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 مقدمه

ای آژیر خطر سرنگونی را کشید و گذرد؛ قیامی شورانگیز که ارکان نظام ولایت را به لرزه درآورد، خامنهمی ۸۹یک سال از قیام آبان 
 .آفرین باز کردها را به روی جوانان قیامرگبار گلوله

های شورشی، کانونآفرین و علیرغم چنین سرکوب خونینی، مبارزه مردم و مقاومت ایران ادامه پیدا کرد. کارهای خلاقانه جوانان قیام
 ۸۹های متفاوت نسبت به وقوع قیامی فراتر از قیام آبان های مختلف با بیانکه هرروز در رسانهکارگزاران نظام را به ستوه آورده، طوری

 .کنندکننده مجاهدین ابراز وحشت میهشدار داده و نسبت به نقش تعیین

و ارائه ر کارهایی برای مقابله با قیام پیشبندی کرده و راهای، قیام آبان را جمعویهکارشناسان امنیتی و اطلاعاتی رژیم هم هرکدام از زا
 .کنندمی

 ۸۹های اطلاعاتی امنیتی آن از قیام بندی رژیم و ارگانجمع

گ فعالیت اذعان دارند، پاسدار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزر ۸۹امنیتی رژیم به نقش سازمان در قیام  –کارشناسان اطلاعاتی 
 .صحبت کرد ۲الدین آشنا هم از فروغ جاویدانمجاهدین با دو هزار میز در آلبانی اشاره کرد، حسام

 منحل ایمنتوانسته را سازمانی چنین بود. مربوط سازمان به وقایع کل: »خبرگزاری حکومتی ایرنا حدود یک ماه بعد از آغاز قیام نوشت
 خود یم،گیرمی او از است اشرف که را سازمان فیزیکی کالبد وقتی کند.می بازتولید را خود متعدد، ضربات باوجود سازمان این و کنیم

 قدرت و است زنده همچنان دهدمی نشان کند آفرینیآشوب همچنان که دارد را توانایی این که سازمانی …رساندمی دیگر جاییبه را
 (۸۹آذر  ۰۳ا گزاری ایرن)خبر. است نداده دست از را خود عملیاتی



 
 اذعان به قدرت مجاهدین. ۸۹آذر۰۳وب سایت ایرنا پلاس.

 :تنوش« ساله ]مجاهدین[ از مردمانتقام چهل»های وزارت اطلاعات تحت عنوان وب سایت هابیلیان وابسته به بنیاد هابیلیان از شعبه

 دانیمب که شودمی ترپررنگ وقتی واقعیت این بود. ]مجاهدین[ عهده بر اغتشاشات این در مهم نقش امنیتی، نیروهای اعلام اساس بر»
 ایجاد خیابانی هایناآرامی و… … کرده استفاده کشور در اغتشاش و ناامنی ایجاد برای فرصتی هر از ]مجاهدین[ گذشته، سال ۰۳ در

 راه ضدایرانی فیک هایاکانت آلبانی، از و کردند مجازی فضای روی ایویژه گذاریسرمایه گذشته هایسال در ]مجاهدین[ کردند.
 کوچک آشفتگی یک ایجاد به امید هم هنوز ]مجاهدین[ تردیدبی بود. ایران شهر ۰۳۳ در اغتشاشگری ها،فعالیت آن حاصل انداختند.

 (۸۹آذر  ۰  سایت هابیلیان)وب  .کنند تکرار را ۰۰۳۳ خرداد حوادث تا دارند

 
 ۸۹نقش مجاهدین در قیام آبان-۸۹آذر ۰وب سایت هابیلیان 



 سعی هابحران بروز زمان در همواره مجاهدین[ ]سازمان هادهه این در» همین سایت اطلاعات آخوندها، چند روز بعد در مطلبی نوشت،
 شدن الیزهرادیک سویبه را مطالبات پیگیری مردم، با نظام قراردادان روبرو ضمن امنیتی، بحران به اجتماعی اعتراضات تبدیل با تا کرده
 (۸۹آذر  ۰۲  سایت هابیلیان وب) .دهد سوق

 
 اذعان به نقش مجاهدین در بحرانهای رژیم-۸۹اذر ۰۲وب سایت هابیلیان 

فقیه ارتجاع از نقش مجاهدین در افشای پروژه آخوندی موسوم به هابیلیان با انعکاس سوزش ولینژاد سرکرده شعبه اطلاعات هاشمی
 «است خارج از بیشتر بسیار خوریم،می ]مجاهدین[ هاآن و داخل از که ایبهضر»، ای آخوندها گفتضدمیهنی هسته

روز بعد از شروع قیام سراسری  ۲ای روشنی نقش مجاهدین در استمرار قیام آبان را نشان میدهد. خامنهای بهبین شخص خامنهاما دراین
 این ما علیه دنیا شرارت مراکز ٔ  همه گذشته قضایا این از که روزی یک و شب دو یعنی تقریبا   روز، دو این در» به صحنه آمد و گفت،

 ایفض در مرتبا  دارند هااین منافقین، جنایتکار و خبیث ٔ  مجموعه تا پهلوی خاندان خبیث منحوس خانواده از کردند، قتشوی را کارها
 (۸۹آبان  ۲۳ای خامنه سایت )وب .بگیرد انجام هاشرارت این که کنندمی ترغیب کنندمی تشویق دارند دیگر درجاهای و مجازی

 
 ماذعان به نقش مجاهدین در قیا – ۸۹ای بعد از قیام آبان سخنان خامنه



 

 شیطان سازی علیه آلترناتیو دموکراتیک راهبرد امنیتی رژیم در بحران سرنگونی

 عام مجاهدینسازی کشتار مجاهدین با یادآوری کشتار و قتلسازی برای زمینهیک وب سایت اطلاعات آخوندی درباره ضرورت شیطان
 این دلیل به شودمی مطرح انقلاب رهبر سوی از جلاد و شهید جای نشدن عوض: »نویسدمیدر دهه شصت بافرمان خمینی ملعون 

 آن در دادهرخ اتفاقات و ۳۳ دهه از هاآن اینکه دلیل به هستند. جدید هاینسل آگاهی عدم از استفاده سو حال در دشمنان که است
 کسهیچ ۳۳ دهه هایسال در وگرنه داشتند مسئولان که است لتیغف دلیل به جدید نسل آگاهی عدم این البته ندارند اطلاعی زمان

 اایف را اساسی نقش راحل امام هاآن نابودی در دلیل همین به و کرد نخواهد بروز جنایت و خیانت جز چیزی نفاق از که نداشت تردید
 – یلیان)هاب .بود امام عالمانه تدبیر از شینا کشور در نفاق ریشه شدن کنده و کردند تضمین را آینده در کشور امنیت باتدبیرشان و
 (۸۸مرداد ۷

هابیلیان، تبلیغات 
 دروغین علیه مجاهدین

ها درصحنه بودند؛ و آن ۸۹و آبان و دی  ۸۳های دی دهنده قیامها شکلهاست چون آنها و دهه هشتادیترس رژیم هم از دهه هفتادی
 ها را هم هدف دستگاه شیطان سازیش قرار داده استو کف خیابان حضور داشتند. همان

 .هایی افتاده بودچه اتفاق ۳۳داند در دهه گوید نسل جدید نمیرژیم می

خ واقعی مقاومت خیلی خوب که اتفاقا  نسل جوان به کمک شبکه داخل کشور مجاهدین و حافظه تاریخی مردم ایران و تاریدرصورتی
هزار مجاهد  ۰۳گرفته تا  ۳۳داند که دهه شصت چه اتفاقی افتاد. در کاکل مطالباتش خونخواهی شهدای دهه شصت از شهدای دهه می

 .است ۳۷عام شده سال و مبارز قتل

راتر ها شکل گرفت و بسا فدهه شصتیهای مجاهدین را بگیرد و نسل جدید مجاهدین از بمباران تبلیغاتی رژیم نتوانست جلوی واقعیت
 .گرفته استهای شورشی و جوانان قیام آفرین شکلها در کسوت کانونها و دهه هشتادیاز آن از دهه هفتادی



رژیم و دستگاه سانسور و تحریف تاریخش تلاش کرد با فیلم و سریال سازی، کتاب و نمایشگاه و انواع و اقسام سایت و وبلاگ و 
ها گذر کرده و به مجاهدین های درسی و تحریف تاریخ هم دست زد؛ اما نسل جوان از تمام آنک توئیتری و سانسور کتابهای فیحساب

شود و در امتداد نسل قبلی خود در راه سرنگونی این رژیم پیوست. چون واقعیت مجاهدین خیلی درخشان بود و با دروغ پوشانده نمی
 .های شورشی را برگزیدها راه مجاهدت و عضویت در کانونتوطئه و بعد از شناخت و عبور از همه این

کنند. ها و منابع سازمان پیدا میها را از لابلای صفحات تاریخ و کتابنسل جوان که در پی تاریخ واقعی میهن خودشان هستند آن
 چه گذشت؟ ۳۷چه اتفاقی افتاد؟ سال  ۳۳پرسند سال از پدران و بزرگترهایشان می تاریخی که توسط قدرت حاکم نوشته نشده است، 

ها پاسخ بدهد. به همین دلیل است که عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات های درسی به آنتواند در کتابسوالاتی که رژیم مطلقا نمی 
ین تأکید از جنایات مجاهد« آگاهی بخشی نسل جوان»مجلس رژیم با هاشمی نژاد، سرکرده هابیلیان ملاقات کرده و روی موضوع 

 .ها به این موضوع اختصاص داده شودکند و اینکه فصلی )بجای سرفصلی( در دروس مدارس و دانشگاهمی

 

 تبلیغات دروغین علیه مجاهدین خلق در کتابهای درسی –هابیلیان 

 .سازی سیستماتیک از مجاهدینمدنظراین مزدور یعنی دروغ و تحریف و شیطان«! آگاهی بخشی»

در تبعیت از فتوای خمینی دجال، دروغ گفتن برای حفظ نظام را رسالت اصلی خودش قرارداده در پاسخ به نماینده  نژاد کههاشمی
 به توجه با مجلس: »گویدرا یادآوری کرده و می« المللی علیه مجاهدینظرفیت مجلس درصحنه بین»کارگیری مجلس، ضرورت به

وب سایت ) ».دارد ” تروریسم قربانی ایران“ پیام رساندن در بالایی ظرفیت ،«پارلمانی یدوست» هایگروه و گسترده المللیبین ارتباطات
 (۸۸مهر  ۲۲ –هابیلیان 

 
 المللیعرصه بین سازی از مجاهدین درشیطان – ۸۸مهر ۲۲هابیلیان 

ها روی نسل جوان وتاثیر آنالمللی فقط به دلیل ترس از مجاهدین ها از مجاهدین در داخل کشور و در عرصه بینسازیاین شیطان
 .است. چرا که این سازمان شیطان سوز و دجال افکن است



 مجاهدین از سازی شیطان از رژیم اهداف

گیرد. شیطان همه اهداف رژیم را در برنمییکی از اهداف شیطان سازی رژیم این است که نسل جوان به مجاهدین جذب نشوند؛ اما این
 .تروریستی رژیم علیه مجاهدین استساز اقدامات سازی زمینه

زد؛ و در اروپا دستش بسته است و کرد و موشک میبسیار خام خیالانه است که تصور شود رژیم فقط در عراق به مجاهدین حمله می
 :های تروریستی رژیم در آلبانی در زیر آمده استها از فعالیتکند. برخی نمونهکار تروریستی نمی

 یکی از آن موارد است که باعث شد سفیر و دیپلمات  ۸۷م در آلبانی برای حمله به تجمع مجاهدین در عید اقدام تروریستی رژی
 هایش را دولت آلبانی اخراج کندتروریست

 «های تاپ چنل، ویژن پلاس، یورونیوز، فکس نیوز و سایت کوهایونه از حکم اخراج و بازداشت یک های آلبانی ازجمله تلویزیونرسانه
حکم رسمی اخراج مزدور ( ۰۰۸۸مهر  ۲۳) ۲۳۲۳اکتبر  ۰۷مأمور دیگر سرویس مخفی رژیم ایران خبر دادند. وزارت کشور آلبانی در روز 

فوریت با بازداشت مزدور و انتقال وی به یک صادر کرد و آن را به« فرد نامطلوب»عنوان بیدی از این کشور را به اطلاعات آخوندی احسان
 «مرکز بسته به اجرا گذاشت

 

 خبر اخراج مزدور احسان بیدی در مطبوعات آلبانی

آلبانی یک مأمور دیگر اطلاعات آخوندها به نام دانیال کسرایی )با پاسپورت تابعیت ایتالیا( را که درپوش خبرنگار علیه  ۸۸در مرداد 
 .کرد، اخراج نمود. این فرد در بدو ورود به آلبانی مدتی در خانه احسان بیدی مستقر بودمجاهدین جاسوسی می



 

 خبرنگار مزدور دانیال کسرایی و احسان بیدی

لامرضا شکری یکی دیگر از مزدوران شبکه اطلاعات آخوندها در آلبانی که از همدستان احسان بیدی بود به خاطر جرائمی که مرتکب غ
» است. برد. وی بارها در کارزارهای شیطان سازی رژیم علیه مجاهدین، مورد مصرف قرارگرفته شده دستگیر و در زندان بسر می

 (۸۸ مهر ۲۹ – ایران مقاومت ملی شورای ضدتروریسم و امنیت کمیسیون اطلاعیه)

 
 دستگیری مزدور غلامرضا شکری

های آلبانی از دستگیری یک عامل وزارت اطلاعات به اسم بیژن پولادرگ خبر دادند. وی مشکوک به پلیس و رسانه ۸۸مهر  ۲۰در 
 شورای امنیت کمیسیون اطلاعیه) .. جاسوسی و شنود روی ارتباطات تلفنی و کامپیوتری مجاهدین برای رژیم ایران در آلبانی است

 (۸۸ مهر ۲۳ ایران مقاومت ملی

https://www.iran-efshagari.com/%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86/
https://www.iran-efshagari.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%84%d8%a8%d8%a7/
https://www.iran-efshagari.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%84%d8%a8%d8%a7/
https://www.iran-efshagari.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%84%d8%a8%d8%a7/


 

 های مجاهدین برای رژیم ایرانمزدور بیژن پولادرگ به جرم شنود تلفندستگیری 

 فعلی شرایط در مجاهدین از آخوندها وحشت

دهد چرا دیکتاتوری دینی حاکم که تا امروز هم ادامه دارد، نشان می ۸۹قیام  های اطلاعاتی امنیتی آخوندها از بندی رژیم و ارگانجمع
« مانعی بر سر آرزوی ماندگاری نظام»و « براندازی جمهوری اسلامی»بر میهنمان، مجاهدین و مقاومت ایران را یگانه نیروی واقعی در 

 .بیندمی

 ،پلیدشان نیات و ]مجاهدین[ وجود اما ببینند؛ پابرجا را نظام دخواهنمی دلسوزانه انقلاب یاران از بسیاری» :یک رسانه حکومتی نوشت
 ۰۳ غائله از پس ]مجاهدین[ چطور که بینندمی هاآن بینند.می نظام ماندگاری آرزوی سر بر مانعی را اسلامی جمهوری براندازی یعنی

 د،نکش نقشه و طرح نظام، براندازی یعنی خود، هدف برای که نیست ساعتی و روزی ای،هفته ماهی، سالی، امروز، همین به تا ۳۳ خرداد
 هک کرد اشاره جلسه یک به دوستی …نکند پرتاب فقیهولایت و رهبری معظم مقام سمت به را خود زهرآگین تیرهای و نکند اقدام
 )همان ” منافقین“ خطر خواهندمی جا هر که صادرشده ابلاغیه هارسانه تمامیبه» بود گفته صریحا  اطلاعات( محترم )وزیر علوی آقای

 رد منافقین سازمان تا بیاورند هم را ” پهلوی رضا“ یا ” طلبانسلطنت“ نام کنارش در حتما  کنند، گوشزد را خلق( مجاهدین سازمان
 !.«نشود برجسته جوان هاینسل ذهن

 ممری دهند!می نظام براندازی و اغتشاش به فرمان و کوبیده ” شورشی هایکانون“ طبل بر پیاپی رجوی مسعود: »نویسدادامه می در و
 ۲نسیم کرمانشاه  سایت )وب”.  خیزید بپا آخوندها اشغال از ایران آزادی برای و هاقیام استمرار برای “… دهد:می پیام …رجوی

 (۸۸اردیبهشت

 
 دشمن اصلی نظام آخوندی فقط مجاهدین هستند -۸۸اردیبهشت  ۲وب سایت نسیم کرمانشاه . 



 از که هستیم شاهد کنیم، نگاه هم خلق مجاهدین سازمان …پیشینه به اگر»: استهمین سایت حکومتی در مطلب دیگری نوشته
 یروز هستند. نظام” براندازی“ راهبرد برای چینیتوطئه پی در پیاپی که هستند منسجمی گروه تنها امروز تا ۰۰۳۳ خرداد ۰۳ غائله

 و کردند برپا بخشآزادی اصطلاحبه ارتش روزی …شدندمی درگیر انقلاب فداکار پاسداران با دیگر شهرهای و تهران هایخیابان در
 تحت را ایران در خود عناصر هم امروز و رساندند؛ شهادت فیض به را نظام مدافع پاسدار هزاران …عملیات رشته درصدها

 (۸۸اردیبهشت ۰۹نسیم کرمانشاه  سایت )وب .« دهندمی سازمان” شورشی هایکانون“ عنوان

 
 خرداد تا امروز ۰۳مجاهدین تنها دشمن منسجم نظام آخوندی از  -۸۸اردیبهشت  ۰۷وب سایت نسیم کرمانشاه 

 اطلاعات وزارت پوششی بنیاد سایت «هابیلیان»

نژاد وب سایت هابیلیان وابسته به شعبه پوششی وزارت اطلاعات به نام بنیاد هابیلیان که گرداننده آن مزدور اطلاعاتی محمدجواد هاشمی
 .کندای را منعکس میاست و معمولا  نظرات باند خامنه

بدنه تشکیلاتشان در خاک ایران نیست،  ۳۳هم مجاهدینی که مثل دهه نژاد نسبت به خطر مجاهدین هشدار داده است. آنهاشمی
نژاد سلاح ندارند در کنار مرزهای ایران مستقر نیستند، بلکه با چند هزار کیلومتر فاصله در قاره اروپا هستند. هاشمی

 که باشیم داشته توجه باید کنند. ناامید و مأیوس را مردم تا … گرفته دست به را نرم جنگ سلاح امروز ]مجاهدین[: »نویسدمی
 )۸۸تیر  ۰۰سایت اطلاعات آخوندی هابیلیان وب) «.هستند ۳۳ دهه مجاهدین[»] از ترخطرناک بسیار امروز [ِ مجاهدین»]
 

 
 هستند ۳۳تر از مجاهدین دهه مجاهدین امروز خطرناک -۸۸تیرماه  ۰۲هابیلیان 

تر سلاح خطرناکاست که گفته بود مجاهدین بی ۰۰۹۲این البته تکرار حرف شمخانی بعد از خلع سلاح مجاهدین توسط آمریکا در سال 
 .از مجاهدین با سلاح هستند

 رده دراند؛ تشکیلاتی مستحکم، رویان و گستهای عمیق مجاهدین در جامعه است. چون مجاهدین توانستهواین ترس ناشی از ریشه
 .ای در بین جوانان مواجه شده استسرتاسر کشور برپا کرده و با اقبال گسترده



 یک نمونه جالب از ابراز وحشت رژیم از مجاهدین

هایی که رژیم به ابراز وحشت از مجاهدین پرداخت، اظهارات سخنگوی وزارت خارجه رژیم در پاسخ سؤال یک خبرنگار از آخرین نمونه
 :گری اتمی اخیر مجاهدین بود که این چنین آسمان و ریسمان را به هم بافتدر رابطه با افشا

 واکنش خواستممی دارد ایهسته فعالیت جدید سایت یک در ایران که کردند ادعا دیگر بار اخیرًا منافقین خبرنگار:»
 بفرمایید؟ ادعا این را خارجه وزارت

 عرض من که چه اون بودید ایران از خارج در تانبسیاری شما ورشکسته گروهک این: ..… خارجه وزارت سخنگوی زاده خطیب
 نگهشان مجرد هاسال کنندمی تنشان لباس گرفتند گروگان را ملت این فرزندان بشوید. متوجه تا ببینید باید چشمتان! با کنممی
 کهدرحالی گرفتن پول دلار دو دلار یک برای چرخانندمی اروپا هایخیابان در و کنندمی شان مضایق بالاترین دچار هاکمپ در دارندمی

 تیم!هس ملت این عزیزان نگران هستیم! فرزندانمان نگران ما واقعا  …گذرانندمی خوش و دارند هایشانحساب در دلار هامیلیون خودشان
 تمام برای ملت دامان هست باز ملت این دامان شوندمی جدا ملت دامان از خورندمی فریب دیگر هایگروهک یا گروهک این توسط که

 امروز دجادارن ایران در بسازند باید را ایران که بود خواهد این باورشان که هاییآن تمام و برگردند که هاییآن تمام و بوده گشوده توابین
 (۸۸مهر  ۲۹سایت وزارت خارجه رژیم ) «.فرداست از بهتر بدهند خاتمه خودشان بدبختی این به

 
 

 ۲۹کنفراس خبری خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه رژیم و پاسخ سخیف او به سوال خبرنگاران در رابطه با افشاگری اتمی رژیم تلویزیون رژیم 
 ۸۸مهرماه 

عنی چه؟ ! یکنندگوید: لباس تنشان میکنیم، میهای این فرد را بررسی میقدر سنگین بوده که طرف گیج شده؛ یکبار حرفضربه آن
ها بالاخره مجاهدین ورشکسته هستند یا میلیون«. دارندها دلار در حسابشان پولمیلیون»گوید ، دو جمله بعد می«ورشکسته»گوید می

های اروپا سرگردانند، ؛ بسیار خوب! اگر مجاهدین از ملت جدا هستند و در خیابان«دامان ملت جدا شدند»گوید از دارند؟ میدلار پول
 ست؟نگرانی شما چی



تنها از دامان ملت جدا نشده و در اروپا سرگردان شان هم به خاطر این است که مجاهدین نهداند و نگرانیاما، رژیم بهتر از هر کس می
خواهد که مجاهدین دنبال اند. رژیم از خدا میها پیوند خوردهها و دهه هشتادیها و دهه هفتادینیستند، بلکه با نسل دهه شصتی

 .فردی خودشان بروند و با مبارزه خداحافظی کنند. دلسوزی او برای مجرد بودن مجاهدین هم به خاطر همین استزندگی 

و  ایشان بکنند و بیشتر با رژیم بجنگند و حتی ساعتی و دقیقهخواهند تمام وقتشان را صرف مبارزهو در مقابل؛ مجاهدین هم می
چیز را برای خلقشان به ها و همهچیزشان گذشتند تا بهترینند. مجاهدین از همهای را هم صرف زندگی شخصی خودشان نکنثانیه

 .؛ یعنی نبضشان با قیام مردم ایران بتپد«قیام با هرلحظه»  :ارمغان ببرند. به خاطر همین سرلوحه کار مجاهدین این است

 فروختگان خود نقش

کرد. خطی برای فروپاشی تشکیلات مجاهدین که رژیم سالیان است که اشاره « توابین»هایش به سخنگوی وزارت خارجه رژیم در حرف
 .گذاری کرده استروی آن سرمایه

ی اند یعنفقیه فروختهعیار به دیکتاتوری ولایتهمان خائنین به مردم و میهن هستند که خودشان را تمام« توابین»منظور رژیم از 
 .ترین نوع خیانتکثیف

گرفته تا ایرج مصداقی و مسعود خدابنده و  ۸۲شهریور  ۰۳عام ساکنین اشرف وهای تروریستی رژیم در قتلبلد نیراز مسعود دلیلی راه
 کالَأْنَعاِم ُأْوَلِئک ها لعنت شدگان تاریخ هستند و بقول قرآنابراهیم خدابنده تا علیرضا نقاش زاده و احسان بیدی و غلامرضا شکری. این

 (تراستاحساسات و دیدگاه طرز تفکر حیوانی دارند و از انسانیت تهی شدند و جایگاهشان از حیوانات پایینکسانی که چون ) َأَضلُ   ُهْم َبْل

 مجاهدین از سازی شیطان سیاست موفقیت میزان

ها های آنترین هدف رژیم است، بخصوص در رابطه با نسل جوان و شورشی که با مجاهدین و آرمانسازی از مجاهدین، اصلیشیطان
 .شوندمی آشنا

اش هستند را با شیطان سازی ترین نیروی سرنگون کنندهیافتهترین و سازمانآیا رژیم موفق شده پیشروی مجاهدین را که اصلی
 امور وزارت ضعف متأسفانه – خارجی سیاست در خسارت سال هفت: »های نظام به این سؤال این استمهارکند؟ پاسخ یکی از رسانه

 هایشانسرزمین در مجاهدین از که داده قرار نظام معارض هایدولت اختیار در را فرصت این مجاهدین علیه ستردهگ تبلیغات در خارجه
 پناه جرأت آلبانی دولت تا …دهد نشان اروپایی هایملت به … را مجاهدین واقعی چهره توانستمی خارجه وزارت …کنند حمایت

 (۸۸مهر  ۰۳مؤتلفه  رسالت، ارگان باند غارتگرانروزنامه « ) باشد نداشته را مجاهدین به دادن

https://resalat-news.com/?p=31852


 
 

 سازی از مجاهدینشکست سیاست شیطان –هفت سال خسارت در سیاست خارجی -۸۸مهر  ۰۳رسالت 

 افروزانجنگ فکرهای اتاق تحریم، فکرهای تاقا» بوده نیز گفت،علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی که سابقا از معاونین وزارت اطلاعات 
وب سایت « ).است دولت تضعیف و ایران در امور ریختگیهمبه القای هاآن هدف قطعا  …هستند تیرانا در هستند، سفید کاخ کنار در

 (۸۸مهر ۲۸دولت 

 
 «عباد»گر زندانیان با اسم مستعار شکنجهعلی ربیعی سخنگوی دولت روحانی ، از معاونین سابق وزارت اطلاعات و 

 «گرشکنجه عباد » یا روحانی دولت سخنگوی ربیعی علی «دکتر»



در حزب  ۲۹و یک عنصر کاملا  امنیتی است. سال  اطلاعات وزارت گرشکنجه ،«عباد برادر» نهما یا ربیعی علی هیولایی به اسم
اش های جنگ ضدمیهنی را هم در کارنامهحضور در جبهه ماه( ۳۲چماقداران جمهوری مسئول شاخه کارگری بود. پنج سال و نیم )

 .دارد

 
 گر عبادشکنجهدکتر علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی ، یا بازجو و 

و دوره وزارت علی فلاحیان دژخیم هم  ۷۲شهری وزیر اطلاعات وقت رژیم شد. و تا سال معاون حقوقی و پارلمانی محمد ری ۳۳سال 
شد. مدتی هم مسئول اطلاعات سپاه در شهرهای شمالی « وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی» ۸۲در این موضع بوده است. ربیعی در سال 

 .ان شرقی بوده است. دارای یک دکترا رژیم ساخته در مدیریت استراتژیک! داردو آذربایج

 آخوند از قول اشباح شنود کتاب اند، دراش ماندهعلی ربیعی شکنجه گر و هیولایی است که حتی هم سنخ های خودش درتوصیف
 علی” آقای همین»…  ازه موهای سرش آدم کشته بود در رابطه با علی ربیعی گفته شده ،اندکه بقول خودش به حسینیان اللهروح

 محسنی» آقای …شدم درگیر متهمین با خشونتتان سر شما با بارها من بودم. همکار شما با که من ،«عباد» آقای مستعار اسم با “ربیعی
 «.رفت و ددا استعفا متهمین با “عباد” آقای همین خشونت خاطربه «ایاژه

 
 الله حسینیانسخنان روح -۰۰۷۸مهر۲۸ -«الحسینیالثارات»نامه هفته ۷۰۳صفحه  -کتاب شنود اشباح نوشته رضا گلپور

 

https://www.iran-efshagari.com/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D8%A8/
https://ketabnak.com/book/83715/%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%85%E2%80%8D%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C-%D8%A8%E2%80%8D%D8%B1-%DA%A9%E2%80%8D%D8%A7%D8%B1%D9%86%E2%80%8D%D8%A7%D9%85%E2%80%8D%D9%87%E2%80%8C-%D8%A7%D9%85%E2%80%8D%D9%86%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8D%D8%AA%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8C-%D8%B3%E2%80%8D%D8%A7%D8%B2%D9%85%E2%80%8D%D8%A7%D9%86%E2%80%8C-%D9%85%E2%80%8D%D8%AC%E2%80%8D%D8%A7%D9%87%E2%80%8D%D8%AF%DB%8C%E2%80%8D%D9%86%E2%80%8C-%D8%A7%D9%86%E2%80%8D%D9%82%E2%80%8D%D9%84%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C-%D8%A7%D8%B3%E2%80%8D%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8D%DB%8C%E2%80%8C?page=all
https://www.iran-efshagari.com/%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%b1%d9%88%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%da%98%d8%ae%db%8c%d9%85-%d8%b4%d9%82%db%8c/
https://www.iran-efshagari.com/%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%b1%d9%88%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%da%98%d8%ae%db%8c%d9%85-%d8%b4%d9%82%db%8c/


های رقبا در جنگ هپاسدار علی لاریجانی رئیس مجلس رژیم در جریان برملا کردن پروند
 «کشیدند می صلابه به را مخالفان ربیعی همین امثال» های نظام نوشت:گرگ

 ربیعی علی »یکی از همکاران علی ربیعی به اسم عبدالله شهبازی در سایت خودش آورده که
 سیاسی زندانی ۰۹ که نداشتن نیرو چون که کرد تعریف برایش طنز و خونسردی کمال در

 ور هاوتتاب در و گذاشته تابوت در را هازندانی کنند، منتقل گیلان به آستارا از رو آذربایجانی
سایت «. )بودند شدهکشته خفگی ]دراثر[ آذربایجانی ترک جوان ۰۹ تمامی کرد باز مقصد در رو هاجعبه در کهوقتی و کندمی میخ نیز

 (عبدالله شهبازی
 ایربیعی علاوه بر جعل مدارک آکادمیک، درزمینه جعل سند و مدرک علیه مخالفان نظام هم ید طولایی دارد. به یک نمونه در پرونده

 .کنیمژوئن در فرانسه منجر شد اشاره می ۰۷که به کودتای نافرجام 

 یک اطلاعات وزارت در…»: ۹۰اردیبهشت  ۰۲کنفرانس مطبوعاتی  -محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت
 عالی شورای در دارند. حضور هم خارجه وزارت از افرادی ستاد این در است. شدهتشکیل ژوئن ۰۷ پرونده در مداخله برای ویژه ستاد

 هافعالیت این بودجه کند.می دنبال را موضوع این شورا این اجرایی دبیر و اطلاعات وزارت سابق معاون ربیعی، علی رژیم ملی امنیت
 مخارج برای وی ربیعی؛ علی امضای به و ۹۲ شهریور ۲۳ تاریخ به که دارد وجود سندی شود.می تأمین امنیت عالی شورای توسط
 .«شودمی جمهوریریاست ارزیسهمیه محل از دلار میلیونیک یافتن اختصاص خواستار فرانسه در قضایی

 
 ژوئن ۰۷جعل اسناد و مدارک توسط علی ربیعی در پرونده 

میلیون دلار بودجه با مسئولیت علی ربیعی برای این کار درخواست شده، )نشریه که طی آن یک ۹۲شهریور  ۲۳متن نامه به تاریخ 
 (۳۲۹مجاهد شماره 

 ژوئن ۰۷های مداخله در پرونده دلار بودجه برای تامین هزینهدرخواست علی ربیعی برای اختصاص یک میلیون 



 ایران مقاومت و مجاهدین علیه رژیم کارراه

طور خاص شامل دو طور عام و در مورد شورا و مجاهدین خلق بهیافته مردم ایران بهفقیه در مقابله با مقاومت سازمانولایتکار رژیم راه
 .افزاری استافزاری و نرممحور سخت

هایی تاکتیک پرانیگذاری، موشکربایی، کشتار، بمبافزاری شامل دستگیری، زندان، شکنجه، اعدام، ترور، آدمکار سختمنظور از راه
 .ها رژیم استفاده کرده استسال گذشته از آن ۰۳هستند که بدون توقف طی 

افزاری تر از روش سختتر و پرهزینهتر، پیچیدهتر، متنوعافزاری یعنی شیطان سازی از مجاهدین در بسیاری موارد چندلایهکار نرماما راه
 .برای رژیم است

سم کار تروریفقیه جز متوسل شدن به دو راهجانبه درگیر و جامعه در حال انفجار است، رژیم ولایتدر شرایطی که حکومت با بحران همه
 .ای نداردو شیطان سازی علیه مقاومت و مجاهدین چاره

در  غای سراپا دروبرای نمونه رژیم با انبوهی هزینه )مادی و سیاسی و انسانی و کار اطلاعاتی( به کمک خبرنگاران دوست خودش مقاله
رسانه علیه مجاهدین درج … یا  فرانکفورترآلگماینه یا اشپیگل دستگاه گسترش جنگ سیاسی و شیطان سازی علیه مجاهدین در

 را پیش ببرد. آیا این هدف غایی از درج این مطلب است؟ نرمشکند تا با آن جنگ کند که از مجاهدین شیطان سازی میمی

توانست به دیدارشان برود اوضاع متفاوت بود تا نمیزمانی که مجاهدین در عراق بودند و شرایط محاصره و محدودیت زیاد بود و کسی 
و   ۰دنیا از اشرف قاره ۲برگزار کرده و هزار شخصیت از  روزه ۲ هایگردهمایی را دارند و ۰الآن که در اروپا و در آلبانی هستند. اشرف

ها فقط از بابت افزودن سازیماند؟ این شیطانبینند. دیگر چه حرفی باقی میها را به چشم میمجاهدین رودررو دیدار کرده و واقعیت
 .حتی یک ثانیه بر عمر این رژیم است

 گیرینتیجه

 .نشان دادهای شورشی و شهرهای شورشی را ، صحت و حقانیت استراتژی کانون۸۹قیام آبان 

 ایمآورده مردم این سر بر چه»نوشت، ۸۸آبان  ۲سالاری دهند. روزنامه مردمکن هشدار میهای بنیانهای رژیم هرروز برای قیامروزنامه
 چنان اجتماعی گسست میزان: »نوشته بود ۸۸مهر  ۲۹روزنامه همدلی «. ؟هستند خشم فوران آماده جوشانی دیگ هاآن اغلب که

 «.داریم قرار اجتماعی فروپاشی موقعیت در شویم مدعی توانیممی که شده تعمیق

 ۲۹روزنامه همدلی 
 ۸۸مهر 

 «دارد وجود پارسال پائیز از ترجدی شورش، برای بستر»نوشت،  ۲۰در وب سایت ساعت ۸۸مهر  ۲۳یک کارشناس رژیم در 

https://www.iran-efshagari.com/%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%b1%d9%86-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%9f-%d8%a7%d8%b4%d9%be%db%8c%da%af%d9%84/
https://www.iran-efshagari.com/%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%b1%da%af-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%a9/
https://www.iran-efshagari.com/%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%b1%da%af-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%a9/
https://www.youtube.com/watch?v=uZcQntsgTqo&list=ULQC6rs_eKqOA&index=213


 
 داردتر از پائیز پارسال وجود بستر برای شورش، جدی- ۲۰وب سایت ساعت

 .است فرارسیده خزانش و است باد بر نظامشان اینکه نتیجه

زند ، رژیم دست به شیطان سازی می۸۹تر از آبان این که برای مقابله با این دیگ جوشان آماده فوران، برای مقابله با قیامی جدی نتیجه
 فقیه هم متصور هست؟تر از طاعون ولایتسیاهتا بگوید اگر به رژیم راضی نشوید یکی بدتر از رژیم خواهد آمد! حال مگر 

ها کنید به همین زودیآن انفجار خشمی که از آن صحبت می ایمان، کلی انا و آت الساطع الغضب: به قول شاعر لبنانی که سرود
 .داریمرسد و ما با تمام وجود به آن ایمانفرامی

د شواش علیه مقاومت ایران بیشتر و بیشتر میسازیپردازی و شیطانروغشویم، حجم دتر میفقیه نزدیکهر چه به سقوط رژیم ولایت
 .شود. والبته اینها، خود از علائم روزهای پایانی رژیم استتر میهایش هم کوتاه و کوتاهو عمر و برد دروغ

 

در سیمای آزادی، با عنوان قیام آبان، نقش مجاهدین و راهبرد  شده از سلسله برنامه پرونده مجموعه پخش ۸۸آبان  ۰۲روز :  توضیح
 رژیم اختصاص داشت، مطلب حاضر تبدیل این گفتار به نوشتار با اندکی تغییر در ترتیب موضوعات است

 

 

 

 
 

 

 

https://www.iran-efshagari.com/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d9%81%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%86-%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%aa%d9%84%e2%80%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%b2/
https://www.iran-efshagari.com/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b9%d9%81%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%86-%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%aa%d9%84%e2%80%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%b2/
https://www.iran-efshagari.com/%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b2%d8%8c-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d9%88%d8%b4%d8%b4%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/
https://www.iran-efshagari.com/%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b2%d8%8c-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d9%88%d8%b4%d8%b4%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/

