بھره برداری ناجوانمردانه و رذيالنه از افراد خانواده عليه ھمديگر شيوۀ رھبری
مجاھدين خلق برای سرپانگھداشتن آخرين پايه ھای لرزان فرقه
پاسخ قربانعلی حسين نژاد به بيانيﮥ سراپا دروغ و فرﯾبکاری رھبری مجاھدﯾن
خلق عليه او از زبان و به اسم دخترش در زندان رجوی ساختﮥ ليبرتی در عراق

بيانيﮥ سازمان مجاھدﯾن خلق عليه من و عليه
نماﯾندۀ دبير کل ملل متحد در عراق تحت پوش نامﮥ
دخترم به دبير کل ملل متحد با توسل به دروغ بافی
آشکار و تھمت و افترا و ناسزا و توھين به شخص من و نماﯾندۀ
دبير کل در عراق و اھانت به شعور دﯾگران از ﯾکسو به خوبی برای
جامعﮥ بين المللی بوﯾژه سازمان ملل متحد و کميسارﯾا و صليب
دور شدن رھبران اﯾن سازمان از اصول اوليﮥ انسانی و حقوق
دخترم زينب من و خواھرت
مونا که ھمديگر را نديده ايد
خيلی دوستت داريم و می
دانيم که آنچه در آن نامه آمده
حرفھای واقعی تو نيست
موقع ديدار در آزادی تو را با
خواسته و احساس و عواطف
آزاد و واقعيت باز خواھيم
يافت و در آغوشمان خواھيم
فشرد .بابا

بشری و عرف و اخالق اجتماعی مردم اﯾران و

جھان و

دگردﯾسی آن از ﯾک سازمان سياسی به ﯾک سکت و فرقه و از
سوی دﯾگر سوزش و خشم و نگرانی رھبری تحميلی مادام العمر
سازمان از دﯾدارھا و گفتگوھای آقای کوبلر نماﯾندۀ وﯾژۀ دبير کل
ملل متحد در عراق با اعضای جدا شدۀ سازمان از جمله اﯾنجانب
را نشان می دھد.

مونا ) ٣٠ساله( – ايران

زينب ) ٣۴ساله( -ليبرتی-عراق

دو خواھر که ھنوز ھمديگر را نديده اند!!

زينب به ھمراه مادر شھيدش فريده
کريم زاده )طيبه( در  ۴سالگی در
ترکيه – سال ۶١

کامنت مونا در زﯾر عکس زﯾنب بعد از انتشار نامه به اسم خواھرش:
زينبم...خواھر نازنينم آغوش ناياب خواھرانه ات را از من دريغ مكن! سالھاست در حسرت آنم .دوستت دارم Mona Hossein Nezhad

بيانيه عليه من و يونامی با استفاده از دخترم
در سوز و گداز از افشاگريھايم
به دنبال خروج اﯾن جانب قربانعلی حسين نژاد معروف به غالم روابط  ۶ماه پيش از تشکيالت سازمان
مجاھدﯾن خلق اﯾران به رھبری مسعود رجوی و اعالم جداﯾی ام از اﯾن سازمان بعد از سی سال حضور و کار
تمام وقت و حرفه ای در رده ھای باالی تشکيالت سياسی آن و بيشتر در بخش روابط خارجی و امور عراق و
به دنبال افشاگرﯾھاﯾم عليه عملکردھا و رفتارھای ضد انسانی و فرقه ای و سرکوبگرانﮥ رھبری سازمان و
مزدورﯾش برای صدام و آمرﯾکا و دخالتھاﯾش در امور عراق و تالشھای غير قانونی و ضد اخالقی و بلکه
مضحکش برای سرنگون کردن دولت جدﯾد عراق به جای رژﯾم ضد مردمی حاکم بر کشورمان در تالشی
بيھوده و خونبار برای باقی ماندن در خاک عراق آنھم در شراﯾط بحرانی مرگبار آن کشور به قيمت از دست
دادن جان گروھی از بھترﯾن جوانان ميھنمان ،و به دنبال دﯾدار و گفتگوﯾم با آقای کوبلر نماﯾندۀ وﯾژۀ دبير کل
ملل متحد در عراق و اقدامات قانونی و مشروع اﯾنجانب نزد ﯾونامی و صليب سرخ و کميسارﯾای عالی
پناھندگان ملل متحد برای دﯾدار و ﯾا الاقل تماس تلفنی ام با دخترم زﯾنب حسين نژاد که اسير فکری و
عاطفی تشکيالت رجوی است و بعد از اﯾنکه مسئولين اﯾن سازمان به دنبال فراخواندن دخترم برای مصاحبه
توسط دفتر کميسارﯾای عالی پناھندگان ملل متحد با تلقينات و شگردھای تشکيالتی و با تکيه بر فضای رعب
و خفقان حاکم بر اعضاء مانع از دﯾدار و حتی تماس تلفنی دخترم با من شدند ،رھبران سازمان با توسل به
شيوۀ کھنه و رذﯾالنه اش مبنی بر سوء استفاده از پيوندھای خانوادگی و عاطفی در داخل تشکيالت بوﯾژه
بين پدران و مادران و فرزندانشان برای تبليغ عليه جداشدگان و خراب کردن چھرۀ آنان مانند بھره برداری از دو
فرزند شادروان ھادی شمس حائری عضو قدﯾمی و جدا شدۀ سازمان که تا کنون اسير ترفندھای تشکيالتی
فرقه ای اﯾن سازمان می باشند و رودررو قرار دادن آنان با پدرشان با نامه ھا و بيانيه ھای رجوی ساخته تا
حد تغيير نام خانوادگی ،در تارﯾخ  ٣٠مھر  ٩١اقدام به انتشار بيانيه ای عليه من تحت پوش نامﮥ دخترم به دبير
کل ملل متحد در ساﯾتھای وابسته به خودشان کرده اند.
در اﯾن نامه که در حقيقت بيانيﮥ شخص رجوی عليه من و عليه سازمان ملل و نماﯾندۀ رسمی دبير کل آن در
عراق می باشد زﯾرا طبق اصول و معيارھای تشکيالتی سازمانش ھيچ متنی و نوشته ای بدون موافقت و
توشيح رجوی به بيرون نمی رود ،دستگاه رجوی که ھمه جا حرفھای خودش را با استفاده از جعل و تقلب و
زور و زر از زبان دﯾگران می زند تالش کرده با توسل به دروغ بافی آشکار و تھمت و افترا و ناسزا و توھين به
شخص من و به آقای کوبلر نماﯾندۀ وﯾژۀ دبير کل در عراق و اھانت به شعور دﯾگران آب رفته را به جوی
برگرداند و از بی آبروﯾی و افشا شدن عملکردھای درون تشکيالتی و بيرونيش بوﯾژه در رابطه با عراق و از
فشارھای بين المللی برای رھا کردن اسيران و اجازۀ دﯾدار خانواده ھا با فرزندانشان بکاھد و اال اگر واقعا
منظور نامه نوشتن به دبير کل متحد می باشد کسی خطاب به دبير ملل متحد مانند ﯾک مسئول باالتر از آن!!
اعتراض نمی کند چرا نماﯾنده ات در فالن کشور با فالن کس مالقات کرده؟! نکند رھبران سازمان مجاھدﯾن
فکر کرده اند دبير کل سازمان ملل نيز سوژۀ نشستھای دﯾگ آنھا شده است؟!! و کسی نمی آﯾد در نامه به

سازمان ملل صحبت از مبارزه و کشته دادن وو ...خودش بکند که ربطی به مسائل و وظائف سازمان ملل
ندارد .اﯾنھا فقط دم خروسی ھستند که از زﯾر دامن مرﯾم رجوی و مژگان پارساﯾی در نگارش اﯾن نامه به
دستور و توشيح مسعود رجوی بيرون زده است!!...
بيانيﮥ سازمان مجاھدﯾن عليه من و عليه نماﯾندۀ دبير کل ملل متحد در عراق تحت پوش نامﮥ دخترم به دبير
کل ملل متحد با توسل به دروغ بافی آشکار و تھمت و افترا و ناسزا و توھين به شخص من و نماﯾندۀ دبير کل
در عراق و اھانت به شعور دﯾگران از ﯾکسو به خوبی برای جامعﮥ بين المللی بوﯾژه سازمان ملل متحد و
کميسارﯾا و صليب دور شدن رھبران اﯾن سازمان از اصول اوليﮥ انسانی و حقوق بشری و عرف و اخالق
اجتماعی مردم اﯾران و جھان و دگردﯾسی آن از ﯾک سازمان سياسی به ﯾک سکت و فرقه و از سوی دﯾگر
سوزش و خشم و نگرانی رھبری تحميلی مادام العمر سازمان از دﯾدارھا و گفتگوھای آقای کوبلر نماﯾندۀ
وﯾژۀ دبير کل ملل متحد در عراق با اعضای جدا شدۀ سازمان از جمله اﯾنجانب را نشان می دھد و اال
ھيچکس نامه به اسم کسی را که  ١٧سال قادر به ھيچگونه تماس و ارتباط با دنيای بيرون نبوده و نيست
قبول نمی کند .اگر اﯾن رھبران راست می گوﯾند به دخترم دستور بدھند که با من و ﯾا خواھرش که در اﯾران
است دﯾدار کرده و ﯾا حد اقل با شماره تلفن من و خواھرش که توسط کميسارﯾای عالی را ھم دارد تماس
بگيرد.

تغيير نام فاميلی روش رذيالنۀ ضد مردمی
برای قطع کامل پيوند خانوادگی
در عنوان اﯾن به اصطالح نامه که روز سه شنبه  ٢آبان  ٩١در ساﯾتھای اﯾران افشاگر و ھمبستگی وابسته به
سازمان مجاھدﯾن خلق منتشر شده نام خانوادگی دخترم زﯾنب از نام خانوادگی پدری ﯾعنی حسين نژاد به
نام خانوادگی مادری ﯾعنی کرﯾم زاده تغيير داده شده که اقدامی غير قانونی و به غاﯾت غير اخالقی و بر
خالف عرف اجتماعی و سنتی مردم اﯾران و جھان می باشد چرا که اﯾن سنت و عرف اجتماعی به معنی پدر
ساالری ﯾا مردساالری و نگرش ارتجاعی و استثماری به زن نيست بلکه از آنجا که در انتساب ھيچکسی به
مادرش ھيچگونه شک و شبھه ای امکان پذﯾر نيست لذا برای تحکيم پيوندھا و رشته ھای خانواده ،فرد با نام
خانوادگی پدر ﯾا در بسياری جوامع دﯾگر به نام پدرش شناخته می شود ولی در رابطه با زن و شوھر طبق
سنت و عرف اجتماعی اﯾران و بسياری کشورھا و ملتھای دﯾگر از جمله جوامع عربی و اسالمی زن و شوھر
ھر کدام ھوﯾت و نام و نام خانوادگی و ﯾا عشيرتی مستقل خودشان را دارند و زن نام خانوادگی شوھر را
نمی گيرد در حاليکه در جوامع غربی زن بعد از ازدواج نام خانوادگی شوھر را می گيرد و برای ھمين ھم
مسعود رجوی از وقتی به دامان مرجع تقليد و ارباب جدﯾدش اروپا و غرب خزﯾد شھيد اشرف ربيعی را حتی
بعد از شھادتش و ازدواج دوباره و سه بارۀ مسعود رجوی به اشرف رجوی تغيير فاميل داد و بعد از ازدواج
ننگين ضد اخالقی و عرف شکنانه اش با مرﯾم قجر عضدانلو به دنبال طالق قراردادی! او از ھمسر نخستش
نيز نام خانوادگی ھمسر جدﯾدش را بر خالف عرف و سنت مردم اﯾران مبنی بر استقالل خانوادگی دو
ھمسر ،به رجوی تغيير داد .از اﯾن رو اﯾن شيوه ضدﯾت با عرف و اخالقيات مردم ﯾعنی ھمان خلق قھرمانی که
اﯾنقدر سازمان مجاھدﯾن سنگ آنان را به سينه می زند از جمله ضدﯾت با پيوندھا و عواطف خانوادگی البته
برای افراد و اعضای سازمان و نه خود رھبری ﯾعنی مسعود و مرﯾم ﯾک شيوه و خط مشی سی ساله در اﯾن
سازمان می باشد که سخن در اﯾن مورد بسيار است و اﯾنجا مجال شرح آن نيست از جمله به عنوان نمونه

اشاره کنم که عالوه بر نامھای مستعاری که در سازمان برای ناشناس ماندن افراد حتی برای خانواده ھای
آنھا روﯾشان گذاشته می شود در مواردی شاھد بودم که از بدو ورود برخی افراد به سازمان و اشرف رسما
نام و نام فاميلی فرد را کامال تغيير داده اند تا توسط خانواده شان که در خارج ھستند برای بيرون بردن او از
سازمان تالشی صورت نگيرد به عنوان مثال نام و نام فاميلی ﯾک از دوستان مرا که در داخل سازمان ساليان
متمادی با ھم کار می کردﯾم و ھنوز در سازمان و در کمپ ليبرتی در بغداد می باشد  ٢٥سال است که به
»بھمن نادرشاھی« تغيير داده اند و ھيچکس در سازمان حتی مسئولينش به جز بخش پرسنلی نام واقعی
او را که »ﯾوسف خرمی« است نمی داند و خانواده اش که در آمرﯾکا ھستند ھر چقدر به دفاتر و کادرھای
سازمان در آنجا مراجعه کرده و سراغ فرزندشان را با نام واقعی اش گرفته اند آنھا اظھار بی اطالعی کرده اند
و مثل بسياری از پدران و مادران اسرای کمپھای مجاھدﯾن گمان می کنند فرزندشان کشته و ﯾا مفقود االثر
شده است.

انتقال اجباری ولی خلع سالح داوطلبانه!!
در آغاز اﯾن به اصطالح نامه که سراسر با واژه ھا و تعابير و فرھنگ خاص مجاھدﯾن نوشته شده و به ھيچوجه
نه در شکل و نه در مضمون نمی تواند مخاطبش باالترﯾن مقام بين المللی باشد بلکه ادعانامﮥ شخص رجوی
عليه سازمان ملل است ادعا شده که انتقال از اشرف به ليبرتی به صورت اجباری و غير داوطلبانه بوده در
حاليکه نماﯾندۀ دبير کل ملل متحد در عراق بارھا اعالم کرده که انتقال نه اجباری بلکه کامال داوطلبانه و بعد از
گفتگوھا و مذاکرات و توافق با نماﯾندگان و مسئوالن سازمان مجاھدﯾن صورت گرفته است.
ولی جالب است که رھبری سازمان در رابطه با خلع سالحش توسط نيروھای آمرﯾکاﯾی به علت آنکه سمبﮥ
آمرﯾکا را پرزور می بيند ھيچوقت نمی گوﯾد ما را به اجبار و زور خلع سالح کردند بلکه می گوﯾد »جمع آوری
داوطلبانﮥ سالحھاﯾمان«!!

آزاد و با انتخاب خود
يا اسير و گروگان فکری تشکيالتی؟!
در اﯾن نامﮥ ساختگی ،رھبری مجاھدﯾن به آنچه من در نامه ام به آقای کوبلر نماﯾندۀ وﯾژۀ دبير کل ملل متحد
در عراق مبنی بر اسير و گروگان بودن دخترم در نزد رھبران سازمان نوشته بودم اشاره کرده و آنرا »اتھامات
دروغين وزارت بدنام اطالعات رژيم ديكتاتوري حاكم بر ايران كه به صورت مستمر به مجاھدين نسبت داده
شده و در مورد ساكنان اشرف منتشر ميشود و اين بار نيز اين اتھام را به من نسبت ميدھد و ھدف آنھا جز
زمينه سازي براي كشتار ساكنان ،چيز ديگري نيست« توصيف کرده که به تعبير وی »توسط ساﯾتھای وزارت
اطالعات منتشر شده است« .در اﯾن مورد باﯾد بگوﯾم که اسارت و گروگان بودن افراد در دست رھبری سازمان
مجاھدﯾن برای اولين بار توسط خانواده ھای آنھا اعالم شده و شادروان ھادی شمس حائری از بيست سال
پيش به اﯾن موضوع بوﯾژه اسير و گروگان بودن فرزندانش در دست رھبری سازمان بارھا در کتابھا و نوشته
ھاﯾش پرداخته است و استفاده ﯾا انتشار ﯾک اﯾده و نظر ﯾا تحليل و نوشته ﯾا نامه ای توسط طرفھا و رسانه
ھا و ساﯾتھای مختلف ھر کسی باشد دليل بر اﯾن نمی شود که اﯾن نطر و اﯾده و تحليل متعلق به آن طرف

ناشر می باشد و بس ،و در اﯾن رابطه در تمامی نوشته ھا و اظھارات خانواده ھا و جدا شدگان از سازمان
رھبری سازمان متھم و مقصر می باشد و نه افراد اسير و گروگان.
طبق اصول و قوانين حاکم بر فرقه و مناسبات فرقه ای فرد از خودش اختيار و اراده و آزادی در اندﯾشه و عمل
ندارد بلکه با تغيير تصميم و نظر رھبرﯾش تصميم و نظر او ھم بالفاصله و بدون ھيچگونه تفکری تغيير می ﯾابد
بوﯾژه وقتی فرد مانند داخل تشکيالت مجاھدﯾن در عراق به طور کامل از دنيای بيرون و جامعﮥ عادی قطع
باشد از اﯾن رو حتی اگر به طور فيزﯾکی در سلول و در بند و زنجير نباشد از لحاظ فکری و و ذھنی و روحی و
عاطفی در بند و زنجير و تحت اجبار و اعمال زور با تلقين و تحميل خط و خطوط سازمانی و ضوابط و لگارﯾتم
تشکيالتی قرار دارد و اﯾن فرد اسير و گروگان فکری و ذھنی و روحی و عاطفی است برای اﯾنکه از دنيای
بيرون قطع می باشد و فکر و گوشش را تنھا ﯾک طرف و ﯾک رھبری و فرقه تصاحب کرده و ھيچ سخنی را غير
از سخن آنھا نمی شنود و نمی خواند چنانکه ھيچکس اعترافات ﯾک زندانی در تلوﯾزﯾون و رسانﮥ رژﯾم
زندانبانش را نمی پذﯾرد و اﯾن اعترافات ارزش حقوقی و قانونی ندارند و ھمه می گوﯾند باﯾد اول آزاد شود تا
بتواند حرفھای ھمه را بشنود و بتواند آزادانه حرف بزند تا بتوان به آن اعتراف و سخن فرد مذکور ناميد.

صفحه گذاری تکراری »کشتار ساکنان« حربه ای عليه
ھر صدای مخالف سياستھا و عملکردھای رھبری سازمان
اما اﯾنکه گفته شده ھدف از اﯾن اتھام زمينه سازی برای کشتار ساکنان می باشد ترم و عبارتی است که در
تمام اطالعيه ھا و بيانيه ھای سازمان و نامه ھا و بيانيه ھای ساختگی توسط رھبری و مسئولين سازمان از
زبان و ﯾا به نام البيھاﯾش در عراق و اروپا و آمرﯾکا طی  ١٠سال اخير بعد از جنگ عراق و سقوط رژﯾم صدام
حسين در پاسخ به ھر موضع مخالف با اھداف و مقاصد و خطوط و سياستھای آنارشيستی و سرکوبگرانه و
فرقه ای رھبری سازمان و دخالتھای آشکارش در امور عراق و حتی در پاسخ به ھر انتقاد ساده ای از رھبری
سازمان به کار رفته و می رود بطورﯾکه اﯾن ترم به صورت مضحکی حتی در گفتگوھای دولت عراق و سازمان
ملل با مسئوالن سازمان برای حل مسالمت آميز مسألﮥ اشرف و ليبرتی و بعد از حل آن نيز که ھيچ زمينه
ای و شراﯾطی برای اعمال خشونت عليه ساکنان اشرف و ليبرتی در کار نبوده پيوسته تکرار شده و می شود
ﯾعنی ھمين که کسی اشکالی ازشان می گيرد ﯾا راه کاری برخالف طرح و خواست رھبری مجاھدﯾن برای
حل مسأله می دھد حتی اگر از مقامات سازمان ملل باشد به او می گوﯾند تو با اﯾن حرفت برای کشتار ما
زمينه سازی می کنی!! بطورﯾکه در عراق دست به پرونده سازی از طرﯾق البيھاﯾشان در پارلمان اروپا عليه
چند خبرنگار و نوﯾسنده ﯾا رئيس ﯾک حزب سياسی که اظھار نظری در رابطه با اشرف کرده بودند زدند مبنی
بر اﯾنکه حرفھای شما منجر به اﯾن می شود که بياﯾند ما را بکشند!! و اﯾن ﯾعنی رھبری اﯾن سازمان ھميشه
با جان و خون افرادش به عنوان برگ معامله و گفتگو بازی می کند و عمدا کاری می کند که چند نفر از
افرادش کشته شوند تا خون آنھا برگ بازﯾش در مذاکرات و بحثھای بعدی اش و چماقش برای ساکت کردن
دﯾگران گردد!! .خود مسعود رجوی وقتی انتقال به کمپ ليبرتی را پذﯾرفت طی پيامی در اشرف به ما گفت:
»ليبرتی امن ترﯾن جا می باشد و بر خالف اشرف که محلی دور افتاده و دور از چشم رسانه ھا و جامعﮥ بين
المللی است ليبرتی نزدﯾک فرودگاه و زﯾر نگاھھا و مانيتور سفارت آمرﯾکا و مقر نماﯾندگی سازمان ملل و
سفارتخانه ھا می باشد لذا دست دولت عراق برای انجام ھر گونه حمله و کشتار عليه شما بسته است«.
لذا به اعتراف خود سازمان مجاھدﯾن امکان و احتمال ھر گونه حملﮥ خشونت بار دولتی بر ليبرتی منتفی

است و ھيچ قصدی و خواستی چه از جانب دولت عراق و چه از جانب سازمان ملل جز انتقال ساکنان به
خارج و کشور ثالث وجود ندارد که در اﯾن صورت نيز ھمه از جمله خود رھبری سازمان می دانند که جز
فروپاشی تشکيالت و جدا شدن اکثرﯾت افراد و اعضا چيزی در انتظار سازمان نيست.

اتھام »مزدور و عامل اطالعات بودن و اپورتونيسم« حتی بر مخالفان
و منتقدان در داخل تشکيالت
گذشته از اﯾنھا اتھام مزدوری و عامل اطالعات بودن نيز که در اﯾن بيانيه عليه من مطرح شده اتھام تازه ای
نيست اوال سازمان مجاھدﯾن اﯾن اتھام و برچسب را عليه ھر کس که از اﯾن سازمان و ﯾا حتی از شورای
ملی مقاومت جدا شده و با عليه ھر فرد بيرونی مخالف که عليه رھبری اﯾن سازمان فعاليتی کرده ﯾا اظھار
نظری نموده ﯾا مطلبی نوشته ﯾا گفته است تبليغ و تروﯾج کرده است و اﯾن را ھمه می دانند و گوشھا به آن
عادت کرده است ،ثانيا اصال رھبری سازمان و مشخصا خود مسعود رجوی و نوچه ھا و مليجکھاﯾشان ما
مخالفان و منتقدان درونی خط و خطوط و سياستھای داخلی و تشکيالتی و بيرونی سازمان را حتی وقتی
داخل تشکيالت و اشرف بودﯾم و ھيچگونه ارتباطی با دنيای بيرون جز از طرﯾق تلوﯾزﯾون و ساﯾت خود
مجاھدﯾن و حتی با افراد خانوادۀ خودمان نداشتيم طی نشستھای متعددی موسوم به بحث طعمه و
اپورتونيسم در شراﯾط ضربه ،مزدور و طعمﮥ وزارت اطالعات و بدتر از آن توصيف می کردند حتی بعد از
نشستھای محاکمات  ٣٠٠٠نفره در تابستان سال  ٨٠در قرارگاه باقر زاده در عراق معروف به نشستھای
»طعمه« )متھم کردن افرادی در داخل تشکيالت به طعمﮥ وزارت اطالعات!!( در حضور مسعود و مرﯾم رجوی
که ﯾکی از متھمين آن من بودم )به علت اﯾنکه عليه نشستھای فحش و فحاشی موسوم به دﯾگ اعالميه به
تابلوی اعالنات زده بودم و ھمچنين موقع آوردن من به پای تماس تلفنی با دختر کوچکم در اﯾران برای آوردنش
به عراق با پيغام دادن به زبان ترکی به خواھرم مانع کشاندن او به داخل تشکيالت مجاھدﯾن شده بودم و به
اﯾن علت ھمانجا حکم اعدام برای من صادر شد که بعدا مسعود رجوی به اصطالح به ما عفو داد!!( ،مھدی
ابرﯾشمچی به من در نشست موسوم به »دﯾگ« )شکنجه( در قرارگاه پارسيان در ھمان موقع فحش مادر )آن
ھم مادر دو مجاھد شھيد( داد و خود رجوی می گفت اﯾنھا با مخالفتھاﯾشان در داخل تشکيالت ما کارت رژﯾم
را بازی می کنند و شعبﮥ وزارت اطالعات را با محفل و صحبت با ھمدﯾگر در داخل تشکيالت باز کرده اند!!!
بنابراﯾن مزدور اطالعات گفتن به ما االن که نيست سالھا است در داخل تشکيالت ھم اﯾن مارک را به ما
مخالفان و منتقدان درون تشکيالتی می زدند .اول مسعود رجوی به مخالفين و منتقدﯾن می گفت
اپورتونيستھای راست صادق!! و حرفھا و انتقادات مسالمت آميز و دلسوزانﮥ آنھا را عارضﮥ اپورتونيسم راست
صادقانه!! می ناميد بعد که اصال به ما گفت »مزدوران بی مزد و مجانی که کارت اطالعات رژﯾم را در داخل
تشکيالت با محفل زدن و لغز خوانی )ﯾعنی مخالفتھا و انتقادات( بازی می کنند«!!! ...و کار به جاﯾی رسيد
که با اعالم ﯾک بسيج عليه به اصطالح »عارضﮥ اپورتونيستی ناشی از ضربه« )با رمز سری آپو در مکالمات
تلفنی( گفتند ھمﮥ افراد از پاﯾين ترﯾن تا باالترﯾن رده ھا باﯾد روزانه فاکتھای اپورتونيستی!! خودشان را
دستگير کنند و بنوﯾسند و در نشست روزانﮥ تفتيش عقاﯾد موسوم به »عمليات جاری«! بخوانند تا مورد
توھين و دشنام و آزار روانی توسط نوچه ھای رجوی قرار بگيرند.

اسم »کميتۀ سرکوب اشرف« در مذاکرات
با نمايندگان مجاھدين می شود »طرف عراقی«!!
در اﯾن بيانيه گفته شده که من خودم را »تسليم کميتﮥ سرکوب اشرف« در ليبرتی!! کرده ام در حاليکه من
عليرغم دستور تشکيالتی مبنی بر ممنوعيت صحبت و تماس سرخود با ھيأتھای ﯾونامی که از کمپ ليبرتی
بازدﯾد می کنند از ھيأت مانيتورﯾنگ حقوق بشر ﯾونامی که مشغول بازدﯾد از ليبرتی بود درخواست صحبت
خصوصی و انفرادی کردم و ضمن گفتن وضعيت فشار و خفقان و سرکوب و بی خبری و قطع ارتباط فرد با
بيرون در تشکيالت مجاھدﯾن از جمله در کمپ مذکور از آنھا خواستم که مرا با ماشين خودشان بيرون ببرند و
از آنجا که در عراق سازمان ملل برخالف زمان نيروھای آمرﯾکاﯾی محلی برای نگھداری جداشدگان ندارد مرا
تحوﯾل مسئوالن عراقی دادند و ھر کس با الفبای قوانين بين المللی آشنا باشد اﯾن را می داند که سازمان
ملل در ﯾک کشوری کسی را تحوﯾل مثال سفارت آمرﯾکا! نمی دھد بلکه طبق قوانين آن کشور و دولت آن
کشور رفتار می کند و نھاد دولت عراق ھم در برخورد با مسألﮥ اشرف و مجاھدﯾن کميتﮥ مخصوص اﯾن کار در
نخست وزﯾری عراق می باشد که نماﯾندگان رسمی خود سازمان مجاھدﯾن ھم ھميشه با ھمين »کميتﮥ
سرکوب« مذاکره و گفتگو می کنند!!

وحشت و سوزش از افشاگريھايم در مورد منبع مالی سازمان
و جعل بيانيه ھا و گروه سازی به نام مردم عراق
در اﯾن بيانيه آمده است که» :بطور روزانه عليه مجاھدين و ساكنان اشرف به دروغگويي مشغول است و
تعداد زيادي از تلويزيونھاي رسمي رژيم و سايتھاي وابسته به وزارت بدنام اطالعات رژيم ايران روزانه بهنقل از
وي عليه ساكنان اشرف مطلب منتشر ميكنند« ﯾعنی حضرات رھبران سازمان که امروز ھيچ مبارزه ای عليه
رژﯾم ندارند تا حرف زدن در مورد وضعيت داخلشان اطالعات دادن به دشمن شمرده شود انتظار دارند فرد جدا
شده واقعيتھاﯾی را که دﯾده و شنيده و لمس کرده نگوﯾد و ننوﯾسد ﯾعنی وقتی موضوع عليه خودشان می
شود می گوﯾند سکوت خيلی خوب است برو دنبال زندگی کاری با سياست نداشته باش!! ما اگر اھل آن
بودﯾم که حقيقت را نگوﯾيم و افشا نکنيم از آغاز وارد ھيچ نوع مبارزه و کار سياسی نمی شدﯾم .در اﯾن
عبارتھا نيز مثل ھمﮥ بيانيه ھای رھبری سازمان ترم «ساکنان اشرف« باز ھم به عنوان اسم مستعار و سپر
بال برای رھبران و مسئوالن سازمان به کار برده می شود و به طرز فرﯾبکارانه و در راستای ترفند ھميشﮥ اﯾن
رھبران و به صورت کامال غير منطقی و ناجوانمردانه نقل قول را به گردن گوﯾنده می اندازند و او را ھمکار و
ھمفکر نقل قول کننده می شمارند!!!
اما مھمترﯾن موضوعاتی که اﯾنجانب به دنبال خروجم از صفوف سازمان مجاھدﯾن و به عنوان عضو قدﯾمی
ستاد روابط خارجی در عراق و مترجم ارشد زبان عربی در اﯾن ستاد که بخشی از دفتر مسعود رجوی می
باشد برای اطالع ھمﮥ اﯾرانيان بوﯾژه ھواداران سازمان که منبع مالی ھزﯾنه ھای سنگين سازمان ھميشه ﯾا
سؤال خودشان بوده و ﯾا مورد سؤال قرار می گيرند و در اﯾن ميان منابعی غير واقعی توسط رژﯾم ﯾا عوامل و
عناصر آن اشاعه می شود دست به افشای آنھا زدم و اﯾن قدر رھبری مجاھدﯾن را به خشم آورده که با سوء
استفاده از وجود دخترم در تشکيالت سازمان بعد از شش ماه سکوت و شوک و گيجی از اﯾن افشاگرﯾھا

چنين بيانيه ای را آنھم به اﯾن صورت بزدالنه و ناجوانمردانه و بدون شھامت و شجاعت صدور بيانيه به اسم
خودشان به اسم دختر من و با پنھان شدن پشت چھرۀ معصومش صادر کنند ﯾکی افشای ھمکارﯾھاﯾشان با
رژﯾم صدام حسين بوﯾژه افشای اصلی ترﯾن منبع مالی سازمان ﯾعنی دالرھای حاصل از فروش نفت عراق در
زمان صدام حسين با سھميﮥ تصوﯾب شده برای سازمان توسط خود صدام )روزانه  ١٠٠ھزار بشکه ﯾعنی سه
ميليون بشکه در ماه به ارزش ماھانه  ٩٠ميليون دالر به قيمت نفت در آن موقع به عالوۀ اضافه توليدھای چند
ميليون بشکه ای عراق خارج از ﯾادداشت تفاھم بين المللی نفت در مقابل غذا( و دﯾگری دخالتھای بسيار
مزورانه و عوامفرﯾبانه شان در امور و اوضاع عراق بعد از جنگ آمرﯾکا و سقوط صدام با صدور بيانيه ھا و نامه
ھا و حتی مصاحبه ھای سراپا ساختگی و دروغين به نام عراقيان و به نام گروھھای به ظاھر عراقی دست
ساز رھبران و مسئوالن سازمان )ھمانند ھمين نامه نگاری به نام دخترم( با اعداد و ارقام ساختگی و تقلبی
ميليونی و با صرف پولھای ھنگفت برای گرفتن مزدور عراقی در اﯾن رابطه برای پيش بردن اھدافشان و در
رأس آنھا باقی ماندن در خاک عراق و به کشتن دادن ھرچه بيشتر بھترﯾن جوانان و فرزندان اﯾران عمال در
خدمت به رژﯾم آخوندی و نيز خوش خدمتی ھا و ھمکارﯾھا و جاسوسيھای خائنانه و ننگينشان در اﯾن راستا با
نيروھای اشغالگر آمرﯾکاﯾی عليه مقاومت قھرمانانﮥ مردم عراق در برابر اشغالگران می باشد) .برای اطالع از
جزئيات اﯾن افشاگرﯾھا به بيانيﮥ اعالم جداﯾی اﯾنجانب از سازمان مجاھدﯾن خلق و مقاالت و مصاحبه ھای
متعدد دﯾگرم به فارسی و عربی که در ساﯾتھای مختلف فارسی زبان از جمله ساﯾتھای جدا شدگان و
ساﯾتھای عربی منتشر شده اند مراجعه کنيد(.

موضوع رشوه دھی رھبران سازمان به برخی
مصاحبه کنندگان کميساريا را خودم به آقای کوبلر گفتم

در اﯾن به اصطالح نامﮥ دخترم به دبير کل ملل متحد و در حقيقت بيانيﮥ مجاھدﯾن عليه من و نماﯾندۀ سازمان
ملل در عراق رھبران مجاھدﯾن به صورت خيلی ناشيانه خودشان تالشھاﯾشان برای خرﯾد برخی افراد و
کارمندان سازمان ملل را لو داده اند آنجا که می نوﯾسند» :دروغگوييھاي وي تا آنجا پيش رفته است كه
وزارت اطالعات رژيم در مطبوعات ايران و سايتھاي وابسته مدعي شد كه مجاھدين به كارمندان كميساريا
رشوه ميدھند تا كساني كه خواھان ترك مجاھدين ھستند را شناسايي كنند ولي به جامعه بينالمللي
بگويند كه آنھا ميخواھند نزد مجاھدين باقي بمانند .اين خبر توسط خبرگزاري رسمي سپاه پاسداران و ساير
خبرگزاريھاي دولتي رژيم در روز ٢٧خرداد ١٧) ٩١ژوئن  (٢٠١٢به صورت گسترده مخابره شد .تلويزيون دولتي
شبکه خبر رژيم نيز در ھمان تاريخ با اشاره به اين فرد گفت“ :اين عضو جدا شده گفت سرکردگان منافقين به
اعضاي کميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناھندگان رشوه ميدھند تا ھنگام مصاحبه با اعضاي اين
گروھک براي ثبت درخواست پناھندگي خواسته اونھا رو براي جدايي از اين فرقه و بازگشت به ايران در نظر
نگيرند« .اوال چگونه می شود »دروغگوﯾی من تا آنجا پيش رود که وزارت اطالعات ادعا کند که «...مثل جملﮥ
»من آنم که رستم بود پھلوان«!! ثانيا بله که اﯾن را من به نقل از افراد سازمان که از محل کمپ ليبرتی از
طرﯾق مصاحبه با کميسارﯾا بيرون آمده و از سازمان جدا شده بودند گفته و بارھا نوشته ام و ناقلين قول ھر
کسی و ھر طرفی باشند ربطی به من ندارند ،و مشخصا اﯾن را ،ھم در دﯾدارم با آقای کوبلر به او گفتم و ھم
در نامه ام به او نوشتم که افرادی که از مصاحبه می خواھند بيرون بروند در صورتيکه دست به اصرار و

مقاومت و حتی در مواقعی سر و صدا و اعتراض نزنند آنھا را نمی گذارند بيرون بروند و به کمپ ليبرتی بر می
گردانند در حاليکه ﯾکی از اھداف مصاحبه ھم اﯾن است که از خواست واقعی افراد مطلع شوند و اﯾن جز
نشان دھندۀ تالشھا از طرف رھبران سازمان و کمپ برای خرﯾد برخی کارمندان کميسارﯾا نيست که خود
آقای کوبلر قول داد در اﯾن مورد تحقيق کند تا از اﯾنگونه موارد جلوگيری شود و تأکيد کرد که ھر کس بخواھد
می تواند از اﯾن مصاحبﮥ تکی جدا شود و بيرون بياﯾد.

خشم و سوزش دستگاه رجوی از مالقات من با کوبلر
در اﯾن بيانيه در خشم و سوزش از مالقات اﯾنجانب با آقای کوبلر نماﯾندۀ دبير کل ملل متحد و با تحکم به
نماﯾندۀ دبير کل در عراق به طور مضحکی آمده است» :مالقات كوبلر با اين فرد توھين به من و ھمه ساكنان
اشرف و ليبرتي است .بھتر است آقای كوبلر در رابطه با ما به طرف حسابھاي پوچ و آبروباخته از جمله اين
فرد و يا سفير رژيم در بغداد چنگ نزند ،زيرا جز بيآبرويي بينالمللي چيزي نصيب سازمان ملل و كميساريا
نميكند«!! حاال بفرما پيدا کن پرتقال فروش را!! مالقات ﯾک مقام سازمان ملل با ھر کس باشد چگونه توھين
به کسی دﯾگر حتی دشمنش می شود؟! اگر اﯾنطور باشد پس بفرما کار و وظيفﮥ سازمان ملل چيست؟! اگر
ھر نماﯾنده ای که سازمان ملل در جھان امروز برای حل و فصل مسائل و بحرانھای امروز در برخی کشورھا
تعيين می کند تنھا با ﯾک طرف گفتگو کند و ھر طرفی گفتگوی نماﯾندۀ ملل متحد با طرف دﯾگر را توھين به
خودش تلقی کند دﯾگر چرا می گوﯾند سازمان ملل؟ بگوﯾند )اﯾنجا( کمسيون خارجﮥ شورا ﯾا بخش روابط
خارجی مجاھدﯾن!!! زھی خودخواھی و خود محوری که رجوی دارد؟! در حاليکه آقای کوبلر بارھا به دﯾدار
مرﯾم رجوی رفته و بارھا با مسئوالن مجاھدﯾن دﯾدار کرده ھر گز نه رژﯾم آخوندی و نه دولت عراق و نه
جداشدگان نگفته اند اﯾن دﯾدارھا توھين به ما می باشد! ...بعد ھم می گوﯾد که اﯾن دﯾدار آبروی سازمان
ملل و کميسارﯾا را درجھان می برد!! ﯾعنی انگار ھمﮥ جھان مقلد حضرت آﯾة ﷲ العظمی مسعود رجوی و
عاشق چشم و ابروی جراحی شدۀ مرﯾم خانم رجوی ھستند!!

سوء استفاده از نام و خون شھيدان و پيوندھای خانوادگی آنان
من اﯾنجا اعالم می کنم که برداران و ھمسر شھيدم که تصاوﯾرشان در اﯾن بيانيﮥ رجوی چاپ شده است ھيچ
ربطی به شخص رجوﯾھا و رھبران امروز سازمان مجاھدﯾن ندارند ،آنھا و ھمﮥ شھدای سازمان به خاطر آرمان
واالی بنيانگذاران و برای تحقق بخشيدن به آن آرمان ﯾعنی نفی ستم و استثمار و استعمار و امپرﯾاليسم و
تحقق آزادی و دموکراسی و حاکميت مردمی که رھبری تحميلی کنونی سازمان دقيقا و عمال در خدمت به
بقای رژﯾم خونخوار حاکم بر اﯾران به آن آرمان و تمامی اميد و اعتماد مردممان به سازمان خيانت کرده به
شھادت رسيده اند ولی برخالف ادعای پوچ رجوی نمی گوﯾيم آنھا حتما باﯾد شھيد می شدند تا »بيمه
نامﮥ«!! حاکميت رجوی بر سازمان باشند بلکه اﯾن شھيدان آن ھم با اﯾن تعداد تکان دھنده و به تعبير خودش
»کھکشان شھيدان« که با وقاحت تمام به آن افتخار می کند و آرزوی بيشتر شدنش را دارد!! در ﯾک عمليات
به غاﯾت ناشيانه از لحاظ نظامی و سياسی و ژئوپليتيک ،قربانی سياستھا و خط مشی به غاﯾت خودپرستانه
و قدرت طلبانﮥ رجوی شدند که قصد داشت »فروغھای« دوم و سوم ھم در سالھای اخير به راه بيندازد و
ھزاران جوان اﯾرانی دﯾگر را ھم به کشتن بدھد که شراﯾط و فشارھای بين المللی مانع آن شد .رھبری

تحميلی مجاھدﯾن در سوء استفاده از پيوندھای خانوادگی زنده ھا کم آورده حاال از خون شھدا و قربانيان
خودش و پيوندھای خانوادگی آنان نيز به رذﯾالنه ترﯾن شکل در دفاع از خود و برای توجيه خيانتھاﯾش سوء
استفاده می کند.
از سران مجاھدﯾن می پرسم شما اگر نام خانوادگی دخترم را تغيير داده اﯾد تا بگوﯾيد من دﯾگر پدر او نيستم
پس چرا در نفی و تناقض آشکار حرف خودتان ،عکس برادران شھيدم را با نوشتن نام خانوادگی ما و با
توصيفشان به اﯾنکه آنھا عموھای دخترم ھستند در متن اﯾن بيانيه تان چاپ کرده اﯾد؟!! تا به موذﯾانه ترﯾن
صورت بتوانيد از پيوندھای خانوادگی شھدا سوء استفاده کنيد.

صحبت از »فيس بوک«! برای اولين بار در مجاھدين!!
رھبری مجاھدﯾن در بيانيه اش می نوﯾسد که در صفحﮥ فيس بوک حسين نژاد »عكس آخوند جنايتكار صانعي
و خميني دجال نيز ديده ميشود كه از جنايتكاران مردم ايران تعريف كرده است« .اوال ھمه می دانند که در
سازمان مجاھدﯾن به جز رھبری و مسئوالن اصلی انگشت شمار و باال و ﯾکی دو نھاد تخصصی وﯾژۀ
تماسھای خود سازمان که تک نفره کار آنھا نيز با انترنت ممنوع است و باﯾد حد اقل دو نفری کار کنند تا
ھمدﯾگر را کنترل نماﯾند ،کسی به انترنت و فيس بوک و موباﯾل دسترسی ندارد و افراد و اعضا و حتی
مسئوالن قدﯾم و جدﯾد اجرائی اصال نمی دانند انترنت و فيس بوک و حتی تلفن موباﯾل چيست؟!! .من و دﯾگر
جدا شدگان اخير از سازمان در اﯾن بيست سال تأسيس انترنت تازه در اﯾن چند ماھی که از سازمان بيرون
آمده اﯾم و به دنيای آزاد قدم گذاشته اﯾم با فيس بوک و انترنت و موباﯾل آشنا شده اﯾم! لذا ھمين صحبت از
فيس بوک در اﯾن بيانيه به خوبی نشان می دھد که اﯾن »نامﮥ« دختر من نيست و او آن را ننوشته است
بلکه اﯾن بيانيه ساخته و پرداختﮥ مسئوالن باالی سازمان از جمله عباس داوری و فرشته ﯾگانه با اطالع و به
اصطالح »اوکی« مژگان پارساﯾی و نھاﯾتا ھم مثل ھمﮥ نوشته ھای انتشاری سازمان با امضا و »اوکی«
شخص مسعود رجوی است.

رھبران مجاھدين :ھر گونه عکس در فيس بوک
به معنی طرفداری از صاحب عکس است!!!
ثانيا من تمام آرشيو صفحه ام در فيس بوک را گشتم عکس تنھای خمينی که در اﯾن بيانيه به عنوان اﯾنکه
در صفحﮥ فيس بوک من چاپ شده و زﯾرش مطلبی ناخوانا قرار دارد پيدا نکردم تنھا موردی که در دﯾوار فيس
بوک من ھست عکس خمينی با مسعود رجوی و موسی خيابانی نشسته در دو طرف خمينی می باشد!!
تازه مگر چاپ کردن عکس در ﯾک رسانه و حتی نقل قول از کسی به خودی خود نشان دھندۀ طرفداری از
صاحب عکس می باشد؟ مگر نشرﯾه و ساﯾتھا و تلوﯾزﯾون مجاھدﯾن بارھا و بارھا عکس خمينی را منتشر
نکرده و ﯾا نشان نداده اند؟ حضرات رھبران مجاھدﯾن اگر راست می گوﯾند نوشتﮥ زﯾر عکس خمينی را که می
گوﯾند در صفحﮥ فيس بوک من بوده کمی درشت می کردند تا ھمه و من ببينيم چه بوده و کجا من از خمينی
تعرﯾف کرده ام؟! گذشته از اﯾن باﯾد به اﯾن رھبران ورشکسته بگوﯾم بيچاره ھای مفلوک شما با اﯾن دروغ
آشکار و تصوﯾر ساختگی و اتھامی که به من می زنيد عمال بھترﯾن تمجيد و ستاﯾش را از خمينی دجال و
خون آشام می کنيد چنانکه عمال با مزدور وزارت اطالعات خواندن من و امثال من رژﯾم آخوندی را نه ضعيف

بلکه قدرتمندتر از ھميشه نشان می دھيد که خود رژﯾم خودش را تا اﯾن حد قدرتمند نمی داند!! ﯾعنی می
گوﯾيد افرادی که در سازمان مجاھدﯾن با سوابق بيست سال سی سال و در رده ھای باال بوده اند ﯾکشبه
می شوند طرفدار خمينی و مزدور وزارت اطالعات!!!.

 ٢٢عکس صانعی در سايت مجاھدين
با نقل قولھای تأييد آميز از او عليه ديکتاتوری و سرکوب
اما در رابطه با عکس و تمجيد من از صانعی ھمراه و ھميار منتظری که سالھا قبل از منتظری از ھمﮥ
سمتھاﯾش در رژﯾم کنار گذاشته شد باﯾد بگوﯾم که مجاھدﯾن که در اﯾن بيانيه شان به ناحق و بر خالف تأﯾيد و
تمجيدھای خودشان طی سالھای اخير از او  ،او را برای اولين بار »آخوند جناﯾتکار« توصيف کرده اند ،ھم در
ساﯾت و ھم در تلوﯾزﯾون خودشان )سيمای آزادی( در طی اﯾن ساليان بارھا و بارھا اظھارات و مصاحبه ھا و
تحليلھای او را عليه دﯾکتاتوری و سرکوب آزادﯾھا در اﯾران و فشارھا و محدودﯾتھا و ممنوعيتھای اعمال شده
بر او و حماﯾتھای او از خيزشھا و اعتراضات مردمی را منتشر کرده اند .برای نمونه می توانيد به لينگ زﯾر از
ساﯾت مجاھد )در  ٣صفحه(

http://www.mojahedin.org/pages/SearchList.aspx
مراجعه کنيد تا ببينيد که  ٢٢عکس از صانعی و از تخرﯾب منزل و دفتر کارش توسط عوامل رژﯾم و در برخی
عکسھا ھمراه منتظری با ﯾاد احترام آميز از او و نقل تأﯾيد آميز اظھاراتش عليه دﯾکتاتوری و سرکوب و با
اعتراض به »درخواستھای عوامل باند خامنئی مبنی بر خلع مرجعيت او« منتشر کرده اند.

سران مجاھدين بايد تعيين کنند
که ھر فردی در جھان کجا بايد باشد؟!!

بيانيه در خاتمه می گوﯾد» :حسيننژاد در آخرين ماموريت خود ،اخيرا توسط سفارت رژيم در بغداد ،ھمراه با
تعداد ديگري از عوامل و مزدوران رژيم به پشت در اشرف فرستاده شده است .مأموريت اين مزدوران وزارت
اطالعات شكنجه رواني مجاھدان اشرفي در سالھاي اخير بوده است تا به اسم خانواده مجاھدان اشرف خط
رژيم عليه مجاھدين را پيش ببرند و زمينهسازي براي سركوب و كشتار مجاھدين را مھيا كنند«.
اﯾن ﯾعنی در منطق سران مجاھدﯾن ھيچ بنی بشری خارج از چھار دﯾوار کمپھا و مقرھای آنھا دارای اختيار و
آزادی نيست و ھمه زﯾر فرمان اطالعات رژﯾم ھستند و کسی که  ٢٠سال در داخل و آن سوی درب اشرف
بوده وقتی بيرون می رود دﯾگر حق ندارد بياﯾد باﯾستد پشت درب اشرف و اال ما عکس او را بر می دارﯾم و در
ساﯾتھاﯾمان می زنيم!!!
اوال که حضرات غاﯾب و دور از چشم خالﯾق و حتی افراد خودتان! امروز دﯾگر اشرفی در کار نيست بلکه ﯾک
قطعه زمين عراق می باشد که صاحبانش آن را پس گرفته اند و به نوشتﮥ رسانه ھای عراقی و به گفتﮥ
مسنوالن دولت عراق شده مرکز فرماندھی نيروھای عمليات دجله! ...ثانيا خانواده ھای ساکنان اسير و در
بند فرقﮥ شما که غالبا پدران و مادران بسيار سالخوردۀ افرادی ھستند که خودشان در اﯾن کمپھای اسارت
پير شده اند و غالبا چيزی از سياست نمی دانند تا چه رسد به اﯾنکه عضو وزارت اطالعات رژﯾم باشند وقتی

به عراق می آﯾند بيچاره ھا جاﯾی برای ماندن و انتظار دﯾدار فرزندانشان را کشيدن ندارند و با آنکه می دانند
دﯾگر فرزندانشان در اشرف نيستند می روند در بنگالھای اطراف اشرف ساکن می شوند و ما جداشدگان نيز
وظيفﮥ خود می دانيم که برای دلداری دادن و اميدوار کردن اﯾن پدران و مادران گاھی  ٢٠ﯾا  ٢۵و ﯾا  ٣٠سال
بی خبر از سرنوشت فرزندانشان و حتی زنانی که  ٢٠سال است در انتظار ھمسرانشان و بی خبر از آنھا
ھستند به دﯾدارشان بشتابيم تا وقتی دورمان را می گيرند و ھر کدام با عکسی در دست از ما می پرسند
که آﯾا فرزندانشان را در اشرف ﯾا ليبرتی دﯾده اﯾم؟ با گفتن اﯾنکه فرزندشان زنده و سالم است مرھمی بر
زخمھا و دردھاﯾشان بگذارﯾم .آخر کدام پدر ﯾا مادر ﯾا خواھر ﯾا برادر ﯾا ھمسر بعد از دوری از عزﯾزش و
جگرگوشه اش به مدت  ٢٠تا  ٣٠سال اﯾنھمه راه را با ھزار مشقت و پذﯾرش رﯾسک و خطر مرگ با انفجارات و
وضعيت به غاﯾت ناامنی که عراق دارد طی می کند و به عراق می آﯾد تا فرزند دلبند و ﯾا عزﯾزش را گير بياورد
و شکنجه اش کند ﯾا زمينﮥ کشتارشان را فراھم بياورد؟؟!! آخر چيزی بگوﯾيد که اپسيلونی عقل و شعور در آن
به کار رفته باشد!!
ھيچکس جز رھبری سازمان مجاھدﯾن موجب ھرز و تباه شدن عمر بھترﯾن نيروھای جامعه مان در طی اﯾن
ساليان و درد و شکنج آنان و خانواده ھاﯾشان نشده است.

در سازمان مجاھدﯾن خلق ﯾا ھمان فرقه رجوی عواطف و دﯾدارھای خانوادگی و زناشوﯾی
مخصوص آقا و خانم رجوی است .غير از آنان ھيچکسی حق حتی فکر کردن به پيوندھا و
عواطف خانوادگی و زناشوﯾی را ھم ندارد تا چه رسد به دﯾدار و ﯾا تماس تلفنی و ﯾا حتی
نامه نگاری .پسر و دختر آقا و خانم رجوی را که در طول اﯾنھمه سالھای کشته و زخمی
شدن انبوھی از مجاھدﯾن خلق خراشی ھم برنداشته اند چرا که در ھيچ عمليات و
درگيری و کارھای سنگين و پرخطر شرکتشان نداده اند وقتی ھم که پيش بابا و
مامانشان نيستند با آوردن مداومشان به تلوﯾزﯾون فرقه و گوﯾنده کردن آنھا و ارتباط دائم
تلفنی و کامپيوتری تصوﯾری نگذاشته اند حتی ذره ای احساس دلتنگی به اﯾن نازپرورده
ھای »جامعﮥ بی طبقﮥ« ادعائی رجوی و بابا و مامانشان دست بدھد!!...

