
رجویه فرقه و دموکراسی مریم رجوی در باره حقوق بشر و مشمئز کننده عاهای تکراریدا  

 از زندان و شکنجه رهبر عقیدتی و بانو تا حقوق بشر؟؟!!

تکراری بیان  لغو اعدام سخنان مناسبت روز جهانی به دیگر نمایش کمدی در یکالعمر  مادام خواندهخودرئیس جمهور  مریم رجوی

طرح ما  او همچنین ادعا کرد:« اساس آزادی، دموكراسی و برابرییی هستیم بر  پی نظم تازهما در: »گفتاز جمله  وی کرده است.

پویا و آزاد است. طرح ما دفاع از ارزشهای دموكراتیك و آزادی، برابری و حریم   ریزی یك قضاییة مستقل و  پیبرای آینده ایران، 

حق  از هیچ متهمی .ر آن هیچ كس خودسرانه دستگیر نمی شود، شكنجه ممنوع استطرحی كه د .خصوصی آحاد مردم است زندگی

خشونت و تعدی در برابر  شود و هیچ كس و به خصوص هیچ زنی اصل برائت محترم شمرده مید،دفاع و داشتن وكیل سلب نمی شو

.و نقض آزادی از دسترسی به عدالت محروم نیست  

که در این جهان ممکن است آدمها و سازمانها تغییر کنند اما اگر تغییر واقعی باشد حتما که با  دانند خوانندگان محترم بهتر از من می

کنند  کنند . اما دلقکهایی مثل مریم رجوی فکر می نقد و انتقاد به گذشته شان می باشد و دست خود را در جنایاتی که کرده اند رو می

 انشان را پاک و مطهر میهم بزند خداوند عالمیان همه گناهآنرا د ز راه میرسا حقوق بشر هم آش نذری است که هرکسی دموکراسی و

ی که جنایات اندکی از بیان این دروغگویان کم حافظه شاید به را شروع کنند . برای یادآوری کارشانکند و بعدا میتوانند مثل یک نوزاد 

اند بد نباشد. مرتکب شده  

با چهره ای بزک کرده و لباسهای فاخر رنگارنگ با همسر فراریش طوری روی ین خانم که حقانیت ادعاهای انشان دادن میزان  برای

بکاری می لرزمندگان سرکوب شده ط از پدیدار می گشت که گویا ملکه جهانست ....و سن سالن اجتماعات در برابر رزمندگان اسیر

تا خلق  دهم می انتشار تنظیم و این نوشته را ه کندنمی کنند تا مسعود رجوی بر تخت سلطنت تکی رژیم را سرنگون چرا که کرد

از آزادی و دموکراسی و  آنهاو منظور ه ای برای مردم ایران هستنددر پی چه نظم تاز و آقا قهرمان آگاه شوند و بدانند این خانم

! برابری چیست؟  

ک برقرار کرده بودند که به اختصار با دموکراتیچرا که بیش از سه دهه در قرارگاههای مختلف سازمان درعراق حکومت مافوق 

است. تصاویر در زیرتشریح گردیده  

 

سرکوب و خفقان و  از جمله آمران و عامالندر زیرمالحظه می فرمائید عده ای ازمسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران که تصاویر

ی القلب و ی حرفه ای، قسشکنجه گران و در خفاء هدر پشت پرد بودند که رعب و وحشت در درون تشکیالت مافوق دموکراتیک

شت و شکنجه جسمی و در دستگیری و بازداکه بودند  ، رجویاستخبارات صدام حسین نیت واداره اطالعات ام آموزش یافتگان مکتب

سال در سیاهچالها و شکنجه گاههای  3به مدت مرا از جمله  ون تشکیالتی سازمان فعال بودند.درمعترضین و منتقدین  وانیروحی و ر

مفصال در کتاب روایت دردهای من آمده است. زجر و رنج و شکنجه دادند که قرارگاه اشرف سابق مجاهدین درسازمان   

 خود خانم و آقا که اصل قضیه بوده و هستند نیاز به توضیح ندارد و به سایر افراد می پردازم.

و زندان انفرادی مرا به دفتر این  هعقیدتی، بعد از پایان سه سال زجر و رنج و شکنجنسرین سپهری)مهوش( جانشین رهبر  -1 

والم مبنی بر اینکه مگر من چه گناهی مرتکب شده بودم که اسخ به سئزیاد و درپدند. پس از بحث و فحص های هدایت کر سرشتدیو
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عمیقی که نسبت به مردم ایران و خلق قهرمان داشت پاسخ داد: سرم آوردید؟ وی با کینه و نفرت  در این مدت سه سال این همه بال بر

سعود رهبر ایران باشد یا نمیگذاریم یک قطره آب خوش از گلوی ایرانی و بچه ایرانی ببین یا باید حکومت دست ما باشد و برادر م

  ن برود.یپای

 

ماه زندان انفرادی و  ۵بعد از گذشت ضد تروریسم شورای ملی مقاومت!  امنیت و نسئول کمیسیوم )کاک صالح(ابراهیم ذاکری -2

. در اتاق ابراهیم ذاکری و محمود گاه منتقل کردند شکنجه نبانان رجوی مرا به اتاق بازجوییروزی زندا ،شکنجه جسمی و روانی

رعب و وحشت و ترس کلی لی نشسته بودند. بعد از ایجاد عطائی و شکنجه گر و بازجو حسن حسن زاده محصل هر کدام روی صند

رجوی بود عصبانی شد مشتش را گره کرده بود در حالی که انگشت شصتش را رو به باال  مسئول کمیسون این آقا که یک مرتبه

ش را به زمین می کوبید و اتاق قدم می زد گفت: رجایی و باهنر را به هوا فرستادیم همزمان پای درگرفته بود و در حالی که تند تند 

بلند می کرد و مجددا می گفت: اشرفی اصفهانی  و دست مشت کرده اش را به طرف باال یک صدای ناهنجار از دهانش خارج می کرد

در نفر را به هوا بردیم و باز همان حرکات را  119حزب جمهوری با  وار را اجرا می کرد.را به هوا بردیم و همان حرکات دلقک 

و کوبیدن پا به زمین و  حرکت زشتبه هوا می بریم و باز همان موج  تو را هم به مناسبات برنگردی« یعنی من»اگر تو رد.می آو

  . دهانش را به سر و صورت من می پاشیدو انگشت شصت به سمت باال. طوری که ترشحات  مشت کرده پرتاب دست

 

 

ی سازمان مجاهدین بود که همراه ابراهیم ذاکری و حسن محمود عطائی، رئیس ستاد ارتش آزادیبخش و یکی از مسئولین باال -3

محصل برای شکنجه کرن و اذیت و آزار من آمده بود. روی صندلی ساکت نشسته بود ابراهیم ذاکری اجازه صحبت به این لمپن 

در پاسخ به او گفتم من که  .دزه هقهق نگران نباش حاال ولت می کنیم بری و بعدفراری را نداد با این حال وی با کنایه و تمسخر گفت: 

ا التماس نکردم آزادم کنید و...از شم  
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احمد حنیف نژاد، برادر محمد حنیف نژاد بنیاد گذار سازمان مجاهدین خلق ایران. یکی از مسئولین باالی سازمان بود. ایشان رئیس  -4

 انفرادی محاکمه و منتقدین و معترضین شکنجه شده را بعد از ماهها و سالها زنداندر نقش قاضی دادگاه فرمایشی رجوی بود که 

. آنطور که شنیده ام وی آدم بی خاصیتی است و فقط به اعتبار اسم برادرش او را بکار میگیرند حکم اعدام صادر می کرد. برایشان

 واقعا چقدر آدم باید بی شرم و حیا باشد که اینگونه اسم برادرش را آلوده کند.

 

 

بود. ایشان در تیرماه  دین رئیس بازجویان و شکنجه گران فرقهمجاهسازمان  از اعضای قدیمی شورای رهبری بتول رجایی، -5

  .را خواهر ایدئولوژیک خود نامید مریم رجوی طی پیامی این جالد بی رحم سرطان درگذشت.بیماری گفته شد در اثرابتال به  1391
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نی از مردان قدیمی و مرکزیت در سازمان بوده از زندانیان زمان شاه و با سابقه سیاسی طوالبندی)کاک عادل( سیدمحمد سادات در -6

او شاه در زمان وی  .است بوده در سازمان و ناراضیان از نفراتی است که بطور مستقیم مسئول شکنجه و سرکوب جدا شدگان. است

عراق برد. وی تا به همراه مشکین فام و حسین روحانی هواپیمایی که مجاهدین دستگیر شده را از دبی به ایران میآورد ربود و به 

الت مخوف فرقه رجوی شکنجه گری در درون تشکیبه شغل شریف رئیس زندان و زندانبانان و زمان سقوط بغداد نزدیک به دو دهه 

.بودمفتخر شده   

 

 

جسته او را حقوق دانی بر سازمان بود که و خشن و پرخاشگر لمپن بازجویان و شکنجه گران بی رحم نادر رفیعی نژاد، یکی از -7

عضو حاکم شرع،  ،بازجو، قاضی القضاتمعرفی می کردند. نادر رفیعی نژاد همچون همکار شکنجه گرش حسن حسن زاده محصل 

بود و باصطالح قاضی دادگاههای رجوی بود. ذوب شده در انقالب والیت و جهالت وکیل ....و هیئت منصفه، دادستان،  

وی یکی از ترویج کنندگان فرهنگ  ی و شکنجه گری را فرا گرفته بود.یامنیت عراق آموزشهای بازجو در اداره اطالعات واو  

زنده مسعود و مریم رجوی بود به رسمیت نمی شناخت و هرآنچه برا لمپنیزم و عربده کشی رجوی بود که هیچ مرز و چهارچوبی را

یست قلبی درگذشت.اثر ا در 1388وی در آبان ماه  نثار متهمان بی گناه می کرد.  

 

 

در زمان شاه یک افسر بی رحم  .شناخته می شد نزد افراد شکنجه شده منفورترین شکنجه گر حسن حسن زاده محصل )جالل( -8

ر رسیده بود. سپاری کامل به رهبرعقیدتی پله های ترقی را طی کرده و به مدار منفورترین شکنجه گوی با خود .شهربانی بوده است

پرونده سازی برعلیه  و شکنجه گری و ی! بازجویبه شغل شریف در قسمت ضد اطالعات سازمان دو دههآن زمان  در طوری که 

حسن محصل شکنجه گری قهار قسی القلب، بی رحم و خشن، پرخاشگر و زورگو، سر تیم  بود.مشغول  منتقد و مخالف رجوی نفرات

بود.  ندیگر بازجویان و شکنجه گرا  
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در نوع خود هیچ حد و مرزی را باقی و د استخبارات صدام حسین بو اداره اطالعات و امنیت و او از آموزش یافتگان مکتب 

شخصیت سخیف و هتاک و بی  بهتوانید برای پی بردن  در این رابطه می .را برمی انگیخت زیادی که حیرت افراد نگذاشت، تا جایی

   مراجعه نمائید.« ردهای منروایت د»به کتاب  حد ومرز وی

 

 

خروجی قرارگاه اشرف در بخش پذیرش و پرسنلی و ا ظاهر مهدی فیروزیان، یکی از مسئولین با سابقه در تشکیالت سازمان بود. -9

 علیه  ک حرمت و....و هت یبا عربده کش را حرفه ای خفا نقش دادستاندر ا در پشت پرده و ام می کرد فعالیت در بهداری مقرها

با  متهمان بی گناه به گروگان گرفته شده برای القضات احمد حنیف نژاد می کرد و از قاضیبازی منتقد و مخالف فرقه  ناراضیان

کرد.  میاعدام  مجازات درخواست توهین و عربده کشی  

 

 

از نفرات قدیمی  دربندی  بود. او ساداتو جانشین رئیس زندان سید محمد زندانبانان فرقه رجویه جمله حسن عزتی )نریمان( از  -10

تمام اتفاقاتی که  .تشکیالت سازمان بوده است و شکنجه گران نفرات اصلی و ثابت زندانبان دهه ازدو  طی تشکیالت محسوب  می شد.

با  ی دیگرسال ها تمامی درو چه  1373ر سال برای سر به نیست کردن جدا شده ها و افراد ناراضی سازمان انجام داده اند چه د

جدا شدگان از فرقه را همراه با همکاران خود چون  ااو اکثر .اطالع می باشد وهمه نفرات سازمان وی را بعنوان زندانبان می شناسند

لخالی شکنجه می کردند.دقی)مختار(، مجید عالمیان، علی خبهرام جنت صا  

دهه زنان و مردان ناراضی و  دوو در این  پابرجا بود دههدو طی زندانبانی افراد فوق رجوی با زندان ها ی مخوف  شکنجه گاهها و

 مچون منیا ه جان باختند وخرد شدند و یا تعدادی منتقد زیادی در زیر شکنجه  با زجر و رنج و مصیبت جسمی و روحی و روانی 

 دچار آسیب های جبران ناپذیر روحی و روانی گشتند.......
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نام و تصاویر  کنار رجوی بود که تصویر و نام او در مخوف ی، از سربازجویان و شکنجه گران اصلی زندانهای مثناسد هللا -11 

جزو دانشجویان خط امام بوده و در  57وی در انقالب گفته میشود دیگر شکنجه گران سازمان مجاهدین به چشم می خورد. 

 «فع ابهامر»ر زمان توطئه در قرارگاه اشرف د 1373شته. در سال شرکت فعال دا 1358سفارت آمریکا در سال ی گروگانگیر

ی و شکنجه قرارگرفته بودند به شغل شریف ستگیر و زندانی و سپس مورد بازجویرا د و عضو سازمان رزمندهکه صدها  رجوی

ار داده است.قرانی ورا مورد شکنجه فیزیکی و ر و اعضای سازمان مندگانشکنجه گری پرداخته و تعداد زیادی از رز  

به دستور رجوی  آفرینی های فراوانی داشته و یانقش  های کاذب و....ی سازی ها و اعتراف گیر هدر پروند همچنین این شخص پلید

زجر و رنج متحمل گشته  دخمه اشرف درسلولهای انفرادی یکه بیش از دو سال در زیر شکنجه فیزیکی و بازجوی را جدا شدگانی

 به طرف آن بخت برگشتگان شلیک کرده همراه نیروهایش  سپس از پشت سر و منتقل و نیمه های شب رها کرده بودند به نوار مرزی

د را از دست دادند.مهلکه رگبار گلوله ها جان سالم بدر برده نفراتی جان خو طبق گفته شاهد عینی که از است.  

:ر و مافیائی حاکم بر فرقه، لکه ننگی ابدی بر پیشانی رجوی و باند تبهکا۷۳داستان و فاجعه    

  فقط به چند نمونه آن بسنده می کنم و این نوشته را به پایان می رسانم.االت زیادی در اینجا مطرح است که من سو

ناراضیان و منتقدین و مخالفین جداشده از سازمان مجاهدین  و شکنجه ی جسمی و روانی ریل و پروسه دستگیری و بازداشت آیایک. 

به  به صورت سیستماکیا اینکه شب توسط فرماندهان و مسئولین دست اندرکار انجام می گرفت  ود سرانه در نیمه هایبه صورت خ

را بعد از پایان کار به نزد رجوی می  73چرا بسیاری از شکنجه شدگان سال  می گرفت؟ انجام دستور مستقیم مریم و مسعود رجوی

 بردند تا کارشان را سفیدکاری کنند؟

آیا تمامی بازداشت شدگان شکنجه شده در   !!!از هیچ متهمی حق دفاع وداشتن وكیل سلب نمی شود: بق گفته خانم مریم رجویدو. ط

یل برخوردار بودند؟ اگر چنانچه این وک دفاع و داشتن از حق در قرارگاه اشرف سابق و دیگر قرارگاهها سیاهچالهای سازمان مجاهدین

د.بازجویان و شکنجه گران بوده باشن امین وکیل از متهمین دفاع کرده؟! نکند منظور وکیل همانمهم انجام گرفته در کجا و کد  

ابر خشونت و تعدی و نقض شود و هیچ كس و به خصوص هیچ زنی، در بر اصل برائت محترم شمرده می :رجوی گفته خانم طبقسه. 

  !!!دسترسی به عدالت محروم نیستازی آزاد

به خاطر له ای اصل بر برائت بود یا اصل بر دستگیری و بازداشت و شکنجه کردن ناراضیان به صورت ف سازمان مجاهدینآیا در 

می شدی تا ایمان می آوردی و با زور و  وحشتناک انقالب ایدئولوژیک نکردن و قبول نداشتن مزخرفات انقالب مریم بایستی شکنجه
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بشکل وارد مناسبات پاک مریمی می شدی تا ارتش آزادیبخش  یم عبور وو توهین و تحقیر از کوره گدازان انقالب مر یعربده کش

 نمایشی برقرار بماند و منبع درآمدی برای مسعود رجوی شود .

................ 

سالن اجتماعات قرارگاه اشرف سابق در روی سن با  در آیا این شما نبودید در نشست های جمعی رئیس جمهور مادام العمر خانم 

و همه را محکوم به اعدام؟ چرا که رژیم را سرنگون  ینه و با پرخاشگری همه ی رزمندگان را تهدید به مرگ می کردیدنفرت و ک

دم از لغو اعدام می زنید و در باره حقوق بشر صحبت  در اروپا در کنفرانس های کاذب و پوشالی که هاما حاال چی شد نکردند و....

 می کنید؟

 مده بودند جان خود راند؟ پس چرا شما حق و حقوق آنها که همه چیز خود را رها کرده و آنبود ده بشرن همه زن و مرد رزمنمگرآ 

بکنند رعایت نمی کردید و خانوادهها را متالشی و زن و مردها را از هم به زور طالق اجباری دادید و  نیز نثار مردم ایران

؟ چراغی که به ق و حقوق رزمندگان و گوهران بی بدیل خود را رعایت می کردیدفرزندانشان را ستاندید و بردید. آیا بهترنبود ابتدا ح

ای  هنفرات اجار خانه رواست به مسجد حرام است. خانم باور بفرمائید دیگرکسی فریب شعبده بازیهای شما را با آن سالن تزئین شده و

نمی خورد.جشن های مسخره آن  و  

   پاینده باد ایران و ایرانی.

آفریدنده)رضا گوران( علی بخش   
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