
تحت عنوان مفتضح  رانیمقاومت ا هیعل ینید یگشتاپو یدست و پا زدنها

 یجهان سیو سرو ۴ یسیبیب ویراد قیبار از طر نیا «نیسابق مجاهد یاعضا»

 کیمردم عراق و لبنان، عمق استراتژ یامهایق استمرار

 یتئوکراس کیاستراتژ یها هیاز پا یکیو  انیمال میرژ

 .ضرب برده است ریرا بشدت ز رانیحاکم بر ا

و مشخصاً تنگ شدن  یالملل نیب یمهایتحر دیتشد

 یگذار ستیارتجاع و ل فةیحلقه محاصره بر خل

اعتراضات مردم  یریاو همزمان با اوج گ انیاطراف

ر حرکت د رانیحاکم بر ا ینید سمیفاش هیآن است که زمان بسرعت عل نیمب ،یشورش یکانونها یتهایو فعال رانیا

 .روبرو کرده است یا ابقهس یآنرا با چالش ب یاست و بقا

 شتریهر چه ب یساز طانیو با ش رانیمقاومت ا هیعل یستیترور یتهایفعال دیآخوندها با تشد یطیشرا نیچن در

ندارد و بهتر است روزگار مماشات با آنها ادامه  یویآلترنات مشانیوانمود کنند که رژ کنندیتالش م نیمجاهد هیعل

 نیا «نیسابق مجاهد یاعضا»یدر پوشش رسوا رانیمقاومت ا هیعل ینید یگشتاپو یو پا زدنها کند. دست دایپ

 .شمار است نیدر ا یجهان سیو سرو ۴ یسیبیب ویراد قیبار از طر

هستند و در گذشته  انیوزارت اطالعات مال یکنون یکه در واقع اعضا« سابق یاعضا»امروز همان  یهایپراکنلجن

ده محکوم ش گلیافترائات در اشپ لیقب نیبارها با اسناد و مدارک متقن افشا و از جمله در دادگاه آلمان بخاطر هم

 ،یندر آلبا نیمخدوش کردن چهرة مجاهد یبرا اطالعاتوزارت  یتکرار یوسازیسنار نی. ازدیانگ یبرنم یاند، تعجب

 .است شتریب یستیاقدامات ترور یبرا یساز نهیزم

 قیاز طر یدر آلبان نیمجاهد هیعل انیمال میرژ یستیترور یطرحها اتی، جزئ۲۰۱۹اکتبر  ۲۳در روز  یآلبان سیپل

در  یخبر در آلبان نیموضوع که مهمتر نیبه ا یاشاره ا چیه یس یب یرا برمال کرد، اما خبرنگار ب« سابق یاعضا»

 رانیا میمورد نظر او با عوامل رژ« باالنس»را داستان و یز کندی، نماست ریاخ یهادر هفته ها و ماه نیمورد مجاهد

و  یجاسوس یتهایرا بخاطر فعال رانایآن در ت یاطالعات ستگاهیا سیو رئ رانیا میرژ ریسال گذشته سف یاست. آلبان

 یاز تالشها یآلبان یجمهور ریدر نامه به نخست وز ۲۰۱۸دسامبر  ۱۴ترامپ در  دنتیاخراج کرد. پرز یستیترور

در  میساکت کردن مخالفان رژ یبرا»آن  یو تالشها رانیا میرژ سمیکشور در برابر ترور نیا یستادگیو ا طعقا

 .کرد ریتقد« سراسر جهان



 یدر آلبان نیمجاهد یروز در محل استقرار اعضا ۵کشور جهان به مدت  ۴۷از  تیشخص ۳۵۰تابستان گذشته  در

 یغزم یدر باره شستشو یس یب یبازمصرف شده در ب اتیچرند نی. بنابرادندید کیرا از نزد زیبودند و همه چ

 یدر آلبان نکهیا یآزادانه، ادعا انتخاباز حق  نیمجاهد یاعضا یو عدم برخوردار نترنتیبه ا یافراد، عدم دسترس

ا ر ییرزایبه نام م یجنگ ریاس کیدر عراق آمدن خانواده  نکهیا ایسازمان را ترک کرده اند  نینفر ا ۴۰۰ ای ۳۰۰

 ییکایآمر یروهایپناهندگان و هم ن یعال یایساریو هم کم یونامیهم  کهیاطالع نداده اند )در حال یبه و رانیاز ا

 بر تکارحاکمیجنا انیحضور داشتند و در دسترس همه بودند( کذب محض و فقط نوازش مال نیددر کمپ مجاه

و  یخود را وقف آزاد یزندگ یاست که در اوج آگاه ییهااناز حساب انس ینید سمیو پرداخت به فاش رانیا

جان باخته اند که  انیهزار تن از آنان در حکومت مال ۱۰۰از  شیکه تاکنون ب یکرده اند. کسان رانیدر ا یدمکراس

 نیپس از آزاد کردن ا نیاست. مجاهد ۱۹۸۸در  ینیخم یبا فتوا یاسیس یهزار زندان ۳۰فقره آن قتل عام  کی

 کباریخودش برود اما او  یاز او خواستند به دنبال زندگ ۲۰۱۶سپتامبر  ۴در  یو فرستادن او به آلبان یجنگ ریاس

 .کرد تیعضو رخواستخودش د یبا خط و امضا یدر آلبان گرید

 

 



ه است برد ادیحاضر به مصاحبه با ما نشدند. او عمداً از  نیکه مجاهد دیگو یم یس یب یخبرنگار ب یپرسل ندایل

 ۵بود و  نیمجاهد همانیم ۳اکتبر گذشته در کمپ اشرف  ۱۰در روز  یس یب یب گریخبرنگار د کیکه همراه با 

هر چند روز که بخواهد و با هر کس که بخواهد  تواندیبه او گفتند که م نیبا آنها گفتگو داشت. مجاهد میساعت و ن

 شرکت یادر برنامه دیبود که از ما نخواه نیا نیگفتگو کند و به همه جا برود. تنها مالحظه مجاهد ییبه تنها

 نیدر ا دیاست و از ما نخواه انیمورد نظر وزارت اطالعات مال یویناآگاهانه، سنار ایآن، آگاهانه  یکه مبنا میکن

اقدامات  یبرا رانیا میاطالعات و کمک به رژ یآورکه هدف و کارشان جمع میریقرار بگ یدر کنار کسان هبرنام

 یستیو ترور یمذهب یکتاتوریحفاظت از خودشان در قبال د یبرا نیمجاهد هیحق اول نیماست. ا هیعل یستیترور

س مار یستیآنها در طرح ترور یو از هر دو کندیعمل م« خبرنگاران دوست» ای« سابق یاعضا»است که در پوشش 

 .استفاده کرد یدر آلبان ۲۰۱۸

در زمان او انجام شده است، در  رانیدر خارج از ا میرژ یترورها نیشتریسابق اطالعات آخوندها که ب ریوز انیفالح

 کیاطالعات، پوشش الزم دارد چه در داخل چه در خارج. ما  یآورجمع یوزارت اطالعات برا»گفت:  ۹۶ریت۱۸

 یبرنگارخ ای یاطالعات هستم پوشش کارِ بازرگان وزارتمن از  دیبگو کایامر ایآلمان  میفرست یرا نم یمأمور اطالعات

 .«...تالزم اس

مدارک و  یاریبس ۳اکتبر در اشرف ۱۰در روز  یس یب یبا خبرنگار ب داریدر د یدر آلبان نیمجاهد ندگانینما

 یاعضا»و  هیاز مزدوران تبعه ترک میو بطور خاص استفاده رژ ۳اشرف  هیعل یستیترور یاطالعات در مورد توطئه ها

در  یذارگطئه بمبنقش آنها را در تو لیتفص هگذاشتند و ب یو اریرا در اخت« شبکه خبرنگاران دوست»و « سابق

توسط  ۲۰۱۸ لیآور ۱۹که در  یدر آلبان یستیترور طئهدر فرانسه و در تو ۲۰۱۸ژوئن  ۳۰در  انیرانیا ییگردهما

 .دادند حیافشا شد، توض یآلبان رینخست وز

ودند ب نیاز مجاهد یهوادار یه مدعشده ک ریدستگ یستهایترور یبرخ کیبلژ یو دادستان سیطبق گزارش پل 

. رفتندگیدر فرانسه پول م میرژ پلماتید فیاز آنان از احمد ظر یداشتند. برخ« سلول خفته»سال نقش  ۱۰از  شیب

 .داد لیتحو یسعدون ریبه ام ورگشخصاً بمب را در خاک لوگزامب شیدر اتر گرید پلماتید یاسداهلل اسد

 یاعضا»که خود را  یاز افراد رانیا میرژ ،یمتماد یآلمان و هلند در سالها یاطالعات یسازمانها یگزارشها طبق

استفاده  یستیترور یکارها یساز نهیزم نیو همچن یجاسوس یکارها یبرا کنند،یم یمعرف «نیسابق مجاهد

 .کندیم

 رانیا میرژ یستیوربالکان، نسبت به اقدامات تر رامونیکنفرانس پ کیاکتبر در  ۲۸در  زین یدر آلبان کایآمر کاردار

 .کرد یابراز نگران نیمخالف هیعل یدر آلبان



یم ها پرداخته تیواقع نیرفت که به ا یانتظار م طرف،یگزارش ب کیدر  ،یدر آلبان نیمجاهد تیموقع یبررس در

 .در آمده اند یمذهب سمیشده و بخدمت فاش میکه تسل یا هیافراد فروما یکردن دروغ ها زهیو نه درامات شد

مبادرت  نیمجاهد هیعل یس یب یها و افترائات ب اوهیکه بالفاصله به منعکس کردن  رانیحاکم بر ا ینید یگشتاپو

 یسازدیسف« سابق یاعضا»با برچسب  ت،یرا با دجال یرانیحسن ح لیمأمورانش از قب قیطر نیاز ا خواهدیکرد، م

 مزدور از نیآور است. حکم اخراج ا شرم ،یاسیبه مخالف س یتیسوژه امن لیتبد یبرا یس یب یکند. کمک ب

فرد به خط  نیا یهمراه با معذرتخواه«  انتیو خ یتیو امن یاطالعات”لیبه دل ۲۰۱۸ لیآور ۹ خیبه تار نیمجاهد

 .داشت یبه آن دسترس یس یب یسند به دادگاه آلمان هم داده شده است و خبرنگار ب نیاست. ا مهیخودش ضم

 سمیو ضد ترور تیامن ونیسیکم

 رانیمقاومت ا یمل یشورا

 (۲۰۱۹نوامبر  ۷) ۱۳۹۸آبان  ۱۶

 در تهران شانیهمر تیجلب رضا یبرا «یسیبیاهلل ب تیآ» زیشگفت انگ یخودسانسور

در ( ۲۰۱۹نوامبر  ۷) ۱۳۹۸آبان  ۱۶ خیبه تار رانیمقاومت ا یمل یشورا سمیو ضد ترور تیامن ونیسیکم هیاطالع

اندازه  به «نیسابق مجاهد یاعضا»تحت عنوان مفتضح  رانیمقاومت ا هیعل ینید یگشتاپو یباره دست و پا زدنها

 .و روشنگر است ایگو یکاف

 ساعتهمیگزارش ن« سانسور در سانسور» وهیبه ش ،یسیو انگل یدر فارس یسیبیب تیوبسا نکهیروزگار ا بیاز عجا اما

در دسترس  ویراد نیا تیسا یآن هنوز بر رو یصوت پیپخش شده و کل شیرا که چهار روز پ یجهان یسیبیب

 یرا که با خواستها ییمطالب و نقل قولها منموده و تما «زیسا»مصرف رسانه ها و ائمه جمعه نظام  یاست، برا

 دنیشن قابل ریکه در آدرس ز یصوت پیو کل یمتن فارس سهیمنطبق نبوده، حذف کرده است. مقا یمذهب سمیفاش

 یکه صدا یطیاست آنهم در شرا هیفق تیتا کجا خدمتگزار وال یس یب یکه ب دهدینشان م یاست، به روشن

 .رسدیگوش م به ینیاستبداد د یشکستن استخوانها

 

حذف و سانسور شده است.  یس یب یب تیاز آن در سا یمیاز ن شیکلمه است که ب ۴۰۰۰حدود  یصوت پیکل

 :است ریمطالب سانسور شده شامل موارد ز

 دیو بازد نینسبت به مجاهد یخودش و مردم آلباناعتماد  یو اظهارات شهردار سابق مانز در مورد چگونگ یگواه-

 ۳از اشرف 



 کندیکار م ۳که پدر آنها در اشرف  یریساله فرزندان خانواده فق ۱۵و  ۱۸ ییایو اظهارات دو نوجوان آلبان یگواه -

 نیبا مجاهد یدر مورد رابطه اهال

 یانآلب ستیالیابق پارلمان از حزب سوسس ندهیو مبارز حقوق زنان و نما سندهینو یچول انایو اظهارات دا یگواه-

 آنها از اسالم ریو تعب نیو عملکرد مجاهد دگاهیدر باره آرمانها و د

 والک تایمارگار لیو وک یآلبان ییقضا یارگانها ی،گواهیآلبان یمصاحبه او با دادستانها ،یمحمد هیسم یماجرا -

که قادر به بازگو کردن  عیمملو از کلمات زشت و شن لیاطالعات آخوندها و مزدوران به خانم وک النهیرذ یلهایمیا-

 .کندیم لیتحص شیو دخترش که در اتر لیوک هیعل یستیترور یدهایسانسور تهد نیو همچن ستیآنها ن

خوانده بود. با  یسیبیدر ب« نوع سانسور نیحرامزاده تر»است از آنچه که شادروان احمد شاملو آنرا  یانمونه نیا

 پلماتهایشده اند که به نقل از د ریرا هم نداشتند، ناگز یمصدق و فاطم دنیکه چشم د «مهیفخ»دازان کارپر نحال،یا

 .«کنندیم یهمکار رانی[ امیجداشده سازمان بطور قطع با ]رژ یاز اعضا یبعض»اذعان کنند: 

 مقاومت یمل یشورا

 سمیو ضد ترور تیامن ونیسیکم

 (۲۰۱۹نوامبر  ۱۱) ۹۸آبان  ۲۰


