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طي روزهاي يكشنبه و دوشنبه و سهشنبه ( 7،3و 5آذر ،)31بلندگوي معلولالحال بخش فارسي راديو اسرائيل مبادرت
به پخش مصاحبههايي نمود كه بنا به تصريح اين راديو در زندان «بيرشيوه» انجام شده است.
در اين رابطه يك سخنگوي مطبوعاتي مجاهدين اظهار داشت :ترتيبدهندگان اين ندامتهاي راديويي كه عينًا از
روي ندامتهاي راديو تلويزيونيِ انجامشده در زندانهاي رژيم ضدبشري خميني عليه مجاهدين كپيبرداري شده بود،
مدعي شدند كه سه مصاحبهي پخششده مربوط به سهتن از يك گروه 01نفره است كه گوئيا جوانان عضو سازمان

مجاهدين خلق ايران بوده و به تازگي از اسرائيل متقاضي پناهندگي سياسي شدهاند ،با اين تفاوت كه در «شو»هاي
ندامت راديو تلويزيوني رژيم خميني الاقل نام فاميل فرد درهمشكستهي نادم يا تواب اعالم ميشود؛ اما صداي

معلومالحال اسرائيل هم از بيان اسامي آن گروه 01نفرهي باصطالح عضو سازمان مجاهدين و هم حتي از بيان اسامي سه
توابي كه در زندان اسرائيل با آنان مصاحبه شده ابا كرد .اما صداي اسرائيل حتي از ذكر نام فردي كه در 8آبان از قتل

او توسط گروههاي امنيتي اسرائيل گزارش داد و اسامي مجروحان همين ماجرا نيز خودداري كرده و در عوض بيدريغ
به جفتكپراني عليه مجاهدين مبادرت نمود .البته سوزش و فغان و فرياد و لجنپراكني صداي معلومالحال اسرائيل در
پي رژهي عظيم ارتش صلح و آزادي كه ناقوس مرگ متحد ديرين اسرائيل ـرژيم ضدبشري خمينيـ را به صدا

درآورده ،كامالً قابل فهم است .بويژه كه از 71خرداد 0771به اينسو مجاهدين مستمرًا كمكهاي تسليحاتي و معامالت

پنهان نظامي اسرائيل با ديكتاتوري آخوندي در راستاي جنگطلبي ضدميهني خميني را برمال نمودهاند .بنابراين
فاشيزم نژادپرستانه و مذهبي كه طي اين ساليان در اسرائيل با آرمان صلح و آزادي مردم ايران بسود ديكتاتوري مذهبي

و جنگافروز خميني بشدت ضديت ورزيده است ،حق دارد بغايت از مجاهدين و مقاومت ايران گزيده باشد.

سخنگوي مطبوعاتي مجاهدين در ادامهي توضيحات خود افزود :اگرچه صداي اسرائيل اسامي سه فرد مصاحبهشونده
را كتمان نمود اما آنچنانكه از قرائن پيداست هيچيك از سه مزدوري كه مصاحبهي آنها پخش شد ،به معني دقيق كلمه

هيچگاه عضو سازمان مجاهدين خلق ايران نبودهاند .بخصوص يكي از آنها چنانكه از متن صحبتهايش پيداست ،پس
از خروج از ايران مدتي نزد يكي از گروههاي كردي منطقه بوده و سپس به اردوگاه پناهندگي حله در مركز عراق

رفته و در شعبهي ملل متحد و صليب سرخ نيز ثبتنام شده است و لذا هيچ ربطي به مجاهدين و ارتش آزاديبخش
ندارد و بنا به توضيحات خودش ،در جريان ناآراميهاي عراق و تخريب اردوگاه پناهندگي حله توسط مزدوران

رژيم خميني و كشتار شماري از ايرانيان مقيم اين اردوگاه ،به اردن و از آنجا به اسرائيل رفته است .دو مزدور ديگر به

قرينهي اسم كوچكشان ،افراد پيوسته به ارتش آزاديبخش ملي ايران بودند كه در جريان بمبارانهاي مهيب جنگ

خليج فارس بريده و متعاقبًا براساس درخواست كتبي خودشان به اردوگاه پناهندگي التاش در شهر رمادي عراق
رفتهاند و در شعبهي پناهندگي ملل متحد ثبتنام شدهاند .اين افراد در بدو ورود كتبًا و با خط و امضاي خود كه

پيوسته قابل انتشار است ،متعهد شده بودند در صورتي كه اهل مبارزه و جنگ با رژيم خميني نباشند ،مزاحم مبارزه
ديگران نشده و به اردوگاه پناهندگان خواهند رفت .تعهدات مكتوب مربوطه نيز قابل انتشار است.

اما بلندگوي معلومالحال همچنان ابلهانه بر آنست كه گوئيا مزدوران جديداالستخدام و متقاضي پناهندگي در
اسرائيل از اعضاي مجاهدين بوده و مجاهدين خودشان آنها را زنداني كرده بودند! جالب اينكه عليرغم همهي
بازارگرميهاي باصطالح وطنپرستانهي اسرائيل ،نامبردگان خود در مصاحبهي مربوطه تصريح كردهاند كه از مبارزه
بريده و فقط در پي زندگي عادي رهسپار خاك اسرائيل شدهاند؛ كه البته مأموران امنيتي اسرائيل به آنها تيراندازي
نموده و بعدًا زنداني هم شدهاند و اكنون صداي اسرائيل ندامت راديويي از آنها نيز گرفته است! ليكن الزمهي
مشتريجمعكردن ،جازدن اين افراد تحت عنوان عضو مجاهدين بوده و به اين ترتيب كارگردانان شو اسرائيلي ـ

آخوندي بزعم خود با يك تير چند نشان زدهاند .هم قتلي را كه انجام دادهاند سمبَل نمودند و هم مزدوراني را با ذكر
اسامي كوچك يا مستعار عضو مجاهدين قالب كردهاند و هم زندانيبودن نقد اين افراد توسط اسرائيل را ،با

افسانهسرائي دربارهي باصطالح زندانهاي مجاهدين ماستمالي نمودهاند و هم با لجنپراكني و روايات كذب
اسرائيلي عليه مجاهدين ،براي آخوندها سر و دم جنباندهاند.
جهت اطالعِ كعباالحبار كذاب اسرائيلي ،سخنگوي مطبوعاتي مجاهدين بار ديگر تأكيد نمود :مجاهدين نه يك

فرقهي نژادي كه از پدر و مادر مجاهد زاده بشوند ،بلكه مبين يك آرمان انساني و عقيدتي و يك سازمان سياسي

ميباشند و به همين دليل هر كس ولو يكصد سال هم عضو مجاهدين باشد اما از ميدان مبارزه بگريزد و متقاضي
پناهندگي از اسرائيل شود ،مزدور درهمشكستهاي بيش نيست.

نشخوار ياوهگوئيهاي آخوندي ـ ساواكي عليه مجاهدين از صداي اسرائيل و بلندكردن حربههاي كهنه و از دور
خارجشدهاي از قبيل وابستگي به عراق يا فقدان دمكراسي و مراعات حقوقبشر در سازمان مجاهدين و اينكه

خودشان خودشان را ميكشند و زنداني ميكنند نيز ،ترهات بالهتبار و دهسال تكرارشدهايست كه از نظر مجاهدين

شايان پاسخگويي نيست و فقط بايد گفت كه سخنگفتن از حقوقبشر و اشك تمساح ريختن براي دمكراسي و
حقوق انساني ،براي هر كس كه مناسبتي داشته باشد الاقل براي صداي اسرائيل و صداي خميني زيبنده نيست .و اين

حرفها براي دهانهاي آخوندي ـ اسرائيلي چيز زيادي است .بخصوص كه اسناد و مدارك و شهود كافي پيرامون

اشتراك عمل مأمورين اسرائيلي با دژخيمان ساواك شاه در قتل و شكنجه و دستگيري جوانان مجاهد و مبارز اين ميهن

در زمان شاه وجود دارد كه موضوع بحث جداگانهايست .واقعيت اين است كه بسياري از مأموران شاه بنا بر مدارك

انكارناپذير و موثق دورهي آموزش شكنجهدادن و ناخنكشيدن و زدن تيرخالص را در اسرائيل و نزد همين كساني كه
امروز براي جوانان ايراني اشك تمساح ميريزند ،ميآموختند.

براي مجاهدين و ارتش آزاديبخش ملي ،منتهاي سرفرازي و افتخار است كه طي يك دههي گذشته بخاطر

برافراشتن پرچم صلح و آزادي و درافتادن با جنگ ضدميهني و خانمانسوز خميني و همچنين همت گماشتن به
سرنگوني ديكتاتوري منفور سلطنتي؛ پيوسته مورد بغض و كين ديرپاترين متحدان شاه و خميني در اسرائيل و

بلندگوي معلومالحال آنها بودهاند.

يادآوري ميكنيم سههفتهي پيش روزنامهي اينديپندنت چاپ انگلستان ،به نقل از يكي از مسئوالن ادارهي روابط

خارجي نيروهاي مسلح اسرائيل بنام بنمناشه ،كه يكي از 7عضو كميتهي مشترك براي هماهنگساختن فروش سالح

به ايران ميباشد ،اقالم سرسامآور جديدي از كمكهاي تسليحاتي اسرائيل به رژيم خميني را فاش نمود .بنمناشه
تصريح كرده است كه تيم اطالعاتي ارتش اسرائيل حداقل سه سال ،براي هماهنگكردن فروش تسليحات به رژيم
خميني ،در پيشاور پاكستان مقيم بوده است .اين مسئول اسرائيلي شخصًا بر انتقال سيصدميليون دالر اسلحهي اسرائيلي
به ايران نظارت داشته و رژيم خميني پول مربوطه را در اوت  0885به حساب اسرائيل در لوكزامبورك ريخته است.
بنمناشه همچنين گفته است كه اين سيصدميليون دالر بعدًا به كنتراهاي نيكاراگوئه تحويل داده شده است .دو منبع

اطالعاتي پاكستاني نيز عمليات ديگري را شامل انتقال بيش از ششصدميليون دالر سالح اسرائيلي براي رژيم خميني،
كه به گفتهي خودشان كاميون پشت كاميون به ايران منتقل ميشده است ،فاش نمودند .منابع اطالعاتي پاكستاني

تأكيد كردهاند كه شخصًا شاهد انتقال اين سالحها براي رژيم خميني بودهاند.

در ادامهي اين بحث مقدمتًا خوبست يادآوري كنيم كه اكنون در چهارمين سال قيام مردم قهرمان فلسطين در
سرزمينهاي اشغالي هستيم .در كنفرانس صلح خاورميانه در مادريد كه ماه گذشته برگزار شد بجز اسرائيل همگان

منجمله وزراي خارجهي آمريكا و شوروي برآن بودند كه مردم فلسطين نيازمند سرزميني براي اعمال حاكميت ملي
خودشان هستند .مردمي كه جوانان و نوجوانان و حتي كودكانشان بيش از سهسال است ،سنگدردست برخروشيده و

حقوق خود را ميطلبند.

از سوي ديگر ،آن صحنهي تكاندهنده را هم كه در اغلب تلويزيونهاي جهان به تماشا گذاشته شد البد ديده يا

شنيدهايد .آن صحنهي از يادنرفتني كه چند ميليارد انسان را در سراسر جهان تكان داد و به اشمئزاز و چندش درآورد.
منظور صحنهايست كه همگان با بهت و ناباوري آنرا روي صفحهي تلويزيون بچشم خود ديدند كه چگونه مأموران

امنيتي اسرائيل دست جوانان و نوجوانان فلسطيني را از پشت بسته آنها را به خارج شهر برده و در پشت تپهاي با سنگ به
شكستن استخوانهاي دست و سر آنها مشغول بودند .راستي كه هنوز هم از تصور اين صحنه مو بر اندام آدمي راست

ميشود...

اما عجيب است كه عليرغم اينهمه شقاوت و قساوت همينكه بلندگوي معلومالحال اسرائيل به ايران رو ميكند و

ميخواهد براي جلب آخوندها ـ اين مشتريان قديمي سالحهايش ـ مجاهدين را شالقكش كند بسا عطوف و مهربان و
رقيقالقلب و حساس و خالصه سانتيمانتال ميشود!
در همين راستا اگر شنيده باشيد يكشنبه شب سوم آذرماه بخش فارسي صداي اسرائيل پس از يك هفته پيش آگهي و
تبليغ ،مجددًا به پخش صداي يك مزدور متقاضي پناهندگي از اسرائيل مبادرت نمود كه ميخواست به «دختر ناز و

قشنگ» خود كه سالها او را نديده پيام فرستاده و او را براي «زندگي در كنار خود» به اسرائيل دعوت كند .هفتهي قبل
از آن در سهشنبه 18آبان نيز همين صدا ،پخش شد و بلندگوي معلومالحال با ابراز «تأثر و تأسف شديد» و ابراز «رقّت»،

دلش ريشريش شده و ميگفت «باور كنيد تا اين لحظه از فكر آنچه كه ديديم و شنيديم ...در رابطه با چند جوان
رنجديدهي ايراني بيرون نميآييم».

راستي كه دل آدم از اينهمه رقت اسرائيلي تاسكباب ميشود و اشك همهي تمساحهاي عالم جاري ميگردد.

مخصوصًا وقتيكه در ادامهي اين سوزوگداز رمانتيك و سانتيمانتال گويندهي صداي اسرائيل خطاب به ايرانيان مقيم
عراق تذكر ميدهد« :عبور غيرقانوني از مرز اسرائيل خطرات بسيار دارد و يك جوان ايراني متأسفانه در جريان اين
تالش براي عبور از مرز در ساعات تاريكي شب جان باخت (چرا كه) مرزبانان اسرائيل ،آن جوانان سرباز ،كه مأمور
حفظ امنيت مرزي هستند نسبت به چنين افرادي به نظر سوءظن نگاه ميكنند و احتماالً ممكن است از روي
دستپاچگي ...بسوي آنها تيراندازي بكنند ...جوانان ايراني اين واقعيت را بدانند و بيهوده درصدد اين نوع ماجراجوييها

برنيايند».

مالحظه ميكنيد كه طفلكي جوانان مأمور امنيت مرزي فقط از روي دستپاچگي يك ايراني را كشتهاند و اكنون

بلندگوي معلومالحال ناگهان دچار رقت قلب و تأسف و تأثر و ناراحتي شديد وجدان شده و دستبرقضا از روي
دستپاچگي ،پاچهي مجاهدين را به دندان گرفته است و تا بخواهي لغز و لنتراني ميخواند .جالب است كه مزدوران
متقاضي پناهندگي سياسي از خودش را نيز كه هنوز رسمًا در زندان بيرشيوه محبوس نموده بيدريغ «جوانان پرحسن نيت

و سرشار از عشق به وطن»« ،رشيد»« ،صادق»« ،روشنفكر»« ،پراحساس» و «صريحاللهجه» توصيف ميكند .منتها معلوم
نيست كه چرا تا وقتي همين جوانان بهقول خودش نزد مجاهدينند ،خائن به وطن و ستون پنجم عراق و تروريست و

خرابكار و ضددمكراتيك و طرفدار كيش شخصيت و گوسفند زبان بستهاند ،اما همينكه متقاضي پناهندگي از اسرائيل

ميشوند اينقدر رشيد و رعنا و صريحاللهجه و سرشار از عشق به وطن از آب درميآيند!! و مهمتر اينكه آقاجان چرا
جوانان به اين نازي را كه به گفتهي خودشان قصد زندگي عادي دارند و جز ديدار دختران ناز و قشنگشان آنهم در

سرزمينهاي اشغالي فلسطينيان و قبول تقاضاي پناهندگيشان از جانب تو مالل ديگري ندارند ،ميكُشي و در سلول

زندان نگه ميداري و تازه اشك تمساح هم ميريزي!
كعباالحبار اسرائيلي ،اردوگاه پناهندگي رسمي در عراق را كه تحت نظر ملل متحد و صليب سرخ اداره ميشود ،و

31 ،71هزار پناهندهي ايراني در آنجا هستند ،در منتهاي رذالت «زندان مجاهدين» ميخواند .اما در منتهاي وقاحت

وانمود ميكند دلش از وضع ايرانياني كه خودش آنها را كشته و يا به زندان اسرائيل افكنده ريشريش شده است! ضمنًا
معلوم نيست كه چگونه اينان توانستهاند سالم و سالمت و در كمال صحت و عافيت از باصطالح زندانهاي مجاهدين يا
زندان عراق و يا زندان اردن يعني از سه مرز عبور كنند ولي سرضرب در خاك اسرائيل هدف گلوله قرار گرفته و
كشته شده و يا به زندان بيفتند؟!

بنابراين آشكار است كه هدف از اين لجنپراكنيهاي مشمئز كننده عليه مجاهدين چيزي جز ضديت با مردم و مقاومت

عادالنهي مردم ايران براي صلح و آزادي نيست .زيرا كه اسرائيل بايد با هدف قراردادن مقاومت ايران هواي آخوندها
ـاين متحدين بالفعل خودـ را داشته باشد اما ترديدي نيست كه پس از سرنگوني رژيم ضدبشري خميني مانند سرنگوني

ديكتاتوري شاه ،اسرائيل طرفي جز روسياهي باز هم بيشتر نخواهد بست.

اما دررابطه با «زندان مجاهدين» ناميدن اردوگاه پناهندگان رسمي عراق بد نيست اشاره كنيم كه دوشنبه شب 3آذرماه

وقتي كه صداي معلومالحال اسرائيل با يكي از مزدوران متقاضي پناهندگي از اسرائيل به مصاحبه نشسته بود و حرف در
دهان او ميگذاشت كه بفرمائيد آنجا (يعني در عراق) كمپي هست كه فقط مال مجاهدين است و فقط مجاهدين در
آنجا زنداني هستند؟ مزدور مربوطه در پاسخ تصريح نمود كه نه ،مال همه است .مال گروههاي ديگر و مال كردهايي
كه زمان جنگ از ايران آمدهاند.
يعني كه مصاحبهشونده نيز ناگزير اذعان ميكند كه اردوگاه پناهندگي مثل همهي كشورهاي ديگر متعلق به پناهندگان
است.

يعني كه موضوع زندان از اساس صحت نداشته و كذب محض است .اگرچه منافع ياوهگويان اسرائيلي اقتضا ميكند

كه بخصوص اردوگاه پناهندگي در عراق را كه تحت نظر صليب سرخ و شعبهي پناهندگي ملل متحد اداره ميشود،

زندان مجاهدين بنامند تا قبح شكنجهگاهها و زندانهاي رژيم خميني را هرچه كمتر كنند.

در همين مصاحبه باز هم كعباالحبار اسرائيلي به نيابت از سوي آخوندها و شكنجهگران اوين و كيهانهوايي و زميني
رژيم پرسيد ،گفته ميشود 711نفر از منشعبين مجاهدين به «دستور مسعود رجوي» در زندان عراقند ...اما مخاطب پاسخ

داد كه نميتواند راجع به تعداد نظري بدهد كه در زندان يا در همان اردوگاههاي پناهندگي هستند و ضمنًا بعيد است
كه انشعاباتي كه در گروههاي ديگر ممكن است بوجود بيايد در سازمان مجاهدين هم بوجود بيايد...
با اينهمه بلندگوي ياوهگوي اسرائيلي يقهي زنداني درهمشكسته را سفت چسبيده بود كه آقاي فالني فردپرستي كه

يك مشخصهي مجاهدين است از موازين دمكراسي به دور است .لطفًا بفرمائيد چطور شما با اين روند خو گرفتيد؟
آخر چند لحظه قبل مخاطب گاف داده و گفته بود كه اينها فضا را طوري ساختهاند كه خيال ميكنند كه همه چيز

خيلي دمكراتيك و حتي فوقدمكراسي است ...سپس در پاسخ به سؤال مربوط به«روند خوگرفتن» نيز مزدور

درهمشكسته ناگزير پاسخ داد كه آخر انگار اين مجاهدين در عراق هم در جزيرهي جدايي بسر ميبرند .چرا كه در
شهرهاي عراق نيز نميتوانند رفت و آمد كنند و تنها درصد كوچكي (براي خريد مايحتاج و رفع حوايج جمعي) كارت
عبور و مرور دارند.

سپس مصاحبهگر اسرائيلي از اسير كتبستهي خود راجع به سالحهاي ارتش آزاديبخش سؤال ميكند و پاسخ ميشنود

«ارقام سالحها درست است» و«همچنين مقداري را از رژيم خميني غنيمت گرفتهاند».

در اينجا زندانبانـ مصاحبهگر اسرائيلي حوصلهاش سر رفته و بيهوا به قلب مطلب َهجَمه ميكند و ميپرسد خوب
بگوئيد شما چرا در عمليات فروغ جاويدان عليه ملت خودتان شركت كرديد و عراق در اين جريان چه نقشي داشت؟

كه پاسخ ميشنود ارتش عراق در اين جريان نبوده و خود مجاهدين بودند .مالحظه ميكنيد كه ياوهگوييهاي

آخونديـ اسرائيلي تا كجا عليه مردم و مقاومت ايران همسو و همجهت است .بنحويكه وقتي آخوندها هم از چنين
مزخرفاتي راجع به عمليات كبير فروغ جاويدان خسته شدهاند راوي اسرائيلي حرف در دهان زنداني درهمشكستهاش

ميگذارد كه چرا به ملت ايران حمله كرديد و ارتش عراق چه نقشي داشت .البد بر همين قياس جوانان و نوجوانان
فلسطيني نيز با قيام و تظاهرات خود به ملت و كشور فلسطين حمله ميكنند!

سؤال بعدي بازجوي اسرائيلي اين است كه بگو ببينم در قرارگاههاي مجاهدين در طول روز چكار ميكردي؟ و از

مخاطبش پاسخ ميشنود كه «خيلي خسته» يعني بريده بوده و تصريح ميكند كه «فكر ميكنم خيليها براي اين بريدند»
كه از خانه و خانواده يا بچههايشان دور بودند.
حق مطلب همين است .مبارزه با رژيم ضدبشري خميني البته پر از رنج و سختي است و راستي كدام مبارزه در تاريخ
جهان وجود داشته كه قرين آسايش و زندگي مرفه و ناز و نعمت باشد؟ از موساي پيامبر يعني مبشر رهايي از دجاليت
و ستم فرعوني كه گوسالهپرستان بنياسرائيل به تصريح قرآن از او عدس و سير و پياز و خيار و ساير خوراكيها را

ميخواستند تا طالوت سردار سموئيل پيامبر كه در نبرد با جالوت در آزمايش لشكريان خود در شرايط سخت آن

روزگار اعالم كرد كه هر كس اهل مبارزه با جالوت خونخوار است ابتدا دست از خانه و خانواده و هر كسب و كار

ديگري بردارد واال شايستهي اين نبرد نيست .از آن پيشتر نيز طالوت در يك مقطع حين پيشروي بسوي دشمن مقرر
كرد تا مجاهداني كه در ركابش بودند روزهي تشنگي بدارند و از آب نهر ننوشند.

و همچنين در مورد مجاهدان آزادي كه در ركاب مسيح عليهالسالم با ستم آخوندها و حكام زمان چنگ در چنگ شده

بودند ،نيز همه ميدانند كه خبري از رفاه و آسايش و خانه و خانواده و تقاضاي پناهندگي از اسرائيل نبود .واال معلوم
ميشد كه اهل رزم و رهايي و توحيد و انقالب نبودهاند و در اينصورت دنيا تا ابد دنياي نرون و هيتلر و كورههاي

آدمسوزي و خميني و به صليب كشيدن و سربريدن و دست و پا شكستن فرزندان رشيد و صادق و آگاه انسان چه در
ايران و چه در فلسطين يا ساير نقاط ميبود.

دربارهي پيامبر اكرم اسالم نيز همگان ميدانند كه سهسال را با مجاهدانش در شعب ابوطالب و در منتهاي فشار و فقر و

تنگدستي بسر ميبرد .آنقدر كه گرسنگي طاقتفرسا پيوسته مجاهدين را ميآزرد و در اين ساليان هيچ ارتباطي نيز با

بيرون از آن درهي درد و رنج و آزمايش نداشتند.
بگذريم كه متقاضيان امروزي پناهندگي از اسرائيل ،در مدتي كه در منطقهي مرزي در خاك عراق در پايگاههاي

ارتش آزاديبخش ملي ايران بودهاند ،حتي يك وعده نيز طعم گرسنگي را نچشيده و خود در صداي اسرائيل هم
آشكارا ميگويند كه تا وقتي امكان ارتباط تلفني وجود داشته با اقوامشان در داخل ايران نيز تماس ميگرفتند.

اما اينكه سازمان مجاهدين بتواند درست در شرايط بمباران و قطع ارتباط ،زندگي عادي و رفاه خانوادگي كسي را

تأمين كند ،يا در شرايطي كه كودكان خود مجاهدين براي نجات از بمباران ،به خارج عراق فرستاده ميشدهاند ،دختر
ناز و قشنگ ديگري را از داخل ايران بياورد ...متأسفانه كار ما و در توان ما نبوده و همان بهتر كه اين قبيل افراد كه در

بدو ورودِ داوطلبانه به ارتش آزادي كتبًا ملتزم و متعهد شده بودند ،سر و جان فداي آزادي مردم و ميهن اسيرمان ايران
بنمايند ،در شرايط سخت سركار خود گيرند و منتي بر خلق و مجاهدين خلق نداشته باشند و حتي متقاضي پناهندگي از
اسرائيل گردند و هنوز از گرد راه نرسيده نيز به مزدوري راوي كذاب اسرائيلي درآمده و بيمايگي دروني و بيغيرتي

ملي و ميهني خود را با لجنپراكني و دروغپردازي خمينيگونه عليه مجاهدين و ارتش آزادي جبران كنند .ننگ
تقاضاي پناهندگي از اسرائيل به اندازه كافي روشنگر است بويژه كه بريدگان مزبور به زبان خود برخالف آنچه

كعباالحبار اسرائيلي مدعيست ،معترفند كه نخستين مشكل تمامي اين قبيل افراد مشكل خانه و خانواده و جاندوستي
و رفاه و آسايش فردي ـو نه اختالف و انشعاب سياسيـ بوده است.
اما تا آنجا كه به خود مجاهدين مربوط ميشود اگر ائتالف ضدايراني آخونديـ ساواكي و اسرائيلي يك هزارسال با يك
هزار بلندگو و مزدور ديگر نيز سينه چاك داده و عليه راهبران و رهروان آزادي اين ميهن ،لجنپراكني نمايند و گلوي
خود را پارهپاره كنند و اگر مشكالت و شدايد راه يكصد بار هم افزوده شود ،تا آخرين نفس و تا آخرين قطرهي خون
از آرمان و از آزادي و استقالل ميهن خود دست برنخواهند داشت.
رژيم درهمشكستهٌ خميني از فرط استيصال

در برابر مجاهدين و ارتش آزاديبخش نعلوارو ميزند
نقل از «صداي مجاهد» 31/8/03

همزمان با اوجگيري تظاهرات و اعتراضات مردمي در سراسر خاك ميهنمان و در بحبوحهي غليان تضادهاي دروني
رژيم كه بيش از  7نمايندگان مجلس ارتجاع ،واليتفقيه باسمهاي خامنهاي را زير عالمت سؤال بردهاند؛ و در شرايطي
كه رژيم بيش از 1هزار تن را در جستجوي نوارهاي ويدئوي رژهي بزرگ ارتش آزاديبخش دستگير نموده و پيوسته از
طريق رسانهها تهديد ميكند كه با دارندگان و بينندگان بقول خودش نوارهاي ضدانقالبي چنين و چنان خواهد كرد؛

بنظر ميرسد اين رژيم مرگزده كه بحرانهاي دروني و بيرونياش آنرا صدپاره نموده ،براي ايزگمكردن چارهاي جز
نعل واروزدن عليه مقاومت اعتاليابندهي مردم ايران پيدا نكرده است .روز چهارشنبه /07آذر رژيم مدعي شد كه 58نفر
از باصطالح مجاهدين تواب ،كه گوئيا نسبت به عملكرد رهبران سازمان خود معترض و ناراضي بودهاند ،پس از

پيبردن به واقعيات و بروز بحرانهاي تشكيالتي و افزايش و تشديد جدايي اعضاي سازمان و پناهندهشدن گروهي از
آنان به اسرائيل ،از طريق مرز خسروي به آغوش رژيم بازگشتهاند .راديوي آخوندي كه در دروغگويي و دجاليت

كماكان در خط امام سفلگان چرند ميبافد ،همچنين مدعي شد كه گروه توابين اخير ،پنجمين گروهي هستند كه با
وجود شرايط سخت و فشاري كه از سوي عراق و مجاهدين اعمال ميشود توانستهاند به ايران برگردند و تازه 311نفر
ديگر نيز هنوز در اردوگاه پناهندگي عراق تحت فشار هستند و گوئيا عراق مانع بازگشت آنها به نزد رژيم است.

راستي رژيمي كه از مادران 71سالهي مجاهد و نوجوانان 07ـ01سالهي هوادار مجاهدين نيز درنگذشته و به حكم صريح
امام سفلگان ،خميني ملعون ،قتلعام زندانيان مقاوم مجاهد را نيز ترتيب داد ،چه شده كه اينطور رقيقالقلب شده و براي

زندانيان موهوم مجاهدين در خاك عراق دل ميسوزاند؟ مهمتر از اين مگر همين رژيم تاكنون صدها و هزارها بار در
طول 07سال گذشته از تجزيه و انشعاب و انهدام مجاهدين خبر نداده بود؟ پس اوضاع به كجا رسيده كه اكنون از

انشعاب و نارضايتي 5گروه جديد به اضافهي 311نفر ديگر سخن ميگويد؟ آخر مگر اين مجاهدين منهدم و نابود نشده
بودند و دقيقًا در سال گذشته در همين ايام مگر همين رژيم نميگفت كه مجاهدين در دستههاي صدتايي و هزارتايي
خاك عراق را ترك كرده و رهبريشان هم به آلمان پناهنده شده است؟ اما بناگهان از ابتداي سال جاري وقتي كه

3لشكر و تيپ سپاه پاسداران ضدخلقي زير پاي ارتش آزاديبخش ملي ايران خرد و خاكشير شد و اسامي حدود 111تن
از سركردگان مربوطه نيز توسط مجاهدين اعالم و منتشر گرديد ،همين رژيم مدعي شد كه گوئيا مجاهدين يك قيام
سراسري را از شمال تا جنوب عراق سركوب كردند!

تا ديروز ميگفت كه مجاهدين وابسته به عراقند ،ولي امروز صفحهي آخوندي برگشته و ميگويد خير حكومت عراق
وابسته به مجاهدين است و 08ميليون عراقي را نيز همين مجاهدين كه اصالً همهشان فرار كرده بودند ،سركوب

كردهاند .اگر حرفهاي رژيم را درست محسوب كنيم ،از يكطرف مجاهدين منهدم و منهزم و متواري شده و با
رهبريشان به آلمان رفتهاند و از طرف ديگر از شمال تا جنوب عراق را تسخير كرده و اوضاع را در اين كشور تثبيت
نمودهاند! پس البد چندصدهزار مجاهد با هوابرد از آلمان به عراق آمدهاند!! اكنون ببينيد اين مجاهدين چقدر بايد
پردامنه و بزرگ باشند كه فقط يك قلم از خودشان 811زنداني دارند كه وقتي عدد پاسداران و نفوذيهاي

زندانيشدهي رژيم نزد مجاهدين هم افزوده شود ديگر سر به فلك ميكشد .ضمنًا همين دو سه ماه پيش بود كه رژيم و
ارگانهاي ساواك آن مدعي شدند كه مجاهدين 11تن از فرماندهان گردانهاي خود را توقيف كرده و به محل

نامعلومي بردهاند .حاال خودتان محاسبه كنيد كه اين مجاهدين بايستي چه تعداد گردان داشته باشند ،كه در يك شب

فرماندهان 11تا از آنها را هم ،عالوه بر 08ميليون عراقي و 811زنداني و 3تيپ و لشكر سپاه پاسداران خميني ،منكوب و
سركوب نمايند .و تازه خوب است كه 07سال است همين رژيم از زبان بهشتي معدوم گرفته تا خود خميني ملعون و

رفسنجاني و خامنهاي و ساير آخوندـرجالههاي حاكم بارها و بارها ،در اخبار رسمي و خطبههاي جمعهبازار ،خبر انهدام
قطعي آنها را اعالم كردهاند.

اما ابتدا بگذاريد قبل از اينكه ببينيم علت اصلي جزع و فزع و يقهدراني و فغان و فرياد رژيم عليه مجاهدين چيست ،چند
نكته را پيرامون آخرين ترفند آخوندي ،راجع به  58باصطالح مجاهد تواب و  311باصطالح مجاهد معترض ديگر ،كه

رژيم و ارگانهاي ساواك آن از آن دم ميزنند برمال كنيم:

اوالًـ در كشور عراق مثل ساير كشورها يك اردوگاه پناهندگي بنام التاش در شهر رمادي وجود دارد كه تحت كنترل
دائمي صليبسرخ جهاني و كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد است .در اين اردوگاه كه همگي افراد آن رسمًا

ثبتنام شدهاند و اگر اسير جنگي هم بودهاند شمارهي رسمي صليبسرخ دارند حدود 31ـ71هزار پناهندهي ايراني بسر

ميبرند كه البته اغلب آنها از عشاير نوار مرزي ميباشند ،كه در ابتداي جنگ ايران و عراق ،در اين اردوگاه ساكن
شدهاند .كمكهزينهي پناهندگي براي هر فرد ،اكنون ماهيانه 51دينار عراقي است كه البته پول زيادي نيست اما كساني
كه از ميزان كمكهزينهي پناهندگي در فرانسه نيز مطلعند ميدانند كه در آنجا نيز كفاف مخارج يك فرد را نميدهد.
ثانيًاـ ايرانياني كه در خاك عراق بسر ميبردهاند درصورتيكه وابسته به يك جريان يا قطب مشخص سياسي نباشند طبق
روال به اردوگاه پناهندگي تحت نظر ملل متحد رفته و در آنجا ثبتنام ميشوند.

ثالثًاـ افرادي كه در طول اين سالها كشش و توان مبارزاتي نداشته و از نزد مجاهدين يا ارتش آزاديبخش ملي ايران
اخراج شده و يا خودشان به خط خودشان متقاضي بازگشت به زندگي عادي و رفتن به اردوگاه پناهندگي بودهاند ،با
ثبتنام نزد مقامات پناهندگي به اين كمپ ميرفتهاند ،حال يا در اين كمپ يا شهر مجاور آن زندگي عادي داشته يا از
طريق شعبهي ملل متحد و صليبسرخ براي رفتن به ساير كشورها ثبتنام ميكردهاند و ضمنًا به هنگام رفتن و بعد از آن
از كمكهاي صنفي و مالي مجاهدين نيز برخوردار بودهاند .البته اسيران جنگي و يا ديگر ايرانياني كه نميخواستهاند
نزد آخوندها برگردند پيوسته اين امكان را هم داشتهاند كه نزد مجاهدين يا پايگاههاي مختلف ارتش آزاديبخش

ميهمان باشند و بدون اينكه الزام به كار يا تعهد ديگري داشته باشند زندگي و معيشت آنها از هر لحاظ در حد خود

مجاهدين و رزمندگان ارتش آزاديبخش تأمين بوده است.

رابعًاـ ماه گذشته رژيم خميني كه دههاهزار تن از اسيران جنگي عراق را برخالف قرارداد آتشبس و قطعنامهي588
شوراي امنيت هنوز 7سالونيم پس از آتشبس نزد خود نگهداشته310 ،اسير عراقي را تحت فشار آزاد نمود و در

منتهاي وقاحت اعالم كرد كه ديگر هيچ اسير جنگي ندارد .سپس وقتي با اعتراض عراق و نامهي وزير خارجهي اين
كشور به شوراي امنيت ملل متحد مواجه شد ،مدعي گرديد كه 5هزار اسير رژيمي نيز در نزد دولت عراق موجود است
و خواهان بازديد يك هيأت رژيم از عراق گرديد .متعاقبًا وقتي كه عراق با بازديد هيأت رژيم براي رديابي از آن 5هزار

نفر مورد بحث موافقت كرد ،رژيم خميني يك هيأت 00نفري را كه 8نفر آنها اعضاي ساواك رژيم بودند به عراق

فرستاد .اين هيأت آخونديـساواكي از چند هفتهي پيش در محل اردوگاه پناهندگي التّاش و شهر رمادي عراق مستقر

شده و به استخدام مزدور مبادرت كرده است .مأموريت مشخص ايادي اعزامي رژيم در اين سفر اين بود كه به كسب

اطالعات دربارهي مجاهدين و ارتش آزاديبخش بپردازد و ببيند از اين طريق چه كاري ميتوانند عليه مجاهدين بكنند؟
فيالمثل ايادي رژيم در نظر داشتند تعدادي از افراد مقيم اردوگاه پناهندگي را اجير كنند و آنها را به تجمعي در برابر

شعبهي ملل متحد در پايتخت عراق بكشانند تا در آنجا بسود رژيم و عليه مقاومت ايران لجنپراكني كنند .آخر رژيم
آخوندي پنج سال پيش همين كار را در فرانسه از طريق يك باند تبهكار موسوم به اقليت تجربه كرده بود و به خيال

خود همچنانكه با فرستادن هيأتي به فرانسه درصدد خالي كردن زير پاي حضور و فعاليت رهبري مقاومت ايران در آنجا

بود ،ميخواست اينبار نيز همين كار را در خاك عراق تكرار كند ،آخر سلسله عمليات بزرگ مرواريد و نيز رژهي
عظيم ارتش آزادي مضافًا بر اعتالي چشمگير مقاومت ايران در داخل كشور و در صحنهي بينالمللي رعشهي مرگ بر

پيكر رژيم آخوندي انداخته و چارهاي جز اين تشبثات نيافته است .از اينروست كه رژيم سعي ميكند هر طور شده دل
همين عراقي را كه تا ديروز ميخواست حكومت آنرا سرنگون نمايد و حكومت باصطالح اسالمي تأسيس كند بدست
بياورد.

اما هيهات كه درد رژيم آخوندي با اين چيزها چاره نميشود و هيأت رژيم در اردوگاه پناهندگي از همان قدم اول با

تف و لعن و شعارهاي كوبندهي شماري از پناهندگان ايراني مواجه شد.

خامسًاـ مدتهاست گفتگوهاي ملل متحد و نمايندگي عراق با طرفين جنگ ايران و عراق بر سر كوچدادن عشاير
مرزنشين ايراني مقيم اردوگاه پناهندگي رمادي جريان دارد و تاكنون خود رژيم نيز بارها اخبار مربوط به اين موضوع و

توافقهاي پيرامون آن يا نقل و انتقال شماري از عشاير مرزنشين مقيم اين اردوگاه را انتشار داده است .در اين ميان
شعبهي ملل متحد در عراق بجد بر آن است كه از يكسو اكراد عراقيِ كوچنموده به ايران و از سوي ديگر اكراد و
عشاير مرزنشين ايرانيِ كوچنموده به عراق را به موطن خودشان برگرداند.
در همين رابطه رژيم خميني دو ماه پيش خبر توافق براي بازگشت حدود 71هزار تن را اعالم نمود اما بالفاصله پس از

انتقال يك گروه 311نفري كه اولين گروه بودند ،اين جريان را متوقف كرد و ادامهي جريان را موكول به گفتگوهاي
بعدي نمود.

اكنون با توجه به نكات فوق كامالً روشن است كه ،داستان سرهمبنديشدهي باصطالح 58مجاهد تواب و 311

باصطالح مجاهد تحت فشار در اردوگاه پناهندگي عراق و روضهخواني اندرباب نارضايتي و اعتراض و بحران در
درون مجاهدين چيزي جز فرافكنيهاي بالهتبار ساواك آخوندي نيست و موضوع حاليه هيچ ربطي به مجاهدين
ندارد و تبليغات آخوندي اساسًا بر روي ساكنين يك اردوگاه پناهندگي در عراق كه شماري از آنها به نزد رژيم

بازگشتهاند ،بنا شده است .واال اين كدام مجاهد معترضي است كه ديروز از اسرائيل و امروز از ساواك خميني
سردرميآورد.

ضمنًا در تبليغات آخوندي هيچ صحبتي هم از اين نيست كه چگونه و با چه وسيلهاي افرادي كه رژيم ميگفت نزد

مجاهدين زنداني هستند سالم و سالمت و در عين عافيت بناگهان از مرز خسروي و از آغوش رژيم و يا از مرز ايالتِ
اسرائيل و از راديوي اسرائيل سردرميآورند؟!

خوشبختانه در پي اراجيف راديوي رژيم ،مقامات ملل متحد در ژنو تصريح كردند كه افراد مورد ادعاي رژيم تمامًا
مقيم اردوگاه پناهندگي رمادي در عراق بوده و تحت نظر ملل متحد به ايران منتقل شدهاند .اما رژيم آخوندي از فرط

افالس ميخواهد از آب نيز براي خود كره بگيرد و مزدوران جديداالستخدام خود از رمادي عراق را نيز منشعبين و
معترضين مجاهدين قلمداد كند و عالوه بر آن بگويد كه  311يا  811باصطالح مجاهد تواب ديگر نيز درراهند.

راستي اين رژيم با بيش از يكصدهزار اعدام و 31رقم شكنجه از كجا اينقدر دلسوز و خاطرخواه زندانيان شده است؟!
اما تا آنجا كه به مجاهدين و ارتش آزاديبخش ملي ايران مربوط است ،ما بكرات تصريح كردهايم كه اگر رژيم
آخوندي ميتواند خوبست فقط اسم يك مجاهد معترض را اعالم كند .واال رنگآميزيكردن مزدوراني كه به آغوش
رژيم آخوندي يا اسرائيل پناه ميبرند تحت عنوان مجاهدين فايدهاي ندارد و فقط مبين منتهاي استيصال و افالس

دشمن ضدبشري در مقابله با مجاهدين و ارتش آزاديبخش ملي ايران است .دقيقًا در همين نقطه ،علت اصلي اينهمه
بوق و كرناي آخوندي و روضهخوانيهاي مسخرهي آنها پيرامون انشعاب و انهدام مجاهدين فاش ميشود .واال اگر

همين مجاهدين نخستين تهديد تمامي موجوديت نظام آخوندي نبودند چه لزومي به اينهمه همنوايي آخونديـ اسرائيلي و

اينهمه سرمايهگذاري سياسي و تبليغاتي بر روي بريدگان معلومالحالي بود كه از زير قباي آخوندي يا از زير عرقچين

اسرائيلي سر درميآورند؟ از بابت اطمينانخاطرِ هر دو طايفهي آخونديـ اسرائيلي تصريح ميكنيم كه از همان روز اولي
كه رژيم و شاگردجالدان و ديگر مزدورانش داعيهي ابلهانهي سركوب مردم عراق توسط مجاهدين را بيفايده ديده و
كنار گذاشتند و اينبار مدعي سركوب و زندانيكردن مجاهدين توسط خود مجاهدين شدند ،و همچنين از روزي كه
رژيم در دادگاه سوئيس بخاطر ترور شهيد بزرگ حقوقبشر دكتر كاظم رجوي مفتضح و محكوم شد و نغمهي

زندانيشدن 811مجاهد توسط خود مجاهدين را ساز نمود؛ مجاهدين رسمًا از ارگانهاي بينالمللي و خبرنگاران و
وكالي مدافع و احزاب سياسي مختلف دعوت كردند كه از پايگاههاي آنها در سراسر نوار مرزي بازديد كنند؛ تا

سيهروي شود هر كه در او غش باشد .كساني هم كه از بدو ورود مجاهدين به خاك عراق از صفوف ارتش

آزاديبخش اخراج شده يا خودشان بُريدهاند ،پروندهها و تقاضانامههاي مكتوبشان براي رفتن به اردوگاه پناهندگي و

ثبتنام در شعبهي ملل متحد موجود و پيوسته قابل انتشار است .بويژه در مورد اسيران جنگي كه رژيم مدعي شكار آنها
تحت عنوان مجاهد تواب يا معترض است ،شمارههاي صليب سرخ آنها نيز موجود و قابل انتشار است .حال اگر
ساواك آخوندي يا بلندگوي معلومالحال اسرائيلي باز هم راضي نيستند و قولنج حقوقبشريشان باعث دلپيچهي آنها

شده و احساسات بغايت بشردوستانهي گرازهاي وحشي و متحدان اسرائيلي آنها باز هم از غليان نميافتد ،پيشنهاد
ميكنيم امسال خودشان را نامزد جايزهي حقوقبشر كنند!

از جنبهي ملي و ميهني و از لحاظ مبارزاتي نيز مزيد بر افتخار ارتش آزاديبخش مليست كه براي متقاضيان پناهندگي

به رژيم و اسرائيل جايي نداشته و صفوف خود را از اين قماش رسوبات ،پيوسته پاك و منزه و مبرا كرده است ،تا بيش

از پيش بتواند براي سرنگوني تماميت رژيم آخوندي صيقلخورده و آماده شود .بگذريم كه بقاياي خميني حسرت
انشعاب و نابودي مجاهدين را همچون خود خميني به گور خواهند برد .اين نعل واروزدنها و اين قبيل خوابهاي

پنبهدانه هم ،مبين چيزي جز اعتالي روزافزون مقاومت عادالنهي مردم ايران از يكسو و صدپارهشدن رژيم آخوندي از
سوي ديگر نيست .واقعيت همچنانكه در رژهي بزرگ ارتش آزادي چشم انبوه خبرنگاران و ناظران بينالمللي را نيز

خيره كرد اين است كه سرنگوني محتوم بقاياي خميني در چشمانداز قرار گرفته و روضهخوانيها و يقهدارانيهاي

دجاالنهي آخوندي نيز ديگر راه بجايي نميبرد .از اينرو به ديكتاتوري تروريستي آخوندها و ارگانهاي سركوبگر و
مزدوران آن از هر قماش ميتوان اطمينان داد كه سرانجام مجاهدين و ارتش آزادي با همت و پشتيباني خلق قهرمان

ايران ريشهي ارتجاع حاكم بر ميهن اسير را از بن برخواهند كَند.
تالش مذبوحانه رژيم خميني
براي سرپوش گذاشتن بر جنايات ضدبشري خود
بنا به خبرگزاري رژيم خميني امروز گروهي از پاسداران ،شكنجهگران و عوامل رژيم تحت عنوان «اعضاي
سابق مجاهدين» در مقابل دفتر صليب سرخ در تهران دست به تظاهرات زدند و خواستار «بازگشت زندانيان مجاهدين
در عراق به ايران» شدند.

مجاهدين خلق ايران يكبار ديگر اعالم ميكنند كه نه تنها اين دعاوي كذب محض است ،بلكه مجاهدين و

ارتش آزاديبخش ملي ايران از رزمندگاني تشكيل شده كه داوطلبانه براي آزادي مردم و ميهنشان ميجنگند و تا

استقرار صلح و دمكراسي در كشورشان از پا نمينشينند و هيچگاه كسي برخالف ميل خودش به صفوف اين مقاومت
وارد نشده و يا در آن باقي نمانده است ،كمااينكه دعوي حبس اعضاي مجاهدين توسط خود آنها نيز از دروغهاي
محض دستپخت ساواك خميني است.

چند روز پيش نيز جنايتكاران حاكم بر ايران مدعي بازگشت «گروهي از اعضاي سابق مجاهدين به ايران» شده

بودند .برگزاري چنين نمايشات مضحكي آنهم بدنبال فشارهاي مستمر مقاومت ايران و افكار عمومي جهان كه سرانجام
رژيم آخوندها را به پذيرش بازديد نمايندگان صليب سرخ از زندانهاي ايران وادار نمود ،هيچكس را نميفريبد.

هرازگاهي ساواك خميني دستهاي از شكنجهگران مزدور خود را براي اين نمايشات مضحك مورد استفاده قرار
ميدهد ،در جريان دادگاه ژنو و اعالم جرم رژيم عليه يك خبرنگار سوئيسي در ژوئيه گذشته رژيم گروهي از همين

مزدوران را بعنوان «شهود» به جلسه دادگاه اعزام داشت .در گذشته نيز آخوندها با بكار بردن اين تاكتيك تكراري و از

كارافتاده گروهي از پاسداران و شكنجهگران خود را تحت عنوان «مجاهدين سابق» براي ارائه «شهادت» عليه مجاهدين
نزد آقاي گاليندوپل بردند .معلوم نيست در كشوري كه تظاهرات اعتراضي و مسالمتآميز مردم به گلوله بسته ميشود
و تاكنون 011،111زنداني سياسي روانه جوخههاي اعدام شدهاند ،چگونه همزمان با سفر آقاي گاليندوپل و قبل از سفر
هيئت صليب سرخ به ايران ،اين افراد دست به تظاهرات زدند.

اقدام امروز رژيم خميني همچنين در حالي صورت ميگيرد كه گسترش اعتراضات و تظاهرات مردمي و رژه

عظيم ارتش آزاديبخش از يك سو ،و اوجگيري بيسابقه جنگ قدرت ميان باندهاي متخاصم دروني از سوي ديگر ،بر
اركان ديكتاتوري مذهبي-تروريستي حاكم لرزه سرنگوني افكنده است و در همين راستا عالوه بر دستگيري هزاران تن
از مخالفان ،تصفيه گستردهاي را نيز در درون ارگانهاي حكومتي و بويژه نيروهاي مسلح خود آغاز كرده است.

مجاهدين خلق ايران مصرانه از كميته بينالمللي صليب سرخ ،كميسيون حقوق بشر ملل متحد و ساير مجامع

بينالمللي مدافع حقوق بشر ميخواهند تا اجازه ندهند ديكتاتوري قرون وسطايي حاكم تحتالشعاع چنين نمايشاتي
سركوب و شكنجه و اعدام را شدت بخشيده و جنايات خود را از انظار بينالمللي مخفي سازند.
دفتر مجاهدين خلق ايران
 08آذر 0731
دشمن ضدبشري پس از 7ماه
بناگزير پردهها را دربارهٌ «711مجاهد زنداني» كنار ميزند
نقل از «صداي مجاهد» 31/8/11

دوشنبهشب 08آذرماه ،رژيم خميني در اخبار رسمي راديو و تلويزيون خود اعالم نمود كه «بيش از 51نفر از
توابين گروهك منافقين» در مقر نمايندگي كميتهي بينالمللي صليبسرخ در تهران اجتماع نموده و از اين كميته «و

ديگر سازمانهاي بينالمللي مدافع حقوقبشر» خواستار «بازگشت دستكم 711نفر از اعضاي سابق» مجاهدين شدهاند.
خبرگزاري رژيم خميني نيز چند ساعت قبل از راديو تلويزيون آخوندي طي يك خبر مفصل تصريح كرده بود:
«بسياري از اعضاي نادم سازمان مجاهدين خلق هماكنون در زندانهاي مخفي در عراق» نگهداري ميشوند .خبرگزاري
رژيم اضافه ميكند كه يكي از همين «اعضاي سابق» در ديدار با رئيس كميتهي صليبسرخ در تهران «آثار شكنجههاي
سازمان مجاهدين خلق بر بدنش را نشان داده» و گفته است« :براي جداشدن از سازمان مجاهدين خلق در طي ماههاي

اسارت در عراق بطور وحشيانهاي شكنجه شدهام».

به اين ترتيب بداليلي كه خواهيم ديد ،رژيم خميني سرانجام پس از 7ماه كه منغيرمستقيم و از قول باصطالح
«اعضاي سابق مجاهدين» پيرامون زندانيشدن 711مجاهد توسط خود مجاهدين داد سخن ميداد؛ ناگزير پرده را كنار
زده و مجبور شده است رسمًا و مستقيمًا از طريق راديو و تلويزيون و خبرگزاري حكومتي سررشتهداري ابتدايي و

انتهايي داستان «711مجاهد زنداني» و «اعضاي سابق» كذايي را رأسًا برعهده بگيرد .درست مثل زماني كه مجاهدين،
دادستاني ارتجاع را از پشت دستجات چماقدار حزباللهي كه تحت عنوان «مردم هميشه درصحنه» به ستادهاي

مجاهدين حمله ميكردند ،بيرون كشيدند و وقتي خميني و دادستاني ارتجاع ديدند كه زور اين اوباش و اراذل به

مجاهدين نميرسد ناگزير شدند پردهها را كنار زده و با حكم رسمي دادستاني ارتجاع و سپاه پاسداران ضدخلقي به
تخليهي ستاد مركزي مجاهدين در تهران اقدام كنند .و درست مثل زماني كه تهديدات اوباش حزباللهي و اعالميهي

تروريستهاي موسوم به فدائيان اسالم چاپشده در روزنامههاي رسمي رژيم (در ديماه سال )58براي «اجراي وظيفهي

شرعي» دربارهي برادر مجاهد مسعود رجوي (بمنظور صرفنظركردن او از كانديداتوري در انتخابات رياستجمهوري)
مؤثر واقع نشد؛ و سرانجام ،خميني شخصًا با صدور فتوا و حكم شرعي ،برادر مجاهد مسعود رجوي را از شركت در

انتخابات محروم نمود .حال آنكه قبالً به زبان اشهدش گفته و تصريح كرده بود كه هيچ دخالتي در اين انتخابات له يا
عليه هيچكس نخواهد كرد .اما وقتي ديد كار بيخ پيدا كرده و همين امروز و فرداست كه مجاهدين با حمايتِ سراسري
انبوهشان بساط واليت فقيه سفياني او را درهم بپيچند ،فتوا داد كه كسي كه به قانون اساسي واليت فقيه او رأي نداده

حق شركت در انتخابات ندارد .آخر ،هيچيك از تشبثات و تهديدات و توطئهها و لجنپراكنيها و اقداماتِ غيرمستقيم
آخوندي مثمرثمر واقع نشده و چارهاي جز كنارزدن پرده ،و از سوراخ بيرونآمدن شخص خميني باقي نمانده بود.

اما پخش رسمي اراجيفي از قبيل زندانيكردن 711مجاهد توسط خود مجاهدين در عراق از راديو تلويزيون و

خبرگزاري رژيم خميني درست يكروز پس از ورود گزارشگر ملل متحد (گاليندوپل) به تهران و در آستانهي ورود

هيأت صليبسرخ براي بازديد از زندانهاي ديكتاتوري مذهبي و تروريستي البته تصادفي نيست .همه ميدانند كه

بقاياي مفلوك و درهمشكستهي خميني سرانجام همچون ديكتاتوري شاه در آخرين مرحلهي حيات خود به تازگي در
پي يك كارزار گستردهي بينالمللي به بازديد صليبسرخ از زندانهايشان تن دادند .يعني مقاومت ايران و مجاهدين
جام زهر ديگري را به حلقوم دشمن ضدبشري فرو ريختند كه آثار آن بعدًا بيشتر و بيشتر بارز خواهد گرديد.
در همين رابطه برادر مجاهد مسعود رجوي مسئول شوراي ملي مقاومت ايران ماه گذشته در اطالعيهي
/13آبان 0731/خود از كليهي مراجع ذيصالح بينالمللي خواسته بود« :ديكتاتوري آخوندي حاكم بر ايران بالدرنگ به
امضاي قراردادهاي معمول صليبسرخ مكلف شود .اين قراردادها بايستي برطبق همان استانداردهاي شناختهشدهي

صليبسرخ كه ديكتاتوري شاه نيز در اواخر حكومتش ناگزير از قبول آنها گرديد ،باشد ».رهبر مقاومت ايران در

اطالعيهي خود افزوده بود« :سردمداران رژيم بخوبي ميدانند كه مقاومت ايران به نمايندگي از جانب تمام مردم تحت
ستم ايران از 7ماه پيش يك كارزار عظيم بينالمللي براي محكومكردن مجدد ديكتاتوري تروريستي و مذهبي حاكم بر
ايران در ملل متحد را سازمان داده و به پيش ميبَرَد .فرستادگان و نمايندگان مقاومت ايران با انبوهي اسناد و مدارك و
يك كار عظيم افشاگرانه ،تا امروز با بيش از يكصدوده كشور در 5قارهي جهان تماس گرفته و در جريان بيش از

0111ديدار و گفتگو با مقامات و نمايندگان كشورهاي مختلف عرصه را از هر جهت بر دشمنان بشريت در ايران تنگ
كردهاند .عالوه بر اين هزاران كنفرانس ،مصاحبه ،ديدار و تماس روشنگرانهي مطبوعاتي نيز توجهات جهاني را عليه
اين ديكتاتوري قرونوسطايي و در حمايت از حقوق مردم ايران برانگيخته است».

به اين ترتيب سرانجام بقاياي خميني پس از ده سال بناگزير به بازديد صليبسرخ از زندانهايشان تن دادند و

مجبور به قبولكردن چيزي شدند كه خميني دجال تا زنده بود هرگز آنرا نميپذيرفت.

همچنانكه در اطالعيهي 13آبان برادر مجاهد مسعود رجوي اشاره شده سردمداران رژيم از اوايل سال 31از
تعرض گستردهي بينالمللي مقاومت ايران در صحنهي سياسي و ديپلماتيك بمنظور خوراندن جام زهر ديگري به

ديكتاتوري آخوندي مطلع بودند .زيرا يكچنين كارزار گستردهاي در ارتباط با يكصدوده كشور در 5قارهي جهان

نميتوانست از نظر دشمن ضدبشري مخفي بماند .از سوي ديگر اين مبارزه و تالش گسترده و هماهنگ دقيقًا از همان
فرداي سلسله عمليات پيروزمند مرواريد آغاز شده بود .بعبارت ديگر دشمن ضدبشري كه در خاتمهي جنگ

خليجفارس و قضاياي كويت در تشبثات مذبوحانهي خود براي انهدام مجاهدين و ارتش آزاديبخش ملي در منطقهي
مرزي بنحو مفتضحانهاي شكست خورده و با هفت تيپ و لشكر درهمشكسته و هزاران تلفات مجبور به عقبنشيني

شده بود ،اكنون مضافًا بر شكست نظامي ،خود را با تعرض همهجانبهي سياسي و ديپلماتيك مقاومت ايران در عرصهي

جهاني مواجه ميديد.
در اينجا بود كه ساواك رژيم به كار پرداخت و يكي از ابلهانهترين شاهكارهاي خود را عرضه نمود .اگر به

ياد داشته باشيد به ناگهان در خردادماه گذشته سر و كلهي يك شاگردجالد اوين بنام سعيد شاهسوندي در ديار فرنگ
پيدا شد .عجبا كه گردانندگان اوين و ساواك رژيم بسا مهربان شده و پس از قتلعام زندانيان سياسي كه اغلب آنها

مانند منيره رجوي (خواهر مسعود) هيچ پروندهاي نداشتند ،اينبار كسي را كه ساواك خميني مدعي بود بعنوان عضو
مركزيت مجاهدين در حين عمليات فروغ جاويدان دستگير نموده است آزاد و روانهي فرنگستان نموده بودند! بگذريم
كه همچنانكه در سابقهي اين مزدور در ساواك خميني منعكس است ،آخوند ريشهري وزير ساواك خميني در سال73
خطاب به نامبرده براساس اقارير صريح خودش گفته است اي بيچاره تو را كه مجاهدين سالهاست اخراج كرده بودند.
جالبتر اينكه شاگردجالد مربوطه هنوز از گرد راه نرسيده علم و كتل «محاكمهي مسعود رجوي» را به فرموده بلند كرده
بود .ضمنًا بدينوسيله ساواك آخوندي تقريبًا يكسال پس از ترور شهيد بزرگ حقوقبشر دكتر كاظم رجوي با ارسال

يك رأس شاگردجالد به فرنگ ميخواست با يك تير دونشان بزند :هم «محاكمهي مسعود رجوي» و هم بقول مصرح
در اعالميهي شاگردجالد مربوطه «مفاهمه و ديالوگ با ساير اپوزيسيونها»!

در همين اثنا (خرداد )31همچنين ديديم كه احساسات حقوقبشري همدستان شاگردجالد اعزامي كه قبالً از

اوين با آنها تماس ميگرفت (و نوار آن سه سال پيش توسط مجاهدين افشا شده بود) بطور همزمان بجوش آمد .منجمله
مزدوري بنام مجيد بازگونه با امضاهايي از قبيل جمعي از «اعضاي سابق» مجاهدين پياپي براي رونقدادن به بازار

شاگردجالد صادره از اوين در ادامهي همان خط «محاكمهي مسعود رجوي» بفرموده پياپي فراخوان ميدادند كه براي

آزادي «711مجاهد اسير و معترض» در خاك عراق كه توسط خود مجاهدين زنداني و شكنجه ميشوند بپا خيزيد!!
سپس ارگانهاي ساواك رژيم از كيهان هوايي و كيهان زميني گرفته تا «سازمان دفاع از قربانيان خشونت» فراخوانهاي
ايادي خودشان را بازتكثير يا بازنويسي ميكردند تا خوب بتوانند اين حق و حقيقت آخوندي را در اذهان و بويژه در

مراجع بينالمللي جا بيندازند كه اصالً در ايران اين مجاهدين هستند كه حقوقبشر را نقض ميكنند و حيوانكي
آخوندها ،بيهوده پانزدهبار در كميسيون حقوقبشر و مجمع عمومي بناحق محكوم شدهاند.

اما اين دجالبازيهاي ابلهانه در دادگاه سوئيس كه به محكوميت رفسنجاني و رژيم خميني رأي داد و حتي
آنها را موظف به پرداخت مخارج دادگاه و وكيل مدافع خبرنگار سوئيسي نمود ،بدجوري مفتضح شد .رژيم باز هم

حماقت نموده و يكي از جالدان اوين را بعنوان شاهد خودش به اين دادگاه آورده بود .اما جالد مربوطه درست همان
موقعي كه احساسات باصطالح حقوقبشرياش بجوش آمده بود و داشت به حال  711يا 811مجاهد زندانيشده توسط

خود مجاهدين در خاك عراق اشك تمساح ميريخت ،دست بر قضا توسط يك مجاهد ازبندرسته كه در دادگاه
حاضر بود و همين جالد او را در اوين شكنجه كرده بود ،با اسم و رسم واقعياش در برابر قضات و حضار و
خبرنگاران افشا گرديد .آنچنانكه جالد لورفته و بهتزده ناخودآگاه سعي كرد با دست صورتش را بپوشاند ولي

ديگر كار از كار گذشته بود .بعدًا برخي ناظران اين دادگاه را به نورنبرگ كوچكي براي آخوندهاي حاكم بر ايران

تشبيه نمودند.
در خاتمهي دادگاه سوئيس نيز مسئول بخش روابط بينالمللي سازمان مجاهدين خلق ايران در پاسخ به

لجنپراكني دشمن ضدبشر و ايادياش كه براي سرپوشگذاشتن روي شكنجه و قتلعام زندانيان سياسي در منتهاي
وقاحتِ آخوندي نعل وارونه زده و مدعي زندانيبودن  711يا 811مجاهد نزد خود مجاهدين بودند ،رسمًا از هيأتي از
وكال و خبرنگاران و نمايندگان سازمانهاي بينالمللي دعوت نمود از پايگاههاي مجاهدين و ارتش آزاديبخش در
مرز ايران و عراق بازديد كنند و افزود كه در اين بازديد حتي نمايندگان رژيم خميني هم ميتوانند حضور داشته
باشند به شرط آنكه رفسنجاني نيز همين هيأت را با حضور نمايندگان مقاومت ايران براي بازديد از زندانها و
شكنجهگاههاي رژيم در ايران بپذيرد و تعهد بسپارد كه متقابالً همهي درها به روي اين هيأت باز باشد.
در رابطه با همين دعوتها و پيشنهادات مجاهدين بود كه ساواك خميني به ناگزير مرتكب چندفقره
عقبنشيني فضاحتبار گرديد .منجمله ارگان ساواك خميني در خارج كشور به تاريخ /1مرداد 31/نوشت كه چون

مجاهدين گفتهاند هيچ عضو معترض سازمان يا ارتش آزاديبخش نزد آنها زنداني نيست ،پس «در صورت صحت اين

ادعا بازداشتشدگان احتماالً در جايي غير از مهمانسراهاي علني نگهداري ميشوند»!

لجننامهي آخوندي جمهوري اسالمي نيز به تاريخ /17شهريور 31/نوشت« :در گذشته منافقين افراد بريده از

سازمان را به زندان خود موسوم به مهمانسرا منتقل ميكردند اما در حال حاضر نيروهاي مزبور را به رژيم عراق تحويل
ميدهند»!

در تبليغات آخوندي ،مجاهدين هم خودشان خودشان را شكنجه و دستگير ميكنند ،و هم خودشان خودشان

را ميكشند! چنانكه ارگان ساواك خميني در خارج كشور در تاريخ 11شهريور در منتهاي وقاحت از قول يك «عضو
01سالهي مجاهدين بنام حميد ربيعي» مدعي شد كه خود مجاهدين دكتر كاظم رجوي را ترور كردند .بقول ساواك
رژيم حميد ربيعي در پشتيباني ارتش آزاديبخش كار ميكرده و بطور تصادفي در جريان طرح ترور دكتر رجوي

توسط خود مجاهدين و نيز قتل مجاهدان شهيد حسن جزايري ،امير سپاهي و فريدون ورمزياري توسط خود مجاهدين

قرار گرفته است .حال آنكه مجاهدين مطلقًا عضوي بنام حميد ربيعي نداشته و ندارند و ساواك آخوندي از بيخ و بن

در تنگناي قافيهي زندانيشدن 711مجاهد توسط خود مجاهدين ،به چنين جفنگگوييهايي رو ميآورد .اگر به
تبليغات و روزنامههاي رژيم خميني نگاه كنيد ،جابجا خواهيد ديد كه براي مجاهدين بسا اعضاي مجعول ميتراشند.

فيالمثل دژخيم عباس ملكانزاده و شاگردجالد محمد صادقي را كه مستقيمًا از اوين به دادگاه سوئيس آورده بود ،در

دادگاه «اعضاي سابق مجاهدين» جا زد كه بالدرنگ افشا و مفتضح گرديد .كمااينكه اگر دست رژيم خميني را باز
بگذاريد آمادگي دارد همهي عشاير و ساكنان اردوگاه پناهندگي رمادي در عراق را نيز «اعضاي سابق مجاهدين»

وانمود كند .همچنانكه در اين ايام در مقابله با تهاجم سياسي و بينالمللي مقاومت ايران دربارهي نقض حقوقبشر توسط
رژيم و ضرورت بازديد صليب سرخ از زندانهايش ،روزي نيست كه چند اسير جنگي را تحت همين عنوانِ «اعضاي

سابق» يا «اعضاي نادم» يا «اعضاي تواب مجاهدين» آنتني نكند!

بگذريم كه هر بار در مقابلهي مجاهدين با ارتجاع ،آخوندهاي دژخيم پس از مدتي مجبور ميشوند پردهها را
كنار زده و از «امت حزباهلل» گرفته تا «مردم هميشه در صحنه» و «اعضاي سابق» يا «نادم و تواب» را به كناري بگذارند
و خودشان رسمًا و مستقيمًا و علنًا به سررشتهداري قضايا اعتراف نموده و به ميدان بيايند .آخر شاگردجالدي كه براي

«محاكمهي مسعود رجوي» به فرنگ اعزام شده بود ،كاري از پيش نبرده است .مزدوران پليدي از قبيل مجيد بازگونه
نيز جز خبرچيني و ردكردن اطالعات يا واسطگي براي ارسال چندهزار دالر پول به تركيه يا دانمارك براي خريدن

مزدوران جديد به نيابت از سوي ساواك خميني هنري نكردهاند .اطالعيههاي بينام و نشان و بالهتبار تحت عنوان
«كميتهي همبستگي با زندانيان مجاهد در عراق» نيز كه از تركيه و برخي كشورهاي ديگر پست ميشود و در خاتمهي
لجنپراكنيها با همان خشم و كين حيوانيِ دژخيمان اوين ،خواهان «لهكردن سر مسعود رجوي در زير پا و ندادن
اجازهي نفسكشيدن به او» ميشود ،جز ننگ و نفرت براي رژيم آخوندي و مزدورانش ببار نميآورد .و بيش از پيش
مبين سوزش و رعشهي مرگ آنان در برابر رژهي عظيم ارتش آزادي است.

بگذريم كه مزدوران براي ردگمكردن در اين قبيل اطالعيهها و نامههايشان بغايت سعي ميكنند خود را وابسته

به رژيم جلوه نداده و حتي از آن فاصله بگيرند .اما دم خروس از زير قباي مالها وقتيكه مينويسند «مجاهدين و رجوي

بمراتب از خميني خطرناكترند» بيرون ميزند.

از اين پيشتر نيز ساواك خميني آنچنانكه در سالهاي  77و  73در نشريات مجاهدين افشا گرديده سعي
ميكرد با اطالعيههايي تحت عنوان «راه موسي» و «راه حنيف» كه در حقيقت راه اوين و جماران بود ،چنين وانمود كند
كه گويا «جمعي از اعضاي سابق مجاهدين» به اين نتيجه رسيدهاند كه بايستي بالفعل و موقتًا هم كه شده مثل سپاه

پاسداران نعرههاي ضدامپرياليستي كشيد و در راه فتح قدس و واشنگتن البته از طريق «كربال» ،گام برداشت كه در
اينصورت مجاهدين «صدالبته» بدتر از خميني بوده و هستند و خواهند بود!

بگذريم كه در سال 75تشت رسوايي خميني و ماجراي روابط پنهانياش با اسرائيل از بام فرو افتاد و

كمكهاي تسليحاتي اسرائيل به خميني عالمگير شد .اكنون نيز تصادفي نيست كه هم رسانهها و هم سخنگويان

اسرائيلي و آخوندي همنوا با يكديگر خواستار آزادي « 711مجاهد اسير و معترض» از زندانهاي مجاهدين در عراق

ميشوند!!
اما در رابطه با مزدوران خردهپاي ساواك خميني در تركيه و كشورهاي مختلف اروپايي چه كسي نميداند كه

با كمكهزينهي پناهندگي يا درآمد بخور و نمير ناشي از كار در تركيه يا دانمارك يا آلمان و فرانسه نميتوان دائمًا به
نقاط مختلف اروپا سفر نمود ،هزينههاي كالن تلفنهاي چندين و چندساعته را پرداخت ،به تكثير زندگينامه و جزوه و
فرستادن پول و نفر به تركيه و نقاط مختلف اروپا مبادرت نمود و ،به اين و آن ،وعدهي حل مسائل پناهندگي و صنفي

داد و تحت عنوان «كميتهي همبستگي با زندانيان مجاهد در عراق» خط ساواك خميني را پيش برد.
بيچاره اين قبيل خيانتكاران و مزدوران كه نميدانند هر بار ساواك خميني در مقابله با مجاهدين پس از مدتي

ناگزير پردهها را به كناري ميزند و خود مثل همين بار در صحنه ظاهر و عهدهدار قضايا ميگردد و در نتيجه
مزدورانش به تمام و كمال افشا و به كارتهاي سوخته و مصرفشدهاي تبديل ميشوند.

بيترديد روز سرنگوني دشمن ضدبشري و روز حسابرسي از دژخيمان و مزدوران و هر آنكس كه در شكنجه

و خون رشيدترين فرزندان اين مرز و بوم دست در دست رژيم خميني و ارگانهاي سركوبگر اطالعاتي و امنيتي آن

داشته ،نزديك و نزديكتر ميشود .مزدوران و خيانتكاران همانند رژيم آخوندي و اربابان مرتجعشان جز ننگ و نفرت
ابدي تاريخ و مردم ايران نصيبي نخواهند برد .مجاهدين و ارتش آزاديبخش ملي و شوراي ملي مقاومت ايران بعنوان

جايگزين مردمي و دمكراتيك رژيم ضدبشري خميني در اعتالي مستمر خود بسوي آزادي و استقالل و حاكميت
مردمي به پيش ميتازند .تالشهاي مذبوحانه و ترفندهاي مفتضح و شكستخوردهي بقاياي خميني و خشم و كين
افسارگسيختهي آنان و مزدورانشان عليه اين مقاومت جز نشان اعتال و سرافرازي ما نبوده و نيست.
نمايش ساواك رژيم خميني
عليه مقاومت ايران و ارتش آزاديبخش ملي
در آستانهي ديدار صليبسرخ از زندانهاي رژيم خميني كه پس از ده سال به اين رژيم تحميل شده است و
بويژه پس از پرتاب تخممرغهاي گنديده به رفسنجاني در داكار و همزمان با تظاهرات و مراجعات اقشار مختلف مردم

به دفتر صليبسرخ بينالمللي در تهران ،راديو تلويزيون و مطبوعات و خبرگزاري رژيم مستمرًا اخبار مجعول و سراپا
كذبي را از قول باصطالح «اعضاي تواب مجاهدين» كه گوئيا اخيرًا از مجاهدين جدا شده و يا از پايگاههاي ارتش
آزاديبخش ملي ايران در منطقهي مرزي در خاك عراق به نزد رژيم آمدهاند ،منتشر ميكند.

به اين ترتيب بقاياي خميني در تمام هفته گذشته يا از گردهمايي و تظاهرات اين افراد عليه مقاومت ايران در

برابر نمايندگي صليب سرخ در تهران و يا از كنفرانس مطبوعاتي و مصاحبههاي راديوتلويزيوني آنان در هتل هيلتون
تهران خبر ميدادند يا آنها را به نزد گزارشگر ويژهي ملل متحد ميبردند تا گزارش گاليندوپل را تحت تأثير قرار داده
و جالدان ملت ايران را بدينوسيله غسل تعميد بدهند.

سازمان مجاهدين خلق ايران بمنظور اطالع افكار عمومي از آخرين ترفند آخوندهاي جنايتكار حاكم بر ايران
براي سرپوشگذاشتن بر جناياتشان از طريق برگزاركردن چنين نمايشات مسخرهاي اعالم ميكند:

0ـ هيچيك از افرادي كه رژيم خميني تاكنون اسامي آنها را در نمايشهاي مسخرهاش اعالم نموده هيچگاه

عضو سازمان مجاهدين خلق ايران نبودهاند.

تمامي اين افراد اعم از مرزنشينان و پناهندگان اجتماعي و اسيران جنگي و عناصر اخراجي پيشين ارتش

آزاديبخش تحت نظر كميسارياي عالي پناهندگي ملل متحد از اردوگاه پناهندگي التاش در شهر رمادي عراق در
مذاكره با هيأتي از سوي وزارت ساواك رژيم خميني كه به اين اردوگاه آمده بود به ايران رفتهاند و حتي يك تن از

آنان نيز مستقيمًا از پيش مجاهدين يا از پايگاههاي ارتش آزاديبخش ملي بطرف رژيم نرفته است.

1ـ افرادي كه در نمايشات ساواك خميني براي لجنپراكني عليه مجاهدين بكار گرفته شدهاند اغلب يا
پاسداران خود رژيم يا اسيران جنگي و سربازان فراري يا آوارگان اجتماعي بودهاند .بعنوان مثال «عليمحمد جانه»

داراي كارت شمارهٌ 7113صليب سرخ ،پاسداري است كه در جريان جنگ ايران و عراق در جبههي جنوب اسير شده
بود .همچنين پرويز رسولي ،جواد صادقپور ،سعيد روايي ،منوچهر رضايي ،اكبر حبيبي و سلمان جشّان كه در تبليغات

رژيم آخوندي از آنها تحت عنوان اعضاي مجاهدين نام برده ميشود اسيران سابق جنگي داراي شمارهي مشخص

صليبسرخ هستند .حميدرضا دولت و توفيق حيدري نيز دو سرباز فراري مقيم اردوگاه پناهندگي حله در عراق بودهاند.
يوسف كنگرباني و محمدعلي غالمي نيز دو پناهندهي اجتماعي در رمادي بودند كه يكي قبالً در شهر سرپلذهاب
كشاورزي ميكرده و ديگري راننده بوده كه قبل از رفتن به اردوگاه پناهندگي مدتي به مجاهدين پناه آورده و در يكي
از پايگاههاي ارتش آزاديبخش كار ميكردند و پس از چندي بنا به خواست كتبي خودشان به اردوگاه پناهندگي
رفتهاند .آرمين سنجريان نيز كه در تبليغات آخوندها عضو سابقهدار مجاهدين معرفي شده ،فردي است ارمني كه با
توجه به ايدئولوژي اسالمي مجاهدين طبعًا نميتوانسته عضو سازمان باشد و آخوندها دقيقًا به همين دليل نامبرده را

رنگآميزي باصطالح اسالمي نموده و بجاي آرمين سنجريان ،علي سنجريان معرفي ميكنند.

7ـ در تبليغات دجاالنهي آخوندي از قول همين مزدوران گفته شده است كه مجاهدين سهسالونيم پيش در

جريان عمليات فروغ جاويدان دو تن از اعضاي خود بنام علي شعباني و قادر را اعدام كردهاند .همچنين گفته شده كه
مجاهدين 81تن از اعضاي باصطالح ناراضي خود را در ايام اخير اعدام كردهاند و  711يا  811يا 0011تن نيز در

زندانند و بقيه نيز به سپاه ششم عراق پيوستهاند .هيچكدام از اين خزعبالت آخوندي صحت ندارد و كذب محض است.

ياوههاي مربوط به فساد اخالق مجاهدين كه از 07سال پيش توسط ديكتاتوري مذهبي و تروريستي خميني تكرار شده
نيز شايان پاسخگويي نيست و تنها مبين فرافكني و جنون افسارگسيختهي آخوندي در برابر رژهي اخير ارتش

آزاديبخش ملي و اعتالي داخلي و بينالمللي مقاومت ايران است كه اينچنين بقاياي محتضر رژيم خميني را به

هذيانگويي و بستوه آورده است .رژيمي كه از فرط افالس و درماندگي در برابر مجاهدين و مقاومت عادالنهي مردم
ايران به تناقضگوييهاي بالهتبار و الينقطع آخوندي دچار شده و فيالمثل در همان حال كه مدعي است از

مجاهدين يكيدوهزار نفر ديگر بيشتر باقي نماندهاند تصريح ميكند كه يكهزارويكصدتن هم زنداني دارند يا كماكان
تأكيد ميكند كه مجاهدين يك شورش و قيام سراسري را در سراسر عراق فرو نشاندهاند .براستي معلوم نيست ادعاي

ذوب و ازبينرفتن مجاهدين را بايد از آخوندها باور كرد يا اذعان بر قَدرقدرتي آنان را؟

حقيقت اينست كه آنچه را مردم و مقاومت ايران بچشم ميبينند و باور ميكنند فالكت بقاياي زهرخورده و

محتضر خميني است .آخوندهاي جنايتكاري كه در آستانهي بازديد صليبسرخ از زندانها و شكنجهگاههايشان نعل
وارونه ميزنند و براي فرار از چنگال بحرانهاي دروني و بيرونيشان و براي گريز از سرنگوني و كيفر محتومي كه در
انتظار تكتك آنهاست به هر رطب و يابس و خس و خاشاكي چنگ ميزنند اما روز تصفيهحساب مردم ايران با آنها
پيوسته نزديكتر ميشود.

3ـ در خارج كشور نيز اراذل خيانتكار و فرومايهاي مانند بنيصـدر و علياصغر حاجسيدجـوادي و نيز مزدوران
و جاسوس بچگـان ديگر در اوراق و لجننامههاي خود (از قبيل انقالب اسـالمي و نشريهٌ باصطالح فدائـي و)...

مشخصًا نقش سخنگويان ساواك خميني در اين زمينه را برعهده گرفتهاند و از اينطريق براي دشمن ضدبشري سر و دُم

ميجنبانند و با بلندگوهاي معلومالحال آخوندي و اسرائيلي عليه مجاهدين و مقاومت مسلحانهٌ انقالبي همنوايي ميكنند.

ياوهسرائي (بنقل از منابع مشكوك) دربارهٌ «شبكهٌ شكنجه و ترور مجاهدين» « ،تهديد به قتل» «اعدام ناراضيان زنداني» ،
«چند مورد مرگ مشكوك نشاندهندهٌ عملي نمودن حكم اعدام» در داخل مجاهدين« ،زندان و تبعيد و شكنجه»
مخالفين عقيدتي و كسانيكه از رهبري مجاهدين «سرباز زده و به مخالفت گرائيدهاند» « ،همكاري و همدستي»
مجاهدين با دواير امنيتي عراق براي تهديد ساكنان اردوگاه پناهندگي در رمادي (در حاليكه دولت عراق خود هيأت
رژيم خميني را در هماهنگي با  UNبه اين اردوگاه آورده و مقامات مللمتحد در ژنو نيز تصريح كردهاند كه درصدد
اجراي طرح بازگرداندن دهها هزار آوارگان و پناهندگان اين اردوگاه به ايران هستند) و سرهم بندي كردن داستانهاي

ابلهانهٌ پليسي ـجنايي دربارهٌ صدها «مجاهد معترض و زنداني» البته حاكي از منتهاي فالكت ايدئولوژيكي و افالس

سياسي اين قبيل مدعيان خارجه نشين و مبين حداكثر حقد و كين ضدانقالبي آنان در قبال مجاهدين و ارتش آزادي و
تنها جايگزين دمكراتيك و مردمي (شوراي ملي مقاومت ايران) است.

از نويسندگان اصل واليت فقيه و معتادان دهان دريدهٌ خميني كه كارتهاي مستعمل از دور خارج شدهاي بيش
نيستند ،همچنانكه از جاسوس بچگاني كه حساب دست داشتن در شكنجه و كشتار مجاهدين و ديگر فرزندان انقالبي

مردم ايران در سال 71را هنوز پس ندادهاند ،انتظاري جز اين نيست .تا روزيكه بخاطر همهٌ خوش خدمتيهاي بيدريغ به
دشمن ضدبشري در معرض داوري مردم ايران قرار گيرند .اينان حسرت بدل از نابود نشدن مجاهدين و ارتش آزادي
در خطيرترين شرايط سياسي تاريخ معاصر و در زير بزرگترين بمبارانهاي تاريخ ،و همچنين در آرزوي استحالهٌ رژيم

واليت فقيه و بازشدن راهشان با جناحهاي «نرم و ميانه»ي اين ديكتاتوري مذهبي و تروريستي؛ برآنند تا محكوميتهاي
بينالمللي و جنايات رژيم ضدبشري را با علم كردن اعدامها ،زندانها و شكنجهگاههاي مجاهدين در خاك عراق

تحتالشعاع قرار دهند .بويژه كه در اين روزگار عراق در وضعيتي است كه ميتوان با تاخت و تاز به اردوگاههاي

پناهندگي آن (كه البته تحت نظارت مستمر ملل متحد و صليب سرخ است) و متهم كردن آن به اعمال فشار روي
پناهندگان و آوارگان ايراني بخوبي عربدهكشيهاي ضدامپرياليستي پيشين در «خط امام» را تالفي و جبران و از همه

آنها ندامت نمود!

اينجاست كه ميخواهند با يك تير چند نشان بزنند و لذا همهٌ مسائل و كم و كسري اردوگاههاي پناهندگي

عراق را هم به حساب مجاهدين واريز ميكنند .شايان ذكر است كه برابر اسناد قابل انتشار موجود (كه شعب مللمتحد
و نمايندگان صليب سرخ نيز دقيقًا از آنها مطلعند) مجاهدين از سالها پيش عليرغم نيازهاي مبرمتر مقاومت مسلحانه
انقالبي در ابعاد ارتش آزاديبخش ملي ،به پناهندگان متقاضي در اردوگاههاي پناهندگي عراق منجمله به عناصر

اخراجي و بريده منظمًا و مستمرًا در حد امكانات محدود خود كمك و رسيدگي نمودهاند كه تأمين حداقل وسايل

اوليه زندگي ،كمك هزينه مالي معادل  3ماهيانهٌ رسمي پناهندگي و كمكهاي دارويي و پزشكي را شامل ميشود.
عالوه بر اين هر از گاهي از طريق شعبه  UNمقادير قابل توجهي اجناس مورد نياز فصلي پناهندگان از قبيل پتو و
پوشاك و وسايل گرم كننده يا اسباب بازي كودكان تقديم شده است.

 5ـ اكنون اگر بقاياي زهر خورده و صاحب مردهٌ خميني و شاگرد جالدان و ايادي اعزامي و سرانگشتان مرئي

و نامرئي آنان در خارج كشور و ديگر شركا و متحدان عيني اين ديكتاتوري مذهبي و تروريستي گمان ميكنند كه در

برابر اعتالي روزافزون داخلي و بينالمللي مقاومت عادالنهٌ مردم ايران براي صلح و آزادي و در برابر اقتدار خيره كننده
نظامي و سياسي اين مقاومت ميتوانند با ياوهگوييها و اراجيف مستمر خود عليه مجاهدين و ارتش آزادي مسير محتوم
سرنگوني تام و تمام اين رژيم و پيروزي مردم و مقاومت ايران را تغيير بدهند ،ما از آنان دعوت ميكنيم كه بازهم از بام
تا شام در راديو و تلويزيون و ننگين نامهها و ورقپارههايشان از هيچ چيز فروگذار نكنند .اما روضه خوانيهاي آخوندي
احمقانه و دجاالنه در هر زرورقي كه عرضه شود ،سينه چاك دادن و يقهدراندن عليه مجاهدين ،بوق و كرنا و نعرههاي
گوشخراش تا مرز پاره پاره شدن امعاء و احشاء آخوندها و هرگونه لجنپراكني ديگر چارهٌ درد آنهائيكه تا مغز

استخوان از اعتالي مقاومت ايران در سوز و گدازند نيست .اين حقيقت بيش از يك دهه آزموده شده و باز هم بيشتر و

بيشتر آزموده خواهد شد.

همچنين اگر دشمن ضدبشري و پشت جبهه و شركاي آن در خارج كشور برآنند كه با ياوهگويي ميتوانند
ترورهاي ديگري نظير ترور دكتر كاظم رجوي را زمينه سازي نموده يا حمالت ديگري نظير حمالت اسفند و فروردين

گذشتهي پاسداران خميني به پايگاههاي مجاهدين و ارتش آزادي در منطقه مرزي را بويژه از لحاظ بينالمللي موجه
جلوه دهند ،ما فقط به آنان گوشزد ميكنيم كه اين مقاومتي است تا پيروزي!

سازمان مجاهدين خلق ايران و ارتش آزاديبخش ملي تا سرنگوني تام و تمام رژيم ضدبشري خميني و استقرار

تنها جايگزين مردمي و دمكراتيك يعني شوراي ملي مقاومت ايران در خاك ميهن ،همچنانكه راهبر اين مقاومت

خونبار و تاريخي بارها تأكيد كرده است ،تا ريشهكن كردن ارتجاع خميني از خاك ايران زمين با چنگ و ناخن و

دندان هم كه شده به پيش ميتازند .رود خروشان خون شهيدان ضامن پيروزي محتوم خلق ماست.

دفتر مجاهدين خلق ايران ـ پاريس
/17آذر0731/
اطالعيه
بقاياي درهمشكستهي دجال مدفون جماران كه تعفن آنها عالمگير شده و حتميت سرنگونيشان توسط
مجاهدين و ارتش آزادي لرزه بر اندامشان انداخته است ،مذبوحانه تالش ميكنند با لجنپراكني و «گندگاو چالهدهاني»
آخوندي ،صفوف پوالدين مجاهدين و ارتش آزادي را مخدوش جلوه دهند.

تلويزيون و راديوي آخوندي ،امشب در يك نمايش مسخره و تهوعآور كه با شركت شماري از پاسداران و

اسيران آزاد شدهي جنگي برگزار گرديد ،پس از ماهها كه قرار بود اسامي ششصد الي يكهزار و صد «مجاهد معترض و
زنداني» شده توسط خود مجاهدين را منتشر كند ،با بالهت تمام اسامي اينجانبان :محمود ائمي(محسن عباسي) ـمحمود
احمدي ـمرتضي اسماعيليان ـمهدي افتخاري ـشهرزاد صدر حاجسيدجوادي ـمحمود عطايي را اعالم كرد .در بالهت
روزافزون و پرشتاب ساواك خميني همين بس كه اسامي ما فقط ضمن يكماه گذشته دونوبت از صداي مجاهد ضمن
ليست 873نفرهي شوراي مركزي قرائت شده و از اين پيشتر نيز در 17شهريورماه گذشته طي اطالعيهاي كه بازهم از
صداي مجاهد پخش گرديد ،زوزهكشي شغاالن ساواك خميني در ارگان خارجه كشوري آنها (كيهان هوايي) را
همراه با برخي ديگر از برادرانمان پاسخ گفته بوديم )*( .اما به نظر ميرسد كاسهي

بچهكفتارهايپاورقي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*اشاره به اطالعيهي برادران مجاهد محمود احمدي ،مهدي افتخاري ،ابراهيم ذاكري ،محمد سيدالمحدثين و
محمود عطايي به تاريخ /17شهريور عليه اراجيف كيهان هوايي ارگان خارج كشوري ساواك خميني مورخ

/11شهريور كه ضمن ياوهسرايي دربارهي زنداني شدن «بيش از 811نفر از اعضا و كادرهاي قديمي» از آنها به عنوان
«ناراضيان»! نام برده بود.

امام مدفون فرومايگان بسا بيشتر از اين چيزها خالي است و رژيم خميني پس از شكستهاي پياپي كه از مقاومت ايران

دريافت كرده مخصوصًا بعد از اصابت رگبار تخممرغهاي گنديده به رفسنجاني جنايتكار و همراهانش در داكار تعادل
خود را بيش از پيش از دست داده و به هذيانگويي پرداخته است!

حقيقت اين است كه پارس كردن ساواك آخوندي و مزدوران آن ،جز نشان وحشت بيمنتهاي آخوند

رفسنجاني و آخوند خامنهاي از ريشهكن شدن تمامي رژيمشان بدست پرقدرت مجاهدين و ارتش آزاديبخش نيست.
روزگار جمع كردن بساط آخوندي و از بيخ و بن بركندنِ ريش و ريشهي اين رژيم منفور و مفلوك فرا رسيده و از

اين روست كه ارتجاع ضدبشري و مزدوران آن در داخل و خارج كشور همدم وهمنوا با يكديگر ،پاچه مجاهدين را

گرفتهاند!
همچنانكه قبالً يادآور شدهايم طبعًا از 71خرداد سال 71به بعد مجاهدين به اراجيف آخوندي ـساواكي جز با

زبان گلوله و آتش جوابي نداده و نخواهند داد.

با اينهمه ،محض اطمينان آخوندهاي مرتجع حاكم و پشت جبهه و همدستانشان در خارج كشور و خائنان و

فرومايگان و مزدوراني از قبيل ابوالحسن بنيصدرو علياصغر حاجسيدجوادي و واخوردگان جريان تودهـاكثريت و
ديگر سرانگشتان و عروسكهاي خيمهشببازي ساواك آخوندي خاطرنشان ميكنيم كه:

مجاهدين ـتمامي مجاهدينـ در اوج شرف و عزت و افتخار ايدئولوژيك تحت رهبري واالي مسعود و مريم

رجوي تا آخرين نفس و تا آخرين قطرهي خون خود در ركاب همين رهبري كه منادي توحيد و انقالب و پرچمدار
رهايي ايرانزمين و باالبلندترين ثمرهي مبارزات و انقالبهاي مردم ايران از مشروطه به اينسوست ،بناي ستم آخوندي
را تا آخرين خشت آن برخواهند كند و اين انقالبي است تا پيروزي كه بطور تاريخي تمام رگ و ريشههاي رژيم

ضدبشري و مزدوران و همدستان آنرا ميخشكاند و ميسوزاند.

پس از 07سال مجاهدت مسلحانهي پر رنج و خون و تمام عيار عليه رژيم ضدبشري خميني ،آنچنانكه همگان

در صحنهي سياسي به چشم ميبينند ،نيازي به يادآوري نيست كه باالترين شرف هر مجاهد خلق و هر عنصر مبارز و
ترقيخواه در ارتش آزاديبخش ملي ايران همانا تبعيت و سرسپاري آگاهانهي انقالبي به همين رهبري است.
درود بر رجوي
مرگ بر رژيم ضدبشري خميني
/71آذرماه0731/
ـمحمود عطايي عضو هيأت اجرايي سازمان مجاهدين خلق ايران

ـشهرزادصدرحاجسيدجواديعضوهيأتاجراييسازمانمجاهدينخلقايران
ـ مهدي افتخاري عضو هيأت اجرايي سازمان مجاهدين خلق ايران

ـ مرتضي اسماعيليان عضو هيأت اجرايي سازمان مجاهدين خلق ايران

ـ محمود احمدي معاون هيأت اجرايي سازمان مجاهدين خلق ايران
ـ محمود ائمي معاون هيأت اجرايي سازمان مجاهدين خلق ايران
بنام خدا و بنام خلق قهرمان ايران
و

بنام مسعود و مريم

من مريم محمديزاده به رهبري مسعود و مريم و سازمانم تا آخر عمرم وفادارم و هيچوقت اجازه نميدهم كه نامم در
لجننامههاي شما آورده شود سالهاي مبارزه عليه رژيم نشان داده است كه چه كسي اهل مبارزه با رژيم است شماها كه
در خيابانهاي خارجه ولگردي ميكنيد يا دسته دسته فرزندان خلق را به جوخه اعدام ميسپاريد ،يا مجاهديني با رهبري
مسعود كه بيابانهاي گرم و سوزان عراق را به پاريس ترجيح دادهاند؟ نميدانم از كي تابحال شماها دلتان براي فرزندان

مسعود كه زماني گوسفند ميناميدشان ميسوزد .به آخوندها و ساواك آنها به مزدورانشان و به خائنين خارجهنشين از

به اصطالح نشريه فدايي گرفته تا زنك بيآبرو (كوكب طالبي با اسم مستعار شروين صميمي) و حاجسيدجوادي و ساير

دنبالههاي شيخ و شاه كه ميخواهند احمقانه براي بريدگان نقش دايه مهربانتر از مادر بازي كنند و همچنين به شاگرد
جالد اوين شاهسوندي و همكاسهاش بازگونه نيز ميگويم كه دست شما براي خلق و رزمندگانش و مجاهدين رو شده
و هرگز و هيچگاه نخواهيد توانست خون شهيدان را پايمال نموده و مرا در جبهه خميني و خودتان اسمنويسي كنيد و

درباره  711يا  811به اصطالح مجاهد معترض ياوهگويي كنيد .اگر خميني و بهشتي توانستند از ياوههاي خود و
چرندياتشان در اين رابطه سودي ببرند شما هم سود خواهيد برد!

البته مجاهدين و مردم ايران بايد كه يكروز جزاي خيانت را به خائنين بدهند.

مرگ بر خميني و دنبالچههايش
درود بر مسعود و مريم
مريم محمديزاده

/13آذر31/
بنام خدا
و

بنام خلق قهرمان ايران

و

بنام راهبران عقيدتيام مسعود و مريم
در شرايطي كه رژيم درحال احتضار و فلكزده خميني در قبال اقتدار مجاهدين و ارتش آزاديبخش سقوط خود را

حتمي ميبيند و در شرايطي كه رژه بزرگ ارتش آزاديبخش رعشه مرگ بر پيكر رفسنجاني و خامنهاي و آخوندهاي
جنايتكار انداخته ،ساواك ابله خميني دست به تشبثات حماقتبار ديگري زده و با بكارگيري مزدوران مرئي و نامرئي
خود در داخل و خارج ايران به تكرار اراجيف كهنه و زنگزده آخوندي ـساواكي مبني بر شقه و انشعاب در مجاهدين
و زنداني شدن مجاهدين توسط خود مجاهدين پرداخته است .خوابهاي پنبه دانهاي احمقانهاي كه بازهم بوري و

رسوائي آخوندهاي جنايتكار خميني را باعث ميشود .بيچاره خيانتكاران فرومايهاي همچون بنيصدر و
حاجسيدجوادي و ننگيننامه موسوم به فدائي ،كه توجيهگران جنايات آخوندهاي حاكم و نشخوار كننده ياوههاي آنان
هستند و به اين ترتيب همسو و همجهت با دژخيمان اوين به آنان خوراك تبليغاتي ميرسانند و دست در خون

رشيدترين فرزندان اين ميهن دارند ،اينان و مزدوران معلومالحالي همچون شاگرد جالد اوين سعيد شاهسوندي خائن و

همپالگي رذل و خائن او مجيد بازگونه كه در گوشه و كنار اسامي زندانيان موهوم ،منجمله همسر من مريممحمديزاده

را منتشر ميكنند بايد بدانند كه آب در هاون ميكوبند .اگر خميني و بهشتي توانستند از ياوهها و چرندياتشان در رابطه
با انشعاب در درون مجاهدين سودي ببرند آنها نيز خواهند توانست.

افسوس افسوس كه رهبري ما مسائل را با رحمتي كه خاص خودشان است حلوفصل ميكنند وگرنه اين قلم بمزدان
جرأت چنين گندگاو چالهدهانيهايي را پيدا نميكردند.
باري ،آنروي سكه اين رطب و يابس بافتنها و چرندگوئيهاي آخوندي ـاسرائيلي چيزي نيست جز به ته ديگ خوردن

كفگير رژيم و دمبالچههايش كه راه گريزي از روز تصفيه حساب مردم با آنان ـكه هر روز نزديكتر ميشودـ

نميبينند .در قبال ياوههاي ساواك ابله خميني كه البته جز آتش و گلوله پاسخي ندارد ،من نيز همچون تمامي مجاهدين

تأكيد ميكنم كه تبعيت آگاهانه و انقالبي از رهبري واالي عقيدتي مسعود و مريم عاليترين شرف و افتخار هر مجاهد
خلق است كه پرشكوهترين حماسه مقاومت ايران در برابر ارتجاع خونآشام خميني بر آن گواهي ميدهد.
يكبار ديگر بعنوان سرباز مسعود و مريم سوگند ميخورم كه تا آخرين نفس ،در ركاب اين رهبري براي بركندن
خشتخشت ارتجاع خميني از ايران زمين از پاي ننشينيم.
رود خروشان خون شهدا ضامن پيروزي محتوم خلق ماست
مرگ بر رژيم ضدبشري خميني
درود بر رجوي

زندهباد صلح و آزادي
ايران ـ رجوي رجوي ـ ايران

بهمن عليزاده اقدم

31/8/71

(همسر مريم محمديزاده)
بنام خدا و بنام خلق قهرمان ايران
و

بنام مسعود و مريم

در پي سلسله عمليات بزرگ مرواريد كه ارتش آزاديبخش چند لشكر و تيپ پاسداران رژيم خميني را درهم كوبيد و
بدنبال شكستهاي پيدرپي رژيم در صحنه بينالمللي و همچنين در شرايطي كه يگانهاي نمونه ارتش آزاديبخش
قدرت و اعتال و رشد نظامي خود را طي يك رژه نظامي در برابر چشمان خبرنگاران خارجي بنمايش گذاشته و موجب
هراس و سوزش رژيم و همه اضداد مجاهدين و مقاومت عادالنه مردمي شده بار ديگر ساواك خميني و مزدوران و

جالدان و شاگرد جالدانش به تبليغات نشخوار شده خميني گور به گور شده رو آوردهاند .اينان در منتهاي بالهت

ياوههايي سرهم بندي ميكنند مبني بر اينكه مجاهدين خودشان خودشانرا شكنجه ميكنند ،اعضاء و هواداران خود را
زنداني ميكنند و يا دچار انشعاب و تجزيه شدهاند و بدينوسيله ترس و وحشت خود را از مجاهدين و ارتش آزاديبخش
بنمايش ميگذارند.

در اين ميان اينجانبان نيره بازگونه و احمد بازگونه الزم ميبينيم كه براي اطالع عموم چهره مزدور و خيانتكار مجيد
بازگونه را افشا و تنفر و انزجار خودمان را از او كه دست در دست جالدان اوين به نشخوار لجنپراكنيهاي زنگ زده

ساواك خميني پرداخته اعالم نمائيم:

عنصر پست و خائني كه پس از بريدگي از مبارزه بيماري همسرش را بهانه قرار داده و بعد هم با تماس تلفني با

شكنجهگاه اوين به مزدوري رژيم و در لجنزار همكاري با شاگرد جالدان رژيم فرورفت و اكنون بدستور و به خرج

اربابان خونخوار خود خزعبالت ابلهانه و كهنه شده و زنگزده رژيم پليد خميني مبني بر زنداني شدن مجاهدين توسط

خود مجاهدين و خوابهاي پنبهدانهٌ بهشتي معدوم مبني بر انشعاب در مجاهدين را نشخوار ميكند .به اين خائن مزدور
بايد گفت:

براستي كه چقدر بـالهت و حماقت است كه امثال تو و شاگرد جالد اويـن و علياصغر حاجسيدجـوادي فـرومايه و

بنيصـدر خائن معتاد خميني گمان داريد كه از اين يـاوهگوئيها و لجـنپراكنيهاي شما كمترين گَـردي بر دامان
مجاهدين و ارتش آزادي مينشيند ،اي بيچـارههاي مفلوك بدينوسيله تنها فالكت و ذلت خود و رژيم پوسيدهٌ
آخوندي را كه زير قباي آن فرو رفته و شريك جناياتش شديد اثبات ميكنيد.

شكي نيست كه افراد بريده كه اينك دست در دست رژيم دارند با علم كردن يكسري اراجيف آخوندي پوشي براي

بريدگي خود دست و پا كنند و هيزم بيار تنور تبليغاتي رژيم عليه مقاومت عادالنهٌ سراسري مردم ايران هستند .بنابراين

به مزدور خيانتكار مجيد بازگونه كه به وسيلهاي در دست جالدان اوين تبديل شده و تلفني با شاگرد جالد اوين در
خود اوين در تماس بوده و ماهيتش آشكار است ميگوئيم :بيهوده ميكوشي كه مزدوري آشكار براي رژيم دژخيمان
و نشخوار اراجيف ساواك خميني را در قالب نامه و جزوه و خزعبالت مسخرهي سياسي و خطي كه آش درهمجوش

آن مرغ پخته را هم بخنده مياندازد درآوري.
درد تو و همسرت و امثال تو اينست كه كين شخصي و فردي و بريدگي خود را با اين حرفهاي دهن پر كن توجيه

نمايي ،بيشرمي تا چه حد؟! اگر يك جو شرف در تو و امثال تو وجود ميداشت ،حتمًا اينرا ميفهميديد كه اگر
سازمان و ارتش آزاديبخش ريگي در كفش داشت امكان اعزام امثال تو و خائنيني چون شروين ،تويسركاني

فاسداالخالق و رذل را با صرف هزينههاي بسيار به خارج فراهم نميكرد.
ننگ بر تو و خائناني چون تو كه در لجنپراكنيهاي خود صحبت از عدم امكانات صنفي ،رفاهي و ...ميكنيد در

حاليكه بنا به توصيه رهبري سازمان مجاهدين در دوران جنگ خليج فارس و زير بمبارانهاي شديد و از طرف ديگر
تحريمات اقتصادي و نبود هيچگونه امكانات و ارزاق عمومي ،مجاهدين هر لقمهاي كه داشتند ابتدا به افراد بريده از

مبارزه داده ميشد در حاليكه هيچگونه تعهدي از طرف سازمان براي حل و فصل مسائل شخصي بريدگان داده نشده بود

و اين مطلب در آئيننامههاي انظباطي ارتش آزاديبخش نيز از روز پايهگذاري آن تصريح گرديده بود.
در اينجا ما در صدد آن نيستيم كه به تكتك موارد غيرواقعي و اراجيفي كه رژيم خميني در دهان تو گذاشته و

وقيحانه از دهان وامانده از مبارزه و بريدهٌ تو تراوش ميكند جواب بدهيم و تو را شايسته پاسخگويي هم نميبينيم .لذا
بدينوسيله اينجانبان احمد و نيره بازگونه به عنوان مجاهد راه خدا و خلق و رزمندگان ارتش آزاديبخش اعالم مينمائيم

كه به مصداق رهنمودهاي قرآني «...و ال تتخذوا آبائكم و اخوانكم اولياء ان استحبّواالكفر علي االيمان»...

«اگر پدران و برادرانتان كفر را بر ايمان برگزيدند آنها را اولياء و دوست خود نگيريد»...

پس از آنكه تو و همسرت عليه مجاهدين دست در دست رژيم پسمانده از خميني و جالدان و شاگرد جالدان رژيم

گذاشتيد ديگر هيچ رابطهاي با هم نداريم و در واقع رابطهٌ تني برادري را با تو تمام شده تلقي ميكنيم و مراتب انزجار و
تنفر خودمان را از تو ابراز مينمائيم .و اين در حاليست كه جز بازيچهاي در دست رژيم و جالدان او نيستيد .چرا كه
ميبينيم در حال حاضر پس از آنكه رژيم مجبور به عقبنشيني در رابطه با بازديد از زندانهاي خود توسط صليبسرخ
شده است شما نيز هيزم تنور جنگ عليه مجاهدين و ارتش آزاديبخش را براي دشمن خدا و خلق فراهم ميكنيد و
بيمناسبت نيست كه لجنپراكنيهاي شما كه سرنخ آن و منابع مالي آن در ساواك و سفارتخانههاي خميني است با
جريان نمايشات 58مزدور و پاسدار و عناصر بريده و ...نشان دادن آن در شو تلويزيوني رژيم روي هم ميافتد و همنوا با
الجوردي و دادستان! ضدخلقي رژيم يكدفعه داد و فغان زنداني شدن 811مجاهد و 711مجاهد توسط خود مجاهدين
را سر ميدهيد تا شايد بدينوسيله رژيم را از زير تيغ رسيدگي به جناياتش بيرون بياوريد.

اين اعمال شما كه نقش بلندگوي رژيم در خارجه را بعهده داريد آن روي سكه جنايات و شكنجههاي دشمن
ضدبشري يعني رژيم است .و اگر دست خودمان بود يقينًا به زندگي كثيف تو پايان ميداديم.
ما با همهٌ وجودمان يقين داريم كه سرافكندي و ذلت ازآنِ رژيم خميني و خائنان و مزدوران است و يقين داريم عزت و
سرافرازي از آنِ مجاهدين و ارتش آزاديبخش و مقاومت عادالنهٌ سراسري به رهبري مسعود و مريم است و همچنين

ايمان داريم كه سرانجامي جز سرنگوني محتوم براي رژيم پسمانده خميني متصور نبوده و روسياهي به ذغال خواهد
ماند.
مرگ بر رژيم ضدبشري خميني ـ درود بر رجوي

زنده باد صلح و آزادي

پيروز باد ارتش آزاديبخش ملي
بازوي استوار و پر اقتدار خلق قهرمان ايران

ننگ و نفرت بر خيانتكاران
نيره بازگونه

احمدبازگونه

31/8/18

31/8/18

بنام خدا و بنام خلق قهرمان ايران
و

بنام مسعود و مريم رهبري عقيدتي مجاهدين

و
بنام تمامي شهداي بخون خفته خلق
ايادي مرئي و نامرئي ساواك خميني از جمله شاگرد جالدان و خائنين و جاسوس بچگان رذلي كه اسم مرا هم در شمار

زندانيان موهوم مجاهدين آوردهاند ،در منتهاي بالهت كور خواندهاند و بيهوده آب در هاون ميكوبند.

ساواك دشمن ضدبشري و دنبالچههاي آن در خارج كشور از بنيصدر كثيف و پليد گرفته تا جاسوس اجنبي

حاجسيدجوادي فرومايه و قلمزنان مزدور نشريه به اصطالح فدايي بدانند كه من از رهبريم مسعود و مريم جداييناپذير
بوده و هستم و اگر اين رهبري مانع نبود هماكنون با مسئوليت فردي خودم هم كه شده حق آنان را كف دستشان
ميگذاشتم .ساواك خميني نيز بداند كه رزمندگان آزادي و مجاهدان پاكباز خلق سرانجام بند از بند تماميت اين رژيم
خواهند گسست .و لذا سرمايهگذاري روي ياوهسرائيهاي اراذل پليد عليه مجاهدين و ارتش آزادي ثمرهاي جزمفتضح

شدن صحنهگردانان پشت پرده ندارد.
ضمنًا از مدعيان مزدور و ياوهگو كه براي من اشك تمساح ميريزند دعوت ميكنم ،اگر در دعاوي به اصطالح

حقوقبشري خود ذرهاي صداقت دارند ،همچنانكه سازمان از مدتها پيش اعالم نموده به پايگاههاي ارتش آزادي
بيايند.
درود بر مسعود و مريم رهبري پاكباز مجاهدين
زنده باد ارتش آزاديبخش ملي ايران

مرگ بر تماميت رژيم ضدبشري خميني و تمامي دمودنبالچههاي آن
كريم حقيمنيع

31.8.15

بنام خدا و بنام خلق قهرمان ايران
و

بنام مسعود و مريم
در كمال آزادي و اختيار و در جهت سرنگوني تماميت رژيم خميني مصرانه از رهبري پاكباز سازمان مجاهدين كه به
حق سمبل و نماد بيش از ربع قرن مبارزه و جانفشاني فرزندان دلير ايران زمين هستند و تنها روزنه اميد براي آزادي و

رهايي خلق قهرمان ايران از اين همه محنت و بدبختي محسوب ميشوند ،خواستارم تا افتخار مجازات انقالبي مزدوران
و دژخيمان پليد ساواك خميني به من داده شود.
رژيم مفلوك خميني و جيره خواران آن در خارج كشور از ميانهبازان فرومايه گرفته تا راستهاي چپنما منجمله نشريه
به اصطالح فدايي بدانند كه آوردن نام من و همسرم در شمار زندانيان موهوم مجاهدين و نعلوارونه زدنهايي از اين

قبيل ،دردي از آنها درمان نخواهد كرد .دور نيست روزي كه رزمندگان پاكباز مجاهد خلق سزاي وطنفروشي و
خوشرقصي اين قبيل اراذل اوباش را كف دستشان بگذارند.
درود بر مسعود و مريم راهبران عقيدتي مجاهدين

زندهباد ارتش آزاديبخش ملي ايران

نابود باد تماميت رژيم ضدبشري خميني
محترم بابايي
31.8.15

(همسر كريم حقيمنيع)

اطالعيه
دشمن ضدبشر رژيم دجال خميني و خمينيصفتان و شركاي جرم و جنايات دشمن ،بيحد و مرز به هر نوع سوء

استفادهاي از هر چيزي كه گمان ميكنند عليه مقاومت مسلحانه انقالبي و عليه مجاهدين مصرف دارد دست ميزنند.
اكنون مزدوران ساواك خميني در چارچوب همكاسگي و همنوايي با اربابان پشت پرده اسم مرا هم در ضديت و

خيانت به مجاهدين مطرح كردهاند .اگر كسي گمان كند ميتواند از اين بابت لكهاي روي من بيندازد سخت در اشتباه
است.

مزدوران معلومالحال كه بخاطر چندهزار دالر خود را به دشمن فروخته و با نام مستعار شروين گمان ميكنند ميتوانند
مرزهاي قاطع ميان مجاهدين و ارتش آزادي با دشمنان خلق از رژيم گرفته و ساواك آن تا فرومايگان و خائناني مثل

بنيصدر و حاجسيدجوادي و گردانندهي لجننامه باصطالح فدايي ... ،را مخدوش كنند اين آرزو را با خود به گور

خواهند برد .از همه آنان دعوت ميكنم كه اگر ياراي مقاومت و ايستادگي روي مواضع ننگين خود را دارند در منطقه
مرزي و پايگاههاي ارتش آزادي به ديدارمان بشتابند .بگذريم كه روز مكافات و داوري قاطع مردم ايران پس از
سرنگوني بقاياي گنديده خميني در پيش است.

يادآوري ميكنم كه براي تمامي رزمندگان آزادي ايران و خانواده پرخون مجاهدين مرگ يكصدبار از سازش و تسليم
با دشمن خدا و خلق و مزدوران آن بهتر است اگر چه مرگ سياه را ما به آنان هديه خواهيم كرد.
حسين موسوي

31/8/13

اطالعيه
بلندگوهاي دروغ و دجاليت رژيـم خميني و ننگيننامههاي مـردگان سياسي مجددًا به قصد سودجويي و قرباني كردن
مجاهدين و مقاومت انقالبي به ترفند جديدي متوسل شده و اسـم مرا هم در ضديت با مجاهدين آوردهاند تا به گمان

خود ضـربهاي بر مجاهدين وارد آورند و از طرفـي مرا هم در زمرهي خائنان قرار دهند ولي سخت در اشتباهند و جز
ننگ بيشتر بهرهاي نخواهند بـرد.

مـزدوران از گور سر به درآورده البته با شرمسـاري و نوميدي بـاز هم بيشتري دوباره سر بـرگور خواهند نهاد و نصيبي
براي مـزدوران معلومالحال رژيـم و ساواك آن و فرومايگاني همـانند بنيصدر و گردانندگـان ننگيننامه باصطالح
فدايي و  ...حاصل نخواهد شد.

البته همه آنـها از روز مكافات و داوري قاطع مـردم ايران گريزي ندارند و سرنگوني بقاياي رژيـم پوسيده خميني در
پيش است.

معصومه ابراهيمزادهعطاري
31/8/71
(همسر حسين موسوي)

بنام خدا
و

بنام خلق قهرمان ايران

اينجانب صادق رحمتي ماسوله در مقابل مزخرفات ساواك خميني و ايادي آشكار و پنهان آن و جالدان و خائنين كه
بطور مستقيم و چه بطور غير مستقيم دست در دست رژيم آخوندي دارند يادآوري ميكنم براي دهان همه آنها خيلي
حرف زيادي است كه بخواهند غصه حقوق بشر و زنداني شدن مجاهدين توسط خود مجاهدين را بخورند!

ساواك آخوندي ،عوامل آن در داخل و مزدوران آن در خارجه ،بريدگان خائن و نمكبحرامي كه بعد از بمبارانها و
تغيير وضع عراق هم جان بدر برده و هم در ضديت با تنها نيروي رزمندهٌ انقالبي يعني خواهران و برادارن مجاهدم به

دامان شبكه اطالعاتي دشمن افتادن و با اراذل و خائناني مثل حاجسيدجوادي ،بنيصدر و قلمبمزد لجننامهٌ «فدايي»
همكاسه شدند هرگز نميتوانند خيانت و بريدگي را بصورت تفرقه و انشعاب در صفوف مجاهدين و ارتش آزادي
جلوه دهند و يا براي پوشاندن جنايات رژيم ،مجاهدين را به شكنجه و اعدام و زنداني نمودن خودشان (آن هم 711

مجاهد معترض به رهبري) متهم كنند .وعده مجاهدين و رزمآوران ارتش آزادي با مزدوران در صحنهٌ نبرد آخرين!

درباره خودم نيز كه ضدانقالب گمان كرده ميتواند نامم را در جبهه خودش كثيف نموده و به بازي بگيرد بايد بگويم
كه تا پايان عمرم از برادر مجاهدم مسعود و خواهرم مريم رجوي در هر شرايطي جدائيناپذير هستم و خواهم بود.

مگر آدمي تمامي شرف و غيرت و انسانيت خود را از دست داده باشد كه جبهه متحد ساواك خميني بتوانند اسم او را

به بازي بگيرند.

كاش رهبري سازمان خيانتكاراني كه امروز در دامن ساواك خميني و جبهه متحد آن هستند را اجازه اعدام ميداد تا

اينقدر وقيح نشوند.
به الشخورهاي ميدان سياست نيز بايد گفت كه اي بيچارگان و اي نفرينشدگان ابدي تاريخ و مردم ايران ،به جاي

اينكه در خارجه لمداده و مثل زالو به پر و پاي مجاهدين بپيچيد فكري به حال ورشكستگي و بيهمهچيزي خودتان و
انتقام فرداي ملت ايران بكنيد.
مرگ بر رژيم ضدبشري خميني

درود بر رجوي (مسعود و مريم)
صادق رحمتي ماسوله
/17آذرماه0731/
بنام خدا

و بنام خلق قهرمان ايران
و بنام راهبران عقيدتيم مسعود و مريم رجوي

مزيد براطالع آخوندهاي جنايتكار و مزدوران خارجهنشين طايفهي خميني ضدبشر از قبيل بنيصدر خائن و خصوصًا
علياصغر حاجسيدجوادي نويسندهٌ مقاله در لجننامه فدائي آبان و آذر« 0731در زندانهاي مجاهدين چه ميگذرد».

واقعيت اين است كه پس از رژه شكوهمند ارتش آزاديبخش ملي ايران يكبار ديگر بچه كفتاران مردارخوار سر از قبر

بيرون آورده و به كمك رفسنجاني و ساير سردمداران رژيم درهم شكستهي خميني شتافتهاند تا شايد چند صباحي در
زير چتر حكومت ارتجاعي آخوندي به نان و نوائي برسند .و همچنين رژيم پليد و شخص رفسنجاني را از لجنزار

نجات بدهند .حتمًا خيلي هم ميسوزند كه در هفته گذشته رفسنجاني توسط 1تن از هواداران سازمان مجاهدين خلق
ايران در داكار لجنمال و مفتضح شد.

نويسنده مقاله يكي از اراذل خيانتكار و فرومايه خارجهنشين ميباشد كه نقش بلندگوهاي معلولالحال آخوندي

اسرائيلي را عليه مجاهدين برعهده دارد .به اين روباه دغلكار ميگويم :اين خزعبالت آخوندي اوج حقد و كين
ضدانقالبي تو را در مقابل مقاومت مقدس اين ملت ستمزده و در برابر رهبري مجاهدين و ارتش آزاديبخش و تنها

جانشين مردمي يعني شوراي ملي مقاومت ايران ميرساند.

راستي ،اي حاج سيدجوادي فرومايه چرا حاال مقالهي زندانهاي مجاهدين را علم كردهاي و مدعي شدهاي كه من در
زندانهاي مجاهدين هستم .البته در آستانه ديدار صليب سرخ از زندانهاي رژيم ضدبشري خميني كه پس از 01سال به

اين رژيم توسط مجاهدين تحميل شده است بيربط نيست كه دروغ و جعل در مورد زندانهاي موهوم مجاهدين سرهم
كني چونكه از اين طريق ميخواهي آب رفته را به جوي برگرداني البته اين آرزو را به گور خواهي برد.

اي فرومايه قلم بمزد كه با بازنويسي اتهامات و لجنپراكنيهاي ساواك خميني و دژخيمانش شكنجه و شالق و اعدام
مجاهدين و رزمندگان ارتش آزاديبخش توسط دشمن ضدبشري را توجيه ميكني و مدعي هستي كه من در زندانهاي

مجاهدين بينام و نشان زنداني هستم .لجننامه ضدانقالبي باصطالح فدايي و آلت دست ساواك خميني و اي
حاجسيدجوادي و اي بنيصدر كه همهي شما از طايفهي خميني هستيد و سر از آستين راست و چپ رفسنجاني بيرون
ميآوريد و مستمرًا اخبار مجعول و سراپا كذبي را نقلقول ميكنيد و مدعي هستيد كه مجاهدين 711تن از اعضاي

خود را زنداني كردهاند و مرا هم سربه نيست كردهاند .من كه ميدانم همه شما از چه ميسوزيد ،بسوزيد تا پليدي شما

از ايران زمين پاك بشود و بدانيد كه آرزوي انشعاب و جدايي در سازمان مجاهدين را به گورخواهيد برد ،بسوزيد كه
آرزوي استحاله شدن رژيم پليد رفسنجاني را هم به گور خواهيد برد.

حرفم با شماست اي حاجسيدجوادي فرومايه ،اي بنيصدر خائن و اي لجننامه ارتجاعي موسوم به فدائي كه دائمًا
دست در دست پاسداران خميني داريد و با مواضع رذيالنه خود هر روز در ريختن خون مجاهدين با دژخيمان خميني

شريك و سهيم هستيد و در اين راستا بنا به فرموده و خواست ساواك و سفارت خميني و مزدوران و شاگرد جالدانش
در خارجه كميته نجات زنداني سياسي مستقر در عراق تشكيل ميدهيد و از جمله خائن دژخيم سعيد شاهسوندي ،مجيد

بازگونه ،رضا تويسركاني و كوكب طالبي و ساير مزدوران و دژخيمان و از مجامع حقوقبشر و گروههاي سياسي

جهت نجات من و ساير زندانيان طلب كمك ميكنيد .لطفًا با قدمهاي نامبارك خودتان بيائيد نوار مرزي تا مرا در لباس
ارتش آزاديبخش مشاهده بكنيد تا چشمهايتان كور شود.

گرداننده لجننامه فدايي تو و شركاي تو از فرداي انقالب 53هر كدام يكي پس از ديگري زير قباي خميني خزيديد و
شقاوت و دنائتتان كار را به جايي رساند كه مستقيمًا دست در خون مجاهدين كرديد .به چند تا از جنايتها و

آدمكشي شما در شهر درگز اشاره ميكنم تا بدانيد و همگان بدانند كه چطور پاسداران ديروز خميني تحت عنوان
فدائي و كميته نجات زندانيان سياسي مستقر در عراق توسط مجاهدين امروز دَم از حقوق بشر ميزنند! آنها كه به

اصطالح خودشان از فرداي 71خرداد 71مدعي بودند كه مجاهدين جنگ را زود شروع كردند و لذا راه مبارزه با
خميني و امپرياليزم را در همكاري با پاسداران خميني ديدند ،و هر روز در شبكههاي تعقيب و مراقبت ولو دادن
خانههاي تيمي مجاهدين شركت داشتند و تا شناسايي اسراي در بند مجاهد خلق ،پيش ميرفتند شما دست در دست
رژيم هر روز در هر كوي و برزن با شقاوت و پليدي تمام براي كشتار مجاهدين كمين ميگذاشتيد .آن روزها را هيچ
مجاهد خلقي از ياد نخواهد برد ،اين سنت ديرينه شماست .چيز تازهاي نيست كه در ننگيننامههاي خود مدعي هستيد

كه مجاهدين خودشان ،خودشان را زنداني ميكنند و نام مرا هم ذكر كرديد چطور از ياد خواهم برد شهادت برادر

مجاهدم جليل مرادپور را درشهرستان درگز درسال  58كه با همدستي جريان پليد شما چپنماهاي اكثريتي با پاسداران
خميني به شهادت رسيد .ميليشياي قهرمان مجاهد شهيد جليل مرادپور براثر دشنه كه بر قلب او فرو كرده بودند به

شهادت رسيد.
چرا كه قبالً چند بار مزدوران موسوم به فدايي اكثريتي از نوع خميني او را تهديد به مرگ كرده بودند ،كه اگر دست به
نشريه فروشي بزند او را خواهند كشت .يا بعد از 71خرداد  71كه رسمًا وارد جنگ با مجاهدين شديد سالح گرفته و

دوشادوش پاسداران خميني در گشتهاي خياباني شركت ميكرديد براي شناسايي و دستگيري مجاهدين .در همين
رابطه لو دادن و دستگيري 07تن از بچههاي انجمن هواداران مجاهدين درگز را در مشهد به عهده داشتيد كه بعدًا

همگي اعدام شدند.

يا شناسايي مجاهد شهيد زهرا بيداري در زندانهاي نيشابور كه يكي از بچههاي انجمن درگز بود ،و بعد از 38ساعت در

زير شكنجه در نيشابور به شهادت رسيد .در خارج كشور هم كه روشن هست .شما و همپالكي تبهكار شما از توطئه و

شناسايي محل اقامت رهبري انقالب گرفته تا همكاري هرگونه اطالعاتي با مزدوران سفارت خميني در همهجا.
اينها همه از كارنامه ننگين شما است .اگر بازهم شاهد اينگونه خزعبالت در ورقپارههاي اين جنايتكاران هستيم جاي

تعجب نيست ،چرا كه به لحاظ ايدئولوژيكي در منتهاي فالكت و از نظر سياسي درافالس كامل بسر ميبريد .اگر حقد
و كين هم نسبت به مجاهدين داريد دقيقًا بخاطر پيروزيها و ارتقاي روزافزون آنهاست كه بخاطر رهبري ذيصالح و

ايدئولوژي توحيدي انقالبي سازمان است.

اينجاست كه ميخواهند با اين ياوهگويي ها بر جنايات و آدمكشيهاي خود درپوش بگذارند چطور يك روز
عربدهكشيهاي ضدامپرياليستيتان گوش فلك را كر ميكرد ولي بعد از مدتي سر از زير قباي خميني درآورديد.

به راستي مزدوران خائن و بريدهاي كه به لجنپراكني عليه مجاهدين و انتشار ورقپارهها و جزوهها و اعالميهها درباره

 811و  711زنداني موهوم مجاهدين ميپردازند پول و خرج و مخارج اينها را از كجا ميآورند .در حاليكه من ميدانم در
اردوگاه پناهندگان كمك مالي را مجاهدين به آنها ميدادند و حتي لوازم زندگي را نيز مجاهدين به آنها ميدادند.

معلوم است كه سر اين مزدورها به آخور سفارتخانههاي رژيم خميني بند است و از ساواك خميني تأمين ميشوند كه
سرنخ همه اينها را در دست دارد.

تا آنجا كه به خودم برميگردد در برابر اراجيف آخوندي تكتك شما جز با زبان گلوله و آتش پاسخي ندارم و
نخواهم داشت.
اضافه ميكنم به بچه جاسوسان و سگان ولگرد و عناصر ساواكي آخوندها از جمله شاهسوندي ،مجيد بازگونه ،رضا
تويسركاني و ساير مزدوران كه در حال حاضر دست در دست رژيم ضدبشري خميني فعاليت دارند بدانند و بدانيد
اگر ممانعت رهبري نبود خودم جزاي تكتك شما را كف دستتان ميگذاشتم كه تا ابد از يادتان نرود و مايل هستم
پيامم را به آخوندهاي دژخيم و ساواك دست نشانده آنها در خارج كشور يك بارديگر خاطرنشان كنم:

من در منتهاي افتخار و شرف تحت رهبري مسعود و مريم تا آخرين نفس و تا آخرين قطره خونم به جنگيدن در ركاب

اين رهبري كه منادي واالي توحيد انقالبي و رهايي هستند ادامه خواهم داد .و دقيقًا در راستاي ايدئولوژيكي اين

رهبري سوگند خورده و به آخوندهاي جنايتكار و مزدوران خارجهنشين آنها قول ميدهم تا آخرين خشت بناي ظلم و

ستم و دجاليت آنها را ريشهكن نكنم آرام نخواهم گرفت.
درود بر مريم پاك رهايي
مرگ بر رژيم ضدبشري خميني
زنده باد صلح و آزادي
نوروزعلي رضواني
31.8.17

بنام خدا و بنام خلق قهرمان ايران
و بنام رهبران پاكبازمان و بنام هر آنكس كه به صفوف
مريم و مسعود اين رهبران پاكباز و رهايي پيوستند و پاك

و زالل و رها شدند

لجننامههايي بدستم رسيد تحت عنوان استمداد براي نجات زندانيان مجاهدين در عراق و نشريهي باصطالح فدايي كه
مملو از چرنديات و لجنهاي ساواك خميني و پاسداران رژيم خميني و حاجسيدجوادي فرومايهي بيوجدان

بيهمهچيز بود كه بنيصدر خائن و پست و زبون هم آنها را نشخوار كرده بود .اين چرنديات و لجنبافيها براي ما تازه
نبوده و نيست .اينها را بارها و بارها حاجسيدجوادي فرومايه و بنيصدر خائن و ساواك رژيم خميني گفته بودند ولي
واقعيت چيز ديگر بود و هيچكس باور نميكرد و نخواهند كرد .چرا كه رهبري اين نسل پرافتخار را ميشناسند.

فيالواقع اصالً دلم نميخواست حتي يك كلمه از اين اراجيف را بخوانم .من فقط بخاطر اين گزارش را نوشتم كه
حرف دروني و قلبي خودم را زده باشم چونكه فيالواقع االن تكتك ماها وقتي اين مزدوران را ميبينيم كه چطور

بازيچهي ساواك خميني شده و به اين پستي و زبوني افتادهاند ايمانمان بيشتر و بيشتر ميشود .بخاطر اينكه حق و باطل
خوب از هم جدا شدهاند .يك طرف دنياي مريم است با آن پاكي و زاللي و يكطرف هم دنياي خميني پليد كه
فرومايگان همدست او همراه با خائنان در لجنزار آن فرو رفتند و از اينهمه پستي در برابر آنهمه رسيدگي و توجه كه
سازمان به اينها داشت آدم حيرت ميكند .فيالواقع توي اين لجننامههاي اين افراد بخصوص كوكب طالبي (شروين)
يكسري دروغهاي عجيب سرهم ميكنند و در گذشته هم چقدر بيحرمتي كردند دزدي كردند و به خانههاي فردي
زوجهاي ما رفتند و چيزهايي دزديدند كه من فيالواقع به يكي دو نمونهي آن اشاره ميكنم كه يكي از آنها چندين

عدد ضبط و وسايل برقي از اسكان فردي بچهها دزديده بود و يكي ديگر هم سشوار و ضبط از خانهي مجموعهي A

دزديده بود .فيالواقع وقتي شقاوت و دريدگي آنها را در لجننامه ديدم مثل بمب ميخواستم منفجر بشوم چرا كه

خودم شاهد بودم در آن زمان شرايط جنگ خليج فارس مسئولين سازمان وسايل گرمايي و بهترين امكانات را از

رزمندگان كم ميكردند و به آنها ميدادند .فيالواقع از غذاي گرم تا پوشاك و امداد آنها كم نميآمد فيالواقع وقتي
ميديدم كه چطور مسئولين به ما سفارش ميكردند كه با اين بريدهها كاري نداشته باشيد از آنها پذيرايي كنيد و
امكانات صنفي آنها را بنحو احسن انجام دهيد ،چون اين فرمان رهبري ماست همهي رزمندگاني كه شاهد چنين

رسيدگي به اين عناصر خائن و پست بودند متناقض ميشدند ولي چون از مدار باالتر يعني همان رهبري پاكباز فرمان
رسيده بود ما اجرا ميكرديم .اگرچه بر سرِ همين رسيدگي بيش از حد مسئولين ،همهي رزمندگان و مجاهدين خلق به

مسئولين خودشان ميتاختند ولي جوابي كه دريافت ميكردند اين بود كه رهبري از ما خواسته و پيام داده كه انسانها
قابل تغيير هستند .البته هر كس در مجاهدين بوده ميداند كه در دامن سازمان توانسته خودش را تكامل بخشد و هر

كس كه پشت كند و به راه خميني و رژيم نزديك شود در لجنزار غرق خواهد شد .كاري كه اين مزدوران و خائنان

ميكنند مستقيمًا براي شكنجهگاههاي رژيم مصرف دارد كه همراه با اينها مجاهدين را شكنجه كنند چون كه هميشه
جالدان اوين لجنپراكنيها را در زندانها بر سر زندانيان ميكوبند و از آن استفاده ميكنند زندانياني كه لحظه به لحظه
زير سختترين و وحشتناكترين شكنجهها با انواع و اقسام دستگاهها از قبيل پِرِس سر و قطورترين شالقها تكه و پاره

ميشوند و كسي نيست به كمك آنها برود و دادخواهي كند .خوب به كوكب خانم بايستي جايزهي حقوق بشر را

بدهيم كه در خدمت ساواك خميني ،رژيم و شكنجهگاههاي او را در ميبرد و با كمال وقاحت ميگويد مجاهدين

خودشان خودشان را زنداني ميكنند .بدبخت و بيچاره كوكب خانم از زور بدبختي و بيچارگي و فالكت كه از بس
خون خميني در رگهاي او بجوش آمده ،براي ريختن خون به دامن خميني پناه برده و از زير قباي خميني و بنيصدر

خائن و حاجسيدجوادي فرومايه سر درآورده است.

مزدور كوكب طالبي نوشته است كه گويا من را كه تحت عنوان «خانمي به نام آذر »...اسم برده ،كشتهاند و ...كه در
مقابل به او ميگويم كه خيلي پستي و مزدوري ميخواهد كه كسي براي ساواك خميني اينقدر دروغ سرهم كند .ولي
االن مزدوراني مثل همين كوكب خانم و تويسركاني و آن اراذل شاگردجالد مگر نپوسيدهاند و مردار نشدهاند .اين

مزدوران در لجنزار خميني و در چاه تعفن افتاده و غرق شدهاند ،پس اي كوكب مزدور هر چقدر ميتواني زوزه بكش،
دلت به حال آذر نسوزد ،دلت را به حال خودت بسوزان كه بدتر از شكنجهگران خميني شده و به مجاهدين

لجنپراكني ميكني .ميخواهم به خمينيصفتان امثال حاجسيدجوادي فرومايه و بنيصدر خائن و به ساواك رژيم
خميني بگويم كه من آذر معزز مجاهد خلق و رزمندهي ارتش آزاديبخش كه افتخار آن را پيدا كردم كه در صفوف
واالي مجاهدين باشم و برعليه رژيم ضدبشري خميني مبارزه كنم ،شهادت ميدهم كه از سال 77كه به ارتش آزادي
پيوستم بجز دريافتهاي كالن و مقدس و ارزشهاي واال و مقدس چيز ديگري نديدم و هر كس كه اين چرنديات و
مزخرفات را عليه مجاهدين به هم ميبافد هيچ فرقي با آن شكنجهگراني كه از صبح تا شب بر تنهاي پارهي مجاهدين

شالق ميزنند ،ندارد و فيالواقع من اينجا ميبينم كه رهبران پاكباز اين پرچم خونين و مقدس براي رهايي انسانها چه

بهاهاي سنگين واال و مقدس را ميپردازند بهايي كه در مغز كسي نميگنجد .ميخواهم يك چيز را بگويم كه حقانيت
مجاهدين تابحال با خون هزاران شهيد و شكنجهي هزاران اسير و بدنهاي پارهي آنها و پاكباختگي رهبران عقيدتيمان

امضا و مهر شده و اين لجنبافيهاي بيهوده اليق اين مزدوران و آن خميني صاحبشان ميباشد چرا كه االن براي نجات
رژيمش به هر آت و آشغالي رو ميآورد و اين آخوندهاي خونخوار دارند نفسهاي آخرشان را ميكشند.

من يكبار ديگر ميگويم كه در زير پرچم سرخ خونين و پرافتخار و مقدس مجاهدين خلق كه همان پرچم سرخ
حسيني است هستم و به اميد انتقام از اين خمينيصفتان و مزدوران جنايتكار زنده هستم و تا آخرين قطرهي خونم از اين
رهبري پاكباز پيروي ميكنم.

ننگ بر اين مزدوران بيشرف و درماندهي بيچاره
مرگ بر رژيم خميني و ساواك آن

و ننگ و نفرت بر حاجسيدجوادي فرومايه بيوجدان

پست و زبون و بنيصدر خائن وطنفروش
درود بر مجاهدين

آذر معزز 31/8/18

سالم بر مريم رهايي

قرارگاه اشرف

اطالعيه
تلويزيون بقاياي رژيم ضدبشري خميني در يك نمايش مضحك تبليغاتي بر عليه مجاهدين كه در آن تعدادي از
پاسداران و اسيران آزاد شده جنگي شركت داشتند جعلياتي در مورد رابطه من با سازمان بيان داشته كه تمامًا حكايت از
وحشت فزاينده آنها از سرنگوني بقاياي رژيم منفور خميني بدست مجاهدين و ارتش آزاديبخش ميباشد .در رابطه با

اراجيف و هذيانگوييهاي فوق به مصداق ضربالمثل معروف «الغريق يتشبث به كل حشيش» بايد گفت بقاياي
خميني كه از كابوس سرنگوني خواب راحت ندارند براي روحيه دادن به مزدوران و شكنجهگران خود و همچنين براي

مخدوش نشان دادن صفوف منزه و پوالدين مجاهدين و ارتش آزاديبخش هر روز داستاني از انشعاب ،جدائي ،اختالف

و نارضايتي در درون صفوف مجاهدين سرهمبندي ميكنند .تكرار ترجيعبند انشعاب ،جدائي ،اختالف و ...در درون

مجاهدين از ابتداي حاكميت ننگين و ضدبشري مالها و قطعًا تا ريشهكن شدن تمامي رژيم بدست و بازوي توانا و
پرقدرت مجاهدين و ارتش صلح و آزادي ادامه خواهد داشت.
اما براي اطمينان بخشيدن به خاطر نامبارك آخوندها به تأكيد ،چون همهي مجاهدين بايد بگويم:

 0ـ وحوش خميني و دايناسورهاي عصر حجر كه بسان جانوران وحشي از باغوحش آشفتهاي رها شده و به پاره كردن
يكديگر مشغولند اساسًا حق ندارند و نميتوانند در مورد سازمان و سيستم رهبري آن نظر بدهند و اين كلمات مقدس را
با دهانهاي آلوده و كثيف خود آلوده سازند ،در اين رابطه ميبايست بگويم بكوري چشم شما انقالب نوين مردم

ايران ،سازمان مجاهدين و ارتش آزاديبخش هر سازمانِ كار مناسبي را كه ريشهكن كردن سلطهٌ اهريمنيتان را سرعت

ببخشد برخواهد گزيد ،پس منتظر روز موعود باشيد.

 1ـ براي تمامي مجاهدين از صدر تا ذيل هيچگاه نوع كار و اينكه در كدام رده وموضع سازماني قرار داشتهاند مطرح
نبوده و نيست آنچه مهم است تمامًا خدمت به خلق ،ميهن و جانبازي در راه عقيده و آرمانهاي رهائيبخش اسالم است
كه در اين مقطع تحت رهبري مسعود و مريم رجوي كه منادي قسط و انقالب و پرچمدار رهائي ايران زمين هستند
هدايت ميشود .بگذاريد دشمن ضدبشري هر چه ميخواهد بگويد اما جهت اطالع هموطنان عزيز تأكيد ميكنم.
اينجانب محمود خادمي مانند همهي مجاهدين اسباب شرف و افتخار ايدئولوژيك خود ميدانم تا در ركاب اين رهبري

كه مبشر و راهگشاي جامعهاي آزاد و عاري از ستم و استثمار است چون سرباز سادهاي در راه آزادي ملت ايران از
چنگال دژخيمان حاكم مبارزه نمايم.
دژخيمان را از سالح مجاهد گريزي نيست

درود بر رجوي

مرگ بر رژيم ضدبشري خميني
محمود خادمي

/1ديماه31/

دجالبازي «عموجان فرومايه»!

گفته بودم كه عموجان من (علياصغر حاجسيدجوادي) خيلي فرومايه است (*) .آخر در سال 73بدنبال قتلعام
زندانيان سياسي كه مجاهدين و مقاومت ايران دنيايي را عليه رژيم خميني برانگيخته بودند ،آقاي علياصغر

حاجسيدجوادي ،كه ادعاي دفاع از حقوقبشر هم داشته و دارد ،صراحتًا مسئوليت شكنجه و زندان و اعدام و آوارگي و
عزاداري خانوادهها در رژيم خميني را به پاي رهبر مقاومت ميانداخت و دقيقًا به موازات رفسنجاني كه در نماز جمعه
از قرباني شدن جوانان مملكت ابراز تأسف مينمود« ،از سرنوشت جواناني كه اينچنين مفت و بيهوده قرباني هوا و

هوس آقاي رجوي شدند» ابراز نگراني و ناراحتي ميكرد.
چنانكه ميدانيم در همان ايام ،قساوت خميني در كشتار زندانيان سياسي به آنجا رسيد كه وليعهد و جانشين رسمياش

منتظري نيز به ستوه آمده و خطاب به خميني نوشت كه اعدام چندين هزار نفر از مجاهدين در چند روز كه شما دستور

فرمودهايد اثر منفي دارد و «مجاهدين خلق اشخاص نيستند .يك سنخ تفكر و برداشت است ...با كشتن حل نميشود

بلكه ترويج ميشود» .ضمنًا در همان ايام وقتي كه رژيم خميني كشتار مجاهدين و قتلعام زندانيان سياسي را دقيقًا به
موازات امثال همين عموي سفلهٌ من با اتهام «خيانت به ميهن» و «تروريسم» و «ستون
پاورقي :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* اشاره به مقالهٌ «عموجان فرومايه»ـنشريهٌ اتحاديه انجمن دانشجويان مسلمان شماره 153آذرماه.0773

پنجم» توجيه كرد ،گزارشگر ويژهٌ ملل متحد كه همين برچسبها را از
نمايندگان رژيم در كميته سوم مجمع عمومي نيز شنيده بود ،با استناد به قوانين و اصول حقوقبشري ،به رژيم پاسخ

ميداد «آنها ممكن است محاكمه و محكوم گردند؛ ولي فقط با قواعد محاكمهٌ عادالنه و  ...بدون آزار و شكنجه»

(گزارش ميان دورهاي گزارشگر ويژه /00آبان )73/ولي در همان روزگار عموجان فرومايه كه بزعم خودش كبّادهكش

حقوقبشر هم بوده چنين براي رژيم ضدبشري خميني دُم ميجنباند كه« :آقاي رجوي سالهاست كه از جهل يا

خودخواهي يا استيصال ،خون پاك هزاران جوان ايراني يعني نيروهاي زنده و پوياي جامعه را ملعبهٌ خيالبافيهاي خود
ميكند»

بگذريم كه عموجان در مكاتبات غيررسمي خود ،نظير آنچه در نشريه اتحاديه شماره 88افشا شده ،همين جوانان پاك

را «هزاران جوان بدبخت و هزاران زنداني بينوا» و «احمقهايي» مثل من و برادر مجاهدم (عليرضا صدرحاج
سيدجوادي) توصيف كرده و ميكند.

اكنون سهسال بعد يعني در اواسط پائيز سال ،31درست در آستانهٌ رفتن صليبسرخ براي بازديد از زندانهاي رژيم و

همزمان با ديگر محكوميتهاي بينالمللي رژيم خميني ،باز هم ميبينيم عموجان فرومايه سربلند نموده و دقيقًا به

موازات ساواك خميني راجع به نقض حقوقبشر توسط مجاهدين و «شخص رجوي» و زندانها و اعدامهاي مجاهدين

در خاك عراق (كه خيلي زير تيغ غربيهاست) داستانسرايي ميكند.
راستي اين چه سّري است كه عموجان فرومايه را مستمرًا سربزنگاه با ساواك آخوندي طابقالنعل بالنعل پيوند ميدهد؟
طبعًا اهل فن و همهٌ آنهايي كه عموجان سفل ٌه مرا ميشناسند ،خوب ميدانند كه در سالهاي خارجهنشيني نامبرده ديگر
به تفالهٌ خلص ارتجاع و استعمار تبديل شده است .براستي كه نيم ريش از ساواك آخوندي و الباقي را هم از ساواك
سلطنتي دارد .براي همين تا ميتواند پاچهٌ مجاهدين را ميگيرد و عليه رهبري ما پارس و غلطهاي زيادي ميكند.

در زمان شاه سالها كاتب پير نوكر استعمار و عاقد قرارداد ننگين كنسرسيوم بود و در اين اواخر هم به «اعليحضرت» از
امثال مجاهدين شكايت ميبرد كه او و امثال او را «سازشكار» مينامند .حواسش هم جمع بود كه با «اعليحضرت» نخ
نگهدارد ،چونكه اگر رشته پاره ميشد مستمريهايي كه از طريق ساواك و سناتورهاي روزنامهچي ميرسيد افشا

ميشد .اما در آستانهٌ روي كار آمدن خميني كه وي را در اشعار روزنامهاش «جلوهٌ انسان كامل» و «معني اسطورهٌ
ملموس» توصيف مينمود ،ديگر «عوامل جسمي و روحاني رهبري» را «فقط در امام خميني» سراغ ميداد...

تا اينجا را همهٌ مطلعين ميدانند .اما بتازگي يك فقره سفلگي و دجاليت از نوع ناب آخوندي مستقيمًا در رابطه با خود
من از نامبرده سرزده كه حيفم آمد روي كاغذ نياورم.

شنبه 71آذرماه در يكي از پايگاههاي سازمان در منطقهٌ مرزي كه ميتواند تلويزيون رژيم را مستقيمًا دريافت كند نشسته
و اخبار رژيم را ميديدم .ناگهان گويندهٌ تلويزيون آخوندي توجه بينندگان عزيزش را به قسمت ديگري از مصاحبهٌ

«اعضاي تواب منافقين» كه ضمن آن حقايق مهمي را فاش خواهند نمود ،جلب كرد .از آنجا كه روزهاي متوالي است
كه رژيم مخصوصًا بعد از تندادن به بازديد صليبسرخ از زندانهايش و نيز مراسم تخممرغ خوري رفسنجاني در

سنگال ،روي چنين برنامههايي عليه مجاهدين كوك شده است ،ابتدا فكر كردم تكرار برنامهي قبلي است .آن مقدار
كه روي صفحهٌ تلويزيون پيدا بود ،ده پانزده اسير سابق جنگي كه هيأت ساواك رژيم به تازگي از اردوگاه رماديهٌ

عراق شكارشان كرده بود باز هم داشتند در يكي از سالنهاي هتل هيلتون همان ياوههاي هميشگي آخوندي و همان
افاضات معمولي عموجان بنده را عليه مجاهدين و رهبري آنها طوطيوار تكرار ميكردند .تا شايد «امت هميشه در

صحنه» كه گوئيا هنوز بعد از 07سال كه تبليغات رژيم و سرانگشتان و متحدان آن را باور نكرده است ،بلكه اينبار باور
كند كه خميني آزادمنش و خادم و سالم و ميهنپرست و «ضداستكبار» ،و رجوي مستبد و خائن و فاسد و وطنفروش و
وابسته به شرق و غرب جهان و «ستون پنجم رژيم بعثي ـصهيونيستي عراق» است!

فكر ميكنم هركس كه چهره و حالت اين مزدوران و مراجعات متعدد آنها به يادداشتهايي كه به دستشان داده شده بود
را ميديد ،خوب ميفهميد كه هم خودشان و هم رژيم تا چه حد دچار بيچارگي و فالكت شدهاند .فيالمثل يكي از
آنها از روي كاغذ چندين و چند فقره زندان براي مجاهدين در خاك عراق قطار كرد :از زندان رمادي گرفته تا زندان
اتوبان و زندان اسكان و زندان دوبلكس و زندان ميرزائي و زندان دبس و زندان بنگالستان و زندان سردار و زندان

دانشكده و زندان مدرسه و  ...معلوم بود كه به اسير فلكزدهي روستايي از همان رمادي گفتهاند كه اسم هرجايي را كه
از قرارگاه و پايگاههاي مجاهدين به گوشت خورده ،بايد بگويي و او هم عليالقاعده از جادهٌ اتوبان تا قسمت اسكان يا
از ساختمان دوبلكس يك قرارگاه يا قسمتي كه با كاراوان ساخته شده و مدرسه و دانشكده و  ...نام برده است.
در مورد ساختمان ميرزايي واقع در وسط شهر بغداد كه ساواك آخوندي از آن تحت عنوان زندان نام ميبرد ،فيالواقع
بُهتم زد! چون آن را خودم ميشناسم و در گذشته بارها به آنجا رفته بودم .ساختمان نوسازي كه مدتي دفتر مركزي
صداي مجاهد و سيماي مقاومت و مدتي هم محل زندگي رزمندگان متأهل ارتش آزاديبخش و از قضاياي كويت به
بعد هم كه بخاطر كثرت بمبارانها در بغداد خالي بود .تا اينكه در اوايل تابستان امسال مجددًا بعنوان سرپل ارتباطي داير
گرديد و بعد هم كه تشنج در كردستان عراق بين دولت و احزاب كردي باال گرفت همزمان با التياتوم مجدد آمريكا در

ارتباط با مواد و تأسيسات و پايگاههاي هستهاي ،به عنوان سرپل موقت اعزام افراد بريده به اردوگاه پناهندگي رمادي
مورد استفاده قرار گرفت .زيرا در تابستان امسال كه خطر بمباران شهري وجود نداشت يكي از بهترين و امنترين

مكانها بود.
اين امر متعاقبًا به اطالع شعبهٌ كميسارياي عالي پناهندگي ملل متحد در عراق رسيده و رسمًا از مسئولين مربوطه براي
بازديد از اين ساختمان دعوت شده بود .كما اينكه مسئولين اردوگاه پناهندگي نيز دعوت شده و از اين ساختمان و

محل اسكان بريدگان بازديد و با خود آنها نيز گفتگو نمودند .جالبتر اينكه مطابق اسناد موجود كه هم شعبه  UNو هم
مقامات كمپ پناهندگي در جريان هستند ،مجاهدين در خاتمهٌ تابستان يعني در مهرماه امسال بخاطر نياز مبرمي كه به

اين ساختمان داشتند ،خواهان تخليهٌ هر چه سريعتر آن از افراد بريده و رفتن سريعتر آنها نزد  UNو به اردوگاه

پناهندگي بودند .اما بنا به تصريح مقامات پناهندگي و  UNبريدگان جايي بهتر از اينجا در كل عراق سراغ نداشته و
بعضًا تا زمانيكه ميخواستند ،در آنجا رحل اقامت افكنده بودند .اكنون بنگريد كه در تبليغات ساواك آخوندي و

ايادي آن چگونه قضايا 081درجه معكوس و وارونه تصوير شده و از اين پايگاه كه تمامي پنجرههايش مشرف به خيابان
و روز و شب در معرض ديد عابران است ،تحت عنوان «زندان» ياد ميشود .ضمنًا جز آنهايي كه بعنوان ميهمان رحل

اقامت افكنده بودند و نميخواستند به اردوگاه پناهندگي بروند مابقي غالبًا بيشتر از چند روز ـ در انتظار ثبت نام توسط
مقامات پناهندگي و مسئولين اردوگاه مربوطه ـ در آنجا اقامت نداشتند و سپس به اردوگاه پناهندگي ميرفتند .عالوه بر
اين همچنانكه صليبسرخ و  UNعراق در جريانند ،كسي برخالف ميل خودش به كمپ پناهندگي نميرود و هركس

تنها براساس تقاضاي كتبي خودش و پركردن و امضا فرم مربوطه كه قبل از رفتن خود فرد بايستي براي مقامات اردوگاه
ارسال شود ،در آنجا پذيرفته ميشود .زيرا بايستي برايش حقوق پناهندگي بپردازند و از اينرو ابتدا بايد به تقاضا جواب
مثبت بدهند تا خود متقاضي بتواند در آنجا مستقر شود .وانگهي افرادي كه موقتًا چند روز در انتظار دريافت جواب

پناهندگي خود در پايگاه مجاهد شهيد سوسن ميرزائي بسر ميبردند در صورت تأهل در تمام اوقات با خانوادهشان و
برخوردار از تمام امكانات زندگي صنفي و خانوادگي بودند .براستي ميبينيد چه زنداني؟! (در همين رابطه به سند

ضميمهٌ شمار ٌه 0دقت كنيد)

اما در زمان جنگ و بمباران و همچنين در زمان ناآراميهاي بعدي عراق كه طي آن ايادي رژيم خميني به اردگاه

پناهندگي حلّه در مركز عراق نيز يورش آوردند و برخي ساكنان آن به مجاهدين پناه آوردند ،نه كسي متقاضي رفتن به

رمادي بود و نه دواير پناهندگي پاسخگو بودند .در چنين شرايطي افراد بريده براي حفظ جان خود و برخورداري از
امكانات بيشتر طبعًا ماندن نزد مجاهدين را بسا ترجيح ميدادند.
در حين جنگ و بمباران مناطق شمالي و كردنشين عراق بطور نسبي از امنيت بيشتري برخوردار بود و فيالواقع ميزان
بمبارانهاي آنجا با شهر بغداد و مناطق نزديكتر به جبههٌ كويت قابل قياس نبود .بهمين دليل افرادي كه در حين جنگ
و بمباران ،طاقت شرايط سخت را نياورده و اعالم بريدگي ميكردند ،بنا به توصيهٌ فرماندهي كل ارتش آزاديبخش در

«امنترين نقاط اسكان داده ميشدند .بخصوص كه برخالف سابق اعزام آنها به خارج ميسر نبود و هر امكاني وجود

داشت صرف اعزام انبوه كودكان ميشد .از اينرو بريدگان و اسيران جنگي سابق كه در پايگاههاي ارتش آزاديبخش

باقيمانده بودند و بدستور رهبري از لحاظ ايمني و امكانات بعد از كودكان بر سايرين حق تقدم داشتند ،يا در قرارگاه

سردار (در شمال منطقه كركوك) و يا در قرارگاه عسگريزاده (واقع در منطقه دبس) اسكان داده ميشدند ،كه حقًا
بهترين جاها بود .بيمبالغه بگويم كه خطرات و بمبارانهايي كه طي اين مدت مريم و مسعود در معرض آنها بودند،
خيلي بيشتر از اين دو نقطه بود و اين را همهي مجاهديني كه در جريان بودند ميتوانند شهادت بدهند .در دوران

بمباران تا آنجا كه من ميدانم اسيران جنگي سابق به عسگريزاده و بريدگان عادي به قرارگاه سردار ميرفتند و تمام آنها
نيز بدون اينكه اندك كاري براي خلق و انقالب بكنند ،ميهمان تلقي ميشدند.

در مورد رسيدگيهاي صنفي و امداد پزشكي از خوراك و پوشاك و دارو و گرما گرفته تا اسباببازي كودكان هم
فكر ميكنم هر كس كه ذرهاي شرف و انصاف داشته باشد و شرايط محاصرهٌ اقتصادي حاكم بر عراق را بداند گواهي
خواهد داد كه مجاهدين بخاطر سفارشات مستمر رهبريشان از هيچ چيز براي افراد بريده دريغ نكردند و حقيقتًا

امكاناتي كه در اختيار آنها گذاشته ميشد ،اگر از خود مجاهدين و رزمندگان ارتش آزاديبخش به جّد بيشتر نبود،
فيالواقع كمتر هم نبود .بگذريم كه امروز امثال خانم كوكب طالبي كه تحت عنوان «شروين صميميفردخاوري»

لجنپراكني و مزدوري ميكند ،حقًا موجودات بسيار نمك به حرامي هستند .آيا كسي كه به محض بصدا درآمدن
طبلهاي جنگ و صعوبت ،به نفرتانگيزترين صورت اعالم بريدگي نموده و مجاهدين سه ماه تمام در سراسر دوران
جنگ و بمباران و سپس ناآراميهاي بعدي عراق (كه در مجموع بيشتر از 7ماه طول كشيد) جانش را با تقديم بهترين

امكانات خودشان حفظ نموده و در منتهاي تحريم و كمبود اقتصادي نان خود را هم به او دادهاند خيلي نمك به حرام
نيست كه بعدًا ادعا كند در اين مدت نزد مجاهدين زنداني هم بوده؟ و عموي سفلهي مرا بنگريد كه با دنائت تمام

ميخواهد از نعل خرمردهاي مثل كوكب خانم بريده نيز عليه مجاهدين استفاده كند.

مالحظه ميشود كه نه مزدور تويسركاني و نه كوكب خانم كه در فرنگ عليه مجاهدين براي ساواك خميني رقعه پر
ميكند و نه اسيران سابق جنگي كه در هتل هيلتون تهران عليه مجاهدين به ساواك خميني مصاحبه ميدهند ،هيچكدام
نزد مجاهدين زنداني نبودهاند .اما امروز ،هم مزدوران مصاحبهگر در تهران و هم مزدوران مصاحبهگر در فرنگ ،عمد
دارند حتي قسمت اسكان قرارگاههاي مجاهدين را نيز كه يا خود مدتي در آن بوده و يا از ديگران شنيدهاند ،زندان

بنامند تا در تسبيح الّسجون آخوندي براي قطاركش كردن زندانهاي مجاهدين اين يك دانه هم كم نباشد و رضايت
«علماي اعالم» و «آيات عظام» اعم از فقهاي ساكن اوين و قم مثل محمدي گيالني و موسوي اردبيلي تا «حجج و
آيات» ساكن پاريس مثل بنيصدر و عموي فرومايه اين بنده به غايت تأمين شود! عليهذا براي راحت كردن همهٌ «آيات
و حجج» و «اسيران و پاسداران اسالم» و مزدور تويسركاني و كوكب خانم مزدور و كيهان هوايي و زميني خوبست به
آنها بگوئيم :آقاجان اگر ميخواهيد خودتان را براي افسران عملياتي لوس و عزيز كنيد ،خوب يك كلمه بگوئيد كه
همهي عراق زندان است!(*) و خودتان را راحت كنيد .چرا موضوع را ميپيچانيد و ميگوئيد
پاورقي :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* جالبست بدانيد همين افراد موقعي كه در خاك عراق و در اردوگاه پناهندگي رمادي بودند طي نامههاي متعددي كه

دستجمعي امضا كرده بودند خطاب به رئيس جمهور و مقامات مختلف عراق با انبوه مجيزگوييهايشان در رابطه با

مقامات عراقي از مجاهدين شكايت برده و با سرهم بندي كردن انبوهي مجعوالت درخواستهاي حقير صنفي خود را
مطرح كرده بودند .اين عناصر خائن حتي مشكالت موجود در عراق و رابطهي تيرهٌ آن با رژيم خميني را نيز به حساب

مجاهدين نوشته و بعضًا حتي متقاضي «استرداد» و اخراج مجاهدين هم شده بودند .برخي از اينان با طالعبيني خطاب به
مقامات عراقي خاطر نشان كرده بودند كه مجاهدين بخاطر استقالل بيش از حدشان دست آخر سر عراق نيز كاله
خواهند گذاشت! اين فرومايگان از خرج كردن ريز و درشت اطالعاتشان نيز فروگذار نكرده بودند.

زندان اتوبان ،زندان دانشكده ،زندان مدرسه ،زندان دوبلكس ،زندان آشپزخانه و زندان بنگالستان و ...بگوئيد سراپاي
منطقهٌ مرزي و خاك عراق مساوي است با زندان مجاهدين ،پس ايهاالناس مبادا فكر مبارزهٌ مسلحانه و ارتش

آزاديبخش و سرنگوني رژيم به ذهنتان بزند ،بلكه بيائيد در خط «ميانه روانهٌ» رفسنجاني مثل علياصغر حاجسيدجوادي

قدم و قلم بزنيد و تمامي پستي و پليدي حيواني خود را بر روي مجاهدين و رجوي خالي كنيد.
بنگريد اين مردك پليد و بيشرافت را كه دقيقًا از موضع دژخيمان ساواك خميني «شبكههاي ترور و جاسوسي» را به

مجاهدين نسبت ميدهد تا با منتهاي دنائت و حرامزادگي سياسي و ايدئولوژيك مستقيم و مِنغيرمستقيم رژيم آخوندي
را دربُرده و يا از بار جنايات آن بكاهد .راستي كه طنز تاريخ است كه امروز فدائيِ توده ـاكثريتي كه تا ديروز در تمام

جنايات رژيم عليه مردم و مجاهدين خلق همدست و شريك بوده و دست در دست حزب توده با نعرههاي گوش

خراش ضدامپرياليستي بزرگترين گناه رجوي را دمزدن از آزادي و «عشق به آزادي» (*) ميخوانده ،امروز (شمارهٌ آبان
و آذر لجننام ٌه مربوطه) همدم و همنوا با علياصغر حاجسيدجوادي (دشمنِ «ليبرالِ» همان باصطالح فداييِ خطامامي

ديروز) در كنار يكديگر براي زندانيان «زندانهاي رجوي در عراق» يقهدراني نموده ،عمامه بر زمين ميكوبند
پاورقي :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* اشاره به موضعگيريهاي كيانوري و حزب توده در آن ايام؛ از جمله« :آقاي رجوي توجه فرمائيد ،درست صددرصد

خالف تصور شما ،نهضتها و عناصريكه حتي نظريهي سلطنتطلب دارند و متكي بر دمكراسي هم نيستند اما در

صحنهي عمل با امپرياليسم درگيرند ،انقالبياند .روشن هست؟ انقالبياند مالحظه ميكنيد كه بياعتنايي و پايمال كردن
دمكراسي كه اينهمه مورد عشق و پرستش شماست و بيشك بهاي زيادي هم دارد اوالً ميتواند سايه به سايهي

استقاللطلبي و امپرياليسم ستيزي نباشد و ثانيًا در مبارزه با امپرياليسم كه در عصر ما اصلي و شاخص است ،چه بسا جز
نقش درجه دوم احراز نكند(».روزنامهٌ مردم فروردين)71
و ريش در لجن فرو ميبرند! اما واقع مطلب اين است كه نه فدايي خطامامي و نه اين عموي فرومايه و نه الجوردي و
محمدي گيالني ،دل هيچ كدامشان براي حقوقبشر يا زندانيان موهوم مجاهدين نسوخته ،بلكه همچنانكه اين مردك
پست و فرومايه و آن پسرك فاسد و مزدور (تويسركاني) بصراحت و از تهدل ساواك خميني نوشتهاند ،درد اصلي آنها

«رهبري رجوي» است و دقيقًا بهمين دليل ،بفرمودهٌ ساواك آخوندي و خطوط ارتجاعي و استعماري در ماوراي

وقاحت و دجاليت و دنائت ميخواهند بريدگي خلّص برخي عناصر ضعيفالنفس و جبون در شرايط سخت مبارزاتي و
زير بزرگترين بمباران تاريخ را آنچنانكه گويا با دستهٌ كوران طرفند تفرقه يا انشعاب و زنداني كردن مجاهدين توسط

خود مجاهدين بدليل مخالفت با «رهبري مسعود و مريم» جلوه دهند.
اما اين مشكل (يعني مشكل رهبري مجاهدين) درد بيدرماني است! خميني سربرگور سائيد و هيچ غلطي در قبال آن

نتوانست بكند .قبل از او شاه نيز در اين يكي مورد سرش به سنگ خورد .چه رسد به رسوبات و مزدوران دست چندم
شاه و شيخ مثل علياصغر حاجسيدجوادي و ابوالحسن بنيصدر و جاسوسبچگان فداييِ خطامامي! اما مشكل «رهبري
مجاهدين» كه مابهاالشتراك همهٌ طيف خمينيگرايان و عموم دُم و دنبالچههاي رنگارنگ شاه و خميني است ،از

مشكل عميقتري خبر ميدهد كه همانا تضاد آشتيناپذير بين مردم و تاريخ ايران با آن طيف منفور ارتجاعي است.
راهبران ملي و ميهني اين مرز و بوم از ستارخان گرفته تا سردار جنگل و مصدق و رجوي پيوسته مظاهر و سمبلهاي

چنين مشكلي براي مرتجعين و ضدانقالبيون بودهاند .كينتوزي حيواني ،دروغپردازي هيستريك و حيرتبار از سوي

اين يكي مرتجع فرومايه عليه رهبر مقاومت انقالبي نيز از همين عقده و مشكل و از همين درد بيدرمان ناشي ميشود .و
اال آقاي حاجسيدجوادي پيرانهسر عليرغم آنهمه ادا و اطوار روشنفكرانه اينقدر در برابر مجاهدين و رهبري آنها زار و
زبون و دروغپرداز نميشد كه يك اردوگاه پناهندگي 31هزار نفري را كه تحت نظر مستمر صليبسرخ و ملل متحد

است «زندان رجوي» بنامد.

اگر گفتيد چرا همين حرف را نميتواند در مورد اردوگاههاي پناهندگي در هلند يا آلمان بگويد؟

چون با زدن به مجاهدين در عراق هم از سوي ساواك آخوندي و هم از جانب برخي منابع ديگر و «افسران عملياتي
هر دوجانب» دستخوش بيشتر دريافت ميكند .آخر اين عموجان فرومايه كه من ميشناسم بدون سرويسها و افسران
دواير مختلف اطالعاتي اموراتش نميگذرد.

ببخشيد كه مثل نوشتههاي آقاي فرومايه مقداري حاشيه رفتم ،و پرحرفي كردم .اگر چه پرحرفيهاي من الاقل با اصل
موضوع چندان بيربط نيست!

صحبت را از تلويزيون رژيم و حرفهاي آن اسير جنگي سابق كه توسط ساواك رژيم در اردوگاه رمادي شكار شده

بود ،شروع كرده بودم و اينكه به فرموده انواع و اقسام زندانها را داشت براي مجاهدين در عراق قطار ميكرد و در

مجموع يكهزاروصد «مجاهد معترض زنداني» هم بحساب مجاهدين گذاشت و سپس افزود برادر مجاهدمان مهدي
افتخاري همراه با تعداد ديگري از اعضاء هيأت اجرايي سازمان «االن در زيرزمين ميرزايي» زنداني است و بعد هم
گفت« :شهرزاد حاجسيدجوادي هم كه خبري ازش نيست و معلوم نيست چه باليي سرش آوردهاند» و من خشكم زد!
آخر مزدوري كه در تلويزيون رژيم اين سخنان را ميگفت هرگز و هيچگاه مرا نه ديده بود و نه ميشناخت .بعدًا كه
تحقيق كردم معلوم شد يك اسير جنگي سابق بنام پرويز رسولي بوده كه در اواسط سال 78مدتي به يكي از پايگاههاي
ارتش آزاديبخش آمده بود و همزمان با جنگ كويت نيز پيكارش رفته بود .پس طبعًا حرفهاي اين فرد را كه مطلقًا

هيچ خبري از مناسبات و سلسله مراتب دروني مجاهدين و وضعيت من نداشته ،كس ديگري در دهانش گذاشته بود.

بعد از همه تحقيقات ،آن سفلگي و دجاليت ناب آخوندي كه گفتم از عموي فرومايه سرزده ،به تمام و كمال برايم
روشن شد .به اين معني كه در تماس با داخل ايران و افراد خانوادهي خودمان دست و دهان كثيف و پليد

علياصغرحاجسيدجوادي را در پس اين قضايا به عيان ديدم .نگو كه اين فرومايه هم مستقيمًا چنين مزخرفاتي را به
رابطين رژيمي خود تحويل داده ،و هم معالواسطه به پدر و مادرم رسانده و نيز از طريق يك دالل سفارت و ساواك

رژيم در آلمان بنام احمد بابايي براي پدر و مادرم مكتوب نموده و عالوه بر اين هم از طريق يك سرهنگ ضدانقالب

مغلوب (بنام سرهنگ صادقي) اينطرف و آنطرف پخش كرده است كه من در زندان هستم و مدتي هم هست كه هيچ
خبري از من نيست و معلوم نيست چه باليي بر سرم آمده و احتماالً به دستور رهبري مجاهدين اعدام شدهام!

مالحظه ميكنيد كه اين حرفها كامال با حرفهاي آن مزدور در تلويزيون رژيم مطابقت دارد .جالب اينجاست كه چه در
جريان نشست شوراي مركزي سازمان (كه ويدئوي آن در سراسر اروپا و آمريكا براي دههاهزار تن از هموطنانمان

پخش شده) و چه در مراسم رژه ارتش آزاديبخش (كه صدهاتن از هواداران و هموطنان ايراني مقيم خارج كشور به

منطقه آمده بودند) همه مرا به چشم خود ديدهاند كه مسلمًا خبرش به آقاي علياصغر حاجسيدجوادي نيز رسيده است.
ضمنًا در همين فاصله با برخي اعضاي خانوادمان در آمريكا نيز تلفني صحبت كرده بودم كه مسلمًا خبر آن نيز به اين

موجود رسيده است .لكن چنانكه در لجننامه موسوم به فدايي درمقالهاي از علياصغر حاجسيدجوادي به تاريخ

03آبان 0731آمده ،كماكان از فرط كينه و هيستري ضدمجاهدي مينويسد« :بقرار اطالع موثق برخي از اين زندانيها
بخاطر موقعيت حساس سازماني و وابستگيهاي نسبي و سببي با رجوي و شركاي او نظير ابريشمچي و عضدانلو در

زندانهاي مجرد نگاهداري ميشوند».
طبعًا منظور اين فرومايه از اين توضيحات و بستگي نسبي و سببي هيچكس جز زن برادر مريم يعني من نميتواند باشد
زيرا برادر مجاهد مسعود رجوي كه هيچ فاميل نسبي كه در داخل سازمان مجاهدين مسئوليتي (چه رسد به موقعيت

حساس) داشته باشد ،ندارد و بنابراين هر چه هست به بستگي سببي در ارتباط با مسئول اول سازمان خواهر مجاهد مريم
رجوي مربوط ميشود كه مصداق مشخص آن خود من هستم .لذاست كه اين نوشته اقرار و سند جرم علني اين

فرومايه است .اين اقرار در ارتباط با آنچه به پدر و مادرم در تهران رسيده و آنچه مزدور رژيم در تلويزيون گفت و

گزارشات احمدعلي بابايي و مزدور همدست او بنام مليحي (دزد و غارتگر قهار اموال عمومي در ابتداي انقالب و

چاپ كننده لجنپراكنيهاي ضدمجاهدي اين ايام و كارچاقكن سفارت و ساواك رژيم در ارتباط با بريده ـمزدوران
جديداالستخدام ،دقيقًا مبين توطئهچيني دجاالنه علياصغر حاجسيدجوادي در همدستي آگاهانه و مشخص و مستقيم با
ساواك خميني است .از اينجا خوب روشن ميشود كه اين مزدور فرومايه هرگز به تصادف و صرفًا از سر بالهت و
كودني ذهني يا بخاطر اختالفات سياسي و عقيدتي با مجاهدين درنيفتاده ،بلكه دقيقا با دريافت دستمزد و قبول
مأموريت از ارگانهاي سركوب و جاسوسي مختلف چه در سال ( 75رفتن مجاهدين به عراق) و چه در سال (77تأسيس
ارتش آزاديبخش ملي ايران) و چه درسال ( 73عمليات فروغ و قتل عام زندانيان سياسي) و چه اكنون به گرفتن پاچهي

مجاهدين و لجنپراكني موبهمو هماهنگ با ساواك خميني مبادرت ميكند .راستي هم كه به قول خودش :واي اگر از
پس امروز بود فردايي!

ضمنًا فراموش نكنيد كه در 3تير  0773چهار روز پس از فتح مهران توسط ارتش آزاديبخش همين فرومايهٌ مزدور با

مشتي ديگر از دم و دنبالچههاي شاه و خميني از قبيل علي بابايي ،مزدور مبلغي اسالمي (سردسته چماقداران حمله به
كيهان در ابتداي حاكميت خميني و از اطرافيان بني صدر خائن) و مزدور حميد بهشتي (از عوامل سفارت رژيم) سند
جرم ديگري را امضاء نموده و انتشار دادند كه مجاهدين هرگز از آنهم نخواهند گذشت .اين مزدوران عالوه بر

برچسب «خيانت» و «تروريسم» و «ستون پنجم عراق» به مجاهدين كه موبهمو از جالدان رژيم خميني ناشي شده ،مدعي
كشتار «صدها تن ساكنين غير نظامي» شهر مهران توسط مجاهدين شدند .حال آنكه خود رژيم ناگزير در همان روز اول
فتح مهران اعتراف كرده بود كه اين شهر «خالي از هرگونه سكنه غيرنظامي بوده است» .مالحظه ميكنيد كه آنچه را

خود رژيم نميتوانست آشكارا بر زبان بياورد ،به طرق مختلف از زبان اين مزدوران منتشر مينمود .اينهم يك سند جرم
و مزدوري ديگر مبني بر تهمت كشتار صدهاتن ساكنان غيرنظامي كه دقيقًا قابل طرح و پيگيري قضايي است و آقاي

دكتر علياصغر فرومايه و شركاء بايستي آنرا دير يا زود ،در دادگاه به اثبات برسانند.
در جريان تحقيق راجع به اراجيف علياصغر حاجسيدجوادي در مورد زنداني شدن و اعدام من بدستور رهبري سازمان

به نمونه بسيار تكاندهنده ديگري برخورد كرديم كه نامه او به سه تن از همكاسههاي شاگرد جالد اوين (سعيد

شاهسوندي) ميباشد .اين نامه خطاب به مجيد بازگونه (مزدور معلومالحال) و عيال و رفيقش تحت عنوان «اعضاي

سازمان مجاهدين خلق ايران» نوشته شده و كپي آن براي ساواك خميني و برخي سفارتهاي رژيم و همچنين برخي

خانوادهها در ايران نيز ارسال شده است .يك نسخه از نامه مزبور را به ضميمه مالحظه ميكنيد (ضميمه شماره)1
خالصه موضوع اين است كه همكاسگان شاگرد جالد اوين در خردادماه گذشته پس از ورود شاگرد جالد به فرنگ،
از آنجا كه ميدانستند ارتباطاتشان با او در زندان اوين براي مجاهدين لو رفته ،به دست و پا افتاده و براي اينكه گند و

عفونت شاگرد جالد زياد دامنشان را نگيرد ،دست پيش را گرفته بودند تا پس نيفتند.
به اين منظور ضمن اطالعيهاي كه البته بازهم نوك تيز آن متوجه «فرقه ارتجاعي مسعود رجوي» بود از «فردي بريده بنام
سعيد شاهسوندي كه از سوي رژيم به فرانسه فرستاده شده» ،تبري جسته بودند .متعاقبًا حاجسيدجوادي نامهاي به اين

اراذل نوشته و قضاوت آنها دربارهي «آقاي شاهسوندي» را «بكلي باطل» خوانده است .آخر دل نازكِ عموجان فرومايه
رضا نميداده كه آن خائنان و بريدگان معلومالحال به همان ميزان مختصر هم حسابشان را از شاگرد جالد اوين جدا

بكنند .به عكس به آنها ميگويد مبادا به شاگرد جالد اوين همچون مجاهدين برچسب «خيانت» بزنيد .چرا كه
شاهسوندي حداكثر «خطاكار» و رهبري سازمان و شخص رجوي «سراپا خيانت» هستند .و نتيجه ميگيرد «هرگز در را
بر روي خطاكار نبايد بست» بلكه حساب «خيانت رجوي ...به آرمانهاي انقالبي ملت ايران» را بايد رسيد...
بنگريد اين جاسوس چند جانبه را كه براي دفاع از شاگرد جالد هنوز به خود جرأت دم زدن از «آرمانهاي انقالبي» را
هم ميدهد!!

آخر سرهم جاسوس فرومايه اجنبي «ريشهكن كردن اين جرثومه فساد و فتنه و جنايت و خيانت يعني رجوي و باند

مافيايي او» را «بر هر عضو معترض فرض و الزم» ميشمارد تا حقايق را «در دسترس نسلهاي جوان و بيگناه و ناآگاه

وطن» قرار دهند.

اكنون قضاوت كنيد كه آيا اين عبارات و اين كلمات عين عبارات و كلمات و مواضع دژخيمان ساواك شاه و خميني
نيست؟ بنابراين جاي آن است كه از تهدل كليهي مجاهدين و رزمندگان آزادي به اين جاسوس فرومايه و كفتار سبع

خمينيصفت اخطار شود كه شكر خوردن و غلطهاي زيادي عليه مجاهدين براي همكاسههاي عقيدتي و سياسي
محمدي گيالني و الجوردي حّدي دارد ...

در اين ميان نكتهي بسيار مهمتر از استفراغات متعفن اين زالوي سياسي ،مأموريت و خط آگاهانه و عامدانهي او براي
غسل تعميد دادن شاگرد جالد اوين (سعيد شاهسوندي) و ميدان باز كردن براي اوست كه اين نيز هرگز نميتواند

خودبخودي و تصادفي باشد.

سازمان مجاهدين خلق ايران به تازگي در داخل كشور به قرائني دست يافته مبني بر اينكه شاگرد جالد مورد بحث در

طرح ترور شهيد بزرگ حقوقبشر و مقاومت ايران دستاندركار بوده است كه اين موضوع نيز شايان پيگرد قضايي
است .براستي بدون دست داشتنن در يك چنين جنايت بزرگي ساواك رژيم با چه گرويي ديگري اين شاگرد جالد را

آزاد و به خارجه ميفرستاد؟ در اين مورد بهتر است منتظر تحقيقات و اطالعات بعدي سازمان باشيم؛ ليكن در اين رابطه
نيز بايستي به آقاي فرومايه اخطار كنم كه پايت را بدجايي گذاشتهاي! و گمان نكن كه پول خون مجاهدين براحتي از

حلقوم كثيفت پائين خواهد رفت.

مزدور فرومايه همچنين ادعا كرده است كه مجاهدين «511زنداني» خود را به عراق «تحويل» دادهاند و عراق نيز آنها را
در رماديه كه «عمالً زيرنظر سازمان امنيت عراق و سازمان مجاهدين» قرار دارد مستقر نموده است .با توجه به

توضيحاتي كه در اوائل اين نوشته در مورد تقاضاهاي مكتوب كسانيكه ميخواستهاند به اردوگاه پناهندگي رمادي

بروند و نحوهٌ پذيرش آنها توسط مقامات پناهندگي و ثبتنام آنها در شعبهٌ  UNدادم و اينكه تقاضا نامههاي كليهي
اسيران جنگي و بريدگاني كه پس از خاتمهي جنگ و بمباران به رمادي رفتهاند در پرسنلي ارتش آزاديبخش موجود و
قابل انتشار است .راستي كه اين قبيل الطائالت رذيالنه حاجسيدجوادي فيالواقع تهوعآور است .آدمي بياد

روضهخوانيهاي خميني و آخوندهايش عليه مجاهدين ميافتد كه خطاب به روستائيان ميگفت خرمنهايتان را اينها

آتش ميزنند و با اسرائيل و شوروي و آمريكا همدست هستند .بيچاره نميداند كه عصر اين قبيل فرومايگيها و

دجالگريهاي سخيف و احمقانه به يُمن خونها و مجاهدت آگاهيبخش و آزاديبخش همين مجاهدين ديگر بسر آمده
است .با اينهمه ميكوشد تا دقيقًا به شيوهي رذيالنه خميني كه دست به غيرتي كردن مردان روستاها و حمله چماقداران
قم عليه مجاهدين و ستادهايشان ميزد و به آنها ميگفت كه مجاهدين كه زنان و دختران شما را «كذا و كذا و چهها و
چهها  »...ميكنند ،اين فرومايه مزدور نيز تالش كرده است با ذكر «ايجاد مزاحمتهاي دائمي براي زنان مجرد بوسيلهي
سربازان و مأمورين عراق» كه بگفتهي او با مجاهدين «همكاري نزديك دارند» چند احمق به اصطالح حزباللهي از

ميان خوانندگان نوشتهاش را غيرتي و جلب كند.

حقيقت اين است كه مجاهدين قصد ورود در برخي جزئيات و دهان به دهان شدن با اين قبيل اراذل و فرومايگان را

ندارند واال با وضوح كامل نه فقط كذب چرنديات مربوطه را با سند و مدرك اثبات مينمودند ،بلكه حتي ميتوانستند
ثابت كنند كه اراجيفي از اين قبيل سرپوش چه رفتارهاي سخيف و شرمآوري است.
در فرومايگي و فضاحت امثال حاجسيدجوادي نيز همين بس كه اين سخافتها را چون دستاوردها و ارمغانهاي

گرانقيمتي به نيش كشيده و در اينجا و آنجا عليه مجاهدين به آنها متشبث ميشوند .چنين است كه نامبرده باز هم «خبر

از اعدام و سربه نيست كردن عدهاي از ناراضيان زنداني سازمان مجاهدين» ميدهد كه برحسب تأكيد و «اطالع موثق» او
من (شهرزاد صدر ـبرادرزادهاش) سرسلسلهٌ اعدام شدگان ناراضي بودهام! براستي كه چنين اراجيفي بيش از اين شايان

پاسخگويي نيستند .فقط بايد به نامبرده يادآور شوم تا به اربابانش نيز برساند كه بويي را كه بوي كباب شدن مجاهدين
پنداشتهاند ،بوي داغ كردن حمار دجاليت است و بس!

به گواهي انبوه تجارب 01سال گذشته باور كنيد كه آرزوي كباب شدن مجاهدين را بيترديد به گور خواهيد برد.

در خاتمه فكر ميكنم علت اينكه زوزهي فرومايگان و داد و هوار خيانتكاران همراه با جيغ بنفش آخوندها پس از
رژهي بزرگ ارتش آزادي باال رفته پيامش براي هر مبتدي سياسي روشن است و نيازمند شرح و بسط نيست.
ديماه 0731

ضميمهٌ شماره 0مقالهٌ دجالبازي «عموجان فرومايه»
دروغ و حقيقت
اگر جزوه منتشره توسط شعب ٌه خارج كشوري ساواك خميني تحت عنوان «استمداد براي نجات زندانيان و تبعيديان
گروه رجوي در عراق» را مالحظه كرده باشيد ،گزارشي از مزدور كوكب طالبي (با اسم مستعار «شروين

صميميفردخاوري») دارد كه طي آن مدعي شده است (در صفحه )01كه« :رضا ...يكي از اعضاي سابق سازمان كه به
اين كمپ (رمادي) منتقل شده بود ميگفت كه سازمان او را به همراه تعداد ديگري از اعضاي سازمان كه خواهان
خروج از سازمان بودند در زنداني بنام «ميرزايي» كه در منطقه سعدون بغداد واقع ميباشد و سابقًا جزو يكي از
پايگاههاي سازمان در اين شهر بود ،زنداني نموده است .حفاظت داخلي اين زندان به عهدهٌ زندانبانان رجوي و از بيرون
نيز توسط مأموران عراق حفاظت ميشد .در شهريور سال 31زندانيان اين زندان به داليل فشارهاي وارد به آنان مدت

3روز اعتصاب غذا نمودند .بدنبال اعتصاب غذاي زندانيان ،عباس داوري عضو هيئت اجرايي سازمان به همراه چند
مسئول عراقي به سراغ زندانيان رفته و آنان را تهديد ميكند كه در صورت ادامهٌ اعتصاب غذا به زندانهاي دولت عراق

خواهند فرستاد .در همين روز رضا ...توانسته بود با طرح از قبل تهيه شده فرار نموده و به اردوگاه رمادي آمده و خود را

به  UNمعرفي نمايد» .كوكب طالبي همچنين نوشته است« :سازمان پاسپورت و اقامتش را از او گرفته و لذا نميتواند از
آنجا خارج شود».

فيالواقع اگر كسي در جريان نباشد ممكن است فكر كند كه درصدي از اين اراجيف شايد واقعيت داشته باشد .اما
سراپاي اين مطالب مثل ديگر دعاوي كوكب خانم كذب محض است؛ چرا كه:

اوالً ـ زنداني در كار نبوده.

ثانيًا ـ اعتصابي در كار نبوده و يخچال مملو از مواد خوراكي اختصاص داده شده به آقاي رضا جعفري كه تمارض هم
مينمود هيچگاه فرصتي براي اعتصاب باقي نميگذاشته! وانگهي كدام بريده به جد حال و هواي اعتصاب دارد؟ مگر

نيست كه براي زندگي و رفاه بيشتر از مبارزه ميبُرد؟!

ثالثًا ـ اين فرد هرگز و هيچگاه عضو سازمان مجاهدين خلق ايران نبوده.

رابعًا ـ اين فرد به همراه شخص ديگري بنام آقاي حميد يوسفي در فروردين 31در اوج ناآراميهاي عراق و يورش
مزدوران رژيم خميني به اردوگاه پناهندگي حله واقع در مركز عراق كه در آنجا نزد  UNثبتنام شده بودند به

پايگاههاي ارتش آزاديبخش ملي ايران پناه آوردند و ششماه نزد مجاهدين ميهمان بودند و چون در پايگاه ميرزايي
رحل اقامت افكنده و حاضر به ترك آن نيز بهيچوجه نبودند و مجاهدين خود ساختمانشان را براي مصارف مبرم

انقالبي احتياج داشتند ،سرانجام به ايشان ابالغ نمودند كه اگر باز هم قصد ادامهِ ميهماني در نزد مجاهدين داريد كتبًا

بنويسيد تا سوءتفاهمي پيش نيايد واالّهم نزد  UNكه در آنجا ثبتنام شدهايد برويد؛ كه چون آقايان متقاضيِ ميهمان
باقيماندنشان نشدند ،لذا كتبًا به آنها ابالغ گرديده كه دوران ميهماني را خاتمه يافته تلقي نموده نزد  UNبروند .در اينجا
صورتجلسهٌ مربوطه را عينًا مالحظه ميكنيد(.كليشه در صفحهٌ بعد)

خامسًا ـ همين صورتجلسه عينًا به اطالع  UNبغداد و مقامات مسئول اردوگاه پناهندگي رسيده و آنان براي مالحظهٌ
وضعيت از نزديك همراه با برادر مجاهد عباس داوري به محل آمدند .ليكن كوكب خانم مدعي است كه به زندانهاي

دولت عراق تهديد شدهاند .حال آنكه سند حاضر بسيار گوياست.

سادسًا ـ ميگويد كه رضا جعفري با طرح از قبل تهيه شده فرار نموده و خود را به  UNمعرفي كرده است .براي فرار

هيچ لزومي «به طرح از قبل تهيه شده» نبوده زيرا نامبرده درب را از پشت با كليد روي آن قفل و با سرقت مقدار

معتنابهي وسايل از پنجره بسادگي بيرون رفته بود كه مراتب با صورتجلسه محلي آن متعاقبًا به  UNو مقامات پناهندگي
اطالع داده شده است .اينهم كه چرا از پنجره و نه از درب اصلي ساختمان خارج شده دليلش بردن اشياء مسروقه بوده
است .و اين دل كندن از به اصطالح زندان مجاهدين نيز صرفًا وقتي صورت گرفته كه نامبرده به عيان فهميده بود كه
 UNو مقامات پناهندگي كه نزد آنها ثبتنام شده بوده در جريان وضعيتش هستند.
موضوع اين «فرار» نيز آنقدر روشن بوده كه سهتن از آقاياني كه خودشان نيز راهي اردوگاه پناهندگي يا خارجه بوده و
در همين پايگاه ميرزايي اقامت داشتند در صورتجلسه زير آنرا گواهي كردهاند.

كليشه صورتجلسه 31/3/08

سابعًا ـ برخالف آنچه مزدور كوكب طالبي ادعا كرده سازمان بهيچوجه پاسپورت و مدارك اقامت رضا جعفري را از
او نگرفته و خط و امضاي نامبرده در زير كه تصريح ميكند در مقطع عمليات فروغ جاويدان خودش آنها را گمكرده

گواه آن است.

شايان توجه است كه رضا جعفري براساس تقاضاي خودش در پي اخراج توسط سازمان به تركيه فرستاده شده اما
مجددًا خودش به عراق آمده و پس از بريدگي و اخراج مجدد خودش به اردوگاه پناهندگي حله رفته بود.

كليشه گم شدن پاسپورت با امضاي رضا جعفري

اكنون قضاوت كنيد كه اين فاصلهٌ حيرتانگيز بين حقيقت و دروغپردازيهاي مزدورانه كوكب طالبي را چه كسي جز

ساواك خميني پركرده است؟ اگر اين قبيل افراد ريگي به كفش نداشتند ميتوانستند يكصد ايراد از مجاهدين بگيرند

اما نيازي به اينهمه دروغپردازي و جعل نبود.

ضميمهٌ شماره  1ــ نامهٌ حاجسيدجوادي خائن
در دفاع از شاگرد جالد اوين
خانم و آقايان :مجيد بازگونه ـ كمال رفعتصفائي ـ مينو محمديزاده
اعضاي سابق سازمان مجاهدين خلق ايران
و آقايان :اعضاي سابق سازمان مجاهدين خلق ايران:
من دو اعالميه از شما در يك پاكت به تاريخ  05خرداد  0731و  03خرداد  0731دريافت كردم:
در نامهٌ خانم و آقايان مذكور نسبت به ورود( :فردي بريده بنام سعيد شاهسوندي عضو مركزيت و محصول رهبري فرقه

ارتجاعي مسعود رجوي) «اين جمله نقل از متن نامه است» به فرانسه از سوي رژيم جمهوري اسالمي هشدار داده شده

بود كه مأموريت ايشان( :ايجاد جريان دست پروردهاي است با ماسك اپوزيسيون در خارج كشور) «اين جمله هم نقل
از متن نامه است».

در اعالميهٌ دوم جمعي از اعضاي سابق سازمان مجاهدين خلق ايران با خطاب به همهٌ هموطنان و سازمانها و نيروها و
شخصيتهاي انقالبي وجود صدها عضو معترض سازمان مجاهدين را در عراق به عنوان زنداني مسعود رجوي اعالم
ميكند كه بخاطر اعتراض به انحرافات و خيانتهاي رهبري سازمان و شخص مسعود رجوي از سوي رهبري در

زندانهايي كه براي اين نوع افراد در عراق بوجود آوردهاند زنداني هستند .و دراين اعالميه نيز ضمن درخواست كمك
و پشتيباني هم ٌه آزاديخواهان براي نجات اين زندانيان بيگناه به خيانت شاهسوندي پس از دستگيري بوسيلهٌ ايادي

جمهوري اسالمي و انجام مصاحبههاي تلويزيوني بر عليه رجوي و رهبري سازمان اشاره شده است.

من با پشتيباني و حمايت كامل از تقاضاي اعضاي سابق سازمان مجاهدين خلق ايران براي انجام همه گونه اقدامات
مشترك در جهت رهايي زندانيان عقيدتي مسعود رجوي در عراق و تأمين امنيت جاني و مالي آنها براي خروج از

عراق به كمك سازمانها و گروههاي مترقي ايران و سازمانهاي بينالمللي نظر امضاكنندگان اين دو اعالميه را به چند
مسئله جلب ميكنم:

در مورد آقاي شاهسوندي با توجه به اينكه من هيچگونه سابقهٌ آشنائي از دور و نزديك با او ندارم و از وضع و موقع او

در درون سازمان (از ابتدا تا انتها) نيز بكلي بيخبرم؛ اما اينگونه قضاوت را دربارهٌ او از طرف اعضاي سابق سازمان به
كلي باطل ميدانم.
اول به دليل اينكه اين فرد نظير همهٌ شما اعم از اعضاي كنوني يا سابق سازمان مجاهدين قبل از اينكه بخاطر اعترافات
تلويزيوني (كه معلوم نيست در شرايطي و با چه مقدماتي انجام گرفتهاست) از طرف شما و باند مسعود رجوي به خيانت

متهم شود بخاطر دنبالهروي كوركورانه و تعصبآميز از خط انحرافي و سراپا خيانت رهبري سازمان و شخص رجوي
خطاكار است .همهٌ شما با فواصلي كم و بيش طوالني چوببست و نيرو و موتور تشكيل دهنده و نگهبان اين خط

انحرافي بوديد و اما همهٌ شما از آغاز با آرمانهاي اصيل انقالبي و از سر صدق و صفا و به اميد آزادي و استقالل ايران

در اين خط انحرافي گام نهاديد و مدتها نيز در همين حال و هواي پاك و تميز همهٌ سرمايه جان و هستي خود را در

اين راه نثار كرديد؛ اما طبعًامسئوليت و تكليف اجتماعي از آنجا آغاز ميشود كه انسانها عقل و استدالل و جستوجوي
انديشه را قرباني وسوسهٌ احساس و هيجانات عصبي و القائات ذهني سادهلوحانهٌ خود نكنند و در تل ٌه فريبكاريهاي
عدهاي شياد نيفتند.

دوم بدليل آنكه او به سرنوشتي دچار شد كه معلوم نيست هر كدام از شما اگر به آن سرنوشت دچار ميشديد به همان
راهي نميرفتيد كه او رفت .اين امر طبيعي است كه هيچ انساني بدلخواه در برابر دشمن و به دستور او هويت و
شخصيت و همهٌ آبرو و اعتبار خود را نفي نميكند .من از نقطهٌ مشخص سقوط قطعي او و يا نقطهٌ آغاز بازگشت

اعتقادي او از خط رهبري رجوي اختالفي ندارم .اينكه او از قبل از دستگيري به خط رهبري رجوي و باند مافيائي او

معترض شدهبود و يا پس از دستگيري در زير شكنجهٌ دژخيمان رژيم به اجراي سناريوي راديو تلويزيوني آنها مجبور

شد مسئلهايست كه بر من مجهول است اما اين ناآگاهي به اصل و اساس مسئله خدشه نميزند و آن اينكه در شرايطي

كه بر سر او آمدهاست او يك خطاكار است نه يك خيانتكار و هرگز در را بروي يك خطاكار نبايد بست؛ مگر آنكه
او قبل از دستگيري با علم و اطالع كامل از خيانت رجوي جزء محارم درجه اول او در كار خيانت به آرمانهاي انقالبي
ملت ايران يعني آزادي و مردمساالري و عدالت اجتماعي بودهاند اما به نظر من هيچيك از محارم رجوي يعني گروه
اصلي باند مافيائي رهبري سازمان در هيچ مورد جان خود را در معرض خطر نابودي قرار نميدهد .مگر آقاي
ابريشمچي ديوانه است كه بجاي ازدواجهاي مكرر به خط اول جبهه برود؟!

و اما در مورد اعالميه و يا فراخوان براي نجات مجاهدين از زندانهاي مسعود رجوي
در اين اعالميه اعضاي سابق سازمان مجاهدين به چند مورد (از چرخش ارتجاعي سازمان تحت فقاهت رجوي)«نقل از

متن اعالميه» اشاره ميكنند .اين موارد در اصطالح سر فصلهاي چرخش ارتجاعي عنوان ميشود و اولين فصل اين
چرخش ارتجاعي را چنين تعريف ميكنند:
« 0ـ نظر به اينكه مسعود رجوي با اختراع جريان ارتجاعي موسوم به انقالب ايدئولوژيك و تبديل سازمان مجاهدين
خلق به فرقهاي بسته و عقبمانده نتوانست بر بحرانهاي تشكيالتي كه نتيجه بنبست استراتژيك بود فائق آيد».

به نظر من بر خالف نظر نويسندگان اعالميه سازمان مجاهدين خلق قبل از اختراع جريان ارتجاعي موسوم به انقالب
ايدئولوژيك به فرقهاي بسته و عقب مانده تبديل شدهبود .اگر نويسندگان اعالميه بخاطر عضويت و بستگي شديد

عاطفي و عصبي به سازمان و شيوههاي رمانتيك رهبري مسعود رجوي از داخل؛ اين استحالهٌ تدريجي و در عين حال

سريع را نميديدند ما از بيرون سازمان و با اتكا به اندكي تجربهٌ اجتماعي و سياسي قديميتر شاهد اين مسخ هولناك

پُلپُتي بوديم .نكته همين جاست كه شكل و شيوهٌ سازماني و استبداد فريبكارانهٌ رهبري رجوي و شوق و شور

رمانتيك انقالبي نسل جوان و وزنهٌ توحش و بربريت رژيم خميني اجازهٌ شك و ترديد و روٌيت دمادم نشانههاي
انحراف را نميداد.

بنبست استراتژيكي كه شما بدرستي اشاره ميكنيد علت اساسياش در همان انحراف پايهاي و بنيادي شيوه رهبري
فريبكارانهٌ رجوي بود كه نميخواست سازمان مجاهدين خلق بر اساس روابط دمكراتيك و تحول دائمي انديشه

راهنماي سازمان در راستاي تعالي فرهنگ سياسي ـ اجتماعي اعضاي سازمان گام بردارد زيرا در اين صورت اساس

ديوان ساالري رهبري شخص او و باند او به نفع تحرك و پويائي سازمان در درون جامعه فروريخته ميشد.
من به وجود ريشهٌ اين بحران و بنبست در سازمان مجاهدين در يكي از جوابيههاي خود به فحشنامههاي رجوي،

خطاب به من اشاره كردهام به اين صورت كه هر ايدئولوژي و انديشه راهنما از فرد و افراد شروع و به سازمان و

تشكيالت رهبري منتهي ميگردد ولي يك انديشهٌ خالق سياسي ـ اجتماعي نميتواند و نبايد در يك سازمان محبوس
بماند و بايد راه خود را با اتخاذ شيوههاي دمكراتيك به سوي جامعه و اكثريت تودهها باز كند .اما سازمان مجاهدين

خلق بر عكس از سالها قبل راه خود را از سير به طرف جامعه بخاطر انحراف خط رهبري قطع كرد و نه فقط انديشهٌ

نخستين انقالبي را در سازمان محبوس كرد بلكه از سازمان نيز به صورت يك فرقهٌ درويشي يا مافيائي در وجود فرد و

شخص (مسعود رجوي) منتقل نمود .اما اين روند و پروسه از ازدواج مريم و مسعود و سناريوي انقالب ايدئولوژيك
شروع نشد .اين سابقه از اساس به فقدان روند دمكراتيك در سازمان برميگردد .به اين ترتيب در نتيجه هر فردي از

افراد سازمان بايد در اين روند مسئوليت فردي خودش را بر عهده بگيرد و به ميزان اشتراك و سهم خود در اين حركت
انحرافي و تبعيت از آن بدون بيم و هراس از هرگونه سرزنش و با شجاعت تمام اعتراف كند .زيرا هيچ انساني از خطا و
اشتباه بركنار نيست؛ و هيچ كسي نميتواند مدعي شود كه حامل همهٌ حقيقت است و يا همهٌ اعمال او از خطا عاري
ميباشد .اين ادعا فقط منحصر به جباران و ديوانههاي قدرت است كه نظير آن در تاريخ بشري كم نيست.

بنابراين توصيهٌ من به اعضاي سابق سازمان مجاهدين خلق اين است كه براي ريشهكردن اين جرثومهٌ فساد و فتنه و
جنايت و خيانت يعني رجوي و باند مافيايي او بر هر عضو معترض فرض و الزم است كه حقايق اين انحرافات و خيانت

را به نسبتي كه شاهد بوده است به صورت فردي و يا جمعي و با امضاي صريح فاش كند و از اين رهگذر تجربههاي
گرانبهاي يك جريان تاريخي انقالب ايران را در دسترس نسلهاي جوان و بيگناه و ناآگاه وطن خود قرار دهد.
هرچه فاش كردن انحرافات رهبري صريحتر و شجاعانهتر باشد ضربههاي بنيادي براساس اين فريب و شيادي

وحشتناك باند رجوي كاريتر و موثرتر خواهد بود.

من با صدور اعالميهٌ بدون امضا و يا بصورت «اعضاي سابق سازمان» موافق نيستم زيرا اين گونه پنهانكاريها در امور
اجتماع كه مربوط به مجموع جامعه و سرنوشت آن است خود وسيلهاي براي فرار مسعود رجوي از روبروشدن با

واقعيتها و استفاده رايج باند او از سالح تهمت و افتراست و كمك به مسعود رجوي كه همچنان تصور كند كه شما از
عكسالعملهاي باند او در برابر فاشگويي و پردهبرداري از توطئههاي مرسوم درون سازماني وحشت داريد .ايجاد

وحشت بوسيله چوب و چماق و يا حربهٌ تهمت و ناسزا وسيلهٌ همشيگي استبداد براي تحميل سكوت به مردم است .شما

كه اكنون قسمت عظيمي از سرمايهٌ عمر و نيرو و ايمان خود را در راه آرمانهاي اصيل انساني خود نثار كردهايد و اين
سرمايههاي عظيم گرانبها بدست مسعود رجوي و باند او به يغما رفته است نبايد بار ديگر قرباني همان وسيلهاي بشويد
كه تنها حربهٌ مشروعيت رجوي و باند اوست.

شما نبايد تسليم سكوت و يامرعوب تهديدهاي رجوي و دستگاه دروغپردازي او بشويد.

شما اين افشاگري نسبت به انحرافات و خيانتهاي باند رجوي و اين اعتراف و اقرار به خطاكاري خود را بهر نسبتي كه
بخاطر ايمان و صداقت خود مرتكب شدهايد به ملت ايران و به تاريخ ايران و به نسلهاي جوان وطن ستمديده خود
بدهكاريد.

اگر به زندگي و نجات اسراي رجوي در زندانهاي او در عراق عالقهمنديد و اگر ميل داريد كه ساير اسراي دربند

رجوي كه هنوز بداليل مختلف از جادوي شكست خورده او و شياديهاي او ذهن خود را رها نكردهاند هر چه زودتر
اين ديوار فريب و دروغ را ويران كنند حقايق را صريح و با امضا و اسم فرد بگوئيد و اعالم كنيد و با اقدام شجاعانهٌ

خود به فروريختن فرهنگ ترس و دروغ و تهمت و ناسزاگوئي كه چيزي جز محصول استبداد و خودكامگي و

قدرتطلبي نيست كمك كنيد .ما همه قربانيان استبداد و فرهنگ استبدادي هستيم و هيچكدام از ما چه بصورت فردي

و چه بصورت گروهي كليد حقيقت را در دست نداريم؛ فراموش نكنيم كه اگر همهٌ ما در يك سنگر و در يك جنگ

شكست خورديم اما نبرد هنوز در همهي جبهههاي آزادي ادامه دارد.
وظيفهٌ اساسي ما اينست كه به همهٌ مدعيان قدرت و بهمهٌ كساني كه وعدهٌ بهشت موعود ميدهند تا بر سر شانههاي ما
براي رسيدن به قدرت و خودكامگي سوار شوند ثابت كنيم كه براي رسيدن به هدفهاي خوب راهي جز استفاده از
وسايل خوب وجود ندارد .هيچ فرد و حزب و ايدئولوژي و مذهبي نميتواند با فريب و توطئه و تجاوز به خشونت و
ظلم وبه عدالت و آزادي برسد.

بيمناسبت نيست كه در اينجا بار ديگر شعر موالنا را كه روزي براي مسعود رجوي نوشتم و سرنوشت او را بوضوح در
مفهوم اين شعر ميديدم در اين جا تكرار كنم:

برجستن و پا كوفتن و چرخ زدن

بازي باشد ،سماع چيز دگرست.

خرداد  0731ـعلياصغر حاجسيدجوادي
ساواك آخوندي شاگرد جالد اوين را به عنوان شاهد خودش به دادگاه ژنو معرفي ميكند
قسمتي از ليست ارائه شدهي شهود از جانب رژيم خميني به دادگاه .همانطوريكه در اين ليست مشاهده ميشود7 ،نفر
اول اين ليست شهود خارجي ميباشند و نفر اول شهود ايراني رژيم ،سعيد شاهسوندي خائن است.

مورد زهرا طريقتنژاد
مزدور كوكب طالبـي در صفحهي 00جزوهي سـاواك آخوندي (استمـداد براي نجات زندانيـان گروه رجـوي در

عراق) گزارش نمـوده است كه:

«اوايل تيرماه سال  31دادگاهي براي خانم ز ...كه خواهان خروج از سازمان بود تشكيل ميدهند .اين دادگاه در بخش
اركان سازمان تشكيل شده و قاضي آن مهناز شهنازي بود .جرمهاي خانم ز ...گوش كردن به اخبار راديوها ،تشكيل

محفل و ...بود و حكم صادر شده از طرف دادگاه ،اعدام».
مزدور تويسركاني نيز در صفحهي  11همين جزوهي ساواك آخوندي گزارش داده كه« :خانمي كه در آشپزخانه

مركزي كار ميكرد وقتي خواست خود مبني بر جدا شدن از سازمان را مطرح كرد ،توسط ثريا شهري عضو هيأت
اجرايي سازمان و دو نفر ديگر مورد اهانت و ضرب و شتم واقع شد و چهار دست و پاي او را گرفته توي ماشين
انداختند و به زندان بردند».

براساس گزارش و دعاوي اين دو مزدور آدمي انتظار دارد كه ديگر اثري از خانم ز ( ...زهرا طريقتنژاد) باقي نمانده
باشد .اما واقعيت اين است كه نه گوش كردن به اخبار راديوها جرم بوده و نه نامبرده دست و پا بسته! به زندان رفته و يا

چشم بسته! اعدام شده است .چرا كه اصوالً زنداني در كار نبوده است.
حقيقت اين است كه:

ـ خانم طريقتنژاد براساس تقاضانامهي مكتوب خودشان از داخل ايران متقاضي پيوستن به ارتش آزاديبخش بوده و

پس از آمدن به منطقه مرزي بصورت انفرادي با التزام به آئيننامهي انضباطي ارتش آزاديبخش اعالم پيوستگي نموده

بود:
(((((((((((كليشهي پيوستگي))))))))))))
ـ اما پس از جريان كويت ،نامبرده كه كشش مبارزاتي الزم در او ديده نميشده اخراج ميشود كه با تقاضاي زير كه
به خط و امضاي خود اوست در تاريخ /8شهريور 78/خواهان باقيماندن در ارتش آزاديبخش ميگردد.
(((((((((((كليشه ))))))))))))78/7/8
ـ در خاتمه در جريان جنگ و بمبارانها و ناآراميهاي داخلي عراق ايشان كه فيالواقع بريده بود مجددًا در نشست
انتقاد جمعي (با شركت 111نفر در تاريخ  )31/7/11يعني نشستي كه مطابق آئيننامهي ارتش آزاديبخش همه حق

دارند همهي انتقادات و اعتراضاتشان را بيان بكنند از جانب كليهي رزمندگان حاضر در آن نشست با توجه به نقض
تعهدات قبلي به اخراج از ارتش آزاديبخش محكوم ميشود كه اسناد مشروح آن موجود است .با اينهمه نامبرده را

بخاطر مراعات حال خودش از قرارگاه مربوطه اخراج نميكنند و ميگويند تا هرموقع دلتان خواست ميتوانيد در
همينجا ميهمان باشيد.

ـ تا اينكه كتبًا متقاضي رفتن به اردوگاه پناهندگي گرديده و فرم مربوطه را پر و ارسال ميكند .وي در عينحال

خاطرنشان ميكند كه ديگر خواهان مبارزه كردن نبوده و قصد ادامه تحصيل دارد)31/3/17( .
((((((((((((كليشه تقاضاي رمادي ـ كليشه )))))))))))3/17
ـ خانم زهرا طريقتنژاد متعاقبًا در روز  31/5/7يعني تقريبًا 01روز پس از اعالم آخرين بريدگي در اردوگاه پناهندگي
و نزد  UNثبت نام و به رمادي ميرود .به خانم مزبور به هنگام رفتن به اردوگاه پناهندگي عالوه بر وسايل اوليهي
زندگي مطابق رسيدهاي زير طي مدت 51روز از سوي سازمان مجاهدين مجموعًا 071دينار عراقي كمك هزينه تقديم

شده است تا از هر جهت تأمين باشد و اين مبلغ چهار برابر ماهيانهي پناهندگي است كه دايرهي پناهندگي تحتنظر
 UNبه پناهندگان ميداد.

اكنون قضاوت كنيد كه اين چه زندان و چه اعدامي بوده كه 01روز پس از اعالم بريدگي «خانم ز »...نزد  UNو در

اردوگاه پناهندگي بودهاند؟!
مورد «فرهنگ»
ـ مزدور تويسركاني مدعي است (صفحهي 10همان جزوهي ساواك آخوندي)
(((((((((كليشه  Aتا )))))))))))B
اينجا هم اگر كسي از حقيقت بياطالع باشد البد با خود ميگويد كه عجبا كه براي بردن بچه كوچك به توالت اين
محسن رضايي چهها كه نكرده است.
اما حقيقت اين است كه موضوع تمامًا قلب و جعل و تحريف شده است:

آقاي «فرهنگ» كه اسم كوچك او غالمعباس است و پس از اعالم بريدگي در جريان بمباران ،بعدًا در نخستين فرصت
در تاريخ  31/7/1با دو فرزندش به تركيه فرستاده شده ،خودش به خط خود در تاريخ  78/01/1اصل موضوع را چنين
شرح ميدهد( .كليشهي صفحهي مقابل)

((((((((((((كليشه نامه فرهنگ))))))))))))
آنچه خود آقاي «فرهنگ» نوشته ما را از هر توضيح ديگر بينياز ميكند و به اندازه كافي گوياست.
و اينهم رسيدهاي «فرهنگ» به هنگام اعزامش به تركيه (كه در اينجا عمدًا نام خانوادگي واقعي او را در كليشه خط
زدهايم).
(((((((((((كليشه رسيد تركيه))))))))))))
باقي ميماند اين سؤال از مزدور تويسركاني كه به سود چه كساني برادران مجاهدمان محمد سيديكاشاني و محمود
احمدي و محسن رضايي را دژخيم و شكنجهگر ميخواند؟ مرداني كه سالهاي سال در زندانهاي شاه استخوان خرد

كرده و هر يك براستي مظاهر احترامانگيز پختگي و متانت و فروتني هستند.

آيا جز براي دربردن دژخيمان ساواك خميني كسي ميتواند وجدان خود را با يك چنان توضيحات پليد آلوده كند
ضمنًا همهي مجاهدين ميدانند كه برادر مجاهد محمد سيديكاشاني كه در زمان شاه به اعدام محكوم بود در جريان

انفجار دكلهاي برقرساني جشنهاي 1511ساله هدف رگبار مزدوران شاه قرار گرفت و بيش از نيمي از ريههاي خود
را در عمل جراحي بعدي از دست داد و اصوالً از لحاظ جسمي در شرايطي كه بتواند آنچنانكه مزدور تويسركاني گفته

نيست .برادر مجاهد محمود احمدي نيز كه تاكنون به خاطر تومور مغزي دوبار در فرانسه مورد جراحي قرار گرفته از
قديميترين كادرهاي مجاهدين و زندانيان سياسي زمان شاه است .در اثر همان تومور برادر مجاهد محمود احمدي

بينايي يك چشم خود را بطور كامل از دست داده و ميدان ديد چشم ديگرش نيز محدود شده است و او نيز از لحاظ

جسمي در موقعيتي كه مزدور تويسركاني توصيف كرده نيست.

دربارهي محسن رضايي نيز هر كس كه حتي يكبار او را از نزديك ديده باشد بوضوح ميداند كه در داخل مجاهدين
نيز از مظاهر اخالق و ادب و احترام ويژهاي است كه با خلق و خوي بغايت منعطف و فروتنانه كمترين ربطي با اينگونه

اراجيف نميتواند داشته باشد .فيالواقع وقتي كه او عصباني شده همچنانكه آقاي فرهنگ هم گفته است حق بوده است
كه در دفاع از نواميس ارتش آزادي بجوشد و بخروشد...

مورد جمشيد تفريشي
اين فرد مزدوري است در دانمارك كه در رقعهنويسي بسيار مشكوك مبني بر زندانيبودن خودش در نزد مجاهدين يد

طواليي دارد و تا بخواهيد برايتان دروغ پشت دروغ سرهمبندي ميكند .ذيالً تقاضانامهي خود او براي رفتن به اردوگاه
پناهندگي حّله و همچنين نامهاي كه ضمن آن اعالم بريدگي نموده براي عبرتالناس شغاالن و فرومايگان دگر كه

همنوا با ساواك آخوندي مدعي زندانهاي موهوم مجاهدين هستند كليشه ميشود .اعالم بريدگي و تقاضاي رفتن به
اردوگاه پناهندگي حلّه مربوط به اوايل مهر سال  78يعني مدتي پس از قضيهي كويت است.
((((((((((كليشه))))))))))

مزدور تويسركاني
تمام سوابق و پروندههاي اين مزدور كه اكنون در چارچوب ساواك خميني به مجاهدين درس ادب و اخالق ميدهد و
به تازگي در خارجه مدعي استراتژي مجاهدين هم شده و مدعي است آمده بوده با جمهوري اسالمي بجنگد «نه اينكه

شاهد زنداني شدن و شكنجه» آنهم زنداني شدن و شكنجه مجاهدين بدست خود مجاهدين!! باشد ،موجود و قابل انتشار
است (حتي شكايات شاكيان خصوصي) اما به عمد صرفنظر ميكنيم .قضاوت امروز با خوانندگان و قضاوت فردا با

خلق قهرمان ايران.

مزدور كوكب طالبي
اين مزدور در همان جزوهي ساواك آخوندي مقدمتًا در صفحهي  0و  1مقدار زيادي فوايد خودش را شرح داده و تا
بخواهيد براي خود سابقه و داعيه تراشيده است .منجمله مدعي است كه دوبار متقاضي عمليات انتحاري بوده و «بنا به
تقاضاي سازمان» در مقطع عمليات فروغ جاويدان براي شركت در اين عمليات پس از «خروج از سازمان» در سال 77
مجددًا به سازمان پيوسته است!!

ـ تازگيها دستور زبان كوكب خانم هم قوي شده و فعل «اخراج»شدن چندباره را «خروج» صرف كرده است .عالوه بر
اين هر كس كه از نزديك نامبرده را ديده باشد ميداند كه قمپزهايي از اين قبيل كه بنا به تقاضاي سازمان براي انجام

عمليات فروغ جاويدان نزول اجالل فرمودهاند بيشتر ناشي از سفاهت خودبينانهي ايشان است تا مبين واقعيت.
واقعيت محض و شتابان و خروشان در جريان تكامل جنبشها و انقالبات اين است كه صفوف مجاهدان و رزمندگان

پيوسته مصفاتر و عزمشان جزمتر و كميت و كيفيتشان افزونتر ميشود .همچنانكه مانند هر ارگانيزم زنده رسوبات و
فضوالتي از اين قبيل نيز كه توسط دستگاه سركوب دشمن مصرف ميشوند نيز دارند .منطق انقالب و تكامل جز اين
نبوده و نيست واال به قول قرآن ،خبيث از طيب و ناپاك از پاك و ناسره از سره جدا نميشد ،حال آنكه بازهم به قول

قرآن ميبايد كه كفهاي روي آب به كناري رفته و آنچه كه در آن نفع خلق و انقالب و تكامل است باقي بماند.
اما كوكب خانم تا پايش به فرنگ رسيده مدعي شده است مخالف استثمار در مناسبات مجاهدين و نيز به دليل

مخالفتش با روشهاي مجاهدين راهي اردوگاه پناهندگي شده است .همچنين همنوا با ساواك خميني از زندانهاي
موهوم مجاهدين و «سركوب مردم كرد عراق» توسط مجاهدين خيلي هيجانزده بنظر ميرسد .اسناد زير بخودي خود
گوياست و نيازي به توضيح بيشتر نيست چرا كه گفتهاند العاقل يكفيه االشاره...

((((((((((كليشه نامه )))))))))))73/01/03
علت نخستين اخراج كوكب خانم حتي از مناسبات هواداران مجاهدين در سال 73در اروپا در اين نامه به خط خودش

كه در پاريس (و نه در زندان مجاهدين در عراق!) نوشته ،كامالً روشن است...
اينهم سند دومين «خروج»!

با تعهد خودداري از هرگونه انرژيگيري (زحمتافزايي) تشكيالتي و صنفي و خانوادگي و...
((((((((كليشه درخواست خروج )))))))))77/1/07
و اينهم سند سومين «خروج»!
((((((((اخراج )))))))))78/8/01
و باالخره چهارمين اعالم بريدگي
((((((((((بريدن )))))))31/3/17
و اينهم تقاضاي رمادي
(يك زندان ديگر مجاهدين در عراق

با 31هزار نفر سرنشين تحت نظر  UNو صليبسرخ!!)
(((((((((درخواست رمادي))))))))
و اينهم تقديم 071دينار به كوكب خانم در رمادي
(از  31/5/7تا )31/7/17

(چهار برابر ماهيانهي رسمي پناهندگي
عالوه بر انواع وسايل اوليهي زندگي)
(((((((سه سند 071دينار)))))))))
مالحظه ميشود كه در همان روزِ اول اعالم بريدگي چهارم خانم كوكب طالبي (شروين صميميفردخاوري)
درخواست ايشان براي اعزام به اردوگاه پناهندگي ارسال شده و 01روز بعد در رمادي و نزد  UNبودهاند...

اكنون پيدا كنيد قطار زندانهاي متسلسلي را كه نامبرده مدعي است در آنها بوده و توسط مجاهدين «شكنجهي جسمي
و روحي» ميشده...
آيا فيالواقع فاصلهي دردناك بين حقيقت و مَجاز دربارهي اين مزدور را كسي و چيزي جز ساواك آخوندي و
همدستان و اراذل فرومايهاش پر كرده است؟
نامهي يك پناهنده از سوئد
در برابر اراجيف مزدوران خيانتكار نامهي زير از آقاي حسن ريوندي كه خود مدتي در ارتش آزاديبخش خدمت

ميكرده و مدتي هم قبل از رفتن به تركيه و رسيدن به اروپا در ميهمانسراي ارتش آزاديبخش بسر برده ،كامالً گوياست
و نيازمند شرح و تفسير اضافي نيست .حقيقت اين است كه همه كسانيكه در سالهاي گذشته به هر دليل ياراي ماندن

در مناسبات ارتش آزاديبخش را نداشتهاند ،به زندگي دلخواه خود روي آورند و مجاهدين نيز در حد امكانات خود از
كمك دريغ نكردهاند .اين نامه را بخوانيد و قضاوت كنيد كه زير كاسهي عناصر خائن بريده و فرومايگان خطدهندهي
آنها چه نيمكاسهاي است.
بنام خدا
بنام خلق قهرمان ايران

بنام مسعود و مريم مبشران رهايي
بنام رزمندگان فدا و صداقت
با تعظيم در مقابل ارواح طيبهي شهيدان انقالب نوين مردم ايران و شهداي مرواريد ،رهبري انقالب نوين مردم ايران و

مسئولين سازمان پرافتخار مجاهدين خلق ايران :در طي ماههاي گذشته ،يك حركت و خطِ ضدانقالبي و خائنانه برعليه

سازمان مجاهدين و رهبري پاكباز آن ،به توسط عناصر خائن و بريده از مبارزه ،براه افتاده بود كه از ابتدا مشخص بود

كه سردمداران رژيم باقيمانده از خميني ،پشتيبان و خطدهندهي آن هستند ،ولي علنًا اين را پنهان ميكردند ،ولي از چند
روز قبل رژيم خميني مجبور شده است كه رهبري اين حركت را بطور آشكار بعهده بگيرد .اين حركت رژيم و عناصر
مزدور و جيرهخوار و خائن و كثيف و معلومالحالي از قبيل :شاگردجالد اوين سعيد شاهسوندي ،مجيد بازگونه،

علياكبر (رضا) تويسركاني ،كوكب طالبي و ،...عجيب است كه شكل حقوقبشري و انساندوستانه به خود ميدهند .آن
چيزي كه به بقاياي رژيم خميني برميگردد ،حق دارد كه به چنين سوزوگداز و چرتوپرتگويي آخوندي و فرافكني
بپردازد ،زيرا آنها بارها در تب انشعاب و تفرقه در سازمان مجاهدين ،در طي 07سال گذشته ،سوختهاند ولي هميشه

«خواب پنبهدانه» را در خواب ديدهاند ،بعد از جريان خليج فارس نيز بقاياي رژيم كه به خيال خود ،همچون ديگر

بوقها و عناصر معلومالحالِ ضدانقالبي ،مجاهدين و ارتش آزاديبخش را سوخته و تمامشده پنداشته بودند ،مانند هميشه
در همهي صحنهها ،ضربات بسيار سختي از مجاهدين و ارتش آزاديبخش دريافت نموده است .از انهدام هفت تيپ و

لشكر اعزامي به داخل عراق براي باصطالح نابودي ارتش آزاديبخش ،در سلسله عمليات مرواريد گرفته ،تا محكوميت
مفتضحانهاش در جريان دادگاه ژنو و عمليات مرواريد سياسي ،تا افشاي برنامهي هستهاي رژيم توسط سازمان و...

اين از جانب بقاياي مفلوك رژيم خميني .اما از اينطرف ،با عناصر خائن و خودفروختهاي مواجه هستيم كه بنظر من در

يك كالم فقط بدليل ضعفهاي فردي و داشتن فرديتي حتي قطورتر از ديوار چين ،به اين موضع خائنانه و رذيالنه و
پست افتادهاند تا جايي كه حتي بازگشت به عقب و افتادن در زندگي عادي را كنار ميگذارند و ميروند با رژيم

خميني و بقاياي مفلوك او كه تا سر به خون مردم ايران و بهترين فرزندان ايرانزمين ،آغشته هستند ،همپاله و همكاسه و

همكار ميشوند و عمالً حتي خودشان را در جنايات قبلي رژيم نيز سهيم ميكنند .حال اين مشخص است كه چرا تيزي
و لبهي حمالت و اراجيف آنها ،متوجه رهبري پاكباز و پيامآوران رحمت و رهايي مردم ايران ما يعني مسعود و مريم،
هست ،زيرا آنها خوب ميدانند و خوب فهميدهاند كه اين رهبري هست كه سرِ سوزني از منافع مردم ايران در مقابل
منافع فردي ،نفر يا افراد ،كوتاه نميآيد و سازش نميكند.

من كه خود نفري هستم كه بدليل ضعف ايدئولوژيك ،توان و ياراي ماندن در روابط مناسبات توحيدي سازمان

مجاهدين را نداشتهام و از روابط و منطقه خارج شدهام .ـتا به اميد خدا بعد از حل ضعف بتوانم به روابط برگردمـ
وظيفهي خود ميدانم كه تمامعيار با تمام وجود در مقابل اين حركت و توطئهي ضدانقالبي رژيم و همپالكيهايش،
مقابله كنم و به افشاگري و هر كاري كه الزم ميباشد ،دست بزنم .من از همان ابتدا در جريان تمام وقايع مهمانسرا

بودهام و با تمام بريدهها بودهام ،بدليل اينكه من جزو نفرات اوليهي مهمانسرا قبل از بمبارانها بودهام و رذالتها و

نامرديهاي اين قبيل خائنين رادر آن شرايط سخت كه سازمان با آن روبرو بود ،از نزديك ديدهام و مسائل فردي آنهارا
نيز خيلي خوب مطلع هستم ،براي همين هم هست كه ختي در داخل مهمانسرا از جانب آنها تهديد به قتل شدم.

در تركيه نيز درگيريها ادامه داشت تا جايي كه با ما فيزيكي نيز برخورد كردند .خالصه بدليل شناختن آنها و

آگاهبودن از حركات آنها از همان ابتداي ورود به مهمانسرا و وضعيت مهمانسرا و برخوردهاي صبورانه و ايدئولوژيك
مسئولين مهمانسرا و موضوعات موجود در مهمانسرا و ...من آمادگي كامل و همهجانبهي خودم را در مقابله با اين

حركت و ترفند ضدانقالبي رژيم و خائنين و خودفروختگان ،به اطالع شما ميرسانم و آماده هستم كه دست به هر
كاري الزم ميباشد ،در هر نقطه از كشورها ،بزنم ،نامه براي مقامات صليب سرخ و  UNو مطبوعات و ...بنويسم ،اگر
الزم هستم مصاحبه كنم ،نزد شخصيتها بروم ،و خالصه هر كاري نياز هست انجام بدهم .زيرا من نيز در مهمانسراي

مجاهدين بودهام و شاهدي هستم كه از همان محلي كه آنها نام «زندان» و «شكنجهگاه» گذاشتهاند ،عبور كردهام.
آن خائنين و خودفروختگان نيز بايستي بدانند ـصددرصد ميدانندـ كه آنها نيز بايستي در آيندهاي نزديك پاسخ اين

خيانتها و رذالتها را به مردم ايران پس بدهند كه آنوقت ديگر برايشان بسيار دير هست و جز سرب داغ نصيب آنها
چيزي نيست.
مرگ بر بقاياي رژيم ضدبشري خميني
ننگ و عار و نفرين بر خائنين و خودفروختگان
درود بر رجوي (مسعود و مريم)
زنده باد ارتش آزاديبخش ملي ايران
پيروز باد شوراي ملي مقاومت ايران

پيش بسوي جامعهي بيطبقهي توحيدي
حسن ريوندي

(منصور دولت)
0731/8/71
توطئهٌ ترور
برادر مجاهد مسعود رجوي رهبر مقاومت ايران

در بغداد خنثي شد

ساعت  8بامداد دوشنبه 1ديماه 0731دو تن از تروريستهاي صادراتي رژيم خميني در چند متري دفتر مجاهدين در
بغداد توسط يك گارد حفاظتي مجاهدين دستگير و به مقامات عراقي تحويل شدند .تروريستهاي اعزامشده از سوي

ديكتاتوري تروريستي-مذهبي حاكم بر ايران چنانكه بعدًا معلوم شد ،اتومبيل تويوتا سوپر سفيدرنگ خود به شماره «-3

( »CD-7متعلق به سفارت رژيم در بغداد) را در چهلمتري دفتر مجاهدين پارك كرده بودند.
از آنجا كه در هفتههاي اخير نظير اين اقدام كه هدفي جز زمينهچيني و تدارك براي ترور برادر مجاهد مسعود رجوي
رهبر مقاومت ايران نداشت ،دهها بار تكرار شده بود ،گارد حفاظتي دفتر مجاهدين ابتدا به تروريستها فرمان توقف

داد ،اما بعد از سه بار اخطار چون تروريستها از دستور توقف سرپيچي نموده و با نگهبان درگير شده و ميخواستند با
كنار زدن او فرار نموده تا در نوبت بعدي بتوانند مأموريت ننگين خود را به اجرا در بياورند ،نگهبان ناگزير پس از

آخرين اخطار يك تير به يكي از آنان شليك و سپس هر دو را دستگير و تحويل مقامات انتظامي محل داد.
از اين پيشتر در روزها و هفتههاي گذشته همين تروريستها و دوستان ديگرشان به كرات براي شناسائي محل به منظور
ترور رهبر مقاومت اقدام كرده بودند .از جمله در روز جمعه 18آذر 0731در ساعت 3.35بعدازظهر با اتومبيل نيسان

پاترول شماره «( »CD-3-3متعلق به سفارت رژيم در بغداد) با سه سرنشين مسلح به همين محل آمده بودند .همچنين
در روز شنبه 1آذر ساعت 00صبح با اتومبيل تويوتا سوپر سفيد رنگ به شماره «( »CD-7-3يعني اتومبيلي كه مجددًا

در روز 1ديماه مورد استفاده قرار گرفت) ،تروريستهاي مسلح مزبور ورود برادر مجاهد مسعود رجوي به ساختمان را
انتظار ميكشيدند كه مراتب به مقامات انتظامي و سياسي عراق عينًا اطالع داده شد .در تحقيقات بعدي مشخص گرديد

كه تروريستها از يك هفته پيش اتاقهائي را در نووتل بغداد كه بر قسمتي از دفتر مجاهدين اشراف دارد ،اجاره نموده
و مستمرًا با دوربين و تجهيزات تروريستي دفتر مجاهدين را بطور شبانهروزي زير نظر داشتند .تعجبآور اينكه

تروريست-ديپلماتهاي مستقر در نووتل بغداد خود در منطقه نزديك به سفارتشان خانه مسكوني استيجاري داشته و
هيچ نيازي به اينكه با زن و بچهشان كه به عنوان محمل از آنها استفاده ميشد در هتل اقامت نمايند ،نداشتند.
از طرف ديگر مجاهدين از ماه گذشته همزمان با تردد و اقامت هيئت ساواك رژيم خميني در اردوگاه پناهندگي
رمادي در عراق كه به منظور استخدام مزدوراني صورت گرفت كه بعدًا آنها را در تلويزيون رژيم در تهران تحت

عنوان «اعضاي تواب» مجاهدين معرفي كردند ،دقيقًا مطلع بودند كه هيئت ساواك رژيم به برخي گفته بود كه طرح
مشخصي را در دستور كار دارد و «چند هفته بيشتر طول نخواهد كشيد تا مسعود رجوي ترور شود» .اين مطلب نيز در

همان ايام از سوي مجاهدين به مقامات عراقي اطالع داده شد .قبل از آن نيز سندي از داخل رژيم بدست آورده بوديم

كه يكي از اطرافيان رفسنجاني به صداي خود ميگفت« :حاال ديگر نوبت رجوي است ،چرا كه هر چه فتنه و دردسر
داريم زير سر ايشان است».

در همين راستا تروريستهاي صادراتي رژيم خميني حوالي نيمه شب دوشنبه 00شهريور بمب قدرتمندي در كنار درب
يكي از ساختمانهاي مربوط به دفتر مجاهدين كار گذاشته بودند .اين بمب مغناطيسي و فابريك و داراي بيش از يك
كيلو ماده انفجاري بود كه بالفاصله پس از مشاهده آن به مقامات انتظامي اطالع داده شد و خنثي گرديد.

تروريستهاي وابسته به سفارت رژيم خميني در بغداد همچنين با نقض تمامي ضوابط ديپلماتيك در موارد متعدد در
هفتهها و ماههاي گذشته به تعقيب مجاهدين مبادرت كردهاند كه مقامات ذيربط عراقي در جريان هستند .از جمله در

ساعت  00.01صبح شنبـه  1شهـريور در خيابانهاي جمهوري و سعدون با اتومبيل نيسان پاترول «( »CD-15-3متعلق

به سفارت رژيم خميني در بغداد) به تعقيب اتومبيل مجاهد خلق دكتر علي صفوي پرداختند .همچنين در روز پنجشنبه
03آذرماه بنز سرمهاي «( »CD-1-3متعلق به سفارت رژيم در بغداد) ساعتها به تعقيب يكي از مجاهدين در جاده بغداد
ـ اردن مبادرت نمود و در روزهاي بعد نيز اتومبيلهاي اولدزموبيل سفيـدرنگ به شمـاره « »CD-4-3و نيسان پاترول

« »CD-12-3و تويوتاي كرونا « »CD-2-3و تويوتاي سوپر « »CD-14-3كه تمامًا همچنان كه از شمارههايشان
پيداست ،متعلق به سفارت رژيم در بغداد هستند ،تعقيب و شناسائي مجاهدين را ادامه دادند.

اما امروز (سهشنبه 7ديماه) آنچنان كه بسياري خبرگزاريها اخبار آن را مخابره نمودند ،تمامي رسانههاي رژيم خميني
بر روي گستاخي تروريستهاي اين رژيم در محل دفتر مجاهدين در بغداد كوك شده و آخوندها در كمال وقاحت
طلبكار هم در آمده و از مجروح شدن اجتنابناپذير تروريستـديپلمات اعزاميشان به بغداد شكايت و فغان و فرياد

ميكردند و خواهان «استرداد» گارد حفاظتي ميشدند تا در دفعات بعد در انجام طرحهاي تروريستي خود دست بازتر
داشته باشند.

از رژيمي كه توسط همين ديپلمات تروريستها دكتر كاظم رجوي را در ژنو مقر اروپائي ملل متحد ترور نموده و از

رژيمي كه تاكنون در فرانسه ،آلمان ،ايتاليا ،سوئد ،انگلستان ،ژاپن ،قبرس ،لبنان ،عربستان سعودي ،تايلند ،تركيه و

پاكستان از هيچ جنايت تروريستي و قتل و آدمربائي فروگذار ننموده دور از انتظار نيست كه اين بار وقتي تيرش به
سنگ خورده به شيوه خاص آخوندها به روضهخواني و يقهدراني بپردازد.
سازمان مجاهدين خلق ايران با اعالم مراتب به شوراي امنيت ملل متحد و مقامات عراقي و ارگانهاي ذيربط بينالمللي
و تقاضاي محكوميت قاطع اين رژيم تروريستي ،به بقاياي درهم شكسته رژيم خميني كه در آستانه سرنگوني و در

چنبره بحرانهاي مختلف تنها راه نجات خود را در انهدام مقاومت ايران و حذف فيزيكي رهبري آن يافتهاند ،هشدار
ميدهد كه ادامه حركات و عمليات تروريستي هرگز قابل تحمل نيست.
دفتر مجاهدين خلق ايران ـ بغداد

/7ديماه0731/
رونوشت:

ـ دفتر رياست جمهوري عراق

ـ وزير خارجه جمهوري عراق
ـ رئيس و اعضاي شوراي امنيت ملل متحد
ـ دبيركل ملل متحد

ـ رئيس كميته بينالمللي صليب سرخ
ـ دبيركل عفو بينالملل

ـ رئيس كميسيون حقوق بشر ملل متحد

گردآوري و انتشار از اتحاديهٌ انجمنهاي دانشجويان مسلمان خارج كشور
(هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران)
قيمت  :معادل  7دالر

