
 عکس واسناد سه تن ازدوستان محمد رجوی که با انجمن نجات وانجمن زنان واطالعیه های سازمان مجاهدین 

  

 نیروی و اطالعات وزارت مزدوران به خطاب»:  که گذاشت خودش بوک فیس در را خود پست آخرین در  رجوی محمد 

«...و اید کورخوانده که میگویم دارند مرا از سواستفاده قصد که قدس تروریستی ...  

 میکشد طول کار این مدتی کار ریل بر بنا البته که کرد حذف را خودش بوک فیس اکانت کال وی پست آخرین این از پس

.شود حذف بوک فیس اکانت تا  

 کسانی چه ببینم تا کردم اکانت دراین او دوستان مورد در تحقیق به حال من شروع این در» یکی ازدوستان به من گفت:

( بود بسته و کرده مسدود بقیه برای را دوستانش لیست دیدن بوکش فیس تنظیمات در وی که چند هر) هستند او دوستان

 نظر از کسانیکه دیدم که بود جالب که کنم پیدا اکانت این در را وی دوستان لیست توانستم میدانم که هایی روش با من ولی

 مسئول)  اکرامی علی جمله از هستند او دوستان لیست در اند شده معرفی اطالعات وزارت مزدور  عنوان به سازمان

 آرم با نجات انجمن شعب از یکی رسمی اکانت اینها همه از تر مهم و(  آلمان در)  زنان انجمن و(  خوزستان نجات انجمن

 به را آنها که نداشته اینها به نسبت شناختی این از قبل تا وی مگر که پرسید که دارد آن جای و نجات انجمن عکس و

«است!؟. کرده قبول خود دوستان عنوان  

:رجوی محمد دوستان لیست در نجات انجمن اکانت ششم ردیف اول عکس  



 

 

 لیست در(  شده معرفی آلمان در اطالعات وزارت شعبه سازمان طرف از که)  زنان انجمن اکانت آخر ردیف دوم عکس

محمدرجوی: دوستان  

 

 



 

 

 افشاگر ایران ازسایت دیگری عکس در وی)  رجوی محمد دوستان لیست در اکرامی علی اکانت هفتم ردیف سوم عکس

:(است خوزستان در نجات انجمن مسئول و شده معرفی اطالعات وزارت مزدور عنوان به مجاهدین سازمان  



 

خود: اصلی نام با خود اکانت بردن بین از حال در رجوی محمد چهارم عکس عکس چهارم  

: 

 

 



 

خود: نام به اکانت بردن بین از حال در رجوی محمد نیز پنجم عکس  



 

 

 درست خودش برای دیگر مجازی اکانت یک خودش اصلی نام به خود اکانت آخرین کردن درست از قبل رجوی محمد

 آموزشی موسسه یک در احتماال و ها نروژی مال و محیط در وی های عکس حاوی و داشت نام زاک مارتین بود کرده

میفرستم: برایت هم را اکانت این در وی های عکس ذیال ، ... است  

 



 

 اکانت دیگروقدیمی ترمحمد رجوی بانام جعلی

 

) ازدوستان فسبوکی محمد عکس ولینک سایت  ایران افشاگر ازسایت های تابعه سازمان مجاهدین درباره علی اکرامی

:  رجوی(  

 



 

 

افشاگر:لینک سند فوق درایران   

https://www.iran-

efshagari.com/category/%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%AF/ 

 

 

 سند حمیرا محمد نژاد:

 ایران آزاد فردا:

http://iranazadfarda.com/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-

%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-

1/%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-

%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-

http://iranazadfarda.com/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-1/%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%E2%80%8C%D8%B1/
http://iranazadfarda.com/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-1/%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%E2%80%8C%D8%B1/
http://iranazadfarda.com/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-1/%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%E2%80%8C%D8%B1/
http://iranazadfarda.com/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-1/%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%E2%80%8C%D8%B1/


%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-

%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%E2%80%8C%D8%B1/ 

 

۴شماره -را بشناسید و آنها را افشا کنیدمزدوران وزارت اطالعات در خارج کشور   

FacebookTwitterGoogle+Share 

 

http://iranazadfarda.com/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-1/%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%E2%80%8C%D8%B1/
http://iranazadfarda.com/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-1/%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%E2%80%8C%D8%B1/
http://iranazadfarda.com/#facebook
http://iranazadfarda.com/#facebook
http://iranazadfarda.com/#google_plus
http://iranazadfarda.com/#google_plus
http://iranazadfarda.com/wp-content/uploads/2015/06/mozdorankharejkeshvar4.png


تصاویر فوق متعلق به مزدوران وزارت اطالعات در خارج کشور است که تحت عناوین مختلف از جمله عضو جدا شده، 

منتقد، منشعب، فعال حقوق بشر، خانواده و …. در خدمت رژیم و وزارت اطالعات بوده و علیه مقاومت ایران- مجاهدین و 

 پناهندگان به فعالیت مشغول هستند

 این مزدوران را افشا کنید

کریم حقی- عادل اعظمی- حسن عزیزی- سعید ناصری- ادوارد ترمادویان- امیر موثقی- آرش صامتی پور-  :مزدوران

 حمیرا محمدنژاد

 

 لینک ایران افشاگر:

https://www.iran-efshagari.com/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D9%8A%D9%86-

%D8%B3%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%88-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B5%D8%A7%D9%84-

%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-

%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7/ 

 …صفحه اصلیمزدوران را بشناسیدکمپین سرشکستگی و استیصال وزارت اطالعات داود باقروند ،صاقی جلبی

 مزدوران را بشناسید 

 …وزارت اطالعات داود باقروند ،صاقی جلبیکمپین سرشکستگی و استیصال 

۱۳۹۶, ۲۶مهر   

    

  

  

 

https://www.iran-efshagari.com/category/%d9%85%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%af/
https://www.iran-efshagari.com/category/%d9%85%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%af/
https://www.iran-efshagari.com/
https://www.iran-efshagari.com/
https://www.iran-efshagari.com/category/%d9%85%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%af/
https://i0.wp.com/www.iran-efshagari.com/wp-content/uploads/2017/10/%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA.jpg


اداره حراست از قانون اساسی آلمان در ایالت نورد راین  ۲۰۱۶، گزارش سال (۹۶مهر  ۹در تاریخ اول اکتبر امسال )

برخی از اعضای شبکه گشتاپو آخوندی در  های رژیم و وزارت جاسوسی اطالعات منتشر شد کهوست فالن درباره فعالیت

بتول  ، محمدحسین سبحانی، مهدی خوشحال، امیر موثقی،داود باقروند اکبر راستگو، غالمرضا صادقی جبلی،آلمان ، علی

، مهدی ادوارد ترمادویان کربکندی، حمیرا محمدنژاد، ادهم طیبی، مهرداد ساغرچی، علی جهانی،، زهرا معینی سلطانی

 سجودی، عبدالکریم ابراهیمی، علی قشقاوی و چند گماشته حقیر دیگر

عنوان در این گزارش کمپین شیطان سازی وزارت اطالعات علیه سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران به

های سیاسی مقاومت ایران و بخصوص دهد که به دنبال پیروزیآخوندی تأکید شده است و نشان می یک هدف بلندمدت رژیم

درهم شکستن محاصره رژیم و خروج ظفرمند بدنه اصلی آن از عراق در هیئت یک تشکیالت انقالبی یکپارچه و بدون 

د باالتر و عاجل اش، چگونه در موقعیت تهدیشدهمشی سیاسی اعالمکمترین عدول از مواضع و خط

های فعالیت»قرارگرفته و بیشترین توجه دستگاه سرکوب آخوندها به آن معطوف گردیده است طوری که فقیهوالیت حکومت

که رژیم را هایی از میان همه بحران« وظیفه محوری وزارت اطالعات»یافته و « شناسایی وزارت اطالعات علیه آن تشدید

 یافته است.در محاصره دارد به آن اختصاص

ن واداراهای وزارت ترور و سرکوب اطالعات آخوندها در آلمان علیه مجاهدین و ههایی از این گزارش به فعالیتبخش

 شده و آمده است:مقاومت ایران در این ایالت اختصاص داده

وسط ترژیم ایران در ایالت نورد راین وست فالن )آلمان(  های سرویس اطالعاتیترین فعالیتاصلی ۲۰۱۶در سال »

عنوان صورت گرفت. به –یعنی وزارت اطالعات  –سرویس اطالعاتی غیرنظامی رژیم ایران در داخل و خارج کشور 

 طالعاتروال، تحت نظر قرار دادن و مقابله با اپوزیسیون ایران در داخل و خارج کشور، وظیفه محوری وزارت ایک

 «.است

طالعات زارت اوهای شناسایی تشدید فعالیت» بر اساس ارزیابی اداره حراست از قانون اساسی ایالت نورد راین وست فالن،

تشریح  ۲۰۱۵شورای ملی مقاومت ایران که در گزارش سال ”و ” مجاهدین خلق ایران”رژیم ایران علیه جنبش اپوزیسیون 

بنداست که د. سرویس اطالعاتی رژیم ایران همچنان بر استراتژی خود پایتشخیص بونیز قابل ۲۰۱۶شد، همچنان در سال 

 «.اعتبار سازددار بیسازمان مجاهدین خلق را با تبلیغات هدف

اسی آلمان یا اداره فدرال نگهبانی از قانون اس( ۲۰۱۷ژوئیه  ۴) ۹۶تیر  ۱۳کنیم که قبل از این در تاریخ یادآوری می

به  شور راکآوری اطالعات از خطرهای تهدیدکننده امنیت این سازمان امنیت داخلی جمهوری فدرال آلمان که وظیفه جمع

ندی در های جاسوسی رژیم آخوخود را منتشر کرد. قسمتی از این گزارش که به فعالیت ۲۰۱۶عهده دارد، گزارش سال 

ژیم های جاسوسی رداد که سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران هدف اصلی فعالیتن پرداخته، نشان میآلما

 و وزارت اطالعات و نیروی تروریستی قدس در آلمان هستند. در این گزارش آمده بود:

های ان وظیفه محوری دستگاههای اپوزیسیون در داخل و خارج ایران، هم چنهای شناسایی و مقابله با جنبشفعالیت»

گیرند، وزارت اطالعات است. های ]اطالعاتی[ که علیه آلمان صورت میعامل اصلی فعالیت… اطالعاتی رژیم ایران است

http://www.iran-efshagari.com/%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%9b-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa%da%af%d8%b2%d8%a7%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/
http://www.iran-efshagari.com/%d8%af%d8%a7%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%9b-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa%da%af%d8%b2%d8%a7%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/
http://www.iran-efshagari.com/%d8%b3%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%84%d8%a6%d9%88-%d9%85%da%a9-%da%af%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b3%da%a9%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%a8%d8%aa%d9%88%d9%84-%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86%db%8c%e2%80%8c-%d9%85/
http://www.iran-efshagari.com/%d8%b3%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%84%d8%a6%d9%88-%d9%85%da%a9-%da%af%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b3%da%a9%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%a8%d8%aa%d9%88%d9%84-%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86%db%8c%e2%80%8c-%d9%85/
http://www.iran-efshagari.com/%d8%b3%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%84%d8%a6%d9%88-%d9%85%da%a9-%da%af%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b3%da%a9%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%a8%d8%aa%d9%88%d9%84-%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86%db%8c%e2%80%8c-%d9%85/
http://www.iran-efshagari.com/%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%8c-%d9%85%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%b1-%da%af%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d9%be%d9%88%db%8c-%d8%a2%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%da%86/
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قرار ” شورای ملی مقاومت ایران”و ” سازمان مجاهدین خلق ایران”طور خاص های این سرویس بهدر کانون فعالیت

 «.دارند

از قانون اساسی آلمان در ایالت نورد راین وست فالن اسامی عوامل جاسوس رژیم را اعالم نکرده  گزارش اداره حراست

گونه که برای مقاومت ایران کاماًل های اطالعاتی آلمان، همانهاست که برای پلیس و ارگاناست ولی این شبکه سال

کبر راستگو، غالمرضا صادقی جبلی، داود اشده است. برخی از اعضای شبکه گشتاپو آخوندی در آلمان علیشناخته

، زهرا معینی کربکندی، حمیرا محمدنژاد، ادهم بتول سلطانی باقروند، محمدحسین سبحانی، مهدی خوشحال، امیر موثقی،

طیبی، مهرداد ساغرچی، علی جهانی، ادوارد ترمادویان، مهدی سجودی، عبدالکریم ابراهیمی، علی قشقاوی و چند گماشتة 

هایی هستند که در تیرماه امسال در جریان برگزاری گردهمایی بزرگ عمده این مزدوران همانباشند. حقیر دیگر می

ایرانیان در ویلپنت پاریس از طرف وزارت اطالعات به پاریس فرستاده شدند تا در هماهنگی با اکیپ مأموران وزارت 

پردازی کرده و ین و مقاومت ایران دروغاطالعات آخوندی مستقر در پاریس زیر نظر سفارت رژیم در فرانسه علیه مجاهد

 های خیابانی برگزار کنند.نمایش

 

جاسوسی  ن برایهای خیابانی در شهرهای آلمان و نفوذ در جوامع ایرانیاچنین برای اجرای نمایشبرخی از این مزدوران هم

 .شوندبکار گرفته می

یم ایران های اطالعاتی رژسرویس»پتانسیل خطر آمده بود:  در گزارش تیرماه امسال سازمان امنیت داخلی آلمان زیر عنوان

ات ن توجهیک ابزار محوری رهبری سیاسی برای تضمین حاکمیتشان هستند؛ بنابراین اپوزیسیون ایران کماکان در کانو

 «.وزارت اطالعات ایران قرار دارد

ر ایالت نورد راین وست فالن و همچنین گزارش مقاومت ایران با استقبال از گزارش اداره حراست از قانون اساسی آلمان د

خواهد جزییات پرونده جاسوسان وزارت اطالعات و ربط میسازمان امنیت داخلی آلمان، از دولت این کشور و مسئوالن ذی

http://www.iran-efshagari.com/%d8%b3%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%84%d8%a6%d9%88-%d9%85%da%a9-%da%af%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b3%da%a9%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%a8%d8%aa%d9%88%d9%84-%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%86%db%8c%e2%80%8c-%d9%85/


های غیرقانونی رژیم آخوندی و مزدورانش در آلمان که در خدمت کمپین شیطان سازی علیه مجاهدین و سایر فعالیت

یک اقدام ضروری برای ممانعت ژی وزارت اطالعات هستند را فاش کند و در اختیار افکار عمومی قرار بدهد. ایناسترات

کارانه است. مقاومت ایران همچنین نسبت به خطرات حضور مزدوران وزارت اطالعات در های جنایتاز ادامه این فعالیت

خواهد در اجرای مصوبه شورای عضو اتحادیه اروپا میخصوص از آلمان و دیگر کشورهای کشورهای اروپایی و به

مزدوران و مأموران اطالعاتی فاشیسم دینی حاکم بر ایران را محاکمه، مجازات و اخراج  ۱۹۹۷اتحادیه اروپا در آوریل 

 کند.
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 لینک ضمیه است:
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 ایران افشاگر:

 های اصلی شبکه وزارت اطالعات در آلمانمهره

۱۳۹۵, ۶مرداد   
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  ادارٔه حراست از قانون اساسی آلمانٔ از گزارش ساالنه قسمتی

زیر وزیر کشور صفحه و با مقدمة یی به قلم توماس دم ۲۶۰ادارة حراست از قانون اساسی آلمان گزارش ساالنة خود را در 

 منتشر کرد. ۲۰۱۵آلمان، در ژوئیه 

عات و های وزارت اطالهایی از فعالیتبخشی از گزارش ساالنة ادارة حراست از قانون اساسی آلمان، که منتشرشده، گوشه

شده، تصریح گیرد. این گزارش که توسط وزارت کشور آلمان تنظیمرا نیز در برمی ۲۰۱۴یم آخوندی در سال سفارت رژ

هدین و ویژه مجاترین کار دستگاه اطالعاتی رژیم آخوندی است و بهکند که جاسوسی و مبارزه با اپوزیسیون ایران مهممی

 دهد.امات جاسوسی و اطالعاتی خود قرار میشورای ملی مقاومت و هواداران مقاومت ایران را هدف اقد

ین اه ولی شبکه وزارت اطالعات در آلمان متشکل از چه کسانی است؟ اگرچه گزارش حراست آلمان اسامی را اعالم نکرد

 ت.شده اس شناختههای اطالعاتی آلمان، کما اینکه برای مقاومت ایران کامالً هاست که برای پلیس و ارگانشبکه سال

، می «انهای اطالعاتی جمهوری اسالمی ایرسرویس»ساالنه اداره حراست از قانونی اساسی آلمان زیر عنوان، گزارش 

 نویسد:

گاه ار دستکهای اپوزیسیون در ایران و خارج از ایران، همچنان یکی از نقاط اصلی تمرکز جاسوسی و مبارزه با جنبش»

مینة زتی در های اطالعاتی در کشورهای غربی، اطالعااطر این سیستمدهد. به همین خاطالعاتی رژیم ایران را تشکیل می

یم یت )رژها علیه آلمان، همچنان وزارت اطالعات و امنکنند. عامل اصلی فعالیتسیاسی، اقتصادی و علوم را کسب می

ر آن در کنا طور خاص بر سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران است.ایران( است. تمرکز آن به

دار افع ادامهرد. منها و تجهیزات آلمان در داخل و خارج از کشور را به عهده داهای اطالعاتی و شناسایی علیه سیستمفعالیت

 «.اهداف آلمان، قبل از هر چیز در محدودة سیاست خارجی و امنیتی، قرار دارد

 افزاید:، می«روش کار»این گزارش زیر عنوان 

https://i0.wp.com/www.iran-efshagari.com/wp-content/uploads/2017/01/Review-Psychology-war21-min.jpg


هران، تیت در وسیله مقر اصلی وزارت اطالعات و امنای اطالعاتی برای کسب اطالعات، در اولین قدم، بههکنترل فعالیت»

ه یران کخصوص از سفرهای خانوادگی و یا کاری افرادی به اگیرد. برای محقق کردن آن، وزارت اطالعات، بهصورت می

طالعات زارت اکان کمتری دارند که خودشان را از دست وکند. چراکه در آنجا اماز اهداف این وزارت هستند، استفاده می

 «.های اطالعاتی استفرض ایده آل برای شرایط و کارهای سیستمیک پیشبیرون بکشند، این

( ت )رژیمزمان، مقر مرکزی و قانونی وزارت اطالعات و امنیت سفارهم»در گزارش اداره حراست آلمان آمده است که: 

یف دهد. ازجمله وظاهای اطالعاتی انجام میها و کارهای مهمی در رابطه با فعالیتو فعالیتایران در برلین، هستش 

در  ایران های کنسولی )رژیم(سفارت حمایت و پیشبرد عملیات اطالعاتی که وزارت اطالعات از تهران میده؛ نمایندگی

 «.دارند این دستورات رو اجرا کنندآلمان، وظیفه

س، هاست؛ بر این اسا)رژیم( ایران، از ابزار اصلی سردمداران )رژیم( برای تضمین هژمونی آنهای اطالعاتی دستگاه

ابطه رر این مقاومت ایران در کانون توجه وزارت اطالعات و امنیت قرار داره. ببینیم وزارت اطالعات از چه کسانی د

 کند.استفاده می

 ی، امیرقشقاوی، راستگو، سبحانی، مهدی خوشحال، ادهم طیببرخی از اعضای شبکه گشتاپو آخوندی در آلمان را علی 

را نی، زهموثقی، عباس صادقی نژاد، علی جهانی، علیرضا میرعسگری، ادوارد ترمادویان، مهرداد ساغرچی، بتول سلطا
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شته باشیم. نگاهی دا ۹۴های شبکه مأموران و مزدوران وزارت اطالعات در آلمان در طی سال الزم است ابتدا به فعالیت

 اومت وهای مجاهدین و شورای ملی مقآمیز وزارت اطالعات در برابر پیشرفتها و تقالهای جنونسالی که سال توطئه

 چینی آخوندها بود.جاسوسی و توطئه حال، سال شکست و رسوایی کامل دستگاهدرعین

گ ها در کادر جنهای این شبکه در کل اروپا نیست و همه آنوظایف شبکه وزارت اطالعات در آلمان جدا از مأموریت

 کثیف روانی آخوندها علیه، سازمان مجاهدین خلق و مقاومت ایران است.

 ترتیب برشمرد:اینتوان بهمیهای شبکه وزارت اطالعات در آلمان را برخی از فعالیت

 های پوششی وزارت اطالعاتدرج مطلب در سایت ۱٫

 های بدنام وزارت اطالعاتهای خیابانی مأموران و گماشتهبرگزاری نمایش ۲٫

ن ردن آناکارسال نامه و تومار و مدارک جعلی برای مسموم کردن فضای مقاومت و پشتیبانان خارجی مقاومت و دور  ۳٫

 ن و مقاومت.از مجاهدی

سازی منظور ایجاد محدودیت و زمینهپمپاژ اطالعات دروغ به دوایر و ادارات و مقامات کشورهای خارجی به ۴٫

 ومتتروریستی علیه مجاهدین و مشروعیت بخشیدن به زد و بندهای فاشیسم مذهبی علیه سازمان و شورای ملی مقا

 ر برلین،دقانونی وزارت اطالعات و امنیت سفارت )رژیم( ایران مقر مرکزی و »در گزارش حراست آلمان آمده است که 

لیات برد عمدهد. ازجمله وظایف آن حمایت و پیشهای اطالعاتی انجام میها و کارهای مهمی در رابطه با فعالیتفعالیت

ی داما در موار ن است،شود؛ )این عملیات( عمدتاً علیه اهدافی در آلمااطالعاتی است که از مرکز وزارت اطالعات داده می

 «.نیز علیه افراد یا تأسیساتی در کشورهای اروپایی است

 یم.های شبکه مأموران وزارت اطالعات در آلمان نگاهی داشته باشگونه فعالیتبنابراین ضروری است که به این

 را بر ی به شرح زیرهای وزارت اطالعات در آلمان محدود به جغرافیای آلمان نیست بلکه وظایف دیگرنقش سر شبکه

 شان گذاشته شده است.عهده

دیم و رژیم شاهد آن بو ۹۴های خیابانی که در خردادماه اعزام به سایر کشورها بخصوص فرانسه برای برگزاری نمایش ۱٫

 هایش را به پاریس فرستاد؛ و بعد خبر آن را از تلویزیون رسمی خودش هم پخش کرد.همة گماشته

 یس دیدیم.یاپ پارفدار به سایر کشورها ازجمله فرانسه علیه پناهندگان ایرانی که نمونه آن را در ماقهای چاعزام دسته ۲٫

 ن رابطهها. که در همیسازی کشتار اشرفیاعزام به عراق برای حضور در سیرک والیت در اطراف اشرف برای زمینه ۳٫

 را اعزام کرد.… گو، خوشحال ورژیم سبحانی، قشقاوی، راست

 ک ضمیمه است:لین
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 های شبکه وزارت اطالعات در آلمانها و گماشتهمهره

 

است. « ایران قلم»، گرداننده سایتی به اسم محمدحسین سبحانی های وزارت اطالعات در آلمانیکی از سر شبکه

های دیگری به های محوله وزارت اطالعات به سبحانی فقط محدود به آلمان نیست بلکه او را برای انجام مأموریتمأموریت

سایر کشورها می فرستد. برای مثال توسط کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت فاش شد که جیره و مواجب 



خی دیگر از مأموران اطالعات آخوندی ازجمله قربانعلی حسین نژاد که در فرانسه مستقر هستند، توسط محمدحسین بر

 باشد.شود. یکی دیگر از کسانی که به سبحانی وصل است، مزدوری به نام علی جهانی فرد میسبحانی به آنها داده می

 ة ارتجاع علیه مقاومت ایراننقش شبکه وزارت اطالعات در آلمان در پیشبرد خطوط خلیف

ات اطالع»یی اعالم کرد: طی اطالعیه ۱۳۹۴تیر  ۲۲کمسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران در 

سازی مینهآخوندی و سفارت رژیم در پاریس مزدوران قربانعلی حسین نژاد و مصطفی محمدی را برای ایجاد درگیری و ز

پل تیر سر ۲۲بعدازظهر دوشنبه  ۴جمهور برگزیده مقاومت فرستاد. ساعت مت رئیساقدامات تروریستی به محل اقا

مین هاطالعات آخوندها در سفارت رژیم در پاریس مزدوران مصطفی محمدی و دخترش و قربانعلی حسین نژاد را به 

رد. کمی کنتقل مقر خود م منظور به اورسور اواز فرستاد. ژاندارمری قربانعلی حسین نژاد را دستگیر و برای بازجویی به

 بعد مصطفی محمدی و دخترش نیز در حال فرار دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفتند.

ً تقصیری ن  وداشته مزدور قربانعلی حسین نژاد که بسیار ترسیده بود بالدرنگ در ژاندارمری اعتراف کرد که شخصا

ه بر کاراتش ش به این مأموریت فرستاده است. وی در اظهسفارت رژیم ایران در فرانسه، او را با مصطفی محمدی و دختر

آید و یمحمدحسین سبحانی از سرپل اطالعات در آلمان هرماه به پاریس م… »شده گفت: روی نوار با صدای خودش ضبط

 «.پردازدیورو می ۵۰۰از طرف وزارت اطالعات به شماری از مزدوران ازجمله خود او )قربانعلی حسین نژاد( ماهیانه 

ان مأمور الملل فاش کرده بود که رژیم جیره و مواجب یک سری ازیی به دبیر کل عفو بینازاین علی پاک طی نامهپیش

دهد ست میاهای وزارت اطالعات در آلمان وزارت اطالعات در فرانسه و آلمان را از طریق علی قشقاوی که از سر شبکه

 عات در آلمان و اروپا را نشان میدهد.های وزارت اطالکار بین گماشتهو این تقسیم

 «اکبر راستگوعلی»

 مرزی وزارت اطالعات آخوندی در آلمانمأمور برون

آلمان  عات ازاکبر راستگو، یکی از مأمورین گشتاپوی آخوندی در آلمان است که به همراه دیگر مأموران وزارت اطالعلی

زد گاه ن، هیچ۱۳۶۵جز چند ماه در سال شود. وی بهتا امریکا و از فرانسه تا عراق برای اجرای مأموریت اعزام می

وزارت اطالعات  در ارتباط با سفارت رژیم در آلمان قرارگرفته و به استخدام ۱۳۷۳مجاهدین نبوده است. نامبرده از سال 

خان های پوششی وزارت اطالعات است. وی همچنین کار چردرآمد. راستگو کار چرخان انجمن و سایت آوا از انجمن

ومت ایران علیه مجاهدین و مقا« مردم فروش»یا همان « یزیون مردمتلو»یی وزارت اطالعات موسوم به تلویزیون اجاره

 است.

« اریخآیینه تمجاهدین در»های ساخته وپرداختة وزارت اطالعات علیه مجاهدین تحت عنوان الزم به یادآوری است که یاوه

 ین مرکزاروی سایت « یمرکز اسناد انقالب اسالم»به اسم این گماشته و توسط مرکز جعل و جنایت آخوندها موسوم به 

 وار شود.ین نشخسی علیه مجاهدبیهللا بیگران دستگاه جهنمی ساواک در نمایش آیتمنتشر و تبلیغ شد تا بعدها توسط شکنجه

های جالد و در اشرف به شستن دست ۱۳۹۲شهریور  ۱۰عام این مزدور به همراه مشتی گماشته خلیفة ارتجاع بعد از قتل

الوزرای جناب آقای نوری مالکی رئیسپرداختند. آنان در نامه خطاب به مالکی تحت عنوان عالیپاک کردن خنجر او 

 را به عمل آوردند.« نهایت سپاسگزاری و تشکر عمیق»عراق، 

http://www.iran-efshagari.com/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86/


سازی منظور تدارک و آمادهباشد که بههای مختلف رژیم علیه مجاهدین میمأموریت محوری راستگو، شرکت در توطئه

اهی تی کوتساکنان اشرف بفرمودة وزارت اطالعات و در هماهنگی با نیروی تروریستی قدس از هیچ رذال توطئه و کشتار

 کند.نمی

فاش شد،  توسط مجله آلمانی اشپیگل ۱۳۸۷تیر  ۲۴خبر دستگیری پادوی اطالعاتی راستگو توسط ضد جاسوسی آلمان، در 

 .که نامبرده برای جاسوسی علیه مجاهدین به بغداد رفته بود

 بازی وزارت اطالعات در آلمانشبهای خیمهعروسک

دو گماشتة دیگر از شبکه وزارت اطالعات در  حمیرا محمدنژاد و زهرا معینی

مجاهد در اشرف در  ۵۲عام آلمان هستند که پس از دو دهه درنامة تقدیر وزارت اطالعات از مالکی جنایتکار به خاطر قتل

سازی اقدامات تروریستی علیه مجاهدین و منظور زمینهپس در هرگونه توطئه بهنبش قبر شدند و ازآن ۹۲شهریور  ۱۰

 شوند.ها به صحنه فرستاده میبخصوص اشرفی

های ه کشوربهای گشتاپوی آخوندی های وزارت اطالعات در آلمان در نمایشاز دیگر گماشته بتول سلطانی ها به همراهآن

های انههایی که در رسگیرند. عکس و فیلمشوند و برای گرفتن جیره و مواجب خود عکس و فیلم میمختلف فرستاده می

 شود.آخوندها منتشر می

فت. وی در رتسلیم و به تیف تحت کنترل نیروهای آمریکایی در عراق  ۸۵بتول سلطانی همان مزدوری است که در آذرماه 

 گرفت و عضوگیری شد. تیف در ارتباط با شبکه وزارت اطالعات قرار



 

 طالعاتالمللی به ایران تحت حاکمیت آخوندها رفت و توسط وزارت اماه همان سال از طریق صلیب سرخ بیناو در دی

د و خصوص علیه مجاهدان اشرف، توجیه گردیهای محوله در عراق و اروپا علیه مقاومت و بهبرای اجرای مأموریت

وریه ف ۴هفته از تاریخ ورودش به ایران، وزارت اطالعات در تاریخ  ۳در عرض های الزم را دریافت نمود. آموزش

 در اصفهان پاسپورتی برایش صادر کرد و در اختیارش قرارداد. ۲۰۰۸

شرف برای اجرای مأموریتش به ورودی ا ۸۶بهمن  ۲۱روز بعد از صدور پاسپورت، یعنی در  ۶مزدور بتول سلطانی 

 های محوله در عراق برای ادامة مأموریت، به اروپا فرستاده شد.مأموریتفرستاده شد. وی پس از انجام 

ت مقاوم وهایی از گزارش حراست آلمان در مورد فعالیت وزارت اطالعات علیه مجاهدین تا اینجا نگاهی سریع به بخش

 هایی از منابعشاال به گزارهای مقاومت ایران درباره شبکه وزارت اطالعات در آلمان داشتیم. حایران و بخشی از افشاگری

 پردازیم:سایر کشورها در ارتباط با همین موضوع می

یر داخله وز ۲۰۱۱باشد. در ژانویه توجه در آلمان میدر اروپا، وزارت اطالعات )رژیم ایران( دارای یک شبکه قابل»

عات ت اطاله مسئولیت اصلی وزارآلمان و هاینز فروم رئیس دفتر فدرال برای حفاظت از قانون اساسی، گزارش کردند ک

کنگرة  )گزارش مشترک وزارت دفاع و«. هاستهای اپوزیسیون در داخل و خارج ایران و مقابله با آنرصد کردن گروه

 آمریکا(

« هاهللاواواک در خدمت آیت»آقای ایوبونه رئیس سابق سازمان ضد جاسوسی فرانسه در کتاب ارزشمند خودش به نام 

ه کر کردذالبی در مورد کارکرد مأموران وزارت اطالعات در آلمان در شبکه وزارت اطالعات در اروپا های جروشنگری

 واواک ابتکارات را برای مح»و نوشته است: 

ین اکند. به کم کردن مواضع رسمی و دسترسی به این هدف نهایی که از دور خارج کردن سازمان مجاهدین است تشدید می

دهی و ترتیب کند، از طرف دیگر، تظاهرات علیه مجاهدین سازمانهای پوششی ایجاد مینطرف انجمازیک… منظور

 …دهدمی

محمدحسین سبحانی یک مأمور واواک در کادر مأموریتی جدید، در چند تظاهرات در آور سور اواز در حومه پاریس 

تحت پیگرد  ۲۰۰۳ژوئن  ۱۷لیات ها علیه اعضای شورای ملی مقاومت ایران که در پی عمشرکت کرده است. سپس آن

 «…دهنداند شهادت میقانونی قرارگرفته



« واواک»آقای ایوبونه در قسمتی از کتاب خودش تحت عنوان 

ارت اطالعات اش را در داخل ایران متمرکز کرده. افسران و مأموران وزوزارت اطالعات سیستم فرماندهی»نوشته است: 

ً در آنجا دریافت میشوند و دستورالعملکه در اروپا مستقر هستند به تهران فراخوانده می منظور راه نند. بهکها را مستقیما

احسان نراقی از فرانسه، مسعود خدابنده از انگلستان و  ۲۰۰۸های وزارت اطالعات، در ژوئن انداختن مجدد فعالیت

 «.راستگو از آلمان به ایران احضار شدند

نوان عحت ی تدر مورد فعالیت شبکة اطالعات آخوندی در آلمان کمیته پارلمانی بریتانیا برای ایران آزاد هم در کتاب

 به این موضوع پرداخته و نوشته است:« جاسوسی برای مالیان»

ان وین گریفیث، عضو سابق پارلمان انگلستان که تجارب ارزشمندی درباره ایران دارد، تجربه خودش و همکار»

ای ف شوراپارلمانیش را تدوین نموده است. آقای گریفیث توضیح داد که هر زمان یک عضو پارلمان حمایتش را از اهد

دارد، با ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران که آزادی و دمکراسی سکوالر برای ایران است، ابراز می

 های حقوق بشری یاهایی که مدعی هستند سازمانسازمان… شودسیلی از اکاذیب علیه مقاومت اصلی ایران بمباران می

های علنی که رژیم گیرند. این سازمانتند با نمایندگان پارلمان تماس می( هسNGOهای غیردولتی )یا ان جی او سازمان

انات آ امک باشند. وی همچنین فاش ساخت کههای آوا و پیوند میکنند شامل انجمن نجات و انجمنایران را نمایندگی می

ه ا اشاعراهدین خلق ایران شود تا اکاذیب علیه سازمان مجهای اینترنتی بشماری توسط رژیم ایران استفاده میسایت

 «.دهد

 ست؟همه مأموران اطالعاتی برای چیکارگیری اینآید که علت این میزان تالش رژیم و بهحاال این سؤال پیش می

ضمن آه  ورا روی خودش گذاشته است، مطلبی منتشر کرده « بانموسسه راهبردی دیده»ارگان وزارت اطالعات که عنوان 

کارهای راه وبندی پرداخته طور اقبال روزافزون اجتماعی به مجاهدین، به جمعالمللی مجاهدین و همینو ناله از موقعیت بین

فة ان خلیوزارت اطالعات برای مقابله با این موقعیت مجاهدین و مقاومت را طرح کرده که بخصوص در مرحله زهر خور

 اف کردهماندگی خودش اعتراطالعات آشکارا به عقببندی، وزارت ارتجاع بیانگر ترس و هراس رژیم است. در این جمع

 و نوشته است:



ظر م به نترسیم سازوکاری تبلیغاتی برای هجمه مناسب به ]مجاهدین[ و مهندسی چهره ایشان برای مردم اروپا الز…»

 «.…رسدمی

های اخیر طی سال…»نویسد: کند و میصراحت به شکستش اعتراف میارگان وزارت اطالعات در ادامة همین مطلب به

برخی …هایتوجهی که برای مقابله با سازمان )مجاهدین( در اروپا صورت پذیرفته، فعالیتازجمله تنها اقدامات قابل

روپا یاسی اکه متأسفانه بازخورد فراگیر و چندان مؤثری در افکار عمومی و فضای س…های این ]گروه[ بوده استجداشده

 «…نداشته است

ل یز مغفوخورده حاضر در سازمان در اروپا نظرفیت خانواده اعضای فریب…»دهد که: ن رابطه ادامه میبان در ایدیده

 «…یی برای تبیین چهره واقعی ]مجاهدین[ باشدتواند برگ برندهمانده است که می

ت رژیم طالعاشورای وزیران اتحادیه اروپا که ورود و حضور عوامل ا ۱۹۹۷مقاومت ایران با یادآوری مصوبه آوریل 

ا در ایران را در کشورهای اروپایی ممنوع کرده، خواستار دستگیری، محاکمه و اخراج مزدوران اطالعات آخونده

ت ایران مقاوم وتنها علیه اعضا و هواداران مجاهدین کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. چراکه مأموران گشتاپو آخوندها نه

م عمل هوپایی کنند، بلکه علیه امنیت و آرامش کشورهای اری، توطئه و جاسوسی میجویان ایرانو علیه پناهندگان و پناه

 دهد.ها را مورداستفاده تروریستی قرار میکنند و فاشیسم دینی در شرایط نیاز آنمی

 

 درست خودش برای دیگر مجازی اکانت یک خودش اصلی نام به خود اکانت آخرین کردن درست از قبل رجوی محمد

 آموزشی موسسه یک در احتماال و ها نروژی مال و محیط در وی های عکس حاوی و داشت نام زاک مارتین بود کرده

میفرستم: برایت هم را اکانت این در وی های عکس ذیال ، ... است  

 



 

 اکانت دیگروقدیمی ترمحمد رجوی بانام جعلی

 

 



 

درپاریسسازمان مجاهدین در )میلیشیا ها( دوستانخود محمد رجوی بایکی دیگراز  



 

 

 محمد رجوی با اکانت مجازی خود نفرششم ازسمت چپ می باشد



 

 سایت حقیقت مانا 
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