
اســرة ســحر جاهــدة وبكــل     
ــى      ــة علـ ــائل الممكنـ الوسـ
ــل هــذه العوائــل مــع          تواص
ــر اشــرف         ــي مق ــاربهم ف اق

 .والعمل على وحدة االسرة 
 

يخضع مقر اشرف وهو مكان     
تواجد افراد المنظمة لحماية     
القوات االمريكية في العـراق    
، من جانب اخر فان الحكومة 
العراقية ماضـية قـدما علـى        
الغـاء مقـر اشـرف وفقـا لمـا           
جـاء فـي الدسـتور العراقــي       
ــد        ــسمح بتواجـ ــذي ال يـ الـ
جماعة ارهابية اجنبية علـى     
ــد         ــا فق ــد ، وعالمي ارض البل
صنف آل مـن وزارة خارجيـة       
الواليــات المتحــدة وخارجيــة    
ــى االتحــاد         ــافة ال ــدا اض آن
االوروبي والبرلمان االنجليزي 
والكثير من الجهـات الدوليـة       
والحكوميــة منظمــة خلـــق      
علــى انهــا فرقــة ارهابيــة         

مـــن الواضـــح ان     .  مخربـــة  
) اية فرقـة مـا    (عناصر الفرقة  

 مؤسسة اسرة سحر

الغاثة عوائـل اعـضاء     
 منظمة خلق

 ! صبرا جميال  ان الصبح لقريب
 

مؤسسة اسرة سـحر هـي       
منظمة غير حكوميـة و غيـر        
ــا       ــني ارباح سياســية والتج
تاســست مــن اجــل العمــل      
االنساني على اعانة عوائـل    
اعــــضاء منظمــــة خلــــق        
المتواجدين في مقر اشـرف      
بـــالعراق ال تعمــــل هــــذه       
ــه       الجمعيـــة وفـــق اي توجـ
سياســــــي او لـــــــصالح       
مجموعات او منظمات معينة    
والتتحدد بحدود جغرافية بـل     
ترآز عملها علـى المـسائل       
ــة       ــي بمثابـ ــسانية وهـ االنـ
مؤســسة لحقــوق االنــسان    
ــة       ــار اعان اخــذة بنظــر االعتب
. عوائل اعضاء منظمة خلـق      

رعت هذه المؤسسة الكثيـر    
مــن عوائــل اعــضاء منظمــة      
خلق واعـضاء سـابقين فـي        
منظمة خلـق ،وهـي تدعـم        
ــا مـــن قبـــل        ــا وماديـ معنويـ
ــصيات     ــشكيالت والشخـ التـ
المحلية والدولية في العراق    
الذي تتخذه المؤسسة مكانا 

 . لنشاطها 
 

تتواجد منظمة خلق منذ اآثر 
من عقـدين علـى االراضـي        
العراقية وبالتحديد فـي مقـر      
اشــــرف ، عملــــت هــــذه       
المنظمة داخليا بمثابة فرقـة     
تقليديــــة  فلــــم تــــسمح       
الفرادها باالتصال غير المقيد    
ــم         ــع العال ــدون وســيط م وب

الخارجي وعوائلهم لـذا فـان      
ــانون       ــراد يع ــؤالء االف ذوي ه
ــم       ــن اعزائهــ ــان مــ الحرمــ
ويناشدون منظمـات حقـوق      

 .االنسان باغاثتهم 
 

ان سقوط حكومة العراق قـد   
اوقد بصيصا مـن االمـل فـي         
ــصوروا ان        ــل وت ــوب العوائ قل
ــدة       ــراق الجديـ ــروف العـ ظـ
ــاء       ــن اللقــ ــتمكنهم مــ ســ
ــدون وســـيط        ــاعزتهم وبـ بـ

البعــض مــن   .  وبمقــدار آــاف  
هؤالء االفراد لم يتصل بذويه      
منذ اآثر مـن عـشرين عامـا        
بـــل ليـــس لديـــه االطـــالع      
ببقائهم على قيد الحيـاة ام       

تعتقد هذه العوائـل  . فارقوها  
ان هؤالء االفراد في منظمـة     
خلق بمقر اشرف وآما فـي       
ــن        ــبرون م ــرق يعت ــة الف آاف
ــى       ــري وحتـ ــب الفكـ الجانـ
المادي هم اسـرى ورهائـن       
ــاطالق      وتطالـــب العوائـــل بـ

تسعى مؤسسة .  سراحهم  

 مؤسسة اسرة سحر مؤسسة اسرة سحر
مؤسسة اسـرة سـحـر        
ــر          ــنــظــمــة غــي هــي م
حكومية و غير سياسيـة     
ــا        ــاحـ ــي اربـ ــنـ ــجـ والتـ
ــاســســت مــن اجــل         ت
العمل االنساني عـلـى      
اعــانــة عــوائــل اعضــاء      
ــق          ــلـ ــة خـ ــمـ ــظـ ــنـ مـ
المتواجديـن فـي مـقـر         
اشرف بالعراق ال تعمـل     
هذه الجمعية وفـق اي       
ــاســي او          ــوجــه ســي ت
لصالـح مـجـمـوعـات او          
منظمات معينة والتتحدد   
بحدود جغرافية بل ترآـز    
عملها على الـمـسـائـل        
االنسانية وهي بمـثـابـة      
ــوق         ــق ــح ــؤســســة ل م
االنســان اخــذة بــنــظــر      
االعتبـار اعـانـة عـوائـل          

 . اعضاء منظمة خلق 

 اقرأ في هذا العدد
 ٢، ١ مؤسسة اسرة سحر 

ء ممثلين عن عوائل لقا
افراد منظمة خلق  ٢ 

اسرة اآبري نسب 
تطالب بنقل جثة ابنها  ٣ 

 السرة ٦البيان رقم 
الى سمية محمدي 

 ايران 

۴ ،
۵ ،٦  

  ٦  العراقيةةفلما عن قنا

 هيئة مؤسسة اسرة بيان
 ٧  ١سحر رقم 

في رسالة للرئيس 
 ٨ العراقي

 ة شهرية تصدر عن مؤسسة اسرة سحرنشر

 نشرة سحر الخبرية
 ١العدد   ٢٠٠٨شباط  



ــة          ــن جه ــاثتهم ، م ــسانية باغ االن
اخرى فان مقر اشرف ووفقا لتقاريـر      
آثير من الخبراء االمنييـن الدولييـن        

ــابيين          ــداد االره ــا الع ــبر مكان . يعت
يــساور العوائــل قلقــا شــديدا حــول      
مــصير اوالدهــم الــذين يخــضعون         

 .لغسيل الدماغ والضوابط االرهابية 
 

اتصلوا بنا ، يـسعدنا االطـالع علـى          
ارائكــم ، شــارآوننا بايــة وســيلة ،         
يعمل اعضاء مؤسسة اسـرة سـحر       
ــصعبة          ــي ظــل الظــروف ال ــا ف حالي
الحاآمة علـى العـراق طوعـا وهـم          
يزاولون نشاطاتهم من اجـل اعـادة        

 .   الوحدة لالسرة 

 مؤسسة اسرة سحر

ء ممثلين عن عوائل افراد منظمة خلق المتواجدين في مقر اشرف بالعراق لقا
 مع مدير مكتب رئيس جمهورية العراق

 ١العدد    ٢الصفحة  

وذويهـم يكونـون اوائـل ضـحايا تلـك           
فــي .  الفرقــة وهــم بحاجــة للعــون      

 نشرت منظمة   ٢٠٠٥شهر ايار عام    
رعاية حقوق االنـسان تقريـرا تحـت       

ذآرت فيـه  "  الخروج ممنوع "  عنوان  
مفـــصال انتهاآـــات منظمـــة خلـــق      

 .لحقوق االنسان اتجاه افرادها 
 

في الوقت الحاضر تعتبر بغداد مرآـز    
وملتقــى العوائــل المنكوبــة وآذلــك     
المفصولين عن المنظمـة والخيريـن      
ــد          ــم ق ــرون ســحر وه ــذين ينتظ ال
ــة        ــات الدوليـ ــة الجهـ ــدوا آافـ ناشـ

المنفصلين عن المنظمة مع رسـالة   
لرابطة النجاة لعرضها علـى رئيـس        
الجمهورية وقدموا نسخة من حكـم     
القاء القبض الصادر بحق ثالثـة مـن         

ــة      ــسؤولي المنظمــ ــان (مــ مجكــ
بارسائي وصديقة حسيني وعباس    

مــن اجـــل االســـراع فـــي      )  داوري
 .تنفيذه 

 
ــي        وضــمن عرضــهم للمــشاآل الت
اوجدتها المنظمة لهـم علـى مـدى        
السنوات الماضية فقد اآـدوا علـى        
ــى          ــان عل ــو االطمئن ــدفهم ه ان ه
ســالمة احبتهــم مــن خــالل عــدم        
ــاثيرات نفـــسية        تعرضـــهم الـــى تـ
وجسدية وان لهـم الحريـة الكافيـة         

آمـا  .   في التفكـير ومزاولـة العمـل         
ــصال قلقهــم الــى رئيــس         ــوا اي طلب
الجمهورية والحكومة العراقية وباقي 
المــسؤولين اتجــاه مــصير احبتهــم      
الــذين يخــضعون وبــشكل مــستمر      
ــاثيرات النفــسية وغــسيل       الــى الت

 .الدماغ والضوابط االرهابية 
 

من جانبه تعهد الـسيد نـزار محمـد          
سعيد بتقديم المـساعدة الممكنـة       
من قبـل مكتـب رئيـس الجمهوريـة          
والتعــاون مــع العوائــل مــن صــميم        
ــة          ــى ارهابي ــا واشــار ال ــب آم القل
منظمة خلـق الـتي تلطخـت ايـدي          
ــي         ــشعب العراق ــدماء ال ــا ب افراده
اضافة الى دمـاء الـشعب االيرانـي         
على انها مـسألة حقـوق االنـسان         
وبّين ان منظمة خلـق هـي احـدى          
المشاآل التي ترآها دآتاتور العراق 
للشعب وان العراق شعبا وحكومـة       
ال يتحمل بقاء هذه المنظمـة علـى       

 .ارضه بتاتا 
 

وفي ختام اللقاء التقط الوفـد صـورا         
تذآاريــة وقــدموا شــكرهم لحــسن      
االســتقبال مــن قبــل مــدير مكتــب       

 .    رئيس الجمهورية 

 ٢٠٠٨التقى في الثالث من شـباط       
 –وفدا من ذوي افراد منظمة خلـق        

مقر اشرف في العـراق مّثـل عـددا          
اخــر مــن عوائــل افــراد اخــرين مــن        
المنظمة بالسيد نزار محمد سـعيد       
مدير مكتب الـسيد جـالل طالبانـي        
رئيـــس جمهوريـــة العـــراق الـــذي      
استقبلهم بكل حفاوة وترحيب مـن       
جانبه تطرق الوفـد الـى المـشاآل         
الـــتي تحـــد مـــن وصـــولهم الـــى        

 .احبتهم 
 

ابتــداءا تــم ســرد وبيــان المــصاعب       
والمعوقــات الــتي وضــعتها منظمــة      
خلــق امــام مراجعــي مقــر اشــرف       

ــصه         ( ــن يخ ــاء بم ــد اللق ــن يري ) مم
مؤآــدين رغبتهــم اللقــاء باعــضاء         
اسرهم في بغداد وخارجا عـن جـو         
تشكيالت المنظمـة وبـدون وسـيط        
ولمدة التقل عن ثالثـة ايـام ، ومـن          
خالل احاديثهم تعرضوا الى موضـوع   
االفراد المنفصلين عـن المنظمـة او        
ــا         ــصال عنهـ ــدون االنفـ ــذين يريـ الـ
مشيرين الى االساليب والمساعي 
ــة      المــستميتة والمــضحكة للمنظم
بوصفهم الولئك االفـراد باالرهابييـن      
وطالبوا رئيس الجمهورية والحكومـة     
العراقية بتوفير الحماية والمـساعدة     
الالزمة من اجل خروج اولئك االفراد       

 .وحتى وصولهم الى مكان امن 
 

ــة        ــائق واالدل واضــافة لعرضــهم الوث
الثبوتية العديدة لالعمـال االرهابيـة       
التي تقوم بها المنظمة في المـدن        
االيرانية وانتهاآها لحقـوق االنـسان      
اتجاه افرادها ومشارآاتها مع نظـام       
صــدام حــسين فــي قمــع الــشعب      
العراقي فقد سلموا شكوى ضـمت       

ــن      ــثر م ــل       ٣٥٠اآ ــن قب ــا م  توقيع



 اسرة اآبري نسب تطالب بنقل جثة ابنها الى ايران 

 ١العدد    ٣الصفحة  

ــوضـــوع               ــيـــان الـــمـ ــنـــسـ  .لـ
: اسرة اآبري نسب في ايـران        

منذ فترة طويلة ونـحـن نـحـاول          
اقــنــاع انــفــســنــا بــفــرضــيــات       

 .نختلقها 
 

من اجـل   (   بعد تحملي العناء الكثير     
 ٣جئت الى العراق وفـي    )   والدتي  

 راجــعــت مــجــمــع       ٢٠٠٨شــبــاط   
االمريكان في اشـرف وبـعـد جـهـد            
جهيد لصعوبة اللغة تـمـكـنـت مـن            
افهامهم باني وعالوة على الـلـقـاء         
بشقيقـي سـيـد مـرتضـى وابـنـه              
موسى اريد زيارة قبر الشاب يـاسـر     
واستالم جثته لنقلها الى ايران آما      
اريد االطالع على التقارير الـطـبـيـة          

 .والقانونية الضبارة وفاته 
 

ابلغني المسؤولون االمريكـان فـي       
مجمع اشرف بان تنفيـذ طـلـبـاتـي           
هذه يكون عن طـريـق الـمـنـظـمـة             

 . النهم اليملكون الصالحية بذلك 
 

مكثت مدة انتظر الـلـقـاء بـاعـزتـي            
واالجابة على طلباتـي ولـم يـاتـي          
قائد المعسكر للقائي بـعـد حـتـى           
حضر امامي شخص يمسك اضبـارة      
بيده وهو يسألـنـي صـارخـا لـمـاذا            
ــا ؟                    ــنــ ــى هــ ــت الــ ــئــ  جــ
آان يتكلم باللغة الفـارسـيـة وآـان          
عبوسا غضبا لذلك لم اتمـكـن مـن           
التعرف عليه لكنه لم يكن اال اخـي         
الرؤوف ، المحب ، البشوش سـيـد         

 !! .مرتضى 
 

وبشك وترديد اجبته جـئـت لـزيـارة          
لقد اخطات ، نحن قـد       :   اخي فقال   

حددنا وضعنا مع النظـام فـي عـام           
 والنقبل اي شخص ال يـعـلـن    ١٩٨١

 .معارضته للنظام بشكل صريح 
 

لقد هددني بشكل غـيـر مـبـاشـر            
بعرض مقاالتي بعزاء يـاسـر عـلـى           
االمريكان وان نقطة قـوة الـتـهـديـد           
تكمن بانتقادي المؤدب للمسؤولين    
االمريكان بسبب دعمـهـم لـقـيـادة          
المنظمة وايجاد اجواء لعمل غسيـل    

 .الدماغ 
 

قد يكون الحق : فاجبته وبهدوء قلت 
معك لكن امهلني شيئا من الـوقـت        
لنتباحث وان لم استطع ان اقـنـعـك         
بان النضال السلمي والعقيدتي هو      
امر طبيعي وحتى مسموح به داخل 
اية منظمة سياسية عندها سـوف       
اقدم اعتذاري لك فلم يقبـل بـذلـك          
ولم يسمح لي بالتقرب منـه بـاقـل          

 . امتار وانا آلي شوقا لتقبيله ٣من 
 

على ) موسى(ولم يحصل ابن اخي 
موافقة لمقابلـتـي ، لـمـاذا ؟ الن              
ليست لـديـه رغـبـة الـبـقـاء فـي                 
المنظمة وهو يـحـمـل الـجـنـسـيـة             
االلمانية فقد يكون الـحـديـث مـعـه           

 .سببا لترآه اشرف 
 

وبـعـد سـاعـات مـن هـذا الـلـقـاء                  
جاء المسؤول االمـريـكـي       !   المفرح  

للمجمع ترافـقـه امـراة مـتـرجـمـة              
فاجابني دون رغبة ولمـدة خـمـس         

 بالمائة من اسئلتي ١٠دقائق على 
 .وفي الحقيقة لم يرد لي الجـواب          

في جوابه حول ادعائي بـان هـؤالء         
اناس قد تعرضوا لـغـسـيـل الـدمـاغ           

هـذا الـمـوضـوع لـيـس مـن              :   قال  
 !صــــــــالحــــــــيــــــــاتــــــــي         

وحول طلب اطالعي على االضبـارة      
الطبية المتعلقة بوفاة يـاسـر فـلـم           
يجيبني بشيء وبخصوص زيارة قبره 
فقال طـلـبـت مـنـهـم ذلـك فـلـم                  

وفي النـهـايـة قـال لـي          ! يسمحوا  
عليك ان تفرح حيث التقيت اخـيـك         

آنت اتوقع مساعدة اآثرمن : فقلت  
الديمقراطية االمريكية فلم يكن لديه 

 .جواب 
 

في االيام االخيرة تلقيت خبرا مهمـا   
مفاده ان المنظمة قد منعـت افـراد          
معسكر اشرف من الحضور عند قبـر   

 .ياسر 
 

السؤال هنا انه ان آان ياسر وبـنـاءا       
على ادعاء المنـظـمـة قـد انـتـحـر               

! بسبب سوء تـعـامـل االمـريـكـان             
فلماذا المنع من زيارة قـبـره ؟ قـد             
تكون القضية بشكل اخر فقد يـكـون      
شابنا الوسيم قد احرق بعد قتله ؟        
بحيث لم يكن وفاته آافيا لـتـهـدئـة         

 .خواطرقيادة الفرقة 
 

ان ( هناك خبر غير مـوثـق مـفـاده             
ــل           ــتــــ ــد قــــ ــرقــــ ــاســــ  ) يــــ

ان مرور الزمان وجـهـود الـخـيـريـن             
 .سيثبت صحة ذلـك مـن عـدمـه              

 
 .بغداد  – ٢٠٠٨شتاء 

طلبت اسرة اآبري نسب مساعـدة   
الحكومة العراقية بـاسـتـرداد جـثـة          
ابنها العزيز ياسر اآبري نسب الذي     
توفـي الـعـام الـمـاضـي وبشـكـل               
مشكوك في معتـقـل اشـرف الـى          

 .ايران 
 

راجع رضا اآبري نسب االبن االآـبـر      
في العائلة معسكر اشـرف مـؤخـرا         
وطلب اللقاء بشقيقه غير ان االمـر        
لم يكن متوقعا بل آان بشكـل اخـر        
نقرأ الموضوع آـمـا آـتـبـه اآـبـري              

 !نسب 
 :الموضوع التالي آتبه اآبري نسب 

 
تاثير غسيل الدماغ في الـلـقـاء       

 " .اخ"وليس مع " عنصر"مع 
 

تقرير عن مراجـعـة اآـبـري نسـب            
 لمعسكر اشرف للقاء اقاربه

 
ترك اخي سـيـد مـرتضـى اآـبـري             
نسب ترافقـه اسـرتـه ايـران عـام             

 قاصدا مقرات منظمـة خـلـق      ١٩٨۵
االيرانية في العراق عندها انقطعـت   
اخبارهم عنا لعدة سـنـوات ، فـي            

 علمنا بـان زوجـتـه قـد           ١٩٩٠عام  
قتلت في عمليات الشعاع الـخـالـد         

) آما يسميها االيرانيون   –المرصاد  ( 
وتم عزل اوالده صغار السن الثـالثـة    

عنه ضمن ) فاطمة ، ياسر وموسى(
البرنامج الـغـريـب عـدو الـبـشـريـة              

وارسلوا ) ثورة العقيدة ( المسمى بـ
مع سائر اطفال االفراد المرتبـطـيـن        

 .بالمنظمة الى مخيم في المانيا 
 

لالسف لم تنتهي فاجعـة اسـرتـنـا          
بهذا الحد حيث وباصرار والحاح سيد 
مرتضى على المنظمـة بـجـلـبـهـم           
اطفاله بعنوان ضيوف ابـتـداءا وبـعـد         
بذل الجهود الكـثـيـرة تـمـكـن مـن              
سحب ياسر اوال ثم مـوسـى الـى          
صحارى العراق ثم اقامتهم الدائمية     
في معسكر اشرف واالآثر الما مـن       
ذلك هو ان ياسر اآبري نسب وفي       
صيف العام الماضي قد انهى حياتـه   

بشـكـل   )   على الظاهر ( عند انتحاره   
موحش حيث احرق نفسه والعجيب 
في االمر ان الـمـنـظـمـة الـتـزمـت               
الصمت عن الموضوع ولم تذآر شيئا 
سوى تاييدها للخبر مضـطـرة عـنـد        
ــتــرنــيــت           ســرده فــي مــواقــع االن
للمنفصلين عنها وبررتـه عـلـى ان          
ياسر قد انتحر ذاتيا معترضـا عـلـى          
القيود التي حـددتـهـم بـهـا قـوات              
التحالف وعلى خالف العادة الجارية     
لهذه الفرقة المنحطة فـلـم تـقـيـم            
المراسـيـم لـه وعـمـلـت جـاهـدة               
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وليس في االجواء االمنية الخـانـقـة        
لتشكيالت المـنـظـمـة مـن اتـخـاذ             
قرارها في البـقـاء او الـعـودة الـى             

 .اسرتها في آندا
آيف يمكن تصديق ما تحدثت عـنـه       
سمية حول اتهامها لنـا بـالـعـمـالـة            
وهي تخضع لضغوط نـفـسـيـة فـي         
معسكر اشرف ومصدر معـلـومـاتـهـا        
الوحيد هم قادة المنـظـمـة ولـيـس         
لمحطات الراديو والتلفزيون الحر اي     
ذآر بل فقط اخبار المنـظـمـة، فـي           
الوقت الذي ارسل شقيقها الـيـافـع        

 عاما  ١۵محمد الذي يبلغ من العمر      
، ١٩٩٨الى معسكـر اشـرف عـام           

فبالرغم من طلباته المتكررة لـمـدة        
خــمــس ســنــوات فــي الــثــكــنــات        
العسكريـة ومـعـسـكـرات الـعـمـل             
االجباري للمنظمة لم يسـمـح لـه          
بالخروج سوى مرة واحدة فـي آـل        
سنة للقاء شقيقتـه، ويـكـون هـذا           
اللقاء السنوي عـنـد حـلـول عـيـد              
النوروز وامام انظار افراد المـنـظـمـة          
غير انهما کانا يستغالن اية فـرصـة          
اثناء اللقاء للتحدث هـمـسـا فـيـمـا            
بينهما حول الخروج من الـمـنـظـمـة        
حيث يمتلكهما الخوف من التـعـرض      
لالهانة والتوبيخ في االجـتـمـاعـات         
العامة للمنظمة عند ابداء طلبـهـمـا        
بترك المعسكر والعودة الى آـنـدا ،      
سبق وان تعرض محمد اليافع الـى        
تلك االهانات والتي ذآرهـا مـؤخـرا         
في صـفـحـتـه عـلـى االنـتـرنـيـت                 

 .اي الطعم ) طعمة(والمسماة بـ 
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 مرات الـى الـعـراق        ٨ان لم نسافر    
بعد سقوط صـدام وان لـم تـقـدم              
القوات االمريكية المساعدة لنا وان      
لم يكن محمد مواطن آـنـدي فـلـم        
يكن وضع محمد افضـل مـن وضـع            
سمية والمتنعـت الـمـنـظـمـة مـن             

 . اطالق سراحه 
سمـيـة   (   نحن نطالب باعادة اوالدنا     

الـذيـن   )    عـام      ١۵ عام ومحمد   ١٧

ارسلوا الى العراق لسفرة قصـيـرة،       
 هل ان طلبنا هذا هو جریمة ؟ 

ي نحن وقبل اصدار بياننا المـؤرخ فـ        
 قد اتصلـنـا تـلـفـونـيـا          ٢٠٠۶ آب  ٢٧

والتقينا بمن نـعـرفـهـم مـن انصـار              
واعضاء المنظمة في آندا واوروبـا و       
امريكا ، بعضهم تعاطف معنا الکنهم      
لم يجرؤوا على التعاون مـعـنـا ، و             
بعضهم نصحنا بالسكوت الن النظام     
سوف يستغل ذلـك لـمـصـالـحـه ،             
والبـعـض االخـر قـد غـلـق الـبـاب                 

تحدثنا ، طلبنا ، رجـونـا ان     .   بوجهنا  
يطلبوا من المنظمة حـال سـلـمـيـا            

 . الرجاع سمية 
نحن النحب ان نـكـون ذآـرا عـلـى            
افواه االخرين آما ال تحب ذلـك ايـة         

 . اسرة اخرى 
ابنائنا في المدرسة اليرغبون بعرض  
ذلــك فــي وســائــل االعــالم ، ان           
المستفيد الوحيد من نشر الموضوع 
من خالل االعالم وتناقله مـن قـبـل       
الــنــاس هــو الــذي لــديــه اهــداف          
سياسية ويكافح من اجل الـوصـول        
الــى الســلــطــة او لــديــه عــقــدة          

 .الشهرة 
لم يصغـي لـنـا اي مسـؤول فـي               
المنظمة بل راحوا يستـهـزؤون بـنـا          
على اننا ال نعنی شيئا مهما ، نحن    
اب وام قلقيـن بشـأن مسـتـقـبـل              

 .اوالدنا 
وحتى اقاربنا ممن هم ضمن دائـرة        
المنظمة وبدال من تدخـلـهـم لـدى          
المنظمة لحل الموضوع سلميا وعن    
طريق التفـاهـم راحـوا يشـجـعـون            
محمد بالخـروج سـرا مـن الـبـيـت              
معللين ذلك بان والدك هو احد افراد   
حرس الثورة ، سبحان اهللا حـيـنـمـا          
آنا في تلك السنوات وفـي االيـام          

البرد او الحر نجوب الشوارع     ة  شدید
مع سمية لجمع المعونات المـالـيـة         
للمنظمة لم نكن من حراس الـثـورة    
 .بل آنا موضع افتخار العضاء القيادة 

انتم عندما تمتنعون عن االستـمـاع        
الى طلب احد الناشطين المتعـلـق       
بكم العادة ابنته وعن طريق القنوات 

 ١العدد    ٤الصفحة  

 ٢٢اسرة محـمـدي ، بـغـداد ،              
 ٢٠٠٨آانون الثاني 

 
ابناء الوطن ، الشعب االيـرانـي        

 الشريف
 

ــنــاشــطــيــن        ــظــمــات وال الــمــن
 السياسيين وحقوق االنسان

 
بعد عرض اللقاء التلفزيوني البنـتـنـا       

في محطة تلفزيون منظمة " سمية"
 واعـادة    ٢٠٠۶ آب     ٢٠خلق بتاريخ   

 آانون االول    ٨اللقاء مرة اخرى في     
اي بـعــد يــوم مــن فشــل            ( ٢٠٠٧

المحاولة المسلحة الختطـافـنـا انـا         
مصطفى محمدي وزوجتي محبوبـة     

مـن قـبـل      "   سميـة )   " والدّي( حمزة  
مجموعة من افراد المـنـظـمـة فـي           
معسكر اشرف وبواسطة شخصيـن     
من افراد الشرطة الـعـراقـيـة بـعـد             
ارتشائهم لتنفيذ مخطط اختـطـافـنـا      
الذي انتهى بمشيئة اهللا ومقاومتنـا      
وتدخـل الـقـوات االمـريـكـيـة الـى               

لم يبقى لنا طريق اال )   ضررالمنظمة
ان نــبــذل آــل مــا فــي وســعــنــا            

مـن اجـل     )   وبامكانياتنا البسـيـطـة    ( 
من معسكر الذيـن  "  سمية"تخليص  

 .باعوا الشرف واالنسانية لالجنبي 
في هذه المرة تمكنا من الـحـصـول          

الـى  )   الـفـيـزا   ( على سمة الدخول     
العراق حيث في الـمـرة السـابـقـة           

وبالرغم من بقائنا مدة )   ٢٠٠۶عام  ( 
شهرين في االردن اال اننا لم نوفـق        

وبذلك فقد اشترينا . بالحصول عليها 
بارواحنا مخاطر الحياة في العراق ،       
العمل الذي تقدم عليه آـل اسـرة          
اخرى في انحاء الـعـالـم مـن اجـل             

 . انقاذ ابنائها
  

 ما الذي طلبناه من المنظمة؟
 ٢٧آما ذآرنا في بياننا المؤرخ فـي     

 فان طلبنا هو نقل سميـة  ٢٠٠۶آب  
التي ارسـلـت الـى        (   الى بلد اخر    

معسكر اشـرف ولـم تـبـلـغ سـن              
الرشد بعد وهي االن قد تـجـاوزتـه          

لتتمكن وبكل حـريـة     )   بعدة سنوات   
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ثم اجريتم لقاءا تلفزيونيا اخرا معـهـا      
 وقدمتـوهـا   ٢٠٠٧ آانون االول ٨في  

بعنوان مجاهد خلق لتحقيرنا بجعلنا     
مانعا لنـضـالـهـا ضـد الـجـمـهـوريـة                
االسالمية ، ولعدم توفيـقـكـم فـي           
تحقيق مآربكم فقد اقدمـتـم عـلـى         
ســحــب الــفــلــم مــن مــواقــعــكــم         

 . االلكترونية 
لقد ضربتمونا ، وتجاوزتم علينا عنـد       
مدخل اشرف وامـام انـظـار ولـدي            

 مما اضطررت الى ٢٠٠۴محمد عام   
مراجعة االمريكان من اجـل اطـالق         
ســراح مــحــمــد وطــلــبــت مــنــهــم        
المساعدة وبعـنـوان انـي مـواطـن           
آندي بقيت عندهـم ضـيـفـا تـلـك             

 . الفترة 
لماذا تجاوز تم علينا ضـربـا واهـانـة           

في ي وحاولتم اختطافنا هذه المرة ا
 وعنـد مـدخـل      ٢٠٠٧ آانون االول   ٧

 .اشرف
لماذا تريدون وبخلقـکـم اجـواء مـن           
الخوف والضرب ان تنصرف الـعـوائـل         

 .عن متابعة اوضاع ابنائها 
 وعلى ٢٠٠۴بعد مجيء محمد عام     

الفور قاطعتم اسرتنـا ، ثـم بـدأتـم             
بالصاق التهم غير الالئقة بنا وبثکـم       
للشائعات ضدنا من خـالل مـحـطـة         
التلفزيون والـمـواقـع االلـكـتـرونـيـة            
المختلفة المتعلقة بالمنظـمـة ولـم        
تسمحوا باالجابة وتوضيح الحقيـقـة      

 . لقرائكم ومشاهديكم 
اجبرتم ثالثة افراد من اعضاء عوائـل       

 .ضحايا المنظمة باصدار بيان ضدنا 
قدمتم تقارير ضـدنـا الـى الـجـهـاز              

 .االمني والى الشرطة في آندا 
هددتم محمد باال يتفوه بشيء واال       
سيكلفه ذلـك حـيـاتـه ، ان هـذا                
االسلوب بات غير مجدي ولذا فاخـذ    

 .محمد بالتكلم 
هل ان بث الشـائـعـات ضـد اسـرة            
عامل في آندا هي نزعة تحررية ؟        
آيف يتالئم تهـديـدآـم واهـانـتـكـم            
السرتنا مع مسيرة النضال من اجل      

 تحرير الشعب االيراني ؟

 لماذا ينتابكم الخوف من النقاش ؟
 اي نضال هذا ؟

 سنوات التعلمون شيئـا  ۴انتم ومنذ  
عن قائدآـم الـرئـيـسـي مسـعـود             
رجوي الذي يـجـب ان يصـدر امـرا             
 بالهجوم للسيطرة على طهران ؟

 سنوات لـم تـطـلـقـوا          ۴انتم ولمدة   
اطالقة واحدة بـل اخـذتـم بـقـذف             
احقادآم بالسـب والشـتـم عـلـى           

 .االصدقاء واالخرين
ان مسعـود قـد آـرر         :   يقول محمد   

انـه  "   آثيرا في اجتماعات المنظمة    
في حالة هجوم االمـريـكـان فـانـنـا            

، لقد شنـت  "  سندافع عن انفسننا  
امريكا الهجوم ، هل دافعت ؟ آال بل 

 .ترآت ابنائنا وفقدت صوابك 
يقول محمد عندما قـام االمـريـكـان          
باالنزال الجوي لقواته حولنا بالـقـرب    
من حدود مـهـران ، اخـذ افـرادنـا                
بالرمي من البعد غير ان قادتنـا لـم          
يستخدموا اجهزة االتصال الالسكية    
المفتوحة بـل اخـذوا يـتـصـارخـون             

 ۴طالبين منا عدم الرمي ، و مـنـذ          
 . سنوات ولم تطلقون 

نحن لسنا بسياسيين ، وليس لدينا 
علم السياسة لكن الم يكـن عـدم         
تواجد قائد منظمة عسكرية وجيش     
لعدة االف بعد الهـجـوم االمـريـكـي          
على العراق وتسلـيـمـه بـدون اي           
شرط للجيش االمريكي امـرا غـيـر          

 طبيعيا ؟ 
الم يكن ابعاد رضا شاه ومحمد رضـا       
شاه والذي آان ملكا لدولـة ضـمـن        
 هذا المضمار ولكن بمعـيـار اآـبـر ؟           
في عراق تم التـعـرف عـن مـكـان             

 ميليـون  ١۵اختفاء ابناء صدام مقابل  
دوالر وتم قتلهم ، کما اعتقل جميع        
المسؤولين العراقيين واعوان صـدام     
وتم اعدام صدام ، الم يعلموا بوجود       
رجوي في قصره ضد االنفجـار فـي         
جلوالء عند هجومهم على الـعـراق       
کما وليس لديهم الـعـلـم بــمـکـان            

قائد اخر ولفتـرة اربـع       )   ٢٠(   تواجد  
سنوات ، هل هذا يحتاج الى عـلـم      
بالسياسة ، الشـعـب دائـمـا هـو              

 ١العدد    ٥الصفحة  

التنظيمية فكيف تدعون ان نضالـكـم    
هو من اجل الشعب االيراني ؟ هـل   
يتطابق عملكم هـذا مـع اي مـن             
االصول الشعبية والتحرريـة ؟ لـقـد         
تعلمنا في آندا ان الخطـوة االولـى       
للديمقراطية هي االستماع الى آل 

 .االراء 
مـع  )   اسرة محمدى    ( هل ان لقائنا    

ممثل المنظمة بـكـنـدا فـي تـلـك              
 قد اسـاءت  ٢٠٠٧ – ٢٠٠٣السنوات  

ي للشأن السياسي للمنظمة او فـ     
ادعاءاتها التقدمية ، ام رفـعـت مـن          
شأنها حيث يقال ان لدى المنظمـة        
االستعداد لالستماع الى االخـريـن       

 . تحترم افكارهم يوه
نحن لم نعثر على سمية في جادة       
الطريق ليستوجب علينا السـكـوت       
عن المطالـبـة بـاطـالق سـراحـهـا             

عندها اعـلـنـا     .   ونقلها الى بلد امن     
بان مسؤولية ما سيعود مـن نـفـع           
لصالح حكومة الجمهورية االسالمية    
سيكون على عاتق المنظمة النـهـا        
قد قطعت وباساليب غير انسـانـيـة       
آل طرق التفاهم ولم تسـمـح لـنـا          

 مع ابنتنا آما قد اعـلـنـا    ةاللقاء بحری 
باننا النـرى وجـود اي مـانـع مـن                
الناحية االخالقية من نشـر وثـائـق          
تشير الى مـا يـجـري فـي داخـل              
المنظمة ، الن المنظمة آانت هـي     
الســبــاقــة فــي اســتــخــدام هــذا         
االسلوب معتقدة بانها ستوفق فـي      
اسلوبها غـيـر ان قـدرة وعـاطـفـة              

 .االبوين قد غيرت الموقف 
 

 ما الذي فعلته المنظمة بنا؟
نحن ومنذ سنوات نقيم فـي آـنـدا          
الجئيين من الجمهورية االسالمية ،     
وعلى مقدار حالنا الـذي يضـاهـي          
الكثير من آثير ممن يدعـون انـهـم           
اعضاء وانصار المنظمة في الـخـارج        
فقد عملنا وقدمنا خدمات للمنظمـة      

 .وضد الجمهورية االسالمية 
 اجـري لـقـاءا        ٢٠٠۶ آب     ٢٠ في   

تلفزيونيا مع سمية لتتهمنا بالعمالة     
، ماهذه التربية الحسنة واالسلـوب      



  اسرة سمية محمدي اسيرة منظمة خلق االيرانية ٦بيان رقم 
من الوقـوف امـام الـثـورة واطـالق             
سراح المجاهدين من السجون مـن    

 .قبل الشعب 
 

 مسعود رجوي ومريم رجوي
  

المشكلة ليست مصطفى محمدي    
وال سمية ، المشكـلـة هـم انـتـم             
المتغطرسين ، تـتـلـذذون بـاراقـة             
الــدمــاء مــن اجــل الــوصــول الــى          

 . السلطة
المشكلة هو مسعود رجوي ، مـن        
اجل وصوله الى السلطة ال يمـتـنـع       

 .عن عقد اية صفقة 
المشكلة هو الجهاز المتسلط على     
المنظمة الذي حـول االعضـاء الـى          
اناس اليملكون االرادة حيث سـلـب       

 . منهم قدرة التفكير 
استمرار اسراف وتبذير ماليين مـن       
الدوالرات في العراق وفرنسـا غـيـر        
ممكن بدون اراءة مـعـسـكـر يضـم             
افرادا ال يمتلكون االرادة لـلـحـصـول          

 .على المساعدات المالية 
 

 الحق والباطل
قضية سمية قضية صراع بين الحـق     
والباطل ، قضية مشروعية واهمـيـة       
االسرة مقابل من اليعيـر لـالـسـرة          

 . اهمية
لمن يأمر بتفكيك األسـر ويـرى ان           
االرتباط بالقائد هو السبيل الـوحـيـد        

 .لالنتصار 
هذه األسر عليها ان تقضـي االيـام         
تلو االخرى على امل تحقيق النصـر       
، بينما القائد الذي ارتبط به الجميـع     
قد ترك الساحة وهـرب ، وانصـاره           
الذين ليست لهم عقول يتصورون ان 
عليهم عـدم السـؤال عـن مـكـان             
تواجده الن النظام سيستغـل ذلـك        

 . لمصلحته
فيما يتعلق بالمنظمة فهي مسموح 
لها ان تطلب المسـاعـدة مـن ايـة            
دولة ، وعـنـدمـا يصـل االمـر الـى                
العوائل فيقولون عليكـم بـمـقـارعـة          

 . الجمهورية االسالمية 
ما النفع المادي الذي يعود به انتصار 
المنظـمـة وسـقـوط الـجـمـهـوريـة              
االسالمية عـلـيـنـا بـعـنـوان اسـرة              
مصطفى محمدي غير فرحنا لتحرير     
الشعب االيراني الذي نعيـش فـي        
بعد عنه منذ سنوات ونحن ننتسـب    

 .اليه 
ابنائنا و منذ سـنـوات اسـرى فـي            
مخالب شيطانكم ، ان الـذيـن لـم            
يـتـمــتـعــوا بــالـحــريـة هـم اولـئــك              
الموجودون في معتقل اشرف ، انتم 
الذين غلقتم آل ابواب التفاهم ، لذا 
فعليكم تحمل ما عملتموه ، في اي   
وقت اطلقتم سراح سمية عـنـدهـا       

 .اطلبوا منا ان نقاتل النظام 
التنظيم الذي يتوقف وجوده بمجيء   
او بقاء سمية يـدل عـلـى عـمـالـة              
وعدم اهمية ذلك النظـام واال فـان          
من له جذور في االرض اليـخـشـی        
تساقط اوراقه عند العواصف، حـيـث       
ومنذ سنوات طوال يلجأ الـی ظلـه          

لالستراحة ويعلم ان   ي البر   فة  المار
الشتاء سوف يذهب ويـأتـي بـعـده          

 .الربيع وسوف تتجدد االوراق
ان قلعت الشجرة من جذورها فهي      
سوف التبتعد عن االذهان نتيجة لما 
قدمت من خدمة لـلـبـشـر ، فـي               
الوقت الذي سيذآر هـؤالء الـنـاس          
بسوء کل من قـلـع الشـجـرة مـن              

 .جذورها 
 

 اسرة محمدي
 ٢٠٠٨بغداد ، عاشوراء 

  العراقيةةفلما عن قنا 

 ١العدد    ٦الصفحة  

ضحية هذه المؤامرات السـيـاسـيـة        
 .القذرة

ان نـفـوذ صـدام فـي الـمـعــادالت               
السياسية انـذاك والـتـي انـتـهـت            
فوائدها وبالرغـم مـن قـدرتـه فـي             
المنطقة فقد انتهى ، فكيف يمـكـن        
لمصطـفـى مـحـمـدي ومـحـبـوبـة              
واوالدهما الثالثـة االخـريـن الـذيـن           
يعملون في البناء لتمرير معـاشـهـم       
دون االحتياج الى االخرين ان يحدثوا 
خلال في عمل الـمـنـظـمـة الـتـي              
تدعي بانها اآبر قوة ايرانية معارضة      

ال )   اسرة محمدي   (   ، هذه االسرة    
تمتلك شيئا لـكـي تـتـمـكـن مـن                
ــي          ــن ف ــي ــاســي مســاعــدة الســي
االنتخابات بكندا لـلـحـصـول عـلـى            

آما آانـت تـعـمـل ذلـك           (   تأييدهم  
المنظمة قبل الكشف عن مـوضـوع        

وعلى االقل عـدم تـأخـرنـا       ) سمية  
في االردن لمدة شهرين مـن اجـل         

 .   الحصول على الفيزا 
باهللا هل من احد ان يـقـول لـهـذه              
الجماعة الـبـعـيـدة عـن الشـعـب              
والمغرورة بارتباطاتها مـع مـمـثـلـي          
البرلمانات آيف يمكن لشخص مثـل    
مصـطـفـى مـحــمـدي ان يسـبــب             
مشكلة للمنظمـة فـي اسـتـمـرار           
تواجدها في العراق ولحساباتها في 

انـكـلـتـرا     _   المنطقة وآل من امريكا    
والسعودية والعراق وايران وتـرآـيـة       
واالردن له الدور بذلك، وهي تدعي     
بانها مـعـروفـة مـن قـبـل جـمـيـع                  
برلمانات العالم ومن قبل الحـكـومـة        

 .االمريكية 
هل آل ما تقوله المنظمة هو آـذب        

 ، ام ان محمدي هو سوبرمان ؟
ان تغيير روؤساء الوزراء فـي عـهـد           
الشاه والذي آان اغلبهم یدعم من      
قبل امريكا وانكلترا والغرب لم يمكنه 

العراقية فی    ة    بثت قنا   
برنامجها الوثائقی فلما        
عن تحرکات مصطفی          

 الذین    يومحبوبة محمد   
ذهبوا الی العراق النقاذ        

وقد )  سمية(ابنتهم       
حملت هذه العائلة              

) خلق(منظمة        االیرانية
مسؤولية اختطاف ابنتها      

فی  التی کانت طالبة         
 في      االعدادیة    المرحلة

کندا کما ویصفون الظروف      
  الحاآمة على       القاسية

 .معسکر اشرف

 هنا لمشاهده الفلم
http://www.nejatngo.org/
letter/movie/somayyeh-

alaragheye.wmv  

 
  يسمية محمد



النفسية التي اصابتهم تلقاء وفاة حفـيـدهـم         
ياسر، فعزم مستسهالً  عناء ومخاطر السفـر     
الى العراق  لكنه لألسف منع من لـقـاء ابـن          
اخيه موسى وآذلك من زيارة قبر ابـن اخـيـه        
االخر ياسر وواجه فقط اخيه مرتضـى والـذي           
عرفه حسب وصايا منظمة خلق بانه عـمـيـل         
المخابرات وان طلبه هو مؤامرة الـنـظـام ضـد           

 .المنظمة ومقر اشرف 
  

لقد وصف مرتضى اآبري نسب عمـل اخـيـه           
الذي جاء بمفرده من تبريز الى مدخـل مـقـر             
اشرف اليصال رسالة ام الى ولدها وحفيدهـا       

والـتـي   "     التشبثات اليائسة للروحانيين     "   بـ  
اليمكنها انقاذ النظام من السقوط ، لقد طـرح     

ً  الـى الـعـراق             "   ان النظام قد بعث شـخـصـا
بأسم رضا اآبري نسـب مـن اجـل الـقـيـام                 

" ثم نقل عن اخيه بانـه قـد قـال          "     بمؤامرة  
بانه سيبذل قصارى جهده من اجـل الـعـمـل           

قد هيأ يافطة جمـع  "  وانه " ضد مدينة اشرف  
ً  ان          "   فيها تواقيع ضد مدينة اشرف    ، طـبـعـا

آان االشتياق للقاء االحبة واالقارب هو تـآمـر          
 مليـون نسـمـة      ٧٠عليهم فيجب ان نقول ان  

ايران ال بل عدة مليارات نسمة الـعـالـم هـم           
في حال التآمرعلى اقاربهم واحـبـتـهـم ولـو             
فرضنا ان شخصا ما آان له القـصـد بـارتـكـاب          

هـنـا انـقـاذ       (   جريمة ال يمكن تحقيقها عمليا      
فـال يـمـكـن مـجـازاتـه            )   النظام من السقوط    

 .على ذلك 
 

في الواقع نـحـن وآـثـيـر مـمـن يشـارآـونـا                    
الموضوع نريد ان نعرف آيف وباي دليل تكـون         
مراجعة رضا اآبري نسب وبدون ان يـرافـقـه            
احدا لمدخل مقر اشـرف هـي مـؤامـرة قـد                
اعدت مسبقا ، مؤامرة تخرج النظام االيـرانـي     
من الطريق المسدود وتنقذه من السـقـوط ؟       
ان جاء على سبيل الفرض لـيـكـسـب احـدا              
منكم فلماذا لم تستغلوا الفـرصـة وتـطـرحـوا            
عقيدتكم واستراتيجيتكم وسياستكم عـلـيـه       

 لكسبه الى جانبكم ؟ 
 

انتم االن تهربون من الـكـالم بـيـن الـعـوائـل                 
واحبتهم التي تمكنت عواطفهم  بسـحـبـهـم         
من آندا والنرويج الى بلد مثل الـعـراق وهـا              
انتم تلصقون انواع التهم بهم فكيف بتعاملكم       
غداً  وحسب تصورآم بوصولكم الى الـحـكـم           

مـا الـذي     !   في ايران مع من يخالفكم الـرأي       
سوف تعملوه وماهي التهم الفارغة الواهـيـة        
التي ستستخدموها من اجل تسقيـطـهـم ؟       
من الذي يقبل منكم بان مراجعة اخ لمـالقـاة           
اخيه وابن اخيـه وزيـارة قـبـر ابـن اخـيـه او                    
اشتياق بنت للقـاء امـهـا او رغـبـة اب وام                   
بمالقاة ابنتهم هي مؤامرة مـن اجـل انـقـاذ             
نظام قد وصل الى طـريـق مسـدود ، اال ان               
آان لديكم الشك في ذاتكم ولديكـم تـخـوف            

 . من وضع المنظمة 
 

قبل فترة حضرت سمية محمدي في برنـامـج    
مماثل الى هذا البرنامج وقد اسـمـت ابـيـهـا             
                ً مصطفى محمدي وامها بـوالـديـهـا سـابـقـا
وآررت هذه الجمل بدون اضافة او نـقـصـان ،         
ادعت ان والدها ووالدتها قد تـرآـوا عـمـلـهـم          
وحياتهم وجاءوا من آندا الى العراق وصـرفـوا       
آل ما يملكون من امـوال قـد ادخـروهـا مـن              
اجل اخراج النظام مـن الـطـريـق الـمـسـدود               
الذي وصل اليه ويمنعون من سقـوطـه وذلـك         
عن طريق اللقاء بفلذة آبدهم ، نذآر هنا ان          
مصطفى محمدي وحسب مـا عـبـرت عـنـه             
ابنته بانه االن ينفذ اوامر مسـؤولـي الـنـظـام          

مـثـلـمـا احـرق        …   االيراني بدون لماذا وآيف     

             ً نفسه في مدينة تورنتو الكـنـديـة اعـتـراضـا
 ١٧على اعتقال مريم رجوي في باريس في    

  . ٢٠٠٣حزيران عام 
 

ان مصطفى محمدي وزوجـتـه يـعـنـي والـد               
ووالدة سمية قد اعلنوا مرارًا انه وفـي حـالـة        
السماح لهم باالقامة واللقاء بابنـتـهـم لـمـدة         
ثالثة ايام خارج مقر اشرف فانه سيـعـود هـو            
وزوجته الى آندا ويعاود التعاون مع المنظمـة         
آالسابق مع ابنهما محمد الموجود في آنـدا         
ان آان رأي سمية االستمرار بـتـعـاونـهـا مـع            
المنظمة ، ما هو رأي المنظمة بهـذا االمـر ؟         
اليس هو مقترح منصف ؟ اين تكمن المؤامـرة   

 والدسيسة في ذلك ؟ 
 

في الواقع ان منظمة خلق وبارتدائهـا لـبـاس           
الفرقة اليمكنها تحمل االحاسيس والعـالقـات     

الشـخـص الـذي      .   العاطفية والعائلية اطالقـا      
تجرى عليه طرق السيطرة الفكـريـة  يـجـب             
اوالً  تخليه عن جميع عواطفه واحـاسـيـسـه         
االنسانية لـكـي يـمـكـن تـحـويلـه الـى آلـة                    
ووسيلة تكون في خدمة القيادة ، لذا فليـس        
عجيبا عند مراجعة عدة افـراد مـدخـل مـقـر             
اشرف للقاء احبتهم من المتواجدين في هذا       
المقر يصيب المنظمة الخوف والهلع وتسـارع        

ان المنظمة تتخـوف مـن      .   الى نعته بالمتامر    
بروز عواطف واحاسيس اعضائها مثل جـمـيـع        
الفرق فتذهب بتعريف حتى االب واالم واالخ        
واالخت واالوالد على انهم اعداء ومـتـامـريـن           
لكي ال يجد الحنان والعطف مكانا في ضـمـيـر     
هؤالء االفراد الممسوخين ويعلموا مـا الـذي          

 . جرى عليهم 
 

اما النقطة االخيرة هـي ان آـنـتـم تـدعـون                 
مجيء افراد تحت اجبـار الـنـظـام مـن آـنـدا               
وانجلترا والنرويج الى العراق وبهـذه االوضـاع         
االمنية واالقتصادية السيئـة لـلـبـلـد لـتـأديـة               
مهمتهم ، فكيف يمكن تصديـق مـا ادعـاءات            
اآبري نسب وراضية خبازان وسمية محمدي      
الذي لم تطء اقدامهم منـذ سـنـوات عـديـدة              
خارج حصار مقر اشـرف ولـيـس لـديـهـم اي              
اتصال بالعالم الخارجي وليست لديـهـم اقـل           
المعرفة عن االوضـاع واالحـوال االقـلـيـمـيـة               
والدولية وهم وبشكل مستمر تحت التلقـيـن        
النفسي وبعنوان اجتماعات العمليات الجارية     
بانهم يتحدثون بكامل الحرية واالخـتـيـار ولـم            

 . يخضعوا الية ضغوط او اجبار 
ان آان مسؤولوا المنظمة علـى صـدق فـي           
اقوالهم فليمنحوا آل مـن يـأتـي ذويـه الـى               
العراق لمالقاته ثالثة ايـام اجـازة لـيـلـتـقـي               

فبالتاآيد ان مـن  .   بذويه في بغداد دون رقيب   
بعد اآثر من ربع قرن من النضال لـيـال ونـهـارا         
فان اجازة لمدة ثالثة ايـام سـوف ال تـحـدث               
خلال للمنظمة ، وال يـتـصـور ان هـؤالء هـم                  
منشغلين في النضال في مـقـر اشـرف وال              
توجد لديهم فرصة ليحصلوا على اجازة لـعـدة        

 . ايام فقط 
 

تدعو مؤسـسـة اسـرة سـحـر بـكـل صـدق                  
واخالص المذآورين اعاله وآافة االفراد الذيـن       
لديهم اوضاع مشابهة للتحدث مع عـوائـلـهـم         
وجها لوجه وفي اي مكان يرغبون فيـه وبـاي       
شرط يرتأون وبشكل مفصل وعن قرب وبـدون   
وسيط وبشكل دقيق للتعرف على طلبـاتـهـم     
المحقة ، ان الموافقة على مثل هذا الطـلـب          
المعقول اوعدهمـا سـيـتـحـدد مـدى صـدق               

 .    المنظمة وقيادتها 

١ هيئة مؤسسة اسرة سحر رقم بيان   

 ١العدد    ٧الصفحة  

هيئة ادارة مؤسسة 
 اسرة سحر 

 بغداد ـ العراق 
 ٢٠٠٨ شباط  ١٨

 
بـرونـدة   "   ظهر مؤخرًا في البرنامج التلفزيوني  

ـ اي الملف ـ  والمتعلق  بفضائية مـنـظـمـة       "   
خلق االيرانية آل من راضية خبازان ومرتضـى     
اآبري نسب من االفراد المتواجدين في مقـر       
اشرف وطـرحـوا بـعـض االمـور حـول سـفـر                   

لـذا  .   اقاربهم الى العراق من اجل اللقاء بهم      
ارتأت مؤسسة اسـرة سـحـر عـرض االمـور               
وطلبات العوائل مرة اخرى من اجل التوضـيـح         
لهم وليكون ابناء الوطن االعزاء على بينة من       

 .ذلك 
 

لقد استسهل آل من علي رضا بشـيـري و            
) ابنة راضية خـبـازان     (   ابنته نوشين بشيري    

مشقة السفر من النرويج وخطراالقامـة فـي         
العراق عازمين الذهاب الى مقر اشرف للقـاء       

 .راضية خبازان 
يجدر الذآر بان هذا السفر جـاء بـنـاءًا عـلـى             
اصرار نوشين بشيري التي حرمت حنان االم     
وهي في السنة الثالثة من عـمـرهـا حـيـث            

 .ارسلت الى النرويج 
 

في البرنامج ذآر ان سفر علي رضا بشـيـري        
وابنته من النرويج الـى الـعـراق هـو الخـراج               
النظام االيراني من الطريق المـسـدود الـذي          
وصل اليه والمنع من سـقـوط هـذا الـنـظـام                
وبامر من المسؤولـيـن االيـرانـيـيـن تـم هـذا                

االوراق "   السفر ، واسمتهما راضية خبازان بـ      
، لقد اصرت راضيـة  "   القذرة لنظام الروحانيين  

خبازان ولعدة مرات بان علي رضا بشيـري ال          
يمت بها باية صلة ، يجدر الذآر انه والد ابـنـة         
راضية خبازان والذين اجبر على مرافقة ابنتـه        

 عامًا مشـتـاقـة الـلـقـاء           ٢٠البالغة من العمر  
لقـد تـمـكـنـت        .   بوالدتها الى بلد مثل العراق    

نوشين بشيري من اجراء لـقـاء قصـيـر امـام              
مدخل مقر اشرف والتقطت صورة مع والدتهـا       
التي آانت تصر على ابنتها باظهار ابتـسـامـة        
على وجهها لكي تستغلها الـمـنـظـمـة فـي             

 . برامجها الدعائية مستقبال 
 

طبعًا عنونت خبازان اشتياق ابنتها للقاء االم        
وقاحة الروحـانـيـيـون     "    عاما بانه ١٧بعد مرور   

لـقـد تـحـدثـت عـن           "   .   ومؤامرة بدون خجـل      
المؤامرة وارسال قوات القدس لحرس الـثـورة        
الى العراق بشكل يوحي الى تصور ان قـوات         
القدس قد جهزت جيشها بالمدفعية والـدروع       
ومدافع البازوآا وراحت تحـاصـر مـقـر اشـرف             
للقضاء على المقاتليـن الـمـتـواجـديـن فـيـه               
وانقاذ النظام من خطر مؤآد ، آـمـا عـنـونـت            
خبازان طلبات العوائل للقاء باحبتهم على انه    

)   . حرب نفسية شنها النظام ضد المنظمة     (   
اما الدافع الذي آـانـت الـمـنـظـمـة تسـعـى                 
بالتكتم عليه هو سفر بنت رافقها والدها مـن   
النرويج الى العـراق وراجـعـت مـدخـل مـقـر                
اشرف لرؤية والدتـهـا لـعـدة ايـام مـن بـعـد                    

 . سنوات مديدة 
ان رضا اآبري نسب هو االخـر الـذي ذهـب              
الى لقاء اخيه مرتضى اآـبـري نسـب وابـن              
اخيه موسى الموجوديـن فـي مـقـر اشـرف             
وآذلك لزيارة قبر ابن اخيه االخر ياسـر الـذي           
توفي قبل عام ونصف على اثر حرق نـفـسـه         
في مقر اشرف ، وباصرار والدته واخته الذيـن          
لم يتمكـنـوا مـن السـفـر بسـبـب الصـدمـة                   



وطالبوا الرئيس العراقي والحكومة       
بتقديم المساعدات الالزمة لخروج      
ابنائهم من هذا المخيم حفاظا علی 
 . حياتهم و نقلهم الی منطقة آمنة        

و قدمت العوائل في هذا اللقاء              
 من   ٣۵٠شكوی وقعها اآثر من          

عوائل االفراد المنشقين ورسالة         
 باالضافة الی الوثائق      نجاةرابطة ال 

الدامغة حول الممارسات االرهابية       
 في داخل    ةالتي قامت بها المنظم    

الجمهورية االسالمية االيرانية            
وانتهاآها لحقوق االنسان ضد اعضاء 
التنظيم وتعاونها مع نظام صدام           

 . المقبور لقمع الشعب العراقي 
 

وعرضت هذه العوائل في اللقاء            
صورة لقرار يطالب بألقاء القبض            
علی ثالثة من مسؤولي زمرة خلق      
االرهابية وهم مجكان بارسائي           

 وآالة انباء فارس
 

افاد مراسل القسم السياسي           
بوآالة انباء فارس بأن عددا آبيرا من 

منظمة خلق  عوائل المنشقين عن     
الذين يحتجزون في مخيم اشرف         
بالعراق شرحوا لمدیر مكتب الرئيس 
العراقي الذي استقبلهم بحفاوة         
بالغة العقبات التي يضعها امامهم         
مسؤولو هذه الزمرة لللحيلولة دون      
لقاء ابنائهم وطالبوا بتنظيم هذا            
اللقاء بصورة مباشرة ودون ضغوط         

 .وتدخل زمرة خلق 
  

و اشارت هذه العوائل الی                   
المحاوالت اليائسة التي يقوم بها        
مسؤولو هذه الزمرة االرهابية             
لأليحاء بخطورة االشخاص الذين         
يرغبون االنفصال عنهم بحرية              

وصديقة حسيني وعباس داوري         
 .وعلی وجه السرعة 

  
واآدت هذه العوائل ضرورة توفير           
االجواء الالزمة والحرية ألختيار             
االعضاء البقاء في المنظمة او              
االنفصال عنها واعربوا عن بالغ             
قلقهم وخشيتهم علی مصير             
ابنائهم الذين يتعرضون دائما لغسيل 
 .الدماغ ويخضعون للتعاليماالرهابية

  
الی أن مسؤولي      ة   تجدر االشار  

زمرة خلق و بسبب الرغبة المتزايدة 
لألعضاء المنشقين االنفصال عن         
هذه المنظمة االرهابية ، اتخذوا           
قرارات تحول دون ذلك ، من خالل          
ممارسة الضغوط عليهم وحرمان         

 .عوائلهم من االتصال بهم 
. 

 نشرة شهرية تصدر عن مؤسسة اسرة سحر
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