سفر يك مزدور به ايران و ارتباطات وي با ايستگاه اطالعات سفارت رژيم در پاريس
كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت از اين پيشتر همدستي مزدور قربانعلي حسيننژاد با دژخيمان و وحوش عراقي و شراكت در كشتار
مجاهدين در اشرف و ليبرتي را افشا كرده است .همچنين طبق اطالعيه دبيرخانه شورا به تاريخ  3مهر  1391اين شخص در شمار مزدوراني بود كه«با
كمك نيروهاي عراقي به سنگ پراني به سمت ساكنان پرداختند كه بر اثر آن مجاهد خلق حسن جباري از ناحيه سر وگردن مورد اصابت قرار گرفت و
مجروح شد»

حسن جباري متعاقبًا در  10شهريور  92در حملة وحوش نيروي قدس به اشرف به شهادت رسيد.

مزدور حسين نژاد در شمار مأموران جنايتكار اطالعات آخوندها و نيروي تروريستي قدس بود كه از قتل عام مجاهدين در اشرف با نامه اي كه در مطبوعات
عراق منتشر شد از نوري مالكي سرجالد عراق تشكر و قدرداني و براي همكاري اعالم آمادگي كردند.
كميسيون امنيت و ضد تروريسم اخيرًا به اسنادي از داخل رژيم در ايران دست يافته كه نشان ميدهد مزدور مزبور كه از سال  1391به خدمت دستگاه
اطالعاتي و امنيتي رژيم آخوندي در آمده و سپس براي شيطانسازي و تروريسم عليه مجاهدين به فرانسه فرستاده شده بود ،در عين ادعاي پناهندگي و
درخواست تابعيت از فرانسه و به كار گرفته شدن در پرونده سازيهاي متعدد رژيم عليه مقاومت و مسئول شورا ،به ايران تردد داشته و پس از دريافت
دستورالعملها و توجيهات الزم به فرانسه برگردانده شده است.
-1يكي از اسناد به روشني نشان ميدهد كه كه مزدور قربانعلي حسيننژاد به ايران رفته و شماره ملي 153248351دريافت كرده است .وي پس از بازگشت
به پاريس در  21مرداد  1394در سفارت رژيم ،به زني به نام صغري كريمي در داخل ايران وكالت تام االختيار ميدهد كه سهميه او را از ارثيه مادرش «از
ديه قتل غير عمد» برادرش «از نهاد قضايي ذيربط در تهران» اخذ نمايد.

-2در سند ديگري به تاريخ  19ارديبهشت  1395مزدور مزبور در چت با دامادش به نام محمد فرجيان از سفرش به ايران ياد ميكند و ميگويد كه در ايران
«هم كد ملي هم شناسنامه» گرفته است .عالوه بر اين تصريح ميكند كه « اگر كارترجمه كتاب يا مقاله داشتند مي گيرم بله مبالغش خوب است» .

-3در سند سوم مزدور حسين نژاد در  23شهريور  1394در نامه اي به دختر برادرش به نام الهام در داخل ايران مينويسد كه « با اجازه و موافقت دولت»
به ايران رفته و وقتی بتواند در فرانسه «ناسيوناليته» بگيرد باز هم به ايران تردد ميكند (سند موجود و قابل ارائه به دادگاه است).
سوابق

-1دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران در  26دي  1391اعالم كرده بود « :يكي از مزدوران افشاشده كه به تازگي به پاريس فرستاده شده قربانعلي حسين
نژاد نام دارد كه از فروردين  1391به استخدام اطالعات ماليان درآمده است .گشتاپوي فاشيسم ديني ،براي اعتبار دادن به اين مأمور ،او را در همان زمان
در بغداد با عنوان ساختگي ”مترجم ارشد عربي مسعود رجوي“ معرفي كرد» .
-2تلويزيون رژيم در داخل ايران در  22اسفند1391در مصاحبه با مزدور حسين نژاد با سخافت گفت« :حسين نژاد يكي از نزديك ترين اشخاص به مسعود
رجوي بود او مترجم زبان عربي وي و مشاورش در امور تشكيالتي نيز بوده است ...و شايد جان كالم را آقاي مترجم هنگام رفتن از هتل (مهاجر در بغداد)
كه با وي مصاحبه مي كرديم عنوان كرد» .تلويزيون رژيم سپس از او پرسيد« :بخواهيد بگوييد كه رجوي چه جورآدميه چي ميگوييد؟ مزدور پاسخ داد «:يك
خائن وطن فروش يك خائن كه مزدور آمريكا شده االن و واقعًا در برابر دادگاه مردم ايران قرار بگيرد و پاسخ اين همه خونها و جنايتها را بده يعني ايراني
را در قتل واقعا از بين بردن بهترين مردم ايران شده يعني بايد جواب اينها را بدهد» .
-3كميسيييون امنيييت و ضييد تروريسييم در اطالعيييه  22تييير  1394در بيياره جاسوسييي و تروريسييم مييزدوران اعييالم كييرد « :بعييد از هيير دوشيينبه 22
تييير سييرپل اطالعييات آخونييدها در سييفارت رژيييم در پيياريس مييزدوران مصييطفي محمييدي و دختييرش و قربييانعلي حسييين نييژاد را بييه اورسييور اواز

فرسيتاد .آنهييا از يييك خيودروي رنييو كليييو قرميز رنييگ بييه شيماره  DG 760 TD -13اسييتفاده مييي كردنيد .امييا وقتييي بيا گشييت هيياي حفييا تي و
مأموران ژاندارمري و پلييس محيل مواجيه شيدند ،بشيدت وحشيت كيرده و پيا بيه فيرار گذاشيتند(...اما) ژانيدارمري قربيانعلي حسيين نيژاد را دسيتگير و
براي بازجويي به مقر خود منتقل كيرد ...مي زدور كيه بسييار ترسييده بيود در ژانيدارمري اعتيراف كيرد سيفارت رژييم اييران در فرانسيه ،او را بيا مصيطفي
محمدي و دخترش به اين مامورييت فرسيتاده اسيت .وي در ا هياراتش كيه بير روي نيوار بيا صيداي خيودش ضيبط شيده گفيت سيرپل اطالعيات رژييم
در سييفارت ايييران در فرانسييه از طريييق يييك مييامور اطالعييات بييه نييام حميييد عبييادي بييا شييماره تلفيين هيياي  0033758030701و 0033140697959
اين ماموريت را به وي داده است و جهانگير شادانلو (مامور افشا شده اطالعات در پاريس) را بهمراه آنها براي كرايه خودرو فرستاده است».
-4در 21مرداد  94كميسيون امنيت و ضدتروريسم اعالم كرد «حميد عب ادي» يكي از اسامي مستعار احمد ريف ،رئيس ايستگاه وزارت بدنام در سفارت
رژيم در پاريس و هماهنگ كننده مزدوران عليه مقاومت ايران در فرانسه است .احمد ريف با هماهنگي و نظارت محمد صفايي ،معاون علي آهني سفير
وقت رژيم در فرانسه ،كار ميكرد .صفايي مسئول طرح و برنام ه هاي وزارت اطالعات در فرانسه است .صفايي پيش از اين در سفارت رژيم در بروکسل طرحهاي
اطالعات عليه مقاومت در پارلمان اروپا را پيش مي برد.
-5در ابتذال بي دنده و ترمز اطالعات آخوندها در به كار گرفتن مأموران الحق تحت عنوان اعضاء سابق مجاهدين با صحنههاي مضحكي از آلترناتيوسازي
وزارتي با همين مزدوران در چيزي به نام سكوالر دموكراسي و مهستان روبرو ميشويم.

آبان  -1396سه تن از مأموران اطالعات در دايره قرمز از راست به چپ  :قربانعلي حسيننژاد-داوود باقروند-سعيدبهبهاني

باقروند و «آقای دکتر حسن اعتمادی دبيرکل حزب سکوالردمکراتهای ايران»
(نقل از سايت مأمور اطالعات داوود باقروند 6-آبان )96

باقروند و «آقای دکتر اسماعيل نوری عال»(نقل از همان سايت)

سه مزدور آلترناتيوساز نظام!

وحداني-حسين نژاد-باقروند

باقروند و بهبهانی در كارگاه آلترناتيوسازي نظام !

كميسيون امنيت و ضد تروريسم با خاطر نشان كردن مجدد توطئه هاي مزدوران رژيم آخوندي عليه اپوزيسيون و پناهندگان ايراني بار ديگر تأكيد ميكند
كساني كه در خدمت سرويسهاي جاسوسي و تروريستي فاشيسم ديني حاكم بر ايران هستند سزاوار پناهندگي نيستند بلكه بايد محاكمه و مجازات و اخراج
شوند.
شوراي ملي مقاومت ايران

كميسيون امنيت و ضد تروريسم
 21شهريور  11( 99سپتامبر )2020

