
 ۲۰-۸۰و فرمول « عالمه دجاليت» ازى و آنگاه كه پرسيده شو
 

 قبال*امحمد 

 

 (۲۰-۸۰وصيغة « علامة الدجل»يسئولنك عن ”عربى  مقالهى فارس )برگردان

قريب به يك دهه در شهر قم در ايران به سر برده و اصول و قواعد كه ى يك روحان

« دجال بزرگ»پرورش يافته زير بال و پر ى دجاليت را در محضر آخوندهاى و پايه ها

ى شناسد و نه به ارزشهاى مى كه نه اخلاقى فراگرفته است، كسى روح هللا خمين

 معتقد است.ى و زمينى يا دنيوى پايبند است و نه به هيچ قانون آسمانى انسان

كه ى و طولان قيك عضو حزب هللا لبنان بود و نام پرطمطرا« علامه دجاليت»

حضرت »آيد انتخاب كرده اين است: ى هم خوشش مى خودش كه خيلى خودش برا

در ى عربى اسلامى رييس شوراى لبنانى حسينى العلامه دكتر سيد محمد عل

 «...لبنان

 

 هزارچهره و يك توريست حرفه ييى فرد« ... علامه دجاليت»

ى همه كشورهاى پرچمها شكه پشت يك ميز نشسته و در برابر ى بينى يك روز م

لندن مشاهده « بيگ بن»او را در ميدان « ىسلف»را گذاشته، روز ديگر عكس ى عرب

گويد! بعدا ى سخن مى لبنان يا از اهميت گل كار ى يك روز از رويدادها ى،كنى م

كتاب پيرامون خشونت نوشته است، يا او را در يك گورستان كليميان كه يك ى بينى م

 «ىسلف»ترجمه كرده است، يا تصوير ى به عبر برايش كه گوگل ى با متونى يابى م

 عكس يادگارى محمد على الحسينى در زيرزمين رستوران تهران متعلق به رژيم در پاريس همراه با مزدوران اطالعات



كه به اين يا آن نقطه ى او در هواپيما وقت

ى سفر مى يا اروپايى در يك كشور عرب

يا در ى بينى كند... او را در رم در واتيكان م

يا گويد، ى كه از پلوراليزم سخن م فرانسه

كه در حال ملاقات با نمايندگان ى بينى م

منبر ى است، سپس بر روى قبطى كليسا

هاشم در ضاحيه )حومه( ى بنى لاصم

ه از عربيت كى كنى بيروت مشاهده اش م

اهل بيت ى گويد و براى و اسلام سخن م

مرگ »خواند... يك كتاب پيرامون ى روضه م

كتاب ى نويسد .. و حتى م« برزخو قبر و 

و همزمان يك  ى،يابى به قلم او را م« استمناء در شرع و طب»با عنوان ى ديگر 

ديگر را كه مانند شخصيت ى كتابهاى را و بسيار  «ىمنابع شريعت اسلام»كتاب 

 كند.ى خودش متناقض هستند منتشر م

خطر »پيرامون ى وظبگيرد، يك كنفرانس در ابى او با سفير تركيه در لبنان عكس م

كه از ى يابى لبنان مى گذارد، او را با روحانيون دروز ى م« فرقه گرايانه... منازعات

كه او را زير يك پرچم بسيار بزرگ تركيه مشاهده ى گويد، و وقتى سخن م« توبه»

 است.« ترك»كه ى كنى است تصور مى كه لبنانى اگر ندان ى،كنى م

توصيه ها و تحليلهايش را به خورد بينندگان در يك كانال كه ى در حالى يابى او را م

شود... ى ظاهر مى دهد، سپس يك مرتبه در يك كانال عربى مى فرانسوى تلويزيون

حج و عمره، سپس او ى يا در مدينه منوره و مكه مكرمه در لباس احرام در حال ادا

، او سپس به كندى را در اين كشور ملاقات مى كه چند شخصيت سياسى بينى را م

كند تا تلاش كند با اين يا آن عضو در پارلمان اروپا ملاقات كند، ى بروكسل سفر م

كاتوليك يا معاون اسقف و رييس ى اسقفهاى كه با دبيركل شوراى بينى يا م

 كند...ى بلژيك و هلند ديدار مى اسقفها

توريست جهان همچون يك ى از كشورهاى به بسيار « علامه دجاليت»خلاصه اين كه 

كه باعث ى كند، امر ى ملاقات مى كند، با هر مقام يا شخصى سفر مى آزاد و حرفه ي

اين مبالغ عظيم  آخوندشود با تعجب شديد اين سؤال را از خود بپرسم كه: اين ى م

 آورد؟ى پايان ناپذير ، از كجا مى وقفه و گردشهاى بى هزينه كردن در سفرهاى را برا



 

 قدسى تروريستى با نيروسفر به دوحه و روابطش 

اطلاعات ى با اعضاى روابط و ارتباطات« علامه دجاليت»كه ى بينى يك باره م

قدس در بيروت و دوحه و پاريس دارد، و بارها به قطر ى تروريستى و نيروى آخوند

خاص اين كشور ترتيب داده و ى ارگانهاى كه از سوى سفر كرده و در كنفرانسهاي

( ميهمان همين ۲۰۱۶. و در سال گذشته )شركت كرده، تأمين هزينه شده است

ى از هتلهاى مذكور بوده همراه با خانواده اش آنهم به مدت دو هفته در يكى ارگانها

بين قطر و ى كنيم كه در بحبوحه اختلافات فعلى مجلل در پاريس. ملاحظه م

مسافرت قبل از آن، در اواسط ماه مه گذشته به قطر ى يا كم ى،ديگر عربى كشورها

كند اين كه، بلافاصله بعد از بازگشت از اين ى كه اينجا جلب توجه مى كند، وچيز ى م

 كند. ى در پاريس ديدار مى سفر است كه با مزدوران اطلاعات آخوند

 

 روابطش با مجاهدان اشرف و درخواست كمك مالي

به شيعه با مجاهدين خلق به طور عام و مجاهدان اشرف  «ىروحان»به روابط اين 

را در قم بوده ى گرديم. همانگونه كه گفتيم، اين فرد قبلا ده سالى طور خاص برم

ى و در آن زمان عضو حزب هللا لبنان نيز بوده است. بعد از خروج از ايران و موضعگير 

خود را با سازمان مجاهدين خلق ايران اعلام كرده و متعهد ى عليه حزب هللا، همبستگ

رژيم ولايت فقيه در ايران  توسطكه ى استبداد دينمقابله با تروريسم و »به 

ى يا برقرار ى هرگونه نزديك»كند كه ى شده است و تأكيد م« شودى م نمايندگي

گويد كه اين امر ى و م«. داندى روابط با اين رژيم و مزدورانش را، خيانت بزرگ م

تامبر سپ ۲۹بعد از جمله در ى است و اين كلام را بارها در سالها« خط سرخ»يك 

 دهد.ى مورد تأكيد قرار م ۲۰۱۵ژوئن  ۲و  ۲۰۱۴



كه ى اين ساليان و در حالى ط

مجاهدين خلق در شهر اشرف 

در عراق تحت ى و كمپ ليبرت

ى يك محاصره ظالمانه از سو

رژيم ايران و مزدورانش در 

به سر ى در شرايط دشوار  عراق

در پاسخ به  بردند،ى م

ى مكرر و فشارهاى درخواستها

كمك به شيعيان »و « هاشم در لبنانى به حوزه بنى و يار ى كمك مال»خاطر به ى و

ند، كى )بر اساس ادعايش(، عنوان م« ضد رژيم ايران در لبنان و عليه حزب هللا

 كنند.ى مى مالى كمكهاى مجاهدان اشرف به و

 

 

 «موساد»ى براى به اتهام جاسوسى بعد از دستگير ى به وى مالى ادامه كمكها

اسراييل ى به دنبال سوء ظن به خاطر تعامل با سازمان جاسوسى كه وى هنگام

« صور»استخبارات ارتش لبنان در ى كند( از سوى اين را تكذيب مى )كه و« موساد»

پرداخته و ى ن خلق به دفاع از ويشود، مجاهدى دستگير شده و به زندان منتقل م

را متكفل شده و برايش ى به خانواده وى و رسيدگى اقدامات قضايى همه هزينه ها

علامه » ۲۰۱۴از زندان در سال ى كنند. بعد از خروج وى ايجاد مى پوشش سياس

مستمرا و روزانه  ى،و به رغم مواضع روشن مجاهدين خلق در رابطه با و« دجاليت

كند كه اين ى مى از اينان پافشار ى دريافت كمك مالى بسيار مشكوك روى و به نحو

 يابد.ى ادامه م  ۲۰۱۷س تا ماه مار ى كمك مال

 

 

 

 

 

 

 



 سقوط علامه

از دفاع ى كه مدع« علامه دجاليت»نهايت در 

شيعيان لبنان بود، عهد و پيمان خود در مقابله با 

ولايت فقيه را ى تروريسم و استبداد مذهب

كند و اين را در يك ايميل به ى صراحتا نقض م

گويد ى كند و مى اعلام م ۲۰۱۷مارس  ۱۳تاريخ 

كه ى كه عهد و پيمانش را ملغا كرده. اما موضوع

بسيار تعجب برانگيز و تكان دهنده است اين 

است كه ى مارس همان روز  ۱۳است كه اين تاريخ 

ما از قطر كه در آنجا با مأموران « علامه»

گردد، و از اين ى اطلاعات ايران ديدار كرده بازم

كه همه شگفت زده ى دجالانه تر اين كه در حال

دريافت ى به شانتاژ روزانه خود براى هستند،  و

دهد اما اينان ى پول از مجاهدين خلق ادامه م

نگذاشته و روابط خود  وقعياين بار به اين امر 

 كنند.ى با او را قطع م

 

 

 

يك مقاله عليه ولايت فقيه وجود ى حت«: علامه دجاليت»به فيسبوك و تويتر ى نگاه

 ندارد

كه من به طور بيندازيم، ى فيس بوك و تويتر وى از صفحه هاى به يكى اگر نگاه

مشكوك و ى دارد، به نحو هم بيش از يك اكانتكه البته كامل اين كار را كرده ام، 

)تاريخ ايجاد اكانتش در  ۲۰۱۵ژانويه  ۲۹از ى بينيم كه وى عجيب و سؤال برانگيز م

دقيقا بعد از ى يعن ۲۰۱۷فوريه  ۲۵فيسبوك و تويتر( و به مدت دو سال تا تاريخ 

ى حت ى،له يايران ديدار كرده بود، هيچ مقاى بازگشت از دوحه كه با مقامات اطلاعات

اين دو ى عليه رژيم ولايت فقيه طى يك مقاله، يا مصاحبه، يا گفتگو، يا موضعگير 

است كه ى يك كلمه، اين در حالى بينيم، نه در فيسبوك و نه در تويتر، حتى سال نم

 شانتاژ حتي بعد از بازگشت از قطر و لغو عهد و پيمان

 

عالمه دجاليت امضا كرده و بالفاصله بعد از »پيماني كه 

بازگشت از قطد و مالقاتهايش با اطالعات ايران در مارس 

 گذشته قطع كرد



در مورد كليه موضوعات متنوع و متعدد و مختلف در همه صفحاتش اشاره ى و

 ساده به رژيم ايران و ولايت فقيه. يك اشارهى حتى كند به استثناى م

 

 بازگشت به هويت اصلي

گفتيم و نزديك نشدنش به صحبت « علامه دجاليت»به رغم كليه آنچه كه در مورد 

بينيم كه در ى كه مربوط به رژيم ايران و ولايت فقيه بشود، يك باره مى از هرچيز 

ى كند و مى مى صفحات فيسبوك و تويتر خود اقدام به انتشار دروغ شيادانه ي

و سه جزيره امارات ” احواز”ى فارس خواستيم كه دولت عربى ما از مريم رجو»گويد: 

اين سخن از اساس دروغ و باطل است و «!!! رد كرد او ىرا به رسميت بشناسد ول

 به آن در همين مقاله باز خواهم گشت.

وزارت اطلاعات ايران اقدام به ى از سايتهاى همزمان با عنوان كردن اين دروغ تعداد

اطلاعات ايران ى تن از عوامل لو رفته و معروف به مزدور  ۱۶با ى وى عكسها انتشار

« تهران»در زيرزمين يك رستوران متعلق به رژيم ايران در پاريس به نام رستوران 

در پايان اين را در رابطه با اين عناصر و سوابق تك به تكشان ى كنند. عكسهايى م

 مقاله مشاهده خواهيد كرد.

 

 بردن يك شبه به ماهيت مجاهدين خلق!ى پ

علامه »اما در اين داستان فاجعه بار كه شرح سقوط 

ى تروريستى ديكتاتور ى مزدور  وادىدر « دجاليت

در برابر اين ى وى حاكم برايران است، سخنرانى مذهب

كند شب خوابيده ى آن اعلام مى مزدوران است كه ط

بيدار شده و ماهيت مجاهدين خلق!! را كشف و صبح 

 كرده است.

علامه »اين ى كه به دقت به حرفهاى و هنگام

ى گذاشته شده در سايتهاى در كليپ ويدئو« دجاليت

مطلقا آن را « علامه»كه البته  -اطلاعات رژيم ايران 

گوش  –در صفحات فيس بوك و تويتر خود نگذاشته 

ى شويم كه او چگونه طوطى دهيم، متوجه مى م

ماهيت مجاهدين »كه « عالمه دجاليت»

را بعد از سقوطش كشف كرده، « خلق

طي اين نامه امضا شده  2014در سال 

اذعان كرده كه مجاهدين خلق ايران 

اسالم محمد علوي را نمايندگي مي »

كنند و اهل اعتدال در مقابل اسالم 

 «ستندخامنه اي ه



چند دهه عليه مجاهدين خلق عنوان ى ايران طرا كه اطلاعات ى وار همه برچسبهاي

 ...كندى كرده است، تكرار م

  

 من است كه بين مزدوران اطلاعات ايران باشم!!ى براى افتخار بزرگ

را با اين عبارت ى علامه دجاليت سخنان خود در جلسه با مزدوران اطلاعات آخوند

در ميان اعضا و ى است كه بين شما ]يعنى من افتخار بزرگى برا»كند: ى آغاز م

و سپس ادعاها و اتهامات رژيم ايران و وزارت «!! مزدوران اطلاعات آخوندي[ باشم

به ى در رهبر »شود كه ى مى اطلاعاتش عليه مجاهدين خلق را تكرار كرده و مدع

بميرند در آنجا ى اگر همگى خواهيم كه مجاهدان اشرف حتى من گفتند كه ما م

ى سال است كه رژيم خمين ۳۹و «.... در آنجا استفاده كنيمبمانند تا ما از حضور آنها 

 كشند!!.ى است كه مجاهدين خلق خودشان خودشان را مى مدع

 

 مجاهدين خلق به رژيم ايران پيام دادند كه كمپشان را موشك باران كند!

گويد و از ذكر نام ى سخن مى با فرهنگ آخوندديگر « علامه دجاليت»كه ى و در حال

نامد، ى م« جماعت خلق»كرده و آنان را همچون رژيم ى خلق خوددار مجاهدين 

ى مجاهدين خلق در اروپا[ به من گفتند كه امشب كمپ ليبرت»]شود كه ى مى مدع

دانيم... ى دانيد؟ گفتند كه ما مى موشك باران خواهد شد، گفتم از كجا اين را م

رستاده اند كه موشك به طبعا اينجا بود كه فهميدم اينها خودشان هستند كه پيام ف

 «!!!پرتاب شودى كمپ ليبرت

من »گويد: ى خوانند و مى شود كه اينان نماز نمى مى همچنين به دروغ مدعى و

ى رسد، من نماز مى با همه آنها نشسته بوديم، مثل همين جلسه، زمان نماز فرام

مجاهدين  دهند كه نماز ازى گويم چرا؟ پاسخ مى خوانند، مى خوانم و آنان تا شب نم

ى مضحك و خنده دار است كه اطلاعات آخوندى اين دروغها به قدر «!!! ساقط است

، البته دناچار شده اين قسمتها را از كليپ ويدئو در سايتهايش و يوتيوب حذف كن

 موجود است. سطورنزد نگارنده اين ى كليپ اصل

رو و آب و دا»[ ىشود كه ]رهبر ى مى از حرفهايش مدعى در بخش ديگر آخوند دجال 

كه اين كار ساده  مبه آنها گفتى كرد و وقتى مجاهدان اشرف تأمين نمى برق را برا

در اشرف استفاده كنيم تا ى خواهيم از اين بحران انسانى است گفتند كه ما مى ي

 «!!آمريكا در اين رابطه دست به تحرك بزند



رژيم حاكم بر ى اطلاعاتى ارگانهاى همانطور كه گفتيم همه اينها تكرار همان حرفها

در آنها وجود ى ايران از چهار دهه قبل عليه مجاهدين خلق است و هيچ چيز جديد

 ندارد.

 

 برادر كوچكتر مزدوران اطلاعات رژيم و مأموريت مقدسش

ى شرم برايش باقى كه ديگر يك قطره شرف و انسانيت و حت« علامه دجاليت»نهايتا 

نامد و اقدام به ى م« برادر كوچكتان»اطلاعات  نمانده، خود را در برابر مزدوران

اطلاعات ايران كرده و با تكرار كلمه به كلمه ى ترسيم مأموريت واگذار شده از سو

اربابانش در ايران توجيه شده است، تمام پرده ها را كنار ى كه از سوى همان عبارات

را ى آلبانمأموريت شما مقدس است، ما بايد فريب خوردگان در »گويد: ى زده م

لو رفته چند ى و اين هم يك ادعا«. مجاهدين خلق(ى همان اعضاى جذب كنيم )يعن

فريب خورده ى كنند كه گويا اعضايى آخوندها است كه ترويج مى دهه قبل از سو

آگاه!!! وجود دارند تا به زعم خودشان مجاهدين را فروبپاشانند، اما اين ى و رهبران

 گويند دروغ و رياست.ى دليل ساده كه همه آنچه كه منشده به اين ى رؤيا هرگز عمل

 

 توبه در محضر مزدوران اطلاعات ايران در پاريس

كه البته دير رسيده « علامه دجاليت»ى بسيار خوب، همانگونه كه گفتيم ادعاها

مختلف رژيم ى ارگانهاى است، يك مشكل كوچك دارد و آن اين كه سالهاست از سو

اما در پايان سخنانش در برابر « علامه»نخ نما شده است. شود و ى ايران تكرار م

در زيرزمين آن رستوران متعلق به رژيم ايران در پاريس ى ت آخونداعامزدوران اطل

كه خود را به ثمن بخس فروختند، ى و به عنوان آخرين گام، درست همانند همه كسان

زند، ى شكنجه گر مرا كه هر بريده و در هم شكسته در برابر جلاد و ى همان حرف

خود به اطلاعات و بازگشتش به آغوش آخوندها را اثبات ى كند، تا مزدور ى تكرار م

ى كه دست بر روى كند و در همان ويدئو در حالى خود را اعلام م« توبه»كند و 

ى خودم، در حالى از سوى من، به عنوان شهادت»... گويد: ى سينه گذاشته است م

و بعد از اين كه ماهيت ى هستم، بدون هيچ فشار ى فكر  وى كه در سلامت كامل عقل

را شناختم، در پيشگاه خداوند توبه كرده و به خاطر اين گناه بزرگ ى جماعت رجو

 «!!!نمايمى و تحريم كامل و مطلق اينان را اعلام م كنمى استغفار م



با مزدوران ى ويدئويى كنم كه هيچ كدام از عكسها و كليپهاى بار ديگر تكرار م

را در هيچيك از صفحات فيسبوك و تويتر يا « علامه دجاليت»اطلاعات ايران با 

داند كه اگر چنين عكسها ى مى پيدا نخواهيد كرد. او به خوبى وى هيچيك از سايتها

را منتشر كند دستش رو خواهد شد و به طور ى و ديدارها و مصاحبه ها و اظهارات

اطلاعات ايران ادامه ى براى واهد توانست به مزدور كامل لو خواهد رفت و ديگر نخ

 وصل كند.ى عربى داده و خودش را همزمان به كشورها و دولتها

 

 ىپيرامون ولايت فقيه بعد از دو سال و اندى شروع به انتشار مقالات

علامه »بينيم كه ى مى شود، چرا كه به طور آشكار ى موضوع در اين جا تمام نم

رييس ى اللبنانى الحسينى عاليجناب دكتر علامه سيد محمد على يعن« »دجاليت

يك باره شروع به ى و بعد از يك سكوت دوسال و اند« لبنانى اسلامى عربى شورا

 كند.ى در اين يا آن نشريه چاپ مى كرده و مقالاتى مجموعه ديدارهاي

تأكيد ى در چند كشور عربى سياسى است كه مسئولين و شخصيتهاى اين در حال

در ضاحيه )حومه( ى به نحو بحث انگيز و مشكوك« علامه دجاليت»كنند كه اين ى م

نيست جز ى كند و كسى مى قدس زندگى مركز حزب هللا و نيروى بيروت يعنى جنوب

ماهيت ى عربى كند كه با چسباندن خود به كشورها و دولتهاى كه تلاش مى مزدور 

 مواضع و ارتباطات مشكوك خود را بپوشاند. 

 تان از چه قرار است؟داس

 

 ۲۰-۸۰فرمول 

ى ؟... رژيم ايران و از چند دهه قبل به خوب۲۰-۸۰وما ادراك )چه ميداني( از فرمول 

 وىكه علنا از اين رژيم حمايت كند همه خواهند فهميد كه ى داند كه هركسى م

و ى مزدور است و بلافاصله لو خواهد رفت... در نتيجه و بعد از جلسات طولان

 ۹۰دهه ى رژيم ايران و سرمداران اطلاعاتش در ابتداى مقامات بالاى از سومفصل 

به مجاهدين خلق و ى حمله يى براقرن گذشته، به اين نتيجه رسيدند كه: ى ميلاد

نبايد از مزدورانمان در خارج ايران بخواهيم كه  ى،در كادر سياسهدف قراردادنشان 

را آشكار كنند، ما زيان ى كه چنين چيز  ىعلنا از رژيم حمايت كنند. چرا كه در صورت

و مخالف رژيم ولايت « اپوزيسيون»خواهم كرد، بنابراين مزدوران ما بايد پوشش 

ى است كه وزارت اطلاعات آخوندى فقيه داشته باشند... چگونه؟ پاسخ همان خط



دهد: در نوشته ها و ى برد و به طور خاص به مزدورانش در خارج مى پيش م

درصد به  ۲۰درصد به رژيم ايران بتازيد و  ۸۰هايتان ى موضعگير مصاحبه ها و 

 !حمله كنيد رژيم و مقاومت ايرانى اپوزيسيون اصل

در برخورد با مجاهدين خلق  «ىفرمول طلاي»سرمداران رژيم ى اين فرمول كه از سو

ى شود. حسن اين فرمول براى و مقاومت ايران نام گرفته است، سالها است اجرا م

روند. البته متعاقبا دير يا زود ى ايران اين است كه مزدورانش در گام اول لو نمرژيم 

قرار دارد كه ترجيح ى ريخته يهم لو خواهند رفت اما رژيم آنچنان در وضعيت به 

از مزدورانش استفاده كرده سپس آنها را هم كه شده چند روز ى دهد ولو براى م

 دور بريزد.

موظف شده است كه با اين فرمول « لامه دجاليتع»بينيم ى از اين روست كه م

يابيم او چگونه شروع به نوشتن ى وارد صحنه شود... و به همين دليل است كه درم

ى پيرامون رژيم ايران در رسانه هاى عليه ولايت فقيه كرده و گفتگوهايى مقالات

كنيم كه تصاويرش با ى سكه مشاهده مى آورد. و در آن روى به عمل مى عرب

كه با آنها داشته منتشر ى و مصاحبه هايش با آنها در جلساتى امل اطلاعات آخوندعو

كه اين مزدور تأكيد دارد كه اين عكسها و روابطش با مزدوران ى شود در حالى م

علامه »ى منتشر نشود. آر ى اطلاعات ايران در مواضع و نوشته هايش به عرب

داند كه چگونه تقيه ى وخته است... ماينچنين از اربابانش و اطلاعاتشان آم« دجاليت

خود را اجرا ى كند تا دستور اربابان پست و سياهروى كند و نفاق بورزد و ظاهرساز 

كند، او در مدرسه آنان درس خوانده است، لباس دين به تن دارد تا همچون اربابانش 

ى خود را بپوشاند، همان حاكمانى اعمال غير اخلاقخود و ى همه مفاسد و پليديها

  جلوه دادن حقايق است.و وارونه ى و دجاليت و رد گم كنى كه حرفه شان دروغ گوي

 

 و مقوله اهواز« علامه دجاليت»

پيرامون مقوله اهواز « علامه دجاليت»ى از سوى دوگانه اطلاعات آخوندى يك باز 

ى سالانه مقاومت ايران و در تلاشى ژوئن گذشته. آنهم در آستانه گردهم آي ۱۹در 

در يك دروغ رذيلانه ى و ى.اين گردهم آيى گذاشتن بر روى تأثير منفى مأيوسانه برا

الاحواز و ى خواستيم كه كشور عربى فارسى ما از مريم رجو»شده است كه ى مدع

اين حرف همانگونه كه مقاومت «. او رد كردى جزاير امارات را به رسميت بشناسد ول

خود در اين زمينه گفته است از اساس باطل است. مواضع ى ايران در بيانيه ها



دانيم و اين مقاومت ى خود در اهواز را م خلقمقاومت ايران در رابطه با حقوق 

ها ى كند. چرا كه اين باز ى هرگز به هيچكس اجازه نخواهد كه با حقوق مردم ايران باز 

عليه مقاومت ى زار جنگاصولا در خدمت رژيم ايران است و آخوندها از آن به عنوان اب

 كنند.ى استفاده مايران و عليه شهروندان عرب در اهواز 

بيانيه صادره  ضمن اين كه

« علامه دجاليت»ى از سو

 ۲۰۱۶ژانويه  ۲۴به تاريخ 

كه هم خود او و هم 

مقاومت ايران در آن 

زمان منتشر كردند يك 

تصريح آشكار است در 

ى شرط گذاشتند كه اگر مى وى اين زمينه. چرا كه مجاهدين خلق در آن زمان برا

دريافت كند، بايد موضع روشن و به ى خواهد روابط خود را ادامه دهد و كمك مال

ى در بيانيه يى كه ونمايد. اين بود له اتخاذ پيرامون اين مقوى دور از هرگونه ابهام

ى ها با تمامى اهواز ى و همكار ى ضرورت همبستگ»كه در اين رابطه صادر كرد بر 

تأكيد نمود و همچنين بر « مقاومت ايرانى ملى مردم ايران و به ويژه با شورا

« طلبانه برادرنمان و اهلمان در اهوازى اهميت عدم وجود هرگونه گرايش جداي»

را با برادرانشان در ى بهترين روابط هماهنگ»تصريح كرده و از آنان خواست كه 

هدف مشترك و واحد خود در آزاد كردن ايران از دست ى مقاومت براى ملى شورا

قاعده ى اطلاعات رژيم ولايت فقيه بر مبنا»برقرار كنند. چرا كه « باند سياه حاكم

 «.كندى هستند ايفا مدم ايران بين تماميت مر ” حكومت كنتفرقه بينداز و ”

ى جنبشها تشديد سركوب وحشيانه به منظوردانند كه رژيم ايران و ى همه م

مشروع خود ى آزاديخواهانه مردم اهواز و خوزستان كه خواهان احقاق حقوق مل

كند كه ى دانند، تلاش مى كه ديگر همه مى ، همواره و به شكل لو رفته يهستند

ى و ارتباط به نيروهاى و وابستگى طلبى آزاديخواهانه را به جدايى اين جنبشها

مشابه با مواضع ى بيگانه متهم كند بر اين اساس مواضعى و كشورهاى خارج

احقاق حقوق مشروع ى بر روى پيرامون اهواز به شكل بسيار منف« علامه دجاليت»

حاكم بر ايران تمام  آزاديخواهانه تأثير گذاشته و در نهايت به نفع دجالانى جنبش ها



ايران در اهواز و ساير مناطق  عربهاىدهد تا سركوب ى شود و به آنها بهانه مى م

 و شهرها را سركوب كنند.

 

 شودى كه ايجاد مى سؤال

را دقيقا  برگ: چرا رژيم ايران اين به ذهن متبادر شوديك سؤال هست كه چه بسا 

 حساس و شكنندهگردد به وضعيت بسيار ى سوزاند؟ مسأله برمى در اين زمان م

دهد. ى سرنگونيش را نويد مى درگير است كه نزديكى حادى اين رژيم كه با بحرانها

ى است كه با كشورهاى حاكم بر ايران در شرايطى مذهبى تروريستى ديكتاتور 

رژيم ايران جبهه ى منطقه رو در رو شده و اين كشورها عليه توطئه ها و طرحها

و در رأسشان آمريكا موضع خود را عليه ى غربى اند. همزمان كشورهاكرده ى بند

قرار داده ى اين رژيم تشديد كرده و آمريكا سپاه پاسداران را در ليست تروريست

ى است. و بالاخره و مهم تر از همه اين كه وضعيت در داخل كشور به لحاظ اجتماع

كه يك قيام گسترده  آنچنان استى مردمى هاى و نارضايتى و اقتصادى و سياس

دهد. همه اينها هستند كه رژيم ايران را وارد آخرين ى عليه اين رژيم ستمگر را نويد م

خود از جمله ى كه وادار شده است همه كارتهاى مرحله حياتش كرده اند به نحو

عاليجناب دكتر »كه خود را ى را بسوزاند، همان آخوند دجال« علامه دجاليت»كارت 

نخواهد يافت كه خود ى جايديگر خواند كه از امروز به بعد ى م «ىبنانلى ... الحسين

گذرد بيشتر رسوا خواهد شد چرا كه ى كه مى را بفروشد و لو خواهد رفت و هر روز 

 ديدهديگر عمق چاه باطل هرچه بيشتر ى آشكار شود، در سوهرچه بيشتر حقيقت 

 ت است.ر در كنابود ى مدعى كه روز ى شود. چاه باطل خيانت كسى م

 

 سرانجام خيانت و خودفروشي

را به خاطر اين ى سنگينى كه اين مسير را برود، بهاى و هركس« علامه دجاليت»

قابل مقايسه با هيچ ى خيانت به خلق و ميهن و پيمان شكنخواهد پرداخت. ى مزدور 

مرگ است، نه، بدتر از مرگ، ى چنين كسانى نيست. شايد به نظر برسد كه سزاى چيز 

ى مرگ مى هزار بار آرزوى زند، روز ى كند و از پشت خنجر مى كه آن كه خيانت مچرا 

ى با همين خائنان و بريدگان دارد. توى چه رفتار  كند. نگاه كنيد، همين رژيم آخوندى

كند و دست آخر هم به بدترين و ذليلانه ترين شكل ى زند، تحقيرشان مى سرشان م

با ى كه روز ى در حمله به اشرف(. كسانى كشد )نمونه مسعود دليلى آنها را م



مجاهدين و مقاومت بودند و از پشت خنجر زده و راه خيانت در پيش گرفتند و شرف 

و افتخار را به ثمن بخس فروختند و مزدور شدند همين سرنوشتشان است. اين بها 

 البته كه سنگين است.

وران چه بوده است؟ ، و ببينيم كه سرنوشت خائنان و مزدبيندازيمبه تاريخ ى نگاه

ياد كرده ى كه تاريخ از او به نيك -يك مزدور يا خائن را ى حت - شناسيدى را مى مزدور 

مزدوران خودش يا جاسوسان و عواملش ى براى ... هرگز ديده ايد كه كشور ؟باشد

را به نام مزدورانش ى آبريزگاهى يا حتى خيابان ى،كوچه ي ،د>بساز ى يادبودى بنا

قائل هستند؟ يا به زباله دان تاريخشان ى ارزشى چنين كسانى برا مردمبكند؟ آيا 

 .. اين است سرنوشت هر مزدور پليد خودفروخته و خائن؟افكنده اند

 محمد اقبال 

 ۲۰۱۷اوت  ۹سه شنبه 

 

******* 



در يك جا جمع شده اند« عالمه دجاليت»كه با « اطالعات»مزدوران ى به سوابق برخى گاهن  

 

 حسين نژادى با قربانعل

حسين نژاد در عمليات ى قربانعل

كمپ اشرف قبل از قتل عام ى شناساي

به خدمت وزارت  ۲۰۱۳اول سپتامبر 

اطالعات درآمد و مقاومت ايران اين 

را با جزئيات و عكس و ى مشاركت و

تفاصيل در همان زمان منتشر كرد. 

 ۲۰۱۵ژوئيه  ۱۳اين مزدور روز 

اور »همراه با چند مزدور ديگر به 

ى جهت اقدام به شناساي« سور اواز

مقاومت ى ملى شوراى مقر مركز

ى در آنجا از سوى ايران رفت. و

و  فرانسه دستگير شدى ژاندارمر

ش فعاليتى اعتراف كرد كه در ازا

اطالعات ايران از احمد ظريف ى برا

افسر اطالعات در سفارت ايران در 

 گيرد.ى پاريس پول م

  

 با محمد حسين سبحاني

از مزدوران اطالعااات ايران كااه در ساااااااااال ى يك

در پاريس به خاطر شاااااااركت در حمله به  ۲۰۰۷

از آنان ى و مجروح كردن بساااايارى پناهندگان ايران

فرانسااه به همين اتهام دسااتگير شااد و در يد دادگاه 

 محكوم گرديد

  

سبحانى در سمت راست همراه با دوتن از چاقوكشان 

به خاطر چاقوكشي، در يك سفارت رژيم ايران در فرانسه 

 مركز پليس فرانسه بازداشت شده اند

 بيرون اشرف ىمالك ىنيروها در كنار ىحسين نژاد در حال شناساي ىقربانعل



 رضا جبلي با

را مأمور ى و ۲۰۰۸وزارت اطالعات در سااااااااال 

ى از ساااااااوى كرد كه از ايران به اشااااااارف برود. و

يد دادگاه آن حفاظت اشاااارف دسااااتگير شااااد. قبل از 

به خاطر بچه ى در حق وى كانادا يد حكم قضااااااااي

  صادر كرده بود.ى دزد

 
  

 سفارت ايران در بغداد صادر شده ىكه از سو ىگذرنامه و

 حفاظت اشرف ىدستگيري از سوي پليس عراق ها در اشرفى توسط پليس نظامي آمريكايى دستگيري

روزنامه سان كانادا: يك راننده سابق در تورنتو به دليل 

 شد ىزندان 1995بچه دزدي در سال 



 محمد كرمي با

را به ى بريد و از مجاهدان اشرف خواست كه و ۲۰۰۵در ژوئيه 

« تيف»نام اشرف به ى بريده هاى آمريكاييان كه يد محل موقت برا

ى بالفاصله از سوى كردند تحويل دهند. در آنجا وى را اداره م

شد، سپس به اربيل رفته و همراه ى اطالعات رژيم ايران عضوگير

ايران ى از مزدوران ، در يد محل متعلق به كنسولگرى با تعداد ديگر

. از زمان ورودش به فرانسه تحت تا به فرانسه اعزام شود مستقر شد

نظر سفارت ايران در پاريس عليه مجاهدين خلق و مقاومت ايران 

كريم »كند و حقوق ماهانه خود را از سفارت و به واسطه ى م فعاليت

 كند.ى از مزدوران معروف اطالعات ايران دريافت مى يك «ىحق

 

 عيسى آزاده با

در ى تحمل ادامه مبارزه در كمپ ليبرتى و

عراق را نداشت و بريد و فرار كرد و خود را 

سپس به يد  نمود.تسليم ى عراقى به نيروها

قدس به نام ى تروريستى هتل متعلق به نيرو

ى هتل مهاجر در بغداد منتقل شد. در آنجا برا

 ىو .صادر شدى يد پاسپورت ايرانى و

ى به كمپ ليبرتى مستقيما در چندين حمله موشك

داد مشاركت داشت. سپس مجاهدين خلق در بغ

اطالعات او را مخفيانه به اروپا اعزام كرد تا 

خود عليه مقاومت ى فعاليتها

در پاريس و بروكسل را 

 شروع كند.

 

 

 

 

 

دخترش نواشين آزاده كه با يك عضو وزارت اطالعات ازدواج كرده و چندين بار به درب اشرف و ليبرتي آمد و 

 خواستار فرار پدرش شد

 

تيف جنب  ىنفر سمت راست... در كمپ آمريكاي

 اشرف

 



 ىبتول سلطان با

ترد كرده و  ۲۰۰۶كمپ اشرف را در سال ى و

در كمپ تيف تسليم ى آمريكايى خود را به نيروها

متعاقبا با اطالعات رژيم ايران ارتباط ى ونمود. 

به ايران منتقل شد.  ۲۰۰۸ار كرده و در سال ربرق

داد ى يد پاسپورت ايرانى در آنجا اطالعات به و

بود و بين تهران و  كه در شهر اصفهان صادر شده

 كرد.ى بغداد و كردستان و تركيه تردد م

ى در چندين كنفرانس در بغداد كه از سوى و

شد شركت و در آنها ى سفارت ايران ترتيب داده م

كرد سپس به كمپ اشرف رفت تا به آزار ى سخنران

ى بپردازد اما آمريكايو اذيت ساكنان محاصره شده 

و ديدن پاسپورت ايرانيش ى ها به دنبال لو رفتن و

را از اشرف اخراج  اوورود به عراق، ى با ويزا

مأموريت  تابه اروپا منتقل شد ى كردند. نهايتا و

در خيابانها عليه ى خود را از طريق فعاليت تبليغات

دستورات ى مجاهدين خلق در اجرا

 ام دهد.وزارت اطالعات ايران انج

  

 

 

 

 

 

 

 ىدر كمپ تيف كنار اشرف با افسر آمريكاي

 

 وزارت اطالعات ىگذرنامه صادره از سو

 

 با يكي از مزدوران وزارت اطالعات ايران در آلمان

 

عليه ى در فعاليت تبليغ

 مجاهدين خلق در فرانسه

 

 ىويزاي سفارت عراق در تهران برا

 بازگشت مجدد به عراق

 

 ىهنگام اخراج از اشرف از سو

 ىآمريكاي ىنيروها

 



 داوود باقروند با

كه كمپ ى آمريكايى به نيروها ۲۰۰۴خود را در ژوئيه ى و

در تيف مربوط به تسليم شدگان و بريدگان و درهم شكستگان را 

كردند، تسليم كرد. روابط خود با ى اشرف اداره م كنار

اطالعات را در همانجا برقرار كرده و به ايران منتقل شد. به 

كرد و در ى م خدمتسال در اطالعات رژيم ايران  ۹مدت 

را به ى اطالعات رژيم تصميم گرفت ووزارت  ۲۰۱۳سال 

اروپا منتقل كند تا فعاليتها عليه مجاهدين خلق و مقاومت ايران 

 را آغاز كند.

 

 

 

 

 

 ىزهرا معين با

از قرن گذشته ى ميالد ۹۰در آغاز دهه ى و

اخراج شد. بيست سال غير فعال سوى مجاهدين 

او را  ۲۰۱۳بود اما اطالعات ايران در تابستان 

كرد تا به فعاليت عليه مجاهدين خلق ى عضوگير

بپردازد و حقوق ماهيانه اش را از اطالعات 

 رژيم ايران دريافت كند.

 

 

 

  

 ىحسين نژاد ورضا جبل ىقربانعل همراه با

 

 فعاليتهاي تبليغاتيش !! عليه مجاهدين خلق

 



 خوشحالى ومهد وگاكبر راستى عل با

وزارت دفاع آمريكا )پنتاگون( و كنگره آمريكا در دسامبر 

اطالعات  فعاليت عوامليد گزارش مشترد پيرامون  ۱۹۹۲

از اين گزارش به فعاليت ى ايران منتشر كردند. در بخش

و اين رژيم ى و ارگانهادولت ايران ى متمركز وزارتخانه ها

اشاره شده  عليه مجاهدين خلق اروپاكارشان در ى شيوه ها

به عنوان مثال »از اين گزارش آمده است: ى در قسمت است.

از مزدوران شناخته شده اش به تركيه يا امارات يا ى وزارت اطالعات ايران با فراخواندن تعداد

ن اين خود عليه مجاهدين خلق را تشديد كنند. در مياى تهران آنها را توجيه كرده است كه فعاليتها

شوند... اينان ى و مسعود خدابنده ديده مى خوشحال، كريم حقى عناصر كه فراخوانده شده اند، مهد

عليه مجاهدين خلق را تشديد كرده و تعداد نشريات عليه مقاومت ى موظف شده اند كه جنگ روان

خوشحال ى مهد اكبر راستگو وى على با امضاى ايران را باال ببرند. به دنبال اين مقاالت و موضوعات

 «منتشر شد...ى و سبحان

اين دو مزدور شناخته شده وزارت اطالعات  ۲۰۰۸ژانويه  ۱۴به نوشته روزنامه اشپيگل آلمان در 

در عراق دستگير شده و سپس ى خوشحال به اتهام جاسوسى اكبر راستگو و مهدى على در اروپا، يعن

تظاهرات همراه با ى ستگو و خوشحال براسفارت ايران در بغداد آزاد شده اند. راى تحت فشارها

مجاهدين خلق محاصره شده در اين ى عناصر سفارت رژيم ايران ، در برابر كمپ اشرف عليه اعضا

كلن آلمان است در كنند كه ى را اداره م« قلم»كمپ به بغداد رفته بودند. اين دو نفر يد انجمن به نام 

 پذيرد.ى ران در فرانسه و آلمان انجام مايى آن تحت اشراف سفارتخانه هاى و فعاليتها

 محمد رزاقي با

ى كه همان جاسوس« محمد رذل»معروف به 

است كه در گزارش مشترد پنتاگون و كنگره 

از جاسوسان ى يكى آمريكا نامش به عنوان

اطالعات رژيم ايران كه قبال به آن اشاره كرديم 

ى خود را به نيروهاى رزاقذكر شده است. 

ى سپس از سو. در كمپ تيف تسليم كردى آمريكاي

شده و پس از ى اطالعات رژيم ايران عضو گير

خيانت به پاريس ى گذراندن دروس و دوره ها

منتقل شد و اطالعات رژيم برايش يد سايت راه 

ماهانه حقوق خود را از سفارت ايران ى كرد. وى انداز

 كند.ى در پاريس دريافت م

 

 

  
 اشرف در كنار سمت چپ در كمپ آمريكايى تيف

در فعاليت 

تبليغى! عليه 

مجاهدين خلق 

 در پاريس

 



از مجاهدين خلق و درخواست بيشتر و ى مبالغدريافت از امضاها و ايميل هايش در قبال ى و برخ« عالمه دجاليت»

 بيشتر!!

 

 



 !!«به من بدهيدهزار دالر بدون تأخير  ۲۰هزار دالر،  ۱۰ى كنم كه ماهانه به جاى رسما درخواست م: »۲۰۱۶ مارس ۲۶

 

  



 سه لينك مهم

 دو ماه قبل نوشته بودم

خورد كه ى آخوند رذل خودفروخته دجال كذاب كه سوگند دروغ به خدا م
 شناخته و ارتباطش از يد سال پيش با عوامل وزارت بدنامى مزدوران را نم

https://goo.gl/Z۷izR۲ 

 ۲۰۱۷ژوئيه  ۹مقاومت به تاريخ ى ملى دبيرخانه شورا ۱اطالعيه شماره 

ى قدس را علنى اطالعات و نيروى براى پرده ها را كنار ميزند و مزدورى آخوند خودفروخته لبنان

 ميكند
 

https://goo.gl/HwUKrZ 

 ۲۰۱۷اوت  ۳مقاومت به تاريخ ى ملى دبيرخانه شورا ۲اطالعيه شماره 

منظور نفوذ دادن او در کشورها و محافل طرح اطالعات آخوندی برای سفيد سازی حسينی آخوند مزدور لبنانی به

 مقاومت کار گرفتن عليهربی و بهع
 

https://goo.gl/uNb۶po 

 

 

https://goo.gl/Z7izR2
https://goo.gl/HwUKrZ
https://goo.gl/uNb6po

