ايميلها و پيامهاي جعلي وزارت اطالعات و سايبري رژيم

ترفند تكراري رژيم درمانده و بحرانزده آخوندي در هراس از مقاومت و قيام
-1همزمان با كنفرانس بينالمللي مقاومت ايران در ارتباط زنده با  2000نقطه دركشورهاي مختلف و اشرف  ،۳وزارت اطالعات آخوندها به يك فراخوان
جعلي تحت عنوان «فراخوان كهكشان  2020قيام و ايران آزاد» متوسل شد تا از اين طريق توجه نيروها و پشتيبانان مقاومت را جلب كند و در صورت
باز كردن ايميل به جنگ رواني و لجنپراكني بپردازد يا ويروس بفرستد.

-2سايبري رژيم با درست كردن يك ايميل مجعول به نام خواهر مجاهد بدري پورطباخ همرديف مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران و ارسال
پيام براي شمار زيادي از اعضاء و هواداران مجاهدين از همين ايميل در صدد جلب اعتماد و كسب اطالعات از مخاطبان برآمده است .در يكي از همين
پيامها مينويسد« :حتمًا تحرکات اخير رژيم به آخر خط رسيده آخوندی را از طريق سيما و رسانههای مقاومت ديده و شنيدهايد .آنها قصد دارند با
اجير کردن چند هزار بسيجی سانديس خور به اسم خانوادهها در اطراف اشرف  ۳در تيرانا تجمع تشکيل دهند ...نمونه يکی از نامه نگاریهای آنان را
برايتان می گذارم واکنش مناسب نشان بدهيد .اين نامه را هم به همه کانال ها و هواداران ارسال کنيد .بدري».

اين در حالي است كه خواهر مجاهد بدري پورطباخ در ارتباطات خود تاكنون از ايميل استفاده نكرده است.
-۳اطالعات آخوندي در يك پاتك حقير در برابر بيانيه  600زنداني سياسي با توليد يك ايميل جعلي به اسم آقاي فرزين هاشمي از كميسيون خارجه
شوراي ملي مقاومت پيامهايي براي شماري از امضاءكنندگان اين بيانيه فرستاده و نوشته است« :جنابعالي قبالا زحمت كشيده و بيانيه مصداقي را در
سال  92يا  9۳امضا كرديد .آيا تمايل داريد كه براي بروز شدن و محكمتر شدن بيانيه ،مجددًا آنرا در تاريخ جديد تأييد كنيد .ممنوم فرزين».

واضح است كه هدف ،تست مخاطبان به منظور باز گرداندن آب رفته به جوي وزارت ،در انتقام از برنامههاي روشنگرانه ارتباط مستقيم در سيماي
آزادي در ارديبهشت و خرداد است.
-4شايان يادآوري است كه رژيم در يكشنبه  18خرداد به دنبال موج همبستگي اقشار مختلف هموطنان در بزرگداشت خانم مرجان هنرمند مقاومت
ايران يك صفحه نشريه مجاهد جعلي ،با عكس تعدادي هنرمندان و ورزشكاران داخل كشور منتشر كرد تا آنها را به خاطر تسليتهايشان در سوگ
مرجان به موضعگيري عليه مجاهدين وادار كند.

-5در  27خرداد نيز سايت وابسته به وزارت اطالعات موسوم به «شهدای ايران» براي تقاص كشيدن از «اعضا شوراي شهر تهران» در يك ايميل جعلي
به نام خانم مريم رجوي از نامگذاری خيابانی به نام مهندس بازرگان در تهران ،عامدانه از آنها تشكر كرد.

-6سال گذشته نيز رژيم در  26تير  98با استفاده از توييت جعلي بنام سركنسول فرانسه در بيت المقدس از «سفر خانم مريم رجوي به اسرئيل» خبر
داده بود .متعاقبًا وزارتخارجه «حساب توييتري قالبي از سوي سركنسول فرانسه در بيت المقدس» را تكذيب و اعالم كرد« :سركنسول فرانسه در بيت
المقدس آقاي پير كوشار سوژه يك دزدي هويت در شبكه اجتماعي توييتر واقع شده است».

-7چند هفته بعد در  8آبان  98رژيم به انتشار  6توييت جعلي ديگر بنام الكسيس كوهلر رئيس دفتر رياست جمهوري فرانسه عليه مجاهدين مبادرت
كرد و وقتي كسي در فرانسه خريدار نشد ،سايبري گشتاپوي ديني از طريق مأموران پيشاني سياه (از جمله مسعود خدابنده و سيامك نادري) به بازتاب
همان توييت مجعول مبادرت كرد و نوشت« :رئيس دفتر رياست جمهوری فرانسه اعالم کرد که مجاهدين خلق بزودی از فرانسه اخراج ميشوند» ! در
اين نقطه ديگر صبر كاخ اليزه بسر رسيد و اعالم كرد «اين حساب توئيتری (الكسيس كوهلر) نيست .از سوی ديگر او حساب توئيتر ندارد».

كميسيون امنيت و ضد تروريسم بار ديگر توجه عموم هموطنان بويژه پشتيبانان مقاومت و هواداران مجاهدين را به ترفندهاي سايبري و توطئههاي
مذبوحانه رژيم آخوندي و ضرورت افشا و خنثي كردن آنها جلب ميكند .از پاسخ دادن به ايميلها ،تماسهاي تلفني و هر گونه ارتباطات ناشناس ،از
جمله در تلگرام ،اسكايپ و واتساپ و هر وسيله ارتباطي ديگر اجتناب كنيد .موارد مشكوك را با نمايندگيهاي شورا يا دفاتر مجاهدين در كشورهاي
مختلف در ميان بگذاريد و ساير هموطنان و نيروها را نسبت به ترفندهاي دشمن هوشيار نماييد.
شوراي ملي مقاومت ايران
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