
 
 میدر خاک اين کشور جمهوری اسالمی مسلمانان نروژ را  آماده اجرای عمليات تروريستی 

  .کند
اقدامات را اين  و ، شديدا به اقدامات جمهوری اسالمی اعتراض نمودوزير دادگستری نروژ
  .عملی مجرمانه خواند

 
  در اسلویخانه های خارجسفارتيکی از  در مقابل بمب گذاریجمهوری اسالمی قصد  عوامل 

  .داشتند را
 
 

 
.  برداشت پردهدولت جمهوری اسالمی تروريستی اقداماتروز شنبه تلويزيون سراسری و دولتی نروژ برای اولين بار از 

در اسلو ن نروژی وارد مسجد امام علی سفارت جمهوری اسالمی رابردا  و فيلمانخبرنگاربرای نخستين بار در اين روز 
ينه های معمولی و زکليه ه. ه استی شدزراه اندا  توسط جمهوری اسالمی2005روژ در سال مسجد امام علی ن. شدند

. ودبرنامه های جاسوسی آن از سوی بيت رهبری و سازمان اطالعات جمهوری اسالمی ايران تامين می شمتعلق به 
عنوان و به  می کند تبار ادارهی  افغان سلطانیحيسفردی بنام سيد متوسط ، اين مسجد را سفارت جمهوری اسالمی در اسلو

.  نروژ به ثبت رسانده استی سازمان ثبت شرکتهافرهنگی در -يک مرکز اسالمی  
 

:خبرنگار نروژی، در گزارش روز جمعه خود چنين گزارش داد  
 .يکنداعزام م آخوند يارا تامين می کند و از ايران به نروژ امام در اسلو ها جمهوری اسالمی ايران، هزينه های مسجد 

هدف از اينکار شستشوی مغزی مسلمانان . مسلمانان نسبت به غربی هاستدر  موعظه کردن و ايجاد تنفر  هاوظيفه امام
. نروژ و آماده ساختن آنان برای روزی است که به آنها دستور دهند که در خاک اين کشور عمليات تروريستی انجام دهند

 خبرنگار نروژی اين موضوع 
.کردنقل ،  نامش فاش شوده بود نخواستی که  منبعاز طرف را  

 
 

 
 

 آخوند اعزامی از ايران به نام سيد موسوی به همراه ديگر عوامل جمهوری اسالمی در نروژ
 

 شورای مسئولين مسجد امام اعضایيکی از عوامل سفارت جمهوری اسالمی بنام علی رضا معدلی که خود را يکی از
امام ها از ايران می آيند و کارشان تفسير قرآن و آموزش مسائل : وژی می گويدعلی معرفی می کند به خبرنگار نر

 مرکز  ووی اضافه می کند که، اين امام ها مسلمانان را در مسائل و مشکالت اجتماعی کمک می کنند. شرعی است
مهوری اسالمی دولت جکامل وی اعتراف می کند که اين مسجد تحت هدايت  .  نفر عضو دارد200اسالمی امام علی 

آخوند های اعزامی در مدت . نروژ اعزام می کندآخوندی را انتخاب می کند و آنان را به  بار چند ،است و رژيم در سال
علی ،رهبریاين آخوندها وابسته به بيت . اقامت خود در نروژ درسويتی که در اين مسجد قرار دارد زندگی می کنند

ساختمان اين  .زامی به نروژ، يک تبعه افغانی امامت مسجد را عهده دار استدرغياب آخوندهای اع. هستندخامنه ای 
.به مبلغ چند ميليون کرون توسط جمهوری اسالمی خريداری شده است 2005مسجد توسط بيت رهبری در سال   



ان در اسلو  مساجد مسلمانارتباطخبرنگار نروژی در گزارش خود می نويسد که، سه نفر به عنوان منابعی موثق راجع به 
 قرار داده اند، اما هيچ کدام از اين سه نفر به وی کارکرد و هدف اصلی اين مساجد، اطالعاتی در اختيار ،با دولت ايران

  .ب اينکار، تمايل نداشتند که نامشان فاش و در مقابل دوربين تلويزيون قرار بگيرندقدليل ترس از عوا
  

، اهداف و  آخوند های مرکز امام علی:می گويد  و به اين مرکز رفته بود، استکه خود ايرانی تباريکی از اين شاهد ها 
مخالفان نظام اسالمی يکی از آخوندهای اين مرکز بمن گفته است که، . نقطه نظراتی دارند، که ما در نروژ با آنها مخالفيم

هنگامی که زنی  ":  گفته است کهی زده ومسموم فکری شده اند، او برای اثبات ادعای خود مثل از سوی صهيونيست ها
در سايت اينترتی اين مرکز، لينک هايی وجود  "يهوديان استبر کتک زدن می شود، اين نفوذ  همسرش مبنیمنکر حق 

قبول ندارد که مسلمانان عامل اين ادعا را دارد که دارای محتوای يهودی ستيزيست و هولوکاست را انکار می کند و 
. نده امريکا بود در آ سپتامبر11جنايت   

 
 واکنش وزير دادگستری نروژ

 
 

وزير دادگستری نروژ از مسلمانان ساکن اين کشور خواست، از 
وابستگان مسجد جمهوری اسالمی در اسلو،  که تنفر به غرب را ترويج 

. شکايت کنند به پليسمی کنند  
آقای کنوت استوربرگ از مردم خواست چنانچه در مسجد و يا هر مرکز 

 غرب  نفرت و تنفر از کنندهروجتسخنانی که نشانگر و ديگرمی اسال
.بيان شد، بيدرنگ به پليس خبر دهندمی باشد،   

،  شنيده بودآقای کنوت استوربرگ وزير دادگستری نروژ، نسبت به آنچه که در باره مسجد امام علی جمهوری اسالمی
امين می کند و از ايران به نروژ آخوند اعزام می کند تا بويژه از اينکه جمهوری اسالمی به لحاظ مالی اين مسجد را ت

.  اعتراض نمودديگران را شسشوی مغزی نموده و آنها را آماده عمليات تروريستی در خاک نروژ نمايد، شديدا   
کاری که اين آخوند ها انجام می دهند، .  ندارداين مالهانروژ نيازی به مالقات : وزير دادگستری اعالم کرد که
برنامه ،  عمليات های تروريستیديگران را به ترور تشويق کنند و برایاينکه اين افراد . مجازاتهای بسيار سنگينی دارد

. محسوب می شود، عملی مجرمانهمی کنند، بطور حتم سربازگيریريزی و   
 

. هيمبه اين مالها ويزا نمی د:  وزير دادگستری  

ن بيايند و در خاک راوزيردادگستری اعالم کرد با وجود اين اخبار، از اين پس دادن ويزا به امام هايی که بخواهند از اي
ايشان اضافه کرد که من از همه . نروژ مسلمانها را برای عمليات های تررويستی آماده کنند، بسيار دشوار خواهد شد

. بيدرنگ آنرا به پليس اطالع دهند، می خواهمم ها می شنوندکسانی که چنين موعظه هايی را از اما  
 

  منتشر شد،مام علیمرکز افعاليت های تروريستی انتشارسفارت جمهوری اسالمی در اسلو به گزارشاتی که در رابطه با 
ه مرکز امام چنين ادعاهايی در بار: سفارت از طريق انتشار يک بياينه مطبوعاتی اعالم کرد. واکنش بسيار تندی نمود

  .طرح ريزی شده استی ها  اسرائيلتوسطتوطئه ای است که صحت ندارد و اين علی، 
 نسبت به گزارش پخش شده از  خبرنگارانمسئوالن سفارت جمهوری اسالمی در اسلو، حاضر نشدند تا در مقابل دوربين

ه رسانه های گروهی نروژ در خبر های هماما هنگامی که اين خبر به ص. تلويزيون دولتی نروژ، اظهار نظر نمايندسوی 
. ، مجبور شدند بطور رسمی واکنش نشان دهندتبديل شد  
 برنامه از پيش طرح ريزی شده ،رااز سوی تلويزيون نروژ يم در اسلو در بيانيه خود، ادعاهای مطرح شده ژسفارت ر

 برای تخريب روابط دو جانبه ايران يلسرائاسرائيل عليه جمهوری اسالمی قلمداد کرد و نوشت که اين ادعاهای کذب را ا
. و نروژ انجام داده است  

 شگفت انگيز  جمهوری اسالمیسفارتت ضيحاوزير دادگستری در واکنش به بيانيه سفارت رژيم در اسلو اعالم کرد، تو
مه خود شرح  توسط منابعی که سفارت در نا،همه ما شهروندان نروژ بخوبی می دانيم که تلويزيون رسمی دولت . است

. داده است، هدايت نمی شود  
 نوامبر با  پليس امنيتی و همچنين مديرکل اداره اتباع بيگانه اين کشور تماس گرفت و 8وزير دادگستری در روز دوشنبه 

.بگيرند نظر تحتکه از ايران می آيند، را از آنان خواست تا بطور ويژه، امام هايی   
 

 سفارت جمهوری  و غير قانونیفين جمهوری اسالمی نسبت به فعاليت های جاسوسیعليرغم اينکه بارها و بارها مخال
، اما متاسفانه دولت ه اند سفارت جمهوری اسالمی شدشدن  هاسالمی در اسلو به مقامات نروژی تذکر دادند و خواهان بست

نروژی است که بطور شفاف و اين اولين مقام رسمی .  نشان نداده بودواکنشی جدی نروژ تا کنون نسبت به اين موضوع
موضعگيری می کند و از پليس اين کشور می خواهد با علنی، نسبت به فعاليت های تخريبگرانه جمهوری اسالمی 

.اينگونه اقدامات ضد امنيتی، برخورد جدی نمايند  
 
 

 تالش اده است، که در اختيار سفارت خود قرار ددر طی سالهای گذشته، جمهوری اسالمی با اختصاص بودجه هنگفتی
 و کمک کردن به  پناهجويان ايرانی در اسلوبا تماس  و از طريقنموده است که در درون نيروهای اپوزيسيون نفوذ کند

در حال حاضر دو پناهجو ايرانی . نمايدآنان به شيوه های مختلف، آنان را وادار به همکاری های غير قانونی در نروژ 
د امام علی و سفارت جمهوری اسالمی تردد داشته است، با آنها تماس گرفته است و از ادعا می کنند که فردی که به مسج



. در اسلو کمک کنند  خارجیخانه های سفارتيکی از آنان کمک خواسته است تا وی را در يک عمليات تروريستی عليه 
تا هوری اسالمی آنان را کمک می کند اين فرد به اين دو پناهجو قول داده بود که اگر آنها در اين عمليات شرکت کنند، جم

عمليات در آن . نمايدپرداخت به عنوان پاداش  کرون نروژی نقدا به آنها 120.000شده به کانادا بروند و مبلغ تضمين 
. قرار دهند در اسلو یکاميونی پر از مواد منفجره را در مقابل سفارتکه   قرار بودتروريستی   

های اطالعاتی خود به جلسات صنفی و سياسی ه ياسی و حقوق بشری، فرستادن مهرگرفتن عکس و فيلم از فعالين س
. سالمی در نروژ می باشداجمهوری اقدامات پناهجويان ايرانی از جمله ديگر   

 

 
 

 محمد جواد حسينی دبير اول سفارت به هنگام فيلمبرداری از فعالين سياسی در اسلو 
 
 

ر ايرانشرکت يک تروريست در دوره بمب سازی د  
 ماه پيش در بازجويی خود ،يک نفر از سه تروريستی که چند ماه پيش در نروژ و آلمان دستگير شدند بنام داود ميکائيل

ميکائيل و دو تن ديگر قصد داشتند .  روز در ايران دوره بمب گذاری را گذرانده است40اعتراف کرد که وی به مدت 
 اعترافات اين فرد چند روز .ل از اينکه اقدام به اين عمليات کنند دستگير شدنداين سه تن قب. در اسلو بمب گذاری نمايند

.پيش در مطبوعات نروژ منتشر شد  
 

 رحمان ساکی
  اسلو- نروژ

2010 نوامبر 9  

 


