
 
 
 
 

  فرا خواندن مأموران و مرتبطين اطالعات آخوندها به اقامه دعوا و پيگرد قضايي
  در درون مجاهدين » طالق هاي اجباري« و» مرگهاي مشكوك«در مورد ادعاي

كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت، ماموران و مرتبطان اطالعات آخوندها و مدعيان مرگهاي مشكوك و طالق هاي اجباري در 
ازمان مجاهدين خلق ايران را به اقامه دعوا و پيگرد قضايي در هر دادگاه ذيصالح اروپايي و همچنين كميسـيون حقيقـت   درون س

  . ياب بين المللي وابسته به ملل متحد، فرا ميخواند
تمـام حجـت   هر چند هيچكس  در ماهيت اين دعاوي پر سخافت و مورد نياز رژيم واليت ترديدي ندارد، با اين حال بعنوان يـك ا 

دادگاه اروپايي و آمريكايي در يك دهه گذشته، در مورد انواع و اقسام برچسب هـا و اتهامـات كـافي     30حقوقي، اگر احكام حدود 
ماه تحقيقـات وزارت دادگسـتري، وزارت خارجـه، وزارت امنيـت، اداره تحقيقـات فـدرال، اطالعـات مركـزي،          16نبوده است، اگر 

جرت، ائتالف نيروهاي چند مليتي و فرماندهي مركزي آمريكـا در قرارگـاه اشـرف بـا يكايـك  سـاكنان       اطالعات نظامي،  اداره مها
در اشرف كافي نبوده ، مقاومـت ايـران بـاز هـم      84اشرف كفايت نكرده است و اگر تحقيقات هيأت پارلمان اروپا در تابستان سال 

و، طفره رفتن از اقامه دعوا و پيگرد قضايي  با ذكر مـوارد و زمـان و   از اينر. آمادگي شركت در هر دادگاه مستقلي را اعالم مي كند
  . مكان، نشان از چنته خالي مدعي و صرفا باز تكرار  دعاوي دشمن ضدبشري است

برگرداندن برگ حقوق بشر عليه مجاهدين و مقاومت ايران با استفاده از بريده مزدوران و عناصر نادم و تواب، شيوه شـناخته شـده   
به اين ترتيب كارد بر گلوي مجاهدان محبوس در ليبرتـي و اشـرف تيـز    . اد ديني و وزارت شكنجه و آدمكشي آن بوده استاستبد

  . مي شود
فايده و مصرف ديگر اين اراجيف بر ضد قيام است و آخوندهاي حاكم با  انتشار رايگان و توزيع گسترده جزوات مربوطه در زنـدانها  

تـواب  . وس ها ميخواهند جوانان مبارز و مقاوم را منفعل و از نيـروي سـرنگون كننـده رژيـم دور كننـد     و دانشگاهها و حتي در اتوب
سازي با ارعاب و شالق و جلسات درس و موعظه امثال  حسين شريعتمدار و ديگر وعاظ واليت در اوين و سـاير شـكنجه گاههـا ،    

  . صنعت تجربه شده اين رژيم منفور است
براي عناصر نـادم و تـواب ماننـد    ا و رسانه هاي آن در داخل و خارج، دن و ُسم كوبيدن گشتاپوي آخوندهاستقبال و دست تكان دا

كساني كه بـي دنـده و ترمـز، بـا     . ايرج مصداقي و اسماعيل يغمايي تحت عنوان هوادار يا عضو بريده مجاهدين بهمين خاطر است
افـرادي كـه از   . دهه لجن پراكني اطالعات آخوندها روي آورده اند سه شخوار، به باز نيدگي و ركيك ترين الفاظ و عباراتدهان در

را امضـا كـرده   » دفاع از دمكراسي يا توجيه همكـاري بـا رژيـم؟   « بيانيه ملي ايرانيان  1377اين پيشتر و قبل از ندامت، در سال 
  .بودند

ت اطالعات رژيم براي برگرداندن اتهام نقـض حقـوق   در اين بيانيه با اشاره به طرحهاي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي و وزار 
ايـن  « خاطر نشـان شـده اسـت    » اپوزيسيون« تحت عنوان » از طريق لجن پراكني و جنجال آفريني« بشر عليه جنبش مقاومت 

شـگردهاي  «ايـن  .» گيرندهايش، مورد استناد و استقبال قرار ميحمالت رذيالنه به جنبش مقاومت، آشكارا از سوي رژيم و رسانه
همة حساسيت خـود را در  « بايد پرسيد چرا » مدرسين حوزه دمكراسي« از . براي رژيم نيست» خوشرقصي«چيزي جز » موذيانه
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مجاهدين و شوراي ملي مقاومت بروز مي دهند و در قبال ترفندهاي تروريستي و جاسوسي رژيـم در داخـل و خـارج    “ خطر”مورد
  .» وظيفة خود را در امر به معروف و نهي از منكر مدام فراموش مي كنند ,كشور كه به طور روزمره ادامه دارد 

  سوابق امر
در [از رجوي درخواسـت كـرده اسـت اجـازه دهـد بـه زنـدانيان        « رژيم اعالم مي كند ديده بان حقوق بشر  1373در  مهرماه -1

ربوده شدند و بـه   مورد چه رفتاري پس از اينكه دسترسي وجود داشته باشد تا آنها بتوانند بطور دست اول بشنوند] قرارگاه اشرف
امـا دعوتهـاي مكـرر بـراي ديـدار از      ).  1373مهـر   14-خبرگزاري رسمي جمهوري اسالمي(»خاك عراق برده شدند قرار گرفتند

اشرف و ديگرقرارگاههاي مجاهدين بالجواب ماند و روشن گرديد كه هدف چيزي جز زير ضرب بردن ارتش آزاديبخش ملي ايـران  
  نبوده است به لحاظ سياسي و تبليغاتي 

نفره تنظيم  115يكي از كارگزاران وزارت اطالعات به نام ناصر خواجه نوري از باند سعيد امامي با  يك ليست  1373در بهمن -2
به اروپا و آمريكا ميرود تا آن را  به محافل ايرانـي  » شدگان و جداشدگان از مجاهدين شكنجه« عنوان شده در وزارت اطالعات تحت

  )1373بهمن  6 -ايران زمين. (لمللي بدهد و آنها را در اين باره توجيه و به لحاظ مالي تامين كندا و مراجع بين
آبـان   6كميسيون امنيت و ضدتروريسم شوراي ملي مقاومت از تصميمات شورايعالي امنيت رژيم بـه تـاريخ    1374در دي ماه -3

    :در زمينه هاي نظامي و سياسي عليه مقاومت پرده بر ميدارد 74
 . در عراق و فرانسه» رأس ضربه به«تقويت اقدامهاي تروريستي براي زدن : ـ در زمينٌه نظامي الف

هـاي آنهـا در مقابـل نماينـدگان مجلـس و سـازمانهاي        بشر، توسط جداشده برگ متقابل حقوق«استفاده از : ـ در زمينٌه سياسي ب
طـور خـاص سرنوشـت     هـا و بـه   پاشيدن خانواده ردوگاه رمادي و از همبشري غربي با طرح مسألٌه زندان و شكنجه در عراق، ا حقوق

 . »كودكان كه غرب روي آن حساسيت زيادي دارد

عنـوان   بـه «بـرعكس، بايسـتي   . »عنوان تبليغات نظام تلقي نشـود  هيچ وجه به ها سوار  شود كه به طرح بايد كامًال روي جداشده« -
  . تند، شناخته شوندكه در خارج كشور پناهنده هس» مخالفان نظام

، ناصر خواجه نوري مجددا از ايران بدستور سعيد امامي به اروپا و آمريكا ميرود تا به توجيه و تأمين مـالي  1374در اواخر آبان -4
وزارت اطالعات دسـت اورا  .  آماده كند 1996مزدوران بپردازد و آنها را براي اداي شهادت عليه مجاهدين و اجراي طرح در فوريه 

  )1374دي  18زمين  ايران. (نيز باز گذاشته است» پرداخت قيمت سرعت طرح«راي ب
را به تفصيل با ذكر اسامي » طرح برگرداندن برگ حقوق بشر عليه مجاهدين و مقاومت ايران« مقاومت ايران  1374در بهمن  -5

  مزدوران و نقش هر يك از آنان و نامه نگاري هاي آنها درباره 
روي كردهاي عراق در جريان جنگ خليج  طالقهاي اجباري، وضع فرزندان خردسال مجاهدين و آتش گشودن بهزندان، شكنجه، «

 )1374بهمن  2 -ايران زمين. (افشا مي كند» فارس

اطالعات آخوندها يك دوجين مزدوران خود را با شـيوه گـزارش تلفنـي از راه دور، در دررابطـه بـا       1384در ارديبهشت سال  -6
كوك و طالق هاي اجباري در گزارش ديده بان معلوم الحال عليه مجاهدين بكار گرفـت امـا بـاز هـم از دعـوت بـراي       مرگهاي مش

  .بازديد از اشرف با حضور نمايندگان ديگرسازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر سرباز زد
قيقـات كامـل، گـزارش مأموريـت خـود را در      يك هيأت از پارلمان اروپا به اشرف رفت و پس از تح 1384متعاقبا در تابستان -7 

  .   منتشر مي كند و بطالن تمام اين اتهامات اثبات مي شود) 1384شهريور ( 2005سپتامبر سال 
دادگاه اروپـايي و   20در مجموع از  1391تا  1382در فرانسه، مقاومت ايران در فاصله سالهاي  2003ژوئن  17پس از وقايع -8

ي با چندين ميليون برگ با انواع و اقسام برچسب ها و اتهامات پيروزمندانه عبور مي كند و سـرانجام مركـز   آمريكايي از پرونده هاي
  . فرو مي ريزد 1391مهر  7لشكر برچسب و بهتان در ليست تروريستي آمريكا در 






