
 مریم رجوی و ُدم خروس کانون شورشی، کانون آزارجنسی دختران آلبانی

خانواده های اعضای مجاهدین زندانی درآلبانی -هم میهنان  

 

 
مریم رجوی ویدئو آزارجنسی یکی ازاعضای تشکیالت مجاهدین بنام محمد...درپایگاه رشید واقع تیرانا را ازروی یوتیوپ 

ها را پنهان سازد.« کانون جنسی شورشی»تا پشت پردٔه  .هک کرد...تمامی سایت ها و  
 

آلبانی -گزارش نشریه ایمیکت   
 

 از عضوی رانایت خیابانهای در شده رها جنسی مریض نفر یک کهنشریه ایمیکت درتیرانا افشا می کند  ۲۰۱۶اکتبر  ۲۷در
 شده آورده آلبانی به راما ادی آلبانی وزیر نخست کمک با و ها امریکایی توسط که باشد می ایران خلق مجاهدین سازمان

 ها آلبانیایی از یکی را فیلم این کند... می ارضا را وخود کشد می دست ودختران زنها همه به ترّدد حین ودرخیابان اند.
 وپودریوتی اوگرفته از فیلمبرداری به تصمیم یکبار کند می کاری چنین بدفعات که شده فردی متوّجه که وهنگامی گرفته

 اند: رسانده بچاپ مورد دراین نیزمطالبی آلبانی ومطبوعات گذاشته
 «)ویدئو( خیابان در ها بچه به زدن دست با تیرانا در خلق مجاهدین عضو ارضائی خود»
 
 

 ۲۷اّما تا این تاریخ مشخص) ، تا فرد مزبور را تشخیص دهم. چندین بار این ویدئو رانگاه کردم هنگامی که درآلبانی بودم،
 ،کسانی که درآلبانی ازسازمان جدا شده بودندتمام  که نشریه  ایمیک این خبر وویدئو را علنی کرده است، (۲۰۱۶اکتبر 

نبودند. زیرا تعداد افرادی که جدا  دراین ویدئو نشان میدهد، هیچ کدام شبیه چهره ای که ازپشت ویکبار هم ازنیم رخ اورا 
داشتیم. این مسئله نزدیک افراد هم با همدیگر ارتباط  این وهمه ،بسیار کم بودند ،اروپا نرفته ودرآلبانی مانده بودندشده وبه 

باشد. ازسازمان نباید از جدا شده ها  ،کسی که چنین کاری می کند .همینطور درابهام  باقی ماند. اّما یک چیز مشخص بود!
وبصورت مستقل زندگی می کنند  خانه دارندودرشهر .هستند وتشکیالت درحصاروزندان زیرا آنها جدای از سازمان

خود راارضا کنند؟!.با آزار جنسی درچنین سطحی ونیازی ندارند به این شیوه، ودرحین ترّدد درخیابان وپیاه روها،   

 شنا سایی مجاهد مریم رجوی درویدئو آزارجنسی 

 ) ویدئوی آزارجنسی(به من رسید. اوکه پس از این تاریخ« د -ل»اطالعاتی  توسط ( ۲۰۱۷می  ۱۴)۹۶اردیبهشت  ۲۴در

، زیرا سازمان هزینه کسی نگویم این خبراطالعات را ازاو گرفته امهیچ ازمن قول گرفت که به  از سازمان جدا شده است،

گفت: . سپس به من زندگی من راقطع میکند ومن پشتوانه مالی ندارم..  

درخیابان راه می رود ودست بر بدن زنان ودختران می  که دریوتیوپ گذاشته شد، که فردیآزار جنسی همان فیلمی  »

من دیدم که این فرد چنین کاری می  »با لمس زنان ارتزاق می کرد. فیلم توسط یک آلبانیایی گرفته شده وگفته بودکشد و 

وپیاده  فردی که درخیابان «ا دیدم ادامه می دهد وفیلمش را گرفتم.کند ابتدا فکر کردم سهوی است یا یک مورد است ام  

نامش محمد... است ودرپایگاه رشید درآلبانی ) متعلق به  ،فیلم اورا گرفته اند رو دختران وزنان را آزارجنسی می دهذ و

«ند.کارمی ک، درپایگاه رشید درقسمت نانوایی سازمان محمد...  درتشکیالت مجاهدین است. سازمان(  



خواستم عکس  ،برای اینکه مستند باشد .درکامپیوتر ثبت کردمخبر هایی را که گرفته بودم طبق معمول آمدم و به خانه  شب

این فیلم غیر قابل  ،...که چک کردم ...دریوتیوپ وهرسایت دیگری درکمال تعّجب، وفیلم ولینک آنرا نیز بیاورم. اّما

،) بدلیل پنهان نگاه داشتن این افتضاح ؟دسترس وبلوک شده بود؟. بین اینکه دولت آلبانی این فیلم را بلوک کرده باشد

ازمردم وبویژه توسط معاون وزیرکشور آلبانی خانم ایلونا جبریا که با مریم رابطه نزدیکی دارد...( یا سازمان مجاهدین؟. 

ازبلوک کردن توسط مجاهدین  نمونهتجربه واهدین می خورد که چنین کاری کرده اند!. زیرا این اولین بیشتربه سازمان مج

است،  مجاهدین درآلبانی سازماندرتشکیالت هنوز در )محمد...(با آن مواجه بودم. بدلیل اینکه این فرددراینترنت نبود که  

از بلوک خارج می  نیز این فیلم ،شودجدا از سازمان  مد...(این فرد)مح اگر ،است بلوک شدهتوسط مریم رجوی این فیلم 

این فیلم  تهمت هایی که  که دراین جهان کثیف قدرت وامیال پست آنها وجود دارد به محمد... می زنند. وهرتهمتی !.شود

ازآبروی او  ومدعی میشوند که این فرد با گریه والتماس به ما پناه آورد وما صرفاً برای حفاظت ، آن هیچ است.پیش

است که سازمان  این همان هنر وسیستم دفاعیوخانواده اش...، چنین قیمتی را ازجیب رهبری پاکباز ورزمند گان دادیم...

  .اخذ کرده اند«  راسو»ازحیوانی بنام ورهبری عقیدتی

  https://youtu.be/DXnY4SmMW-Y 
 

 

 
سال قرنطینه جنسی اعضا  توسط مریم رجوی ۹۲  

اعضای مجاهدین بفرمان رهبری عقیدتی باید ازهمسرانشان طالق می گرفتند ورجوی  ۱۳۹۷تا سال جدید ۱۳۶۸ازسال 

یاهللا  »وبارها وبارها درنشست ها به اعضا می گفت:« انقالب ناکرده ایی درمجاهدین نخواهد بود...»صریحاً می گفت:

هم انگشترهای ازدواج اعضا  «! ودستش را درازمی کرد به سمت اعضا...معطل چی هستید؟ انگشترهاتونو بدین به من

راگرفت وبقول خودش دربغداد ذوب کرد وفروخت وسپس گردنبند ها ی طال با نقش حک شده خودش را، به گردن زنان 

شورای رهبری انداخت وبا آنان دررقص رهایی) برهنه( همبسترشد. مریم رجوی صحنه گردان این شوی سکسی وبرهنه 

همه شما باید جا پای من بگذارید) طالق ازمهدی ابریشم چی » ی عقیدتی... ومی گفت:بود، برای یگانه شدن زنان با رهبر

وازدواج با رجوی(. هرسال که می گذشت، آثاروتبعات نحسی وفساد وتباهی انقالب ایدئولوژیک بیش ازپیش درهمه 

جنسی شدند... چند نمونه عرصه ها وازهمه مهمتردرسرکوب وارعاب خودرا نشان میداد. بسیاری ازاعضا دچاربیماریهای 

را من شنیده ام وبدلیل اینکه دراین باره هیچ اطالعاتی نداشتم وندارم نمی توانستم بلحاظ علمی وپزشکی موضوعا ت را 

 بفهمم. حتی هم اکنون نیز به هیچوجه توان وزمان آن را ندارم که به این گونه مسائل بپردازم وآگاه شوم. 

) ...را که بقول دوست ودشمن) حتی بازجویان وشکنجه گران( پاکترین نسل تاریخ بودندرجوی نسل آگاه وپیشتازجامعه 

وقتی به این نقاط می رسم هیچوقت صفحه کامپیوتر اشک امانم نمی دهد... زندان وبّچه ها ازجلو چشمانم عبورمی کنند...

ی برای رسیدن به منویّات کثیف خود دریک جنون جاه قدرت وخودشیفگی افسارگسیخته، تبدیل به ابزار (...رانمی بینم

 ساخت. 

https://youtu.be/DXnY4SmMW-Y


 آنچنانکه حنیف نژاد می خواست. رجوی بجای تربیت اعضا وانسانهای ایدئولوژیک وطرازمکتب وکادرهای همه جانبه،

« قاطر»استفاده می کرد. برای رجوی مهم نیست که این اعضا نمی توانند مثل« قاطرهای ایدئولوژیک»تنها ازآنها بعنوان 

ومختوالنسل باشند. این اعضا  بدلیل اینکه داری قّوه جنسی هستند، می باید نیازخودرا ارضا کنند. وبحران ازهمین نقطه 

بمثابه قاطر سوء استفاده حیوان صفتانه می کند. جوی ازاعضای خود، سال است که ر ۲۹شروع میشود...نزدیک به   

فاجعه فراترازاین است که بتوان درنوشتارآورد. این فاجعه را پزشکان مجاهد دراشرف هم درنشست های درونی 

 وتشکیالتی خود نیزعنوان کرده اند:

  

 زهراخاتون نوری  دکترصالح اسحاق تبار

دکترصالح: زهراخاتون نوری خطاب به  

«کاری نکن که پرونده پزشکی ات را باطل کنم!»   

ازسازمان جدا شد ودرنشست های  ۹۵یکی ازاعضای قدیمی سازمان وزندانی سیاسی رژیم خمینی که درسال  گ –غ 

شرکت می کرد، ازحقایق دردناکی ازمسائل پزشکی پرده برداشت  «خاص قسمت پشتیبانی) امداد و صنایع و تدارکات و...

داستان این « کاری نکن که پرونده پزشکی ات را باطل کنم!» زهرا خاتون نوری به دکتر صالح گفته بود::» به من گفت و

بود که یک نفر بیماری داشت وپس از سالیان بیماری عصبی و گوارشی او حل نمی شد ودکتر هر دارویی می داد جواب 

است ودر محفل های  ۶۸نین بیماریهایی ناشی ازطالقهای سال نمی گرفت. حتّی دکترهای سازمان هم می دانستند که چ

مسائل جنسی( است. خودشان)دکترها( چنین چیزی می گفتند. اّما وقتی دکتر صالح گفته بود مشکل فالنی ناشی از جیم)

انقالب  زهرا نوری به دکتر صالح تهاجم کرده بود که: پرونده پزشکی ات را باطل می کنم!. زیرا معنایش این است که

 ایدئولوژیک باعث چنین بیماریهایی شده است!«.

 

 این مسئله حتی درمیان دکتران عراقی که به اشرف نیزمی آمدند کشیده شده بود. همچنین درآلبانی نیزچنین است:

: حسین سجودی اف جی)فرمانده یگان(  بود اورا خیلی دکترمی بردند ومی گفت مریض گ  منبع فوق همچنین گفت –غ 

) چه دکتر مجاهدین و چه دکترهای عراقی!. زیرا ترجمه .ت می گفتند تو چیزیت نیست وسالمیهستم اّما هردکتری می رف

دکترعراقی بوسیله سازمان صورت می گیرد ودکترها نمی توانند مستقیم به اعضای سازمان درباره بیماریهای خاص شان 

 چیزی بگویند.

تو بیماری عصبی داری و تجویز  »و دکتر هم اورا ویزیت کرده بود ومی گفت: را دکتر بردندحسین سجودی درآلبانی  

چند عکس از زنان آورده وآنها وقتی  ، درآن هتل خانمیسپس وقتی به آن هتل رفته بودند «کرده بودند برود یک جایی!.

رکدام را انتخاب می کنی بگو... ه »:گفته بودهتل دارعکس را نشان دادند فهمیده بودند که اینجا روسپی خانه است. ووقتی 



سپس آنها باز گشته بودند. دکتر چنین ویزینی برایش نوشته  «لک است. ۱۰۰۰چه یک ساعت وچه یک شب قیمت هتل 

 بود.

 حسین سجودیقتی و ...من نمی توانستم جلو خنده ام را بگیرمگ  ( –)غ بعد وقتی این جریان را برای من تعریف کردند  

من فقط می خندیدی...نمی توانستم  «آیا به تو هم جریان را گفته اند؟. »:ازپله های پایگاه مفید باال می آمد ازمن  پرسید

بغیر من به چند نفر دیگرهم گفته بودند واین موضوع باعث خندٔه بین ما خودم را کنترل کنم....، خود حسین هم می خندید...

«شده بود.  

:یمحمد فرزند مسعود رجو  

همه چیز برای رجوی حالل وبرای ما حرام؟   

این مرتیکه عوضی، هرچیز روبرای خودش » محمد رجوی درهمان اشرف درباره فساد شما به یکی ازمیلیشا ها می گفت:

وشما درلجن پراکنی « حالل می دونه، برای من که جوان هستم وهمه چیز هم حق منه، باید حرا م بشه یا محروم باشم.

های اشرف، حتّی به فرزند خود، محمد پسراشرف ربیعی نیزرحم نکردید!. کاش روزی محمد رجوی سخن درنشست 

 بگوید!.) رجوی چه هزینه ونیروی سنگینی صرف اوکرده است تاخاموشش سازد.(

 

 "   ۱/۸/۱۳۹۱طاعون "            

     

 پشت درهای بسته سیاست 

 مضحک ترین نمایش طاعون است...

 

 سورپریز می شویم 

 با بسته های استرلیزه 

 درنمایش 

 ُمهوع و"مدفوع"... 

سیامک نادری« من آبی سراو، سراب؟!» ازکتاب:  

 

شخصت های سیاسی، ادبی وحقوق بشریهم میهنان، روشنفکران و  

اعضای  شخصیت ها و انبوه ، با لجن پراکنی برعلیهبعنوان فحاش ترین زن درتاریخ ایرانرهبری عقیدتی و مریم رجوی 

حنیف حیدرنژاد، دکترقصیم، وفا یغمایی، ایرج مصداقی،  ،) آقای روحانیجدا شده  مجاهدین پیشین شورای ملی مقاومت و

برمال نشدن  جهتاعضای سابق جمال عظیمی، امیرصیاحی ...( و ...شکری، همنشین بهار، عاطفه اقبال و پهلوان گوران

امات خودساخته روآورده اند...، هدف، اشخاص فوق نیستند!. هدف سایرروشنفکران به کثیف ترین اته چنین حقایقی،

آنچنانکه رجوی اد ارعاب وسیل تهمت ولجن پراکنی، وشخصیت های سیاسی وادبی وحقوق بشری میهنمان هستند، تا با ایج

وجنایات  ئنانه خود ادامه دادهحیات خفیف خا بتواند بهمانع ازانتشارحقایق شوند؛ و «خمینی مال می کنیم...» می گوید:



کسی ازنیروی حاکم :» بسرم برد که رجوی با این خیال واهید. نوفساد گسترده درسراپای خود وتشکیالتش را پنهان ساز

«سوال نمی کند که چکارکرده ایی!.  

حمید اسدیان یک کتاب و،بفرمان مریم رجوی به تلویزیون میهن تی وی وآقای سعید بهبهانی فحاشی میکنند... همچنانکه

انتشارمی دهد...، ،  در بیت رهبری به حجم یک خوکچه پروار وهمسر آزاری؟... فحاشی، تهمت و افترای کذب،مملو از

... وهمسرآزاری مریم رجوی کذب فحاشی که  آنچهاسماعیل وفا آقای  .سکوت کرد ،نجیبانه یغمایی اسماعیل وفاودرمقابل 

به نیکی یادکردم، اگرچه اسیر وملعبٔه دست رجوی  من هم ازهمسراو کرد....من بازگویی  رایبازآن  بود، با اشارتی  

 است!.

:به مریم رجوی می گویم!  

بیت  یهمه آنها را بفرمان رجوی به پیش برده ایی!، می توانی قالّدهاای که  برای فرارازفساد وجنایت وتباهی گسترده

رهبری وفّحاشانت را بگشایی...، اّما هیچ چیزی نمی تواند دربرابرحقیقت بأیستد. حجم اسناد ومدارکی که ویکی لیکسی 

درمقابل چشمان مردم می گذارم. هرروز ،است را وجنایت باند تبهکاررهبری عقیدتیازفساد   

 خانم رجوی!

درباره  وگواهی آنها یناسناد ومدارک وشاهد ش واعتبار دارد،درسراسر اروپا وامریکا، آنچه که که ارز ،درهرمحکمه ایی

ست. برخالف فحاشی ها در میدان سیاست...، درهردادگاه ومحکمه ایی، فحاشی... واتهامات کذب...، چیزی حقیقت ا

«بفرمایید دادگاه!.» با صدای بلند می گویم: جزجرم وشارالتانیسم برای پوشاندن حقایق نیست.  

 

    ۱۵/۴/۱۱۳۹  " هیهات " 

 

 هرگز 

 نسرشتم 

 باعطسه های سیاست !

 

 ماسیده های عشق

 طعم ته مانده غذایی 

 کاسه رند گدایی

 با عیاِرعشق 

 مرا 

 بس ...

سیامک نادری«  برای لبخندی که برلبانم بنشیند »ازکتاب:  

 



  آقای رجوی!

  شما واقعاً درست گفته بودید:» سیاست بازار خرمردرندیه، بازار حروم زادگیه، بازار دوزو کلکه، بازار حقه است.«

درسیاست هیچ چیزپنهان نخواهد ماند. صحنه سیاست مثل صحنه » »اما یک جای دیگر بدرستی گفته بودید:

«روزمحشراست، دست آخرهمه چیز روخواهد شد!.  

 

گویم:خطاب به شما می   

کسی است که به اصول وقوانین وسخنان شما  ودیوانه ترین پایبندترین «سیامک روانپریش!» ، می بخشید!سیامک نادری

وبا صدای بلند تکرارکنید، تا  گهربار چندبخشه؟، بلند تربگویید چند بخشه!را)  «گهربار»سخنان  وهمان پایبند است!.

 .!را درباره خود شما اجرا خواهد کردشما « بار  -هر –گْه » میلیون ایران بشنوند!( سیا مک روان پریش! سخنان۸۱

 پُرخشمم، پُر خشم!.

ید، وبعد جمعی اش اول هرمسئله ایی را سیاسی کن» شما درقبال خطای یک فرد، برای فهم آن مسئله وخطا، می گفتید: 

«که اگرهمه چنین کاری کنند چه آثارونتایجی مترتب است کنید، بعد نتیجه اعمالتان را می توانید ببینید.  

من هم عمل شما را سیاسی می کنم) بیرونی می کنم وپیش چشم مردم میگذارم وبعد جمعی اش می کنم، یعنی اگرتمام  

که شما انجام می دادید، می کردند، چه برسر مردم واین مقاومت ومیهن می میلیون ایرانی، کارهایی  ۸۱اعضای سازمان و

 آمد...(

...؟. ناکجا آبادی باید برسند باید به کدام ۸۱میلیون ایرانی  می بینید   

... 

 آه از این بادگیرهای برده ساز 

رروده از حقیقت بغرنج روزگااین رازهای ناسُ   

 آه از این چرخۀ کژدار سیاست 

این یاوه باف تنومند  - این زبان پر گوشت   

زبان دیپلماسی !  ارِ بازوی قهّ  هزار این  

 این اریکۀ جبر گستر 

" ! " از ما بدور  این ....  

.... 

   ۱۳۹۲دی ماه " زندگانی چیست" قسمتی ازشعر

«  عشق خواهرمن است» ازکتاب:  

ازدوستان وآشنایان خواهشمندم اگرویدئو کلیپ فوق را دارند، مجّدداً دریوتیوپ بگذارند ویا برای سایت حقیقت مانا ارسال  

 کنند. پیشاپیش ازهمکاری شما سپاسگذارم.



سیامک نادری ۱۳۹۶اسفند۲۶سایت حقیقت مانا   
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