
 

 

 

 

  

 

 

 اومت وار سفارت آخوندها در آلباني به دنبال ديدار سناتور مك كين با رئيس جمهور برگزيده مقواكنش ديوانه
 درماندگي و وحشت فاشيسم ديني از انتقال پيروزمند مجاهدين و استقبال داخلي و بين المللي 

وسي و به جاس« يرسف»ي كه تحت عنوان فروردين غالمحسين محمدنيا مأمور اعزامي وزارت اطالعات در آلبان 30اطالعيه 
ين با رئيس وار رژيم پليد آخوندي به دنبال ديدار سناتور مك كطئه عليه مجاهدين در اين كشور اشتغال دارد، واكنش ديوانهتو

 ينداخلي و ب تقبالجمهور برگزيده مقاومت و بازتاب درماندگي و وحشت فاشيسم ديني از انتقال پيروزمند مجاهدين و اس
 مزيد بر واند، صرفًارق بخشالمللي از اين امر است. اينكه رژيم آخوندي مجاهدين را كماكان تروريست و سكت وابسته به غرب و 

ني و فاشيسم دي ندياتافتخار و حاكي از اهتزاز پرچم اشرف نشان مقاومت و تكثير آن در داخل و خارج ايران است. عهد چر
ه ود، سپري شدصاف كن حمالت موشكي و تروريستي ب اهدين كه در اشرف و ليبرتي جادههمگنان و مزدوران مربوطه عليه مج

 ارزد. و ديگر به مفت نمي
زمان ساگي عليه هميش چرندياتسفير رژيم آخوندي، كه يك عضو وزارت اطالعات، مافياي ترور و شكنجه آخوندهاست، با تكرار 

ي هه پيش وقتز سه دا مجاهدين با مردم و نهادهاي آلباني را مخدوش كند.بيهوده تالش ميكند رابطه  مجاهدين خلق ايران
ج دروغ در ازي و تروييطان سرا نابود كند، با كارزار ش سازمان مجاهدين خلق ايرانرژيم آخوندي نتوانست با قتل عام و ترور، 

را از  ين خلق ايرانسازمان مجاهدست سال ا 4صدد بي اعتبار كردن آن بر آمد. اين تبليغات مسخره براي مردم آلباني كه 
خوندي را آيران رژيم ردم امنزديك تجربه كرده اند كمترين ارزشي ندارد وفقط بر نفرت آنها از رژيم پليد آخوندي مي افزايد. 

 پدرخوانده داعش و جامعه جهاني آنرا باني و حامي اصلي تروريسم بين المللي مي شناسند:
 است. شده محكوم بشر حقوق نقض بواسطه متحد ملل مختلف ارگانهاي توسط ارب 63 تاكنون رژيم منفور و كثيف آخوندي-1

و زنان باردار به چشم  ساله 70تا مادران  ساله 13 شده اند كه در بين آنها از دختران تن بداليل سياسي اعدام هزار 120
 وقت خميني شيناعتراض جان شدند بنحوي كهقتل عام  67در سال  سياسي زنداني هزار 30ميخورد. براساس فتواي خميني 

ياست رنمايش انتخابات  بود. ابراهيم رئيسي كانديد خانگي در بازداشت عمر آخر تا و كرد عزل را او خميني. را بر انگيخت
ين اي اجراي اني برجمهوري كنوني و مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري روحاني دو تن از هيات چهارنفره اي بودند كه خمي

دترين كارنامه ها در بفروردين گفت، رژيم ايران همچنان يكي از  30قتل عام منصوب كرده بود. وزيرخارجه آمريكا در روز 
 زمينه نقض حقوق بشر را دارا است. مخالفين سياسي مستمرا زنداني يا اعدام ميشوند.

 سوريه ادامه ميدهد مايت از رژيم سركوبگر اسد درفروردين اعالم كرد: رژيم ايران به ح 30زير خارجه آمريكا همچنين در و  -2
برخي از  ، ايران ازعراق ... كه منجر به كشته شدن حدود نيم ميليون سوري و جابجا شدن ميليونها تن ديگر شده است. ....در

ر يمن، دكند. ... يممايت حگروههاي شبه نظامي عراقي بويژه از طريق نيروي قدس كه براي ساليان زيرآب امنيت عراق را ميزند 
... اميال دامه داده.اموزش آايران به حمايت خود از تالش حوثي ها براي سرنگوني حكومت از طريق ارائه تجهيزات نظامي، پول و 

ر داشته ه در اختيااني كاتمي ايران يك ريسك بزرگ براي صلح و امنيت جهاني است. اين عادت و رويكرد آنهاست كه از هر امك
 آزار و ايجاد ناآرامي براي افراد و ملتها استفاده كنند. باشند براي 

داني از پذيرش به نخست وزير آلباني، ضمن قدر 2017مارس 31يندگان كنگره آمريكا در نامه اي به تاريخ گروهي از نما-3
 رذل رژيم اين هاياليتفع دقت با که خواهيممي شما از ما»مجاهدين با اشاره به توطئه هاي اين رژيم عليه مجاهدين نوشتند: 

 «.باشيد داشته نظر زير آلباني خاک در را

          People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI) رانـايقـخلدينـمجاهازمان ـس  



 

ه اند ر دست داشتدس از اشغال عراق، در حاليكه مزدوران رژيم ايران در اين مدت مناصب كليدي را در عراق چهارده سال پ-4
 كه يباريز وشيارهدر سركوب مردم اين كشور يافت نشده است.  سازمان مجاهدين خلق ايرانحتي يك سند مبني بر مشاركت 

 دمكرات حزب للالم بين روابط رئيس و سياسي دفتر عضو عنوان به 1999 سال در بود عراق خارجه وزير سال ده از بيش
 : نوشت هلند دادگاه به كتبي شهادت طي عراقي كرد گروه بزرگترين عراق، كردستان

اند. ما هيچگونه شواهدي  ( در سركوب مردم كردستان درگير نبوده1990ما تأييد ميكنيم مجاهدين نه قبل و نه بعد از قيام )»
 «.  از اينكه مجاهدين نسبت به مردم كردستان خصومت روا داشته باشند، نيافته ايم

مجاهدين  ميكند. رزهمبا دمكراسي در ايران آزادي و براي است عليه ديكتاتوري و سال 52 سازمان مجاهدين خلق ايران-5
را براي اشتند و آنرسي دنخستين كساني بودندكه بخاطر نفوذ سياسي و پايگاه اجتماعي خود به پروژه تسليحات اتمي رژيم دست

 يك قراربراي است ايران است كه مقاومت ملي عضو شوراي سازمان ممانعت از دستيابي رژيم به بمب اتمي افشا كردند.اين
ا و ريكا، اروپلمان در آماكثريت اعضاي دهها پار. جدايي دين از دولت در ايران مبارزه ميكند و گرا دمكراتيك كثرت جمهوري

ماده اي خانم مريم رجوي،  10خاورميانه و باالترين رهبران سياسي اروپا و آمريكايي از هر دو حزب، حمايت خود را از برنامه 
ار ناپذير ر حقوق انكتلف برا اعالم كرده اند. كنگره و سناي آمريكا در لوايح و قطعنامه هاي مخرئيس جمهور برگزيده اين شو

 مجاهدان اشرف و ليبرتي تأكيد كرده اند. 
ي از اييه بسياراهدين به تروريسم از سوي رژيمي كه باالترين مقاماتش بخاطر اقدامات تروريستي توسط قضمتهم كردن مج-6

شتار ها نيز مانند كن، سوييس، آرژانتين و ... تحت تعقيب هستند مضحك است. اتهام كشتن آمريكاييكشورها از جمله آلما
 14طي  رند كه چراميخو شيعيان و اكراد عراقي ديگر اثر ندارد و صرفًا حاكي از چنتة خالي مزدوراني است كه اكنون افسوس

 نند!كد و منهدم نابو يون اصلي رژيم در عراق اشغال شده راسال و دهها حمله و انفجار و موشك باران، نتوانستند اپوزيس
وندي تاكنون در خارج از ايران مرتكب صدها عمل تروريستي شده كه توسط سفارتخانه ها و رژيم پليد آخ-7

بر كاقدي در رم، تروريستهاي اين رژيم تدارك و سازماندهي شده است. ترور دكتر كاظم رجوي در ژنو، محمد حسين نديپلمات
ر وين و بران كرد دس، رهقرباني و زهرا رجبي و علي مرادي در استانبول، محمدحسين ارباب در كراچي، شاپور بختيار در پاري

 برلين، انفجار آميا در آرژانتين در اين شمار است. 
هاي ن در كشورآسي وابق و عملكرد مجرمانه ديكتاتوري منفور آخوندي و عوامل و مزدوران و النه هاي جاسوبا توجه به س-8

عت از ورود اني و ممانز آلبمختلف جهان، از دولت آلباني خواستار اخراج ماموران و مزدوران و جاسوسان ديكتاتوري تروريستي ا
ز حكم دادگاه فدرال برلين است  كه پس ا 1997آنها به اين كشور هستيم. اين منطبق با تصميم شوراي اتحاديه اروپا در آوريل 

 رد. كشور اعالم ارج كخرهبر، رئيس جمهور، وزير اطالعات و وزير خارجه اين رژيم را مسئول ترور مخالفان در  صادر شد كه
 سازمان مجاهدين خلق ايران

 1396اول ارديبهشت
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 
  


