
افشای ۳مزدور وزارت اطالعات

در خدمت شیطان سازی و تروریسم رژیم والیت فقیه علیه مجاهدین

فرشید نصراللهی
عیسی آزاده

داوود باقروند ارشد

شهریور۱۴۰۰



افشای ۳مزدور وزارت اطالعات در خدمت شیطان سازی و تروریسم رژیم 
والیت فقیه علیه مجاهدین

انتشارات: سازمان مجاهدین خلق ایران
تاریخ انتشار: شهریور۱۴۰۰

قیمت: ۵یورو
شابک: ۵-۴-۹۱۶۴۱۰۱-۱-۹۷۸



3

پیش گفتار .............................................................................................................................۵

دشمنی رژیم والیت فقیه با مجاهدین و مقاومت ایران ..........................................۷ 

افشای ۳مزدور وزارت اطالعات

- فرشید نصراللهی .................................................................................................21  

- عیسی آزاده.........................................................................................................۴۱  

- داوود باقروند........................................................................................................۶۹   

اطالعیه های کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت ................ ۸۷

مأموران وزارت اطالعات ایران در اروپا.......................................................................۱۰۵

فهرست





5

پیش گفتار

کتاب حاضر، مجموعه یی از اسناد مزدوری سه تن از مأموران 
وزارت اطالعات رژیم ایران است که پس از استخدام توسط 
در  توجیهات الزم  و  آموزش  با گذراندن  اطالعات،  وزارت 
ایران، برای شیطان سازی و جنگ روانی علیه مجاهدین به 

خارج کشور فرستاده شده اند. 
این اسناد دربرگیرندة گزیده هایی از اطالعیه های کمیسیون 
امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت و نیز گزارش های 
منتشرشده از سوی سازمان مجاهدین خلق ایران می باشد، 
که سه تن از مزدوران دستگاه اطالعات آخوندها به  نام های 
باقروند«  »داوود  و  آزاده«  »عیسی  نصراللهی«،  »فرشید 
پوشش  از  استفاده  درعین  کسانی که  است.  کرده  افشا  را 
پناهندگی در اروپا، در خدمت دستگاه جاسوسی فاشیسم 

مذهبی حاکم بر ایران قرار دارند. 
این مجموعه هم چنین حاوی گزیده ای از برگردان فارسِی 
می باشد  اروپا«  در  ایران  اطالعات  وزارت  »مأموران  کتاب 
در  عدالت«  جستجوی  در  بین المللی  »کمیتة  توسط  که 
مهرماه۹۶)اکتبر۲۰۱۷( منتشر گردید و در آن شمه یی از 
فعالیت های وزارت اطالعات آخوندها در اروپا مورد بررسی 

قرارگرفته است.
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ریشة دشمنی خمینی با مجاهدین چه بود؟
خمینی قبل از به قدرت رسیدن، چنان که در مهم ترین کتاب سیاسی خود 
به نام »حکومت اسالمی« شرح داده، به دنبال برقراری یک استبداد دینی 
بود. کما این که کم تر از دو ماه بعداز دستیابی به قدرت به روشنی اعالم کرد: 
»آنچه این جانب به آن رأی می دهم جمهوری اسالمی است... نه یک کلمه زیاد و نه 
یک کلمه کم... آن ها که در نوشته جاتشان از جمهوری دم می زنند جمهوری فقط، 
یعنی جمهوری غربی،  میگویند  نه. آن هایی که جمهوری دموکراتیک  اسالم  یعنی 
جمهوری اسالمی نه! آن ها می خواهند باز همان مصائب را با فرم دیگه برای ما به بار 

بیاورند... هرکس “جمهوری دموکراتیک” بگوید، او دشمن ماست...« 
این ریشة دشمنی خمینی با مجاهدین بود. مجاهدین مخالف دیکتاتوری 
و  ایستادند  دینی خمینی  استبداد  مقابل  در  اول  روز  از  و  بودند  خمینی 

 گفتند که حاکمیت او چیزی جز ارتجاع نیست.
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و  خمینی  به سردمداری  حاکم  ارتجاع  میان  رویارویی  یک  هنگام  آن  از 
که  بود  نگذشته  شاه  سقوط  از  هفته  دو  هنوز  افتاد.  به جریان  مجاهدین 
و  دفاتر  به  بی وقفه  چماق داران حمالت  خمینی،  دستور شخص  براساس 
بعد  ماه های  آغاز کردند. در  را  اجتماعات مجاهدین در شهرهای مختلف 
روند فزاینده دستگیری هواداران جوان و نوجوان مجاهدین و نیز قتل آن ها 
در خیابان ها جریان یافت. به طوری که تا قبل از ۳۰خرداد۱۳۶۰ هزاران 
نفر از مجاهدین در زندان به سر می بردند و ۵۴ نفر نیز به شهادت رسیدند. 

جنگ روانی مکمل سرکوب
بررسی تاریخچة برقراری مجدد اختناق در ایران تحت حاکمیت آخوندها، 
هم زمان وجود یک کارزار موازی پخش دروغ و شیطان سازی را نیز نشان 
کنترل  عملیات  و  مخالفان  کشتار  و  پابه پای شکنجه  آغاز  از  که  می دهد 
جامعه، جریان داشته است که مهم ترین سوژة آن جنبش اصلی مخالفان، 

یعنی مجاهدین خلق بوده است.
سرکوب  عملیات  با  آن  درهم تنیدگی  شیطان سازی  کارزار  اصلی  خصلت 

است؛ به طوری که همیشه یکی مکمل و مقوم دیگری بوده است. 
افشاگری مجاهدین دربارة  در دومین سال حاکمیت خمینی، هنگامی که 
شکنجة گسترده هواداران شان در زندان ها موج اعتراض اجتماعی وسیعی 
علیه رژیم را برانگیخت، خمینی به تشکیل هیأتی برای بررسی آن تن داد. 
اما ابتدا نام آن را »هیأت بررسی شایعه شکنجه« گذاشت و پس از مدت ها 

فریبکاری سرانجام هیأت مزبور اعالم کرد: 
»حتی یک مورد هم شکنجه در زندان ها دیده نشده«.  

رئیس  محمدی گیالنی  با  مالقات  در  خمینی  سخنان  دیگر  مهم  نمونة 
»دادگاه انقالب تهران« و سایر مسئوالن این دادگاه، در  ۱۹فروردین۱۳۶۰ 
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و  کردند  شکایت  به خود  نسبت  عمومی  انزجار  از  آن ها  که  هنگامی  بود. 
خمینی متوجه روحیه باختگی آن ها شد، گفت: 

بیهوش می کنند و داغ  را  »شما گرفتار یک جمعیتی هستید که خودشان، خودشان 
را  خودشان  رفیق  آن  این ها،  از  بعضی  بگذارند...  شما  گردن  این که  برای  می کنند 
بیهوش می کنند و شکنجه می کنند برای این که بگویند شکنجه ما داریم. شما سرو 

کارتان با یک همچو مردمی است«.  
این سخنان که زندانی شکنجه شده را عامل شکنجة خودش و مقتول را قاتل 
خودش معرفی می کند، الگوی دائمی کمپین پخش دروغ و شیطان سازی 

علیه مجاهدین شد. 
هربار که دسته های چماق دار، یکی از مراکز و دفاتر مجاهدین در شهرهای 
اشغال خود درمی آوردند،  به  را  و آن  قرار می دادند  را موردحمله  مختلف 
وسائل  فالن  دربارة  رژیم  تبلیغاتی  دستگاه های  و  مرتجع  امام جمعه های 
قبیجه و مواد مخدر و مشروبات الکلی و ... که به ادعای آنان در این مراکز 

کشف شده بود به تبلیغات بی شرمانه می پرداختند. 
مدره  را  خود  که  رفسنجانی  ریاست جمهوری  زمان  در  رژیم  رسانه های 
۷۵۰تن،  مجاهدین،  که  کردند  اعالم  درشت  تیترهای  با  بارها  می زد  جا 
۱۱۰۰تن یا ۱۵۰۰ تن از اعضای خود را زندانی کرده اند )روزنامه اطالعات-

۲۱آذر۱۳۷۰(
- وزارت اطالعات رژیم سه اسقف ایرانی را در سال۱۳۷۳ وحشیانه ترور 
به  که  زندانی  زن  سه  آوردن  به میدان  با  و  صحنه سازی  با  سپس  و  کرد 
همکاری با وزارت اطالعات تن داده بودند اعالم کرد مجاهدین این اسقف ها 
را به قتل رسانده اند. اما بعدها در درگیری های باندهای درونی رژیم برمال 

شد که وزارت اطالعات این کشیش ها را به قتل رسانده است. 
امام رضا)ع( در  در حرم  تروریستی  انفجار  در یک  - در ۳۰خرداد۱۳۷۳ 
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مشهد ده ها تن به قتل رسیدند و خامنه ای که از پیش برای این صحنه سازی 
این  مسئول  مجاهدین  کرد  اعالم  انفجار  از  بعد  ساعتی  داشت  آمادگی 

انفجارها هستند. 
انفجار  موضوع  که  کردند  اذعان  بعدها  رژیم  سران  نیز  مورد  این  در  اما 
حرم امام رضا)ع( ربطی به مجاهدین نداشته و این طرحی برای بی اعتبار 
کردن آن ها بوده است. از جمله علی یونسی وزیر سابق وزارت اطالعات در 
۸تیر۱۴۰۰در سایت جماران اعتراف کرد که این جنایت ربطی به مجاهدین 

نداشته است. 

به کارگیری بریده مزدوران
بخشی از هدف های کمپین شیطان سازی مجاهدین، جاانداختن این دروغ 
است که گویا مجاهدین بعد از رسیدن به قدرت بدتر از رژیم فعلی خواهند 
را بسوزانند. در  آلترناتیو دمکراتیک رژیم والیت فقیه  به خیال خود  تا  بود 
پیش برد این سیاست رژیم به طور گسترده از بریده مزدوران تحت عنوان 
اما  می کند.  استفاده  جداشده«  »مجاهدین  یا  مجاهدین«  سابق  »اعضای 
این تنها مورد استفاده رژیم از افرادی که دست به خیانت زده اند نیست. 
رژیم حتی در کشتار و قتل عام مجاهدین از آن ها استفاده می کند. این افراد 

خودشان را به طور کامل در اختیار رژیم جنایتکار قرار داده اند. 
با  همراه  قدس  تروریستی  نیروی  عراق،  در  مجاهدین  حضور  زمان  در 
مزدوران عراقی به خصوص در زمانی که نوری مالکی نخست وزیر عراق بود 
اشرف را بارها با خودروهای نظامی، نفربرهای هاموی و حمالت موشکی 
موردحمله قرار داد. هدف رژیم از این حمالت نابودی کامل مجاهدین بود. 
در این عملیات جنایتکارانه، نیروی تروریستی قدس بخش اعظم اطالعات 
موردنیاز خود را از تخلیه و به کارگیری بریده مزدوران تأمین می کرد. رژیم 



دشمنی رژیم والیت فقیه با مجاهدین و مقاومت ایران 

13

درصحنة عملیات نیز برای شناسایی و حمله از این عناصر استفاده می کرد. 
نیروی  مزدوران  حمله  از  قبل  حسین نژاد  قربانعلی  مزدور  به عنوان مثال، 
تروریستی قدس به اشرف در ۱۰شهریور۹۲ در روی خاک ریزهای مسلط 
به اشرف همراه با عناصر نیروی تروریستی قدس حاضرشده و در شناسایی 

محل های استقراری مجاهدین به آن ها کمک نمود. 
نمونةدیگر، مسعود دلیلی است که همراه با مزدوران نیروی قدس در حمله 
اصلی  استقرار  محل  به سمت  را  آن ها  و  داشت  ۱۰شهریور۱۳۹۲ حضور 
مجاهدین مستقر در اشرف هدایت کرد. در این حمله ۵۲تن از مجاهدین 
شهید شده و ۷تن نیز به گروگان گرفته شدند، درصورتی که این خائن در 
صحنه حضور نمی داشت مطمئنًا رژیم نمی توانست این قتل عام را در این 

ابعاد انجام دهد. 
طرح  در  شد،  افشاء  آلبانی  پلیس  رئیس  توسط  که  دیگر  موردی  در 
تروریستی مارس ۲۰۱۸ برای عملیات انفجاری در محل اجتماع مجاهدین 
در آلبانی علیرضا نقاش زاده یکی از خائنین مزدور که توسط وزارت اطالعات 
عضوگیری شده بود در این عملیات تروریستی شرکت داشت. وی به بهانه 
دیدار با مادرش ۵بار از اتریش به آلبانی سفر کرده و محل هدف را مورد 
شناسایی قرار داده و اطالعات آن  را در اختیار نیروی تروریستی قدس قرار 

داده بود. این عملیات توسط پلیس آلبانی خنثی شد. 
در داخل ایران نیز وزارت اطالعات با ایجاد تشکل هایی مانند انجمن نجات 

از بریده مزدوران بهره برداری می کند. 
هدف اصلی رژیم از ایجاد انجمن نجات عالوه بر شیطان سازی مجاهدین، 
سرکوب خانواده های مجاهدین و ایجاد ترس و وحشت در بین آن ها است. 
در خارج از ایران استفاده عمدة دیگر رژیم از بریده مزدوران به کارگیری آنها 

به عنوان »منبع« برای خبرنگاران دوست رژیم می باشد. 
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در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تعدادی از خبرنگاران دوست رژیم، به بهانة تهیة 
گزارش از اشرف۳ به آلبانی سفر کردند. وزارت اطالعات در پشت صحنه، 
این خبرنگاران  به صورتی که  و کنترل می کرد،  را هدایت  این سفرها  امور 
گزارشات خود را براساس مصاحبه با بریده مزدوران تحت عنوان اعضای سابق 
تهیه کرده و در رسانه های خود درج می کردند. گزارشات مزبور چیزی جز 

تکرار اتهامات کذب وزارت اطالعات در نوع انگلیسی یا آلمانی آن نبود. 
آنها  فرستادن  اطالعات  وزارت  برای  بریده مزدوران  این  دیگر  کارکرد 
مدافع  سازمان های  یا  ایران  مقاومت  و  مجاهدین  بین المللی  حامیان  نزد 

حقوق بشر برای پیش بردن خط  شیطان سازی مجاهدین است. 

گواهی نهادهای امنیتی اروپا
»اداره فدرال حراست از قانون اساسی و ادارات حراست آلمان در ایالت های مختلف 
اصلی  هدف  که  می کند  تأکید  خود  ساالنه  گزارش های  در  تاکنون  سال۱۹۹۷  از 
وزارت اطالعات سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت و جمع آوری 
اطالعات دربارة آن ها و پخش اطالعات دروغ دربارة آن هاست. این ادارات از سال 
۲۰۰۰ تاکنون کرارًا تصریح کرده اند، »وزارت اطالعات با استخدام اعضاء سابق این 
سازمان ها تالش می کند تا از فعالیت های ضد رژیم آن ها، ساختار آن ها و کادرهای 
رهبری آن ها اطالعات جمع آوری کند. عالوه بر این وزارت اطالعات تالش می کند 
موضع این سازمان ها را از طرق مختلف و با تمرکز روی ضد تبلیغات تضعیف کنند«.

ادارة حراست ایالت نورد  راین  وست فالن در گزارش۲۰۱۷ خود می نویسد:
»این مأموران اقدام به جاسوسی، پخش اطالعات غلط و عضوگیری جاسوسان جدید 
در  که  ایران  اپوزیسیون  اعضای  از  آن ها  خاص  به طور  گذشته  ۴سال  در  می کنند. 
چارچوب پروژه بشردوستانه فوق الذکر از عراق به اروپا آمدند جاسوسی می کردند«.
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آژانس ملی اطالعات و امنیت هلند BVD نیز در گزارش های ساالنه خود 
پس از سال۲۰۰۰ بارها این واقعیت را گواهی کرده است: 

از  مجاهدین  درباره  اطالعات  بیشتر  چه  هر  که  می کند  تالش  اطالعات  »وزارت 
که  هستند  موظف  اطالعات  وزارت  مأموران  کند.  سابق”جمع آوری  طریق“اعضاء 
اطالعات غلط در مورد سازمان مجاهدین و اعضایش پخش کنند. از این طریق آن ها 
تالش می کنند تا سازمان مجاهدین را تضعیف کنند و فعالیت های اجتماعی و سیاسی 
در  را  مجاهدین  تا  می کند  تالش  اطالعات  وزارت  کنند.  بی اعتبار  را  سازمان  این 

کشورهایی که حضور دارند شیطان سازی کند. 
را  سابق”  ”اعضا  همین  از  ۵تن  منازل  کرد  اعالم  آلمان  دادستانی  ۲۸اکتبر۲۰۱۵  در 
از  یکی  و  کرده  بازرسی  اطالعات  وزارت  برای  مزدوری  به  بودن  مظنون  به خاطر 
از  دیگر  یکی  همراه  به  فرد  این  بعدًا  است.  دستگیر کرده  را  پناهی  میثم  بنام  آن ها 
از  پناهی و همدستانش در آوریل۲۰۱۲ توسط مجاهدین  همدستانش محاکمه شد. 
کمپ لیبرتی اخراج شده بودند. آن ها سپس به هتل مهاجر تحت کنترل اطالعات و 
نیروی تروریستی قدس رژیم آخوندی در بغداد رفتند و بعدًا به آلمان منتقل شدند. 
دادگاه جزایی برلین میثم پناهی را به دو سال و چهار ماه حبس به خاطر اشتغال برای 

سرویس مخفی رژیم علیه اپوزیسیون مجاهدین خلق محکوم کرد«. 
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آخوند علی یونسی وزیر اسبق وزارت اطالعات در ۸تیر۱۴۰۰ اعتراف کرد که
انفجار حرم امام رضا)ع( که نزدیک به سه دهه موضوع شیطان سازی علیه مجاهدین

بوده هیچ ربطی به مجاهدین نداشت

قربانعلی حسین نژاد در حال شناسایی و دادن اطالعات به عناصر نیروی تروریستی 
قدس، قبل از حمله مزدوران نیروی قدس به اشرف در ۱۰شهریور۹۲ 

نمونه هایی از توطئه های رژیم علیه مجاهدین به روایت تصویر
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سیرک مزدوران خامنه ای- مالکی تحت پوش خانواده در اطراف اشرف با حضور عوامل
 و مزدوران وزارت اطالعات و نیروی تروریستی قدس و جنگ روانی با ۳۲۰ بلندگو به مدت

 ۶۷۷ روزبا هدف زمینه سازی حمله به اشرف و کشتار مجاهدین

نمونه هایی از توطئه های رژیم علیه مجاهدین به روایت تصویر
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نمودار بخشی از مستندسازی های وزارت اطالعات باهدف شیطان سازی مجاهدین

رسوایی بزرگٍ بسیج سایبری رژیم، توسط شرکت امنیت سایبری تردستون۷۱ 
دربارةبسیج هماهنگ سپاه پاسداران، وزارت اطالعات و مزدوران علیه 
رئیس جمهوربرگزیدة مقاومت در گردهمایی جهانی ایران آزاد در تیر۹۹ 

نمونه هایی از توطئه های رژیم علیه مجاهدین به روایت تصویر
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اسداهلل اسدی دیپلمات تروریست و سه تروریست همکار وی امیر سعدونی- نسیمه 
گردهمایی  در  انفجار  برای  تالش  جرم  به  بلژیک  دادگاه  در  عارفانی  مهرداد  نعامی- 

مقاومت ایران در ویلپنت فرانسه در سال۲۰۱۸ به زندان محکوم شدند

نمونة اقدامات سایبری رژیم و جعل ایمیل برای کسب اطالعات از هواداران مقاومت

نمونه هایی از توطئه های رژیم علیه مجاهدین به روایت تصویر
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افشای شبکة تروریستی آخوندها علیه مجاهدین توسط رئیس پلیس آلبانی در 
۱آبان۱۳۹۸ و هم دستی بریده مزدور علیرضا نقاش زاده در این عملیات تروریستی 

نمونه هایی از توطئه های رژیم علیه مجاهدین به روایت تصویر
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فرشید نصراللهی یکی از مأموران وزارت اطالعات است که پس از همکاری 
تمام عیار با وزارت اطالعات به ویژه علیه خانواده ها و هواداران مجاهدین در 
داخل کشور و اثبات سرسپاری و مزدوری در این ارگان آدمکشی و جنایت، 
و  جوامع  در  نفوذ  و  جاسوسی  او  مأموریت  شد.  اعزام  اروپا)دانمارک(  به 

گروه های ایرانی به منظور شیطان سازی علیه مجاهدین بود. 
برای سفیدسازی عناصر نفوذی خود مانند  وزارت اطالعات تالش می کند 
فرشید نصراللهی در جوامع ایرانی، مسیر اعزام آنها از ایران و ارتباطاتشان 

با رژیم را بپوشاند. 
فرشید نصراللهی در ایران و اروپا در دوچهرة کامالً  متضاد ظاهر شده است. 
او در نمایش های وزارت اطالعات در داخل کشور، در شمایل انصار حزب اهلل 
خامنه ای و در خارج ازکشور با پز اپوزیسیون و مدره نمایی و با فکل و کراوات 
تحت پوش »عضو سابق« ظاهر شد. این ترفند اطالعات برای سفیدسازی 

مأمورش توسط مجاهدین افشا و دست آن رو شد.
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پروسه مزدوری و فعالیت های فرشید نصراللهی در داخل کشور
فرشید نصراللهی در ۱مرداد۱۳۸۴از تیف)خروجی تحت کنترل آمریکایی ها( 
وزارت  تابعه  از سایت های  یکی  بازگشت وی در  بازگشت. خبر  رژیم  نزد  به 

اطالعات تحت نام نجات در ۲۹مرداد۱۳۸۴ درج گردید. 
او پس از تخلیة کامل اطالعاتی، به همکاری تمام عیار با وزارت اطالعات و ارگان 
پوششی آن یعنی نجات پرداخت و لجن پراکنی و طومارنویسی علیه مجاهدین 

را آغاز کرد. 
سایت های  از  دیگر  یکی  در  ندامت نامه  یک  در  نصراللهی  بعد،  هفته  سه 
وزارت اطالعات به اسم هابیلیان نحوه ورود خود به ایران را این گونه شرح 

داد و به همکاری با اطالعات آخوندی اعتراف کرد:
»از آن روزی که من از طریق صلیب سرخ وارد فرودگاه مهرآباد شدم، برخورد بسیار 
بسیار خوبی با ما داشتند. حتی صحبتهایی که با من میکردند، میگفتند این اطالعاتی 

که شما میخواهید به ما بدهید به درد ما نمیخورد.«
که  زنجان،  در  ندامت  و  توبه  نمایش  یک  در  ۸شهریور۸۴،  در  نصراللهی 
توسط معاون جنایتکار دادگستری زنجان به اسم داوود محمدی، رونمایی 

شد، سرسپاری و آمادگی خودش برای مزدوری را اعالم کرد:
»داوود محمدی معاون رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: همه مسئوالن نظام 
میکنند.  تروریستی تالش  اسارت گروههای  بند  از  این کشور  فرزندان  برای رهایی 
با ملحق شدن  میتوانند  اسارت فرقه رجوی  بند  از  یافتگان  به گفتة محمدی، رهایی 
به انجمن نجات، زمینه نجات افراد دربند بیشتری را فراهم آورند.فرشید نصراللهی... 
گفت: من پس از بازگشت شاهد رأفت و مهرورزی مسئوالن نظام بودم و از حقوق 
اجتماعی خود نیز برخوردار شده ام. او از اعضای خانواده اسیران دربند فرقه تروریستی 
منافقین درخواست کرد برای فراهم کردن زمینه آزادی فرزندان خود، با انجمن نجات 

همکاری کنند…« )ایرنا و سایت وزارتی نجات ۷شهریور۸۴(



افشای مزدور وزارت اطالعات فرشید نصراللهی

25



افشای ۳مزدور وزارت اطالعات 

26

داوود محمدی از دژخیمان وقت قضائیه خامنه ای در زنجان 
جلسة ندامت فرشید نصراللهی دربرابر جالدان قضائیه خامنه ای

فرشید نصراللهی برای اثبات ندامت و برای قبول توبه اش توسط جالد به 
دروغ، انتخاب خودش را هم منکر شده و گفت: 

»من فرشید نصراللهی، متولد تهران و بزرگ شده زنجان هستم. در شهریور ماه سال 
۱۳۸۰ از طریق یکی از اقوامم در دانمارک به گروهک منافقین پیوستم. 

با این نیت که بروم ترکیه و از ترکیه به اروپا پیش خودش بروم. بعد از اینکه ما به 
ترکیه رفتیم، آنجا به ما گفتند که بعد از دو سه ماه که رفتید عراق، ما شما را منتقل 

می کنیم پیش خانواده تان یعنی دانمارک. 
ولی این کار را نکردند و بعد از یکی دو ماهی که من توی قرارگاه اشرف ماندم، وقتی 

بهشان قضیه را گفتم، منکر این قضیه شدند« )سایت وزارتی هابیلیان ۲شهریور۸۴(
به  برای پیوستن  این درحالی است که متن درخواست فرشید نصراللهی 

ارتش آزادی بخش ملی ایران موجود است.
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»درخواست پیوستگی انفرادی به ارتش آزادیبخش ملی ایران 
تاریخ ۸۰.۸.۱۰

اینجانب فرشید نصرالهی فرزند قربان دارای شناسنامه شماره ۸۷۷۴ صادره 
از تهران متولد ۱۳۵۳ تحصیالت فوق دیپلم. رتبه و تخصص نظامی –

پیوستن  داوطلب  که  می کنم  اعالم  اختیار  و  آگاهی  درکمال  بدینوسیله 
ضدبشری  رژیم  علیه  نبرد  و  ایران  ملی  آزادیبخش  ارتش  صفوف  به 
خمینی برای آزادی میهن اسیرمان هستم، بااطالع کامل از مفاد آئین نامه 
تعهد  به ویژه  آن  موارد  کلیة  به  آزادیبخش،  ارتش  انظباطی]انضباطی[ 
خدمت تا سرنگونی رژیم خمینی متعهد و ملتزم هستم. بدیهی است، حفظ 
هرگونه اطالعات تاپای جان درصدر این تعهدات قرار دارد و اینجانب در هر 

شرایطی آنرا مراعات خواهم نمود.
فرشید نصراللهی
تاریخ ۸۰.۸.۱۰
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فرشید نصراللهی پس از اثبات خودفروشی به رژیم و انجام مجموعه ای از 
از شعب  به عنوان مسئول یکی  از طرف وزارت اطالعات،  ننگین،  اقدامات 

پوششی وزارت به نام نجات در زنجان گمارده شد. 
او در مسیر مأموریت های محوله، در نمایشات لجن پراکنی وزارت اطالعات 

علیه مقاومت ایران، در شهرهای مختلف چرخانده شد.
نصراللهی در ۸مهر۱۳۸۵ در اصفهان در جلسه ای در تاالر صائب دانشکده 
تروریسم« شرکت کرد.  و  فرقه  با عنوان»همایش  اصفهان  ادبیات  و  علوم 
عکس ها و فیلم های آن در سایت های وزارت اطالعات منتشر شده و تصویر 
فرشید نصراللهی قابل رؤیت است. نصراللهی در تجمع دیگری در کنار سایر 
مأموران اطالعات، در بیانیه ای از مالکی نخست وزیر وقت عراق، خواستار 

تعیین تکلیف کردن مجاهدان اشرف شدند:
استان های  نجات  انجمن های  معاونین  و  مسئولین  بیانیه  این  ذیل  امضاکنندگان  »ما 
شد،  برگزار  اصفهان  ملت  مهمانسرای  در  ۷مهر۸۵  تاریخ  در  که  نشستی  در  کشور 
اعالم می داریم: از مواضع قاطع جناب آقای نوری المالکی نخست وزیر محترم دولت 
و جناب  این کشور  محترم مجلس  ریاست  المشهدانی  آقای محمود  عراق- جناب 
ایران تشکر  تعیین تکلیف سازمان مجاهدین خلق  الربیعی در خصوص  آقای موفق 

نموده و خواستار پیگیری هر چه سریع تر این موضوع هستیم...«
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وزارت اطالعات آخوندها در ۷مرداد۸۷ نمایشی با حضور مزدوران و مأموران 
وزارت و خانواده های نجاتی در مقابل سفارت انگلیس در تهران برگزار کرد. 
در این نمایش که علیه حکم دادگاه انگلستان مبنی بر دستور خارج ساختن 
فرشید  مزدور  بود،  داده  شده  ترتیب  تروریستی  لیست  از  مجاهدین  نام 
قاطع  حکم  به  نسبت  اطالعات  وزارت  مزدبگیران  سایر  کنار  در  نصراللهی 

دادگاه انگلستان که به نفع مجاهدین رأی داده بود، اعتراض کرد.

اعزام برای مأموریت »برون مرزی« در اروپا
فرشید نصراللهی با اثبات مزدوری کامل به رژیم و طی کردن مدارج خیانت 
و همکاری، اعتماد الزم برای انجام عملیات برون مرزی از وزارت اطالعات را 
کسب کرد و با هدف جاسوسی و شیطان سازی علیه مجاهدین به دانمارک 

اعزام شد. 
به  دانمارک  در  اطالعات  وزارت  از طریق شبکة خارج کشوری  نصراللهی 
دستگاه جاسوسی رژیم در اروپا وصل شد تا مانند دیگر مزدوران هم چون 
از  باقروند و... درکشورهای مختلف، وظایف محوله  جواد فیروزمند، داوود 
سوی وزارت بدنام را پیش ببرد. وی با مزدوران افشاشده ای همچون محمد 

کرمی، محمد رزاقی و... در ارتباط قرار گرفت.  
ارگان های  اقدامات  از  یکی  داخل،  در  قیام  اوج گیری  با  ژانویه۲۰۱۸  در 
پوششی  تشکل های  ایجاد  داخل،  در  سرکوب  همپای  رژیم  سرکوبگر 
تحت عنوان اپوزیسیون در خارج کشور بود. نصراللهی همراه تعداد دیگری 
داوود  حسین نژاد،  قربانعلی  مانند  آخوندها  جاسوسی  دستگاه  مأموران  از 
نقش  تا  شد  فرستاده  تشکل ها  این  از  یکی  به  و...  کرمی  محمد  باقروند، 

مخبران دستگاه جاسوسی آخوندها را با عناوین پوششی اعمال کنند.
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مزدوران قربانعلی حسین نژاد، محمد کرمی، عیسی آزاده، 
عبدالکریم ابراهیمی، زهرا معینی و فرشید نصراللهی
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ترفندهای وزارت اطالعات برای سفیدسازی سوابق مزدوران
وزارت اطالعات برای نفوذ دادن عناصری مانند فرشید نصراللهی در جوامع 
ایرانی تالش می کند مسیر اعزام آنها از نزد رژیم یا ارتباطاتشان با وزارت 

اطالعات را بپوشاند. 
در همین رابطه مزدور نصراللهی برای سفیدسازی سوابق ننگین خود در 

شعبات اطالعات و نجات در داخل کشور به دروغگویی روی آورد. 
نصراللهی در مصاحبه با سعید بهبهانی مجری یکی از بلندگوهای وزارت 
اطالعات، به نام »میهن.تی.وی« تالش کرد سوابق مزدوری اش را بپوشاند: 

»۱۰ – ۱۵ سالی هم در اشرف و تیف و بعد کردستان و ترکیه و باالخره به دانمارک آمدم.« 

دروغگویی های فرشید نصراللهی در سایت »ایران افشاگر« افشا گردید.

فرار به جلو نصراللهی پس از رو شدن دست وزارت اطالعات 
بعد از افشای مزدور نصراللهی در شهریور۹۸ در سایت ایران افشاگر، وزارت 
تا اعزام خود توسط  او را به میدان فرستاد  اطالعات در یک فرار به جلو 

وزارت را تکذیب کرده و درمقابل به مجاهدین تهاجم کند که: 
»من چون مخالف مجاهدین هستم، به من مارک وزارت اطالعاتی و رفتن به ایران میزنند«
برای سفیدسازِی دروغ بزرگ وی، یک نمایش فضاحت بار ترتیب داده شد.

مزدور نصراللهی با داستان سرایی، ادعا کرد که تا پایان بستن تیف )خروجی 
تحت کنترل آمریکایی ها( یعنی تا سال۱۳۸۷ در تیف بود. 

در حالی که همچنان که فوقًا توضیح داده شد در فاصله زمانی مرداد۱۳۸۴ 
تا مرداد۱۳۸۷ عکس ها و فیلم های مزدوری او در نجات و سایت های وزارت 
اطالعات منتشر شده بود. درجایی از این نمایش مفتضحِ سفیدسازِی مزدور 

نصراللهی، یکی از حضرات سؤال کرد: 
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»عکسی که از آقای نصراللهی با ابراهیم خدابنده نشان داده شده مربوط به چه سالی 
است و کجا گرفته شده«؟ 

وی با شیادی و به دروغ گفت: 
»این عکس در سال۸۸ گرفته شده یعنی موقعی که ما می خواستیم به کردستان برویم. 
آقای ابراهیم خدابنده به اتفاق چند نفر دیگر آمدند آنجا و خانواده ها، آمدند آنجا و 

با همه مالقات کردند. من هم با آن ها مالقات کردم...« 
گردانندة اصلی نمایش هم، حکم قطعی از پیش صادرشده را این گونه اعالم کرد که: 
»مرسی؛ بنابراین شما معتقدید که این عکس در اصفهان گرفته نشده است بلکه در 

عراق و در تیف! خیلی ممنون...«
همین استدالالت سخیف و کذب در آن نمایش باعث شد که دستٍ  خالی 
وزارت اطالعات در مقابله با مجاهدین، برای سفیدسازی مهره اش، فرشید 

نصراللهی بیشتر رو شود.

 

فرشید نصراللهی همراه سعید بهبهانی مجری 
میهن.تی.وی یکی از بلندگوهای وزارت اطالعات



افشای مزدور وزارت اطالعات فرشید نصراللهی

33

ادامه دروغ گویی ها
این مزدور دربارة عکس مشترکی که با ابوالقاسم یغمایی صحنه گردان شعبة 

وزارت در یزد از او منتشر شده بود نیز، با شیادی خاص آخوندها گفت: 
»بله ایشان برادر آقای اسماعیل یغمایی اند. ابوالقاسم وفا یغمایی... عموی این امیر وفا 
یغمایی که همین آقای ابوالقاسم وفا یغمایی می شود برای پیگیری کار ایشان برای 
اینکه ایشان را بتواند نجات بدهد و از تیف بتواند منتقلش کند بفرستد فرانسه پیش 
پدرش و یا جای امن تالشش را می کرد. این عکسی بود که آنجا آمد برای مالقات 
و باهم مالقات کردیم. انسان بسیار شریف، بسیار وارسته، مثل خود آقای اسماعیل 

وفا یغمایی...!«
نصراللهی نمی گوید منظورش از »آنجا« کجاست؟ 

روشن  اطالعات  سایت های  در  منتشرشده  تصاویر  در  دقت  کمی  با  ولی 
اصفهان  دانشگاه  همان  بلکه  تیف،  نه  و  کردستان  نه  »آنجا«  که  می شود 

است و این عکس ها هم مربوط به حاشیة همان جلسه است.
اما شنیع ترین دروغ مزدور نصراللهی در این نمایش اطالعات، قسمتی است 
که می خواهد عکس خودش در نمایش وزارت اطالعات در جلوی سفارت 

انگلیس در تهران در مرداد۸۷ را رفع و رجوع کند. وی گفت: 
»من چند تصویر نشان می دهم به شما، یکی از تصاویر که برداشته از این تصویر است، 
بعدی  بودند تصویر  برای دیدن خانواده هایشان آمده  تصویر خانواده هایی است که 
که برداشته، از این فیلم برداشته، خانواده هایی است که در پشت درب اشرف برای 
دیدن عزیزانشان آمده بودند. حتی اجازه مالقات با خانواده ها را نمی دادند. چندین 
بار خانواده های ما به عراق آمدند که با ما مالقات بکنند و ما را ببینند بعد از سالیان، 
ولی متأسفانه این ها اجازه این کار را نمی دادند. من به خاطر وقت گیری مجبورم این ها 
را بزنم؛ و از این تظاهراتی که بوده از تصاویرش را برداشته اند بریده اند و فتوشاپ 
در  اشرف  است که در روبروی  تصاویر خانواده های  این  قضیه،  این  برای  کرده اند 
عراق بوده اند این تصویر را مثاًل برداشته اند چسبانده اند، عکس مرا چسبانده اند اینجا. 
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یک چیزی هم آنجا چسبانده اند این را مثاًل به اسم من. این ها تمام خانواده هایی هستند 
و این عکس بچه هایشان است که توی اشرف بودند.«

نصراللهی با طرح موضوع فتوشاپ و عکس های جعلی که مأموران سایبری 
برگزاری چنین  متبحر هستند، تالش کرد  بسیار  آن  در  اطالعات  وزارت 

تجمعی توسط وزارت اطالعات در تهران را از اساس منکر شود. 
اما عنوان خبرگزاری رسمی رژیم یعنی ایسنا در پایین عکس نصراللهی در 
جلوی سفارت انگلستان در تهران که حتی اسم عکاس هم بر روی آن دیده 
میشود،گویای واقعیت دیگری است. مضافًا بر اینکه در همان تاریخ خبر این 

تجمع در رسانه های خود رژیم نیز منعکس شده بود.
فرهنگی،  کار  ژستٍ  و  قیافه  تغییر  با  می خواست  نصراللهی  مزدور  هرچند 
گذشته ننگینش به فراموشی سپرده شود؛ اما فراموش کرده بود که در دورة 
خدمت رسانی به رژیم در داخل کشور، چقدر تالش می کرد که حتمًا تصویرش 

در قاب دوربین ها بیافتد تا مزدوری اش مورد قبول وزارت بدنام قرار بگیرد. 
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فرشید نصراللهی با ابوالقاسم یغمایی

فرشید نصراللهی با ابراهیم خدابنده در دانشگاه اصفهان۱۰مهر ۱۳۸۵
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فرشید نصراللهی در تجمع مزدوران مقابل سفارت انگلیس
در تهران در حال تهیه فیلم و عکس-  مرداد۸۷
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انتشار»کدهای آخوند ساخته« توسط مأمورانی نظیر فرشید 
نصراللهی 

تالش  و  درآورده  اروپا  از  سر  یک باره  که  نصراللهی  مثل  مزدورانی  حضور 
می کنند خود را به هر رنگی درآورده و به هر جمعی نزدیک شوند، از سر 
اتفاق نیست. آنها مأموریت دارند، خواسته های وزارت اطالعات علیه مجاهدین 

را در مجامع بین المللی به پیش ببرند.
بعداز  را  مأمورانش  که  سالهاست  رژیم  تروریستی  و  اطالعاتی  دستگاه 
آموزش های الزم به خارج می فرستد تا با ایجاد پوشش مناسب، علیه یگانه 
آلترناتیو قدرتمند و سازمان یافته اش یعنی مجاهدین، هراس افکنی کرده و 

یاوه سرایی کنند. 
حتی  و  رژیم  به  بگیرند،  اپوزیسیون  پْز  چگونه  که  میدهد  آموزش  را  آنها 
برای  رژیم  شود؛  واقع  مقبول تر  و  موجه تر  هرچه  تا  بدهند  دشنام  خمینی 

مأموران خودش تنها یک مرز سرخ دارد و آن هم مجاهدین هستند. 
لذا با صرف هزینه های بسیار و حل مسائل آنها در خارج کشور، به آنها دست 
باز می دهد که هرچقدر می خواهند به رژیم دشنام بدهند، اما تالش آنها بر 
روی القاء این نکته متمرکز باشد که مجاهدین از این رژیم جنایتکار، بدترند.

پس حفظ این رژیم بهتر از پیشروی مجاهدین است. 

حرف مأموران و مرتبطین به والیت روشن است: 
»هر راهی بروید به جز راه مجاهدین«. 

مأموریت اصلی، سمت دادن افراد به هر سمت و سویی، اال سمت مجاهدین.

نگاهی به برخی از کدهای وزارتی و تکرار آنها توسط نصراللهی
»روزی هم که وارد سازمان مجاهدین شدم راهی و ظرفی برای مبارزه جز سازمان 
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مجاهدین نبود و هیچ تشکیالت منسجمی وجود نداشت که ما در آن حرفمان را بزنیم 
دمکراسی یک  گفتمان سکوالر  نیست.  این جوری  اآلن  ولی  بکنیم  را  مبارزه مان  و 
گفتمان نو و پیشرو و آینده نگر است همان چیزی که بقیه سازمان های ایدئولوژیک 

ندارند.« )بلندگوی وزارت اطالعات تحت عنوان میهن.تی.وی- ۱۲مرداد ۹۸(

طرح اتهامات و القائات مورد نیاز وزارت اطالعات
»به نظر من کنفدراسیون یک تجربه جدی برای اپوزیسیون بود. اتحاد گرگ  و میش 
خواهد  خمینی  اسم  به  جانوری  حتمًا  میش  و  گرگ   نامبارک  پیوند  این  نمی شه. 
داشت. ما در اتحاد، اتحادی که می شنویم باید خیلی هوشیار باشیم. با کسانی که هنوز 
با کسانی که هنوز درگیر  درگیر مسائل ضد امپریالیستی هستند نمی شه اتحاد کرد. 
ابوالفضل و یا حسین هستند  لچک هستند درگیر سینه زنی هستند و درگیر پرچم یا 
نمی شود اتحاد کرد... هیچ کس آمار دقیقی از مردم ایران ندارد که چه می خواهند 
ولی همه میدانیم که یک حکومت جدایی مذهب از سیاست و دولت. چه پادشاهی 
چه جمهوری خواهی. تمام جریانات دمکراسی خواه این را میگویند از رضا پهلوی تا 
جمهوری خواه... جنبش دمکراسی خواهی نباید اجازه چلبی سازی بده نباید بازتولید 

استبداد شود و از چاله به چاه ویل بیفتیم...« )همان منبع- ۶ اسفند ۹۷(

بازنشر یاوه های اطالعات آخوندی در رسانه های خارج کشورِی 
وزارت اطالعات

»در مورد سازمان مجاهدین دو مسئله هست. یکی بحث سازمان مجاهدین است و 
نفراتی که عضو این سازمان شده اند که هدفشان جز عشق به آزادی و وطن نبوده ولی 
خب گرفتار یک ایدئولوژی شده اند آنجا و ما یک روزی به این نتیجه رسیدیم که 
حتی دشمن، آن ایدئولوژی در مقابلش باشد نمی تواند مسئله ای از مردم ایران حل 

کند...« )همان منبع- ۱۲ مرداد ۹۸(



افشای مزدور وزارت اطالعات فرشید نصراللهی

39

و  غارت  و  و جنایت  رژیم جهل  در خدمت  این گونه  که  بی تردید کسانی 
می گیرند  قرار  خامنه ای  اختناق  و  سرکوب  ماشین  خدمت  در  و  چپاول 

هزاربار از پاسداران و بسیجی های رژیم کثیف تر و ضد ایرانی ترند.

در  اطالعات  وزارت  تمرکز  اگرچه  که  است  ضروری  نکته  این  بر  تأکید 
خارج کشور روی مخالفین اصلی رژیم است اما تمامی جامعة ایرانیان را 
دربرمی گیرد. به همین جهت شناسایی و افشای فعالیت های رژیم و مأموران 
و مزدورانش یک ضرورت و یک وظیفة ملی و میهنی برای هر ایرانی است.
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عیسی آزاده یکی از مأموران وزارت بدنام است که بعد از گذراندن آموزش و 
توجیهات توسط وزارت اطالعات در ایران، طبق طرحی مشخص به فرانسه 
اعزام شد. او مأموریت جاسوسی و شیطان سازی از مجاهدین را برعهده دارد.

سوابق و فعالیت ها
وزارت  کنترل  تحت  که  بغداد  مهاجر  هتل  دی۱۳۹۱به  در  آزاده  عیسی 

اطالعات رژیم ایران قرار داشت، رفت. 
نیروی تروریستی قدس، سجاد کیانمهر که  از طریق پاسدار سرتیپ  وی 
مسئولیت هدایت فعالیت های اطالعاتی علیه مجاهدین و ارتباط با خائنین 
و بریده ها در هتل مهاجر بغداد را برعهده داشت، به خدمت وزارت اطالعات 
در  رژیم  سفارت  مأموران  از  دیگر  پاسدار  دو  و  سجاد  نظر  زیر  و  درآمد 
بغداد به نام های موسوی و حسینی، به همکاری تمام عیار با رژیم و وزارت 
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اطالعات پرداخت. وی سپس به ایران برده شد تا تحت آموزش های مشابه 
»مسعود دلیلی«، راهنمای قتل عام۱۰شهریور۹۲ در اشرف قرار گیرد.

پس از وصل عیسی آزاده به سجاد، سایت های زنجیره ای رژیم، ورود این 
خائن به جرگة مأمورین وزارت را تبریک گفتند:

»پیام تبریک علی مرادی، به مناسبت رهایی آقایان کریم قصیم و روحانی- با سالم و 
خوشآمد خدمت شما دوستان سابق و جدیداالحق و سالم و تبریک به آقای اسماعیل 
وفایغمایی و عیسی آزاده و همه آزادههای دیگر که علیه قوانین بردهداری و اسارت 
به  را  اردوی رجوی  از دیگری  و یکی پس  برداشتهاید  به شورش  فرقة رجوی سر 

مقصد دنیای آزاد ترک میکنید« )یکی از سایت های وزارت۲۱ خرداد۹۲(
عیسی آزاده برای خدمت به وزارت اطالعات، بریده ها را با تهدید یا تطمیع 

برای عضوگیری یا تن دادن به مزدوری، تحت فشار می گذاشت.
کنترل  تحت  که  خائنی  افراد  به حضور  وزارتی  سایت های  ایام  همان  در 

وزارت اطالعات قرار گرفته بودند اعتراف کردند: 
»به گزارش انجمن دفاع از قربانیان تروریسم به نقل از سایت سراج ۱۴، بنابر اعالم 
برای  گروه  این  دیگر  فراری   ۱۲ افزود:  شود،  فاش  نامش  نخواست  که  مقام  یک 
دریافت اطالعات از این گروهک... در اختیار نیروهای اطالعاتی و امنیتی قرار دارند. 

)یک سایت وزارتی- اول آذر۹۱(
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در آن زمان مجاهدین مستقر در کمپ لیبرتی و اشرف، در شرایط محاصرة 
همه جانبه از سوی عوامل عراقی رژیم که زیرنظر نیروی تروریستی قدس 

عمل می کردند، قرار داشتند. 
رژیم در یک توطئه گسترده قصد داشت با انتقال مجاهدین از اشرف به 
لیبرتی با افزایش فشار بر آنان، ایستادگی شان را درهم شکسته و آنها را به 
تسلیم بکشاند. مارتین کوبلر هم که در آن ایام نمایندة یونامی در عراق بود، 
خط انحالل تشکیالت مجاهدین را هم سو با رژیم دنبال می کرد. وی که 
توسط رژیم متقاعد شده بود با این انتقال حداقل۱۶۰۰نفر از مجاهدین خود 
را تسلیم خواهند کرد در یک اقدام خیانت بار، دست مزدوران و کارمندان 

یونامی را برای پیشبرد این خط کاماًل بازگذاشت. 
عیسی آزاده با کمک دستیار افغانی مارتین کوبلر  به اسم مسعود دورانی، 
لیبرتی می فرستاد و  از ساکنان  برای برخی  را  پیغام های وزارت اطالعات 
آنها را دعوت به جاسوسی و خیانت و همکاری با رژیم و مزدورانش می کرد.

این اقدامات خائنانه در همان زمان با شدیدترین اعتراضات توسط مجاهدین 
مواجه و علنی شد.

درهمین رابطه، نمایندة ساکنان اشرف در ۲۷ژانویه۲۰۱۳ به یونامی نوشت:
''یک  پیام  و  مراجعه کرده  از ساکنان  یکی  به  افراد کوبلر  از  یکی  دورانی  »مسعود 

مأمور اطالعات مالیان به نام عیسی آزاده'' را به او داده است«. 
نایب رئیس پارلمان اروپا و رئیس کمیتة بین المللی در جستجوی عدالت 
نیز در همان روز در نامه یی به دبیرکل ملل متحد از این که کارمند یونامی 
»پیام یکی از افرادی که قباًل لیبرتی را ترک کرده و هم اکنون در خدمت 
وزارت اطالعات رژیم ایران قرار دارد« را به یکی از ساکنان لیبرتی منتقل 

کرده است، به شدت اعتراض کردند.
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از دیگر اقدامات خائنانه مزدور عیسی آزاده دادن اطالعات مربوط به نقاط 
اصابت موشک به لیبرتی به عوامل رژیم بود تا در حملة بعدی گرای اهداف 
موردنظر را تصحیح کنند. وی اطالعات اماکن مختلف لیبرتی را در اختیار 
دژخیمان قرار داد و در طراحی حمله موشکی بعدی به لیبرتی شرکت کرد. 

توجیهات و آموزش عیسی آزاده در ایران
در اسفند سال۱۳۹۲، کمیسیون امنیت و ضدتروریسم جزئیاتی از به خدمت 
اینکه  از  پس  کرد.  افشا  بار  اولین  برای  را  رژیم  توسط  مزدور  این  گرفتن 
سرسپاری مزدور عیسی آزاده علیه مجاهدین در عراق و هتل مهاجر مورد 
کسب  جهت  را  او  آخوندی  گشتاپوی  گرفت،  قرار  اطالعات  وزارت  قبول 
آمادگی برای مأموریت های بعدی تأیید کرده و یک پاسپورت ایرانی به شماره 

۱۶۳۵۹۰۸۵ با تاریخ ۲۴بهمن۱۳۹۱ برای این مزدور صادر کرد. 
در آبان۱۳۹۲ وزارت اطالعات عیسی آزاده را برای »توجیه و آموزش« دربارة 
مأموریت های جدیدش به ایران برد. اما حضور وی در ایران را به طور کامل 
تا  پنهان کرد  بستگانش  از  بسیاری  از  را  او  و حتی خود  نگه داشت  مخفی 
در صورت لزوم مدعی شود عیسی آزاده به صورت مستقیم از عراق به اروپا 

رفته است. 
الزم به ذکر است که دختر این مزدور به اسم نوشین آزاده، که همسرش 
یک اطالعاتی به نام محسن آستانی است در مأموریت اکیپ های وزارتی در 

آبان۱۳۸۹ در سیرک وزارت در اطراف اشرف شرکت داشت. 
او با حضور در نمایش ها، مصاحبه با مزدوران و مأموران وزارت و فحاشی و 
ایران  به  آزاده  بازگشت عیسی  به مجاهدان اشرفی، خواستار  سنگ پراکنی 

شده بود.
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اعزام به فرانسه توسط وزارت اطالعات
وزارت  توسط  آموزش ها  و  توجیهات  تکمیل  از  پس  آزاده  عیسی  مزدور 
اطالعات در ایران، مخفیانه به فرانسه فرستاده شد تا با کسب پناهندگی 
در این کشور، مأموریت های محوله را در پوش پناهنده بودن، انجام دهد. 

طبق دستورالعمل وزارت اطالعات به او تأکید شده بود تا زمانی که مسئله 
پناهندگی اش حل نشده است، از ارتباط و تماس با سایر مزدوران رژیم در 

خارج از کشور خودداری کند تا مأموریت و ماهیت او برمال نشود.
در فروردین۱۳۹۳، کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت، 
هدف رژیم از اعزام عوامل اطالعات به اروپا برای نفوذ در مخالفان، جمع آوری 

اطالعات و زمینه سازی تروریسم را برمال کرد. در این اطالعیه آمده بود: 
اروپا  به  خود  عوامل  اعزام  به  ایران،  بر  حاکم  دینی  فاشیسم  اطالعات  »وزارت 

تحت عنوان پناهنده برای نفوذ در مخالفان، جمع آوری اطالعات از آنها و زمینه 
سازی برای اقدامات تروریستی ادامه می دهد. یکی از نمونه ها اعزام مزدوری به نام 
»عیسی آزاده« به فرانسه است که جزئیات ارتباطات او با وزارت اطالعات سال گذشته 

در اطالعیة کمیسیون امنیت و ضدتروریسم به تاریخ ۴ اسفند۱۳۹۲ افشا شد«. 
در همین رابطه یکی از هموطنان غیرتمند مستقر در فرانسه، در ۱۹دی۹۳ 

در نامه ای به سایت مجاهد، در مورد این مزدور نوشت: 
»من یک دانشجوی ایرانی و مقیم فرانسه و از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران 
هستم. در مجتمعی که زندگی می کنم با فرد مشکوکی به نام عیسی آزاده آشنا شدم. 
او به تازگی به فرانسه آمده و از دولت فرانسه درخواست پناهندگی کرده و در لیست 
انتظار قرار دارد. او به تازگی به طرفداری از نظام منفور جمهوری اسالمی پرداخته و 
انتقادات توهین آمیز از مجاهدین می کند. او هر شب شراب قرمز فرانسوی می نوشد 
و در حالت مستی به نقدهای توهین آمیز از مجاهدین و شخص برادر رجوی وبالگ 
 می نویسد. به گفتة خودش پس از جداشدن از سازمان به ایران رفته و مدتی در ایران 
بوده و به تازگی به فرانسه آمده و از دولت فرانسه درخواست پناهندگی کرده است...«
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به  فرانسه  در  قانونی اش  حضور  این که  از  پس  آخوندی  گشتاپوی  مأمور 
کمک رژیم حل شد، به یکی از عوامل همیشه درصحنه، علیه مجاهدین و 

مقاومت ایران تبدیل شد. 
وی از هیچ خیانت و رذالتی علیه مجاهدین ابایی نداشته و ندارد.  

ذیاًل به برخی دیگر از اقدامات وی اشاره می شود.

نمایش »منشعبین« با رئیس جمهور سوته دالن
مزدور عیسی آزاده پس از رسیدن به فرانسه، ابتدا تالش کرد تا در چارچوب 
مأموریت محوله، خودش را هم زمان، هم اپوزیسیون رژیم و هم اپوزیسیون 

مجاهدین جابیاندازد. 
در  »انشعاب سازی  تحت عنوان  نمایشی  اطالعات  وزارت  به همین خاطر 
به  باقروند،  داوود  و  حسین نژاد  قربانعلی  آزاده،  عیسی  توسط  مجاهدین« 
راه انداخت. برای اعالم این سناریوی مضحک، این سه مزدور به دیدار بنی صدر، 
کسی که افتخارش این بود که »اصل والیت فقیه در قانون اساسی فاشیسم 
مذهبی« را در مجلس خبرگان آخوندی به رشته تحریر آورده بود، رفتند، تا 

شاید با هم جوش بخورند.
روز سه شنبه ۸اردیبهشت۹۴ برابر با ۲۸آوریل۲۰۱۵ هیأتی از اعضا و مسئولین قدیمی 
داوود  و  حسین نژاد  قربانعلی  آقایان  شامل  ایران  خلق  مجاهدین  سازمان  از  منشعب 
آقای  با  فرماندهان سابق سازمان مجاهدین  و  اعضا  از  آزاده  و عیسی  ارشد  باقروند 
اقامت  محل  در  ایران  مردم  منتخب  جمهور  رئیس  اولین  بنی صدر  ابوالحسن  دکتر 
ایشان در حومة پاریس دیدار کرده و با ایشان درمورد تجارب و مشاهدات خودشان 
طی بیش از سه دهه در داخل تشکیالت این سازمان که دیگر تبدیل به یک فرقه شده 

است گفتگو کردند. )یک سایت وزارتی ۱۲اردیبهشت۹۴( 
هم دیگر  از  خودشان  بالفاصله  نخورده  جوش  به هم  هنوز  مزدوران  این 

انشعاب کردند.
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ارتباط عیسی آزاده با یکی از دژخیمان اطالعات آخوندی
به نام مصطفی رودکی 

فعالیت های  در سال۹۵،  آلبانی  به  عراق  از  تشکیالت مجاهدین  انتقال  با 
اطالعاتی در کشور آلبانی از اهمیت باالیی برای وزارت اطالعات برخوردار 
مهره های  از  یکی  رودکی،  مصطفی  اطالعات  وزارت  علت  همین  به  شد. 
سابقه دار خود را با عنوان پوششی دبیراول در سفارت رژیم در آلبانی منصوب 
کرد. عیسی آزاده ازجمله مزدورانی بود که برای پشتیبانی از فعالیت های 

مصطفی رودکی در ارتباط با وی قرار گرفت. 
رودکی  با پرداخت پول از طریق مزدور عیسی آزاده به بریده مزدوران، آنها 

را برای توطئه های اطالعات و شیطان سازی مجاهدین به کار می گرفت. 

عیسی آزاده- ابوالحسن بنی صدر- داوود باقروند- قربانعلی حسین نژاد
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یکی از مأموریت های وی جاسوسی و کسب اطالعات از مجاهدین اشرف۳ 
از طریق مزدوران ساکن آلبانی، و لجن پراکنی علیه آنها بود.

محمد تورنگ مزدوری است که از آلبانی به زیرعبای مال در ایران بازگشت. 
وی خطاب به عیسی آزاده پیاِم یک پادوی وزارتی به نام رضا اسالمی در 

آلبانی را منتقل کرد و نوشت: 
شماره ات  رساند،  سالم  اسالمی  رضا  قشم  چوک  تورنگم  کجایی  سالم  »عیسی 

میخواست«

پاریس  ویلپنت  در  ایران  مقاومت  سالیانة  گردهمایی  برگزاری  با  هم زمان 
مزدور عیسی آزاده در مصاحبه با کانال حکومتی جام جم رژیم، به رله و 

تکرار اتهامات وزارت اطالعات علیه مقاومت و مجاهدین پرداخت:
بود،  اجباری  به خاطر طالق های  ]مجاهدین[ جدا شدم  از  من  که  علتی  »اصلی ترین 
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جدا کردن کودکان از مادرانشان بود و هم چنین دخالت های بیجا در کشور عراق؛ 
بودم، من خودم شاهد  انتفاضة شعبانیه در عراق  در  من خودم شاهد کشتار شیعیان 
رژیم  جم  جام  )تلویزیون  بودم...«  ]مجاهدین[  توسط  عراق  شمال  در  اکراد  کشتار 

کانال یک۱۰-تیر۱۳۹۷(
متوجه  یک باره  به  ۲۱سال  از  پس  چگونه  نمی دهد  توضیح  وی  هرچند 

کشتار اکراد و دخالت های مجاهدین در کشور عراق شده است!
در روز ۱۵تیر۹۶ یک آخوند خودفروختة لبنانی به نام حسینی )از اعضای 
سابق حزب اهلل( از بیروت به پاریس رفت. هزینة سفر و هتل او در پاریس 
طریق  از  و  فرانسه  در  رژیم  سفارت  اطالعاتی  افسر  ظریف  احمد  توسط 

مزدور قربانعلی حسین نژاد پرداخت شده بود. 
را  لبنانی  آخوندٍ  اطالعات،  عوامل  از  دیگر  یکی  با  حسین نژاد  قربانعلی 
اونور« برده و در  نام »سنت  به  در فرودگاه تحویل گرفته و به یک هتل 
نمایش گذاشتند  به  را  او  نفر  با حضور حدود ده  زیرزمین یک رستوران، 
تا ضمن توبه و ندامت به سبک اعتراف گیری اجباری بازجویان وزارتی، از 
ابراز ندامت کرده و حرف های وزارت  ایران  با مجاهدین و مقاومت  رابطه 

علیه تشکیالت مجاهدین را رله و تکرار کند:
بقیة اسیران تشکیالت این فرقه در آلبانی و  ... وظیفة اول شما تالش برای نجات   «
رسیدگی و کمک به جداشدگان در آنجا می باشد و من نیز از هیچ کمک تبلیغی 
و رساندن صدای شما و آنان به مجامع و مسئوالن بین المللی و منطقه ای به ویژه در 
رابطه با ضرورت ابتدایی ترین حقوق انسانی آنان یعنی ارتباط با دنیای خارج و تماس 
و دیدار با خانواده هایشان، دریغ نمیکنم و این کفارة گناهان همه مان در حمایت از 

فرقه می باشد«. )قربانعلی حسین نژاد ۱۸تیر۹۶(
آخوند  دربارة  وضدتروریسم  امنیت  کمیسیون  اطالعیة  از  بخشی  در 
شد،  منتشر  ۱۸تیر۱۳۹۶  در  که  حسینی  محمدعلی  لبنانی  خودفروختة 

آمده است:
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رژیم  ارکان  که  پاریس  در  ایرانیان  بزرگ  گردهمایی  پی  در  اطالعات  »وزارت 
آخوندی را به لرزه درآورده است، از سر استیصال از ماهیت این آخوندٍ خودفروخته 
پرده برداری کرد و در روز ۱۷تیرماه او را برای لجن پراکنی علیه مقاومت ایران همراه 
قربانعلی حسین نژاد، محمد کرمی، عیسی آزاده، رضا  مانند  پیشانی سیاه  مأموران  با 
مهدی  سبحانی،  محمدحسین  راستگو،  علی اکبر  معینی،  زهرا  باقروند،  داود  جبلی، 
خوشحال و محمد رزاقی )معروف به محمد رذل( در زیرزمین رستورانی وابسته به 
اطالعات آخوندی )با نام تهران( در منطقة ۱۵پاریس مورد مصرف قرار داد. برخی 
افشا شده  این  از  پیش  آنها  یکایک  این مزدوران که مدارک و سوابق مزدوری  از 
است، در کشورهای مختلف پرونده جنایی دارند... آخوند خودفروخته که با مأموران 
وزارت اطالعات و نیروی قدس در بیروت و دوحه و پاریس در ارتباط است، در این 
اثنا بارها به قطر سفر کرده و در جلساتی که توسط سرویس های مربوطه راه اندازی و 
تأمین مالی شده به سخنرانی پرداخته است. وی سال گذشته به مدت دو هفته به همراه 

خانواده اش در یکی از هتل های پاریس میهمان سرویس مربوطه بود.«
مقاومت  ملی  شورای  توسط  ۱۳مرداد۱۳۹۶  در  که  دیگری  اطالعیة  در 
منتشر شد، طرح اطالعات آخوندی برای سفیدسازی محمدعلی حسینی 

آخوندٍ مزدور لبنانی، افشا شد. در این اطالعیه آمده بود: 
»وزارت اطالعات آخوندی، پس از به صحنه آوردن مزدور محمدعلی حسینی در 
یک  به  مزدور  آخوند  شد  باعث  که  پاریس،  در  رژیم  سیاه  پیشانی  مزدوران  کنار 
کارت سوخته تبدیل شود، در صدد برآمد تا وی را سفیدسازی و بازسازی کرده و او 

را در کشورها و محافل عربی نفوذ داده و علیه مقاومت ایران به کاربگیرد. 
ذیال جزئیات بیشتری از طرح های جدید وزارت اطالعات در ارتباط با این 
آخوندٍ مزدور که از داخل کشور دریافت شده است را به اطالع می رساند: 
۱. وزارت اطالعات به آخوند مزدور دستور داده است تا روابط خودش را با دیگر 
او  بیشتر  بی اعتباری  و  رسوایی  باعث  که  دارد  نگه  مخفی  حتی المقدور  مزدوران 
نشود. از این رو عکس و فیلم دیدار۱۷تیر با مزدوران را در پاریس روی حساب های 
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فیس بوک و توییتر خودش نگذاشت. 
در یک  توجیه کند  را  تیرماه گذشته  در  پاریس  به  اینکه سفرش  برای  ۲. آخوند حسینی 
بحث  برای  که  کرد  اعالم  عربی  مطبوعات  از  برخی  با  مصاحبه  در  فریب کارانه  اقدام 
پیرامون“عوامل و ریشه های تروریسم” به دعوت “گروه های فرانسوی و آلمانی“به این سفر 
رفته بود در حالی که این سفر تمامًا توسط وزارت اطالعات سازمان یافته و هزینة آن توسط 

وزارت اطالعات تأمین شده بود و هیچ ربطی به دعاوی مضحک او نداشت. 

اظهارنظر  و  از مصاحبه  امنیتی  بهانة محذورات  به  از سال گذشته  مزدور که  این   .۳
علیه رژیم و حزب اهلل خودداری می کرد، باردیگر در هفته های اخیر به دستور وزارت 
اطالعات برای سفیدسازی خود و نفوذ در کشورها و محافل عربی به صدور بیانیه ها 
و مصاحبه های ضدوالیت فقیه و حزب اهلل مبادرت می کند. این یک تاکتیک شناخته 
شدة وزارت اطالعات است که برای اعتباردادن به مزدوران خود تالش می کند چهرة 

مخالف بارژیم به آنها بدهد. 
با  حسینی  آخوند  ارتباطاتٍ  اخیر  هفته های  در  اطالعات  وزارت  دیگر  سوی  از   .۴
مزدوران و مأموران اطالعات از جمله در پاریس، بروکسل و بیروت را گسترش داده و 
به آخوند لبنانی مأموریت داده است تا به بروکسل رفته تا به کمک چند مهرة اجیرشدة 
جبلی،  صادقی  غالمرضا  نژاد،  حسین  قربانعلی  مانند  مزدوران  از  شماری  و  خارجی 
وپارلمان  اروپا  پارلمان  اعضای  گسترده  مخالفت  با  سلطانی،  بتول  و  باقروند  داوود 

بلژیک با نقض حقوق بشر در ایران و حمایت آنها از مقاومت مقابله کند. 
۵. وزارت اطالعات در صدد راه اندازی یک مرکز در اروپا توسط این آخوندٍ مزدور 
و استخدام چند کارمند در این رابطه است تا تحت پوش ضدتروریستی علیه مجاهدین 

و حامیان آنان به خصوص در میان اعراب فعالیت کند. 
و  مأموران  از  شماری  با  است  قرار  حسینی  آخوند  اطالعات  وزارت  طرح  طبق   .۶
ما  عرب  محروم  هم وطنان  مدافع  دروغ  به  را  خود  که  اطالعات  اهوازی  مزدوران 
جامی زنند، علیه مقاومت ایران فعالیت کند و مجاهدین را ضد مردم اهواز و دارای 

تمایالت شووینیستی قلمداد کنند.
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آخوند لبنانی با مزدوران اطالعات در زیرزمین رستوران تهران در پاریس

محمدحسین سبحانی- عیسی آزاده- رضا صادقی جبلی- علیرضا نصراللهی- 
آخوند لبنانی- امیر موثقی- بتول سلطانی- زهرا معینی- محمدرزاقی- منصور نظری

 غفور فتاحیان- قربانعلی حسین نژاد- علی اکبر راستگو- ادوارد ترمادو

عیسی آزاده- آخوند لبنانی-  قربانعلی حسین نژاد- مهدی خوشحال
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حضور در محافل خارج کشور
عیسی آزاده مانند فرشید نصراللهی از نفرات مرتبط با محافل خارج کشوری 

و آلترناتیو دست ساز رژیم است.

عیسی آزاده و نوری عال
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پس از دستگیری اسداهلل اسدی دیپلمات تروریست رژیم آخوندی در اروپا 
در  ایران  مقاومت  سالیانة  گردهمایی  در  بمب گذاری  برای  تالش  به جرم 
ویلپنت پاریس در سال۹۷، که ضربه ای کاری به طرح های اطالعاتی- امنیتی 
رژیم بود، وزارت اطالعات، هراسان از گسترش این دستگیری به سایر عوامل 
جاسوسی و ترور خود، مأمورانش را به صحنه فرستاد تا این بمب گذاری را 
از اساس منکر شده و آن را »تمامًا ساخته و پرداخته این سازمان برای بزرگ 
و مهم جلوه دادن خود« بنامند و رد خود در این قبیل طرح های تروریستی 

را پاک کنند. مزدور عیسی آزاده هم به تأسی از اربابانش، گفت:
»ادعاهای دیگر از جمله قصد انفجار تجمع ]مجاهدین[ در فرانسه و قصد جاسوسی 
علیه آن در آمریکا تمامًا ساخته و پرداخته این سازمان برای بزرگ و مهم جلوه دادن 
خود است. ما تأکید می کنیم که رژیم ایران هیچ گونه احساس خطری از این سازمان 

ندارد« )سایت های وزارت اطالعات ۱۵مهر۹۷(
آلمان،  در  آخوندی  رژیم  سابق  سفیر  که  است  درحالی  گزافه گویی  این 
برای دستگیری دیپلمات تروریست  بر غیرقابل تردید بودن مدارک جرم 

آخوندها انگشت گذاشته و اذعان کرده بود: 
»اروپایی ها در مورد ادعاهایی که مطرح کرده اند، اسنادی آورده اند که ما نمی توانیم 

آن را به راحتی رد کنیم.« )خبرگزاری ایسنا ۳بهمن۹۷(
در ۱۲بهمن۹۸، زمانی که فیس بوک با حذف عکس خامنه ای و سلیمانی، 
از اکانت یک مأمور وزارت اطالعات آخوندها در خارج کشور به نام مسعود 

خدابنده نوشته بود: 
»این پست خارج از استانداردهای ما دربارة افراد و سازمان های خطرناک است. دیگر 

کسی نمی تواند این پست را ببیند«.

ضربة  سلیمانی  قاسم  مرگ  با  که  مزدوران  به سایر  خطاب  مربوطه  مأمور 



افشای مزدور وزارت اطالعات عیسی آزاده

59

سنگینی  را متحمل شده بودند، نوشت: 
» فیس بوک بیش از اندازه به من توهین کرده است به شما چطور«؟ 

دراین میان مزدور عیسی آزاده با همان »فرهنگ پاسداران خامنه ای«، به  
او دلداری داد که: 

»رسانه ای که دم ترامپه بیش اعتبار و ارزشش را از دست داده. در حال حاضر آنقدر 
فضای مجازی گسترده است که فیس بوک دارد به حاشیه می رود«!

پس از هالکت سردژخیم قاسم سلیمانی که موجی از شادی در میان مردم 
صرف  با  کرد  تالش  ارتجاع  خلیفة  برانگیخت،  منطقه  مردم  تمام  و  ایران 
ایران و توزیع ده هاهزار غذای گرم  از بودجة مردم محروم  میلیاردها تومان 
مجانی، جمعیتی را گردآورد تا با جنازه گردانی سردژخیم به فنارفته، روحیة 
البته کشته شدن حدود ۸۰نفر در این مراسم،  مزدورانش را بازسازی کند. 

بی کفایتی بیش ازپیش رژیم و اعوان و انصارش را به نمایش گذاشت. 
در این میان مزدور عیسی آزاده،  رودرروی جوانانی که در آبان۹۸ با پاکبازی 
تمام فریاد آزادی میهن از چنگال خامنه ای را فریاد زده بودند، به میدان آمد 

تا از راه دور با خلیفة خون آشام تجدید بیعتی کند: 
»در شهری که ۸۰۰هزار نفر جمعیت دارد در زادگاه ژنرال سلیمانی، دو میلیون و۵۰۰هزار 
نفر حضور داشتند چون من خودم آنجایی هستم می دانم آن موقعیتی که آنجا هست 
بهش می گویند منطقه صاحب الزمان یک کوهی هست بنام صاحب الزمان. وقتی که 
شما تصویر را می بینید دیگر روی زمین جایی نیست همه آدمها رفتند روی ارتفاعات 

من دیگر آنجا خودم بزرگ شدم...بابا دنیای مادی حساب و کتاب دارد«. 

در چند نمونة زیر، »دنیای مادِی« مورد نظر این مزدور کاماًل هویدا است.
دانشگاه صنایع رژیم برای گردآوری سیاهی لشگر از دانشجویان مؤمن به 
والیت فقیه خواست که در این خیمه شب بازی شرکت کنند و آنها اسامی 
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خود را در لیست مربوطه ثبت نموده و به کارفرمای این نمایش ارائه نمایند 
تا اجرشان ضایع نشده و در»نمرة دروس ورزش و کاربینی آنها مورد توجه 

قرار گیرد«. 
روز دوشنبه ۱۶دی۹۸ رژیم آخوندی برای بردن جمعیت بیشتر به مراسم 
روی  را  زیر  پیام  کرمان،  به  شیراز  از  سلیمانی  قاسم  جنازة  گورسپاری 

موبایل های مردم شیراز فرستاد:
»... جهت شرکت در مراسم تشییع... در گلزار شهدای کرمان زادگاه ایشان به ادامه 

پیام توجه فرمایید. 
حرکت دوشنبه ۱۶ دی ماه ساعت ۲۰:۳۰

از ترمینال کاراندیش شیراز )مسافرین بین راهی با هماهنگی در مسیر می توانند سوار 
شوند(

بازگشت عصر سه شنبه
هزینه سفر رایگان هست با )صبحانه، ناهار و شام(

شماره تماس ۰۹۱۷۸۴۶۸۶۰۷ 
انشاءاهلل که به بهترین نحو در این مراسم شرکت کنیم.

از اینکه پیام را نشر میدهید سپاسگذاریم«.

گردآوری  مراکز  از  یکی  تنها  حکومتی،  خبرگزاری  گزارش  براساس 
سیاهی لشگر برای این نمایش از استان مرکزی تحت عنوان رئیس ستاد 

بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی می گوید: 
»۴۰هزار پرس غذای گرم روز دوشنبه از سوی موکب های این استان در آیین تشییع... 
سلیمانی در تهران توزیع شد. عالوه بر توزیع غذای گرم در وعده ناهار، ]ایستگاه های 
صلواتی که در مسیر مستقر[ شده اند از صبح امروز با توزیع صبحانه و میان وعده از 

مردم پذیرایی کردند.« )خبرگزاری ایرنا رژیم ۹۸.۱۰.۱۶(
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مارک پوسیده تروریست
مزدور عیسی آزاده در مجیزگویی از رژیم، الطائالتی که اربابانش در وزارت 
اطالعات نمی توانند از زبان خود بگویند را به مجاهدین منتسب می کند. 
وی در مورد قتل محسن فخری زاده معاون وزارت دفاع و کارگردان اصلی 

دستگاه بمب سازی رژیم در تهران گفته است:
نتانیاهو در آلبانی...  »بر اساس اطالعات بدست آمده طراحی این عملیات با دستور 
انجام شده است. افراد با پاس اسرائیلی از آلبانی به آذربایجان منتقل شده و در آنجا 
و  اطالعات و جزییات  را می بینند...  پایگاه سری موساد آموزش های الزم  در یک 
شناسایی سوژه توسط یک تیم غیرمسلح از مجاهدین در تهران صورت گرفته است 
بعد تکمیل شناسایی ها سه تیم شامل یک تیم عمل کننده یک تیم ضربت و یک تیم 

پشتیبانی به تهران اعزام و در منطقة دماوند مستقر می شوند.
ارتباط این افراد تمام کد شده و با استفاده از جدیدترین دستگاه های ارتباطی موساد 
انجام می شده است که سیستم اطالعاتی رژیم ایران توانایی کشف آن را نداشته است.

بر اساس صحنه همان چیزهایی است که در اخبار منتشر شده و در  جزییات حمله 
درگیری محافط دوم دکتر فخری زاده با تروریست دو تروریست هم کشته شده اند 
که مشخصًا از طریق اجساد و اسناد و مدارک احتمالی که ممکن همراه داشته باشند 
مجاهدین خلق  بجز  هیچ گروهی  بدون شک  اما  بدست خواهد  تری  سرنخ جدی 
توانایی چنین عملیاتی را ندارد... دولت البانی در جریان جزییات امر نیست اما اگر 
هم بداند توسط اسرائیل و سفیر امریکا وادار به سکوت میشود. نکته مهم در رابطه با 
دولت جمهوری اذربایجان است که به چه قیمتی این ریسک را قبول کرده است؟« 

)یکی از سایت های وزارتی- ۱۳آبان ۱۳۹۹(
عیسی آزاده یکی از مأموران ثابت شیطان سازی مجاهدین در کانال وزارت 

اطالعات موسوم به مردم.تی. وی با صحنه گردانی »پارسا سربی« است. 
پارسا سربی توسط مأمور دیگر وزارت بدنام اطالعات به نام علی اکبر راستگو 
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برای لجن پراکنی علیه مجاهدین استخدام شده است. 
مزدور عیسی آزاده در یکی از نوبت های حضورش در شوی هفتگی وزارتی 
مجاهدین  تشکیالت  از  اربابانش  و  خود  سوزش  ۱۴فروردین۱۴۰۰  در 

اشرف۳ و کانون های شورشی را با غیظ و کین بیان کرد. 
او با تکرار اتهامات وزارتی علیه مجاهدین، قرارگاه اشرف۳ را بدتر از زندان 

گوآنتاناما نامید و مدعی شد: 
»مجاهدین در داخل دره های آلبانی و زیرزمین های خانه ها در اروپا عکس و فیلم تهیه 
کرده و به اسم کانون شورشی قالب می کنند« )کانال وزارتی موسوم به مردم تی.وی- 

۱۴فروردین ۱۴۰۰(
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ترس و وحشت مزدور عیسی آزاده از افشای حقایق
به استخدام  آزاده  ازجمله کسانی است که مانند عیسی  ثانی خانی  هادی 
وزارت اطالعات درآمده بود. او به مدت ۴سال با شبکة وزارت اطالعات و در 

ارتباط با سفارت خانه و النة جاسوسی رژیم در آلبانی همکاری داشت. 
گوترز  آنتونیو  آقای  به  نامه ای  طی  در۱۴فوریه۲۰۲۱  ثانی خانی  هادی 
دبیرکل سازمان ملل، پرده از حقایق بسیاری در مورد اقدامات رژیم علیه 
مقاومت و مجاهدین خلق مستقر در آلبانی، برداشت. )اطالعیه کمیسیون 

امنیت و ضدتروریسم۲۹بهمن۱۳۹۹(
افشای حقایق باعث وحشت بسیاری از مزدوران ازجمله عیسی آزاده گشت. 
به صحنه  افشاگری  این  مأموریت تخطئه  با  اطالعات  وزارت  از جانب  وی 

فرستاده شد. 
دون پایه  مزدوران  از  دیگر  دوتن  با  همراه  ۳اسفند۱۳۹۹  در  آزاده  عیسی 
اطالعاتی یعنی غفور فتاحیان و علیرضا نصراللهی، در یک تجمع سه نفره 
گفتند مأموریت آنها »نجات هادی ثانی خانی« از »دست مجاهدین« است که 

»در خانه های امن مجاهدین در آلبانی« در بازداشت به سر می برد. 
»افشای پروژة سرکوب جداشدگان فرقه رجوی در آلبانی)پسرک بینوا وفرقه فریبکار(

فرقه با سواستفاده رذیالنه از پسرکی بینوا دست به حماقتی زده است که باعث درهم 
ریختگی شدید اذهان اسیران قلعه اشرف در آلبانی شده است. 

در این رابطه دوستان با انبوهی خطر و به دور از چشم جاسوسان سایبری فرقه پیرامون 
این پروژه؛ پشت پرده این داستان را در اختیار اینجانب قرار داده اند...« 

)مزدور عیسی آزاده- ۳اسفند۱۳۹۹( 
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پاسخ هادی ثانی خانی به ادعاهای مزدوران
هادی ثانی خانی در ۲۷فروردین۱۴۰۰)۱۴آوریل۲۰۲۱( در نامه به سایت 
ایران افشاگر، علت »عکس العمل های ابلهانه و بی دنده و ترمز« مزدوران را 

این چنین توضیح داد: 
گوشه هایی  سازمان ملل  دبیرکل  گوترز  آقای  به  خطاب  نامه ای  در  من  قبل  »مدتی 
از توطئه های سفارت آخوندها و مأموران و مزدوران وزارت اطالعات در آلبانی و 
کشورهای اروپایی علیه پناهندگان ایرانی را به اطالع ایشان رساندم که به نظر می رسد 
این کار برای وزارت اطالعات رژیم و مأموران و مزدوران و جیره خواران آن خیلی 
و  نداشتند، چرا که حسابی گیج شده  انتظار آن را  اصاًل  بود و  ناگهانی  و  غیرمترقبه 
کنترل خودشان را از دست داده اند و این در عکس العمل های ابلهانه و بی دنده و ترمز 

آن ها بوضوح عیان است.
البته من با همه این قبیل واکنش ها آشنا بوده و هستم و انتظار آن را هم داشتم ولی نه 
اینقدر!! که وزارت مجبور شود با همه پادوها و مزدوران ایرانی و خارجی خود مثل 

جرجی تاناسی و... به میدان بیاید. 
و  زده  هرکاری  به  دست  آلبانی  در  ساکن  مزدوران  به ویژه  آن  مزدوران  و  وزارت 
زنجیره یی  سایت های  در  خوردند.  چگونه  و  کجا  از  را  ضربه  بفهمند  که  می زنند 
وزارت از قبیل انجمن نجاست، فراق و یاران ایران و... داستان هایی که ساخته و منتشر 

کرده اند را خواندم و البته به بالهت مزدوران بسیار خندیدم.
ازجمله دیدم که نوشته اند من را قاچاقی به فرانسه برده و در خانه ای محبوس کرده اند 
یا اینکه چندتن از مزدوران به سفارت آلبانی در فرانسه مراجعه کرده و ادعا کرده اند 
که من ربوده شده ام و مقامات آلبانی مسئول حفظ جان من است و خانواده ام بشدت 

نگران شده اند و...  بی اختیار به یاد شعر عبید زاکانی افتادم که 
»مژدگانی که گربه عابد شد- عابد و زاهد و مسلمانا«

باز  با دست  ایران آخوندها است که وزارت اطالعات  که گوئی اروپا هم تهران و 
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خانة امن و شکنجه گاه و... برای انجام هر جنایتی دارد. از قدیم گفته اند کافر همه را 
به کیش خود پندارد.

البته مطالب منتشرشده به ویژه مطالبی که مزدوران بدنامی مانند حسن حیرانی گفته اند 
را قابل پاسخگویی نمی دانم، چون هم کاماًل با این روش ها آشنا هستم و هم برایم 

واضح است که هدفشان از این خزعبالت و به اصطالح مانورها چیست.
وزارت  کار  شیوه های  و  روش ها  با  آشنایی  علی رغم  که  است  این  مهم  نکته 
از این مزدوران داشتم،  با خیلی  اطالعات و مزدوران و به ویژه آشنایی نزدیکی که 
چنین  که  باشد  این قدر خراب  مزدوران شان  و  آخوندها  نمی کردم وضع  فکر  اصاًل 
با  که  چهارسالی  از  مختصری  فقط  که  من  چون   دهند.  نشان  عکس العمل هایی 
البته در زمان  وزارت اطالعات و مزدوران بودم را گفته ام و گفته ها بسیار دارم که 
مناسب به همة آنها خواهم پرداخت. اگر این مختصر مطالب منتشر شده، مزدوران 
را این قدر سوزانده که جلز و ولزشان همه سایت های وزارت را پرکرده است، کاماًل 
قابل پیش بینی است که وقتی همة آن چیزهایی را که در رابطه با مافیای مزدوران و 
جنایتکاران وابسته به رژیم درآلبانی و اروپا را که می دانم، منتشر کنم، بوی سوختگی 
چه میزان خواهد بود. شخصًا فکر میکنم مزدوران آخوندها در اروپا پس از دادگاه 
انجام جنایت در  برای  افرادی که  و  اسدی(  اسداهلل  تروریست رژیم)یعنی  دیپلمات 
بدجوری  است(،  سعدونی  و  نعامی  و  عارفانی  مزدوران  بودند)منظورم  او  استخدام 

ترس ورشان داشته است. 
البته این مورد را به آنها حق می دهم که نگران باشند به ویژه این که دادگاه تابعیت 
امری که  است.  باطل کرده  نیز  را  پاسپورت آن ها  و  لغو کرده  را  مزدوران  بلژیکی 
به  هست  انتظارشان  در  که  فالکت باری  و  وتار  تیره  آینده  از  را  مزدوران  از  خیلی 
وحشت انداخته است. با یاد آوری خبرهای مربوط به لیست گذاری جنایت کاران و 
مزدوران رژیم از طرف اتحادیةاروپا به مزدوران و قلم به مزدهای وزارتی و سایت های 
معلوم الحال توصیه می کنم به جای اشک تمساح ریختن برای من و اجرای شوهای 
اسب  بچسبند  را  زین  قاچ  نقدًا  غاز  ادعاهای صدمن یک  و  ساخته  وزارت  مسخره 
سواری پیشکش. در پایان به تمامی عمله والیت و مزدوران وزارت به ویژه مزدوران 
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حقیر پنهان و آشکار و ریز و درشت در آلبانی تأکید و تصریح می کنم که کاماًل حق 
دارید که نگران آینده خود باشید بی خود تالش نکنید صورت خودتان را با سیلی 

سرخ کنید. بزودی مطالب بیشتری خواهید شنید.
هادی ثانی خانی 

تاریخ آوریل۲۰۲۱
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اطالعات  وزارت  کشوری  خارج  شبکة  مزدوران  از  یکی  ارشد  باقروند  داوود 
و  توجیهات  از  پس  و  کشور  داخل  در  مزدوری  دهه  یک  از  بعد  که  است  
آموزش های الزم، با یک سناریوی ساخته و پرداخته شده توسط وزارت بدنام 
اطالعات به اروپا فرستاده شد. مأموریت وی جاسوسی و شیطان سازی علیه 

مجاهدین است که زمینه ساز اقدامات تروریستی می باشد.

پروسه و فعالیت ها
داوود باقروند در خرداد۱۳۸۳ و در دوران پایداری و ایستادگی مجاهدین 
سرفراز اشرفی، در مقابل جنایتکاران حاکم بر میهن تسلیم شده و به تیف 
)خروجی تحت کنترل نیروهای آمریکایی در شمال اشرف( رفت. باقروند در 
اسفند۱۳۸۳ به استخدام وزارت اطالعات درآمد و برای کسب آموزش های 
آخوندها  حاکمیت  تحت  ایران  به  مستقیمًا  تیف  از  وزارت  توسط  الزم، 

فراخوانده شد.
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وی پس از ۹سال اثبات اعتقاد قلبی و التزام عملی به والیت فقیه و وزارت 
اطالعات در داخل کشور، برای وصل به شبکةخارج کشوری وزارت به اروپا 
اعزام شده و در سال۹۲ در مأموریت های مشترک با دو مأمور دیگر وزارت، 

عیسی آزاده و قربانعلی حسین نژاد به صحنه فرستاده شد.

اما  داشت  در سفیدسازی خود  فعالیت هایش سعی  کردن  مینیمیزه  با  او 
عماًل در اعترافش به گوشه ای از اقدامات خیانت بارش در همکاری با وزارت 

اطالعات، این گونه گفت:
»ما را مستقیم بردند به تهران در خارج از کرج در یک محل مربوط به پیشاهنگ ها 
]بخوانید قرنطینه امنیتی وزارت اطالعات[ مستقر نمودند... از همه ما خواستند ضمن 
نوشتن این که ما چه کسی هستیم و خودمان را معرفی کنیم، آن چه در مورد سازمان در 

داوود باقروند؛ در دوران آموزش های اطالعاتی امنیتی- ورودی ابن بابویه شهر ری
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دو سال گذشته می دانیم بنویسیم. اطالعات بسیار کاملی از سازمان داشتند. محورهای 
بازجویی را می دادند که باید می نوشتیم. تهدید کردند که ما اطالعات زیادی داریم 
اگر دروغ بنویسید برایتان عواقب خواهد داشت من نیز همه اطالعات عمومی را که 
ضمنًا  بود  مطرح  عمومی  جلسات  همه  در  که  اطالعاتی  دادم  و  نوشته  داشتند  همه 
نیز بودند و نمی شد چیز دیگری نوشت یا کم نوشت... چندروز از  تحت مسئولینم 
اسفندسال۱۳۸۳ در محل  تا شب می نوشتیم و درنهایت در آخرین چهارشنبه  صبح 
باشگاه معلمان پائین تر از صداو سیما... تحویل خانواده ها شدیم. هر دوهفته باید خود 
اینترلینک-  را معرفی می کردیم. بعد شد هرماه و بعد هر دوماه...«. )سایت وزارتی 

۲۳شهریور۹۴(
مزدور باقروند در ادامة سناریو و علت فرستادنش از ایران به خارج توسط 

وزارت اطالعات گفت: 
»درست هم زمان با خارج شدن ]مجاهدین[ از لیست تروریستی در اواخر سال۱۳۹۱ 
هنگام بازگشت از یک مسافرت تجاری ضمن دستگیری مجدد، پاسپورت مرا ضبط 
کردند و برای پس دادن آن مرا از این اداره به آن اداره می کشاندند و اعالم کردند 
که ممنوع الخروج شده ای که درنهایت در مراجعه به دفتر ریاست جمهوری طی یک 
بازجویی مفصل و نوشتن اینکه کجا بوده ام این بار خواستند که تمامی مسافرت هایی 
که طی حضورم در ایران کرده ام را با ذکر علت بنویسم که من نیز همین کار را کردم. 

بازجو تک تک سؤاالت را در برگه بازجویی می نوشت و من باید جواب می دادم. 
بازجویی در دفتر ریاست جمهوری در اداره مرکزی گذرنامه صورت می گرفت. 

بازجو گفت نظرت در مورد خروج منافقین از لیست تروریستی چیست؟ 
گفتم قباًل یک طور مورد سوءاستفاده قرار می گرفتند از این به بعد یک طور دیگر...« 

)همان منبع(
باالخره با کمک بازجویان وزارتی سناریوی باقروند تکمیل شد: 

»]از طرف دفتر ریاست جمهوری رژیم[ ابالغ شد چندماه فرصت داری که کشور را ترک 
کنی؛ که مجبور شدم در خرداد ۱۳۹۲ ایران را ترک کنم...« )همان منبع(



افشای ۳مزدور وزارت اطالعات

74

پوشاندن  و  سفیدسازی  به  کمکی  وزارت ساخته،  سناریوهای  این  البته 
نقش و مأموریتش نکرد. زیرا بالفاصله پس از رسیدنش به اروپا، مقاومت 
ایران با اطالعات دقیق و جزئی، او را افشا نمود و عموم هموطنان را در 
این ترتیب علت خروج  به  این مأمور اطالعات قرارداد.  جریان وضعیت 

“معجزه آسای”! او در راستای مأموریت علیه مجاهدین برمال گردید.
از سایت های خارج کشوری  را در یکی  اروپا  به  اعزامش  از  باقروند هدف 

وزارت اطالعات به نام اینترلینک به این ترتیب اعالم کرد:
حکومت  به  رجوی  فرقة  مانند  تشکل هایی  اینکه  از  بگویم  می توانم  به جرئت  »بنده 
نرسیدند یکی از شانس های بزرگ مردم ایران بوده است... مردم ما هنوز درگیر خرافه 
و باورهایی است که بشدت قابل سوءاستفاده هستند این حتی در قشر تحصیل کرده نیز 
وجود دارد. ازیک طرف جوانانی که به هیچ چیز اعتقادی ندارد و عده ای نیز به همان 
افکار عقب افتاده پناه برده اند... ]سازمان[ بسیاری هم که منتقد جدی بودند و موقعیت 
تشکیالتی و سیاسی آن ها اجازه نابود کردنشان از طریق دیگر را نمی داد و یا توان مقابله 
با منطق قوی آن ها که همان منطق علی زرکش ها و مهدی افتخاری ها بود را نداشت 
البته فیزیکی به صورت پوشالی و مأموریت  با نیرنگ مافیایی جهت نابودی سیاسی و 
دروغین تحت نام عنصر درونی به داخل ایران اعزام می کرد و قطع ارتباط می نمود تا 
بدین گونه از شر آن ها خالص شود... باالترین هنر ما این است که با در اختیار قرار 
فرقه ای کاری کنیم که  و  مافیایی  بعد  و  ابتدا سیاسی  تجاربمان در یک تشکل  دادن 

رجوی های دیگری در ایران مبارزات مردم ایران را به نابودی نکشانند«. )۳۰آذر۹۵(

خدمات رسانی به وزارت اطالعات آخوندی پس از اخراج ۲دیپلمات 
  تروریست از کشور آلبانی

دو  حسینی الست،  احمد  و  ارض پیما  محمدعلی  آلبانی  دولت  این که  »بعداز 
سفارت  تحرکات  و  کرد  اخراج  دی ماه۹۸  در  را  رژیم آخوندی  دیپلمات تروریست 
نیروی تروریستی قدس،  و  وزارت اطالعات  گرفت،  قرار  بیشتری  کنترل  تحت  رژیم 
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کارها و ارتباطاتشان با مزدوران را به شیوة غیرمستقیم از تهران، کشورهای بالکان و 
کشورهای اروپای غربی اداره می کنند.

مزدوران مستقر در آلبانی هم زمان در ارتباط با مأموران مقیم سایر کشورهای اروپایی 
قرارگرفتند تا به موازات آنها به لجن پراکنی، شیطان سازی و توجیه تروریسم بپردازند. 
قربانعلی  سبحانی،  محمدحسین  کرمی،  محمد  آن سینگلتون،  خدابنده،  مسعود 

حسین نژاد، علی اکبر راستگو، رضا جبلی و داوود باقروند در این شمارند«. 
)اطالعیه کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت۲۰مرداد۱۳۹۹(

انتشار مطالب وزارت اطالعات به زبان انگلیسی
یکی دیگر از مأموریت های محوله به این مزدور، انتشار متون وزارتی به زبان 
انگلیسی است. همچنین مطالب منتشره توسط شبکه های خارج کشوری 
رژیم را بازنشر کرده یا برطبق دستورات صادره از طرف وزارت اطالعات به 

تولید الطائالت علیه مجاهدین می پردازد.
دروغ های  مختلف،  مقامات کشورهای  و  به شخصیت ها  نامه نگاری  با  وی 

موردنظر رژیم علیه مجاهدین را در پوش»عضو سابق« تکرار می کند. 
نکبت بار  »تولد  را  فرانسه،۳۰خرداد  وزیرخارجه  به  خطاب  نامه ای  در  باقروند 
البالی  در  تا  کرد  عنوان  خاورمیانه«  منطقة  و  ایران  در  داعشی  تروریسم 
خزعبالت تولید شده، حرف و خواسته اصلی رژیم علیه مجاهدین را بیان کند: 
»عالیجناب! مایلم تأکید کنم که فرانسه یکی از خطرناک ترین تهدیدات از نوع القاعده و 
داعش را با قبول حضور موقت آن ها حتی با ویزا، بطور خاص رهبران آن هم چون مریم 
با بسیاری از  رجوی در اورسور واز در شمال پاریس در آسیتن می پرورد... شما می توانید 
سیاست های رژیم حاکم برایران هم چون بسیاری از ایرانیان مخالف باشید ولی این نباید 
دلیلی گردد که به تروریسم داعشی نوع ایرانی در کشورتان بیش از این اجازه تحرک و 

فعالیت دهید.« )باقروند۲۹خرداد۱۴۰۰ (
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دفاع از مزدور نفوذی ایرج مصداقی
داوود باقروند در دفاع از مزدور نفوذی ایرج مصداقی، هم سو با همپالکی 

دیگرش به نام حنیف حیدرنژاد، نوشته است: 
»اگر مصداقی ها قتل نکرده باشند حق انسانی دارند از رجوی ببرند به رژیم بپیوندند... 
اتهاماتی  در  رجوی  ایدئولژیک  استبدادی-  دستگاه  به  می کردید  شدید  حمله  باید 
که به مصداقی وارد می کند. حتی رفته در زندان سناریو می نوشته؟ جرمش چیست؟ 
عملکرد  قانون  کتاب  و  قانون  کدام  طبق  کرده؟  شکنجه  را  کسی  کشته،  را  کسی 

مصداقی قضاوت شده است و میشود؟«

حضور در محافل خارج کشور

به  اطالعات است که  وزارت  اقدامات  از  آلترناتیوسازی یکی دیگر  صنعت 
برپا شده است. حضور  منظور مخدوش کردن مرزهای مقاومت و خیانت 
مزدور داوود باقروند و دیگر مزدوران شناخته شدة وزارتی از جمله فرشید 
تحت عنوان  آزاده  عیسی  کرمی،  محمد  حسین نژاد،  قربانعلی  نصراللهی، 
»منتقد« و »اعضای سابق« خود گویای ماهیت آن است. این جمع بعدًا با 

حضور مزدور نفوذی ایرج مصداقی در یکی از این محافل، تکمیل شد.

احمد وحدانی- قربانعلی حسین نژاد- داوود باقروند- اسماعیل نوری عال
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ایرج مصداقی- قربانعلی حسین نژاد

باقروند و سعید بهبهانی
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سوابق داوود باقروند به روایت اسناد
مزدور داوود باقروند برای باالبردن نرخ خود نزد رژیم و وزارت اطالعات، 
همواره خود را یکی از فرماندهان! و مسئولین! مجاهدین جامی زند، انگار 
از همة موضوعات مجاهدین مطلع بوده است. این در حالی است که طی 
سالیان حضورش در مجاهدین به دلیل ضعف مبارزاتی و.... بارها اخراج شده 
با اصرار، خواهان فرصت مجدد برای ماندن نزد مجاهدین  بار  اما هر  بود 

شده بود. 
اسناد ضمیمه بیانگر وضعیت وی می باشد.

 

اذعان به عبورخود از مرز خیانت و التماس برای کمک به بازگشت 
به مناسبات مجاهدین...  »سازمان در این مدت مرا کشیده و آورده است اگر 

به خودم بود...«

به دلیل  درست  این  و  دروغ  مگر  بزنند  ندارند  حرفی  هیچ  بریده ها  چون 
حقانیت و پاک مطهر بودن آن است)سازمان است(. 

بنابراین باید به یک واقعیت دیگر هم شهادت دهم آن اینست که سازمان 
در طی اینمدت مرا کشیده و آورده و اگر به خود من بود حتمًا صدبار بدتر 
از مزدور جالدانی مانند شاهسوندی می شدم )دلیل حقانیت انقالب مریم 

هم همین جاست(
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اذعان به بریدگی در سال ۱۳۷۵

مبارزه مسئله من نیست و بریده ام. عدم صداقت های گذشته ام از دروغ های 
می کنم  مطرح  آمده ام  تازه  و  بودم  کرده  تمام  من  گفته ام...  که  نجومی 
سازمان به من اعتماد ندارد. این حرف هم حرف اضداد است. حرف رژیم 
اعتماد کنند.  باید  بریده مزدوران. معلوم نیست چکار کرده ام که  و  است 
دروغ نگفته ام در سازمان که صدبار دروغ و کلک زده ام به سازمان. از مبارزه 

نبریده بودم که بریده هستم.
طی سه سال بعد از انقالب. از ضعف های فردی و اخالقی که داشته ام در آن 
سال ها که چون نوشته ام دیگر نمی نویسم. واقعیت این است که من مطلق 

بریده هستم
تیز هم مشکل من انتخاب بین مبارزه و زندگی. یعنی مانده بودم که بروم 

زندگی کنم یا مبارزه.
)۱۹۹۶/۸/۹( ۱۹مرداد۷۵
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توصیف زندگی کنار مجاهدین، با بیان خودش

بنابراین برای نجات از زندگی زالووار و برای اینکه حیات مبارزاتی پیدا کنم 
و ارزش های مجاهدی در من زنده شود تقاضا می کنم که مرا به عنوان عضو 

سازمان مجاهدین خلق ایران بپذیرید.
داود باقروند ارشد )جالل(
۱۵اکتبر۱۹۹۶ )۲۴مهر۱۳۷۵(
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اذعان به کشتن حیات مبارزاتی به دست خود

حقیقت  در  و  نبوده ام  سازمان  برای  ساده ای  هوادار  یک  درنهایت  من   ...
»عضو« به معنی اخص سازمانی نبوده ام. تأکید دارم این را بیان کنم که 
چه خودم و چه سازمان به ضعف هایم اشراف داشته ایم و به همین دلیل 
رهنمودهای خاص و مشخص و عملی برای رفع این ضعف ها به من داده 
شده است. ولی من هیچ کدام را بکار نگرفته ام و حتی به دروغ هم این طور 
وانمود کرده ام که همه رهنمودها را بکار می بسته ام. به همین دلیل در 
تمام سال های گذشته در سازمان زندگی کرده ام و نه مبارزه. بگذریم که به 
همین دلیل بسیار بسیار خرابکاری های ایدئولوژیک و تشکیالتی داشته ام 
که ناشی از همان عنصر الپوشانی محتوایم بوده است. در نتیجه این اعمال 
ننگین خودم، حیات مبارزاتی ام را از دست داده ام و درواقع در خودم این 
عنصر را کشته ام و تبدیل شده م به یک زالو که از خون سازمان و رهبری 

ارتزاغ)ارتزاق( می کرده ام...
)۱۵/اکتبر/۱۹۹۶( ۲۴مهر۷۵



افشای ۳مزدور وزارت اطالعات

82

 

حکم اخراج داوود باقروند قبل از سقوط دولت سابق عراق

حکم اخراج
سازمان  از  آقا  بیوک  فرزند  ارشد  باقروند  داوود  اخراج  حکم  بدین وسیله 
ابالغ  مرزی  منطقه  شرایط  تحمل  عدم  دلیل  به  ایران  خلق  مجاهدین 

می گردد.
معاون تشکیالت  
۸۱/۸/۱۳

قبول دارم و تأیید می کنم
داود باقروند ارشد

۸۱/۸/۱۳
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پرسنلی ارتش آزادیبخش
محترمأ این جانب داود باقروند ارشد فرزند بیوک آقا متولد ۱۳۳۵ شماره 
شناسنامه ۳۴۴۶ که توانایی ادامه مبارزه را در شرایط سخت مرزی ندارم، 
برای زندگی عادی متقاضی انتقال به خروجی و بازگشت قانونی به داخل 

ایران می باشم.
اتباع  اقامت  اداره  با  را  این جانب  قانونی  بازگشت  درخواست  خواهشمندم 

خارجی در عراق درمیان بگذارید.
داود باقروند ارشد
۸۱/۸/۱۳

تقاضای کتبی برای بازگشت به زیرحاکمیت آخوندها
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درخواست نجات دادنش از خیانت و جلوگیری از این سرنوشت

درخواست دارم که برای نجات من از این خیانت و جلوگیری از این سرنوشت 
با پس گرفتن درخواستم برای خروج را بپذیرید... و در صورتی که خدائی 

نکرده به هر دلیل پایم لغزید جای من در داخل ایران است و بس.

داود باقروند ارشد   
۸۱/۸/۱۳
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وضعیتش را پاسدارگونه توصیف کرد

 که درواقع این وضعیت سفلگی و خیانت پاسدارگونه و مناسبات ضدمجاهدی 
را حول خودم تنیده بودم که در یک کالم همان طعمه بالفعل و نه حتی 
بالقوه بودم و بس که از صد پاسدار و نفوذی هم بدتر عمل می کردم و ... 
این تازه زمانی بود که من در درون مناسبات پاک مجاهدین بودم وای به 
روزی که پای من به بیرون کشیده می شد که صدبار بدتر از دژخیمان 
می شدم... بنابراین از همه مجاهدین در قرارگاهم و به طور خاص از رهبری 

پاک مجاهدین طلب عفو و بخشش می کنم
)۸۱/۹/۹(
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شورای ملی مقاومت

دربارة افشای ۳مزدور وزارت اطالعات





89

هتل مهاجر در بغداد پایگاه وزارت اطالعات و
نیروی تروریستی قدس برای توطئه علیه مجاهدان اشرفی

برای  مجاهدین  سابق  اعضای  تحت عنوان  مزدوران  گرفتن  خدمت  به 
لجن پراکنی و شیطان سازی یا جاسوسی و اقدامات تروریستی علیه مقاومت 
ترور و جاسوسی  ایران روش دائمی و شناخته شدة دستگاه های کشتار و 
در  قدس،  نیروی  و  پاسداران  سپاه  اطالعات،  وزارت  مانند  آخوندی  رژیم 
سه دهة گذشته بوده است. همچنان که در گزارش ارتش آزادی بخش ملی 
اشرف  در  انفجار«  و  تخریب  گروگان گیری،  جمعی،  دربارة»اعدام  ایران 
آمده است، بنجل ترین مزدوران تحت عنوان»اعضای سابق مجاهدین« برای 
توبه و ندامت و مصرف در کارزار علنی علیه مقاومت مورد استفاده واقع 
می شوند و شماری از آنها برای»تجسس« و کارهای اطالعاتی یا تروریستی 
در پوشش های مختلف به خدمت گرفته می شوند. این موضوع در دو دهة 
گذشته، بارها در گزارش های دستگاه های امنیتی کشورهای مختلف مانند 

آلمان و هلند و انگلستان و سوئد تصریح و گواهی شده است.
در سال های بعد از جنگ و اشغال عراق)در فاصلة۱۳۸۲تا۱۳۸۷( اطالعات 



افشای ۳مزدور وزارت اطالعات

90

افشای ۳مزدور وزارت اطالعات

90

تأسیسات  در  نفوذ  با  قدس  تروریستی  نیروی  به ویژه  آخوندها  سپاه  و 
موسوم به تیف که نیروهای آمریکایی به گفتة خودشان برای »فروپاشی« و 
»انحالل نرم« مجاهدین و ارتش آزادی بخش ملی دایر کرده بودند، به کسب 
تعطیل  از  پس  اما  می پرداختند.  مزدور  استخدام  و  و جاسوسی  اطالعات 

شدن تیف، هتل های مختلفی را در بغداد به همین منظور به کار گرفتند. 
بغداد  در  یمامه  اجارة هتل  به  مربوط  اسناد  ایران  مقاومت  پیشتر  این  از 

توسط سفارت رژیم را افشا کرده است. 
پروندة اشرف در سازمان ملل که  بومدرا مسئول پیشین  هم چنین طاهر 
دبیرکل او را مشاور ویژة یونامی درمورد اشرف معرفی کرده بود، طرح و 
برنامه های مشترک مارتین کوبلر و سفارت رژیم برای انهدام مجاهدین با 
را  مزدورانی  اطالعات  وزارت  است.  کرده  برمال  را  از همین هتل  استفاده 
که از اروپا یا ایران، برای اجرای برنامه های خود به عراق می آورد در هتل 

مهاجر یا شرایتون و مکان های مشابه مستقر می کند. 
هتل مهاجر در خیابان کراده در نزدیکی میدان تحریر در بغداد اکنون به 
یکی از مراکز گشتاپوی مالیان و نیروی قدس آنان تبدیل شده است. سفارت 
رژیم و مأموران اطالعات و نیروی قدس در این مکان تالش می کنند افرادی 

را که از اشرف یا لیبرتی به آنجا رفته اند به خدمت خود دربیاورند. 
کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت شمه ای از اقدام های 

رژیم در این محل را، به اطالع هموطنان می رساند :
۱- ابتدا دژخیمی به نام کیومرث)غالمعلی( رشادتمند معروف به حاج علی، 
مأمور وزارت اطالعات در سفارت رژیم در بغداد مسئولیت هتل مهاجر را 
به عهده داشت. سپس این مسئولیت به یک پاسدار سرتیِپ نیروی قدس 
با نام مستعار»سجاد« منتقل شد که قباًل مأمور به خدمت در»ادارة نفاق«، 
است.  بوده  اطالعات(  وزارت  در  مجاهدین  انهدام  و  ویژة سرکوب  )بخش 
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این پاسدار سرتیپ، رسمًا در سفارت رژیم در بغداد کار می کند اما معمواًل 
تمام روز در سوئیت مستقلی در هتل مهاجر به سر می برد. فردی به نام 
مهاجر  به هتل  با خودروی دیگری  را  بدر، وی  از سپاه مزدور  »محمود« 
می برد و به سفارت برمی گرداند. پاسدار سرتیِپ جنایتکار عالوه بر استخدام 
مزدور در هتل مهاجر با مأموران اطالعات در برخی کشورهای دیگر ازجمله 

آلبانی در ارتباط مستمر قرار دارد.
۲- پاسدار دانایی فر، سفیر آخوندها در عراق، که از سرکردگان نیروی قدس 
است، با لباس عربی برای پنهان کردن هویتش به این محل رفت وآمد دارد 
از  دیگری  شمار  کند.  حاصل  اطمینان  برنامه ها  و  طرح ها  پیشرفت  از  تا 
مأموران نیروی قدس و اطالعات آخوندی مانند موسوی و حسینی به طور 
مستمر به این محل رفت وآمد دارند. آنها در ارتباط نزدیک با نخست وزیری 

عراق و کمیته سرکوب اشرف هستند. 
۳- شماری از مزدوران عراقی رژیم با نام های ابوکرار، ابومصطفی، ابواحمد 
و ابوحسن و بشیر حسام حمودی که در ارتباط با سفارت و اطالعات رژیم 
هستند، در این هتل کار می کنند. بشیر حسام حمودی بارها برای توجیه به 
ایران رفته است. این شخص پیوسته با اکیپ های اطالعات آخوندها)موسوم 
به انجمن نجات( برای اجرای مأموریت به اشرف رفته و به سنگ پرانی و 
و علی دلیمی دو  نافع عیسی  است.  پرداخته  اشرفی  به مجاهدان  تعرض 
مزدور بدنام دیگر سفارت رژیم در عراق نیز به این مکان رفت وآمد دارند و 
کارچاق کن انتقال مزدوران استخدام شده از هتل مهاجر به ترکیه هستند. 
آن دسته از مأموران اطالعات و نیروی قدس که تحت عنوان خبرنگار و 
فیلمبردار برای تهیه گزارش های به اصطالح مستند به عراق می روند نیز در 
هتل مهاجر مستقر می شوند و ازآنجا برای ضبط برنامه به اشرف یا نقاط 

دیگر می روند. 
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۴- هر فرد بریده ای که به هتل مهاجر می رود، مدتی در طبقة اول این هتل 
در قسمتی که حالت قرنطینه دارد نگهداری می شود تا پاسدار سجاد با او 
»مصاحبه« کند، سپس بسته به نتیجة »مصاحبه« به اتاق هایی در طبقات 
۲و۳و۴ مستقر می شود یا در مواردی مانند مسعود دلیلی داخل، ناپدید و 
به محل های ویژة دیگری منتقل می شود تا هم چنان که در گزارش ارتش 
آزادی بخش به اطالع عموم رسیده است، برای مقاصد پلید و جنایتکارانة 

دیگر مصرف شود.
۵- پاسدار دژخیم سعی می کند در تبانی با گماشتگان عراقی، تازه واردها 
را با تهدید و تطمیع و اعمال فشار به همکاری با اطالعات بکشاند. یکی از 
تاکتیک ها، ایزوله کردن افراد در هتل و نیز کارشکنی در پرونده و کار آنها 
استخدام وزارت  به  تا  افراد است  با کمیساریاست. هدف در هم شکستن 
به  بسته  آنگاه  شود.  حاصل  اطمینان  آنها  مزدوری  از  و  درآیند  اطالعات 
مأموریتی که برای مستخدمان جدید طراحی شده است، آنها را به اروپا و 
ایران می برند. در حال حاضر اولویت  سایر کشورها منتقل می کنند یا به 
رژیم فرستادن مزدوران به اروپاست. اما کسانی که برای مأموریت های ویژة 
امنیتی در نظر گرفته شده باشند به ایران می روند. برخی از مزدورانی که 
کاندیدای مأموریت های ویژه در اروپا شده اند، ابتدا مدتی مخفیانه به ایران 
منتقل و پس از »توجیه و آموزش« اختصاصی به عراق و از آنجا به ترکیه 

و سرانجام به اروپا اعزام می شوند. 
علیه  ویدیویی  مصاحبة  به  وادار  را  جدیدالورود  افراد  رژیم  مأموران   -۶
کامل  مزدوری  به  این که  از  قبل  افراد  ماهانة  حقوق  می کنند.  مقاومت 
دربیایند بسیار ناچیز است. اخیرًا این حقوق از ۱۰۵هزار دینار عراقی)معادل 
۸۶دالر( به ۷۰هزار دینار)معادل ۵۸دالر( تقلیل یافته تا افراد در مضیقة 
شدید مالی، بیشتر تن به همکاری بدهند. به عنوان مثال مأموران سفارت با 
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پرداخت ۱۰۰دالر، این افراد را برای اجرای نمایش های مسخره و مصرف 
این نمایش ها و لجن پراکنی ها در تلویزیون رژیم، به اشرف می برند یا با 
دادن یک دستگاه تلفن یا یک دست لباس آنها را وادار به همکاری بیشتر 
اشرفی در حد مقدورات خود  است که مجاهدان  این در حالی  می کنند. 
نکرده اند.  دریغ  برود،  رژیم  به جانب  نخواسته  که  از کسی  را  هیچ کمکی 
اسناد بیش از ۳۰۰هزار دالر کمک مالی در اشرف به نفرات تیف پس از 
تعطیل شدن آن و اسناد پرداخت های انجام شده در لیبرتی، در دبیرخانة 

شورا موجود است.
۷-  سفارت آخوندها در بغداد برای مزدورانی که به خدمت رژیم درآمده و قرار 
است به اروپا بروند، پاسپورت ایرانی صادر می کند و آنها را با پیش پرداخت 
دو ماه حقوقشان به مبلغ ۷۰۰دالر به ترکیه می فرستد. مزدوران در ترکیه 
از وزارت اطالعات ماهانه ۳۵۰دالر دریافت می کنند. وزارت سپس آنها را 
با پرداخت پول به قاچاقچی، به اروپا صادر می کند و مأموران اطالعات در 
در  شورا  ضدتروریسم  و  امنیت  کمیسیون  می گیرند.  تحویل  را  آنها  اروپا 
اطالعیه ۱۱آذر۹۲ برگ اول پاسپورت ایرانی یکی از مزدوران به نام احسان 
بیدی را که زیرعنوان پناه جو و»عضو سابق مجاهدین« از هتل مهاجر به 
در  رژیم  سفارت  نمایش های  در  فرد  این  کرد.  منتشر  شد،  اعزام  آلبانی 
اطراف اشرف به خدمت گرفته شده بود و همراه با دیگر مزدوران با بلندگو 

و پالکارد به اشرف می رفت.
به  نام دارد که در دی ماه۹۱  این مزدوران عیسی آزاده  از  ۸- یکی دیگر 
هتل مهاجر رفته و از طریق پاسدار سرتیِپ نیروی قدس)سجاد( به خدمت 
با یک  این مزدور که  آبان۱۳۸۹ دختر  وزارت اطالعات درآمده است. در 
مأمور اطالعات به نام محسن آستانی ازدواج کرده بود، به اشرف رفته و با 
شرکت در نمایش ها و سنگ پرانی های مزدوران به مجاهدان اشرفی خواستار 
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بازگشت پدرش به ایران شده بود. سپس این مزدور در چندماهی که در 
هتل اطالعات آخوندها در بغداد اقامت داشت به طور کامل توسط»سجاد« و 
موسوی و حسینی به خدمت وزارت اطالعات درآمد و به همکاری تمام عیار 
با آنها، ازجمله تهدید و تطمیع سایر افراد برای تن دادن به اطالعات آخوندها 
پرداخت. این مزدور همچنین با کمک دستیار افغانی مارتین کوبلر به نام 
دورانی به فرستادن پیغام های وزارت اطالعات برای برخی از ساکنان لیبرتی 
مبادرت می کرد که با افشاگری و شدیدترین اعتراض آنها مواجه شد. پاداش 
این خوش خدمتی ها، خروج آزادانه از »هتل« و رفت وآمد آزاد در شهر بغداد 
و  کنترل  بدون  و  اطالعات  مأموران  موافقت  بدون  بود درحالی که سایرین 

همراهی مأموران عراقی امکان خروج از هتل و رفت وآمد نداشتند. 
 ۱۶۳۵۹۰۸۵ شماره  به  ایرانی  پاسپورت  یک  آخوندی  گشتاپوی  متعاقبًا 
را  او  بعد  قدم  در  این مزدور صادر کرد.  برای  را  تاریخ ۲۴بهمن۱۳۹۱  با 
برای»توجیه و آموزش« به منظور انجام مأموریت های محوله به ایران بردند. 
وی اکنون در خدمت گشتاپوی آخوندی در خط تهران- کرمان- جیرفت، 
وی  رژیم،  داخل  از  به دست آمده  گزارش های  طبق  است.  مشغول  کار  به 
موشکی  طراحی حملة  در  لیبرتی،  داخل  محوطة  از  اطالعاتش  خاطر  به 
مزدور  ایران،  به  مزدور  این  رفتن  از  است. پس  داشته  لیبرتی شرکت  به 
دیگری نقش او را در هتل مهاجر به عهده گرفته و به همکاری با سرتیپ 
و  آوردن سایرین  به خط  برای  رژیم،  و دیگر عوامل  پاسداِر دژخیم سجاد 
برای پرونده سازی و سرکوب مجاهدین، اشتغال دارد که جزئیات مزدوری 

او متعاقبًا افشا خواهد شد.
شورای ملی مقاومت ایران

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم
۴اسفند۹۲)۲۳فوریه۲۰۱۴( 
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اعزام عوامل اطالعات به اروپا برای نفوذ در مخالفان، 
جمع آوری اطالعات و زمینه سازی تروریسم

وزارت اطالعات فاشیسم دینی حاکم بر ایران به اعزام عوامل خود به اروپا 
تحت عنوان پناهنده برای نفوذ در مخالفان، جمع آوری اطالعات از آنها و 

زمینه سازی برای اقدامات تروریستی ادامه می دهد. 
یکی از آخرین نمونه ها اعزام مزدوری به نام عیسی آزاده به فرانسه است که 
جزئیات ارتباطات او با وزارت اطالعات سال گذشته در اطالعیة کمیسیون 
در  مزبور  مزدور  شد.  افشا  ۴اسفند۱۳۹۲  تاریخ  به  ضدتروریسم  و  امنیت 
وزارت  بغداد، که تحت کنترل  به هتل مهاجر در  لیبرتی  از  دی ماه۱۳۹۱ 
اطالعات است، رفت و از طریق یک پاسدار سرتیپ نیروی تروریستی قدس 
با نام مستعار سجاد که مسئولیت هتل مهاجر را به عهده دارد و دو دژخیم 
به  بغداد  در  رژیم  مأموران سفارت  از  و حسینی  نام های موسوی  به  دیگر 
خدمت وزارت اطالعات درآمد و سپس به ایران برده شد تا تحت آموزش های 

مشابه »مسعود دلیلی« راهنمای قتل عام ۱۰شهریور در اشرف قرار گیرد. 
در آبان۱۳۸۹دختر این مزدور که با یک مأمور اطالعات به نام محسن آستانی 
ازدواج کرده بود به اشرف رفته و با شرکت در نمایش ها و سنگ پراکنی های 

مزدوران به مجاهدان اشرفی خواستار بازگشت پدرش به ایران شده بود. 
عیسی آزاده پس از قبول بردگی وزارت بدنام در هتل مهاجر بغداد به همراه 
سردژخیمان سجاد و موسوی و حسینی به همکاری تمام عیار با رژیم ازجمله 
تهدید و تطمیع افراد تازه  وارد برای تن دادن به مزدوری اطالعات آخوندی 
پرداخت. او با کمک دستیار افغانی مارتین کوبلر به نام دورانی به فرستادن 
پیغام های وزارت اطالعات برای برخی از ساکنان لیبرتی مبادرت کرد که با 
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افشاگری و شدیدترین اعتراض آنها مواجه و در همان زمان علنی شد. 
در همین خصوص نمایندة ساکنان در روز ۲۷ژانویه۲۰۱۳ به یونامی نوشت: 
مسعود دورانی یکی از افراد کوبلر به یکی از ساکنان مراجعه کرده و پیام 
»یک مأمور اطالعات مالیان به نام عیسی آزاده« را به او داده است. »چیزی 

که خشم و سرخوردگی ساکنان را به شدت برانگیخته است«. 
نایب رئیس پارلمان اروپا و رئیس کمیتة بین المللی در جستجوی عدالت نیز 
در همان روز در نامه ای به دبیرکل ملل متحد ازاین که کارمند یونامی»پیام 
یکی از افرادی که قباًل لیبرتی را ترک کرده و هم اکنون در خدمت وزارت 
اطالعات رژیم ایران قرار دارد« را به یکی از ساکنان لیبرتی منتقل کرده 

به شدت اعتراض کرد. 
با  به شماره ۱۶۳۵۹۰۸۵  ایرانی  پاسپورت  سپس گشتاپوی آخوندی یک 
برای  را  او  آبان۱۳۹۲  در  و  صادر  مزدور  این  برای  ۲۴بهمن۱۳۹۱  تاریخ 
حضور  اما  برد.  ایران  به  جدید  مأموریت های  دربارة  آموزش«  و  »توجیه 
بسیاری  از  را  او  و حتی  داشت  نگه  مخفی  کامل  به طور  را  ایران  در  وی 
مدعی  لزوم  صورت  در  بعدی  توطئه های  در  تا  کرد  پنهان  بستگانش  از 
شوند که به طور مستقیم از عراق به اروپا رفته است. این مزدور، اطالعات 
اماکن مختلف لیبرتی را در اختیار دژخیمان قرار داده و به طور مشخص در 

طراحی حمالت موشکی به لیبرتی شرکت داشته است.
وزارت اطالعات پس از تکمیل توجیهات و آموزش ها، این مزدور را به طور 
مخفیانه به فرانسه فرستاد تا با کسب پناهندگی در این کشور مأموریت های 
محوله را انجام دهد. طبق دستورالعمل وزارت اطالعات او تا اطالع ثانوی 
و گرفتن پناهندگی از ارتباط و تماس با سایر مزدوران رژیم در خارج از 

کشور منع شده است. 
همچنان که در اطالعیه ۴اسفند۱۳۹۲ کمیسیون امنیت آمده است فرد 
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بریده ای که به هتل مهاجر می رود، پس از طی مراحل اولیه به اتاق هایی 
در طبقات ۲و۳و۴ فرستاده می شود، اما مواردی مانند مسعود دلیلی، که 
برای مقاصد جنایت کارانه کاندیدا می شوند به محل های ویژة دیگری منتقل 
می شوند. مزدور دلیلی در شبیخون ۱۰شهریور به اشرف راهنمای مهاجمان 
بود و به همین خاطر توانستند در فاصلة زمانی کوتاه ۵۲تن از مجاهدان را 
به شهادت رسانده و ۷تن را به گروگان بگیرند. در پایان مهاجمان برای پاک 
کردن آثار جنایت، خود او را هم به قتل رسانده و صورتش را برای پنهان 

کردن هویتش سوزاندند.
رژیم  که  است  حالی  در  اروپا  به  آزاده  عیسی  مانند  مأمورانی  فرستادن 
آخوندی نه تنها خوشحالی خود را از تراژدی ۷ژانویه پاریس پنهان نمی کند 
سیاست  تغییر  امنیت،  برای»حفظ  می کند  تهدید  را  فرانسه  دولت  بلکه 
فرانسه در قبال سوریه ضروری است« )تسنیم خبرگزاری نیروی قدس- 

۸ژانویه ۲۰۱۵(
ضمن»هزاران  ۱۴ژانویه  روز  در  خامنه ای  به  وابسته  باند  حزب اهلل،  انصار 

تبریک« به مناسبت کشتار پاریس نوشت: 
اجرای این»کیفر مشروع« که»از ماه ها قبل طراحی« شده بود »ربطی به 
عمل تروریستی و داعش ندارد« و سؤال کرد آیا»عادالنه است حکم فالن 
محکمه پیزوری غرب الزم االجرا باشد اما حکم )امام( جعفر صادق بر زمین 

بماند؟« )یالثارات- ۲۴دی۱۳۹۳(
فرستادن این قبیل مزدوران به فرانسه از جانب اطالعات آخوندها و نیروی 
تدارک  و  زمینه سازی  و  جاسوسی  جز  هدفی  هیچ  پاسداران  سپاه  قدس 
تروریسم علیه پناهندگان ایرانی ندارد. در همین رابطه مقاومت ایران در 
اطالعیه ۲۶دی۱۳۹۱ اعزام یک مزدور دیگر به نام قربانعلی حسین نژاد به 
فرانسه را به اطالع عموم رساند که در فروردین۱۳۹۱ خود را به مأموران 
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استخبارات عراق تسلیم کرده و به استخدام وزارت اطالعات رژیم درآمد که 
عکس ها و فیلم های آن در همان زمان منتشر شد.

یادآوری  با  ایران  مقاومت  ملی  شورای  ضدتروریسم  و  امنیت  کمیسیون 
ترور دکتر کاظم رجوی، محمدحسین نقدی و بسیاری دیگر از پناهندگان 
و  علیه مخالفان  رژیم آخوندی  توطئه های  به  ایرانی ضمن هشدار نسبت 
طرح های جاسوسی و تروریستی این رژیم، قویًا از دولت های فرانسه و دیگر 
کشورهای اروپایی می خواهد تا مصوبة شورای اتحادیه اروپا در آوریل۱۹۹۷ 
دربارة مأموران اطالعاتی رژیم ایران را به اجرا گذاشته و مزدوران اعزامی 

نیروی قدس و گشتاپوی منفور دینی را از خاک خود اخراج کنند.
شورای ملی مقاومت ایران

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم
۲۶دی۱۳۹۳)۱۶ژانویه۲۰۱۵(
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انتصاب یکی از دژخیمان اطالعات آخوندی به نام مصطفی رودکی 
به عنوان دبیر اول سفارت رژیم در آلبانی برای توطئه علیه مجاهدین

به دنبال تالش های رژیم آخوندی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران در 
این  به  بریده مزدوران  و  نیروی قدس  و  اعزام مأموران اطالعات  و  آلبانی 
کشور، وزارت اطالعات مصطفی رودکی، یکی از مهره های سابقه دار خود را 
روانه آلبانی کرده و به عنوان دبیر اول در سفارت رژیم در این کشور منصوب 

کرده است.
مصطفی رودکی که در اوایل دهة۹۰ مسئول ایستگاه اطالعات در سفارت 
رژیم در اتریش بود در شهریور۱۳۹۳ به ایران بازگشت و در مقر مرکزی 

وزارت اطالعات به کار مشغول شد. 
وی در اتریش تحت پوش کارشناس سیاسی در طبقة سوم سفارت مستقر 
بود. در اواخر مأموریتش در وین به سمت مسئول ایستگاه های اطالعاتی در 

همة کشورهای اروپایی ارتقا پیدا کرد. 
مصطفی رودکی از همان زمانی که در اتریش بود، روی پروندة مجاهدین 
کار می کرد و با برخی از بریده مزدوران در ارتباط بود و در همین رابطه به 

فرانسه نیز رفت وآمد می کرد. 
توطئه های  تا  می گیرد  به کار  را  مزدوران  بریده  پول،  پرداخت  با  رودکی 

اطالعات آخوندی علیه مجاهدین را به اجرا دربیاورد. 
سایر مزدوران پیشانی سیاه از قبیل مسعود خدابنده، عیسی آزاده و قربانعلی 
حسین نژاد برای پشتیبانی از فعالیت های مصطفی رودکی در ارتباط با وی 

قرارگرفته اند.
وزارت اطالعات در هماهنگی با وزارت خارجة رژیم برای تسهیل کار رودکی، 
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دو شعبة وزارت اطالعات به اسامی کانون هابیلیان و مؤسسة دیده بان را 
تحت عناوین فرهنگی و مطبوعاتی در آلبانی فعال کرده است. 

شایان یادآوری است که در سال۹۵ در جریان انتقال مجاهدین به آلبانی، 
غالمحسین محمدنیا، یکی دیگر از مهره های سابقه دار اطالعات آخوندها، 

به سفارت رژیم در آلبانی گماشته شد. 
نیز  آلبانی  در  رژیم  سفارت  فرهنگی  رایزن  الست،  احمد حسینی  آخوند 
دست اندرکار توطئه های رژیم در آلبانی و دیگر کشورهای بالکان است. وی 
نمایندة سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی وابسته به دفتر خامنه ای است.

شورای ملی مقاومت
کمیسیون امنیت و ضدتروریسم

۱۶بهمن۹۶)۵فوریه۲۰۱۸( 
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مأموران وزارت اطالعات ایران در اروپا

گزارش کمیتة درجستجوی عدالت دربارة مأموران وزارت اطالعات ایران در اروپا 
بروکسل- اکتبر ۲۰۱۷

وزارت اطالعات رژیم ایران در اروپا فعال است
بسیج دروغ پردازی برای لکه دار کردن چهرة اپوزیسیون دموکراتیک

مقدمه
در زمان افزایش امنیت، پس از حمالت مرگبار در اروپا توسط افرادی که با 
ایدئولوژی افراطی تحریک شده اند، مهم است نسبت به تهدیدات جاسوس های 

رژیم ایران که در کنار سپاه پاسداران کار می کنند، هوشیار باشیم.
را که توسط سرویس های  از جاسوسی  پرونده های مشخصی  این گزارش 

بخشی از کتاب منتشرشده توسط کمیتة بین المللی در جستجوی 
عدالت- مهر۱۳۹۶
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ضداطالعات اروپایی مورد تحقیق قرار گرفته مستند کرده است. 
علیه  جاسوسی  خاطر  به  را  ایران  رژیم  عامل  یک  آلمان،  در  دادگاه  یک 
جنبش اپوزیسیون، محکوم کرد. سرویس مخفی رژیم ایران در درجه اول 
تبعیدیان در اروپا را هدف قرار می دهد. در حقیقت، همان طور که در این 
گزارش می بینید، سرویس اطالعاتی داخلی آلمان در آخرین گزارش ساالنة 
خود به این نکته اشاره کرده است که رژیم به شدت در گسترش اطالعات 
این  برای  اپوزیسیون  سابق  اعضای  استخدام  و  خود  مخالفان  علیه  غلط 
از کشورهای  اروپا دخیل است. رژیم به طور خاص در بسیاری  منظور در 
اروپایی، قانون گذاران را با چنین اطالعات غلطی برای لکه دار کردن چهرة 
مخالفان هدف قرار داده است. تئوری پشت این رویکرد این است که اگر 
آنها بتوانند اپوزیسیون را بی اعتبار کنند، سیاست واقع گرایانه دیکته می کند 

که با حکومت مذهبی حاکم سازش کنند.
یکی دیگر از وقایع بسیار نگران کننده که در این گزارش ذکرشده، ترور یک 

ایرانی مخالف و مدیر اجرایی تلویزیون در استانبول است.
سال۱۹۹۷  در  اروپا  اتحادیه  وزیران  شورای  که  باشید  آگاه  است  ممکن 
ایران از خاک اروپا  اعالمیه یی را برای اخراج تمام فعاالن اطالعاتی رژیم 
صادر کرد. این حکم بعد از اعالمیه بعدازآن صادر شد که یک دادگاه در 
آلمان، رژیم ایران را در)پرونده یی( که به قتل های میکونوس مشهور شد، 

در شراکت در ترور ۴مخالف کرد، مجرم شناخت.
شما را تشویق می کنم که این گزارش را مطالعه کنید.

آلخو ویدال کوادراس
رئیس کمیته بین المللی جستجو برای عدالت

 



مأموران وزارت اطالعات ایران در اروپا

107

فعالیت های وزارت اطالعات رژیم ایران در اروپا
شده  آغاز  پیش  سال ها  از  اروپا  در  اسالمی  جمهوری  عوامل  فعالیت های 
است. این عوامل تحت هدایت وزارت اطالعات و امنیت و یا یک شاخه سپاه 
پاسداران، ازجمله نیروی بدنام قدس، فعالیت می کنند. فعالیت های آن ها 
شامل ترور مخالفان، جاسوسی علیه مخالفان و گسترش اطالعات غلط در 

مورد اپوزیسیون دموکراتیک، است.
رژیم ایران در خارج از مرزها، مدل بنیادگرایی اسالمی خود را صادر می کند 
و گروه هایی را که مسئول جنایات تروریستی در سراسر خاورمیانه، ازجمله 
و  مسلح  را  آن ها  و  می دهد  آموزش  لبنان هستند  و  افغانستان  عراق،  در 

تأمین مالی می کند.
از زمان آغاز حکومت آخوندی در ایران در سال۱۹۷۹، ده ها تن از مخالفان 
ایرانی در اروپا ترور شده اند. آن ها شامل نمایندگان ائتالف سیاسی شورای 
و  آلمان  در  ایران  کرد  رهبران  ایتالیا،  و  سوئیس  در  ایران  مقاومت  ملی 

اتریش و هم چنین سایر مخالفان در فرانسه هستند.
در  ایران  تلویزیون  مجری  ۴۵ساله  کریمیان،  سعید  ۲۹آوریل۲۰۱۷،  در 
ایستگاه  که  ترکیه  در   GEM ماهواره یی تلویزیونی  رئیس شبکه  و  لندن 

تلویزیونی وی در آنجا یک شعبه داشت، ترور شد. 
به جرم  را  غیابی وی  به طور  تهران  در  دادگاه  ژانویة سال۲۰۱۷، یک  در 
پخش تبلیغات و اقدام علیه امنیت ملی به شش سال زندان محکوم کرد. 
در ماه مه۲۰۱۷، رسانه های ترکیه گزارش دادند، دو مردی که در این ترور 
مظنون بودند، با گذرنامه های جعلی در مونته نگرو در مسیرشان به ایران 

دستگیر شدند.
در ماه ژوئیه۲۰۱۶، میثم پناهی، عامل وزارت اطالعات در آلمان به خاطر 
جاسوسی علیه شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران 
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به دو و نیم سال زندان محکوم شد. بنابر اسناد دادگاه آلمان، او به یک افسر 
اطالعاتی باسابقه وزارت اطالعات و امنیت رژیم ایران وصل بود. 

پناهی بعد از ترک مجاهدین توسط اطالعات رژیم ایران استخدام شد.
در  پاکستانی  یک  سیدنقفی،  حیدر  مصطفی  ۲۵مارس۲۰۱۷،  تاریخ  در 
آلمان به خاطر جاسوسی برای رژیم ایران، به طور خاص جستجوی اهداف 
بالقوه برای حمالت توسط سپاه پاسداران محکوم شده بود. یک سخنگوی 
دادگاه عالی برلین گفت که سید نقفی به خاطر »کار برای یک سرویس 

اطالعاتی خارجی«، به چهارسال وسه ماه زندان محکوم شده است.

گزارش های سازمان های امنیتی اروپا
سرویس اطالعاتی آلمان، اداره حراست از قانون اساسی، در آخرین گزارش 
سازمان  که  کرد  اعالم  شد،  منتشر  سال۲۰۱۷  ژوئیه  در  که  خود  ساالنة 
مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران اهداف اصلی جاسوسی 

توسط وزارت اطالعات و امنیت رژیم ایران هستند.

خالصه ای از گزارش ۴ژوئیة ۲۰۱۷ اداره فدرال آلمان
برای حفاظت از قانون اساسی

سرویس های اطالعاتی رژیم جمهوری اسالمی
و  جاسوسی  هم چنان  ایران  رژیم  اطالعاتی  سرویس های  اصلی  وظیفة 
مبارزه علیه جنبش های مخالف در داخل و خارج کشور است. عالوه بر این، 
سرویس های رژیم ایران در دنیای غرب، اطالعات را در زمینه های سیاست، 

تجارت و علم جمع آوری می کنند.
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اهداف اصلی وزارت اطالعات و امنیت رژیم ایران
مؤسسه اصلی که علیه آلمان فعالیت می کند، وزارت اطالعات است تمرکز 
و  ایران«  خلق  مجاهدین  »سازمان  روی  به ویژه  اطالعات  وزارت  اصلی 
»شورای ملی مقاومت ایران« است. درعین حال، فعالیت های اطالعاتی در 
داخل و خارج از کشور، منافع وزارت اطالعات را در حوزة سیاست خارجی 

و امنیتی منعکس می کند.
در  سیاسی  رهبری  برای  مرکزی  ابزار  ایران  رژیم  اطالعاتی  سرویس های 
موضوع  همچنان  ایرانی  مخالفان  درنتیجه،  است.  سلطه  تضمین  جهت 
تمرکز وزارت اطالعات خواهند بود... این نگرش از زمان توافق بین رژیم 

ایران و غرب در حل و فصل منازعات اتمی تغییری نکرده است.
ارزیابی دقیق تر از فعالیت های ایران در آلمان در گزارش ساالنة اداره حراست 
از قانون اساسی آلمان در نورد راین وستفالن، پرجمعیت ترین ایالت آلمان 
بود که در ۴ژوئیه۲۰۱۶ منتشر شد. در این گزارش آمده است که افزایش 
سازمان  علیه  آلمان  در  ایران  رژیم  امنیت  و  اطالعات  وزارت  فعالیت های 
مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران در سال۲۰۱۴، در سال۲۰۱۵ 
ادامه داشته است. هستة مرکزی فعالیت های آن ها، پخش اطالعات غلط 
در مورد سازمان مجاهدین خلق بود. این گزارش هم چنین به تعدادی از 
مظنونان اشاره می کند که به خاطر جاسوسی علیه سازمان مجاهدین خلق 
دستگیر شدند.گزارش های قبلی توسط سرویس اطالعات و امنیت هلندی، 

همین را تأیید می کند: 
دفتر اطالعات و امنیت عمومی هلند در این گزارش ها یادآور شده است که حکومت 

ایران در مبارزه علیه جنبش مخالف مجاهدین خلق بی وقفه فعال است. 
یافت شده است که سرویس اطالعاتی رژیم ایران یک شبکة اروپایی را اداره 
می کند که در هلند نیز فعال است. این شبکه، توسط سرویس اطالعاتی 
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و  نشریات  البی،  طریق  از  که  موظف شده اند  و  استخدام شده  ایران  رژیم 
تأثیر منفی  افکار عمومی در مورد مجاهدین  بر  جلسات علیه مجاهدین، 
بگذارند. آن ها هم چنین اطالعات مربوط به مجاهدین خلق و اعضای آن را 

برای سرویس اطالعاتی رژیم ایران جمع آوری می کنند.
سرویس اطالعاتی رژیم ایران، تالش ها برای شیطان سازی علیه مجاهدین 
خلق در رسانه ها و در میان سیاست مداران را مدیریت و تأمین مالی می کند.

عوامل معرفی شده به عنوان »اعضای سابق« اپوزیسیون
برای  اپوزیسیون، عملیات عمده یی  وابستگان سابق  به نظر می رسد استخدام 
وزارت اطالعات رژیم ایران باشد. مزایای استفاده از چنین افرادی، دوگانه است. 

اواًل اطالعات آن ها برای ایجاد حمالت تروریستی ارزشمند است؛ 
و ثانیًا آن ها برای اهداف تبلیغاتی تحت عنوان»اعضای سابق« مفید هستند.

مورد مسعود دلیلی یک نمونة واضح است. او قباًل کمپ اشرف را ترک کرده 
بود. او سپس توسط وزارت اطالعات و امنیت استخدام شد. توسط نیروی 
قدس در عراق تخلیةاطالعاتی شد. سپس از او به عنوان یک راهنما برای 
حمله به کمپ اشرف در تاریخ ۱سپتامبر۲۰۱۳ استفاده کرد؛ حمله یی که 
۵۲کشته از اعضای سازمان مجاهدین خلق بر جای گذاشت و هفت نفر به 
گروگان گرفته شدند. در پایان عملیات، دلیلی نیز توسط حمله کنندگان 
کشته شد. آن ها چهره او را سوزاندند تا از شناخته شدن او جلوگیری شود.

رژیم ایران به طور سیستماتیک از این افراد برای کارزار دروغ پردازی خود 
استفاده کرده است تا چهرة مجاهدین خلق و ائتالف شورای ملی مقاومت 
ایران را لکه دار کند. برای این منظور، این افراد به عنوان پناهنده به اروپا 
فرستاده شده اند، درحالی که آن ها با سفارت رژیم ایران همکاری نزدیکی 

دارند یا به طور مستقیم با وزارت اطالعات یا نیروی قدس ارتباط دارند.
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که  کسانی  است.  متمرکز  خلق  مجاهدین  سازمان  روی  بر  دروغ پردازی 
سراغ  و  کرده اند  درست  دروغین  انجمن های  تعدادی  هستند  آن  درگیر 
که  می کنند  وانمود  و  می روند  اروپایی  مختلف  کشورهای  در  پارلمانترها 
اروپایی،  کشورهای  اکثر  در  هستند.  بشر  حقوق  فعاالن  و  رژیم  مخالفان 

اساسًا پارلمانترها آن ها را رد کرده اند.
دربارة وضعیت  متعددی  قطعنامه های  اروپا  پارلمان  در سه دهة گذشته، 
پارلمان  از نمایندگان  ایران تصویب کرده است و بسیاری  حقوق بشر در 
حمایت خود را از اپوزیسیون دموکراتیک ابراز کرده اند. بنابراین، رژیم ایران 
همواره از مواضع پارلمان اروپا نگران بوده و به سختی تالش کرده است تا 
اعضای پارلمان اروپا را در مورد وضعیت در ایران و استاتوی مجاهدین خلق 

ایران گمراه کند.
در ماه مه سال۲۰۱۷، تعدادی افراد که خود را اعضای سابق می خواندند، 
به منظور انتشار اطالعات غلط در مورد اپوزیسیون ایران وارد اروپا شدند. یک 
فرد، مسعود خدابنده، خود را به عنوان»مدیر مشاوران استراتژی خاورمیانه، 
انگلستان  انگلستان« معرفی کرد. جالب توجه است که چنین شرکتی در 
به عنوان پوشش  نامی چند سال پیش  با چنین  ندارد. یک شرکت  وجود 
از  دیگر  یکی  شد.  منحل  سال ۲۰۱۳  در  اما  شد،  تأسیس  فعالیت هایش 
شرکت کنندگان، علی اکبر راستگو بود که ادعا کرد، عضو سازمان مجاهدین 

خلق است.
به گفتة سازمان مجاهدین، او هرگز عضو این سازمان نبوده است، )سازمان 
مجاهدین( می گوید که او بیش از ۳۰سال پیش هوادار این جنبش در آلمان 
بوده، اما هیچ گونه ارتباط مستقیم نداشته است. پس از آن افراد بازدیدکنندة 
فوق الذکر، عکس هایی را از سه عضو پارلمان اروپا منتشر کردند که بنا به 
آنان در آن شرکت داشتند، سازماندهی کرده  را که  آنها، دیداری  ادعای 
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بودند. مدت ها قبل تالش های مشابهی در دیگر کشورهای اروپایی صورت 
گرفت که در آن افراد برای پخش تبلیغات دروغین خود سراغ نمایندگان 
مجلس رفته بودند. در ماه نوامبر سال۲۰۰۵، مسعود خدابنده و همسرش 
آن سینگلتون تالش کردند جلسه یی را در پارلمان انگلستان برگزار کنند 
تا اطالعات غلط علیه مجاهدین خلق پخش کنند. آنها در نهایت به دلیل 
نگرانی که در میان نمایندگان پارلمان وجود داشت مجاز به برگزاری جلسه 
برای  بریتانیا  پارلمانی  کمیته  رئیس  زمان  آن  در  که  کوربت  لرد  نشدند. 

آزادی ایران بود، در بیانیه یی در ۹نوامبر۲۰۰۵ گفت: 
»این افراد به منظور توجیه اظهارات رئیس جمهور رژیم ایران برای تحریک تروریسم 
اعزام شده اند... باورنکردنی است که کسانی که از تروریسم در داخل کشور استفاده 
می کنند و آن را در خارج از کشور تحریک می کنند، فکر می کنند هر شخص عاقلی 

به آن ها گوش می دهد...«.
برخی از افرادی دارای پیوندهای قبلی با سازمان مجاهدین خلق که اخیرًا 
اقدامات  و  بازدید کرده اند  اروپا  پارلمان  از  اپوزیسیون  برای شیطان سازی 

خود را در اینترنت منتشر کردند )عبارتند از(:
داوود باقروند ارشد )آلمان(

قربانعلی حسین نژاد )فرانسه(
عیسی آزاده )فرانسه(

غالمرضا صادقی جبلی )آلمان(
محمدحسین سبحانی )آلمان(

بتول سلطانی سده )آلمان(
علی اکبر راستگو )آلمان(

مسعود خدابنده )انگلستان(
زهرا معینی )آلمان(
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سوی  دو  هر  در  عواملش  توسط  البی کردن  برای  زیادی  پول  ایران  رژیم 
از طریق  این رژیم حتی  اروپا و آمریکا خرج می کند.  اقیانوس اطلس در 
بنیادهای خیریه جعلی کمک های مالی را برای برخی دانشگاه های مشخص، 

تحت عنوان هزینه تحقیقات فراهم می کند.
یکی از این نهادها، بنیاد علوی مستقر در آمریکا است. در ۱۶سپتامبر۲۰۱۳، 
یک دادگاه منطقه یی ایاالت متحده در نیویورک دستور تسخیر ساختمان 
۳۶طبقه یی اداری دفتر مرکزی منهتن را که متعلق به بنیاد علوی است، به 

دلیل نقض مقررات معامالت )با رژیم( ایران، صادر کرد.
برای  جایگزینی  که  می کنند  ادعا  تردید  بدون  آن  البی  و  ایران  )رژیم( 
وضعیت موجود، وجود ندارد، مخالفان تقسیم شده اند و نه مجاهدین خلق 

و نه ائتالف شورای ملی مقاومت ایران، جایگزینی قابل قبول نیستند.
با توجه به فعالیت های ناسازگار رژیم، ازجمله نقض حقوق بشر در ایران، 
از  حمایت  و  سوریه  مردم  سرکوب  در  فعال  نقش  تروریسم،  از  حمایت 

حزب اهلل، امکانی برای دفاع مستقیم از رژیم وجود ندارد. 
بنابراین حتی عوامل البی رژیم تهران به شیوه یی پیچیده تر عمل می کنند. 
فاصله  رژیم  از  یا حداقل  انتقاد می کنند  رژیم  از  بعضی جنبه ها  آن ها در 
می گیرند، اما یک صدا به شیطان سازی مقاومت سازمان یافته، یعنی سازمان 
مجاهدین خلق پرداخته تا معامله با رژیم را به یک واقعیت اجتناب ناپذیر 

تبدیل کنند.
این کارزارها شامل مبالغ هنگفتی می شود که برای جذب اعضای سابق یا 
حامیان گروه ها، ایجاد سازمان های جبهه یی و انجمن ها و حتی تالش برای 
خریدن کارشناسان به منظور تهیه گزارش های دروغ و یا ابراز اظهاراتی علیه 

مجاهدین خلق است.
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گواهی افسران آمریکایی
 ۲۰۰۸ و   ۲۰۰۳ سال های  بین  پیش تر  که  ایاالت متحده  نظامی  افسران 
مسئول حفاظت از مجاهدین خلق در کمپ اشرف در عراق بوده اند، بعدها 
به طور علنی از تالش های وزارت اطالعات برای انتشار اطالعات نامطلوب 
علیه اپوزیسیون ایران خبر دادند. سرهنگ لئو مک کالسکی فرماندة نیروهای 
حفاظتی آمریکا در اشرف )در سال ۲۰۰۸(، در سخنرانی خود در پاریس 

در ۲۴مارس۲۰۱۲ گفت: 
.. در سال های  »من به مدت ۱۳ ماه مسئولیت حفاظت از اشرف را بر عهده داشتم. 
۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸، حدود ۳۰۰ نفر تصمیم به بازگشت به ایران گرفتند. به ندرت در مورد 
آن ها دوباره شنیده می شد، اما می توانم دربارة یک نفر که دوبارة در مورد او شنیدیم، 

بگویم، او بتول سلطانی بود که به سمت ایران رفت وبرگشت.
در عرض یک یا دو ماه پس از خروجش، شبی در ساعت یک و نیم شب توسط یکی 
از ایستگاه های پلیس ما در خارج از اشرف طی تماسی اطالع داده شد که سلطانی با 
پاسپورت ایرانی برگشته است؛ و او از طریق مترجم من یک داستان به من گفت که 
او به ایران برده شده و مجبور گردیده است که برای محافظت از خانواده اش به عراق 
به  ایران  به عنوان نماینده حکومت  نیروی قدس  بر اساس دستور  او  بازگردد. )ولی( 

اشرف بازگشت«.

سازمان های غیردولتی تحت کنترل دولت
رژیم ایران برای شیطان سازی اپوزیسیون سازمان یافتة خود تا آنجا پیش 
رفته که سازمان های غیردولتی تحت کنترل دولت را در شورای حقوق بشر 
سازمان ملل متحد برای انتشار اطالعات غلط در مورد مجاهدین خلق ایجاد 
کند. این اقدام منجر به اعتراضات سایر سازمان های غیردولتی ایرانی در 
شورای حقوق بشر به خاطر سوءاستفاده از چارچوب و سازوکار سازمان های 
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غیردولتی شده است.
در  مشورتی  رتبة  دارای  غیردولتی  سازمان  سه  ۱۵می۲۰۱۷،  تاریخ  در 
ارائه کردند که در ۲۴می۲۰۱۷ در  شورای حقوق بشر، یک بیانیة کتبی 
میان تمام اعضای عضو مجمع عمومی سازمان ملل توزیع شد. بخشی از 

این بیانیه می گوید: 
بیان بهره مند نیست، حکومت ایران به  »از آنجا که جامعة مدنی در ایران از آزادی 
و گسترده حقوق  نقض سیستماتیک  برای سفیدسازی  غیردولتی  ایجاد سازمان های 
امکانات دیگری  و  رتبه مشورتی سازمان های غیردولتی  از  با سوءاستفاده  بشر خود 
که در اختیار دارد متوسل شده است تا چهره اپوزیسیون دموکراتیک و سازمان های 

غیردولتی مستقل ایرانی را که در تبعید هستند، مخدوش کند«.
یکی از این به اصطالح مؤسسات غیردولتی تحت حمایت حکومت جمهوری 
اسالمی انجمن دفاع از قربانیان تروریسم است که ظاهرًا مأموریت دیگری 
به جز شیطان سازی و انتشار اطالعات غلط در مورد گروه های مخالف بسیار 
سازمان یافته و گروه اپوزیسیون اصلی خواستار دموکراسی در ایران، به نام 

سازمان مجاهدین خلق ایران.
این انجمن و موارد مشابه آن که از ایران برای شرکت در شورای حقوق بشر 
آمده اند، عالوه بر انتشار اطالعات و اخبار غلط، مشغول ارعاب و شناسایی 
فعاالن حقوق بشر ایرانی در حاشیة جلسه می شوند و تحت نظارت وزارت 
این  ایران که مسئول سرکوب مخالفان است، خانواده های  اطالعات رژیم 

فعاالن را در ایران تهدید کرده و آن ها را تحت فشار قرار می دهد.

آلمان عامل اطالعات رژیم ایران برای جاسوسی علیه تبعیدیان را 
زندانی می کند

عامل  یک  پناهی،  میثم  ژوئیه۲۰۱۶،  ماه  در  شد،  ذکر  قباًل  که  همانطور 
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وزارت اطالعات، در آلمان به خاطر جاسوسی علیه سازمان مجاهدین خلق 
و شورای ملی مقاومت ایران به دو سال و نیم زندان محکوم شد. به گفته 

دادگاه های آلمان، او به یک افسر کهنه کار وزارت اطالعات وصل بود. 
به مدت حداقل سه سال  پناهی  طبق شواهدی که در دادگاه فاش شد، 
از  یکی  از  ۳۰بار  حداقل  و  بوده  کار  به  مشغول  جاسوس  یک  به عنوان 
افسران ارشد وزارت اطالعات به نام سجاد پول دریافت کرده که درمجموع 
۲۸۶۰۰ یورو می شده است. او هم چنین درگیر استخدام اعضایی برای حلقه 
جاسوسی وزارت اطالعات بوده است. او اعتراف کرد که اطالعات حساسی 
را در مورد کمپ اشرف و کمپ لیبرتی در عراق، جایی که هزاران نفر از 

اعضای مجاهدین خلق مستقر بوده اند، در اختیار سجاد قرار داده است. 
با توجه به شهادت شهود و شواهد دادگاه که گزارش های اداره حراست از 
قانون اساسی را تأیید می کند، وزارت اطالعات رژیم ایران شبکه های مخفی 
را در آلمان ایجاد و تالش کرد علیه سازمان مجاهدین خلق جاسوسی کند 

و با پراکندن اطالعات غلط آن ها را بی اعتبار سازد.
این جلسه نشان داد، افرادی که توسط وزارت اطالعات استخدام شده بودند، 
استاتوی پناهندگی خود را برای تضمین اقامتشان در آلمان مورد استفاده 
قراردادند و پس از آن در ازای پول نقد، در کشورهای اروپایی برای وزارت 
رژیم  سفارتخانه های  حمایت  با  افراد  این  کارکردند.  ایران  رژیم  اطالعات 
به منظور دریافت آموزش و اطالع رسانی، به ایران سفر کردند. آن ها حقوق 
خود را با پرداخت نقدی یا از طریق سیستم های انتقال پول وسترن یونیون 
پناهندگی،  داشتن  به رغم  پناهی  دادگاه،  اسناد  طبق  می کردند.  دریافت 

به طور مخفیانه برای دریافت آموزش جاسوسی، به ایران سفر کرد.
به اذعان خود پناهی، این مزدوران اطالعات، به ویژه دربارة ساخت وساز و 
ساکنان کمپ اشرف و کمپ لیبرتی، جایی که اعضای سازمان مجاهدین 
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خلق، ساکن بودند، تخلیة اطالعاتی می شوند. 
برای  اطالعات  این  از  ایران،  رژیم  به  وابسته  شبه نظامیان  و  تروریست ها 
قتل عام پناهندگان ایرانی که قباًل در این دو کمپ بوده اند استفاده کرده اند.

البی عوامل رژیم علیه اپوزیسیون در پارلمان اروپا
اعضای پارلمان اروپا که به سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت سمپاتی 
دارند، کارزارهای بسیاری را در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران راه اندازی 
کرده اند. همیشه دیدگاه های متضاد در مورد رژیم ایران و مخالفان آن در 
پارلمان اروپا وجود داشته است. در یک مورد، این به یک مقابلة عمومی 
تبدیل شد. در سال۲۰۰۸، پس از تصمیم دادگاه عالی انگلستان برای رد 
اتهامات تروریستی علیه مجاهدین خلق، رئیس هیئت نمایندگی پارلمان 
تأسف کرد.  ابراز  دادگاه  از تصمیم  اسالمی  رژیم جمهوری  با  روابط  برای 
تعدادی از اعضای پارلمان در تاریخ ۲۳ ژوئیه۲۰۰۸ در یک نامة سرگشاده 

به مواضع وی پاسخ دادند.
در دسامبر۲۰۰۷ یک هیئت پارلمان اروپا به ریاست خانم آنجلیکا بئر به 
ایران سفر کرد تا ظاهرًا نقض حقوق بشر در ایران را بررسی و ارزیابی قرار 
می توان  رژیم،  مطبوعات  گزارش های  از  بهتر  را  دیدار  این  اهداف  دهد. 
دید. وزارت اطالعات رژیم ایران به عنوان بخشی از تالش هایش برای ارائه 
اطالعات غلط در مورد مجاهدین خلق در نزد نمایندگان پارلمان، خانم بئر 

و همراهان او را به دفتر یکی از انجمن های خود به نام »عدالت« برد. 
در ۲۶ دسامبر ۲۰۰۷، ایرنا، گزارش داد: 

»اعضای انجمن عدالت اخیرًا مالقاتی با نمایندگان پارلمان اروپا در دفتر خود داشتند 
و در مورد وقوع یک فاجعه بشری توسط فرقه مجاهدین خلق ابراز نگرانی کردند. 
خانم آنجلیکا بئر Angelika Beer و بارونس نیکلسون Nicholson که در این 
نشست حضور داشتند، همدردی خود را با قربانیان تروریسم ابراز کردند و یادآور 
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به این دلیل  به لیست تروریستی اتحادیه اروپا دقیقًا  شدند که ورود مجاهدین خلق 
سازمان  این  و  تروریسم  درباره  دقیقی  اطالعات  اروپا  اتحادیه  دولت های  که  است 

تروریستی داشته اند«.
وب سایت انجمن نجات وابسته به وزارت اطالعات )انجمن نجات، تهران، 

۱۲ دسامبر ۲۰۰۷( خبر این دیدار را منتشر کرد. 

هیئت پارلمان اروپا با انجمن نجات در ایران مالقات کرد
و  اعضا  با  تهران  در  اروپا  پارلمانی  هیئت  یک   ،۲۰۰۷ دسامبر   ۹ یکشنبه  روز  »در 
همکاران انجمن نجات در دفترش در تهران مالقات کرد. این هیئت تحت ریاست 
خانم آنجلیکا بئر، عضو پارلمان اروپا از آلمان )و رئیس هیئت نمایندگان برای روابط 
از احزاب و کشورهای مختلف  نمایندگان مجلس  پارلمان اروپا( شامل  ایران در  با 
مورد  در  اطالعات  ارائه  خاطر  به  نجات  انجمن  از  بئر  خانم  جلسه،  پایان  در  بود... 
سازمان مجاهدین خلق تشکر کرد. مدارک و اطالعات مربوط به سازمان مجاهدین، 

به تمامی اعضای این هیئت داده شد«.

»سفارت رژیم ایران« در داخل پارلمان اروپا
  Frank Demeyer در قسمت هایی از یک مقالة خبری نوشته فرانک دمیر
بروکسل۶آوریل ۲۰۱۲ دربارة کشمکش میان اعضای هیئت رابطه با )رژیم( 

ایران در پارلمان اروپا آمده است:
نشست هفتة گذشته هیئت پارلمان اروپا برای روابط با رژیم ایران، صحنة یک برخورد 
ایران محمود  ایران، بود...، زمانی که سفیر جدید رژیم  نادر بین جناح حامی رژیم 
بریمانی به هیئت دعوت شده بود، روشن شد. سفیر با نامزدی آقای ساالتو مخالفت 

کرد، زیرا وی، او را بیش از حد منتقد جمهوری اسالمی می دانست.
به زمانی  فعالیت حامیان آن طی دهة گذشته،  و  ایران  با رژیم(  )رابطه  گروه هیئت 
ایران در بروکسل کار سختی را جهت تشکیل هیئت  برمی گردد که سفارت رژیم 
رسمی برای روابط با پارلمان اروپا انجام داد. هیئت وقتی احمدی نژاد شروع به کار 



مأموران وزارت اطالعات ایران در اروپا

119

کرد، تشکیل شد و به سختی کارکرده است تا تحریم های بین المللی علیه رژیم ایران 
را مختل و سفرهایی را به تهران سازماندهی کند.یکی دیگر از میهمانان عجیب در 
جلسة نمایندگی در هفتة گذشته، روزبه پارسی، برادر تریتا پارسی، یکی از طرفداران 
شناخته شده درزمینة روابط نزدیک با جمهوری اسالمی است که ریاست گروه البی 
اصلی رژیم تهران را در واشینگتن به نام نایاک NIAC بر عهده دارد. تریتا پارسی 
همین اخیرًا یک پرونده را در دادگاه واشینگتن دی. سی. علیه تبعیدیان ایرانی باخت. 
بدنام  به عنوان یک البی رژیم، وی را  او  با معرفی  وی آن ها را متهم کرده بود که 
کرده اند. روزبه که مانند برادرش در جلسات نایاک NIAC در ایاالت متحده شرکت 
می کند، ارتباط نزدیکی با سفارت رژیم ایران در پاریس برقرار می کند و در محافل 
سیاست گذاری مربوط به ایران در اتحادیه اروپا شغل مؤثری کسب کرده است. از 
ژوئن ۲۰۰۹، او عضو پژوهشگر مؤسسه امنیت اروپا در پاریس است. به رغم سیاست 
جدید اتحادیه اروپا برای تحمیل تحریم ها، وی از افزایش تجارت و تعامل با رژیم 
از مخالفان  افراد را از( حمایت  ایران حمایت می کند و درعین حال )تالش می کند 

واقعی مصرف سازد.
در این نشست هفتة گذشته، آقای ماریو مائورو، رهبر گروه EPP ایتالیا، با عصبانیت 
هیئت )رابطه با رژیم( ایران را متهم به این کرد که به »نمایندگی سفارت رژیم ایران 

در پارلمان اروپا« تبدیل شده است.
شخص اصلی کارزار علیه آقای ساالتو، عضو آلمانی هیئت سبزها، زابینه مایر است 
که ناظران او را »رئیس دوفاکتو« هیئت )رابطه با رژیم( ایران می نامند. هیئت رابطه با 
)جمهوری اسالمی( در پارلمان اروپا، در دسامبر۲۰۰۹، یک مزدور دیگر رژیم بتول 
پایان  تا علیه مجاهدین خلق سخنرانی و شیطان سازی کند. در  فراخواند  را  سلطانی 
بحث، نماینده پارلمان اروپا جفری ون آوردن Orden، یکی از محافظه کاران ارشد 
نیستم،  مجاهدین خلق  »من طرفدار  )و گفت(:  انتقاد کرد  رویداد  این  از  انگلستان، 
اما تبلیغات تحت حمایت حکومتی را می فهمم و متأسفم که این نمایندگی در حال 

تبدیل شدن به ابزاری برای اطالعات غلط رژیم تهران است«.
طی یک کنفرانس در پاریس در سال۲۰۱۲، سرهنگ دوم لئو مک کالسکی 
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که به عنوان بخشی از نیروی حفاظت در کمپ اشرف در خدمت نیروهای 
آمریکایی بود، نشان داد که چگونه سلطانی پس از ترک عراق به استخدام 
سپاه  شاخه  یک  قدس-  نیروی  »به دستور  چگونه  و  درآمده  ایران  رژیم 
پاسداران رژیم ایران به عنوان مأمور حکومت ایران« به اشرف بازگردانده شد.

نمونه هایی از سوابق برخی از افراد و رفتن آن ها به پارلمان اروپا 
به منظور شیطان سازی جنبش اپوزیسیون

داوود باقروند ارشد 
مجاهدین  هوادار  به عنوان  بود  دانشجو  انگلیس  در  وقتی  دهه۱۹۸۰  در 
اعالم  او  سال۲۰۰۴،  در  بپیوندد.  عراق  در  آن ها  صفوف  به  شد  داوطلب 
کرد که دیگر قادر به تحمل سختی ها نیست و از قرارگاه مجاهدین خلق 
در عراق اخراج شد. او سپس به ایران رفت و بعد هم با رژیم ایران شروع 
منتشر  ایران  داخل  در  مجاهدین خلق  علیه  مقاله  و چندین  کرد  کار  به 
را  ایران  باقروند،  را شیطان سازی کند. در سال۲۰۱۴،  اپوزیسیون  تا  کرد 
برنامه های رژیم  آلمان  تاجر ترک کرد و قصد داشت در  تحت عنوان یک 
تهران را در خارج از کشور پیش ببرد. او در ماه های اخیر به پارلمان اروپا 

در بروکسل رفته است.

غالمرضا صادقی جبلی )بانام مستعار رضا صادقی(
اوایل دهة۱۹۸۰ پس از دستگیری در ایران و همکاری با رژیم، آزاد شد و 
بعدها زمانی که در کانادا به دنبال پناهندگی بود، با یک زن کانادایی ازدواج 

کرد و یک فرزند داشت.
در سال۱۹۹۵، بر اساس شکایت همسر سابقش به خاطر ربودن این کودک 
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خاطر  به  انترپل  طرف  از  بود،  مادرش  اختیار  در  دادگاه  حکم  طبق  که 
آدم ربایی فرزندش تحت حکم بازداشت قرار گرفت. او قبل از فرار به آمریکا 
که در آنجا می توانست سابقة خود را مخفی کند کودک را به ایران فرستاد. 
برای  عراق  به  که  کرد  درخواست  و  مراجعه  مجاهدین  هواداران  به  وی 

پیوستن به صفوف آن ها اعزام شود.
درزمانی که در عراق بود، او توسط یکی از زندانیان سیاسی سابق که در 
مسئوالن  به  فرد  آن  شد.  شناسایی  بود  او  با  مدتی  آخوندها  زندان های 
سازمان  از  جبلی  صادقی  و  گفت  رژیم  با  او  همکاری  دربارة  مجاهدین 

مجاهدین خلق اخراج شد و به تیف و ازآنجا به ایران رفت.
در سال۲۰۰۷ او در چندین جلسه سازماندهی شده توسط رژیم تهران با 
نمایندگان پارلمان اروپا و پارلمان انگلیس تحت عنوان »یک عضو سابق 

تواب سازمان مجاهدین« شرکت کرد. 
او بعدًا به عراق فرستاده شد تا به رژیم ایران در سرکوب پناهندگان ایرانی 
در کمپ اشرف کمک کند که در آنجا هنگام نزدیک شدن به کمپ توسط 
ارتش آمریکا دستگیر شد. در اواخر سال۲۰۰۹ او به بروکسل فرستاده شد تا 
به سازمان دهی فعالیت های مزدوران رژیم ایران در پارلمان اروپا کمک کند. 
ربودن  اتهام  به  بلژیک  در  اینترپل  یک حکم  توسط  دسامبر۲۰۱۰  در  او 

کودک دستگیر و به کانادا استرداد شد.
غالمرضا  آنتاریو  عالی  دادگاه  ۱۵ژوئیه۲۰۱۲  روز  تورنتوسان،  گزارش  به 
ربودن  اتهام  به  تعلیقی  زندان  ۲سال  و  زندان  ۲۲ماه  به  را  صادقی جبلی 

کودک محکوم کرد. 
و  بازگشت  بروکسل  به  زندان،  در  خود  حکم  کردن  سپری  از  پس 
همچنان)کارش را( برای تسهیل دسترسی نمایندگان رژیم ایران به پارلمان 

اروپا ادامه داده است.
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قربانعلی حسین نژاد 
در آوریل۲۰۱۲، سازمان مجاهدین را در کمپ لیبرتی ترک کرد و به هتل 
مهاجر در بغداد رفت که تحت کنترل وزارت اطالعات بود. ازآنجا، او شروع 
به همکاری با رژیم کرد و کارزار دروغ پردازی علیه مجاهدین خلق را در 
ارتباط با وب سایت های مختلف وابسته به رژیم ایران در عراق آغاز کرد و 
نوشته هایش در رسانه های عراقی توسط رژیم برای توجیه سرکوب و کشتار 

ساکنان بی دفاع در کمپ لیبرتی مورداستفاده قرار گرفت.
او در خارج از کمپ اشرف در یک مأموریت شناسایی، قبل از یورش به این 
کمپ توسط مردان نقاب دار وابسته به رژیم ایران دیده شده بود. در حمله 
مزبور که در سپتامبر۲۰۱۳ رخ داد ۵۲ تن به قتل رسیدند. حسین نژاد بعدًا 

توسط رژیم ایران به فرانسه فرستاده شد.
در ژانویه سال۲۰۱۵ او توسط پلیس فرانسه در آورسوراواز برای جاسوسی 
علیه دفتر مرکزی اپوزیسیون دستگیر شد و در زمان بازداشت اعتراف کرد 
ایران در پاریس که ماهانه  که توسط یک وابسته اطالعاتی سفارت رژیم 
او در ماه های  اور فرستاده شده است.  به  او پرداخت می کند  به  را  مبالغی 
اخیر همراه با دیگر عوامل رژیم ایران، چند بار به پارلمان اروپا رفته است.

عیسی آزاده
عیسی آزاده مجاهدین خلق را در اردوگاه لیبرتی در ژانویه۲۰۱۳ ترک کرد 
او  بود.  بغداد رفت که تحت کنترل وزارت اطالعات  به هتل مهاجر در  و 
توسط رژیم استخدام شد و گفته می شود اطالعات زیادی در مورد ساکنان 
ساختمان ها  مختصات  شخصی،  اشرف)اطالعات  کمپ  و  لیبرتی  کمپ 
غیره( را به رژیم داد که توسط رژیم برای انجام چندین حمله موشکی به 
کمپ لیبرتی که منجر به کشته و زخمی شدن پناهندگان بی دفاع شد، 
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مورداستفاده قرار گرفت. 
او در دسامبر۲۰۱۳ با استفاده از یک گذرنامة ایرانی، با یک پرواز مستقیم 

از تهران وارد آلمان شد. او در آلمان نماند بلکه به فرانسه رفت. 
بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ چندبار به همراه سایر عوامل رژیم ایران به 

پارلمان اروپا مراجعه کرد.

بتول سلطانی
بتول سلطانی در روز ۶دسامبر۲۰۰۶، کمپ اشرف در عراق را ترک کرد 
دالیل  اساس  بر  خلق،  مجاهدین  تیف،  در  اقامتش  طی  رفت.  تیف  به  و 
پول،  ایاالت متحده،  نظامی  افسران  نظارت  تحت  وی  به  بشردوستانه 
کامپیوتر، لباس و دیگر ملزومات را دادند. رسیدهای او برای دریافت همه 
این اقالم همراه با نامه هایی از قدردانی وی از مجاهدین خلق، که در آن 
بیان می کند که مجاهدین را فقط به این خاطر که نمی تواند مبارزه را ادامه 

بدهد ترک کرده، موجود است.
ایران  رژیم  اطالعات  وزارت  توسط  به تدریج  او  تیف،  اقامتش در  در طول 
استخدام شد. سرانجام سلطانی در تاریخ ۱۴ژانویه سال۲۰۰۸ تحت نظارت 
صلیب سرخ بین المللی از عراق به ایران منتقل شد. به طور شگفت انگیزی، 
تنها ۳هفته بعد او توانست پاسپورت ایرانی بگیرد و در تاریخ ۱۰فوریه۲۰۰۸ 

وارد فرودگاه بغداد شود. )کپی پاسپورت او بر روی اینترنت موجود است(

نتیجه گیری
همان طور که در آخرین گزارش های سرویس های امنیتی اروپا تأیید شده 
است، سرویس های اطالعاتی رژیم ایران بیش از هر زمان دیگری در خاک 
اروپا فعال هستند. روش های آن ها طیفی از ارعاب و ترور شخصیت تا حذف 
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فیزیکی را در برمی گیرد. هدف اصلی آن ها اپوزیسیون دموکراتیک ایران و 
هواداران آن است.

در سال۱۹۹۷، بعد از این که ترور ۴مخالف کرد ایرانی در رستوران میکونوس 
برلین، توسط دادگاه عالی عدالت آلمان، با مقامات رژیم ایران در باالترین 
مأموران  تمامی  گرفت  تصمیم  اروپا  اتحادیة  مرتبط شناخته شد،  سطوح 

اطالعات رژیم ایران را از کشورهای عضو این اتحادیه اخراج کند.
با توجه به وضعیت امنیتی فعلی اروپا، حضور مجدد بسیاری از عوامل رژیم 
ایران در اروپا که دسترسی آنها به اتحادیة اروپا پس از توافق اتمی تسهیل 
شده است و با توجه به وضعیت امنیتی که به ویژه نظر به قتل اخیر یک 
مخالف ایرانی در ترکیه که در لیست ترور رژیم ایران بوده بدتر شده است، 
و کشورهای عضو،  اروپا  اتحادیه  که  است  دیگری الزم  زمان  هر  از  بیش 
اقدامات پیشگیرانه را اتخاذ کنند و به طور ویژه به تالش عوامل رژیم ایران 

برای دسترسی به نهادهای پارلمانی اروپا توجه کنند.
برگرفته از کتاب وزارت اطالعات رژیم ایران فعال در اروپا 

کمیته بین المللی در جستجوی عدالت
بروکسل- اکتبر ۲۰۱۷
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خواست مقاومت ایران، اخراج عوامل وزارت اطالعات از اروپا و آمریکا
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