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  قسمت ششم-گزارش خبرنگاران فارس

  برخي منافقين دستگير شده در پادگان اشرف آموزش ديده بودند

قالب تهران در ادامه به نقش و اتهامات عوامل ميداني پروژه آودتاي معاون دادستان عمومي و ان: خبرگزاري فارس

بر اساس اعترافات اعضاي دستگير شده گروهك منافقين در آشوب هاي اخير، اين افراد در : مخملي اشاره آرد و گفت

  .خارج و همچنين پادگان اشرف آموش خرابكاري و ترور ديده و سازماندهي شده فعاليت مي آردند

الرضا محبتي معاون دادستان عمومي و انقالب تهران به نمايندگي از  رش خبرنگاران خبرگزاري فارس، عبدبه گزا

  : العموم ادامه گزارش آيفر خواست را به شرح ذيل قرائت آرد مدعي

  

  رياست محترم دادگاه 

در . اي مخملي بودآنچه گذشت خالصه اي از اقدامات طراحان و هدايت آنندگان داخلي پروژه شكست خورده آودت

  : بخش دوم به نقش و اتهامات عوامل ميداني اين پروژه اشاره مي شود

  

  محاربه و افساد في االرض از طريق تالش و فعاليت موثر در راستاي پيشبرد اهداف گروهك تروريستي منافقين 

افقين هستند در اين فتنه تعدادي از متهمان بازداشت شده آه داراي سابقه محكوميت آيفري وعضويت در سازمان من

 جذب سازمان منافقين شدم و در اولين اقدام جدي 1379در سال : "دستگير و يكي از آنان در اعترافات خود مي گويد

  .  وارد فاز نظامي شدم1383در سال 

در در اين سال براي بمب گذاري در يك مكان حساس در شهر تهران مشارآت پيدا آردم و سپس فعاليت هاي خود را 

توزيع اعالميه و جمع آوري و ارائه اخبار واطالعات به سازمان منافقين گسترش دادم تا اينكه در صحنه تجمعات و 

مأموران انتظامي زماني اقدام به دستگيري ام آردند آه . اغتشاشات پس از انتخابات به صورت فعاالنه اي شرآت آردم

  . " تي در تهران بودمدر حال پرتاب آوآتل مولوتف به يكي از مراآز دول

  

  مأموريت عضو گروهك نفاق براي حضور فعال در اغتشاشات 

رضا خادمي با نام مستعار حبيب فرزند عباس متهم است آه به واسطه برقراري ارتباط با گروهك تروريستي منافقين 

  . عليه امنيت جمهوري اسالمي ايران اقدام نموده است

آشور خارج و با حضور در قرارگاه اشرف در عراق و گذراندن دوره هاي متهم مزبور به صورت غيرقانوني از 

  . مختلف آموزشي نظامي و جمع آوري اخبار و اطالعات به آشور بازگشته است

متهم همچنين در دوران انتخابات . از ديگر اتهامات وي جذب نيرو براي گروهك منافقين و اعزام آنها به عراق است

به نفع منافقين از جمله هوا آردن بالن با عكس سرآردگان گروهك منافقين و نصب تراآت و اقدامات تبليغي متعددي 

  . بيانيه درتهران نموده است

وي با ناصر عبدالحسيني، محمد نوري و حسين شيرمحمدي از ديگر اعضاي منافقين در ارتباط بوده است و اقدام به 



شات پس از انتخابات و حضور فعال در تجمعات غيرقانوني جمع آوري پنهان اخبار و گزارش هاي مربوط به اغتشا

  . نموده است

  

  دستگيري عضو گروهك نفاق هنگام پرتاب آوآتل مولوتف به سمت نيروهاي انتظامي 

  . خانم عذرا سادات قاضي ميرسعيد فرزند حسن داراي سابقه محكوميت آيفري و عضويت در سازمان منافقين است

 في االرض از طريق تالش و فعاليت موثر در راستاي پيشبرد اهداف گروهك تروريستي اتهام وي محاربه و افساد

  . منافقين و همكاري با اين سازمان است

دستگيري متهمه در صحنه ارتكاب جرم و پس از شناسايي وي به عنوان يكي از عوامل اصلي اغتشاش توسط 

   .مأمورين امنيتي حين پرتاب آوآتل مولوتف صورت گرفته است

 در بمب گذاري تهران مشارآت داشته و در انتخابات اخير اقدام به توزيع اعالميه به نفع گروهك 83متهمه در سال 

  . تروريستي منافقين و جمع آوري و ارائه اخبار و اطالعات به اين گروهك آرده است

 و فعاليت هاي وسيع 1379 سوابق سياسي و حزبي متهمه از جمله اقرار وي به عضويت در سازمان منافقين در سال

  . متهمه در جهت اهداف سازمان مورد اشاره محرز است

  

  حضور عضو گروهك نفاق در ستاد آقاي آروبي و جمع آوري اطالعات براي منافقين 

ناصح فريدي فرزند محمد، از طريق تلفن و اينترنت با گروهك منافقين وصل مي شود و سپس با شرآت فعال در 

  . شجويي و صنفي، اقدام به تهيه و ارسال عكس و فيلم و اخبار به گروهك نفاق مي آندتجمعات دان

متهم مزبور همچنين مأموريت داشته است اخبار و اطالعات زندانيان گروهك نفاق را پيگيري و اين اطالعات را به 

  . خانواده هاي آنان و گروهك منافقين ارسال نمايد

ق دانشجويان به حضور در تجمعات غيرقانوني، اطالعات اين تجمعات و آشوب ها وي با حضور در اغتشاشات و تشوي

  . را براي منافقين ارسال مي آرده است

متهم ضمن ارتباط گيري با خانواده زندانيان و مصاحبه با آنان، نوارهاي مصاحبه را براي سيماي آزادي، صداي 

  . ارسال آرده است... آمريكا، راديو فردا و 

  . ن خانواده شبنم مدد زاده از اعضاي گروهك را به سرپل منافقين وصل نموده استوي همچني

  . متهم مزبور در ستاد انتخاباتي آقاي آروبي حضور داشته است

  

  دستگيري اعضاي گروهك نفاق در جلسه ساماندهي آشوب ها 

تشاشات اخير نقش موثري داشته  آقاي اميرحسين فتوحي فرزند حسن، از عناصر فعال گروهك منافقين است آه در اغ-

  . و در جلسه تشكيالتي گروهك دستگير شده است

 آقاي مهدي شيرازي فرزند احمد از ديگر اعضاي گروهك تروريستي منافقين است آه در جلسه سازماندهي اعضاي -

  . گروهك منافقين جهت دامن زدن به آشوب ها و اغتشاشات دستگير شده است

  

  ضاي گروهك منافقين در اغتشاشات اخير همكاري و ارتباط با اع



آقاي حسام سالمت فرزند محمد، متهم به همكاري و ارتباط داشتن با ضياء نبوي چاشمي از عناصر مرتبط با گروهك 

  . منافقين در داخل آشور است

. مي باشدوي همچنين ارتباط نزديكي با شوراي محرومين از تحصيل دارد آه اين شورا تحت نفوذ و هدايت منافقين 

متهم مزبور از فعالين و محرآين شرآت در تجمعات غيرقانوني پس از انتخابات رياست جمهوري بوده است و اخبار و 

گزارشهاي مربوط به اغتشاشات را از طريق مجيد دري آه از سرپل هاي منافقين در داخل است، براي رسانه هاي 

  . بيگانه و منافقين ارسال آرده است

  كه تروريستي وابسته به سرويس هاي امنيتي آمريكا و اسرائيل در آستانه انتخابات رياست جمهوري اقدامات يك شب

  

يكي از اعضاي شبكه تروريستي مذآور به نام محمدرضا علي زماني فرزند اسماعيل مي باشد آه داراي سابقه 

  . يه استمحكوميت آيفري در جرايم آالهبرداري، جعل مهرهاي سپاه، دادگستري و قوه قضائ

 به عراق سفر مي آنند و از اين تاريخ ارتباط 1385فرد متهم به همراه حامد روحي نژاد و احمد آريمي در اسفند 

  . سازمان يافته اي را با نيروهاي آمريكايي و اسرائيلي برقرار مي نمايند

 مقامات آمريكايي برقرار مي متهمان جلسات متعددي را در دهوك اربيل، منطقه ربيعه در مرز سوريه و سليمانيه با

ترور يكي از مسئوالن شهر پاوه، . نمايند و با دريافت پول از آنان، جهت ادامه مأموريت خود به تهران باز مي گردند

جمع آوري اطالعات مربوط به نيروهاي بسيجي در تهران، دامن زدن به تجمعات، آارگري، تهيه بمب هاي قوي آتش 

سي و مذهبي براي ايجاد انفجار، جمع آوري اطالعات درباره ساختار و سازمان سپاه زا، مشخص آردن اماآن سيا

، انجام )ع(پاسداران انقالب اسالمي، نحوه قاچاق سالح به آردستان عراق، جمع آوري اطالعات از پادگان امام حسين

ي جهت انفجار در برخي عمليات تروريستي در جريان برگزاري نماز عيد فطر در مصالي تهران و همكاري اطالعات

  .  از مهمترين مأموريت هاي محوله به متهم و تيم همراه وي بوده است1387مراآز مذهبي در فروردين 

طراحي بمب گذاري در حوزه هاي رأي گيري و اقدام عليه امنيت ملي و دامن زدن به آشوب و اغتشاش از ديگر 

  . ط نيروهاي امنيتي دستگير شده است امنيتي گرفتار شدمأموريت هاي متهم بود آه قبل از هرگونه اقدامي توس

  

 


