
 
  

 تشبثات مذبوحانه و رسواي وزارت اطالعات عليه مقاومت ايران

 سپاه آخوندها در برابر كارزارهاي جهاني مقاومت  وار ماشين سايبری اطالعات واقدامات ديوانه

 47شخصيت سياسي از  350با حضور  3روزه در اشرف  5تظاهرات بزرگ ايرانيان در پايتختهاي مختلف جهان و گردهمايي 
شده تعادل حكومت آخوندي را در هم ريخته و در وضعيت هاي شورشي در داخل ميهن اشغالمضافًا بر فعاليت كانون كشور

 گذاري خامنه اي و ظريف، ضربات جانكاهي به رژيم وارد كرده است. تحريم كامل نفتي و ليست
ادبيات كاخ سفيد خيلي به  مرداد گفت 13 ديني در گشتاپويگذاران سخنگوي دولت آخوند روحاني و از پايه علي ربيعي

 ادبيات مجاهدين نزديك شده است .
 «.ندينمایم یرگذاريتاثو  هايمان نفوذ کردهتا قلب خانه » مجاهدين :  مرداد نوشت 17 دركيهان خامنه اي 

ای از البی يک گوشه ليه ماافتد عتمام چيزهايی که تو دنيا اتفاق می» :مرداد در تلويزيون رژيم گفت 6درپاسدار سرتيپ ناصح 
بينيم که با آمريکا اينها اطالعات ای است که اينها کردند ... در ارتباط با بحث موشکی میهزينه.مجاهدين( استگری اينها )

ار ها از اون طريق به ما فشدهند به اروپايیکنند میسازی میبشر اينها اسناد مدارک، پروندهدهند در ارتباط با بحث حقوقمی
 .«کنندبيايد يعنی از همه اهرمها بر عليه ما دارند استفاده می

 كنند.ابراز وحشت ميسركردگان رژيم از استقبال فزاينده از مجاهدين و مقاومت ايران در شبكه هاي اجتماعي  همزمان
تر از ی مجازی سختدر فضا )مجاهدين(جنگ جديد با » :س پدافند غير عامل رژيم گفتئيپاسدار سرتيپ غالمرضا جاللي ر

، آنهم با  )مجاهدين(هايی که سرشار از نفرت، توهين و استهزا است از سوی همين عمليات مرصاد است... بسياری از کامنت
های خبری در هويداست، بسياری از جريان  )مجاهدين(ها رد پای شوند. در بسياری از غائلههای فيک بارگذاری میاکانت

تالش دارند تا از برخی   )مجاهدين(دارد....   )مجاهدين(روانی نظام و ضدانقالب است ريشه در عملياتدفضای مجازی که ض
های اقتصادی داخلی استفاده کرده و فرمان شورش صادر کنند... در اتفاقات سال گذشته ما شاهد بوديم که همين ضعف

ها در تالش هستند تا بر افکار های اساسی داشت... آنجريان فيک خبری نقش زيادی در القای کمبودهای غيرواقعی کاال
)خبرگزاري  «آمدی جمهوری اسالمی را القا کنندعمومی و ذهنيت جامعه ايرانی تاثير منفی بگذارند و ياس، نااميدی و ناکار

 .مرداد( 7حكومتي ايسنا 
پراکنی در )مجاهدين( توان خود را بر روی لجنها آن»امروز : موسوم به ثاراهلل گفت  ارتجاع پاسدار كوثري جانشين قرارگاه

 . مرداد( 7تلويزيون رژيم )«اندفضای مجازی عليه نظام مقدس جمهوری اسالمی گذاشته
صورت نفر ) از مجاهدين( در سه شيفت کاری به1500حضور »به عامل اطالعات آخوندها نژاد هاشمیمحمد جواد 

ما بايستی »پرداخت و گفت  «در کشور اتفاق افتاد 96هايی که در سال آشوبدر »در فضاي مجازي و نقش آنها  «ساعته24
 .مرداد( 7)تلويزيون رژيم  باشد« مان در جهت تقابل با آندشمن را بشناسيم اهدافش را بشناسيم که بتوانيم طراحی

ند از طريق حوزه سايبری و خواهاين بار می»گفت: مجاهدين از تشكيل دهندگان سپاه پاسداران نيز  فروتن سرتيپ پاسدار
 . مرداد(11)خبرگزاري حكومتي ميزان  «های ملت و نظام ما را کمرنگ جلوه دهندنرم، ارزش



قدس با به كار گرفتن ماشين تبليغاتي و سايبري خود  ان و نيرويپاسدارتروريستي سپاه در چنين شرايطي وزارت اطالعات،
مجعول، ارسال هاي به كار گرفتن ايميل، دروغو خبرهاي پخش اطالعات ي، اند. شيطان سازبه مقابله برخاستهمذبوحانه 
هاي ، روشمقاومتهاي اعضا و پشتيبانان و ايميل ارسال ويروس براي هك كردن كامپيوترهاتهديد آميز، ايميلهای 

 رسد :  به اطالع مي هابرخي نمونهبه منظور هوشياري هموطنان . شده ارگانهاي سركوبگر رژيم پليد آخوندي استشناخته
نوار  ادعا ميكند به در يك هياهوي مسخره و سراپادروغ “  IFPايران فرانت پيج  ”وب سايت انگليسي زبان رژيم به نام -1
با  باصطالح خصوصي دقيقه اي از اين جلسة 2است. اما در كليپ  دست يافته« جلسه خصوصي مجاهدين خلق درآلباني»

 منتشر كرده و در مورد نقد سياست دولتهاي گذشته آمريكا در مماشات با رژيم آخونديصداي آقاي مهدي ابريشمچي 
هيچ چيز جديد و خصوصي و مخفي وجود ندارد. به آلباني ، ه استبسرعت توسط سايتها و مزدوران وزارت اطالعات بازنشر شد

 10گردهمايي بزرگ ايرانيان در پاريس در  هم هيچ ربطي ندارد. صرفًا قسمت مثله شده اي از يك جلسه علني نيرويي بعد از
. هاي مقاومت ايران پخش و درج شده استباشد كه مطالب مشابه آن بارها در سيماي آزادي و سايتمي 1396تير 
 خبر ميدهد.به روحيه دادن به نيروهاي وارفته  رژيم از ورشكستگي و نياز شديد بندي اطالعات آخوندهاخالي

خيابان علي -بنام محمود عسگري در آدرس تهران 2014در ژوئن  است به انگليسي و عربيش كه مطالب IFPوب سايت 
 شايان يادآوري است كه ميباشد. 93- 2177528888ثبت شده است و شماره تلفن آن  26شريعتي پيرجمالي شماره 

 كد افغانستان است.  93

يابي به يك كليپ ي دستمدع  «مزاحمين .ارگ»تي به اسم در يك اقدام ناشيانه و ابلهانه ديگر، وزارت اطالعات در ساي-2
ديگر از مهدي ابريشمچي در يك نشست داخلي در آلباني شده است. اين سايت با درج يك عكس از آقاي ابريشمچي در يك 

که يک پيام اومد  ۲۰۱۳در سال »....جلسه سخنراني عمومي در پاريس، صداي يك زن ناشناس را پخش ميكند كه مي پرسد 
زن ناشناس را به عنوان اعتراض اعضاي رده  وزارت اطالعات سپس جمله نامفهوم«. . ..تا شش ماه ديگه رژيم سرنگون ميشه 

)  صداي زن ناشناسنه عكس آقاي ابريشمچي ربطي به آلباني دارد و نه در حاليكه باالي مجاهدين در آلباني قلمداد ميكند. 
ربطي به  ( نيز2013مربوط ميشود. موضوع سؤال )پيام سال نشده باشد( به آلباني صدا توسط گشتاپو توليد  به فرض كه
پيام  بگذريم كهندارد.  سواالت هموطنانمان پاسخ داده، جلساتي كه آقاي ابريشمچي در آن سخنراني كرده و يا بههيچيك از 

 داشته است.نهيچگاه وجود  2013در سال مزبور مورد ادعاي زن 
كه در مشهد ثبت شده آدرس وزارت اطالعات را در سربرگش آورده و با فرافكني بر روي مجاهدين « مزاحمين»وب سايت 

وبسايت مزاحمين »اين وب سايت در معرفي خود نوشته است «. هر جا ترور، جنايت و خيانت هست، ما هستيم» نويسد:مي
حاصل تالش عده ای از دانشجويان در سراسر علمی و حقوق بشری است که  –خلق ايران نمايه ای از يک تشکل دانشجويی 

 «! کشور می باشد و عمدتا از عالقه مندان در حوزه ضدتروريسم تشکيل شده است
معني دانشجو و علم و حقوق بشر در دنياي ابتذال آخوندي به واقع چيزي بيش از اين نيست. همان به اصطالح دانشجوياني 

طبق گزارشهايي که به من -در اين يکي دو سال گذشته »در مورد آنها گفت :  كه خامنه اي در روز اول خرداد ماه گذشته
ي مسائل گوناگون؛ چه مسائل اند در زمينههاي دانشجويي کارهاي خوبي انجام دادهتشّکلهاي دانشجويي و مجموعه -ميرسد

عي مثاًل جلوي سفارتخانه خوب است؛ . اين اعالم حضورها خوب است. يا گاهي اوقات يک تجّم...الملليکشوري، چه مسائل بين
جور نيست که هميشه از ديوار باال رفتن خوب  دادن اقتدار روحي و معنوي. اين البّته با متانت، با دّقت، با عقالنيت و با نشان

 «. ...يک جاهايي البّته خوب است،باشد
انتشار اولين سند محرمانه  »مرداد تحت عنوان  13افالس اطالعات آخوندها در روزنامه حكومتي خراسان در مقاله اي در -3

 به اوج ميرسد. « 96دخالت مجاهدين در اغتشاشات دي 



مي نويسد مجاهدين ضلع سوم وقايع دي ماه بودند و از ماهها قبل براي آن  96دي  19اين مقاله به نقل از خامنه اي در 
نخستين بار بخش هايی از نشست محرمانه تروريست های در اين گزارش برای »مي نويسد ( !) آماده بودند. سپس فاتحانه

نفر دوم اين گروهک به صراحت از نقش اين تروريست ها   منتشر می شود که در آن مهدی ابريشمچی 97منافقين در اسفند 
ی از ساعته توسط يک 5  صوت اين جلسه محرمانه» :مي افزايدروزنامه رژيم . «پرده بر می دارد 96در اغتشاشات دی ماه 

مه خراسان پياده و منتشر می اعضای رده باالی اين گروهک تروريستی منتشر شده است که بخش هايی از آن در گزارش روزنا
از نقش مجاهدين و كانونهاي شورشي در كازرون و اهواز و  (!) فوق محرمانه سند باصطالحبه نقل از اين  آنگاه. «شود

و  “هزار اشرف يعني همان هزار كانون شورشي ”بريشمچي بر ضرورت فعال تر كردن تويسركان خبر ميدهد و به نقل از مهدي ا
 كند. پايان رژيم و اطالعات آخوندي را بازتاب مياين قبل از هر چيز، كابوس بي تاكيد ميكند. “به شورش كشيدن شهرها” 

و  مرداد كميسيون امنيت 2بدنبال فضاحت جعل توييت از قول سركنسول فرانسه در بيت المقدس ) اطالعيه -4
به جعل توييت از طرف يكي از مقامات پليس تورنتوي كانادا بنام دونالد بالنجر مبادرت كرد.  هاآخونداطالعات (، ضدتروريسم

 مرداد در اين رابطه نوشت:  17ديلي بيست در 
که با جعل تالش  هستند اجتماعیهای مقامات اطالعاتی آمريکا در حال مانيتور کردن يک کارزار دروغ پراکنی در رسانه»

يک  .المللی مواد مخدر نشان دهندشويی و قاچاق بينکند مشاور امنيت ملی کاخ سفيد جان بولتون را درگير عمليات پولمی
 هايی را منتشر کرد که دردونالد بالنجر( که ادعا ميكرد يک مقام عاليرتبه اجرای قانون در کانادا است، پروندهکاربر توييتر)

هزار دالر پول از يک شرکت کانادايی پوشاک کودکان است که به يک حساب بانکی در سوئيس ۳۵۰ظاهر انتقال اينترنتی
 متعلق به دختر جان بولتون مشاور مشاور امنيت ملی واريز شده است.....

ت تاييد کرد که اين يک توييتر اين حساب جعلی را تعليق کرد و سخنگوی روابط عمومی پليس تورنتو آلکس لی به ديلی بيس
ز يک حساب توييتر نداشته ست، هرگبه پليس که حساب جعلی به نام اوشخصيت تقلبی است. لی گفت که اين مقام عاليرت

 .... است
 باشد گفت: مقامات جامعه اطالعاتی از اين تالش آگاه بودند.پراکنی آشنا میيک مقام آمريکايی که با کمپين آشکار دروغ

ر شرکت امنيت سايبری فاير آی به ديلی بيست گفت که تکنيک های فريب با آنچه که ما در گذشته دررابطه با لی فاستر، د
 ...ايم همخوان بوده استعمليات نفوذ ايران ديده

 بولتون در بين مقامات دولت ترامپ يکی از تهاجمی ترين منتقدان به رژيم ايران است. 

يك دولت قرار گرفته كه برای تضعيف موقعيت  شده توسط ف عمليات نفوذ حمايتيك مقام رسمی آمريكا گفت: بولتون هد
 ميكند. آمريكا( طراحی بولتون در دولت )

هرچند توييتر بسرعت توييتهاي جعلي را حذف كرد و حساب توييتري را بست اما معدودي سايتهاي سمپاتيك به رژيم ايران 
 س كردند که يک تاجر کانادايی كه رابطه بسيار نزديكي با مجاهدين دارد، مبلغی راعكرا من پيج ادعاي بالنجرمانند ايران فرانت

ن يک حامی واضافه كرد بولت ايران فرانت پيجقل كرده است. ت"مقدار قابل توجهی ترياک" بدست آورده من كه ما بازاء قاچاق
 .«سرسخت گروه تروريستی مجاهدين خلق است

مبادرت كرد از قبيل  به ارسال پيامهايي به هواداران مقاومت از طريق ايميلهاي مجعوليوزارت اطالعات  1398از تيرماه -5
  :“ م.ابريشم”و“ م.ا.توحيدي” 

m.a.tohidie@gmail.com 
m.abrisham1957@gmail.com 

به انتشار ، تالش كرد جعل شده مشابه ايميلهاي آنهابه اسم برخي از افراد شناخته شده يا استفاده از اين ايميلها كه  دشمن با
 در ميان ايرانيان و هواداران مقاومت ايران بپردازد.  اطالعات دروغ و گمراه كننده 
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  “ستارگان زميني”لي جع ناما از طريق يك كاربر تلگرامی، ب 1398سايبري دشمن در اواخر تير -6
@SetareganZamini  با شماري از ايرانيان و هواداران تماس گرفته و درخواست كمك مالي براي كانون  ۹۸در اواخر تير

 .هاي شورشي درداخل كشور ميكرد
 “زهرا اصل روستا”  با  سوء استفاده از اسم يكي از هواداران مجاهدين از طريق ايميل ۹۸سايبري دشمن در تير -7

Zahra.aslerousta@gmail.com  يك سند پي دي اف ضميمه آن بود. در پيام عنوان كرده بود كه پيامي ارسال  نمود
روس كه سند حاوي سواالتي است كه از اشرف نشان ها ميخواست پاسخ آنرا برايش ارسال كنند. اين سند پي دي اف حاوي وي

  است.بود و با هدف هك كردن و سرقت اطالعات كامپيوترهاي ديگران تنظيم و ارسال شده 
 النكه خودش را به عنوان يكي از مسئو (Arezoo AREZOO ) “ آرزو ”جعلي  ناما كاربري ب 98در ارديبهشت و خرداد-8

ادي از هواداران تماس ميگرفت و مطرح ميكرد مجاهدين كه مسائل اشرف نشان ها را دنبال ميكند معرفي ميكرد،  با شمار زي
جايگزين او خواهد بود. مامور « هما » فردي بنام  ،از آنجا كه االن خودش درگير تظاهرات پي درپي است و فرصت كمي دارد

تم ميخواس» بعدی که خود را هما معرفی ميکرد، با سواالت مختلف در صدد كسب اطالعات از مقاومت بود از جمله مي نوشت 
كجا كه خودتون  هر هركسي درنم ميشناسي و ميتوني معرفي كني، بدونم شما كسي رو توي ايران كه بتونم باهاش صحبت ك

 .«فكرميكنيد ميتونه با ما رابطه داشته باشه حتي خبر بده يا كوچكترين كاري رو انجام بده ممنون ميشم

يك  ashraf3.albani@gmail.com “آلباني 3اشرف”با نام  ايميل مجعول يك دشمن از طريق 98در ارديبهشت -9
اين سند حاوي ويروس بود كه در ارسال كرد. « …گزارش تصويري از اشرف نشان هاي آلباني »  تحت عنوانسند پي دي اف 

 ا تخليه ميكرد. صورت كليك روي آن وارد سيستم كامپيوتر شده و اطالعات كامپيوتر ر
، از طريق يك ايميل جعلي به نام يكي از اعضاي شناخته شده مقاومت، پيامهاي فوري  98سايبري رژيم در فروردين -10

به اطالع عزيزان  -سالم» ارسال ميكرد و هشدار ميداد كه برخي از ايميلها هك شده است. از جمله در يك پيام نوشته بود 
ده، اگر چيزي فرستاد باز  نكنيد ويروس است و كامپيوتر و گوشي شما را آلوده ميكند. به همه ميرسانم كه ايميل ... هك ش
بعد از مدتي هم براي برخي از افراد پيام ميداد كه روي اين ايميل كه برايتان ميفرستم ارتباط «. دوستان اطالع رساني كنيد

 هدف وصل نفرات به ايميل آلوده و كسب اطالعات بود.« . يم بنويسسالم، تلفنت را گم كردم لطفا اينجا برا» بگيريد ويا اينكه 

براي  arman.sarfraz1340@gmail.com “ آرمان سرفراز ”به نام  ايميل يك رژيم با سايبري 98در فروردين -11
. نفوذي هاي زيادي داردكرد چنين جلوه دهد كه در صفوف مجاهدين قدرتنمايي آخوندي و ايجاد جو بي اعتمادي، تالش مي

كه براي هواداران ارسال « هشياري 10شماره »يك متن تحت عنوان ر د برداري و تقليد ناشيانهدر همين رابطه با يك كپي
رد كه توجه به اطرافيان مجموعه موارد اين ايام نشان از وجود نفوذي در صف اشرف نشان ها و مجاهدين دا»شده بود، نوشت: 

در همين متن با سرهم بندي كردن خبرهاي دروغ، براي جلب اعتماد مخاطب «. و مرزبندي و هشياري را صد چندان ميكند
با اشرف نشانها تماس » به معرفي برخي ايميلهاي رژيم و چند شماره تلفن به عنوان تلفنهاي مشكوك شده بود كه گوئيا 

هايي صورت غافل از اينكه كمكهاي مالي ياران اشرف نشان هرگز با چنين شيوه«. لي ميشوندگرفته و خواستار كمك ما
   گيرد.نمي

در يك نمونه ديگر وزارت اطالعات با استفاده از تلگرام يك نفر بازداشت شده درايران، با برادروي درخارج كشور تماس -12
ري هاي بعدي از داخل ايران متوجه ميشود كه برادرش را دستگير گرفته واو را به ايران دعوت ميكند. اين هموطن در پيگي

 كرده اند و مشخصات تلگرام وي را بدست آورده و مورد سوءاستفاده قرار داده اند.
همبستگي ملي از روي ايميل  كه meli896@gmail.co h “ملي-اچ”  سايبري رژيم آخوندي با ايميل ساختگي-13

 لجن پراکنی عليه مجاهدين و مقاومت مبادرت ميكند. ايميل اصلياقتباس شده است به پخش اطالعات دروغ و 
hmeli896@gmail.com ميباشد كه سايبري آخوندي بين دو حرف h و m يك فاصله گذاشته است.  
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“ امضا محفوظ”و   toufan2019@gmail.com “2019طوفان ”  ايميل با مشخصات با دو أموران اطالعات م-14
 emzamahfoz@gmail.com  ي طرح يك سر هب ،مخالف رژيم در نقشپيامهايي براي ايرانيان و هواداران ارسال كرده و

 پردازند. ميبه لجن پراكني عليه مجاهدين و مقاومت  و سپس تكرار اتهامات رژيمآن گاه سواالت و 

نموده است كه مشابه يكي از آي دي هاي  ISSAسايبري آخوندها، اقدام به ايجاد يك آي دي اسكايپ جعلي بنام -15
 اران مقاومت بود كه با هوشياري آنها خنثي شد.مقاومت در شبكه اسكايپ است. هدف تخليه اطالعاتي هوادمورد استفاده 

يك غلط اضافي اطالعات آخوندها ارسال پيامهاي تهديد آميز توخالي براي هواداراني است كه روي شبكه هاي تلگرامي -16
ر كارب»رژيم براي كاربران ارسال شده آمده است : « ديدبان فضاي مجازي»فعال هستند. در يكي از پيامهايي كه از طرف 

شما وارد گروه قيام سراسري وابسته به منافقين)سازمان مجاهدين خلق( شده ايد ... عضويت شما در گروه مورد اشاره  -گرامي
تا اين لحظه از نظر ما نا آگاهانه اما پس از مشاهده پيام ادامه عضويت به منزله عضويت آگاهانه در گروه تلگرامي وابسته به 

 « .قب قانوني براي شما ميباشد....منافقين بوده و منجر به عوا
واضح است كه اطالعات آخوندها جرأت ندارد قانون مورد استناد خودش را كه جز قانون واليت فقيه نيست نام ببرد. واال به 

ترين كيفر و محض اسم آوردن از اين رژيم نامشروع و قوانين ضد انساني آن مشمول شكايت و عدالت و مستوجب سخت
 سوي مردم ايران است.   گوشمالي از 

با هواداران مقاومت در فرانسه تماس  33937502075عوامل اطالعاتي رژيم در چند ماه گذشته، از شماره تلفن -17
 گرفته و تالش ميكردند مشخصات فيس بوك و ايميل آنها را بدست بياورند.

سانه آمريكايي، و با استفاده از عكس و مشخصات اطالعات آخوندها اخيرًا از طريق ايميلي مشابه ايميل خبرنگار يك ر -18
كند و در اين پوش، يك ويروس خطرناك براي هك همين خبرنگار، از يكي از پشتيبانان مقاومت درخواست مصاحبه مي

 كند. سيستم ضد ويروس نصب شده بر روي كامپيوتر گيرنده، بالفاصله اعالم كرد اين ايميل آلوده وكردن كامپيوتر ارسال مي
  خطرناك است.

كميسيون امنيت و ضد تروريسم از عموم هموطنان بويژه پشتيبانان مقاومت و هواداران مجاهدين ميخواهد ترفندهاي حقير 
 .رژيم آخوندها را افشا و توطئه هاي سايبري آخوندها را خنثي كنند

اسكايپ و واتساپ ، تلگرام مئن از جمله در ها، تماسهاي تلفني و هر گونه ارتباطات ناشناس و غيرمطادن به ايميلاز پاسخ د
 .ددر كشورهاي مختلف در ميان بگذاري هاي شورا يا دفاتر مجاهدينيد و موارد مشكوك را با نمايندگيبپرهيز

 د. مطلع و هوشيار كنيساير هموطنان و هواداران را نسبت به ترفندهاي دشمن  

 
 شوراي ملي مقاومت ايران
 يسمكميسيون امنيت و ضد ترور

 (2019اوت  14) 1398مرداد  23
 

 حاوی ويروس ايميل
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