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مقدمه
یک سال از قیام آبان  ۸۹میگذرد؛ قیامی شورانگیز که ارکان نظام ولایت را به لرزه درآورد ،خامنهای آژیر خطر سرنگونی را کشید و
رگبار گلولهها را به روی جوانان قیامآفرین باز کرد.
علیرغم چنین سرکوب خونینی ،مبارزه مردم و مقاومت ایران ادامه پیدا کرد .کارهای خلاقانه جوانان قیامآفرین و کانونهای شورشی،
کارگزاران نظام را به ستوه آورده ،طوریکه هرروز در رسانههای مختلف با بیانهای متفاوت نسبت به وقوع قیامی فراتر از قیام آبان ۸۹
هشدار داده و نسبت به نقش تعیینکننده مجاهدین ابراز وحشت میکنند.
کارشناسان امنیتی و اطلاعاتی رژیم هم هرکدام از زاویهای ،قیام آبان را جمعبندی کرده و راهکارهایی برای مقابله با قیام پیش رو ارائه
میکنند.

جمعبندی رژیم و ارگانهای اطلاعاتی امنیتی آن از قیام ۸۹
کارشناسان اطلاعاتی – امنیتی رژیم به نقش سازمان در قیام  ۸۹اذعان دارند ،پاسدار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ فعالیت
مجاهدین با دو هزار میز در آلبانی اشاره کرد ،حسامالدین آشنا هم از فروغ جاویدان ۲صحبت کرد.

خبرگزاری حکومتی ایرنا حدود یک ماه بعد از آغاز قیام نوشت« :کل وقایع به سازمان مربوط بود .چنین سازمانی را نتوانستهایم منحل
کنیم و این سازمان باوجود ضربات متعدد ،خود را بازتولید میکند .وقتی کالبد فیزیکی سازمان را که اشرف است از او میگیریم ،خود
را بهجایی دیگر میرساند… سازمانی که این توانایی را دارد که همچنان آشوبآفرینی کند نشان میدهد همچنان زنده است و قدرت
عملیاتی خود را از دست نداده است (.خبرگزاری ایرنا  ۰۳آذر )۸۹

وب سایت ایرنا پلاس۰۳.آذر .۸۹اذعان به قدرت مجاهدین

وب سایت هابیلیان وابسته به بنیاد هابیلیان از شعبههای وزارت اطلاعات تحت عنوان «انتقام چهلساله [مجاهدین] از مردم» نوشت :
«بر اساس اعلام نیروهای امنیتی ،نقش مهم در این اغتشاشات بر عهده [مجاهدین] بود .این واقعیت وقتی پررنگتر میشود که بدانیم
در  ۰۳سال گذشته[ ،مجاهدین] از هر فرصتی برای ایجاد ناامنی و اغتشاش در کشور استفاده کرده … …و ناآرامیهای خیابانی ایجاد

کردند[ .مجاهدین] در سالهای گذشته سرمایهگذاری ویژهای روی فضای مجازی کردند و از آلبانی ،اکانتهای فیک ضدایرانی راه
انداختند .حاصل آن فعالیتها ،اغتشاشگری در  ۰۳۳شهر ایران بود .بیتردید [مجاهدین] هنوز هم امید به ایجاد یک آشفتگی کوچک
دارند تا حوادث خرداد  ۰۰۳۳را تکرار کنند( .وب سایت هابیلیان  ۰آذر )۸۹

وب سایت هابیلیان  ۰آذر-۸۹نقش مجاهدین در قیام آبان۸۹

همین سایت اطلاعات آخوندها ،چند روز بعد در مطلبی نوشت« ،در این دههها [سازمان مجاهدین] همواره در زمان بروز بحرانها سعی
کرده تا با تبدیل اعتراضات اجتماعی به بحران امنیتی ،ضمن روبرو قراردادان نظام با مردم ،پیگیری مطالبات را بهسوی رادیکالیزه شدن
سوق دهد( .وب سایت هابیلیان  ۰۲آذر )۸۹

وب سایت هابیلیان  ۰۲اذر-۸۹اذعان به نقش مجاهدین در بحرانهای رژیم

هاشمینژاد سرکرده شعبه اطلاعات آخوندی موسوم به هابیلیان با انعکاس سوزش ولیفقیه ارتجاع از نقش مجاهدین در افشای پروژه

ضدمیهنی هستهای آخوندها گفت« ،ضربهای که از داخل و آنها [مجاهدین] میخوریم ،بسیار بیشتر از خارج است»

اما دراینبین شخص خامنهای بهروشنی نقش مجاهدین در استمرار قیام آبان را نشان میدهد .خامنهای  ۲روز بعد از شروع قیام سراسری
به صحنه آمد و گفت« ،در این دو روز ،تقریبا یعنی دو شب و یک روزی که از این قضایا گذشته همهٔ مراکز شرارت دنیا علیه ما این

کارها را تشویق کردند ،از خانواده منحوس خبیث خاندان پهلوی تا مجموعهٔ خبیث و جنایتکار منافقین ،اینها دارند مرتبا در فضای
مجازی و درجاهای دیگر دارند تشویق میکنند ترغیب میکنند که این شرارتها انجام بگیرد( .وب سایت خامنهای  ۲۳آبان )۸۹

سخنان خامنهای بعد از قیام آبان  – ۸۹اذعان به نقش مجاهدین در قیام

شیطان سازی علیه آلترناتیو دموکراتیک راهبرد امنیتی رژیم در بحران سرنگونی
یک وب سایت اطلاعات آخوندی درباره ضرورت شیطانسازی برای زمینهسازی کشتار مجاهدین با یادآوری کشتار و قتلعام مجاهدین
در دهه شصت بافرمان خمینی ملعون مینویسد« :عوض نشدن جای شهید و جلاد از سوی رهبر انقلاب مطرح میشود به دلیل این

است که دشمنان در حال سو استفاده از عدم آگاهی نسلهای جدید هستند .به دلیل اینکه آنها از دهه  ۳۳و اتفاقات رخداده در آن
زمان اطلاعی ندارند البته این عدم آگاهی نسل جدید به دلیل غفلتی است که مسئولان داشتند وگرنه در سالهای دهه  ۳۳هیچکس
تردید نداشت که از نفاق چیزی جز خیانت و جنایت بروز نخواهد کرد و به همین دلیل در نابودی آنها امام راحل نقش اساسی را ایفا
و باتدبیرشان امنیت کشور در آینده را تضمین کردند و کنده شدن ریشه نفاق در کشور ناشی از تدبیر عالمانه امام بود( .هابیلیان –
۷مرداد )۸۸

هابیلیان ،تبلیغات
دروغین علیه مجاهدین

ترس رژیم هم از دهه هفتادیها و دهه هشتادیهاست چون آنها شکلدهنده قیامهای دی  ۸۳و آبان و دی  ۸۹بودند؛ و آنها درصحنه
و کف خیابان حضور داشتند .همانها را هم هدف دستگاه شیطان سازیش قرار داده است
رژیم میگوید نسل جدید نمیداند در دهه  ۳۳چه اتفاقهایی افتاده بود.
درصورتیکه اتفاقا نسل جوان به کمک شبکه داخل کشور مجاهدین و حافظه تاریخی مردم ایران و تاریخ واقعی مقاومت خیلی خوب
میداند که دهه شصت چه اتفاقی افتاد .در کاکل مطالباتش خونخواهی شهدای دهه شصت از شهدای دهه  ۳۳گرفته تا  ۰۳هزار مجاهد
و مبارز قتلعام شده سال  ۳۷است.
بمباران تبلیغاتی رژیم نتوانست جلوی واقعیتهای مجاهدین را بگیرد و نسل جدید مجاهدین از دهه شصتیها شکل گرفت و بسا فراتر
از آن از دهه هفتادیها و دهه هشتادیها در کسوت کانونهای شورشی و جوانان قیام آفرین شکلگرفته است.

رژیم و دستگاه سانسور و تحریف تاریخش تلاش کرد با فیلم و سریال سازی ،کتاب و نمایشگاه و انواع و اقسام سایت و وبلاگ و
حسابهای فیک توئیتری و سانسور کتابهای درسی و تحریف تاریخ هم دست زد؛ اما نسل جوان از تمام آنها گذر کرده و به مجاهدین
پیوست .چون واقعیت مجاهدین خیلی درخشان بود و با دروغ پوشانده نمیشود و در امتداد نسل قبلی خود در راه سرنگونی این رژیم
و بعد از شناخت و عبور از همه این توطئهها راه مجاهدت و عضویت در کانونهای شورشی را برگزید.
نسل جوان که در پی تاریخ واقعی میهن خودشان هستند آنها را از لابلای صفحات تاریخ و کتابها و منابع سازمان پیدا میکنند.
تاریخی که توسط قدرت حاکم نوشته نشده است ،از پدران و بزرگترهایشان میپرسند سال  ۳۳چه اتفاقی افتاد؟ سال  ۳۷چه گذشت؟
سوالاتی که رژیم مطلقا نمیتواند در کتابهای درسی به آنها پاسخ بدهد .به همین دلیل است که عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس رژیم با هاشمی نژاد ،سرکرده هابیلیان ملاقات کرده و روی موضوع «آگاهی بخشی نسل جوان» از جنایات مجاهدین تأکید
میکند و اینکه فصلی (بجای سرفصلی) در دروس مدارس و دانشگاهها به این موضوع اختصاص داده شود.

هابیلیان – تبلیغات دروغین علیه مجاهدین خلق در کتابهای درسی

«آگاهی بخشی»! مدنظراین مزدور یعنی دروغ و تحریف و شیطانسازی سیستماتیک از مجاهدین.
هاشمینژاد که در تبعیت از فتوای خمینی دجال ،دروغ گفتن برای حفظ نظام را رسالت اصلی خودش قرارداده در پاسخ به نماینده
مجلس ،ضرورت بهکارگیری «ظرفیت مجلس درصحنه بینالمللی علیه مجاهدین» را یادآوری کرده و میگوید« :مجلس با توجه به
ارتباطات بینالمللی گسترده و گروههای «دوستی پارلمانی» ،ظرفیت بالایی در رساندن پیام “ایران قربانی تروریسم ” دارد( «.وب سایت

هابیلیان –  ۲۲مهر )۸۸

هابیلیان  ۲۲مهر – ۸۸شیطانسازی از مجاهدین در عرصه بینالمللی

این شیطانسازیها از مجاهدین در داخل کشور و در عرصه بینالمللی فقط به دلیل ترس از مجاهدین وتاثیر آنها روی نسل جوان
است .چرا که این سازمان شیطان سوز و دجال افکن است.

اهداف رژیم از شیطان سازی از مجاهدین
یکی از اهداف شیطان سازی رژیم این است که نسل جوان به مجاهدین جذب نشوند؛ اما اینهمه اهداف رژیم را در برنمیگیرد .شیطان
سازی زمینهساز اقدامات تروریستی رژیم علیه مجاهدین است.
بسیار خام خیالانه است که تصور شود رژیم فقط در عراق به مجاهدین حمله میکرد و موشک میزد؛ و در اروپا دستش بسته است و
کار تروریستی نمیکند .برخی نمونهها از فعالیتهای تروریستی رژیم در آلبانی در زیر آمده است:


اقدام تروریستی رژیم در آلبانی برای حمله به تجمع مجاهدین در عید  ۸۷یکی از آن موارد است که باعث شد سفیر و دیپلمات
تروریستهایش را دولت آلبانی اخراج کند



«رسانههای آلبانی ازجمله تلویزیون های تاپ چنل ،ویژن پلاس ،یورونیوز ،فکس نیوز و سایت کوهایونه از حکم اخراج و بازداشت یک
مأمور دیگر سرویس مخفی رژیم ایران خبر دادند .وزارت کشور آلبانی در روز  ۰۷اکتبر  ۲۳( ۲۳۲۳مهر  )۰۰۸۸حکم رسمی اخراج مزدور
اطلاعات آخوندی احسان بیدی از این کشور را بهعنوان «فرد نامطلوب» صادر کرد و آن را بهفوریت با بازداشت مزدور و انتقال وی به یک
مرکز بسته به اجرا گذاشت»

خبر اخراج مزدور احسان بیدی در مطبوعات آلبانی

در مرداد  ۸۸آلبانی یک مأمور دیگر اطلاعات آخوندها به نام دانیال کسرایی (با پاسپورت تابعیت ایتالیا) را که درپوش خبرنگار علیه
مجاهدین جاسوسی میکرد ،اخراج نمود .این فرد در بدو ورود به آلبانی مدتی در خانه احسان بیدی مستقر بود.

خبرنگار مزدور دانیال کسرایی و احسان بیدی

غلامرضا شکری یکی دیگر از مزدوران شبکه اطلاعات آخوندها در آلبانی که از همدستان احسان بیدی بود به خاطر جرائمی که مرتکب
شده دستگیر و در زندان بسر میبرد .وی بارها در کارزارهای شیطان سازی رژیم علیه مجاهدین ،مورد مصرف قرارگرفته است« .
(اطلاعیه کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ایران –  ۲۹مهر )۸۸

دستگیری مزدور غلامرضا شکری

در  ۲۰مهر  ۸۸پلیس و رسانههای آلبانی از دستگیری یک عامل وزارت اطلاعات به اسم بیژن پولادرگ خبر دادند .وی مشکوک به
جاسوسی و شنود روی ارتباطات تلفنی و کامپیوتری مجاهدین برای رژیم ایران در آلبانی است ( ..اطلاعیه کمیسیون امنیت شورای
ملی مقاومت ایران  ۲۳مهر )۸۸

دستگیری مزدور بیژن پولادرگ به جرم شنود تلفنهای مجاهدین برای رژیم ایران

وحشت آخوندها از مجاهدین در شرایط فعلی
جمعبندی رژیم و ارگانهای اطلاعاتی امنیتی آخوندها از قیام  ۸۹که تا امروز هم ادامه دارد ،نشان میدهد چرا دیکتاتوری دینی حاکم
بر میهنمان ،مجاهدین و مقاومت ایران را یگانه نیروی واقعی در «براندازی جمهوری اسلامی» و «مانعی بر سر آرزوی ماندگاری نظام»
میبیند.

یک رسانه حکومتی نوشت« :بسیاری از یاران انقلاب دلسوزانه میخواهند نظام را پابرجا ببینند؛ اما وجود [مجاهدین] و نیات پلیدشان،
یعنی براندازی جمهوری اسلامی را مانعی بر سر آرزوی ماندگاری نظام میبینند .آنها میبینند که چطور [مجاهدین] پس از غائله ۰۳
خرداد  ۳۳تا به همین امروز ،سالی ،ماهی ،هفتهای ،روزی و ساعتی نیست که برای هدف خود ،یعنی براندازی نظام ،طرح و نقشه نکشد،
اقدام نکند و تیرهای زهرآگین خود را به سمت مقام معظم رهبری و ولایتفقیه پرتاب نکند… دوستی به یک جلسه اشاره کرد که
آقای علوی (وزیر محترم اطلاعات) صریحا گفته بود «بهتمامی رسانهها ابلاغیه صادرشده که هر جا میخواهند خطر “منافقین ” (همان
سازمان مجاهدین خلق) را گوشزد کنند ،حتما در کنارش نام “سلطنتطلبان ” یا “رضا پهلوی ” را هم بیاورند تا سازمان منافقین در
ذهن نسلهای جوان برجسته نشود!».
و در ادامه مینویسد« :مسعود رجوی پیاپی بر طبل “کانونهای شورشی ” کوبیده و فرمان به اغتشاش و براندازی نظام میدهند! مریم
رجوی… پیام میدهد …“ :برای استمرار قیامها و برای آزادی ایران از اشغال آخوندها بپا خیزید (”.وبسایت نسیم کرمانشاه ۲
اردیبهشت)۸۸

وب سایت نسیم کرمانشاه  ۲ .اردیبهشت  -۸۸دشمن اصلی نظام آخوندی فقط مجاهدین هستند

همین سایت حکومتی در مطلب دیگری نوشتهاست «:اگر به پیشینه… سازمان مجاهدین خلق هم نگاه کنیم ،شاهد هستیم که از
غائله  ۰۳خرداد  ۰۰۳۳تا امروز تنها گروه منسجمی هستند که پیاپی در پی توطئهچینی برای راهبرد “براندازی ”نظام هستند .روزی
در خیابانهای تهران و شهرهای دیگر با پاسداران فداکار انقلاب درگیر میشدند… روزی ارتش بهاصطلاح آزادیبخش برپا کردند و
درصدها رشته عملیات… هزاران پاسدار مدافع نظام را به فیض شهادت رساندند؛ و امروز هم عناصر خود در ایران را تحت
عنوان “کانونهای شورشی ”سازمان میدهند ( ».وبسایت نسیم کرمانشاه  ۰۹اردیبهشت)۸۸

وب سایت نسیم کرمانشاه  ۰۷اردیبهشت  -۸۸مجاهدین تنها دشمن منسجم نظام آخوندی از  ۰۳خرداد تا امروز

«هابیلیان» سایت بنیاد پوششی وزارت اطلاعات
وب سایت هابیلیان وابسته به شعبه پوششی وزارت اطلاعات به نام بنیاد هابیلیان که گرداننده آن مزدور اطلاعاتی محمدجواد هاشمینژاد
است و معمولا نظرات باند خامنهای را منعکس میکند.
هاشمینژاد نسبت به خطر مجاهدین هشدار داده است .آنهم مجاهدینی که مثل دهه  ۳۳بدنه تشکیلاتشان در خاک ایران نیست،
سلاح ندارند در کنار مرزهای ایران مستقر نیستند ،بلکه با چند هزار کیلومتر فاصله در قاره اروپا هستند .هاشمینژاد
مینویسد« [:مجاهدین] امروز سلاح جنگ نرم را به دست گرفته … تا مردم را مأیوس و ناامید کنند .باید توجه داشته باشیم که

«[مجاهدین ِ] امروز بسیار خطرناکتر از «[مجاهدین] دهه  ۳۳هستند( ».وبسایت اطلاعات آخوندی هابیلیان  ۰۰تیر (۸۸

هابیلیان  ۰۲تیرماه  -۸۸مجاهدین امروز خطرناکتر از مجاهدین دهه  ۳۳هستند

این البته تکرار حرف شمخانی بعد از خلع سلاح مجاهدین توسط آمریکا در سال  ۰۰۹۲است که گفته بود مجاهدین بیسلاح خطرناکتر
از مجاهدین با سلاح هستند.
واین ترس ناشی از ریشههای عمیق مجاهدین در جامعه است .چون مجاهدین توانستهاند؛ تشکیلاتی مستحکم ،رویان و گسترده در
سرتاسر کشور برپا کرده و با اقبال گستردهای در بین جوانان مواجه شده است.

یک نمونه جالب از ابراز وحشت رژیم از مجاهدین
از آخرین نمونههایی که رژیم به ابراز وحشت از مجاهدین پرداخت ،اظهارات سخنگوی وزارت خارجه رژیم در پاسخ سؤال یک خبرنگار
در رابطه با افشاگری اتمی اخیر مجاهدین بود که این چنین آسمان و ریسمان را به هم بافت:
«خبرنگار :منافقین اخیراً بار دیگر ادعا کردند که ایران در یک سایت جدید فعالیت هستهای دارد میخواستم واکنش

وزارت خارجه را این ادعا بفرمایید؟

خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه : …..این گروهک ورشکسته شما بسیاریتان در خارج از ایران بودید اون چه که من عرض
میکنم با چشمتان! باید ببینید تا متوجه بشوید .فرزندان این ملت را گروگان گرفتند لباس تنشان میکنند سالها مجرد نگهشان
میدارند در کمپها دچار بالاترین مضایق شان میکنند و در خیابانهای اروپا میچرخانند برای یک دلار دو دلار پول گرفتن درحالیکه
خودشان میلیونها دلار در حسابهایشان دارند و خوش میگذرانند… واقعا ما نگران فرزندانمان هستیم! نگران عزیزان این ملت هستیم!
که توسط این گروهک یا گروهکهای دیگر فریب میخورند از دامان ملت جدا میشوند دامان این ملت باز هست دامان ملت برای تمام
توابین گشوده بوده و تمام آنهایی که برگردند و تمام آنهایی که باورشان این خواهد بود که ایران را باید بسازند در ایران جادارند امروز
به این بدبختی خودشان خاتمه بدهند بهتر از فرداست»( .سایت وزارت خارجه رژیم  ۲۹مهر )۸۸

کنفراس خبری خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه رژیم و پاسخ سخیف او به سوال خبرنگاران در رابطه با افشاگری اتمی رژیم تلویزیون رژیم ۲۹
مهرماه ۸۸

ضربه آنقدر سنگین بوده که طرف گیج شده؛ یکبار حرفهای این فرد را بررسی میکنیم ،میگوید :لباس تنشان میکنند! یعنی چه؟
میگوید «ورشکسته» ،دو جمله بعد میگوید «میلیونها دلار در حسابشان پولدارند» .بالاخره مجاهدین ورشکسته هستند یا میلیونها
دلار پولدارند؟ میگوید از «دامان ملت جدا شدند»؛ بسیار خوب! اگر مجاهدین از ملت جدا هستند و در خیابانهای اروپا سرگردانند،
نگرانی شما چیست؟

اما ،رژیم بهتر از هر کس میداند و نگرانیشان هم به خاطر این است که مجاهدین نهتنها از دامان ملت جدا نشده و در اروپا سرگردان
نیستند ،بلکه با نسل دهه شصتیها و دهه هفتادیها و دهه هشتادیها پیوند خوردهاند .رژیم از خدا میخواهد که مجاهدین دنبال
زندگی فردی خودشان بروند و با مبارزه خداحافظی کنند .دلسوزی او برای مجرد بودن مجاهدین هم به خاطر همین است.
و در مقابل؛ مجاهدین هم میخواهند تمام وقتشان را صرف مبارزهشان بکنند و بیشتر با رژیم بجنگند و حتی ساعتی و دقیقهای و
ثانیهای را هم صرف زندگی شخصی خودشان نکنند .مجاهدین از همهچیزشان گذشتند تا بهترینها و همهچیز را برای خلقشان به
ارمغان ببرند .به خاطر همین سرلوحه کار مجاهدین این است « :هرلحظه با قیام»؛ یعنی نبضشان با قیام مردم ایران بتپد.

نقش خود فروختگان
سخنگوی وزارت خارجه رژیم در حرفهایش به «توابین» اشاره کرد .خطی برای فروپاشی تشکیلات مجاهدین که رژیم سالیان است که
روی آن سرمایهگذاری کرده است.
منظور رژیم از «توابین» همان خائنین به مردم و میهن هستند که خودشان را تمامعیار به دیکتاتوری ولایتفقیه فروختهاند یعنی
کثیفترین نوع خیانت.
از مسعود دلیلی راهبلد نیروهای تروریستی رژیم در قتلعام ساکنین اشرف  ۰۳شهریور  ۸۲گرفته تا ایرج مصداقی و مسعود خدابنده و
ابراهیم خدابنده تا علیرضا نقاش زاده و احسان بیدی و غلامرضا شکری .اینها لعنت شدگان تاریخ هستند و بقول قرآن أُ ْولَئِک کالأَنْعَامِ
بَلْ هُمْ أَضَلُ (کسانی که چون احساسات و دیدگاه طرز تفکر حیوانی دارند و از انسانیت تهی شدند و جایگاهشان از حیوانات پایینتراست)

میزان موفقیت سیاست شیطان سازی از مجاهدین
شیطانسازی از مجاهدین ،اصلی ترین هدف رژیم است ،بخصوص در رابطه با نسل جوان و شورشی که با مجاهدین و آرمانهای آنها
آشنا میشوند.

آیا رژیم موفق شده پیشروی مجاهدین را که اصلیترین و سازمانیافتهترین نیروی سرنگون کنندهاش هستند را با شیطان سازی
مهارکند؟ پاسخ یکی از رسانههای نظام به این سؤال این است« :هفت سال خسارت در سیاست خارجی – متأسفانه ضعف وزارت امور

خارجه در تبلیغات گسترده علیه مجاهدین این فرصت را در اختیار دولتهای معارض نظام قرار داده که از مجاهدین در سرزمینهایشان
حمایت کنند… وزارت خارجه میتوانست چهره واقعی مجاهدین را … به ملتهای اروپایی نشان دهد… تا دولت آلبانی جرأت پناه
دادن به مجاهدین را نداشته باشد » (روزنامه رسالت ،ارگان باند غارتگران مؤتلفه  ۰۳مهر )۸۸

رسالت  ۰۳مهر -۸۸هفت سال خسارت در سیاست خارجی – شکست سیاست شیطانسازی از مجاهدین

علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی که سابقا از معاونین وزارت اطلاعات بوده نیز گفت« ،اتاق فکرهای تحریم ،اتاق فکرهای جنگافروزان
در کنار کاخ سفید هستند ،در تیرانا هستند… قطعا هدف آنها القای بههمریختگی امور در ایران و تضعیف دولت است( ».وب سایت
دولت ۲۸مهر )۸۸

علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی  ،از معاونین سابق وزارت اطلاعات و شکنجهگر زندانیان با اسم مستعار «عباد»

«دکتر» علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی یا « عباد شکنجهگر»

هیولایی به اسم علی ربیعی یا همان «برادر عباد» ،شکنجهگر وزارت اطلاعات و یک عنصر کاملا امنیتی است .سال  ۲۹در حزب
چماقداران جمهوری مسئول شاخه کارگری بود .پنج سال و نیم ( ۳۲ماه) حضور در جبهههای جنگ ضدمیهنی را هم در کارنامهاش
دارد.

دکتر علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی  ،یا بازجو و شکنجهگر عباد

سال  ۳۳معاون حقوقی و پارلمانی محمد ریشهری وزیر اطلاعات وقت رژیم شد .و تا سال  ۷۲و دوره وزارت علی فلاحیان دژخیم هم
در این موضع بوده است .ربیعی در سال « ۸۲وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی» شد .مدتی هم مسئول اطلاعات سپاه در شهرهای شمالی
و آذربایجان شرقی بوده است .دارای یک دکترا رژیم ساخته در مدیریت استراتژیک! دارد.
علی ربیعی شکنجه گر و هیولایی است که حتی هم سنخ های خودش درتوصیفاش ماندهاند ،در کتاب شنود اشباح از قول آخوند
روحالله حسینیان که بقول خودش بهاندازه موهای سرش آدم کشته بود در رابطه با علی ربیعی گفته شده «… ،همین آقای ”علی

ربیعی“ با اسم مستعار آقای «عباد» ،من که با شما همکار بودم .من بارها با شما سر خشونتتان با متهمین درگیر شدم… آقای «محسنی
اژهای» بهخاطر خشونت همین آقای ”عباد“ با متهمین استعفا داد و رفت».

کتاب شنود اشباح نوشته رضا گلپور -صفحه  ۷۰۳هفتهنامه «یالثاراتالحسین»۲۸ -مهر -۰۰۷۸سخنان روحالله حسینیان

پاسدار علی لاریجانی رئیس مجلس رژیم در جریان برملا کردن پروندههای رقبا در جنگ

گرگهای نظام نوشت« :امثال همین ربیعی مخالفان را به صلابه می کشیدند»

یکی از همکاران علی ربیعی به اسم عبدالله شهبازی در سایت خودش آورده که« علی ربیعی
در کمال خونسردی و طنز برایش تعریف کرد که چون نیرو نداشتن که  ۰۹زندانی سیاسی
آذربایجانی رو از آستارا به گیلان منتقل کنند ،زندانیها را در تابوت گذاشته و در تابوتها رو
نیز میخ میکند و وقتیکه در جعبهها رو در مقصد باز کرد تمامی  ۰۹جوان ترک آذربایجانی [دراثر] خفگی کشتهشده بودند»( .سایت

عبدالله شهبازی)
ربیعی علاوه بر جعل مدارک آکادمیک ،درزمینه جعل سند و مدرک علیه مخالفان نظام هم ید طولایی دارد .به یک نمونه در پروندهای
که به کودتای نافرجام  ۰۷ژوئن در فرانسه منجر شد اشاره میکنیم.

محمد محدثین ،مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت -کنفرانس مطبوعاتی  ۰۲اردیبهشت …«: ۹۰در وزارت اطلاعات یک
ستاد ویژه برای مداخله در پرونده  ۰۷ژوئن تشکیلشده است .در این ستاد افرادی از وزارت خارجه هم حضور دارند .در شورای عالی
امنیت ملی رژیم علی ربیعی ،معاون سابق وزارت اطلاعات و دبیر اجرایی این شورا این موضوع را دنبال میکند .بودجه این فعالیتها
توسط شورای عالی امنیت تأمین میشود .سندی وجود دارد که به تاریخ  ۲۳شهریور  ۹۲و به امضای علی ربیعی؛ وی برای مخارج
قضایی در فرانسه خواستار اختصاص یافتن یکمیلیون دلار از محل سهمیهارزی ریاستجمهوری میشود».

جعل اسناد و مدارک توسط علی ربیعی در پرونده  ۰۷ژوئن

متن نامه به تاریخ  ۲۳شهریور  ۹۲که طی آن یکمیلیون دلار بودجه با مسئولیت علی ربیعی برای این کار درخواست شده( ،نشریه
مجاهد شماره )۳۲۹

درخواست علی ربیعی برای اختصاص یک میلیون دلار بودجه برای تامین هزینههای مداخله در پرونده  ۰۷ژوئن

راهکار رژیم علیه مجاهدین و مقاومت ایران
راهکار رژیم ولایتفقیه در مقابله با مقاومت سازمانیافته مردم ایران بهطور عام و در مورد شورا و مجاهدین خلق بهطور خاص شامل دو
محور سختافزاری و نرمافزاری است.
منظور از راهکار سختافزاری شامل دستگیری ،زندان ،شکنجه ،اعدام ،ترور ،آدمربایی ،کشتار ،بمبگذاری ،موشکپرانی تاکتیکهایی
هستند که بدون توقف طی  ۰۳سال گذشته از آنها رژیم استفاده کرده است.
اما راهکار نرمافزاری یعنی شیطان سازی از مجاهدین در بسیاری موارد چندلایهتر ،متنوعتر ،پیچیدهتر و پرهزینهتر از روش سختافزاری
برای رژیم است.
در شرایطی که حکومت با بحران همهجانبه درگیر و جامعه در حال انفجار است ،رژیم ولایتفقیه جز متوسل شدن به دو راهکار تروریسم
و شیطان سازی علیه مقاومت و مجاهدین چارهای ندارد.
برای نمونه رژیم با انبوهی هزینه (مادی و سیاسی و انسانی و کار اطلاعاتی) به کمک خبرنگاران دوست خودش مقالهای سراپا دروغ در
دستگاه گسترش جنگ سیاسی و شیطان سازی علیه مجاهدین در اشپیگل یا فرانکفورترآلگماینه یا … رسانه علیه مجاهدین درج
میکند که از مجاهدین شیطان سازی میکند تا با آن جنگ نرمش را پیش ببرد .آیا این هدف غایی از درج این مطلب است؟

زمانی که مجاهدین در عراق بودند و شرایط محاصره و محدودیت زیاد بود و کسی نمیتوانست به دیدارشان برود اوضاع متفاوت بود تا
الآن که در اروپا و در آلبانی هستند .اشرف ۰را دارند و گردهماییهای  ۲روزه برگزار کرده و هزار شخصیت از  ۲قاره دنیا از اشرف ۰و
مجاهدین رودررو دیدار کرده و واقعیتها را به چشم میبینند .دیگر چه حرفی باقی میماند؟ این شیطانسازیها فقط از بابت افزودن
حتی یک ثانیه بر عمر این رژیم است.

نتیجهگیری
قیام آبان  ،۸۹صحت و حقانیت استراتژی کانونهای شورشی و شهرهای شورشی را نشان داد.

روزنامههای رژیم هرروز برای قیامهای بنیانکن هشدار میدهند .روزنامه مردمسالاری  ۲آبان ۸۸نوشت« ،چه بر سر این مردم آوردهایم
که اغلب آنها دیگ جوشانی آماده فوران خشم هستند؟» .روزنامه همدلی  ۲۹مهر  ۸۸نوشته بود« :میزان گسست اجتماعی چنان
تعمیق شده که میتوانیم مدعی شویم در موقعیت فروپاشی اجتماعی قرار داریم».

روزنامه همدلی ۲۹
مهر ۸۸

یک کارشناس رژیم در  ۲۳مهر  ۸۸در وب سایت ساعت ۲۰نوشت« ،بستر برای شورش ،جدیتر از پائیز پارسال وجود دارد»

وب سایت ساعت- ۲۰بستر برای شورش ،جدیتر از پائیز پارسال وجود دارد

نتیجه اینکه نظامشان بر باد است و خزانش فرارسیده است.

نتیجه این که برای مقابله با این دیگ جوشان آماده فوران ،برای مقابله با قیامی جدیتر از آبان  ،۸۹رژیم دست به شیطان سازی میزند
تا بگوید اگر به رژیم راضی نشوید یکی بدتر از رژیم خواهد آمد! حال مگر سیاهتر از طاعون ولایتفقیه هم متصور هست؟
به قول شاعر لبنانی که سرود :الغضب الساطع آت و انا کلی ایمان ،آن انفجار خشمی که از آن صحبت میکنید به همین زودیها

فرامیرسد و ما با تمام وجود به آن ایمانداریم.
هر چه به سقوط رژیم ولایتفقیه نزدیکتر میشویم ،حجم دروغپردازی و شیطانسازیاش علیه مقاومت ایران بیشتر و بیشتر میشود
و عمر و برد دروغهایش هم کوتاه و کوتاهتر میشود .والبته اینها ،خود از علائم روزهای پایانی رژیم است.

توضیح :روز  ۰۲آبان  ۸۸مجموعه پخششده از سلسله برنامه پرونده در سیمای آزادی ،با عنوان قیام آبان ،نقش مجاهدین و راهبرد
رژیم اختصاص داشت ،مطلب حاضر تبدیل این گفتار به نوشتار با اندکی تغییر در ترتیب موضوعات است

