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مقدمه

نسل جوان ايران در زير ستم و سركوب و محروميت ناشي از حاكميت ضد ايراني و ضد

انساني آخوندي ،دنبال راه و آرمان گمشدهاي است تا هويت اصيل تاريخي ،ايراني،

مبارزاتي و انساني خود را بازيابد و الگوهايش را بهطور روزافزون در مجاهدين و آرمان

رهاييبخش آنها مييابد كه مقدم بر هر چيز منادي آزادي مردم و برابري زن و مرد است.

اين همان رمز و راز وحشت پايانناپذير رژيم زهرخورده است كه سرنگوني خود را در

پيوند اين نسل با مجاهدين و پيشتازانش ميبيند.

افشاگريِ مجموعه حاضر ،داستان كوچك و فشردهاي از تاريخچهي رزمي بزرگ و كارزاري

عظيم و همهجانبه در برابر رژيم دجال و ضد بشر آخوندي است.

از سوي ديگر نمونة كوچكي از سلسلة پايانناپذير از توطئههايي است كه آخوندها براي

مقابله و انهدام اين مقاومت ازجمله از طريق درهمشكستن هر مجاهد و هر اشرفي و
اشرفنشان با صرف هزينه و امكانات و انرژي كالن بهكار ميبرند.

توطئههايي با انواع و اقسام اقدامات و شگردهاي نظامي ،تروريستي ،سياسي ،تبليغاتي،

بينالمللي ،ايدئولوژيكي همراه با انواع شكنجههاي رواني و… كه ايستادگي و فداكاري

بيانتهاي مجاهدان راه آزادي ،همة آنها را به شكست كشانده است و سرانجام نيز آرزوي

انهدام مقاومت را همراه با تماميت رژيم آخوندي به گور خواهند سپرد.
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سخن اول
هر كس با رژيم ضد بشري آخوندي و آنتيتز آن يعني سازمان مجاهدين خلق ايران آشنايي دارد؛ ميدان د ك ه از
طليعة مقاومت از سهدهه پيش تاكنون بين آنها نبرد تمامعيار و بيامان در جريان است كه تمام عرص هه ا را در
برگرفته است.
نبرد و رويارويي سهمگين با رژيمي كه بهحق ،مهيبترين نيروي ارتجاعي تاريخ ايران توصيف گرديده كه ب يش از
53سال حاكميت مردم ايران را غصب كردهاست و براي حفظ آن از هيچ ستم ،سركوب ،وحشيگري ،دجالگ ري و
بهكارگيري ضد انسانيترين شيوهها ،بهوي هه علي ه تنه ا هم اوردش س ازمان مجاه دين خل ق فروگ هار نك رده و
نميكند.
اين رژيم ضد بشري ،در پهنه جنگ رواني و در كارزار شيطاني خود ب ا ض د انس انيت رين رويكرده ا و ش يوهه ا
بهعنوان مثال از«كارت خانواده» براي شكنجهرواني مجاهدان و اشرفيها به ص ور گون اگون و ب هط ور گس ترده و
كثيفي استفاده ميكند .البته برخي ديگر از ديكتاتورها نيز از اين ترفند رذيالنه بهره گرفتهاند و در صدر اسالم نيز
ما با چنين نمونههايي مواجه بودهايم؛ اما رژيم آخوندي در بهكارگيري آن در كميتي گس تردهت ر و كيفيت ي ض د
انسانيتر ،در نوع خود نمونه منحصر به فرد است.
درعينحال ،بسيار معدودند ،خانوادهها و بستگاني همچون ،مصطفي محمدي ،كه حاضر ش دند ،ش رافت انس اني و
عواطف پاك خانوادگي خود را به گشتاپوي آخوندي بفروشند و در خدمت كثيفترين اه داف و برنام هه اي اي ن
رژيم بر ضد مقاومت و پيشتازانش ازجمله در شكنجهرواني مستمر فرزند خود شركت كنند.
برعكسِ اين موارد معدود ،هزاران خانواده و بستگان شريفي هستند كه هرگ ز در براب ر فش ارها ،اذي ت و آزاره ا و
تهديد و تطميعهاي پايانناپهير رژيم و اطالعات آخوندي و شعب رنگارنگ و زنجي رهاي آن در ش هرهاي مختل ف
ايران تسليم نشده و بازيچة اهداف و برنامهها و نمايشه اي رذيالن ة دش من ب ر ض د فرزن دان مجاهدش ان ق رار
نگرفتهاند.
اين جنگ رواني با بهكارگيري شگردهاي دجالگرانه و استفاده از هم ة امكان ات ارتباط اتي دوران معاص ر هم راه
است .بهكارگيري خانواده يكي از ضد انسانيترين ترفندهاي رژيم عليه مجاهدين در اين زمينه ب وده و مق دمتد در
پي آن است كه با اين ترفند ،چهره سازمان و تشكيالت مقاومت و در حقيقت اصل مقاومت و ايس تادگي در براب ر
دشمن ضد بشري را با عوض كردن جاي ظالم و مظلوم مخدوش كرده و زير سؤال ببرد .چراكه حقانيت مجاهدين
بعد از سه دهه نبرد با رژيم آخوندي به اثبات رسيده است .مجاهديني كه زندگي و هستي و خانمان و هر آنچ ه را
ي آزادي م ردم خ ودكرده و ب ه يم ن هم ين ف داكاري ت وان
كه حق طبيعيشان بوده را در طب ق اخ ال  ،ف دا ِ
ايستادگي تا به آخر و جنگ تمامعيار با مهيبترين و ارتجاعيترين نيروي تاريخ ايران را ب ه دس ت آوردهان د .ام ا
بيچاره آخوندها كه در اين صحنه نيز در برابر پايداري و تسليمناپهيري و غريو «بيا بيا» ي مجاه دين ب ه دش من
ضد بشر و خروش«هيهات منّاالهله» ي آنها ،جز شكست ،سرشكستگي ،بوري و رسوايي نصيبي نبرده و نخواهن د
برد.
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من مجاهد خلق اشرفي سميه محمدي 43ساله از ساكنان رزمگاه ليبرتي هستم.

در جنگ رواني و كارزار شيطانسازي كه رژيم و وزارت اطالعات آخون دي علي ه مجاه دين و تش كيالت آن و در
پوش خانواده بهپيش ميبرند ،من هم بيش از 30سال است كه سوژه اين جنگ ضد انساني هستم.
تازهترين محصول اين جنگ كثيف رواني و كارزار ش يطانس ازي ،مس تند رژي م س اختهاي تح تعن وان«فييلم
ناتمامي براي دخترم سميه» است.
در اين«مستند» ساختگي و مسخره وزارت بدنام اطالعات با بهكارگيري خانوادهام و بهخصو مص طفي محم دي
كه چند سال است به خدمت گشتاپوي آخوندي درآمده ،با رذالتي شگفت انگيز كه مخ ت آخون دهاي ح اكم و
مزدورانشان است ،مرا كه آگاهانه و آزادانه مسير زندگيام را انتخاب نموده و خود را وقف مب ارزه تم امعي ار علي ه
رژيم واليتفقيه و تحقق آزادي خلق و ميهنم كردهام ،گستاخانه دستاويز اين جنگ كثيف قرار دادهاست.
اينك ميخواهم با منطق«بجنگ تا بجنگيم» حقيقت «داستان» سراسير كيذب و سيناريوي سياختگي و
«ناتمام» گشتاپوي آخوندي و مصطفي محمدي را توضيح داده و آن را تمام كنم.
هدفم روشنگري بهخصو براي ن سل جوان ميهنم و كساني است كه ب راي اول ين ب ار ب ا اي ن قبي ل ترفن دها و
سناريوسازيها و نمايشهاي مصور بهاصطالح «مستند و فيلم و …» از جانب رژيم دجال و ضد بش ر تح تپ وش
بهاصطالح خانواده و عواطف و اشك تمساح آن ،روبرو ميشوند.
ميخواهم به آنها بگويم كه چگونه رژيم واليتفقيه تحتپوش خانواده(پدر ،مادر ،خواهر…) بهدنبال صيد طعم ه
و نهايتد از هم پاشاندن تشكيالت تنها نيروي جنگنده ضدخود ،يعني مجاهدين بوده و مصرانه بهدنبال جدا ك ردن
من يا امثال من از صفوف مجاهدين و دوركردن از كانون مقاومت و بازداشتن از ايستادگي و نبرد در مقابل وج ود
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پليدش بوده و هست و اينكه چگونه رژيم ميخواهد با چنين شيطانسازيها و دجاليته ايي آت ش زيرخاكس تر
قيام و خيزش بهخصو در زنان و نسل جوان و پرشور ايران را خفه كند.
چراكه درد رژيم درد سرنگوني است و ن ه عاطف ة پ در و فرزن دي … بن ابراين از ه ر اب زاري ب راي حف ظ خ ود
سوءاستفاده خواهد كرد .از سركوب و چوبههاي دار و تختهاي شالق و تحقير جوان ان گرفت ه ت ا پراكن دن گَ رد
مرگ و اعتياد و فحشا تا گسترش افكار بنيادگرايي و به بازي گرفتن يا مدفون ك ردن ه ر آنچ ه عش ق و عواط ف
انساني است.

ميخواهم نشان بدهم چگونه در اين راه ،خانوادهاي با حراج عشق و روابط خانوادگي و عاطفي ،از هضم رابع رژي م
گهشت تا جايي كه حقوحقوق و انتخاب مسير زندگي من ،بهعنوان فرزندش را ،به ج الدان اي ن م يهن فروخ ت.
چون من مسير زندگيام را خودم انتخاب كرده و در مقابل توطئه رژيم كه باهدف جدا كردنم از مبارزه بود استوار
ماندهام.
ميخواهم توضيح دهم كه چگونه رژيم از مزدوران ايراني و عراقي خود و ب هخص و در دول ت م الكي ،م اكزيمم
بهرهبرداري را عليه مجاهدين كرد تا بلكه بتواند آنها را زير اين همه فشار در اشرف و ليبرتي به زانو درآورد ول ي
ايستادگي و مقاومت مجاهدين همة توطئهها را در هم شكست .چرا؟
چون چيزي كه رژيم و مزدورانش ،عاجز از درك و فهم آن هستند؛ عزم و اراده انقالبي مجاهد خلق و ب هخص و
زنان پيشتاز مجاهد خلق است كه از همه چيز خود براي رهايي خلقشان گهشتهاند؛ پس با اين ارادههاي س ترگ،
با ارتش آزادي و با برخورداري از رهبراني فداكار و هوشيار ،چون برادر مسعود و خواهر مريم و داش تن همرزم ان
اشرفي و ياران اشرفنشان و خط و استراتهي براي جنگ و سرنگوني اين رژيم ضد بشري كه بيمه نامه و تض مين
آن خون شهيدان است همه چيز را دارند.
پس بگذار همچون 42باري كه گشتاپوي آخوندي با اعزام مصطفي محمدي به همراه شماري ديگر
تحتعنوان خانوادة من به عراق و اشرف با صرف هزينة زياد براي جدا كردنم از مجاهدين و مقاومت از
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هيچ تالش و ترفندي فروگذار نكردند ولي سرشان به سنگخورد و شكستخورده و سرافكنده
بازگشتند ،اين بار نيز داستانپردازي و مستندسازي مسخره وزارت اطالعات و پخش آن از سيماي
آخوندي ،بيش از همة پروژههاي قبلي ،مفتضح شده و رژيم را در هدفي كه براي آن ،اين همه هزينه
كرده ،با شكست رسوا و خواركنندهتري مواجه كند.
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چرا به سازمان مجاهدين پيوستم؟
انتخابي آگاهانه و آزادانه

من تا اسفند سال  6531در كشور كانادا زندگي ميكردم و مشكلي در زندگيام نداشتم.
ولي موضوعي كه هميشه در ذهنم بود و مرا رنج ميداد اين بود كه چرا من در كشوري زندگي ميكنم كه بايد
راحت و آزاد باشم؛ ولي دختران و پسران جوان در ايران زير خط فقر و فشار و سختي و زير سلطة اين آخوندهاي
خونخوار و به دور از حداقلهاي حقوق انساني و آزاديهاي فردي و اجتماعي زندگي ميكنند؟ آخوندهايي كه
همة مال و ثروت مردم را به غارت بردهاند.
هربار كه به خانة هواداران مجاهدين در كانادا ميرفتم ،و يا از طريق آكسيونهاي افشاگرانه و رسانههاي
مجاهدين ،در جريان اخبار و فيلمهايي از رزمندگان مجاهدي كه در عراق و در قرارگاههاي مجاهدين بودند قرار
ميگرفتم كه براي آزادي مردممان مبارزه ميكنند ،خيلي دلم ميخواست من هم در كنار آنها باشم ولي وقتي
خواسته ام را با دفاتر سازمان در آمريكا مطرح ميكردم به من گفته ميشد سنم كم است.
از آنجاييكه داييام محمدهادي حمزه دوالبي در زندان دژخيمان خميني در سال 6515اعدام شد و خالهام
حوريه حمزه دوالبي در عمليات كبير فروغ جاويدان سال 6513در مبارزه با اين رژيم به شهادت رسيد و من
آنها را خيلي دوست داشته و به آنها فكر ميكردم تصميم گرفتم راهشان را كه راه مجاهدين بود ادامه بدهم.

مجاهدين شهيد حوريه و محمدهادي حمزه دوالبي(خاله و دايي من)
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عكس يادگاري با حوريه حمزه دوالبي(خاله شهيدم) در تهران

خانوادهام نيز خيلي موافق بودند كه من به ارتش آزاديبخش بپيوندم و در اين مسير به من كمك كردند.
تا اينكه در اسفند 6531با كمك و هزينة خانوادهام توانستم به ارتش آزاديبخش ملي ايران در عراق بپيوندم.

بدرقه توسط خانوادهام در فرودگاه واشينگتن
هنگام رفتن به عراق جهت پيوستن به ارتش آزاديبخش -اسفند6531
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رضايت نامههاي پدر و مادرم

رضايت نامه پدر(مصطفي محمدي) براي پيوستن به ارتش آزاديبخش

به نام خدا
و به نام مسعود و مريم
و بنام ارتش آزاديبخش ملي ايران
اينجانب مصطفي محمدي فرزند قربانعلي شماره شناسنامه 4612صادره از تهران متولد  6553بدينوسيله رضايت كامل خودم را
جهت پيوستن دخترم سميه محمدي را به مقاومت و ارتش آزاديبخش ايران اعالم ميدارم و از خداوند منان براي همة رزمندگان
ارتش و دخترم كه افتخار همرزمي با مجاهدين خلق ايران را دارد پيروزي را مسئلت دارم
با ايمان به سرنگوني رژيم ضد بشري آخوندي حاكم بر ايران
مصطفي محمدي
 /6آبان6531 /
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رضايتنامه مادر(محبوبه حمزه) براي پيوستن به ارتش آزاديبخش

متن رضايتنامه محبوبه حمزه

رضايتنامه
اينجانب محبوبه حمزه مادر سميه محمدي بدينوسيله رضايت كامل خود ،از پيوستن داوطلبانه فرزندمان به ارتش آزاديبخش را
ابراز داشته و پيوستن او به ارتش آزاديبخش ملي ايران را باعث افتخار خودمان ميدانيم و با آگاهي كامل از شرايط و مسئوليتهاي
ارتش آزاديبخش و مسئوليتها و مأموريتهاي هر رزمندهء ارتش ،هيچگونه انتظاري از سازمان مجاهدين و ارتش آزاديبخش در
اين رابطه نخواهيم داشت.
نام و نام خانوادگي پدر :مصطفي محمدي

نام و نام خانوادگي مادر :محبوبه حمزه
امضا
تاريخ 6531/61/45 :اثر انگشت
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در همان زمان چند نفر ديگر از دوستانم از آمريكا و كانادا به اشرف آمدند و مدتها در اشرف و در يك يكان
بوديم.
ازجمله خواهران مجاهدم آسيه رخشاني و صبا هفتبرادران كه در 61فروردين 6511در حمله وحشيانه مزدوران
رژيم ايران و دولت دست نشاندة مالكي ،به شهادت رسيدند.
آسيه رخشاني روز 61فروردين با تير مستقيم يك سرهنگ مزدور در ارتش تحت امر مالكي در حاليكه مشغول
فيلمبرداري از صحنههاي جنايت در اشرف بود به شهادت رسيد.

مجاهدين شهيد صبا هفتبرادران و آسيه رخشاني در اشرف
صبا هفتبرادران هم كه شدت خونريزي و جراحات ناشي از اصابت گلولههاي مزدوران ،اميد چنداني براي نجاتش
باقي نگهاشته بود ،با آخرين فروغ حيات خود ،پرشورترين پيامش« :تا آخرش ايستادهايم» را همراه با نام و

آرمان خود ،جاودانه كرد و قهرمانانه به كاروان شهيدان پيوست.
در همان زمان كه صبا نياز به خون داشت تا زنده بماند ،رژيم و عواملش از پدر او خواستند كه ما به ازاي نجات
جان صبا و رساندن خون به او ،دست از مبارزه و آرمانش بردارد .اين لحظه ،انتخاب سختي براي پدرش بود ولي
او بهخاطر سعادت و خوشبختي و آزادي ميليونها «صبا»ي ديگر يعني همان دختران ميهن و خواهران عزيزم در
ايران كه اين روزها قرباني رژيم اسيدپاش ميشوند؛ انتخابش نبرد با رژيم پليد آخوندي و هيهات منّاالهله بود.
اين راه و رسم دژخيمان است كه تارهاي عواطف انسانها را در بازار شام خود به گروگان ميگيرند تا آنها را به
لرزش بياندازند .اما همه ميدانند كه مجاهدين زندگي خود را وقف مبارزهاي بيامان عليه رژيم جنايتكار آخوندي
با پرداخت سنگينترين بهاي آن ،براي آزادي مردم ايران نموده و در اين مسير همه چيزشان را نثار كردهاند .صبا
و آسيه تنها نمونهها نبوده و نخواهند بود.
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گهشتن از عواطف و احساسات براي كساني كه بيش از ديگران سرشار از عشق به زندگي و ارزشهاي انساني
هستند بسيار سخت است اما مجاهدين و بهويهه زنان مجاهد با عبور از ابتالهاي سخت ،آموختهاند كه در اوج
عشق و عاطفه به خانواده و فرزندان خود ،اين عشق را نثار آرمانهاي بزرگتري كه همانا آرمان آزادي يك خلق و
ميهن است بكنند تا فرداي روشني براي ايران و نسلهاي آينده آن بسازند.
مجاهدين بهطور عام و ما زنان مجاهد بهطور خا  ،با انقالب انسانساز خواهر مريم ،رمز فدا و صداقت را
آموختهايم.
آموختهايم كه همواره عواطف خود را نثار همرزمان و اين جمع بينظير از انسانهاي فداكار كنيم .كساني كه پاي
در راه آرمان آزادي خلق اسيرمان نهادهايم .براي همين هر روز سرشارتر از قبل به مبارزهمان ادامه ميدهيم.
همين فداكاري و پاكبازي است كه ما را تسليمناپهير و بيشكست كرده و به همين دليل است كه رژيم وحشت
زدهاز توان و قدرت مجاهدين ،بيشترين تالش و هزينه را ميكند تا شايد بتواند حتي يك مجاهد بهخصو زنان
را از مسيرشان باز بدارد .چراكه خوب فهميده است كه آنها الگوهاي زنان و مردان و جوانان اين ميهن هستند.
نسل جوان ايران دنبال راه و آرمان گمشدهاي است تا هويت اصيل تاريخي ،ايراني ،مبارزاتي و انساني
خود را بازيابد و الگوهايش را در مجاهدين و آرمان آزادي مردم مييابد .اين همان وحشت پايانناپذير
رژيم زهرخورده است كه سرنگوني خود را در پيوند اين نسل با مجاهدين و پيشتازانش ميبيند.

21

21

22

 11سال جنگ رواني تحتپوش خانواده
شش ماه بعد از پيوستن من به ارتش آزاديبخش يعني در شهريور 33برادرم محمد هم به ارتش پيوست.
در اسفند( 6516مارس  )4115يعني قبل از جنگ آمريكا و عراق پدر ،مادر ،برادر و خواهرم براي ديدن من و
محمد به عراق آمدند و ما براي ديدار آنها به بغداد رفته و با هم براي زيارت به كربال رفتيم.
سپس حدود يك هفته در اشرف مهمان ما بودند و آنها را به نقاط ديدني اشرف بردم.
آنها از من و محمد خواستند همراهشان به كانادا برگرديم؛ اما من در آن مدت بارها انتخاب و خواست شخصيام
را توضيح دادم كه ميخواهم در اشرف بمانم.

كربال -سال6516

مزار اشرف -سال6516
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در آن روزها ،چشمانداز جنگ و حمله آمريكا به عراق تقريبد قطعي و قريبالوقوع شده بود .با توجه به خطير بودن
شرايط عراق ،من و محمد از آنها خواستيم عراق را ترك كرده و به كانادا برگردند.
يك روز قبل از شروع جنگ ،آنها با هزينه سازمان به كانادا برگشتند.
مدتي بعد از جنگ آمريكا و عراق يعني در آبان ( 6514نوامبر )4115پدرم دوباره براي ديدن ما به عراق آمد .در
اين سفر او يك ماه نزد ما مهمان بود مسئولينم مرا مخيّر كردند و حتي مكررًا به من پيشنهاد داده و از من
خواستند با او به كانادا برگردم .ولي انتخاب و تصميم من ادامة مبارزه بود.
بار سوم در آذر ( 6514دسامبر ) 4115زماني كه پدرم در اشرف بود ،مادر و خواهرم نيز به اشرف آمده و يك
هفته نزد ما بودند.

سال 3181من و خانوادهام در پارك اشرف

بار چهارم اسفند( 6514مارس )4112پدر و داييام به ديدار من و محمد به اشرف آمدند.
در اواخر تابستان سال 6515برادرم محمد توان تحمل سختيها و ادامه مسير مبارزه را نداشت.
مسئولينم بالفاصله با كانادا تماس گرفته و به پدرم گفتند محمد ميخواهد به كانادا برگردد و شما با كليه مدارك
مورد نيازش به اشرف آمده و او را با خود به كانادا ببريد.
به فاصله كوتاهي ،مصطفي محمدي براي حل و فصل كارهاي قانوني خروج محمد به عراق آمد و حدود سه ماه
مهمان ما در اشرف بود .در اين سه ماه سازمان به گرمي و با مايهگهاري تمام از او پهيرايي كرد و او را در بسياري
از گردهماييها ،مراسم و جشنها شركت ميداد.
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سال 6515در جمع رزمندگان اشرف

موزه شهيدان مقاومت در اشرف
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بهكارگيري نيروهاي آمريكايي
عليه مجاهدين و تشكيالت آن«فروپاشي نرم»
در همينجا خوب است يادآور شوم كه بعد از بمبارانهاي مهيب قرارگاههاي مجاهدين ازجمله قرارگاه اشرف
توسط نيروهاي آمريكايي و ائتالف كه منجر به شهادت بيش از 31مجاهد خلق شد؛ ارتجاع و استعمار در راستاي
سياست مماشات و خدمات رساني به رژيم آخوندي ،فعاالنه براي نابودي تنها آلترناتيو رژيم و سازمان
محوري ِمقاومت آن وارد عمل شدند.
لها عالوه بر دولت عراق كه به خاطر نفوذ و دخالتهاي روزافزون رژيم ،خواستههاي رژيم را اجرا ميكرد،
 64كشور ديگر عليه مجاهدين و ارتش آزاديبخش به طرق مختلف اقدام نمودند كه در اينجا قصد پرداختن به آن
را ندارم.
در سالهاي بعد از جنگ و اشغال عراق(در فاصله  6514تا  )6513اطالعات و سپاه آخوندها به ويهه نيروي
تروريستي قدس با نفوذ در تأسيسات موسوم به تيف كه به گفته خود نيروهاي آمريكايي براي«فروپاشي»
و«انحالل نرم» مجاهدين و ارتش آزاديبخش ملي داير كرده بودند ،تيف را به چراگاه خود تبديل نموده و در آن
به كسب اطالعات و جاسوسي و استخدام مزدور ميپرداختند.
پس از تعطيلي تيف نيز ،هتلهاي مختلفي را در بغداد به همين منظور به كار گرفتند.
افشاگريهاي زير بخشي از اين توطئه را نشان ميدهد.
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نامه سرهنگ مكگالسكي فرمانده حفاظت اشرف31 -اسفند3131

… آمريكا معتقد بود كه با داشتن كمپ پناهندگي در مجاورت كمپ اشرف اين ديگران را تشويق ميكند كه سازمان را ترك
كنند ،و در يك پروسه «از هم پاشي دلپهير ( نرم _ م )» سرانجام به بستن كمپ اشرف منتهي ميشود .اين آرزو به تحقق
نپيوست…
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بخشي از سخنان افشاگرانه سرهنگ لئو مكگالسكي -از فرماندهان
حفاظت اشرف -پاريس 5 -فروردين3133
211تن ديگر از ساکنان کمپ اشرف داوطلبانه تصميم گرفتند که ميخواهند سازمان را ترک کنند .فشار بر روي آنها و همة
ساکنان بسيار شديد بود و من ميتوانستم آن را هر روز احساس کنم؛ و مثل هر سازمان ديگري ،برخي افراد شايد بخواهند صفوف
آن را ترک کنند و اين افراد از طرف رهبري و ساکنان اجازه ترک محل داشتند … با اين قصد که اين يک الگو خواهد بود براي
نقل مکان اين افراد به نقاط ديگر جهان و خيال ميکرديم اين امر به باقي ساکنان نشان ميداد که شما ديگر الزم نيست

اينجا بمانيد ،شما هر موقع خواستيد ميتوانيد برويد .ما باور داشتيم که اين سياست فروپاشي مطلوب به

بستن کمپ اشرف منتهي خواهد شد…

سرهنگ مكگالسكي در جلسه سالگرد حماسه 61فروردين -11پاريس 3فروردين6516

در همين رابطه برخي از افسران تيف روزانه در نقاط مختلف اشرف بهدنبال جهب خائن يا بريده بوده و رزمندگان
مجاهد را براي رفتن به تيف تشويق و ترغيب ميكردند.
همچنانكه قبالً اشاره شد ،طولي نكشيد كه به دليل نفوذ رژيم در عراق ،تيف به چراگاه وزارت اطالعات و خائنين
و بريده مزدوران مبدل گرديد.
مصطفي محمدي در سال 6515براي بردن محمد آمده بود و در اشرف به سر ميبرد .در همان ايام ،من متوجه
تغييراتي در او شدم.
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رابطه مصطفي محمدي با نيروهاي آمريكايي
جهت جدا كردن من از مبارزه
مصطفي محمدي نزد آمريكاييها كه در آن زمان مسئوليت حفاظت اشرف را به عهده داشته و«تيف» را ايجاد
كرده بودند رفته و از آنها خواسته بود تا براي جدا كردن من از سازمان و خروج از اشرف ،مرا تحتفشار قرار
دهند.
از آن به بعد هر روز يك سرهنگ آمريكايي به نام جورجس با خانم مترجمي به نام پريا كه از مسئوالن تيف بودند
به هتل اشرف كه محل استقرار ما بود آمده و با همكاري مصطفي محمدي تالش ميكردند تا مرا از مسير مبارزه
بازدارند و به سمت زندگي و ترك اشرف سوق دهند .آنها كلي حرفهاي ضدونقيض عليه مجاهدين زده
و«فوايد» بازگشت به زندگي عادي و … را نتيجهگيري ميكردند يا از خائنين در تيف دفاع ميكردند و در يك
كالم تالش داشتند مرا از راه و آرماني كه خودم بهعنوان يك زن آگاه و بالغ ،آزادانه انتخاب كرده بودم بازدارند و
پشيمان كنند.
آنها همچنين با تكرار و تشريح شرايط وخيم عراق ميخواستند به خيال خود مرا بترسانند يا به طرق مختلف
مرا تهديد و تطميع ميكردند تا اشرف را ترك كنم.
به همين علت تصميم گرفتم كمتر به هتل نزد آنها بروم تا كمتر با آنها تالقي داشته باشم.
ولي هر بار به يك بهانهاي مرا به محل استقرار مصطفي و محمد در هتل اشرف فرا ميخواندند و من هم ناگزير
ميرفتم چراكه اگر نميرفتم از آن دستاويزي براي لجنپراكني و دروغپردازي عليه سازمان درست ميكردند و
ميگفتند كه« :اين سازمان است كه نمي گهارد سميه به هتل نزد پدر و برادرش برود».
بدين ترتيب ،هر روز مصطفي و پريا و جورجس روي سرم مي ريختند و قصدشان اين بود كه مرا به هر نحو شده
وادار كنند كه از مبارزه و مجاهدين ،بريده و به تيف بروم و منتظر حلوفصل! كارهايم بشوم.
در يكي از آن روزها(در سال )6515قبل از رفتن مصطفي محمدي به كانادا كه من در اثر فشارهاي مشترك وي
و افسران آمريكايي ادارهكنندة تيف ،خيلي بهم ريخته و تحت فشار بودم به من گفتند بايد نامهاي براي سفارت
كانادا بنويسي و در نامه بگويي كارت را جور كنند.
همان موقع خانمي از كنسول كانادا به اشرف آمده بود و با محمد و مصطفي محمدي مالقات كرد.
هدفشان از اين نامهنگاري توسط من اين بود كه بنويسم در سازمان تحت فشار هستم همچنين از خائنين
نقلقول ميكردند كه مجاهدين آنها را شكنجه كردهاند .آنها ميخواستند به دروغ از سازمانم يعني«سازمان
پرافتخار مجاهدين خلق ايران» كه عضوي از آن بودم بد بگويم و به دروغ مدعي شوم كه در سازمان زير شكنجه
قرار دارم تا بتوانند از اين نامه سوء استفادههاي خود را به نفع رژيم و وزارت اطالعات بكنند.
اما من زير بار نرفتم و به آنها گفتم« :من نامهاي براي كسي نمينويسم و كارهايي كه شما ميگوييد را انجام نميدهم .در ضمن
كسي نيستم كه بخواهم پايم را از خاك پاك اشرف بيرون بگهارم».
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آنها به من گفتند:

«پس فقط بنويس كه كارت را براي آينده جور كنند و اگر اين را ننويسي كار محمد را هم جور نميكنند و فكر ميكنند محمد
هم مثل تو قصد رفتن ندارد و حلوفصل كار او طوالني ميشود و مجبور مي شويد كه اين روزها را تحمل كنيد».

نبود و درست

در آن زمان هنوز ماهيت كثيف اين قبيل توطئههاي رژيم و سوء استفاده از خانواده برايم مشخ
نمي فهميدم چرا اينقدر روي من فشار ميآوردند.
آرزو ميكردم ،آن دوران سريع تمام شود و از شر آنها راحت بشوم و براي اينكه از دست آنها و فشارهايشان
راحت شوم نامهاي براي سفارت كانادا نوشتم.
ولي فشارها و شكنجههاي رواني نه تنها كمتر نشد بلكه هر بار بيشتر ميشد.
آنجا بود كه تازه فهميدم چه كار اشتباهي كردم و نبايد براي خالصي از اين فشارهاي كثيف دست به چنين
كاري ميزدم.
اين كارشان همواره مرا به ياد اعترافگيريها اجباري در زندانهاي رژيم آخوندي ميانداخت براي همين بسيار از
مصطفي محمدي و ساير كساني كه اين چنين نقش بازي ميكردند دافعه داشتم.
هر دفعه كه مصطفي محمدي و تيم آمريكاييها به هتل ميآمدند تا مرا به سمت خواستههاي خود بكشانند و به
خودشان نزديك كنند برايم هديه ميآوردند .آنها تالش ميكردند با مهرباني با من برخورد كنند ولي من به
حرفها و كارهاي آنها اهميت نميدادم و از اين نقش بازي كردنهاي آنها كه در راستاي جدا كردنم از آرمان
وعقيدهام بودند منزجر بودم.
لها تمام تالشم اين بود ،محمد كه آن موقع بريده بود سريعتر كارش تمام شده و از خاك پاك اشرف برود چراكه
اشرف رزمگاه مجاهدين بود.
تا اينكه باالخره در پاييز 6515مصطفي محمدي به كانادا بازگشت و كار محمد بعد از سه ماه حل شد.
يك روز قبل از بردن محمد ،دوباره آمريكاييها آم دند تا تالششان را براي منحرف كردن من از مسيرم به كار
ببرند غافل از اينكه آنها نميتوانستند و من به آنها اجازه نميدادم كه حق انتخاب مرا زير عالمت سؤال ببرند.
چون بهخوبي ميدانستم عمالٴ آنها نيز با اين اقداماتشان خواست وليفقيه ارتجاع و وزارت اطالعات بدنامش را
انجام ميدهند.
در آنجا با مادرم تماس گرفتند در حالي كه معلوم بود از قبل باهم برنامهريزي كردهاند ،به من گفتند مادرت با تو
كار داشت و از ما خواست اين تماس را با تو فراهم كنيم.
متعاقبد در تماس با مادرم ،اصرارهاي او براي اينكه من از صفوف پاك مجاهدين جدا شوم ،مرا در فكر فرو برد كه
چه خبر شده؟ چرا همة اينها دست به يكي كردهاند تا مرا از اين مسير منحرف كنند؟
در همان تماس به مادرم گفتم …« :تو خودت مرا فرستادي .حاال ميخواهي برگردم؟ نابالغ و ناآگاه نيستم كه بتواني در
مورد انتخاب زندگيام تصميم بگيري و خودم انتخاب ميكنم .اگر همين االن در كانادا بودم پيش شما نبودم و سراغ زندگيام

رفته بودم پس اصرار نكن …» .بعد از يك ربع صحبت و … خداحافظي كردم.
بعد از قطع تماس ديدم مجددًا نوبت آقاي سرهنگ جورجس و خانم پريا شد و آنها شروع به نصيحتهاي
مشمئز كننده كردند ازجمله اين كه …« :آخرين فرصت است اگر االن نيايي ديگر نميتواني و… »
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من هم به آنها گفتم « :چهكار با من داريد؟ كار محمد را زودتر جور كنيد براي من بس است».
آنها كه ديدند من رفتني نيستم ناگزير دست از سرم برداشتند.

در آخرين روز براي خداحافظي نزد محمد رفتم و روز بعد محمد به كانادا بازگشت.
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تالشهاي هدف دار و اِِعمال فشارهاي روزافزون
در مي(4113بهار )6512مجددًا به من خبر رسيد كه مصطفي محمدي به اشرف آمده است.
ولي وي پيش ما نيامده بلكه نزد آمريكاييها رفته و گفته بود ميخواهد مرا با خودش به كانادا ببرد.
تعجب كردم .باورم نميشد و گفتم چرا اين كار را كرده ،فكر ميكردم اشتباه شنيدهام.

مصطفي محمدي در ورودي اشرف
او خواهان مالقات با من در پايگاه آمريكاييها شد.
براي تعيين تكليف موضوع براي مالقات رفتم .آمريكاييها وي را به محل مالقات آوردند.
دائم به اين فكر ميكردم موضوع از چه قرار است؟ چرا او سراغ آمريكاييها رفته است؟
در ابتداي مالقات پس از سالم و احوالپرسي معمول ،به او گفتم :چرا اين كار را كردي؟ مگر كم به تو رسيدگي
كرديم كه اين كار را ميكني و پيش آمريكاييها ميروي؟
مصطفي محمدي بدون اينكه به سؤالم جواب بدهد ،با لحني عصباني و تحكم آميز گفت« :اين آخرين بار است كه
سراغت آمدهام! مادرت گفته حتمد تو را ببرم و منتظرت است و بايد همراهم به كانادا بيايي».
او به همين منظور ،كليه مدارك مورد نياز براي خروجم از اشرف و همچنين مدارك سيتي زني كانادا را هم به
همراه آورده بود.
بدون اينكه هيچ سؤالي بكند و كمترين ارزش و اعتباري براي تصميم و انتخابم بهعنوان يك انسان بالغ و آگاه
براي مسير زندگي و مبارزهام قائل باشد ،خود را صاحب اختيار من ميدانست و از اين موضع برخورد ميكرد و
ميخواست مرا ناگزير به پهيرش آن كند.
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قابل توجه اينكه او بدون هيچ توضيح و توجيهي از صحنهها و صحبتهاي خودش و من فيلمبرداري و صدابرداري
ميكرد .طوري كه رفتار او در اين رابطه ،اصالً شباهتي به رويكرد و عواطف و احساسات يك پدر در ديدار با
فرزندش نداشت ،بلكه نشان ميداد كه دارد كار و مأموريتي را اجرا ميكند و پيش ميبرد.
مستمر از من فيلمبرداري ميكرد و ميگفت براي مادرت پيام بفرست و خودت به او بگو كه من هر كار از دستم
برآمد برايت كردم ولي خودت نميآيي .البته بازهم براي تحت فشار قرار دادن بيشتر من ،ادامه ميداد و تكرار
ميكرد كه اگر برنگردي مادرت ميميرد.
ميخواهم بگويم ،رفتار و برخوردش با من كيفد تغيير كرده بود .حالتهايش عوض شده و اصالً بر خودش مسلط
نبود .ناگهان عصباني شده و بعد آرام ميشد.
وقتي در برابر اصرارهايش براي ترك اشرف ،پاسخ منفيام را تكرار ميكردم ،بهطور هيستريك واكنش نشان
ميداد و خشمگينانه عربده ميكشيد و به من و سازمان بدوبيراه ميگفت .در حقيقت مأموريتش را اجرا كرده و
سناريوي ديكته شدهاش را پياده ميكرد.
در واكنش به صحنهسازيها و اصرارهايش به او گفتم اين بحث را جمع كن .اين كارها را كنار بگهار .مطمئن باش
كه مسير زندگيام را آگاهانه انتخاب كردهام و در اين رابطه نه با تو و نه با هيچكس ديگري حرفي ندارم.
ولي او دست بردار نبود و مرا بيشتر تحت فشار قرار ميداد.
درنتيجه ،تصميم گرفتم اعتراضم به ادامه اين شكنجهرواني كه بعضد با اطالع و همراهي برخي نيروهاي آمريك ايي
توسط مصطفي محمدي جريان داشت و متناوبد تكرار ميشد را با فرماندهان مسئول حفاظت اشرف مطرح كنم.
مالقاتهايم با آنها كه به همين منظور ب هط ور خصوصي(مشخص د ب دون حض ور مجاه دين و اش رفيان) انج ام
ميگرفت را شروع كردم.
آنها ميتوانستند با هر سؤال و جواب و هر بحث و بررس ي ك ه الزم ب ود خودش ان از تص ميم واقع ي و انتخ اب
آزادانهام اطمينان حاصل كنند.
در همين ديدارها براي آنها كامالً توضيح دادم كه اين يك بازي كثيف اطالعات رژيم است كه توس ط خ انوادهام
عليه اشرف و مجاهدين ازجمله خود من پيش ميبرد و رفت وآمدها و ديدارهاي مصطفي محم دي و س اير اف راد
خانواده ،ديگر در كادر مناسبات و ديدارهاي خانوادگي نيست .بنابراين ديگر حاضر نيستم مجددًا ب ا آنه ا دي دار
داشته باشم.
در ديدار با مسئوالن آمريكايي ،ازجمله با سرهنگ اورمن ،فرمانده حفاظت اشرف ،من با اشاره به اين واقعي ت ك ه
شخ نابالغ يا تحت تكفل ديگران ،ازجمله خانواده نيستم كه برايش تصميم بگيرن د ،خاطرنش ان م يك ردم ك ه
مسير زندگيام كه مبارزه در صفوف مجاهدين براي آزادي مردم ايران است را خودم انتخاب ك ردهام و اس تمرار و
پايبندي بر اين تصميم هم انتخاب خودم است و خيلي خوب مي فهمم چهكار ميكنم.
به آنها گفتم تا زماني كه حق مردم و شهدايمان را از اين رژيم نگيرم ،يعني تا وقتي اين رژي م س رنگون و آزادي
مردم محقق نشده ،دست از راه و انتخابي كه كردهام برنميدارم زيرا نميتوانم زندگي راحت و عادي داشته باشم.
آمريكاييهاي طرف مالقات ،بعد از شنيدن صحبتهاي من و گرفتن پاسخ سؤاالتشان ،طي يك سلسله دي دارهاي
حضوري و خصوصي ،به مواضع و انتخابِ واقعي من و بطالن دروغ ها و دعاوي مصطفي محم دي و ك ارزار وزارت
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اطالعات عليه مجاهدين پي برده و هيچ شبهه و شائبهاي در يافتهه اي عين ي خ ود نداش تند از اي ن رو ،ب هرغم
همراهيها و همسوييهاي قبلي از جانب برخي آمريكاييها با مصطفي محمدي ،پس از اين سلسله ديدارها ،آنه ا
حرفهاي مرا تأييد كرده و به وي گفتند او نميتواند خواستهاش را به من تحميل ك رده و م را مجب ور ب ه ت رك
اشرف نمايد.
خودشان نيز به خاطر فضايي كه ايجاد شده بود از م ن ع هرخواهي كردن د و متوج ه فض اي مش كوك مص طفي
محمدي و قصد وي از بردن من شدند.
الزم است به اين نكته اشاره كنم كه بعد از جنگ دوم آمريكا و عراق ،آمريكاييها مسئول حفاظت اشرف بودند .ما
نيز بهعنوان افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون 2ژنو در سال )4113( 6512رسمد شناخته شده بوديم .لها هر
كجا كه پاي رژيم و وزارت اطالعات در ميان بود و امنيت ما در معرض خطر قرار داشت ،فرماندهي نيروهاي
آمريكايي مسئول بودند و بايستي به كيسهاي مشابه من پاسخ ميدادند.
در همين رابطه سرهنگ مكگالسكي از فرماندهان حفاظت اشرف در يكي از كنفرانسهاي مقاومت در پاريس ب ه
توطئهها و فشارهاي وزارت اطالعات و مزدورانش عليه مجاهدين در اشرف اشاره كرد .ازجمل ه مراجع ات مس تمر
مصطفي محمدي پشت درب اشرف كه براي جدا كردن من از مجاهدين ميآمد و بر بطالن دع اوي وي در م ورد
به زور نگهداشتن من شهادت داد.
گواهي سرهنگ لئو مكگالسكي از فرماندهان حفاظت اشرف تا سال  8112پاريس
 5فروردين3133

«… من با هر کسي که در اشرف صحبت ميكردم ميگفت در آنجا داوطلبانه مستقر است .من اعضاي خانوادههايي را ديدهام
که به در نزديک شده و ادعا ميكردند که بچه من در آنجا به زور نگهداشته ميشود.
يکي از آنها مصطفي بود .او هر روز پشت در بود.
هر وقت من با دختر او صحبت ميكردم و ميپرسيدم که آيا مطمئني ميخواهي اينجا بماني او جواب ميداد بله! …

سرهنگ مكگالسكي در جلسه سالگرد حماسه 61فروردين -6511پاريس 3فروردين6516
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مصطفي محمدي كه خود به خدمت وزارت اطالعات در آمده بود ،از سال 6512به بع د در دي دارهاي مك ررش از
اشرف ،مضافد بر تمركز روي جدا كردن من از سازمان و ترك اشرف ،مأموريت ديگري را همزمان و ب ه م وازات آن
شروع كرد و تا آخر ادامه داد و آن فيلمبرداري از همة صحنهها و اقدامات و برخوردها و بهخصو گفتگوهايش با
من بود.
وي پس از اينكه خودش ملعبة دست وزارت اطالعات شد ،تدريجد بقيه خانواده را هم بهدنبال خودش كش اند و در
خدمت به بدنامترين ارگان سركوب و جنايت رژيم همكار خود كرد.
او حتي در مالقات با نيروهاي آمريكايي عالوه بر صحنهسازي و گريه ه اي مص نوعي و داد و بي داد ب ر س ر م ن،
تالش ميكرد مرا تحتتأثير قرار داده و منفعل كند و آمريكاييها را به حمايت از خود و م أموريتش(بردن م ن از
اشرف) برانگيزد.
او درعين حال ،در راستاي مأموريت ديگرش(چنان كه در فيلمِ پخش شده وزارت ،برمال شد) بهصورت مخفيان ه از
افسران آمريكايي عكس و ف يلم م يگرف ت و آنه ا را در اختي ار وزارت ب راي اس تفاده در ب هاص طالح«مس تند
تلويزيوني» خود قرار ميداد .اين فيلمها اخيرًا از شبكه هاي تلويزيوني رژيم(كانالهاي  - 4-6پرس تي وي و … )
پخش گرديد و صحنههاي مورد بحث در آن گنجانده شده بود.

صحنه اي از فيلمبرداري مخفي مصطفي محمدي در جريان مالقاتش با نيروهاي آمريكايي
براي«مستند» تلويزيوني وزارت اطالعات
بعد از اين ماجرا تا مدتي دلم براي او ميسوخت كه در دام كثيف وزارت اطالعات افتاده بود.
فكر ميكردم ديگر اين موضوع تمام شدهاست .و وقتي ببيند رفتني نيستم دست از سرم بر ميدارد و من ميتوانم
نفس راحتي بكشم.
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استمرار توطئه و شكنجهرواني
63ارديبهشت 6513بار ديگر مصطفي محمدي و مادرم به اردن آمده تا مجددًا فشارهايشان را ب راي ج دا ك ردن
من از سازمان و بردنم به كانادا از سربگيرند.
آنها از اردن درخواست تماس با من را كرده بودند .گرچه خودم به هيچوجه مايل به چنين تماسي نبودم ولي ب ه
توصيه سازمان پهيرفتم.
در تماسي كه در 61ارديبهشت 6513با آنها در اردن گرفتم برخوردشان خيلي بدتر از قب ل ش ده و ح رفه ايي
ميزدند كه تا آنموقع نشنيده بودم .آنها ضمن تكرار تبليغات و لجنپراكنيهاي وزارت اطالعات عليه مجاه دين
و رهبري و مناسبات دروني سازمان ،تهديد ميكردند اگر با آنها نروم دست به اقدامات عملي خواهند زد!
ازجمله مادرم ضمن رديف كردن اراجيف شناخته شده رژيم ،براي تحت فشار گهاشتن من ،تهديد ميكرد« :اگر ب ا
ما نيايي ،پشت درب اشرف مي آيم و خودم را آتش ميزنم».

يا ميگفت« :بلند شو بيا ،آنجا وقتت را تلف نكن ،جوانيات را هدر نده ،داري خودت را از بين ميبري ،مگر نميداني
اينها[مجاهدين] يك سري ها[از اعضاي خود سازمان] را كشتند…».

از او انتظار چنين حرفهايي را نداشتم و فكر نميكردم مصطفي محمدي تا اين حد او را بهدنبال خودش و به
پادويي براي وزارت كشانده باشد.
براين اساس پيشاپيش وضعيت و حرفهاي خود مصطفي محمدي در اين تماس قابل حدس است و نياز به
توضيح و بازگويي اراجيف او نيست.
درنتيجه ديگر جاي شكي باقي نمانده بود و برايم مسجل بود كه اين حرفها و دلسوزيها ،هيچ ربطي به عواط ف
و روابط و دلسوزيهاي خانوادگي ندارد و به تنها جايي كه ربط دارد و از آنجا هدايت و كوك ميشود وزارت بدنام
آخوندي است وگرنه آنها خيلي خوب ميدانستند آمدن و ماندنم در اش رف انتخ اب خ ودم و براس اس اعتق اد و
عشق و ايمانم به آرمان مجاهدين و مبارزه براي آزادي بوده و هست و كسي نميتواند انتخاب و اعتقاداتم را از من
بگيرد يا چيز ديگري را بهجاي آن به من تحميل كند.
با توجه به اين واقعيتها ،سؤال اين بود كه اين همة اصرار براي بازگشت من به كانادا همراه ب ا تك رار تبليغ ات و
اتهامات رژيم آخوندي عليه مجاهدين ،براي پشت ك ردن ب ه س ازمان و مب ارزه و روي آوردن ب ه زن دگي ع ادي،
خواسته چه كسي بوده و هست؟
نهايتد يك بار ديگر قاطعانه حرفم را به آنها زده و گفتم :بيهوده وقتتان را تلف نكنيد و برويد .ديگر با شما كاري
ندارم و با شما هم جايي نمي آيم و خداحافظي كردم.
همچنين به چندتن از خواهران و برادران مسئول ازجمله برادر مجاهد حسين مدني از ش هيدان قهرم ان قتلع ام
30شهريور 3131در اشرف كه مكررًا از من ميخواستند همراه خانواده ،به كانادا بروم ،حرف اول و آخرم اي ن ب ود
كه انتخابم را كردهام و براي هميشه هم تصميم و انتخابم اين است كه مجاه د بم انم و مجاه د بمي رم .بن ابراين
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هرگز حاضر نيستم تسليم اين بازي كثيف اطالعات آخوندي شَوم و به مجاهدين پش ت ك رده و س نگر مب ارزه را
ترك كنم.

مجاهد شهيد حسين مدني از مسئوالن روابط خارجي شهر اشرف
و يكي از  51شهيد كهكشان زهره در 30شهريور3131

البته بايد اذعان كنم كه از تأكيدات مكرر مسئولين سازمان كه ميگفتند«بار ديگر فكر ك نم و تص ميم بگي رم» و
بهخصو از اين توصيه كه همراه خانواده به كانادا بروم ،خيلي ناراحت ميشدم و به من برميخورد .مس تمر اي ن
سؤال در ذهنم ميآمد چرا چنين پيشنهاد و توصيهاي ميكنند؟ من يك مجاه د خل ق هس تم و ت ا اي ن لحظ ه،
بهرغم همة فشارها و ابتالهايي كه از سر گهراندهام ولي حتي لحظهاي به ذهنم خطور نكرده كه از اشرف بروم.
در جريان اين كشاكشها بود كه خيلي خوب دريافتم بهعنوان يك زن مجاهد خلق ،قبل از هر چي ز به اي آزادي
خود و انتخاب آزادانهام براي پيمودن مسير مبارزه و بهاي مجاهد بودن و مجاهد ماندنم را در مواجهه با هر چالش
و سد و مانعي و در برابر هر ترفند و توطئهاي از جانب دش من و ع واملش ازجمل ه دس تاويز ق رار دادن رواب ط و
عواطف خانوادگي ،بايد بهصورت تام و تمام ،بپردازم زيرا جنگيدن با رژيم دجال و ضد بش ري آخون دي و ب ودن و
ماندن در سنگر مجاهدين بهعنوان دشمن اصلي و بزرگترين تهديد براي موجوديت اين رژيم ،كه همة چي ز را ب ه
مثابة سالح و اهرمي براي پيشبرد توطئههايش عليه مجاهدين و براي ضربه زدن و منهدم كردن اين مقاوم ت ب ه
كار ميگيرد؛ امر ساده و مسير هموار يا يك حركت خود به خودي و انتخاب مفت و مجاني نيست؛ بلكه از ابتدا ت ا
انتها و در هر قدم ،بايد قيمت اين انتخاب و بهاي چنگ در چنگ شدن با چالشهاي مختلف در برابر اين انتخ اب
را پرداخت.
چنين بود كه بهجاي ناراحتي و بيحوصلگي به خاطر مواجهه با اين توطئه و ش كنجهروان ي مس تمر ك ه رژي م از
طريق خانوادهام برايم تدارك ديده بود و بهجاي گَزيده شدن و درخود فرورفتن از توصيهه اي مس ئولين س ازمان
كه«همراه خانواده به كانادا بروم» ،با خودم عهد كردم به دشمن و توطئههايش با هر پوشش و دستاويزي كه عليه
من علَم كند« ،بيا بيا» گفته و آن را به فرصتي براي گسترش و ارتقاء جنگ و پايداريام و زمين هاي ب راي ض ربه
زدن به رژيم ،با درهم شكستن و افشاي اين قبيل توطئهها و ترفندها و خراب كردن آنها بر سر خ ودش ،تب ديل
كنم.
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نيازي به توضيح نيست كه سوء استفاده رژيم و وزارت اطالعات از اه رم«خ انواده» و عواط ف و رواب ط خ انوادگي
فقط مخت من نبود.
رژيم با تحت فشار قراردادن و با انواع تهديدها و تطميعها ،براي بهكارگيري خانوادههاي ساير مجاهدين نيز جهت
پيشبرد اهدافش عليه سازمان بيشترين تالش را ميكرد و متناوبد كاروانهايي را تح ت نظ ر عوام ل وزارت راه ي
اشرف ميكرد .هر چند اكثريت خانوادهها به خواستة رژيم پاسخ رد ميدادند و عواقب و فش ارهاي ناش ي از آن را
ميپهيرفتند .بسياري از آنها هم كه با كاروانهاي وزارتي مجبور به آمدن به اشرف ميشدند ،به محض دي دار ب ا
بستگانشان در اشرف ،ضمن افشاي طرح و برنامههاي وزارت ،بيشترين سمپاتي و حمايت را به سازمان و بس تگان
مجاهدشان ابراز نموده و بهشدت تحتتأثير ارزشهاي انساني و مبارزاتي سازمان قرار ميگرفتند و عمالً تبديل ب ه
پيكها و مبلغان اشرف و اشرفيان در داخل ايران ميشدند.
درست به همين دليل بود كه رژيم به فاصله كوتاهي ،قدم گهاشتن به اشرف را براي كساني كه خودش ب ه زور ي ا
هر تهديد و تطميعي به اشرف مي فرستاد ،مرز سرخ كرد .نهايتد به م دت ب يش از 1س ال ،بس اط ش كنجهروان ي
17ساعته با 110بلندگو و با عربدهكشي و تهديد به قتل و كشتار اشرفيان و ننگينت رين لج نپراكن يه ا توس ط
بهاصطالح خانوادههاي مجاهدين را در اطراف اشرف داير كرد .خالصه اينكه تعداد كمي حاضر ميشدند خود را به
رژيم بفروشند و در خدمت برنامههايش عليه مجاهدين قرار گيرند.
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كارزار شيطانسازي عليه مجاهدين
«سميه محمدي را در اشرف به زور نگهداشتهاند»!
با شكست تالشها و تشبثات وزارت اطالعات از طريق خانواده و بهخصو مصطفي محمدي كه مأموري ت اص لي
او در مسافرتها ي مكررش از كانادا به عراق و آمدن به اشرف ،جداكردن من از س ازمان و ب ردنم ب ه كان ادا ب ود،
سايتهاي وزارت اطالعات و رسانههاي مختلف رژيم ،كٌر هماهنگي به دستور وزارت بدنام را شروع كردند ،ت ا اي ن
شكست را سرپوش گهاشته و آن را دستاويز ديگري براي دروغپردازي و لجنپراكني عليه مناسبات دروني سازمان
و معكوس جلوه دادن انتخاب آزادانه من و هر مجاهد اشرفي ديگ ر ب راي آم دن و مان دن و جنگي دن در ص فوف
مجاهدين عليه رژيم ،تحتعنوان ربودن و به زور نگهداشتن من و ساير اعضا به ويهه جوانان ،قرار دهند:
روزنامه قدس رژيم61 -شهريور58

«اخبار رسيده از برخي از خانوادههاي اعضاي سازمان منافقين كه در اردوگاه اشرف در نزديكي بغداد نگهداري ميشوند ،حاكي از
آن است كه وضعيت سالمت جسمي و رواني و نيز امنيّت جاني آنها بشدت در خطر است .مص طفي محم دي ،مق يم تورونت وي
كانادا كه از هواداران پيشين گروهك نفاق بوده است ،در نامه سرگشاده اي از فعاالن و سازمانهاي م دافع حق وق بش ر اس تمداد
كرده است ،براي آزادي دختر جوان خود و دهها نوجوان ديگر ،به ياري او و خانوادههايش ان بش تابند .وي ادع ا ك رده اس ت ك ه
دخترش توسط سازمان منافقين ربوده و به عراق برده شده است.
گفتني است با وجود مخالفت دولت عراق با حضور باقي مانده اعضاي سازمان تروريستي منافقين در عراق ،آمريكاييها اصرار دارند
براي اعمال فشار عليه جمهوري اسالمي نيروهاي منافقين را تحت حمايت خويش نگه دارند».
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روزنامه جمهوري اسالمي02-شهريور58

«… والدين جوانان ايراني كه در سالهاي اخير از اروپا و كانادا به
عراق برده شده و در اردوگاههاي سازمان منافقين نگهداري
ميشوند نگران سرنوشت فرزندان خود هستند .پدر دو تن از اين
جوانان با انتشار نامهاي نوشته است اين سازمان كليه مدارك
هويتي جوانان فريب خورده را از آنها ميگيرد تا آنها نتوانند از
اردوگاه اشرف در عراق خارج شوند .وي كه خود سابقه عضويت در
سازمان منافقين دارد در اين نامه نوشته با مشكالت زيادي توانستهام پسر 44سالهام را از عراق برگردانم ولي تاكنون هرچه تالش
كردهام نتوانستهام دخترم را كه از 61سالگي توسط اين سازمان ربوده شده برگردانم».

در مورد سلسله اقدامات و توطئههاي وزارت اطالعات از طريق خانواده و بهخصو مصطفي محمدي در رابطه ب ا
من و عليه سازمان ،در تاريخ 38ارديبهشت8( 3185مي )1009من نامهاي خطاب به فرماندهي مس ئول نيروه اي
آمريكايي در اشرف نوشتم و با توضيح روشنگرانه در بارة اين اقدامات ،بطالن دعاوي و دروغپ ردازيه اي رژي م را
كه در نشريات حكومتي و سايتهاي وزارت اطالعات ترويج ميشد ،افشا و برمال كردم.
اين نامه همراه با چند نامه روشنگرانه ديگر من درهمين رابطه ،خطاب به هيئت نماين دگي مل ل متح د ،مقام ات
آمريكا ،كانادا و همچنين قسمتها يي از يادداشت رسمي نيروهاي حفاظت قرارگاه اشرف شامل گ واهي نيروه اي
آمريكايي در مورد اشرف ،در نشريه مجاهد 884مورخ 30دي 3189نيز منتشر شده است.

نامه به فرمانده مسئول نيروهاي آمريكايي در اشرف
 2مي 32( 8112ارديبهشت)3125
من سميه محمدي ساكن اشرف هستم .روز پنجم مي 1009مطًلع شدم كه خانوادهام براي ششمين بار دارند به اشرف مي آيند و
در حال حاضر در اردن منتظر گرفتن ويزا مي باشند .در تمام ديدارهاي خ انوادگي ام از م ارس 1001ت ا آخ رين تماس م در روز
گهشته( 9مي  )1005آنها با اصرار و اجبار از من ميخواهند كه اشرف را ترك كنم .بهطور خا روز گهشته در تماس تلفني مرا
شديدًا زير فشار برده و تهديد ميكردند كه اگر با آنها نروم دست به اقدامات عملي ايهايي خواهند زد .بعد از شنيدن حرفه اي
ديروز ،ديگر هيچ ترديدي ندارم كه مسئله آنها نگراني خانوادگي از بابت وضعيت من نيس ت بلك ه متاٴس فانه آنه ا م ورد س وء
استفاده رژيم قرار گرفتهاند و درواقع وزارت اطالعات رژيم آخوندي خانوادهام را براي برگرداندن من ب هط ور اجب اري ب ه ن وعي
گروگان گرفته است.
در سه سال گهشته در شهر اشرف وزارت اطالعات آخوندها بارها اين بازي كثيف را توسط خانواده ساير مجاه دين اش رف انج ام
داده است .خانوادهها چه بهصورت كاروانهاي جمعي و چه بهصورت انفرادي به اشرف آمده و مجاهدين را زير فشار ميگهاش تند
كه با خانواده شان برگردند .همين كار را از طريق ارگانهاي بينالمللي يعني سازمان عفو بينالمل ل و كميت ه ص ليب س رخ ني ز
دنبال كردهاند كه سازماندة همة اين كارها وزارت اطالعات آخوندي بوده است.
جهت اطالع بهصورت تيتروار تعداد ديدارهايي كه با خانوادهام داشتهام را در زير مينويسم .در تمام اين ديدارها م ن گفت هام ك ه
نميخواهم اشرف را ترك كنم:
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 اسفند ( 3183مارس  :)1001در آخرين روزهاي قبل از شروع جنگ پدر ،مادر ،خواهر و برادرم از كانادا به ديدار ما آمدند و ازمن و برادرم محمد كه آن زمان در اشرف بود خواستند كه با توجه به اينكه جن گ دارد ش روع م يش ود ب ه هم راه آنه ا
برگرديم .آنها يك هفته مهمان ما بودند و من در اين يك هفته بارها انتخاب و خواست شخصيام را براي آنها توضيح دادم
كه ميخواهم در اشرف بمانم .آنها بعد از اينكه نظر من و محمد را فهميدند يك روز قبل از شروع جنگ با هزينه سازمان به
كانادا بازگشتند.
 بار دوم در تاريخ آبان  (3181نوامبر )1007پدرم به ديدار من و محمد آمد .در اين سفر او يك ماه نزد ما مهمان بود ك ه ب ازهم مسئولينم مرا مخيّركردند كه اگر ميخواهم با او برگردم ولي گفتم نميخواهم بروم.
 بار سوم در تاريخ آذر ( 3181دسامبر )1007در زماني كه پدرم در اشرف بود ،مادر و خواهرم نيز به اشرف آمدند و يك هفتهنزد ما بودند.
 بار چهارم اسفند ( 3181مارس )1005پدر و داييام به ديدار ما آمدند. در تاريخ تير ( 3187جوالي )1005محمد و مسئولين او با پدرم تماس گرفتند و به او گفتند محمد م يخواه د برگ ردد ب هكانادا و شما ميتوانيد بياييد او را ببريد.
 در مرداد  ( 3187آگوست )1005پدرم به اشرف آمد و سه ماه مهمان سازمان بود .او در اين فاصله كارهاي ق انوني محم د راپيگيري نمود و بعد به كانادا بازگشت ،چند ماه بعد محمد نيز به كانادا رفت ولي من همچنان خواستم كه در اشرف بمانم.
 در ارديبهشت ( 3187مي )1005پدرم به اشرف آمده و اين بار به نيروهاي آمريكايي مس تقر در اش رف مراجع ه نم وده و ازآنها خواسته بود كه من را تحويل بگيرد و با خودش به كانادا بازگرداند .در اين ديدار از او برخوردهايي ديدم كه برايم بسيار
عجيب بود .او در ورودي قرارگاه اشرف شروع به آزار و اذيت نموده و ميخواست با اجبار مرا با خودش ببرد.
 در جريان اين ديدار من بهطور خصوصي با سرهنگ اورمن و سارجنت بيشاپ دو مالقات داشتم و به آنه ا گف تم ك ه ديگ رنميخواهم اجازه دهم پدرم مزاحم من و ساكنان اشرف شود و شك خود را نسبت ب ه رفت ار ه اي مش كوك وي ب ه اط الع
افسران فوق رساندم و همين نكات خودم را طي نامهاي كه به سرهنگ اورمن دادم مكتوب كردم.
 حاال بعد از همة اين ديدارها در تماسي كه ديروز  34ارديبهشت 4( 3185مي )1009با آنها در اردن داشتم ،مجددًا مرا زي رفشار گهاشتند كه بايد با آنها برگردم .حرفهاي آنها در اين تماس ديگر حرفهاي خانوادگي نبود بلك ه ح رفه اي وزارت
اطالعات عليه مجاهدين بود و براي من جاي هيچ ترديدي باقي نگهاشت كه آنها دارند بازي كثيف وزارت اطالعات در مورد
مجاهدين اشرف را اجرا ميكنند.
ميخواهم توجه شما را به اين موضوع جلب كنم كه من يك زن آگاه و 15ساله هستم و در كانادا تحص يل ك ردهام .ب ه موقعي ت
فعليام در اشرف نيز اشراف دارم و معناي حرفها و تصميماتم را ميدانم و ديگر نميخواهم بعد از شش بار ديدار اين موضوع كه
خواست وزارت اطالعات است را ادامه بدهم.
قابل توجه است كه خانوادهام اولين تشويق كننده من براي آمدن به اشرف بودهاند ،اما حاال بازيچه دست رژيم شدهاند .من آنه ا
را ميشناسم و ميدانم كه زير فشار رژيم هستند .آنها نيز در ديدارهاي متعدد كامالً مطًلع هستند كه باره ا مس ئولينم ب ه م ن
گفتهاند ميتواني برگردي ولي من تصميم قطعي براي ماندن در اش رف را گرفت هام .همچن ين اي ن ص حبت را باره ا ب ا افس ران
نيروهاي آمريكايي در اشرف داشتهام .پروسه و اقداماتي كه خانوادهام دارند انجام ميدهند به من اين ايده قوي را ميدهد كه آنها
براي برگرداندن من به اطالعات آخوندي تعهد دادهاند وگرنه هيچ پدر و مادري فرزند خود را به اين شكل زير فشار نميبرد.
 همين امروز هم مسئولينم به من گفتند اگر ميخواهي با پدرت تماس بگير و بگو كه بيايند تو را ببرند .من مثل تمامي دفع اتگهشته گفتم كه نميخواهم برگردم.
 از سازمان خواهش كردم كه از من نخواهند كه مثل پارسال برخالف ميلم به ديدار خانوادهام بروم .ب رايم خيل ي پرفش ار اس تچون وزارت اطالعات ميخواهد با سوء استفاده از پدر و مادرم مرا تحت فشار بگهارد.
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نشريه مجاهد888

قسمتهايي از يك يادداشت رسمي نيروهاي حفاظت از قرارگاه اشرف:

نيروي زميني ارتش اياالت متحده

يادداشت براي پرونده

قرارگاه اشرف ،عراق

موضوع :توافقات تفاهم شده بين نيروي آمريكايي و سازمان مجاهدين خلق ايران

 هر ترددي به خارج از اشرف همواره تحت اسكورت نيروهاي آمريكايي صورت گرفته است سازمان مجاهدين خلق ايران در تسهيل درخواستهاي سازمانهاي بينالمللي براي تماسه ا خ انوادگي و دي دارهاي جي اتيفنقش بسيار همكاري كننده داشته است .نيروي آمريكايي درخواست هرگونه تماس و ديداري با افراد را به سازمان مجاهدين خلق
ايران ارائه ميكند و يا با آنها رأسد مالقات ميكند .در مواردي ك ه اعض اي س ازمان مجاه دين خل ق اي ران نيّ ت حقيق ي اي ن
درخواستها را زير سوال ميبرند(مانند نگراني در مورد انتشار اطالعات غلط /يا نگراني امنيّتي و اطالعاتي) ي ا اينك ه رژي م اي ران
درخواستهاي مربوط به ديدار يا تماس با افراد مشخصي را واسطهگري ميكند ،اعضاي سازمان مجاهدين خلق اي ران م يتوانن د
نظرات و نگرانيهاي خود را بهصورت مكتوب ارائه كنند تا براي سازمان بينالمللي مربوطه ارسال شود.
-در اشرف هيچ زندان يا ماندن از روي اجبار وجود ندارد و همة آزاد بودهاند سازمان را ترك كنند.

سازمان مجاهدين خلق ايران در جامعه پيرامون خود ،براي ايجاد يك عراق امن و دمكراتيك ،مشوق روشهاي مس المتجويان هبوده و به قوانين عراق احترام گهاشته است .عراقياني كه با نيروهاي ما صحبت كردهاند ،نظر مثبت و سمپاتيكي نسبت به ساكنان
اشرف ابراز ميكنند.

چند نمونه بر بطالن و بياعتباري
دعاوي فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران عليه مجاهدين
دروغپردازيهاي فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران عليه مجاهدين

آخوندها بار ديگربراي تحت الشعاع قرار دادن جنايتهاي استبداد مههبي ،با سواستفاده از مناسبات خانوادگي بهعنوان اهرم فشار
بر مقاومت ،به دروغپردازي در باره سازمان مجاهدين خلق ايران و قرارگاه اشرف از زبان عوامل خود پرداختند.
ايادي رژيم در راديو فردا در يك خبر ساختگي كه در ت اريخ 35ش هريورماه امس ال ب ه نق ل از«برخ ي از خ انوادهه اي اعض اي
مجاهدين» با همان فرهنگ گانگستري و مافيايي شناخته شده اطالعات آخوندها ،ادعا كردند س ازمان مجاه دين نوجوان اني را از
كانادا به زور به عراق برده تا تجديد قوا كند و« گفته ميشود مدارك شناسايي و قانوني آنان را گرفتهاند تا اجازه خروج و سفر ب ه
خارج از عراق نداشته باشند…»
ايادي رژيم در راديو فردا كه معلوم نيست در ربع قرن گهشته در چه زماني در سكوت بودهاند تحتعنوان«خيانت به اعتماد مردم
توسط رهبري مجاهدين و پايان سكوت ما» ادعا كردند :مجاهدين در سال 3334دهها نوجوان را از آمريكا و اروپاي شمالي ربوده و
به قرارگاه اشرف بردهاند و همة تالشهاي چندسال گهشته فردي بنام مصطفي محمدي ب راي بازگردان دن دخت رش ب ا شكس ت
مواجه شده و سازمان مجاهدين هم نگهاشته است كه فرد مزبور به آنجا برود .بدتر اينكه ،سازمان مجاهدين چند روز پيش دخت ر
اين فرد بنام سميه محمدي را به اجبار به تلويزيون آورده است تا از مجاهدين حمايت كند.
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خانم فرشته يگانه دبير ارشد پيشين شوراي ملي مقاومت ايران ،از مسئوالن سازمان مجاهدين خلق ايران طي تماسي با تلويزيون
ملي ايران سيماي آزادي در تاريخ39شهريور ،درباره دعاوي ايادي رژيم در راديو فردا گفت:
ادعاهاي مربوط به نگهداري خواهرمجاهدمان سميه محم دي در اش رف ب رخالف تماي ل خ ودش ،نمون ه اي از جن گ روان ي و
فشارهاي فاشيسم مههبي حاكم بر ايران بر روي سازمان مجاهدين خلق است .از روزهاي قب ل از ش روع جن گ در اس فند3183
تاكنون ،پدر وي 4بار به اشرف آمده و براي بردن سميه و پسر كوچكترش محمد با آنها صحبت كرده و ازجمل ه در س ال3181
سه ماه را در اشرف بسر برده و سرانجام محمد را با كمك نيروهاي آمريكايي به كانادا برده اس ت؛ ام ا س ميه در حض ور افس ران
آمريكايي كه بهطور خصوصي با او ديدار كردند ،انتخاب كرد كه در اشرف بماند و اين امر در مراجعات و اصرارهاي بع دي پ درش
باز هم تكرار شد.
خانم يگانه افزود :دريكي از همين ديدارها در ارديبهشت 3187افسران آمريكايي ناگزير از پدر سميه خواستند به خاطر اخالل در
شهر اشرف و استفاده از روش هاي غيرعادي براي تحميل خواسته خود به دخترش ،اشرف را ترك كند .زيرا برخوردهاي او ديگر
در چارچوب عالئق خانوادگي قابل توضيح نبود و ماهيت و سمت وسوي رژيمي مراجعات و فشارهايش را برمال ميكرد .متعاقبد
اسم او در كنار تعدادي از مأموران وزارت اطالعات كه در ايران بسر ميبرند ،ظاهر شد كه برچسبها و اتهامات رژيم عليه
مجاهدين را بهطرز بسيار زنندهاي تكرار مينمود.
خانم فرشته يگانه خاطرنشان كرد :در ارديبهشت امسال نيز ،اداره مهاجرت كانادا از طريق افسران آمريكايي درخواست مصاحبه
تلفني با سميه محمدي را به عمل آورد .اين مصاحبه بهطور خصوصي با نظارت مقامات آمريكايي انجام شد و سميه تصميم خود
را براي ماندن در اشرف يك بار ديگر به مسئوالن اداره مهاجرت كانادا اطالع داد .مقامات اداره مهاجرت از طريق افسران آمريكايي
از داوطلبانه بودن تصميم سميه و آزاد بودن وي براي ابراز تمايلش در اين تماس اطمينان حاصل كردند.
چند نمونه از اقدامات ايادي رژيم در راديو فردا عليه مجاهدين

يادآوري ميكنيم كه اين نخستين بار نيست ايادي رژيم در راديو فردا به دروغپ ردازي و لج نپراكن ي علي ه مجاه دين مب ادرت
ميكنند .ازجمله:
 در چهارم آبان ماه سال گهشته راديو فردا در مصاحبه با مزدور كريم حقي و به نقل از او ،به دولتمردان آمريكايي هشدار داد كههمان اشتباهي كه قبالً كردند را نكنند و مبادا با نيروهاي مجاهدين همكاري كنند .اين گروه همچنان بايد در ليس ت تروريس تي
بماند و بايد با آنها برخورد شود.
 همچنين در روز 46اسفند6512ايادي رژيم در راديو فردا در مصاحبه با يك نفوذي اعزامي وزارت اطالعات بنام محسن عباسلوكه به تازگي از سوي وزارت اطالعات به فرانسه اعزام شده بود ،ادعا كرد :اگر روزنهاي باز شود ،همة افراد مقيم اردوگاه مجاهدين،
عراق را ترک مي کنند و حداکثر صد نفر باقي خواهند ماند!
شايان ذكر است كه مزدور عباسلو به درخواست اطالعات آخوندها«عضو سابق مجاهدين» معرفي گرديد.
حال آنكه وي مزدوري بود كه وزارت اطالعات وي را در سال6516براي نفوذ به صفوف مجاهدين به عراق اعزام كرده بود؛ اما پس
از كمتر از  3ماه كه مأموريتش برمال شد از محل پهيرش مجاهدين اخراج و متعاقبد به خروجي تحت كنت رل نيروه اي آمريك ايي
رفت.
 همين راديو ،در 46فروردين امسال به نقل از يك مأمور شناخته شدهاطالعات بنام كريم حقي عين د ب ا الگ وبرداري از خمين يدجال ادعا كرد مجاهدين حدود يکصدتن از اعضاي خود را يا در زير شكنجه به قتل رسانده يا خودشان اعدام كردهاند.
همچنين در 41ارديبهشت ماه كه همزمان با ابالغ اجراي حكم اعدام مجاهد خلق ولي اهلل فيض مهدوي در زندان گوهردشت بود؛
ايادي رژيم در راديو فردا به سخيفترين و رذيالنهترين صورت مدعي كشتن مجاهد قهرمان علي زركش در جريان عمليات ف روغ
جاويدان در سال 13توسط خود مجاهدين گرديدند.
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اعمال فشار از طريق ارگانهاي كانادايي
وزارت اطالعات ،به استخدام و بهكارگيري مصطفي محمدي و خانواده و كارزار تبليغاتي متعاقب آن در رسانههاي
حكومتي جهت پيشبرد اين جنگ كثيف ،بسنده نكرد و به طرق گوناگون تالش كرد كه دولت و ارگانهاي رسمي
كانادا را كه من از آنجا به اشرف آمده بودم ،با انواع دروغپردازيها و تكرار اراجيف تبليغاتي رايج رژيم عليه
مجاهدين ،بهخصو با تمركز بر اين ادعاي كهب كه گويا من به زور در اشرف و در سازمان نگهداشته شدهام ،در
رابطه با اين جنگ كثيف با خود همراه سازد.
اما درپي تماسهاي تلفني و ديدارها و مصاحبههاي حضوري و خصوصي با نمايندگان دولت و ارگانهاي رسمي
كانادا آنها را نسبت به واقعيت ماجرا و شكنجهرواني وزارت اطالعات عليه خودم و كارزار شيطانسازي عليه
مجاهدين با بهكارگير ي خانواده ،آگاه نموده و ازجمله دعاوي بي اساس مبني بر به زور نگهداشته شدن من در
اشرف را افشا و بر انتخاب آزادانة خودم براي ادامة مبارزه عليه رژيم در صفوف مجاهدين و بودن و ماندن در
اشرف و در سازمان را تأكيد كردم .همچنين پاسخ منفي مكررم به فشارها و خواسته خانواده كه مأموريت
جداكردن من از سازمان و بردنم به كانادا را پيگيري ميكردند؛ خاطرنشان كردم.
ازجمله در ارديبهشت ( 3181مي )1007طي يك مصاحبهخصوصي با نمايندگان سفارت كانادا در امان كه به
اشرف آمده بودند ،اين حقايق را بازگو كرده و بهخصو تصميم براي ادامه اقامتم در اشرف را مورد تأكيد قرار
دادم.
چندمرتبه در مصاحبهها و مالقاتهاي خصوصي با نمايندگان دولت آمريكا و نيروهاي چندمليتي آنها را از
تصميم خودم مطلع ساختم.
همچنين در ارديبهشت 3185طي يك مكالمه و مصاحبة مفصل تلفن ي ب ا س فارت كان ادا ،پ س از توض يحات و
پاسخهاي من به سؤاالت نمايندگان اين كشور ،آنها در مورد تصميم و انتخاب من براي ماندن در اشرف و ب ودن
با سازمان و اينكه حاضر نيستم سنگر مبارزه در صفوف مجاهدين را ترك ك نم و ب راي زن دگي ع ادي ب ه كان ادا
بازگردم ،بهطور كامل اشراف پيداكرده و مطمئن شدند .آنها تأكيد كردند اگرچه نگران امنيت و س المتي م ن در
شرايط كنوني عراق هستند ،اما به انتخابم احترام ميگهارند؛ اما وزارت اطالعات همچنان به تشبثاتش براي درگير
كردن دولت كانادا بهسود خود در اين جنگ كثيف ،ادامه داد.
وزارت اطالعات در پاييز( 3185نوامبر )1009يك مزدور پيشاني سياه خود ب ه ن ام س عيد س لطانپور در كان ادا را
همراه با پادوي ديگري بنام نياز سليمی با پوش«مترجم و واسط» به حلقه اعضاي مزدور خانوادهاضافه كرد.
آنها در اين شكنجهرواني و كارزار كثيف ،با نامهنگاري به مقامات و ارگانهاي كانادا و تكرار تبليغات و دروغ
پراکنیهاي وزارت بدنام عليه مجاهدين ،بهاصطالح كمپيني در مورد من تشكيل دادند .مزدور سعيد سلطانپور در
سايتش نوشت« :کمپين براي حق آزادانه تعيين آينده سميه محمدي ها(لينك به وبالگ سميه)».
الزم به ذكر است«وبالگ سميه» نيز با سوء استفاده از اسم من در جري ان هم ين جن گ روان ي توس ط وزارت
اطالعات توليد شده و اراجيف آن مطلقد ربطي به من نداشت.
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کمپين براي حق آزادانه تعيين آينده سميه محمدي ها
در سايت وزارتي موسوم به«كانون بيان»
سايت كانون بيان(وزارت اطالعات -ثبت شده بهنام مزدور سعيد سلطانپور) 2آبان« -5881کمپين براي حق آزادانه
تعيين آينده سميه محمدي ها(لينك به وبالگ سميه)»

خانواده سميه محمدي که در نوجواني به عراق برده شدهاست و به گفته خانوادهاش و شواهد مستدل سازمان موسوم به مجاهدين
از بازگشت وي به کانادا خودداري کرده بود تا امتياز مهاجرت و شهروندي وي در کانادا باطل شود به کمک جوانان انسان دوست
کمپيني را برنامهريزي کرده اندبه آنها کمک کنيدwww.somayeh.org

وبالگ سميه محمدي
نامه مزدور نياز سليمي به ارگانهاي محلي كانادا در پي افشاي ارتباطات آنها با وزارت اطالعات.
در بخشي از اين نامه نوشته است:
«… در چند ماه گهشته ما از طرف شهروندان كانادايي آقاي مصطفي محمدي و خانوادهاش در حال كاري بوديم كه بتوانيم

آزادي دختر جوانشان را از كمپ نظامي در عراق كه زير كنترل سازمان سياسي ايراني كه به نام مجاهدين خلق شهرت دارند را
تسهيل كنيم …»

To the care of Royal Canadian Mounted Police
9251 Yonge St. #219
ON،Richmond Hill
L4C 9T3 Canada
www.cdhriran.blogspot.com
Centre for Thought، Dialogue and Human Rights in Iran – Toronto
CTDHR
Oct 2006
To the care of Royal Canadian Mounted Police
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Re: Serious concern for the safety of our client and our directors
،Dear Sir/Madam
I am writing to you in order to express my deep concerns regarding the safety of our client Mr.
Mohammad Mohammadi as well as two directors of our organization including myself.
As Human Right advocacy group it is our foremost duty to question and challenge any
system/individual that violates the fundamentals of the charter that we all believe in.
، Mr. Mustafa Mohammadi،In the past few month we were working on behalf of a Canadian Citizen
and his family to facilitate the freedom of his young daughter from a military camp in Iraq that is under
the control of this Iranian political organization known as »Mojahedin e Khalgh« or MEK.
Since the story of this family was picked up by national media and based on the interest expressed by
in various capacity from ،National Post we collaborated with the NP reporter Mr. Stewart Bell
translator to mediator and the result was a five (5) part series that was published from September 23rd
to September 28th on the front page of that paper with the mention to our Centre and repeated quotas
this report was not written in the favor of this organization. ،from us. Needless to say
the local members have informed ، as known by your office،Since this organization is active in Canada
their other pockets in North America and Europe hence an extensive campaign started against us. The
regular attacks on their various media from TV/Radio programs to the papers and Websites accuses us
and asks their members to ، a very old and overplayed rhetoric،as being the agents of Iranian Regime
»deal« with us.
was kept in that camp against ، he is the brother of the girl in camp Ashraf،Since the young Mohammad
his will for 4 years in the past he was the key witness in preparation of that article.
In the recent days and after the continuation of the threats he is very scared about his own safety which
makes us uncomfortable too.
as per their leader and stated in many of their ، Since the clear instruction of this organization
his concern for ، defector، is to eliminate any individual who turns against the organization،publications
his safety is understandable. At the same time I and another director of our Centre Mr. Saeed
have been included in many of those threats and ، a well known journalist in our community،Soltanpour
accusations.
Knowing the volume of the issues you are dealing with
we are not requesting any particular protection at this time but merely to inform you about the
situation.
Sincerely Yours
Niaz Salimi
North American Divisions،Director
Date: 2006-10-30
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ديدار با هيئت يونامي
در تير( 3189ژوئيه  )1004طي مالقاتي با هيئت يونامي كه به اشرف آمده بود ،بار ديگر بر تصميم و انتخاب خود
براي ادامه مبارزه تأكيد نموده و خاطرنشان كردم همة چيز بين من و خانواده تعيين تكليف شده و ترديدي وجود
ندارد كه كليه اقداماتي كه با بهكارگيري مصطفي محمدي و … با سوء استفاده از روابط و عواط ف خ انوادگي و
ادعاي دلسوزي براي من چند سالي است ادامه دارد؛ جز اعمال شكنجهرواني مستمر در م ورد م ن و ي ك ك ارزار
كثيف شيطانسازي عليه مجاهدين توسط وزارت اطالعات آخوندي چيز ديگري نيست.

وارد كردن ارگانهاي بينالمللي و
دادگاه كانادايي به كيس من براي ترك اشرف
ديدار و مصاحبه مجدد نمايندگان دولت كانادا
در ادامه سلسله اقدامات مصطفي محمدي جهت خوش خدمتي به وزارت بدنام و با هدف تح ت فش ار ق رار دادن
من براي جدا شدن از سازمان وي از دولت كانادا درخواست كرده بود كه هم م دارك م را تمدي د كن د و ه م ب ا
استناد به اينكه خودش سيتي زن كانادا است ،اين كشور مرا بهعنوان سيتي زن بپهيرد .با اين ادعاي كهب كه من
به زور در اشرف نگهداشته شدهام و گويا خودم خواستار بازگشت به كانادا هستم!
متعاقبد نمايندگان دولت كانادا شامل خانم سونيا هويكاس دبير دوم و نايب كنسول سفارت كانادا در اردن و ع راق
و يكي ديگر از مقامات ارشد اين سفارتخانه ،براي بررسي وضعيت و مالقات و مص احبه مج دد ب ا م ن ب ه اش رف
آمدند.
اين ديدار و مصاحبه در حضور فرمانده و برخي ديگر از افسران آمريكايي مسئول حفاظت ،انجام شد كه در جريان
آن ،بارديگر من انتخاب خود مبني بر ادامه مبارزه و عدم جدايي از سازمان را مورد تأكي د ق رار داده و ب ا افش اي
كليه اقدامات و فشارهاي وزارت اطالعات ،خاطرنشان كردم كه ترفند جديد آنه ا مبن ي ب ر درخواس ت از دول ت
كانادا براي پهيرش من بهعنوان سيتي زن اين كشور به وسيله مصطفي محمدي همراه با اين ادعاي بي اساس كه
گويا من مايل به ترك اشرف هستم ولي به زور نگهداشته شدهام ،هيچ ربطي به م ن ن دارد و م را از مس يري ك ه
انتخاب كردهام نميتواند باز دارد.
بدين ترتيب براي چندمين بار نمايندگان دولت كانادا با حضور فرماندهان آمريكايي در ديدار و مص احبهخصوص ي
با من(ب دون ش ركت و حض ور ه يچ مجاه د ديگ ر) از خواس ته واقع يام مبن ي ب راي ادام ه مب ارزه ب ه اش رف
رسيدند(بهرغم سيل دروغپردازي و با توجه به دادههاي صحيح و گزارشهاي واقعي).
آنها همچنين نسبت به جنگ كثيف و كارزار شيطانسازي اطالعات آخوندي علي ه س ازمان و س وء اس تفاده از
«عواطف خانوادگي» مطلع شدند.
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ترفند جديد اطالعات آخوندي با حكم دادگاه در هم شكست
با اشراف نسبت به چنين دادهها و گزارشهاي واقعي بود كه دادگاه اداره مهاجرت كانادا دعاوي مصطفي محم دي
مبني براينكه من به زور در اشرف نگهداشته شده و بر اين اساس او از كانادا ميخواهد كه مرا بهعن وان س يتي زن
خود بپهيرد ،رد كرد.
دادگاه اداره مهاجرت كانادا در تاريخ 18شهريور33( 3185سپتامبر )1009براي رسيدگي به درخواس ت اس تيناف
توسط مصطفي محمدي در مورد حكم اول اين دادگاه ،تشكيل شد و در پايان با صدور حكم خود ،بار ديگر داعي ه
وزارت اطالعات را مبني بر اينكه من برخالف ميلم در اشرف نگهداشته شدهام ،مردود شمرد و صراحتد تأييد ك رد
كه من به ميل خودم نزد مجاهدين در عراق هستم .بر اين اساس ،دادگاه درخواست استيناف مصطفي محمدي را
رد كرد.
نهايتد دادگاه ،اينگونه حكم كرد:
با توجه به همة مداركي كه ارائه گرديد دادگاه قانع نيست كه سميه محمدي برخالف تمايل خودش در اشرف

نگهداشته شدهاست.
و استيناف رد شد.

«جيمز واترز»

 51سپتامبر 4002

كليشه نسخه اصلي حكم دادگاه اداره مهاجرت كانادا مبني بر رد استيناف

با حكم دادگاه اداره مهاجرت كانادا ،توطئه بهكارگيري ارگانها ي كانادايي براي تغيير تصميم من ،جهت ترك
اشرف و مبارزهام ،بارديگر به شكست انجاميد.
بعد از صدور حكم اين دادگاه وكيل من آقاي وارن كريس ،در يك«اطالعيه مطبوعاتي» ضمن تصريح بر خواسته
قلبي من براي ماندن در اشرف ،در مورد توطئه وزارت اطالعات نوشت:

«… يك تيم زبده از مأمورين وزارت اطالعات رژيم ايران در ارتباط با نيروي تروريستي قدس در هتل المنصور بغداد زير نظر

سفارت ايران مستقر شدهاند تا طرح دستيابي به سميه محمدي را پيش ببرند»
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اطالعيه مطبوعاتي
يك مهاجر سابق 41ساله به كانادا كه زندگي خوب همراه با خانوادهاش را در تورنتو ترك كرد تا عليه رژيم بنيادگراي ايران
بجنگد ،در مركز طوفان رشد يابنده ديپلماتيك بين عراق و ايران قرار دارد و اكنون كانادا را هم شامل ميشود.
در سال ، 6113خانم سميه محمدي كه سكونت دائم در كانادا داشت ،كانادا را با حمايت والدينش براي رفتن به عراق و پيوستن
به سازمان مجاهدين خلق ايران( )PMOIترك كرد.
خانم محمدي معتقد است اكنون مأمورين رژيم ايران و وزارت اطالعات مخوف اين رژيم از كانادا تا عراق با ايجاد يك كمپين
دروغپراكني و با بهكارگيري والدين كانادايياش و در پي دستيابي به وي هستند تا او را وادار به سكوت كنند يا همان رفتاري را
كه با زهرا كاظميكردند با او انجام بدهند .زهرا كاظمي خبرنگاري كانادايي ايرانيتبار مخالف رژيم ايران بود كه هنگام
عكسبرداري از اعتراضات مردم در بيرون از زندان مخوف اوين در تهران دستگير شد .وي در ژوئيه 4115زيرشكنجه در همين
زندان بهقتل رسيد.
والدين خانم محمدي كه مشكوك به اين هستند كه توسط رژيم بنيادگراي ايران حمايت ميشوند براي سالها تالش كردند تا
ثابت كنند كه او شستشوي مغزي شده و برخالف خواسته خودش توسط  PMOIنگهداري و ربوده شدهاست .حتي بدون اجازه
وي والدينش يك تقاضانامه در محكمه كانادايي اداره مهاجرت و پناهندگي طرح كردند تا تالش نمايند كه بازگشت او را به كانادا
تضمين كنند .استماع قضايي در 1مه 4111در تورنتو برگزار شد .استراتهي والدين شكست خورد .خانم محمدي تلفني از عراق به
قيد سوگند و در حضور فقط يك فرماندهامريكايي گواهي داد كه او در عراق خوب است ،در بين همكارانش در  PMOIراحت
است و بههيچوجه قصدي براي بازگشت به كانادا ندارد .محكمه اداره مهاجرت كانادا در تاريخ 61سپتامبر 4111رأي داد كه خانم
محمدي داوطلبانه و با رضايت والدينش به صفوف  PMOIپيوسته است .اين محكمه همچنين حكم كرد؛ روشن بود كه خانم
محمدي يك عضو متعهد طوالني مدت  PMOIاست و ميخواهد با همكارانش در  PMOIدر اشرف در عراق بماند تا اينكه به
كانادا برگردد كه فقط آرزوي والدين او بوده و هست .پروسه قضايي كانادا شواهد را بررسي نمود و نتيجه گيري كرد كه خانم
محمدي نه شستشوي مغزي شده است و نه اينكه برخالف خواست خودش نگهداشته شده است.
بهرغم اين حكم والدين خانم محمدي مجددًا اخيرًا به بغداد رفته اند .آنها مشكوك به اين هستند توسط رژيم ايران كه هر كاري
ميكند تا  PMOIرا خراب كند حمايت بيشتري ميشوند ،يك كمپين علني براي محكوم كردن  PMOIو دخترخودشان را
پيش ميبرند.
خانم محمدي 1مرتبه والدين خود را طي 3سال گهشته مالقات كرده و تا در تمامي آنها والدين خود را مطمئن سازد كه او
خوب است و عجله اي براي ترك عراق و وظايف خودش نسبت به  PMOIندارد .آخرين اين مالقاتها در تاريخ 1دسامبر4113
بود كه طي آن خانم محمدي گفت« :من هيچ قصدي براي ترك اشرف ندارم .تصميم من براي براي ماندن در اشرف بر مبناي
تعهداتم به اصولي است كه دمكراسي كه به حقوق بشر احترام بگهارد در ايران بنا شود .از اينجا در عراق است كه من ميتوانم
براي چنين عدالتي بجنگم».
دو مقام ارشد از سفارت كانادا در امان ،اردن ،در 42ژانويه 4111به عراق مسافرت كردند تا با خانم محمدي در اشرف ديدار
كنند .هدف از اين مسافرت اين بود كه با خانم محمدي بهطور مستقل مصاحبه كنند تا يك بار ديگر تعيين كنند كه آيا اعتباري
براي اتهامات والدين او وجود دارد .مقامات كانادايي به خانم محمدي پيشنهاد كردند تا بازگشت او را به كانادا تسهيل كنند اما او
رد كرد .بهدنبال اين مالقات ،مقامات ارشد به بغداد رفتند تا نزد والدين خانم محمدي اراده آزادانه و قويي كه وي براي ماندن در
عراق در اشرف و در بين صفوف  PMOIابراز نمود را تأييد كنند .اين باور وجود دارد كه مقامات كانادايي همچنين به والدين
خانم محمدي توصيه كردند كه آنها بايد كمپين غلط خود را ترك نموده و عراق را ترك كنند.
امروز ،آقاي كريك بيل ،كنسول سفارت كانادا در امان ،اردن ،ديدار مقامات كانادايي با خانم محمدي را تأييد كرد و همچنين
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گزارش خودشان را تأييد كرد و اين كه وي در سالمتي و خوشحالي ميخواهد در عراق بماند.
عليرغم ابراز آزادانه خواستهاش ،خانم محمدي تبديل به باني تنش رشد يابنده بين ايران و عراق و دخالت ايران در امور داخلي
عراق شدهاست PMOI .در مركز اين تنش هستند .گزارشات منظمي از اين موضوع در مطبوعات عراق است .اخبار مطبوعات
عراقي نشان ميدهد يك تيم زبده از مأمورين وزارت اطالعات رژيم ايران در ارتباط با نيروي تروريستي قدس در هتل المنصور
بغداد زير نظر سفارت ايران مستقر شدهاند تا طرح دستيابي به سيمه محمدي را پيش ببرند.
وكيل كانادايي وارن كريس خانم محمدي را نمايندگي ميكند و درفوريه 4112براي بررسي كيس وي و همكارانش در PMOI
به اشرف مسافرت كرد تا شرايط وي را تعيين كند .آقاي كريس همراه با يك گروه از وكالي مؤثّر در 63كشور مختلف جنگ
كردند تا بر اساس قانون بينالمللي براي تك تك اعضاي  PMOIشناسايي بعنوان«اشخا حفاطت شده تحت كنوانسيون2ژنو»
كسب نمودند.
براي اطالعات بيشتر با زيرتماس بگيريد:
وارن كريس

سرپرست بخش مهاجرت

پرلي-رابرتسون ،هيل & مكدوگال

 432-6322خيابان آلبرت اتاوا ،اونتاريو،

تلفن -)164( 045 -2000:فكس)164( 045 -5778 :
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كليشه نسخه اصلي اطالعيه مطبوعاتي وارن كريس

احكام دادگاه هيئت مهاجرت و پناهندگي كانادا ،به مثابه شكست و رسوايي مض اعفي ب راي رژي م و م زدورانش و
قضاوت و رأي قاطع يك محكمة معتبر در مورد بطالن تمامي تبليغات و دع اوي و اتهام ات چندس اله گش تاپوي
آخوندي در جريان اين جنگ كثيف عليه مجاهدين بود كه تحتپوش دلسوزي بهط ور مس تمر و فش رده جري ان
داشت.
اما آخوندهاي حاكم كه حتي لحظهاي فارغ از وحشت و نگراني در قبال دشمن اصلي و تهدي د اص لي موجودي ت
خود يعني مجاهدين ،نيستند و نميتوانند باشند ،حتي پس از اين شكس ت و رس وايي خواركنن ده ني ز همچن ان
ديوانهوار به پيگيري اين پروژه ادامه دادند ،ازجمل ه ب ا پرداخ ت هزين ه و بس يج امكان ات و فع ال ك ردن مج دد
مزدوراني نظير سعيد سلطانپور و نياز سليمي و اقدامات نوظهوري از قبيل استخدام بهاصطالح وكيل براي م ن در
كانادا بدون اينكه خودم كمترين اطالعي داشته باشم و…
واضح است كه تمامي اين تشبثات به منظور هرچه بيشتر تحت فش ار ق راردادن م ن ب ود ،ب راي اينك ه ب ه زع م
آخوندهاي مفلوك و وزارت بدنام و ابلهشان ،سرانجام كوتاه بيايم و با جدا شدن از سازمان و ترك اشرف به كان ادا
بروم و به موازات آن به كارزار شيطانسازي خود عليه مجاهدين با اين دستاويز ادامه دهند؛ ام ا هم ة اي ن نقش ه
هاي آخوندي ،در مواجهه با ايستادگي و سلسله افشاگريها و نيز هشدارهايي كه به مراجع و ارگ انه ايي ك ه ب ه
اين تشبثات ميدان ميدادند ،نقش بر آب شد و به اين ترتيب بهرهاي جز شكست و رسوايي بيش تر نص يب آنه ا
نشد.
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جاسوسي و جمعآوري اطالعات از اشرف
مأموريت افزوده به شكنجهرواني
9دسامبر35(1004آذر )3189مصطفي محمدي مجددًا به اشرف آمد و تالش داشت از طريق آمريكاييها و
مشخصد فرمانده و افسران جياتيف در اشرف با من مالقات كند .اين هفتمين بار بود كه او به عراق ميآمد.
از اين رو من براي روشنگري بيشتر و جلب توجه مقامات آمريكايي به ترفندهاي وزارت اطالعات و ممانعت از
سوء استفاده از آنها براي اعمال فشار در مورد من ،ابتدا نامهاي خطاب به ژنرال داگالس استون معاون
فرماندهي نيروهاي چندمليتي در عراق كه مسئوليت اشرف را نيز بر عهده داشت نوشتم و در آن با اشاره به
سوابق امر ،از او خواستم كه به افسران جياتيف در اشرف توصيه كند كه موقعيت مرا درك كنند و به اين توطئه
وزارت اطالعات با سوء استفاده از من خاتمه دهند.
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نامه سميه محمدي به ژنرال استون 8دسامبر58(4008آذر)5882

سپس در تاريخ4دسامبر39(1004آذر)3189با سرهنگ هارمون ،فرمانده جياتيف كه خواستار صحبت با من در
مورد ديدار با خانواده شده بود ،مالقات كردم و ضمن توضيح ماوقع تأكيد كردم« :قصد هيچ ديداري با
آنها[خانواده] را ندارم چراكه آنها عليه مجاهدين با رژيم مالها در ارتباط بوده و همكاري ميكنند و به من و
سازمانم فشار ميآورند».
من به سرهنگ هارمون همچنين گفتم كه در همين رابطه براي ژنرال استون نيز يك نامه اعتراضي در

4دسامبر39(1004آذر )3189نوشته و تأكيد كردم كه بايد به اين توطئه وزارت اطالعات پايان داده شود.
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پاسخ مكتوب فرمانده جياتيف به نكات من
در 8دسامبر34(1004آذر )3189سرهنگ مارك هارمون پاسخ نكاتي كه در مالقات با او مطرح كرده بودم را كتبد
داد.
در اين نامه سرهنگ هارمون ،به سه نكته اشاره كرده بود:
يكم .او متوجه شده بود كه من قصد ديدار با خانوادهام را ندارم و فقط به خاطر توصية مسئولينم اين مالقات را
پهيرفتم.
دوم .سه نامه من خطاب به خانواده و وزارت امور انساني كانادا و به ژنرال استون را كه در اين رابطه نوشته بودم
دريافت كرده بود.
سوم .وي تأكيد كرده بود كه حضورش در مالقات براي وساطت نيست بلكه براي حفاظت از من در مقابل
برخوردهاي احتمالي آنها ميباشد.
لها بر اساس سه نكته فوق پهيرفتم به مالقات با خانواده بروم .پاسخ سرهنگ هارمون در زير آمده است:
اداره ارتش

نيروهاي چند مليتي -عراق
كمپ اشرف -عراق
APO AE 09391
8دسامبر1004

سميه عزيز
هدف از اين نامه به ثبت رساندن سه شرطي است كه تو عنوان كردي بايد بهصورت مكتوب قبل از يك مالقات با والدينت تأمين
شود:

الف :شرط اول :تو عنوان كردي كه هيچ قصدي براي ديدار با والدينت نداشتي .به دليل رهنمود مسئولينت موافقت كردي كه با

والدينت مالقات كني تا تالشي باشد براي كم كردن فشار غيرضروري روي  PMOIو نيروهاي ائتالف ،مالقات ساعت– 3500
8دسامبر برگزار خواهد شد .مالقات در محل  PMOIدر فاب گريزلي كه همچنين براي مالقاتهاي معمول بين اعضا  PMOIو
نيروهاي ائتالف مورد استفاده قرار ميگيرد برگزار ميشود.

ب :شرط دو :تو سه نامه نوشتهاي يكي براي والدينت ،يكي به وزارت امور انساني كانادا و يكي به ژنرال استون فرمانده يگان،317
آن نامهها در دست فرمانده جياتيف است.

ج .شرط سوم :كه من«سرهنگ دوم هارمون» در مالقات حاضر باشم حضور من براي اين است كه اطمينان حاصل شود كه تو

در معرض هيچ گونه صحبت غيرضروري كه برايت تهديد كننده يا توهين آميز باشد قرار نگيري .من براي وساطت حضور ندارم بي
طرفي من قابل مهاكره نيست .اين نامه در برگيرنده تمامي شروطي است كه تو خاطرنشان كردي بايد قبل از انجام مالقات انجام
شود.
مارك هارمون
سرهنگ دوم ارتش اياالت متحده
فرمانده جياتيف
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اتمام حجت و هشدار مجدد به خانواده
عالوه بر نامه به ژنرال استون و توضيحات روشنگرانه حضوري براي فرمانده جياتيف ،در مالقاتي كه به درخواست
او انجام دادم ،تصميم گرفتم بهعنوان يك اتمام حجت ديگر نامهاي هم به خانواده بنويسم و در آن با تأكيد
هزارباره بر راه و آرماني كه انتخاب كردهام ،به آنها هشدار بدهم و بخواهم كه با دست برداشتن از اقداماتشان،
بيش از اين خود را به ننگ رژيم آلوده نكنند .متن كامل اين نامه در زير آمده است:
با سالم
ديروز خبر رسيدن شما را به من دادند و من هم دليل اينكه نميخواهم با شما روبرو شوم را توضيح دادم .من از كاره اي اي ن دو
سال شما با اطالع هستم و اهانتهايي كه به من در سايتها كرديد را ميدانم .توهين هايي كه مثل مغزشويي كه ب رايم زج رآور
است و خيلي حرفهاي ديگر كه زدهايد ولي نخواستم به شما جواب مثل خودتان بدهم .خيلي متاٴسفم كه مسائل اينطوري ش د
من همان سميه سابق هستم و همان نظراتي كه داشتم .خيلي برايم عجيب است كه فكر نجات من! افت ادهاي د در ح الي ك ه م ا
بارها و بارها با هم صحبت كرده بوديم ،خيلي دلم ميخواست مث ل گهش ته ك ه م يآمدي د اش رف و ب ا ه م روزه اي خ وبي را
ميگهرانديم اينطور ي بود ولي متاٴسفانه شما خودتان را با دشمني كه هادي و حوريه را شهيد كرده و 641هزارمجاه د ديگ ر را
شهيد كرده آلوده كرديد .اين حرف من را توجه كنيد كه من هيچ كاري با شما ندارم .صدبار ديگر هم بياييد و هر كاري بكنيد من
را نخواهيد ديد .مگر اينكه از آلودگي كه در آن افتادهايد پاكيزه ش ويد و هزارب ار خودت ان را شستش و دهي د و اث ري از رژي م و
جنايتكاران ايران در شما باقي نماند و راه آلودهاي را كه با وزارت اطالعات رژيم طي كردهايد با دادن اطالعيه در همان سايتها و
روزنامههايي كه در مورد من دروغ و تهمت زدهايد افشا كنيد .م ن از كاره اي ش ما ب ينهاي ت عص باني هس تم و از ح رفه اي
غيرواقعي تان شرم ميكنم و تأسف مي خورم كه چرا اينطور شدهايد؟
روزي من به داشتن پدر و مادري مثل شما افتخار ميكردم و هميشه ميگفتم خانوادهام در پيدا كردن مسير درست به من كمك
كردهاند .االن هم ميدانم كه به وضعيت حقوقي و شرايط سياسي اشراف داريد و نيازي نيست كه وزارت اطالعات ش ما را بازيچ ه
نجات من! بكند .خودتان ديديد كه وقتي محمد ميخواست برگردد سريع به شما اطالع داديم و شما كار محمد را جور كرديد و او
سراغ زندگيش رفت .براي همين براي شما و همة روشن است كه اگر من هم چنين تصميمي داشتم كسي نميتوانس ت تص ميم
مرا تغيير دهد .االن هم شما با اين كارها و شلوغ كاري ها نميتوانيد تصميم من را تغيير بدهيد .من دختربچهاي نيستم ك ه االن
احساس كنيد ميتوانيد روي سرم ههموني داشته باشيد من تصميم قاطع خودم را گرفتهام .از االن تا چند سال ديگ ر ه م ط ول
بكشد از دشمن مردم ايران كوتاه نخواهم آمد و از مبارزه با اين رژيم دست نخواهم كشيد .به خون شهدا پشت نخواهم ك رد اي ن
حرف را جدي بگيريد و ديگر براي اين كارها سراغ من نياييد .فكر نكنيد با اين سايتها ميتوانيدكاري كنيد .اينها فقط ب ه ض رر
خودتان تمام خواهد شد .چون همة مجاهدين را ميشناسند و براي اشرفيها آرزوي موفقيت و پيروزي دارند .شايد ميداني د ك ه
اين رژيم رفتني است و عمر ديگري ندارد .بيخود داريد با آنها همكاري ميكنيد به شما پيشنهاد ميكنم از اين منجالب خودتان
را بيرون بكشيد .به خاطر آزادي مردم و نه فقط به خاطر من ،خانواده ما دو عزيز شهيد دارد«هادي و حوريه» آرزو ميكنم با پاك
كردن خودتان از رژيم در فرداي ايران سرافكنده نباشيد .اشرف جاي قهرمانان پاكيزه و از جان گهشته است و حق اي ن ب ود ك ه
شما پشتيبان من در اين راه بوديد .من با بقيه خانوادهام(مادرجون و دايي حسن) در تماس هستم و خوشحالم ك ه آنه ا در اي ن
وادي كثيف نيستند .مطمئن باشيد يك روز از اين كارها كه كرديد پشيمان مي شويد .چرا يك لحظه به اين فكر نم يكني د ك ه
هادي و حوريه را چه كساني شهيد كردند؟
63

واقعد از كارهاي شما آدم شرم ميكند .به خاطر خودتان و به خاطر آينده خواهر و برادرهايم از شما ميخواهم كه اين كارهاي
كثيف را كنار بگهاريد و افشا كنيد اگر من را دوست داريد حرفم را گوش كنيد و به اشتباه خودتان پي ببريد .با اين كارها بهجايي
نميرسيد صدبار ديگر هم در اين وضعيت بياييد من را نخواهيد ديد .راه و مسيرم را انتخاب كردهام و به آن ايمان دارم .خداحافظ
سميه محمدي
جمعه 89/3/39
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نامه به وزارت امور انساني كانادا
در  4دسامبر 39(1004آذر )3131يك نامه روشنگرانه نيز ،خطاب به ماكسيم برنير وزير امور انساني كانادا،
نوشتم .در آن با اشاره به جنگ كثيف وزارت اطالعات با به خدمت گرفتن خانواده و اعزام چندين باره آنها به
اشرف به رغم اطالع از تصميم من ،مصاحبهها ي خصوصي خودم با نمايندگان دولت كانادا در حضور مقامات
آمريكايي را يادآوري كردم .در آن مكررًا انتخاب خودم براي ادامه مبارزه و ماندن در اشرف و بطالن اتهامات
وزارت اطالعات را كه ازجمله مدعي به زورنگهداشته شدن من و ديگر همرزمانم بود ،مورد تأكيد قرارداده بودم .در
آن نامه خواستارشدم كه مانع سوء استفاده اطالعات آخوندها از ارگانهاي كانادايي در راستاي اين جنگ كثيف
گردد:
4دسامبر1004
عاليجناب ماكسيم برنير
وزير امور خارجه
كانادا
وزير عزيز،
من سميه محمدي عضو سازمان مجاهدين خلق ايران( )PMOIساكن شهر اشرف در كشور عراق كه در 40كيلومتري شمال
بغداد قرار دارد ميباشم .شهر اشرف محل استقرار اعضاي پي ام او آي بهعنوان افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون 7ژنو ميباشد

كه توسط نيروهاي آمريكايي حفاظت ميشود.
من نزديك به 30سال است كه با ميل و اراده خودم براي رسيدن به هدفم كه آزادي و دموكراسي در ايران است كانادا را ترك
كرده و به  PMOIدر عراق پيوستم تا بتوانم به مردم تحت ظلم و سركوب ايران از نزديك كمك كنم .من اين نامه را به شما از
اين بابت مي نويسم كه رژيم ايران با سوء استفاده از والدينم كه در كانادا مقيم ميباشند و با تالش براي بهكارگيري ارگانهاي
دولتي كانادا من را تحت فشارهاي غيرانساني قرار دهند تا خالف ميل خودم عمل نمايم.
روز پنجشبه9دسامبر 1004مطلع شدم كه والدينم براي هفتمين بار طي 7سال گهشته براي ديدار با من به نيروهاي آمريكايي
مستقر در اشرف مراجعه كرده و خواهان ديدار با من شدهاند .من با افسران نيروهاي آمريكايي مستقر در شهر ديدار كرده و به
آنها اطالع دادم كه قصد هيچگونه ديداري را با والدينم را ندارم زيرا كه طي سالهاي گهشته توسط وزارت اطالعات ايران به
خدمت گرفته شده و ابزار فشار از جانب اين رژيم عليه من و سازمانم شدهاند .حرف آنها اين است كه من به زور در اشرف
نگهداشته شدهام و ماندنم به انتخاب خودم نيست .در صورتيكه والدين من از تصميم قاطع من در ماندن اشرف كامالً مطلع
هستند چراكه در هر ديداري مستقيمد به آنها تصميم ماندنم را اطالع دادهام.
هدف وزارت اطالعات ايران اين است كه ميخواهند در جنگ رواني خود به دروغ اينگونه القاء كنند كه افراد در اشرف و ازجمله
من به زور نگهداري ميشوند .اين موضوع نيز بهصورت مستمر در سايتهاي وابسته به رژيم ايران منعكس ميشود.
جهت اطالع جنابعالي من بارها در پاسخ به فشارهاي وزارت اطالعات ايران كه از كانال والدينم بر من اعمال شده به مقامات
مختلف قصد و نيّتم را از ماندن در اشرف اطالع دادهام ازجمله در ماه سه سال 1001طي يك مصاحبة خصوصي با نمايندگان
سفارت كانادا در امان كه به اشرف آمده بودند تصميم خودم را براي ادامة اقامت در اشرف اعالم كردم چندين مرتبه نيز در
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مصاحبهها و مالقاتهاي خصوصي با نمايندگان دولت آمريكا و نيروهاي چند مليتي آنها را از اين تصميمگيري خودم مطلع
نمودم.
آخرين مرتبه نيز در ماه مه سال1009باز بدرخواست اداره مهاجرت و پناهندگي كانادا در يك مصاحبه تلفني خصوصي كه يكي از
افسران آمريكايي حفاظت كننده شهر اشرف حضور داشت شركت كردم تا روي تصميمگيري قبلي خودم تأكيد كنم .نتيجه اين
مصاحبه تلفني كه منجر به رأي دادگاهي در كانادا به نفع من بود در مطبوعات كانادايي نيز منعكس شد اين دادگاه به تحريك
وزارت اطالعات رژيم ايران عليه من و  PMOIتشكيل شده بود.
آقاي وزير
من از شما درخواست دارم كه مانع از اين بشويد كه من بيش از اين تحت فشارهاي وزارت اطالعات ايران قرار بگيرم و مجبور
نباشم كه خالف ميل و خواسته خودم به انجام كاري مبادرت كنم .وزارت اطالعات ايران از طريق والدينم تالش ميكند كه
ارگانهاي دولتي كانادا را به خدمت گرفته تا بتوانند من را تحت فشار قرار دهند.
فكر ميكنم شما نيز نسبت به رژيم فاشيستي ايران آگاهيد .هيچ وقت هيچ انسان آزاديخواهي از ياد نميبرد كه چگونه
جنايتكاران حاكم بر ايران زهرا كاظمي خبرنگار مقيم كانادا را به وحشيانه ترين شكل به قتل رساندند؛ و مطلعايد كه اين رژيم به
هيچ پرنسيبي پاي بند نبوده و حتي خانواده را عليه اعضاي خود خانواده ،بكار ميگيرد تا بتواند نيّات شوم خود را پيش ببرد.
همانطور كه در صحنه ديپلماتيك نيز به هيچ عرف ديپلماتيك نيز خود را متعهد نميداند و بهطور مشخ وزارت خارجه كانادا
را به خاطر تالشهايش در زمينة محكوم كردن اين رژيم درزمينه نقض حقوق بشر در سازمان ملل ارج ميگهارند و آن را
هيچوقت فراموش نميكنند.
پياپيش از اقدامات شما تشكر ميكنم.
سميه محمدي
شهر اشرف -عراق
89/3/39
دسامبر31/4
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درخواست مسئولين سازمان مجاهدين
براي ديدار مجدد من با خانواده
چنانكه فوقد توضيح دادم ،طي دو روزي كه از هفتمين سفر خانواده به منظور تشديد و پيشبرد پروژه وزارت
اطالعات مطلع شده بودم ،جهت افشا و خنثي كردن تالشهاي رذيالنة رژيم و مزدورانش فعاالنه وارد شده و اقدام
به نامهنگاري و تماس و گفتگو با مراجع ذيربط ،نموده و بهرغم عدم تمايل خودم ،بنا بر درخواست مسئولينم براي
آخرين بار پهيرفتم خانواده را ببينم و در روز34آذر 3189اين مالقات ناخواسته را انجام دادم.
در طول مالقات ،اكراه داشتم با مصطفي محمدي صحبت كنم ،فقط به او متهكر شدم تا روزي كه همكاريش با
رژيم را قطع نكرده و از مجاهدين معهرتخواهي نكند ،پدر من نيست.
عواطف و احساسات جريحهدار شدهام توسط مصطفي محمدي را هم با اين جمالت معترضانه در صحبت با مادرم
ابراز كرده و گفتم اين چه پدري است كه هزار مرتبه به او ميگويم ميخواهم اينجا باشم ولي او هيچ ارزش و
اعتباري براي انتخاب و تصميم من قائل نيست و فقط اصرار دارد خواستة خودش را كه وزارت اطالعات به او
ديكته كرده ،به من تحميل كند؟ او چه پدري است كه اين همه اراجيف آخوندي را در سايتها و وبالگها عليه
من و مجاهدين بازنويسي و تكرار ميكند؟
ضمند در همين سفر وي تالش كرده بود با شناسايي و جمعآوري اطالعات براي رژيم جاسوسي هم بكند؛ اما در
حين انجام اين مأموريت ،توسط همسا يگان شريف اشرف كه متوجه كارهاي مشكوك او شده بودند ،دستگير
گرديده و تحويل مقامات مسئول حفاظت اشرف ميشود.
در واكنش به شكست و رسوايي مأموريت جاسوسي مصطفي محمدي وزارت اطالعات به وسيله برخي سايتها و
مزدورانش به طرز مضحكي ،دستگيري وي توسط همسايگان اشرف در حين جاسوسي را«آدمربايي مجاهدين»!
توصيف كرد تا بدين وسيله ،آن را سرپوش بگهارد و رفع و رجوع كند.
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كارزار گسترده دروغپراكني در رسانههاي وابسته به رژيم در عراق
با شكست و بينتيجه ماندن تالشها و تشبثات چند ساله گشتاپوي آخوندي كه با بهكارگيري مصطفي محمدي و
استمرار شكنجهرواني كه براي جداشدنم از سازمان و ترك اشرف جريان داشت وزارت اطالعات ،براي گسترش
فشارها و بهاصطالح مؤثرتر كردن آن ،به يك بسيج گسترده دروغپردازي از طريق رسانههاي عربزبان وابسته و
تحت نفوذ خود در عراق و بازتكرار آن در سايتهاي زنجيرهاي اطالعات دست زد.
ازجمله در 33آذر 3189دريكي از روزنامههاي عربزبان رژيم در بغداد بهنام«البينهالجديده» كه مربوط به ارگان
جوخه هاي مرگ وابسته به نيروهاي قدس سپاه پاسداران در عراق است ،از قول وي مدعي شد كه من در اشرف
به زور نگهداشته شده و زنداني مجاهدينم!

روزنامه البينة الجديدة 11آذر1831

داستان سميه مصطفي محمدي زنداني در زندانهاي سازمان خلق ايران چيست؟

گفتگو سمير العراقي-سازمان مجاهدين خلق ايران به خاطر ارتباطش با سازمان اطالعات سابق عراق و اينكه با ترور و جاسوسي
برعليه اپوزيسيون ملي آن موقع عراق تبديل به بازوي اجرايي آن سازمان اطالعاتي شده بود مايه نگراني وحشتناك اكثر عراقيان و
ايرانيان است .اين سازمان بدترين نقش را در شورش مردمي شعبانيه در عراق داشت ،طوري كه بهطورمستقيم در سركوبي و
دستگيري و ترور رهبران آن شورش دخالت كرد .بعالوه نقش اش در سربازگيري از جوانان ايراني مقيم داخل وخارج واغواي آنها
با پول و روياي درس خواندن و يا سفر.
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يكي از قربانيان ،سميه مصطفي محمدي شهروند ايرانياالصل مقيم كانادا بود كه اغواء شده و به آلمان[اشتباه از خود متن است[
براي ادامه تحصيل سفر كرده و سپس به خليج رفته است ولي وي را دستگير كرده و پاسپورتش را گرفته و وادار به كار كردن با
سازمان درداخل خاك عراق كردهاند .براي اطالع كامل از اين داستان ،گفتگويي با پدر سميه اين دختر جوان انجام دادهايم….

در41دي 6511تلويزيون العراقيه(ارگان دولت مالكي) دروغهاي رسوا و مشابهي را به دستور كارگزاران رژيم با
بهكارگير ي مصطفي محمدي و تعدادي ديگر از مأموران اطالعات و نيروي تروريستي قدس عليه مجاهدين منتشر
كرد.
تلويزيون العراقيه ازجمله به نقل از مصطفي محمدي به دروغ مدعي شد كه سميه محمدي(يعني من) توسط
سازمان مجاهدين ربوده شده و در اشرف به زور نگهداشته شده و تحت فشار ميباشد.

اين اراجيف متعاقبد توسط ديگر رسانههاي عربي و فارسي و سايتهاي زنجيرهاي وابسته به رژيم تكرار شد.
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مزدوران وزارت اطالعات درباره هدف رژيم از اين جنگ كثيف نوشتند:
«ايران آينده … :516203نفس حضور مصطفي و محبوبه که به اعتراف فرقه رجوي تا به امروز (1بار براي مراجعه به اشرف به

عراق آمده است) … نه فقط براي سميه ،که گامي مهم براي نجات همة اسراي موجود در اسارتگاه اشرف بشمار ميآيد»
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افشا و درهم شكستن كارزار دروغپردازي وزارت اطالعات
در مصاحبه با رسانههاي عراقي و عربي
در برابر موج جديد دروغپراكني وزارت اطالعات در رسانهها و سايتهاي وابسته به رژيم با بهكارگيري مصطفي
محمدي براي ترويج اكاذيبي از اين قبيل كه مجاهدين مرا ربوده و به زور نگهداشتهاند ،من با تعدادي از
رسانههاي مستقل عراقي و عربي مصاحبهها ي روشنگرانه انجام دادم كه وسيعد انتشار يافت ازجمله در
الزمان(مستقل) -السياسه -الشاهد المستقل -راديو سوا -العراق اليوم -ايالف -الرأي چاپ اردن -الرأي چاپ
كويت -الملف… -

در اين مصاحبهها ماجراي شكنجهرواني و كارزار كثيف تبليغاتي رژيم را وسيعد افشا كردم.
همچنين توضيح دادم كه اين موج دروغپراكني ناشي از وحشت و درماندگي رژيم در قبال مجاهدين بهعنوان
دشمن اصليش بوده و ساليان است كه اين جنگ رواني ادامه دارد.
در زير چند نمونه از افشاگريهايي كه در رسانههايي عربي درج شده بود آورده شدهاست.
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روزنامه الزمان(مستقل)11 -بهمن1831

يك زن فعال ايراني ادعاهاي ايران را در مورد حضورش در شهر اشرف رد ميكند
محمدي :تهران يك جنگ رواني را عليه خانوادههاي مجاهدين خلق به پيش ميبرد

«سميه محمدي يك فعال زن ايراني ادعاهاي رژيم ايران را در مورد اينكه برخالف تمايلش از سوي سازمان مجاهدين خلق مجبور
به ماندن در شهر اشرف كه مقر اين سازمان در عراق است شده را رد كرده و از رفتن با خانوادهاش امتناع ميكند
سميه محمدي گفت« :اين يك دروغ محض در كادر يك جنگ رواني كثيفي است كه وزارت اطالعات رژيم ايران عليه سازمان
مجاهدين خلق و شخ خود من به آن دامن مي زند».
محمدي ديروز در يك گفتگوي مطبوعاتي گفت« :من از 5سال[30سال[ قبل از كانادا با تشويق پدرم به مجاهدين خلق ايران در
عراق پيوستهام » .وي افزود«طي چندسال گهشته رژيم ايران با استفاده از پدرم يك جنگ رواني براه انداخته است و از زبان پدرم
سازمان را متهم كردهاست كه گويا من را ربوده است ،در حاليكه من در حال حاضر در شهر اشرف بسر ميبرم و وظايف روزانهام را
انجام ميدهم».
خانم سميه محمدي گفت« :من 3بار طي 5سال گهشته كه آخرين آن 8دسامبر 1004بود با خانوادهام ديدار داشتم و تأكيد كردم
كه هيچ قصدي براي ترك اشرف ندارم ،من هر تصميمي كه گرفتهام آگاهانه و به ميل خودم بوده است» .وي ادامه داد«بارها
رهبري مان ،ما را جمع كرده و پرسيده است كه ميخواهيم بمانيم يا برويم؛ اما ما پايداري كرده و باقي مانديم چراكه به اصولمان
ايمان داريم».
سميه محمدي گفت« :بعد از اينكه در سال 6112با خانوادهام به كانادا مهاجرت كردم با ديدن فعاليتهاي مردمي سازمان
مجاهدين خلق افقهاي روشني در جلو چشمانم باز شد ،مجاهدين خلق به خانوادههاي ايراني كه مهاجرت كرده بودند كمك
ميكردند تا به زندگيشان در هجرت سروساماني بدهند و در حل مشكالت كمكشان ميكردند».
سميه محمدي وزارت اطالعات ايران را مسئول دامن زدن به اين قضيه دانست و گفت« :اين گفتهها و ادعاها كه در سايتهاي
وابسته به وزارت اطالعات رژيم منتشر ميشود كه عده اي را با پول به خدمت ميگيرد تا بگويد كه مقاومتي در برابرش وجود
ندارد» .وي افزود«خواسته مستمر طرد و اخراج مجاهدين از عراق و خصومت با شهر اشرف نيز از همين موضع بوده است؛ اما
پايداري ما مجاهدين مستقر در اشرف و افشاي 1400مورد از دخالتهاي سپاه پاسداران و نيروي قدس در عراق تمامي نقشه
هاي او را بهم زدهاست»….
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هفته نامه الشاهدالمستقل33 -بهمن22

يك عضو سازمان قصد دارد يك دعواي قضايي عليه«العراقيه» در مقابل يك
دادگاه بينالمللي اقامه نمايد
سميه محمدي :اطالعات ايران و مزدورانش اكاذيبي مبني بر اينكه«مجاهدين
خلق» من را ربودهاند ترويج ميكنند

«سميه محمدي يك فعال سازمان اپوزيسيون مجاهدين خلق ايران پاسخ دادن به تلويزيون ماهوارهاي العراقيه كه گزارشي مبن ي
بر اينكه او ازطرف سازمانش ربوده شده است پخش كرده بود؛ را شروع كرد».
محمدي كه از 61سال پيش بعد از اينكه بهصورت قانوني از كانادا خارج شد به سازمان پيوست ،در مصاحبهاي با«الرأي» گفت:
«من در صدد هستم كه يك دعواي قضايي در مقابل دادگاههاي بينالمللي عليه تلويزيون ماهوارهاي«العراقيه» اقامه كنم ،او تهران
را متهم كرد كه در گزارشي كه العراقيه پخش كرده دست داشته است….
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خبرگزاري اخبار عراق83 -دي1831

زن ايراني در جستجوي كرانه هاي آزادي

اين عنوان كتابي است كه قبالً توسط محقق و نويسنده و روزنامهنگار معروف عراق صافي الياسري ،منتشر شدهاست .نويسنده در
اين كتاب دهها داستان واقعي و خونباري را به نقل از قهرمانان آنكه زنان ايراني هستند از طريق مصاحبههاي شخصي و رودررو
آورده است .اين قهرمانان لحظه به لحظه اين داستانهاي خونين و شكنجهها را تحمل كرده و آثار آن را نيز هم چنان در بدن خود
دارند؛ و اگر در يك سفر افسانهاي از طريق كوههاي كردستان و تنگهها و گردنههاي سهمگين آن ،مرزهاي ايران به دست
پاسداران خميني مي افتادند ،اين قهرمانان هيچ تعلق خاطري غير از رهايي وطن و جانبازي در راه آن و مقدم دانستن عشق وطن
بر هر عشق شخصي ديگري نداشتند؛ اما اين فداكاري وعشق به ميهن امري است كه رژيم حاكم برايران ظرفيت فهم و شناخت و
درك آن را ندارد و يا اينكه مي فهمد ولي هر بار آن را مثل صفحه گرامافون ترك خوردهاي بهصورت داستان فاجعه بار و تراژدي
كه قهرمان آن يكي از اعضاي سازمان مجاهدين خلق است را تكرار كرده و مورد سوء استفاده قرار ميدهد و ادعا ميكند كه
خانوادههاي اين اعضاء در تالش براي برگرداندن آنها به آغوش خانواده و نجاتشان از بهاصطالح بندهاي ساختگي و موهوم
سازمان مجاهدين خلق هستند… نويسنده عراقي صافي ياسري واقعيت داستان سميه محمدي را از زبان خود سميه و در يك
مالقات شخصي و خصوصي چند ساعته در شهر اشرف جائي كه سميه در آنجا زندگي ميكند ،تحت عنوان «حقايق ،دروغها را
افشاء ميكند» به قسمت دوم كتاب خود كه در ابتداي مقاله آن را معرفي كرديم ،اضافه نموده است….
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روزنامه العراق اليوم(مستقل)11 -بهمن1831

حق پاسخگويي در رسانهها
«داستان سميه در رسانهها يك نمونه است»

(به قلم) سعد قدو
قسمت اول
سميه محمدي يكي از اعضاء سازمان اپوزيسيون مجاهدين خلق ايران از داخل قرارگاه اشرف به رسانههاي سمعي و بصري عراقي
گفت خروجش از كانادا در ده سال پيش قانوني بوده و بنا برتمايل و خواست خودش و با موافقت والدينش به شهر اشرف در عراق
آمده است.
وي اضافه كرد بعد از اينكه خانوادهاش اعالم كردند كه سازمان او را ربوده است نيروهاي آمريكايي در مورد حضور او در اشرف
تحقيقات كردند .اگر در موضوع ربودن او دقت كنيم متوجه مي شويم كه اين امر محال و يكي از عجايب هفتگانه است.
اوالً به دليل اينكه اعضاء سازمان مجاهدين خلق نميتوانند قرارگاه اشرف را كه زير نظر نيروهاي آمريكايي است ترك كنند .دوم
اينكه ربودن يك زن در كانادا و رد كردن او از چندين كشور براي رسيدن به عراق يك امر خيالي است چگونه ربايندگان
توانستهاند از همة ارگانهاي امنيتي اين كشورها عبور كنند حتي اگر سميه داخل چمدان يك ديپلمات كه از مصونيت
ديپلماتيك برخوردار ميبود قرار داشت اين امر ناشدني بود.
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سميه كه داستان پيوستنش به مجاهدين خلق را بازگو ميكند ميگويد« :من در سال 6113كانادا را به شكل قانوني ترك كردم و
پدرم از اين موضوع آگاه و با پيوستن من به سازمان موافق بود من االن ده سال است در اشرف هستم و بارها و بارها با
آمريكاييهاي حاضر در اشرف صحبت كردهام» سميه محمدي در صحبت با راديو سوا اعضاء پارلمان عراق و سازمانهاي
دستاندركار درزمينه حقوق بشر را به ديدار از اشرف و اطالع مستقيم از وضعيتي كه اعضاء سازمان در آن زندگي ميكنند و
فشارهاي روحي و تبليغاتي كه از بعضي از طرفها به آنها وارد ميشود دعوت كرد و كانال ماهوارهاي العراقيه را براي ارائه
گزارشي كه دربرگيرنده ادعاهاي پدرش مبني بر اينكه سازمان مجاهدين خلق او را ربوده و خواستار آزاد كردن او شده است
پخش كرده را مورد انتقاد قرار داد.
سميه توضيح داد كه او نامه فرماندة آمريكايي در عراق و نامههاي ديگري را در اختيار دارد كه از او 1بار گواهي گرفتهاند و
ميتوان آنها را به هر دادگاهي ارائه كرد وي افزود« :من از وكيل وارن كريس در كانادا خواستم كه عليه تلويزيون العراقيه
شكايت كند و همچنين از وزارت خارجه و دادگستري و حقوق بشر عراق خواستم و دعوت كردم كه براي ديدار از شهر اشرف
بيايند و يا هيئتي را اعزام كنند تا با حضور نيروهاي آمريكايي از جزئيات و شرايط اين توطئه كه رژيم ايران دنبال ميكند مطلع
شوند.
براي تأكيد بر حق پاسخگويي به اين اباطيل و درستي داليلش وارن كريس وكيل سميه نامهاي به جناب آقاي طالباني رئيس
جمهور عراق فرستاد و جزئيات امر را براي او توضيح داد و از او خواست تا دستورات الزم را جهت بررسي اين ادعاهاي جعلي و
همچنين براي جلوگيري از تحركات مصطفي محمدي كه رسمد به استخدام وزارت اطالعات ايران درآمده است صادر كند…».
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سايت ملف83 -دي1831

فعال ايراني سميه محمدي تلويزيون العراقيه را محاكمه و به تزوير و اجراي اوامر
صادره از تهران متهم ميكند

سميه محمدي يك فعال سازمان اپوزيسيون مجاهدين خلق ايران پاسخ دادن به تلويزيون ماهوارهاي العراقيه را كه گزارشي مبني
بر اينكه او از طرف سازمانش ربوده شده است را پخش كرد؛ شروع كرد.

محمدي كه از 61سال پيش بعد از اينكه بهصورت قانوني از كانادا خارج شد به سازمان پيوست .در مصاحبهاي با الملف گفت :من
در صدد هستم كه يك دعواي قضايي در مقابل دادگاههاي بينالمللي عليه تلويزيون ماهوارهاي«العراقيه» اقامه كنم ،او در تماس
تلفني با ملف نت تهران را متهم كرد كه در گزارشي كه العراقيه پخش كرده مبني بر اينكه او به دست سازمانش ربوده شده دست
داشتهاست.
متن مصاحبه سميه محمدي به شرح زير است:
سئوال :بعضي از رسانههاي مطبوعاتي اطالعاتي پخش كردند مبني بر اينكه تو توسط «مجاهدين خلق» ربوده

شدهاي؟

جواب :از نظر من اين داستان كامالً روشن و واضح است و هيچ ترديدي در مورد آبشخور اين ادعاهاي سخيف ندارم .در حقيقت
وزارت اطالعات رژيم ايران و مزدورانش در«سپاه تروريستي قدس» دائمد چنين اكاذيب مسخرهاي را رواج ميدهند ،كه گويا من
توسط مجاهدين خلق ربوده شده و تحت فشار قرار گرفته يا برخالف ميلم در صفوف اين سازمان در شهر اشرف بسر مي برم …
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مصاحبه راديو سوا با سميه محمدي88 -بهمن1831

سميه محمدي يكي از اعضاء سازمان مجاهدين خلق ايران در قرارگاه اشرف واقع در شمال بغداد گفت خروجش از كانادا در ده
سال پيش قانوني بود و او به خواست خودش و با موافقت والدينش به عراق آمد و نيروهاي آمريكايي در مورد حضور او در قرارگاه
بعد از اينكه خانوادهاش اعالم كردند كه سازمان او را در قرارگاه به گروگان گرفته تحقيق كردند.
در سال 3334كانادا را به شكل قانوني ترك كردم و والدينم نسبت به اين امر آگاه بوده و با من براي پيوستنم به سازمان موافق
بودند .من از ده سال پيش در اشرف هستم و بارها درباره اين موضوع با آمريكاييهاي حاضر در قرارگاه صحبت كردم و گفتم كه
بهصورت داوطلبانه به اينجا آمدم و خروجم از كانادا قانوني بوده است.
محمدي در گفتگو با راديو سوا از اعضاء پارلمان عراق و سازمانهاي دستاندركار در زمينه حقوق بشر خواست تا از قرارگاه اشرف
ديدار كنند تا مستقيمد در جريان شرايط زندگي اعضاء سازمان و فشارهاي روحي و تبليغاتي كه از طرف بعضي از طرفهاي بانقوذ
در تلويزيون العراقيه وارد ميشود؛ با ارائه گزارشي كه در برگيرنده درخواست والدينش از سازمان مجاهدين خلق براي آزادي
دخترشان با اين ادعا كه او ربوده شده قرار بگيرند.
وي گفت« :اين در حالي است كه آمريكاييها اينجا حضور دارند و من نامه فرمانده نيروهاي آمريكايي و نامههاي متعدد ديگري را
به همراه دارم كه 3بار از من شهادت گرفتند و ميتوان آنها را به هر دادگاهي ارائه كرد ،من به آقاي وارن كريس وكيل
دادگستري در كانادا گفتم كه عليه العراقيه اقامه دعوا كند ،من از وزراي خارجه ،دادگستري و حقوق بشر عراق ميخواهم كه يا از
اشرف ديدار كنند يا هيئتي را اعزام كنند تا در حضور فرماندهان آمريكايي در جريان جزئيات اين توطئه كه از طرف رژيم ايران
طراحي شده قرار بگيرند .اين توطئهها قبالً به ربوده شدن 1تن از مجاهدين محمدعلي زاهدي و حسين پويان منجر شد و من
نميدانم چرا العراقيه خبر ربوده شدن آنها را پخش نكرد در حاليكه صليب سرخ و سازمان عفو بينالمللي در اين مورد
موضعگيري كرده بودند ،همچنانكه العراقيه از كشته شدن كارگران عراقي شاغل در اشرف و عمليات انفجار لوله هاي آبرساني به
شهر اشرف ،هيچ خبري منعكس نكرد».
قابل ذكراست كه حضور سازمان مجاهدين خلق ايران در عراق در چارچوب بند7سازمان ملل است و اين در حالي است كه
سازمان بعد از ورود نيروهاي آمريكايي به عراق در سال 1001همة سالحهايش را تحويل نيروهاي آمريكايي داده بود.
81

سميه محمدي به«الرأي» :اطالعات ايران و مزدورانش اكاذيبي مبني بر
اينكه«مجاهدين خلق» من را ربودهاند ترويج ميكنند

…سئوال :چرا بهرغم اينكه تلويزيون«العراقيه» اين مصاحبه را پخش كردهاست رژيم ايران را متهم مي كني كه
پشت اين ماجرا قرار دارد ؟

جواب « :يك دليل واضح كه نشان داد وزارت اطالعات ايران چگونه پشت ماجرا قرار دارد حرفهايي است كه در سايتهاي

وابسته به وزارت اطالعات رژيم ايران در وبالگي به نام «طعمه» و سايت«آوا» نوشته شده است .باور كنيد كه تمام ماجرا و حرفها
چيزي نيست جز اين كه يك رژيم تروريستي و پوسيده براي نجات خودش عده اي را با پول به خدمت ميگيرد تا بگويد كه
مقاومتي در برابرش وجود ندارد و كسي داوطلب مبارزه براي سرنگون كردن او نيست.»....
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ايالف4 -بهمن3122

داستان سميه محمدي :جنگ ايراني از نوع ديگر

داستان سميه محمدي :جنگي است از نوع ديگر بين مجاهدين خلق و تهران

«نزار جاف از بون :بهرغم اينكه دادگاه كانادا حكم خودش را به سود«سمية محمدي» كه در جنگ با پدرش كه شكايت كرده

بود كه او توسط سازمان مجاهدين خلق ايران اپوزيسيون ربوده شده بود صادره كرده است و در آن روشن شد پيوستن و ماندن او
در سازمان مجاهدين خلق در قرارگاه اشرف را خودش انتخاب كردهاست ولي بنظر مي رسد كه پدر وي نااميد نشده و تالش خود
را براي استمرار جنگ و درگيري با دخترش كه او مدعي است توسط اين سازمان ربوده شده را رها نكرده است جنگ جديدي را
عليه سازمان مجاهدين خلق شروع كرده و از مقامات عراقي خواستار بستن مقر آنها در شهر اشرف و اخراج آنها از عراق شد و
اصرار دارد كه دخترش توسط سازمان مزبور ربوده شده است.
وكيل كانادايي خانم سميه محمدي وارن كريس طي نامهاي خطاب به رئيس جمهور عراق جالل طالباني كه ايالف يك نسخه از
آن را دريافت كرده است تأكيد نمود ،كه قضيه سميه محمدي يك داستان خانوادگي معمولي نيست بلكه شروع جنگ رواني است
كه وزرات اطالعات(رژيم ايران) عليه شخ سميه محمدي و عليه ساكنين اشرف شروع كرده است وي در نامه خود تاكيد كرد
كه پدرش آقاي مصطفي محمدي از اين موضوع بهعنوان يك اهرم براي درهم شكستن روحيه سميه و تحريك حكومت عراق
عليه مجاهدين خلق وساكنين اشرف سوء استفاده ميكند.
اشاره ميشود كه در سال 1009مصطفي محمدي پدر سميه ،شكايتي به اداره مهاجرت وپناهندگي كانادا ارائه داده و مدعي شده

كه سميه بر خالف تمايلش در اشرف زندگي ميكند و …
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رويارويي چندين ساله با شكنجهرواني و كارزار كثيف وزارت اطالعات كه در راستاي اهداف پليدش عليه
مجاهدين و اشرف ،خانوادهام را ضد خودم و آرمان و مبارزه و سازمانم به خدمت گرفته بود ،جنگ سادهاي نبود،
اما از آنجا كه در دفاع از انتخابم بهعنوان يك زن مجاهد خلق براي مبارزه و سرنگوني رژيم آخوندي و تحقق
آزادي خلق و ميهنم بود ،در هر قدم ،ايمان و انگيزه انقالبيام ارتقاء مييافت ،آگاهي و هشياريام نسبت به
توطئهها و ترفندهاي اين رژيم ضد بشري باال ميرفت ،درك ملموس تري در مورد ابعاد ترس و وحشت
آخوندهاي حاكم از مجاهدين ،پيدا ميكردم ،ترس و وحشتي كه خود را ازجمله در بهكارگيري هر شيوه و وسيله
و ترفند ضد انساني و اختصا هر ميزان بو دجه و امكانات و انرژي و زمان براي جدا كردن حتي يك عضو
سازمان نشان ميدهد و باالخره مشاهده روند شتابان انحطاط و تهي شدن از خصائ انساني عناصري كه خود را
به رژيم و اطالعات آخوندي ميفروشند و درخدمت پيشبرد توطئهها و برنامههايش عليه مجاهدين و مقاومت در
ميآيند.
چنين بود كه وقتي ديدم وزارت اطالعات از بهكارگيري خانواده و دستاويز قرار دادن عواطف خانوادگي در راستاي
اهداف پليدش عليه من و سازمانم و تكرار دروغپردازيها و وارونهگوييهايش در اين رابطه ،دست بردار نيست،
تصميم گرفتم با عزم و ارادهاي هرچه قاطعتر بر ايستادگي ،مقابله و افشاگريهايم در اين زمينه بيافزايم.
در همين رابطه ،مالقاتها و مصاحبههاي متعددي با رسانههاي خبري ،وكال ،حقوقدانها و پارلمانترها در عراق
انجام دادم و مضافد بر افشاگريها و موضعگيريهايي كه مستقيمد توسط خودم ،انجام ميشد ،توسط وكال و
پارلمانترهاي عراقي و همچنين كميته حقوقدانهاي بينالمللي ،نامههاي روشنگرانه ،شكايتها و اعتراضات
متعددي خطاب به مراجع و رسانههاي ذيربط بهخصو در رد دروغپردازيهاي رژيم و مزدورانش در رابطه با
حضور من در اشرف ،ارسال يا منتشر شد.
كميته بينالمللي حقوق دانان در دفاع از اشرف ازجمله در رابطه با انتشار اكاذيب رژيم در تلويزيون العراقيه(ارگان
دولت مالكي) را رسمد مورد اعتراض قرار داد و خاطرنشان كرد كه:
«… اين امر ،به روشني حاكي از سوء استفاده رژيم ايران و نيروي تروريستي قدس از العراقيه عليه اپوزيسيون ايران از طريق
عوامل افشا شده در اين نيرو است».
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نامه اعتراضي كميته بينالمللي حقوق دانان
به العراقيه

آقاي حبيب محمد هادي صدر
مدير كل شبكه سخن پراكني عراق
اعضاي محترم هيئت مديره
بغداد -عراق
آقا،
ما بهعنوان وكالي ساكنان كمپ اشرف ،اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران و از سوي 8500حقوقدان اروپايي كه از حقوق
سازمان مجاهدين پشتيباني ميكنند براي شما مينويسيم( .فرانكفورتر آلگماينه سايتونگ به تاريخ 13ژانويه ،1009ديلي تلگراف
مورخ 1فوريه ،1009روزنامه تايمز مورخ 7فوريه 1009و ان آر سي هندلزبالد مورخ 1فوريه)1009
ديروز(پنجشنبه 61ژانويه )4111تلويزيون شما در ساعت 6311و 4111به پخش دروغهاي شگفتانگيزي عليه سازمان مجاهدين
خلق ايران و خانم سميه محمدي«فرد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو و عضو سازمان مجاهدين ساكن اشرف» مبادرت
كرد كه بروشني حاكي از سوء استفاده رژيم ايران و نيروي تروريستي قدس از العراقيه عليه اپوزيسيون ايران از طريق عوامل افشا
شده در اين نيرو است.
شب گهشته خانم محمدي در تماس تلفني با آقاي معاون بخش خبر العراقيه با توضيح در باره جزئيات آن دروغها كه فرماندهان
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آمريكايي مسئول حفاظت از اشرف طي 1ديدار خانم محمدي با خانوادهاش در سالهاي گهشته شاهد آن بودهاند ،براساس حقوق
قانوني خود خواستار تكهيب دروغهاي نفرتانگيز و مشمئز كننده عليه خودش گرديد.
در حقيقت وزارت اطالعات رژيم ايران و عوامل نيروي تروريستي قدس در عراق ،با انتشار دروغهايي از اين قبيل ك ه گوي ا خ انم
محمدي توسط سازمان مجاهدين خلق ايران«ربوده شده» و تحت فشار قرار گرفته و برخالف ميل خود در اشرف است به شكنجه
روحي او به منظور شيطانسازي از اپوزيسيون خود مبادرت كردهاند .نامههاي فرماندهان آمريكايي در اش رف ك ه باره ا ب ا خ انم
محمدي و خانوادة او ديدار كردهاند بتاريخ 45اكتبر 4111و 1دسامبر 4113گواهي اين حقيقت است .شما م يتواني د شخص د ب ا
خانم محمدي در حضور فرماندهان آمريكايي همين امروز در اشرف ديدار و گفتگو كنيد و كهب تمامي آنچه را كه در العراقيه ادعا
شد به چشم ببينيد و به گوش بشنويد .سناريوي دروغين اطالعات رژيم ايران و نيروي تروريستي قدس  1بار تكرار ش ده و انب وه
نامهها ي خانم محمدي به فرماندهان آمريكايي و مصاحبه تلويزيوني او با تلويزيون ملي ايران جاي ترديد باقي نميگهارد .مقام ات
مسئول در كانادا هم به روشني از تمامي جزئيات مطلعند و آقاي وارن كريس ،ليسانسيه حق وق و رئ يس گ روه ق انون مه اجرت
وكالت خانم محمدي را در كانادا بر عهده دارد و موضوع را مورد پيگرد قانوني قرار ميدهد و همچنين شكايت جداگانهاي درب اره
العراقيه عرضه خواهد كرد.
كميته بينالمللي حقوقدانان از العراقيه ميخواهد تا با الت زام ب ه بيطرف ي ژورناليس تي و ب ا احت رام ب ه م اده س وم مش ترك در
كنوانسيونهاي ژنو در باره ممنوعيت«لطمه به حيثيت اشخا » و بهخصو با توجه به التزام به نيروهاي چن د مليت ي در ع راق
 MNF-Iبه «حفاظت ويهه از شرافت و حقوق زنان» (سرلشگر ويليام اچ .براندنبرگ ،نامه به دبيركل سازمان مجاهدين و ساكنان
كمپ اشرف4 -اكتبر)1005
بالدرنگ نامة حاضر در بخش اخبار در همان ساعات و به همان تعداد كه دروغهاي رژيم ايران تكرار شده است ،قرائت شود.
رونوشت به:
جناب آيت اهلل العظمي سيستاني
عاليجناب بانكيمون ،دبيركل ملل متحد
عاليجناب جالل طالباني ،رئيس جمهور عراق
عاليجناب طارق هاشمي ،نايب رئيس جمهور عراق و رهبر حزب اسالمي عراق
عاليجناب استفان دوميسترا ،نماينده ويهه دبيركل سازمان ملل در عراق
عاليجناب هوشيار زيباري وزير خارجه عراق
سركار وجدان ميخائيل وزير حقوق بشر عراق
جناب دكتر عدنان الدليمي ،رئيس وفاق ملي عراق
جناب صالح مطلك ،رئيس جبهه گفتگوي ملي عراق
جناب شيخ خلف العليان ،مدير كل شوراي گفتگوي ملي عراق
جناب عارف شاهين ،رئيس دادگاه عالي عراق

چند نمونه ديگر از اقدامات افشاگرانه عليه جنگ كثيف وزارت اطالعات ،خطاب به ارگانها و مقامات اروپايي و
آمريكايي:
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نامه به ژنرال استون
11ژانويه 8112

… اين سومين نامهاي است كه در رابطه با قضيهاي كه وزارت اطالعات رژيم ايران عليه من و ساكنان اشرف پيش ميبرد براي

شما مينويسم  ،مطمئن هستم در جريان آمدن كنسول كانادا به اشرف و مالقاتش با من هستيد ،اين مالقات و بازديد آنها از
اشرف دروغ بودن تمامي اتهاماتي كه وزارت اطالعات رژيم ايران به من و ساكنان اشرف نسبت ميدهد براي آنها نيز اثبات
نمود.
علت اينكه اين نامه را براي شما مينويسم اين است كه بر اثر پيگيريهايي كه من و وكاليم در پاسخ دادن به اتهامات موجود انجام
دادند ،مشخ شده است كه دولت عراق اين قضيه را پشتيباني ميكند و تالشهاي ما بي نتيجه ميماند ،تلويزيون رسمي
العراقيه طي مصاحبها ي با پدرم دروغ هاي زيادي را به من و ساكنين اشرف نسبت داد ،براي روشن شدن قضيه بعد از تالشهاي
زياد تماسها مكرر درنهايت توانستم با يكي از مسئولين تلويزيون صحبت كنم و از او خواستم كه تكهيبيه من را منعكس نمايد
وي گفت از پخش پاسخ هاي من معهور ميباشد چراكه به آنها دستور داده شده هيچ تكهيبيهاي ازجانب من پخش نكنند و اين
دستور ازجانب شوراي امنيت سياسي هيئت امناي شبكه ميباشد كه نمايندگان دولت در آن هستند ،هم چنين وي با صراحت
گفت دستور مصاحبه با مصطفي محمدي نيز از جانب اين شورا صادر شده است.
از طرف ديگر شما احتماالً مطلع هستيد كه رژيم ايران با سوء استفاده از من ظاهرًا سه حكم دستگيري براي خانم مهگان
پارسايي ،خانم صديقه حسيني و آقاي عباس داوري به اتهام به زور نگهداشتن اينجانب توسط عوامل خودش دريكي از محاكم
عراق كسب كرده است كه بيشتر از هر چيز ديگر من را تحت فشار قرار داده است.
من ميدانم كه شما و افسران شما دراين كيس تالش كردهايد كه مسئله به نحو درستي انجام شود و من فكرميكردم كه با آمدن
كنسول كانادا به اشرف اين مسئله خاتمه يافته است ولي آنها دست به توطئههاي بيشتري زدهاند و اين روزها رسانههاي و
سايتهاي خبري رژيم ايران يك جنگ تبليغاتي گسترده اي را عليه من به راه انداخته اند.
درخواست من از شما اين است از دولت عراق بخواهيد كه خودشان را درگير اين مسئله كه يك سوء استفاده غيرعادالنه از من
عليه مجاهدين است ،ننمايند و مانع از افشاي حقايق در مورد كيس من نشوند.
با احترام
سميه محمدي
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نامه وارن كريس به رئيس جمهور عراق
34ژانويه84(8112دي)3122
درباره اكاذيب تلويزيون العراقيه از رسانههايي دولتي عراق وكيلم آقاي وارن كريس نامهاي به رئيس جمهور عراق
نوشت:
37ژانويه 1008
عاليجناب جالل طالباني رئيس جمهور محترم عراق
رفرانس:
خانم سميه محمدي
تاريخ تولد 8 :ژوييه 3380
آقاي رئيس جمهور
من اين نامه را بهعنوان عضو كميته بينالمللي حقوقدانان در دفاع از اشرف و وكيل خانم سميه محمدي براي شما مينويسم.
خانم محمدي ساكن شهر اشرف در عراق است .استاتو قانوني وي شخ حفاظت شده تحت كنوانسيون 7ژنو ميباشد .من از
فوريه 1007كه شخصا با خانم محمدي در شهر اشرف ديدار داشتم وكالت او را به عهده دارم.
سميه محمدي كه قبالً همراه با پدر و مادرش در كانادا اقامت داشته بهطور داوطلبانه و با حمايت و رضايت خانواده و بهخصو
پدرش كانادا را ترك كرده و در سال 3334درعراق به مجاهدين پيوسته است.
در 30ژانويه ،1008تلويزيون العراقيه در اخبار ساعت 3500و 1000مصاحبهاي را با مصطفي محمدي ،پدر سميه پخش كرد كه
طي آن مدعي شد ،دخترش سميه محمدي به زور و برخالف ميلش در شهر اشرف نگهداري شده است .در روزهاي قبل از آن نيز
برخي از رسانههاي وابسته به نيروي قدس رژيم ايران ،به نقل از همين فرد مطالب مشابهاي را عليه سازمان مجاهدين خلق ايران
و سميه محمدي منتشر كردهاند.
رژيم ايران همچنين در رسانههاي وابسته به خودش اعالم كردهاست كه معاون نخست وزير عراق با اين پدر ديدار كرده است.
اين پدر بيش از يكماه است كه در اجراي منويات وزارت اطالعات و نيروي قدس رژيم ايران ،در بغداد بسر ميبرد و يك جنگ
رواني عليه دخترش و ساكنان اشرف براه انداخته است .از سال  1001تاكنون مصطفي محمدي 4بار به عراق و شهر اشرف سفر
كرده تا سميه را به ترك مجاهدين قانع كند .سميه هر بار پدرش را از قصد قاطع خود براي ماندن دراشرف و حمايت از اهداف
مشروع مجاهدين مطلع كرده است.
وقتي ماه گهشته مصطفي محمدي به اشرف رفت و با مراجعه به نيروهاي آمريكايي ،خواستار ديدار سميه شد .سميه بهرغم تمايل
شخ خودش و فقط پس از توصيه مسئولين مجاهدين و درخواست نيروهاي آمريكايي با والدينش در حضور فرماندهان
آمريكايي ديدار كرد و مجددًا بر قصد قبلي خودش براي ماندن داوطلبانهاش در اشرف تأكيد كرد.
مصطفي محمدي در طول اين سالها اتهامات غلطي را نسبت به مجاهدين ايراد كردهاست از قبيل ربودن كودكان ،زنداني كردن و
سركوب اعضا و براي«نجات سميه» يك وب سايت و يك انجمن خيريه قالبي براي جمعآوري پول راه انداخته است.
در سال 1009مصطفي محمدي به اداره مهاجرت و پناهندگي كانادا شكايت كرد كه سميه بهرغم تمايل خودش و به زور در اشرف
نگهداشته شده ،در حالي كه قصد دارد به كانادا برگردد .يك استماع قضايي براي بررسي موضوع تشكيل شد.
براي اينكه شهادت مستقل و داوطلبانه وي را تحت قسم به دست بياورند ،يك عضو اين دادگاه مصاحبه تلفني مستقيمي با سميه
داشت در حالي كه يك افسر آمريكايي حضور داشت .اين هيئت قضايي تصميمگيري خود را در 3مه 1009اعالم كرد .اعالم كردند
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كه سميه «داوطلبانه و با رضايت والدينش به مجاهدين پيوسته است» و اينكه وي «يك عضو متعهد دراز مدت مجاهدين خلق
هست و مايل است كه با همكاران مجاهدش در كمپ اشرف بماند و نميخواهد به كانادا برگردد»( .سند ضميمه است)
عالوه بر اين نامههاي فرماندهان آمريكايي در اشرف كه بارها با سميه و خانوادة او ديدار كردهاند به تاريخ 11اكتبر 1009و
8دسامبر 1004و انبوه نامههاي سميه محمدي به فرماندهان آمريكايي و مصاحبه تلويزيوني او با تلويزيون ملي ايران در باره رفتار
پدرش جاي هيچ ترديدي در كهب دعاوي مصطفي محمدي و منشأ اقدامات و تحركات او عليه دخترش و ساكنان اشرف باقي
نميگهارد.
همانطور كه مالحظه ميكنيد مسأله مصطفي محمدي يك موضوع خانوادگي نيست بلكه يك كمپين وزارت اطالعات عليه
شخ سميه محمدي و ساكنان اشرف ميباشد .رژيم ايران با آلت دست قرار دادن مصطفي محمدي درصدد است هم روحيه
سميه را درهم بشكند و هم دولت عراق را عليه مجاهدين و ساكنين اشرف بر انگيزد.
مجاهدين ساكن اشرف و ازجمله سميه محمدي اشخا حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو ،قانون بينالمللي انسان
دوستانه و قانون بينالمللي و ماده سوم مشترك كنوانسيون هاي ژنو مي باشند .معاهداتي كه عراق هم جزو امضاء كنندگان آن
است .رفتار مصطفي محمدي بوضوح حفاظت هاي مقرر شده در اين كنوانسيون ها را نقض ميكند.
لها از جنابعالي ميخواهم دستورات الزم براي رسيدگي عاجل به موضوع فوق و جلوگيري از اقدامات مصطفي محمدي كه حقوق
موكل من سميه محمدي را نقض ميكند را صادر فرماييد.
وارن كريس
رونوشت به:
عاليجناب هوشيار زيباري وزير خارجه عراق
عاليجناب وجدان ميخائيل وزير حقوق بشر ،عراق
عاليجناب استفان دوميتسورا ،نماينده ويهه دبيركل براي عراق
ژنرال ديويد پترائوس ،فرمانده نيروهاي چند مليتي – عراق
ژنرال داگالس ام استون ،معاون فرمانده نيروهاي چند مليتي – عراق
عاليجناب جاكوب كلنبرگر ،رئيس كميته بينالمللي صليب سرخ جهاني
عاليجناب لوس آربور ،كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد
عاليجناب آنتونيو گوترز ،كميسر عالي پناهندگان سازمان ملل متحد
عاليجناب آيرين خانم ،دبيركل عفو بينالملل
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افشاگري در سيماي آزادي
در تاريخ 9ديماه 3189طي يك مصاحبه با سيماي آزادي ،تلويزيون مل ي اي ران ،ب ا افش اي ش مه اي از اق دامات
ضدانساني وزارت اطالعات به وسيله مص طفي محم دي و… ش يوه رذيالن ه رژي م در س وء اس تفاده از عواط ف
خانوادگي و بهكارگيري خانواده براي پيشبرد جنگ كثيفش عليه مجاهدين را توضيح دادم .كه ذيالً قس مته ايي
از آن را مالحظه ميكنيد:

… وزارت اطالعات آخوندي اين طرح را عليه مجاهدين و بهخصو مجاهدين مستقر در شهر اشرف دارد پيش ميبرد .اما هر
دفعه هم بيشتر از قبل با شكست و سرشكستگي مواجه ميشود .دليل اين توطئهها هم كه وزارت اطالعات دارد اين است
كه«اشرف» بهعنوان سنگر آزادي و دژ مستحكم اين مقاومت در برابر رژيم آخوندي است.
اشرف صورت مسئله اصلي رژيم شده و طي 5سال اخير هم اين رژيم به هر توطئهاي و هر فشاري هم كه توانسته دست زده است.
كه شايد بتواند اين سنگر شرف مردم ايران را درهم بشكند ،اما هر بار مفتضح تر از قبل شكست خورده است.
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چند سال است كه وزارت اطالعات آخوندي با تهديد و تطميع متأسفانه مصطفي محمدي را به استخدام خودش درآورده است.
اين فرد با من رابطه پدر و فرزندي داشت ولي متاٴسفانه االن شرم دارم كه او را پدر خودم قلمداد كنم .اين فرد اكنون
مأموريتهاي وزارت اطالعات را عليه مجاهدين مستقر در اشرف و ازجمله عليه خود من بهعنوان يك مجاهد خلق اجرا ميكند .او
با تكرار تبليغات و دروغپردازيهاي رذيالنه آخوندها عليه مجاهدين ،مرا از مبارزه و مقاومت عليه رژيم آخوندي ميخواهد بازدارد.
كسي كه مدتهاست همة عواطف پدر و فرزندي و همة ارزشهاي انساني رو به خاطر مزدوري براي رژيم آخوندي زيرپا گهاشته.
در جريان مصاحبهاي كه با سيماي آزادي داشتم متن نامهاي كه من در تاريخ 18ارديبهشت 3185به ژنرال فرمانده نيروهاي
آمريكايي در اشرف نوشته و در آن توطئهها و اقدامات وزارت اطالعات آخوندي را توضيح داده بودم .در آن مصاحبه همچنين
توضيح دادم :طي اين چند سال اين فرد(مصطفي محمدي) بهدستور وزارت اطالعات ادعا كرده كه من يك نوجواني بودهام كه
مجاهدين مرا از كانادا ربوده و به زور به عراق آورده يا اينكه به زور من را در اشرف نگهداشتهاند و مدعي هستند كه گويا من
خودم قصد داشتهام به كانادا برگردم ولي مجاهدين به من اجازه نميدهند.
متعاقبد همين دروغها را به نقل از مصطفي محمدي در سايتهاي شناخته شده رژيم در كانادا دامن زدند.
بارها اعالم كردم و بازهم ميخواستم تأكيدكنم من نزديك به ده سال است كه با انتخاب آگاهانه و اراده و اشتياق خودم براي
رسيدن به هدفم كه آزادي مردمم از ستم حاكميت آخوندهاي جنايتكار است ،خودم كانادا را ترك كردم و به مجاهدين خلق در
اشرف پيوستم و به همين تصميمي هم كه گرفتم افتخار ميكنم و تا سرنگوني اين رژيم جنايتكار ذرهاي از پاي نخواهم نشست.
وزارت اطالعات آخوندي و مزدورانش هم بايد بدانند كه نميتوانند كمترين خللي در مبارزه من و رابطه اي كه من با سازمانم دارم
وارد كنند.
من با نمايندگان پارلمان اروپا كه به شهر اشرف آمده بودند مالقات و گفتگوي خصوصي داشتم ،به آنها گفتم كه چگونه زير
فشارهاي ضد انساني رژيم قرار گرفتم.
در ارديبهشت سال 3185اداره مهاجرت كانادا از طريق افسران آمريكايي خواسته بودند كه با من مصاحبه تلفني انجام بدهند .يك
مصاحبه(حضوري) هم با نظارت مقامات آمريكايي ،بهطور خصوصي(با نمايندگان اعزامي دولت كانادا) انجام دادم و در اين مصاحبه
من تصميم خودم را براي ماندن در اشرف يك بار ديگر به مسئوالن اداره مهاجرت كانادا اعالم كردم.
مقامات اداره مهاجرت از طريق افسران آمريكايي هم مطمئن شدند كه تصميم من داوطلبانه بوده و خيلي آزادانه دارم تمايلم را
بيان ميكنم.
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روشنگري در جلسات انجمنهاي عراقي در اشرف
در تاريخ30بهمن 3189در جلسه كميته هماهنگيهاي انجمنهاي زنان عراق كه در اشرف برگزار شد ،شركت
كرده و اقدامات كثيف و تبليغات رژيم زنستيز آخوندي را افشا كردم .قسمتهايي از اين سخنراني به شرح زير
است:
خوشحالم كه امروز شمارا ميبينم و به شما خوشآمد ميگويم .و از اينكه امروز توانستم در اين جلسه شركت كنم خيلي
خوشحالم .تلويزيون العراقيه روز دهم ژانويه برنامهيي را پخش كرده كه در آن به دروغ گفته من(سميه محمدي) را مجاهدين از
كانادا ربوده و آوردهاند عراق .من ميخواستم در مورد همين موضوع برايتان توضيح بدهم و بگويم كه من درحاليكه ده سال است
كه آزادانه انتخاب كردهام در اشرف باشم و روزانه به كارهايم مشغولم .ولي طي چند سال گهشته رژيم ايران با سوء استفاده از
پدرم يك بسيج كاذبي را تحتعنوان نجات من از اشرف به راه انداخته است ،البته اين يك موضوع خانوادگي نيست .بلكه توطئه
رژيم آخوندي و وزارت اطالعات و نيروي قدس است كه برخي رسانههاي خبري عراق را نيز وسيلهيي براي ترور سياسي مخالفان
خودش و آزار و شكنجه روحي من قرار داده است.

كميته هماهنگيهاي انجمنهاي زنان عراق در اشرف 30بهمن3189

ربوده شدن يك اتهام دروغ و ادعاي مضحك است .من قصدي براي ترك شهر اشرف ندارم .من 18سال سن و ده سال تجربه
فعاليت با مجاهدين دارم .اين تصميمي هم كه گرفتهام ،كامالً آگاهانه و با ميل خودم بوده و من با نمايندگان دولت كانادا و وزارت
خارجه آمريكا كه به شهر اشرف آمده بودند ،ديدار خصوصي داشتم و به آنها هم گفتم كه من با ميل خودم به اشرف آمدم
همچنين يك سري نامههايي دارم كه من خودم براي افسران آمريكايي و كانادايي نوشتهام همة اين دروغهاي رژيم آخوندي را
تكهيب كردم .مهمتر اينكه در سال 1009در دادگاهي كه در كانادا برگزار شد به نفع من رأي دادند و تأييد كردند كه من يك
مجاهد خلقم و متعهد به سازمان مجاهدين خلق هستم و خودم خواستار اين بودهام كه در شهر اشرف بمانم بنابراين دروغهايي
كه در رابطه با من تبليغ ميشود همة اش گمراه كننده است من وزاري خارجه و دادگستري و حقوق بشر عراق را دعوت ميكنم
كه يا خودشون به شهر اشرف بيايند و يا هيئتي را به شهر اشرف بفرستندكه من را اينجا ببيند و همچنين از پارلمانترهاي عراقي
و سازمانهاي مدافع حقوق بشر در عراق هم دعوت ميكنم كه به شهر اشرف بيايند و در حضور افسران آمريكايي حرفهاي من
را بشوند و ما بتوانيم توطئههاي رژيم ايران را برايشان توضيح بدهيم كه آنها هم آشنا بشوند… من به اين مبارزه پرافتخار خودم
ادامه ميدهم و تا آخرش هستم.
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در اين جلسه ،مسئوالن و نمايندگان كميته هماهنگيهاي انجمنهاي زنان عراق ،با صدور بيانيهاي توطئههاي
رژيم آخوندي و دروغپردازيهاي رذيالنهاش عليه مجاهدين با سوء استفاده از روابط خانوادگي را به شدت
محكوم كردند.
در بخشي از اين بيانيه آمده بود:
… ما در شهر اشرف با خواهرمان سميه بهطور مستقيم صحبت كرديم و او حقيقت را براي ما شرح داد.
ما همبستگي خود را با خانم سميه محمدي از سازمان مجاهدين خلق ايران اعالم ميكنيم.
ما در نبرد او عليه رژيم بنيادگرا و ديكتاتوري مههبي حاكم بر ايران همراه و در كنار او هستيم.
ما توطئهها و دروغپردازيهاي اطالعات بدنام آخوندي را مبني بر اين كه«سميه محمدي توسط سازمان مجاهدين خلق ايران در
شهر اشرف ربوده شده» محكوم ميكنيم و اين توطئة حكام ايران را واكنشي در مقابل پيروزيهاي اخير سازمان مجاهدين بر
رژيم مالها ميدانيم.
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نامههاي روشنگرانه به مقامات و ارگانهاي عراقي
طي سلسله نامههايي ،ارگانها و مقامهاي عراقي ازجمله رئيس جمهور وزير دادگستري وزير حقوق بشر وقت اين
كشور و همچنين مدير تلويزيون العراقيه و … را مخاطب قرار دادم و به پخش برنامه مغرضانه عليه مجاهدين
توسط تلويزيون حكومتي العراقيه با دستاويز قرار دادن دروغپردازيهاي رژيم آخوندي در رابطه با حضور من در
اشرف ،اعتراض كردم.

نامه به رئيس جمهور عراق
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نامه به وزير حقوق بشر وقت عراق

نامه به مدير كانال تلويزيوني«العراقيه»
 31كانون الثاني8112
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مصاحبهها و توضيحات افشاگرانه در ديدار با
وكال و نويسندگان عراقي
مصاحبه و گفتگوهاي روشنگرانهام در ديدار با وكال ،نويسندگان و برخي ديگر از شخصيتهاي اجتماعي ميهن
دوست عراقي و … پهنه ديگري از مقابله و افشاي جنگ كثيف رژيم و وزارت اطالعات آخوندي بود .نمونههايي
از آن را در زير مالحظه ميكنيد:

مصاحبه با آقاي صافي الياسري نويسنده عراقي

صافي الياسري

داستان امروز داستان يك مجاهد ايراني به نام سميه محمدي است كه با اتهامات و اكاذيبي از جانب رسانههاي محلي عراقي،
مورد حمله قرار گرفته و بهمثابه كودك خردسالي تصوير شده كه توسط سازمان مجاهدين خلق ايران از خانه والدينش ربوده
شده است .در حاليكه او زن بالغي است كه تصميماتش را خودش اتخاذ ميكند[از طريق اين مصاحبه] با شما در باره او و حقيقت
امر صحبت ميكنيم.
سوال :زماني كه دختر جواني بوديد ،چگونه با سازمان مجاهدين خلق آشنا شديد و چه كارهايي انجام دادهايد و آيا در اين كارها

با نوعي اجبار يا فريب و نيرنگ مواجه بودهايد؟

جواب :من سميه محمدي عضو سازمان در اشرف هستم و ده سال است كه به مجاهدين پيوستم .در رابطه با سؤالي كه كرديد

بايد بگويم كه هيچكس با زور بهجايي كه نميخواهد خودش نميرود اگر هم با زور باشد مطمئن باشيد كه دوام نميآورد و اينقدر
راحت نميتواند در آنجا بماند.
در رابطه با آشناييام با سازمان بايد بگويم كه هم خانوادهام بسيار موافق بودند و هم خودم .و خودم انتخاب كرده و به اينجا آمدم
و حاال هم بعد از ده سال خيلي خوشحالم كه آن زمان توانستم اين انتخاب را بكنم و به شهر اشرف بيايم.
سوال :سوال ديگرم در باره 3بار ديدارت با خانوادهات ميباشد و شما در خالل اين 3بار همواره درخواست بازگشت از طرف آنها

را رد كرديد .آيا كسي شما را به رد كردن اين درخواست مجبور كرد يا اينكه با اقناع خا

خودت بوده است؟

جواب :در 3بار كه ميگوييد آنها آمدند ،بارها من به آنها تأكيدكردم و هم خودشان ميدانستند كه من در مبارزهام و در اين

انتخابي كه كردهام پايدارم و هيچوقت بر نميگردم.
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سؤال :به وسائل تبليغاتي كه اين واقعيت را مخدوش كردهاند چه ميخواهيد بگوئيد؟ شما كودك خردسالي نبودهايد كه بتوانند از

خيابانهاي مونترال يا هر شهر كانادايي شمارا بدزدند.

جواب :من ازاين موضوع[دروغپردازي العراقيه] خيلي برآشفتم و شكايت دارم .آيا يك رسانه خبري كه دولتي است نميداند كه

اين خبر واقعي و موثق نيست؟ و اگر واقعد نميداند كه اين خبر درست يا غلط است ،چرا آن را منتشر ميكند؟
من در اين مورد به وكاليم در كانادا و فرانسه و انگليس اطالع دادم و بهطور خا با آقاي وارن كريس كه وكيل كاناداييام است
با او صحبت كردم و به او گفتم كه از موضع وكيل من در مورد اين موضوع اعتراض كند و به آنها بگويد اگر ميخواهيد حرف
واقعي را بشنويد به اشرف بياييد و از واقعيتها فيلمبرداري كنيد و انعكاس واقعي بدهيد و نه انعكاس دروغ كه پشت آن رژيم
آخوندي است.
در همين رابطه وكيلم يك نامه اعتراضي خطاب به مقامات دولت و مسئول رسانه ،نوشت .يك نامه اعتراضي ديگر هم توسط
وكاليم از فرانسه براي دولت عراق فرستاده شد.
و حاال پيامي هم براي مردم عراق دارم كه ببينند اين رژيم چقدر دجال است كه با استفاده از خانواده و عواطفش ميخواهد يك
مجاهد خلق را از اشرف بيرون بكشد و بعد واقعيت را وارونه جلوه ميدهد و اينطوري او را آزار و شكنجه روحي ميدهد.
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مالقات با وكيل محمد كرخي

مالقات با وكيل خالد السامرائي
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نمونههايي از موضعگيريهاي
شيوخ ،عشاير ،شخصيت ها ،انجمنهاي عراقي و …
در اعتراض به دروغپردازي تلويزيون العراقيه و توطئههاي رژيم
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بيانيه سازمانهاي دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان عراقي
ما جمعيت ها و سازمانها ي مجتمع مدني دفاع از حقوق انسان و حقوق زنان عراقي همبستگي خودمان را با خانم سميه محمدي
عضو سازمان مجاهدين خلق در مبازرهاش عليه رژيم مالهاي بنيادگرا و ديكتاتوري ديني اعالم ميكنم .ما ادعاي ربوده شدن
سميه توسط سازمان مجاهدين را يك اتهام ساختگي از طرف رژيم مالها به دليل پيروزيهاي اخير سازمان مجاهدين خلق
ميدانيم.
ما در شهر اشرف با سميه نشستيم ،با او مستقيم صحبت كرديم او واقعيت موضوع را براي ما توضيح داد همچنين اسناد قانوني او
را كه بيانگر حضور او در اشرف با آگاهي و اختيار خودش بوده است را ديديم بنابراين اين دروغها چيزي نيست جز اقدامات
فاشيسم ديني در ايران كه ما آنرا بهشدت محكوم ميكنيم.
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توطئة سخيف وزارت اطالعات
و سوء استفاده از ارگانهاي قضايي عراق
بعد از شكست سلسله اقدامات و توطئههاي سياسي _ تبليغاتي رژيم عليه سازمان و شكنجههاي رواني چندس اله
براي به تسليم كشاندن من از طريق بهكارگيري خانواده ،وزارت اطالعات در سال 3189از ارگانهاي قضايي ع راق
عليه مجاهدين سوء استفاده كرد.
اطالعات بدنام با دروغ هاي تبليغاتي سخيف در مورد ربودن! و به زور نگهداشتن من در اشرف تالش ك رد دع اوي
كهب خود را به يك پرونده و شكايت قضايي عليه برخي از مسئولين سازمان تبديل كند.
اين اقدام كثيف و توليد شكايتنامههاي فرمايشي كه از توطئههاي كثيف و مشترك رژيم آخوندي و دولت مالكي
بود ،يكي از صدها نمونه توليد شكايتنامه توسط وزارت اطالعات در زمينههاي مختلف طي 31سال گهشته عليه
مجاهدين بود .در زير به چند نمونه از اين قبيل دعاوي رژيم ساخته اشاره ميكنيم:
كميته بينالمللي حقوقدانان در دفاع از اشرف خطاب به مدحت محمود رئيس قوه قضائيه وقت عراق -تير6451

«… رسانههاي فاشيسم ديني حاكم بر ايران ،ازجمله خبرگزاري سپاه پاسداران موسوم به فارس و خبرگزاري وزارت اطالعات
موسوم به مهر امروز اعالم كردند دادگاه عالي جنايي عراق ،حكم بازداشت 53تن از اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران را صادر
كردهاست … شوراي ملي مقاومت ايران اخبار نگرانكننده اي از مراجعات و مكاتبات مكرر نخست وزيري عراق به دادگاه و
همچنين مراجعه افراد سفارت رژيم آخوندي در بغداد به اين دادگاه ،از داخل ايران دريافت كردهاست .اين تحركات در شرايطي
است كه رئيس پيشين دادگاه عالي جنايي عراق سال گهشته اعالم كرد كار اين دادگاه به پايان رسيده است و بزودي منحل
خواهد شد.
رژيم آخوندي در صدد است با بهرهبرداري از شرايط نامتعين كنوني و قبل از تشكيل دولت جديد عراق ،فشار خود را بر ساكنان
اشرف تشديد نموده و قدمهاي جديدي در جهت از بين بردن آنها بردارد…»
اطالعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت 40تير …« -5881خبرگزاري سپاه پاسداران رژيم به نقل از فرد ناشناختهيي كه او را

معاون اول وزير كشور عراق معرفي ميكرد خبر داد كه روز گهشته نامهيي از طرف دادگاه عالي جنايي اين كشور براي دستگيري
18عضو ارشد مجاهدين دريافت كردهاست .اين خبر سپس توسط مزدوران و رسانههاي دست نشانده رژيم ايران در عراق باز
پخش شد…»
اطالعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت80دي -5881بهدنبال حكم دادگاه اسپانيا و آغاز رسيدگي به جنايت

هاي1و3مرداد 6511به مثابه جنايت عليه جامعه بينالمللي و جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت و احضار سرلشكر شمري
فرمانده اين تهاجم به دادگاه ،پاسدار دانايي فر سفير رژيم آخوندي در عراق كه خود از زمره جنايتكاراني است كه بدون ترديد
محاكمه و مجازات خواهد شد ،بهدستور خامنهاي حكم دستگيري11تن ديگر از مجاهدين را صادر و به كميته اشرف در نخست
وزيري عراق ابالغ كرد تا به امضاي ناظم فرمان عبودي رئيس محكمه جنايي عراق رسانده شود … نيروي تروريستي قدس و
وزارت اطالعات در تهيه اين ليست 11نفره و احكام دستگيري مجاهدين ،بسيار شتابزده و هراسان عمل كردهاند .بنحويكه اسامي
شهيدان يا مجاهدان درگهشته نيز در شمار مجاهديني است كه بايد دستگير و محاكمه شوند… .
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/كميته بينالمللي حقوقدانان كه دربرگيرنده  1311حقوقدان در اروپا و آمريكا است ،پس از صدور حكم دادگاه اسپانيا در يك
نامه رسمي به تاريخ  64ژانويه  4166خطاب به ناظم عبودي و محكمة جنايي عراق ،به آنها  61روز مهلت داد تا كپي اسناد و
مدارك متهم كردن مجاهدين را ،كه احكام دستگيري بر اساس آنها صادر شدهاست ،به دادگاه اسپانيا ارسال كنند .در غير
اينصورت ،دعاوي و احكام دست ساز بهطور قانوني و در سطح بينالمللي نامعتبر و ساختگي شناخته ميشود… .

طاهر بومدرا رئيس حقوق بشر يونامي و مسئول پرونده اشرف( )0260 -0221در بخشي از كتاب خود
تحتعنوان«داستان ناگفتهاشرف» به اظهارات غيرقانوني قاضي كاظم العبودي رئيس دادگاه جنايي عراق در
تلويزيون عراق عليه مجاهدين كه آنها را بهعنوان تروريست محكوم كرده و زيرآب اصل برائت را زده بود پرداخته
و نتيجه گرفته بود كه:

«دستگاه قضاييه عراق به شدت سياسي و«فرقه اي»و مكانيزمي براي تسويه حساب هاي تاريخي مههبي و سياسي شده بود…»

داستان ناگفته كمپ اشرف -نوشته طاهر بومدرا

طاهر بومدرا همچنين در روز  61ژانويه41( 4166دي  )6511به محكمه عالي جنايي و رئيس آن ابالغ كرد اين
احكام معتبر نيست .سياسي است با هيچكدام از معيارهاي بينالمللي حقوقي و قضايي انطباق ندارد و بايد جمع
گردد.
بومدرا هم چنين در 42مهر 6514در جلسه اي كه به همراه معاون سابق رئيس جمهور عراق طارق هاشمي در
بروكسل شركت داشت در رابطه با وضعيت حقوق بشر و احكام قضاييه عراق گفت:
«… آقاي نايب رئيس جمهور ،شما ممكن است به ياد داشته باشيد قاضي عبودي را كه پرونده بهاصطالح مجاهدين تروريست را
در دست داشت .من در دفترش از وي خواستم كه هر نوع مدركي را كه عليه اين افراد دارد نشان دهد.
او پرونده هاي زيادي را روي ميز قرار داد و منشي وي اسناد را براي من مي خواند .حتي يك پرونده سندي نداشت كه دادگاه
بتواند به استناد آن ،فرد را محكوم كند .همة آنها شايعات دست سوم و دست چهارم بود…»
114

ولي فقيه ارتجاع با سوء استفاده از قضاييه عراق تالش كرد مشابه پروندهسازيهايي ك ه ذك ر ك ردم ش كوائيهاي
تحتعنوان«پدري كه دخترش توسط مجاهدين ربوده شده»! علي ه س ه ت ن از مس ئولين س ازمان در اش رف ،در
دادگاهي در شهر خال به ثبت برساند.
البته اين پرونده سازي و خيمهشببازي بهاصطالح قضايي ،رسواتر از آن بود كه براي آخوندها آبي گرم كند ،زي را
همان روزنه محدود قانوني و حقوقي در قضاييه عراق كه هنوز رژيم آخوندي و دولت دستنش انده م الكي فرص ت
مسدود كردن آن را پيدا نكرده بودند ،خيلي زود بر آن خط بطالن كشيد و رژيم و اطالعات ب دنام آخون دي را در
اي ن ص حنه ني ز ب ور و سرشكس ته و خ وار و خفي ف ك رد .ب ه اي ن ترتي ب همچنانك ه رهب ر مقاوم ت
در18آذر3189خاطرنشان كرده:
«در جايي كه هنوز يك قطره قانون و يك ذره آزادي و وجدان وجود دارد ،ترديد نكنيد كه ما پيروز ميشويم»

در رابطه با شكوائيه مصطفي محمدي در دادگاه خال ابتدا طي نامهاي با تأكيد بر ض رورت ابط ال اي ن پرون ده
سازي مسخره ،كه تمامد توطئه رژيم عليه مجاهدين و مسئوالن آن بود خواستار مالقات با قاضي تحقيق شدم.
از آنجا كه در آن مقطع به خاطر محدوديتهاي اعمال شده بر اشرف ،امكان تردد به خارج اشرف نب ود ،در ت اريخ
1دسامبر 1008برابر با 31آذر 3184قاضي تحقيق براي ديدار و بررسي حضوري و شنيدن از زب ان خ ود م ن ب ه
اشرف آمد.
من در مالقات با او به قيد سوگند و اقعيت را برايش توضيح دادم و تأكيد كردم كه من به خواست خودم در اشرف
و با مجاهدين هستم و اين شكايات ،خواسته رژيم آخوندي است و مطلقد يك موضوع خانوادگي نيست.
قاضي تحقيق در فرصت مكفي و با طرح سئواالت مختلف ،اظهارات و پاسخهايم را بهط ور كام ل اس تماع و ثب ت
كرد .رژيم و سفارت و اطالعات آخوندي و مزدورانش تالش بسياري كردند تا اه داف خ ودرا از هم ين طري ق ب ه
سرانجام برسانند ،اما با اقدامات و روشنگريهاي گسترده ،تشبثات رژيم و كارگزاران و مزدورانش با شكست مواجه
شدو سرانجام پس از 1سال كارزار حقوقي _ سياسي ،اين پرونده آخوند ساخته ،در سال83
با حكم دادگاه تحقيق مركزي كه شكايت و اتهامات رژيم ساخته را ابطال و درخواس ت احك ام دس تگيري را لغ و
كرد و پرونده بسته شد و بدينسان نهفقط تالش رژيم براي استفاده از اهرم قضايي ،ب ا شكس ت و ناك امي مواج ه
شد ،بلكه فراتر از آن ،بطالن دعاوي كهب رژيم مبني بر ربوده شدن و به زور نگهداشتن من توسط مجاه دين ني ز
با حكم قضاييه عراق مهر شد و بر ساير رسوايي هاي رژيم و اطالعات آخوندي و مأمورانش افزوده گرديد.
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اسناد پروسه تحقيق ،صدور حكم ابطال شكايت
و لغو احكام دستگيري توسط قضائيه عراق
ابالغ دستور دادگاه تحقيق مركزي رصافه بغداد
به دادگاه خالص براي انجام تحقيقات
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جمهوري عراق
شوراي عالي قضائي
رياست دادگاه فدرال استيناف ديالي
دفتر رئيس استيناف

بسم اهلل الرحمن الرحيم

شماره
تاريخ

1008/1/31
1008/1/4

به /دادگاه تحقيق خالص
م /نيابت دادن

به ضميمه نامه دادگاه تحقيق مركزي رصافه به شماره  418به تاريخ  1008/1/9براي شما ارسال شده .خواهشمنديم ضمن اطالع
از مضمون آن اقدامات ضروري را در مورد آن معمول داشته و گزارش كارهاي انجام شده را با همة جزئيات حادثه را جزء به جزء
به ما اطالع دهيد زيرا اين امر توسط شوراي عالي قضائي پيگيري ميشود.
نتيجه را به ما گزارش كنيد با تشكر.
ضمائم:
نامه

قاضي

جدوع جاسم محمد

رئيس دادگاه فدرال استيناف ديالي
رونوشت به:

شوراي عالي قضائي دفتر آقاي رئيس/
پيرو نامه مورخ  1008/1/4شما جهت اطالع و نتيجه موضوع را به اطالع شما ميرسانيم .با تشكر.
دادگاه تحقيق مركزي رصافه /پيرو نامه كنوني شما جهت اطالع با تشكر
آرشيو بخشنامهها
قسمت اداري /پيگيري موضوع

رياست دادگاه فدرال استيناف دياله_عراق_ ديالي_ بعقوبه
تلفن و فاكس 511888
ايميل

e - mail: dyala_court@yahoo.com
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صورت جلسه بازپرسي قاضي تحقيق در اشرف
81بهمن3122

صورتجلسه

پس از اينكه براي يك مأموريت رسمي(بازپرسي) موظف شديم ،در تاريخ  1008/1/31در قرارگاه اشرف سازمان مجاهدين خلق
ايران حاضر شديم .اظهارات خانم سميه مصطفي قربان علي محمدي تدوين و ثبت شد و طي اين اظهارات مشخ شد كه وي
ربوده نشده و اقامتش در قرارگاه با انتخاب خودش بوده است و وي يكي از اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران است .وي اظهار
داشت آنچه كه در شكايت نامه والدينش آمده ،صحت ندارد و باطل است .مشخ شد كه اين اتهامات هيچ مبناي قانوني ندارد.
از اين رو در حضور سرهنگ عبدالسالم سعيد و سرهنگ دوم محمدكاظم محمود اين صورتجلسه مهر شده و به امضاي همگان
رسيد.
(امضاي) خانم سميه مصطفى
(امضاي) سرهنگ دوم محمد كاظم
(امضاي) سرهنگ عبدالسالم سعيد
(امضاي) قاضي حاتم ابراهيم يوسف
(امضاي) كمسير(نماينده يا مأمور دولت) -علي عبدالرضا
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وكالتنامه سميه به وكالي عراقي خانمها كريمه داوود و سميره جمال
81بهمن1831
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حكم ابطال شكايت مصطفي محمدي

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جمهوري عراق

دادگاه تحقيق مركزي /رصافه

شواري عالي قضائي

دادگاه جنائي مركزي– بغداد

حكم دادگاه

دادگاه به دليل عدم كفايت ادله ،شكايت مطرح شده توسط آقاي مصطفي محمدي كه موضوع آن به قضية مشاراليها سميه
محمدي مربوط ميشود ،تصميم به باطل كردن شكايت نسبت داده شده به افراد ذيل گرفت.
صديقه حسيني
مهگان پارسائي
عباس داودي
ماده قانوني 713 :ق .ع

[توضيح« :ق .ع» مخفف« قانون عقوبات» و معني آن قانون مجازاتها است].
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امضاء
تاريخ 1008/1/15
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زمينهسازي اقدامات تروريستي عليه مجاهدين در عراق
مصطفي محمدي عالوه بر پيگيري مأموريتش در پيشبرد پروژه وزارت اطالعات با شكنجهرواني من براي جدا
شدن از سازمان و ترك اشرف ،همراه با شماري ديگر از مأموران اطالعات و نيروي تروريستي قدس و در ارتباط
مستمر با سفارت رژيم ،در هتل منصور بغداد مستقر بود و مأموريتهاي ديگري را نيز عليه مجاهدين و اشرف،
ازجمله در زمينه تدارك اقدامات تروريستي عليه اشرف دنبال ميكرد كه برخي موارد آن در اطالعيههاي
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت افشا گرديده است .ازجمله ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
در اطالعيه10بهمن 3189شوراي ملي مقاومت در مورد انفجار ايستگاه آبرساني اشرف -شماره -1در همين رابطه
آمده بود:
«… تروريستهاي نيروي قدس روز 8فوريه ايستگاه آبرساني شهر اشرف و 10هزار تن از اهالي منطقه را منفجر كردند و دو روز
قبل از آن در  9فوريه شيخ حميد ذياب از اعضاي شوراي عشايري كه مسئوليت حفاظت منطقه و همچنين حفاظت از ايستگاه آب
شهر اشرف را برعهده داشت در يك سوء قصد تروريستي به شهادت رساندند .شماري از اين عوامل وزارت اطالعات و نيروي قدس
كه هم اكنون در هتل منصور بغداد مستقرند عبارتند از مزدور خدابنده ،مصطفي محمدي ،رضا اكبري نسب و علي رضا بشيري.
فردي بنام طباطبايي از نيروي تروريستي قدس رابط آنهاست…»

در اطالعيه مورخ 48بهمن 5882سازمان مجاهدين خلق ايران در مورد طرح جنايتكارانه ني روي
تروريستي قدس براي حمله موشكي به اشرف چنين آمده بود:

«… شماري از عوامل وزارت اطالعات و نيروي قدس براي زمينهسازي اقدامات تروريستي عليه شهر اشرف در هتل منصور بغداد
مستقر شدند .مزدور خدابنده ،مصطفي محمدي ،رضا اكبري نسب و عليرضا بشيري در اين شمارند .از سوي سفارت آخوندها و

نيروي تروريستي قدس سه نفر بهنامهاي نوبخت (معاون پاسدار كاظمي قمي) ،اسدي(مسئول بهاصطالح كميته حقوقبشر
درسفارت ايران) و طباطبايي ،با اين مزدوران در ارتباط هستند .پاسدار كاظمي قمي سفير رژيم در بغداد و پدرخوانده عوامل
اطالعاتي و نيروي تروريستي قدس در بغداد ،در بعدازظهر پنجشنبه38بهمن ماه در هتل منصور به استمالت از مزدوران افشا

شده ،مشغول بود…»
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اطالعيه 04فروردين 5857سازمان مجاهدين خلق

«باز مصرف مزدوران مستعمل عليه مقاومت ،منتهاي درماندگي رژيم آخوندي»
… درآذر ماه  89گروهي از مأموران اطالعات و نيروي قدس از داخل و خارج ايران براي توطئه وشكايت و لجنپراكني عليه
مجاهدان شهر اشرف به عراق فرستاده شدند و در هتل منصور بغداد تحت امر سفارت رژيم قرار گرفتند .برخي از اين مزدوران ،كه
به مدت سه ماه ناگزير از اقامت و انجام مأموريت در عراق شدند ازجمله ،عبارتند از :مسعود خدابنده ،مصطفي محمدي ،رضا
اكبري نسب ،تيمور ختار و علي رضا بشيري.
مزدوران مزبور در طبقه سوم هتل منصور مستقرشدند و تحت سرپرستي مأموران قدس و اطالعات آخوندي به اسامي طباطبايي،
نوبخت و اسدي قرار گرفتند .همة صورتحسابهاي هتل توسط سفارت رژيم ايران پرداخت ميشد و مزدوران ابتدا در سمينار
مضحكي تحتعنوان «مبارزه با تروريسم» شركت داده شدند كه با حضور 10نفر از عوامل و جيره خواران رژيم برگزار گرديد.
گردهمايي و تحركات مزدوران رژيم توجه نيروهاي عراقي را هم به خود جلب كرد و بسياري از آنان ازجمله «انجمن دانشگاهيان
و روشنفكران عراقي» و «تجمع حقوقدانان مستقل عراقي» با صدور اطالعيه هايي به افشا و محكوم كردن اين خيمهشببازي
مبادرت كردند»… .

هتل منصور بغداد
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مأموريت استخدام و بازگرداندن بريدگان مستقر در هتل مهاجر
به ايران
عالوه بر مأموريتهاي فوق الهكر ،مصطفي محمدي و مسعود خدابنده ازجمله مزدوران بدنامي بودند كه در
ارتباط با سفارت و اطالعات رژيم در بغداد ،در پيشبرد خط رژيم مبني بر بازگرداندن بريدگان مستقر در هتل
مهاجر به ايران و استخدام آنها براي مزدوري وزارت ،نقش فعالي عهدهدار شدند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت در اطالعيهاي كه در همين رابطه در  17ارديبهشت  3183فاش كرد:
حاج علي نويدي با كمك مزدوراني مانند مصطفي محمدي و مسعود خدابنده با تهديد و تطميع تالش ميكند كساني

كه اشرف را ترك كرده و به هتل مهاجر در بغداد رفته اند وادار به بازگشت به ايران و مزدوري براي وزارت اطالعات

بكند…»

مراجعات مصطفي محمدي در دوران بعد از
تحويلدهي حفاظت اشرف از آمريكاييها به دولت مالكي
در آذر 3184نيروهاي آمريكايي حفاظت اشرف را به نيروهاي عراقي تحويل دادند.
بهجاي حفاظت اشرف و اشرفيها ،از آن پس ،فصل جديدي از محاصره و فشار و سركوب و كشتار به دستور رژي م
آخوندي و توسط نيروهاي تحت امر مالكي عليه ما مجاهدين در اشرف آغاز شد.
در همين دوره ،طرح ها و توطئهها و اقدامات مستقيم وزارت اطالعات عليه اش رفيان ني ز اوج گرف ت .ازجمل ه ب ا
اعزام و استقرار گروه گروه مزدوران خود با عنوان خانوادههاي اشرفيان در ورودي اشرف و با نصب  110بلندگو در
اطراف اشرف 944روز شكنجهرواني شبانه روزي را عليه اشرفيان آغاز كرد كه از ضد انسانيترين و ط والني ت رين
سلسله فشارها و اذيت و آزارها به منظور به تسليم واداش تن مجاه دين ب ود .در هم ين دوره ،مص طفي محم دي
بهعنوان يكي از مأمور ان حرفه اي مكررًا از كانادا به عراق اع زام ش د ك ه در ي ك م ورد چن د م اه ب راي اج راي
مأموريتهاي محوله در عراق باقي ماند.
مأموريت ثابت و محوري او در اين دوره نيز در ادامة همان پروژه چند ساله با دستاويز قرار دادن روابط خ انوادگي
و داعيه آخوند ساختة«فرزند ربوده شده و به زور نگهداشته شده در اشرف» ،ب ود ك ه ب ه رغ م ابط ال آن توس ط
قضاييه عراق ،همچنان از طريق سايتها و ديگر رسانههاي وابسته به وزارت اطالعات و نيروي تروريستي قدس در
عراق و همچنين از طريق شركت فعال در عربده كشي و لجنپراكني و فحاشي همراه با ان واع تهدي دها مبن ي ب ر
كشتار و نابودي مجاهدين ،از طريق  110بلندگوي نصب شده توسط وزارت اطالعات در اطراف اشرف را به ننگين
ترين صورت تكرار ميكرد.
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بخش ديگري از مأموريتهاي مصطفي محمدي و مزدوران مشابه در عراق ،شركت در ديگر خيمهشبب ازي ه اي
تبليغاتي سفارت رژيم و وزارت اطالعات براي تكرار اراجيف آخوندي عليه مجاهدين تح تعن وان«كنف رانس» ،در
اين دوره بود.
هزينه و امكانات اين سفرها از كانادا به عراق كه پي درپي تكرار ميش د و هزين ه اقام ته اي ط والني هم راه ب ا
تعدادي ديگر از اعضاي خانواده با تحركات و اجراي مأموريتهايي كه تمامد درخدمت پ روژه ه اي رژي م ب ر ض د
مجاهدين بود ،منبعي جز وزارت اطالعات نداش ت .هزين هه ايي ك ه در ط ول اي ن چن د س ال ،ب ا ي ك حس اب
سرانگشتي ،بالغ بر ارقام هنگفت و شگفتانگيز و سرسام آوري ميشد ،آن هم در رابط ه ب ا كس ي مث ل مص طفي
محمدي ،كه نه كار و نه شغل مشخصي داشت و نه ث روت ش ناخته ش دهاي .وي ك ارگر آهنگ ري و در و پنج ره
سازي بود.
در سال 3184وي چندين بار با مزدوران خارج كشوري يا داخل كشوري رژيم و تركيبي از مأموران رسمي و
خانوادهها ي تحت امر شعب اطالعات موسوم به انجمن نجات به عراق آمد .او در همكاري با سفارت رژيم در بغداد
و مأموران نيروي تروريستي قدس و مزدوران ايراني و عراقي رژيم در عراق ،در هتل منصور بغداد عليه اشرف
توطئهچيني ميكرد.
مصطفي محمدي به همراه مأموران بدنامي هم چون مسعود خدابنده در عراق براي مأموريتهاي مختلفي عليه
اشرف و ساكنين آن توسط سفارت و اطالعات رژيم در عراق به كارگرفته ميشدند.
يكي از شعب و سرپلهاي پوششي وزارت اطالعات به نام بنياد سحر در تاريخ 31آذر 3184خبر مالقات تعدادي
از مأموران«نجات» اطالعات كه از ايران به عراق اعزام شده بودند ،به همراه مصطفي محمدي با وزير حقوق بشر
وقت عراق را منتشر كرد .هدف از اين ديدار كه توسط سفارت رژيم ترتيب داده شده و با همان داعيه به زور
نگهداشته شدن اعضاي خانواده و بستگانشان در اشرف انجام ميگرفت ،زمينهسازي براي اعمال فشار هرچه بيشتر
بر مجاهدين و فراهم كردن زمينه حمله و كشتار در اشرف توسط دولت مالكي بود.
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روز جمعه 63آذر ،6513اكيپ اعزامي وزارت اطالعات شامل تعداد معدودي از خانوادههاي ساكنان اشرف براي
ايجاد بلوا و فضاسازي به ورودي درب اشرف فرستاده شدند ،زيرا ديدارها و ترفندهاي قبلي ،با شكست و بنبست
مواجه شده و تكرار آنها نه زمينه داشت و نه نتيجه ميداد.

مصطفي محمدي همراه اكيپ مأموران اعزامي به اشرف63 -آذر6513

هماهنگيها و تسهيالت و توجيهها براي اين اكيپ توسط وزارت اطالعات و سفارت رژيم در عراق ص ورت گرف ت.
سرتيم اين تركيب ،مزدور شناخته شده صمد نظري بود.

اكيپ اعزامي وزارت اطالعات در35آذر 3184مزدور صمد نظري نفر چهارم
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مأموريت بعدي اك يپ مزدوران شامل مصطفي محمدي و شماري از مأموران اعزامي از ايران به عراق توسط وزارت
اطالعات ،شركت در جلسه فرمايشي رژيم در هتل منصور بغداد بود.
آنها در تاريخ11آذر3184به همراه مزدوران عربزبان رژيم و مالكي ،در اين جلسه شركت كردند.

مصطفي محمدي در جلسه رژيم در هتل منصور بغداد -آذر3184
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مصطفي محمدي در جلسه مزبور بارديگر همان سناريوي رژيم ساخته(ربوده شدن من توسط مجاهدين!) را با جار
وجنجال و صحنه سازيهاي ديكته شده تكرار نمود.
تعدادي از رسانههاي فارسي و عربزبان وابسته به رژيم از قبيل روزنامه الموتمر -نجات -العالم و … اين جلسه
فرمايشي را همراه با نمايش و ياوه سرايي مصطفي محمدي را منعكس و تبليغ كردند.

اكيپ اعزامي هم چنين در طوماري خطاب به نوري مالكي به خاطر تعيين وضعيت مجاهدين در جلسه
34سپتامبر 1008شوراي وزيران ،از مالكي تشكر و قدرداني كردند.
قدرداني از تعيينوضعيتي كه درواقع ،زمينهچيني براي 5قتلعام در اشرف با بيش از300شهيد و 3000مجروح و
يك محاصره ضد انساني همة جانبه ،همراه با يك شكنجهرواني شبانه روزي 944روزه و با 110بلندگو بود.
در تاريخ 38بهمن 3184مطلع شدم كه مصطفي محمدي همراه با مرتضي(برادرم) بار ديگ ر از كان ادا ب ه ع راق و
ورودي اشرف آمده و خواستار ديدار با من شده و در همين رابطه نيروهاي عراقي و آمريكايي مستقر در اش رف از
من خواستند با او مالقات كنم.
من براي صحبت و توضيح نزد افسران ذيربط آمريكايي و عراقي رفتم.
آنها از من خواستند براي مالقات با مصطفي محمدي و مرتضي به بيرون قرارگاه بروم.
ولي من با اشاره به سوابق امر و مأموريت مصطفي محمدي از جانب وزارت اطالعات ،گفتم كاري با آنها ندارم و
نميخواهم هيچ ديدار و گفتگويي با آنها داشته باشم .آنها وقتي مخالفت قاطع مرا ديدند ،درخواست كردند
عكسي از من در حال مالقات با خودشان بگيرند تا اين عكس را به آنها(مصطفي محمدي و مرتضي) نشان
بدهند و آنها مطمئن شوند كه درخواستشان براي ديدار را حضورًا به اطالع من رساندهاند اما خود من نخواستهام
به مالقات آنها بروم.
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البته پس از تكرار شدن چندين باره اين صحنه و مواجة با برخوردها و رفتار و كردار مشكوك و غيرعادي مصطفي
محمدي در اين مسافرتهاي پي درپي براي نيروهاي آمريكايي ،سفارت كانادا ،صليب سرخ و … وضعيت و
ارتباط او و كارهايش با رژيم ،شناخته شده بود و همين كه اكيپ هاي اعزامي از طرف وزارت اطالعات به اشرف
ميرسيدند و اسم او در ليست آنها بود ،منشأ و ماهيت كارها و نمايشهاي او براي آنها كامالً محرز بود .بعضد با
تمسخر يا با ناراحتي ميگفتند« :دوباره مصطفي آمد»!

العالم ،تلويزيون عربي زبان رژيم
تلويزيون العالم 17 -مرداد3188
مصطفي محمدي :به ديدار خانم وجدان ميخائيل رفتم و گفتم ميخواهم دخترم را ببينم … .ما با هماهنگي جلو قرارگاه اش رف
رفتيم منتظر شديم ولي جوابي نيامد نامهاي آمد كه سميه نميخواهد تو را ببيند.
نامه نوشتم ولي افسرعراقي گفت سميه نامه شما را نميگيرد.
من سال گهشته حكم دستگيري سران اين گروه تروريستي را گرفتم و من 37بار از كانادا به اينجا آمدهام.
نتيجه نگرفتم.
موقعيت قانونيام در كانادا پناهنده بود ولي مداركم فاقد اعتبار شده بود.
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در همان ايّام موفق الربيعي در لجنپراكنيهايش ازجمله گفته بود«اين مجاهدين را مغز شويي كردهاند».
او هر بار يك نفر را مسئول اشرف ميكرد كه بهاصطالح حواسش به اشرفيها باشد تا به قول خودشان اگر كس ي را
به زور نگهداشتهاند ،نجات بدهند!

فرمانده پليس فدرال كه توسط موفق الربيعي به اشرف اعزام شد درخواست كرد با من مالقات كند.
در اين مالقات ،افسران آمريكايي همراه مترجمشان و فرمانده پليس و مترجمش حضور داشتند.
121

وي به من گفت:
«… در مورد تو خيلي حرفها به من زدهاند كه تو به زور نگهداشته شدهاي و براي رفتن از اينجا نياز به كمك داري
و…»!

درپاسخ به او گفتم:
«اين حرفهاي رژيم آخوندي است كه به شما گفتهاند اگر مرا به زور نگه داشته بودند كه نميتوانستم براي مالقات با شما بيايم.
دليل واضح تر ،حضور خودم در اينجا نزد شما است بدون اينكه كسي از سازمان با من باشد كه بتواند م را ب ه زور نگ هدارد .اگ ر
كمترين زور و اجباري دركار بود مگر در اولين لحظه در مالقات خصوصي شما ابراز نميكردم؟
عالوه بر اين مگر در سالهاي گهشته بارها و بارها افسران و ارگانهاي مختلف آمريكايي با من مثل تك تك مجاهدين ،مص احبه
حضوري و خصوصي نداشتهاند.
مگر در مورد جداشدن از سازمان سؤال و حتي اصرار و تبليغ و تشويق و حتي تهديد نميكردند؟
بنابراين آيا منطقي است كه به رغم چنين واقعياتي باز ادعا شود كمترين زور و اجباري در رابطه با من و يا هر ك س ديگ ر ب راي
عضويت و بودن در سازمان و ماندن در اشرف اعمال شده و يا اعمال ميشود؟»

او تالش كرد كه با دستاويز قرار دادن روابط و عواطف خانوادگي و ادع اي اينك ه پ درت ت و را دوس ت دارد و…،
مأموريت خود را كه مجبور كردن من به مالقات با آنها بود ،به انجام رساند .به او جواب دادم:
« يك پدر اگر فرزندش را دوست دارد چرا كمترين احترام و اعتباري براي تصميم و انتخ اب او ك ه مب ارزه در راه آزادي م ردم و
ميهناش از سلطه رژيم آخوندي است ،قائل نيست و برعكس ،به خاطر خوش خدمتي براي همين آخوندهاي جنايتك ار ،س اله ا
است كه مرا تحت فشار و شكنجهرواني قرار داده …»

مسئول عراقي فوق الهكر كه براي اولين بار در رابطه با سيل اتهامات و كارزار ش يطانس ازي علي ه مجاه دين ،ب ا
گوشه اي از واقعيات و حقايق مواجه شده بود ،توجهش نسبت به توضيحات و پاس خه ايي ك ه در م ورد ادعاه ا و
اتهامات ميدادم ،بيشتر جلب ميشد و با دقت جزئيات و نكات را گوش ميكرد.
او در پايان گفت:
«بايد اذعان كنم كه مغز من را از دروغ دربارة شما پر كردهاند اما يكي از داليلي كه من قبول كردم در رابطه با شهر اشرف
مسئوليت بپهيريم ،اين بود كه واقعيت ها را با چشم خودم ببينم و حاال ميتوانم بگويم كه واقعيت را به چشم ديدم.

تهاجم وحشيانه نيروهاي مسلح تحت امر مالكي در 9و4مرداد 3188به اشرف و انتشار فيلمها و تصاوير صحنههاي
شقاوت و وحشيگري مزدوران مهاجم از يكسو و پايداري قهرمانانه و حماسي مجاهدان اشرفي از سوي ديگر،
نهتنها مردم ايران ،بلكه هر وجدان بيداري را در سراسر جهان تحتتأثير قرارداد و به حمايت از مجاهدين و
محكوم كردن رژيم و دولت مالكي برانگيخت.
تنها رژيم ضد بشري آخوندي و مزدورانش بودند كه با عوض كردن جاي جالد و قرباني و موضعگيري عليه
مجاهدين به توجيه و دفاع از اين جنايت وحشيانه رژيم و دولت دستنشاندهاش پرداختند.
مصطفي محمدي در زمرة مزدوراني بود كه پس از تهاجم 9و4مرداد 3188به دستور سفارت و اطالعات رژيم و با
رذالت شگفتانگيز ،براي موجه جلوه دادن حمله به اشرف ،بارديگر اتهام ربودن و به زور نگهداشتن من توسط
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مجاهدين و شكايت خودش در اين زمينه را ،همراه با ديگر اراجيف آخوندساخته عليه مجاهدين در مصاحبه با
رسانهها ي وابسته به رژيم علم كرد و با مظلوم نمايي از عراقيها (بخوانيد نيروهاي سركوبگر مالكي) خواستار كمك
براي نجات من شد! آن هم در شرايطي كه انزجار و تنفر از تهاجم نيروهاي مسلح مالكي به اشرف درهمه جا موج
ميزد و درحالي كه يكسال ونيم قبل از آن ،قضائية عراق با رأي قاطع خود اين اتهامات را مردود شمرده و شكايت
مصطفي محمدي را باطل كرد و احكام دستگيري را لغو نمود و كل اين پرونده را مختومه اعالم كرده بود.
رسانههاي وابسته به رژيم ازجمله تلويزيون العالم و … نيز بيدريغ به پخش و انتشار اراجيف آخوند ساختة
مصطفي محمدي مبادرت كردند.
همة اينها در آن فضاي بعد از 9و 4مرداد براي توجيه سركوب در اشرف توسط نيروهاي تحت امر مالكي و نيز
زمينهسازي براي حمالت بعدي و وارد آوردن فشارهاي مضاعف بر مجاهدين بود.

سايتهاي زنجيرهاي وزارت اطالعات از اين تهاجم مزدوران مالكي به اشرف تشكر كردند و ضمن گاليه و شكايت
از ديركرد دولت مالكي در سركوب اشرفيها ،بهطرز رذيالنهاي مجاهدين را مسبب اين تهاجم جنايتكارانه قلمداد
كردند:
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زنان در اسارت فرقه… مينو الف سپهر 3مرداد …« :3188سرانجام پس از دو روز درگيری خشونت آميز دولت عراق موفق شد
حاکميت خود براسارتگاه اشرف را اعمال نموده واين قطعه اشغال شده توسط گروه رجوی رابه تصرف خود درآورد»….
نجات 30مرداد« -3188آقاي مالکي ،اقدام دولت در مورد جمع نمودن اسارتگاه اشرف اگرچه با تاخيرچندماهه صورت ميگيرد
وليکن اقدامي است شايسته ودرخور تامل است… تکرار اين هشدار نيز الزم است…»
سايت ايران سبز 64مرداد -6511نامه سرگشاده انجمن ايران سبز به آقاي نوري المالكي رئيس جمهوري عراق
آقای دکتر نوری المالکی ،نخست وزير محترم عراق
انجمن ايران سبز … از دولت عراق به خاطر ايجاد يک پايگاه پليس در مقر مجاهدين قدردانی ميکند و آن را نشانه اميد برای
آزادی افراد اسير در پادگان اشرف ميداند.
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شمهايي از مأموريتهاي مصطفي محمدي در اروپا
مأموريتهاي مصطفي محمدي به آنچه در عراق و در اشرف انجام ميداد  ،خالصه نميشد.
وي در اروپا و كانادا نيز از مجريان طرحهاي سفارشي وزارت اطالعات عليه مجاهدين بود و به همراه مزدوراني
همچون مسعود خدابنده ،محمدحسين سبحاني ،كريم حقي ،شمس حائري ،بتول سلطاني و… به اجراي
سناريوي ديكته شده و تكراري مي پرداخت.
در اين مأموريتها مصطفي محمدي با سوء استفاده از روابط خانوادگي و در رابطه با حمالت جنايتكارانه به اشرف
به انجام مصاحبهها و شركت در جلسات فرمايشي و … وزارت مي پرداخت.

پاريس 13خرداد 3183از راست -مزدوران مصطفي محمدي -رابعه شاهرخي -كريم حقي
مسعود خدابنده -سبحاني -بتول سلطاني -شمس حائري

سيماي آزادي در 33تير 3183در اين زمينه روشنگري كرد:
«… اطالعات آخوندها هم چنين مزدوران واپس خورده از ورودي اشرف از قبيل مصطفي محمدي را به فرانسه اعزام كرد تا در

بيرون پاركينگ صليب سرخ[در پاريس[ ،براي آرامبخشي سوتهدلي ،عكس يادگاري بگيرند يا در ديدار با بني صدر به آموزش
فيلترينگ از طريق سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،بپردازند.
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مزدوران مصطفي محمدي و خانواده به همراه دو تن ديگر از مزدوران بدنام اطالعات
بتول سلطاني و محمدحسين سبحاني در ديدار و هماهنگي با بني صدر و در خانه او
مزدوران همچنان در محوطه بيروني صليب سرخ تابلوهاي كليشه اي از اطالعات آخوندي بدست گرفتند كه در آن خواهان
مالقات مجاهدان اشرف با تورهاي كثيف اطالعات آخوندي و همچنين خواهان«ازدواج در كمپ اشرف در عراق و ازدواج در كمپ
اورسورواز در فرانسه شدهاند»

مزدوران بتول سلطاني -مصطفي محمدي -محمدحسين سبحاني در پاركينگ صليب سرخ در پاريس

128

129

131

سيرك رژيم -مالكي در اطراف اشرف
در بهمن سال 3188رژيم آخوندي از طريق وزارت اطالعات و شعب رسمي و پوششي آن در داخل و خارج كش ور
به اضافة سفارت خود در بغداد و نيروي تروريستي قدس و با اعزام و بهكارگيري پيدرپي اجيرش دگان و م أموران
اطالعات در ورودي اشرف ،بساط يك شكنجهرواني شبانهروزي را بهكمك دولت و ارتش تحتامر مالكي به وس يلة
110بلندگو عليه مجاهدين با دستاويز قرار دادن روابط و عواطف خانوادگي طي 944روز داير كرد و ادامه داد.
سايت نجات ارگان وابسته به وزارت اطالعات در11شهريور 3131ابعاد اين توطئه كثيف را به اين صورت بيان
كرد:
«از زمستان سال  3183تا شهريور ماه  3131بيش از  30هزار سفر از طرف خانوادههاي اسيران اشرف انجام شد… گروههاي
بسياري از خانوادهها از ايران و ساير نقاط جهان بسوي اشرف در سفر بودند تا زمان فروپاشي يک فرقه تروريستي و آزادي اسيران
ذهني در آن را تسريع نمايند…»

در اولين اكيپ اعزامي در تاريخ15بهمن 3188مصطفي محمدي حضور داشت و به م دت ي كم اه ،ب راي خ وش
خدمتي به گشتاپوي آخوندي ،رذيالنه ترين صحنه ها را در اين شكنجهرواني به نمايش گهاشت.
چندماه بعد ،در 11مهر 3183مجددًا براي شركت در اين سيرك ضد انساني آخوندي ،به عراق و به ورودي اش رف
اعزام شد و پس از آن نيز بهعنوان يك پادوي دست آموز و گوش بفرمان ،بارها و باره ا در س يرك والي ت حض ور
فعال پيدا كرد ازجمله در31آبان8 -3183مرداد -3130آبان 3130و …

مصطفي محمدي و ثريا عبداللهي 1ركورددار رذالت در بين مأموران اعزامي به ورودي اشرف -بهمن3188
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مصطفي محمدي در مقاطعي كه براي انجام مأموريتش به عراق اعزام ميشد ،بيشتر اوقات در هتل منصور بغداد
مستقر بود و نقش فعالي در راه اندازي اكيپهاي وزارت داشت كه تحتعنوان خانواده از نقاط مختلف كشور و از
انجمنهاي نجات وزارت اطالعات ميآمدند.
ارگانهاي سياسي و نظامي دولت مالكي بنا به خواست رژيم با مزدوران اعزامي هماهنگيهاي ضروري را انجام
ميدادند و تسهيالت و امكانات مورد نياز براي اجراي مأموريت آنها در سيرك آخوندي را فراهم ميكردند.
سايتها و رسانههاي رژيم بهخصو رسانههاي عربي زبان آن به اقدامات و خوشخدمتيهاي مزدوران پوشش
ميدادند كه به مثابه خوراك تبليغاتي عليه ما مجاهدان اشرفي بود.

13بهمن 3188مصطفي محمدي در سيرك آخوندي در ورودي اشرف -تلويزيون جام جم رژيم

هدف رژيم از اعمال اين شكنجهرواني رذيالنه با لجنپراكني مستمر اين بود كه فشار بر مجاهدين را باال ببرد بلكه
تشكيالت مجاهدين فروبپاشد.

مقاومت ايران ،توجه ملل متحد و آمريكا را به توطئه كثيف رژيم و كميته عراقي سركوب اشرف جلب ميكند
اعزام سومين گروه توسط وزارت اطالعات به اشرف

مقاومت ايران توجه دبير كل ملل متحد ،نماينده ويهه دبير كل در عراق و هيئت همياري ملل متح د در ع راق (يون امي) ،دول ت
آمريكا و نيروهاي آمريكايي در عراق را به توطئه گسترده وزارت اطالعات رژيم آخوندها عليه ساكنان اشرف جلب ميكند.
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اطالعات آخوندها در هماهنگي با سفارت عراق در تهران و سفارت رژيم در بغداد و كميته عراقي سركوب اش رف ،در ي ك ش وي
مضحك و انزجارآور ،بستگان شمار معدودي از ساكنان اشرف را كه عمدتأ مورد اعتماد و در ارتباط با اطالعات هستند ،ب ه ع راق
اعزام ميكند و سپس آنها را به بيرون اشرف منتقل نموده و در عين حال كميته مزبور از ورود آنها به اشرف جلوگيري ميكند
تا با شانتاژ و جوسازي چنين وانمود كند كه مجاهدين از مالقات ساكنان اشرف با خانوادههايشان ممانعت ميكنند.
فاشيسم ديني حاكم بر ايران كه توطئههاي خبيثانهاش عليه اشرف ،بهويهه در يكسال گهشته ،به نتيجه نرس يده و از توجه ات و
حمايت گسترده جهاني از حقوق ساكنان اشرف ،بهشدت خشمگين است ،مهبوحانه تالش ميكند ،آبرفته را به جوي برگردان د و
راه را بار ديگر براي سركوب ساكنان و اعمال فشار بر آنان هموار كند.
يكشنبه 15بهمن ،سومين گروه از بستگان ساكنان اشرف شامل 31تن كه توسط اطالعات به عراق اع زام ش دهان د ب ه در ورودي
اشرف منتقل شدند .دو گروه قبلي در روزهاي  33و  11بهمن به بيرون اشرف منتقل شدهاند .يكي از افراد اعزامي ،به نام محم د
علي سجودي با هيچ يك از ساكنان اشرف وابستگي خانوادگي ندارد .وي از م أموران وزارت اطالع ات اس ت ك ه اف راد اعزام ي را
كنترل و هدايت ميكند.
يكي از مأموران اعزامي در سومين گروه ،مصطفي محمدي ،پدر خانم سميه محم دي عض و س ازمان مجاه دين اس ت .مص طفي
محمدي كه يك مأمور شناخته شده اطالعات است در سالهاي قبل بيش از ده بار ب راي ايج اد بل وا و آش وب ب ه اش رف اع زام
شده است .نيروهاي آمريكايي ،سفارت كانادا ،صليب سرخ بينالمللي و ديگر ارگانهاي ذيربط در جريان اين توطئه هستند و خانم
محمدي جزئيات ماموريت اين مزدور عليه شخ خودش و اشرف را بهطور مستقيم با اين مراجع در ميان گهاشته است.
در اطالعيه مورخ  11فروردين ،3184سازمان مجاهدين خلق ايران در اين رابطه آمده اس ت« :درآذر م اه 89گروه ي از م أموران
اطالعات و نيروي قدس از داخل و خارج ايران براي توطئه و شكايت و لجنپراكني عليه مجاهدان شهر اشرف ب ه ع راق فرس تاده
شدند و در هتل منصور بغداد تحت امر سفارت رژيم قرار گرفتند .برخي از اين مزدوران ،كه به مدت س ه م اه ن اگزير از اقام ت و
انجام مأموريت در عراق شدند عبارتند از  :مسعود خدابنده ،مصطفي محمدي … ،مزدوران مزب ور در طبق ه س وم هت ل منص ور
مستقر شدند و تحت سرپرستي مأموران قدس و اطالعات آخوندي به اس امي طباطب ايي ،نوبخ ت و اس دي ق رار گرفتن د .هم ة
صورتحسابهاي هتل توسط سفارت رژيم ايران پرداخت ميشد و مزدوران ابتدا در س مينار مض حكي تح تعن وان «مب ارزه ب ا
تروريسم» شركت داده شدند كه با حضور 10نفر از عوامل و جيره خواران رژيم برگزار گرديد».
ادارات اطالعات استانهاي مختلف از جمله تهران ،آذربايجان غربي ،آذربايجان شرقي ،قزوين و زنجان افراد مورد اعتم اد خ ود از
بستگان ساكنان اشرف را توجيه ميكنند تا براي اخه ويزا به سفارت عراق در تهران مراجعه كنند .از قبل هماهنگيه اي الزم ب ا
سفارت و نخست وزيري عراق انجام شده است تا به اين افراد ويزا داده شود.
در دوره هاي قبل وزارت اطالعات خانوادههاي مورد نظر را قبل از اعزام به عراق در تهران توجيه م يك رد و هم اهنگيه اي الزم
آنجا صورت ميگرفت؛ اما به دليل افشاگريهاي مقاومت ،در اين دوره براي پوش اندن نق ش اطالع ات اي ن ك ار از طري ق ادارات
اطالعات شهرستانها انجام ميگيرد تا وانمود شود خانوادهها خودجوش به عراق ميروند.
كليه مسائل نفرات اعزامي در عراق از جمله رفت و آمد آنها به اشرف و تأمين نيازهاي آنان در هماهنگي با سفارت رژيم در بغداد
و توسط كميته سركوب اشرف حلوفصل ميشود .خانوادههاي اعزامي در مح ل گ ردان عراق ي نگه داري م يش وند و روزان ه ب ا
اسكورت عراقي به ورودي اشرف برده شده و بلندگوهاي قوي در اختيار آنها گهاشته ميشود تا عليه اشرف شعار بدهند و بل وا و
آشوب ايجاد كنند .كميته ،خبرنگاران رسانههاي وابسته به رژيم و تلويزيون حكومتي العراقيه را به ورودي اشرف آورده تا با تهيه و
پخش گزارش و فيلم از اين صحنه سازيها ،به دجال گري و هياهو عليه ساكنان اشرف و سازمان مجاه دين خل ق اي ران دس ت
بزنند.
اعزام اين افراد در حاليست كه از اوايل سال  1003و از زماني كه حفاظت ساكنان اشرف ب ه نيروه اي عراق ي منتق ل ش ده ،ب ه
هيچيك از خانوادههاي ساكنان اشرف در داخل يا خارج ايران ويزاي سفر به عراق داده نميشود و معدودي هم كه توانستهان د ب ا
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مشكالت بسيار خود را به اشرف برسانند ،نيروهاي عراقي از ورود آنها به اشرف ممانعت كردهاند .آن دسته از اعضاي خانوادههاي
اشرف كه در سالهاي قبل به اشرف رفته ،دستگير و زنداني شده و تحت شديدترين شكنجهه ا ق رار دارن د و ب هعن وان مح ارب
محاكمه ميشوند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت
19بهمن  35 ( 3188فوريه )1030

19بهمن -3188همكاري و هماهنگي مصطفي محمدي با نيروهاي نظامي تحت امر مالكي
در ورودي اشرف براي شكنجهرواني عليه مجاهدين اشرف

مزدوران اعزامي با شيفت بندي ،اغلب در طول شبانه روز بهطور مستمر با نعره ها و عربده كشي هاي گوش خراش
به لجنپراكني و فحاشي پاسداري -آخوندي عليه مجاهدين و ارزشهاي مبارزاتي و اعتقادي شان براي س رنگوني
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رژيم آخوندي و استقرار آزادي در ايران ،همراه با تهديد به كشتار و قتل عام مجاهدين ادامه ميدادند .آنها ب راي
تكميل اين شكنجه رذيالنه ،حتي در نيمه هاي شب ،بر طبل و سنج م ي كوبيدن د ت ا موجب ات زج ر و ش كنجه
مضاعف باالخ براي بيماران مستقر در بيمارستان مصلحي جن ب درب ورودي اش رف ف راهم س ازند .مص طفي
محمدي ،يكي از سراكيپهاي اين شكنجه ضد انساني بود .او مكرر در مكرر نعره و فرياد مي كشيد كه اشرف را با
دستهاي خودش با خاك يكسان خواهد كرد …
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مصطفي محمدي و ديگر مأموران و«خانواده»هاي اعزامي توسط وزارت اطالعات در ورودي اشرف مشغول عربده كشي عليه
مجاهدين  -در هماهنگي با ارتش تحت امر مالكي
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مأموريت فيلمبرداري
براي توليد يك«درام خانوادگي» تلويزيوني عليه مجاهدين
توسط«توليدگران» وزارت اطالعات
در پي شكست تالش اصلي وزارت اطالعات در جن گ كثي ف چندس الهاش ك ه ب ا ب ه خ دمت گ رفتن مص طفي
محمدي و… بر روي جدا كردن من از مجاهدين متمركز بود؛ شركت در سيرك مأموران و«خانواده»هاي اعزام ي
در ورودي اشرف ،موضوع اصلي مأموريتهاي بعدي وي بود كه بهعن وان يك ي از جل وداران ش كنجهروان ي علي ه
اشرفيان با 110بلندگو را به انجام رساند.
اما مأموريت مهم ديگري كه از مدتها قبل ب ه عه ده داش ت ،فيلمب رداري از ت ردداتش ب ه اش رف و دي دارها و
گفتگوهايش با من و صحنههاي ديگر ،ازجمله فيلمبرداري مخفيانه از آمريكاييهاي طرف حساب بود.
از زماني كه بساط سيرك وزارتي براي شكنجهرواني ساكنان در ورودي اشرف داي ر ش د؛ فيلمب رداري از آن ني ز،
جزو مأموريتهاي ثابت مصطفي محمدي قرار گرفت تا قدم به قدم ،صحنههاي مورد ني از ب راي تولي د ي ك«درام
خانوادگي»! تلويزيوني«سفارشي» فراهم شود.
تالش چند سالهاي كه سرانجام در«مستند» تلويزيوني«فيلم ناتمامي براي دخت رم س ميه»! توس ط«هنرمن دان»
گمنام و بدنام وزارت اطالعات به بار نشست! و از رسانههاي رژيم پخش گرديد.
اين«مستند» تلويزيوني كه به وسيله مبلغين آن ،چه در لباس كارگردان يا منتقد فيلم يا مصاحبهگ ر حك ومتي و
حتي در مقام رسانة«بيطرف» ي همچون آيت اهلل بي بي سي كه با لحن و كالم ي بس يار احساس ي و دراماتي ك،
براي آن بازارگرمي ميكردند؛ «يك اثر بسيار موفق و اثرگذار»! معرفي شد با اينحال بيشترين تالش و تأكي د
مبلغين فوق بر اين متمركز بود كه به مخاطب بقبوالنند «اين يك مستند صرفًا خيانوادگي و سياخته شيده
توسط خانواده است!»

تنگناي سختي كه مدعيان مزبور برون رفتي از آن نداشتند و تالششان در اين زمينه ك امالً بيه وده و ب ي نتيج ه
بود .زيرا شوري اين«آش» جايي براي فريب خوردن هيچ ذيشعوري باقي نميگهارد .جز اينكه آدمي را دچار يك
سلسله سؤال و ابهام ميكرد از اين قبيل كه اگر اين فيلم كه از صدر تا ذيلش و از پخش تا تبليغش ،از هزين ه ت ا
دست اندركارانش ،جاي خالي از رژيم و وزارت اطالعات ندارد و يك ف يلم خ انوادگي محس وب م يش ود؛ معل وم
نيست چرا فيلمهاي خانوادگي هزاران و ميليونها ايراني ديگر به اين صورت روي آكران رژيم نمي آيند؟!
چرا هيچكدام از آنها توسط رسانههاي و كارگزاران رژيم و وزارت اطالعات تبليغ و حلوا حلوا نميشوند؟!
يا چرا هيچيك از آنها جايزههاي متعدد از مقامات و آخوندهاي رژيم دريافت نميكنند؟!
و چرا اين ميزان كار و هزينه و بحث و بررسي و سفر به عراق و كانادا و اروپا … براي آنها انجام نميشود؟!
و چرا يك مستندساز رژيمي از آنها مستند نمي سازد؟! …
در پاييز 3130كه وزارت اطالعات شكنجهرواني اشرفيان به وسيله سيرك م زدوران و«خ انوادهه ا»ي اعزام ي در
ورودي اشرف را با افزايش بلندگوها به اوج رسانده بود؛ رژيم و ارگانهاي عراقي وابسته و كميت ه س ركوب اش رف
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يك تيم خبرنگاري دولتي را با تجهيزات و خودرو و … ،بهطور تمام وقت در اختيار مصطفي محمدي گهاشته بود
تا در فيلمبرداري از صحنههاي مورد نظر بهخصو جست وخيزهاي مزدوران عليه مجاهدين كمك كار او باشد.
در زير چند تصوير از اين فيلمبرداري«خانوادگي»! را مالحظه ميكنيد كه توسط ارتش تح ت ام ر م الكي ك امالً
حفاظت و حمايت ميشوند و در كنار مأموران وزارت اطالعات ،لباس شخصي ها و مزدوران ايراني و عراق ي رژي م
هستند:
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مصطفي محمدي در تجمعات مختلف سيرك«رژيم -مالكي» در اطراف اشرف
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در جمع مزدوران اعزامي عراقي مقابل درب اشرف2 -آذر5810

مصطفي محمدي عالوه بر فيلمبرداري براي برنامههاي تبليغاتي و باصطالح مستندسازيهاي وزارت اطالعات ،با
هدف شناسايي و جاسوسي نيز از نقاط مورد نظر فيلمبرداري ميكرد كه در اختيار وزارت اطالعات و سفارت و
نيروي قدس قرار ميگرفت.
ال اشاره كردم وي دريكي از ترددات وتحركاتش با هدف جاسوسي در اطراف اشرف ،توسط همسايگان
چنانكه قب ً
شريف عراقي كه به او و اقداماتش مشكوك شده بودند؛ گوشمالي داده شده بود.
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مصطفي محمدي به همراه يك مزدور ديگر(شيخي) در حال شناسايي و فيلمبرداري در اضالع اشرف
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شمهاي از ابراز احساسات و عواطف«خانوادگي» مصطفي محمدي
در سيرك مزدوران اعزامي به اشرف بهوسيله بلندگوها
تصاوير فوق مربوط به زماني است كه ما مجاهدين در اشرف ،توسط مأموران و«خانواده »ه ايي از س نخ مص طفي
محمدي كه توسط وزارت اطالعات به اشرف اعزام شده بودن د ،ب ا عربدهكش يهاي ش بانه روزي آنه ا از طري ق
110بلندگو و با فضيحترين لجنپراكنيها و ياوه سراييهاي آخوندي _ پاسداري ،به مدت بيش از 944روز بهط ور
مستمر تحت شكنجهرواني قرار داشتيم.
در زير شمه اي از عربدهكشيهاي نفرت انگيز را به مثابه ابراز احساسات و عواطف«خانوادگي»! مورد ادعا ،مالحظه
ميكنيد:

مصطفي محمدي32-مهر … -9231دارند حمله ميكنند .دنبال ميكنند .با چوب مي زنند .اينها[مجاهدين] را .ديدم .ولي
حقشونه .چون خاكشونه .اين خاك مربوط به مردم عراقه .من اگر عراقي بودم بدتر از اين ميكردم .چون اين سرزمين متعلق به
مردم عراقه….

صحنه درگيري و سركوب اشرفيها توسط نيروها و ارتش تحت امر مالكي
در كشتار اشرف 4-9مرداد3183
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مصطفي محمدي32 -مهر9231
يارو مجروح شده زخميشده از كدام يك از سربازهاي عراقي خورده… نوش جونش .نوش جونش .چرا؟
چون كه اين سرزمين متعلق به مردم عراق؛ و مردم عراق راضي نيستند حتي يك لحظه تو اين سرزمين باشيد.
شماها اجنبي هستيد.
شما ها تروريست هستيد.
شماها خود فروخته هستيد.
مردم غيور عراق نميگهارند يك لحظه ديگه شما اينجا باقي بمانيد.
آفرين .به اين غيرتشون .آفرين به مردم عراق كه حتي آمريكاييها را هم بيرون كردند.

ضرب و شتم مجاهدان اشرف توسط ارتش تحت امر مالكي در 8-2مرداد5888
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مصطفي محمدي32 -مهر9231
… ما پدرها مادرها ما پدر مادرها خاك اشرف و زير و رو ميكنيم.
مصطفي محمدي32 -مهر9231
… من مصطفي محمدي از كانادا پدر سميه محمدي آمدم اشرف و با خاك يكسان كنم(با عربده كشي)بشنويد .ببينيد .صبر
داشته باشيد ….قدرت خدا رو دارم.
اگر اين در و نشكوندم؟
اگر اين خاك اشرف و با دستام صاف نكردم اون موقع بيا پاي تلويزيون بگو تو پدر من نيستي.
اون موقع كه اگر خاك اشرف و يك دست نكردم صافش نكردم …
…و من تو دنيا اعالم كردم تو روزنامههاي خارجي كانادايي -آمريكايي -راديو فردا -بي بي سي– سي ان ان – تلويزيون العراقيه-
الفرات -العالم هر تلويزيوني كه دستم رسيد .الشرقيه اعالم كردم كه سميه با ميل خودش اينجا نيست …
مصطفي محمدي

 9آبان … -9231دولت عراق و ملت عراق شما را از اينجا بيرون خواهد كرد .دولت عراق االن تشكيل شده و انتخاب شده از
مردم غيور عراق .و ميخواهد با تمام كشورهاي همسايه رابطه خوبي داشته باشه
نه اينكه 1700تا توليست تروريستي قرار گرفتن بخوان تو خاك خودش حفظ كنه.
مصطفي محمدي 99 -آبان9231
م.
رف و زير و رو كن
گفتم ،كاري نكن خاك اش
گفتم كاري نكن در اشرف و بشكونم .كه شكوندم.
… واهلل كسي كه اعدام ش كنه طناب دارو گردنش بندازه ما خانوادهها هستي
…من اينجام .گفتم من تا اين قلعه را سرنگون نكنم از جا نمي شينم
حاال ميخواهي بگي چقدر گرفتم؟
اينقدر گرفتم كه اين قلعه رو سرنگون كنم.
اينقدر به من پول دادند كه اين قلعه رو سرنگون كنم.
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م.

نمونههايي از عربده كشي هاي ساير مزدوران اعزامي
براي شكنجهرواني اشرفيان
91شهريور -9231ثريا عبداللهي
وقتي دولت عراق تشكيل شد ارتش عراق دست به كار شد.
چه كسي ميخواهد بايستد.
عراق مي گه من زمينم رو(را) ميخواهم.
خانوادهها ميگويند ما بچه هايمان را ميخواهيم.
چه كسي مي تونه(ميتواند) در مقابل اين خواسته بايسته؟ سازمان ملل متحد؟حقوق بشر؟ صليب سرخ؟
32مهر -9231مزدور مكي رفيعي
…بابا بيا بيرون بيا لبيك بگو به زندگي!
بيا ماشين زير پات صفات و بكن.
بيا زندگيت را(رو) بكن
بچه ها! من مكي رفيعي ام.
اشرف و روتون(رويتان) خراب ميكنم.
عهد كردم با خودم كه برگردم و اين دفعه با بچه ها اومدم.
آمديم كه اشرف را خراب كنيم روي سرتون
1دي 9231مرد مزدور
خامنهاي خمينيِ ديگر است

واليتش واليت حيدر است.

31مهر 9231مرد مزدور
از چي مي ترسين از حفاظت اطالعات؟
ما را حفاظت اطالعات فرستاده كه شما را ببريم....
برگردين به ايران برگردين به ايران برگردين به آغوش رهبري
… ما از طرف ضد اطالعات اومديم(آمده ايم).
پس كشتن شما براي ضد اطالعات كاري ندارد…
93آبان -9231زن مزدور
فكر ميكني خيلي مشكلِ اينجا بياد؟ 5000نفر يا 3000نفر يا 10000نفر بريزند اينجا و اشرف و يك جا بگيرند؟
مشكله(مشكل است) براي ايران؟ يا مشكله(مشكل است) براي خانوادهها؟
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 91آبان -9231ثريا عبداللهي
خانوادهها منتظرند تا حلقومت را جلوي در بيرون بكشند.
با صداي بلند بگويم كار سازمان تمام شده است.
به دست همين خانوادههاي عزيز و به دست غيور زنان و غيور مردان ايراني تمام شده است
 39آبان -9231ثريا عبداللهي(با عربده كشي)
و اين صداي ثريا است.
… .بشن
همان صدايي كه اشرف رو بهم ريخته و بعد از اين هم به خاك و خونش مي كشد.
32آبان 31زن مزدور
«… احمدي نهاد قدرته ايرانه.
احمدي نهاد عظمت ايرانه.»….

احمدي نهاد ملت ايرانه.

 33آذر -9231مزدور ثريا
داري فحش مي دهي كه اين اطالعاتي و بسيجيه؟
به تو چه مربوطه(مربوط است)؟ به تو چه مربوطه(مربوط است)؟ هر كاره كه هست.
هر چي كه هست هر چي كه بوده و هست به تو چه مربوط است؟… .
تنها حرفت همينه(همين است) كه اينها اطالعاتياند.
دولت عراق هم به حمداهلل تشكيل شد…
39آذر -31شما هنوز در خطر نيستيد ،آن زماني در خطرين كه تحويل ملت ايران(بشيد) بشويد.
ملت غيور ايران را كه هنوز نميشناسيد .ملت قهرمان كيه و كجاست.
به يقين بدون(بدان) ،قصا تو اول بدست ملت عراق خواهد بود.
به يقين بدون(بدان) ،كه ملت عراق تو را نمي گهارن به سالمت از اينجا بري
تا آخرين نفس ما خانوادهها همين جا هستيم و تمام عراقيها را به اينجا ميآريم و جنايتهاي تو را رو ميكنيم.
1دي -9231مرد مزدور
… اگر ما مزدور رژيم ايران هستيم .چون حقمان است(حقمان است كه مزدور رژيم باشيم).
2دي 31مرد مزدور
نترسيد .هراس نداشته باشيد قبول كنيد كه انشاهلل به حول قوه الهي در چنگال اسالم هستيد ….انشاهلل
انشاهلل به لطف الهي كشور عراق – حكومت عراق -كشور ايران -حكومت ايران در پشت ما هستند
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3بهمن  9231مزدور اكبرزاده
به زودي به زودي همة شما شيطانها ،در دادگاه قضايي محاكمه خواهيد شد.
در دادگاه قضايي محاكمه خواهيد شد و به سزاي اعمالتان خواهيد رسيد.
پليس عراق شما را محاصره كردند.… .
آهاي فريب خورده ها
فريب خورده ها به خودتون بياين(بياييد)
خودتون را نجات بديد .خودتون را نجات بديد.
92بهمن  -9231محمدكريم فنودي
بر عليه شما منافقين و تمامي دنيا با جمهوري اسالمي ايران متحد شدند.
يك صدا فرياد مي زنن جمهوري اسالمي جمهوري اسالمي آزادي.
سردسته همة اينها دكتر احمدي نهاد رئيس جمهور محترم.
براي سالمتيشون صلوات .اللهم و ا…
92بهمن  -9231محمدكريم فنودي
رهبر معظملهحضرت آيت اهلل خامنهاي عفونامه داده.
تمامي شماها را بخشيده…
نفرت ايران به اين منافقين اوج پيدا كرده.
به رهبر بنيان گهار جمهوري اسالمي حضرت آيت اهلل خميني چي گفت؟
گفت جايي نداريد شماها در ايران.
فقط فرماندهانتون هستند كه بايد مجازات شوند همينجا .به دست همين خانوادهها.
آخيش .چه لهتي داره اين فرماندهانتون و مجازات كنيم .اين سرانتونو مجازات كنيم.
مطمئن باش خودم گلويت را مي جوام(ميجوم)
92بهمن  -9231مزدور سهاوند
ما هر لحظه بخواهيم كاري انجام بدهيم كار خودمان را ميكنيم …
كاري ميكنيم كه كل اشرف رو زير و رو كنيم مي بيني؟ ….
خيلي خيلي خيلي طول بكشه يونامي يك ماه ديگه بايد از اينجا گورش را گم بكند
آمريكا بايد بره… .
پس بدانيد آگاه باشيد كه خانوادهها هر لحظه اراده كنند اشرف را با خاك و خون يكي ميكنند
صبر كنيد نميخواهيم يك مرتبه …بهتون بگيم كه چشماتون بزنه بيرون.
خيلي خيلي خيلي خيلي طول بكشه تا آخر همين سال .يعني ديگه بايد بريد
1ارديبهشت  -9211ضلع جنوب -مرد مزدور
«و اين بار آخره دارم به شما ميگم(ميگويم) اين بار آخره دارم برايتان ميگم(ميگويم).
147

قضيه عراق جديه
ميخواهند شماها را تك به تك از اينجا بيرون كنند يا بكشند.
خالصه فكر خودتان را بكنيد»….
 92تير  9211كريم شيخي زاده
االن نوبت ماست .به خدا قسم به صالبه ميكشيمت.
 21تير  9211كريم شيخي زاده
به خدا اگر سالح داشته باشم االن مي آيم براتون .بهايش هر چي باشه.
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برخي از حمايتها و محكوميتهاي جهاني
عليه شكنجهرواني اشرفيان
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نامه مشترك سرگشاده دو اسقف اعظم پروتستان و كاتوليك نروژ
به وزير خارجه نروژ
تاريخ نامه11 :دسامبر 8111
از مركز اسقف هاي اسلو

به :يوناس گار استوره
وزير امور خارجه

موضوع :وضعيت پناهندگان در اشرف در عراق

اطالعاتي در باره شرايط در اشرف در عراق به ما رسيده است ،جايي كه  5211نفر ايراني پناهنده اقامت دارند .اين افراد بر اساس
كنوانسيون هاي ژنو افراد حفاظت شده هستند .نقض حقوق آنها با حقوق بينالمللي در تضاد ميباشد .در تابستان ارتش عراق
عليه اين پناهندگان وارد عمل شد و اكنون خبر مي رسد كه برنامههايي براي انتقال اجباري اين افراد و اقداماتي براي اخراج آنها
كه منجر به شكنجه و اعدام آنها خواهد شد ،در دست اجرا ميباشد.
حقوق بشر بر اساس اصل جهانشمول بودن و ارزش هاي بشري بنا گهاشته شدهاست .عشق به آفرينش و مسئوليت مسيحي بودن
ما از طرف اين افراد كه حقوق آنها ضايع شده و تحت تعقيب و ستمديده اند ،شما را مورد خطاب قرار ميدهيم.
بر اين اساس از مقامات نروژ ميخواهيم كه اين نگراني ما را به وزير خارجه عراق زيباري كه اكنون در نروژ ميباشد ابالغ كرده و
از عراق بخواهيد كه حقوق بينالمللي و حقوق انساني اين پناهندگان را محترم شمارد.
ما توجه شما را به فراخوانهاي كاردينال ميروسالو(ولك-م) در پراگ ،اسقف روان ويليامز اسقف اعظم كانتربري و اسقف دزموند
توتو در اين باره جلب ميكنيم.

با سالمهاي دوستانه

اسقف اوله كريستيان كوارمه

اسقف برنت ايدزويگ
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اطالعيه مطبوعاتي
كميته آلماني همبستگي براي يك ايران آزاد اقدامات غير قانوني نوري المالكي عليه كمپ اشرف را محكوم ميكند

كميته آلماني همبستگي براي يك ايران آزاد بشدت اقدامات اخير دولت نوري مالكي عليه ساكنان اشرف را محكوم ميكند.

مقامات عراقي با همكاري وزارت اطالعات رژيم ايران و نيروهاي امنيتي كميته كنترل كمپ اشرف با شيوه اي ك ه در تع ارض ب ا معياره اي اخالق ي و
متمدنانه ميباشد ،تعدادي از خانوادهها ي ساكنان اشرف را از ايران به درب اشرف آورده ولي از ورود آنها به كم پ و دي دار ب ا فرزندانش ان جل وگيري
ميكند.
مقامات عراقي روز سه شنبه  61فوريه شماري از خبرنگاران طرفدار رژيم ايران را براي مصاحبه با نفرات وزارت اطالعات ايران كه در ميان خانوادهها جا
دادهاست ،به اشرف گسيل كرده تا به غلط وانمود كند ساكنان كمپ از ورود خانوادهها به داخ ل اش رف جل وگيري م يكنن د .چي زي ك ه تمام د دروغ
ميباشد.
كميته آلماني همبستگي براي يك ايران آزاد كامال آگاه ميباشد كه اطالعات رژيم و نيروهاي امنيتي عراقي براي اين خانوادهها بلندگو فراهم ك ردهان د
تا عليه فرزندان خود و ساكنان غير نظامي در اشرف شعار بدهند .همزمان به وابستگان كمپ اشرف مي گويند اين سازمان مجاهدين است ك ه از دي دار
شما با فرزندانتان جلوگيري ميكند ،اين حركت تاثير رواني زيادي بر روي خانوادهها و فرزندان آنها در كمپ اش رف م ي گ هارد .ي ادآوري اي ن نكت ه
ضروري است كه در ژوئيه  4111حمله نيروهاي مسلح و امنيتي عراقي به كمپ اشرف  66كشته و بيش از  311زخمي بجا گهاشت ك ه ب ا محكومي ت
جهاني مواجه شد.
مقامات عراقي از ژانويه  4111هر گونه مالقات ساكنان اشرف با وكال ،خانوادهها و حتي ديدار پزشكان با بيمارانشان در كمپ را ممن وع ك رده و از ورود
سوخت و دارو نيز جلوگيري نموده اند كه همة اين اقدامات خالف قوانين بينالمللي و كنوانسيون چهارم ژنو ميباشد.
اين حركت وقيحانه در خارج از كمپ اشرف فقط براي سرپوش گهاشتن به انتقادات بينالمللي از دولت مالكي است كه اقدام به حهف بيش از  311نفر
از كانديدهاي انتخابات پارلمان اين كشور درماه مارس كردهاست.
كميته آلماني همبستگي براي يك ايران آزاد از آمريكا و سازمان ملل ميخواهد با دخالت خود باعث توقف اين اقدامات غيرق انوني و غيرانس اني توس ط
مقامات عراقي كه قسمتي از توافق آنها با رژيم ايران است بشود.
دي اس اف آي از دولت عراق ميخواهد به محاصره غير قانوني كمپ اشرف و ممانعت از ورود غها و سوخت ،ديدار پزش كان و وك الي س اكنان اش رف،
خبرنگاران و اعضاي پارلمان اتحاديه اروپا و ساير نمايندگان پارلمانها در سراسر جهان خاتمه دهد.
كميته آلماني همبستگي براي يك ايران آزاد -برلين

 67فوريه 0262
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 11فوريه  83 – 8111بهمن 1833

فراخوان(گروه پارلماني دوستان ايران آزاد درپارلمان اروپا)
براي توقف به سركوب ظالمانه ساكنين كمپ اشرف در عراق

گروه پارلماني دوستان اي ران آزاد درپارلمان اروپا براي دخالت فوري جامعه بينالمللي به منظورمتوقف ساختن سركوب ظالمانه ساكنين كمپ اشرف
محل سكونت 5211تن از ايرانيان مخالف فراخوان ميدهد.
بهعنوان كساني كه ساليان است براي آزادي و دمكراسي در ايران فعاليت ميكنند و بهعنوان مخالفين سرسخت رژيم فاشيستي آخوندي در تهران،
آنها هدفهاي مقدم براي تجاوزات رژيم ايران و دست نشاندگان رژيم در عراق شدهاند.
از روز دوشنبه گروهي كه خود را بهعنوان خانواده ساكنان اشرف جا زدهاند در خارج از كمپ در شمال شرقي بغداد تحت نظر مستقيم سرويس هاي
اطالعاتي عراقي كه از تهران دستور ميگيرند تجمع كردهاند .با يك طرح مطبوعاتي از قبل برنامهريزي شده ،آنها ادعا ميكنند كه از اقوام نزديك
ساكنين اشرف هستند و اينكه گويا رهبران كمپ اجازه ديدار آنها را با عزيزانشان نميدهند واقعيت اين است كه بسياري از آنها هيچ ارتباطي با
هيچكسي در كمپ ندارند و بهعنوان مزدوران استخدام شده توسط نيروهاي امنيتي عراقي مورد استفاده قرار ميگيرند.
اين تالش زشت براي فشار رواني آوردن به ساكنين اشرف به منظور فراهم كردن صحنه براي اقدام خشونت بار ديگري است تا كمپ را تعطيل كرده
ساكنين آنرا كه اهداف استراتهيك رژيم فاشيستي ايران و دست نشاندگانشان در عراق شدهاند را اخراج كنند.
آنچه موضوع را حساس تر كردها ين بوده كه روز سه شنبه دولت عراق گروهي از خبرنگاران كه عمدتد از رسانههايي وابسته به رژيم ايران بودند را به
اشرف برده تا با افراد اعزامي ديدار كنند و يك كنفرانس مطبوعاتي را برگزار كردند كه در طول آن تمامي اين مكر و فريب رو گرديد .آنها به
خبرنگاران گفتند كه ساكنين كمپ حاضر نبودند كه حتي اجازه بدهند كه خانواده خودشان از كمپ بازديد كنند.
ولي واقعيت كامال برعكس است .در 62ماه گهشته نيروهاي عراقي به هيچيك از خانوادههاي ساكنان اشرف اجازه ورود به اشرف را ندادهاند و به هيچ
خبرنگاري هم اجازه ورود به كمپ براي صحبت با ساكنين را ندادهاند به جز در صحنههاي ترتيب داده شده توسط خود نيروهاي امنيتي عراقي.
پارلمان اروپا در قطعنامهاي در  42آوريل  4111از دولت عراق خواست كه حقوق ساكنان اشرف را بهعنوان افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم
ژنو به رسميت بشناسد و محاصره آنان را لغو كند.
گروه پارلماني دوستان ايران آزاد در پارلمان اروپا كه از بسياري از نمايندگان پارلمان اروپا با گرايشات مختلف سياسي و از كشورهاي مختلف در
اتحاديه اروپا تشكيل شدهاست ،از دولت امريكا ،پرزيدنت اتحاديه اروپا ،نماينده عالي اتحاديه اروپا براي امور خارجي و سياست دفاعي و دبير كل ملل
متحد ميخواه د تا بالفاصله دخالت كرده تا جلوي حمالت بيشتر به كمپ اشرف را بگيرند و خواستار لغو فوري محاصره كمپ بشوند كه جلوي ورود
دارو ،پزشكان ،مواد غهايي ،سوخت و اعضاي خانواده در 62ماه گهشته شدهاست ميباشد.
دوستان ايران آزاد
پارلمان اروپا -بروكسل
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آقاي اد ملكرت

كميته فرانسوي براي ايراني دمكراتيك

نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل
يونامي

بغداد

تاريخ 61 :فوريه 0262

اقاي نماينده ويژه

كميته فرانسوي براي ايراني دمكراتيك شامل اعضاي پارلمان وزراي سابق ،حقوق دانان و ساير دمكراتها با تعلقات مختلف سياسي
با دقت تحوالت وضعيت بحراني ايران و روابط اين كشور با كشور همسايه اش عراق را دنبال ميكند.
به خود اجازه ميدهم مجددًا در مورد ايرانيان ساكن قرارگاه اشرف ،جايي كه يونامي نيز در آن حضور دارد ،با شما صحبت كنم.
همانطور كه ميدانيد رژيم عراق ،در گهشته نزديك و به درخواست رژيم ايران ،تالش كرد اين اشخا را به منطقه ديگري
جابجا كند .با شكست اين مانور ،ساكنان اشرف اينك هدف تالشهاي جديدي بمنظور بر هم زدن وضعيت خود هستند.
بدين ترتيب اشخاصي كه ادعا ميكنند والدين ساكنان اشرف هستند روزانه درمحل ورودي قرارگاه تجمع كرده وانمود ميكنند از
تماس با نزديكانشان محروم نگاه داشته شدهاند.
اين تظاهرات به شكلي مماشات جويانه توسط رسانههايي كه اغلب ايراني هستند ،قطعد با مقاصد تبليغاتي ،فيلمبرداري ميشود.
بر اساس اطالعات رسيده ،اين تظاهر كنندگان شبها در نزديكي محل توسط نيروهاي عراقي ،كه در اين عمليات ايهايي هم
دستشان هستند ،سكني داده ميشوند.
اين وضعيت بهخصو از اين نظر افتضاح آميز است كه بهدنبال مشكالت سياسي رژيم ،خانوادههاي متعدد ساكنان اشرف در
حال حاضر در ايران دستگير ،زنداني و حتي شكنجه شدهاند.
ما از شما ميخواهيم بمنظور جلوگيري از اقدامات ايهايي عليه ساكنان اشرف دخالت نماييد.
با احترامات فائقه
فرانسوا كولكومبه
مشاور سابق در ديوان عالي كشور ،نماينده سابق
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اطالعيه فوري

كميته پارلماني بريتانيايي براي آزادي ايران

نمايندگان اقدامات نوري المالكي برعليه كمپ اشرف را محكوم ميكنند.

اعضاي كميته پارلماني بريتانيايي براي آزادي ايران روز سه شنبه بشدت اقدامات اخير دولت نوري المالكي بر عليه ه زاران عض و
آپوزيسيون ايران در كمپ اشرف در عراق را محكوم كردند.
روز سه شنبه دولت عراق يك گروه از خبرنگاران را براي ديدار با مأموران وزارت اطالعات و امنيت اي ران ك ه در بي رون از كم پ
مستقر بودند و به دروغ مدعي بودند كه ساكنان اشرف از دادن اجازه به آنها براي ديدار با اقوامشان خودداري ميكنند بردند.
كميته ما مطلع شده كه وزارت اطالعات ايران مأموران خود را بههمراه خانوادههاي ساكنان اشرف كه محل اس تقرار  5211عض و
گروه اصلي اپوزيسيون ايران ،سازمان مجاهدين خلق ايران است گسيل داشته .بهعنوان بخشي توافق بين ايران و عراق براي فشار
گهاردن روي ساكنان كمپ ،نيروهاي عراقي از ورود اقوام ساكنان به داخل كمپ جلوگيري ميكنند .در همين حال آنها به اي ن
اقوام ميگويند كه مجاهدين از ديدار آنها با عزيزانشان جلوگيري به عمل مياورند .چنين فشارهاي رواني بر ساكنان و اقوام آنه ا
روز گهشته هنگاميكه دولت عراق خبرنگاران را به بيرون كمپ براي مصاحبه با مأموران اطالعاتي ايران جهت وارونه جل وه دادن
شرايط و انكار نقض حق ديدار آنها برد افزايش يافت.
از زماني كه نيروهاي آمريكايي حفاظت كمپ را در ژانويه 4111به عراقيان تحويل دادهاند يك محاصره ظالمانه بر علي ه س اكنان
كمپ توسط نيروهاي عراقي از طريق جلوگيري از ورود اقوام ساكنان وكالي آنها ،خبرنگاران و اطباء و همچنين ممانعت از ورود
سوخت غها و دارو به داخل كمپ اعمال شدهاست .اين اقدامات كه نقض قوانين بينالمللي و كنوانيسون ه اي ژن و م يباش د ب ه
درخواست ايران انجام ميگيرد.
ژوئيه گهشته نيروهاي مسلح عراقي به كمپ يورش برده و يازده تن را كشته و  311تن را زخميكردند.
وضعيت خارج كمپ اشرف در حالي رخ ميدهد كه نوري المالكي با انتقادات افزايش يابنده بينالمللي به خاطر نقشش در ممانعت
از شركت  311مخالف سكوالر در انتخابات آتي پارلماني روبروست.
كميته پارلماني بريتانيايي براي آزادي ايران از مقامات اياالت متحده و سازمان ملل در عراق ميخواهد كه با اتخاذ اقدامات ف وري
امنيت ساكنان كمپ اشرف را تضمين و از حقوق بشر آنها حفاظت كنند.
كميته از عراق ميخواهد منع غير قانوني ديدار از اشرف و ورود نيازهاي مانند غها و سوخت و دارو را به كمپ لغو كند.
كميته پارلماني بريتانيايي براي آزادي ايران
 63فوريه 4161

154

گروه دوستان هلندي ايران آزاد

اطالعيه 39فوريه1030
اينجانب در مورد اقدامات سرکوبگرانه عليه ساکنان کمپ اشرف توسط وزارت اطالعات و امنيت رژيم ايران و کميته عراقياي که
مسئول سرکوب ساکنان اردوگاه است مطلع شدهام .رژيم ايران با استفاده از برخي از عوامل مزدور خود که خود را از بستگان
جنبش اپوزيسيون ايران معرفي مي کند و از شهرستانها مختلف ايران آمدهاند ،سعي کرده است که دست به ايجاد هرج و مرج و
بحران بزند .رژيم ايران به ويهه بهدنبال ايجاد فشار رواني بر اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران است.
دولت عراق ،با همکاري رژيم ايران ،به تعدادي از روزنامهنگاران دستور داده است که با اين عوامل مزدور به صحبت بنشينند و اين
ترتيب سناريويي را به نمايش گهارند که ظاهرًا اين سازمان مجاهدين خلق است که از مالقات ساکنان اشرف با بستگان خود
جلوگيري ميکند .اين موردي قابل توجه است ،چرا که اين مقامات عراقي بودهاند که در 37ماه گهشته جلوي روزنامهنگاراني را که
ميخواستند به قرارگاه اشرف بروند گرفتهاست .عالوه بر اين ،دولت عراق از ابتداي سال 1003محدوديت هاي بيرحمانه و
غيرانساني را نسبت به ساکنان اردوگاه اعمال کرده است که نقض صريح قوانين بينالمللي است .ازجمله اين محدوديتها بايد از
محروم کردن ساکنان اردوگاه از ديدار با بستگان وکال ،فعاالن حقوق بشر ،نمايندگان پارلمانها و کارگران عراقي نام برد.
اينجانب از دبيرکل سازمان ملل متحد ،شوراي امنيت ،نماينده ويهه دبيرکل مل متحد در عراق ،نماينده ويهه سازمان ملل متحد
در عراق) ،(UNAMIرئيس جمهور اياالت متحده آمريکا وزير امورخارجه اياالت متحده آمريکا ،سفير و نيروهاي آمريکا در عراق
مصرانه ميخواهم که به اقدامات فوري براي خاتمه دادن به اين توطئههاي جنايت کارانه و محاصره غيرعادالنه اشرف بپردازند.
همة محدوديت هاي اعمال شده بر روي اشرف بايد فورا برداشته شود .اينجانب دولت عراق و مالکي را ،مسئول هرگونه بحران و
حادثه اي ميدانم که به دليل فعاليتهاي عوامل وزارت اطالعات و امنيت رژيم ايران که با حمايت نيروهاي عراقي صورت
ميگيرد.
پرفسور هنک دهان
رئيس گروه دوستان هلندي ايران آزاد
اسامي ساير اعضاي كميته
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اطالعيه (كميته ايران آزاد) سوئد در مورد اشرف

استكهلم ،سوئد 61 ،فوريه 4161
شاخه سوئدي كميته»دوستان ايران آزاد« با ناراحتي گزارشاتي در مورد تالش جديد براي فشار آوردن به ساكنين كمپ اشرف در
استان ديالي عراق دريافت كردهاست.
اين بار مقامات عراقي با دستور مستقيم نخست وزير نوري مالكي و دستوراتي از تهران يك شوي رعب آور را در بيرون درب
ورودي كمپ اشرف به نمايش گهاشتند .بهاصطالح خانوادههاي ساكنين خواستار مالقات با اقوام خود در بيرون كمپ اشرف
شدند .ساكنين به اين خواسته پاسخ داده و گفتند كه از مالقات با اين افراد در داخل كمپ استقبال ميكنند .با توجه به حمالت
جدي نيروهاي امنيتي عراقي به ساكنين در تابستان كه  66كشته ،صدها زخمي و  51ربوده شده بر جاي گهاشت خواسته آنها
قابل درك است.
مقامات عراقي از برآورده كردن اين خواسته خودداري كردند و بجاي آن از خبرنگاران نزديك به تهران دعوت كردند كه »اسراي«
ساكن در كمپ اشرف را شاهد باشند .همة چيز اينطور ترتيب داده شد كه جنگ رواني بر روي اين افراد افزايش يابد و زمينه
براي :آزاد كردن«مسلحانه آنان فراهم گردد.
تا همين نقطه وضعيت در كمپ اشرف به دليل محاصره و نتيجتا كمبود نيازهاي دارو و سوخت ناامن است .اما با تهديدات
انتخاباتي در عراق و يك چالش براي رژيم تهران توسط اعتراضات مردمي ،دولت عراق كه توسط ايران حمايت ميشود از هيچ
كاري براي نابود كردن تهديد عليه رژيم ايران كه همانا كمپ اشرف است رويگردان نيست .كمپ اشرف محل استقرار سازمان
مجاهدين خلق ايران ،جنبش اپوزيسيون اصلي عليه رژيم ايران ميباشد كه توسط مقامات ايران بهعنوان دشمن اصلي اين رژيم به
تصوير كشيده ميشوند و با آنان با مجازات مرگ برخورد ميشود.
شاخه سوئدي كميته »دوستان ايران آزاد« از جامعه بينالمللي ،سازمان ملل و بهخصو آمريكا ميخواهد كه براي جلوگيري از
خونريزي بيشتر در كمپ اشرف به سرعت مداخله نمايند.
از طرف هيئت مديره
يوستا گرونروس ،نائب رئيس
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Contact: fofinordic5@gmail.com
073 992 9552

انجمن ايتاليايي ايران آزاد و دمكراتيك در تورينو ايتاليا
بيانيه
انجمن ايتاليايي ايران آزاد و دمكراتيك در تورينو ايتاليا  ،توجه عموم مجامع بينالمللي ،كليه احزاب سياسي ،نمايندگان پارلم ان
وارگانها ي مدافع حقوق بشر را نسبت به توطئه مشترك وزارت اطالعات ايران و مزدوران مرتجع عراقي جل ب م يكن د .حض ور
مأموران وزارت اطالعات رژيم در پوش خانوادههاي ساكنان اشرف براي تحريك و جنگ رواني عليه آنان ميباشد تا به اين وس يله
افكار عمومي را از سركوب مردم ايران توسط خامنهاي منحرف كنند.
براساس اخبار واصله اين مزدوران درخارج از درب اشرف مستقر شدهاند و دولت عراق ازتعدادي ازخبرنگاران خواسته است كه ب ه
اشرف بروند تا با آنها ديدار كنند و چنين وانمود كنند كه گويا ساكنان اشرف ازديدار با خانوادههايشان خودداري ميكنن د .اي ن
درحاليست كه نيروهاي عراقي 37ماه است از ورود خبرنگاراني كه مايل به ديدار از كمپ بودهاند ،جلوگيري ك ردهان د و تنه ا ب ه
چند خبرنگار منتخب اجازه دادهاند بروند تا آنچه كه مثل اين روزها درجريان است را گزارش كنند
ساكنان اشرف همچنان كه پيشازاين نيز بارها اعالم كردهاند ،از بازديد خبرنگاران و گفتگو و ديدار با آنها در داخ ل اش رف و در
اماكن متعلق به ساكنان اشرف استقبال ميكنند .همچنان كه خواستار آزادي ورود خانوادههايشان به اشرف مانند سالهاي 1001
تا 1008هستند ولي بدون حضور نيروهاي عراقي و مزدوران اطالعات رژيم.
الزم به ذكر است كه همزمان با تشديد فشارهاي غيرانس اني برس اكنان اش رف ب ه دس تور خامن هاي و توس ط م الكي و دب اغ از
اوايل 1003برخالف سالهاي قبل ،به هيچيك از خانوادهها ويزاي ورود به عراق ندادهاند و معدودي هم كه با مشكالت بسيار خود
را به اشرف رساندند ،از ورود به اشرف منع شده و نيروهاي عراقي آنها را با خشونت و اهانت مجبور به بازگشت كردند.
همزمان خانواده مجاهدان اشرف در سراسر ايران ،با بيشترين فشار و سركوب مواجه هستند و بسياري از آنان دستگير ش ده و ب ه
جرم ديدار با عزيزانشان بهعنوان«محارب» محاكمه و محكوم ميشوند؛ و اين درحاليست كه پارلمان اروپا در قطعنامهاي به ت اريخ
17آوريل  1003از دولت عراق خواست كه حقوق ساكنان اشرف را بهعنوان افراد حفاظت شده تحت كنوانس يون چه ارم ژن و ب ه
رسميت بشناسد و محاصره آنان را لغو كند.
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رئيس انجمن ايتاليايي ايران آزاد و دمكراتيك
توليو مونتي
تورينو – ايتاليا
38فوريه 1030

بيانيه کميته نروژی دوستان آزاد ايران

4161-14-63
کميته نروژی دوستان ايران آزاد  FOFIتشديد اعمال سرگوبگرانه عليه ساکنان اشرف را محکوم ميکند و وظايف بين المللی
حکومت عراق در قبال ساکنان اشرف را که بر طبق کنوانسيون 2ژنو افراد حفاظت شده محسوب ميشوند ،گوشزد ميکند.
از آنجايي که دولت عراق به رياست نوری المالکی از شروع سال 4111مسئوليت برقراری امنيت قرارگاه اشرف جاييکه 5211تن از
اعضای گروه اصلی اپوزيسيون ايران ،سازمان مجاهدين خلق ايران درآن سکونت دارند را به عهده گرفته است ،بهطور مداوم
اقدامات سرکوبگرانه ای را با هدف غيرقابل تحمل ساختن شرايط زندگی در اشرف و در راستای خواست رژيم ايران ،اتخاذ کرده
است.
محاصره اشرف از زمانی محکمتر گرديد که قيام های داخلی مردم ايران پس از مناقشات انتخابات رياست جمهوری در ژوئن
گهشته آغاز شد .اقدامات غيرقانونی دولت عراق در  41و 41جوالی 4111با به قتل رساندن 66تن و مجروح نمودن 311نفر به
اوج خود رسيد .در طی 62ماه گهشته ساکنان اشرف از ديدار با اعضای خانواده وکال ،روزنامهنگاران و پزشکان بمانند سوخت ،مواد
غهايی و دارويی محروم شدهاند.
متأسفانه جنگ روانی عليه ساکنان اشرف در روزهای اخير ابعاد جديدی بخود گرفتهاست .بهطوريکه وزارت اطالعات رژيم ايران
مأمورانش را به همراه خانوادههای ساکنان اشرف به اين قرارگاه اعزام داشتهاست .دولت عراق به منظور فشار گهاشتن بر روی
ساکنان اشرف و بر طبق توافق دوجانبه با رژيم ايران ،از ورود خانوادهها به داخل اردوگاه جلوگيری ميکند در حاليکه اعالم ميکند
که اين سازمان مجاهدين خلق است که از ورود خانوادهها برای ديدن فاميل خود ممانعت به عمل می آورد.
ما اطالع يافته ايم که دولت عراق روز سه شنبه روزنامهنگارانی را از بنگاه های خبری وفادار به رژيم ايران به مقابل اردوگاه آورده
تا با مأموران رژيم مصاحبه ترتيب بدهد و نشان دهد که آزادی مالقات خانوادهها با بستگانشان نقض شده است.
در رابطه با حق قانونی ساکنان اردوگاه اشرف و با توجه به قطعنامه ی پارلمان اروپا در 42آوريل  4111در مورد وضعيت حقوق
بشر آنها  ،ما اعضای کميته ی دوستان ايران آزاد در نروژ ،نگرانی عميق مان را در مورد آخرين تحوالت در اين زمينه را اعالم
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ميکنيم و بمنظور تضمين حقوق اساسی بشر و حفاظت از کمپ اشرف ،جامعه بين المللی ،اياالت متحده ،سازمان ملل و به ويهه
يونامی را به يک اقدام ضروری فرا ميخوانيم .ما مصرانه از دولت خودمان ميخواهيم جهت متوقف کردن آزار و اذيت بيشتر ساکنان
اشرف توسط دولت عراق که بعد از قيام مردمی در ايران و به خواست رژيم ايران به منظور حهف مخالفين اصليش صورت
ميگيرد ،مداخله کند.
الرش ريسه
دبيرکل کميته دوستان ايران آزاد در نروژ
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پروژه مستندسازيهاي رژيم به فرموده وزارت
خبرگزاري فارس4آذر -3133بازديد خبرنگاران داخلي و خارجي از پادگان اشرف
«خبرنگاران ايراني و خارجي با حضور در شهر خال از پادگان اشرف بازديد کردند ….خبرنگاران رسانههايي همچون باشگاه
خبرنگاران ،شبکه اول و دوم سيما ،پرس تي وي ،العالم ،به همراه خبرگزاريهاي فارس ،ايرنا و مهر به همراه چند تيم مستندساز
در اين سفر حضور دارند .اين سفر به همت مؤسسه راهبردي ديدهبان (مرکز مقابله با جبهه معارض انقالب اسالمي) انجام
شدهاست».

[قابل توجه اينكه همة رسانههايي كه خبرگزاري سپاه پاسداران در اين خبر نام برده ،رسانههاي رسمي و
حكومتي يعني تمامد متعلق به رژيم آخوندي است و مشخ است كه اين تور تبليغاتي ،خا رژيم و
رسانههايش بوده است؛ ازجمله تلويزيون انگليسي زبان پرس تي وي و تلويزيون عربي زبان العالم.
با وجود اين به نحو مضحكي در اين خبر ،مدعي حضور خبرنگاران خارجي شده تا به دروغ چنين وانمود كند كه
گويا رسانههاي رژيم در كنار رسانههاي خارجي و بينالمللي براي چنين بازديدي دعوت شدهاند.
نه رژيم و نه دولت دست نشاندهاش مالكي ،جرأت دعوت از يك رسانه مستقل عراقي و به طريق اولي رسانههاي
خارجي و بينالمللي را نداشتند زيرا از مواجه شدن آنها با مجاهدين اشرف و برمال شدن حقايق مربوط به جرم و
جنايت رژيم و مالكي عليه آنها به شدت وحشت داشتند]

163

5آذر _6516محمدرضا احمدي(نفر وسط) خبرنگار شبكه خبر رژيم به همراه محمد اكبرزاده(نفر سمت راست)
از شكنجهگران قزوين و از گردانندگان سيرك وزارت اطالعات در ورودي اشرف

5آذر1 -6516تن از خبرنگاران مزدور رژيم (در حال گرفتن عكس از روي ماشين پليس عراق)
كريم فنودي از مزدوران سيرك وزارت و از عناصر لباس شخصي قزوين
همراه سرهنگ احمد خضير از قاتلين مجاهدان اشرفي
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فيلمبرداري براي مستند خانوادگي!
يكي از پروژه هاي مستندسازي رژيم عليه مجاهدين و اشرف ،توليد«درام خانوادگي»! بود كه وزارت اطالعات
ازجمله با خدمت گرفتن مصطفي محمدي و هماهنگي با تلويزيون حكومتي ،فيلمبرداري از صحنه ها و سوژه
هاي مورد نظر در اشرف را از آبان و آذر 3130برنامهريزي كرد و به اين منظور ،يك فيلمبردار از تلويزيون
عربزبان رژيم به نام العالم را با يك ماشين و دوربين فيلمبرداري بهطور ثابت همراه مصطفي محمدي كرد.
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خبرنگار مزدور تلويزيون العالم و مصطفي محمدي  -آبان 3130در اطراف اشرف

هماهنگي مصطفي محمدي با خبرنگار مزدور تلويزيون العالم
در پشت نرده هاي در ورودي اشرف 7 -آذر3130
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فيلمبرداي و صحنه سازيها در شب مقابل درب اشرف -مصطفي محمدي(چپ)
فيلمبردار العالم (وسط) به همراه  1مزدور ديگر(راست)
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فيلمبردار العالم و مصطفي محمدي ،تحت حفاظت ارتش تحت امر مالكي
در اطراف اشرف -سال3130

با فيلمرداريهاي چندساله مصطفي محمدي ازجمله فيلمهايي كه به همراه فيلمبردار تلويزيون العالم ،از
صحنههاي مورد نظر گرفته بود ،مواد خام«درام خانوادگي» مورد نظر ،آماده شد و با سناريوي مطلوب در دستور
توليد قرار گرفت.
سرانجام ،فرآوردة اين مأموريتها پس از توليد و تنظيم در كارگاه«هنري -سياسي -رمانتيك»! گشتاپوي
آخوندي ،در همين اواخر از تلويزيون و ديگر رسانههاي رسمي رژيم وسيعد تبليغ و پخش و منتشر شده و پس از
چند سال تالش و تكاپو و طراحي و اجرا و اختصا دادن بودجه و امكانات هنگفت براي پيشبرد يك جنگ
كثيف و شكنجهرواني مستمر با بهكارگيري پدري كه خود را به دشمن ضد بشري فروخته بود ،سرانجام وزارت
اطالعات با توليد«مستند» تلويزيوني«فيلم ناتمامي براي دخترم سميه» و پخش آن از تلويزيون رژيم ،مسئوليت
تمام عيار اين برنامه پرفضيحت ،رسمد توسط رژيم به عهده گرفته شد و مأموريت تك تك دست اندركارانش
ازجمله مصطفي محمدي در ارتباط با وزارت بدنام رسمد مهر گرديد.
به اين ترتيب رژيم تالش كرد شكست و سرشكستگي خود در جبهه اصلي نبردش كه جدا كردن م ن از س ازمان
بود را با اين خيمهشببازي رسوا سرپوش گهاشته و به نحو مسخرهيي اكاذيب تبليغ اتي خ ود علي ه مجاه دين و
وارونهگوييهايش در قبال ايس تادگي و تس ليمناپ هيري مجاه دين اش رفي را ب ا تك رار وقيحان ة داعي ه ك هب و
مسخرة«ربوده شدن و به زور نگهداشته شدن من در اشرف توسط سازمان» را از زبان پادوي خود تحتعنوان پ در
به ثبت بدهد.
تالش مهبوحانهاي كه كسي را نميفريبد.
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درست به همين دليل ،چند ماه است كه رژيم و وزارت بدنام آخوندي ناگزير شدهاند ماشين تبليغاتي شان را براي
بازمصرف اين توليد رسوا و مسخره ،بهطور خا در ايام س الگرد عملي ات كبي ر ف روغ جاوي دان ،از ش بكهه اي
تلويزيوني رژيم(كانالهاي  - 4-6پرس تي وي و … ) و درج خبر همراه با توضيح و تفسيرهاي تبليغ اتي در م ورد
آن در ديگر رسانههاي رسمي و غيررسمي رژيم و وب سايتهاي زنجيرهيي وزارت اطالعات را به كار بگيرند.
درحالياست كه پخش اين توليد مسخره ،شدت درماندگي و استيصال آخوندهاي حاكم در برابر دشمن اصليش ان
را بيش از پيش به نمايش گهاشت.
هياهوي تبليغاتي رسانههاي ي رژيم در اين رابطه ،امدادرساني آيت اهلل بي بي سي را كم داشت كه آن هم طولي
نكشيد كه از راه رسيد و معرفي مستند مورد بحث بهصورت «خيلي مؤثر و كمنظير» توسط اين بنگاه
سخنپراكني بيطرف معرفي شد.
وجه جديد و چشمگير در اين معرفي ،شيوه تبليغ و بازارگرمي بنگاه مربوطه براي اين فيلم بود كه با بيان و
توضيحي بسيار احساسي در حد يك شبه روضة خيلي سوزناك به وسيله يكي از مستخدمانش بهنام مسعود
بهنود ،درد و رنج يك پدر براي دختر اسيرش در دست مجاهدين! را تصوير كرد.
البته براي بنگاهي كه افتخار«مصاحبه» با زندانيان درهم شكسته در سلولهاي انفرادي اوين و پخش اظهار
ندامت و ابراز انزجارشان از مجاهدين را در كارنامه دارد و براي بنگاهي كه به انتقاد و ايرادگيري خود در مورد
بمباران قرارگاه اشرف توسط رژيم كه به خاطر كم بودن تعداد كشته و مجروح مجاهدين ،اين بمباران را مقرون
به صرفه ندانسته ،همين شايسته است.
آنهم به وسيله مأموري كه قبل از استخدام شدن توسط بي بي سي ،در خدمت و خوشخدمتي به رژيم ازجمله
بهعنوان يك خبرنگار حكومتي و بهخصو در تحرير و انتشار«خبر»ها و تبليغات سفارشي وزارت اطالعات عليه
مجاهدين ،دردوران رياست جمهوري رفسنجاني ،تجربه مكفي داشتهاست.

تلويزيون فارسي بي بي سي_ برنامه ديدبان_تبليغ براي«مستند» وزارت اطالعات
توسط مسعود بهنود 5مرداد6515
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علت تبليغ و پخش مكرر اين مستند ساختگي توسط رژيم چيست؟
رژيم بحران زدهآخوندي بهرغم تمامي تالشها و سرمايهگهاريهاي نبليغاتياش ،اكنون ش اهد گ رايش روزاف زون
جوانان و زنان ايران به مجاهدين است.
به موازات تشديد توطئه و فشار و سركوب عليه مجاهدين چه در داخل كشور براي مقابله ب ا كمت رين ارتب اط ي ا
اقدامي كه نشان از هواداري از سازمان داشته باشد ،چه عليه اشرفيها در ليبرتي و چه در خارج كشور و همچنين
در صحنه بينالمللي ،به نحو ديوانهوار و شگفتانگيزي بر ابعاد كارزار ش يطانس ازي و دروغپراكن ي خ ود اف زوده
است تا به زعم خود با مخدوش جلوه دادن چهرة مجاهدين و مناسبات دروني آنها ،روند رشديابنده در اس تقبال
و گرايش به مجاهدين را مهار كند.
فيلم بهاصطالح مستندي كه وزارت اطالعات پس از چند سال تدارك و طراحي و صحنه سازي و«هنر»نم ايي! در
شكنجهرواني ،با دستاويز قراردادن روابط خانوادگي و بهك ارگيري مص طفي محم دي و ص رف بودج ه و ان رژي و
امكانات فراوان توليد كرده بود ،يكي از سلسله تالشها و تشبثات بيشمار و پايانناپهير دف اعي رژي م و گش تاپوي
آخوندي است ،كه جهت روحيه دادن به عوامل و كارگزاران خود در برابر اع تالي موقعي ت دش من اص لي و تنه ا
هماورد ايدئولوژيك_ سياسي_اجتماعي خود يعني مجاهدين ،به اينگونه تشبثات تبليغاتي نياز مبرم دارد.
مجاهديني كه الهام بخش ايستادگي و پايداري براي مردم به ويهه جوانان و زنان ميهنمان در برابر اين رژيم ض د
ايراني و ضد بشري هستند.
ت وضيحات و اعترافات وزارت اطالعات براي معرفي و تبليغ اين مستند از زبان«كارگردان» آن كه درواقع يك
مأمور به خدمت در«سنگر» فيلمسازي جبهة جنگ كثيف و كارزار شيطانسازي عليه مجاهدين است ،به اندازه
كافي گويا است.
پايه شناس به مشكل حاد رژيم در رابطه با مجاهدين و نياز حياتياش جهت مقابله با گرايش جوانان با چنين
توليداتي را به نحو آشكاري بيان كرده است كه در زير به چند مورد آنها اشاره شده است:
سايت بي باك رژيم62تير :6414گفتوگو با مرتضي پايهشناس ،كارگردان «فيلم ناتمامي براي دخترم سميه»
[سوال[ چرا االن؟ [چرا اين مستند حاال توليد شده]؟

[پاسخ[ :همين نيازي كه در نسل من وجود دارد كه درباره اين سازمان فيلم بس ازيم ،ني ازي اس ت ك ه در جامع ه وج ود دارد.

سازمان مجاهدين در طول اين سالها ساكت ننشسته و دارند خودشان را پرزنت ميكنند و با ابزاره اي رس انهاي ك ه در اختي ار
دارند كار خودشان را پيش ميبرند .سكوتي كه سالها درباره اين سازمان وجود داشت و حرفي راجع به آن زده نميشد اشتباهي
بود كه سبب شد آنها كارشان را بيشتر پيش ببرند.
اين سازمان از طريق رسانههايي كه در اختيار دارد سعي ميكند ويترين جهابي براي عموم داشته باشد .ممكن اس ت ح رفه اي
قشنگي بزند ،همانطور كه در شبكهاي كه در اختيار دارند از آزادي و دموكراسي دم ميزنند…
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[سوال[ اصالً چرا راجع به اين سازمان اين همة دغدغه داريد؟

سوژه راجع به سازمان زياد است ،من در اثر قبلي خود«مالقات پشت ديوار اشرف» بحث ترورها را پيش كشيدم .چرا من راجعبه
سازمان مجاهدين خلق كار ميكنم؟ چون به نظرم عصاره و چكيده اغلب رفتارهاي فرقهاي داخل اين سازمان هست و …
تلويزيون شبكه يك(رژيم) 50مرداد …« :5818هوشمندي اين كارگردان[كارگردان مستند وزارتي مورد بحث] اينه كه فقط

يك طيف خا مورد توجه نبودن[نبودهاند] .خيلي مهمة كه توجه داشته باشيم اين مستند فقط راجع به اين نيست كه سازمان
مجاهدين خلق چه كرده ،اين مستند راجع به اينه كه سازمان منافق سازمان مجاهدين خلق داره چه ميكنه يعني داره عضو
گيري ميكنه … بحث مصطفي محمدي فقط اين نيست كه چه اتفاقاتي افتاده بحثش اين كه خانوادهها مواظب باشيد از اين به
بعد هم به بهانه كار ويزاي خارج از كشور امكان داره جوانتون رو جهب كنن
خبرگزاري تسنيم رژيم 5مرداد -5818آيين تجليل از دستاندركاران مستند «فيلم ناتمامي براي دخترم سميه» در محل

مركزسيمافيلم برگزار شد و كارگردان اين مستند(مرتضي پايه شناس) گفت:
الزم است كه از پدر سميه براي اعتراف به اشتباهاتش در اين ابعاد تقدير كرد.

… معصومزادگان مدير مركز سيما فيلم گفت … :مؤسسه ديدهبان در توليد آن همكاري كرده است و پخش سيماي جمهوري

اسالمي اين مستند را از  1شبكه بهصورت سراسري پخش كرده است …

پايه شناس :ما براي توليد اين مستند بهدنبال سوژه خود در  9كشور رفتيم … ما براي اين مستند 7سفر به عراق داشتيم كه

يكي از آن 15روز طول كشيد .كارگردان اين فيلم 30دقيقه فيلم را از مجموع  900فيلم كه گرفته شده بود بيرون آورده است.
…

[آخوند[ سالک رئيس کميسيون فرهنگی مجلس :پس از اينکه فتنه های سال های  48و  88را در قالب جنگهای روانی و

نرم گهرانديم ،امروز فتنه ای بزرگتر و با چهره منافقين کليد خورده است.
در اين مراسم ،مرتضي رزاق كريمي ،احمد ميراعاليي ،حجت االسالم سالك و معصومزادگان حضور داشت…

صحنه تقدير از مرتضي پايه شناس ،كارگردان مستند خانوادگي!« فيلم ناتمامي براي دخترم سميه» از سوي مركز سيمافيلم در
3مرداد 3131با حضور آخوند سالك و … -پخش از شبكه خبر رژيم 30مرداد3131
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پايه شناس در رابطه با جشنواره سينمايي و عدم استقبال از آن چنين گفت:
خبرگزاري فارس رژيم 52مرداد -5818مرتضي پايه شناس… :جشنواره سينماي مقاومت موضوعش در تاريخ كشورمان از

اهميت ويههيي برخوردار است … اين رويداد در فرهنگ كشور ما جايگاه وااليي دارد … .جشنواره فيلم مقاومت در ابعاد
بينالمللي تاكنون موفق عمل نكرده … ما تنها توانستيم با كشورهايي كه حرف مشترك داريم چون سوريه و لبنان ارتباط برقرار
كنيم …»

رژيم شماري از كارگزاران و مزدورانش را با عناوين كارگردان و منتقد و… به صحنه آورد تا به نحو وقيحان ه و در
ع ين ح ال بس يار مس خره و رس وا ،م دعي ش وند مص طفي محم دي ربط ي ب ه رژي م ن دارد! و اي ن ي ك
مستند«خانوادگي»! است.
از سوي ديگر ،بهرغم تأكيدات و قسم و آيههاي دجالگرانه مرتضي پايه شناس براي«شخصي»! و«خانوادگي»!
ي آن را تا سرانگشتان و تا زير عمامه واليت و وزير ِ اطالعاتش به
جلوه دادن اين مستند حكومتي ،به وضوح ردپا ِ
نمايش گهاشته است.
درحالي كه نه فقط دم خروس ،بلكه خود خروس و حتي مرغداري مربوطه هم از زيرعبا و داخل بيت واليت و ب اغ
مهران(وزارت اطالعات) بي رون زده و گ واه حك ومتي ب ودن تمامي ت اي ن«مس تند خ انوادگي» و تم امي دس ت
اندركارانش است.
آري تماميت اين فيلم و تمامي دست اندركارانش ،از ابتدا تا انتها ،از شكل تا محتوا ،از س ناريو ت ا فيلمب رداري ،از
كارگرداني تا بازيگري ،از بودجه هاي تهيه و توليد تا كانالهاي پخش و تبليغ اين ف يلم ،ب دون اس تثنا س اخته و
پرداخته و سازماندهي و تأمين شده توسط وزارت اطالعات و اجرا شده توسط مأموران و عوام ل و تح ت امره اي
اين وزارت بدنام يا آن ارگان همزاد در رژيم آخوندي است.
كارگردان مستند رژيم ،در مصاحبهاش با سايت بي باك كه در روزنامهه اي حك ومتي وط ن ام روز و مش رق ني ز
منعكس گرديد ،در پاسخ به سؤاالت زير چنين پاسخ داد:
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[سوال[ :برخورد جشنوارهاي با اين فيلم چگونه بود ،چرا در فجر زياد تحويل گرفته نشد؟

[پاسخ[ :فيلم در بخش سياسي جشنواره مستند سينماحقيقت بود و جايزه بهترين فيلم را در اين جشنواره گرفت .در جشنواره

فيلم فجر بود كه جايزهاي به فيلم تعلق نگرفت .قبول كنيد موضوع بسيار حساسي است ،با اينكه تمام تالش خود را بهكار بستم
تا يك شرايط انساني را مطرح كنم اما به هر حال كليت فيلم سياسي است .چون داريم راجع به مجاهدين خلق مستند ميسازيم.
حدس من اين است كه رغبت نكردند فيلم را مطرح كنند.

[سوال[ :با اينكه يك مستند سياسي ساختيد اما دائمًا روي اين مسأله تأكيد داريد كه بگوييد من سياسي نيستم،

چرا از موضعگيري سياسي رسمي پرهيز ميكنيد؟ ميترسيد؟

[پاسخ پايه شناس[ :من اثرم را طوري ساختم و تنظيم كردم كه در دنيا برد داشته باشد .جهانيان با قضاوت ما درب اره س ازمان
مشكل دارند و به آثار و قضاوتهاي ما انگ دروغ ميزنند… من نگاهم ب ه آنس وي مرزه اي اي ران اس ت ….نم يخ واهم وارد
ماجرايي شوم كه روي متن فيلم تأثير بگهارد .تأكيدم بر دوري از مسائل سياسي به همين دليل است.

[سوال[ :خانواده محمدي قصد مراجعت به ايران ندارد؟

[پاسخ پايه شناس[ :كساني كه از سازمان جدا ميشوند بالفاصله برچسب مزدوري به آنها الصاق ميشود و در واقع تالش

ميكنند براي اين كه حرفشان در دنيا برد داشته باشد تا جايي كه ممكن است تماس خود را با ايران محدود كنند .يكي از
مشكالتي كه براي ساخت اين فيلم وجود داشت اين بود كه آقاي محمدي نميخواست انگ بخورد.
در همان ابتداي آشنايي از ارتباط با من كه در ايران زندگي ميكنم و نماينده جمهوري اسالمي بودم ،پرهيز ميكرد اما بهتدريج
كه بيشتر با هم آشنا شديم و در واقع صحنههاي فيلم جلو ميرفت … ،همكاري ما با يكديگر جديتر شد.
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مرتضي پايه شناس
خبرگزاري فارس 4مرداد -18پايه شناس:

ديدن چنين فيلمی توسط نسل جوان و خانوادههايی که خون دادهاند و ساليان سال است که مجبورند طرفداری سازمان خلق را
بکنند ،نظرشان را عوض ميکند.
نسل من و نسل های بعدی شاهد عينی فتنه هستند و روشنگری های ما می تواند حقايق را برای نسل آينده روشن کند« .ديدن
چنين فيلمي بتواند براي نسل جوان اين ديد را درست كند كه بين مجاهدين با اعضاي سازمان مجاهدين خلق كه فريب
خوردهاند ،تفكيك قرار دهند».

خبرگزاري سپاه پاسدران در اين گزارش نسبت به استقبال گسترده«نسل جوان» ميهنمان از مجاهدين ،با ادعاي
مضحك«فريب» خوردن اعضاي سازمان يكي ديگر از اهداف واقعي رژيم از تهيه چنين فيلمهاي فرمايشي راكه
دقيقد مقابله با همين استقبال است را فاش كرده است.
از سوي ديگر در ساير سايتها و رسانههايي رژيم نيز تالش شده تا چنين وانمود كنند كه اين مستند ساخته و
پرداخته وزارت اطالعات و مزدورانش نيست .در حاليكه ترس و نگراني از چنين رسوايي از تك به تك كلمات و
جمالت آنها به وضوح مشخ ميباشد.
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وحشت سرنگوني
فضيحت شيطانسازي
توليد و تبليغ و پخش مكرر«مستند» ساختگي موسوم به«فيلم ناتمامي براي دخترم سميه» ،با صرف هزينه و
انرژي هنگفت و زمان طوالني و اشتغال ارگانهاي متعدد حكومتي بهخصو براي صحنهسازيها ،نمايشها و
تهية تصاوير مورد نياز براي يك«روضه خواني» مصور دربارة مصيبت«ربوده شدن من»! از كانادا و«بهزور
نگهداشتنم»! در اشرف ،فقط يك نمونه از بيشمار اتهامات كهب و پروژه هاي ضد انساني رژيم آخوندي عليه
مجاهدين را به نمايش ميگهارد.
آنهم در شرايطي كه به گواهي حقايق انكارناپهير كه شمهاي از آن در همين كتاب از نظرتان گهشت ،بطالن اين
اتهام ،مضافد بر خود من كه سوژه چنين دروغپردازي وقيحانهاي بودهام ،توسط ارگانهاي مسئول در كانادا و
همچنين فرماندهان و مسئولين آمريكايي مستقر در اشرف پس از تحقيقات و مصاحبههاي حضوري و خصوصي با
من ،اثبات و اعالم گرديده و انتخاب آزادانة من براي پيوستن و بودن با مجاهدين ،مورد تأييد قرار گرفت.
همچنين مراجع بينالمللي و سازمانهاي مدافع حقوق بشر نيز در جريان سوابق امر و پروسه تحقيقات و احكام و
اسناد صادر شده دراين مورد قرار گرفتهاند.
همين فاكت ،از برخي حقايق ديگر در صحنه سياسي ايران ،بهخصو در رابطه با رويارويي مجاهدين و رژيم ضد
بشري آخوندي پرده ميدارد؛ از جمله:
 وقتي رژيم در مورد يك عضو مجاهدين ،چنين پروژة پر طول و تفصيل و پرهزينهاي را با چنان اكاذيب مسخره،پياده و پيگيري ميكند ،با هر محاسبة ساده يا پيچيدهاي  ،ميتوان به يك ارزيابي واقعبينانه در مورد كم و كيف
كارزار شيطانسازي رژيم در مورد سازمان مجاهدين بهعنوان دشمن اصلي خودش ،دست يافت.
كافي است فقط به يكي از پروژه هاي رژيم كه در مورد مجاهدان اشرف در سايتهاي وزارت اطالعات ارائه
داده است توجه كنيم:
سايت نجات وزارت اطالعات(00شهريور« :)6414از زمستان سال  6511تا شهريورماه  6514بيش از (61111ده هزار) سفر

از طرف خانوادههاي اسيران اشرف انجام شد و اين خانوادهها خود را به عراق رسانده بودند و در جلوي در اسارتگاه اشرف به
تناوب متحصن شدند».

اين همان سيرك حكومتي در ورودي اشرف است كه تمامد ساخته و پرداخته وزارت اطالعات و نيروي تروريستي
قدس و سفارت رژيم در عراق بوده و مأموريت شكنجهرواني شبانه روزي مجاهدين اشرف با صدها بلندگو را طي
133روز از بهمن 6511به عهده داشت.
هدف رژيم از راهاندازي و پيگيري اين پروژة ضد انساني عليه مجاهدين اشرف ،مشابه همان هدفي بود كه با اعزام
مكرر مصطفي محمدي و استمرار شكنجه من دنبال ميكرد.
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همچنانكه اشاره كردم ،اين فقط يكي از بيشمار پروژههاي رژيم بوده است .زيرا رژيم در مقابله با مجاهدين ،از
هيچ توطئه و اقدام و شيوهيي فروگهار نكرده است.
چه در شكنجه و جنگ رواني ،چه در حمله و هجومهاي وحشيانه و كشتار و قتلعام ،چه در توطئه و زد و بند با
دولتها و طرف حسابهاي بينالمللي ،چه در دروغپردازي و كارزار شيطانسازي و بهكارگيري همة وسايل و
اهرمهاي متصور…

موشك باران ليبرتي 08خرداد6410

 گواهي و احكام مراجع و ارگانها ي مسئول دولتي در مورد بطالن داعيه وزارت اطالعات در مورد حضور من دراشرف ،يك قرينه و شاهدي بر بطالن ساير اتهامات و لجنپراكنيهاي رژيم عليه مجاهدين نيز محسوب ميشود.
زيرا وزارت اطالعات با به خدمت گرفتن پدر من كه حاضر شده بود شرافت خود و عواطف خانوادگي را به فروش
بگهارد و خواستههاي وزارت اطالعات براي وادار كردن من به جدا شدن از سازمان و دشمني با مجاهدين را
پيگيري كند ،همان اتها ِم دروغ را تكرار و تبليغ ميكرد و به مراجع و ارگانهاي ذيربط بهخصو دولت و وزارت
مهاجرت كانادا هم شكايت كرده بود.
حتي از قضاييه عراق هم خواستار دستگيري مسئولين مجاهدين به اتهام ربودن و به زور نگهداشتن من در اشرف،
شده بود.
فرماندهان آمريكايي مسئول حفاظت اشرف و فرماندهان جياتيف را هم متقاعد كرده بود كه هيچ انگيزهاي جز
عواطف خانوادگي و احساس مسئوليت پدري كه ،نسبت به سرنوشت فرزندش نگران است ،ندارد.
با توجه به اين زمينه ها وقتي دروغ بودن چنين اتهامي بر مال و اثبات ميشود ،تكليف ساير دروغپردازيها و
لجنپراكنيهاي بي دنده و ترمز رژيم عليه سازمان روشن است.
قابل توجه اينكه طي اين سالها ،اتهام«ربودن و به زور نگهداشتن من توسط مجاهدين» ،در شرايطي توسط
وزارت اطالعات و پادوهايش تكرار ميشود كه خود من بهعنوان سوژه و دستاويز اين اتهام ،حي و حاضر بوده و به
صريحترين و قاطعانه ترين صورت ،بر دروغ بودن آن گواهي دادهام.
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آنهم در جريان يك كارزار چندساله ،با حضور مستقيم و فعال در تمامي صحنههاي قانوني ،حقوقي ،سياسي و
مصاحبه و افشاگري مطبوعاتي و تلويزيوني و مصاحبه و پاسخگويي حضوري و خصوصي به مراجع مسئول و
مصاحبه با خبرنگاران ،دهها بار ،آن را تصريح و تكرار كردهام كه انعكاس گستردهيي هم داشته و به اطالع عموم
رسيده است .عالوه بر تصريحات و موضعگيريهاي خودم ،سلسلهيي از گواهيها و احكام و اسناد توسط مراجع و
ارگانهاي مسئول دولتي و بينالمللي ،انتخاب آزادانة من و بطالن اتهام دروغ وزارت اطالعات را رسمد مورد تأييد
قرار دادهاند.
اما با وجود تمامي اين بيّنات كه هريك بهتنهايي ،بادكنك اتهام رژيم را ميتركاند ،باز شاهديم كه با چه ابتهال و
با چه وقاحتي رژيم به تكرار اين دروغ رسوا ادامه ميدهد و براي آن«مستند» هم توليد ميكند ،به دست
اندركارانش جايزه هم ميدهد و انواع ميزگرد و مصاحبه و تبليغ و تفسير فرمايشي هم به منظور بازار گرمي براي
آن در رسانههاي حكومتي راه مياندازد و …
همچنان كه اشاره شد ،تكرار اتهامي كه دروغ بودن آن اينگونه اثبات و افشا شده ،به مثابة قرينه و شاهدي قابل
استناد ،بطالن ساير اتهامات و كل كارزار شيطانسازي رژيم عليه مجاهدين را نيز گواهي و تداعي ميكند.
البته بيّنه روشنتري هم در اين زمينه وجود دارد و آن ،احكام بيش از 10دادگاه در اروپا و آمريكا در رد برچسب
تروريسم و ديگر اتهامات رژيم ساخته عليه مجاهدين است؛ آنهم در شرايطي كه براي اثبات و به كرسي نشاندن
هريك از اين اتهامات ،رژيم با هماهنگي برخي سرويسهاي اطالعاتي ،مأموران گمنام و بدنام خود را براي ارائه
شهادتهاي دروغ و كوهي از اسناد و مدارك و پروندههاي ساختگي را به منظور وارد كردن در پروندة مجاهدين،
نزد قضات تحقيق و دادگاههاي فرانسه و انگليس و اروپا و آمريكا فرستاده بود.
 بهرغم احكام متعدد دادگاه هاي معتبر اروپايي و آمريكايي به سود مجاهدين ،رژيم آخوندي بيش از پيش ،برطبل اتهامات ِ باطل شده و دروغپردازيهاي افشا شده ،ميكوبد .همچنانكه بر توطئههاي خود عليه سازمان مي
افزايد .زيرا هريك از دستاوردها و پيروزيهاي مجاهدين زنگ خطر را براي رژيم بيشتر به صدا در ميآورد و اين
از اين حقيقت سياسي سرچشمه ميگيرد كه مجاهدين دشمن اصلي و تهديد اصلي و تنها هماورد رژيم آخوندي
است.
 كارزار شيطانساز ي رژيم عليه مجاهدين ،با تمركز بر روي رهبري ،تشكيالت و انقالب ايدئولوژيك درونيسازمان ،كه پرورش دهنده نسل مجاهدي است كه تا وقتي حتي يك نفرش باقي است ،صورت مسأله سرنگوني
رژيم به قوت خود باقي است ،خطرناكترين نقاط كليدي براي رژيم را مشخ ميكند.
به عبارت ديگر هيستري رژيم در اين رابطه ،دقيقد از درك و اشراف ضد انقالبي رژيم نسبت به رمز مقاومت و
پايداري ،ديناميسم رشد و اعتال و كليد پيشرفتها و پيروزيهاي مجاهدين ناشي ميشود.
رژيم خيلي خوب ميداند كه مجاهدين با برخورداري از چنين رهبري و تشكيالت و انقالب دروني ،نه فقط
مغلوب توطئهها و جنايات و زد و بندهاي رژيم نشده و بر آنها فائق آمدهاند ،بلكه فراتر از آن ،به تنها هماورد و
تهديد اصلي موجوديت رژيم ،تبديل شدهاند.
بنابراين ،رژيم آخوندي بيش از هركس به بطالن و وارونهگويي تبليغاتي خود در مورد مجاهدين واقف است ولي
چاره يي جز تشديد و افزايش اين اكاذيب و وارونهگوييها براي خود نمييابند.
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بيش از ربع قرن قبل ،در 17شهريور 3194فرماندهي كميتههاي خميني از ارگانهاي سركوبگر رژيم گزارش ويهه
و محرمانهاي را براي شخ خميني و سران رژيم تهيه و تنظيم كرد.
اين گزارش تحتعنوان«بولتن فرماندهي -ويهه عمليات مرصاد -خيلي محرمانه» در چند نسخة محدود شامل دو
بخش عمده تهيه شد.
يك بخش آن به بررسي عمليات فروغجاويدان و نقش پاسداران كميته چي در مقابله با آن ميپردازد و حاوي
اعترافات صريحي در مورد ابعاد هراس و بسيج دشمن در برابر عمليات فروغ جاويدان بود.
بخش ديگر تحليل برخي مواضع و نقطه نظرات سياسي ،ايدئولوژيك و تشكيالتي مجاهدين به ويهه انقالب
ايدئولوژيك دروني سازمان بود.
ش تحقيقي بهطور عام شناخت موقعيت مجاهدين و منشأ مقاومت و پايداري و فداكاري و
هدف از اين گزار ِ
جنگندگي مجاهدين ،بهخصو در جريان عمليات كبير فروغجاويدان و بهطور خا در مواجة با 100هزار
پاسدار و بسيجي بود .عملياتي كه رژيم را دچار لرزة سرنگوني كرده بود.
در اين گزارش تحقيقي ،در مورد تأثيرات و پيامدهاي انقالب ايدئولوژيك دروني مجاهدين ،بر رهايي و
مسئوليت پهيري هرچه بيشتر زنان مجاهد ،استحكام تشكيالت ،پاكي بيش از پيش مناسبات دروني و بهخصو
رابطه زنان و مردان مجاهد ،تأكيد شده بود كه خود موجب ارتقاء انگيزههاي انقالبي و جنگندگي و فداكاري
هرچه بيشتر دربين عموم مجاهدين شده است.
نكات فوق ،مضمون بخشي از نتيجهگيريها و جمعبندي گزارش تحقيقي و محرمانه«كميتههاي انقالب اسالمي»
بود كه از منفورترين ارگانهاي سركوبگر رژيم آخوندي محسوب ميشد؛ آنهم در شرايطي كه رژيم 1سال بود با
ننگين ترين لجنپراكنيهاي آخوندي_پاسداري ،به نحو هيستريك عليه انقالب ايدئولوژيك ،ياوهسرايي ميكرد.
مالحظه ميكنيد ،كه وقتي ميگويم رژيم خودش بهتر از هركسي ميداند كه اتهامات و اراجيف تبليغاتياش عليه
مجاهدين ،باطل و وارونه است ،مبالغه نكردهام .از قضا به دليل اينكه ميداند رمز پايداري و تسليمناپهيري و
مجاهدتهاي قهرمانانه و موتور محرك پيشرويها و پيروزيهاي مجاهدين در برابر رژيم چيست ،همانها را سوژه
جنگ تبليغاتي و هدف لجنپراكنيهاي خود قرار داده است.
همان نقاط قوتي كه سازمان مجاهدين را بهرغم همة جنايات و توطئهها و زد و بندهاي رژيم و حاميان
بينالمللياش ،به دژ تسخير ناپهير و ستاد پوالدين نبرد و مبارزه براي سرنگوني رژيم آخوندي تبديل كرده است.
همان رژيمي كه بهرغم همة رجزخوانيها و دجالگيريهاي ضد استكباري وحشت مرگبارش از سازمان و
درخواست اول و آخرش از همة دولتها و طرف حسابها براي سهيم شدن در سركوب مجاهدين و به طريق اولي
پرهيز از هرگونه رابطه و حمايت از اين سازمان كه مهمترين مرز سرخ رژيم براي همة طرفحسابهاي داخلي و
بينالمللياش است ،راز پنهاني نيست و براي همة شناخته شده ميباشد.
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سخن پاياني
«داستان زيباي مقاومت و آزادي»
من افتخار ميكنم كه راه و آرمان و تشكيالت و رهبري مجاهدين و مسير نبرد و مجاهدت براي سرنگوني رژيم
ضد بشري آخوندي ،براي استقرار آزادي و دموكراسي را انتخاب كردهام و خدا را شكر ميكنم كه مرا شايسته اين
انتخاب و پيمودن اين مسير قرار داد .انتخاب اينكه مجاهد بمانم و مجاهد بميرم.
خدا را همچنين سپاس ميگويم به خاطر اينكه مرا با ابتالء شكنجه و جنگ رواني وزارت اطالعات مواجه كرد.
اين رويارويي اگرچه طوالني و گاه پرفشار بود ،اما بهاي آزادي و رهايي خودم بهعنوان يك زن مجاهد خلق و
بهاي انتخاب آزادانه مسير زندگي و مبارزهام در برابر رژيمي زنستيز بود.
در مواجة با شكنجهرواني و جنگ كثيف دشمن ،بسيار آموختم چه در مورد توطئهها و تشبثات دشمن ضد بشري
عليه مجاهدين ،چه در مورد وحشت و درماندگي بيانتهايش از مجاهدين و چه در مورد سقوط و انحطاط
عناصري از قبيل مصطفي محمدي كه خود و عواطف خانوادگيشان را به فروش ميگهارند.
همة اينها مرا در انتخابم راسختر و ايمانم را به راه و آرمان و رهبري عميقتر و مستحكمتر نموده است.
خوشوق تم كه با به شكست كشاندن جنگ كثيف وزارت اطالعات كه سرمايهگهاريهاي چندين سالهاش را برباد
داد؛ از اين ابتالء سرفراز و پيروز بيرون آمدم.
فرمانده قهرمان و واالمقامم مجاهد شهيد زهره قائمي كه هميشه برايم سمبلي از جنگندگي و ايستادگي و يك
زن باصالبت و مستحكم مجاهد خلق بود الهام بخش من در اين نبرد سهمگين و پرافتخار بود و هميشه مديون
ايشان بوده و هستم.
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وقتي خبر شهادتش را شنيدم حسرت و غبطه مي خوردم كه چرا در كنارش نبودم تا از او حفاظت كنم اما اين
افتخار نصيبم نشد .هميشه با فكر كردن به او قوت قلب ميگيرم.
هرچند از دست دادن او برايم بسيار سنگين بود اما از روز 30شهريور 3131با ديدن صحنههاي قهرمانان مجاهد
خلق از يك سو و شقاوت دشمن از سوي ديگر عزم جزم كردم كه هر چه استوارتر اين مسير شكوهمند را ادامه
دهم.
حال خطاب به ولي فقيه ارتجاع و وزارت اطالعات و مأموران جيره خوارش ميگويم ،هرچه از توطئه و جنايت و
دجالگري در توان و چنته داريد ،بهكارگيريد .من و همة مجاهدين به آن«بيا بيا» ميگوييم و براي چشاندن طعم
تلخ شكستهاي بيشتر به شمايان آمادهايم همچنانكه دراين چند سال به اين جنگ كثيف «بيا بيا» گفتيم و
صحنههاي كارزار را بر سرتان آوار كرديم.
بي ترديد ،آن روز فراخواهد رسيد كه سرنوشت ضد بشري و ولي فقيه ارتجاع را در نبرد نهايي رقم زده و آنها را
به گورتاريخيشان بيفكنيم.
اگر صد ،هفتخان ديگر از تهمت و افتراء و زندان و شكنجه و كشتار و جنگ و رواني و… جلوي رويم قرار بگيرد
فقط خواهم گفت:
هيهات منّاالذله
الحمداهلل علي حسن بالئك

در آخر به خلق قهرمان ايران بهخصو نسل جوان ،خواهرانم و همة اشرفنشانها ميگويم ما مجاهدين عهد
كردهايم پرچم جاودانه فروغ ها را تا سرنگوني اين رژيم جنايتكار كه يك خلق و ميهن را به گروگان گرفته است
همواره برافراشته نگاه داريم.
روز پي روزي ب ر اي ن دژخي م ان خمين ي صفت و س رن گون ي ف اشيسم م ههب ي و ن ظام آخ وندي،

شييروع حقيقييي داستييان زيبيياي آزادي خييواهييد بييود.

پياييان
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