
 
 

 

 درآلبانی   عليه مجاهدین وزارت اطالعات و تروریستي جاسوسیفعاليتهاي جدید مركز 
 

از قبيل  و تعطيل مراكز پوششي آن  98 و  97سالهای  در   آلبانییپلمات تروریست دیگر رژیم آخوندي از  دسفير و سه اخراج  بدنبال
فعاليتهاي جاسوسي و تروریستي خود عليه  امكانات جایگزین، با  ميكند تالش اطالعات وزارت  ، سسه قرآن«ؤ»م و  »بنياد سعدی« 

 :را ادامه دهد مجاهدین 
توسط    كه   ،عليه مجاهدیندر تيرانا  و جمع آوری اطالعات و زمينه سازی اقدامات تروریستی  جاسوسی    براي  جدید   یک مرکز   ایجاد -1

  سياه به نامیك مأمور پيشانيتوسط یك ساختمان سه طبقه با حياط و مغازه   به این منظور .شودمي اداره  چند تن از بریده مزدوران
    اجاره شده است. Kinostudiosدر منطقه کينواستادیو حسن حيراني 

 
یك  کف  طبقه هم   در.  اختصاص دارد  مزدوران هاي  ها و توجيه مأموریت فعاليتریزي  برنامه   و  اتتجمع  بهساختمان  طبقه سوم این    -2

این موارد نفرات محلي كه  براي چرخاندن  .  ترتيب داده اند   محل بازی کودکانمغازه و یك كافه به نام »فرانك« دایر شده و در حياط  
 استخدام شده اند. كارهاي مزدوران بي اطالع هستند، از ماهيت

  و ساكنان هاي مراجعة مجاهدین  و نزدیك به برخي محل   مسير ترددات  درطوري انتخاب شده كه  در شهر    موقعيت این ساختمان-3
  1400تيرماه  21ازجمله در  مراقبت ترددهاي مجاهدین بوده اند.    شناسایي و  مأموران از  مزدوراني از قبيل باقرمحمدي    باشد.  3اشرف  

متعاقبًا از طریق سفارت  شناسائی قرارگرفته و عکس آن مورد مزدوران توسط که یک خودرو مجاهدین به این منطقه تردد داشت، 
 ارسال شده است. رژیم براي وزارت اطالعات 



 
 

 
یك مزدور   همچنانكه قباًل برمال شده است،از طریق حسن حيراني انجام ميشود. توزیع پول بين مزدوران ها و تأمين هزینه  -4

مزدور  به  یورو از وزارت اطالعات دریافت ميكند. 500ماهانه  مطلب بلند یا كوتاه عليه مجاهدین 12نوشتن  ي ازابه  خودفروخته 
به بریدگان، تخليه   مراجعه غالمرضا شکری  مأموریت مزدور شود.اخت مي یورو پرد  700ماهانه  هاستاز سرشبكه حسن شهبازي كه 

  است. نویسي عليه مجاهدیناطالعاتي و تشویق آنان به مقاله 
وزارت اطالعات به برخي از مزدوران مانند موسی دامرودی، رحمان محمدیان، باقر محمدی و پرویز حيدرزاده که مدتهاست  -5

دهد و به آنها گفته است برای فعاليت عليه مجاهدین در آلبانی بمانند. عالوه  اند، اجازه بازگشت نمی کردهدرخواست رفتن به ایران 
اطالعات  آلبانی برگردند. براي انجام مأموریت به خواسته است  اند،بازگشته از تعدادی از مزدورانی که به ایران  اطالعات وزارت  ،بر این
از طرف اداره مهاجرت آلبانی براي   که را  فرمی است،دستور داده در کمپ بسته در بازداشت که  مزدور احسان بيدی به  حتي رژیم

 در کمپ بماند. تا آنجا كه امكانپذیر باشد بازگشت داوطلبانه به ایران به او داده اند امضاء نکند و 
 :هاي مجاهدین به آلباني است خانواده تحت پوشش  موران و مزدوران أدر صدد اعزام ماز سه طریق وزارت اطالعات   -6
 . ورود به آلباني از مرز زمينیسپس یك كشور اروپایي و  در تهران از سفارت  دریافت ویزای شنگن-
 . گرفتن ویزا از سفارت آلبانی در ترکيهتالش براي  -
   .از مرز کشورهای مجاور ورود به آلباني با قاچاقچي -
جا   یي آلبانيا -تا آنها را به عنوان جامعه ایرانیاست در آلباني تشكيل خانواده بدهند وزارت اطالعات به مزدوران توصيه کرده  -7

 به کارهای اطالعاتی وجاسوسی بپردازند.  موقعيت با استفاده از این بيندازد و 
  براي و صرفًا    ابل ارائه به دادگاه استبشرح زیر است. سند ق  با یكي از نفرات  تهران  یك نمونه تماس وزارت اطالعات ازگزیده اي از  -8

   ميرسد :  به استحضار اطالع و هوشياري هموطنان  
    3323 548 990 98+ :  تهران شماره تماس از  −
 چند وقت بود خبری ازت نداشتم گفتم حالتو بپرسم  −

 ه خدا خير بد  [20:59 ,19/08] −

 ميزونی کيفت کوکه  −

 ربانتق −

 اسم ؟  [21:01 ,19/08] −

 پدرام هنرمند  −

 ميشناسی ؟ منو  −

 من ذاتا هنرمند نبودم  −



 
 

 ؟  زن گرفتی −

 ههههه]خنده[  −

 �👍😄😄� ...و واسه خودت کسی شدی و کاسبی را انداختی  شنيدم مغازه زدی −

 داداش من بچه نظام آبادم   −

 بپر داداش با ما کفتر چایی ها یه دفعه هم   این همه با عقابایه تيز پرواز  −

 خدا رو چی دیدی  −

 کنی   ]عمليات جاري[ من ایدئولوگ نشی بپری ع ج   ن ولی جو 3323 548 990 98+ [21:10 ,19/08]  −

 
 در ارتباط با یكي از نفرات بریده در سایر كشورها:    مأموریت و پيام رساني مزدور حسن حيراني از جانب وزارت اطالعات  یك نمونه از -9

]از جانب وزارت  که در رابطه با شما امروز   ییزهايچ موضوعات رو بهت بگم  ی سر ک یو من   ميبکن ی باهم صحبت  د یبا.ريشبت بخ
 :   یامشب شروع کن ني از هم ی که گفته شده اگه موافق  کنميواست ارسال م بيبه ترت  گفته شده رواطالعات[ 

 درست کنه یتر ییحساب تو  دیبگ   به  دیزحمت بکش 
 منتشر کنه  یر یخاطرات خودش را به صورت تصو نستای ا قی از طر -1

 تونه انجام بده رو اعالم کنه  یم یچه کار  نکهیبوک هم کارکرد خودش رو و ا  سیف قی از طر-2

 کنه و فعال بشه تیی فعال بشه و تو  دی هم با  ترییدر حوزه تو-3

  یم یریگ یاش پ یافت یدر یبرا میگرفت یرو شروع کرد و خروج  تشیاگه فعال نیهست بهش بگ ok اگه به نظر شما
 فعال و تا مشخص شدن کارکرد و عملکردش همونجا بمونه . میکن

  اگه فعال شد حواسمون بهش هست نیو شفاف بهش بگ  ح یلطفا صر 
و   نیکه شما خودتون استاد هست گهیهر مطلب د و  ها تی محدود  کمبودها اتفاقات داخل یدادها یدر مورد رو 

 داشته باشه یوستگی پ  ینظم و به نوع یدارا فقط سهیمطلب بنو دیکنیم شیراهنما 
. می بزن تیکه تو سا سهیهم بنو  یرسم ییاعالم جدا . مصاحبه کنه یو  یو از اونجا تو مردم ت ره یهم بگ وتریکامپ یحت
 . نکنه یرو بار گذار یمطلب ایپست_   یبدون هماهنگ  خودش. هوشمندانه و با نظارت من و شما باشه دیبا دادهایرو

 ن یو جوابشو به من اطالع بد نیموارد رو بهش بگ نیا جهینت

 شما  یروی بشه ن قایکال بذاره کنار و دق دیو ارتباطات نادرست داشته که با یقبال دو گانگ

 یاز خود اجتهاد  زیپره کامل  یهماهنگ گوش به فرمان

 ی فقط خانوادگ ره یهم بگ یخواد ارتباط یم  اگهی     ( فقط بعد از هماهنگنجایبا داخل)ا ارتباط

 ر یشما والغ فقط     نداره  یکس چ یحق دادن مطلب به داخل رو به ه  یط یشرا چ یتحت ه
 
 ه ي چ ماتيتصم یو بگ  ی کن ني کردم که خودت سبک و سنگ  ستيکه اونور داده که من همش رو واست پ ییزايچ نایا

 ی کنيانشاهلل شروع م یکه گرفت   مي فکرهات رو بکن و تصم
 
   
 

   



 
 

 
 :   براي دریافت پول از مجاهدین «اعالم جدایي»هاي ارسالي وزارت اطالعات از طریق مزدور حسن حيراني براي نمونه -10

 باسالم مجدد
 این نمونه اعالم جدایي رسمي چهار نفرجدید كه واست میفرستم مطالعه كن  



 
 

ري دراین سالیان رو كه مسببش توهم یه چیزي تو این مایه ها بنویس واز بابت مقاله نویسي این داستان دربه د 
 منافقین بودن رو به صورت داستاني میتوني به رشته تحریر دربیاري وبصورت خاطرات بنویسیو ... 

 درصفحه فیس و توئیتر و اینستاهم تموم چیزهاي جدید را شركن 
 

 
 

  سسات پوششی وزارتؤبار دیگر بر ضرورت تعطيل كردن و بستن مراکز و م  شوراي ملي مقاومت  كميسيون امنيت و ضد تروریسم
 کند. کيد می أت  كشورهاي اروپایي  كلية اطالعات آخوندها از  اخراج مزدوران  محاكمه و و  ،سازي و تروریسم و جاسوسيشيطان

 
 شوراي ملي مقاومت ایران 

 کمیسیون امنیت و ضدتروریسم 
 (2021  اكتبراول ) 1400 مهر 9

 
 
 


