
؟درآلبانی فرارازدست مجاهدین ومریم رجوی  

زاییرموسی دامرودی وغالم رضا می  

 

موسی دامرودی                                      

سال سابقه درسازمان مجاهدین، به بهانه رفتن به قبرستان شهدای  ۲۸روزگذشته ازآلبانی خبررسید، موسی دامرودی وغالمرضا میرزایی با 

وهم اینک توانستند فرارکرده توسط سازمان تخلیه شده است.  ۹۶سالکه درآبانماه  درآلبانی، واقع درنزدیکی پایگاه سابق مجاهدین بنام مفیدمجاهدین 

 درهتل تحت حمایت کمیساریا قراردارند.

 



 نمای قبرستان مروراید

 

 جاده منتهی به قبرستان ، روبروی سنگ مزار مجاهدین

انتقال  است. آورفرارازدست مجاهدین؟، نه اّولین ونه آخرین نمونه ازسیستم توتالیتاریسم وزندانسازی رجوی دراشرف ولیبرتی والبانیپدیده شرم 

وسیستم مجاهدین  بسته   فرارازتشکیالت نیز مفید فایده نبود. پدیده۳اعضا به خارج ازشهر تیرانا ویک محیط بسته ودرحصار تحت نام اشرف شماره 

  گسترش یافته است. ...نیزوفرانسه اروپا وآلمان یتاریسم، حتی به توتال

 پدیده شرم آور فرارازدست تشکیالت این فرقه منحط امری گریزناپذیراست. تازندان هست، فرارهم هست!.

روز به  ، ۹۶درآبان  ناپذیر؟توسط مسعود رجویوپس ازاطالعیه عضویت بازگشت  طبق آخرین خبر ازتشکیالت مریم رجوی درآلبانی ، همچنین 

ازاین پس هرعضوی که بخواهد طبق فرمان جدید رجوی،  ایجاد کرده اند.؟ ۳اشرف روزشرایط سختری برای اعضای درحصاربازگشت ناپذیر

اخراج ه بلک)وبا این سند سازی مدعی شوند که  جدا نشده است، که حکم اخراج ازسازمان را امضا کند سازند، اورا وادارمی ازسازمان خارج شود

، ودرنشست های جمعی می بایست مورد توهین وتحقیرهای اعضای تشکیالتی قراربگیرد. چنین کاری فقط برای ایجاد ارعاب وهراس کردیم(

وبردبار، هیچگونه ترحمی تا مانع جدا شدن اعضای دیگرشوند. مریم رجوی باشعاراسالم دمکراتیک  ،دربین اعضای تشکیالت صورت می گیرد

ضای مجاهدین نداشته وندارد. فرارازدست تشکیالت این فرقه منحط امری گریزناپذیراست.اع نسبت به  

 دگردیسی رجوی همه مفاهیم وواژه ها را دربرگرفته است.

«تا ظلم هست مبارزه هم هست» مهدی رضایی دردادگاه گفته بود:  

تازندان هست، فرارهم  »ژیک وزندانسازی در آلبانی باید گفت:اینک دریک مجازات اتودینامیک اپورتونیسم، به مریم وتوتالیتاریسم ایدئولو

«هست!.  

ماهه اخیر نیز شاهد جدا شدن اعضای سازمان بودم ۲همچنانکه برغم اطالعیه عضویت بازگشت ناپذیر ) ده فرمان فرعونی رجوی(!، در

.نیرویی ندارد، امری اجتناب ناپذیراست تشکیالتی که هیچ جذبوهستیم...، ریزش از  

 به همین دلیل بخش چهاردهم ازفصل دوم کتاب را دراختیارتان می گذارم:

 

 ازکتاب:

حقیقت مانا            

گزارش به سه نسل                                  

خطاب به رجوی                                                       

 



 

دّوم: تشکیالتیفصل   

مجاهدینسازمان  پدیده فراراز     بخش چهاردهم:  

سازمان و رهبری عقیدتی!شرم آور بودن پدیده فراراز  

 «.فقط یک موضوع نابخشودنی است آنهم فرار… تمامی گناهان شما را می بخشم حتی گناهان اخالقی و »رجوی می گفت:

 
وبُهت حیرت انگیزچیزی که  ازیک سازمان انقالبی دارای رهبری عقیدتی، مقوله ایی بسیار سوال برانگیزاست! اّما«فرار»آقای رجوی! اگر( ۱

هم  ۹۵. همین توتالیتاریسم فرار را به آلبانی وخارج از کشور درسال است! ازاشرف ولیبرتی باورنکردنی تعداد افرادی است که «آمار» است آور 
 سوغات آورده است.

 
سوال اساسی این است که شما چه شرایط ومسائلی دراشرف ولیبرتی بوجودآورده اید که منجر به فراراعضا وکادرها می شود؟. سازمان که 

مشکل کجاست؟.صورت مسئله چیست ومجاهدین است واعضا هم داوطلبانه پیوسته اند؟ پس اردوکاه کاراجباری و...نیست؟!.اینجا که سازمان   

تا به سازمان شما درعراق بپیوندند!. چرا جای مبدأ  روهای سازمان مجاهدین اززندان وشکنجه گاههای  خمینی فرارمی کردند!،زمانی اعضای ونی

درجه معکوس شده ۱۸۰ومقصد فراروفراری ها، جابجا شده است؟. چرااینک بیشترازاینکه ازرژیم وزندانهایش فرارکرده وبه سازمان بپیوندند،

کرده ودرصد بیشترشان هم به سمت ایران رفته وخود رابه دامان رژیمی جنایت کاری می اندازند، که یک عمر را درمقابل واینک ازسازمان فرار

وژیک آنها جنگیده اند؟. آیا این مشروعیّت یک رژیم جنایتکاررا نشان می دهد؟! یا شانه به شانه سائیدن شما، دریک توتالیتاریسم مطلق ایدئول

ویک سازمان دراشرف ولیبرتی، با رژیم دیکتاتوری مذهبی براساس والیت وفقیه آخوندی را!.دریک محیط بسته ومحص  

به همین دلیل آنها به جانشان رسیده!. درست آقای رجوی! لطفاً ازآزادیهایی که افراد واعضای شما درتشکیالت دارند، تنها یک مورد را نام ببرید!. 

آنها هم آزادی می خواهند، نه قاّلده!.  آقای رجوی!«آزادی روح، جوهروماهیّت انسان است.»ی گفتید:آنها آزادی می خواهند، شما درفاز سیاسی م

همانا قاّلده  قاّلده،و کشنده ترین ، ازقضا یک ربع قرن تجربه کردیم دهشتناک ترین ولوقاّلده های مطاّل! با هرسُس وبرچسب انقالبی وایدئولوژیک

برروح وروان آدمیست!.های مطاّل ومقدّس وایدئولوژیک   

پشت مسئله ایی  سازماناقای رجوی! ما درتشکیالت به کّرات شاهد بودیم هرزمان سازما ن وتشکیالت مشغله وکاری ندارد؛ یا دیواربلند است و 

یعنی  ر می شود.ن وضعیت درتشکیالت تکراگیرمی کند. همان زمان رو می آورند به بحث های ایدئولوژیک دردرون سازمان!. سالی چند بارهمی

ری برای درسازمان شما، ایدئولوژی چیزی جز چماق تشکیالتی نیست!. معنی ایدئولوژی هم یعنی انقالب مریم!. آیا استفاده ازایدئولوژی بمثابه ابزا

خود بخش سرکوب مشروع است؟. اینها حرفهای من نیست! زنان ارشد شورای رهبری علن وآشکارچنین می گویند! زیرا چنین آشکارگویی، 

 اصلی سرکوب)ارعاب(درتشکیالت است.

 اگر بگوییم فرارناشی ازشرایط سخت لیبرتی وموشک باران است! باید گفت یک ربع قرن است که همین شرایط راازسرگذرانده اند!. درثانی فرار

وکادرها هستیم!. وسازمان تنها به یُمن ( هم شاهد فراراعضا واینک درآلبانی؟ تنها به اشرف ولیبرتی معطوف نیست. مادرخارج)اروپا وامریکا

، توانسته سرپوشی برعلنی شدن چنین مسائلی بگذارد! وچنین شیوه ایی باالترین کارکرد را برای برای شما دید به لجن مال کردن افراد واعضاته

درسیمای مقاومت درفرانسه از  سازمان داشته است. همین امسال نصرت نظری از اعضای شورای مرکزی زنان وخواننده ترانه وسرود های

درآلبانی درآبانماه دونفر از پایگاه مفیدی بنامهای رضوان وهادی فرار کردند. پایگاه سازمان فرارکرد.  

 نقطه شروع فرار ازمجاهدین

مان مجاهدین واشرف مقوله ایی بنام فرارازساز ۷۳(  سوال طبیعی اینست که سازمان مجاهدین، زندان که نیست پس مشکل کجاست؟. چرا تاسال ۲

واعالم ریاست جمهوری مریم رجوی هم ورودی  ۷۲وجود نداشت وما شاهد یک نمونه فرارازاشرف وازدست سازمان نبودیم؟. سازمان تا سال 

انعکاس برای اّولین باردررسانه ها ۷۰وهم خروجی داشت. اگرچه خروج ازسازمان دربسیاری مواقع با دشواریهای گوناگونی مواجه بود که درسال

یافت.آخرین باری که امکان خروج ازسازمان وجود داشت درحیص وبیص اعالم ریاست جمهوری مریم رجوی بود وپس ازآن دیگر راه خروج 

بود که منجربه بروز پدیده ای بنام  عواملیفضای تشکیالتی ن وامنیتی شد ۷۳راه خروج وزندانسازی های سال نبطورمطلق بسته شد. بسته شد

می شد. فرارمحصول رهبری عقیدتی وبستن دربهای اشرف بود!. اّولین سوال این است که چرا درب ها رابستید؟! شما با استناد به  فرارازاشرف

 کدام قانون!، اصول وارزشهای جهانی ومندرج دراعالمیه جهانی حقوق بشررا نقض کردید؟. 



اشرف نزدیک  متری سیاج۳۰۰بود که کسی نمی تواند ازداخل قرارگاه به به پست های وبرج نگهبانی دورقرارگاه اشرف گفته شده  ۷۳پس ازسال

قبل اوکی حفاظت اشرف را گرفته باشند!. هرچه جاده کنارسیاج حرکت کنند باید ازها هم نمی توانستند درشود. وحق تیرداده شده بود. حتّی خودرو

کید بیشتری می شد. دردوره صدام فرارکم بود. بدلیل اینکه اطالعات زمان می گذشت برحفاظت ودیدبانی پشت موضع نگهبانی)داخل اشرف( هم تأ

وامنیّت صدام به واسطه مجاهدین سریع دست بکار می شد. وامکان موفقیّت فرارازعراق کم بود. پس ازسرنگونی صدام، یکباره ابعاد فراررشد 

نفر درعرض یکی دوروزقبل ۶-۵لیبرتی هم ادامه داشت. یکبار تصاعدی به خودگرفت. حتّی فرارکردن ورفتن به تیف نزدامریکایی ها؟، فراردر

 ۲۶آنها ازاعضای قدیمی ویا زندانی سیاسی رژیم بودند. وهمین امرباعث تعطیلی آماده سای جشن های  فرارکردند.۹۱مهر سال۲۶از جشن های 

اد( ضوابط سختی اعمال کردند که هیچ کس حق ترّدد مهربرای یکی دو روزشد. بطورمثال اّولین نفری که ازلیبرتی فرارکرد)قربانعلی حسین نژ

نفره تغییر کرد. تا دونفرباهم فرارنکنند!، من همراه ۳نفر به ۲متر(ندارد، پست های نگهبانی داخل لیبرتی از۵۰متردر۵۰تکی به خارج ازمقّرخود)

ند مترعقب ترازمن ومرتضی دانش می آمد. آنچنان دیگرچلو نانوایی لیبرتی می رفتیم. نفربا مرتضی دانش و یک نفردیگر به پست نگهبانی ج

ادم، فایده هرچه به اوتوضیح می د« نفرازهم جدا شوند!۳به ما گفته اند نباید » فضایی ساخته بودند که مرتضی با حالت عصبی واعتراض می گفت:

ا چکار داری؟)تعجب کردم چنین سوالی می کند اینجغالمرضا ابراهیمی آمد گفت: تو ،مدرسر پست من درحال قدم زدن بودایی نداشت. همان روز

نه او؟!. فضا آنقدر ملتهب بود که هرکسی به هرکی شک می کرد!.( وقتی به اوگفتم من با این بّچه ها نگهبان اینجا هستیم. ، چون من نگهبان بودم

هیچ  م گفتم این چه برخوردهایی است که می کنیدچون ترّددتکی ممنوع است!. پس ازبرگشت رفتم به مسئول ،اوگفت دیدم تکی راه می روی پرسیدم

سرپست راه می رویم فالنی آمده چنین حرفی به من می زند؟. مااز همان محوطه اعتمادی وجود ندارد وهیچ حریم وحرمتی باقی نمانده! ده قدم در

واهد به این شکل برخوردهای خردکننده و...را اعمال زندان آزادشدیم وخودمان آمدیم به سازمان پیوستیم! ، ما را کسی به زور نیاورد که حاال بخ

اب کند!. گیرم که کسی فرارکرد، چه ربطی به همه دارد!. اصالًبگذارید هرکس می خواهد برود!. رفتن او بهترازماندنش است!. چیزی که ما راخر

نفری  . به این شکل هیچ حرمتی برای کسی نمی ماند. یکمی کند، نه رفتن افراد، بلکه چنین شیوه های پلیسی وایجاد بی اعتمادی بین خودمان است

می خواهم با مسئولین سازمان وتأکید کردم  .متر فاصله بگیری و...! دکه تازه پیوسته به سازمان، به نفر قدیمی می گوید تونباید تکی بروی یا چن

 این بابت می ترسیدند که بگویند سازمان چنین حرفی زدهزسازمان چنین حرفی زده؟. زیرا ا )صدیقه حسینی(صحبت کنم!. مسئولم تکذیب کرد که

وکمیساریا، یا یونامی مطلع شود. ضابطه گذاشته  

( نفس فرارکردن ازاشرف وسازمان مجاهدین واقرارسازمان به این امر، خودگویای وضعیت حاکم برمناسبات سازمان وتشکیالت توتالیتاریستی ۳

ار می کردند که ماخودما ن درتشکیالت با شنیدن اسم آنها آن بُهت زده می شدیم. حتّی نه ما، بلکه خود آن است. دردرون سازمان بعضاً کسانی فر

 سازمان!. زیرا هرگزگمان نمی کرد که چنین کسانی فرارکنند!.

اینکه کسی فرارمی کند. ابتدا باید سازمان بیاید وجواب بدهد که شما با آنهاچکارمی کنید که فرارمی کنند؟.   

واژه ایی نیست که دررسانه ها، روزنامه ها وسایت ها ویا توسط رژیم آخوندی، عنوان می شود. بلکه درداخل تشکیالت هم همین واژه « فرار(»۴

بکار می بردیم.را   

پس از اینکه  از بخش روابط سازمان که با صافی یاسری نویسنده وخبرنگار عراقی هم ازجانب سازمان رابطه داشت محمد رضا صداقت) آلبرتو(

از لیبرتی )همراه  بهمن نادرشاهی از لیبرتی به امریکا رفت وفکر می کردند او هم با امریکایی ها قرارومدار گذاشته برای رفتن به امریکا،

 باماشین کمیساریا رفت(فرارکرد. 

ه می کشیدند؟ همه باید گزارش می خواندند...چه چرا مسئولین پس ازفرارافراد دراشرف، نشست های جمعی می گذاشتند؟ وهمه افراد را به صالب 

درباره خود وچه درباره فردی که فرارکرده. واینکه عالئمی دیده اّما چون غرق دستگاه جیم )مسائل جنسی(هستند، متوجه نشده وخیانت کرده اند. 

درموارد بسیاری یگان عضوفراری را منحل کرده وبه همه می گفتند :شما خودتان بریده هستید که نفر بریده زیردستتان را تشخیص نمی دهید. 

واوفرارمی کند. اوحتماً عالئمی ازفرارنشان داده، اّما شما کور بودید، نمی دیدید!. شما هم از همان جنس دردرون خود دارید، گزارش مختصات 

خود را بنویسید وبیا ورید درجمع بخوانید. کسی نیست بگوید که خود شما )مسئول مربوطه ( که هرروزبا اونشست می گذارید چرا متوّجه نشده 

اید؟  آیا شما هم بریده وهم جنس اوهستید؟. آیا مریم وخود رجو ی هم که با آنها نشست داشت وطرف صحبت با آنها بود هم بریده و هم جنس 

آنهاست؟. این استداللهای سرکوبگرانه تنها برای ایجاد رعب ووحشت بود. نمونه کم نداشتیم!. عباس محمدی که یک کُرد قا چاقچی واز اسیران 

جنگی سال ۶۸ بود. درنشست حوض درسال ۷۴ رجوی اورا با یک نفر دیگر اشتباه گرفته بود واورا روی سن برد ونیم ساعت با اورابطه می زد 

همین فرد چند مّدت بعد دراشرف بزرگ دوتن از رزمندگان بنام های جمال آهنی و محمود قلی زاده را باشلیک کالش کشت وفرار کرد. آیا می 

توان استدالل کرد که رجوی هم بریده و هم جنس عباس محمدی بود که متوّجه نشد او چنین فرد کثیف است که دست به چنین عمل خائنانه وپستی 

می زند؟. راستی اگرخروج آزاد بود او شلیک می کرد؟ او به مدّت ۷ سال درارتش آزادیبخش بود. وقتی خروج ممنوع می شود یک فرد قاچاقچی 

اسیرجنگی ایران وعراق که دراوایل جنگ صرفاً بدلیل ترّدد مرزی وبرای کا رقاچاق اسیرعراق شده! چه انگیزه ایی می تواند داشته باشد که 

 درانقالب ایدئولوژیک و طالق علی الدوام تا پایان عمر باید با مجاهدین باشد؟. چنین اجباری چنین تبعاتی نیز دارد!.

 علت این نشست ها پس ازفرار اعضا تنها نسق کشی بود تا:



فراررا بعنوان نفوذی دشمن وخیانتکاروبدترازپاسدارمعرفی کرده، وراه را براینکار ببندند. -۱  

ازقضا قبالً  هرگونه طلبکاری افراد درتشکیالت را سرکوب کند وافراد را متهم کند. بجای اینکه مسئولین وسازمان متهم شوند. )فردفراری -۲

 موردتوّجه تشکیالت ومسئولین بوده!(.

با نسق کشی وارعاب برای یک دوره هم بتواند افراد را زیرسیطره  خودبکار بکشد. سازمان نیازداشت بصورت دوره ایی با برگزاری نشست  -۳

سرکشی  وابرازوجود نداشته باشد. توکسی جرأها، این نسق کشی وزهرچشم گرفتن راانجام دهد تا نیروها همیشه درالک دفاعی فرو برده شوند   

 این همان وضعیت فجیع وشرم آوری است که ما درآن قرارداریم!. یکباردرلیبرتی خبرآمد که ازخواهران نیز فرارکرده اند! من به طعنه گفتم: 

رار کنند؟)چون درسازمان نگاه ویژه ایی روی وال ها وف ازاین به بعد باید نگهبانی بدهیم ومواظب باشیم تا خواهران نردبان نگذارند کنار تی

 خواهران است که آنها ایدئولوژیک هستند(.همه چیز اینچنین به لجن کشیده شده؛ این مناسبات سازمان است!. 

هرکسی  ما با امریکایی ها قراداد بسته ایم» درنشست جمعی گفت:  ۸۳( مهناز شهنازی فرمانده محوریکم ازاعضای ارشد شورای رهبری درسال۵

اگر چه این حرف برای ارعاب افراد بکار رفته. اّما « فرارکرد، آنها اورا به ما بازگردانند تا خودمان ازطریق رسمی آنها راتحویل دهیم. ازافراد ما

 مواردی هم بوده که افرادی فرارکرده اندوبطور مشترک) سازمان وامریکایی ها( دنبال دستگیری اوبودندو...

ار می کنند؟ چون محال است درتشکیالت یک حرف راست بشنوید!. رمضان خیرآبادی پس ازدوسال هنوز برای مصاحبه به ( چراافراد فر۶ 

 ازرمضان ند واغلب کارشان با کمیساریا تمام شده است!. بودکمیساریا نرفته است؟. همه اعضا یک یا دوباریا بیشتربرای مصاحبه رفته 

ما خودمان تورا می فرستیم که بروی  :پرسد چرا من رابرای مصاحبه نبرده اند؟!. سازمان به او می گوید می«( یوسف» مسئولین)علی اکبر انباز

به خارج!. اومشکوک می شود. پس ازسه چهارماه کش وقوس... او به کمیساریا می رود. درکمیساریا مشخص می شود که اساساً چنین اسمی 

به کمیساریا نداده بود!. و لیبرتی ندارد؟!. سازمان اسم رمضان خیر آبادی را بعنوان ساکنین اشرف درلیست افراد سازمان که درلیبرتی هستند وجود

وجود اورا مخفی کند وبرای مصاحبه نفرستد ؟. من نباید بگویم چرا می خواست چنین کاری کند؟. سازمان وخانم مریم رجوی  چون می خواست

اسم چنین شخصی رابه کمیساریا نداده اند؟. به همین دلیل اودیگربرغم همه نشست های  تی بوده،بگوید که چرابعدازیک ربع قرن که دراشرف ولیبر

به  ۹۴درسالمسئولین، حاضرنشد درسازمان بماند. وبه کمیساریا رفت وازآنجا به هتل مهاجروآلبانی وسپس بصورت غیرقانوی همراه باسه نفردیگر

 ۵هم اورا فرمانده دسته کردند وپس ازسرنگونی صدام هم درتأسیسا ت اف یکم، به اندازه ۸۰آلمان رفت. اونفرتشکیالتی سازمان بود سال 

 نفرکارمی کرد!.

درلیبرتی به من می گفت: من فقط مواظب هستم که احمد علی دالور)تحت مسئولش( فرارنکند...!. گاهی « ام او»( مقصود کالنتری دررده ۷

احمد علی را ندیدی؟. من می گفتم تا چند لحظه پیش همینجا بود!. واقعیت اینست که احمد علی  اوقات با هول وهراس می آمد وازمن می پرسید

احمد علی دالور ؟ وشب روز دردآورو کشنده ما درلیبرتی بود!.«مبارزه»سال، درلیبرتی است وفرارنکرده!. این  ۵دالورهنوزهم پس از

از سازمان جدا شد. ۹۵درشهریور یا مهر  

اعضای خود)بدون اطالع آن فرد( به کمیساریا نامه جعلی می نوشت که من نمی خواهم برای مصاحبه بیایم!، چون نمی ( سازمان ازطرف ۸

ن خواست آن فرد به کمیسایا برود واحتماالً پناهندگیش پذیرفته شود. کمیساریا بهتروبیشترازما درجریان چنین نامه های جعلی از طرف سازما

ا، دیگر تنها به نامه افراداتکا نمی کرد وباید فردحضوری به کمیساریا می گفت تا مطمئن شود!. مجتبی بیدقی فرمانده قراردارد. وازآن پس کمیساری

بدلیل همین ۱۳۹۴درسازمان مجاهدین، درمنطقه وعراق بود. درتابستان ۱۳۶۱سال سابقه درمجاهدین، که ازسال  ۳۵پشتیبانی مقّر درلیبرتی، با

کرد. وبارها صدیقه حسینی مسئول اّول پیشین سازمان با او نشست گذاشت تا با دروغ وتوطئه، راه رفتن اورا ببندند. وضعیت فوق ازسازمان فرار

یان مشروح مورد مجتبی بیدقی قرار گرفتم.(درجر غ -غ ) درآلبانی توسط  

ند حل شده شما جواب منفی دادی که من نمی روم به تو گفتیم پناهندگی تو برای هل ۹۱کمیساریا به من گفت چرا وقتی درسال »ب می گفت: -( ل۹ 

من  ودرلیبرتی می مانم؟. مصطفی اظهار بی اطالعی می کند که من اصالً چنین نامه ایی به شما ننوشته ام این نامه را سازمان جعل کرده وبنام

«فرستاده است.  

ی فرستیم آلبانی وفردا می آییم از توعکس تکی می گیریم ق س: پس از موشک باران اول درلیبرتی، کمیساریا گفت تورا درعرض یک هفته م 

ی برای پاس، من گفتم صبر کنید تا اطالع بدهم. رفتم وهمین را به جهانگیر گزارش کردم. او گفت: نخیر نمی توانی بروی . اگر می خواهی برو

ن می خواهیم می فرستیم. به همین دلیل دیدم که نمی شود ما تورا می فرستیم هتل مهاجر. ما آلبانی را برای بیماران و بعضی افرادی که خودما

. ۹۵رفت درلیبرتی ماندم تا مرداد  

هم، همین مسئله رادرباره خودش گفته بود.«  ق س »چنین نمونه هایی کم نیستند جدا شدگان درآلبانی شاهدین این داستان هستند. کما اینکه   



امضاء می گیرد؟، با این طرح وسناریو که ما نمونه امضاء تورا می خواهیم در پرونده ات داشته ( ۴( سازمان ازافراد روی برگه سفید)کاغذ آ۱۰

دراشرف، عبدهللا سبزه چی وسط خیابان برگه سفید آورد وازمن امضاء گرفت وهمین توضیح را داد وگفت ازرضاآیین ۹۰باشیم؟. شهریورسال 

اعتمادی بدهم چون سازما ن  بگیرم وتوتنها نفرنیستی!. من نمی خواستم فضای بیوفرشاد پورنمازی و پویا صدیق ...هم قراراست امضاء 

رزمستان مستمردرحال توطئه درموردمن بود ومن آنجا امضاءکردم. اّما می دانستم که توطئه ایی درکار است، برای آینده!. کما اینکه میترا رفیعی د

با خواهرت تماس بگیر وسپس بعداظر می رویم نزد  م تو درلیست کمیساریا نیست!. من راصدا زد وگفت: خواهرت نامه نوشته وگفته اس ۹۰سال 

من با تلفن ازخواهرم پرسیدم اوگفت من چنین حرفی نزدم! به او گفتم هرکسی به تواین مزخرفات را بگوید تو نترس! فرمانده ارشدمرضیه حسنیی! 

سی هم بودم بنابراین اسم من درلیست کمیساریا هست!. مشکل ما این است که نمی سال است که درسازمان هستم وزندانی سیا۳۳ونگران نشو!. من 

ونیرنگ  دانیم ونمی توانیم هرآنچه را که درسازمان است را بگوییم وبنویسیم، اگراینطورباشد باید صبح تا شبمان را روی کاغذ بیاوریم. حجم دروغ

هنگامی که برگشتیم میترا عمویی منکر شد ک چنین حرفی زده!. گفتم  سام آوراست.وطرح وتوطئه ایی که سازمان درتشکیالت پیاده می کند سر

ه شما دوبار این حرف را نزد حمید اسماعیل زاده به من زدید او هم همراه من بود!. دروغ عادی ترین مسئله درسازمان است. پس از جواب من ب

که این توطئه ها درمورد من ...تا مسئله قتل هم پیش رفت. خواهرم، فهمیدند که من مرعوب نشده ام وتوطئه دیگر راریختند  

( به آلبانی می آمد. اّما سازمان به کمیساریا می گفت ما اورا پیدا نمی کنیم که کجاست؟.)این ۹۳( محمد کریمی باید درسری ما )آبانماه سال ۱۱

ال اسمش وجود دارد. ازطرفی دیگر چون سازمان درطی مسخره ترین حرفی است که می توان زد. لیبرتی بلوک بندی است وهرکس درهربنگ

روزجدول پراکندگی نیروها را دارد، که هرشخص درهرساعت کجاست! ومحمد کریمی صبح تا شب دردست مسئولین است.( کمیساریا تمام ترفند 

ریمی این موضوع راازکمیساریا فهمید که های سازمان را می داند اّما زیاد درگیر نمی شود. چون سازمان مصاحبه هارا قطع می کند!. محمد ک

می آمد، با افراد دیگری انجام داده ماه بعد با گروه محمد کریمی ۹سازمان چنین کاری با او کرده است؟. حتّی بازهم همین کاررا با گروهی که 

-دن وتهدید مسئول اکیپ کمیساریا)خانم آناهیتا نفربهنگام خروج ازلیبرتی به آلبانی طبق لیست کمیساریا درمحل حاضرنبودند؛ که با دادز۳بودند. و

نفر را آورد!وسپس آن سه نفرهم اعزام شدند. بّچه ۳اهل هند( که گفته بود همین اآلن می روید وآن سه نفر را می آورید!، سازمان ترسید ورفت آن 

ترجمه کرده بودند!.ر برای بّچه ها ی دیگهایی که انگلیسی می دانستند حرفهای خانم مسئول اکیپ کمیساریا را   

اگرآمریکایی ها هر یک مجاهدین را به گوشه ای از دنیا پرتاب کند » ومی گفت:۸۷و۸مژگان پارسایی جانشین رهبری درنشست عمومی سالهای  

«هرکس خودش بمثابه یک سازمان مجاهدین است. وهریک می توانند یک سازمان مجاهدین تشکیل می دهد.  

تمام هدف سازمان  ،افراد وتشکیالت وانقالب ایدئولوژیک، نیازبه چنین سخنانی، قابل فهم است. اّما درلیبرتی ودرعملکردن  دراشرف برای باد

م ومژگان پارسایی این بودکه اسامی اعزام طبق لیست افراد وعناصری باشد که به تایید سازمان برسد؟.  پیش ازاینکه پوسیدگی سازمان را مرد

ان پارسایی باید گفت: ضابطه ترّدد سه نفره درمحیط بسته گمان فاتحه این مناسبات راخوانده بودیم. درمقابل حرف مژما دردرون ساز بفهمند،

؟. هنوز یک هفته ازآمدن اعضای سازمان به کجا تک وتنها هم باشد بمثابه یک سازمان مجاهدین است لیبرتی کجا وهر مجاهد دریک گوشه دنیا،

اینها حتّی برای انداختن کیسه زباله به منبع زباله هم دونفره باید » نگذشته بود که همسایه های آلبانیایی می گفتند: ۹۵وردرشهریخانه های کمیساریا 

آشی که رجوی پخته شور نیست!  ازنظر مردم جزقاله شده!.« اینجا برای خودشان پلیس وگشت راه انداخته اند. ترّدد کنند؟.  

دی ( متأسفانه تعدادی نیز مرزبندی خودشان را با رژیم آخوندی حفظ نکردند واکنون با انجمن نجات همکاری می کنند نمونه جالبی داریم که فر۱۲

یک تنه می رود وجلو بیل لودرقرارمی گیرد تا مانع حرکت لودر برای خراب کردن سیاج اشرف شود. این فرد برغم  ۸۸مرداد ۶-۷دردرگیریهای 

 ۶-۷از اشرف فرارمی کند. مسائل درون سازمان بین تراژدی وطنز درنوسان است. عین هللا شعبانی که  در ۹۰یبی که می بیند اّما دربهار سالآس

سال ۲۳بهنگام حرکت لودربرای خراب کردن سیاج سوار بیل لودرشد درمرکز ما درآشپزخانه کارمی کرداو اسیر جنگی ومّدت  ۸۸مرداد 

او تنها برای اینکه درپیش مسئولین خودی نشان دهد رفت سوار بیل لودر شد وسپس دید هیچ خبری نشد!وبازمورد توّجه درسازمان بود. 

قرارنگرفت. اوازچنین انگیزه هایی برخوردار بود همیشه دوست داشت درچشم دیگران باشد) شبیه کارتونی که درزمان شاه پخش می شد ومی 

اومدال می خواست. اّما رجوی برای خوراک تبلیغاتی تنها دنبال شهید طالیی می گشت برگ آسی که زمین اشرف  گفت: مادلین مدال، مادلین مدال(

ازمرکز ما فرارکرد. دریک شوریدگی جمعی ۹۰را برای مجاهدین ُمهر کند. عین هللا ممکن بود جانش رادراین حادثه ازدست بدهد، دربهارسال 

اّما صحنه  چیده شده درتشکیالت مجاهدین وفضایی که می سازند افراد دست به چنین اقدامی می زنند.  ولو اینکه افراد نخواهند کشته شوند   



 

)ویدئو دریوتیوپ موجود است(. بهنگام حرکت لودربرای خراب کردن سیاج سوار بیل لودرشد ۸۸مرداد  ۶-۷که  در )حبیب(عین هللا شعبانی  

:وسپس به ایران رفتفرارکرد پیش ازاو نیزایمان یگانه ازمرکزما ازاشرف  

 

در رپرتاژی ازتلویزیون فاکس نیوز ایمان یگانه بهنگام حفاظت درکنار جیپ بی کی سی  

 بسیاری از افرادی که فرارکرده اند با رژیم حاکم برایران مرزبندی دارند. اّما ازچنگ توتالیتاریسم حاکم برمجاهدین فرارمی کنند.

خالصه نمی شود درلیبرتی فرارزیاد شد. برغم پرده پوشی ودروغهای سازمان موضوع فرار ازصحنه جنگ یا صورت مسئله فرارتنها دراشرف 

رار سختی مبارزه یا موشک باران نیست، فرار، ذاتی مناسبات توتالیتاریسم رجوی است. زیرا فرار ازمجاهدین دراروپا هم رخ می دهد وهم چنین ف

رآلبانی خبری از موشک باران است؟ پس مشکل کجاست؟ چه سیستمی حاکم است که اعضا برای جدا شدن از پایگاههای سازمان درآلبانی؟ مگر د

 باید دست به فرار بزنند؟. 

ساک ووسایلش را داخل کسیه زباله ( سعید منوچهری کادرقدیمی وام او سازمان درآلبانی به بهانه انتقال کیسه زباله به منبع زباله به پشت در،۱۳

ار می کند. او سیتی زن امریکا بود وسازمان ازخانواده اودرامریکا هم با کالشی پول های بسیاری اخادی کرده بود.گذاشته وفر  

 

ازسازمان جدا شد. ۹۵فریبرزجوانرودی درسال  -ازراست سعید منوچهری فرارکرد  



زمانی بود که درب مجموعه زنان بازمی شد از فرصت باز بهنگام تحویل غذا توسط سازمان که تنها  ۹۳( سارا افسای درآلبانی درآذرماه سال۱۴

 شدن دراستفاده کرده وبه مجموعه مردان واتاق سعید پاکباز پناه برد. واز چنگ سازمان گریخت. سارا وسعید هردوسیتی زن دانمارک بودند.

 

( نصرت نظری درفرانسه از دست سازمان گریخت.۱۵  

 

درلیبرتی ۹۲سال  روزه در ۹۰نصرت نظری دراعتصاب غذای  

خانم نصرت نظری ازخوانندگان ترانه های مجاهدین درجشن ها وبرنامه تلویزیونی سیمای آزادی بود. وپس ازفرارازسازمان، تمام ترانه 

 وسرودهای اورا ازسایت ها ورسانه های مجاهدین حذف کردند.

ازپایگاه مفید درآلبانی فرارکردند وبه کمیساریا مراجعه کردند. ۹۵ آبان ۲۰( رضوان ودوستش هادی۱۶  

 



چند نفری بهنگام خروج ازلیبرتی وهنگامیکه به ترکیه رسیدیم آنها با استفاده ازاین فرصت توانستند با همان » می گفت: ۹۶مرداد۲۰ی در-چ( ۱۷

وپولی که سازمان برای انتقال به آلبانی میداد تا درآلبانی تحویل سازمان) ژیال  پاسپورتی که برای انتقال به البانی توسط صلیب سرخ تهیه شده بود،

اری دیهیم( بدهیم. توانستند همانجا درفرودگاه با همان پاسپورت بلیط بگیرند وبه کشورهای اروپایی بروند. آنها خیلی باهوش بودندکه چنین ک

(کردند.  

ادرش طاهره زارنجی را ازآلبانی فرارداد وبه اتریش رفتند. او هماهنگ کرده بود وبا دونفر گفت: حیدرنقاش زاده م ۹۶شهریور ۱۳ث در -( ح۱۸

 ازاعضای سازمان که درتشکیالت بودند با مادرحیدرازسازمان فرارکردند.

 

رجوی درسال ۱۳۹۰ مجدداً تکرار کرده بود »هرکس ...از اشرف برود یا فرار کند جزء بدترین خائن ها و سزایش اعدام و کشته شدن است.اگر 

خودمان هم نتوانستیم وصیت می کنم و وصیت می کنیم که هر کجا بودیم یک روزی حساب اینها را برسیم.« این تهدیدات برای جلو گیری 

 وترساندن از فرارها بود.

  آقا وخانم  رجوی! بخوانید:

  رادیو فردا -  ۱۳ اسفند ۹۵  

« اردوغان:بزرگ برای « رسوایی  

نفر به آلمان با گذرنامه سیاسی ۱۳۶پناهندگی    

ا پناهنده شدن حتی یک فرد عادی به کشور دیگر نشان از نوعی التهاب در کشور نخست است چرا که اگر شهروندی در کشور خود با مضایقه و تنگن

 کرده و تن به پناهندگی در کشوری دیگر دهد.)اعم از سیاسی، مذهبی، اجتماعی و..( مواجه نباشد چرا باید خاک کشورش را ترک 
خانه پدر خود مانند این می ماند که فرزندی از پناهنده شدن حتی یک تبعه کشوری نزد کشور دیگر مایه سرافکندگی دولت کشور مبدأ است. این دقیق

کی از فرزندانش به خانه همسایه بگریزد؟ برای مثال آیا به خانه همسایه پناه ببرد. آیا چنین رویدادی مایه سرافکندگی پدر خانواده نیست حتی اگر ی

قدر هرگز شنیده شده هیچ یکی از اتباع کشور سوئیس به کشور دیگری پناهنده شده باشد؟ برعکس، تعداد پناهندگان از کره شمالی به کره جنوبی چ

 است؟ آیا هرگز شنیده شده از کره حنوبی هم کسی به کره شمالی پناهده شده باشد؟

یا اقدام به  ال اگر تعداد پناهندگان افزایش یابد یا متقاضیان پناهندگی افراد دارای مناصب دولتی باشند به ویژه اگر دارای "گذرنامه سیاسی" باشندح

 پناهندگی آنان در ظرف زمانی کوتاهی صورت گرفته باشد، چنین وضعیتی قویاً گواهی بر "شدت التهاب سیاسی" در آن کشور است.

سابقه است و در نتیجه ضربه حیثیتی بزرگی به دولت اسالمگرای اردوغان بشمار می رود به ویژه اگر رویدادی در تاریخ یا کم سابقه و یا بیچنین 
های جاسوسی قرار بگیرند در نظر آوریم که این افسران هر یک اسرار مهمی از کشور خود را در سینه دارند و اگر مورد سوء استفاده سرویس

نظامی گواه  -م امنیتی ترکیه در مخاطره قرار می گیرد. این افزون بر آن است که تقاضای پناهندگی این تعداد زیاد مقامات ارشد سیاسیسیست
عدالتی در کشور خود هستند و چه "عدالت گم شده" در ترکیه است. این یعنی کارگزاران و معتمدان دیروز یک نظام سیاسی امروز فریادگر بی

 ندتر از این صدا برای داوری جهانیان درباره آن نظام سیاسی است؟صدایی بل
 

 با در نظر داشتن چنین تعریفی حتی اگر یک نفر از اتباع کشوری نزد کشور دیگری پناهنده سیاسی شناخته شود معنایش این است که کشور نخست
پرتعداد باشد معنایش این است که آن دولت به "دولتی خطرناک" برای  اتباع خود را تحت پیگرد و تعقیب قرار داده است. حال اگر آمار این افراد

جان اتباع خود تبدیل شده است. پس اگر این وضعیت به بیش از یک نفر تسری یابد، هرچه بر تعداد این افراد افزوده شود، گواهی بر وخامت 
وظیفه ذاتی هر دولتی در وهله نخست تأمین امنیت شهروندان اوضاع سیاسی در آن کشور و خطرناک شدن آن دولت است. این در حالی است که 

 خود است
 دیگر اینکه به دلیل شکست تقاضای آلمان از ترکیه برای جلوگیری از مهاجرت پناهجویان سوری به اروپا، برلین خود را ناچار دیده با افشا .

 کردن این خبر فشار حیثیتی بر اردوغان وارد آورد و چهره او را از یک "رفیق استراتژیک" در ناتو به یک "شریک باجخواه" در اروپا تغییر
نظامی کشورش با –تن از مقامات سیاسی ۱۳۶. در فرض چنین رویکردی چه چیزی برای آلمان و اروپا بهتر از رسوا کردن رهبری که دهد

 «.گذرنامه سیاسی به او پشت کرده باشند
 

 بدترین تو نظر به »:رجوی یکبار پس ازخواندن آیات قرآن وترجمه وتفسیرطوالنی ودرادامه بحث سیاسی ازیک نفرکه پشت میکرفون بود پرسید
 لواط و یتیم مال خوردن و نفس قتل یک وآن  زنا و لواط گفت دیگر ویکی خدا ازرحمت ناامیدی گفت: فرد آن چیست؟ کبیره گناه بزرگترین و گناه



 پس که بودیم مانده همه بود شده گفته کبیره گناهان موارد همه ازاینکه است!. خیراشتباه گفت: می هرکدام درجواب رجویخدا...، به وشرک
 کرد: تأکید واو است ازاشرف فرار که فهمیدند می همه «.فرار»گفت: اینبار بود گفته ها درنشست را موارد همین قبالً  هم خودش چون چیست؟

 عنوان  جنگ ندرحی وفرار فرارازجهاد را مسئله واین دیگری وکس چیز هیچ ونه دانست می اشرف فقط را مبارزه رجوی اّما «ازمبارزه فرار»
 «فرارنه!. اّما است بخشش قابل ها گناه همه »گفت: می رجوی است؟.( داده انجام کبیره گناهرفته، ازاشرف که هرکسی صورت دراین کرد.) می
  نیست. ازاشرف آزادانه خروج امکان که معنا بدین هست هم رجوی حیثیت به سیاسی ضربهاطالعات، فرارمنهای زیرا

 

 

 ضمیمه :

؟. یه عضویت بازگشت ناپذیراعالم  

 

 



 

۱۳۹۶اسفند  ۲۱سیامک نادری  -سایت حقیقت مانا  
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