائه کلیه

ها این دو خواهر و برادر ضمن آن که مورد  ی آن دارند. به خواسته« رها»و « فراز»ون و رنج نخواهند دست در خ
 پاره پاره شدند. ،ها قرار گرفتند ترین تجاوز وحشیانه

 

 کردن تالش برای رد گم
 

 دهند.  شان را اندکی تغییر می بوکی های فیس تعدادی از عوامل این پروژه اسم« رها»بعد از تماس با 
 

بوک را به شکل  اش در فیس امالی نام خانوادگی Mohammadhossein Tootoonchianدحسین توتونچیان محم
Tutunchian  .تغییر داد 



 

شود  با فتحه خوانده میکه پرویز را  Parvizخنده دارتر آن که  را حذف کرد و Khazaieآخر نامش  Eپرویز خزایی حرف 
 Perviz Khazaiرد. ک Pervizآن را تبدیل به  با کسره نوشت و

 
  Hassan کرد و شد به نامش اضافه Sحسن حبیبی هم یک حرف 

 

 Mohammad Eghbal (Message fromنام داشت که آن را به  Message Eghbalی فیس بوک محمد اقبال  صفحه
Iran)  .تغییر داد 

 Massoudرا تبدیل به اش اضافه کرد و آن بوکی فیس  به اسم Sیک  Masoud khodabandehمسعود خدابنده، 
khodabandeh  .کرد 

 ها موجود است.  شان نبود که رد پایشان در دیگر چت تر از بقیه بودند. اما حواس این عده به زعم خودشان زرنگ
 

 
 
 

و وی به ائتالف با برادران خدابنده  همچنان مانند قبل است ۲۰۱۶سپتامبر  ۲۹ی فیس بوک شیرین نریمان   صفحه
  ند. ک اعتراف می

 



 
 

ی مشترک اعضای   . وی به پروژههمچنان مانند قبل است ۲۰۱۶سپتامبر  ۲۸صفحه فیس بوک مسلم اسکندر فیالبی 

 برد.  مجاهدین و شورای ملی مقاومت اشاره کرده و از افراد نام می
 

 

 

 
 

 ۲۰۱۶سپتامبر  ۲۸صفحه فیس بوک محمد اقبال 
 

 

 « فراز»و « رها»به انتشار خبر قتل « ی رجوی  فرقه»واکنش 
 

پیام زیر را  ،«فراز»و « رها»آمیز  در یک واکنش هیستریک و قابل فهم در قبال انتشار خبر مرگ فاجعه« ی رجوی فرقه»
ی رجوی را که ترکیبی است از  عصارهخطرناک هم هست. « فرقه»که بیانگر فرهنگ این  برای من ارسال کرد

 توان یافت.  در همین پیام کوتاه و فشرده می و بزدلی، ، خیانتشرمی، رذالت رحمی، بی بی

از جمله پس از انتشار مطالب من راجع به مجاهدین و یا آخرین آن تخلیه  ،از این در مقاطع مختلف این فرقه پیش
که حاکی از تر  و مشمئز کننده تر و کثیف تر هایی به مراتب رذیالنه عراق و شکست کامل استراتژی این فرقه، ایمیل

ها در اختیار من  ها مورد از این ایمیل ارسال کرده است. دهو دیگر منتقدان فرقه  هاست، برای من آن مطلقگی درماند
  انتشار داد. های کالمی حضرات  از بیشرمیای   ها را در مجموعه توان آن است که می



با  .برباید «القرا ام»و  ژیماش در ر ها گوی سبقت را از همتاهای ایدئولوژیک کوشد در همه زمینه ی رجوی می فرقه

  عرض پوزش از خوانندگان فهیم به خاطر عبارات زشت به کار برده شده در آن .
 

 
 
 ایرج جون»

و از   نقل فراز و رها خوندم، بعد هی زنگ زدم اینور و اونور رو که یک مشت کس شعر سر هم کردی این مقاله آخری
سگ ]چه کسی[ هیشکی نخونده، یکی از دوستان میگفت، آخه یا نه، دیدم   ملت پرسیدم ببینم کسی خونده

نوشته های این سگ پدر رو میخونه؟ خالصه که یعنی کشک دیگه. بگذریم، یعنی حتی وقتی اعتراف میکنی که با 

پیشنهاد میکنم برای اینکه خواننده و  بازجوها و وزارت اطالعات الس خشکه میزدی، دیگه کسی حالی بهت نمیده،
رو لخت کن جلو دوربین خودت هم بشین اونجا جلق بزن، شاید کسی پولی هم بابت دیدزدن  … ت زیاد بشه،بیننده ا

 «بهت بده
 

به خشم « فراز»و « رها»بیش از رژیم و دستگاه امنیتی آن از انتشار خبر قتل  ،ی پلید رجوی تردیدی نداشتم که فرقه
ها حدس  کشیدند. آن ام می ها برای بخش دوم نوشته ه آنآلود ناشی از انتظاری است ک این واکنش خشم .آید می

ها را  بودم، احتماالً متن چت  کرده« رها»و « فراز»در قتل « فرقه»به نقش  ،ای که در قسمت قبلی  زدند با اشاره می

 در اختیار دارم و عنقریب منتشر خواهم کرد. 
اش را ندارند و یا از  به خاطر آن است که جرأت ،ندکن شان کاری نمی ارسال ایمیل و ابراز خشم کالمی اگر به جز

و گرنه انتظار انجام هر رذالتی  ؛«چادری است ه نشینی بی بی از بیخان»امکان انجام آن برخوردار نیستند. در واقع 
 رود.  ها می از سوی آن

به اند.  ی من را خوانده این است که چند نفر نوشته ،ها ی اصلی آن دغدغه ،شود مالحظه میدر همین ایمیل چنانچه 

شان راحت  ؟ و بعد هم خیال«هی زنگ زدند اینور و اونور از ملت پرسیدند ببینند کسی خونده یا نه»همین منظور 
شان را در پرده نگاه  توانند جنایت کنند به این ترتیب می شان فکر می جانیان و همکاران«. هیشکی نخونده»شده که 

 بی شرمی و وقاحت. زهی زهی خیال باطل. دارند. 
 

ی من در  شوید، یک بار دیگر نوشته« بازجوها و وزارت اطالعات»ادعایی من با « الس خشکه»ی  برای این که متوجه

القلب بودن مسئوالن فرقه رجوی  را بخوانید تا ضمن آن که به قسی« رها»و « فراز»ی  ارتباط با قتل فجیع و مظلومانه
 شرمی آشنا شوید.  وقاحت و بیبرید، با سطح جدیدی از  پی می

 
81624.html-http://pezhvakeiran.com/maghaleh 

 
تا  ،«رها»و « فراز»سازی قتل  ه و اعضا و هواداران آن در زمینهبا وجود تأکیدم روی نقش آگاهانه و غیرآگاهانه این فرق

سکوت پیشه کرده و از هرگونه اظهار نظری خودداری  ،افراد نامبرده در باالو  «مرده صاحب»ی   ین فرقه، ااین لحظه

ها نزده  هایی که به آن شناختند و چه تهمت می« فراز»و « رها»انگار نه انگار که ی ماجرا شدند.  و منتظر بقیه هکرد
 بودند. 

 
با وجود اسناد و مدارک کذایی تمام است. « شورای ملی مقاومت»و « رجوی  فرقه»حجت بر تمامی اعضا و هواداران 

 ، دست داشتن در خون و رنج مردم ایران است. «فرقه»هرگونه همکاری و همیاری با این باال 

 
 ۱۳۹۵مهر  ۱۱ ایرج مصداقی 

 
irajmesdaghi@gmail.com 

www.irajmesdaghi.com 
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