
 

   به روماني كشانده شد غالمرضا منصوري در دام يك زن مأمور به نام فرناز افتخاري
 منصوري سريعًا روماني را ترك كرد و به فرانسه رفت در همان روز دستگيريمأمور كثيف دستگاه اطالعاتي آخوندها 

 
يعييالتامناسنشييرمد  نييرمرييالليم  ش ييالنرمنسيي ضملنلامنك ييسمر ييسامم99كميسييي امنيتيييضمتموريست شسيييمميي  ناميتييرميطالتيييضمل منر  ييي منت مييييسم

قتي ميتوي  امبيسنامزسشيدمناميتالفيال م مي مل م تييالنرمن ي امكيسلتمتنوي من يضمكي م نميسفتيرامنفيدتلبمبيسممب مي الهيرش مممم ئيسمق ترمقضالشي م اليت منام
ييمي  نام ژشييماتي بملهيرتمممم“م  لكشير”مل مريرلمن يضمقتي مف ييصميتوي  ام نمكي مقالويرم ي ل مبي لبمم ي لممممپييرنمتمپتايالاهالامم ت  ريفممبالمم ژشيمم

ي يسنمتمنامدام نم ژشييممم،اتالشيضمل م يالامن تپيالمميست شسييمتممنلمتتيربي مم  نقي ناممبيسنام تييرمكيسلامشيالمكال يت ممي ظيفمهسيتترممممهالامز نيالز ابالميال ي 
تمبيالنرنانييربيي مزييسلام يي لمي الهييرش م نممننف ييال مي ظييفمب لنييرمتميييدلت ناميييمي  نانيييدمم97ل مييييسممننف ييال مل متشتتتييضل م ييتال ش امنمالشتييرتملت م

مكترامر   م نهتمالامحمت م نمب مزسلامي الهرش مننرن تترتل منمسف،مكشت متمپ  ضم92 الامي الهرش مل مماسش  مل مقت همچتالنت م
تممهالاتنشييالاملشيييسامنامكال كسلهييالام ژشيييملليييت مد  نييرپييسمنامفس ييتاللاماسييرمتمپستنييربمنتمبيي مياييسنامل مييي  لمم يسوييالميتويي  اممنكتيي ا

مم:ممم لير تم مداممنر  اليرمكييفممزذن شاالاملنا
كي منامق ي مبيالمممييمي  مبي منيالامفسنيالامنفت يال امل مفسننسي مشي مااممم يسوالميتو  امبعرمنام ستجمنامنشسنامبي ميسكيي متم يتسمبي مفسننسي م فتي من يضتمم-1

بييسناممظييالهسمبيي مكتييريعسفييرميرلننشيييالبمدانلمن يي يرمل مياييسنامكيي م يي لم نملننشيي  امنشيي مااممكتييرتلنامپايي ميرمبييسنش مل من ي ييالبمبيي لبميتويي  ام
ممن ضتمهمي ماامياي مكسلبيتو  ام نمميتف مي بالش متمكال  تم ييبسلبسسميرمپال شسل ممنلني ميحوي 

)ن ييفترمم2020دناييالمل منتن ييسمف  شيي متم ييتسمبيي منيييسش متمنامدن ييالمبيي م تيييالنرمييييستلتفسننسيي مبيي مدلمييالاميسيييسماييتييرمناميتويي  امبييالمهمييي ماامنام-2
ممبسلنرتب م سميرالمسنالامكتستالنل مش مماسم الحترم تيالنرمب مم(98
تمبيي مفسننسيي ممكتييرير ييسلنل(م ييسشعمم تيييالنرم نميييسامم23ژتئيي م)م12امعيي مااميييمي  مل مهمييالام تامم،ل م تيييالنرمپييسمنامل ييتييساميتويي  امم-3

مممزسللتبسير
ل ملننشيييالبمدانلمن يي يرممدي  تيي لنن  نميطييييمپييال شسممنشيي مااحسييالفمفسنييالامنفت ييال امل مفضييالامي ييالااميييالم تامق يي منامكشييت ممييراميتويي  ام-4

لهيرمبي منشي ميعتيرمكي م تيسمفسنيالامنفت يال امبسلنميت مميربميغيييسمميت ميرنش محسالفمپسمنامكشيت مميراميتوي  اممممكترتمميعسفرميرياسناممممال مم
يغييييسمي ييرل منشيي محسييالفممن يييييييس(مم11 تامل منت مژتئييي م)م10 ييتسمبعييرمنامميي لتماييالشيدش ميرممEن توييال امتمب ييالامفاليييي منفت ييال امحييسفم

 ممم لتيري رش م” حس“مم ”مفسنالام“مبكترمتير

ل ملن ي متم يال جمن يضمكي منامنشي مپيشيتسمممل يتيالبمنر  ياليرمتمنيتيتيرم ژشييميي بمميتال ت ممير مممم،كسلامنامرسشي مانيالامييمي  مميسفترمكييفملنامپا 
م(تم1397دبالامم20نشسنامنامامت مل منستژمنفشالممربمن ضم)نر  ي 

ل من سعمتقضميماليرمزدن ماالمتمتقالشصميسب بمب منش مپستنربم نمملتلضم تيالنرمبالشرمممم:مكتييي رل ميمكيرميرممم الرسنشالاممرب،ممم1399همچتالنت مل منر  ي منت مييسمم
نلمتترمبسنامنامب ميحت امكسلام متتسلم ژشيمتميمي  نن مل م الامنش مكش  مبتسلنالتم الايالاميت مبالشرمش مهيم مبي مبالمادئيال مدامن  امتمبرتامهسمي حظ 

نلمتترماتالشرميحالكم متمي الان مبالشرمل ملنلزالبمبي ممم،ننرنالترمك م ژشيمب مزسلامي الهرش ميرماالن  مل منش مپستنربميعيي مكترتمديسنامتم الي امقتيحطي مهم 
 م نرتمم

 شوراي ملي مقاومت 
 كميسيون امنيت و ضد تروريسم

 ( 2020اوت  4) 99مرداد  14
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