
 

  چشم اندازپیش رومسائل و  و افتادن بین مصاحبه ها هنکاتی چند پیرامون فاصل

 هم میهنان عزیز، دوستان گرامی

 باسالم ودرود

بعنوان پناهنده وشرایط  بدلیل مشکالتی که برای من»درآغازمصاحبه هفته گذشته با تلویزیون میهن تی وی گفتند:گرامی آقای سعید بهبهانی  -۱

چند  من هم«. همچنین هزینه های مالی که محدود به حقوق پناهندگی هستم، مصاحبه ها حداقل به ماهی یکبار محدود می شود وجود دارد، کمپ

، متناسب با بود، کما اینکه هرتلویزیونی حق داردگرامی این تصمیم با خود آقای سعید بهبهانی  امری با خبرشدم.ازچنین  ،پیش ازمصاحبه دقیقه

به نمایش بگذارد.خواست ونیازها، برنامه های خود را   

بلکه پرداخت هزینه مالی برای ادامه مصاحبه ها وخواهان  نه تنها وعزیزان شرافتمند با تماس هایی مواجه شدم که دوستان ازاین برنامهپس اما  

. ودچارسوال وابهام شده بودند ،... شده وامکانات شخصی  تأمین نیازها  

 ،درآلبانی ضبط شده۹۴که تابستان سال  درنوارویدئوییبراساس روشنگری ها بمّدت دوماه پیش ازمصاحبه با میهن تی وی،  حتّیکما اینکه 

منتشرشد. دوستان بسیاری خواهان کمک مالی، پزشکی و کمک ها ی حقوقی وگرفتن « سایت حقیقت مانا»بود و آنچه دردریوتیوپ گذاشته شده 

شما  آنچه من نیازداشتم قلب »به دوستان هم گفتم: ... شدند.نیازهای شخصیحتّی وخانه وامکانات ارتباطی وتأمین آسایش و پناهندگیوکیل برای 

دریافت ولویک لایر هم، من رافاسد خواهد کرد. برای اینکه  اگربتوانم خودم با همین شرایط کارکنم،تا جاییکه بتوانم، وتحت هرشرایطی...، « بود.

این صدا بدلیل قدرت درونی قوی صحبت کنم. باید پاک بمانم!. ازتمامی حمایت، همیاری وکمک های شما سپاسگذارم. اّما اگرروزی  وانم بابت

من ازپذیرش آن با افتخارتمام  مالی خاموش شود، بسیاری از دوستان شرافتمندی هستند که بیش ازآنچه انتظاراست خواهان کمک شده اند،مشکل 

وتو . االن درصحنه توجلوی قرارداری . ماهمه باهم هستیم »:برای پذیرش پول چنین استدالل می کرد خواهم کرد. کما اینکه دوست عزیزیدریغ ن

.«. ما یک تن هستیم نه چیزدیگرما هم می خواهیم شریک دراین صدا شویم ،صدای ما هستی  

اییکه به شخص من برمی گردد،هیچ مانعی برای ادامه مصاحبه وجود ندارد، رساندن صدا، وبیان حقیقت، تا جبرای مصاحبه تلویزیونی،  -۲

طبق آنچه سازمان گفته بود  وپس ازآزادی اززندان، ۶۷همچنانکه درسال وتاکنون هم برای چنین امری، متکی به حقوق پناهندگی خود بودم. 

من فقط جانم را  ه اززندان آزاد شدم،چند تومان با خمینی مخالف هستید،تاز من مجاهدم، »ودرزندان اطالع داشتیم؛ درخیابان به مردم می گفتم:

را حفظ کنم. با چنین شرافتی می توانم صدای شما باشم  ۶۷و ۶۰، می خواهم همان شرافت نسل «...دارم،  ودست رادرازمی کردم بطرف آنها 

هم می شکنم، وقدرتی برای سخن گفتن نخواهم داشت. درونم دریرم، درحرف دلم را می فهمید...، اگریک لایر هم بگشرایط ووالغیر. می دانم که 

من وما ناگزیرهستیم درهرلحظه انتخاب کنیم، ولحظه ایی که انتخاب دیگری داشته باشم.  قوی ترازصدایم باشد. چراکه درونم می بایست هزارن بار

اما پاک بمانم.  باشم،وتنگنا به من حق بدهیدکه درسختی  وی فاسد شد.شما دیگرصدای سیامک رانخواهیدشنید، من هم فاسد شده ام، کما اینکه رج

 نمی توانم غیرازاین باشم. دراین مسیرمی دانم که شما درونم را خواهید فهمید. واین حق را به من خواهید داد. 

توانند دربرنامه تلویزیونی شرکت کنند ومن تن ازدوستانم وجدا شدگان ازسازمان گفته ام. هروقت تمایل داشتند می  ۱۰همچنانکه نزدیک به  -۳

است که  خود، نوبت برنامه ها ی خودم را به آنها می دهم تابیایند وحقایق را برای مردم وافکارعمومی  بازگوکنند. این نه صدقه، بل اّولین کاری

، خود شک کنم، ومهمتراینکه جای شکی هم نیستمی بایست انجام دهم، وهدف نیزچنین است. اگرغیرازاین انجام دهم، باید به محتوا وماهیّت 

بیایند وبجای من دربرنامه صحبت دوستانی که به صحنه می دانم . !، زیرا هدف داشتن تریبون استاگرچنین نکنم من هم نبال تریبون هستم والغیر

یقت هستند. ومن همیشه دوستان راچنین زیرا رسا وصدای همان حق وضریب می خورد، قطع یقین بهتروقوی ترازمن صحبت خواهند کرد، کنند،

حتی اگر  می دانم ومی فهمم که برای منافع مردم، چنین کاری مهم است.ترغیب می کنم تافضای هراس وارعاب رجوی ساخته را درهم بشکنم. 

وتو » ن ودست درسخنان فوق چنین گفت:خودم هم برنامه نداشته باشم تالش میکنم برای آنها برنامه بگیرم. زیرا اعتبارواعتماد را به بهترین شکل آ

   منهم بای سکویی برای صدایی دوستان دیگرباشم.« صدای ما هستی...

، ازمردم درخواست همیاری وکمک مالی به تلویزیون میهن تی وی داشته باشم، اما ۹۷نوروزهفته پیش ازعید هنگامی که یک  ،من نمی توانم -۴

به همین خاطر با  منبرفاسد شدند. می گویند وعمل نمی کنند و همانگونه که آخوندهای باالی د کننده است.خودم کمک مالی نکنم. این دوگانگی فاس

دالرازطرف من پرداخت کند، ومن ازحقوق ماههای آینده پرداخت می کنم. وازتلویزیون  ۲۰۰به یکی ازدوستان گفتم  ونیاز درونی،کمال افتخار

اعتبارواعتماد مردم است که راه را بازمی کند. سرمایه من قلب مردم ودوستانم  مهم امکانات مالی نیست، میهن تی وی هم تشکرکردم که پذیرفت.

.آنها هستند، نه امکانات ومنابع مالی  

به همین اندن صدا وبیان حقیقت نمی پذیرم. وهیچ مانع ورادعی را برای رسدراین مسیرزیرا  .من ناچارشدم ارتباطم را با خانواده ام قطع کنم -۵

 کامالً باز برای اینکه با دست مسیر وتاکنون هم ازخانواده ام برغم اصرار پولی نگرفته ام. دراین دلیل تنها متکی به حقوق پناهندگی خود شدم،



بخدمت  اسیوشخصیت های سی من ایمان دارم که رجوی با همه منابع مالی ونیروها مشروط به کسی یا چیزی باشم. ونباید نمی توانمحرکت کنم، 

بأیستد.وشاهدین... اسناد ومدارک  اتکاء به با ،گرفته وبقول خودش ناوگانی ازوکال نمی تواند درمقابل حقیقت  

درصد توان وپشتیبانی وامکاناتم  را برای ۴۰خارج ازآن من درروزدّوم ورود به آلمان، بزرگترین ضربه ایی که باورم نمی شد را خوردم، و

روشنگری ازدست دادم. اما این قیمتی است که باید داد. درشرایطی قرارگرفته ام که بطورمستمردرپشت صحنه ضربه می خورم. نمی توانم به 

، بدون اینکه وضعیت من وعواقب منفی آنچه برسرراه  ،ذاردپا برگلوی من بگبرای تأمین خواسته های خودش، جازه دهم تا سربزنگاه، هیچ کسی ا

. وآلودگی هایی که چه ازطریق سازمان مجاهدین ویامنافع شخصی افراد دیگر  وجود دارد را درنظرداشته باشدپرپیچ وخم این مسیر  

لویزیونی نیست. هدف روشنگری وارائه حقایق وچشم اندازپیش روی مردم است. برنامه تلویزیونی وتریبون داشتن، نه ، داشتن برنامه تهدف -۶

پیش هفته یک حتی » رسانه صدای حقیقت وآزادیست، والغیر!. به همین دلیل درتلویزیون میهن تی وی هم گفتم: هدف، بلکه وسیله و

مصاحبه ها را ضبط ودریوتیوپ  که بهمراه دارم، با یک دوربین تصمیم داشتم ون میهن تی وی،تلویزی امکان مصاحبه بابرخوردارشدن ازاز

 بگذارم. بنابراین هیچگاه روشنگری وبیان حقیقت، مشروط ومنوط به داشتن برنامه تلویزیونی نبوده ونیست. 

هیچ چیز  ین امید وآرزو به میدان آمده ام وبرای همین زنده ام.امن با « جانم را درگرو حقیقت مانا گذاشته ام.» همچنانکه پیش ازاین گفته بودم:

«این نه پایان، بل آغازیست...»:اضافه کرده بودم کهسی نمی تواند، مانعی دربرابربیان حقیقت باشد. وهیچ ک  

:بدلیل اینکه عطف به رجوی است درنوع خود جدیدبود دیشب هم کامنتی ازدوست گرامی آقای برازجانی داشتم، -۷  

 · Friends with Mmarz Namin and   ۸ برازجانی اصیلتن دیگر«  

آقای نادری در شروع خوب آمدی ولی اینجوری به نظر میرسد که نمیخواهی و یا نمیتوانی به افشاگریها و پاسخ به چه باید کردی که قول 

بودند چون دیگران به گذشته آویزان شدند ولی نگاه تو آموختن از گذشته بود نه آویختن به دادی ادامه بدهید .خیلیها به توامید بسته 

گذشته، اما یک دفعه قطع شد و حتی مصاحبه های آموزنده با تلویزیون میهن حذف کردی و یا شاید فرقه رجوی و یا اوعوامل انها تو را 

«غلط باشد و ریشه آن در کسالت زود گذر باشدمجبور کردند که فتیله را پایین بکشی. امیدوارم حدس من  . 

 

اگربه مصاحبه ها وگزارش وروشنگری های که تاکنون آمده است توّجه شود؛ با » ازصراحت وصداقت ایشان بسیارمتشکرم. اما باید بگویم:

بین المللی وحقوق  وارگانهای بفرمایید دادگاه!، درهرمحکمه ، مجامع »صراحت تمام به رهبری مجاهدین، مسعود رجوی ومریم رجوی گفته ام:

تمام تأکید کردم . قتجزحقینیست پیروزمیدان، چیزی مردمان، چشم  پیشافکارعمومی وبشری، ودرصحنه سیاسی وعصرارتباطات واینترنت و

همانا ،ی نهاییرودا دگاه ارائه خواهم داد. اگرچهان را دردااسناد ومدارک، فیلم ونوارهای صوتی وایمیل ها وشاهدین زندان وشکنجه، قاچاق انس

.تن به رهبری فقاهتی وعقیدتی نداده ونمی دهندکه هرگز مردم وافکارعمومی هستند  

 هرزمان که هیچگونه سد ومانعی دربرابر روشنگری ایجادکنند، بلکه بعکس،بنابراین رجوی وسازمان مجاهدین نه تنها نمی توانند،

به روشنگری خواهم پرداخت. هراحتمالی که دوستان درباره پشت  ،بیش ازپیش وقوی ترازآن به صحنه بیایند،افتضحات جنایت وفسادشان ازناگزیر

آنکس بلکه بعکس،  .!نه، هرگز ،واهمه اززوج عقیدتیهراس  و صحنه درارتباط من می دهند، ممکن است درست باشد، اما احتمال دخالت رجوی،

باند تبهکاراونبوده ونیستند.بیت وی جزرجوی وکه می ترسد، کس  

بنا به طینت شریروسیستم دفاعی رجوی وپراکندن بود بد  ،خودش را فرد بیت وباند تبهکارفحاش ترین  چند روز پیش همچنانکه مریم رجوی،

تا اسناد ومدارک جدیدی را  وبهانه ایی گشتبه صحنه آورد. دریک برنامه تلویزیونی همچون سیستم حفاظتی راسو، محمد اقبال را ،وآزاردهنده

برعلیه من پرداخت. وخواهرم ازجداشدگان برروی سایت حقیقت مانا ویوتیوپ بگذارم. همانطورکه بارگذشته ناپرهیزی کرد وبه جمع آوری امضا 

آوری امضا های سری دوم به ِگل وجمع  ، برروی یوتیوپ گذاشت.را دهادکترسعیده نادری ازکانادا، نوارویدئویی اظهارات کوروش شریف ز

ورابطه صادقانه بامردم باید پرداخت. تنها به این دلیل که یک خمینی  وروشنگری جنایت وفساد رجوی این قیمتی است که برای حقیقت نشست.

ن است!، کاراورا تحسین می مستقل ازاینکه خواهرم دیگر) رجوی( نتواند، ما را ازچاه به سیاهچاله دیگری ازرهبری عقیدتی بکشاند. ازنظرمن،

خودمان، می بایست قیمت ایستادن دربرابررهبری منحط واپوتونیست را منافع ورای  دارد. اما فرا وداشت ومنفی اجتماعی بارکنم. اگرچه برای او

.ازدسمی ومقبول بود که اقدام اورا مشروع دادن به حقیقت وآزادی همین اصالت  .وچشم ها را به حقیقت روشن ساخت داد  

زیرا هرابهام وتردیدی دراین مسیرپیش رو رفع خواهد شد. هدف پیش رو  همچنانکه آقای برازجانی گفتند، هدف پرداختن به گذشته نیست، -۸

ی اینست که یک جنین وجوانهٔ تازه ایی می خواهیم. به همین دلیل ازمیان مصاحبه ها وروشنگریی هایی که تاکنون وجود داشته است من انگشت م

دوباره برروی  ،. این ویدئوهامگذارم روی دومصاحبه ایی که درباره امریکا وترامپ وجان بولتن وجولیانی ومک کین و...رضا پهلوی داشت

تغییرکرده است. تنها تعداد بازدید کنندگان قبلی آنبه همین دلیل یوتیوپ گذاشته شده و  

کما اینک پیش ازآن درسه گزارش جدا گانه نیزبه این موضوع پرداختم:   

https://www.facebook.com/marzieh.tahmasebi.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/browse/mutual_friends?uid=100017401171927
https://www.facebook.com/browse/mutual_friends?uid=100017401171927
https://www.facebook.com/browse/mutual_friends?uid=100017401171927
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017401171927&fref=ufi


رژیم سرنگونی طرح وارائه پترائوس ژنرال با رجوی مذاکرات -۱  

سرنگونی عملیات طرح ازارائه پس مجاهدین نمایشی رژه برگزاری -۲  

«ملی؟»پدیده استخدام مزدوربعنوان رزمنده ارتش آزادیبخش -۳  

بدون امریکا (وآلترناتیوسازی ازباال)  ، برای هرزد وبندوسه گزارش حاوی اطالعاتی است که چشم اندازپیش روی مارا مجموعه این دومصاحبه

 پشت پردهانچه درو ازاین دست، اییداده ه و اطالعات مکفی دخالت پایین)مردم( روشن وواضح می سازد. به طبع نمی توان منهای دارا بودن

پیش رو پرداخت. چشم اندازبررسی و تحلیل شرایط و به بحث ، ،وزدوبندها می گذرد  

 من آمده ام که بگویم: 

رجوی وسازمان مجاهدین است.مقاومت درون الف( دشمن اصل همانا رژیم والیت فقیه حاکم برمیهن، واپورتونیسم ونیروی منحط   

 دمکراتیک و ازمشروعیت مردمی وحفظ اصول وارزشهاینیست. اصالت برخاسته  رژیم آخوندی  درمقابلبه جنگ ومقاومت هرنیرویی اصالت 

ق واالی انسانی درامرمبارزه است. نیرو وجریانی که درون تشکیالت، اعضای خودرا زندانی، شکنجه، وبه قتل می رساند. با قاچاق انسان ارتزا

نان مجاهد، آنان را بی آینده ووابسته وپابسته به کند، وبطورسیستماتیک با جراحی رحم ز می کند.  نیرویی ک با زنان مجاهد رقص رهایی ... می

میس ایدئولوژیکی رهبری!، ومخوف ترین توتالیتاریسم بی با هرسُس ایدئولوژیکی ونامگذاری زالوصفتانه نوا حریم رهبری عقیدتی خود می سازد،

ف مردم ومقاومت باشد. اگرچنین است، پس رژیم درآلبانی را برقرارمی سازد. نمی تواند، درصفو ۳سابقه را درتشکیالت بازگشت ناپذیراشرف

نه نام وصفت مقاومت را بخود می گیرد ونه مشروعیت  چونین. صرف چنین مقاومتی،آخوندی هم دربرابرداعش مقاومت می کند. وداعش نیز

 واصالتی.

افشا وطرد رسیده ایم. این را رجوی به مقاومت  بنابراین چنین نیرو وجریانی منحطی را می بایست افشا وطرد کرد. ما ازمرحله انتقاد به مرحله

 ومردم تحمیل کرد.

هرکسی می گوید ومی پرسد!: چرا رجوی ومجاهدین به ما می گویند مزدوروزارت اطالعات وکاردتیزکن رژیم؟ وغیره!. تصریح می کنم که  ب(

با این به معنای شک وابهام خودتان نسبت به رجوی است!. گویا بدلیل گذشته، اینک نیزمشروعیت دارند ودرجبهه مردم ومقاومت قراردارند. آیا 

ومدارک زندان شکنجه قتل ، سربه نیست کردن، قاچاق انسان، جراح  وخارج کردن رحم زنان مشروعیتی مقبولیّتی دارد؟. چنین اعمال  این اسناد

 منهای خیانت واپورتونیسم ، شایان کیفرخواست جنایی ومحاکمه دردادگاهها ومجامع بین المللی است.

و سیستم دفاعی متکی برارعاب وهراس ولجن پراکنی است. رجوی بصراحت گفته چنین پرسش وابهامی، به معنی مشروعیت دادن به رجوی 

نفس لجن مال کردن کارکثیف ونامشروعی است.  » درقبال رجوی می گویم:«. رژیم مالی اش می کنیم» هرکسی برعلیه ما حرف بزند: است،

سین هم کثیف ونامشروع است، چون نفس اینکارکثیف ونامشروع امام ح پیش ازاین نیز درتشکیالت گفته بودم امام حسین هم چنین کاری بکند،

«است  

درقبال چنین تهمت ولجن پراکنی، همانطورکه رژیم خمینی وخامنه ایی شما را متهم می سازد، باید رجوی را نیز درهمین چهارچوب رژیم پلید 

پراکنی اوباید دچارابهام وسوال شد؟. ازکوزه همان تراود که آخوندی بشمار بیاورید. رجوی چه چیزی ازخمینی وخامنه ایی کم دارد، که ازلجن 

دراوست. این تنها وسیله ممکن ازنظررهبری باهوش مجاهدین است برای بازنشدن سرکالف جنایت وفساد.  وااّل کسی که حساب پاک است، 

 ازمحاسبه چه باک است؟!.

درجا زد!. « گذارازرجوی» ازجنایت وفساد را شنید ودید وبازهم در مرحله بنظرمن ابهام درنوع برداشت های دوستان است. نمی توان این حجم 

 هرگونه درجا زدن به ادامه این جنایت وفساد ونکبت وتباهی می انجامد.

هیچوقت نخواهید که رجوی وهمسلکانش را نصیحت کنید. او چیزی برای ازدست دادن ندارد، وبه همین دلیل بی حیا ووقیح شده است. نصیحت  ج(

گاو او، معنای افشای همان مسائلی است که درپشت پرده قراردارد وبه همین دلیل اورا چنین وقیح ساخته است. به همین دلیل هرگز ازجلو به یک 

 وازپشت به یک االغ ازکنار وپهلوی یک سگ وحشی، وازهیچ سمتی به رهبری عقیدتی نزدیک نشو، تا نصیحت شان کنی.

مارا  رهبران،رهبران،»چرا سازمانی که دم ازمبارزه با امپریالیسم میزد، اینک ازهمان امپریالیسیم وامریکا می خواهد: »( من نیامده ام که بگویم:د

اگرچه پشت پردهٔ این مسائل را نیز درسه گزارش نام برده شده درفوق بیان کردم. اما حرف وسوال اصلی این است که چه «. مسلح کنید

 بمباران وارتش آزادیبخش را خلع سالح کردند، ۱۳۸۲وجمهوری خواهانی که قرارگاه اشرف را درسال  ن امریکاتورهایی باعث شد تا همافاک

طرح عملیات سرنگونی رژیم آخوندی  همان امریکا وهمان جمهوری خواهان ونئوکانهای پرنفوذ دروزارت دفاع وارتش امریکا وفاکس نیوزو...،

واوباما می برند؟. نزد دولت امریکا ،توسط رجوی رجوی را  



ات چه مؤلفه هایی باعث گشت تا ارتش وفرماندهان نظامی امریکا ونئوکانها تغییر نظرداده ودگردیس شوند؟. رجوی دگردیس شده یا امریکا ومقام

حقیقت آنکه آنچنان دگردیسی  نظامی آن؟. چه تبادالتی بین طرفین صورت گرفت وکارا نه به دوستی مشترک بلکه اتحادعمل مشترک کشاند؟.

 افتضاحی دررهبری مجاهدین دیدند که، قاطع هستند که رجوی به هرشرایطی تن خواهد داد. زیرا پیش ازآن، همه اصول وارزشهایی که درتبلیغات

ت با هروسیله ممکن است. درعمل ودرعراق واشرف همه را بکناری وانهاده و آنچه ارزش دارد دستیابی به قدرافکارعمومی بدان پای می کوبید، 

جای تردیی برای امریکایی ها باقی نگذاشت. حجم این دگردیسی درمجاهدین وارائه خدمات به امریکایی ها درعراق واشرف،  

 وبتوانم بدون اینکه بخواهم من نمی توانم دریک برنامه تلویزیونی بطورمحدود ومشروط، تنها وتنها ازفساد وجنایت درون تشکیالت سخن بگویم،( ه

بر آالم ورنجها و  به تهدیدات وخطرات وحقایق پیش رو با اطالعات وداده های آن بپردازم. هدف داشتن تریبون نیست. من نیزچنین کنم، تنها

است بحث سیاسی ویا صرف پرداختن با این مسائل وارد صحنه نشدم. این نه درشأن من  داشتن تریبون زخمهای بی پایان مردم افزوده ام. من به

مسائل فراتراز من وما است. ونه درشأن مردم ودوستان عزیز.  

همچنان که  رادرمقابل مردم ردیف کنم. پا برپاشنهٔ کین و جراحی وحذف دیگران بکوبم. بلکه بعکس...، و وخائنان دشمنان من نیامده ام تنها 

ایران زمین با رنگین کمان آحاد مردمش زیباست. سلطنت » ویم:می گدراّولین گام دوستان فیسبوکی سلطنت طلب وطرفداررضاپهلوی نیز هستند. 

طه طلبها بخشی ازمردم هستند ومی توانند رهبری خودشان را داشته باشند. همچنانکه تنی چند ازهمسایه های ما درتهران سلطنت طلب بودند وراب

ا باید درمان کرد. ازنظرمن سلطنت جواب این میهن نیست، اما بسیارخوبی باهم داشتیم. زخمهای عفونی ایجاد شده بدست اندیشه های مطلق گرا ر

نه کین، نا گزیر عشقیم. عشقی  به عقاید وخاستگاه آنها احترام می گذارم ونباید برطبل دشمنی کوبید. برای رهای ازچنگال آخوندهای حاکم برمیهن،

دهد والغیر.  می وآزادی وجامعه ایی سکوالر که اصالت را به مردم  

بپردازم. فقط بطورکوتاه هم  ۳، باید به بحران و وضعیت تشکیالت رجوی دراشرف دفاعی رجوی متقابل برآیند این روشنگری ها واقداماتدرو( 

 درمصاحبه با همنشین بهار گفتند ،ودرخورتحسین بدلیل همین روشنگری ها وآنچه که خانم فرشته هدایتی براستی شجاعانه کنم که، اشارتی

«( سازمان» دگردیسیپدیده های  از درحصاروعضویت باگشت ناپذیر؟) ۳وازجمله جراحی رحم زنان مجاهد...، اینک مریم رجوی دراشرف 

استثنایی باشد، باید فرد  رداگرموراندارند. و ۳اشرف  دستورصادرکرده است که هیچیک ازاعضای سازمان حق خارج شدن ازقرارگاه

تماس همچنین شده، برای انجام کار به شهربروند وبرگردند.  وتعیین ویا فرماندهین باالی سازمان، درمسیرمشخصمزبوربهمراه فرمانده یگان 

، محدود وممنوع شده است. مریم رجوی می ترسد اعضای سازمان آزادانه به شهربیایند ۳اشرف  بین قسمت های مختلف قرارگاهاعضا وارتباط 

چه توسط خانم فرشته هدایتی وچه توسط من،  ،وبنوعی آنچه که روشنگری صورت گرفته است ندامکان تما س داشته باش ۳ویا دراشرف 

کند. به همین دلیل تمام اربگیرد واین اخباردرتشکیالت درزوبطوراخص رقص رهایی و جراحی رحم زنان وزندان وشکنجه ...، دردسترس آنها قر

وکار به بحث ومشاجره ودرگیری هم کشیده شده شدند درصدد جمع آورتلفن ها مریم رجوی بفرمان  ،ه بعضی ها مخفیانه بهمراه داشتندتلفن هایی ک

 است.

نداشته وندارد؛ مگرآویختن به دامن های تشکیالتی فساد وجنایت وتبهکاری آوارهیچ راه گریزی ازدرصحنه سیاسی، به همین دلیل مریم رجوی 

  اطالع رسانی وروشنگری، خارج ازمنافع فردی، معنا ومفهوم خود را می یابد. ودراین راستا  امریکا ودوستان وبرادران جدید نئوکان.

 دوستان عزیز

 تیغه شمشیرهای بی نیام خفته در گلو 

برپا...!                                             

حاضرنمی شوند تا عمکرد سازمان رجوی را به جدا شدگان ازسازمان درصحنه » م که گفته می شود:یدرطی این چندسال همیشه شاهد وناظربود

«.پرده برداری کنند؟ ...نقد بکشند وازجنایت وفساد  

 اینک من سوال را معکوس می کنم. آیا با روشنگری ها درحجم گسترده ایی ازجنایت وفساد وارائه اسناد ومدارک وفیلم وشاهدین زندان وشکنجه

قاچاق انسان و...، وسپس آنچه را که خانم فرشته هدایتی برتمام این گفته ها صحه گذاشت وخود  وقتل، وارائه لیست های زندانیان، خودکشی ها،

کسی یافت شد ازچنین جنایتی که درحق زنان تحت سلطهٔ رجوی آیا  نیزمواردی را ذکرکرد وازجراحی رحم زنان بصورت سیستماتیک سخن گفت،

لب به سخن بگشاید؟!.  روا شده است،  

را درسایت ها ورسانه های ایرانی شاهد هستم، اّما یک تن هم یافت  درتمامی زمینه ها سلسله ایی ازمقاالت ومصاحبه ها وگفتارو...بطور روزانه 

:نشد به دفاع ازاین زنان وحریم وحرمت آزادی ونقض وحشیانه حقوق بشربصورت سیستماتیک زبان به پرسش ازرجوی بگشاید که  

رهبری عقیدتی مجاهدین زیرسم ها ی ستوران بهیمی جهل وجنایت وخیانت ، چنین برهست  ،رزاتی وانسانیبه کدامین اصول وارزشهای مبا 

 ونیست این مقاومت ومردم واعضا و واژه های مقدس آزادی وحرمت انسانی را لگدمال می کند.



 چنانکه ناصرخسرو دراین شعرگفت:

 چون نیک نگه کرد و پر خویش بر او دید

 گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست

 دوستان عزیز، ایرانیان آزاده

 من درشعرها خطاب به رجوی گفته ونوشته بودم:

ای تیغه های مست و مسلح و مسخ ! -هان !   

 اندوه من !

 نه بال و تنم !

 در جان کندن بیهودۀ تیغه بی جان"قّداره تان".

 دوستان عزیز وایرانیان آزاده

 بر ستیغ جسارت 

 " کلمه " 

 شهامت جرس و صداست 

 کلمات 

 همیشه شجاعت اینرا دارند 

 طنیِن هر حنجره ای باشند 

 

 کلمات آخته اند 

 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 

 ر نعره از حلقوم برآ

 با شجاع ترین و بّراترین کلمات صف کشیده برابر دشمن 

 عاشق باش و بتاز   -بی پروا  

، فریاد می زنم:،  نه ازروی خشم، بلکه عشقعاشقان آزادی -دوستان عزیز  

 برپا!

 تیغه شمشیرهای بی نیام خفته در گلو 

برپا...!                                             



سیامک نادری ۱۳۹۷فروردین  ۲۹ -سایت حقیقت مانا  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


