
 پیام به خانواده ها درنوروز۹۷)وضعیت رقت انگیزاعضای مجاهدین درآلبانی( 

بدلیل فرارسیدن عید نوروز و ۸مارس روزجهانی زن، گوشه ایی از وضعیت اعضای سازمان مستقردرآلبانی را، همراه باعکسهای اختصاصی 

 ازپایگاه مفید را ارائه میدهم. تا خانواده ها تصویردردناکی ازآنچه می گذرد را بدست بیاورند. 

 واکنش مردم آلبانی به مجاهدین

مردم درپایگاه مفید خیلی ازما تنفر داشتند. برروی دیوار شعار نوشته »می گفت:به من  ۹۶مردادجدا شده ازسازمان دریکی ازاعضای ۲۰ی -چ

 بودند:» ما ازشما متنفریم« »داعشی ها ازاینجا گم شوید بروید.«

واقعیت این است که حتّی مردم آلبانی وهمسایه های درمجاورپایگاه مفید، ازسازمان واعضای آنها بعنوان داعشی نام می بردند. خانه من در۱۵۰ 

 متری کنارپایگاه سازمان بود ومن روزانه تنفرمردم را ازآنها می دیدم ومی شنیدم.... این قصه سردرازدارد.

 قسمتی ازکتاب حقیقت مانا را برایتان می آورم:

ایدئولوژی، مفاهیم ومصادیق رهبری عقیدتی:   فصل اّول  

موازی خط دو    بخش یازدهم:   

 

 دوسوی یک همسوئی ها

واز سوی دیگر  « رهبر فقط روح هللا - حزب فقط حزب هللا»شعار دردوسوی یک جنگ وتعارض )رژیم والیت فقیه  ورجوی( ازیکسو

دوشعارواین رسید. طرفین این «ایران رجوی رجوی ایران»وسپس تبدیل به رهبر ما، والنهایه به شعار«خلق جهان بداند مسعود معلم ماست »شعار

امتداد دوسوی این  ،دردوطرف یک جاده، درنقطه مقابل ورو درروی هم صف آرایی وبه مقابله پرداختند. هرچه زمان پیش می رفت ،دوخاستگاه

کی جاده سیاه وخونین، همچون تصویر پرسپکتیو، به هم نزدیک شده وبهم می رسند. ازاین پس این دوخط روی هم می افتند ویک خط دیده شده وی

دریک  ،همسو ییهایک دوسوی  وآنگاه غیرازنقطه کورهیچ چشم انداز دیگری نیست. یک سیاهچاله خطی استراتژیک ویک خالء عظیم. ،می شوند

این  دارند.ازیک توتالیتاریسم ایدئولوژیک واحدی  اتمسفر ،رنگ و بوو  چه درمحتوا وچه درشکل طنین ،شانه هم شانه بهاینک  ،تالقی شگفت

است. این دوسوی یک تعارض وجنگ، جدای ازخواست اصیل مردم برای آزادی ودمکراسی، « والیت فقیه»و « رهبری عقیدتی»استان نهایت د

 .  است «دوخروس دریک کنام»داستان دوسوی یک خاستگاه، و

روز بیش ازپیش هربجای آنکه ما  ،نی ورژیمش، ما بجای آنکه درمسیر رو به جلو وپیشرفت، ومبارزه با ارتجاع، دیکتاتورییدرمبارزه با خم

وقهقرا، شانه به شانه آنها سائیدیم والبته درتن همدیگر فرو رفتیم. محتوای قب آنها بجنگیم. متأسفانه روزبروزدرمسیر رو به ع درمحتوا وعمل با

ویک محیط  تارما یک تشکیالت بودودرمواردی بدلیل اینکه ساخ ،المثنای ایدئولوژی ارتجاع است ،درونی سازمان وآنچه درتشکیالت می گذرد

 چون یک تشکیالت بسته  مثل مجاهدینهمازرژیم والیت فقیه هم عقب ترماندیم. زیرا رژیم والیت فقیه نمی توانست مردم را  کوچک درحصار،

 سازد. توتالیتاریسمش مقید به انجام فرامین ،کیلومتر۶در۶دریک قرارگاه محصور

 راخمینی  همان قدرت واتوریته بی چون وچرایبغایت میل داشت  زیرا کرد.می پیاده رتشکیالت مجاهدین د ،موختمی آازخمینی هرآنچه  رجوی

درشکل وظاهردونیرو ودوجریان رو درروی هم  داشته باشد.رارهبری سیاسی ورهبری انقالب ( ، زمینه )رهبری مذهبی هرسههمزمان دربطور

درواقع  وبقول رجوی دواسالم سراپا متفاوت ومتضاد، اسالم ارتجاعی واسالم انقالبی. اّما درجوهرومحتوا، تمامی کارکردها مشابه وقرینه هم.

می داد. زیرا ازنظررجوی، خمینی خیلی هرآنچه خمینی با شم ضد انقالبیش پیشاپیش می فهمید وعمل می کرد. رجوی همان را نصب العین قرار

تبدیل شده بود به شاگرد  ، عمالا هوشیاری ضد انقالبی داشت. به همین دلیل ازآن الگو برداری می کرد. وبدین شکل درعمل بصورت نانوشته ایی

ودردناک ن بسیار سخت ودشواربرداری می کرد. اگرچه نوشتن چنین کالمی برای مخمینی کپی که رجوی، گام به گام ازدوخط موازی  خمینی.

است. اّما پدیده های مادی درجهان خارج ازذهن من و ما، نه تنهاملموس، بلکه انکارناپذیرند. نمونه های این دو سوی یک همسوئی ها را 

 درگذرزمان بوضوح شتاب می گرفت را می توان دید:

( را برایتان ارائه می دهم. تا خانواده ۳۵فرصت، تنها یک محور ازآن)محور ازاین همسویی ها را درکتاب آمده است. اما دراین  ۳۴)توضیح: 

 های اعضای مجاهدین درآلبانی ازوضعیت رقّت بار فرزندانشان با خبرشوند.(

 همسانی لباس پوشیدن دراین دو سیستم



ت ( یکی ازنکاتی که توّجه من را درآلبانی وامکان دسترسی به اینترنت، بسیارجلب کرد، همسانی لباس پوشیدن دراین دو سیستم است. دراینترن۳۵

رادیدم، خیلی تعّجب کردم که!، چرا همان پیراهن وهمان مدل وهمان مارک را پوشیده، که ما درارتش « هللا کرم» پیراهن حزب اللهی معروف 

ادیبخش وسازمان پس از سرنگونی صدام ، ازهمان پیراهن ها استفاده می کنیم!. این یک اتّفاق نیست، یک مسئله ارزشی ، اندیشه وفرهنگ یک آز

سیستم رانشان می دهد. زیرا بهیچوجه صحبت برسر پوشش زنان دراسالم نیست!. صحبت یک اندیشه وخاستگاه است و هم اکنون نیز درآلبانی 

 تشکیالتی ومسئولین سازمان کما کان ازهمین لباس استفاده می کنند.  بیشترنفرات

تصاویر شاه مهره ونمادهای حزب اللهی) هللا کرم و حاج سعید قاسمی وحتّی نیروها ویاران عراقی رژیم و آخوند حکیم درعراق و...( را من 

 :بخوانید دراین لباس دیدم، عکس ها را ذیالً می آورم. زیرنویس عکسها وتوضیحات را

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 همان چسب پارچه ایی دردرپوش جیب سمت چپ وراست) مشابه لباس فرم درتشکیالت سازمان مجاهدین(

  

وحید امیری مٔوسس جشنواره مردمی فیلم عمار                                                                   

                                 

 سردار حاج محمد طالبی در محل یادمان عملیات مرصاد...  در مراسم اختتامیه اردوی راهیان نور کرمانشاه ...
 
 



 

 لباس رسمی مجاهدین اسالم دمکراتیک مریم رجوی درلیبرتی همان مدل ومارک پیراهن 



  

 یکی ازمزدوران سرکوب رژیم



 

 

مردم بدلیل لباس پوشیدن او نگفتند که:»بدون هیچ دلیلی- خاک توسرجلیلی«. اگرچه اندیشه او، جدا ازلباس پوشیدن اونیست!. همچنانکه اندیشه 

 محمد علی رجایی نیز چیزی جزاین نبود:

 



 

 

 



این نوع لباس بیشتر ازاینکه سلیقه فردی باشد نماد یک ارزش وخارج ازمرزهای ایران، حتّی مزدوران برون مرزی رژیم همچون همراهان سمت 

چپ وراست »آخوند حکیم« درعراق نیزازهمین نوع لباس استفاده می کنند وهمین نوع لباس را همه افراد سازمان مجاهدین سالها می پوشیدند 

 وخود من هم ازهرسه نمونه داشتم: 

 

 

 آخوند حکیم ازمزدوررژیم ومحافظین او هردو ازهمان لباس مجاهدین خلق دراشرف ولیبرتی استفاده می کنند. این دوعکس را کنارهم گذاشته ام.

 لباسهای اشرفیان واعضای سازمان مجاهدین خلق

  اینک همان لباسها، باهمان مدل ومارک وبرند ارتجاع! درافراد سازمان مجاهدین دراشرف ولیبرتی وآلبانی استفاده می کنند راببینید: 

 



 



 





 

لباس استراحت و افراد درحال اعتصاب غذا که برروی تخت افتاده اند، وگرمایی عراق درشهریور ومهرماه... نیز همین لباس است!. درگرما 

وسرمای عراق این تنها لباس موجود برای اعضا است. البته به هرعضو، یک جاکت )سیاه ویا سرمه ایی ( تعلق می گرفت. همین لباس 

 درکارروزهای روزانه نیزاستفاده میشد:

 

 جهانگیر) پرویزکریمیان( ازمسئوالن سازمان:

 لباس مردان نباید بدن نما باشد!

پیشی گرفتن ازرژیم درلباس های بدن نما!، درسازمان، نه تنها به زنان، بلکه به مردان هم تذکر می دهند که لباس بدن نما نپوشید؟. درحالیکه بیش 

 ازیک یا دونوع لباس درسازمان وجود ندارد؟. وآنهم توسط سازمان ومریم رجوی انتخاب می شود.

 لباسهایی که همیشه دوسایز بزرگترازاندازه تن افراد است، تا بدن نما نباشد.) این حرف مسئول وبرادرارشد مقرجهانگیر- پرویزکریمیان درنشست 

ا چنین جواب هایی ویا تذکراتی را هم جداگانه به جوانها می دادند. لباسهای رنگی هم وجود داشت، اّما افراد حق نداشتند این لباس  ها است(. و گاها

رنگی را غیر از مراسم جشن ها بپوشند. . وقتی درمرکز ما یکی ازنفرات جوان لباس روشنی را پوشیده بود، به او گفته بود که نباید این لباس 

درطی روز درمقر بپوشد. وبعد هم درنشست عمومی گفت:»برادران نباید لباسهای رنگی درطی روزبپوشند وبه سالن غذا خوری بیایند. باید از 

 لباس رسمی) رنگ های خاکی و طوسی، نفتی( استفاده کنند.

 نمایش دروغهای تبلیغاتی مریم ومسعود رجوی درلیبرتی



 آیا مشکل درلیبرتی عدم ورود لباس بود؟

غیر این مسئله درلیبرتی  سازمان بسیج تبلیغاتی وکارسیاسی می داد برای ممنوعیت ورود وسایل واجناس، ازجمله ممنوع بودن  ورود لباس به 

لیبرتی)زیرا عراق نمی گذاشت لباسهای یکدست وفرم وارد لیبرتی شود( به همین دلیل آکسیون برگزارو افشاگری می کرد برای بهره برداری 

 سیاسی. وسازمان اطالعیه میداد که مانع ورود لباس به لیبرتی می شوند.عکسها ذیالا می آید: 

 

  

درآلبانی نیز اعضای سازمان با همین لباسها به شهر می روند. حتّی کسانی که اکنون ۵ سال است که درآلبانی هستند. من افرادسازمان را درآلبانی 

ا   از ۲۰۰ متری بدلیل نوع لباسشان بین جمعیّت تشخیص می دهم!. زیرا لباسهای آنها شاخص است و بین مردم آلبانی توی چشم می زند. وگاها

بدلیل کهنگی ومندرس بودن، حتّی اگر تمیز هم باشد، کثیف بنظر می سند. البته بعضی ها معلوم است که لباسهایشان را نمی شویند. وازطرف 

ا باید ازشب  دیگردلیل دّوم شاخص بودن، به این علت است که همیشه درترکیب ۲ یا ۳نفره هستند وبه تنهایی اجازه خروج ازپایگاه راندارند. وحتما

قبل اسم نفر همراه خودر را، برای تردّد به شهر به مسئولین بدهند. وااّل سازمان خودش یک نفر همراه )کوبل( تعیین می کند. آیا مشکل درلیبرتی 

 عدم ورود لباس بود؟. مریم رجوی و سازمان اطالعیه میدادند که: مانع ورود لباس به لیبرتی می شوند.

 عکسهای اختصاصی ازداخل پایگاه مجاهدین درآلبانی) پایگاه مفید(

 لباسهای مجاهدین درآلبانی 

 به عکسهای اعضای سازمان درآلبانی نگاه کنید. همان لباسهای پس ازسرنگونی صدام هنوز درتن نفرات است. بیشتراین عکسها درمهرماه 

سال۱۳۹۵ ویا پس ازآن گرفته شده است. من به دکترمی رفتم برای زدن آمپول ضد اسپاسم، روزانه ۲آمپول می زدم بمّدت ۸ روز، واین عکسها و 

فیلم های دیگررا درهمان وقت گرفتم. بدلیل اینکه نمی خواستم سازمان متوّجه شود وزودتردست مرا بخواند! وپیش دستی کند!. مجبوربودم ازکیفیت 

کاربزنم. همچنین باید توجه داشت که اعضای مجاهدین هنوزکمترای یکماه است که به آلبانی ومقرپایگاه مفید آمده بودند، و ظواهرو لباس مرتب 

 واطو کرده توّجه داشتند، وپس ازچندی، لباسهای افراد، تمیز و اطو کرده نبود:



 

    

   

 

 



   

  

 

 لباس زنان فاجعه بارترازاینها بود. دربخش بعدی کتاب به آن خواهم پرداخت.

 آقا وخانم مریم رجوی!

 آیا دولت آلبانی به سازمان اجازه خرید لباس نمی دهد؟ 

این تنها درمورد لباس نیست که سازمان دروغ می گوید!. درلیبرتی هم سازمان اطالعیه میداد که دولت مانع ازخرید تلفن همراه برای ساکنان 

 لیبرتی می شود!.

 آیا دولت آلبانی هم درتیرانا مانع خرید تلفن همراه برای اعضا میشود؟.

 آیا دولت آلبانی مانع دسترسی اعضا به اینترنت می شود؟.

آیا دولت آلبانی مانع می شود اجناس ومواد خوراکی بدست اعضا نرسد؟ چرادرآلبانی ماهی ۱۰۰۰ لک ) زیر ۸دالر( به افراد پول می پردازند که 

توانایی خرید یک بستنی ارزان و... هم ندارند؟ چرا کارت اتوبوس که دولت به همه جدا شدگان میدهد و حتّی سال ۹۳ که ما هم تازه به آلبانی 

آمده بودیم ودردرون سازمان ودرکمپ بودیم به همه اعضای سازمان می داد اّما سازمان این کارت را به ما ندادند؟ عجیب است دولت می دهد 

سازمان نمی دهد؟ زیرا نفرات را محدودترکند.  زیرا نفرات اگر هزارلک را خرج بلیط اتوبوس کنند، دیگرنه تنها نمی توانند خرید کنند بلکه کفاف 

 کرایه اتوبوس ماه راهم نمی دهد، وآبونه اتوبوس هرماه ۱۶۶لک است. این معامله ایی  است که سازمان با نیروهایش انجام میدهد. 

می »می گفت: ازاعضا یکیس می شنیدیم،  -من و دوستم  قدوتن از اعضای سازمان درخیابان صحبت می کردند ۹۵سال شهریور  ۲۸عصر 

ودیگر  ،ه شدیم که نفرات سازمان لباسهای پلو خوریشان را می پوشنددوسه روز پیش متوجّ « نجل است برای مامی خرند.روند هرچه لباس ب  

. البته همین لباسهای پلو خوری ، به تن ندارندی کردندلباسهای کهنه و رنگ ورورفته ایی که حتّی گداهای آلبانی هم از چنین لباسهایی استفاده نم

 مربوط به چند سال پیش است که همه آنها،  درآلبانی از دور خارج هستند. اّما بهتر ازهمان لباسهای کهنه شرم آور است.



 دست روی هرموضوعی می گذارم، چندین مسائل دیگر هم اضافه می شود. زیرا دست روی هرکجا بگذری صدها مسئله دیگر وجود دارد که می 

توان دراین سیستم توتالیتاریسم آنربازکرد. اّما می دانم من تنها می توانم کلیّاتی را طرح کنم »توخود حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل« درفصل 

های بعد در»بخش آلبانی« بیشتر دراین باره توضیح خواهم داد. زیرا نمی خواهم ازموضع بندی بحث خارج بشوم. امّ ا باید تأکید کنم که دروغ 

ودغل هم یکی ازهمان همسویی ها است. درواقع هرچه پیش برویم، بیشتر با این پدیده آشنا خواهیم شد. زیرا همه چیز درارتباط تنگا تنگ بوده 

وبرهم دیگر، تأثیرمی گذارند واین سیستم درهمه چیز منسجم ویکدست شده است. ویکی ازآزار دهنده ترین مسائل درون سازمان، دغل ودروغ 

 گفتن است.

 

 

درسازمان زنان آرایش  

 درتشکیالتی بودیم که مردان باید هرروزصورت خود رااصالح می کردند! وااّل مارک لیبرالیسم وولنگاری می خوردند. 
 واز قضا زنان بدلیل جنگ با همان لیبرالیسم، الجرم می باید صورت خود رااصالح نمی کردند منظورم به هیچوجه آرایش نیست! تاجاییکه 

بسیاری ماه ها وحتّی یک سال موی صورت آنها اصالح نشده بود وزیر چانه موهایی به طول ۷ تا ۹ میلیمترداشتند وبسیاری تا سال ها دست به 

 ابرو نزده بودند.

 

  حرمت محو شده مردان درتشکیالت

فردی بنام عبدالکریم...فرمانده دسته،اهل کرمانشاه )با عینک کاچویی مشکی، باموهای مجعد، که درعملیات داهگشایی شهید شد( درنشست  ۷۴سال 

دیگر چیست؟!.  «برادرمسئول»این کلمهٔ  رانام برد. رجوی یکباره کلمه را قاپید وگفت:« برادرمسئول»پشت میکرفون رفت وعبارت  رجوی،

 عبدالکریم گفت: درهرقسمت از مقرها وآسایشگاهها برادران، یک فرد بعنوان برادرمسئول است که به مسائل خاص آسایشگاه برادران رسیدگی می

را داده ایم ما هژمونی » کند. زیرا نمی شود مسائل خاص را خواهران واردشوند. من هم بعنوان برادرمسئول آسایشگاه خودمان هستم. رجوی گفت:

هیچ برادرمسئولی پیدا نمی شود!) با حالت « برادرمسئول؟»ساخته اید بعنوان  باز شما یک عنوانی برای خودتان به خواهرانتان،

باشد، ما برادرمسئول « برادرمسئول»از این به بعد الزم نیست که درهرمقریا آسایشگاه برادران یک فردبعنوان » تمسخرومضکحه!( بعد گفت:

انگشت نما شد! ورجوی هم تا یکی دوسال از همین لقب برای تکه « بردارمسئول»ازآن به بعد نام عبدالکریم همیشه به تمسخر بعنوان « ستیم!.نخوا

رجوی می انداختن به برادران استفاده می کرد.درچنین نشست هایی که زنان هم بودند، می شد برخوردهای حقارت آمیز رجوی را با مردان دید. 

اّما آنها هم چیزی جز زنان باال می آمدند،  وبامضحکه وتمسخر گرفتن آنان، کاش با پایین رفتن مردان،« برادران لمیده و خواهران تکیده »گفت:

حاصل شان نبود. ،وپیمودن یک دورکور اسب عصاری جهل ،  



تشکیالت  احیاء»روی میزآمد بنام ی اشرف وورود به لیبرتی درسالهای پایانسالیان ، بحثی این بدلیل لجن مال کردن برادران توسط رجوی درطول 

 ،وسیستم شورای رهبری وهرمی که تاپایین وجود داشتوروح وروان مردان را درنوردیده بود ، اما بدلیل عمقی که این مسئله داشت «برادران

یکی  ،انتها نرسید وهمچنان پس ازسالیانموضوع به  جزعبارتی فرمالیستی وآنهم برای شیره مالیدن سربرادران نبود، واینهرگز این بحث به 

 زیرا این کار چوب به مرده زدن است!. زیرا رجوی م رده یک برادررا، به زنده بودنش ترجیح می دهد. تشکیالت است.روی میزازموضوعات 

ا   ا بدلیل سرکوب برادرمجاهد است وبس.تنه ،. اگر خواهری هم ارزش دارد!ارزش نداردودرواقع در ذهن رجوی هیچ برادری درسازمان  اساسا

« خدا!.» همچنانکه درقرآن یک ارزش مطلق وجود دارد: «رجوی!.»درسازمان تنها یک ارزش وجود دارد:   

ا صورت مسئله ، نه زن ونه شورای مرکز .می بینید! زن است!. صورت مسئله همیشه برمی گرددبه ریشه اصلی همه بحث های  ازهزاری اساسا

موزی ازدرس دانش آ«. واّما پاکستان!»شبیه همان ج وک «. رجوی»یعنی منافع رهبری یله ومطلق العنان عقیدتی وشخص  مجاهدین،سازمان 

واروپا  یا... فالن کشوردراروپا است هرکشوری که ازاومی پرسید.دانش آموزمی گفت:جغرافیای جغرافیا، تنها پاکستان را حفظ کرده بود. ومعلم از

آسیا است ودرآسیا کشوری است بنام پاکستان، واّما پاکستان!، وشروع می کرد وریز مشخصات پاکستان را می گفت...! درسازمان کنار قاره 

ازاین چیزی برای رجوی وجود ندارد. ورهبری عقیدتی!. چون بغیر« واّما رجوی» رسیم به  وتشکیالت وخط وخطوط هم همین است، همیشه می  

استداللها، مثل همیشه درصحنه عمل وگذشت زمان، نگاه کنید واهداف عملکرد ونتایج آنرا ببینید. همان کسی که درسال حتّی منهای همه حرفها و

نفره شورای رهبری اولیّه بود، اینک بعنوان شورای مرکزی زنان است. یعنی فاتحه شورای رهبری خوانده شد. ق په های ۲۴یکی ازاعضای ۱۳۷۲

داستان وفیل هوا کردن واعالم یکباره با دروغ ودغل های گفته شده، النهایه چنین است: دوران صدام گرفته شد. تمام   

 سایت سازمان مجاهدین

95  -زهره شفایی در گردهمایی بزرگ مقاومت درپاریس    

»سخنرانان یکی دیگر گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس  مجاهدین خلق ایران  خواهر مجاهد زهره شفایی از شورای مرکزی سازمان

 بود.«

باور کنید من خودم فکرمی کردم رجوی با اعضای اّولیّه وآن ۱۲ و۲۴تن اززنان سال ۷۲  واعضای ارشد شورای رهبری چنین کاری نمی کند!. 

اّما من همیشه اشتباه می کردم!. کما اینکه درشکنجه وزندان ساختن وقتل وسربه نیست کردن و...!، هنوز که هنوز است هیچ چیزی ازرجوی 

 وسازمان افشاء نشده، هنوزیک پوست نازکی کناررفته، واعماق الیه های متعفن مشخص نیست.

 مهرتابان تحمل آفتاب شهر اشرف رانداشت

مممم   

درحالیکه مشکل پا نداشت. ۸۰تصویر مریم درپارک اشرف وترّدد با چتر جهت ممانعت ازتابش آفتاب، وپا درازکردن درمراسم عاشورای  
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 تصویر دختران میلیشیا بهنگام کاردرمزرعه  هندوانه اشرف



 

 
«رجوی»مریم، مانکنی برای برند رهبری عقیدتی   

 
است.« رجوی»تنها یک مانکن سیاسی برای خارجه ومانکن تشکیالتی ایدئولوژیک برای داخل تشکیالت با برند رهبری عقیدتی مریم   

  
دریک روزتنها برای عکس گرفتن به انواع خودرها وزرهی ها سوارشده وبرای نمایش عکس می گیرد. درهرسه عکس روسری واورکت یکی 

خاکی بیرون قرارگاه اشرف، طوفانی ازخاگ وگرد وغبارتمام لباس وتانگ را دربرمی گیرد، مریم درزمین . درحالیکه با حرکت زرهی ها، است
:درهرسه عکس هیچ گردوخاکی برچهر ولباسش ندارد؟  

 
 
 

 
« بی ام پی وان» عکس با نفربرزرهی شنی دار -«  ام تی ال بی»عکس با زرهی شنی دار  -ازراست عکس با کاسکاول   

 
 



 

 

  

 

 



 

 مریم رجوی حتّی نیازمند عکس گرفتن با این صندلی است.

 

 

. دولت نوروزی نمی تواند ونباید لباسی همچون مریم بپوشد تا مریم بتواند برجسته شود. تفاوت کت دولت نوروزی با محدثین چه تفاوتی دارد؟

به زنان مجاهد می داد اینک هرکدام یک لباس برای پوشیدن دربیرون داشتند. اّما واقعیت اینستکه اگرمریم تنها لباسهای دسته دّوم این سالیان را 

یی اگر چنین کاری صورت بگیرد دروهله نخست زیراب انقالب ایدئولوژیک زده می شود. زیرا زنان باید لباسی داشته باشند تا هیچ آثاری اززیبا

 وزن بودن نداشته باشند.:

 



 

  ۹۱سال  رفلحظهٔ خروج ازاش -لباس زنان 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ورجایی چه تفاوتی با لباس زنان مجاهد دارد؟. همین مدل لباس چهارجیبه درتن زنان مجاهد هم هست!. ۶۰لباس الجوردی دژخیم اوین درسال   

 

 



  لباس زنان درلیبرتی

 

، با تنها لباس فاخری که دارند. به کفشهای آنها نگاه کنید، تصویرچهار زن مجاهد دراتاق انتظار کمیساریا درخارج ازلیبرتی، برای انجام مصاحبه

 دونمونه ازاین کفشها مردانه است. دونمونه دیگر را حتی پیرزنهای روستایی عراقی هم ازچنین کفش هایی استفاده نمی کردند.  

ز این نوع لباس، هیچ انتخاب دیگری ندارد.  میلیشیا ها عقب تراست. سازمان بدلیل اندیشه، ج ۵۸لباس زنان درلیبرتی، حتّی به نسبت سال   

 



 

 زن مجاهد خلق دراروپا ، به کت وشلواروکفش اوتوّجه شود.

 آقا وخانم رجوی!

موال ومراد مجاهدین است!. «علی»زوج رهبری عقیدتی!، شما می گویید:    

 مادرعقیدتی مجاهدین؟. مرام ورفتار پیشوای خود را بخوانید

 

جوان شان، قنبر به بازار رفتند و دو پیراهن خریدند، یکی را به سه درهم و دیگری را به دو درهم. سپس به قنبر فرمودند: با غالم  روزی علی» 
پیراهن سه درهمی را تو بردار. او گفت: موالی من شما چون به منبر مي روید و براي مردم خطبه مي خوانید مناسب است لباس گرانتر را شما 

بپوشید.  علی گفت: تو جوانی و مثل جوانان دیگر، به زیبایی عالقه داری. من از خدا شرم مي كنم كه خود را در لباس پوشیدن بر تو ترجیح بدهم. 
 از پیامبر شنیدم كه: »از آنچه مي پوشید و مي خورید به غالمان خود هم بپوشانید و بخورانید بین خودتان و آنها فرق نگذارید.«

 

عیت لباس زنان وبویژه مردان درآلبانی بسیار تحقیر کننده ترازعکس فوق است: این درحالی است که وض    



 

 تیرانا- کاشار- خیابان آستری- دویست متری پایگاه مفید ۱ تیرماه سال ۹۶ساعت ۲۰تا ۲۰۳۰- عکس وفیلم توسط سیامک نادری گرفته شده است.

اگرلباسهای دسته دّوم مریم رجوی را حداقل درطی این ۱۴سال پس ازسرنگونی صدام به زنان مجاهد دراشرف ولیبرتی وآلبانی می دادند، هرکدام 

ازاینها حداقل یک دست لباس مناسب داشتند!. وخودشان با چرخ خیاطی برای خودشان پ رو می کردند. اما دریغ، دراین دستگاه، تنها مریم باید زیر 

 پرژکتورباشد. تااورا رهبری کاریزمان نشان دهند وهمیشه النسه باشد وهمه زنان گرداگرد اوبچرخند وتسبیح اش کنند.

 

درجامعه بی طبقه توحیدی نباید دونفر همچون ندیمه بنشینند کنارمریم رجوی تا عکس بگیرند. این زنان قراربود همچون خودش ) مریم( باشند. 

وقتی مریم رجوی خود به چنین کاری تن می دهد... ببینید پشت صحنه این عکسها چیست. مریم همین زنان را به رقص رهایی و برهنه شدن 

 وهمخوابگی با رجوی کشاند...، ونام چنین عمل شنیع درفرقه رجوی رقص رهایی نام نهاد.

همان »زنان شورای رهبری « است، اینک به »شورای مرکزی سازمان« تنزل یافته اند. تا درصورت جدا شدن ازسازمان، از آنها بعنوان 

 عضوشورای رهبری یاد نکنند. این پشت صحنه ایست که رجوی تمام داستان تشکیل شورای مرکزی را درنشست ۱۱-۱۲ آبان ۹۳ بزبان آورد. 

 ازخانم رجوی بپرسید:

چیست ؟!. «زنان شورای مرکزی»ومسئولیت وظایف   

، چه از او چندین الیه پایین تر .استرجوی هست و مریم رجوی آروزیش رژه رفتن بعنوان یک سربازدر برابررجوی  رهبری عقیدتی وقتی 

جز آنکه آنها هم جلو مریم رژه بروند؟. .تحت هر نام وعنوانی...؟!وجایگاهی جز سربازان اجرایی دارند؟ حال نقشی   



    

  

    

     

   

اینک شورای مرکزی شده اند. بازی با واژه ها ومفاهیم را برای تحمیل توتالیتاریسم  همه دراشرف ولیبرتی شورای رهبری بودند!آنزمان این زنان 

 رهبری عقیدتی را می بینید؟.

بیرون آوردن )کندن جاده های سبیس شده و نه تنها زنان، بلکه مردان نیز هزاران باربیشتر دوست داشتند تا کارهای سخت وسنگین انجام دهند

همیشه  ،مسئولین سازمان هم .نشوند. این حرف من نیستمریم رجوی اّما واردنشست ها ی ایدئولوژیک  سنگها و سنگ چینی با غچه ها و...(

آنچه سنگ چینی توسط ما، کارروزانه . اّما برغم ، که یک مجاهد نیست که ازبحث های ایدئولوژیک فراری نباشد....همین حرف رابه ما می زدند

:خالصه می شودکه ذیالا می آورم، درچنین نماد وعکسی تنها وتنها  ،که حدیث ما وتوتالیتاریسم ایدئولوژیک است  

 



 

 هرکدام ازاین سنگ ها، اعضای سازمان هستند ودرسیم وحصارتوتالیتاریسم، مدفون.

 سایت حقیقت مانا- سیامک نادری ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
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