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سرنگوني مسألة» «صورت با مقابله

اطالعات رژيم وزارت خاص بهطور و رژيم سركوبگر ارگانهاي مقدم وظيفة
به عنوان ايران مقاومت و مجاهدين سوي  از سرنگوني»  «تهديد با مقابله آخوندي
مشتركي است تهديد جناحها همة بود و نبود مسألة است. نظام كل صورت مسألة
نميديد، سو اين از تهديدي رژيم اگر دارند.  نظر اتفاق آن مورد در همگي كه
تهديد اما نداشت. فشار اعمال و اينهمه زدوبند و ديوانهوار بسيج چنين به نيازي
و سياسي و يك مالقات گردهمايي يك حتي آخوندي است كه رژيم بهگونه يي
تظاهرات يا  تجمع  آمريكا در هموطنانمان  وقتي  مثًال برنميتابد. هم را مقاله يك
كاخ متري در چندصد «تروريستها، چرا كه ميكند اعتراض شخصًا رفسنجاني دارند،
روزنامة انگلستان براي رژيم در سفير گرفتهاند. به چالش را موجوديت رژيم سفيد»
به چاپ چرا كه ميكند ارسال را ايران» اسالمي جمهوري رسمي «اعتراض گاردين
از پس كه خود دارد جاي هم فرانسه در رژيم سفير است. مبادرت كرده آگهي يك
شخصيت يك با ديدار يا كليسا يك از مقاومت رييسجمهور مالقات ديدار و هر
اروپا، پارلمان تا فرانسه سناي در از ديداري و پاريس مسجد تا پير» «آبه مانند مذهبي
در يكبار رژيم خارجة وزير مي نشيند. بست و ميشود فرانسه وزارتخارجة راهي



رژيم معاملهسنجي مالك همان كرد «معيار صداقت» كه تصريح رسمي بهطور ايتاليا
كه است غربي كشورهاي در تازه اين «منافقين» است. با كشورها برخورد نحوة باشد،

زد. هم گمانه را عراق در قبال مجاهدين در وضعيت رژيم آن مي توان روي از
همهجا در و هميشه سرنگوني»، رژيم مسألة پاك كردن «صورت براي ازاينرو،
با كار اين است. بوده مقاومت ايران و روي مجاهدين بر فشار» «حداكثر صدد در
مستمر رواني جنگ  و سياسي امنيتي، تروريستي، نظامي، اقدامهاي از  مجموعه يي
اين از كرد تالش مالها رژيم عراق  و آمريكا  جنگ  درخالل ميشود. پيگيري
و نمايد وارد مجاهدين به كمرشكن ضربة بتواند تا ببرد را بهره حداكثر فرصت
خود براي بابت اين از و كند پاك را سرنگوني مسألة صورت اساسًا خودش بهخيال

بود. دوخته كيسهها
«مقام امنيتي»  در عراق، يك مجاهدين سالح خلع از پس و جنگ از پس ۸ماه
«كارشناس را او رسمي رژيم خبرگزاري كه اكبري بهنام عليرضا آخوندي اطالعات

گفت: ميكرد، معرفي دانشگاه»! استاد و استراتژيك مسائل
بهتر شوند، مجازات يا عفو منافقين گروهك اعضاي از برخي باشد قرار «اگر
و هيچ ملجأ كه بدنه جداسازي شود… انجام ايران در آنها مجازات يا عفو  است
در ايران اسالمي سياستهاي جمهوري از يكي بايد زندگي ندارند، ادامة براي مرجعي
اصلي ساختار تشكيلدهندة محوري و افراد ايران ميتواند باشد… گروهك اين قبال
ديپلوماسي مسير ابزار اين بايد در كند، محاكمه بگيرد و را تحويل منافقين گروهك
اطالعات وزرات يعني امنيتي ديپلوماسي ابزار  با خارجه امور وزارت يعني رسمي
بومي نيروهاي منافقين با مواجهكردن ايران سياست كنند. يكديگر عمل با هماهنگ
جمهوري محوري هدف است. و اكراد بدر نيروهاي سپاه مثل عراق داخلي مناطق
باشد. تروريستي تشكيالت اين مسألة صورت حذف و ايران ميبايست پاككردن
به خطر را منطقه بلكه امنيت داخلي امنيت تنها نه اين گروهك منفي و اثرات ناامني
اسالمي جمهوري استراتژي پايان در استراتژيك» مسائل «كارشناس مياندازد»…
كه قوايي عمدة پذيرش و مركزيت از گروهك بدنة «جداسازي كرد: ذكر چنين را
از گروهك اين اعضاي براي تخفيف و بازگشت نيز و بودهاند گروهك اين پيادهنظام



و محوري اصلي عناصر مجازات و محاكمه ضرورت بر تأكيد و طرف پافشاري يك
ميتواند ديگر، طرف از امنيتي ديپلوماسي و رسمي فعاليتهاي طريق از سازمان اين

۲۵آذر۱۳۸۲). ـ ايرنا رژيم ـ باشد»(خبرگزاري منافقين قبال رويكرد در بهترين
پايداري  با بلكه هدفش برساند را به مالها رژيم نتوانست توطئهها تمام اين اما
در اخير دوسال برگشت. تاريخچة آخوندها زيان ورق به اشرف، شهر در مجاهدين
رژيم بين مجاهدين و سهمگين و سنگين جدال و جز زورآزمايي كالم چيزي يك

است. نبوده اشرف كانوني نقطة در
به  مربوط كه سهمگين جدال ميخواهيم به بخشي از اين مجموعه اين در ما  
با سازمان به فشارآوردن و مجاهدين خانوادههاي عليه رژيم سركوبگرانة اقدامهاي

بپردازيم. است، «خانوادهها» اهرم
خويشاوندانشان، و فرزندان عليه آنها بهكارگرفتن براي ها خانواده بردن ضرب زير
رذيالنة ساواك شاهنشاهي و ترفندهاي تاكتيكهاي پست نيست. جديدي چيز البته
شناختهشده ديكتاتوريهاي ارتجاعي، در كار شيوة يك به مثابه آخوندي اطالعات و

كم ۳۵ سال است  از سال۱۳۵۰ تاكنون دست ايران خلق  سازمان مجاهدين است و
به كشاندن خانواده است. و شيخ تجربه كرده رژيمهاي شاه در از نزديك آنرا كه
از اخراج خانههايشان، برق و آب قطع تجاوز، و تهديد شتم، و ضرب تاريكخانه،
طريق از مزاحمت دروغين، خبرهاي با شوكهكردن برگروكردن، بلوفزدن، كار،
جنگ تهديدآميز، نامههاي فرستادن همسايه، حزب اللهيهاي و محله لومپنهاي و الت
يك قراردادن) تحتفشار و تهمتزدن (اذيتو آزار و كردن منبري تلفن، با اعصاب
و بانكي حسابهاي اموال و محل، توقيف و آخوند مسجد از طريق محله در خانواده
از نظر مورد جداكردن فرد براي اطالعات وزارت همكاري با به آن مشروطكردن
افراد يا نيازمند افراد براي درآمد و تجارت و پول و شغل قول همچنين مجاهدين،
است. آخوندي اطالعات پلشت متعفن و لجنزار «چشمه»هايي از همگي مالدوست،
تحت فشار روشها همين با بارها و بارها گذشته قرن ربع در كه هستند خانوادههايي
دست و خوردند كتك بارها رابطه اين در كه سالخوردهيي مادران قرار گرفتهاند.
كرده اند. يا مغزي قلبي سكتة پدراني كه و آنها شكسته دندههاي سر و فرق يا پا يا



كه خواهراني شده اند و دانشگاه اخراج و مدرسه از شده يا بيكار از كار كه برادراني
را به خودكشي رساندهاند. آنها مزاحمت اطالعات آخوندي از فرط اراذل

دكتر  والدين به اطالعات وزارت  مقامهاي سال۱۳۷۵ نمونه ها اين از يكي در
شدند مدعي و كرده مراجعه مقاومت ملي شوراي باسابقة اعضاي از ميناچي عباس
از آنها فشار و تهديد با وسيله به اين است. و شده زنداني مجاهدين وي توسط كه

نمايند. شكايت و افشاگري مقاومت اقدام به و مجاهدين عليه خواستند
«سوكميسيون در سند بهعنوان كه بيانيهيي در كريستي»، «پاكس بينالمللي سازمان
«وزارت نوشت: باره اين در رسيد، بهثبت مللمتحد» اقليتهاي از حمايت و تبعيض منع
عباس آقاي خانوادة با تماس  ضمن پاريس در ايراني ديپلومات  يك و اطالعات
آنها طريق، اين از است. زنداني شده مجاهدين پسرشان توسط گفتند آنها به ميناچي
ساير و بينالملل كاپيتورن، عفو به پروفسور كه كردند را وادار ميناچي آقاي والدين

دارند». ابراز را خود نگراني و نوشته نامه حقوقبشري سازمانهاي
در خود قطعنامة در مللمتحد» اقليتهاي از حمايت و تبعيض منع «سوكميسيون
جمهوري در تبعيدي  ايرانيان خانوادههاي فزايندة آزار «اذيت و از ۱۶اوت۱۹۹۶،
خارج ايرانيان برضد دولت مخفي تروريستهاي توسط اعمالشده فشارهاي و اسالمي
ابراز تبعيد» در مخالفان عليه فعاليت همكاري در به آنها واداركردن هدف با كشور
«مأموران نوشت: باره در اين سال واشينگتن تايمز در همان است. كرده عميق نگراني

اگر  كه دادهاند قرار تهديد مورد را تبعيدي ۳۰۰۰ ايراني از بيش اطالعات وزارت
گرفت». خواهند قرار تالفي مورد نكنند، محكوم را ايران مقاومت ملي شوراي

تشكيل نجات» «انجمن آخوندي اطالعات كه بود همين هدفها به رسيدن براي
در عمل است، آخوندي رژيم سركوبگر ارگان چهلواند از يك كه انجمن داد. اين
وادار را آنها ميكند تالش فشارها انواع تهديدها و و خانوادهها گروگانگرفتن با
افراد را مجاهدين نزد خانوادهها به فرستادن با و مجاهدين كند عليه به موضعگيري

بگيرد. بهخدمت بعد قدم در و نموده جدا
دژخيم نيست. كلمة جديدي آخوندي، اطالعات فرهنگ در «نجات» نيز كلمة
و حجاريان سعيد و امامي سعيد همراه با معاونانش زنجيرهيي) قتلهاي (وزير فالحيان



«نجات شعار با االبتالء مابه مسألة صورت از رژيم نجات نظريهپردازان ربيعي، علي
شخصًا حجاريان، دژخيم بودند. مقاومت ملي شوراي و مجاهدين دست از انسانها»
آخوند فرستاد. خارجه  به  را شاهسوندي سعيد  اوين جالد شاگرد منظور بههمين
۳۵سال ـ كه حدود سياسي و به اينكه روشهاي نظامي اشاره با يونسي هم يكبار
با مقابله در تجربه بنابر جواب ندارد، گفت ـ  گرفته شده به كار مجاهدين برابر در

دارد. فايده اطالعاتي» «روش تنها «منافقين»
يك  شهريور۱۳۷۴  در مقاومت، ملي شوراي ضدتروريسم و امنيت كميسيون
زمين كرد (ايران فاش را  اطالعات وزارت مأموران توسط انسانها» «نجات مأموريت
مقامهاي از را اطالعات كه خود مأمور يك افشاگري، اين در ۲۷شهريور۱۳۷۴). ـ 
اطالعات وزارت چگونه كه ميدهد  شرح ميكرد، معرفي  رژيم خارجة وزارت
رمادي پناهندگي در اردوگاه از نفوذي مزدور سه خارجكردن دالر براي ۲۴۰هزار
در نجات» «مأموريت به رژيم سوي از مزبور مزدور سه است. كرده هزينه عراق
اخراج و رفته لو سپس و شده فرستاده آزاديبخش ارتش صفوف و مجاهدين داخل

بودند. شده
هنرمند يك شكار عمليات بارة  در هزارخاني  منوچهر دكتر بهمن۱۳۷۴، در
گمنام» «سربازان  …» نوشت:  آخوندها اطالعات سوي از بهمقاومت نزديك
نوع كمكي هيچ دادن از مقاومت! ورطة از انسانها» «نجات براي و جنايت، جهل
موسوم آخوندها، رژيم تروريستي و  دستگاه جاسوسي كارنامة نميكنند… دريغ
ايران مقاومت جنبش هم كه اين است… روشن همه اطالعات»، براي «وزارت به
راه اين در و بسته كمر آخوندي حكومت و فقيه طاعون واليت ريشه كن كردن به
پسماندههاي بهويژه بر بر كسي ـ كه است، امري نيست باقي مانده سازشناپذير
رژيم كارگزاران عوامل و همة اينروست كه از باشد. هم ـ پوشيده خميني درماندة
تا و بگذارند زمين  دارند  كار هر يافتهاند مأموريت است مدتي  كشور،  خارج در
گلو يا كنند سياه كاغذ  ايران، مقاومت جنبش به لجنپراكني جهت  در ميتوانند،

۹بهمن۱۳۷۴). ـ بدرانند» (ايران زمين
به وزارت  خطاب دستورالعملي شخصًا خاتمي كه شد  فاش  نيز درسال۷۶



در و كرده صادر آنها هواداران و مقاومت ملي شوراي و مجاهدين دربارة اطالعات
ارزشمند و ضروري اينها براي نظام، از نفر» جداكردن «حتي يك كه بود گفته آن
مجاهدين خانوادههاي اعضاي ابعاد سركوب و توطئه عليه به اينجا ميتوان از است.

پي برد.  و مقاومت ايران
حيرتآور دربارة ابعاد اسنادي مجموعه از جلد نخستين دست داريد در كه كتابي
مقاومت در اثناي آنها و خانوادههاي عليه مجاهدين توطئه و ضد انساني سركوبي اين

است. در اشرف اخير دو سالة شكوهمند
همچنين  و مدارك  و اسناد  گرد آوري كه برادراني و خواهران  از  سپاس با  
شهر قهرمانان به را نخست جلد رساندند،  انجام به  را مجموعه اين مطالب تحرير

مي كنيم. تقديم شكستند، هم ضدبشري را در دشمن توطئههاي كه شرف
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مجاهدين نابودي رؤياي





و مجعول خبر عراق، در جنگ شروع از قبل چندماه آخوندي اطالعات وزارت
درجريان درصددند  مجاهدين آن اساس  بر كه كرد درج  مطبوعاتش در را كليشهيي 
بگذارند. اجرا به را «فروغ۲» تحت عنوان رژيم سرنگوني عمليات عراق آمريكا به حملة
جلوگيري براي باقرزاده» «حسين ازجمله درخارج رژيم سياسي پاسداران برخي همزمان
مجاهدين دوبارة شدن قرباني  از تا كردند يقهدراني به شروع مجاهدين  كشتهشدن از

گام  مي داشتند.۱ در برحذر «فروغ۲» چشم انداز از را مجاهدين پيدرپي و شود جلوگيري
تبليغاتي بسيج  واليي، پوسيدة بحران عراق سران نظام شدت گرفتن موازات به و بعدي
به نظامي حملة  براي آمريكا از عاجزانه و انداخته بهراه مجاهدين عليه را گستردهيي 
زد وبندهايي و توطئه ها زنجيرة از حلقه يي اين كردند. استمداد قرارگاههاي مجاهدين،
متالشي كردن، نابودي، براي عراق،  اشغال  و  شرايط جنگ از  استفاده با رژيم كه بود

مي نمود.۲  زمينهچيني آزاديبخش، رزمندگان ارتش و مجاهدين استرداد و اخراج
از شروع  نشريه مجاهد ۶۰۴ مورخ ۱۴آبان۱۳۸۱يعني۵ ماه قبل در رژيم با هماهنگيها اين از بخشي ايام در همان ۱ـ 
شكستن مجاهدين درهم يا نابودي براي پاسداران سركردة و آخوندها رؤياي رژيم، توطئههاي عراق و جنگ

افشا شده بود.
جهت  آمريكا و رژيم ايران مقامهاي بين ژنو مخفي در ديدار يك ـ  ۱۹تيرماه۸۱ خبر پست  واشينگتن ـ  روزنامة  ۲
استردادمجاهدينرا منتشركرد.اين روزنامهنوشت: «در يكديدارمخفي درژنو،دوطرف مبادلهدستگيرشدگان

تروريسترابررسيكردند».
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يك ايجاد و با فضاسازي داخل كشور در اطالعات آخوندي وزارت به اينترتيب،
تضعيف و خانوادهها بر فشار جهت مجاهدين، نابودي چشمانداز حول رواني جنگ

نمود. استفاده عراق، در مجاهدين حضور عليه و آنها روحية
در  تجمع با اطالعات وزارت عوامل از شماري سال۸۱ ۶آبان در بار اولين براي
«اسير كه مجاهدشان براي فرزندان نگراني به ابراز تهران مللمتحد در سازمان دفتر مقابل
شوراي مسئول مسعود رجوي آقاي متعاقبًا پرداختند. عراق هستند» در گروهك تروريستي
امور در ملل متحد عالي كميسر مللمتحد، دبيرکل به خطاب نامهيي طي مقاومت ملي
كميتة بينالمللي صليبسرخ رييس پناهندگان، امور در عالي مللمتحد حقوقبشر، كميسر
ريگي آخوندها اگر كرد خاطرنشان حقوق بشر، مدافع بينالمللي مجامع و سازمانها و
خويشاوندان و وضعيت فرزند يا سالمتي نگران هركس بدهند اجازه ندارند، بهكفش

بشتابد.۳ آنها بهديدار مجاهدين هزينة با است، مجاهدين قرارگاههاي در خود
عراق نيامد  به مالقات براي يكنفر حتي موهوم، خانوادههاي اين از مانند هميشه البته

شد. برمال اطالعات وزارت اقدام اين توطئهگرانة ماهيت و
صرف  با اطالعات وزارت عراق، در آمريكا جنگ شروع با  سال۸۱ اسفند در
تأسيس عراق داخل در برنامه براي پخش را راديويي «نجات» ايستگاه كالن هزينه هاي
قرارگاههاي مجاهدين همة در شرايطي كه قابل دريافت بود. عراق سراسر در كه نمود
خود قرارگاههاي خارج سنگرهايي به مهيب بمبارانهاي بهدليل و كرده تخليه را خود
اعضاي قراردادن تحتفشار  بيشتر هرچه براي اطالعات وزارت بودند، شده منتقل 
موجود ارتباطي تنها امكان شرايطي كه در هم (آن تأثيرگذاري برروي آنها و مجاهدين
را مجاهدين مستمر خانوادههاي فشارهاي واردكردن با راديو بود) جنگي شرايط بهدليل
دعوت رژيم بهنزد بهبازگشت را خود فرزندان تا ميكشاند راديو اين با مصاحبه بهپاي
مجاهدين ماندن بينان وآب و «گرسنه قبيل از شايعاتي پخش اطالعات با وزارت كنند.
مجاهدين تشكيالت نابودي ... و عراق بيابانهاي در آنها آوارهشدن جنگي، بهدليل شرايط
را مجاهدين خانواده هاي تا انداخت به راه گستردهيي تبليغات و…» آزاديبخش ارتش و

نمايد. خود خواستهاي پذيرش به وادار
مقاومت، ۸آبان۱۳۸۱. شوراي ملي اطالعية دبيرخانة ـ ۳
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ارديبهشت۱۳۸۲   از عراق، حكومت سقوط و جنگ پايان اول هفته هاي همان در
انجمن    يك  را نجات» «انجمن طريق رسانههاي دولتي از كرد تالش اطالعات وزارت
نجات براي ـ بخوانيد «در بند»  مجاهدين جان نجات براي  كه  كند  معرفي غيردولتي
اغلب بالفاصله در آخوندي اطالعات ميكند. تالش ـ آخوندي روبهمرگ رژيم جان
و تطميع و فشار خط كرده و انجمن اين شعبة بهتأسيس اقدام مزدوران خود توسط استانها

نمود. تشديد را مجاهدين خانوادههاي سركوب
بهجمعكردن در چهار نوبت مختلف اقدام اطالعات وزارت سال۱۳۸۲، نيمة اول طي
سفارت مقابل  در سالخورده مادران و پدران به ويژه و مجاهدين خانوادههاي اجباري 
المپيك در هتل و مللمتحد دفتر سازمان در تهران) و آمريكا منافع (دفتر حفاظت سوييس
سالمت نسبت  به  خانواده ها نگران نمودن تجمعهايي چنين برگزاري از هدف  نمود. 
نگهداشته عراق در بهزور آنها مجاهد فرزندان كه بود رژيم خط اين تبليغ و فرزندانشان

بازگردند. ايران به بايد و شدهاند
طرح اساس بر كه مجاهدين از شماري خانواده هاي ۲۵تير۱۳۸۲، چهارشنبه روز
مقابل دفتر در سازمان مجاهدين عليه تظاهرات براي شده بودند اغوا اطالعات وزارت

كردند. تجمع بغداد در سازمان مركزي
تحت پوشش بود، كار كرده از چند ماه پيش روي اين طرح كه اطالعات وزارت
شهر در آن، پيش از چندروز فرزندانشان، ديدار وعدة با را اين خانوادهها نجات انجمن
اطالعات، مأموران وزارت خانواده ها توسط توجيه پس از بود. جمع كرده مهران مرزي
در كاظميه كرد. مستقر شهر كاظميه در «الدهوي» نام به در هتلي و نموده عراق را راهي آنها
فرزندانشان با ديدار اجازة مجاهدين كه ميكردند وانمود خانوادهها نزد اطالعات عوامل
برگزار مجاهدين عليه تظاهراتي فرزندانشان، ديدار به دستيابي براي بايد و نميدهند را
مجاهدين عليه شعارهايي  با انگليسي و عربي به زبان پالكاردهايي رژيم مأموران كنند.
تلويزيون بغداد بردند. خبرنگار در مجاهدين دفتر بهمحل را و آنها خانوادهها داده بهدست

مي كرد. فيلمبرداري از آنها مراحل تمام نيز در ـ «العالم» ـ  آخوندي رژيم زبان عربي
شدند متوجه از اينكه بعد و مجاهدين نمايندگان توضيحات بهمجرد شنيدن خانوادهها
سوءاستفادة به نسبت ميكند، استقبال به غايت فرزندانشان با خانوادهها ديدار از سازمان اين



رژيم نجات انجمن ۱۶

و متنفرند آخوندها از ايران مردم و ميگفتند همة كرده انزجار ابراز عواطفشان از رژيم
صدور با روز همان خلق  مجاهدين سازمان هستند. آنها سرنگوني خواستار  بيصبرانه
با خانوادهها اين جهت ديدار الزم تسهيالت فراهمكردن براي را خود آمادگي اطالعيهيي
بهروي مجاهدين قرارگاههاي درهاي كه تكرار كرد و داد قرار تأكيد مورد فرزندانشان،
بغداد در مجاهدين دفتر اعضاي افشاگري پي در خانوادهها اين است. باز خانوادهها

كردند. ديدار فرزاندانشان با چندروز بهمدت و رفتند اشرف بهقرارگاه
براي خانوادگي احساسات و عواطف بهبازي گرفتن و ضدانساني بهغايت نمايش اين

شد. تكرار ديگر سال۸۲ ، ۴بار طي مقاومت، عليه سياسي مقاصد
مبني حكومتي شوراي حكم صدور زمينه، اين در رژيم سرمايهگذاري مهمترين
در عوامل رژيم كه توسط اين حكم بود. آنان و استرداد از عراق اخراج مجاهدين بر
ديگر عليه رواني جنگ يك بهخوراك بود، شده صادر عراق موقت شوراي حكومتي
استناد با و نجات سركوبگر ارگان بهكارگيري مجاهدين تبديل شد. وزارت اطالعات با
مجاهدين خانوادههاي به نجومي  دروغسازيهاي و هياهو با و  حكم اين انتشار خبر به
۲۰روز تا آنها نرويد، خود فرزندان بهمالقات روزها همين اگر كه كردند وانمود چنين
مشتي سرهمبندي و جوسازي با بار ديگر بهاينترتيب ميشوند!! و فرستاده آفريقا به ديگر
سياسي بهرهبرداريهاي جهت عراق به بهاعزام  تحريك  را خانواده ها آخوندي، ترهات

نمودند. خود
تالش نبست، طرفي مذبوحانه تشبثات و غيرانساني روشهاي اين از دشمن وقتي اما
انجمن پوشش در خود استخدامي عوامل و مبارزه از وامانده بريدة مشتي به كمك كرد
بهديدار فرزندان كنند كه مجبور آنها را تأثير بگذارد و بر خانوادههاي مجاهدين نجات،
فرزندان دارند، حضور اشرف در كه روزهايي طي كنند و تالش بروند اشرف در خود
اطالعات ترغيب وزارت از گرفتن اماننامه! مجاهدين و تشكيالت از بهخروج را خود

نمايند.
هستند، حقوقبشر نقض آشكار موارد در شمار تنهايي به كه اقدامها اين با همزمان
ارگانهاي مقابل در  تظاهراتي انجام  جهت از خانوادههاي مجاهدين، اطالعات وزارت
تالش كرد. استفاده تهران در انگلستان و فرانسه سوييس، سفارتخانه هاي يا بينالمللي
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كشورهاي قضايي مراجع و  بينالمللي ارگانهاي به نامه ارسال جهت  بهرهبرداري براي
در خارج مجاهدين عليه حقوقي پروندههاي تشكيل جهت اقدامهايي و مختلف اروپايي
كه بود اطالعات وزارت هدايت شده توسط توطئه هاي از اين ديگري بخش نيز از ايران

بود. طراحي شده تشكيالت مجاهدين درهمشكستن و بهمنظور هم موازات به
سركوبگر و سياسي ارگانهاي ساير از بخشي ضدبشري اهداف اين راستاي در
و خارجه امور دادگستري، وزارت دارند. وزارتخانه اين با گستردهيي همكاري رژيم

هستند. ارگانها اين ازجمله مختلف، كشورهاي در رژيم سفارتخانههاي
تلويزيون  دوم شبكه با مصاحبهيي ۱۳مهر۸۳ طي در رژيم، اطالعات وزير يونسي،
تروريستي، گروههاي يا منافقين شرارت مهار خصوص «در گفت: زمينه اين در رژيم
داره. اختيار در هم را كارهايش و ساز همة و است اطالعات وزارت و ذاتي وظيفة اصلي
نهادها همه و اطالعاته وزارت كنه،  برخورد اون با است  موظف كه نهادي تنها يعني
هماهنگي مركز وزارت اطالعات در يعني در اونجا همكاري بكنند. با اون موظفند هم
نيروي انتظامي، مسلح، سازمانها، نيروهاي همه است. يعني هماهنگي محور داره و قرار
اونجا اينكه ضمن ميكنند… كار وزارت اطالعات محوريت با اونجا همه نهادها، همه
است. يعني مرزي كار برون يك تروريستي، بهاصطالح گروههاي همه يا منافقين شرارت

ميشه…» اجرا داخل در و ميشه سازماندهي خارج در كه است تشكيالتي يك



قرارگاههاي از خانوادهها براي بازديد مقاومت ملي شوراي مسئول دعوت
آخوندي رژيم مسخرة صحنهسازيهاي به پاسخ در مجاهدين

و تبليغاتي بسيج آزادي، رزم آوران  خانوادههاي  روي  بر فشار  اعمال ايران مقاومت
محكوم قويًا را تهران ملل متحد در دفتر مقابل در ماليان رژيم اطالعات صحنهسازي وزارت
و تظاهرات اعتراضها و رژيم جهاني محكوميتهاي در برابر زبونانه واكنش و آنرا ميكند
مطبوعات حكومت و و تلويزيون راديو ادعاي ميداند. خارج ايران در گستردة هموطنانمان
«فرزندانشان اسير گروهك كه مجاهدين خانوادههاي اعتراضآميز» «تجمع آخوندي مبني بر
ايران در داخل هيچكس را ميباشند، آنها سالمتي»  «نگران هستند و عراق» در تروريستي
شالقزدن قساوتبار صحنههاي دارند و بهياد را مجاهد قتلعام زندانيان ايران مردم نميفريبد.

هرروز بهچشم ميبينند. هم را مالءعام جراثقال در با جوانان حلقآويز و
نگراني و آخوندها تمساح ايران اشك مقاومت شوراي ملي مسئول رجوي مسعود آقاي
توصيف عمامهداري كفتارهاي وارونة نعل را عراق خاك در مجاهدين سالمتي بابت از آنان
عاجزانه اكنون است، نشده واقع مؤثر آنها كشتارجمعي موشك ۷۷فروند وقتي كه كرد

ميشوند! آمريكا توسط مجاهدين قرارگاههاي بمباران متقاضي
ايران داخل در متحد مقر ملل برابر در حوزوي و نمايش روحوضي افزود: شورا مسئول
منفي خانوادههاي پاسخ و فضيحت با شركت در آن كه براي خانوادهها فشار بر اعمال و
قبيل اين كامل شكست و شدن برآب نقش از حاكي هرچيز قبل از شد، مواجه مجاهدين
خارج ايادي طريق از گذشته ماههاي  در آخوندي رژيم است.  ايران خارج در تشبثات
وضعيت دربارة را نگرانيهايي كرد چنين به غايت تالش اعزامي مأموران مزدوران و كشوري و
را مجاهدين سّبو لعن مراسم آخوندها است بهتر ازاينرو بزند. دامن عراق در مجاهدين

بياورند! به جا جمعه در نمازهاي ملل متحد دفتر به جاي گذشته مانند
ميكنم پيشنهاد و دعوت آخوندها، خاطر آسودگي براي نمود: خاطرنشان شورا مسئول
يا فرزند  و وضعيت سالمتي نگران هركس بدهند اجازه ندارند، خود بهكفش ريگي  اگر
بشتابد آنها بهديدار مجاهدين هزينة با است، مجاهدين قرارگاههاي در خود خويشاوندان
اين بازگشت و سالمت ما شود. هم مشرف نجف بهزيارت كربال و تمايل صورت در و
متحد ملل دفتر نمايندگان اطمينان، جهت از ميتواند رژيم و ميكنيم تضمين را ميهمانان
بهاتفاق ايران به بازگشت خواهان ما، از نزد هم كسي اگر كند. همراه آنها با هم را تهران در



ميكنيم. فراهم را تسهيالت باشد، همة خانواده اش
مجاهدين خانوادههاي بهروي تنها نه قرارگاهها درب گفت: مقاومت ملي شوراي مسئول
اجازه ميدادند نيز خونريز و پليد آخوندهاي كاش اي است. باز هموطنان همة به روي بلكه
نمايندگان و  ملل متحد گزارشگران با همراه بين المللي حقوقدانان و وكال از هيأت يك
همچنين و كشتارجمعي انباشت تسليحات و تروريستي جاسوسي و مراكز از ايران مقاومت

كند. بازديد رژيمشان زندانهاي
هيأت  يك خواهان تشكيل متحد ملل بهدبيركل نامهيي طي رجوي همين باره، آقاي  در
و اعدام فزايندة شمار مورد  در تحقيق همچنين و رژيم دعاوي بررسي  براي بينالمللي

شد. ايران داخل در زندانيان سياسي و شهيدان خانوادههاي فشار عليه اعمال نيز و سنگسار

ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانه
۸آبان۱۳۸۱
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روز ۷آبان  تلويزيــون رژيم
ســركردٌه پاسداران ۸۱، اظهارات
اعالم ضمــن كه كــرد را پخــش
بهطرز منطقه، بحــران دربارٌه خطر
مجاهديــن موقعيــت بي قافيهيــي
فرافكني و بــا ســاخت را مطــرح
را وخيم مجاهدين مضحكي وضع
شرايط «در گفت: و كرد توصيف
در منافقين باالي كادرهاي جديد
و اروپايي بهكشــورهاي فرار فكر
دچار نيز منافقيــن نيروهاي ديگر

ســردرگميهســتند».
بازتــاب اظهــارات ايــن 
از رژيــم كل وحشــتزدگي
در مهارناپذيــرش بحرانهــاي
از واكنشــي و ســرنگوني  مرحلٌه
سركردگان جانب از استيصال سر
سلســله قبال در رژيــم آخونــدي
اخير پيروزمند تهاجمات سياســي

مقاومتايراناســت.
چون درخشــاني پيروزيهاي
توســعٌه ســري برنامههاي افشــاي
كشــتار تســليحات و موشــكي
و انتشــار جمعي رژيــم آخوندها
شــواهد و فيلمها مدارك، جهاني
گســتردٌه بهنقض شــديد و مربوط
افكار ايــران كــه در حقوق بشــر
حقوقبشر مدافع مجامع و عمومي
عليــه بينالمللــي ســطح  در  را 

آخوندهــابرانگيختهانــد.
 ۱۰۰۰ از بيــش كه به طوري
سياسي شخصيت و پارلمان نمايندٌه
با بهتازگــي و مدافــع حقوقبشــر
اين بيانيهيــي جنايتهــاي امضــاي

رژيم راقويًامحكــوم كردهانــد.
هم بهدر بايــد اينها در كنــار
توطئههــاي نفوذ شــدن شكســته
و شكســت در ارتش آزاديبخش
توطئههــاي در رژيــم رســواي
مزدوران طرح اعزام يعني بعديش
لجن پراكني براي كشــور به خارج
و برگرداندن برگ عليه مجاهدين
اين كــه حقوق بشــر اشــاره نمود

ديگري برشــدت نيز دليل ضربات
درماندگي و خشــم و گزيدگــي
مجاهدين قبال در آخوندي رژيم

و مقاومتميباشــد. 
مقامها و در هفتههــاي اخيــر
دربرابر بهناگزير رژيــم فرماندهان
نشان واكنش پيروزمند تهاجم اين

مي دهنــد.
وزير خــرازي مــاه گذشــته
آخونــدي، حكومــت خارجــٌه
بــا ترسآلــودي اظهــارات در 
پرقــدرت ارتش بهحضور اشــاره
مرزهاي در ايران ملي آزاديبخش
مرزها پشــت آنها گفــت: ميهن،
انجام ما اقدامهايي عليه تا هســتند

دهنــد.
رحماني آخونــد  هم چنيــن
نيروي سياســي رئيــس عقيدتــي
كه اعتــراف كرد رژيم انتظامــي
را مرزي هنگهاي آخوندي رژيــم
مجاهدين عمليات از در وحشــت
پاسداري آن هدف و كرده ايجاد

از موجوديترژيماســت. 
دفاع وزير شــمخاني پاسدار
روزنامــٌه بــا مصاحبــه رژيــم در
ســعودي چاپ عربســتان الوطــِن
دولــت عراق «اگر كــرد: اعــالم
اپوزيســيون تعرض از مانع بتوانــد
بهخاك در عــراق، مســتقر ايران،
صــورت ايــن در ايــران بشــود،
عمل بههيچگونــه ايــران (رژيم)
مبادرت عراق كشــور عليه نظامي

نخواهــدكــرد».
رژيم گذشــته مرداد در نيمٌه
محسن رضايي طريق از آخوندي 
سركردٌه تشخيص مصلحت و دبير
با خطر مقابله براي سابق پاسداران
بهدامن دســت آزاديبخش ارتش
اعــالم كرد:«اگر و شــد آمريــكا
بهعــراق حملــه  در آمريكاييهــا
(مجاهدين) به پادگانهــاي نظامــي
آشــكاري تبعيض نكننــد، حمله 
كه شــدهاند قائل عليه تروريســم

ايران ملــت نزد آمريــكا پرونــدٌه
اگر حالي كه ميكنــد. در را بدتر
(مجاهدين) بهپادگانهــاي آمريكا
حســن نيت عالمتهاي از كند حمله

بهحســابخواهد آمد». آمريكا
اصغر علــي پيــش ســه روز
كشــور وزارت معــاون احمــدي
اعتراف درحاليكه  خاتمي كابينٌه 
امنيتي تمهيدات رژيم كه ميكرد
غرب كشــور مرزهاي ويژهيي در
با مقابلــه بــراي بــه كار گرفتــه،
ديگر و پاســداران روحيهباختگي
مبرم خطر قبال در رژيم مــزدوران
مجاهدين جانب از رژيم سرنگوني
خاطر بهآنها آزاديبخش و ارتــش
تهديدي مجاهدين كه داد جمعي

براي رژيممحســوبنمي شــوند.
۵آبــان، يكشــنبه روز
وزيــر بــا در ديــدار رفســنجاني
… گفــت: ســوييس خارجــة
در كــه تروريســتهايي  متأســفانه
خشــونت و بهترور دســت ايــران
پناه آمريــكا و اروپا در زده انــد،
طريق از هم هنوز و شــده اند داده

آنها حمايتمي شــوند.
اســت حاكــي گزارشــها
در حاكــم آخوندهــاي كــه 
درونــي چارهجوييهــاي و بحثهــا
و منطقــه بحــران خــود پيرامــون
آينــده، محتمــل چشــم اندازهاي
بهعنــوان مهمتريــن از مجاهديــن
مي برند نام خود موجوديت تهديد
بســيج تبليغاتي دليــل و به هميــن
و مقاومت ايــن عليــه و سياســي
كشورهاي و بهدولتها دخيلبســتن
درخواســت و التماس و خارجــي
طريق تحت از بهرژيم براي كمك
محدوديت دادن و ايجاد قرار فشار
از درخواســت عاجزانــه و حتــي
و نظامــي حملــٌه آمريــكا بــراي
در مجاهدين قرارگاههاي بمباران
مقامهاي و سردمداران كار دستور

رژيمقرارگرفتهاســت.



سهشنبه ۱۴ آبان ۱۳۸۱ شماره۶۰۴ـ 

ســيد محمد حجت االسالم دكترشــدن پس از
بهپاســداراني دكترا اپيدمي بهنظرميرســد خاتمــي،
وحلقوبيني تخصص وگوش زبان بريــدن در هم كه

است. كرده سرايت داشتند،
براي رحيم صفوي نيز آخرين خبر، پاسدار طبق
بهدرجٌه رضايي، سبزعلي دكتر پاسدار از نماندن عقب

گرديد! مزين سپاه پاسداران دانشگاه در دكترا
كه زيرا افتــاد، جلو از شــاه شــيخ به اين ترتيب
سفر يك كه نرســيد بهفكرش همايوني اعليحضرت
ترتيب جعفري شــعبان بيمخ براي يا اســپانيا به ژاپن
دانشــگاههاي را كه دكترا برگههاي اضافي تا بدهــد
او درجيب بريزند، آشغال در سطل ميخواهند آنجا

نمايند. دريافت نفت ارزان چليك و چند بگذارند
ســيد سرلشــگر ســردار پاســدار به قراراطالع،
دكترا گاز صفــوي پــساز استشــمام دكتــر رحيــم
اشراف شده ودرپي سرگيجه درمحضرواليت، دچار
فروغ۲» «جنجال قافيــه در بهباختن نســبت پيداكردن
بودند) كــرده به پا در خارجه واليــت (كــه مزدوران
است برآن واكنون معكوس گذاشــته را ناگزير نوار
فرار بهكشورهاي فكر در منافقين باالي «كادرهاي كه
ســردرگمي دچار منافقين نيروهاي ديگر و اروپايــي
همزمان، ۷آبــان۸۱). رژيــم (تلويزيون مي باشــند»
رسيده بخشــنامٌه براســاس هم حكومتي روزنامههاي
مجاهدين «فــرار اندرباب زنجيره يــي به اكتشــافات

نايل آمدند! ازعراق بهاروپا»

نوشــت: ۸آبان روز در خامنهاي باند از آفرينش
ســران بهعراق، حملــٌه آمريكا احتمال «بــا افزايــش
اروپايي دولتهــاي بهرايزني بــا گروهــك منافقيــن
باتوجه شــوند. بتواننــد بهاروپا منتقل تا پرداختهانــد
در سازمان امنيتي فعاليتهاي مقر در گذشــته به اينكه
بهآلمان رجوي ميشود پيشبيني بود، آلمان كشــور
اســت: كرده اضافه خبري اين پايــگاه منتقل شــود.
كشور اين در ساختمان خريد درحال ســازمان سران

هستند».
نوشــت: ۲آبان درروز خاتمــي از باند اعتمــاد
ســازمان بهعراق، آمريكا حملــٌه «در پي جديشــدن
نقل براي را مذاكراتــي (منافقيــن) خلق مجاهديــن
و داشــته اعضايش بهفنالند رهبري و كادر و انتقــال
شوند. منتقل به فنالند ســازمان اين اعضاي است قرار
مقامهاي با به تهران اخيرش سفر در استراو جك گويا

است». داشته مذاكراتي اين باره در ايراني
زنجيره يي اكتشافات اين كه نيســت معلوم حال
فرار درمورد صفوي قره نوكر واليت رحيم وحرفهاي
اعالم يا كرد؟ باور بايد را مجاهدين از عراق بهاروپــا
آويختن و «فروغ۲» از هراس زنجيره يي در خطرهاي
براي آمريكا بهدامن رضايي سبزعلي پاسدار عاجزانٌه

را؟! درعراق مجاهدين قرارگاههاي بمباران
بيــن اين اختالف حلوفصــل هم براي شــايد
دكتر حجت االســالم منتظر فتــواي بايــد دو دكتــر،

بود! نوريزاده





فصل دوم

نجات» «انجمن
ارگان پوششي سركوب





بريدهمزدورانش  و قديمي مأموران توسط رژيم اطالعات وزارت سال۱۳۸۰ در
و قراردادن خانواده ها تحتفشار براي نجات» «انجمن بهنام سركوبگر جديدي ارگان

داد. آنها عليه مجاهدين تشكيل سوءاستفاده از
يك  به راهاندازي اقدام آخوندي اطالعات وزارت زمستان۱۳۸۱ در همچنين
راديو  اين برنامههاي نمود.  «نجات» راديو به نام جديد و دولتي راديويي ايستگاه
همكاري با و تهران در اطالعات (ضدمجاهدين) وزارت «التقاط» كل ادارة توسط
و مجاهدين سازمان به بودند كرده تالش كه اطالعات وزارت عوامل  از تعدادي
و تهيه فرستاده شدند، ايران به  و شده شناسايي ولي  كنند نفوذ آزاديبخش  ارتش

ميشود. پخش اين ايستگاه راديويي از روزانه بهطور
با و نموده مراجعه مجاهدين خانوادههاي بهبرخي اطالعات وزارت مأموران
از تا ميكردند را مجبور غلط، آنها اطالعات ارائة و ارعاب مختلف تهديد، شيوههاي
اقوامشان يا بهفرزندان موضعگيري كنند و راديو، عليه مجاهدين اين با مصاحبه طريق
تسليمشدن و ايران بهبازگشت به دعوت را آنها و پيام بدهند آزاديبخش ارتش در
تراكتها بهپخش اقدام عراق در آخوندي رژيم محلي مزدوران همزمان كنند. رژيم به

كردند.۱ داخل عراق در راديو اين بروشورهاي تبليغ و
آمده است. اينبروشورهادرصفحة۳۳ از كليشةيكنمونه ـ ۱



رژيم نجات انجمن ۲۶

نجات» «انجمن تشكيل هدف

نابودي توطئة از شكست پس و عراق سابق دولت و سقوط جنگ پايان از بعد
كه آنجا از رژيم، محلي مزدوران با  درگيري ايجاد  يا بمباران بهوسيلة مجاهدين
شده بسته مجاهدين عليه تروريستي و نظامي درگيري براي دستش اطالعات وزارت
در اين تاكتيكهايش از يكي كرد. تشديد را مجاهدين عليه رواني و سياسي بود، جنگ
شعبههاي از يكي انجمن اين است. نجات» «انجمن پوشش زير فعاليت رواني جنگ

اطالعات مي باشد. وزارت «التقاط» كل ادارة
براي سياسي پوشش ارگان، ايجاد اين تشكيل اطالعات از وزارت اصلي هدف

«از بين بردن  تالش براي مركزيت…»،۲ از گروهك بدنة «جداسازي چون اهدافي
مجاهدين  «استرداد» نهايت در منافقين…»۳ و متالشيشدن و حصارهاي تشكيالتي

است. شده تعريف رژيم به
به ويژه و در جامعه منفوري جناياتش چهرة بسيار به دليل كه  اطالعات وزارت
پشتپردة جنايتكاران دست پنهانكردن براي دارد، مجاهدين خانوادههاي درميان
كه توسط غيردولتي معرفي كرده يك مؤسسة آن را ارگان سركوبگر انجمن نجات،
آنكه حال است. شده تشكيل مجاهدين! سابق اعضاي و مجاهدين! خانوادههاي
در آنها عضويت و روشن  يكبهيك انجمن  اين  مزدوران و عوامل  تمام ماهيت

است. شده افشا وزارت اطالعات،
سرسپردگي و رژيم به وزارت اطالعات نجات وابستگي مزدوران انجمن مورد در
رژيم، رسمي مقامهاي اطالعات، طرف وزارت از محوله مأموريتهاي انجام جهت
اميري مديركل حسينعلي  ازجمله كردهاند. برمال بهخوبي را افراد اين ماهيت بارها
نجات «انجمن است: گفته رابطه اين در در ارديبهشت۸۳، فارس، دادگستري استان
ادارة همان و اطالعات وزارت نظر زير هراستان در منافقين تشكيالتي بريدههاي از
اينكه بدون مي برند، آنها پيش را كار فعالي دارند و شده منافقين تشكيل با مبارزه
تماس كشور سراسر در اعضاي منافقين تقريبًا اكثر با ببرند اطالعات وزارت از اسمي

يك مقام امنيتي با رژيم ۲۵آذرـ  مصاحبه خبرگزاري ۲ـ 
مكاتبة هفتم ـ  ابالغية انجمننجات ـ  ۳



۲۷ سركوب پوششي ارگان نجات» «انجمن

منافقين جريان وضعيت در را آنها حداقل يا و كردند توجيه شان و  كردند برقرار
نسبتبه فعاليتشان من اينها بهنظر ميبرند، پيش را و خوبي هماهنگ كار دادند، قرار
حقايق برايشان روشنشدن از بعد و است مؤثرتر و بيشتر بودند منافقين كه در زماني

شدند». منافقين نسبتبه وزارت و نظام به سرسپردهتر
تاريخ در رژيم تلويزيون با مصاحبه در جنايتكار يونسي آخوند رابطه همين در
بشوند كشته آمدند كسانيكه مسلح، تروريستهاي ما «… امروز ميگويد: ۱۳مهر۸۳ 
در آزادانه كه كسي به ميكنيم تبديل رو اونها و ميكنيم دستگير سالم ما بكشند، يا

ميكنه». دفاع اطالعات، وزارت از و اسالمي جمهوري از و ميگرده جامعه
تأكيد سركوبگر، ارگان اين شكلگيري ابتداي در اطالعات وزارت هرچند 
بارز مسأله آن چنان  اما اين نگهدارد، مخفي خود با آن را ارتباط كه  زيادي داشت
مجاهدين خانوادههاي با تماس هنگام مواقع بسياري در كه بود كتمان غيرقابل و

تلفن۱۱۳  را به شماره خود پاسخ كه مي شود گفته بهآنها انجمن، با اين همكاري جهت
يا دهند. اطالع كشور) در سراسر اطالعات وزارت خبري ستاد ثابت تلفن (شماره
اطالعات وزارت البته شهر فرامي خوانند. اطالعات ادارة به را آنها موارد، بسياري در
كرده برمال بهخوبي را اهداف جنايتكارانهاش خود، دست پروردة انجمن معرفي در
و رذيالنه بهغايت خيمهشببازيهاي اين از او هّموغم تنها كه ساخته آشكار و 
مجاهدين يعني  اصليش دشمن نابودي مجاهدين، خانواده هاي قراردادن تحتفشار 
اهداف از بخشي است كه نجات انجمن اطالعيههاي از به نقل جملههاي زير است.
و نياز كرده آشكار را بهخوبي برگشتي توسط نفوذيهاي سركوب ارگان تشكيل اين

ندارد: توضيحي بههيچ
اين انجمن فعاالن از بهكشور بازگشته نفرات و دربند مجاهديِن خانوادة اعضا ـ

هستند.
و دوستان نجات و رهايي ـ آزادي براي پيام آوري و دريچه نجات انجمن ـ

است. رجوي چنگال از خويش سابق همرزمان
كه را نفراتي از دسته آن نجات خود رهايي و كوشش و نجات با تالش انجمن ـ
دارد خود اولويت ميشوند، در نگهداري رجوي زندانهاي تشكيالت و بهاجبار در
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و دوري پس از ساليان دربندشان، فرزندان و خانوادهها نجات پل ارتباطي انجمن ـ .
ميباشد. فراق

رجوي،  تشكيالت دربند افراد تمامي مظلوميت بلندگوي نجات انجمن ـ
خلق مجاهدين سازمان اعضا سابق جداشده و از فرزند، نفرات دورافتاده خانوادههاي

ميباشد.
توضيح ميدهد، خود گوياي زبان با وزارت اطالعات انجمن نجات كه همانطور
به مجاهدين» دربند «افراد خانوادهها، قراردادن تحتفشار با كه است اين هدفش تنها
تا نايل شوند يونسي حاجآقا زير قباي در اسالمي و در جمهوري رهايي» و «آزادي

شود! عالج نظام سرنگوني شايد درد

نجات» «انجمن ارتباطات و ساختار

(ضد «التقاط» كل ادارة مديران از ابوذر اسالمي ارگان سركوب حاج اين مسئول
رييس نيز مدتي و سپاه قديمي ازكادرهاي وي است. اطالعات وزارت مجاهدين) در

شده است. منتقل وزارت اطالعات آن جا به و از كل تهران بوده حراست

از شيراز در نجات انجمن جلسة
وزارت عوامل چپ: به راست

آرش هاشمي ـ اطالعات محسن
(مدير حسيني شاه و صامتيپور

فارس) استان امنيتي سياسي كل

اطالعات نفوذي وزارت عناصر و قديمي مأموران از انجمن ادارهكنندگان اين
مأموريتشان كه را آزاديبخش ارتش به نفوذي مأموران اطالعات، وزارت ميباشند.
اخراج شدند، خود، بهمأموريت اعتراف از پس و گرفته قرار شناسايي مورد لورفته و
گرفته بهخدمت سركوب ارگان اين در مجاهدين! سابق اعضاي نام تحت ايران در

است.
دارد دفتر اصفهان و تهران مثل بزرگ شهرهاي در انجمن اين درحالحاضر
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در مي شود.  انجام  تلفن بهوسيلة  اساسًا  آن ارتباطات و است مخفي  آن آدرس اما
ادارة طريق  از آن با ارتباط و  ندارد محلي  يا دفتر  انجمن اين شهرهاي كوچكتر
ادارة ساري، و  بابل درود، خرمآباد، در مثًال ميشود. دنبال شهر همان اطالعات

مي نمايد. دنبال را خانوادهها با ارتباط مستقيم به طور اطالعات
اصفهان ازجمله شهرها برخي نجات در بهنام انجمن همچنين اطالعات وزارت
خانوادههاي درميان خبرنامه  عنوان تحت جزوه يي بهتوزيع اقدام  ماهانه بهصورت
برگزار مجاهدين  عليه تبليغ براي نوبه يي و ماهانه جلسههاي و ميكند مجاهدين 

مينمايد.
مجاهدين سياسي خود عليه مقاصد نجات» «انجمن اطالعات تحت نام وزارت
بغداد در رژيم سفارت و خارجه اين زمينه وزارت در و مينمايد دنبال را عراق در
با كامل رژيم) همكاري مرزي (ارگان تروريستي برون سپاه نيروي قدس همچنين و

دارند. وزارتخانه اين
عنوان اعضاي «انجمن با كه اطالعات وزارت عوامل پوششي و عناصر از برخي
خانوادهها به صحنه و ارعاب فشار براي و مجاهدين رژيم عليه نجات» در توطئههاي

از: عبارتند ميشوند، فرستاده
خسروپور محمد آباد): (خرم لرستان در اطالعات وزارت عامل

رضايي آرش كرمانشاه: (اروميه) و غربي در آذربايجان اطالعات عامل وزارت
اصغري علي شرقي (تبريز): آذربايجان اطالعات در عامل وزارت

صيدآبادي ملك معصومه
صبوري مستعار نام با

شالچي حورا

پستي: ۱۴۳۹۵/۶۷۹ صندوق ۸۹۶۱۰۳۱ ـ تلفن: شماره

يزدان پرست رفعت ربيعي شهين
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وزارت عامل
در اطالعات
و (شيراز) فارس
محمدباقر بوشهر:
با كه مؤمنزاده
افخمي مستعار نام
مراجعه بهخانوادهها

وزارت  بهاستخدام سال۱۳۶۷  از ميكند، 
انجمن مسئوليت وي است. درآمده اطالعات
را بوشهر و (شيراز) فارس استان در نجات
فلكه ـ شيراز وي: آدرس دارد. برعهده
راست سمت سياحتگر، بلوار ـ قديم فرودگاه

ميباشد. «اليكا» ساختمان ـ
اطالعات وزارت عامل
گلستان: و مازندران در

فرقاني حسين

اطالعات وزارت عامل
(اهواز): خوزستان در
حميد دهدار حسني

چهارمحال و كرمان يزد ـ  اصفهان ـ وزارت اطالعات در عامل
وزارت نفوذي كادر باجگيراني، هاشمي محسن سيد بختياري:
است.  درآمده اطالعات وزارت سال۱۳۷۰ بهاستخدام از كه اطالعات
وي ميگيرد. تماس خانوادهها با مجاهدين سابق عضو نام تحت وي
در نجات اطالعيههاي انجمن و ميدهد بهخانواده ها را آدرسهاي زير

ميكند: امضا را اصفهان
۱۴۹۹ ـ ۸۱۴۶۵ پستي صندق
 ۰۹۱۳۳۱۷۷۲۴۴ شماره تلفن

   www.nejatngo.com اينترنتي آدرس
تحت نيز عباسزاده بهنام اصفهان  در وزارت اطالعات عناصر از ديگر همچنين يكي

. ميگيرد تماس خانوادهها با نجات انجمن عنوان

خانوادهها قراردادن زيرفشار

سرسامآور آمار آن، خيانت و جنايت سراسر كارنامة در كه رژيمي بهراستي
ميكند، بيداد برجامعه، حاكم فساد و  اعتياد  و  فقر  بهخاطر متالشيشده خانواده هاي
ابعاد در را دختران فراري و كودكان خياباني پديدههايي مثل حاكميت خود، با كه رژيمي
سال۸۲، در زمستاني شب يك در تنها درحاليكه است؛ كرده تحميل جامعه به ميليوني
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اعضاي خانوادههاي بارها، و كه بارها مي دهند، رژيمي جان سرما ۴۰كارتنخواب از
بهزندان فرزندانشان با خانوادگي تلفني يا يك نامة ارتباط يك بهخاطر فقط را مجاهدين
نابودي هدف با را اسكاد ۷۷موشك يكشب در تنها كه رژيمي و است برده شكنجه و
ميشود كه چه ميكند، روانه آزاديبخش، ارتش قرارگاههاي بهسمت همة مجاهدين،

و  مجاهدين خانواده هاي عواطف و خانوادگي مشكالت بهفكر سال۸۱ در بهيكباره
رواني!! بيماري خانوادگي دچار محبت فقدان بهخاطر كه مجاهد آنها فرزندان سرنوشت

ميگيرد؟ بهخود مادر از مهربانتر دايه يك پز و افتاده شدهاند،
آخوندهاي بطالن محاسبههاي از ناشي تنها نفرت انگيز بازي اين است كه روشن
عراق، بخوانند. در آمريكا جنگ در را مجاهدين فاتحة ميخواستند كه عليلمغزي است
وقتيمجاهدينبايكظرفيتعظيم وقتيبمبارانوتوطئههايكثيفبهنتيجهيينرسيد، اما
ضربة رژيم نتوانست بيرون آمدند و سرفراز ديگر بار پس آزمايش بود ونبود، از انقالبي
گسترده را، رواني سياسي و جنگ اينبار يك وارد كند، پيكرة مجاهدين بر مؤثر نظامي

نمود. آغار تشكيالتشان و مجاهدين عليه خانوادهها برگ براي بهكارگيري
قراردادن خانوادهها تحتفشار رذيالنة اقدام از اطالعات وزارت مشخص هدفهاي

از: عبارتند
و خانوادهها عواطف از با سوءاستفاده مجاهدين  تشكيالت نمودن متالشي الف.

شرايط جديد عراق.
براي مجاهدين اعضاي بر  فشار جهت خانواده ها به همكاريكشاندن  ب.
شركت براي خانوادهها دادن قرار تحت فشار رژيم، بهنزد بازگشت و آنان بهتسليمكشاندن
يا جلسات برگزاري ازجمله مجاهدين محكومكردن بهمنظور تجمعها و تظاهرات در
بهسازمان صليبسرخ، نامهنگاري مختلف، كشورهاي سفارتخانة مقابل در  تظاهرات

بينالمللي. ارگانهاي ديگر و… حقوقبشري مجامع
براي بريدهمزدوران، توسط مشمئزكنندة مجيزگوئي رژيم نمايشهاي برگزاري ج.
ميهنمان مردم و روزافزون جوانان حمايت با مقابله و هواداران خانوادهها و روحية تضعيف

مجاهدين. از
تحت عنوان اين از تا پيش كه مجاهدين خانوادة كه ضدانساني بود اين اهداف  با
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اعمال بر آنها محدوديتها از و بسياري شده دولتي منع اداره هاي در از شغل «منافق»
مورد بحران در غرق رژيم نجات جهت در تا گرفتند قرار توجه مورد بهيكباره ميشد ،

گيرند. قرار سوءاستفاده و بهرهبرداري
خودش دست ساز نجات» «انجمن مزدوران همة رژيم اطالعات وزارت ازاينرو
با را فرستاد و آنها خانوادهها بهسراغ مجاهدين سابق اعضاي عنوان كرد و با بسيج را
نه خيانتپيشه مزدوران اين البته نمود. به همكاري دعوت ارعاب و تهديد دروغپردازي،
دلسوز را خود بلكه نميكنند برمال خانوادهها براي را كثيف خود هدفهاي از ذره يي تنها
كه خانوادهها برخي مينمايند. معرفي است، خطر در جانشان كه آنها مجاهد فرزندان
در به سرعت باور كردند، رژيم، رنگشده مزدوران حرفهاي بهبخشي از و شده اغوا
كه بودند خانوادههايي سري اولين آنها گرفتند. قرار سوءاستفاده مورد كثيف يكبازي

شدند. شهر اشرف گسيل عراق و اطالعات به وزارت نجات توسط انجمن
دست تشبثات اطالعات بهانواع وزارت دارد، ادامه همچنان رذيالنه اقدامهاي اين
خانوادهها، از سوءاستفاده با را مجاهدين ضربه به تشكيالت خط همچنان تا ميزند
و در هستند ضدانساني جنگ اين سربازان نيز بريدهخائن مشتي مسير اين در پيش ببرد.

ميگيرند. قرار استفاده بيشترين مورد خط، اين خدمت
را خانوادة مجاهدين سنگ و مشتي مزدور، اطالعات وزارت كه حال در همين
يا هفتگي بهصورت آنها را نميپذيرند، با خانوادههايي كه همكاري ميزنند، بهسينه
تن خائناني كه و عوامل اطالعات توسط و شده اطالعات فراخوانده ادارة به ماهانه
در ميگيرند. قرار بيشتر هم باز دروغهاي تهاجم مورد دادهاند، جانيان اين با بههمكاري

مورد  نميشوند، بههمكاري حاضر كه مجاهديني خانوادة زيادي، اعضاي بسيار موارد
اطالعات وزارت با عدم همكاري كه ميشود گفته بهآنها گرفته و قرار مستقيم تهديد
نگردانند، باز ايران به را فرزندانشان اگر و داشت دربرخواهد آنها براي سنگيني عواقب
را خانواده هايي اطالعات موارد وزارت در بسياري شد. مجازات خواهند و مؤاخذه
بازداشت و كردهاند اقدام اشرف شهر در مجاهدشان فرزندان با مالقات جهت كه
اطالعات هماهنگي با وزارت فرزندانشان با مالقات براي چرا كه داده قرار تحتفشار

نكرده اند! را الزم



وزارت محلي مزدوران توسط كه راديو نجات تبليغ كارتهاي از  كليشه شمارة۱: نمونه يي
است توزيع شده عراق اطالعات در



براي  نشانكشيدن خط و دمخروس انجمن نجات اطالعية اين در كليشه شمارة۲:
در و كمك مالي انفرادي، مسافرت از وحشت اطالعات آخوندي ترس و و خانوادهها

بسيار گوياست. سازمان، با خانوادهها ارتباط قرارگرفتن







فصل سوم

عراق به خانوادهها اعزام نمايش





خانوادهها  از معدودي تعداد ۳۰ارديبهشت۸۲  در آخوندي اطالعات وزارت
در سوييس سفارت بهمقابل خود، عوامل از شماري بههمراه فريب، و ارعاب با را
ميل خود، فرزندانشان «برخالف كه نمود اعالم تظاهراتي برگزاري با و كشاند تهران
سازمان روز همان عراق نگهداري ميشوند. البته در خاك مجاهدين» رؤساي توسط
برابر در آخوندي اطالعات رسواي نمايش اطالعيهيي طي ايران خلق مجاهدين 

 ۱ آمده بود: ازجمله اطالعيه در اين افشا نمود. را تهران در سوييس سفارت

سفارت بهمقابل را خود عوامل از شماري ماليان… وزارت اطالعات «صبح امروز
خانوادههاي بهعنوان تا فرستاد ايران)، در آمريكا منافع (حافظ تهران در سوييس
توسط خود، ميل «برخالف گويا  كه شوند فرزندانشان ديدار  خواستار مجاهدين

ميشوند! عراق نگهداري در خاك مجاهدين» رؤساي
خانوادهها ديدار براي تمساح آخوندها و اشك نمايشهاي مسخرة اطالعات …
نميافزايد. ايران بر حاكم مذهبي فاشيسم از ايران مردم نفرت بر جز فرزندانشان، و
در مجاهدين سربهنيستكردن همة و سركوب و بمباران آشكارا خواهان كه رژيمي
دوباره بيروت در گذشته رييسجمهورش، آخوند خاتمي هفتة و است عراق خاك

است. آمده درصفحة۴۴ اطالعيه اين كامل متن ـ ۱
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طوريكه گيرد، گروه صورت اين عليه حملهيي سوي آمريكا «از كرد درخواست
نشان دهد».٢  ادعايش در را صداقت آمريكا

آخوندي حكومت  مطبوعات و تلويزيون و راديو كه است توجه شايان  …
كنترل «در عراق در خاك مجاهدين كه ميدهند خبر به طور مستمر ايام همين در
بايد از اردوگاهشان، خروج و خريد براي «حتي و گرفتهاند» آمريكايي قرار نيروهاي

كنند».٣  دريافت اجازه
اسير گرفتهشدن پرسيد آنها بايد منفور اطالعات و وزارت آخوندها از اكنون …
خود، ميل «برخالف را كه افرادي اين كنيم يا عراق را باور خاك در مجاهدين همة

عراق نگهداري ميشوند؟! خاك رؤساي مجاهدين» در توسط
دعوت و متعدد فراخوانهاي بهرغم گذشته، هفتماه طي اينكه توجه جالب »
خانوادههاي از بهيكي  حتي  آخوندي رژيم ايران، مقاومت  ملي  شوراي مسئول

است». را نداده فرزندانشان با ديدار و عراق به سفر هم اجازة مجاهدين
دروغگويي ارعاب، با وزارت اطالعات، ارگان دستساز تظاهرات، بهدنبال اين
را آنها عراق، در فرزندانشان وضعيت نسبتبه خانوادهها نگراني از سوءاستفاده و
اصلي هدف ميكند. اعزام عراق به فرزندانشان  ديدار  بهبهانة مختلف نوبتهاي در
استرداد براي فشار  و مجاهدين عليه اجتماعي  و  سياسي بهره برداري اقدام،  اين از
عنوان با رذيالنه پروژة اين از اطالعات وزارت بود.  عراق از مجاهدين  اخراج  و
ادامه آنقدر پروژه را اين بود گفته اسم برده و خانوادهها» مجاهدين توسط «بمباران

كنند. مجاهدين به ايران فراهم بازگرداندن تا زمينه را براي داد خواهد

خانوادهها آمادهسازي

شامل  كه ميشود طي بهعنوان آمادهسازي عراق مراحلي به هراكيپ اعزام  قبلاز
است. عراق به جمعي  اعـزام  براي  آنها  تحتفشارگذاشتن و به خانوادهها مراجعه
ميگيرد. اطالعات همان استان انجام ادارة مأموران از اكيپي توسط هر استان در اينكار

الجزيره، ۲۴ارديبهشت۸۲ تلويزيون ۲ ـ
آفرينش، ۲۷ارديبهشت۸۲  روزنامة ۳ ـ



۴۱ عراق به خانوادهها اعزام نمايش

نگراني و تشويش فضاي ايجاد با و ميكنند مراجعه بهخانوادهها تك بهتك به صورت آنها
جان نجات براي كه ميخواهند آنها از عراق، در مجاهدين وضعيت دربارة لجنپراكني و
مزدوران اين دروغپراكنيهاي و تبليغات برخي بروند. عراق به آنها اكيپ با فرزندانشان
بود از: عبارت عراق، به آنها جمعي اولين اعزام از قبل خانوادهها بر رواني جهت فشارهاي

فاقدهرگونه  آنها بهسرميبرند. مجاهدين اآلنآوارههستندودراسارتآمريكاييها ـ
امكانات صنفيورفاهيهستند،درآسايشگاههاييبا تختهاي۵طبقهميخوابندوبعضياز

آنهاهممجبورندزير تانكهايشانبخوابند!
فرار  مجاهدين اردوگاه ميخواست از درحاليكه شما گفتند: پسر خانواده بهيك ـ 
تيرمورداصابتقرار گرفتو يكپايش قطعشد وبعدهمزيرشكنجهچشمهايش با كند،

است! مرگ حال در اآلن كور شده و
اردوگاه  اطراف آمريكاييها در كه مينهايي روي فرزندتان خانواده ديگر: بهيك  ـ

و… دارد قرار مرگ آستانة در اآلن و شده قطع پايش رفته و مجاهدين كاشتهاند،
آن! مشابه موارد بسياري و

اعـزام متقاضيان وقتي و ميكشيد معموًال يكماه طول اعزام اكيپها آمادهسازي كار
براي توجيه مختلف، شهرهاي از اتوبوسها كاروان رسيد، اتوبوس يك سرنشينان بهحد
با مسافرين ميشدند. هزينة اعزام فرستاده مهران مرزي شهر به عراق، به اعزام و متمركز
بهشمارهحساب هراستان در پول اين ميشود. گرفته هرخانواده از قبلازحركت اتوبوسها
تومان ۱۵۰هزار براي هرنفر هزينه اين ميشود. واريز اطالعات، وزارت اعضاي از يكي
واريز تهران فاطمي دكتر ميدان ملي شعبة بانك سماواتي پناه در بهنام فردي بهحساب و
اينكار اختصاص براي فرقاني حسين مزدور شمارةحساب شمال، شهرهاي ميشود. در

شده است.۴  اخاذي ۱۷۵هزار تومان هر خانواده از و شده داده
آنرا و پركرده خانوادهها طرف از وكالتنامه فرم اطالعات وزارت برخي موارد در
قرار سوءاستفاده مورد خارجي سفارتخانههاي و بين المللي ارگانهاي به مراجعه جهت

داده است.۵ 
براي  وزارت اطالعات كه نيازي است مورد مدارك ارتباطي و شمارةحساب، تلفن شمارة۳و۴ كليشه ـ ۴

است. داده خانوادهها به اعزام
اعزام» پذيرش «فرم ـ شمارة۱۱ كليشه ـ ۵



رژيم نجات انجمن ۴۲

اطالعات وزارت توسط توجيه

بودند، مهران آمده به مختلف شهرهاي از نجات، انجمن توسط خانواده هايي كه
منتقل شده شهر اين (تختي) بهشتي  ورزشي بهسالن عراق  بهسمت حركت قبل از
مدير توسط اينكار  ميكنند. توجيه را آنها اطالعات وزارت نفرات آنجا در  و
يوسفي ميگيرد. حسيني انجام حاجي به نام ايالم استان در رژيم اطالعات ادارة كل
راهاندازي و توجيه در حسيني بههمراه نيز ايالم اطالعات كل ادارة عمليات معاون
وزارت توجيه اين در ميكند. شركت آنها از مرز عبور و خانوادهها در مهران اكيپ
كه مي شود تأكيد بهآنها و توضيح ميدهد را عراق  در خانوادهها برنامة اطالعات
توصيه ازجمله كنند و مجاهدين خارج قرارگاه از خود را بههرصورت فرزند بايد
از وقتي بگويند بهآنها نمايند و قرارگاه از بهفرار را تشويق خود فرزندان كه ميكنند
تحويل را آنها رژيم عناصر تا بيايند ايران مرز بهسمت شدند، خارج آمريكاييها كنترل
اكيپ عناصر مالقاتهاي و برنامة تظاهرات حاج حسيني توجيهي جلسة در اين بگيرند.
تظاهرات بهراهاندازي مربوط الزامات و  داده توضيح را مجاهدين عليه عراق در
مي شود. داده اطالعاتي)  (عناصر اكيپها بهمسئوالن و… پالكارد اطالعيه، مانند
انگليسي بهزبان آمادهشده يك بيانية متن و عربي  و انگليسي بهزبان پالكادرهايي

به هرخانواده تعدادي  دادهاند.۶ حتي خارجي، بهآنها به طرفحسابهاي دادن براي نيز
قرارگاه ورودي در آمريكايي نيروهاي با برخورد براي انگليسي تبريك كارت
برخوردهاي تبريك و كارت با دادن كه توجيه مي كنند را آنها ميدهند و اشرف
كنترل كاروان براي دهند. وزارت اطالعات تحت تأثير قرار و كرده خام را آنها گرم
بههمة و ميكند مشخص يك سراكيپ هر اتوبوس براي عراق در خانواده ها اين
از سراكيپها اين كنند. اجرا را آنها دستورهاي و حرفها كه مي شود تأكيد مسافران
را اصلي نقش نفر يك آنها بين در و هستند اطالعات و كادرهاي وزارت عناصر
ميگذارند نشست هماهنگي هرروز پايان در و مسير طول سراكيپها در اين دارد.
انجام اطالعات وزارت مطابق دستور بايد كه و اقدامهايي كاروان بعد روز برنامة و

است. آمده صفحة۵۰ در اطالعيهها اين از ـ يك نمونه ۶



۴۳ عراق به خانوادهها اعزام نمايش

به اعزامي اكيپهاي همراه كه اطالعات وزارت مسئوالن ميكنند. هماهنگ را دهند
در بغداد رژيم در سفارت با يا غيرمستقيم  بهصورت مستقيم فرستاده شدند، عراق
احتمالي تغييرهاي و هماهنگيهاي ضروري سفارت، از كانال و ميگيرند قرار ارتباط

ميشود. گفته بهآنها

و اقدامهاي سياسي در عراق عبور از مرز

هر اكيپ يك براي  مرز در مستقر انتظامي نيروي بهكمك اطالعات وزارت
را كه فارسي رژيم عراقي مزدوران مي كند. صادر جمعي پاسپورت عبور و برگة
و كربال نجف و شهرهاي آنان را به مرز از عبور ميكنند، پس از بهخوبي صحبت

مي كنند. منتقل بغداد
ميبردند. سازمان مللمتحد دفتر مقابل در تظاهرات براي خانوادهها را بغداد در
اعضاي يا برمر دفتر صليبسرخ، ارعاب به دفتر و تطميع با آنها از معدودي سپس
رژيم به  مجاهدين استرداد خواستار  و ميكردند مراجعه  عراق حكومتي شوراي 
رابط ميگيرد. بغداد انجام در رژيم سفارت توسط اين برنامهها هماهنگي ميشدند!
فردي عراق، به خانوادهها اكيپ اولين اعزام هنگام رژيم، سفارت با هماهنگيها اين
اشرف قرارگاه به را براي مراجعه خانوادهها فرد بوده است. همين لقماني احمد بهنام
خانوادهها هستند، اكيپها همراه كه وزارت اطالعات عناصر همچنين ميكرد. توجيه
قرار تحتفشار مجاهدين قرارگاه ترك و فرزندانشان بهتسليمكشاندن براي را

ميدهد.٧

عراق  به همراه خانوادهها بودند و اطالعات خط وزارت پيشبرد مأمور كه مزدوران اين از شماري ـ نام ۷
اكيپهاي سرپرست به عنوان (دوبار غفاري و حسين رفيعي محبي،  شعباني، ربيعي، از: عبارتند آمدهاند،

است). آمده عراق به اعزامي



سوييس سفارت برابر در آخوندي نمايش رسواي اطالعات
مجاهدين از اجتماعي حمايتهاي و تظاهرات به واكنش در

گذشته  در۷ ماه مقاومت، دعوت و فراخوان بهرغم آخوندي رژيم
ديدار براي سفر اجازة مجاهدين خانوادههاي از هيچ يك به

است نداده فرزندانشان
و اخير جوانان روزهاي تظاهرات به واكنش در ماليان اطالعات وزارت امروز صبح
يك در ايران، خلق مجاهدين سازمان از حمايت در سياسي زندانيان و شهيدان خانوادههاي
(حافظ در تهران سوييس سفارت مقابل به را خود عوامل از شماري و تكراري رسوا نمايش
فرزندانشان ديدار خواستار خانواده هاي مجاهدين تا بهعنوان فرستاد ايران)، در آمريكا منافع
نگهداري عراق خاك مجاهدين» در رؤساي  توسط خود،  ميل «برخالف  كه گويا  شوند

ميشوند!
مجاهدين خانوادههاي به مراجعه  با آخوندي رژيم روزهاي گذشته در قرار اطالع به
سفارت برابر اطالعات در وزارت نمايش در بود خواسته آنها از ارعاب و فشار اعمال با و

شد. مواجه آنها قاطعانة و منفي جواب با اما رسانند بههم حضور سوييس
و خانوادهها ديدار براي تمساح اشك  و آخوندها  اطالعات مسخرة نمايشهاي
كه رژيمي نمي افزايد. بر ايران حاكم مذهبي فاشيسم از مردم ايران نفرت بر جز فرزندانشان،
است عراق در خاك مجاهدين همة به نيستكردن سر و سركوب و خواهان بمباران آشكارا
سوي «از كرد درخواست بيروت دوباره در گذشته خاتمي هفتة آخوند رييسجمهورش، و
ادعايش در را آمريكا صداقت طوريكه گيرد، صورت گروه اين عليه حملهيي آمريكا
بيروت از روز همين در آسوشيتدپرس  ۲۴ارديبهشت). ـ الجزيره (تلويزيون دهد» نشان
اپوزيسيون گروه و آمريكا ميان  قرارداد مخالف ايران گفت،  «خاتمي كه كرد گزارش
به تروريست گروه با و قرارداد تفاهم يك متأسفانه گفت باشد. او مي خلق مجاهدين ايراني
اين گروه عليه كارزاري آمريكايي طرف داشتيم انتظار ما حاليكه در است، امضاء رسيده
از ايتاليا، وزيرخارجة با ديدار در نيز آخوندها وزيرخارجة خرازي بدهد». انجام تروريست
با مجاهدين مسالمت و به تحملكردن «بايد  درخواست كرده بود اروپا اتحادية و  آمريكا

۱۹ارديبهشت). ـ شود»(الرپوبليكا داده خاتمه

ايـران خلـق مجـاهـديـن سـازمـان



در همين ايام آخوندي حكومت تلويزيون و مطبوعات و راديو كه شايان توجه است
قرار آمريكايي  نيروهاي كنترل «در در خاك عراق مجاهدين كه ميدهند خبر بهطور مستمر
كنند»(آفرينش دريافت اجازه بايد اردوگاهشان، از خروج و خريد براي «حتي و گرفتهاند»
سپاه پيشين سركردة رضايي محسن بازتاب متعلق به سايت گذشته روز ۲۷ارديبهشت). ـ 
چهارم كرد: «ارتشهاي اعالم نظام آخوندي تشخيص مصلحت مجمع كنوني دبير و پاسداران
دارند، عهده بر را عراق در مناطق فرماندهي آمريكا امنيت در تأمين تنها كه آمريكا پنجم و
مدت بودند، به گرفته سفيد كه از كاخ مجاهدين با دستورالعملي قرارگاههاي مواجهه با در

و  پرداخته به گشتزني مجاهدين بر فراز پايگاههاي نظامي بالگردهاي فانتومها و با ۷ ساعت
آخوندي مصلحت رژيم آمدهاند». دبير تشخيص مجاهدين قلع و قمع براي كردند كه وانمود
افزايد: مي بود رفته آتن به آمريكايي مقامهاي با محرمانه گفتگوي پي در گذشته هفتة كه
از «براي خروج نگهداري ميشوند». جنگي اسير بهعنوان اشرف  قرارگاه «مجاهدين در
خروج براي الزم «آمريكا تسهيالت بگيرند». اجازه آمريكا از ارتش اشرف، بايد قرارگاه
نخواهد رجوي مريم و مسعود شرط براي اين اما فراهم آورد. را عراق از مجاهدين اعضاي

بود».
همة اسيرگرفته شدن پرسيد  بايد  آنها منفور اطالعات وزارت و آخوندها از اكنون
توسط ميل خود، «برخالف  افرادي كه را اين يا كنيم باور را عراق خاك در مجاهدين

ميشوند؟! نگهداري عراق خاك در مجاهدين» رؤساي
مسئول دعوت و متعدد فراخوانهاي  بهرغم گذشته، طي هفتماه اين كه توجه جالب
اجازة مجاهدين هم خانوادههاي از يكي حتي به آخوندي رژيم ايران، ملي مقاومت شوراي
عوامل از شماري گذشته سال ۶آبان است. در نداده را فرزندانشان با ديدار و عراق سفر به
ابراز به تهران در مللمتحد دفتر مقابل در تجمع با مشابه نمايش يك در وزارت اطالعات،
متعاقبًا پرداختند. عراق هستند» در تروريستي گروهك كه «اسير فرزندانشان براي نگراني
كميسر مللمتحد، دبيرکل براي پيامي مقاومت طي ملي شوراي مسئول رجوي مسعود آقاي
كميتة رييس پناهندگان، براي مللمتحد عالي كميسر حقوقبشر، براي مللمتحد عالي
اگر كرد خاطرنشان حقوقبشر، مدافع بينالمللي مجامع و سازمانها و صليبسرخ بينالمللي
يا فرزند و وضعيت سالمتي نگران هر كس اجازه بدهند ندارند، كفش به ريگي آخوندها
بشتابد. آنها ديدار به مجاهدين هزينة است، با مجاهدين قرارگاههاي در خود خويشاوندان
ميدادند نيز اجازه خونريز و آخوندهاي پليد «اي كاش افزود: ملي مقاومت شوراي مسئول
نمايندگان و  ملل متحد گزارشگران با همراه بينالمللي حقوقدانان و  وكال از هيأت يك
همچنين و تسليحات كشتار جمعي انباشت و تروريستي و از مراكز جاسوسي ايران مقاومت

مقاومت). دبيرخانة شوراي ملي ـ ۸آبان ۱۳۸۱ كند»(اطالعية بازديد رژيمشان زندانهاي



نمايندگان و ملل متحد نمايندگي دفتر و سوييس سفارت از خلق ايران مجاهدين سازمان
براي مجاهدين به خانواده هاي كنند را وادار آخوندي ميخواهد رژيم تهران در صليبسرخ
سوييس سفارت نمايندگان و نظارت همراهي با عراق، در خاك بستگانشان و فرزندان ديدار

سفر بدهد. اجازه صليبسرخ، و ملل متحد و

ايران خلق مجاهدين سازمان
۳۰ارديبهشت۱۳۸۲



بعدازظهر دماوند يك با بابايي تقاطع بابايي اتوبان شهيد «اول كليشه شمارة۴:
آقاي فرقاني۰۱۵۱۲۲۶۵۶۵۲» ۰۹۱۱۱۵۳۸۱۶۳

كليشه شمارة۳:
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فريفتن براي اطالعات وزارت تبريك از كارت نمونه يك كليشه شمارة۵:
مجاهدين خانواده هاي



آمريكايي بهنيروهاي خوشامدگويي اطالعات، وزارت تبريك كارت  كليشه شمارة۶ و ۷:
عراق عليه مجاهدين در

مبارك نو سال

رنج كه عزيزمان، اميدواريم كه فرزندان ما شما، كمك با

كشيدند، خلق مجاهدين سازمان ترور و فشار زير طوالني

بازگردند. خود و خانوادة گرم خانه به سرانجام

نجات انجمن
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نيروهاي بين براي توزيع اطالعات وزارت نجات اطالعية انجمن كليشه شمارة۸:
مجاهدين عليه تبليغ و آمريكايي



دستهاي از نفراتمان آزادي و نگهداري براي آمريكا نيروهاي از «ما كليشه شمارة۹: 
ميكنيم» تشكر خلق مجاهدين تروريستي سازمان كثيف

ميكنيم» تشكر نفراتمان آزادي براي برمر آقاي از «ما كليشه شمارة۱۰:

(۸۲/۱۲/۸) بودند آمده عراق به خانوادهها با همراه كه اطالعات وزارت تراكتها توسط عناصر اين
است. شده پخش و استفاده اشرف شهر ورودي درب جلو در و بغداد تظاهرات در



كارت و در عمل دارد اعزام» پذيرش «فرم كليشه كه عنوان اين كليشه شمارة۱۱:
االختيار» تام «وكيل بهعنوان اجبار و تهديد با خانوادهها از اطالعات وزارت سفيدگرفتن

ميباشد. مجاهدين عليه آنها



چهارم فصل

رژيم رسوايي
خانواده ها با مجاهدين ديدار از پس





طريق آخوندي از اطالعات وزارت شد، داده توضيح قبلي در فصل كه همان طور
انجمن و هالل احمر يا صليب سرخ عنوان تحت بازگشتي، نفوذيهاي و بريده مزدوران
ميخوانند. فرا تهران به مختلف شهرهاي از را آنان و گرفته تماس خانواده ها با نجات
خود، فرزندان نجات جان جهت ميگويند بهآنها دروغها بيان انواع ضمن تهران در

پس  ۱۹تير۸۲  تاريخ در اكيپ اولين  نمايند. اقدام ميرود، عراق به  كه اكيپي با
مهران در اطالعات وزارت مأموران توسط كه نهايي توجيههاي و مراحل طي  از
منتقل عراق به اطالعات عوامل وزارت همراهي با زيركنترل و ميگيرد، آنها صورت

ميشوند.
ميباشد،  (العالم) رژيم تلويزيون عربي كه كارمند كشگر بهنام شخصي عراق  در

ميكند. حل وفصل را آنان مسائل
اجباري  تظاهراتي از ۲۵تير۸۲ پس تاريخ در بودند، ۲۸خانواده شامل اكيپ كه اين
ميكنند. حركت بغداد در سازمان دفتر بهسمت شرايتون، هتل در مقابل سازمان عليه
از يك خودرو بغداد، مجاهدين در افراد بهجلو دفتر اين تعدادي از رسيدن با همزمان
از صحنة همراهي ميكنند و را آنها العالم رژيم نيز تلويزيون اكيپي از سفارت رژيم و
تشويق تظاهرات، ادامة نسبت به را آنها مي كنند كرده و تالش فيلمبرداري تظاهرات
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ميكنند. آنها مشخص براي را تظاهرات و شعارهاي كنند ترغيب و
كردند تصريح بهخانوادهها خطاب بودند، محل در كه مجاهدين سازمان نمايندگان
فرزندانشان با ديدار براي است و خانوادهها اطالعات وزارت  توطئة اعمال اين كه
خوشامد بهشما اشرف در قرارگاه فرزندانتان و سازمان ندارند و اقدامها بهاين نيازي
سوءاستفادة نسبتبه اطالعات، وزارت توطئة از از اطالع پس ميگويند. خانواده ها

برگشتند. اقامت خود بهمحل اظهار پشيماني و با كرده انزجار ابراز آنها،  از رژيم
خانوادههاي  از جمعي «تظاهرات خبر پخش ضمن ۲۶تير۸۲  تاريخ رژيم در راديو
گفتند، خبرنگاران با مصاحبه در خانواده ها «اين گفت: بغداد» فردوس ميدان در ايراني

شوند»! بازگردانده بهميهن بايد و آنان فرزندانمان است براي كشور امنترين ايران

خانوادههايشان با مجاهدين مالقات

ابتدا  آنجا در آمدند. اشرف ۲۶تير۸۲ بهقرارگاه تاريخ در اعزامي خانوادههاي
مشتاق ما گفته شد شد. بهآنها داده توضيح برايشان آنان سوءاستفاده از رژيم و توطئة
آخوندي اطالعات جنايتكار وزارت عناصر با ولي هستيم، خانوادههايمان ديدار
گفتگو مي شوند، روبرو ما  با سازمان عليه توطئه جهت در  آن كه آلتدستهاي و
توطئههاي به نسبت خانوادهها آگاهي باعث افشاگرانه، توضيحات اين نميكنيم.

شد. آن مزدوران اطالعات و كثيف وزارت
كردند. سپري اشرف شهر در خصوصي بهطور  فرزندانشان  با را دو روز آنها
اين و در جريان كرده ديدار قرارگاه مختلف نقاط و شهيدان از مزار مدت اين طي
كه شد فاش توسط خانوادهها آخوندي اطالعات توطئة از بيشتري جزييات ديدارها

رسيد. همميهنان بهاطالع اطالعيهيي طي
راه اينكه و هستند و زنداني ناراضي شما «فرزندان گفته بودند مزدوران بهخانوادهها
بين المللي بهجامعة را خودتان صداي تظاهرات با كه است اين بدهيد نجات را آنها
مناسبات فرزندانشان، خانوادهها وقتي بدهند»! مالقات اجازة بهشما مجاهدين برسانيد تا
اطالعات وزارت دروغپردازيهاي از ديدند، نزديك از را مجاهدين زندگي واقعيت و

داده بود. نشان بهما ۱۸۰درجه واژگونه را رژيم واقعيت و ميگفتند شده شوكه
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تشكر مجاهدين ميهماننوازي از نامههايي طي قرارگاه ترك هنگام خانوادهها
تعريف همه براي را  ديدهاند مجاهدين زندگي واقعيتهاي از مي گفتند آن چه و كردند
خواهند نمود. اقدام از وزارت اطالعات ديدارهاي بعدي، مستقل و براي كرد خواهند
به نامه هاي محبت آميزي يادداشتها و اشرف طي ترك قرارگاه از آنها قبل از بسياري
بعد صفحههاي و صفحه اين در آن نمونههاي برخي كه كردند اشاره واقعيات اين

است. شده كليشه
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نجات» آخوندها «انجمن شكستهاي پيدر پي

هم ۷اتوبوس) كه باز ۳۰۰نفر با (حدود ۶مهر۸۲ تعداد ۱۵۱خانواده تاريخ   در
اشرف قرارگاه بودند، در شده سازماندهي وزارت اطالعات نجات» «انجمن توسط
مازندران و مشهد اصفهان، تهران، شهرهاي از تعداد اين كردند. ديدار فرزندانشان با

بودند.
«رفيعي» و  «محبي» بهنام اطالعات وزارت عوامل از  نفر دو  توسط اكيپ اين
اشرف به مالقات براي را مجاهدين خانوادههاي اينكه قبلاز آنها سرپرستي ميشدند.
كه هستند خواست شما وادار بهپذيرش صورتي مجاهدين در گفته بودند، بياورند،
تحت فشار خانوادهها از تعدادي به اينترتيب و كنيد تظاهرات بينالمللي ارگانهاي مقابل
و نموده بغداد تجمع در مللمتحد نمايندگي مقر مقابل در اطالعات آخوندي وزارت

شدند. ايران به فرزندانشان بازگرداندن خواستار
۱۵۰عضو «خانوادههاي  نوشت: ۷مهر۸۲  جمهوري روزنامة  رابطه همين  در

شدند». عراق كشور وارد ايران، به فرزندانشان بازگرداندن براي منافقين گروهك
زمينهسازي يا عراق  از  مجاهدين اخراج براي آخوندها رژيم  پروژة  اوج نقطة
بود عراق حكومتي شوراي وقت به رييس اطالعيهيي انتشار ديكتهكردن آنها، استرداد
بود شده مدعي سال پايان به مانده ۹دسامبر۲۰۰۳ يعني حدود ۲۰روز تاريخ در كه
عراق از آخر سال تا را خلق مجاهدين است، گرفته تصميم آراء به اتفاق شورا «اين
جلسة در  خاتمي آخوند نتيجه در  ۹دسامبر۲۰۰۳). فرانسه كند»(خبرگزاري اخراج
استرداد «بر حكومتي عراق شوراي اطالعية رييس وقت اشاره به با رژيم دولت هيأت
ارجاع خواستار «ما افزود و كرد» تأكيد آنان جنايات بررسي براي ايران به مجاهدين

رژيم). هستيم»(تلويزيون ايران به آنها
مجاهدين استرداد مورد در ۱دي۸۲، بهتاريخ در اطالعيهيي رژيم دادستاني كل
كه است خواسته شده خانوادههاي مجاهدين «از اعالم نمود: آنان عفو و بهاصطالح
با تا اعالم كنند. قضايي به مراجع را فرزندانشان بازگشتن براي خود كتبي درخواست

كنند». فراهم را افراد اين بازگشت زمينه انتقالي دولت همراهي
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اين  شد. اعزام عراق به نجات، توسط سوم اكيپ ۸ دي۸۲  تاريخ در  سپس
اشرف در ۵روز طي كه دربرمي گرفت را ۵۵۰نفر) (حدود ۲۷۰خانواده حدود اكيپ

پرداختند. خود فرزندان با بهمالقات
آخوندي رژيم مجاهدين، مقر بهمقابل اكيپ اين رسيدن قبلاز روز اينكه جالب
از «جمعي كرد: اعالم خود رسمي رسانههاي  از  كليشهيي اخبار يكرشته در 
خود فرزندان نجات بغداد، در سازمان ملل دفتر در برابر اجتماع با ايراني خانوادههاي

دست مجاهدين را خواستار شدند». از
براي آمريكا از خاتمي شخص آخوندي و مكرر رژيم درخواستهاي كه آن جا از
رژيم بيهوده بود، شده مواجه جهاني گستردة محكوميت و انزجار با استرداد مجاهدين،
همين در سازد. عملي را اهدافش جنايتكارانه و كثيف اقدامهاي اين با ميكرد تالش
مراجعه و مصاحبه انجام با از پوش خانوادهها، سوءاستفاده با نمود تالش رژيم رابطه

ببرد. را پيش مجاهدين استرداد خط بهمقامهاي عراقي،
وزارت نجات انجمن توسط كه ديگر تعداد ۳۴۰خانواده ۱۲دي۸۲  تاريخ در
اين كردند. اشرف ديدار قرارگاه در فرزندانشان با بودند، سازماندهي شده اطالعات
مازندران، خراسان، فارس، و استانهاي از تهران اطالعات وزارت توسط خانوادهها،
شهر اين وزرشگاه  در سپس شدند. اعزام مهران مرزي شهر به لرستان و  گلستان
هاشمي محسن فرقاني، حسين حسيني، بهنامهاي اطالعات وزارت چند مأمور توسط
مجاهدين استرداد راستاي در عراقي به مقامهاي مراجعه و تظاهرات براي خزايي و
توجيه آنها كردن خارج دور از  و فرزندانشان به دست رژيم  «اماننامة» رساندن و
شوراي حكم از استفاده با و خانوادهها براي نگراني ايجاد با اطالعات شدند. وزارت
مجاهدين تحويلگيري درصدد ايران دولت چون بود گفته بهآنها عراق، حكومتي

ببريد. «امان نامه» فرزندانتان نجات براي شما است،
نمايندگي دفتر در مقابل بود داده دستور همچنين به خانوادهها اطالعات وزارت
ميخواهيم ما بگويند و كنند تظاهرات مجاهدين عليه بغداد در ملل متحد سازمان
براي شده تهيه پالكاردهاي توجيهها، اين از بعد برگردانيم. ايران به را  فرزندانمان

وظيفة  شد. داده تحويل بودند، اطالعات وزارت مأموران كه ۵سراكيپ به تظاهرات
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خانوادهها به همراه مأموراني كه و سراكيپها براي اطالعات وزارت دستورالعمل و اصلي
بود: مشخص شده زير بهشرح شدند بهعراق اعزام

«عليه  بغداد بايد در نه، يا ديدار كنند را خود با فرزندان اينكه از خانواده ها اعم  ـ
بغداد گذاشته تظاهرات در براي بايستي انرژي «حداكثر و مجاهدين تظاهرات» كنند

شود».
اين  آورد… بهعمل عراق حكومتي شوراي تصميم از را استفاده «حداكثر بايد  ـ
با فرزندان را بازگشت مسألة كه كنيد تشويق را خانوادهها است. فرصت نهايي» سفر

بقبوالنند. بهآنها مطلوب» مطرح كرده و «بهطور خود،
بهدليل كه خانوادهها همة اينبار اطالعات، وزارت فشارهاي بهرغم  اما
از به بغداد، رسيدن از پس  بودند، پيبرده آنها به  توطئة مجاهدين روشنگريهاي 
مزدوران تهديدهاي و شانتاژها تسليم  و  خودداري كردند  مجاهدين عليه تظاهرات

نشدند. اطالعاتي
با انجام شده اقدامهاي از جمعبندي در وزارت اطالعات كه است به ذكر الزم
شده تمام بهضررش آنها، كه اعزام جمعي به اين نتيجه رسيد خانوادهها، از سوءاستفاده
ببرد، محدود را به پيش تظاهرات چند توانست رژيم طريق، كه از اين هرچند است.
يك از رذيالنه اش، بههيچ و ضدانساني اعمال و دروغپردازيها شدن به دليل برمال اما

نيافت. مشخص شدة خود دست هدفهاي
شده گفته بهآنها كه با مجاهدين به دروغهاي بسياري تماس اولين در خانوادهها
به و ايمان انقالبي آنان مجاهدين و پاك مناسبات انساني تحت تأثير پي بردند و بود،
ازاينرو و شده از دشمن اصليش واقف و وحشت رژيم به ترس آخوندها، سرنگوني
ميكردند. را درك توطئهها همة اين برابر مجاهدين در و پايداري ايستادگي ارزش

انجمن نجات در اطالعات اصلي وزارت از عناصر يكي كه حسين فرقاني مزدور
گفته خانوادهها جمعي  اعزام در اطالعات وزارت اقدامهاي جمعبندي در است، 

است: 
سازمان كه داشت را بدي اين اشرف قرارگاه به خانوادهها فرستادن «جمعي
نميخواهيم كه ما است، فرستاده را اطالعات شماها كه ميزد بهخانواده ها برچسب
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خانوادهها بدهند اجازه مسئوالن كه است اين خواهشمان سازمان بدهيم، به دست بهانه
انفرادي هست، مراجعة  هم معقوالنهترين راه كه راه تنها بروند.  مالقات براي تكي

راه بيندازيم». اتوبوس ما اينكه بدون خانوادههاست
بود، كرده طراحي به مجاهدين ضربه زدن براي دشمن كه توطئهيي بهاينترتيب
زبوني با خانوادههايشان، برخورد در مجاهدين صداقت شفافيت و و برگشت بهخودش

قرار داد. قضاوت همگان معرض پيش در از بيش رژيم را ذلت عوامل و

آخوندي اطالعات ترفندهاي

در بهشركت  خانوادهها وادارساختن براي  اطالعات وزارت  ترفندهاي از يكي
مجاهدين سرنوشت مورد نگراني در ايجاد آخوندي، اطالعات سازمانيافتة «كاروانهاي»
ارتش آزاديبخش در كنار مرزهاي و مجاهدين حضور كه با عراق است. از آنجا در
هدف مهمترين دارد،  قرار  رژيم در مقابل سرنگوني صورت مسألة همواره  ميهن،

است. مجاهدين بوده به تشكيالت ضربه خانوادهها، واردكردن از سوءاستفاده
اينكه وانمودكردن با  و تهديدها و توطئه  شايعهپراكنيها، انواع  با رژيم عوامل
است، نامعلوم آنها سرنوشت و مقصد و هستند  عراق از اخراج حال در مجاهدين
ديدار هنگام تا بفريبند را خانواده ها ميكند و كرده تالش دارند، نامعلومي آيندة يا

كنند. تالش ايران به بازگرداندن آنها نسبت به خود فرزندان با
را خانوادهها اينكه براي عراق، به خانوادهها اعزام اولين در اطالعات مأموران
دولت قبلي عراق به اينكه توجه با نمايند، مزبور اكيپهاي عراق در به به سفر وادار 
به پايان تازه مجاهدين به قرارگاههاي  نظامي حملههاي  و بمبارانها  و شده سرنگون
وضعيت در ندارند، خوردن براي چيزي «مجاهدين ميگفتند بهخانوادهها بود، رسيده
را وسايلشان و گرفتهاند را فرمشان لباسهاي ميبرند، به سر بدي بسيار روحي و صنفي
اينكه از قبيل دروغ خبرهاي انبوه دادن كنند». تأمين را خود كه غذاي فروشند مي
فرزندانشان و بازداشت به سر ميبرند يا كتك خوردن زندان مجاهدين در فرزندانشان
خبرهايي يا نبودهاند آنها با به همكاري حاضر ديگر اينكه بهدليل مجاهدين توسط
فرزندان مجروحشدن يا رواني!  تعادل بهعدم دچار شدن و حاد  بيماريهاي قبيل از



رژيم نجات انجمن ۶۴

و كشاندن خانوادهها جلب همكاري براي اطالعات وزارت كثيف شيوههاي از بخشي
تمام اطالعات با وزارت اين پروژة است. مجاهدين اعتراض عليه و آنها به تظاهرات

ادامه دارد. همچنان قبيل اين از روشهاي ضدانساني
مجاهدين اينكه دربارة عراق حكومتي شوراي وقت رييس اطالعية انتشار از پس
به خانواده ها اطالعات وزارت سوي از كنند، عراق را ترك خاك ۲۰روز بايد ظرف
كنيد، تأخير اگر و مي شوند فرستاده آفريقا به فرزندانتان ديگر ۲۰روز تا بود شده گفته

داشت! نخواهيد را آنها با ديدار فرصت هرگز
قانوني و مشكالت بوده يا زندان در آنها اعضاي از يكي خانواده ها كه برخي به
شوند، خود فرزند مجاهد به بازگرداندن اگر موفق است شده داشتهاند، گفته حقوقي
و كرده حل وفصل را آنها حقوقي و قانوني مشكالت يا ميكنند زنداني را آزاد فرد

ميكنند. صرفنظر آنها مورد در حكم اجراي از
تأكيد بهآنها گرفته و تعهد خانواده ها از هراكيپ، اعزام قبل از وزارت اطالعات
هيچ بدون ميتوانند  و است داده عفو رژيم بگويند، بهفرزندانشان بايد كه  ميكند
روزنامههاي رژيم از مطالب قسمتهايي  خانوادهها به همة برگردند.  ايران به مشكلي 
براي را بود آن درج شده در آخوندي رژيم دژخيم بهاصطالح عفو دادستاني متن كه
بود. آنها، داده شده برروي تأثيرگذاري خودشان بهزعم و دادن به فرزندانشان نشان
مجاهدين با ديدار و عراق به سفر در كه گرفتند مكتوب تعهد خانوادهها از همچنين

ندهند. عليه منافع نظام انجام اقدامي هيچ عليه رژيم نزنند و حرفي هيچ

آخوندها ضدانساني و رذيالنه توطئههاي و محكوميت افشا

به مجاهدين  اخراج ديكتهكردن آخوندي، ضدبشري رژيم ترفندهاي از يكي 
انجام مجاهدين كشتار تحويلگرفتن و هدف با كه عراق بود موقت حكومتي شوراي
عواطفشان بودند، فرزندانشان كه بهشدت نگران سالمتي خانوادههاي مجاهدين شد.
كمااينكه گرفت. قرار رژيم اطالعات وزارت ضدانساني مورد سوءاستفادة بهطور
روي فشار ضدانساني عمل از هم رژيم  كل دادستان  جنايتكار، نمازي آخوند
اين با مخالفت البته نكرد. فروگزار فرزندانشان، استرداد درخواست براي خانواده ها



۶۵ خانوادهها با مجاهدين ديدار از پس رژيم رسوايي

يك در بهطوريكه شد. محكوم جهان عمومي افكار توسط ضدبشري و ننگين اعمال
بسياري و پارلمان ايتاليا نمايندگان پارلمان اروپا، نمايندگان بينالمللي اكثريت كارزار
مجاهدين استرداد و رذيالنة اخراج جهان توطئة وكالي و برجستهترين حقوقدانان از
نمودند. محكوم مجاهدين را اعضاي و اقوام خانواده از رژيم آخوندي سوءاستفادة و
توطئههاي عليه بينالمللي فراخوان در «بيانية ايتاليا پارلمان نمايندگان اكثريت ازجمله
را محكوم مجاهدين خانواده هاي به فشار مجاهدين»، كشتار و استرداد ماليان براي

كردند.
آمده  ازجمله شده، مجاهد۶۴۷ در ۱۹اسفند۸۲ چاپ نشرية در كه بيانيه اين در
مجاهدين اخراج در خصوص عراق حكومتي موقت شوراي ۹دسامبر تصميم است:
«ما گفت: خاتمي معاون بالفاصله قرارگرفت. تهران ماليان استقبال به سرعت مورد
داشتهايم مباحثه مورد مجاهدين در و داريم شوراي حكومتي با خوبي بسيار روابط
بارها «ما  كرد: اعالم رژيم جمهور رييس است». ۱۷دسامبر نتيجة آن تصميم  و اين
و بازخواست «مورد  تا هستيم» ايران به مجاهدين  بازگرداندن كه خواستار گفتهايم
كرد: اعالم رژيم سابق  رييس جمهور  رفسنجاني  ۲۲دسامبر گيرند». قرار محاكمه
ايران به هستند بايد مجرم كسانيكه اما بيايند ايران به مي توانند پايين منافقين «ردههاي

شوند». داده تحويل
به نامهنگاري مجبور ايران داخل در مجاهدين را خانوادههاي رژيم ماليان همزمان …
مجاهدين خانوادههاي از رژيم كل دادستان ۲۱دسامبر عليه مجاهدين ميكند. روز
امنيتي، مقامات به فرزندانشان، بازگرداندن براي را خود رسمي «درخواست خواست
تروريست بهعنوان مجرمند كه «آنهايي افزود وي دهند» تحويل قضايي يا انتظامي

بشوند». قضايي مقامات نهايتًا تحويل و امنيتي مقامات تحويل بايد



در عراق موقت حكومتي شوراي ۹دسامبر تصميم
ماليان استقبال مورد بهسرعت مجاهدين اخراج خصوص
روابط «ما خاتمي گفت: معاون بالفاصله تهران قرارگرفت.
مجاهدين در مورد و داريم حكومتي با شوراي خوبي بسيار
است».۱۷دسامبر آن نتيجه تصميم اين و داشتهايم مباحثه
خواستار كه بارهاگفته ايم «ما كرد: اعالم جمهور رژيم رئيس
و بازخواست «مورد تا ايران هستيم» به مجاهدين بازگرداندن

گيرند». قرار محاكمه
رفسنجاني ۲۲دسامبر
سابق جمهور رئيس
«رده رژيم اعالم كرد:
منافقين پايين هاي
ايران به ميتوانند 
كه كساني اما  بيايند
به بايد هستند مجرم
داده تحويل  ايران 

شوند».
از آن قبل روز 

استرداد «خواستار ايران رژيم  خارجه وزارت سخنگوي
و امريكا دولت تصميم به پاسخ در و شد مجاهدين» فوري
كه قابل قبول است برمر گفت: «اين غير پل اظهارات سفير 
منتقل كند». ديگر كشورهاي به را آمريكا اينها(مجاهدين)
تذكر اروپاييها بخصوص ديگر كشورهاي «به افزود وي
در سابقه منفي كشورها اين در منافقين حضور دادهايم كه
عليه شانتاژ و ارعاب اين مي شود». تلقي ايران با مناسبات
توسط ابتدا مجاهدين از اخراج مي دهد بهخوبي نشان اروپا,

ديكته آنها كشتار و گرفتن تحويل باهدف ايران آخوندهاي
است. شده

در را مجاهدين  خانواده هاي ماليان رژيم همزمان
ميكند. مجاهدين عليه  بهنامهنگاري مجبور  ايران داخل
مجاهدين خانوادههاي از رژيم كل دادستان ۲۱دسامبر روز
بازگرداندن براي را خود رسمي خواست «در خواست
تحويل قضايي يا انتظامي امنيتي, مقامات به فرزندانشان،
افزود وي دهند»
مجرمند كه  «آنهايي 
تروريست بهعنوان 
مقامات تحويل بايد
نهايتًا تحويل و امنيتي
قضايي مقامات
دسامبر). ۲۱) بشوند»

ي ستها ا خو ر د
استرداد براي مصرانه
مجاهدين در شرايطي
كه ميآيد بهعمل
شديداللحن يك قطعنامه متحد اخيرا طي ملل عمومي مجمع
اقليتهاي و زنان حقوق نقض  و شكنجه  و اعدام استمرار
رژيم كرد. سردمداران محكوم را در ايران مذهبي و قومي
آلوده جنايت به دستشان كه كساني «عفو از دم حالي در
داشتن يا پخش بهخاطر تاكنون نفر هزاران ميزنندكه نيست»
شدهاند. گزارشگر دستگيريهاي اطالعيههاي مجاهدين اعدام

گروه  عضو چندين با كرد«ما اعالم ۲۰۰۳ ژوئن خودسرانه در
از بيشتري اعضاي احتماًال كرديم. مالقات خلق مجاهدين

سهشنبه ۱۹اسفند۱۳۸۲ ٦۴۷ ـ شماره

ايتاليا پارلمان اكثريت بيـانية
وكشتار مجاهدين استرداد براي توطئههاي ماليان عليه بينالمللي فراخوان

از بيانيهيي طي (۳۱۸نماينده) ايتاليا پارلمان اكثريت
حفاظت و امنيت تضمين خواستار مللمتحد و آمريكا دولت

شدند مجاهدين
گروههاي تمام طرف از فوقالعاده بهطور بيانيه اين (۱۵اسفند): مساجرو ايل

بزرگترين ملي و ائتالف مارگاريتا، چپ، دموكرات تا كمونيستي احياي پارلماني از
است. بهامضا رسيده ايتاليا، زندهباد دولتي، حزب حزب

در مجاهدين را خانواده هاي ماليان رژيم همزمان
داخلايرانمجبور بهنامهنگاريعليه مجاهدينميكند.
خانوادههاي از رژيم كل دادستان ۲۱دسامبر روز
براي را خود «در خواست رسمي خواست مجاهدين
يا انتظامي امنيتي, مقامات به فرزندانشان، بازگرداندن
مجرمند كه «آنهايي افزود وي دهند» تحويل قضايي
و امنيتي مقامات تحويل بايد تروريست به عنوان

قضايي بشوند» مقامات نهايتًا تحويل



را  آنها ما كه  بودند اوين  زندان  ۲۰۹ بند در سازمان اين
در با زندانيها كه  رفتاري كه است تصور ما اين نديديم،
بشر حقوق مخالف و غيرانساني رفتاري بندمي شود اين

است».
رفسنجاني و خاتمي و خامنهاي مانند تهران حاكمان
قتل زنداني سياسي,  ۱۲۰هزار  اعدام مسئوالن باالترين از
شكنجه ۵۰۰هزار ۱۳۶۷ و تابستان زنداني در ۳۰هزار عام
زنان عليه سركوب وحشيانهترين اعمال و ديگر زنداني
يك در ميبايست و مي باشند قومي و مذهبي اقليتهاي و

محاكمه شوند.. المللي دادگاه بين
متخصصان برجستهترين همچنانكه ديگر سوي از
حفاظتي بايد متحده اياالت كردهاند اعالم بينالملل حقوق
مجاهدين قائل اعضاي براي ژنو چهارم كه كنوانسيون را
اخراج يا انتقال آن اساس بر كه بگذارد اجرا به ميشود,
ممنوع ايران, به به خصوص عراق، خارج به مجاهدين

است.

مقاومت با و تشتت، حضيض ضعف در كه ماليان
مجاهدين, حذف صددند با مردم مواجهند، در روبهافزايش
يك استقرار جديترين مانع هم و موجوديت خود تهديد هم
اما حضور هزاران را كنار بزنند. عراق استبداد مذهبي در
مناسبت دهها در عراقي شهروندان و عشاير شيوخ, از تن
نمايندگان حضور و اشرف قرارگاه در فطر, عيد جمله از
مواضع اعالم ۱۴دسامبر)و ـ ايران(لندن شب جلسه در آنها
استقبال مردم اين گواه مجاهدين، اخراج صريح آنها عليه

عراق است. حضور مجاهدين در كشور از
حقوق كميسيون  و  امنيت شوراي دبيركل,  از  ما
آخوندها رژيم توطئههاي ميخواهيم متحد ملل بشر
و استرداد براي را وقيحانهاش و تالشهاي مجاهدين عليه
بنا ميخواهيم از دولت آمريكا كنند و محكوم آنها كشتار
برعهده اش ميگذارد بينالمللي معاهدات وظايفي كه به
مجاهدين حفاظت  و  امنيت براي  را ضروري  تضمينهاي 

فراهم سازد.

پارلمان ايتاليا نمايندگان اطالعية مطبوعاتي
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در كه رژيم كل دادستان جنايتكار، نمازي آخوند اطالعية
شد منتشر رسانههاي دولتي همة گسترده در بهطور ديماه۸۲



ايـران خلـق مجـاهـديـن سـازمـان

سازمان عليه آخوندي رژيم جاسوسي و تروريستي توطئههاي
عراق ايران در مجاهدين خلق

و مأموران از شماري اعزام با ديگر بار ايران بر حاكم تروريستي و مذهبي ديكتاتوري
كرد تالش مذبوحانه مجاهدين، خانوادة عنوان تحت عراق به اطالعات جاسوسان وزارت
عراق در ميل خودشان برخالف و را بهزور فرزندان آنها كه مجاهدين كند چنين قلمداد
مطبوعات و تلويزيون و راديو (۷ديماه) گذشته روز رابطه شب و نگهداشتهاند. در همين
ايراني خانواده هاي از «جمعي كردند: اعالم كليشهيي اخبار يك رشته در آخوندي رژيم
را مجاهدين دست از خود  فرزندان نجات  بغداد، در سازمان ملل برابر دفتر در اجتماع با

شدند». خواستار
به قرارگاه مراجعه با  اطالعات وزارت مأموران از يك اكيپ ديروز صبح همزمان
آمدهاند! قرارگاه در اين مجاهدين «زندانيان» مورد در براي تحقيق كه شدند مدعي اشرف
و كرده فراموش را «تحقيق» فعاليتهايشان، مورد در سؤاالتي هويت و در مواجهه با چك اما

دادند. ترجيح قرار بر را فرار شتابزده
اتوبوس با اطالعات وزارت جاسوسان و مأموران از ديگر اكيپ يك بعد  ساعتي
آوردهاند. خود با را اعضاي مجاهدين خانوادههاي كه مدعي شدند و آمده اشرف قرارگاه به
طرح به اجراي اينكه موفق مورد هويتشان بدون تحقيق در از اندكي پس مزدوران هم اين

بازگشتند. به بغداد كمي بعد مدت شوند خود
حاكم مذهبي فاشيسم  كه است گستردهيي رواني جنگ از بخشي اقدامات  اين
كه بهخصوص است، ايران خلق مجاهدين سازمان عليه دسيسه چيني و زدوبند با همزمان
مجاهدين، استرداد براي آمريكا از خاتمي  و شخص رژيم آخوندي درخواستهاي مكرر
اين بهراهانداختن با  رژيم حاال و است شده مواجه گستردة جهاني محكوميت و انزجار با
همان بوده است، تحويلگرفتنشان را كه خواستار افرادي مي كند تالش بيهوده شعبدهبازي

مي شوند. بهزور نگهداري عراق در كند كه قلمداد كساني
همگان ندارد. پاسخگويي براي ارزشي هيچ كه است مضحك اندازه آن دعاوي اين
نه خود ميل برخالف هيچ كس كه است داوطلب تمامًا يك جنبش مجاهدين ميدانند كه
و همة خانوادهها ديدار از مجاهدين كمااينكه ميشود. نگهداري آن در و نه شده آن وارد

ميكنند. استقبال اطالعات قويًا وزارت مأموران چشم از به دور خود هموطنان



نيروهاي درحاليكه امروز عراق، سابق سقوط حكومت از پس ۹ماه دعاوي اين طرح
كه شرايطي در و دارند در دست را امور كنترل همة نيروهاي آمريكايي بهويژه و ائـتالف
عراق شهروندان و روشنفكران عشاير، از شيوخ دههاهزارنفر  بازديد مورد اشرف قرارگاه
كه است رژيمي است، هذيانگوييهاي گرفته قرار ائتالف نيروهاي نمايندگان همچنين و

يافت. نخواهد خالصي مبارز آنان و مجاهد فرزندان ايران و دست مردم هرگز از
رژيم تروريستهاي ۴دي) (پنجشنبه اشرف به قرارگاه مزدوران اعزام  قبلاز سهروز
از حمايت در بغداد ميدان فردوس در كه عراق شريف مردم هزارانتن از به روي آخوندي

گشودند. آتش بودند زده بهتظاهرات دست ايران خلق مجاهدين سازمان
را بينالمللي ذيربط  سازمانهاي و توجه مراجع ديگر بار ايران مجاهدين خلق سازمان
عراق خاك در مجاهدين عليه ايران بر حاكم تروريستي ديكتاتوري توطئههاي و بهتشبثات
ميكند جلب است نقض حقوقبشر مصاديق بارزترين از كه در ايران خانوادههايشان عليه و
اعضاي به هزاران هزارتن از سازند، وادار را آخوندي رژيم ضدبشري تا آنها ميخواهد از و
دژخيمان و شكنجهگران نظارت از بهدور و  آزادانه دهد اجازه مجاهدين خانوادههاي

شوند. عراق راهي و ديدار عزيزانشان زيارت عتبات عاليات براي آخوندي اطالعات

ايران خلق مجاهدين سازمان
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شماره۲ اطالعية

هوشياري خانواده هاي با مقاومت عليه اطالعات آخوندي توطئه
خورد شكست مجاهدين

با اطالعات وزارت مجاهدين، استرداد درخواست از جهاني انزجار به دنبال
ميكند زمينهسازي مجاهدين استرداد براي خانوادهها ارعاب

رواني عليه جنگ جديدي از اخير دور در هفته هاي رژيم آخوندي اطالعات وزارت
هدف است. كرده مجاهدين آغاز خانوادههاي ارعاب و تهديد و اعمال فشار با را مجاهدين
كه طي موضوعي است. مجاهدين استرداد براي زمينهسازي تمهيدات، و تشبثات همة اين
بينالمللي گستردة انزجار و با درخواست شده آمريكا سوي خاتمي از از بارها گذشته سههفته

است. مواجه شده آمريكا دولت مخالفت همچنين و عراق مردم مخالفت گستردة و
بازگشت «موضوع كرد: اعالم خود اول    ديماه اطالعية در رژيم كل دادستاني .۱
و نهادها «مسئولين و شده  بررسي كشور» امنيت شوراي در به  كشور عراق از مجاهدين
مطرح رابطه اين در را» خود ديدگاههاي انتظامي و قضايي امنيتي، اطالعاتي، سازمانهاي
را خود «درخواست كتبي شده خواسته مجاهدين خانوادههاي از اطالعيه اين در كردهاند.

كنند». قضايي ارائه و امنيتي، انتظامي به دستگاههاي بازگشتن فرزندانشان براي
بههمراه مزدورانش از چند اكيپ به سازماندادن  اقدام  اطالعات وزارت همزمان  .۲
مراجعه و مللمتحد  سازمان مقر  مقابل در تظاهرات جهت به عراق خانوادهها از  تعدادي
خودشان ميل خالف بر و بهاجبار مجاهدين اعضاي كه كند وانمود تا نمود اشرف بهقرارگاه
تهران در اطالعات به وزارت وابسته رسانههاي (۲۹دسامبر) ۷دي شدهاند. نگهداشته عراق در
و سازمان يافتگي كردند پخش مراجعه را اين اشرف، خبر به قرارگاه اكيپها مراجعة اين قبلاز

ساختند. روشن همگان اطالعات را براي وزارت سوي از آن
بهظاهر كه يك انجمن است چندي مضحك در يك صحنهسازي آخوندي رژيم .۳
وزارت ساختار از جزيي كه است كرده درست نجات» «انجمن عنوان تحت غيردولتي
نجات» «انجمن شاخة يك هرشهري، در اطالعات ادارة  است. آخوندي رژيم  اطالعات

هستند. اطالعات وزارت مستقيم عوامل گردانندگانش كه است تأسيس كرده
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مجاهدين خانوادههاي از  چندينگروه ۱۱ديماه گذشته روز تا ۷دي روز از  .۴
اتوبوسهاي با آخوندي رژيم دروغپردازيهاي تأثير تحت يا ارعاب و تهديد تحتفشار،
شدند. برده اشرف به قرارگاه نجات، انجمن اكيپهاي عنوان  تحت و اطالعات وزارت 
برروي تنها اشرف نه قرارگاه درهاي كه نمودند خلق ايران اعالم مجاهدين سازمان مسئوالن
اطالعات، وزارت عوامل است، اما باز مردم ايران همة بلكه برروي مجاهدين خانوادههاي
خانوادهها را را ندارند و قرارگاه به ورود حق نجات»، مختلف ازجمله «انجمن تحت عناوين

اطالعات بهداخل قرارگاه پذيرفتند. مأموران حضور بدون
قرارگاه از بازديد و فرزندانشان خصوصي با صحبت ديدار و از بعد خانواده ها اين اكثر .۵
نمودند. اين برمال را آخوندي اطالعات توطئة رژيم، دروغهاي شدن بطالن روشن و اشرف
اهداف مورد در ترديدي هيچ كه دادند. قرار مجاهدين اختيار در را مختلفي اسناد خانوادهها

نميگذاشت. باقي توطئه اين از آخوندي رژيم
هفتم» «مكاتبه عنوان تحت بهاصطالح نجات انجمن از اين اسناد ابالغيهيي از يكي .۶
است: آمده اين ابالغيه در بر ميدارد. پرده انجمن اين و اهداف ماهيت از به  خوبي كه است
و به عراق خانوادهها  سومين سفر انجام مقدمات صدد كه در دارد افتخار انجمن نجات  »
حكم بخش» صدور مسرت «خبر به اشاره ابالغيه با ميباشد». اين خويش فرزندان با مالقات
(يعني «تالشهاي خانوادهها نتيجه را حكم اين مجاهدين، اخراج براي عراق شوراي حكومتي
از مجاهدين اخراج حكم صدور مينويسد و دانسته اطالعات)» وزارت دستساز انجمن
حصارهاي رفتن ازبين با كه ايجاد كرد خانوادهها در دل را اميد «اين حكومتي شوراي سوي
بيشتر خانوادهها بهآغوش فرزندان ما بازگشت احتمال منافقين ، متالشي شدن و تشكيالتي
است اضمحالل و فروپاشي آستانة در خلق مجاهدين جهنمي سازمان كه اينك شد. خواهد
نهايي خود بههدف وارد كنيم و آنان را به آخرين فشار تا را بكار بنديم خود راسخ بايد عزم

برسيم». است فرزندانمان آزادي كه
متشكل كاروان» «دومين كه ميكند نجات» اعتراف «انجمن بهامضاي ديگري ابالغية .۷
سهشنبه بعدازظهر روز نجات مجاهدين «به  دعوت انجمن اعضاي خانوادههاي از ۲۷۰نفر از

و از  حركت مهران بهسمت اتوبوس دستگاه يك با اصفهان مقابل هاللاحمر از ۱۵مهر۸۲
اقدامات جزييات زمان همان در ايران سازمان مجاهدين خلق كردند». سفر عراق به نيز آنجا

رساند. عموم به اطالع را كاروان» «دومين راهاندازي براي اطالعات وزارت
وادار براي اطالعات ترفندهاي وزارت از يكي كردند همچنين افشا اين خانوادهها .۸
نگراني ايجاد اطالعات آخوندي، «كاروانهاي» سازمانيافته در به شركت خانوادهها ساختن
هستند عراق اخراج از در حال آنها كه است اين كردن و وانمود سرنوشت مجاهدين مورد در
خود فرزندان به مراجعه با خانوادهها بهتر است كه لذا است نامعلوم آنها سرنوشت و مقصد و



بخشند. مخمصه نجات از اين را آنها به ايران، بازگرداندن آنها و
از  ساختگي يكتظاهرات به راه انداختن با آخوندي رژيم اكتبر۲۰۰۲  در پيش ۱۴ماه
در تهران، مللمتحد دفتر درمقابل خانوادههاي مجاهدين عنوان تحت مزدورانش مأموران و
زمان اما همان شدهاند. نگهداري مجاهدين توسط به زور افراد اين كه فرزندان شد مدعي
مجاهدين خانواده هاي بدهد اجازه  ميگويد راست رژيم اگر  كرد اعالم ايران مقاومت
خانواده اش همراه كه بود هركس هم مايل و ببينند نزديك فرزندانشان را از و بيايند عراق به
مخارج و كرد خواهند فراهم  او براي تسهيالت گونه همه مجاهدين  بازگردد، ايران به
مجاهدين خانوادههاي از حتي بهيكتن اما رژيم خواهد كرد. تأمين ايران به را بازگشتش
قرارگاه در بهخانوادههاي مجاهدين هميشه مانند مجاهدين سازمان عراق نداد. به سفر اجازه
گذشته رژيم سرنگوني از پس و اخير ماههاي طي همچنانكه ميگويد خوشآمد اشرف
و رفته اشرف قرارگاه به كشور خارج داخل و مجاهدين از خانواده هاي از صدهاتن عراق،

كردهاند. ديدار فرزندانشان با
را حقوقبشر مدافع بينالمللي  مراجع توجه ديگر بار ايران خلق  مجاهدين سازمان
بارز نقض مصاديق از كه اعضاي مجاهدين اقوام و از خانواده آخوندي رژيم به سوءاستفاده
از آخوندي رژيم بازداشتن فوري براي اقدامات و خواستار ميكند جلب ميباشد حقوقبشر

است. ضد انساني و رذيالنه اين اقدامات
گواه عراق در مجاهدين حضور عليه  آخوندي  رژيم  بي وقفة  توطئههاي و تشبثات
است مقاومت عادالنهاي از ايران بر حاكم مذهبي فاشيسم بيپايان و هراس ترس بر روشني
تروريسم و بنيادگرايي صدور اصلي دربرابر مانع رژيم و اين موجوديت تهديد بزرگترين كه

اين كشور است. در دستنشانده مذهبي استبداد يك استقرار به عراق و

ايران خلق مجاهدين سازمان
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شماره۳ اطالعية

از آخوندي رژيم اطالعات وزارت سوءاستفادههاي ضدانساني
مجاهدين خانواده هاي

است آمده مورخ ۱۲ديماه ايران مجاهدين خلق شماره۲ سازمان اطالعية در همچنانكه
از جديدي دور  آخوندي رژيم سركوبگر  ارگانهاي ديگر و  اطالعات وزارت دادستاني،
زمينه سازي آن كه هدف كردهاند  آغاز را مجاهدين خانوادههاي بر  فشار  اعمال و توطئه
آمريكا از خاتمي از سوي بارها كه هفتههاي گذشته موضوعي مجاهدين است. استرداد براي
همچنين مخالفت و عراق گستردة مردم مخالفت و گستردة بينالمللي انزجار با درخواست و
مزدورانش از چندين اكيپ اطالعات وزارت منظور بههمين است. آمريكا مواجه شده دولت
از پس مجاهدين خانواده هاي كرد. اعزام بهعراق مجاهدين خانوادههاي از تعدادي بههمراه را
آخوندي، بخشي رژيم جاسوسي ترور و دروغهاي مافياي آشكار شدن و فرزندانشان ديدار با

شماره۲  اطالعية در نمودند. افشا بودهاند،  شاهد نزديك خود از كه را توطئه اين جزييات از
همگان ميرسد: از اين توطئه بهاطالع ديگري وجوه ذيًال شد. منتشر جزييات اين از پارهيي

فارس، خراسان، استانهاي و تهران از وزارت اطالعات خانوادهها، توسط از شماري .۱
شهر اين در وزرشگاه اكيپها شدند. اين اعزام مهران مرزي به شهر لرستان گلستان و مازندران،
در و خزايي هاشمي فرقاني، حسيني، حسين بهنامهاي اطالعات  چند  مأمور وزارت توسط

توجيه شدند. خود به عراق سفر رابطه با
مزبور اكيپهاي به عراق در بهسفر خانوادهها را وادار اطالعات براي اينكه مأموران .۲
بدي روحي بسيار در وضعيت ندارند، چيزي براي خوردن مجاهدين گفته اند به آنها نمايند
تأمين را خود غذاي كه فروشند مي را وسايلشان و گرفتهاند را فرمشان لباسهاي ميبرند، بهسر
آفريقا فرستاده شوند به فرزندانشان است ممكن بود شده تأكيد كنند. همچنين بهخانوادهها
گرفتهاند تعهد خانوادهها از داشت. نخواهند را آنها با ديدار فرصت اصًال كنند تأخير اگر و
ايران به مشكلي هيچ بدون توانند و مي است داده رژيم عفو بگويند بهفرزندانشان بايد كه

برگردند.
عليه مللمتحد مقر است درمقابل داده دستور به خانوادهها هم چنين اطالعات وزارت .۳
از بعد برگردانيم.  ايران به را  فرزندانمان  ما ميخواهيم بگويند  و كنند تظاهرات مجاهدين 
اطالعات وزارت مأمور كه ۵سراكيپ به براي تظاهرات شده تهيه پالكاردهاي اوليه توجيهات
است. ملل بهمقابل سازمان خانوادهها كشاندن مأموران اين وظيفة شده بود. تحويل بودند،
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كنند. عمل آنها بهدستورات كه ميكنند مجبور تهديد و شانتاژ با را خانوادهها مأموران
خانوادهها بههمراه كه مأموراني و سراكيپها براي اطالعات وزارت دستورالعمل .۴

زير است: بهشرح شدهاند اعزام به عراق
مجاهدين  بغداد «عليه در بايد نه، ديدار بكنند يا خود فرزندان اينكه با از خانوادهها اعم ـ

شود». گذاشته بغداد در براي تظاهرات انرژي بايستي «حداكثر و كنند تظاهرات»
سفر اين بهعمل آورد… عراق حكومتي شوراي تصميم از را استفاده «حداكثر  بايد ـ
«به طور خود، فرزندان با بازگشت را مسألة كه كنيد تشويق خانواده ها را است. نهايي» فرصت

بقبوالنند. و بهآنها كرده مطرح مطلوب»
توسط مجاهدين «بمباران عنوان  تحت  رذيالنه پروژة اين از اطالعات وزارت .۵
براي را زمينه تا داد خواهد ادامه  آنقدر را پروژه اين است گفته  و برده اسم خانوادهها»

كنند. فراهم مجاهدين به ايران بازگرداندن
وزارت اطالعات اكيپهاي مهران با شهر در آخوندي عراقي رژيم مزدوران شماري از .۶
مزدوران اين از برخي كنند. راهنمايي را آنها بغداد و نجف و در كربال تا ميشوند همراه
بغداد اطالعات در وزارت مأموران مزبور و هستند. خانوادههاي مسلط فارسي عراقي به زبان

ميروند. بههتل انفرادي لو نروند به صورت ائتالف نيروهاي براي اين كه براي
متوجه و مواجه خود فرزندان وقتي با قرارگاه اشرف، عمومًا در خانوادههاي مجاهدين، .۷
شكر سجده شده و مبهوت و مات است، دروغ محض آخوندي رژيم همة تبليغات ميشدند
آنها عمومًا نفرين ميفرستند. لعن و رژيم دجال و سفاك به سركردگان و بهجاي ميآوردند
دارند، اشتغال اسيرشان ميهن و رهايي راه آزادي به مجاهدت در فرزندانشان اينكه از ميگفتند
تقدير و تشكر ايران خلق مجاهدين سازمان از كتبي بهطور آنها از بسياري و مغرورند و مفتخر
شهيدان سرفراز مزار مرواريد، قطعة اشرف، قرارگاه مختلف نقاط از خانواده ها نمودند. اين

ديدن كردند. ايران مردم نوين انقالب شهداي و موزة ايران خلق مجاهدين سازمان
بهروي تنها نه اشرف قرارگاه درهاي اينكه بر تأكيد با ايران خلق مجاهدين سازمان
درخواست مجامع بينالمللي كلية از است باز ايرانيان همة بهروي مجاهدين بلكه خانوادههاي
خانوادهها عواطف از آخوندي و ضدبشري جنايتكار سوءاستفادة رذيالنة رژيم مسألة تا ميكند
ارعاب و تهديد و فشار ماهها با همراه را كه شنيع رژيم اقدام اين و داده قرار توجه مورد را

نمايند.  و افشا محكوم در ايران حقوقبشر نقض بارز يك نمونة ميگيرد، بهعنوان صورت

ايران خلق مجاهدين سازمان
۱۴دي۱۳۸۲ 



خانوادهها توجيهي محورهاي كليشه شمارة۱۲:
اطالعات ايالم ادارة رييس توسط اعزام قبل از

ايالم اطالعات دستورالعمل كليشه شمارة۱۳:
اعزام اطالعاتي يكي از عناصر غفاري، بهحسين

خانوادهها اكيپ با همراه بهعراق شده



تعالي بسمه
دوستان زحمات تشكر از و كمبودها از عذرخواهي خوشامدگويي و ـ ۱

بود) نخواهد عادي و فرصت نهايي (سفر ـ سفر : سفر اين اهميت ـ ۳
و… حكومتي شوراي تصميمگيري ـ

عفو مسألة طرح ـ
برنامه  از بغداد و اط آخرين اخبار و ۲ ـ

بغداد در انرژيگذاري بر تأكيد ـ ۳
يگانگي و وحدت رعايت ـ ۴

(تسهيالت دولت) تومان (۱۹۴)هزار طرح مسألة مالي عملكرد انجمن و ۵ ـ 
ـ مرحلة اول اشرف: قرارگاه در رعايت نكاتي ـ  ۶
دوم  مرحلة ـ  

وقتكشي با مقابله ـ
  ـ مشكل آوردن

سازمان خانواده دشمن ـ ۷
مالي جمعآوري ـ نجات: تحتفشار انجمن سازمان اقدامات ـ ۸

انفرادي  سفرهاي بر         ـ تأكيد

شمارة۱۳: كليشه شدة تايپ متن

شمارة۱۲: كليشه شدة تايپ متن

و بزنند حرف كه همه يك شود گفته غفاري به خانوادهها آقاي  جناب
هماهنگي الزم. هم با آن





پنجم فصل

اطالعات وزارت سبك به غيردولتي» «سازمان





تعاريف مفاهيم و و بينالمللي سازمانهاي و غيردولتي ارگانهاي با كساني كه همة
مي شناسند: را زيرين تعريف هستند، آشنا غيردولتي حيطههاي

آنان فعاليت و اعضا كه هستند خصوصي سازمانهاي (NGO) غيردولتي سازمانهاي
سازمانها اين نيستند، دولتي موقعيت داراي بينالمللي سازمانهاي دارد. بينالمللي حيطههاي
را سازمانها اين دولت، جنب فعاليت فاقدند. فرم دولتي را وابستگي يا فعاليت هرگونه اساسًا

خارج ميكند. غيردولتي عداد سازمان از

اطالعات آخوندها بنگريد: بهسبك غيردولتي سازمانهاي از نمونه به يك اكنون
غيردولتي  تشكل همايش» «نخستين ۱۹اسفند۸۳ از درتاريخ رژيم رسمي خبرگزاري
هدف با را خود «فعاليت لرستان استان در گذشته سال از كه داد خبر (NGO)

است. کرده عراق» آغاز خود در کشور ارتباط خانوادهها با فرزندان برقراري
با که در لرستان «نجات» انجمن همايش نخستين «در رژيم مي گويد: خبرگزاري
منافقين سازمان جداشده از افراد خانوادههاي و استان دادگستري اين رييس حضور
لرستان شاخة نجات مسئول دفتر انجمن شد، خرم آباد برگزار در خلق) (مجاهدين
به قالب دو کاروان در لرستاني خانوادههاي از تعدادي تاکنون کرد: از پارسال اعالم



رژيم نجات انجمن ۸۲

«محمد کنند. بغداد ديدار در منافقين قرارگاه در خود فرزندان تا با شده اعزام عراق
برگزار هتل استقالل خرم آباد در که يکروزه اين همايش در روز گذشته خسروپور»
فعاليت خود در اين استان گذشته از سال (NGO) اين تشکل غير دولتي گفت: شد
خود فرزندان با مالقات نوبت در نيز که است تعدادي «قرار گفت: وي آغازكرد. را

عزيمت کنند». به عراق شرايط، فراهم شدن در صورت هستند
تهديد ايران بهمثابه مقاومت مصاف با در وابستة آن و ارگانهاي وزارت اطالعات
حكومت بن بست از برونرفت راه خام خياالنه،  آخوندي»  حاكميت «بقاي اصلي
مسير، عالوه اين در يافته اند. ايران مردم مقاومت با همهجانبه مقابلة در را واليت فقيه
انواع و مياندازند او گردن به كه كارهايي و راحل» «امام قبر به بيدريغ لگدهاي بر
چرخشمدارانه! رنگارنگ ژستهاي بر عالوه و روبهخارج غليظ «غلطكردم»گفتنهاي
صرفنمودن در شمرده و غنيمت را مقاومت جنبش رسوبات از اصالحطلبانه، استفاده و
تفالهها، اين «سروكردن» شيوة يك نميكند. دريغ مختلف وعدههاي در تفاله اين

بهنام  تفالهداني بود صدد در يونسي آخوند NGO است. مضحك سس از  استفاده
برساند. به مصرف خارجي و هم به مصرف داخلي را هم نجات» «انجمن

و  شده مقاومت، محكوم مستمر افشاگريهاي با ملل متحد در كه ۵۱ بار رژيمي  
ميشود، زهرا كاظمي گريبانگيرش خانم فجيع جديدي مانند قتل رسوايي روز هر

رد و  آي دزد!» دزد! «آي به شيوة شايد تا روي آورده NGO  سازي اكنون به صنعت
بپوشاند. را خود ناكردني پنهان نشان

مقامهاي وزارت به بارها شدهاند، بهكارگرفته صنعت اين در كه بريده مزدوراني
موضوعيت از بالكل ما كارهاي ميآييد، ما پشت كه «اينطوري كردهاند: خاطرنشان

ميافتد»!
عليه  را نجات» «راديو اطالعات، وزارت گرفت، باال جنگ عالئم كه سال۸۱ از
راديو هيچ ايران در كه ميدانند همه كرد. راهاندازي آنها خانوادههاي و مجاهدين
نجات انجمن ابتدا، از كه  نگو دو سال، از  بعد  اكنون اما ندارد.  وجود غيردولتي
فرستندههاي به وسيلة  و حكومتي  موجهاي طول روي بر  (آن هم نجات  راديو و
غيردولتي سازمانهاي يونسي، آخوند تعاريف طبق دولتي)، بودجة با و حكومتي



۸۳ اطالعات وزارت سبك به غيردولتي» «سازمان

كشور، مختلف شهرهاي استانها و در «نجات» شعبه هاي قارچ گونة تأسيس بودهاند!
كرامات از انتظامي، نيروي و آخوندي دژخيم قضايية و اطالعات آنهم بازوبهبازوي
از همه كاركرد است. جالبتر آخوند يونسي «NGO»سازي به سبك صنعت همين
در غيردولتي كاركردهاي يك سازمان از البد هم اين كه است خلصي سركوبگرانة
مديران رؤساي قضاييه و كه نيست معلوم فقط تحت حاكميت آخوندهاست. ايران
آنچنان شيراز در «نجات» جلسة مي كنند؟! چه جلسهها اين در استانها اطالعات كل
مديركل «شاه حسيني توسط چرا ميشود، گفته رژيم مطبوعات و  خبرها در كه
دادستان الفت، باقر محمد چرا قزوين در برگزارميشود؟!  فارس استان امنيتي سياسي
رييس موسوي آخوند چرا مازندران در است؟!  اصلي سخنران ارتجاع بيدادگاه

ميكند؟! «اختتام» مازندران، جلسه را بيدادگاههاي
«اساسًا هرگونه باشند كه سازمانهايي غيردولتي» نبود «سازمانهاي قرار مگر آخر

فاقدند». را دولتي وابستگي و فعاليت
راهاندازي و  جمع وجوركردن براي  است  ناگزير  «شيخنا» اينكه  مضحك

 «NGO» نان تازه و بياورد روي صحنه به هم با را كالنتر و داروغه و گزمه اموراتش،
بخورد! هم را داشتن

مطبوعات خود از نقل  به آخوندها نجات» «انجمن جلسههاي از به نمونههايي 
كنيد: توجه رژيم

:۸۳/۲/۱۳ نجات بهنام اطالعات سايت وزارت

شاخة شيراز نجات همايش انجمن

فارس دادگستري مديركل اميري حسينعلي آقاي نشست اين سخنرانان ديگر …
جدا سازمان مجاهدين از كه عزيزاني از هر كدام از ما كردند اعالم ايشان بودند…
گفت انجمن نجات دربارة اميري آقاي ميكنيم… استقبال بازگردند به ايران و شده
تحت كه است انسانهايي نجات جهت در ارزشمند بسيار كارهاي از يكي انجمن اين
انجمن بسيار اين كار گشتهاند كه خود پشيمان اشتباه از رفتهاند و خطا شرايطي راه

مقدس است.



رژيم نجات انجمن ۸۴

:۸۳/۱۰/۱۶ نجات بهنام اطالعات سايت وزارت
دربند اعضاي خانوادههاي گردهمايي گزارش
بابل شهر در نجات) انجمن (عضو رجوي فرقة

گردهمايي  آبان۱۳۸۳  يازدهم جمعه روز عصر ـ
در مجاهدين اعضاي خانوادههاي حضور با بزرگي
بابل شهرستان اسالمي ارشاد ادارة همايش سالن 
انجمن دعوت  بنا به كه اين گردهمايي برگزار شد.
بود، پذيرفته گلستان صورت مازندران و شاخة نجات
گرديد. آغاز اسالمي ايران پخش سرود جمهوري با
مازندران استان انقالب و عمومي دادگاههاي كل رييس «موسوي» حجتاالسالم
را بههرعلتي كشور شما گردهمايي اظهار داشت: فرزندان اين ويژة بهعنوان ميهمان
وطن به اينها كه بكنيم كاري بايد ندارند، حضور شما نزد در اكنون و كرده ترك
دادگاههاي عمومي كل رييس ببينند. را حقايق و برگردند خانواده گرم به آغوش و
و بنده كه مي دهم اطمينان به شما بهصراحت تأكيد كرد: مازندران استان و انقالب
براي پروندهيي هيچ تاكنون، مسئوليتي چنين  تقبل زمان از خودم، اختياري حوزة
امروز براي اين دسته تا حكمي هيچ و ندادهايم تشكيل بازگشتهاند كساني كه به وطن
را اين و نيست شما فرزندان سر برگشتن هيچ مشكلي بر لذا . نكردهايم صادر افراد از

مي كنم. خودم تضمين سهم به من
مركز سيماي و ـ صدا اسالمي(ايرنا) جمهوري گردهمايي توسط خبرگزاري اين

داده ميشد. پوشش نجات» و «راديو ساري

:۸۳/۱۲/۱۲ مهر حكومتي خبرگزاري
«انجمن شيراز شاخة دعوت به منافقين، گروهک اعضاي خانوادههاي «گردهمايي
نجات هستند. انجمن اعضاي از خود خانوادهها اين شد. برگزار شهر در اين نجات»
مقابل سفارت در خانوادهها تحصن فيلم از قسمتي پخش از پس اين مراسم، در
مديريت طرف از گفت: فارس استان  امنيتي  سياسي  مديرکل  شاهحسيني، عراق،

آخوندموسوي در جلسةوزارت
اطالعات دربابل



۸۵ اطالعات وزارت سبك به غيردولتي» «سازمان

همة از تمام وجود با ما ميکنم که ذيربط استان اعالم همة مسئوالن و سياسي امنيتي
رسيدن تا و کرد خواهيم استفاده داريم، اختيار در که شرايطي و قانوني راهکارهاي

بود». خواهيم شما کنار در فرزندانتان، بازگرداندن يعني نهايي نتيجة به

 :۸۳/۱۲/۱۷ ايسنا حكومتي خبرگزاري
مراسم در غربي آذربايجان دادگستري كل رييس فيض، اكبر حجتاالسالم
و شيطاني مجاهدين خلق، منفور سازمان نادمان تمام در اروميه گفت: انجمن نجات

نمايندگان  از يكي همچنين ميگيرند. قرار ايران اسالمي جمهوري عفو نظام مورد
كه است اين بر نظام سياست گفت: خبرنگاران به مراسم، در حاضر اطالعات وزارت
هستند و پشيمان رجوي سلطة اشرف زير در اردوگاه كه افرادي گذشت و ايثار، با

بازگرداند. وطن آغوش به شدهاند،

شاهحسينيمديركلسياسيامنيتي استانفارس درجلسةوزارتاطالعاتدرشيراز



رژيم نجات انجمن ۸۶

:۸۳/۱۲/۱۷ ايسنا حكومتي خبرگزاري

کرد موجوديت اعالم غربي نجات آذربايجان انجمن

از  جمعي به ابتکار که کرمانشاه و غربي آذربايجان شاخة غيردولتي نجات  انجمن
اطالعيهيي صدور با است، بنيانگذاري شده مجاهدين خلق سازمان جداشدة اعضاي
پايهگذاري به اقدام مجاهدين خلق سازمان اعضاي جداشدة کرد. موجوديت اعالم
ماهيت افشاي با تا کردهاند نجات انجمن نام به (NGO) مدني و غيردولتي نهادي
واقعيتهايي بيان حقايق و نيز و رجوي باند ذاتي خسارت طرح خشونت و و ضدمردمي
هموطنان به را کردهاند مشاهده و تجربه عينه به نجات انجمن اعضاي تکتک که
اشرف قرارگاه در مستقر سلطة و نيروهاي تحت اعضا خانوادههاي بهخصوص خود
اعضاي اينکه بيان با همچنين خلق مجاهدين سابق عضو رضايي» «آرش کنند. بازگو
در نجات انجمن غيردولتي و مدني نهاد پايهگذاري به اقدام سازمان… اين جداشدة

اين  تاکنون و شد سال۸۱ شروع در نجات انجمن قالبگيري گفت: نمودهاند، ايران
از هموطنان زيادي جمع جهاني صليبسرخ سازمان و ايران دولت با همکاري انجمن

است. بازگردانده کشور به را رجوي فرقة بند در اسير

:۸۳/۱۲/۲۶ رژيم رسمي خبرگزاري
گفت: تبريز  نجات  انجمن جلسة در  تبريز انقالب اول شعبة دادگاه «رييس
منافقين تروريستي نادمان گروهك به روي ملت  و ايران اسالمي  جمهوري  نظام آغوش

نادم  عناصر آيين تحويل در چهارشنبه روز رحيم محمودي حجتاالسالم است. باز
و كرد جبران را گذشته ها بايد در تبريز افزود: خانوادههايشان به منافقين گروهك
به روي بازگشت داشت: راه اظهار وي نخورد. را توخالي استكبار فريب شعارهاي
انجمن فعاالن از  است. وي باز كامًال كشور منافقين در گروهك فريب خوردگان
منافقين گروهك بين فريب خوردگان شكاف از بين بردن با كرد درخواست نجات
تسريع خود را خانوادههاي و كشور به آغوش آنها بازگشت ايران، واقعيات جامعة و

كنند».
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:۸۴/۱/۲۷ رژيم رسمي خبرگزاري
خانوادههاي و منافقين تروريستي گروهك از جداشده اعضاي «گردهمايي

شد. قزوين برگزار خميني(ره) شهر امام كتابخانة گروهك در دربند اين اعضاي
نجات» «انجمن  بههمت  جمعه روز عصر كه گردهمايي اين سخنران  نخستين 
گروهك اين سابق عضو خود را كه صامتي پور» بود شد، «آرش برگزار قزوين شاخة
اعضاي كه از است غيردولتي سازمان يك «نجات» انجمن گفت: و كرد معرفي
دربند بازگشت اسيران و آزادي براي آنان خانوادههاي و گروهك منافقين جداشدة
خانواده تالش و ميهن بهآغوش منافقين فرقة توسط گرفتهشده گروگان در حقيقت و
عنصر قزوين، استان اسالمي انقالب و عمومي گردهمايي دادستان در اين ميكند…
مسير برگرداندن افراد در «نجات» انجمن وگفت: دانست دستماية شيطان را «فريب»
در انجمن اين اميدواريم كه است، گرفته قرار منافقين گروهك توسط فريبخورده

دهد. ادامه را فعاليتهاي خود بوده و موفق مسير اين
مصوبة و نظام مسئوالن تدبير با گذشته سالهاي در افزود: الفت» «محمدباقر
به ميهن منافقين  گروهك افراد از برخي  بازگشت  زمينة ملي امنيت عالي  شوراي 
در و برخوردار ازحقوق شهروندي هموطنانمان ساير آنان مانند و شد فراهم اسالمي

قانون زندگي ميكنند». پناه

اطالعات وزارت «نجات» سركوبگر ارگان افشاي

گونهيي  به ايران، مقاومت توسط ساليان طي آخوندي رژيم توطئههاي  افشاي
آخوندي  تروريستي و ضدبشري رژيم در NGO سازي مي دانند همگان كه است
آخوندي اطالعات بدنام ميشود.۱ وزارت ابداع تروريسم و سركوبي تشديد براي دقيقًا
قصد سازمان غيردولتي، يك در پوشش «انجمن نجات»، ارگان سركوبگر تأسيس با
مجامع حقوقبشري انظار از را خانوادههاي مجاهدين عليه جاسوسي سركوب و داشت
را آنها ميخواست خانوادهها، ارعاب و تهديد تشديد با و ترفند اين با رژيم كند. پنهان
تا بتواند در گام بعد، بردارند جنايتكار آخوندهاي عليه از مقاومت مجبور كند كه دست

تروريستيبهنقلازمجاهدشمارة۶۷۰. NGO مقالة ۱ـ 



رژيم نجات انجمن ۸۸

برابر در مقاومت با مجاهدين خانواده هاي اما كند. سوءاستفاده مجاهدين عليه آنها از
را با اين توطئه وزارت اطالعات، دروغپردازيهاي و انواع ترفندها افشاي و فشارها اين

كردند. مواجه شكست
اطالعات و وزارت نجات» «انجمن ماهيت نيز مجاهدين سازمان ديگر، سوي از
بينالمللي حقوق بشري و سازمانهاي مراجع به اطالع كرات آنرا به ضدانساني اعمال
رژيم رذيالنة سوءاستفادة مسألة «تا است نموده درخواست بينالمللي مجامع از و رسانده
اقدام و اين قرار داده مورد توجه را خانوادهها از عواطف و ضدبشري آخوندي جنايتكار
بارز نمونة يك بهعنوان ميگيرد، صورت ارعاب و تهديد ماهها با همراه كه را رژيم شنيع

نمايند».۲  افشا در ايران محكوم و حقوق بشر نقض

محكوميت در بين الملل عفو از فوري اقدام تقاضاي
آخوندي اطالعات «نجات» سركوبگر ارگان

در نامهيي طي شهر اشرف ايران در خلق حقوقي سازمان مجاهدين مشاور همچنين
مينويسد: بينالملل عفو به (۲۵مارس ۲۰۰۵) ۵  فروردين  ۱۳۸۴

مختلف شهرهاي در ماليان، اطالعات براي نام مستعار يك نجات» «انجمن …»
شما ميخواهيم از مي برد. پيش را مجاهدين خانوادههاي عليه كثيفي جنگ رواني ايران،
خانوادههاي جنگ رواني عليه و يك ارگان سركوب فوري، آنرا بهعنوان اقدام يك در

كنيد. محكوم مخالفان رژيم و مجاهدين
يا سركوبگر در داخل ارگان اين از طريق غيرمستقيم يا مستقيم اطالعاتي كه 

است…» مطلقًا بياعتبار ميشود، منتشر ايران خارج

اطالعيةسازمانمجاهدين ۱۴دي۱۳۸۲.  ـ ۲



تهديدات كه باشد وسوسهانگيز بسا چه
رژيم اين كه بر مبني را  خامنهاي علي جديد
عالئقش، به آمريكا حملة  درصورت ايران
خواهد وارد ضربه آمريكا به جهان سراسر در
جانب از توخالي لفاظيهاي بهعنوان ساخت
و عالئم اما نمود. تلقي بياهميت ايران ماليان
ايران مي دهند  نشان كه دارند شواهدي وجود
براي مشخص عملي گامهاي برداشتن حال در
خصمانهاش گفتار  با اعمالش همسنگكردن 

ميباشد.
(ان.جي.ُا) غيردولتي سازمانهاي
امدادرساني كارهاي با معموًال
تبليغ و تعليم و  انساندوستانه
لذا ميشوند. شناخته  مسالمتجويانه 
كه يك ان.جي. هرروز پيش نميآيد
دواطلبين عضوگيري اندركار دست ُا
بحار ماوراي به اعزام بهمنظور انتحاري
جهاني» «استكبار به  ضربهزدن براي

بشود.
بود چيزي همان درست اما اين
سه كنفرانس يك طي گذشته ماه كه
ايران حكومت توسط برگزارشده روزة
جنبش شهداي پاسداشت «كميتة و
در حاكم ماليان كه اسالمي» جهاني
گرفتند تصميم واضح فريبكاري يك
نمايند، توصيف  ان.جي.ُا يك  آنرا

افتاد. اتفاق
كنفرانس شرق، اين گزارش روزنامة به بنا
انجام جهت داوطلبان  ثبتنام براي  مجمعي
بي.بي. راديو آورد. فراهم انتحاري حمالت
مقامات كه گفت ايراني منابع از نقل به سي

۱۰هزار از بيش  كه مينمايند ادعا اين كميته
در جانباختن براي جهان سراسر از كانديدا

كردهاند. ثبت نام هدفي چنين راه
«ارتش اين به پيوستن براي فراخوان
ايران سراسر در مساجد  كلية  در شهيدان»
شروع جمعه روزهاي در نمازجماعت متعاقب
در ثبت نام فرمهاي آن متعاقب كه  گرديد
به اسالمي دانشگاههاي  در هزارتن دهها  ميان

گرديد. پخش مرد يا و زن انتحاري محاربين
چاپ االوسط الشرق زبان  عرب روزنامة
شهيدان» «ارتش كه ميكند  گزارش لندن
سرويسهاي و  انقالب پاسداران سپاه توسط
جمعآوري وظيفة همگي آنكه امر تحت
حمالت طراحي و جاسوسي اطالعات

ميشود. اداره دارند، بهعهده را تروريستي
سردار پاسدار سرتيپ كنفرانس، طي در
سپاه مشترك ستاد  عمليات رييس  سالمي،
عنوان تحت را اصلي سخنراني پاسداران،
و نظامي استراتژي بعد از استشهادي «عمليات

نمود. ارائه امنيتي»
حوادث خلق با «ميتوان گفت: او
رسيد استراتژيك نتايج  به  تاكتيكي كوچك
آمريكا در انفجار دو برج ميبينيد كه با شما و
اين از بعد و قبل  قسمت دو به  جهان تاريخ
همين حادثة كوچك با و ماجرا تقسيم ميشود
و جهاني قدرتهاي ديگر و آمريكا سياست

پيدا ميكند». منطقهيي تغيير
سالح پروژة به ضمني اشارة يك در
سالمي پاسدار سرتيپ ايران، رژيم اتمي
مسلمانان ميدانند آمريكاييها «اكنون گفت:
تكنولوژي به شهادتطلبانه گرايشهاي با

ايران تروريستي ان.جي.ُا
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توليد قدرت به و كردهاند پيدا دست نوين
بيشتر ترس باعث اين رسيدهاند، نيز تكنولوژي

است». شده آنها
توسط گزارششده نقلقولهاي به بنا
ديگر عاليرتبة فرمانده يك شرق، روزنامة
واژة «ان. انتخاب داليل پاسداران سپاه

ميدهد: توضيح چنين را جي.ُا»
پاسداشت  ستاد كه  آنجا «از  
يك اسالم جهاني نهضت شهداي
پس اگر بخواهد عملياتي ان.جي.ُا است
تكليف از نظاميها دهد به كسب صورت
عمليات مانند آنها عمليات و ندارد نياز
به كه ربطي است استشهادي فلسطينيان
رژيم ترتيب بدين ندارد». ايران دولت
و پشتيباني كه بود خواهد قادر ايران
نمايد تكذيب را تروريسم پرورشدادن
موجه آنچنان تكذيبهايش كه چه اگر

بود. نخواهد
بهنام پاسداران  سپاه  عاليرتبة  مقام  يك
اين انتهايي سخنراني در عباسي، حسن
استشهادي: «عمليات عنوان تحت كنفرانس
از ايران پشتيباني نمود كه تالش سالح» آخرين
گزارش به بنا كند. منطقي توجيه را تروريسم
كفر، جهان در «اگر كه داد توضيح وي شرق
هراس اين آيد، به وجود هراسي مسلمانان توسط

خشونتطلبي». يا تروريسم نه و است مقدس
دانشگاه در عباسي آقاي آن از پيش ماه
و آمريكا ضعف «۲۹نقطه گفت: تهران فني
قرار شناسايي مورد  آنها به حمله  براي غرب
آمريكا اتمي كالهك ۶هزار و است گرفته
اين در كه است موردنظر  ما  طراحيهاي در
شناسايي با اينكه ضمن شود، منفجر كشور
چريكي سازمانهاي به  را  آنها  نقطهضعفها،

ميكنيم». طريق اقدام از آن و داده اطالع
صرفًا به شبيه بيشتر اظهارات اگراين

عمل) از (بدور فناتيك ياوهگوئيهاي
بين ارتباط كه كافيست ميآيند، بهنظر
را تنها پاسداران سپاه و حكومت ايران
سازمانكار، ايران رژيم بياوريد. بهياد
اين براي عضوگيري و پول لجستيك،

مينمايد. تأمين را ان.جي.ُا
در طوالني  تاريخ يك اعمال قبيل اين
انتحاري» بمبگذاران «كنفرانس دارند. ايران
رفتارهاي از فزاينده روند يك منعكسكنندة

ميباشد. ايران فعلي رژيم آتشافروزانة
بينالمللي سازمان اخير گزارش يك
يك ايران، اتمي  برنامة مورد در اتمي  انرژي
دسترسي از ممانعت و فريبكاريها از روزشماري
ميباشد. كليدي اماكن سري يك به بازرسان
ميدهند ايران نشان جديد عكسهاي ماهواره يي
در تأسيسات برخي  تخريب حال در  شتاب با
مكان يك بودن به  مظنون كه  تهران شمال
آي.اي.يي.اي اين كه از قبل هستند، اتمي

هست. داشته باشد، آنها براي بازرسي شانسي
در روزافزون مقاومت با مواجه كه ماليان
تسليحات زمينة در و عراق در طرحهايشان مقابل
تهديدكردنهاي به متوسل حاال هستند، اتمي
تحتالحماية تروريسم از استفاده و عريان
تالش و دشمنانشان ارعاب بهمنظور دولتي

شده اند. استمالت، آنها به مجبورساختن براي
توسط حمايت قوي پيام  يك كه بايد
كه شجاعي ايرانيان به اروپا اتحادية و آمريكا
و بوده، حاكم رژيم ازميانبرداشتن به مصمم
خالي ايران يك  ايجاد  براي ما  اميد  بهترين
جمعي، كشتار سالحهاي و ترور، شكنجه، از
آنصورت خواهد شود. تنها در هستند، ارسال
«دههزار دواطلبين شد خواهيم ما مطمئن كه بود
هيچ باشند ـ  تعداد اين امر واقع در اگر ترور» ـ
تعليماتيشان برنامة به اتمامرساندن براي شانسي

داشت. نخواهند
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فصل ششم

رژيم ننگين كارزار
بينالمللي ارگانهاي با ارتباط در





مقاومت و غربي، دولتهاي با ننگيني  معاملة و هر زدوبند در برابر كه از آنجا
آنجا و از ميشود عرصه اين رژيم در پيشروي مانع برافراشته و قد انقالبي آلترناتيو
مقاومت ملي شوراي و مجاهدين رژيم، پيشروي مانع تنها بينالمللي صحنة در كه
از عراق، مجاهدين استرداد اخراج و خط پيشبرد همزمان با اطالعات وزارت هستند،
عواملش كار دستور در از خانوادهها براي بهرهبرداري نيز را ديگري رذيالنة توطئة
در مقاومت سياسي محدودكردن فعاليتهاي جهت آنها استفاده از همانا كه داده قرار
مورد در رژيم، خارجة وزارت مسئوالن ادارة سياسي از يكي است. خارج از كشور
«هدف مي گويد: كشور در خارج مقاومت عليه اقدامهاي گسترده اين از آنها هدف
ملي مقاومت) در ليست شوراي (يعني منافقين پوششي اسامي است كه نظر ما اين و

گيرد». قرار اروپا اتحادية تروريستي
ارگانهاي در رابطه با خود فعاليتهاي اطالعات، وزارت نجات انجمن سال۸۳، در
اطالعات، وزارت و توطئههاي جديد اقدامها است. ازجمله گسترش داده را بينالمللي
درخواست و بينالمللي  به ارگانهاي مجاهدين خانوادههاي  زبان از نامه  نوشتن
پروندههاي ايجاد همچنين ميباشد. به ايران اشرف شهر از آنها فرزندان بازگرداندن
رذيالنة اقدامهاي از بخشي ايران، مقاومت عليه شكايتنامه و دورغين حقوقي
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آنرا بردن پيش قصد خانوادهها قراردادن تحتفشار با كه است وزارت اطالعات
زير زمينه به قرار اين اطالعات در وزارت توسط شده منتشر خبرهاي از بخشي دارد.

است:
از  گروهي  :۸۳/۶/۴ ايرانديدبان به موسوم  اطالعات  وزارت سايت ـ   
خطاب بهسازمان طومارهايي تهية با اصفهان، شاخة نجات» «انجمن خانواده هاي عضو
تهران، در آمريكا منافع حافظ دفتر و انگليس سفارت جهاني، صليبسرخ دفتر ملل،
و فرزندانشان بازگشت  مجاهدين، به سران بينالمللي  مجامع فشار اعمال  خواستار

شدند… آنها سران محاکمة خواستار هم چنين
توسط  تجمع برگزاري  :۸۳/۶/۱۹ نجات بهنام اطالعات وزارت سايت  ـ   
نمايندة اشتوكر به نامه دادن و تهران در صليبسرخ دفتر مقابل در نجات انجمن
اشرف مجاهدين در رسيدگي بهوضعيت و درخواست تهران در صليبسرخ جهاني

ايران… به آنها برگرداندن براي
عنان  به كوفي نامه  نوشتن  :۸۳/۸/۹ نجات بهنام اطالعات سايت وزارت ـ   
برگرداندن فرزندانشان بلوچستان جهت سيستان تعدادي ازخانواده هاي استان توسط

اشرف… از
درمقابل  نجات انجمن ۸۳/۹/۵: تجمع نجات بهنام اطالعات  ـ سايت وزارت
اخراج درخواست و ايران در كشور اين بهسفير نامه نوشتن و تهران در عراق سفارت

به ايران… آنها بازگرداندن مجاهدين و
عليه وزارت اطالعات با همنوا رژيم، سياسي ارگانهاي كلية نيز، زمينه  اين در

تاريخ ۱۱شهريور۸۳  رژيم در ازجمله خبرگزاري مهر مشغول توطئه هستند. مجاهدين
قوهقضاييه بين الملل  معاونت مشاور زنگنه  «صباح است: كرده مخابره  را  زير خبر
جنايات عليه دادخواست تنظيم حال نهادهاي ديگر در همکاري با قوهقضاييه : گفت
عراق براي رسيدگي ويژة به «دادگاه را آن است و اسالمي جمهوري عليه منافقين
دنبال دادگاه اين در کارها حاضر در حال خواهيم کرد. ارائه بشريت» عليه بهجنايات

دادخواست باشد». اين جوابگوي ميتواند ميشود و
رژيم ارگانهاي كليه هماهنگي مورد در نيز رژيم دادگستري كل مديران از يكي



۹۵ بين المللي ارگانهاي با ارتباط در رژيم ننگين كارزار

در عراق در منافقين كه شرايطي چنين «در ميگويد: مجاهدين، به زدن ضربه براي
جدي نقش كند و اطالعات كمك وزارت به بايد ايران قوهقضاييه گرفتند، قرار انزوا
راست تا چندسالي كمر كه نتوانند بزنيم درستي بهشان بتوانيم ضربة بكند تا بازي
حقوقي براي پروندة بازگشايي با اآلن اين است كه با منافقين، خط رابطه در كنند…

بكشانيم». دنيا به چالش بينالمللي را در مجامع آنها منافقين
مجاهدين به حمله و  بمباران توطئة از آخوندي اطالعات وزارت وقتي  البته
متالشيكردن براي شكست، و رسوايي حضيض از مي شود، «بور» و نميبندد طرفي
پنهان نجات»اش، رنگكردة «انجمن مزدوران خودش، پشت «نجات» و مجاهدين
مسئوليت بريمر  پل آقاي «جناب دامان به دست آخوندي دجالگري با و  ميشود
اطالعات وزارت رسوايي البته ميشود. مجاهدين استرداد براي عراق» نظامي
قبيل نامهپراكنيها پشيزي اين كه كسي براي هست نجاتش آنقدر انجمن آخوندي و

قائل نميشود. ارزش
آن ماهيت بهخوبي روشنگر برمر پل به سركوبگر ارگان نامة اين از قسمتهايي

است:

بخش  هستي ناظم  «بنام
بريمر آقاي پل جناب
عراق نظامي مسئوليت

قابل  گروه با گذشته، ساليان خلق طي هستيد مجاهدين مستحضر چنانچه احترامًا
بودهاند. مستقر عراق در خود ايراني اعضاء از توجهي

خود  وظيفة است، تشكل يافته افراد اين رهايي كه اساسًا بهمنظور نجات انجمن
نمايد: جلب ذيل را به نكات شما توجه ميداند

مي باشند كه  مجاهدين سابق اعضاي و هواداران از انجمن اين اصلي ۱ ـ اعضاي
هيچ دارند اعتقاد  و هستند مطلع سازمان اين ضدارزشي و انحرافي سير از  بهخوبي
عواقب جدايي از وحشت بيگمان و بگيرد ناديده را فاحش تخلفات نيرويي نميتواند
چه ـ و مرگهاي مرموز حتي و شكنجه زندان، ـ مجاهدين از نقطهنظر انتقام گيري چه
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ميباشد. اجباري انگيزة اقامت تنها كشور ايران، در امنيت جنبة از
جلوگيري موانع اين بروز از بينالمللي مقامات توجه جلب با داريم تالش ما لذا

نماييم.
ميدهند.  تشكيل عراق در مستقر اعضاء اين خانوادههاي را انجمن اعظم قسمت ۲ـ 
بهخوبي داشتهاند، عراق از با اعضاي بازگشته نزديكي كه ارتباطهاي طي خانوادهها اين
است دليلي تنها اين نمينمايد، تهديد هيچ خطري را فرزندانشان ايران در كه دريافتهاند
مشكالت ساير و خطرات و هزينه و چندهزار كيلومتري سفر رنج واميدارد را آنها كه

بازگردانند. و به وطن دهند نجات را بخرند تا فرزندانشان بهجان را
خود را  انعطاف و بخشش اين افراد رابطه با مكررًا در بلند پايه ايراني مقامات ـ  ۳

نموده اند. اعالم
مسائل به توجه حيث از موجهي داليل با مؤتلفه نيروهاي بريمر بيترديد پل جناب
همپيمانان آيا اينصورت در عراق وارد شدهاند، به بينالملل صحنه در حقوقبشر و
عراق نيز سركوبي مردم در وي براي خوشخدمتي به كه را دولت ديكتاتوري صدام

...... نمود؟! قلمداد مشروع ميتوان را داشتهاند فعال حضور
عراق به خانوادهها از اين ديگري تعداد گذشته طي هفتة است ذكر قابل همچنين
متأسفانه اما نمايند، مالقات هستند شما اختيار تحت مستقيمًا كه با فرزندانشان تا آمدند
را نيز خود شما مذاكره با و ديدار درخواست حتي و پاسخ مناسبي دريافت ننمودند

يافتند! منفي
مينمايد: درخواست شما توجه از تشكر ضمن انجمن اين …

احتمال دگرگوني هرگونه صورت در كه عراق بحراني شرايط به توجه با ـ الف
ميگردد. بالتكليف بيشتر افراد اين شدن قرباني

نگراني و پريشاني همچنين بهعراق خانواده ها هزينة و مخاطره پر سفر ـ ب
شود. بخشيده پايان آنها زايدالوصف

بازگردانيد». و خانوادههايشان به آغوش وطن را افراد اين سريعتر هرچه



ارگانهاي به نامهنگاري اطالعات: وزارت توطئههاي و ترفند از نمونهيي كليشه شمارة۱۴:
مجاهدين عليه دورغين شكايتهاي جهت بينالمللي

«نام» در عبارت   Name كلمة كليشه انگليسي متن در عجله كاري، و شتاب فرط (از
است!) قلم افتاده خدا» از «بهنام



بينالمللي ارگانهاي به اطالعات وزارت نامة عامل ترجمة

خدا بهنام

آقاي نلسون عزيز اروپا، پارلمان و حقوقبشر رييس محترم كميتة

از خانوادة اكبر محرم خباره، و خودم. من كشورم از جانب فراوان و سالمو درود احترامهاي با
۱۹۸۶/۱۰/۲۳ دستگير  در تاريخ توسط عراقيها من پسر كنم كه جلب را توجه شما خباره، مايلم
۰۱۲۵۶۱ كه كپي آن  شماره با جهاني سرخ رسمي صليب براساس گواهي است. شده زنداني و
تالشهاي جمهوري و بهرغم است همچنان زنداني او كه است ۱۶سال اآلن موجود است، نيز

است. نشده آزاد هنوز ايران اسالمي
به مادرش شده و پسرش شكسته دستدادن از پدرش كه من خانوادة به اينكه با توجه بنابراين
را الزم اقدامهاي و كنيد لطف شما ميخواهم است از شده داغون زندگيش پسرش نبودن دليل
نجات را او انتظار در و خانوادة دهيد پسرم انجام و بهخصوص جنگي اسراي تمامي آزادي براي

بياوريد. را از غم بيرون آنها و بدهيد
خيلي برايش و ميدهد پاداش را  شما انساندوستانة حركت اين  خداوند كه ميدانيد شما

است. ارزشمند
از باقيمانده زندانيان آزادي تمامي براي كميته رؤساي در اقدامهاي محصول و ثمره به اميد با

جنگ.

خباره محرم
۲۰۰۳/۲/۸ تاريخ:
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مجعول نامهنگاريهاي





مجاهدين، تأثيرگذاري برروي اعضاي جهت اطالعات وزارت شيوههاي از يكي
هم در مواردي به ايران است. بهبازگشت آنها تشويق به اسم خانواده و نامهنگاري 
بهخيانت را آنها  و نوشته  نامه مجاهدين  براي خودفروخته،  خائنان  و  بريده افراد
اصلي عوامل از يكي فرقاني حسين مزدور كردهاند. تشويق رژيم نزد بازگشت و
توصيه خانوادهها به آنها با صحبت در كشور، شمالي وزارت اطالعات در استانهاي
صحبت او با خاطره قالب در ببر، گوشهيي به را او ديدي، را او «وقتي كه ميكند
آنموقع ميشود ببر، برايش خانوادگي عكس آلبوم يك و ببر نامه برايش ۱۰تا كن و

بياوريم». را او برويم كرد كه حاال صحبتي يك
اسم به كه مجاهدين اعضاي براي اطالعات وزارت نامه هاي از نمونه هايي
را ارسال شده بريدگي، خط و ترويج رژيم به نزد بازگشت جهت اقوام خانواده و

نماييد: مالحظه

مجاهدين: كادرهاي يكي از بهعنوان برادر مجعول نامة
اشك  و شبشان روز و ميبرند بهسر تدريجي مرگ در پدر پيرت و «… مادر
چشم و است، برگرد يوسف. زمينه مساعد مثل يعقوب و خوندل خوردن… و است

كن». را روشن دلشان



رژيم نجات انجمن ۱۰۲

عزيزي به وي: كمندعلي بهنام بريدهخائنان از نامة برادر يكي
داماد برادرت شويد. آزاد زندان ويران شده آن از زودتر هرچه اميدوارم …»
سياه آمريكا زندان آن شما تو در يك شب باشد… و من دامادي پدر ميخواهد شده

برگرد». خودمان بهنزد و كن رها را

نامةمجعول به اسم خواهريكيازكادرهايمجاهدين خطاب به برادرش:
پدر زودتر بهخاطر ميخواهيم هرچه كه از توست دوري نگراني ما تنها …»
نميدهند و مشكلي و مطمئن باش اينجا هيچ گيري بهتو برگردي ما مادر و همة و
نده گوش اطرافيانت حرفهاي به هست… خودت ارادة فقط و نميآيد پيش برايت
اآلن ببينند. كه پدر و مادر شما را دولت پول داده و كمك كردند كن… جرأت و

نگذار». بهراه چشم را ما و بيا شو بلند است، موقعيت بهترين
رژيم، بهنزد فرار درصورت او تماس براي هم تلفن شماره يك نامه اين بههمراه

شده است. برايش فرستاده

مجاهد: كادر مادر بهيك بهاسم نامه
ديدار  ميخواهي اگر شدهايم. سير دينا از و است گريه روزمان و «… شب  
كندي و دل چطور دوست داشتي خيلي سپيد را بامداد و كه نيا. تو بيفتد، به قيامت

بيا». هستيم. بهراهت چشم رفتي؟
كالم ميگويم يك در خواهرم …» شده: نوشته وي برادر بهاسم نامه ادامة در
همواره آوري. بهدست را دست رفته از آرامش بكش تا كنار سياست از سريعتر هرچه

روحت باش». و مواظب جسم

مجاهد: كادر دوست بهيك برادر و بهاسم نامه ۳
و  كن انتخاب را ايران حتمًا بهتو دادند را كردن انتخاب حق اگر …» نامة اول:

كاري ندارند… برگردد». به تو نترس

ميگويد  مقدمه بدون  شده، نوشته دوستش بهاسم كه  نامه يي در دوم:  نامة 



۱۰۳ مجعول نامهنگاريهاي

اعالم بارها دولت و شده اي راه اين وارد آگاهي بدون و نداشتي نيت بدي كه «تو
نداريم. كار شده سوءاستفاده و از غفلتشان نكردهاند كاري كه آنها با كه كرده
راه اول و نشده دير هنوز برگردند… خانواده بهآغوش جوانهايمان ميخواهيم
هم سركار با و بيايي كه هستيم تو منتظر داريم دوست را تو كه كساني هستيم. همه

و…» برويم

بودي  فرستاده كه «عكسهايي شده: نوشته نامه يي در پسرعمهاش نامة سوم: بهنام
معلوم بودي زيادي كرده تغييرات كردم مقايسه قبلي عكسهاي رسيد. با بهدستمان
حيرتآوري بهطور و مي رنجانند!! عجيبي شما را بهطور و هستي اسارت در كه است
است اين همهمان سؤال تنگ شده و دلمان ما به آنرو ميكنند. اينرو از را شما مغز
پاسخ سؤال به اين نامهام جواب در كه است اين درخواستم و نمي آيي  چرا كه

دهي».
بازگشت، «شرايط تيتر با مقالهيي و همشهري روزنامة از قسمتي نامه، اين بهضميمة

است. شده ارسال منافقين» معمولي اعضاي عفو و محاكمه

برادرش: زبان مجاهد از خواهران از يكي خطاب به مجعول نامة
تصميم سريعتر فراهم كردهاند، شرايط حكومت برايتان مسئوالن كه حاال …»
را شرايط مرز اونور بچههاي  براي كه هست  نجات بهنام انجمني  اين جا بگير…
را خودت حداقل نداري به ايران آمدن براي مثبت  جواب اگر مي كند… فراهم

شود». حفظ جانت كه برسان خارجي بهيككشور

پدرش: زبان از مجاهدين كادر بهيك نامه
است. شده ارسال و پدرش سابق نامزد و خواهران، خواهرزاده طرف از ۷نامه
از شكنجه پدرش صحبت نامة در شده اند… وي بازگشت همة نامهها خواستار در
آقاي عزيزمان است: رييس جمهور آمده نامه از در قسمتي و كرده مجاهدين در شدن
رابطه اين در و آقايان گروه نجات كرده را فراهم بازگشت براي شما شرايط خاتمي

برگرديد. سريعتر پس ميكنند. تالش آن جا از ما دادن فرزندان نجات براي



رژيم نجات انجمن ۱۰۴

بهكشور شرايط بازگشت عفو و مورد در از روزنامة همشهري قسمتي همچنين
است. شده نامه ضميمه نيز

است: به رژيم بريدگان تسليمشده كه از فردي اسم خواهر به نامه
۱۵سال از از بعد را سالمتي تو وقتي خبر كه: داده است نامه از قول خواهرش

تو هستيم… روي ديدن منتظر و شديم خوشحال خيلي شنيديم اطالعات آمل
يا ليسانس و رفته دانشگاه كه رديف كرده برادرزادهها را و خواهرزادهها اسامي
خوبي خيلي زندگي و دارند ۲ ـ ۳بچه هركدام و كرده ازدواج گرفته، ليسانس فوق
داده را بردهاند بهگور وي را ديدار آرزوي و اينكه مادرش و پدر فوت خبر دارند.

شود. مستجاب دعايمان برگرديم و كربال پر از دست ما با اميدوارم گفته و



تمام ببينم. را تو يكبار حتي تا منتظرم كه من ۱۸ساله شمارة۱۵: … كليشه متن
زندگي هم با و برمي گردي پيشم روزي يك باالخره فكر ميكردم مدت اين
ميدونم داري. من از مهمتر چيزهاي تو خيلي كردم. اشتباه اينكه مثل اما ميكنيم

داري… كه
ميزني حرف بد تنها يادگارت اينقدر كه با برايت مهمه اينقدر كارت … اگر
بده. بهكارت ادامه منو فراموش كني. راحتي بگذري، بهتره ازش بهاين حاضري و

ندارم. حرفي ديگر من

۱۳۸۲/۹/۸ نيمهشب خداحافظ    

به مادرش نوشته شده خطاب از مجاهدين فرزند يكي زبان از يك نامه كه بخشي از
عطاريان است. ايرج به نام مزدوري آن، واقعي نويسندة است، اما



كه  برسانند شما بگوش من صداي مسئولين اميدوارم  شمارة۱۶:  كليشه متن
و مهري و مهين و شهين خواهرانت ضمن در نميافتد بقيامت ديدارمان
از چشم انتظاري را ما چه زودتر هر شما ميباشند انتظار نورچشمان همه چشم

ميباشيد. آزاد دولت ۷ از شما ندارد و كار بشما هيچكس دهيد و نجات



خيانت، بازگشت و ترويج براي  آخوندي اطالعات اعزامي مأمور  صريح پيام
است: شده ارسال بهعراق اعزامي مأموران توسط

تو) به (به سالم جان شمارة۱۷: … كليشه  متن

كن. فرار جهنم اون از ندارند. هيچكاري اينجا و نداشتم مشكلي هيچ آمدم من
است. چشم به راهت خواهرت

حيدري  ـ  داوود قربانت  



اطالعات وزارت ديگر عامل ناشيانهيي، بهصورت ميركاني مزدور نامه دراين
توسط وزارت مجاهدين عليه مأموريت براي است مدتي كه را ترمادويان بهنام ادوارد

است!! لو ميدهد. شده داده فراري اطالعات به آلمان

اين كه بداني به خاطر هستم. ابوالفضل ميركاني سالم ـ … شمارة۱۸: كليشه متن
اينها همه ميكند. اعدام را ماها ايران كه باش نداشته اين از ترسي و هستم زنده من

اين را هم  و در مركز۱۲ با هم بوديم… كه نشاني بهاين جان قاسم است. خيال باطل
زودتر. خداحافظ هرچه ديدار بهاميد هستيم. هم با هم ترموديان ادوارد كه با بدان

ديگر دوستانت يا و مادرت يا خواهرت كه چيزي هر و نشو منافقين كسي از پيرو
كن. اعتماد بهآنها و است واقعي ميگويند
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يونسي آخوند تمساح اشك





آنرا، اجير شدة مزدوران كلية اطالعات و وزارت وظيفة تنها بارها كه يونسي آخوند
دشمن بهعنوان اصليترين منافقين، بردن «ازبين كرده، معرفي حفظ نظام و امنيت حفظ
در وزارت منفور اطالعات و گمنام! سربازان كلية و خود جزء وظايف واجب را نظام»
تالش اخير طي ساليان جاني آخوند اين مي كند. مشخص اين وزارتخانه وظايف سرلوحة
ماسكهاي با اطالعات را وزارت شكنجهگران حرفهيي و آدمكشان چهرة است، كرده
مثل اما جابزند. دلسوز مردم! و اعتماد جنايتكار را مورد ارگان اين و  بپوشاند عوامفريبانه
مردمي، و اعتراضات سرنگوني خطر كه خونريز، آنجا و چپاولگر اين نظام بازيگران همة
براي واليت از شعار «پيروي با و وي ميبازد اين دغلكاريها رنگ تمام ميشود، جدي
تظاهرات وقتي آنچنانكه نميشناسد. جنايت انجام در حدومرزي هيچ حاكميت» حفظ

نظام  اركان كشور، داخل در مجاهدين هواداران فعاليتهاي سال۷۸ و ۱۸تير در دانشجويي
جهت جنايتكار خامنهاي و خاتمي به اقتدا در ميآورد، بهلرزه را وليفقيه نظام پوسيدة
چاقوكشان و قمهبهدستان همة و خود چهرة از ماسك تظاهركنندگان، كشتار و سركوب

مي كند. را برمال و ماهيت واقعيش اطالعات برداشته وزارت
مفتضح و عراق، رسوا نظام بهويژه در اين كه بهدليل تروريسم افسارگسيختة آن گاه اما
برابر در اطالعات پراقتدارش! وزارت و خود همة ترفندهاي سال۸۲، وقتي در ميشود، و
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بهياد جنايتكار، بهخاتمي با اقتدا هم باز در هم شكسته مي شود، مجاهدين پرشكوه پايداري
مردم رد مورد خشن همواره و افراطي و «روشهاي تند اينكه و مي افتد سياسي گفتمانهاي

است». گرم جنگ از مؤثرتر رواني كه «جنگ ميكند و كشف است» بوده
و نشان  خط پوسيده نظام اين درون نيروهاي حتي و مخالفان همة كه براي  او
برقرار رابطه محارب گروههاي با بخواهد گروهي و «هرجريان و ميگفت كشيده
خارجي جريانات  با ندارند حق  قانوني جريانات  و ميكنيم  برخورد آن با  كند
يك شب، طي ۷۷موشك كشتارجمعي اسكاد را سال۸۰، در و كنند» برقرار ارتباط
جمهوري ميگفت، وقاحت كمال در و مي كند روانه مجاهدين بهقرارگاههاي
داشت»، برخواهد سر راه از را ازجمله منافقين موانع «تمام خود حفظ براي اسالمي

ميرسد كه  به جايي و افتاده مجاهدين و خانوادة اعضا در سال۸۱ به فكر به ناگهان
بردند  را خانوادههايشان كه ميگويد: «كساني عراق در مستقر بهمجاهدين سال۸۲ در
خالص عراق مشكالت از الاقل كه ايران به برگردند خانوادههايشان آنجا، الاقل
خانوادههاي بفرستند، را خانوادهشان و نكنند ظلم بهخانوادههايشان حداقل شوند،

ميكند  حال اعتراف همان در ببرند؟» و و نگراني بهسر آتش در زير بيگناه شون چرا
اطالعات  وزارت  ديگر  تالشهاي از  نيز به ضدمنافقين منافقين عناصر «تبديل كه

است».
با برخورد نحوة مورد  در اخير چندسال طي يونسي آخوند اظهارات  از بخشي
نشان و مي كند  برمال مجاهدين از  را دژخيم اين وحشت  و ترس بهخوبي مجاهدين
جداكردن اينچنين براي كه است سرنگوني درد بهخاطر هرچيز، بيش از كه ميدهد
به يكباره و ميزند دست رذيالنه و ضدانساني مجاهدين بهتالشهاي يك هوادار حتي
مجاهدين فرزندان كابوس در روز و شب كه آنچنان گل ميكند يونسي انساني! عواطف

است!!  قباي خود آنها بهزير و بردن
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:۷۸/ ۴/۱۸ لوپوئن زبان فرانسوي هفتهنامة
يونسي علي اطالعات ايران وزير ويژة فرستادة  «يك

عليه مجاهدين آكسيون سري يك بوده كه هدفش اين و داشته اروپا ديدار از يك
عليه آكسيونهايي كند. سازماندهي را رژيم اپوزيسيون نيروي اصليترين خلق،

است». گرفته شده نظر در عراق در جنبش پايگاههاي اين

:۷۸/۱۱/۲ روزنامة حكومتي انتخاب
منافقين سازمان برانداز جريان متشكل ترين … «يونسي:

بكنند، محل كارش ترور در را الجوردي آقاي يا شيرازي… صياد اينكه است…
اصًال مردم عراق دست از عراق در منافقين همين درحاليكه هنر نيست… اينكه
كه هستيم مطئمن ما ميزنند… را  آنها عراق مردم بخورند،  تكان ندارند. امنيت

شد». خواهند نابود عراق ملت توسط منافقين سرانجام

:۷۹/۶/۲ رژيم تلويزيون

به دستمردمعراق ازمنافقينانتقام خواهيمگرفت». ما «وزير اطالعات…اعالمكرد،

:۷۹/۷/۳ كيهان و آفرينش حكومتي روزنامههاي
اعزام با كه ماست ملي دشمن خبيثترين منافقين «سازمان

كشور از خارج و در داخل امنيت نبود تلقين  در سعي تروريست
توسعه پيدا نكنيم اگر باشيد مطمئن گفت: اطالعات وزير دارند…

است». حتمي كنوني مرگ ما جهان در

:۷۹/۸/۱۲ رژيم رسمي خبرگزاري
نظامي ارزش فاقد به   شرارتهاي  اشاره با  اطالعات «وزير 

دست در منافقين انهدام وسيعي براي اطالعات برنامههاي وزارت گفت: منافقين…
دارد». اقدام

:۷۹/۸/۱۴ رژيم رسمي خبرگزاري
كرد تصريح بروجرد شهرستان مسئوالن جمع در اطالعات وزير معاون «سلطاني
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وزارت اطالعات مهم وظايف دشمنان ازجمله خنثيسازي توطئة و منافقان «مقابله با
و است»  داده قرار خود كار سرلوحة  را التقاط  با مقابله  اطالعات وزارت و است

ميداند». امنيت» برقراري الزمة «تشنجزدايي را بههمين خاطر هم خاتمي

:۷۹/۱۰/۱۹ رژيم رسمي خبرگزاري
تروريستي افراد منافقين، ملي: و امنيت وحدت همايش حاشية در «وزيراطالعات،
اين با را خود ارتباط بايد دنيا خاطر، به همين و ندارد وجود آنها از منفورتر كه هستند

كند». معرفي بهعنوان تروريست آنها را و قطع جاني گروه

:۷۹/۱۰/۲۴ رژيم رسمي خبرگزاري
رابطه گروههاي محارب با بخواهد گروهي و هر جريان اطالعات گفت، «وزير
جريانات خارجي با ندارند حق قانوني جريانات و ميكنيم برخورد آن با برقرار كند
گروههاي مخالف با گروهي يا فرد و كه اگر اين چنين نيست كنند… ارتباط برقرار

بماند». پنهان ما از كنند برقرار ارتباط نظام

:۸۰/۲/۷ خبر شبكه رژيم ـ تلويزيون
با و شناسايي خاك عراق در منافقين پايگاههاي عملياتي، و اطالعاتي اقدامات با «يونسي:
هماهنگينيروهايمسلحتعدادي موشك زمينبه زمينبه اين پايگاههاشليكشد…ويتأكيد
خواهد رسيد كه روزي هستند و ناراحت خودشان خاك در حضور منافقين از كرد مردم عراق

ميكنند». اخراج عراق خاك از و را نابود عناصر اين باقيماندة دست خودشان با عراق ملت

:۸۰/۲/۸ نوروز حكومتي روزنامة
منافقين… به پايگاههاي ايران موشكي حملة جزييات اطالعات از وزير «گزارش
كشورهاي با ارتباط برقراري  براي ايران اسالمي جمهوري  گفت:  اطالعات وزير
راه سر را از منافقين موانع ازجمله تمام آرامش صلح و برقراري نيز خود و همساية
بيان با ايسنا با درگفتگو يونسي، علي والمسلمين داشت... حجتاالسالم برخواهد
براي حقيقت در عراق در منافقين موشك به مقر چند فروند شليك مطلبگفت: اين

گرفته است. انجام شريف مردم انتظارهاي و توقعها تحقق اراده،
ظرف كه فقط دارد را نظامي قدرت اين ايران اسالمي جمهوري كرد: تصريح وي
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چنددقيقه،دهها موشك بهنقاطازپيشتعيينشدهخودشليككندالبته ايران اينقدرتنظامي
ميپسندد!! امنيت منطقه و صلح جهت و در اسالمي كشورهاي دفاع از براي فقط را

مردم عراق بهدست هم منافقين باالخره كه گفتهام هم قبًال كرد: تصريح يونسي
ايران حملة موشكي در بهمنافقين وارده خسارت مورد در وي خواهند شد… نابود
است شده منهدم است،  گرفته قرار هدف مورد كه پايگاههايي همه  داشت اظهار
و بروند  ديگر  بهجاي و كرده ترك را محل شدهاند مجبور منافقين كه به طوري 
كه منافقين جنگي بهماشين وارده خسارت ميزان از دارد وجود كاملي گزارشهاي

است». بوده گسترده و زياد بسيار

:۸۰/۴/۶ رژيم رسمي خبرگزاري
مهمترين كرد: منافقين تأكيد قوه قضاييه همايش در روز چهارشنبه اطالعات «وزير
گروهضدانقالب هستندكه ضمنحمايت خارجي بهچيزي جزنابودي جمهورياسالمي

ايرانفكرنميكنند».

:۸۲/۱/۶ رژيم تلويزيون
از كنم استفاده  فرصت اين از من  … اطالعات:  وزير يونسي با «مصاحبه
شوند جدا تروريستي سازمانهاي  اين از بكنم، دعوت اينها گولخوردة  هواداران
شوند پشيمون اينها اگر خودشان برگردند… به ميهن و برگردند كشورشان بهدامن
داد. خواهد امان رو اونها داد و قرار خواهد مورد توجه جمهوري اسالمي برگردند،
به دامن ميهنشون، دامن كشور، برگردند به بشوند و تروريست جدا رهبران شرور و از
خانوادههايشان الاقل آنجا، بردند خانوادههايشان كه كساني خوبيست، فرصت االن
خانواده هايشان به حداقل شوند، خالص عراق از مشكالت الاقل كه به ايران برگردند
و آتش زير در چرا بيگناهشون خانوادههاي كه بفرستند خانوادهيشان و نكنند ظلم

بكنند». استفاده موقعيت كه از دعوت ميكنم اين فرصت از ببرند، بهسر نگراني

:۸۲/۳/۱ رژيم تلويزيون
اسالمي  جمهوري از مطالبات جدي يكي منافقين سران تسليم … گفت: «يونسي 

آمريكاست».  از ايران
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:۸۳/۵/۳ فارس حكومتي خبرگزاري
به اين گلستان استان اطالعات جديد مدير كل معرفي بهمنظور كه اطالعات «وزير
اطالعات وزير كرد. استان شركت شوراي اداري اين در جمع است، كرده سفر استان
تبليغاتي، رواني و گفت: «در جنگ و دانست از جنگ گرم را مؤثرتر رواني جنگ
بسياري صرف مبالغ ساالنه خاطر بههمين و ميشود تسخير دلها گلوله، شليك قبل از

ميگردد». تبليغاتي جنگهاي

 :۸۳/۶/۱۰ خبرگزاري  حكومتي  فارس
بايد كه بود رسيده بهايننتيجه كه  است مدتها  اطالعات وزارت  اما  «يونسي: 
كه داشتهايم سعي و كرديم تالش زمينه اين در ما و به مخالف تبديل كرد را معاند
ضدانقالب جريانات تبديل وي شويم. بهغيرخودي خودي جريانات تمايل از مانع
از نيز  را ضد منافقين به  منافقين عناصر تبديل و بي خطر يا  كمخطر  به جريانات

اطالعات خواند…» وزارت ديگر تالشهاي

فارس۸۳/۶/۱۰: حكومتي خبرگزاري
و پيش را استراتژي خود ايران اسالمي جمهوري مسئولين گفت: اطالعات «وزير
در عراق را بيشترين منفعت و به لطف خدا ايران كردند آمريكا تدوين از حملة پس
بههيچ آمريكا درمقابل، و و نه منافقين را داريم صدام نه ديگر كه چرا است داشته
تروريستها النة نبايد عراق گفت: اطالعات وزير است… نرسيده خود اهداف از يك
دوباره صدام و ريشه هاي بعث رژيم نبايد بازماندة و شود غير منافقين و منافقين از اعم
سازمان منافقين در شديد خبري اشاره به سانسور با گردد… وي نمايان گيرد و جان
ميخواهيم عراق دولت صليبسرخ و از ما و نشنيدهاند ما را دعوت پيام آنها گفت:

كنند». ديگر هدايت كشوري يا به ايران فرار هستند، راه بهدنبال را كه افرادي تا

:۸۳/۷/۱۳ رژيم تلويزيون
برانگيزه، كتاب تفرقه اون نوشته شده كه يه كتابي چنان چه اگر …» يونسي: آخوند
و ميكنه كتاب رو شناسايي بشه، كتاب منتشر حتي پيش از اينكه اطالعات وزارت
يا يك مقالة توهينآميز انتشار بشه. منتشر يا بشه چاپ يا و اجازه نمي ده ميكنه كنترل
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دادن بده… قرار خطر معرض در ما را ملي امنيت حقيقتًا مي تونه يك كتاب تفرقهانگيز،
در ما ميكنه… ناامني ايجاد منطقه در يه سخنراني بي جا، يه پيام تند، يه تند، شعار يه
و شناسايي اينها رو ما هست. درستتر بگم مورد صدها من اگر مورد كه دهها سال
در كوچيك خيليخيلي سند يك انتشار بهخاطر ۱۸تير، فاجعة ميكنيم… ببينيد خنثي
سروصدا، غائله، اون اون داره. وجود تبعاتش و آثار هنوز كه اتفاق افتاد محرمانه حد
سري… بهكلي اسناد ببينيد نيمه محرمانه. حاال يك سند انتشار بهخاطر اغتشاش اون
كرد، جمع اطالعات رو و مدارك داليل بكنه، حرفهيي كار اطالعاتي يه سرويس اگر
مسلح، تروريستهاي ما  امروز … كرد، برخورد متهم با حرفه استدالل و و منطق با
تبديل رو اونها و دستگير ميكنيم سالم ما بكشند، بشوند يا كشته آمدند كسانيكه
وزارت از و جمهوري اسالمي از و جامعه مي گرده در كه آزادانه به كسي ميكنيم

اطالعات، دفاع ميكنه». 
:۸۳/۷/۱۴ ايسنا حكومتي خبرگزاري

اقدامات همچنين دربارة امنيت و مردم اطالعات، وزارت همايش در «يونسي
ديدگاههاي رفع از كشور، از خارج ايرانيان مشكل رفع حوزة در متبوعش وزارتخانة
نام اولين اقدام اين حوزه شده بهعنوان دشمنان ايجاد كه به واسطة تبليغات موهومي
شود برقرار خارج داخل و بين پيوند اول قدم در كه است ما اين گفت: تالش برد و
عوض نگاهشان برگردند، به داخل نميتوانند و چنانچه كنند نگاه بهداخل آنها و

شود».

:۸۳/۷/۱۴ مهر حكومتي خبرگزاري
وزارتخانه اين برنامههاي خصوص در اطالعات، وزير اطالعات وزارت همايش «در
ايرانيان داخل و بين  که مصنوعي ديوار گفت: کشور از ايرانيان خارج در خصوص 
ايرانيان ديوار است تا بردن اين از بين هدف ما برود و… از بين کشور است بايد از خارج
وزير اطالعات… نيست. و بهتر از ايران هيچ جا براي آنها امن تر که بدانند بازگردند و…
و حرکت گرايش و ميکنند ايران نگاه بهداخل که ايرانيان است اين ما هدف تأکيد کرد:

ايران باشد». به سوي آنها
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خانوادهها و فشار به مجاهدين تشكيالت ضربهزدن به براي آخوندي اطالعات
از ميكند. را استفاده بيشترين خود به  نزد بازگشتي بريدهمزدوران بهكارگيري از
سالمت عراق و در سازمان موقعيت نگراني نسبتبه ايجاد و دروغها انواع يكطرف با
بهخواستة تا  ميدهند قرار  تحت فشار عاطفي بهلحاظ  را خانوادهها  فرزندانشان، 
ديگر طرف از تن بدهند. سازمان، از فرزندشان براي جداكردن آخوندي اطالعات
ندادن تن درصورت و داده قرار خود لجنپراكنيهاي و تبليغات بمباران زير را آنان

ارعاب قرار ميگيرند. و تهديد مورد شانتاژ، آنها، خانوادهها به خواستههاي
گرفتهاند، قرار بريده مزدوران تأثير اراجيف اين تحت بهنوعي كه خانوادههايي
آنها، بهسرعت از رژيم سوءاستفادة نسبتبه اشراف و مجاهدين با تماس مالقات و در
از وزارت اطالعات بهنفرت آنها از پيش  و بيش  تغيير ميكند فضايشان شكسته و

ميشود. افزوده
در مجاهدين» عليه برگ خانواده از «استفاده ضدانساني يعني شيوة اين از بخشي

ميشود: دشمن برمال مزدوران زبان از رواني، جنگ سياسي و يك

اطالعات وزارت فرقاني ـ عامل مزدورحسين :۸۲/۱۲/۱۴
اشرف مي گويد: «… به شهر آمدن خانوادهها براي يكي از در توجيه اين مزدور
هستند، شما اقوام از و براي زيارت كربال ميروند كه خانوادههايي كه كنيد كاري
اينكه بدون دوستانه و خيلي اشرف و قرارگاه جلو درب بروند توجيه كنيد را اينها
ببينيم… را فالني آمديم اينجا ما بگويند باشند داشته طرفدار نظام يا ضد نظام موضع
ما آقا بگويي كني، تقيه و كني ظاهر حفظ هستي مجبور اشرف قرارگاه رفتي وقتي

ميشود. سالح خلع طرف مقابلت بگويي را وقتي اينها داريم، دوست را شما
عاطفة و سالم وعليك و داخل آراستهيي، ميروي ظاهر با يك ميرويد شما
ميكني، روبوسي آنها جمع جوري؟ با چه قرار ميدهي، تأثير تحت را آنها جمعي
اگر داريم. را دوست شما چقدر ما آقا كه ميكني! محبت و اظهار ارادت بهجمعشان
اول ببينم… تو را آمدم چيست، نجات انجمن نميدانم من نجات بگو انجمن گفت
اعتمادش را مقدار يك و كناري گوشه يك بكش را او و بكن پيدا بهش دسترسي
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يك و ببر برايش نامه ۱۰تا و خاطره قالب در كن صحبت باهاش بعدًا بكن و جلب
برويم حاال كه كرد صحبتي يك ميشود آنموقع ببر، برايش خانوادگي آلبوم عكس

بياوريم». را او

 :۸۳/۱۰/۲ رژيم رسمي خبرگزاري
گروهک اعضاي عفو دربارة دي ماه دوم  اطالعات وزير يونسي» «علي …»
بدنة منافقين و جنايتکار سران بين اسالمي ايران همواره جمهوري کرد: اعالم منافقين
و شوند جدا سران از منافقين بدنة که دارد و تالش است تفاوت قايل گروهک اين

دهند». گروهک نجات اين را از خود آنها

اطالعات وزارت عوامل از رضايي آرش مزدور :۸۳/۱۰/۹
خودمان فرستاده، كار اشرف قرارگاه به چندكاروان دوسال اين نجات در «انجمن
تالش همه كنيم. برقرار نظرمان بود مد كه رابطهيي و توانستيم داديم انجام بهخوبي را
بهما خيلي برگشته رفته و كه هرخانواده يي است… همين رابطه ايجاد نجات انجمن
با را خودتان عاطفي ارتباط بتوانيد كه است اين به شما حرفم من است. كرده اضافه
مواضع از و شوند محل كنده آن از بتوانند تا كنيد فراهم زمينه را و كنيد حفظ آنها
زندگي آنجا در و بروند خواستند ديگري جاي بههر حاال بردارند،  دست خود
مي خواهند در آنجا هركاري بشوند، پناهنده اروپا در بروند حتي خودشان را بكنند.
نجات انجمن ما كه بگويم را اين ميخواهم من نداريم… كاري بهآن ما بكنند،
ما نبودند خانوادهها اگر كه هم الحق بكنيم. نمي توانيم كاري هيچ خانوادهها بدون

برداريم». گامي و بكنيم نميتوانستيم كاري هيچ

:۸۳/۱۱/۴ ديدبان ايران به نام اطالعات وزارت سايت

ايرنا مجاهدين ـ فروپاشي در مهم خانوادهها نقش

که مطلب اين بيان با نجات… انجمن مرکزي شوراي عضو «يزدانپرست
از آنان  رهايي و نجات براي تالش هستند، ايران فرزندان  مجاهدين اعضاي همة
در اقصي خانوادههاي آنان بايد تمام که عنوان کرد مهم را اقدامي چنگال رجوي
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نجات انجمن : گفت بردارند. وي را محکمتري گامهاي راه  اين در کشور نقاط
چنان در ايران مجاهدين گروه دربند اعضاي خانوادههاي با گفتگوهاي مختلف با
در در آينده قطعًا فرزندانشان با آنان ارتباط برقراري که است کرده عمل تأثيرگذار
ساية عملکرد در اقدامها اين ترديد  بدون بود… خواهد  مؤثر گروه اين فروپاشي 

است». بوده آنان خانوادههاي خوب

:۸۳/۱۱/۴ ايران حكومتي روزنامة

منافقين اردوگاه در زندگي وضعيت با آشناسازي براي همايشي

و  بريده اعضاي انتقال و آزادي نجات به كار به  انجمن موسوم تشكيالت …»
خانوادة براي ويژه همايشي به ايران را دنبال ميكند، اروپا و عراق از منافقين تواب
يكي داشتند. حضور منافقين تواب همايش پنج عضو اين در كرد. برگزار افراد اين
بند از كه  دوستانم از تعدادي بهاتفاق من را نجات انجمن داشت: اظهار آنان  از
مي توان اقدامي چه اينكه هدف  با بوديم، نجات رسيده بهساحل رجوي گروهك
انجمن اين گفت: وي كرديم. داد، تأسيس هستند، انجام اسير هنوز كه آنهايي براي

اكثر  در اكنون  هم اما گرفت، مي دربر را تا۳۰ خانواده  ۲۰ فقط فعاليت آغاز در
است». فعال كشور استانهاي

 : ۸۳/۱۱/۷ ديدبان ايران بهنام اطالعات وزارت سايت

مشهد در نجات انجمن نشست

اعضاي مجاهدين،  خانواده هاي از ۶بهمن۸۳ بهدعوت تعدادي روز سهشنبه «صبح
مشهد حضور در هما هتل محل در در جلسهيي گروه، اين جداشدة اعضاي سهتن از
خانوادهها اين فرزندان مورد كه در اخباري بازگشت و چگونگي از گزارشي و يافته
تهيه داشتند اصرار بهآن حضار كه ديگري مهم نكتة نمودند… ارائه را داشتند
برده عراق به خانوادهها توسط مجاهدين بهاعضاي ارائه براي كه بود «امان نامه هايي»
سازمان توسط شده ايجاده ذهنيتهاي شكستن براي مناسب راهكار يك را آن و شود



۱۲۱ يونسي آخوند تمساح اشك

دانستند». ايران عليه مجاهدين

نجات: به نام اطالعات وزارت ـ سايت ۸۳/۱۱/۶

تبريز در نجات انجمن عضو خانوادههاي گردهمايي

خطرناكترين و بزرگترين برابر در جداشدگان ما همة امروز … صامتيپور: «آرش
ايستادهايم. مرز و بوم اين جوانان دشمن  اصليترين  مقابل در  و  ضدايراني عنصر
درواقع . گرامي نيازمنديم خانواده هاي شما حضور و هميشه بهكمك از بيش بنابراين
به محبت شديد نياز عراق در ما عزيزان هستيد… شما خوِد ما، انجمن اعضاي اصلي
كمك نيازشان، اصلي ترين تزريق اين در هرتماس با شما و دارند عاطفي رابطة و
خواهيد فضاي بستة تشكيالت از دور بهزندگي آنها و سوق دادن جذب در بزرگي
بر  رويشان ميهن دربهاي همة كه بدهيم اطمينان بهآنها بايستي ديگر در  قدم كرد.
تا مسئوالن خانواده ها گرفته از و آنان است پذيراي وطنشان صددرصد است و باز
نخستين انتظار در فقط هستند و عزيزان اين نجات كمك براي هرگونه آمادة مملكتي
اعضاي و ما نشستهاند است، مذكور تشكيالت از جدايي اعالم همانا حركت آنها كه
ايستادهايم رجوي، نفر از چنگ آخرين نمودن نجات، تا خارج انجمن عضو جداشدة

داد. خواهيم ادامه و
كه ميكنم اعالم نيز من … شرقي: آذربايجان دادگستري رييس «ناصري» آقاي
ميخواهم محترم خانوادههاي شما ندارد… از شما وجود عزيزان برگشت برسر هيچمشكلي
خودتان زبان از به بچههايتان، دلداري عاطفه و ضمن ابراز اشرف بهكمپ مراجعه درصورت

است». آنها باز همة دربها برروي كه بدهيد به آنان اطمينان هست ما نيز تعهد كه





نهم فصل

نجات انجمن تبليغ
حكومتي رسانههاي در





مجاهدين عليه رژيم اطالعات پروژههاي وزارت فعاليتها و اخبار انتشار تبليغات و
و ميدهد  تشكيل را رژيم رواني جنگ  از بخشي  حكومتي خبري رسانههاي در 
و خارج در داخل عوامل خود تمام رژيم كه است گوياي كارزار هدايت شدهيي
انبوه از گزيدهيي آمده بخش در اين آنچه گرفته است. بهخدمت آن براي را ايران
مجاهدين استرداد و ضربه به تشكيالت مجاهدين با هدف عليه رژيم رواني جنگ
منعكس در مطبوعات رژيم تالشهاي اين يخ كوه نوك بهمثابه كه است عراق از

ميشود.

 :۸۲/۲/۲ ايران اينترلينك به موسوم اطالعات وزارت سايت

در پايگاههاي بستگانشان مالقات خواستار خانوادهها
هستند عراق در مجاهدين

ايران خارجه دولت بريتانيا، محترم وزير استرو، جک خطاب به آقاي نامهيي «در
مستقر ايراني اپوزيسيون مسلح گروه مجاهدين، سازمان جنايات بر مجددًا اينترلينک
گروهي که است آن از حاکي مطبوعات بينالمللي نمود.گزارشات تًاکيد عراق در
در اياالتمتحدهآمريکا منافع حفظ دفتر در مقابل ايران در مجاهدين از خانواده هاي
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خود خانوادههاي ديدار با خواستار اجازة زده و به تظاهرات دست سوييس سفارت
عراق شدهاند…» کمپهاي مجاهدين در در

:۸۲/۴/۲۷ ديدبان ايران بهنام اطالعات وزارت سايت

بغداد در مجاهدين معترض خانوادههاي

۲۲تير۸۲، روز يکشنبه است، يافته انتشار نجات» «انجمن سوي از که «بنابر بيانيهيي
را فرزندانشان تا شده اند عراق خاك وارد مجاهدين اعضاي خانوادههاي از پنجاهتن
چهارشنبه روز دهند. خانوادههاي اعزامي نجات رجوي فرقه يي تشكيالت اسارت از

بغداد،  خارجي در رسانههاي خبرنگاران استقرار فلسطين محل هتل درمقابل تجمع با
بهقرارگاه مراجعت فرزندانشان  آمادة با ديدار و مالقات بر خود مبني خواستة بيان با

شدند». بغداد شهر خالص شمال شرق در واقع اشرف

سپيده سايت
خلج۸۲/۵/۱: حسن به نام اطالعات وزارت يك مأمور به متعلق

ديدار فرزندانشان براي خانوادههاي مجاهدين تالش و اشرف قلعة

ياد تبعيد در زنداني را آن بسياري که است بزرگي قرارگاه اشرف، «قلعة
همميهنان بسياري از مغزشويي کشيدن و در بند با رجوي آقاي مسعود ميکنند…
مجاهدين ميتوان که آنان را حق ايرانياني در کوچکترين حقوق انساني از ايراني…

مي ورزد. دريغ کرد ياد رجوي مسعود
محبوس  با که بهجايي رسيده تا بيگانه مزدور اين و پليدي وقاهت روزها  اين
ايران و عراق مردم خدمت به آمريکاييان بر ضد مجاهدين در راستاي باقيماندة کردن
انساندوستان و همميهنان  دارد…  خود صددرصد نابودي  از جلوگيري  در سعي
و بزهکار باند چنگال از ايراني فرزندان از عدهيي نجات و رهايي براي گرامي،

آگوست۲۰۰۳». ـ خلج حسن متحد شويم. هم با رجوي مافيايي



۱۲۷ حكومتي نجات در رسانههاي انجمن تبليغ

:۸۲/۱۰/۷ رژيم جام جم تلويزيون

در بغداد، ملل سازمان برابر دفتر در اجتماع ايراني با از خانوادههاي جمعي
شدند خواستار منافقين را تروريستي گروهك دست خود از فرزندان نجات

سازمان فريب اونها، خانوادة اعضاي كه  ايراني  خانوادههاي از برخي «امروز
و كردند تجمع بغداد مللمتحد در سازمان دفتر بودند درمقابل خورده رو منافقين

شدند». خود خانواده اعضاي با ديدار و بازگشت خواستار

:۸۲/۱۰/۷ قدس حكومتي روزنامة

گروهك  دست از را فرزندانمان بغداد: كنفرانسهاي كاخ درمقابل ۵۰۰ ايراني
كنيد آزاد منافقين

دادن و فريب  با منافقين  تروريستي گروهك كردند: تأكيد آنان  از «تعدادي 
كردند اعالم ايرانيان كردهاند. و گمراه اغوا آنان را بهفرزندانشان، دروغين وعدههاي
اجازة تروريستي اين گروهك هستند اما كشور به بازگشت به مايل فرزندانشان كه

نمي دهد». بهآنان را و بازگشت تصميمگيري

:۸۲/۱۰/۷ روزنامة حكومتي خراسان
منافقين گروهك فريبخوردة اعضاي والدين از برخي …»

ندادند اجازه منافقين گروهك اما نديدهايم… را خود فرزندان كه سالهاست گفتند:
خانواده بازگردند». آغوش فرزندانمان به

 :۸۲/۱۲/۱۶ نجات بهنام اطالعات سايت وزارت

خلق مجاهدين اعضاي بازگشت از ممانعت

براي كه ايراني از خانوادههاي برخي لندن، «الحيات» چاپ روزنامة «بهگزارش
كردهاند متهم را سازمان اين رفتهاند، بغداد به اشرف… پايگاه در خود فرزندان با ديدار
الحاق چگونگي خانوادهها به ايران ممانعت ميكند. اين آنها فرزندان بازگشت از كه
شرايط بهرغم گفتند، و كردند تشريح را خلق مجاهدين سازمان به خود فرزندان
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كردن خارج در آستانة مجاهدين و اردوگاه در روزها فرزندان آنها اين كه دشواري
نميشود…» ايران داده عزيمت به اجازة بهآنها روبه رو هستند، با آن عراق از اعضا

:۸۲/۱۲/۱۹ نجات بهنام اطالعات سايت وزارت

ديدار با در رابطه عراق به اعزامي از خانواده هاي برخي مشاهدات
دربندشان بستگان با

نجات انجمن هماهنگي با رجوي كه فرقة تروريستي اعضاي خانوادههاي …»
اشرف قلعة در مستقر  خود دربند بستگان با ديدار جهت انساني اقدام  يك براي
به عراق خانواده، محبت و مهر پر آغوش  و به وطن بهبازگشت آنان تشويق نيز  و
به طرح انجمن نجات نمايندگان گفتگو با و در كشور به در بازگشت اعزام شدند.
چگونگي از ناشي  كه پرداختند  برانگيزي تأسف تراژيك مشاهدات  و  ديدگاهها
به عراق اعزامي خانوادههاي اعضاي بود. آنان… با رجوي فرقة برخورد مسئولين
رجوي فرقة مسئولين برخورد كه داشتند تأكيد نجات انجمن نمايندگان با گفتگو در
توجه با خانوادهها اكثر بوده… تحقير آميز و انساني غير اشرف، قلعة در آنان با
درصورت اشرف قلعة چهارديواري بيرون از دنياي نيروها با بهوجودآمدة بهارتباط
و شد خواهد رجوي شكسته ساختهوپرداختة ذهني فضاي قطعًا مالقاتها، استمرار
گشت… خواهند خود باز پر مهر وطن آغوش به حقايق با مواجهه در فرزندان آنان

شاخه آذربايجان». نجات ـ انجمن

:۸۲/۱۲/۲۷ ديدبان ايران به موسوم اطالعات وزارت سايت

از مجاهدين خانوادههاي استمداد
بينالمللي مجامع

گزارش ايرنا خبرگزاري ـ بينالمللي مجامع از مجاهدين خانوادههاي «استمداد
پايان يك گردهمايي در دوشنبه روز مجاهدين اعضاي جمعي از خانوادههاي داد:
اين كمك جهاني خواستار و صليبسرخ بهسازمان مللمتحد دو نامه طي اصفهان در
شدند…» مذكور سازمان تروريستي چنگ از خود رهايي فرزندان براي دوسازمان
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:۸۲/۱۲/۲۸ ديدبان ايران به موسوم اطالعات وزارت سايت

فرزندانشان از سرنوشت مجاهدين خانوادة اعضاي بياطالعي

بهفرزندان گروه اين که مجاهدين، اعضاي خانوادة از ۵۰تن هماکنون …»
با شايد تا بهسر ميبرند عراق در نميدهد را ايران به و بازگشت اجازة مالقات آنان

گردند». فرزندانشان موفق بهديدار آمريکا نظاميان مساعدت

:۸۳/۱/۵ المؤتمر روزنامة
كه را فرزندانشان  توانستند ايراني خانواده هاي از «گروهي 

نيروهاي بازداشت در خلق مجاهدين تروريستي سازمان به وابستگيشان بهخاطر
ملي كنگره رهبري و چلبي احمد دكتر از خانوادهها اين كنند. مالقات هستند ائتالف
در ايجاد تسهيالتي جهت بهخاطر تالششان داشتند آنها ديدار يك ماه قبل با كه عراق

نمودند…» ابراز خودشان را و تقدير تشكر فرزندانشان مراتب مالقات

:۸۳/۱/۲۵ نجات بهنام اطالعات سايت وزارت

نجات راديو توسط مجاهدين از جداشده اعضاي پيام پخش
راديويي ايستگاه صداي يك ميدهند گزارش عراق درون خاك از مطلع «منابع
تروريستي گروه فريبخوردة اعضاي  خانوادههاي پيامهاي  كه «نجات» به موسوم
هماكنون در بخشهاي مي كند پخش گروه اين از جدايي خصوص مجاهدين را در
ديپلماتيك خبرگزاري سرويس گزارش به ميرسد. بهگوش عراق از خاك مختلفي
تروريستي گروه اين حامي مهمترين به عنوان صدام سقوط مقطع در ايلنا، ايران، كار
مي كرد عراق پخش خاك در درون را مشابهي «نجات» پيامهاي نام راديويي با نيز

شد…» كادرهاي مجاهدين از دههاتن به جدايي منجر كه

:۸۳/۲/۱۳ نجات به نام اطالعات وزارت سايت

شاخة شيراز نجات همايش انجمن
در  سياسي و و قضايي امنيتي تمام مسئولين فارس: دادگستري استان  «مديركل
كامل دارند… آمادگي مجاهدين از گروه جداشده اعضاي نجات كمك و جهت
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افرادي  جمعي از نجات در سال۸۰ توسط انجمن : گفت انجمن اين يكي از مسئولين
اين دربند كه دادن افرادي نجات هدف با بودند، مجاهدين بازگشته سازمان از كه
انجمن اين  ازتشكيل افزود: پس  صبوري خانم كرد. به كار شروع  هستند، سازمان 
هستند، عراق در مجاهدين سازمان دربند كه اشخاصي خانوادههاي تجمع اولين

از  اضافه كرد: وي شد… برگزار تهران در ملل سازمان دفتر درمقابل  سال۸۱  در
با ديدار و به عراق دولت زمينة اعزام خانوادهها همكاري با و  نجات انجمن طريق
مهر تير، در ماههاي و فراهم گرديد هستند، سازمان مجاهدين در بند كه فرزندانشان
اخذ افزودند با ايشان پذيرفت… صورت اتوبوس تعدادي قالب در اعزام ديماه اين و
از ۲۵۰۰تن از دي بيش تير، مهر و ماههاي طي در توانست الزم اين انجمن توافقات
قلعة به طرف را ميباشند مستقر عراق در فرزندانشان كه سازمان خانوادهاي اعضاي
با مجبورشد و گرفت قرار موضع انفعال در اقدام سازمان اين با و نموده گسيل اشرف
مستقر اعضاي متقابل درك با كه زمان بود اين و از دهد مالقات اجازة خانواده ها اين
عفو افرادي بر مبني نظام مسئولين مساعد قولهاي و ايران موجود شرايط عراق از در

شد… ايجاد سازمان درون بحران در موجي از ندارند خصوصي شاكي كه
فارس استان مديركل دادگستري  اميري حسينعلي  نشست آقاي اين سخنران  ديگر
و جدا شده سازمان مجاهدين از كه عزيزاني از هركدام از ما اعالم كردند ايشان بودند…
انجمن اين گفت نجات دربارة انجمن اميري آقاي استقبال ميكنيم… بازگردند ايران به
راه شرايطي تحت كه است انسانهايي نجات جهت در ارزشمند بسيار كارهاي از يكي

است». مقدس بسيار انجمن اين كار كه گشتهاند پشيمان خود اشتباه از و رفتهاند خطا

:۸۳/۲/۱۹ و انتخاب خراسان روزنامة حكومتي

سفارت منافقين درمقابل خانواده هاي اعضاي تجمع
انگليس  و سوييس

تجمع با پنجشنبه روز صبح منافقين گروهك افراد خانوادههاي اعضاي از «گروهي
خواستار انگليس سفارت و ايران) در آمريكا منافع (حافظ سوييس سفارت درمقابل

شدند…» گروهك سران و اشغالگران عراق از بند گروهك اين اعضاي رهايي
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:۸۳/۲/۱۹ اسالمي جمهوري حكومتي روزنامة

سوييس و انگليس سفارتخانههاي درمقابل اعتراضي تجمع برپايي با
و رجوي زندان از فرزندانشان خواستار رهايي منافقين اعضاي خانواده هاي

شدند…  عراق اشغالگران

گفت: داشت حضور تجمعكنندگان جمع در كه منافقين سابق عضو «يك
هستند. زنداني عراق در گروهك اين اعضاي از سههزارو۸۰۰نفر

مورد كه ميدهند تشكيل زنان  را  زندانيان اين از هزار  و۵۰۰نفر وي  به گفتة 
گرفتهاند… قرار عراق اشرف قرارگاه در گروهك اين سران سخت شكنجههاي
خانوادهها با از مالقات پس شهادت صدها تن از افراد اسير، به افزود: بنا نجات» «انجمن
قرار فيزيكي برخوردهاي شديدترين تحت شده و انداخته بهزندان رجوي باند توسط
به خانوادة تا ميكنند را تهديد آنها صحبت كرده و با آنان ساعتها كه ميگيرند بهطوري

شوند…» آنان آزادي براي مادران و پدران درخواست از مانع و كرده فحاشي خود

:۸۳/۲/۲۱ بقالنژاد جعفر به عامل وزارت اطالعات وابسته نو سايت نگاه

مجاهدين اعضاي خانوادههاي  تجمع
تهران در

بههمراه خلق مجاهدين سازمان عليه پالكاردهايي كه تظاهركنندگان …»
تحويل سوييس و انگلستان سفارتخانههاي بهمسئوالن زمينه اين در را نامهيي داشتند،
و به زور توسل با خلق مجاهدين «سازمان ميداشتند اظهار تظاهركنندگان دادند. 
بهسر عراق  در اشرف  نظامي اردوگاه در هماكنون كه را ايشان نزديكان  تهديد، 
ارتباط هرگونه ايجاد از هماكنون افراد اين و است درآورده خود به خدمت ميبرند ،

شدهاند…» منع خود خانوادههاي با

:۸۳/۲/۲۲ بقالنژاد جعفر به عامل وزارت اطالعات وابسته نو سايت نگاه

اسالمي جمهوري مزدور مجاهدين خانوادة
از ۲۰۰تن به تجمع نسبت رسمي  واكنش در  مجاهدين تروريستي  «گروه 
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كه تهران در انگلستان و  سوييس سفارت در برابر  گروه اين  اعضاي خانوادههاي
رجوي فرقة قيدو بند از فرزندانشان آزادي خواستار خانوادهها، از ساير بهنمايندگي
سوي از نمايش يك  را آن و خوانده اسالمي جمهوري مزدوران  را آنها شدند،

كرد». توصيف اطالعات وزارت

:۸۳/۲/۲۷ نجات بهنام اطالعات سايت وزارت

انسان و رهايي نجات ارزشها بهنام

محترم رجال به خطاب است  جوابيهيي انسان  رهايي و ارزشها  نجات «بهنام
پرس  مورخ چهارمِمي۲۰۰۴ در سهشنبه روز مطبوعاتي كنفرانس شركت كننده در

.D.Cبيلدينگ واشنگتن
اين كه پي بردهاند زمان افرادي كه… بهمرور از… ايران متشكل نجات انجمن
هموطنانمان براي و كوچكترين نفعي اصول نپرداخته و نقض بهخيانت جز سازمان
كساني شدند! بي شك ما از MKO جدا فراوان مشقات تحمل با ازاينرو است، نداشته
ورداسبي ابوذر  چون بزرگي كشتهشدگان كنار در را زندگي شانس كه بودهايم 
شده كشته مشكوك بهطور سازمان عمليات جريان در كه اقتصاددان و (نويسنده
بشير خالد پروفسور ميتوان از جناب خصوص نموده ايم… در اين كسب (!!! است
را اين نكته بودند يافته حضور گردهمايي آن در كه بغداد مشورتي از اعضاي ميرزا
با نميباشد… همچنين اسالمي ديدگاه در آشكار نقض يك اين آيا نمود، سؤال
عراق، مجاهدين پيشين دولت مي شويم، اگر دوكارا، يادآور پروفسور به سخنان توجه
دولت اين كه حاضر در حال آيا  بود شناخته به رسميت مقاومت  يك به عنوان را
ديدگاهها همچنان است ، شده مردم خلع حقوق مسالمتآميز و روابط تهديد بهسبب
پروفسور نكته بهجناب آخرين بهعنوان و ميگردد؟!!! مشروع قلمداد سياستهايش و
هرگز ماندال نلسون شخص و آفريقا ملي كنگره مي نماييم، عرض كارث مندجس
رسوايي چون با جنايتكار همدستي و بههمراهي خود، بهاهداف مقدس براي رسيدن

بود…» نزده دست صدام
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:۸۳/۳/۱۰ نجات بهنام اطالعات سايت وزارت

به   اتوشيلي نامه

فراهم را موقعيتي آلمان… كشور وزير محترم اتوشيلي، آقاي جناب خدا «بهنام
نيز شنوايي گوش ،MKO فريب اعضاي ظاهر و غيرمستند سخنان شنيدن دربرابر آوريد تا
نجات». انجمن با تقديم احترامات به اميد آنروز. نجات داشته باشيد. انجمن مطالب از

:۸۳/۳/۲۷ نجات بهنام اطالعات سايت وزارت

مقابل تجمع در شركت جهت نجات انجمن فراخوان
در تهران سفارت فرانسه

در  فرانسه سفارت چهارشنبه ۸۳/۳/۲۷ مقابل روز ساعت۱۰/۳۰ صبح ما: «وعدة
فرانسه، گامي توسط تروريست فرقة رجوي و ديگر سران قجر مريم تهران محاكمة

است». عراق رجوي در فرقة از بند آزادي فرزندانمان راه در

:۸۳/۳/۲۷ رژيم رسمي خبرگزاري

خانوادههايعناصر گروهك منافقين درمقابل سفارت فرانسهتجمعكردند

روز چهارشنبه منافقين خانوادههاي وابسته به عناصر گروهک از اعضاي «گروهي
فرزندان بهوضعيت رسيدگي خواستار تهران، در فرانسه سفارت درمقابل تجمع با
با بيان تجمع کنندگان حاکيست که گزارش اين عراق شدند… از آنها و آزادي خود
ضمن تا بهايران برگشته بايد هستند منافقين گروهک عضو که فرزندان آنها اينکه

شوند…» تعيين تکليف منافقين، گروهک مخوف تشکيالت دست رهايي از

:۸۳/۳/۲۷ رژيم رسانه هاي

اخراج خواستار عراق مردم در بغداد بزرگ راهپيمايي يك برپايي با
شدند كشور اين از منافقين

برگزاري با  كشور اين  پايتخت بغداد در ديروز عراق مردم از  «هزاران نفر
دفاع و كشور اين از منافقين گروهك  عناصر  خروج  خواستار راهپيمايي ، يك
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بين زنان و در بغداد ، از  ايرنا خبرنگار  به گزارش از حقوق زندانيان سياسي شدند.
عراق، عشاير سران سياسي و احزاب رهبران راهپيمايي، در اين شركتكننده مردان
گفتگو در عراق سياسي گروه تماس زندانيان رسمي سخنگوي داشتند… حضور
حقوق مطالبه را راهپيمايي اين برگزاري از هدف اسالمي، خبرگزاري جمهوري با
تروريستي گروهك اخراج و  آنها خانوادههاي و عراقي زندانيان  معنوي و مادي

منافقين دانست…»

:۸۳/۶/۴ نجات بهنام اطالعات سايت وزارت

چنگ از رهايي فرزندانشان خواستار نجات» اصفهان «انجمن اعضاي
شدند مجاهدين

طومارهايي تهية با اصفهان، شاخة نجات» «انجمن عضو خانوادههاي از «گروهي
براي مجاهدين، تروريستي گروه بهسران بين المللي مجامع فشار اعمال خواستار

شدند». گروه اين از چنگ فرزندانشان رهايي

 :۸۳/۱۰/۳۰ مهر حكومتي خبرگزاري
المپيک در هتل امروز منافقين صبح گروهک جداشده از از اعضاي ديگر «۱۳نفر
که انجمن نجات مسئوالن يکي از ربيعي شدند… داده بهخانوادههايشان تحويل تهران
گروهک تروريستي اين از اعضاي گروهک منافقين شدن جدا جهت تالش در براي
پرداخته انجمن اين از فعاليتهاي خالصه يي به تشريح سخناني است طي شده تشکيل

کرد». تشکر صليبسرخ و خارجه وزارت امور اطالعات، وزارت مسئوالن از و






