
  
  افشاگری جداشدگان از سازمان فرقه ای مجاهدین خلق در پاریس

 پس از سه سال و نیم غیبت صغرا مسعود رجوی امام زمان فرقه 
  ظهور خواهد کرد

  
با همیاری سازمان پارس و شورای براندازی، کنفرانس مطبوعاتی در پاریس در مورد افشاگری افراد جداشده 

ملی، ساعت چهار بعد از ظهر روز جمعه نهم فوریه در سالن هتل ) ضد(اومت از سازمان مجاهدین خلق و نهضت مق
هواداران سازمان و ایرانیان مقیم فرانسه و جمع کثیری از  .در پاریس تشکیل گردید Westminsterوست مینستر 

  .روزنامه نگاران فرانسوی و رادیو تلویزیون ها در این مراسم حضور داشتند
نوری رهبر جنبش براندازی طی سخنان مبسوطی چگونگی تشکیل سازمان و عملکرد در آغاز دکتر آرمان  -

نُه سالۀ آن را بیان نمود و از اینکه جداشدگان فرقه مجاهدین خلق، سازمان پارس را یگانه سازمان میهنی در مبارزه 
  .اری و قدردانی نمودبرای رسیدن به آزادی، آبادی و افتخار ایرانیان، علیه حکومت اسالمی یافته اند سپاسگز
 و خانم ربابه شاهرخی معروف سپس آقایان علی قشقاوی، هادی شمس حائری، محمد حسین سبحانی

از مسئوالن سابق فرقه مجاهدین خلق پس از معرفی خود به سئواالت مدعوین و خبرنگاران » مادر رضوان  «به 
  .پاسخ دادند

ابق فرقه که از هلند آمده بود و در میان خبرنگاران آقای فرزین شیر پنجه سلمانی یکی از مسئوالن س -
حساس آن در پیشبرد جنبش براندازی ان پارس و شورای براندازی و نقش حضور داشت از فعالیت های سازم

صمیمانه سخن گفت و اظهار امیدواری کرد که او و هم فکرانش در آینده با سازمان پارس همیاری و هم فکری 
  .شتگسترده تری خواهند دا



آقای محمد حسین سبحانی که به خاطر بیان عقیدۀ خود در مورد فرقۀ مجاهدین خلق مدت هشت سال  -
، بعد از انقالب تحت تأثیر افکار عمر خود را در زندان فرقه گذرانده بود با تأثر گفت چون جوان و مسلمان بودم

مان خیلی ها را با فریب و نیرنگ با خود همراه در آن سال ها این ساز. شریعتی قرار گرفتم و به این سازمان پیوستم
کرد ولی در عمل خصوصاً در عراق به مسائلی برخوردیم که غیر آن چیزهایی بود که ما تصور می کردیم و به 

  .سیاه چال های فرقه شدیم و تحت شکنجه قرار گرفتیمدنبالش بودیم و هنگامی که زبان به اعتراض گشودیم روانۀ 
وی ضمن توضیح مفصل در خصوص اقدامات غیر انسانی سازمان گفت که این سازمان بافت آقای علی قشقا -

فرقه ای دارد، مریم به اصطالح رئیس جمهور منتخب شورا ابتدا یکی از اعضای ساده و بی تجربه سازمان بود و 
را به علت نزدیکی هیچگونه سابقۀ مبارزاتی و سازماندهی هم نداشت، او همچنین فرد بی جوهری است و همه چیز 

و بعد از ازدواج با مسعود، در سازمان بدست آورد، اکنون به علت ناتوانی او در ادارۀ این فرقه، تشکیالت در مسیر 
  .فروپاشی است از این جهت است که مسئوالن فرقه در صدد دوباره به صحنه آوردن مسعود می باشند

 اکنون که :رجوی را فروپاشی سازمان دانست و گفتآقای شمس حائری، علت غیبت سه سال و نیم مسعود  -
  .هدین خلق آزاد شود به ناچار سر از چاه بیرون آورده و اعالمیه می دهد است که قرار است دارائی های مجااو شنیده

 به اعضای خود دستور می دهد در خیابان های یراحتبه سازمانی که : آقای شمس حائری ادامه می دهد
او . را نشان می دهدخود  خوی فرقه ای ،به آتش بکشندود را برای منافع رهبران سازمان، رها خپاریس و دیگر کشو

مثل زمانی است که آمریکا از بن . به دولت فرانسه هشدار داد که این خطر جدی برای شهروندان فرانسوی می باشد
  . تروریستی می زندالدن حمایت کرد و بعد او علیه آمریکا و شهروندان آمریکایی دست به عملیات

همچنین آقای شمس حائری از مردم ایران خواست که فریب زرق و برق و شعارهای قالبی و دروغین این 
خته است و مانع رشد و نمو و فرقه را نخورند، سازمانی که بیش از دو دهه، دمکراسی را در ایران به تعویق اندا

  .ایی ایران از این شرایط و رسیدن به دمکراسی بوده استهای واقعی برای پیدایش گشایش راه حل برای ره حرکت
من در اینجا به شما اطمینان می دهم که این سازمان فرقه ای از لیست : آقای شمس حائری در ادامه گفت

ردهای تروریستی خارج نخواهد شد و دالیل محکمی وجود دارد از جمله کشتار مستشاران آمریکایی، کشتار کُ
در اینجا اعالم می شود که چنانچه . فرقهو کشتار مردم ایران، شکنجه و کشتن اعضای ناراضی عراقی، بمبگذاری 

ردهای عراقی محاکمه و اعدام شد، مسعود و مریم رجوی نیز می بایست به همان صدام حسین به جرم کشتن کُ
  .ترتیب محاکمه شوند

خطاب می کنند و تمام زندگی » در رضوان ما« خانم ربابه شاهرخی بانوی سالمندی که جداشدگان فرقه او را  -
 از فجایع و تبعیضات و ازمان از من گرفته است، او سخنانی فرزندان مرا س:خود را در مبارزه سپری نموده است گفت

شکنجه های روحی درون فرقه را بیان کرد و گفت به دستور رجوی تمام زوج ها بایستی از هم جدا شوند و حلقه ازدواج 
یم مسعود و مریم نمایند و بطور کل همه احساسات و عشق به همسر و فرزند را می بایست تقدیم رهبران فرقه خود را تقد

  .مادر در حالی این بیانات را بازگو می نمود که بغض گلوی او را می فشرد و اشک از چشمانش جاری بود .کنند
بوعاتی تا پاسی از شب ادامه داشت، در تعداد سئواالت خبرنگاران در این جلسه به حدی بود که کنفرانس مط

پایان قرار شد جلسات مشابهی در کشورهای دیگر اروپایی ترتیب داده شود تا چهرۀ کریه این فرقۀ ضد ایران و ایرانی 
  .بیشتر نمایان شود

  


