افشای شعبه پوششی وزارت اطالعات در استان آذربایجان شرقی

وزارت اطالعاااات طرحهاااا و توطئاااههای خاااودل ع یاااه مجاهااا ین را در پوشااان انجنااان نجاااات
رژیاام پااین ماایباارد .مااوموران وزارت اطالعاااتر اهاار پیشاابرد ترف اا که ااه شاا و آخوناا ها ع یااه
مجاهااا ین تحااان ع اااوان خاااانواد ه ااات  .وزارت اطالعاااات کاااانون طراحااایهاااای شااایطانی باااا
توسل به رولهای کثیف برای ه فهای پ ی میباش .
ساااوس اساااتکادو حخومااان آخونااا ی از خاااانواد ع یاااه مجاهااا ین و طرحهاااا و توطئاااههای وزارت
اطالعات در استان آذربایجان شرقی و مهر های ب نا موضوع این نوشته اسن.
پادوهای آخوندها در آذربایجان شرقی

در آذربایجاااان شااارقی هنان ااا ساااایر اساااتانهای ایااارانر اهر هاااای توطئاااه ع یاااه مجاهااا ینر
یع ی ترف که ة خانواد ر مشتی مومور و گناشته؛ آلن فعلهای آن ه ت .
یخااای از مهر هاااای زباااون و کثیاااف کاااه باااا سوساساااتکاد از ن ااابن خاااانوادگی باااا اشااارفیهاااا باااه
خااا متر اری وزارت اطالعاااات در آذربایجاااان شااارقی مشااا وس اسااان؛ رضاااا اکباااری ن اااا ناااا
دارد .کااه بااا اساامهای جع اای ازجن ااه صااابرر حنیاا ر سااعی ر فریاا ر وحیاا و بعضااً بااا پ ااون های
تبریااا ی و یاااا اهاااری و یاااا ارماااوی ( )armaviو ساااراب ی و  ...باااه اذعاااان خاااودل باااا امتیااااز
ویاااژ یااای کاااه وزارت اطالعاااات در اختیاااارل قااارار داد و ساااایر امخاناااات مشااا وس تولیااا جع یاااات
و متاااون دیختاااه شااا وزارت اطالعاااات ع یاااه مجاهااا ین و نشااار آنهاااا روی اناااواع سااااینهای
وزارت اطالعااات اساان «بایاا اضااافه کاارد .فضااایی را کاا اباادً قابلمقایساا بااا دوران شااان نیسااو و

حااداقل اآ آن میاازان تحماال نساا ی برخااوردار ا ااو کاا ماا ب ااوان ک ابهااا و این رنااو خااودر را

داش باش ( .م دور رضا اکبری ن ا  -ای ترلی ک –  15بهنن )93
ناااامبرد باااه هنااارا تعااا ادی نکاااوذیهاااای لاااو رفتاااه باااه ارتااان آزادیبخااان م ااای ایاااران مثااال
مساادود تقاای پوریااان ،جدفاار فاارر پااور اناادبیلی و همی طااور گماشاا هایی باا ا ااامی
محمدرضاااا م ااای  ،ااایروس غضااانفری و محمدرضاااا شمسااای ...طرحهاااا و توطئاااههای

وزارت اطالعات را در این استان پین میبرد.
آخونااا ها باااا باااهکارگیری چ ااا ین وزارتخاناااه اصااا ی خودشاااان ازجن اااه وزارت کشاااورر وزارت اماااور
و وزارت اطالعاااات طرحهاااای خاااود را توسااا ایااان
خارجاااه و  ...توسااا نیاااروی تروری اااتی قااا
مهر هاااا پاااین میبااارد .ایاااادی و عوامااال وزارت اطالعااااتر و اااایف مشخصااای را ع یاااه مجاهااا ین
و مقاومن ایران در داخل کشور به اجرا درمیآورن .
مأموریو ایادی و عوامل وآارت اطالعات در شد

نجات رژی

ایاااادی و عوامااال وزارت اطالعاااات باااهع اوینمخت ف باااه مااارد و باااهویژ باااه ماااا هاااواداران و
خانواد هااای مجاهاا ین مراجعااه کاارد و تااالل ماایک اا تااا بااا پولهااا و محنلهااای مخت ااف
توطئاااههای رژیااام ع یاااه مجاهااا ین و مقاومااان ایاااران را پاااین ببرنااا  .یخااای از ایااان پولهاااا و
ع اوین آخون ساخته اصطالح «اعضای سابق مجاه ین» اسن.
برخااای اآ مأموریوهاااای عوامااال و مهرنهاااای وآارت اطالعاااات در ا ااا ان آذربایجاااان
شرقی

 -1برگااا اری ننااااین باااا باااهکارگیری ت یمشااا گان باااه رژیااام آخونااا ی بااارای دروغپاااردازی
ع یاااه م اسااابات مجاهااا ین و مراجعاااه باااه هاااواداران و خانواد هاااا باااهم ظور فشاااار آوردن باااه
آنهااا و اعاا ا عواماال اجیرشاا بااه ساایرک والیاان در اطااراف اشاارف یااا لیبرتاای باهاا ف
زمی هسازی و مشروع کردن کشتار مجاه ین
 -2حضاااور در سااایرک وحاااول آخونااا ها در اطاااراف اشااارف بااارای زمی هساااازی اقااا امات
تروری تی ع یه اشرفیها
 -3را اناااا ازی و شاااارکن در خینهشااااابازی آخوناااا ها در دانشاااارا ها بااااهم ظور شاااایطان
سازی از مجاه ین برای مقاب ه با رش و گ ترل اجتناعی مجاه ین
 -4شااارکن در برناماااههای ت وی یاااونی رژیااام باااهم ظور دروغپاااردازی ع یاااه مجاهااا ین تاااوب باااا
تعریف و تنجی از حاکنین آخون ها
 -5تهیااااه نامااااه و تومارهااااای ساااااخته و پرداختااااة وزارت ساااارکوب و ج ایاااان خطاااااب بااااه
ارگانهای حقوق بشری و بینالن ی ع یه مجاه ین و مقاومن ایران

 -6جعااال و تحریاااف درباااار مجاهااا ین تحااان ع اااوان «خااااطرات» و مقااااالت در سااااینهای
وزارت اطالعات
اعزار ب

یرک وحوش والیو تحو نار خانوادن مجاهدی

آخونااا ها در توافاااق باااا دولااان دسننشاااان عاااراق در زماااان نخ ااانوزیری ماااالخی در اطاااراف
اشااارف یاااک سااایرک تقریباااً دائنااای باااا شااارکن مااا دوران و خودفروختاااههای اطالعااااتی بااارای
ج نوخی های مینون بر پا کرد بودن .
وزارت اطالعااااات آخوناااا ها بااااا اسااااتکاد از امخانااااات و ت ااااهیالت ارگانهااااای ساااارکوبرر دولاااان
ماااالخیر باااا اعااا ا و اساااتقرار ماااوموران و مااا دوران خاااودل از داخااال و خاااار کشاااور تحااان ع اااوان
«خاااانواد مجاهااا ین» باااه در ورودی اشااارفر طااارح ناااابودی مجاهااا ین را دنبااااس مااایکااارد و باااا
نصااا  320ب اا گو در اضااالع اشاارف بااه ماا ت  ۶۷۷روز بااا پخاان ن رینتاارین لجاان پراک اایهاااا
توساااا مااااوموران باااا نا خااااودل بااااه عرب کشاااای و ته یاااا بااااه قتاااال و کشااااتار اشاااارفیان
میپرداخت .
هاا ف رژیاام ضاا بشااری آخوناا ی از پااروژ ضاا ان ااانی شااخ جه رواناای شاابانهروزی اشاارفیان بااا
صااا ها ب ااا گو در تناااامی اضاااالع اشااارف باااه ت ااا یم کشاااان ن مجاهااا ین و از طااارف دیرااار
زمی هساااازی بااارای حن اااه و کشاااتار بهوسااای ه نیروهاااای دسننشاااان ماااالخی باااود کاااه حاصااال آنر
ساااه قتلعاااا در اشااارف باااا باااین از  100شاااهی و  1000مجاااروح و یاااک محاصااار ضااا ان اااانی
هنهجانبهر بهموازات شخ جه روانی شبانهروزی به م ت  677روز بود.
رضاااا اکباااری ن اااار م اااعود تقااای پوریاااان (نکاااوذی لاااو رفتاااه و افشاشااا ) و ک اااانی کاااه هااایچ
ن ااابتی باااا سااااک ان اشااارف ن اشااات

ازجن اااه محن رضاااا مباااینر محن رضاااا شن ااای و امثااااس

اینهاااا باااه ایااان سااایرک اع ا شااا

و باااه صاااح هگردانی ایااان ننااااین م اااخر و جنااا آوری

اطالعات برای مقاص تروری تی آخون ها میپرداخت .

مزدوران رضا اک ری نسب ،مسدود تقی پوریان در یرک وآارت اطراف اشرف

مزدوران محمدرضا م ی و محمدرضا شمسی در یرک وآارت اطراف اشرف

ق لعار اشرف در  10شهریور 92
قتلعاااا  10شاااهریور یاااک ج ایااان ع یاااه بشااارین باااودر ولااای آیاااا فقااا رژیااام در ایااان ج ایااان
دسااان داشااان هن سااانهای رژیااام در ایااان ج ایااان چاااه ک اااانی بودنااا قبااال از ج ایااان چاااه
ک اااانی جااااد را بااارای رژیااام جااااد هناااوار کااارد بعااا از ج ایااانر چاااه ک اااانی دسااان خاااونین
جالد را پاک میکردن و چه ک انی از ج ایتخار تق یر کردن تا به ج ایتن ادامه ب ه
رژیااامر مااا دوران و عوامااال اطالعااااتی آلااان دسااان خاااودل رار باااا فرساااتادن باااه اطاااراف اشااارف و
اساااتکاد از صااا عن ناماااهنراری و توماااار ساااازیر قبااال از قتلعاااا  10شاااهریور بااارای کشاااتار
مجاهااا ینر باااه کاااار گرفااان و بعااا از قتلعاااا هااام بااارای مشاااروع کاااردن آن و هااام بااارای اداماااه
ج اینهاین به خ من گرفن.
بعاااا از قتلعااااا  10شااااهریورر جاد صااااافکنها و دسااااتیاران دژخاااایمر هنانهااااا کااااه قتلعااااا
اشااارفر ایااان ج ایااان بااا رل ع یاااه بشااارین را زمی هساااازی کااارد بودنااا ر باااه ش اااتن دسااانهای
جالد و پاک کردن خ جر او پرداخت .
در  26اساااک  92پرد هاااا باااهطور کامااال ک اااار مااایرود و م اااتخ مان اطالعاااات والینفقیاااه
نقااااب از چهااار برمااایدارنااا  .روزناماااه حخاااومتی الصاااباح الج یااا ( 17ماااار  )2014ناماااه
سرگشاااد یاای را بااا اسااامی د هااا تاان از بهاصااطالح ج اشاا گان سااازمان مجاهاا ین خ ااق ایااران
خطاااب بااه نااوری مااالخی م تشاار ماایک اا  .ماا دوران در ایاان نامااه تااالل ماایک اا تااا بااه مااالخی و
مشااااور ام یتااایالر او ًال در رابطاااه باااا ناکاااامی و شخ ااان دررسااای ن باااه هااا ف اصااا یشاااان در
حن ااه بااه اشاارف دلاا اری ب ه اا و نانیااً در براباار پیراارد دادگااا اساانانیا کااه آنهااا را وحشاانزد
ساخته حنایتشان ک .
امااا رژیاام بااه ایاان ب اا نخاارد و تومااار دیرااری بااا اسااامی  32گناشااتة خااودل البتااه ایاان بااار از
داخااال کشاااور و اساااتان آذربایجاااان شااارقی خطااااب باااه ماااالخیر در حنایااان از توماااار خاااار
کشوریر ع م کرد.

در رابطااه بااا ایاان تومااار هاام نخااات وجااود داشاان کااه رسااوایی آن را باارمال ماایکاارد اوالً هنااان
خاا جاا ا کااردن ساار از ب نااه را تخاارار کاارد بااود دو ای خااه چ اا نکااوذی لااو رفتااه مثاال مساادود
تقاای پوریااان ،جدفاار فاارر پوراناادبیلی و ا ااماعیل طااا ی در بااین اسااامی ایاان تومااار بااه

چشااام مااایخوردنااا  .در ک اااار آنهاااا م دورانااای ازجن اااه محن رضاااا مباااینر سااایرو غضااا کری و
محن رضاااا شن ااای و  ...هااام قااارار داشااات و رساااواتر ای خاااه ایااان توماااار در سااااین نجاااات رژیااام
که برای هنران روشن اسن شعبة وزارت اطالعات اسن مکصل در ش .
اعزار مأموران اطالعات آخوندی اآ داخل و خارر کشور ب عراق
از داخااال و خاااار ایاااران بااارای
در آذرماااا  86گروهااای از ماااوموران اطالعاااات و نیاااروی قااا
توطئااه و شاااخاین و لجاان پراک ااای ع یااه مجاهااا ان اشاارف باااه عااراق فرساااتاد شاا ن و در هتااال
م صااور ب اا اد تحاان اماار سااکارت رژیاام قاارار گرفت اا  .برخاای از ایاان ماا دوران ازجن ااه م ااعود
خ اب و رضا اکبری ن ار به م ت سه ما در عراق بودن .
شاااخاینهای سااااختری باااه دساااترا های قضااااییه عاااراق ع یاااه مجاهااا ان اشااارف و جااا ب افاااراد
قابااال خریااا ن از میاااان نکااارات تیاااف (خروجااای تحااان ک تااارس نیروهاااای آمریخاااایی در ج اااا
قرارگاااا اشااارف) بااارای بازمصااارف آنهاااا تحااان ع اااوان ”اعضاااای ساااابق ساااازمان مجاهااا ین خ اااق
ایران“ بخن دیرری از مومورین این م دوران بود.
رانانداآی نهادهای جا و ی و اطالعاتی

کاااه تحااان ع اااوان افاااراد
 10بهنااان سااااس  86تعااا ادی از عوامااال نیاااروی تروری اااتی قااا
سااکارت رژیاام در عااراق کااار ماایک اا بااه شااهر خااالر (در ن دیخاای اشاارف) رفتااه و درصاا د
را انااا ازی یاااک مرکااا تروری اااتی تحااان پوشااان یاااک ساااازمان غیردولتااای مااا اف حقاااوق بشااار
برآم ناا  .در هماای رابطاا در بهماا  86اافارت رژیاا در بغااداد بااا پوشاا

”یاا

اااآمان غیردو اای ماادافح حقااوق بشاار“ بنااار ”بنیاااد خااانوادن ااحر” در شااهر خااا
در نزدیکی اشرف ران انداخو.
آمین

اآیهای رژی آخوندی برای اقدامات تروریس ی علی

اکنان اشرف

را از
از اوایااال بهننماااا سااااس  86رژیااام آخونااا ی گروهااای از عوامااال اطالعاااات و نیاااروی قااا
داخاال و خااار ایااران باارای توطئااه و زمی ااهسااازی اقاا امات تروری ااتی ع یااه اشاارف بااه عااراق
فرستاد و در ارتباط م تنر با سکارت این رژیم در هتل م صور ب اد م تقر کرد.

بعضااای از عوامااال وزارت اطالعاااات و نیاااروی قااا

کاااه در هتااال م صاااور ب ااا اد م تقرشااا

باااودن رضاااا اک اااری نساااب و مااا دور م اااعود خ اب ااا

بودنااا  .فاااردی ب اااا ط اط اااایی اآ

نیروی تروریس ی قدس راب آنها بود.

در روز  18بهنااان پاسااا ار کاااا نی قنااای ساااکیر رژیااام در ب ااا اد در هتااال م صاااور باااا آنهاااا
مالقات و آنها را توجیه کرد.
باااه دنبااااس ایااان زمی هساااازیهاااار در  19بهنااان  86تروری ااانهای واب اااته باااه نیاااروی قااا
ای اااترا پننااااژ آب شاااهر اشااارف را باااا  300کی اااوگر تااای ان تااای م کجااار کردنااا و آب اشااارف و
 20ه ار تن از اهالی م طقه قط ش .
شرکو در برنام های تلویزیونی آخوندها علی مجاهدی

خام ااهای بااا تنااا امخانااات داخ اایر م طقااهیاای و جهااانی خااودل کوشاای تااا بااا ضااربه زدن بااه
مقاوماااان سااااازمانیافتااااهر ته یاااا اصاااا ی ساااارنرونی والیااااتن را خ ثاااای ک اااا  .او و ایااااادی
ری ودرشااتن بااا توطئااههای گوناااگون تااالل کردناا تااا بااه خیاااس خااا خودشااانر مقاوماان را از
روی نقشاااه سیاسااای ایاااران پااااک ک ااا  .توطئاااههای پیدرپااای ع یاااه رزم ااا گان مجاهااا خ اااق در
اشااارف و لیبرتااای باااا موشاااک و حن اااه و هجاااو  .رژیااام بااارای زمی هساااازی ناااابودی مجاهااا ین و
مشاااروع کاااردن آنر باااه ب ااایج عوامااال اطالعاااات باااهع وان خانواد هاااا و سااااختن فی مهاااای قالبااایر
باااه سااایالبی از اکاذیاااا دیواناااهوار روی آورد و گناشاااتههای وزارت اطالعاااات اهااار پیشااابرد ایااان
توطئههای رژیم بودن .
رژیاام در یااک بهاصااطالح م اات کااه البتااه سراساار جع اای بااودر تحاان ع ااوان «پشاان نرد هااا»
تعاااا ادی از مااااوموران و پادوهااااای وزارت اطالعااااات ازجن ااااه ابااااراهیم خ اب اااا و رضااااا اکبااااری
ن ااا را ردیااف کاارد تااا محاصاار ضاا ان ااانی و کشااتار اشاارفیهااا را زمی هسااازی و مشااروع ک اا
(م ت پشن نرد ها – شبخه  1ت وی یون رژیم –  5مرداد )93
عااالو باار ایاان ت وی یااون انر ی اایزبااان آخوناا ها بااه نااا پاار تاای وی در تاااریخ  3دی  91بااا
ننایشاای از مااوموران وزارت اطالعااات ازجن ااه محمدرضااا م اای تااالل کاارد هنااه نااوع فشااار و
سرکوب و محاصر اشرفیها را مشروع ج و ده .

خیم شبباآی وآارت اطالعات در دانشگانهای کشور با پادوهای حقیر
بعااا از خااارو ناااا ساااازمان از لی ااانهای ارتجااااعی و اساااتعناری در اوایااال مهااار  91و برگشاااتن
ورق بااه زیااان رژیاام در هنااة عرصااههای داخ اایر م طقااهیاای و بینالن اایر ولاایفقیااه ارتجاااع در
ابعاد ب یار گ ترد تری ن بن به قبل به برگ اری ننایشرا ها ع یه مجاه ین ادامه داد.
ایااان خینهشاااابازیهاااای وزارت اطالعاااات باااا باااازیرری تعااا ادی از پادوهاااای آخونااا ها تحااان
ع وان «اعضای سابق مجاه ین» انجا میش .
البتااه نبایاا فرامااول کاارد کااه اینهااا عااالو باار صاا ها ج اا کتاااب و صاا ها فاای م و م اات و
هااا اران مط اااا و یااااو و برناماااه ت وی یاااونی و عاااالو بااار لجااانپراک ااای م اااتنر از م اااابر جنعاااه و
جناعن در سراسر کشور اسن.
در هناااین رابطاااه سااااینهای وزارت اطالعاااات اعاااال کردنااا «دوماااین ننایشااارا افشااااگرایانه باااا
ع اااوان دگردی ااای در فرقاااه مجاهااا ین در محااال دانشااارا آزاد تبریااا از تااااریخ  13ل ایااان 16
اساااک  1391برگااا ار شااا ر قااابالً هااام ایااان ننایشااارا در شاااهر آذرشاااهر برگ ارشااا باااود .در
حاشااایه ایااان ننایشااارا نیااا اعضاااای ج اشااا از ساااازمان باااه پرسااانها و ابهاماااات افاااراد
پاسخ میدادن »( .نجات رژیم  23اسک )91
بازدی ک
راساااتی چااارا ایااان رژیااام بعااا ازآن هناااه تب ی اااات و تخااارار ایااان مط اااا کاااه مجاهااا ین چیااا ی
نی اات ر از بااین رفتهاناا ر پایراااهی در بااین ماارد و جوانااان ن ارناا ر اینطااور دیوانااهوار بااه تنااا
وسااایل و شاایو های تب ی اااتیر ازجن ااه برپااایی ننایشاارا ر باارای پااین بااردن ج ااا رواناای ع یااه
مجاه ین و مخ ول کردن چهرو آنها متوسل میشود !
پاساااخ را از زباااان پاسااا ار ساااعی قاسااانی و هاشااانی ناااژاد از دژخیناااان رژیااام بشااا وی کاااه
اعترافاااات آنهاااا بهروشااا ی تااار آخونااا ها از دانشااارا و دانشاااجو و رابطاااه آنهاااا باااا مجاهااا ین را
نشان میده

«تاااوی دانشااارا شاااریف هناااین تااار گ شاااته عخاااس ماااریم رجاااوی رفتاااه بااااال ...یع ااای چاااه
ساااازمان مجاهااا ین خ اااق ...ه اااوز کاااه ه اااوز پااارچمدار ای هاااان» (پاسااا ار ساااعی قاسااانی –
آرمان تی وی –  5اسک )95
«درواقاا بایاا برااویم قشاار جااوان بیشاا ر مااورد هاادف [مجاهاادی ] قاارار دارنااد .ب ااابراین
بایاا کااار در ایاان زمی ااه بهصااورت گ ااترد و فراگیاار صااورت بریاارد .تااا باا امااروآ باای

اآ 300

نمایشااگان بااا موضااو [مجاهاادی ] در کشااور برپااا کااردنای » (دژخاایم هاشاانی نااژاد -
ساین شهی خبر 24 -بهنن )95

افشای پادوی وآارت اطالعات رضا اک ری نسب
مجاهاا خ ااق مرتضاای اکبااری ن ااا دربااار ماا دور رضااا اکبااری ن ااا میگویاا « ااابقً یکاای اآ
خااا نی اکثریااو بااودن ،کاا باا ا اا ادار وآارت اطالعااات در شااهر ت ریااز درآمااد و الها ااو کاا
یاا

مااأمور فدااال در شااد

پوششاای وآارت اطالعااات آذربایجااان شاارقی تحااو نااار نجااات در

ت ریااز ا ااو .در ااال  87وآارت اطالعااات ایاا ماازدور را بااا دخ اارر کاا در آ مااانِ چفااو و جااور
کاارد باا ایااران باارد و بدااد بااا یاا

مااأمور باادنار شناخ شاادن باا ا اا غالمرضااا ااادقی ج لاای

هماهنگشااان کاارد باا جلااوی در اشاارف فر اا اد تااا اآ ایاا طریااق یاا

جناا

رواناای کثیااف رو

تحمیاال کناا  .آنهااا  2خاارداد  87باا درب اشاارف اوماادن تااا باا توططاا وآارت اطالعااات اااس
خانوادگی بپوشون ».

رضاااا اکباااری ن اااا طااای گ ارشااای باااه تااااریخ  ۲9مااای  9( ۲۰۰۸خااارداد  )87در ب یااااد ساااحر
برخوردهااای فاطنااه اکبااری ن ااا را چ ااین توصاایف ماایک اا فاطنااه «شاارو باا پرتاااب اان
ب طرف قرارگان میکرد و فریادهای گوشخراش وی دنیایی را تکان میداد».

رضااا اکبااری ن اااا بااه نقااان وزارت اطالعااات در ایاان طااارح کثیااف اذعاااان کاارد و در گ ارشااای
از سااااکرل کااااه دریخاااای از ساااااینهای وزارت اطالعااااات روز  30ماااای  10( 2008خاااارداد )87
در شاا بااود نوشاان «اخیاارً و باا طریااق تلفناای او [فاطماا ] را باا مسااافرت باا اشاارف دعااوت

کردن بودند ک ای برنام ریزی ما نقشة آنها را بر باد دادن بود».

مرتضاای اکبااری ن ااا دربااار ماا دور رضااا اکبااری ن ااا ماایگویاا «اطالعااات آخوناادی هماای

ماازدور رضااا اک ااری نسااب رو ی بااار دیگاار در تاااری  15بهماا  86باارای توططاا علیاا اشاارف باا

کااار گرف ا بااود و ب ا اشاارف فر ا اد .م ا ب ا ای ا فاارد ،گف ا
اآ ایاا باا نناا

و هشاادار دادر ک ا خااودش رو ب ای

و ااو وآارت اطالعااات آخوناادها آ ااودن نکنااد .باا او گفاا

کاا آخوناادها چاا

شااکنج ها و جنایاااتی علیاا خانوادنهااای مجاهاادی اعمااال کااردن و حاااال هماای خانوادنهااا را

میخواهنااد علیاا اشاارف مااورد وءا اا فادن قاارار باادن و باا او تو اای کااردر کاا بااا آخوناادهای
جنای کار همکاری و همراهی نکند».

رضااا اکبااری ن ااا وقتاای باارای انجااا موموریاان ع یااه اشاارف بااه ب اا اد اع ا شاا بااود در تاااریخ
 2اساااک  86در ب ااا اد باااا ت وی یاااون شااابخه دو رژیااام بااارای تخااارار یاو هاااای وزارت اطالعاااات
ع یاااه مجاهااا ین مصااااحبه کااارد .او در هناااین ساااکر باااا ت وی یاااون جیر خاااوار آخونااا ها در عاااراق
بااه نااا الکاارات نیاا ع یااه سااازمان مصاااحبه ننااود .او در مصاااحبه بااا الکاارات پااس از معرفاای خااود
بااهدروغ گکاان «باارادر مرتضاای اکبااری ن ااا اساانر باارادر بااه عااراق آماا بااود در اناار فضااایی
کااه در ابتاا ا انقااالب ایااران بااود او باارای پ اه اا شاا ن بااه کشااورهای اروپااایی بااه عااراق آماا
باااود ولااای متوساااکانه در مااارز عاااراق  ...ساااازمان مجاهااا ین خ اااق او را دساااتریر کردنااا و باااه او
اجاز ن ادن که خار شود»

گماش

وآارت اطالعات مزدور «مسدود تقی پوریان»

م ااعود تقاای پوریااان فاارزین لااور یااک مااومور نکااوذی لااو رفتااه و اعتااراف کاارد اساان کااه در داخاال
کشاااور از سااااس  1376در خااا من باااه گشاااتاپوی آخونااا ی مشااا وس جاسوسااای و جنااا آوری
اطالعاااات در میاااان خانواد هاااای مجاهااا ین و هاااواداران ساااازمان باااود کاااه باااه دساااتریری
شاااناری از آناااان م جااار شااا و سااانس در مردادماااا سااااس  1381بااارای نکاااوذ باااه درون ارتااان
آزادیبخااان باااا موموریااان جاسوسااای بااارای انجاااا عن یاااات و اقااا امات تروری اااتی باااه قرارگاااا
اشرف اع ا گردی ولی کشفش و به مومورین خود اعتراف ننود.

م ااااعود تقاااای پوریااااان بعضااااً بانااااا جع اااای مصااااطکی آزاد روی ساااااینهای وزارت مشاااا وس
انجا و یکه میباش .
وزارت اطالعاااات بااارای اعااا ا ایااان ماااومور نکاااوذی باااا توجاااه باااه افشااااگریهاااای مجاهااا ین و
گااا ارل مااا یرین ضااا اطالعات ارتااان آزادیبخااان م ااای ایاااران درباااار کشاااف و خ ثااای کاااردن
طرحهااای نکااوذ وزارت اطالعااات کااه در اسااک ساااس  76م تشاار شاا ر سااعی کاارد نقاااط ضااعف
سی ااتم نکاااوذ خاااودل را کااه مهمتااارین آن دخالااان م اااتقیم وزارت باارای وصااال ارتبااااط اولیاااه و
بااارای حلوفصااال م اااائل اعااا ا ماااوموران و عباااور دادن آنهاااا از م ااایرهای شاااهری و مااارزی باااود
تااا آنجااا کااه منخاان اساان بااا شاایو های غیرم ااتقیمر جااایر ین ک اا تااا انااری از خااودل باااقی
نر ارد.
یخااای از ایااان شااارردها باااهع وان رول جاااایر ینر برقاااراری ارتبااااط اولیاااه باااا ت کااان یاااا ناماااه باااا
سااارپلهای مجاهااا ین در خاااار بخصاااور باااا ترف ااا ارتبااااط خاااانوادگی باااود تاااا وصااال ارتبااااط
اولیه هرچه طبیعیتر ج و کرد و مومور اع امی موردشک قرار نریرد.
باااه هناااین دلیااال باااه م اااعود تقااای پوریاااان گکتهشااا باااود باااهم ظور سکی ساااازی و فریاااا
مجاهااا ینر از ایاااران اوس باااه آلناااان رفتاااه و بعااا ازآنجاااا باااا توجاااه باااه اقاااوا و ب اااترانی کاااه در
میااااان رزم اااا گان ارتاااان آزادیبخاااان داردر خواهااااان ارتباااااط خااااانوادگی شااااود و درنهایاااان
درخواسن پیوستن به ارتن آزادی ک .
او بااارای اجااارای موموریااانر ابتااا ا در تیرماااا سااااس  1381باااا دعوتناماااهیااای توسااا بااارادرل باااه
آلناااان نااا د او رفااان و از طریاااق او ریااال معناااوس اقامااان را دنبااااس کااارد .بعااا از چ ااا هکتاااه باااا
روابااا عناااومی ساااازمان در خاااار ارتبااااط برقااارار کااارد و خواهاااان صاااحبن و دیااا ار باااا اقاااوا
خااود در ارتاان آزادیبخاان شاا و درحااالیکااه در ارتباااط بااا وزارت اطالعااات قاارار داشاانر ابتاا ا
به ترکیه آم و بع برای پیوستن به ارتن آزادیبخن به عراق رفن.
اما این طرح فریا وزارتر مان لو رفتن عامل نکوذی آنها نش .
عامااال نکاااوذی اطالعاااات آخونااا یر پاااس از بااارمال شااا ن ماااوموریتن از صاااکوف مجاهااا ین اخااارا
شااا و باااه نااا د نیروهاااای آمریخاااایی رفااان .در اساااک ما پاااین ارباباااانن در وزارت ج ایااان و
کشتار برگشن و به انجا و ایف محوله ع یه مجاه ین ادامه داد.
ناااامبرد باااهمحض ای خاااه باااه ایاااران برگشااانر توسااا وزارت اطالعاااات بهکاررفتاااه شااا  .از کاااار
اطالعااااتی در ماااا هاااواداران مجاهااا ین تاااا شااارکن در سااایرک اطاااراف اشااارفر لجااان پراک ااای در
ساینهای پوششی وزارت اطالعاتر نامهنراری و تومارنوی یر ع یه مجاه ین و...
افشای نفوذی و رف

مزدور جدفر فرر پور اندبیلی

جااعااااااکر فااار پاااوراناا باااای یر اهااال تبریااا ر در بهنااان  75از مااارز کردساااتان بااارای نکاااوذ
در ارتاان آزادیبخاان بااهدروغ آماا  .وی قاابالً هاام باارای پیوسااتن بااه ارتاان آزادیبخاان اقاا ا
کااارد باااودر اماااا پاااس از عباااور از مااارز قصااار شااایرینر توسااا یاااهکتااای دساااتریر و تحویااال وزارت
اطالعاااات گردیااا و سااانس باااه هنخااااری باااا آن پرداخااان .در موموریااان فر پاااورر روی جنااا آوری
اطالعاااات عن یاااات و ش اساااایی فرمانااا هان و قرارگا هاااا و امااااکن ح اااا ارتااان آزادیبخااان
توکی ش بود.

م

ند:

ای جانااب جدفاار فاارر پااور اناادبیلی م و ااد  14دی  1350ااادرن اآ ت ریااز و نااار پاادر

علیاک ااار و دارای شااامارن شنا ااانام  1076اآ طااارف رژیااا دجاااال خمینااای مأموریاااو

داشاا

تااا داخاال ارتاا

آآادیبااا

نفااوذ کااردن و ب قصااد جا و اای و ضاارب آدن باا

آن فدا یااو نمااای ؛ و بدااد اآ اتمااار مأموریااو بااا تمااار اطالعااات باا طرف رژیاا برگااردر تااا
اآ ایاا اطالعااات را ب قصااد ضاارب آدن باا مجاهاادی تساالی رژیاا ایااران نمااای  .جدفاار
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ع ااان روی آوردن رژیااام باااه ایااان قبیااال شااایو های که اااه و صااا بار تجربهشااا و شخ ااانخورد ر
کوتاااا شااا ن دسااان ولااایفقیاااه ارتجااااع از شااایو های معناااوس آخونااا ها یع ااای کشاااتار و
موشاااکباران اسااان کاااه بااارای مقاب اااه باااا توجاااه و اقبااااس عناااومی از مجاهااا ین توسااال باااه آنهاااا
تشاا ی کاارد اساان .رژیاام در هاارا از تشاا ری ن اال جااوان کااه ماایخواه اا هاار چااه بیشااتر از
مجاهااا ین ب ان ااا و هرچاااه بیشاااتر باااا تااااریخ مقاومااان میه شاااان آشااا ا شااا و از تجاااارب آنهاااا
برخاااوردار شاااون ؛ بااارای ارائاااه چهااارو مخ وشااای از مجاهااا ین ایااان ج اااا روانااای کثیاااف و
پره ی ااه را در ک ااارِ بااه کااار گاارفتن هنااة وسااایل و اب ارهااای ج ااا رواناایر را ان اختااه اساان؛
اماااا هناااانطور کاااه کشاااتار و قتلعاااا مجاهااا ین درد سااارنرونی رژیااام را دوا نخااارد ر از ایااان
شیو ها هم آبی برای رژیم گر نخواه ش .
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