
 
 
 

که با وجود عدم آشنائی آزادگان با آن، بنظر می رسد که شخص يا   News 4 Kingsاخيرا 
کتر اسد همايون و ساير اسناد و مدارک ند مورد سخنرانی های دچسازمان ملی است در 

گان را مشترکا به همراه با اسناد  و مدارک سازمان جديد منتشره از سوی سازمان آزاد
 . ايميل خود بنام جنبش نجات ايران منتشر نموده استالتاسيس ديگری را در 

 
زادگان اميدوار است و اطمينان نسبی دارد که جنبش نجات ايران سازمان آگرچه سازمان 

مستقل و غير وابسته است و توسط اشخاص ميهن پرست بدون اتکاء مالی به کشور های 
ژيم جمهوری اسالمی حذف ربيگانه و سازمان های غير ايرانی تشکيل گرديده و هدفی جز 

واستقرار حاکميت ملی ندارد، ولی ترجيح می دهد تا حصول اطمينان از اين واقعيات استقالل 
 در عين حال آزدگان نه ،خود را حفظ نموده و از معشور شدن با هر سازمانی خودداری نمايد

ا هيچ شخص، ش سازمان جنبش نجات ايران تخطئه ننموده و نخواهد کرد بلکه بتنها در تال
 . گروه و سازمانی بجز رژيم جمهوری اسالمی و مجاهدين خلق مقابله ننموده و نخواهد کرد

 
 فرستاده است که عينا در زير درج  News 4 Kingsبراين مبنا سازمان آزادگان ايميلی به 

 . شده است
 
  

 News 4 Kings  متن ای ميل ارسالی برای
  

در مورد تالش سازمانهائی مانند جنبش نجات ايران که  نيست آزادگان به هيچوجه مايل سازمان
وابستگی يا عدم وابستگی آن بدول  و نيز مالی آن نيازهای نحوه ومنبع تامين آن؛ تاکنون ازماهيت

اگر  .جنبش را پشتيبانی و يا آنرا تخطئه نمايد قضاوت مثبت يا منفی نموده اين  خارجی مطلع نيست
چنانچه معلوم شود که اين جنبش را  آزادگان مشخص گردد الش برایو هنگامی که ماهيت اين ت

 مّلی بدون پشتيبانی مالی و بالنتيجه بدون وابستگی به دول خارجی توانا؛ فرهيخته و اشخاصی دانا؛
پايه گذاری نموده  سازمانهای غيرايرانی بمنظور حذف رژيم جمهوری اسالمی وايجاد حاکميت ملی و

اقتصادی و نظامی بخصوص   مقدماتی الزم درامور سياسی؛ اجتماعی؛ بنيهاند و از پشتوانه و 
نظامی و انتظامی داخل  ملی؛ نيروهای با تجربه و توانائی الزم در زمينه امکان ايجاد ارتباط

 .نمود پشتيبانی خواهد آن آزادگان از تالش ميباشند الزمه چنين تالشی است برخوردار کشورکه
 
وابستگی خود را به اين گروه و آن دسته  آزادگان که يک بنياد مبارزاتی ملی است تا اين زمان عدم 

و با  ازهرگونه آلودگی سياسی و مالی بدورمانده است و و يا اين دولت و آن جمهوری حفظ نموده
  فاقدبه سرپرستی کسانی که يا نجات ايران غالبا تالش برای دستجاتی که تحت عنوان و گروه ها

به وجود  ميباشند غيرملی مبارزات دارای پيشنه های بوده و يا  ملی سابقه؛ دانش و توانائی سياسی و
 و شايد بتوان گفت سوء استفاده   برداری ملی پس از بهره شخصيتهای و با بهره گيری ازنام آمده

 .گرديده اند معشور نشده است ناپديد های مالی
  



و درعين حال که درمقابل هيچ گروه و  بماند غير آلوده و پاک باقی چناناجازه بدهيد که آزادگان هم
اتکاء  قرار نگرفته است و با مجاهدين خلق سازمان رژيم جمهوری اسالمی و از سازمانی غير

مبارزه با  منديها و زمينه های هم و غم خود را تنها در راه تهيه نياز تمام منابع ملی و نه خارجی به
  حذف اين رژيم؛ ؛جمهوری اسالمی

تا  به روش خود ادامه داده و برده است بکار ملی استقرار و حفظ تماميت ارضی کشور و حاکميت
شايد درزمان  تا زمانی که از ماهيت گروه و يا سازمانی مطع نگرديده است با آن معشور نشود

در راه نجات کشور  سازمان ملی؛ پاک؛ غير وابسته و توانا قدم موثری مناسب بتواند به عنوان يک
  .بردارد

  
 ساير سازمانها را و انتشارات آزادگان و جنبش نجات ايران يا نوشتجات هنگامی که شما سخنرانيها؛

اشتباها به دريافت  ناخواسته ولی تواما و در يک ای ميل برای ليست خود ميفرستيد خواسته و يا
ن يکی بوده و باهم همکاری دارند درحالی که آزادگا کنندگان خود تلقين ميکنيد که اين سازمانها با

 .اينچنين نيست
  

آزادگان را  مطالب و نوشتجات مربوط به همانطور که قبال هم خواهش کرده بوديم اگر ميخواهيد
 .بفرمائيد پخش کنيد بطور مجزا و در ای ميلی جداگانه پخش

 
 با سپاس ستاد آزادگان                                                                

 
 


