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 در فرانسهوزارت بدنام  یمأمور وزارت اطلاعات و سرپل ارتباطر شادانلو؛ یجهانگ

 
ات ین عملیدتریاز مسئولان پلوزارت اطلاعات قرار داشت و  رأس ه هشت سال درکان یفلاح یم علیآخوند دژخ

جاسوسی رژیم در  یهاتیفعالدر مورد  و خارج کشور، در داخلو کشتار اطلاعات بدنام آخوندها  یستیترور
 :گفترده و کاعتراف داخل و خارج کشور 

ارهای بازرگانی کشغلی نظیر  یهاپوششاطلاعات چه در داخل و چه در خارج در  یآورجمعوزارت اطلاعات برای »
 (62ر یت 62 –سنا یا ی)خبرگزار«. کندیمخبرنگاری، کار  یهاشغلیا 

 
، دکنیمت در خدمت وزارت اطلاعات استفاده یانجام مأمور یبرا یه از پوشش شغلک یمزدوران وزارتن یااز  یکی

 خود گفته است: یدسازیسف یه بارها براکر شادانلو است یجهانگ



 

2 
 

بهشت یارد 62 -وزارت اطلاعات موسوم به مردم یااجارهون یزی)تلو «کردمیمار خودم را کداشتم و  یانجمن فرهنگ... من»
66) 

تحت نام  یاطلاعات آخوند یت انجمن پوششیا هویکنگره آمرکپنتاگون و  کدر گزارش مشتر نیازاشیپ
 سیاردر پ شادانلو گرداننده آنو  کندیمهم استفاده « ایآر»ه از نام ک« یرانیت از پناهندگان ایحماانجمن »

 بود:فاش شده و آمده  ،است

 

، مثالعنوانبه. کندیمنفوذ  هاروشق انواع یران از طریخارج از ا یرانیوزارت اطلاعات به جوامع ا»
 یابر یرانیا انیجوپناه یریس جهت عضوگیدر پار ”یرانیت از پناهندگان ایحما”انجمن به نام  یک

 .شودیم بکار گرفتهان در فرانسه یرانیا یجاسوس

 یامقالهشور در کون در خارج از یسیان اپوزیجاد اختلاف میوزارت اطلاعات در نفوذ و ا یهاکیتاکت
نوان( ن مقاله )با عیاست. ا قرارگرفته موردبحثران یا یوابسته به دولت فعل ینترنتیت ایسا یکدر 

 یریکارگبه یموضوع چگونگ ”؟کنندیمشور عمل کران در خارج از یا یاطلاعات یروهایچگونه ن”
رار ق موردبحثون مستقر در خارج را یسینفوذ به اپوز یبراران یم ایمختلف توسط رژ یهاسمیمکان

ن وزارتخانه استفاده یا اب یارکا افراد حاضر به همیسابق خود و  ی. وزارت اطلاعات از اعضادهدیم
 «..کندیم

ته نوش «هااللهتیآدر خدمت  کواوا» یقیتاب تحقک، در یآخوند یشادانلو به گشتاپو یت و وابستگیهو
 زین فرانسه یستیو ضد ترور یس اطلاعاتین سرویشیس پیفرانسه و رئ ینده سابق مجلس ملیو بونه نمایا یآقا
 :استشده  املبر
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Vevak au Service des Ayatollahs au Coeur des 

Services Secrets Iraniens 
 

سران م، افیبپرداز ردیگیبرنمتوسل به خشونت را در  فعلًاه ک ییهاتیفعالم فقط به یاگر بخواه»
 هاانجمنن ی. اشوندیممتوسل  یپوشش یهاانجمن وزارت اطلاعات عمومًا به یاطلاعات یهاسیسرو

ن انجم یک. گذارندیمش یرا به نما یار متفاوتیبس یهاتیفعالو  رندیگیمبه خود  یظاهر متنوع
ر شده است به نام یدا 51س یوچه لورمل در پارک 07ر شادانلو در شماره یه توسط جهانگکگر ید
 دیجد مأموران یبرا یریت عضوگکشر ینقش نوع” یرانین ایت از پناهندگان و مهاجریانجمن حما”

 استفاده از ان در فرانسه بایرانیو جامعه ا یان پناهندگیمتقاض یتله برا یکه ک کندیم یرا باز
 «.باشدیم یاحساسات مل

 روزمندیجواد ف ازجملهم در فرانسه یاز مزدوران وزارت اطلاعات رژ یتعداد یبه معرفتاب کن یدر ا وبونهیا یآقا
 :سدینویمپرداخته و 

ران یا ایت آریبه نام سا یت پوششیاست و سایر شادانلو در انجمن آریار جهانگکروزمند همیاد فجو»
 .«است شدهدادهار او قرار ین در اختیمجاهده یعل یطان سازین شیمپکشبرد یپ یبرا

 وزارت اطلاعات مأمورر شادانلو یجهانگ
ت یاکش فرانسه ی، شادانلو به دادگسترهااللهتیآدر خدمت  کتاب واواکر شادانلو در یجهانگ یافشا به دنبال

شادانلو توسط دادگاه رد شد و  یاما دعاو؛ است «ت و حرمت او لطمه خوردهیثیح»ه به کشد  یرد و مدعک
 هم خورد. یم مهر حقوقکح نیبا ا یم آخوندیوزارت اطلاعات رژ یاو برا یمزدور بیترتنیابه
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ف نمود و تلاش یتوص صدریبنشادانلو خود را مشاور  ،88آذر  62و  62خ یدر تار ن دادگاهیجلسه استماع ا در
 رانکارقابلیغدر مقابل اسناد و شواهد  یند. ولکم وانمود یمخالف رژ یکب دادن دادگاه خود را یفر یرد براک

به  اشیوابستگه کشد  ییهایایگوضیضدونقو  هاپاسخدر جلسه دادگاه تعادلش را از دست داد و مجبور به 
 .گذاشتیمش یرا به نما یوزارت اطلاعات آخوند

ن به یه مجاهدیعل ینکت و لجن پرایاکش یپول برا یلانکافت مبالغ یدر دادگاه فرانسه، اسناد درخواست و در
 مه پرونده شد.یبه دادگاه ارائه و ضم نژادیاحمدخطاب به  یمزدور احسان نراق یخط و امضا

دادگاه را از  یهانهیو هزل خود کیو الوکالهحق یه نراقکنشان داد  نژادیاحمداز دفتر  آمدهدستبهاسناد 
 رده بود.کمطالبه  رانیم بر اکار حاکتیم جنایرژ «یجمهور استیرخانه ریاست محترم دبیر»
و ید آنچه ایاز اساس مردود شناخته شد و ثابت گردهم ر شادانلو یناف مزدور جهانگیت و درخواست استیاکش

 یکه کران است یوزارت اطلاعات ا مأمور یکر شادانلو یرده صحت دارد و جهانگکتاب خود فاش کبونه در 
 .انداخته است به راهوزارت اطلاعات  یهاتیمأمور یبرا یانجمن پوشش

ه موضوع کرد و مشخص شد کرا افشا  یسم مذهبین مأموران به فاشیا یران اسناد وابستگیمقاومت ا یالبته وقت
ته ن گماشیدر فرانسه است، هم اشیاطلاعاته کم از برملا شدن شبیبازتاب سوزش رژ درواقعت یاکدادگاه و ش

و اذعان خودش انداخت  یپالکهمرها را به گردن یموضوع پرداخت و تقص ورجوعرفعشادانلو به  یعنیآخوندها 
 :ردک

نامه  یکه من در دادگاه متوجه شدم. کنامه نوشته بود  یک یم مرحوم نراقیه ما رفتک یدادگاه»
 نهیهز ؛ کهرده استکس کف نژادیاحمده از خانه خودش به دفتر ک نژادیاحمد ینوشته بود به آقا

ل کیو یوقت .خواهمیماز شما  کمکبدهم و من  خواهمیما یل دارم و کین دادگاه بالاست و پول ویا
 ینراق یردم و هم به آقاکب یذکس را نشان دادند، من هم تکن بودش آن فیل مجاهدکیه وکوبونه یا

 یصن نامه شخینداشتم ان نامه اطلاع یاز ا ه من اصلًاکو هم به دادگاه گفتم  یردکار کن یگفتم چرا ا
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 ونیزیر شادانلو در تلویمأمور جهانگ) «....رده استک یار اشتباهکمن  ازنظره خودش نوشته و کبوده 
 (69 ید 66 - موسوم به مردم یااجاره

 
جهانگیر ، ارتباطات مقاومت یمل یشورا یکمطالعات استراتژ ونیسیکم 9382تیر  3در اطلاعیه  نیازاشیپ

 یدیجمش ین با مهدیم در فرانسه و همچنیمسئول وزارت اطلاعات در سفارت رژ یرازیمحمد شبا شادانلو 
م گرفت یه وزارت اطلاعات تصمکبود  نیبعدازارد. کس را فاش یم در پاریرژ ینسولگرکمأمور اطلاعات در 

م یرژ یراب یکپلماتیو د یاسیلات سکتا مش اوردیدرب میرمستقیغ صورتبهارتباطات مزدوران خود با سفارت را 
 ند.کجاد نیا

 
 یاطلاعات آخوند یپوشش یهاتشکل
ام ستگاه وزارت بدنیس ایرئ فیر نظر احمد ظریاطلاعات آخوندها در فرانسه، ز افشاشدهر شادانلو، مأمور یجهانگ

 دکنیمار ک در فرانسه یرانیه مقاومت و پناهندگان ایمزدوران عل کنندههماهنگس و یم در پاریدر سفارت رژ
 مزدوران را هم به عهده دارد. یوادار یامور حقوق وفصلحلو 
 یبرا هد ودیمب یران ترتیمزدوران به فرانسه را از عراق و ا یرقانونیانتقال غ ،با وزارت بدنام یدر هماهنگ یو
 .دنکیمونان استفاده یه و یر ترکیاز مس کار نیا
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از تهران به  1931آزاده در اسفند  یسیاز هتل مهاجر بغداد و ع 1931 ماهیدن نژاد در یحس یمزدور قربانعل
 ن مأمور به فرانسه منتقل شدند.یهم کمک

 
 مزدوران وزارت اطلاعات در فرانسه عیسی آزاده و قربانعلی حسین نژاد

معات تج یبرار الزامات ین، بلندگو و سایشغل و محل استقرار، اجاره ماش نیتأم اندرکاردستن یشادانلو همچن
 ران است.یه مقاومت ایمزدوران اطلاعات عل

 یان متمادیم، سالیتظاهر به مخالفت با رژ رغمبهبه فرانسه آمده  قبلسال  62ش از یه بکر شادانلو یجهانگ
 فعال دارد. یارکس و بخصوص با بخش اطلاعات آن ارتباط و همیم در پاریاست با سفارت رژ

 س قرار دارد.یپار نینشانیاع از مناطق 91ه دفتر آن در منطقه کرده کر یدا یت ساختمانکشر یکشادانلو 
غول مش یرقانونیغ طوربهشادانلو  یت ساختمانکگر وزارت اطلاعات در شریروزمند مأمور دیجواد ف 81در خرداد 

 ار شد.کبه 
فراهم  ازجملهروزمند و یحل مسائل ف یانات خود را براکه امکت داده بود یبه شادانلو مأمور یرازیمحمد ش

 رد.یار بگکن مزدور به یا یهاتیفعال یپوش مناسب برا یکردن ک
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 س و ثبتیرا به نام خودش تأس« م فرانسهیان مقیرانین و ایت از مهاجریانجمن حما»ن رابطه شادانلو یدر هم
 یریران، عضوگیمقاومت اه یروزمند در جهت توطئه علیمانند جواد ف یعناصر یریکارگبهن انجمن با یرد. اک

 شدهلیکتشم فرانسه یان مقیرانیو ا انیجوپناهانداختن  به داماطلاعات و  وزارت یو جاسوس یه اطلاعاتکشب یبرا
 است.

م یبه وزارت اطلاعات رژآن  اندرکاراندستو « انجمن»ن یا یو وابستگ یت واقعیماهتمان ک یبرا یگذارنامن یا
دها آخون یگشتاپو یو جاسوس هاطرح یبرا یسرپل مثابهبه یپوشش یهاانجمن گونهنیاه ک. بخصوص است

 .ردیگیمقرار  مورداستفادهم ین رژیه پناهندگان و مخالفیعل

 ی چاقوکش گشتاپوی آخوندیهایشخصتجمع لباس 
سمینار صلح »ی در پاریس زیر عنوان اجلسهی وزارت اطلاعات یک آگهی برای برگزاری هاتیسا 82خرداد در 

منتشر کردند. این جلسه برای اعلام تأسیس یک « یی نهگرافرقهآری، خشونت و  زیآممسالمتو همزیستی 
 بود.« انجمن حمایت از مهاجرین و ایرانیان مقیم فرانسه»انجمن پوششی جدید وزارت اطلاعات به نام 

جهانگیر سمینار، اسامی جواد فیروزمند و  اصطلاحبهر این اطلاعات برای شرکت د ی وزارتهافراخواندر 
 بود. شدهدرجطرف حساب و پاسخگوی مراجعین  عنوانبه شانیهاتلفنهمراه با شماره  شادانلو
وارد محل  جًایتدراز ساعاتی قبل از زمان شروع سمینار فرمایشی مأموران وزارت اطلاعات  82 خرداد 62در روز 

 شدند. سالن فیاپ در پاریس
 نیمحمدحسمأموران رژیم که در این برنامه شرکت داشتند عبارت بودند از: جواد فیروزمند، جهانگیر شادانلو، 

در  ینسوفرا یک) آلن شوالریاس راستگو، علی راستبین، اکبریعلسبحانی، مسعود خدابنده، ان سینگلتون، 
ی وزارت اطلاعات و سفارت رژیم در پاریس احرفهو ... به همراه دو تن از چاقوکشان  (یارتباط با مزدوران وزارت

، پنجه بکس و ... برای حمله و هجوم و سو، قصد آوراشککه با تدارک سلاح و تجهیزات لازم نظیر چاقو، گاز 
 به جان پناهندگان و ایرانیان مخالف رژیم کاملًا آماده بودند.

 
 پاریس سالن فیاپآلن شوالریاس در 
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 سفارت رژیم یهاچاقوکشتوسط  وطنانهمچاقوکشی و مجروح کردن  یهاصحنه

برای شروع جلسه شماری از پناهندگان قصد ورود به محل جلسه را داشتند توسط  شدهاعلاموقتی در زمان 
 و حمله و هجوم قرار گرفتند. مأموران سپس همراه با فحش و ناسزا به سؤالسبحانی و چند مأمور دیگر مورد 

حملات وحشیانه چاقوکشان  جهیدرنت. قراردادند وجرحضربرا وحشیانه مورد  هاآنجان پناهندگان افتادند و 
 و مصدوم شدند. مجروح شدتبهلباس شخصی رژیم، چند تن از پناهندگان 

می و پلیس فرانسه، به صحنه و بررسی و تحقیقات پیرامون این ماجرا و ی امنیتی و انتظاهاارگانبا ورود 
شامل سبحانی و دو مأمور  هاآنکشفیات پلیس و شهود صحنه، مزدوران جنایتکار شناسایی و سه نفر از 

 و تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. چاقوکش دستگیر شدند

 
 68خرداد  -پاریس -مزدور سبحانی به همراه دو چاقوکش سفارت رژیم در بازداشتگاه پلیس فرانسه
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از اینکه  قبل ،طئة آخوندها علیه پناهندگان سیاسی شودی که قرار بود سرپوشی برای تواجلسه ،بیترتنیابه

 تا هکیطوربهبرای رژیم آخوندی و مزدورانش در خارج کشور تبدیل شد.  عملی گردد به یک افتضاح سیاسی
اینکه رژیم مجبور شد در  بارترفضاحتندادند.  نشانبلندگوهای رژیم سکوت کرده و واکنشی  همهساعت  12

 رسانه رسمی خودش به دفاع از انجمن پوششی اطلاعات بپردازد و بگوید:
قرار بود یک نشستی داشته باشند تحت عنوان صلح و مقیم فرانسه که  یهایرانیانجمن ا»

فرهنگی پاریس  یهاشیدر مرکز هما ،خیر ییگراآری، خشونت و فرقه زیآمهمزیستی مسالمت
و  برگزارکنندگاننفر از اعضای گروهک منافقین با چاقو و شیشه بطری به  05بودند که یهو 

را دمرکردند و فرستادند بیمارستان و حاضرهای توی این همایش حمله کردند و سیزده نفرشان 
 .«...آور و بازداشت وبعد پلیس فرانسه وارد ماجرا شد و گاز اشک

 (68خرداد  13 –رژیم  تلویزیون شبکه دو)

فردی که به تبلیغ علیه مجاهدین پرداخته بود یک » تحت عنوان گزارشیدر اکورژیونال  نامه فرانسویهفته
 ، نوشت:«تروریست واقعی است

سبحانی در جلوی شهرداری اورسوراوآز علیه پناهندگی  نیمحمدحس 5550آوریل  0 خیدر تار»
اعطاشده به مجاهدین خلق در فرانسه به تظاهرات پرداخته بود. این فرد همین روزها پس از 

اطلاعاتی رژیم ملاها  یهاسیاست. این فرد یک مأمور سرو رشدهیشرکت در یک چاقوکشی دستگ
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. درهرصورت این شاهد کنندیرفتار م یارحمانهیکه در ایران به طرز ب ییهاسیاست، همان سرو
نفر از رفقایش به اتهام چاقوکشی علیه  5بروگیر به همراه  یممتاز بازپرس فرانسوی ژان لوئ

 3مخالفان ایرانی در وسط شهر پاریس تحت پیگرد قضائی قرارگرفته است. وی جزو یک گروه 
 .«اندرشدهیدستگ نفره است که در پاریس

در  1119 فوریه 1 پاریسدر کنفرانس بوش  دولت در مرکزی اطلاعات محرمانه بخش سیرئبیناسانو  جان
 :دیگویمگونه روش کار وزارت اطلاعات نیرابطه با ا

 ”پرچم کاذب“ی از آن استفاده کرده چیزی است که ما به آن خوببهیک تکنیک که وزارت اطلاعات »
که وانمود کنند افراد دیگری هستند مثلًا از اعضای  زنندیمرا طوری جا  هاآدم هاآنمیگوییم. 

ی پوششی و نمایندگانی که بجای وزارت اطلاعات هاگروهجنبش سبزند یا از اعضای مجاهدین خلق. 
های معتبر نشان آمریکایی یا آکادمیسین -ی ایرانیهاسازمان صورتبهخود را  کنندیمعمل 

ی هاوهیشاز  هاآن. کندیمهمچنین وزارت اطلاعات در جوامع ایرانی خارج از ایران نفوذ . دهندیم
حمایت از پناهندگان “در فرانسه سازمانی هست بنام  جانیهمو حتی  کنندیممختلف استفاده 

 تا درآوردایرانیان را به استخدام خود  کندیمکه وزارت اطلاعات توسط این سازمان تلاش ” ایرانی
 «.علیه ایرانیان در فرانسه جاسوسی کنند

 
 سیشادانلو سرپل وزارت اطلاعات در پار

ت یمسئول ازجملهدارد.  یگوناگون یهاتیمأمورس یسرپل وزارت اطلاعات در پار یک عنوانبهر شادانلو یجهانگ 
م یرژ یجاسوسز کوزارت اطلاعات و مر یف محوله از سویمزدوران در انجام وظا یکیمسائل لجست وفصلحل

 در فرانسه تحت نام سفارت.
با انتقال  زمانهمس، آخوندها یران در پاریتماع بزرگ مقاومت ادر آستانه اج 69رماه یت 66در نمونه  یبرا

 ینعلمزدوران قربان، یمجاهد ینجه روانکش منظوربه یبرتیقدس به ل یستیترور یرویمأموران وزارت اطلاعات و ن
جاد یو ا یسور اواز جهت حادثه ساز آورمقاومت در  یمل یرا به دفتر شورا یمحمد ین نژاد و مصطفیحس
 یهانیدورببا  یبردارلمیفو  یبردارعکسق یاز طر یستیاقدامات ترور یردن اطلاعات خود براکو بروز  یریدرگ

 .نداعزام نمودمتعدد 
ه ردکس محل مواجه شدند، بشدت وحشت یو پل یو مأموران ژاندارمر یحفاظت یهاگشتبا  یوقت ن مزدورانیا

 دند.یگرد و بازداشتر یاما متعاقبًا دستگ و پا به فرار گذاشتند
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 ایرانعلیه مقاومت  تیمامور یاجرا یبرا سوراواز وراحسین نژاد در حوالی  یو قربانعلمزدوران مصطفی محمدی 

 5500 هیژوئ 05 -یم آخوندیتحت نظارت سفارت رژ

نداشته  یریه شخصًا تقصکرد کاعتراف  یده بود بلادرنگ در ژاندارمریار ترسیه بسکن نژاد یحس یمزدور قربانعل
در  یفرستاده است. و تیمأمورن یو دخترش به ا یمحمد یران در فرانسه، او را با مصطفیم ایو سفارت رژ

ران در فرانسه از یم در سفارت ایگفت سرپل اطلاعات رژ شدهضبطخودش  ینوار با صدا یه بر روکاظهاراتش 
 ستگاه وزارت بدنامیس ایف، رئیمستعار احمد ظر یاز اسام یکی) ید عبادیاطلاعات به نام حم مأمور یکق یطر

با شماره  (در فرانسه یرانیه مقاومت و پناهندگان ایمزدوران عل کنندههماهنگس و یم در پاریدر سفارت رژ
 ر شادانلویجهانگداده است و  یرا به و تیمورمأن یا 1199121833303و  1199306191311 یهاتلفن

 ه خودرو فرستاده است.یراک یبرا هاآن به همراهس( را یاطلاعات در پار افشاشده مأمور)
 به فرانسه بدنامه وزارت ک است یدر رابطه با مزدورانسرپل وزارت اطلاعات  عنوانبهف شادانلو یگر وظایاز د

نه وزارت یو استقرارشان را با هز یریگیرا پ هاآن یاقامت و پناهندگ مسئلهه کدارد  تیمأمورو  فرستدیم
 تیمأمورند و لوازم کوزارت اطلاعات  یپوشش یهاانجمنه و کرا وارد شب هاآن زمانهمند و کاطلاعات حل 
 .ندکن فراهم یه مجاهدیعل یآخوند یگشتاپو یطان سازیارزار شک یدالورود را در راستایمزدوران جد

 
ه کو هم شب ت مأموران خودیهو تا هم دهدیمتمام انجام  یکاریمخفارها را با کن یا همه یآخوند اطلاعات

گر وبکسر یهاارگانو  یسم مذهبیاز فاش شناختشانو  یاریهوش لیبه دلن یاما مجاهد؛ وداطلاعات لو نر وزارت
 .گذارندیم وطنانمانهمرا در معرض عموم  هاآنت یو واقع زنندیمنار ک رااستتار  یهاپرده همهآن،  یپوشش

 ف به دهانکت( یاز ولا یبانیژه پشتیو یرویم وابسته به نوپو )نیرژ یمرزبرون یهایشخصلباس ه کنجاست یا
 :کنندیمشده ابراز  هاآن یه باعث افشاکن دستانشاهم یها« گاف»را از  خودشانظ یو غ نهیکو  آورندیم

م به خارج یاز مزدوران رژ یکی دیگویمو  دهدیمه یمقاومت اطلاع یمل یشورا یت همبستگیسا»
شان به یه اک دانستینم کسچیهارش است. کن شخص آمده و شادانلو هم دنبال یآمده است. ا
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 ارک نیا یه براکبا ما قرار گذاشته بود  یشان هستم. اداره پناهندگیار اکس آمده و من دنبال یپار
ه اتاق ه با او بکه با شماست؟ چون مرا نگذاشتند که کین آقا یده ایشان پرسیبعد از ا م...ینکمراجعه 

شان ی؟ ایچ یده برای[ پرسن نژادیحس یقربانعلشان ]مزدور یم. اینکه خودمان با او صحبت ک بروم
 نجا رایامرا گفته و  اسمهمن آقا یا ؛ کههکین آقا یه اکد یید به من بگویسم و شما بایگفته من پل

 «.ن دادندین را به مجاهدین همیبعد ع ؛ کهردهکشان گاف یا متأسفانه
 (69 ید 66 -موسوم به مردموزارت  یااجارهون یزیبا تلولباس شخصی  انمأموراز شادانلو  ریمصاحبه جهانگ)

چ یو ه کندیم کمکخدا به پناهندگان  یرضاه اگر محض ک دهدینمح یالبته مأمور وزارت اطلاعات توض
چه و ؟! دارد برملا شدنشو ترس از  یکاریمخف همهنیابه  یازیچه ن ست،یار نکهم در  یت و طرحیمأمور

 ند؟!کتمان ک خواهدیمرا  یزیچ
 ،کندیمرا وزارت اطلاعات مشخص  هاآن برنامهار و که دستور ک یل جلساتکیو تش یمزدوران وزارت یآورجمع

 .ستا شادانلو تیمأموراز  یگریبخش د

 
 و حضورر شادانلو یجهانگ یگردانصحنهبا  یان وزارتمزدورش ینما

 60آذر  5 سیپار...و  یرضا نصراللهیعلزاده، علیرضا میرعسگری، علیرضا نقاش راستگو، اکبریعل روزمند،یجواد ف

برنامه  یک داد که تیمأموراطلاعات به شادانلو  شادانلو به آخوندها، وزارت فراوان یهایخدمتخوشبعد از 
ا و آخونده هیمادرونق ین طریتا از ا دینمااجاره  کندیم نیتأموزارت  راآن نه یه هزک ینترنتیا یونیزیتلو

 یشورهاکر یه از فرانسه و ساکاه یس یشانین از مزدوران لو رفته و پیرا از دهان چند دوج هاآن یگشتاپو
 ند.ک ینکه و فرافیتخل شوندیم یآورجمع نوبتبه ییاروپا
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واد ، جیسلطانآزاده، بتول  یسیراستگو، ع اکبریعل، یرمکن نژاد، محمد یحس یل قربانعلیاز قب یمزدوران
تند هس یآخوند منبرثابت  یپا عنوانبه... همراه با شادانلو و یمیابراه بتول، ین سبحانیروزمند، محمدحسیف

 .دارندران اشتغال ین و مقاومت ایه مجاهدیعل یآخوند-یلومپن یهایفرافکن نیترمشمئزکنندهو به پخش 
ت نام تح هاتیفعال گونهنیا ناچاربههفته به فاصله چند ، وزارت اطلاعات یبازشبمهیخن یا ییرسوا لیبه دل

 د.نگر مجددًا وارد شویرد تا با اسم و عنوان دکمختومه اعلام را ا یآر
ر شادانلو یمزدور جهانگ ازجملهخود  یشورکه مأموران خارج کوزارت اطلاعات به شب شدهابلاغت یمأمور
 «بدتر از آخوندها نیمجاهد»با شعار  یطان سازیش باهدفران ین و مقاومت ایه مجاهدیعل یپردازدروغ

نمونه  کیبه  .باشدیم یسم مذهبیفاش داشتننگهسرپا  ین هدفیچن یاسیس و کارکرد ینیجه عینت. باشدیم
 د:ینکتوجه 

اگر در  یران ندارند ولیدر ا ییجا هانیاه کر که، خدا را شکین چه فرقه وحشتناید اینیخوب بب ...»
وب خ ...آوردندیم یم اسلامین رژیصدبار بدتر از اران، یسر مردم ا ییند چه بلایایب خواستندیمران یا

ر از ارتکتیجنا شدهمشخصمردم  یه براک یافرقهن ی. اهستند.. گرشکنجهارند، کتیشند، جناکآدم 
 (31آذر  0 - موسوم به مردم یااجارهون یزیتلو -)مزدور شادانلو  .«م هستندین رژیا

 یصارم یشور مثل علکدر داخل  نیمجاهد یو اعضاو هواداران  هاخانوادهشتار کن اعدام و یهمچنن مزدور یا
ن یمجاهد هکن شعار یبا ا ی. وکندیمه یتوج راار کتیم جناین رژیتوسط ا ییو محمد حاج آقا یاظمک و جعفر

 ینین همان منطق خمیا جلوه دهدمشروع را  هاآنشتار کاعدام و هستند، قصد دارد  ینیبدتر از آخوندها و خم
 :است 22سال  عامقتلدر 

ر ب ینیخم یبدتر از آقا یرجو یآقا یرهبرا بقول خودشان ی، یگرید اللهتیآه کنیبه خاطر ا الآن»
به چاه  مییایدربه از چاله کنیا ایاسه نباشد و کو دوباره همان آش و همان اد یران نیسر ملت ا

ه در کش است ین دومید ایه فرمودک یجمعدستهن گور ی... اگفته شود هانیاد یم، بایفتین نیدمجاه
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مخالفان خودشان را  هانیا اندگفتهقبلًا  جداشدهه دوستان ک طورهمان. شودیمدا یآنجا پ
در تماس هستند. چون به هم  باهم یاسلام یسران جمهورن و یما سران مجاهد به نظر... کشتندیم

 (31آذر  0 -موسوم به مردم  یااجارهون یزیتلو-)مزدور شادانلو  «.اج دارندیاحت

 یفه ملیوظ یک یمزدوران وزارت یافشا
ار فش یهااهرمو  هاوهیشن، همه یه مجاهدیعل یطان سازیارزار شکغات دروغ و یعلاوه بر تبل یآخوند یگشتاپو
م یرژ یسرنگون یاز مبارزه در راستا یاسیان و پناهندگان سیرانیجامعه اردن ک وسیمأ یع براید و تطمیو تهد

مت ن و مقاویمجاهد یعنیم یرژ یسرنگون یاصل یرویت در ارتباط با نیت و فعالی، ممانعت از حماآناز  ترمهمو 
ه لحاظ برا  اندشدهشور ک کم ناچار از تریدر مخالفت با رژه ک یان و پناهندگانیرانیتا ا ردیگیمار کران را به یا

 .ندکمنفعل  یاسیس
ج یم و ترویرژ یهاارگانو  هاسفارتارتباط و تماس با  ردن مرز سرخکمخدوش وزارت اطلاعات،  گریهدف د یک

 یبرا خارجان پناهنده در یرانیات آخوندها و سرانجام به دام انداختن یمکران تحت حایغ رفتن به ایو تبل
ان یرانیو تجمعات ا هاتشکل یریگشکلو  یاتحاد و همبستگ یبرامانع  جادیم و ایبا رژ یارکو هم یجاسوس

 م است.یرژه یعل
و  یفه ملیوظ یکضرورت و  یکو مزدورانش  مأمورانم و یرژ یهاتیفعال یو افشا ییشناسا ن جهتیهمبه 

 .است یرانیهر ا یبرا یهنیم
 سایت ایران افشاگر

 68 وریشهر

 پاورقی
در جزیره کیش  یقلب یناگهان حمله اثر در 86خرداد  3 روز فرانسه، در یآخوند میرژ اطلاعات وزارت مأمور یشلال منوچهر (5)

 (86خرداد  69 - یآزاد یمایس). شد منتقل تهران به و مهروموم شکی رهیجز در یو جسد متعاقبًا و درگذشت

 هانکیل
 اطلاعات وزارت -وپنتاگون نگرهک قاتیتحق گزارش 6296 دسامبر 
  سند افیدیپمتن 
 


