
 

 دخترجوانی بنام سمانه بزرگانفردرتشیکالت مریم رجوی درآلبانی خودکشی کرد

 

 

پدیده خودکشی درسازمان      

 پدیده خودکشی ومرگ درایدئولوژی توحیدی؟ وتشکیالت رهبری عقیدتی؟

 کنم باور کجا ،را از او مرگ ،در این ایام من»...

 نیست برگ یک صحبت از پژمردن

 فریدون مشیری«    نیست... مرگ ،هم قفس قناری در مرگ فرض کن

باید شاهد خودکشی باشیم و اسالم دمکراتیک وبردبار! چرا دریک سازمان مدعی موّحد وانقالبی  ،سوال اساسی ازآقای رجوی ومریم اینجاست! که

ت مجاهدین، به نسبت آمارخودکشی درایران تحت حاکمیّت رژیم جنایت کاروالیت ؟!. سوال این است که چرا باید آمارخودکشی دردرون تشکیال

 فقیه بیشتر باشد؟!.

 

سمانه بزرگان فر -۱  

به یکی فلوری کارمند وزارت کشورآلبانی رسید. آقای  بدستم ساله ایی ازسازمان مجاهدین درآلبانی۲۳خبرمرگ دختر  ۱۳۹۴درمرداد  

ساله عنوان کرد(  ۱۹آقای فلوری سن این دختررا «) ساله درمجاهدین خود کشی کرد.۱۹چند روزپیش یک دختر»ازجداشدگان گفته بود:  

اّما سازمان هیچ خبرواطالعیه ای درباره مرگ سمانه بزرگانفر درسازمان نداده است؟ حتّی درآلبانی هیچ مراسمی برای او برگذارنکردند 

اهدین هم برخالف نمونه های دیگرمبنی برمرگ بر اثر بیماری، خبری درج نشد، وازاین مرگ، بی سرو صدا گذشتند.ودرسایت مج  

سمانه بزرگان فر، دخترایرج بزرگانفراست که پس ازسرنگونی صدام به اشرف آمدند. ایرج دراشرف هرگزوارد مناسبات تشکیالتی)حرفه ایی(  

را ازچهره اش ایرج دیده ام؟. ن لین باراورا دردرموزه شهدا دراشرف دیدم تعّجب کردم که چرا تاکنون اورابرای اوّ  ۹۰سازمان نشد. من درسال 

با هم  ۱۷درسالن  ۶۳، درسال۶۳تا ۶۱ انفرادی هایفراست. برادرش غالم رضا بزرگان فردرگوهردشت بعد از سال که ازخانواده بزرگان ،شناختم

. ویژگی این خانواده فروتنی وتواضع وخاکی بودن آنها است. این درچهرهٔ تمامی  جان باخت۶۷تل عام سالبودیم.اودرق ازدوستان صمیمی همبند و

تشکیالت ایرج درموج می زند، ازجمله ایرج بزرگان فر. با ایرج درباره قتل عام وغالمرضا صحبت کردم آنجا فهمیدم که در اعضای این خانواده
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ت که تو را می بینم!. ازاعضای خانواده اوچندنفردرتشکیالت مجاهدین هستند ازجمله علی بزرگان فر اوهم گفت اّولین بار اس .نیستسازمان 

 وبرادر بزرگتراو. 

ایرج وارد تشکیالت سازمان نشد... ودرخارج از مناسبات تشکیالتی زندگی می کرد.  »به من گفت: او پس ازاینکه فرید فالحی ازسازمان جدا شد

  «الت نبود ومخالف ماندن درتشکیالت وخواستار جدایی ازسازمان بود.دخترش سمانه هم درتشکی

 

درکافه کنارمیدان زاگوزی درتیرانا که ازاعضای قدیمی سازمان است وازسازمان جدا شده، « ی-ظ »اطالعات جدیدی کسب کردم. ۹۶مرداد ۱۸در

 با هم صحبت کردیم.

 

درمیدان زاگوزیکافه کنار رمسای ) اداره مهاجرت وپناهجویان(   

توسط خانواده اش به سازمان آورده شد ) پس ازسرنگونی صدام( سمانه که سمانه بزرگانفر دخترنوجوانی بود »گفت: وقتی درباره سمانه پرسیدم، 

آنها دریک مجموعه اّما همان لباسهای ارتش را می پوشیدند ویک خواهری بنام مریم مسئول آنها بود.  ،نبودند سازمان وچند دختردیگر درتشکیالت

ُمرد. )من  :که گفتندمسئولین سازمان )آسایشگاه( جدا ازتشکیالت بودند. سمانه بیماری عصبی گرفته بود وحتی مادرش رامی زد!. سمانه را هم 

آدرس شب  «درنیم ساعتی پایگاه مفید خاک کردند. یخودکشی بوده و اورا درقبرستان »را به اودادم و...( واوگفت: ی که ازسمانه داشتماطالعات

وبا تاکسی به آنجا رفتم. آنروزعصرافراد تشکیالت سازمان درخیابان منتهی به قبرستان درحال ورزش  گرفتم« ی-ظ »از دوستم آقای قبرستان را 

تازمان مشخص آن که بخواهم  ،متوّجه کارمن شود! ودویدن بودند. وبدلیل حضور آنها نتوانستم عکس وفیلم خوبی بگیرم. زیرانمی خواستم سازمان

وازهمان  ، به قبرستان رفتم وعکس وفیلم ازقبرستان  گرفتم.وبه آلمان بیایم یک روزقبل ازاینکه ازآلبانی خارج باردّومهمه حقایق را افشا کنم!. 

کیالت شما خودکشی کند؟.هرکجا که باشید من دنبالتان چرا دخترجوانی مثل سمانه باید درتش »کنارسنگ مزارسمانه خطاب به رجوی ومریم گفتم:

متاسفأنه فیلم ها درارسال ازطریق وایبربه خواهرم درکاناداخوب  «حقایق را به مردم میگویم.، من همه می کنم وباید پاسخ این جنایات را بدهید

، چون برست من نرسید.دانلود نشده بود  



   

 ؟هیچ مراسمی برای او برگذارنکردند ،حتّی درآلبانی است و خبرواطالعیه ای درباره مرگ سمانه بزرگانفر ندادههیچ همچنانکه گفتم سازمان 

ومریم رجوی نیزدراین  نداشته است؟. یابرنامه ویدئوی خبری یا... ودرسایت مجاهدین هم برخالف نمونه های دیگرمبنی برمرگ بر اثر بیماری،

یک سیاه نامه ای تحت عنوان پیام پاک نیّت یه کلیشه ایی نیزخودداری کرد!. اگرچه برای میرزاآقا یک اطالعوموردخاص خفقان گرفته 

  .؟، بی سرو صدا گذشتوخودکشی ازاین مرگ مریم رجوی منتشرکردند، اما

 آقا وخانم رجوی!

است ! دچاربیماری های عصبی وروانی  «اشرف» :ساله، دربهشت روی زمین شما که مدعی هستید ۲۳درتشکیالت شما چه می گذرد که دختر

هیچ خبر واطالعیه ومراسم ترحیم ونوارویدئویی ازمراسم وزندگینامه  خودکشی زده است؟. چرا می شود؟. چه برسر این دخترآورده اید که دست به

 او منتشرنشده ودرسکوت مطلق، ازاین مرگ گذشتید؟. 

 آقا وخانم رجوی!

رهبری اپورتونیسم!   

می نامید؟« شهید»چرا  ا راپنهان می کنید؟چرا خودکشی ه  

را اعضا شرم آورنیست پس ازچنین مرگی وچنین سکوت وخفقان گرفتنی!، برسنگ مزار اوچنین آیه ایی نوشته اید؟. آقای رجوی! شما که همه 

انید وتفسیر کنید!، معنی آیه ایی که بدلیل قرآن خواندن اپورتونیسم می دانستید واین حق انحصار شما بود که سه روز اّول نشست ها قرآن بخو

مان برسنگ مزار برسنگ قبرسمانه بزرگانفرنوشته شده است را نمی دانید ونمی فهمید؟. اپورتونیسم که شاخ دم ندارد؟. همین است!. ونقش آرم ساز

تشکیالت تحت رهبری شما خودکشی کرده، نیز اپورتونیسم است!.کسی که ازفشارها واذیّت وآزارهای   



 

 

!خانم مریم رجوی  

جواب بده!:   

 چرا درزیرسن قانونی به عضویت ارتش آزایبخش درآمد؟

 چرا مرگ اورا مخفی کردید وهیچ اطالعیه ای )ازمجاهد شهید؟( هم ندادید؟

گشت؟ وروانی چرا دخترجوانی درتشکیالت شما دیوانه  

شهادت ومجاهدشهید نوشته شده است؟ چرا برسنگ قبراین خودکشی)  رجوی درتشکیالت آنرا الشه متعفن می نامد(،  

 جواب بده!

ساله آوردیدکه دراوج جوانی، مرگ وخودکشی را انتخاب کرد؟۲۳یا ۱۹چه برسراین دخترجوان   

یک فرد و ذهن روانپریش)سیامک نادری( است؟ وپرداختهٔ سمانه بزرگانفرهم ساختهوخودکشی آیا مرگ   

مانه هایی که خودکشی کردند؟بود. ودر ردیف سایرس «روانپریش»آیا سمانه هم   

برابر بیشترازخودکشی در رژیم جنایتکارآخوندی است؟۱۰تا  ۵چرا درمجاهدین آمارخودکشی    

ورهری پاکباز! خانم رجوی  

اگرجرأت دارید، با افتخارتمام، لیست خودکشی ها )واین الشه های متعفن( را ، دراختیارمردم وسه نسل بگذارید!   

که بتوان با دروغ ودغل فحاشی، سد وپرده استتار درمقابلش بکشید! حقیقت مانا، چیزی نیست  

 بفرمایید این اینترنت ... واین شما، مردم، افکارعمومی ودادگاه مردم وجدان بشری!

 من هنوزپایبندم که شما رابه تهران ببرم!

همسایه های سمانه درنازی آباد تف به صورت شما بیندازند!. هم محلّی ها  ومی برم جوادیه، یاخجی آباد، سه راه آذری، مهرآباد جنوبی  و... تا 
 شما هنوزخشم مردم را ندیده اید.

 خانم رجوی!



دررسایت حقیقت مانا بگذارم، بیش  ،یک خودکشی را هم یک اسم وتنها وسمانه های دیگر درتشکیالت را، اگر روزی  لیست خودکشی اعضا
درتشکیالت مهرتابان ومادرایدئولویک  برنگ سیاه آذین کنم!. این چه سرنوشت ونکبت  سیاهی ل را با مرگ وخودکشی روزباید صفحه اوّ  ۷۰از

طالع حس آن شدید؟ .  چنین بردبارانه؟ است که شما  

 که شما بخواهید پرده بی اعتمادی ناداشته را، مجالی به زخمهای مردم داده است، دهه قتل وجنایات هولناک رژیم والیت فقیه آخوندی ۴۰مگر 
 بیش ازاین بدرید؟. 

خانم رجوی بیالن زندان، شکنجه، قتل وسربه نیست کردن « مأموریت خمنیی انهدام انقالب بود وبه اعتماد مردم خیانت کرد....»رجوی می گوید:
 ... است را، به مردمکه بسا دهشتناک ترازکشتن وشکنجه  ،والیت عقیدتی برروح وروان اعضا برده ساز ایدئولوژیکانقالب قاّلده ای  همچنین و

 ارائه دهید!.

 آقا وخانم رجوی!

هیچ راهی برای ما نگذاشتید، جزبیان حقیقت به مردم وافکارعمومی. این جرم من نیست که درباره شما وفساد وجنایتتان صحبت میکنم. این 
ر رژیمی که سرتاپایش فاشیسم مذهبی است، جرم شماست که یک اپورتونیسم ومنحط وخودشیفته را به مردم ومقاومت تحمیل کردید. ما دربراب

 نمی بایستی دردرون خودمان سکوت کنیم وچشم ببندیم به چنین عفونت چرکینی که شما درپیکر مقاومت ومردم ومبارزین ایجاد کردید. 

سخن بگویم. کما  ۶۷قتل عام اززندان آزادشدم، طبیعی بود که چون ازشاهدین جنایت بودم، یکسویه از زندان و ۶۷همچنانکه وقتی پس قتل عام 
سال درسازمان مجاهدین بودن، شاهد جنایت وفساد... شما بودم وباید هم دراین باره سخن بگویم. دراین مقطع زمانی  ۳۶اینکه اکنون نیز پس از

 کنونی، تا هرکجا که می توانم ازدشمن اصلی هم خواهم گفت.

مانا بپایان برسد  یراستاری وصفحه بندی کتاب حقیقتهمچنین و و است.که نزد من طبعاً وقتی روشنگری وحجم اطالعات خاصی  
ماه طول بکشد. به ۴یا ۳ودراختیارمردم بگذارم. وزن اصلی فعالیتم به رژیم آخوندی، دشمن اصلی مردم اختصاص می یاید.  ثقل کار ممکن است 

همین دلیل من تمرکزم روی چهاردهه مسائل سیاسی خطی تشکیالتی وآیدئولوژیک رهبری عقیدتی است. هرنوع روشنگری ازرجوی ووالیت 
 عقیدتی به طبع روشنگری ازوالیت فقیه هم هست ودرکنارآن همچنانکه تاکنون انجام داده ام به دشمن اصلی هم خواهم پرداخت. 

نه ازبابت وزن واعتبار رجوی؟، بل تجربه عام درباره هرسازمان گروه ومدعی رهبری است!. ما نمی توانیم ونباید ازتجربه روشنگری من 
خمینی  به رجوی می رسیدیم.  واز رجوی به یک تجربه اسفناک وکشنده دیگری با هراسم وعنوانی که برای خود می گذارند، برسیم. اگرمی 

. رابکاربگیریم دهه ۴۰همین تجارب واطالعات آینده ببندیم، می بایست ان را برای خواهیم بارخودم  

برای ممانعت ازروشنگری تهاجم افسارگسیخته وفحاشی مریم رجوی به تلویزیون میهن تی وی  

 هم میهنان ودوستان عزیز

حمید  ». آتش بفرمان رجویازآنجا که آقا وخانم رجوی، هیچ راهی برای جلوگیری وخاموش کردن روشنگری وبیان حقایق راندارند

) کاظم مصطفوی( اقدام به تهاجم ولجن پراکنی برعلیه آقای سعید بهبهانی وتلویزیون میهن تی وی نموده اند. وضمن نام بردن اسدیان

ازچند تن ازشخصیت های محترمی که درتلویزیون میهن تی وی برنامه دارند. نام مرا هم اضافه نموده وازاین پس تمام فاکت ها 

 ونمونه ها،  اشاره به روشنگری ودرج حقایقی است که درسایت حقیقت مانا یا میهن تی وی و...ارائه شده است. 

خاموش کردن صدای حقیقت مانا است.هدف رجوی،  

سه ماه، خفقان گرفته بود!. واینبار با روشنگری دربا ره رقص رهایی وهمخوابگی رجوی با زنان مجاهد وقتل مینو رجوی بمدت 

علی،... که تمام حیثیت رجوی بسته به آن است)به نقل ازخود رجوی(، قالّده های آتش بفرمانان را بازنموده ... تا به رسای آزادی فت

 وحقیقت فحاشی ودهان دریدگی کند.

 سیستم دفاعی رجوی

ست که بوی بسیاربدی اخذ شده است.  سیستم دفاعی این حیوان) راسو( چنین ا« راسو» سیستم دفاعی رجوی، ازحیوانی بنام 

تا بدان حد که نمی توان ازاین بوی بد خالصی یافت وهرچه بیشتربخواهی با ودیگران را متأذی می سازد. ازخود متصاعد می کند، 

بیشترمیشود.  تالش وتقاّل این بو را ازخود بزدایی، این بوی زننده  

دهه صورت گرفته  ۴۰همه جنایات وفسادی است که دراین  این کشف رهبری عقیدتی) کانال وصل خدا( برای پنهان نگاه داشتن 

 است.



 خطاب به همه رسانه ها وسایت های وروشنفکرن وآزادیخواهان ایرانی می گویم:

هرگونه ترس و تن دادن به این ارعاب و افسارگیختگی وفحاشی... چیزی نیست جزمیدان دادن به اپورتونیسم وانحراف. رسانه 

می تواند ویا نمی خواهد رسای آزادی وحقیقت باشد) با هرتوجیه وتفسیری که دارند(، طبعاً درآینده می های ایرانی زبانی که ن

حقیقت فوق ایمان است، همچنانکه ایمان آبی من نیزدرمقابل بایست پاسخ سکوت وچشم بستن خود براین حقایق آشکارباشند. 

 حقیقت، شکست را پذیرا گشت. 

 مابین شکست خود

 وشکست حقیقت

 برشکست حقیقت گریستم

همین روشنگری ها را فیلمبرداری ، درکمپ دوماه قبل پیش ازمصاحبه با میهن تی وی، تصیمیم داشتم بکمک یک فرد ترکیه ایی 

 کرده ودریوتیوپ بگذارم. این حق مردم است که روشنگری ها وحقایق را بشنوند.

هرگونه سانسور ویا تن دادن به ارعاب شایسته رسانه ها، این مردم وآزادی و حقیقت نیست. درعصرارتباطات واینترنت، مردم  

نکه شایسته وبایسته حقیقت را خواهند فهمید. هررسانه ایی که می هراسد وتن می دهد وسانسورمی کند...، الجرم نمی تواند آنچنا

مردم باشد. صدا ونمای ،است  

 

 ۱۰/۴/۱۳۹۲"              کلمات نه - کوهها جنبیدند" 

 

 بر ستیغ جسارت 

 " کلمه " 

 ت سرس و صداجشهامت 

 کلمات 

 همیشه شجاعت اینرا دارند 

 هر حنجره ای باشند  طنین  

 

 .بی هیچ بیم و ریب 

 ت أدر بلندیهای جر

 کوها بجنبند 

 " کلمات "

 معناشان !  -  می ایستند پای حرفشان

 واژ به واژۀ وجودشان - هجا به هجا  - حرف به حرف 

 آوای عهد اولین 

                      

 اینگونه 



 " کلمه " 

 شعر ۀو اله -" خدا " بود و خدا گشت 

 الهه الهام - کلمات

 نثار حقیقت اند  - خون صدا

    

 کوهها جنبیدند 

 -کلمات " نه " 

 پای حرفشان  - ایستادند پای معناشان

 پای معنای زندگی 

 " معنای خدائیشان " !

                  

 حروف

 کلمه اند  "" ذرات خدائی

 و کلمه 

 " ذرات انسانی " اند

 

 و بدان  

 هیچ شکافنده و پیکانی را 

 یارای نفوذ 

 در این هالۀ کیهانی نیست 

 کلمات 

 افسانه های حقیقی انسان 

 .در بستر جهان و گلوی تو اند 

 

 اند  کلمات آخته

 تو نترس ! 

 تو شمشیر بکش ! 

 کلمات شجاع اند 

 طنین شان باش 

 بی پروا و استوار 

 و از ارتعاش طنین شان 

 از صفات پاک و شجاع خدا وارشان 

 شمشیرت را تیز کن 



 نعره از حلقوم برآر 

 با شجاع ترین و بّراترین کلمات صف کشیده برابر دشمن 

 عاشق باش و بتاز   - بی پروا 

 

 بر شو 

 با غرور پلنگین ات 

 ماه را 

 چنگ بزن 

 بر چنگ گیر 

 .الهام را 

 کوهها بلرزند

 .تو نلرز 

 تو هم 

 " کلمه " باش 

 .و " خدا " 

 ارمغان را 

 چنگ بزن 

 چون کلمه

 با جسارت تمام 

 

سیامک نادری« نه کین! -قرارمان عشق بود»ازکتاب:  

۱۳۹۶اسفند ۲۰سیامک نادری  –سایت حقیقت مانا   


