حسابهاي مجاهدين و شوراي ملي مقاومت بسته نشده است
بر خالف دعاوي بي اعتبار و مشكوك و مورد پسند فاشيسم ديني حاكم بر ايران و عوامل و البي هاي آن در پوششهاي گوناگون،
هيچيك از حسابهاي سازمان مجاهدين خلق ايران و شوراي ملي مقاومت ايران بسته نشده است .از آنجا كه هيچ يك از قوانين فيسبوك
هم نقض نشده ،ادعاي وجود يك مزرعه ترول وابسته به مجاهدين در آلباني مضحك و مطلقًا دروغ است .اين ادعا را نخستين بار جواد
ظريف و بعيدي نژاد سفير رژيم در انگليس در سال  ۲۰۱۸مطرح كردند.

خبرگزاري حكومتي ايسنا در ۲۵شهريور ۱۳۹۷به نقل از بعيدي نژاد سفير رژيم در لندن نوشت :سازمان مجاهدين «با بهرهگيری از
پيشرفتهترين تکنولوژیهای اطالعاتی روزانه ميليونها پيام در قالب هشتگهای براندازانه» توليد ميكند .وي از توييتر خواست «به
درخواست رسمی دکتر ظريف برای بستن حسابهای جعلی که اقدام به ارسال هشتگهای براندازنده عليه ايران می کنند ،اقدام کند».
در همين روز ظريف در توئيتي خواستار تعطيلي حسابهاي هواداران مقاومت شد .به اين ترتيب نماينده بيشرم رژيمي كه ۸۰ميليون
ايراني را از شبكه هاي اجتماعي محروم كرده ،سه سال است دستورالعمل ابلهانه بستن حسابهاي اينترنتي مخالفان خود را صادر ميكند.
اين در حالي است كه توئيتر و فيسبوك و اينستاگرام تاكنون دست كم  ۲۵هزار حساب هاي اين رژيم را بسته اند .از جمله حسابهايي
را كه اخيرًا با نقض همه قوانين و مقررات ،در انتخابات آمريكا مداخله ميكردند .شايان يادآوري است كه حسابهاي توئيتري خامنه
اي به زبانهاي خارجي بطور نوبه اي تعليق شده است.
اما در خرداد  ۹۸رژيم و پشتيبانانش در مورد جعلي بودن يك حساب وابسته به مجاهدين به نام حشمت علوي غوغاي شگفتي به راه
انداختند كه از اينترسپت در آمريكا تا شبكه هاي فارسي زبان در دود و دم آن فرو رفتند و به داستانسرايي در مورد حسابهاي جادويي
مجاهدين پرداختند .اما چند روز نگذشت كه توئيتر حساب حشمت علوي را پس از تحقيقات كامل و اطمينان از اين كه يك حساب
واقعي و معتبر و مربوط به يك شخص واقعي است باز كرد  .روسياهي به زغال ماند و هر كه در او غش بود سيه روي شد .در آن زمان
سفير رژيم در لندن در نقش وكيل «منتقدين» مجاهدين توئيت كرد:

اكنون در مقابل گزارش تحقيقاتي تردستون  ۷۱و رسوايي بزرگ بسيج سايبري رژيم در گردهمايي جهاني ايران آزاد در  ۲۷تير ، ۹۹
ضمن يك گزارش  ۵۲صفحه اي فيسبوك در باره  ۱۱كشور در ماه مارس  ،۲۰۲۱البي پشتيبان رژيم به نحو مسخرهاي به جرايم
مجاهدين در آلباني هم پرداخته كه گوئيا به كارهاي نكوهيده اي براي تأثير گذاشتن در امور سياسي ايران دست يازيده اند!
دو نمونه زير شايان توجه است :

به همين خاطر ادعا شده است كه  ۱۲۸حساب ۴۱ ،صفحه ۲۱ ،گروه و  ۱۴۶حساب اينستاگرام را که «هدف مخاطبان جهانی از جمله
ايران بود» حذف شده اند .استدالل مضحك آن هم اين است كه «ما اين شبکه را به عنوان بخشی از تحقيقات داخلی خود يافتيم و
آن را به مجاهدين خلق يک گروه مخالف مبارز تبعيدی از ايران که اکنون در آلبانی مستقر است پيوند داديم».

البته در همين گزارش هم تصريح شده است كه «ما سندی مبنی بر استفاده از ماشينهای خودکار برای اداره اين امکانات نديديم » هر
چند كه «سيستم های خودکار ما» برخی از اين حساب ها را بخاطر «خشونت و تحريك» از کار انداختند.
واضح است كه ديكتاتوري ديني حاكم بر ايران و پشتيبانان و البيها و مزدوران آن بدينوسيله ميخواهند انتقام دادگاه بلژيك را از
مقاومت ايران بگيرند و محكوميت ديپلمات تروريست بمبگذار خود را تحت الشعاع قرار دهند.
البته فيسبوك و هر مرجع ديگر به سادگي ميتوانست و اكنون هم ميتواند حسابهايي را كه متعلق به مقاومت ايران ميداند با سازمان
مجاهدين خلق ايران و شوراي ملي مقاومت ايران چك كند .استناد به برخي از مقاالت يا منابع مشكوك و وابسته به رژيم ماليان عليه
مقاومت ايران اعتباري ندارد و يك كارزار شيطان سازي شناخته شده است.
مجاهدين هرگز و هيچگاه به جعل هويت و سوء استفاده از هويت و مشخصات ديگران مبادرت نكردهاند .اما حق هر كس به ويژه ايرانيان
مبارز و مقاوم است كه به داليل امنيتي و گروگان گرفتن خويشاوندانشان در ايران توسط رژيم ضد بشري از نام مستعارو عالئم و
نمادهاي مطلوب خود استفاده كنند .به خصوص در مورد مجاهدين و هواداران آنها كه سوژة هميشگي تروريسم و بمبگذاري و ترور و
كشتارو گروگانگيري اين رژيم بوده و هستند.
اين هم كه هموطنان ايراني كشتي نظام آخوندي را غرقه در بحران بدانند و يا همچون مجاهدين و مقاومت ايران خواهان سرنگوني
فاشيسم ديني و برقراري جمهوري دموكراتيك باشند و به انتخابات قالبي رژيم واليت فقيه نه بگويند مزيد بر شرف و افتخار ما و هر
ايراني آزاده است .فيسبوك بايد در اسرع وقت حسابهاي ايرانيان مخالف رژيم را كه قوانين را نقض نكردهاند باز كند.
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