
 
 عليه اعضا و هواداران مقاومت  و مزدورانرژيم   تشبثاتترفندها و ضرورت هوشياري در برابر 

 
اطالعات و سپاه آخوندها بار ديگر با بسيج مزدوران به مقابله پرداخته مقاومت ايران،    نةها و تظاهرات ساالدر آستانه گردهمايي
 اعضا و هواداران و پشتيبانان مقاومت را از سر گرفته است.  و تشبثات خود عليه 

در شبكه    و ضربات شورشگران و كانون هاي شورشي  گيرددر شهرهاي ميهن باال مي  مردم  اين در حاليست كه قيام و تظاهرات
  ة وزارت غارت كشاورزان و انتشار اسناد خيلي محرمان ،  هاي راديو و تلويزيون حكومتي، دستگاههاي وزارت سانسور و خفقان

   ن شده است. دشم موجب وحشت در سرتاپايآن،  هزار نفر پرسنل ۳۳  افشاي اساميرژيم به خصوص  سازمان زندانهاي
  
 ۷۰از بيش از    را  هاي مقاومت ايرانوبسايتو ديگر    مجاهد سايت  سايبري،    پي در پي  حمالتبا  اطالعات و سپاه آخوندها  -۱

 .شده استدر هم شكسته امروز تا حمالت اين ه اند.  كشور هدف قرار داد
و انتشار مقاله پرفسور حسين سعيديان و پرفسور كاظم كازرونيان    پس از-۲

رشته  وزارت اطالعات در يك  افشاي يك نظرسنجي ساختگي و آخوندپسند،  
با ردهاي  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت    از طرف  ساختگيهاي  و پيامارتباطات  
نوشت  بهفرانسوي   سعيديان  » آقاي  مقاله :  مطالعه  از  پس  خواهرمريم 

اهداف سياسي” با  غيرعلمي  تا   “نظرسنجي  دادند  دستور  دبيرخانه شورا  به 
 . «بشه. با آرزوي سالمتي براي شما  آقاي كازرونيان به شما عزيزان اعالم  مراتب قدرداني ايشون براي تهيه پاسخ متقن جنابعالي و

 . بود ي اطالعات  ةو تخلي و آلوده كردن آن سعيديان پرفسورو وارد شدن در سيستم ارتباطي  سياسي تالفي جويي  ، هدف
چند بار با خانم فرشته كريمي    شماره تلفن فرانسوي  بابه نمايندگي از سيماي آزادي    مأمورانشوزارت اطالعات از طريق  -۳

انتشار  مجموعه اي از اسناد و آثار و عكسهاي شادروان رحمان كريمي  تماس گرفته و خواستار   خانم كريمي  شود.  ميجهت 
ذاري كرده  گشود كه وزارت اطالعات داماما بعدًا در تماس با سيماي آزادي متوجه مي  كندو اسناد را ارسال ميكرده  اعتماد  
 است. 
خواهان    با استناد به ارتباطش با خانم كريمي  آبادي تماس گرفته وبا خانم ناهيد همت  از طريق همين مأمور    وزارت اطالعات-۴

گذارد و شورا در ميان مي  ةدهد و موضوع را با دبيرخان پاسخ منفي مي  شده بود كه مشكوك  خانم همت آبادي    شود.ميمصاحبه  
 ذاري ديگر بوده است. گ اين هم يك دامشود كه روشن مي

ايميليك رش  درست كردنبا    وزارت اطالعات-۵ نامهاي مجعول  ته  ايران  ”  سايت  خواهر مجاهد ”حميده طاعتي“ و    هايبه 
براي اعضا و هواداران مقاومت تحت عنوان اي  كليشههاي  پيامبه طور گسترده به ارسال  ،    “حميد اسديان  ”زنده يادو  “  افشاگر

با چرندگويي خود را  كند  ت و به غايت تالش ميمبادرجالدان توسط مقاومت ايران«  ة  »كارزار بزرگ افشاي اطالعات قضايي
زندانهايش پنهان  سازمان    ةمحرمانخيلي  خشم و سرخوردگي رژيم از افشاي اسناد  تسكين داده و صورتش را با سيلي سرخ كند.  

 كردني نيست.  

 



شده افزوده  (  eحرف انگليسي )  بعد از كلمه ايران حذف وة  نقطشود  در ايميل جعلي ايران افشاگر چنان كه در عكس ديده مي
 است 

 
 

 
 

مجاهد  و عكس  از نام  سوءاستفاده    و  https://teamsafavi.com  آدرس  ابه زبان انگليسي بيك وبسايت    وزارت بدنام  -۶
را هم چاشني آن كرده است! عالوه بر رژيم  همراه با آرم خرچنگ نشان  يك شعار مضحك  و  راه اندازي كرده  خلق علي صفوي  

ريزي  اين يك برنامه   !كرده استتشكر    به مجاهدين  هايشانبخاطر كمك  وستان همنخست وزير هند نيز  و    از آمريکا و اسراييل  اين
    است.ويژه آمريكايي ه براي پمپاژ اطالعات دروغ در محافل خارجي بابلهانه 

 

 
 
به ارسال پيامها   hambastegimelli@gmail.comهمبستگي ملي    به نام  ساختگييك ايميل  اطالعات آخوندها از طريق  -۷
از همكاري با آقاي  به نحو احمقانه اي  همكاران سايت آفتابكاران را    هادر يكي از ايميل  ومبادرت كرده    رذيالنه  هايايميلو  

 دارد. برحذر مي حسين توتونچيان

 
از فدر  شدتابزدگي از   و  گذاشدته  (ll( دو ” ال“ )lبده جداي يدك ” ال“ )شدود  در اين ترفندد چندان كده در عكدس ديدده مي

داننددددد ايميددددل واقعددددي همبسددددتگي ملددددي در حددددالي كدددده همدددده مياسددددت،  ميددددل اسددددتفاده كددددردهجي
(info@hambastegimeli.com  ) ميل نيست.  روي جي 
مزدوران  ظاهري    ةخرداد اكسيون و ميز كتاب هواداران مجاهدين در بلژيك مورد حملة عوامل رژيم قرار گرفت. قياف  ۷در روز  -۸

كه چرا روي عكس رهبر   داددشنام ميبود و    آنها  همراه  گذار در ويلپنت()مزدور بمب  نسيمة نعامي  با الگوي  مخصوصًا زني كه

https://teamsafavi.com/
mailto:hambastegimelli@gmail.com
mailto:info@hambastegimeli.com


به   مزدوران پس از حكم دادگاه بلژيك  رسد . بنظر ميها نبودمانند ظواهر رژيمي  به هيچوجهمن )خامنه اي( ضربدر كشيده ايد!  
دو طرح تروريستي عليه دو تن از  از اين پيشتر    .كه بايد براي آن در همه جا آماده بود  اند اقدامات وحشيانة علني روي آورده 

قابل    آن  اسناد  و  در جريان هستند مقامات ذيربط    كه  بود  مسئوالن مجاهدين در ترددهايشان در آلباني كشف و خنثي شده
 .  انتشار است

 
اطالعات آخوندها و    ترفندها و توطئه هاي  در برابر  مقاومت را به هوشياري  پشتيبانانعموم    ،كميسيون امنيت و ضد تروريسم

 خواند. و مطلع كردن ساير هموطنان فرا مي نيروي تروريستي قدس

ارتباطي   وسايلو    ناشناس از جمله در تلگرام ، اسكايپ و واتساپ  ها و هر گونه ارتبا ها، پيام تلفن  ها،ايميلاز پاسخ دادن به  
 هاي شورا يا دفاتر مجاهدين در كشورهاي مختلف در ميان بگذاريد. و موارد مشكوك را با نمايندگي ديگر خودداري كنيد 

 
 شوراي ملي مقاومت ايران

 ريسم كميسيون امنيت و ضد ترو
 ( ۲۰۲۲ مي  ۳۱) ۱۴۰۱ خرداد ۱۰


