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 2016, 8مارس 
 ت عربی لبنانی آقاي علی المرعبی در پاریس در سایت شمال لبنانانعکاس دیدار هیأتی از منشعبین از سازمان مجاهدین با شخصیت ناسیونالیس

http://www.elshamal.com/permalink/4852075.html 
 وفد من المنشقین عن منظمۀ مجاهدي خلق یلتقون بالشخصیۀ السیاسیۀ اللبنانیۀ السید المرعبی

 
 آقایان داود ارشد، آقاي علی المرعبی، آقاي علی حسین نژاد

 رعبی کان قد أعلن مؤخرا فی بیان له عن إیقاف عالقاته وعالقات العرب المشارکین فی برامج زمرة رجوي مع هذه الزمرةالسید الم
قام وفد من المنشقین عن منظمۀ مجاهدي خلق اإلیرانیۀ یضم کال من السادة علی حسین نجاد وداود باقروند أرشد ورضا صادقی  2016شباط (فبرایر)  28یوم األحد 

باللقاء فی باریس مع السید علی المرعبی سیاسی وصحفی قومی عربی لبنانی مقیم فی فرنسا والذي کان یتعاون 
فی وقت سابق مع مکتب منظمۀ مجاهدي خلق اإلیرانیۀ (زمرة رجوي) فی فرنسا وکان لقاء وکما وصفه السید 

 .المرعبی فی صفحته على الفیس بوك لقاء مفیدا ومثمرا للغایۀ
السید المرعبی الذي کان یشارك قبیل ذلک فی تجمعات زمرة رجوي بدعوة وإصرار ومتابعات متکررة  یذکر أن

من قبل مسؤولین فی الزمرة وکان فی مظاهرتها األخیرة ضد زیارة روحانی لفرنسا قد تولى مهمۀ دعوة 
تصرفات غیر الالئقۀ واستقطاب عرب مقیمین فی فرنسا بسبب نفوذه لدیهم إلى هذه التظاهرة ولکنه وبسبب ال

ء الکلمۀ من قبل لوبی والسلوك غیر الدیمقراطی الالإنسانی من قبل عناصر رجوي حیال العرب المشارکین فی التظاهرة وحیال سیادته نفسه بعد أن احتجوا على إلقا
 .تعاونین مع الزمرة فی فرنسا معهاإسرائیلی لزمرة رجوي أمام المتظاهرین قد أصدر بیانا أعلن فیه عن قطع عالقاته وعالقات العرب الم

ل زمرة رجوي شخصیات وفی هذا اللقاء الودي األخوي الذي وصفه السید المرعبی بأنه أفق العالقات بین الشعبین اإلیرانی والعربی ذکر سیادته نماذج من استغال
زمرة الفاشیۀ لألمۀ العربیۀ فی مؤتمراتها ومظاهراتها أمام شخصیات من والجئین عرب فی فرنسا للتصویر بما فی ذلک العدید من حاالت استحقار واستخفاف هذه ال

 .داعمیها األوربیین واألمریکان بما فی ذلک خالل مؤتمر نسوي أقامتها مؤخرا فی باریس
مرة رجوي) حیالهم وحیال ومن جهتهم شرح وفد المنشقین عن منظمۀ مجاهدي خلق نماذج من هذا النوع من سلوکیات وتصرفات قیادة منظمۀ مجاهدي خلق (ز

رجوي) من أعمال أصدقائهم طیلۀ وجودهم وعملهم فی مختلف تنظیمات مجاهدي خلق فی العراق وفی فرنسا لعشرات السنین إضافۀ إلى ما ارتکبت قیادة المنظمۀ (
لعراقیۀ فی عهد صدام حسین وکذلک استغاللها لهذا اإلکرام فی خیانیۀ وإجرامیۀ ضد العراقیین رغم کل تمتعها بکرم الضیافۀ وحسن استضافۀ الشعب العراقی والحکومۀ ا

نت الحکومۀ العراقیۀ فی عهد خیانتها وتجسساتها ضد العراقیین وفی التعاون الوثیق مع قوات االحتالل األمریکی ضد العراق والمقاومۀ العراقیۀ بعد أن سلمت کل ما کا
لۀ والخفیفۀ إلى األمریکان المحتلین أعداء العراق إضافۀ إلى تدخالتها فی شؤون العراق وبث الفرقه والفتنۀ بین صدام حسین قدمت لها من األسلحۀ والذخائر من الثقی

 .مختلف مکونات الشعب العراقی بعد االحتالل األمریکی للعراق
م رجوي مع قضیۀ العوائل وقطعها عالقات أعضاء المنظمۀ هذا وشرح وفد المنشقین التعامل الالإنسانی لقیادة هذه الزمرة وبالتحدید شخص مسعود رجوي وزوجته مری

مخیم الحریۀ (لیبرتی) فی مع خارجها وخاصۀ مع عوائلهم وأهلهم ومنعها الزواج وإجبارها األعضاء على الطالق بین الزوجین واحتجاجات واعتصامات العوائل أمام باب 
ء من اللقاء بعوائلهم األمر الذي وصفه السید المرعبی بأنه معادي للتکامل والتطور اإلنسانی وطبیعۀ اإلنسان العراق طلبا للقاء بأعزائهم ولکن قیادة الزمرة تمنع األعضا
 .معربا عن تأییده لقضیۀ عوائل أعضاء المنظمۀ فی العراق

لتغییر النظام على مراحل وفی المرحلۀ األولى تنحیۀ  هذا وتم خالل هذا اللقاء بحث األوضاع الداخلیۀ اإلیرانیۀ خاصۀ فی ضوء االنتخابات األخیرة والحرکۀ الشعبیۀ
بات الرئاسیۀ الماضیۀ وهی األجنحۀ المتطرفۀ واألصولیۀ للنظام عن الحکم مما برز فی انتصار اإلصالحیین والمعتدلین فی االنتخابات النیابیۀ األخیرة وفی االنتخا

 .یرانی وجهودهم السلمیۀ والسیاسیۀ لتحقیق الحریۀ والعدالۀانتصارات تأتی نتیجۀ نضاالت المعارضۀ اإلیرانیۀ والشعب اإل

http://nototerrorism-cults.com/?p=5535
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وزجهم فی أتون  کما شرح وفد المنشقین عن زمرة رجوي تجاربهم عن سیاسات رجوي الخاطئۀ الخیانیۀ تحت عنوان المقاومۀ والنضال بهدر القوى من شباب إیران
لوطنیۀ التحرریۀ للشعب اإلیرانی وقدمت أحسن خدمۀ ألکثر أجنحۀ النظام تطرفا ورجعیۀ وبقائها على النظام الغاشم والضربۀ التی أوقعتها هذه السیاسات على الحرکۀ ا

 .الحکم منذ أکثر من ثالثین عاما
 .والشرق األوسطحۀ إیران وفی ختام المحادثات المثمرة والمستفیضۀ أکد الجانبان ضرورة استمرار هذه اللقاءات والتواصل للنقاش والحدیث حول آخر التطورات على سا

 انعکاس در سایت هــذا الـــیوم
آقاي علی دیداري در پاریس با  2016فوریۀ  28برابر با  94اسفند  9روز یکشنبه 

المرعبی روزنامه نگار و سیاستمدار و از شخصیتهاي ناسیونالیست عربی لبنانی مقیم 
 و اعضا فرانسه و از حامیان و البی سابق فرقۀ رجوي در فرانسه با

 آقاي استقبال مورد بسیار که گرفت صورت رجوي فرقۀ از شده جدا قدیمی مسئوالن
 زبان عرب هاي روزنامه و المرعبی
 و دعوت با رجوي فرقۀ جمعی هاي برنامه در اواخر همین تا که عناصري. تقرارگرف

 ري مکرر مسئوالن این فرقهپیگی
شرکت می کردند و در تظاهرات اخیر فرقه رجوي در فرانسه به علت نفوذش در میان عربهاي فرانسه از طرف فرقۀ رجوي مسئول جمع 

بود به علت برخوردهاي ضد دموکراتیک و ضد انسانی فرقه رجوي با عربهاي کردن و جذب عربها براي شرکت در این تظاهرات شده 
شرکت کننده در تظاهرات و با خود ایشان به علت اعتراضاتشان به سخنرانی البی اسرائیلی فرقه در تظاهرات طی بیانیه اي قطع روابط 

 .همکاري عربهاي فرانسه با فرقۀ رجوي را اعالم کردند
قبال گسترده در رسانه هاي عربی با ابراز نفرت از فرقه رجوي روبرو شده است. انعکاس دیگري از دیدار ما با آقاي این مالقات که با است

المرعبی در سایت پربینندة عراقی هذا الیوم یعنی امروز که اخبار مهم و فوري تمام مطبوعات و سایتهاي عراقی را منتشر می کند و این 
 .ري در قسمت اخبار روز عراق زده استخبر ما را هم به عنوان خبر فو

 ‹ اخبار عربیۀ ودولیۀ‹ اخبار العراق

وفد من المنشقین عن منظمۀ مجاهدي خلق یلتقون بالشخصیۀ السیاسیۀ اللبنانیۀ السید 
 المرعبی

2016/03/05 | 14:01 

ي خلق اإلیرانیۀ یضم کال من السادة علی قام وفد من المنشقین عن منظمۀ مجاهد 2016شباط (فبرایر)  28یوم األحد  -اخبار العراق) |موسوعۀ هذا الیوم لالخبار )
ذي کان یتعاون فی حسین نجاد وداود باقروند أرشد ورضا صادقی باللقاء فی باریس مع السید علی المرعبی سیاسی وصحفی قومی ناصري لبنانی مقیم فی فرنسا وال

http://hathalyoum.net/source/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://hathalyoum.net/ArabWorld.htm
http://hathalyoum.net/ArabWorld.htm
http://hathalyoum.net/939171
http://hathalyoum.net/939171
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2016/02/250-145.jpg
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کما وصفه السید المرعبی فی صفحته على الفیس بوك لقاء مفیدا ومثمرا وقت سابق مع مکتب منظمۀ مجاهدي خلق اإلیرانیۀ (زمرة رجوي) فی فرنسا وکان لقاء و
 .للغایۀ

فی مظاهرتها األخیرة یذکر أن السید المرعبی الذي کان یشارك قبیل ذلک فی تجمعات زمرة رجوي بدعوة وإصرار ومتابعات متکررة من قبل مسؤولین فی الزمرة وکان 
ة واستقطاب عرب مقیمین فی فرنسا بسبب نفوذه لدیهم إلى هذه التظاهرة ولکنه وبسبب التصرفات غیر الالئقۀ والسلوك ضد زیارة روحانی لفرنسا قد تولى مهمۀ دعو

من قبل لوبی إسرائیلی  غیر الدیمقراطی الالإنسانی من قبل عناصر رجوي حیال العرب المشارکین فی التظاهرة وحیال سیادته نفسه بعد أن احتجوا على إلقاء الکلمۀ
 .رة رجوي أمام المتظاهرین قد أصدر بیانا أعلن فیه عن قطع عالقاته وعالقات العرب المتعاونین مع الزمرة فی فرنسا معهالزم

ل زمرة رجوي شخصیات وفی هذا اللقاء الودي األخوي الذي وصفه السید المرعبی بأنه أفق العالقات بین الشعبین اإلیرانی والعربی ذکر سیادته نماذج من استغال
اتها أمام شخصیات من والجئین عرب فی فرنسا للتصویر بما فی ذلک العدید من حاالت استحقار واستخفاف هذه الزمرة الفاشیۀ لألمۀ العربیۀ فی مؤتمراتها ومظاهر

 .داعمیها األوربیین واألمریکان بما فی ذلک خالل مؤتمر نسوي أقامتها مؤخرا فی باریس

نظمۀ مجاهدي خلق نماذج من هذا النوع من سلوکیات وتصرفات قیادة منظمۀ مجاهدي خلق (زمرة رجوي) حیالهم وحیال ومن جهتهم شرح وفد المنشقین عن م
رجوي) من أعمال أصدقائهم طیلۀ وجودهم وعملهم فی مختلف تنظیمات مجاهدي خلق فی العراق وفی فرنسا لعشرات السنین إضافۀ إلى ما ارتکبت قیادة المنظمۀ (

اإلکرام فی ۀ ضد العراقیین رغم کل تمتعها بکرم الضیافۀ وحسن استضافۀ الشعب العراقی والحکومۀ العراقیۀ فی عهد صدام حسین وکذلک استغاللها لهذا خیانیۀ وإجرامی
ما کانت الحکومۀ العراقیۀ فی عهد خیانتها وتجسساتها ضد العراقیین وفی التعاون الوثیق مع قوات االحتالل األمریکی ضد العراق والمقاومۀ العراقیۀ بعد أن سلمت کل 

راق وبث الفرقه والفتنۀ بین صدام حسین قدمت لها من األسلحۀ والذخائر من الثقیلۀ والخفیفۀ إلى األمریکان المحتلین أعداء العراق إضافۀ إلى تدخالتها فی شؤون الع
 .مختلف مکونات الشعب العراقی بعد االحتالل األمریکی للعراق

نظمۀ منشقین التعامل الالإنسانی لقیادة هذه الزمرة وبالتحدید شخص مسعود رجوي وزوجته مریم رجوي مع قضیۀ العوائل وقطعها عالقات أعضاء المهذا وشرح وفد ال
خیم الحریۀ (لیبرتی) فی ممع خارجها وخاصۀ مع عوائلهم وأهلهم ومنعها الزواج وإجبارها األعضاء على الطالق بین الزوجین واحتجاجات واعتصامات العوائل أمام باب 

والتطور اإلنسانی وطبیعۀ اإلنسان  العراق طلبا للقاء بأعزائهم ولکن قیادة الزمرة تمنع األعضاء من اللقاء بعوائلهم األمر الذي وصفه السید المرعبی بأنه معادي للتکامل
 .معربا عن تأییده لقضیۀ عوائل أعضاء المنظمۀ فی العراق

لى تنحیۀ اللقاء بحث األوضاع الداخلیۀ اإلیرانیۀ خاصۀ فی ضوء االنتخابات األخیرة والحرکۀ الشعبیۀ لتغییر النظام على مراحل وفی المرحلۀ األوهذا وتم خالل هذا 
تخابات الرئاسیۀ الماضیۀ وهی األجنحۀ المتطرفۀ واألصولیۀ للنظام عن الحکم مما برز فی انتصار اإلصالحیین والمعتدلین فی االنتخابات النیابیۀ األخیرة وفی االن

 .انتصارات تأتی نتیجۀ نضاالت المعارضۀ اإلیرانیۀ والشعب اإلیرانی وجهودهم السلمیۀ والسیاسیۀ لتحقیق الحریۀ والعدالۀ

باب إیران وزجهم فی أتون کما شرح وفد المنشقین عن زمرة رجوي تجاربهم عن سیاسات رجوي الخاطئۀ الخیانیۀ تحت عنوان المقاومۀ والنضال بهدر القوى من ش
تطرفا ورجعیۀ وبقائها على  النظام الغاشم والضربۀ التی أوقعتها هذه السیاسات على الحرکۀ الوطنیۀ التحرریۀ للشعب اإلیرانی وقدمت أحسن خدمۀ ألکثر أجنحۀ النظام

 .الحکم منذ أکثر من ثالثین عاما

 .ضرورة استمرار هذه اللقاءات والتواصل للنقاش والحدیث حول آخر التطورات على ساحۀ إیران والشرق األوسط وفی ختام المحادثات المثمرة والمستفیضۀ أکد الجانبان
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جهت شرکت در جلسه حقوق بشر این ارگان، آقاي  ارگان حقوق بشري سازمان ملل در ژنو از آقاي داود ارشد «یوان واچ«بدنبال دعوت 
 .این ارگان در سازمان ملل شرکت نمود 2016مارس  15دیروز  داود ارشد در جلسه

  

قض وي در نوبت خودشان طی سخنانی به زبان انگلیسی در این جلسه با اشاره به ن برگردان قسمتهایی از سخنان آقاي داود ارشد در جلسه حقوق بشر سازمان ملل
 شمال  وروازحقوق بشر در جهان به نقض حقوق بشر در درون فرقه هاي تروریستی همچون فرقه تروریستی رجوي به رهبري مسعود و مریم رجوي مستقر در اور س

 .میشود توجه بدان کمتر و است جهانی تروریسم مبناي که پرداخت پاریس

 

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2016/03/sdafdsfa.png
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مبنی بر بکار گیري و مغزشویی کودکان توسط آي سیس جهت  2016مارس  5در روزنامه گاردین  جدید منتشرهایشان طی سخنانشان به اخبار هولناك و شوکه کننده 
 :تبدیل آنها به تروریست هاي نسل آینده گفتند

 سازمان سیس آي خوانده پدر که بگویم باید ولی جهان امروزه اخباري هولناك مبنی بر نقض حقوق بشر و بویژه نقض حقوق کودکان توسط آي سیس میشنود. 
 و عضوگیري با 1981 سال از مجاهدین سازمان میزند، دست جنایات این به 2016 سال در سیس آي اگر. است رجوي مسعود رهبري به ایران خلق مجاهدین

سازمان مجاهدین .ساله بود از او بعنوان یک بمگذار انتحاري جهت کشتار در یک مسجد استفاده میکرده است13غزشویی کودکان از جمله گوهر ادب آواز که کودکی م
فرقه در اروپا و آمریکا بعد از مغز شویی در  هاي خانه یمیت در تا میگرفت بزور بعدها نیز کودکان را همانگونه که پدر و مادرانشان را بزور از هم جدایشان کرده بود 

ا را ثبت کرده عراق به جنگ ببرد. تعدادي از این کودکان که شرکت در جنگ را نپذیرفتند توسط این فرقه مرگ کشته شده و تحت نام خودکشی این کودکان آنه
مرجان اکبري از جمله این کودکان میباشند. بسیاري از کودکان نیز همچون  اکبري، اسری است. از جمله کودکانی که در لیست کشته شدگان هستند آالن محمدي، 

 .یر این فرقه استزینب حسین نژاد که کودکی در حال تحصیل در پاریس بود بدون اطالع والدینش به عراق و سپس به آلبانی برده شد ه اند و سالیان است که اس

 
 انتحاري نفر اول از راستساله عامل  13گوهر ادب آواز کودك 

 
 آالن محمدي و یاسر اکبري نسب ... قتلهاي فرقه رجوي تحت نام خودکشی کودکان

 
 ورودي سالن محل برگزاري جلسه حقوق بشر سازمان ملل

در ضمن آقاي ارشد به نوع 
تهدید جهانی این گونه نقض 
حقوق بشر توسط فرقه هاي 

تروریستی اشاره نمود و گفتند 
ق بشر در کشورها که نقض حقو

عمدتا معطوف به افراد و یا 
حوضه هاي خاص بوده و دامنه 

تخریب و صدمه آن محدود 
است. ولی همگان میبینند که 

وقتی فرقه هاي تروریستی وارد 
عمل میشوند تاثیرات آن جهانی 

انه تا آسیا و خاور دور و استرالیا با فرقه هاي است. همه ما امروزه در هر کوي و برزن و در هر شهري از آمریکا گرفته تا اروپا تا خاور می
تروریستی همچون آي سیس آشنا و روبرو هستیم. این تروریسم که ما نیز در کشورمان سالهاست با آن روبروهستیم تنها و تنها میتواند 

ه میتوانند حوادثی همچون با نقض حقوق بشردر دورن خود با نقض حقوق اعضایش آنها را از یک انسان به هیوالهایی تبدیل کند ک
   .حوادث پاریس و یا آنچه ما در کشورمان سالها با آن مواجهه بوده ایم بیآفرنند

http://www.theguardian.com/world/2016/mar/05/islamic-state-trains-purer-child-killers-in-doctrine-of-hate
http://www.theguardian.com/world/2016/mar/05/islamic-state-trains-purer-child-killers-in-doctrine-of-hate
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2016/03/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C.png
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2016/03/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86.jpg
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 سالن انتظار قبل از شروع جلسه حقوق بشر -مقر سازمان ملل ژنو

  

آقاي داود ارشد در ادامه 
سخنان خود گفتند: مهمتر 

اینکه نباید با این تروریسم 
که تهدید جهان است 

مماشات کرد. نباید سران 
این فرقه هاي تروریستی 

بتوانند آزادانه در اروپا 
حضور داشته و فعالیت 

کنند، باید نه تنها جلو آنها 
گرفته شود بلکه باید در 

 برابر قانون قرار بگیرند و به نقض شدید حقوق اعضاء و تروریسیم که از طریق آنها در کشورهاي مختلف و یا کشور خودشان همچون
خانم ها و آقایان در حال حاضر تعداد بسیاري از دوستان من در دست این  .مریم و مسعود رجوي در ایران به اجرا گذاشته اند پاسخ دهند

سخنان آقاي داود ارشد بویژه در مورد فرقه تروریستی .فرقه تروریستی در عراق و یا در آلبانی اسیر هستند که هیچ فریاد رسی ندارند
  .قرارداد تاثیر تحت بسیار را حضار بکارگیري کودکان در عملیات انتحاري توسط آنهارجوي و 

 

 

 

 

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2016/03/DSC00006.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2016/03/DSC00004.jpg
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 2017, 28آوریل 

شرکت و دیدارها و سخنرانی هیأتی از جداشدگان فرقۀ رجوي در کنفرانسی در 
 پارلمان اروپا

آوریل کنفرانس پولشویی و فرارهاي  26و 27روزهاي چهار شنبه و پنجشنبه 
مالیاتی مبتنی بر گزارشات اسناد پاناما یکی از کنفرانسهاي بسیار مهم کل اروپا 

 .برگزار شده بود در بروکسل
هیئتی با شرکت آقایان قربانعلی حسین نژاد و داود ارشد از جداشدگان از 

سازمان مجاهدین خلق (فرقۀ رجوي) نیز بنابه دعوت کارگروه 
دراین کنفرانس مبارزه با پولشویی در پارلمان  اتحادیه اروپا GUE/NGL چپ

  .اروپا شرکت کردند
میته تحقیق پارلمان اروپا در زمینه اسناد در این کنفرانس دو روزه گزارش ک

اقتصادي تهیه و ارائه شد بود ارائه گردید. هیئت جداشدگان در نوبت خود به جنبۀ بسیار مهمی از اسناد -پاناما که عمدتا در حوضه مالی
  .گرفت قرار کنفرانس استقبال مورد که کرد اشاره اروپا در خاص بطور آن اقتصادي فرا اثرات و  پاناما و پولشویی

 .متن سخنرانی آقاي داود ارشد در کنفرانس پولشویی پارلمان اروپا
خانم ها و آقایان من داود ارشد هستم رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها ما (بنده و آقاي حسین نژاد) اعضاي سابق یک فرقه 

 .تروریستی بنام فرقه رجوي به رهبري مریم رجوي هستیم
  

 

 2017حسین نزاد کنفرانس پولشویی اوریلآقاي ارشد و 
  

همه ما میدانیم که امروزه تروریسم بشدت به پولشویی متکی است. همانگونه که به اکسیژن نیازمند است. ارتباطات بسیار قویی بین 
تبهکاران وجود دارد.  جرایم سازمان یافته و تروریسم وجود دارد و آنها را متحد میکند. یک اتحاد هدف محور بین گروههاي تروریست و

منابع تروریسیتی که فعالیتهاي مافیایی را تامین مالی میکنند نقششان در اقتصاد تروریستی روز به روز افزایش یافته و اهمیت بیشتري 
 .پیدا میکنند. البته فعالیتهاي اقتصادي تروریستی بسته به گروه تروریستی مورد بحث تفاوت میکند

  

http://nototerrorism-cults.com/?p=9200
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/04/DSC00664.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/04/5.png
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تهاي تبهکارانه که وسیعترین نقش را در تامین مالی تروریسم دارد قاچاق موارد مخدر و تشکیل انجمن هاي خیره یکی از مهمترین فعالی
  .کاذب و اخیرا نیز قاچاق نقت در منطقه خاور میانه همانگونه که در مورد داعش و فرقه رجوي (ام اي ك) وجود دارد میباشد

  
به اصطالح آپوزیسیون ایرانی که بنده بمدت سی سال یکی از اعضاي عالیرتبه آن بوده  ام اي ك (فرقه رجوي) به رهبري مریم رجوي و

 .ام بطور وسیعی در فعالیتهاي تروریستی و پولشویی جهت ادامه حیات خود شرکت دارد
ز هم بنده یکی از جهت نمونه باید عرض کنم که ام اي ك (فرقه رجوي) از طریق سازمان دادن بنیادهاي خیره دورغین در لندن که با

اعضاي هئیت امناي آن بوده ام صدها میلیون پوند و یورو در سراسر اروپا جمع آوري کرده و بدون اینکه یک سنت آن به کودکانی که 
 .شدمی ارسال پاریس در رجوي مریم  صندوقهاي گاو به مستقیم وجود خارجی نداشتند تعلق یابد 

ت محاصره اقتصادي بود ام اي ك (فرقه رجوي) با فروش نفت در بازار سیاه براي صدام حسین در نمونه دیگر زمانیکه صدام حسین تح
صدها میلیونها دالرکثیف دریافت نمود. در مقابل نیز ام اي ك (فرقه رجوي) در سرکوب کردها زمانیکه میخواستند صدام را سرنگون کنند 

  .با کشتار وسیع آنها در منطقه طوز خرماتو دست زد
خانم ها و آقایان امروزه پولشویی تنها یک مقوله اقتصادي نیست. تروریسم موجود در جهان تنها به پولشویی متکی بوده و ادامه حیات 

وریستها از طریق پولشویی و قاچاق بدست میآورند قادرند حتی باالترین میدهد. و متاسفانه شاهدیم که با پولهاي کالنی که تر
ن سیاستمداران را نیز بخدمت بگیرند تا از تروریسم آنها حمایت کنند. حتی متاسفانه شاهدیم که میتوانند با اتکا به همین درآمدها در همی

 .پارلمان اروپا نیز تردد کنند

 

 … اقدامات تبهکارانه اقتصادي همچون خود فروشی و قاچاق نفت و انسانخرید و کرایه سیاستمداران از طریق 
بنده تالش کردم که بعد بسیار مهمی از پولشویی و پولهاي کثیف که بدست تروریستها میافتد توجه بدهم که در این رابطه گروههاي چپ 

متوقف نکنیم تروریسیم که با آن زنده است تمامیت جامعه  و راست میتوانند بعنوان نقطه وحدت خود بدان نگاه کنند چون اگر پولشویی را
ما چه پولدارها و چه فقرا را تهدید میکند. چیزي که حتی سرمایه داران که فرار مالیاتی و پولشویی میکنند نیز نمیتوانند نسبت بدان 

 بیفاوت باشند

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/04/%D9%85%DA%A9-%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C.png
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در حاشیه این کنفرانس هئیت جداشدگان از فرقۀ رجوي با گزارشگر تحقیق پارلمان اروپا و آقاي آرنولد نماینده پارلمان هلند به تفصیل 

در مورد فعالیتهاي تبهکارانه و تروریستی فرقه رجوي به گفتگو نشست و آقاي حسین نژاد جزئیات بسیار بیشتري از قاچاق انسان، قاچاق 
 فرقه …که نفت اهدایی صدام حسین، شرکتهاي غیر قانونی، بنیادهاي دروغین، معامالت زیر زمینی و بدون پرداخت مالیات میلیونها بش

 .رساند وي اطالع به را  رجوي

 ۲۰۱۷, ۲۸آوریل 

 :در حاشیۀ کنفرانس مبارزه با پولشویی در پارلمان اروپا
  

 اي چروکیده و آشنا چهره به چشممان که  بودیم اروپا پارلمان محوطه در  بعد از پایان کنفرانس طوالنی دو روزه پولشویی و فرار مالیاتی و تروریسم مبتنی بر پولشویی
گفت کی؟ گفتم بابا، طاهر، حمیدرضا طاهر زاده.  غالم. طاهرِ ببین گفتم غالم به شد، جاري زبانم بر نامش بخواهم اینکه بدون. بود آشنا برایم لحظه یک که افتاد

میکرد خودش را با بازي با غالم نیز برگشت و نگاه کرد. طاهر که با همان جاري شدن نامش بر زبانم بعد از یک قدم که از او دور شده بودیم متوجه ما شده بود تالش 
بدبخت رو ببین به چه روزي افتاده است؟ تازه براي «ما را زیر نظر داشت. غالم گفت: گوشی تلفنش مشغول نگهدارد ضمنا زیر چشمی حواسش هم بود و تحرکات 

 را او فرانسه سوراواز اور در رجوي مریم مقر همین در شصت دهۀ اوایل در …است شدن له حال در! تناقض  پارلمان اروپا شیک کرده و آمده ولی انگار زیر خروارها
پایگاههاي سازمان در بغداد و اشرف بودم او را براي مدتی کوتاه با لباس نظامی نو یعنی پذیرشی که پوشیده بود دیدم. ولی در  در من که 67 سال از بعد. دیدم می

 .«همان دو سه ماه اول که از فرانسه به عراق آمده بود برید و به خارجه برگشت
 دوره در مقاومت (اول براي عراق و حاال براي عربستان) همدیگر را دیده و ” ضد ملی“ي ”شورا“ولی من و طاهر هیچگاه با هم کار نکرده بودیم و عمدتا در جلسات 

 من جداشدن از بعد نیز شاید و شناخت می خوب را غالم ولی. بودیم برخورده بهم شاید بودم اردن در مرضیه امور مسئول من که اي
هاي مختلف منعکس شده بود عکس مرا دیده بود. در هرحال از سایت در و بودم کرده رجوي فرقه مورد در که افشاگریهایی انعکاس و

آنجا که همین اخیرا در مورد خزعبالتی که در یکی از سایتهاي فرقه رجوي نوشته بود نکاتی را برایش نوشته بودم شاید یادش بوده 
 .است

 :در قسمتی از آن مقاله برایش نوشتم

زاده شما فرد بی سواد و کم هوشی نیستید. مقاله مفصلی را جهت به اثبات رساندن جنایات بی بی سی دستگاه  طاهر آقاي»»»
سخن پراکنی استعماري مکتوب نموده اید. احسنت. شما که اینقدر تیز بین و دقیق و حساس هستید و دقت نظر دارید. آنهم در برابر 

از همان بدو تاسیسش به پیش بردن منافع استعمارپیر معروف بوده و شناخته  یک دستگاه استعماري که همه دنیا به قول شما
 جزنی نژادها، حنیف ها، مصدق توسط کنند، رو ها زاده طاهر که نیست نیازي را استعمارگران دست  میشود. اینهمه داد و هوار ندارد. 

 طاھرزاده درضایحم

http://nototerrorism-cults.com/?p=9217
http://nototerrorism-cults.com/?p=2453
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/04/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%84-2017-Copy.png
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/04/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-Copy.jpg
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بلکه بیشتر آشکار شده و مردم جهان به ویژه مردم ایران بسیار بسیار بلحاظ درك و آگاهی نسبت  و قبل سال صد از …و ماندالها نلسون عبدالناصرها، ها، گاندي و ها
به آن جنایات و شکنجه کردنها ، معترف  …“ ..به استعمار وعوامل آن و صد البته نسبت به شکنجه آگاه میباشند. البته به اعتراف نوشته خودتان همین استعمارگران و

 راست سوپر به آمریکا راستهاي سوپر با و میزنند سوپرچپ راهنماي که آنهایی به ولی  ل این صداقت را دارند که به کرده خود اعتراف کنند. حداق”…و مفتخر بودند
تلف از جمله مخ ازطرق هستند، آن شاهد که آنها چه و میگردد نقض حقوقشان و میشوند شکنجه مستقیم که آنها چه ایران مردم ثانی در گفت؟ باید چه پیچند می

یدهند اخبار آنرا به همین رسانه هاي بین اللملی، سایت هاي خبري، و یا بطور مستقیم از طریق خویشان و اقوام و یا افرداي که به نوعی به این موضوع اهمیت م
رجوي میداند که مشکل در مادران مجاهدین یا خانواده .…  جهان میرسانند. البته داشت یادم میرفت بگویم که راستی شما هم که مدعی هستید، هنوزهستید؟

آقاي طاهر زاده و همه شورایی هاي در بند   .رهایی پرواز. میکنند پرواز …مجاهدین نیست. مشکل در خود مجاهدین است. که با وصل شدن به مادر و خانواده و 
مسعود ” برادر“رئیس جمهور سوال کنید چرا همخوابگی با زنان مجاهد توسط ” خواهر“از برادر مسئول شورا (البته االن ناکام و مرحوم) و خانم فکري و مالی رجوي، 

رئیس جمهور برگزیده مریم رجوي صورت میگرفت را طی یک اطالعیه رسمی تکذیب  مسئول شورا که با مدیریت مستقیم و آماده سازیهاي خانم خواهر
  «««….نمیکنند

شناختیم و البته وي هاج و واج داشتم میگفتم که طاهر زاده و یک اعزامی همراهش به پارلمان اروپا که ظاهرا از هواداران دور باید میبود چون نه من و نه غالم او را ن
پا گذاشت را نظاره میکرد و طاهر زاده که دید من دارم بطرف او میروم تا توسط او براه راست هدایت شوم در همان وسط محوطه داخلی پارلمان اروپا آنچه میگذشت 

 .نمبه فرار ولی همراهش همانجا خشکش زده بود. بلند گفتم طاهر وایستا اگر منطقی داري حرف بزن چرا فرار میکنی؟ می خواهم باهات صحبت ک
کیلومتري وطن و بعد از پیروزي بازهم بزرگتر و تاریخسازتر پس گرفتن 5000واقعیت این بود که بعد پیروزي بزرگ و تاریخساز اخراج از عراق و فرود در آلبانی در 

که باید برگردم و در این پیروزیها که هر روز لیست شهدا از امام زمان که در سامرا توسط مرحوم مسعود رجوي اهدا شده بود و دادنش به مک کین احساس میکردم 
به این پیروزیهاي بزرگ که هرچه سرازیر میشود  مقاله بلندي خودم یکی پس از دیگري فرا میرسند و روز به روز بزرگتر و بزرگتر هم میشوند شریک باشم. هرچند در

 !!!!زرگتر و بزرگتر میشود اشاره کرده بو دم. ودر این مسیر شاید طاهر بتواند کمکم کند که براه راست بازگردممانند بهمن ب
 :گفت و برگشت نیستم کن ول دید وقتی طاهر  به هرحال

  
 «اگر یک تفنگ داشتم یک گلوله خالی میکردم توي کله ات»

  
که نکند این انقالبی نه دو بلکه دوهزار آتیشه که خودش از ترس گلوله از اشرف به اروپا عقب نشینی کرده بود همین عنقریب است که  !!!من که حسابی ترسیده بودم

 :کله مرا داغان کند همانطور که کماکان دنبالش میرفتم گفتم
 .«ا از شر آن خالص کنیم، ولی اگر حرفی و استدالی داري بیا بگوطاهر جان به این میگویند تروریزم، براي همین هم در پارلمان اروپا هستیم تا جهان ر»
  

در پیروزي بزرگ فرقه رجوي  به بهانه“ همان لحظه که این حرف را زد در ذهنم گذشت که ترا بخدا دجالگري و پوشال بافی و چپ نمایی و آن سفلگی که در مقاله
 اگر آمدي پاریس به و بریده اشرف از 1367بدان اشاره کرده بودم از ذهنم میگذشت. و اینکه بابا تو همان سال ” خروج از عراق!!!؟ پیروزي بدنبال کین مالقات با مک

ابطه جن و بسم ر مانند تو امثال و تو با تیر رابطه کردي؟ انتخاب را پاریس اشرف بجاي که نبود تیر ترس از اساسا جنابعالی مگر میماندي همانجا بودي زدن تیر اهل
ال زیاد رویش را باز نمیکنم اهللا مگر نبوده است؟ دجال زن باره! فراموش کرده اي که رجوي از تو در رابطه با مرضیه چه استفاده هایی میکرد؟!!! ژیگولوي هنرمند! حا

ن سه هزار یورویی که میگیري میتوانی هرکاري که دلت خواست بکنی. ولی چپ نمایی و تیر که داستانهاي خارجه ات چه هاست؟!!! به خودت مربوط است با آ
 !!!زدن؟!!! آنهم وسط محوطه پارلمان اروپا با کراوات و کت و شلوار و پز دیپلماتیک؟

اروپا فرار میکند ولی وقتی در اروپا است که باید کار سیاسی  جوك و طنز تاریخ را می بینید. وقتی قافیه تنگ است آنجا که باید تیر بزند هوس کار سیاسی می کند و به
 ماه آخر البته و آنها براي کردن …چ را خود و مسئول خواهر براي گزارشش نوشتن براي نمایی چپ تولید میگویند این به  کند از کسادي کار، دنبال تیر زدن است؟!!

 .خودتی …ا می شناسد و در دل میگوید ر دیگر حمیدرضاهاي و رضا حمید این خوب خوب مسئول خواهر همان البته  .میگیرد را حقوقش که
 :ریح میکرد، می گفترهبر عقیدتی ناکام مسعود رجوي مرحوم بیش از همه از کسانی چون حمید رضا طاهر زاده متنفر بود. به چند دلیل که البته خودش اینگونه تش

 میکشت و نفت میفروخت صدام نیز برایش مجاهدین را در ابوغریب پذیرایی میکردذوب شدن مسعود رجوي در صدام او برایش کرد 
مانده اند که ها نه آنگونه بریده اند که بتوانم به آنها مارك مزدور بزنم و ترور سیاسیشان کنم و از شرشان راحت شوم و نه بعد از بریدگی در اینجا  این حرامزاده»»

نوز مانند مگس دور ما هستند نانشان را نیز باید ه و اروپا در میروند …بفرستمشان زندان ابو غریب (زندان ساختۀ اربابش صدام)زندانشان کنم و کلکشان را بکنم و 
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 هاي آفت بزرگترین از یکی اینها. کنند برداري کپی اینها از میکنند هوس نیز) اشرف منظور( اینجا در که ”پسرم“ بدهم. همین باعث میشود که این بچه من مصطفی 
 ««.هستند تشکیالت

اهر میتواند در کارنامه بنابراین آن خواهران مسنول که دل در گرو رهبر عقیدتی با مدیریت مریم رجوي دارند گول چپ نمایی طاهر را نمیخورند ولی به هرحال خود ط
ر حداکثر استفاده را اش بنویسد. (بنده نیز با نوشتن این گزارش آنرا براي خواهر مسئول مهر تائید زدم که طاه

برده باشد.) بطور خاص این روزها بشدت مریم رجوي باوضعیتی که در تیرانا در جریان است که بزودي شرح 
  .مفصلی از آن بعرض عموم خواهد رسید بدان نیاز دارد

ه کمک دوباره رفتم تو حاشیه، همینطور که دنبالش میرفتم گفتم آخه طاهر چرا باید تو را مانند بوزینگان ب
ماهی سه هزار یورو ییاورند به این پارلمان اروپا تا آخر شب گزارشی تهیه کنی و به خواهر مسئول از مبارزه 
بی امان هنگهاي اشرفی بنویسی و بدهی بدون اینکه بدانی چه میگویی؟ اگر راست میگویی بیا و از حرفهایت 

ن بیچاره رو ولش کن از اولین بریده ها است ولی دفاع کن. وقتی به خودم آمدم که دیدم غالم میگوید بابا ای
هندوانه هاي رجوي (تار و ویالون) زیر بغلش » هنرمندانۀ«مجبور است براي گذران زندگی و نگهداشتن 

همان فتواي قدیم رجوي را بلغور کرده و قمپز ترور و قتل ما را آن هم وسط پارلمان اروپا!! در کند ولی بیچاره 
ه که رجوي که می دانست کسی از نوچه هایش در خارجه سالح نمی تواند داشته باشد دستور داد که امثال ماها (جدا شدگان فعال علیه فرقه خرفت شده یادش رفت

 !!اش) را در اروپا با دست خفه کنند
  

 رذل ترین شیاد ضد انقالبی  رین وبودم. بدانید که رجوي بلحاظ سیاسی خنگترین، پستفوق الذکرهمچنین نوشته  در همان مقاله
آقاي طاهرزاده و همه شواریی ها      .صدماتی که مسعود رجوي به تاریخ مبارزاتی مردم ایران زده جبران ناپذیر است. تاریخ است
انیکه کور کورانه و بسیاري که از سر منافع بدنبال فرقه رجوي هستند، اگر در خانه کس است یک حرف بس است. اگر و همه کس

 داشتن دست و تایید و همراهی میزان این  شمایان مدعی هستید که کارتان از سر خیر خواهی است. این یک اتمام حجت است. 
 در تحقیق کمی شده، هم بنده این کردن سیاه رو براي حتی بنابراین. میشود حسابرسی دور چندان نه روزي در رجوي جنایات در

ه خودتان میدانید و نه از زبان رجوي بپردازید. ضرري در آن نیست. اگر ک شیوه هر به مستقل بطور جداشدگان ما گزارشات مورد
رژیم بدست آورده اید. اگر هم حرف ما  حرفهاي ما نفی شد شما یک پیروزي دیگري در خفه کردن دشمن و بقول رجوي مزدوران

اثبات شد شما به اصالت خودتان مهر تایید زده اید و از یک مهلکه سیاسی تاریخی نجات یافته اید. رجوي را طی بیش از سی سالی 
شده و  که از نزدیک میشناسم، میدانم که براي آلوده کردن شما به خودش و به دورغهایی که میگوید و به جنایاتی که مرتکب

استفاده کردن از شما بعنوان اهرمی جهت حفظ نیروهاي وامانده و تشکیالت آش و الشش، حتی اگر شما نیازي هم به حقوق 
شورا دیده  دیگر جدا شدگان ازنداشته باشید آنرا به شما به مزورانه ترین شیوه ها تحمیل کرده است. نمونه هایش را در مورد آقایان دکتر کریم قصیم و آقاي روحانی و 

 «««2015  اوت ماه 16)ها فرقه و تروریسم به نه(  اید. داود ارشد
 :بود نوشته  بود یورو3000 ماهیانه کردن حالل بقصد که را خودش به  اسماعیل وفایغمایی نیز در جواب به لجن پراکنی دستوري طاهر زاده

نه شیاف است که طبیب به اسافل اعضاي مریض فرو نموده و هر وقت صالح بداند بیرون کشد ونه رده تشکیالتی که امروز بدهند و  استاد!شاعر بودن و یا نبودن 
 و فردا بستانند به رده هواداري بنشانندت و استادي ارزنده چون سرکار را به نقد من بکشاند! شاعر چون به نقطه شعر واصل شد در زندگی و  مرکزیت کاملت بنمایند

وض نمیکند. وعالئق و داوري و نامگذاري ما چیزي را ع مرگ شاعر است وشاعر بودن چیزي است مثل درخت سرو یا خر زهره بودن، مثل اسب بودن یا پرنده بودن 
 .در هر حال من براي شاعري کیسه اي ندوخته ام و میسرایم و به باد میسپارم و حتی نگهداري هم نمیکنم

شاعر بودم و چون میخواستم خدمتی براي ملتم انجام دهم به مقاومت پیوستم و استاد!شاعر بودن من به یمن مقاومت نبوده است .من پیش از آشنائی با مقاومت 
  .هست و نیستم را فدا کردم از آن جدا شدم تا همچنان بتوانم به شاعر بودن مفتخر باشم  سرانجام چون دانستم این آن چیزي نیست که در پی آن 
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د  
 ۲۰۱۷, ۲۹آوریل 

 ملیشیا جوان در اسارت فکري یک دیوانه قدرت عکس

و اعضاي سازمان  [1]یادم هست که در فاز سیاسی مسعود دستورالعملی براي همه میلیشیاها
 :صادر کرده بود که

بحث سیاسی  [2]افاالنژه و دیگر گروههاي هواداران با  کسی حق ندارد تحت هیچ شرایط چه“
 ”.بکند

توضیح اینکه اعضاي مسئولتر سازمان هیچگاه در معرض تماس با مردم قرار نمیگرفتند و نبودند و 
کارروزانه با مردم بودند. بقیه اعضاء فقط از طریق نشریه  این عمدتا ملیشیاها بودند که در جریان

مجاهد و بولتنهاي داخلی که باز توسط بخش نشریه و یا ستادهاي سازمان تولید میشد بود که در 
جریان ماوقع شرایط جامعه قرار میگرفتند. و احتماال آنچه در روزنامه ها و از کانالهاي خصوصی و 

 .بود درونی بولتنهاي و مجاهد نشریه همان بود قرآن آیه ما همه براي که آنچه اام. بود میشدند مطلع خود …
 مسئول بعنوان سازمان از. …که بمدت کوتاهی در جریان بعد از جدا شدن رضا رئیسی و حسین ربیعی و محسن  1358بنده در فرصتی در سال 

 ذهنیت و ها انجمن بر  سازمان قدیمی عضو سه انشعاب تاثیرات و ها انجمن وضعیت گزارش دادن جهت سازمان کشور از خارج دانشجویان انجمنهاي
   در کشور داخل فضاي با آشنایی جهت لندن به تهران فراخوانده شدم.  از آنها

همان اوایل فاز نظامی کشته شد حضور یکی از خانه هاي تیمی میلیشیا در یاخچی آباد تهران با مسنولیت رضا خاکسار از اعضاي قدیمی سازمان که در 
 .داشتم

ه دیگران شاهد بودم که این دستور العمل یک نوعی از ذهنیت سیاه و سفید مطلق اعمال میکرد. بدین معنا که آنچه ما میگوئیم مطلقا صحیح است و آنچ

دت مخرب و عمیقی داشت طوریکه تمامی تیمها بشدت از حتی دیگر گروههاي سیاسی میگویند مطلقا غلط است چگونه بر همه ما و میلیشیاها تاثیر بش
 .هرگونه تماس و تبادل نظر و بحث و گفتگو با دیگران بشدت پرهیز میکردند

در عراق بعنوان  ر خارج و بعد هااز طرفی نیز باید به عدم مطالعه و کسب دانش سیاسی و اجتماعی که سازمان بطور سیستماتیک به همه ما در سراسر تشکیالت چه در داخل چه د
معتقدند و نظرشان است را بدانند و  جزام تحمیل میکرد اضافه نمود. یعنی در فاز سیاسی کسی حق نداشت که نشریه گروههاي دیگر را بخواند، مطالعه کند آنچه دیگران میگویند و

ضمیر همه ما و تشکیالت نسبت به دیگران بویژه هواداران رژیم که با درگیریهاي بشنوند و بدتر از آن بین خودمان بحث و مطرح شود. طوریکه یک نوع نفرت پراکنی در دل و 
 .خیابانی و کتک خوردنها نیز شعله ورتر میشد دامن زده و بوجود میآورد

  
دستور شروع مبارزه تروریستی را داد همه این  غافل از اینکه مسعود رجوي براي روزهاي آینده به این پتانسیل نفرت و کینه و انزجار پراکنی نیاز دارد. طوریکه در یک شب که

ابود کردن سیاهی سالح برداشته و به میلیشیاها در اوج غفلت سیاسی اجتماعی و با کینه و نفرتی که حاصل همان سیاه و سفید دیدن و مطلق انگاشتن ها بود چگونه به خیال خام ن
صحنه روزگار محو شدند. در صورتیکه انتظار داشتند که بعنوان سفیدي مطلق همه خلق را از شر سیاهی رها کنند و پیروز خیابانها ریختند و طی چند ماه همگی به کام مرگ رفتند از 

 .شوند

 غالمزضا خاکساز
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 1360کشته هاي درگیریهاي نظامی سالل 
  

د براي همه دختران و پسران نو جوان دانش آموزي که در همگان شاهد بودند که این پدیده ننگین و خط سیاسی در جهل و نادانی نگهداشتن تشکیالت و تزریق منطق سیاه و سفی
ود بدهند. چون دستور تشکیالتی بود. و زمینه سیاسی در مدار صفر مطلق قرار داشتند در اوایل فاز شروع تروریسم مسعود رجوي حتی حاضر نمیشدند نامشان را نیز به زندان بانان خ

 .نوجوانان به باد نیستی سپرده شدنداینگونه همه شاهد بودیم که چندین هزار از این 
این منطق متاسفانه در حال حاضر نیز با شدت و حدت صد برابر در تشکیالت و در 

راي ضد ملی مقاومت نیز اعمال میشود. و متاسفانه باز میگویم که حتی بعد از جدا ”شو“
شدن نیز از دامن آنها پاك نشده. در میان عناصر تشکیالتی در جریان قرار گرفتنشان از 

ه ها و گفته ها و نظرات دیگران همانند تغییر ایدئولژي از افکار و خواسته ها و اندیش
اسالم به فاشیزم هیتلري است و فحاشی به خداوند و نه حتی تغییر ایدئولژي به 

 .آنهاست …مارکییسم و 
رایی نیز همین الگو را دارند. تمامی حقیقت در نزد مرحوم، مسعود رجوي ”شو“بیچارگان 

را آنرا ”شو“ز یا سفید است (آنچه فرقه رجوي میگوید و بوده است و خواهد بود. همه چی
مانند جوندگان پستاندار نشخوار میکنند) و یا سیاه است (آنچه دیگران میگویند رژیمی 

 دیدن ثابت و) انگاري ثابت تفکر(فیکیزیم نوع یک یعنی). است …است و مزدوري و
 .است شده القا را”شو“ همه به دارد رجوي فناتیزم در ریشه که جهان

خطرناك بودن این نوع تفکر را در فاشیستهاي تازه جان گرفته در جهان و فاشیزم 
یقت مطلق و حق و است درست میگوئیم ما و من آنچه تفکرِ هیتلري شاهد بوده ایم. 

 .و باید که نابود شود آنچه غیر از این است سیاهی مطلق است
 توسط و) ایسیس( داعش ن، اعدامهاي دسته جمعی، کودکان را به گردن زدن واعدام کردن، به عمل انتحاري کردن وا داشتن توسط خطر ناکی آن را در سر بریدن، زنده زنده سوزاند

 .ساله اي چون گوهر ادب آواز در کام مرگ عمل انتحاري در شیراز باید دید 13او با فرستادن کودکان  تروریسم شروع اول سالهاي در رجوي
شک و تردید  از جدا شدن از تشکیالت مخوف و کثیف و مافیایی رجوي این سیاه و سفید دیدن اجازه نمیدهد که باهمدیگر نشسته و حرف بزنیم. همه چیز زیرتا حدي که حتی بعد 

 .و مبارزاتی وجود نداردنگاه مالیخولیایی سیاه وسفید دیدن است. و انگار براي اینگونه افراد و افکارشان هیچ منطق و دانش و استحکام سیاسی و اجتماعی 
دستور مسعود رجوي در کتاب  خطرناکی آنرا در وصیتنامه علنی و یوتیوب شده مسعود رجوي در کشتن همه مخالفین جدا شده حتی در همین خارجه میتوان دید. خطرناکی را در

 .دید میتوان …ندت اگر مخالف (سیاه) بود با استناد به قرآن و سنت و نهج البالغه و خانواده اش به کشتن خانواده خود از پدرت یا مادرت یا برادرت و یا خواهرت گرفته تا فرز

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/04/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/04/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-2.jpg
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را کسانی همچون حمید رضا طاهر ”شو“تا حدي که بجاي حرف زدن و حتی بحث و رد کردن افکار دیگران در سالنهاي اتحادیه اروپا نیز با گلوله زدن به کله مخاطب توسط اعضاي 
 نیز زاده طاهر آیا. نامید باید چه میباشد اش کله در گلوله با مخالف با مقابله در حرفش تنها کسانیکه. میکند پیدا تظاهر) …دکتراي اقتصاد و استادي تار و  زاده ها (با یدك کشیدن

 برید؟ خواهد سر برید، سر حیوانی تشکیالت این از پسرش خروج درخواست و داعش افکار رد بدلیل را مادرش که داعشی عنصر آن همانند را مادرش
ما براي همین در سالنهاي 
مجامع حقوق بشري و سیاسی 
بدنبال ریشه کن کردن چنین 
پدیده خانمان براندازي هستیم. 
تا با اطالع رسانی و شفاف 

 که فاکتهایی دادن با سازي 
 همقطارانمان و خودمان برسر
 در خود وظیفه به عموم، به آمده

 ومردممان میهن و وجدان مقابل
انسانهاي  شبهه تا. میکنیم عمل

مسخ شده بر جان و مال و امور و 
هستی مردم و میهن مسلط 

 .نشوند
 رایی ها”شو“پس گرفتن لیست دزدي شهدا از امام زمان و دادن به مک کین ، جابجایی سیاه و سفید براي رجوي ها و نشخوار آن توسط 

 :در نهایت اما
بود و در مقابل دیگران ” سفید“و سفید در منطق اینان که تا دیروز ترقیخواهی و انسانیت و پیشرفت و استقالل و آزادي جالب و خطرناکتر اینکه سیاه 

بودن متهم میکردند و مبتنی بر آن کشتارها و بمب گذاریها و تیمهاي ترور را توجیه و براه ” سیاه“را به ارتجاع، تحت نام جاده صافکن امپریالیزم به 
، چگونه بعد از جابجا شدن و نقل مکان به دامن امپریالیزم ادعایشان همچون مک کین و عربستان، بعد از سیاه و جزقاله شدن امروزشان میاندختند

 !!!!میبینند و جواب منطق را با گلوله میخواهند بدهند” سفید“ خود منطق در بازهم  را

 می ۱۰, ۲۰۱۷
روز سه شنبه نهم ماه می گروه اتحاد مترقی سوسیالیتها و دمکراهاي 

 .کنفرانس یمن را برگزار نمود  پارلمان اروپا
 

 2017پنل کنفرانس یمن 
 پنل کنفرانس عبارت بودند از

 پارلمان اروپا و عضو پارلمان اروپا S&D خانم النا والنسیانو: معاون گروه
پارلمان اروپا و عضو پارلمان  S&D آقاي ویکتور بوشتینارو: معاون گروه

 اروپا
 هیئت اعزمامی اتحادیه اروپا براي یمنآقاي آنتونیو خال وئو پورتا: سرپرست 

 آقاي نیکوال پدد: مدیر موسسه مطالعات جهانی از ایتالیا
 آقاي رافال ال اخالی: وزیر سابق امور جوانان یمن

 خانم فارِا الموصیلی: رئیس مرکز مطالعات استراتژیک صنعا و فعال حقوق بشر از یمن

http://nototerrorism-cults.com/?p=9298
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/04/%D9%85%DA%A9-%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C.png
http://nototerrorism-cults.com/en/wp-content/uploads/2017/05/DSC00683.jpg
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تن کتشه و نزدیک به 8000بیش از  2015از زمان شروع آن در    :تا آنجا که به جنگ فراموش شده یمن برمیگردد .آقاي ارشد در جریان این کنفرانس عنوان کردند
بلوکه کردن یمن که توسط عربستان اعمال میگردد یکی از بزرگترین فجایع انسانی  .بمباران عربستان میباشد بجا مانده است92000نفر زخمی که ناشی از 50000

 .% مردم این کشور فقیر به ارمغان آورده است70ش از قحطی را براي بی
 :گزارش کرده است که 2016ژانویه  9روزنامه ایندیپدندت 

 :(سازمان ضد جاسوسی آلمان) یک گزارش یک ونیم صفحه اي منتشر کرده است که در آن آمده است که  بی ان دي
ا بکارگرفته است. این گزارش که با عکس وزیر سعودي و معاونش ولیعهد محمد بن سلمان عربستان یک سیاست مداخله جویانه بی حساب و کتاب و خطرناك ر««

شبهه نظامی) که در یمن که از بیماري دیمنشیا (بیماري زوال عقل) رنج میبرد، بعنوان یک قمارباز سیاسی که با بکارگیري جنگ هاي نیابتی (با بکارگیري گروههاي 
را بی ثبات میکند. معموال آژانسهاي جاسوسی هیچگاه چنین گزارشاتی انفجاري را آنهم در مورد یکی از قویترین و نزدیکترین  دنیاي عرب براه انداخته  و سوریه

ده باشد که چنین متحدین خودشان همچون عربستان سعودي از طریق رسانه هاي عمومی منتشر نمیکنند. این باید نشانه و شاخص میزان نگرانی بی ان دي آلمان بو
مورد نفی ادداشتی را بطور عمومی و گسترده منتشر کرده است. هرچند سازمان مربوطه بدنبال اعتراضات رسمی عربستان سعودي توسط وزارت خارجه آلمان ی

 »».یباشدقرارگرفت ولی اخطار بی ان دي آلمان عالمت ترس فزاینده آلمان نسبت به از ضامن خارج شدن و غیر قابل پیشبینی بودن عربستان سعودي م
 : 2017آوریل 18   بنابر گزارش بی بی سی

تن مجروح بجاگذاشته است که عمدتا ناشی از بمبارانهاي عربستان سعودي بوده 42000تن کشته و بیش از 7600تابحال بیش از  2015جنگ یمن از زمان شروع در 
درصد کشته 60را دچار قحطی نموده است. سازمان ملل گزارش کرده است که درصد مردم یمن 70محاصره یمن توسط عربستان یک فاجعه انسانی آفریده که .است

عربستان سعودي یکی از بزرگترین منابع تامین مالی و مروج سلفیگري و جهادیستها در جهان است، که مبانی .هاي غیر نظامی حاصل بمبارانهاي عربستان بوده است
 .ن، داعش و دیگر گروههاي تروریستی که بتدریج ظاهر میشود میباشدو ایدئولژي گروههاي تروریستی همچون القاعده، طالبا

که  2009رشد جهانی است. براساس گزارش محرمانه دسامبر منابع عربستانی باالترین و موثرترین منابع تامین مالی تروریسم روبه :ویکیلیکس افشا کرده است که
 .عربستان سعودي تنها تامین کننده مالی براي القاعده، و طالبان و لشگر طب و دیگر گروههاي تروریستی است“توسط وزیر خارجه آمریکا مهر و امضاء شده است، 

 ۱۹۸٦رجوی عربستان سعودی سال  سفرتجاری مخفیانھ فروش خود و وطن مسعود
براساس تجارب و اطالع دقیق بنده، بعنوان یکی از اعضاي عالیرتبه سازمان مجاهدین و شوراي ملی مقاومت با 

سال سابقه، عربستان نه تنها بطور فعالی در نابودي یمن شرکت دارد بلکه بطور مخفیانه گروه تروریستی سازمان 30
 .یکرده استمجاهدین به رهبري مسعود و مریم رجوي را تامین مالی م

به عربستان برده شد و در آنجا با پرنس ترکی الفیصل رئیس  1986مسعود رجوي رهبر مذهبی فرقه رجوي در سال 
سال بعد در سال  15سیستم اطالعات وقت عربستان مالقات نمود. این سفر و عقد قرارداد با عربستان تنها 

سپتامبر. جائیکه آقاي  11ت از واقعه تروریستی فاجعه براي اعضاي فرقه رجوي علنی شد. آنهم بعد و در حمای2001
خواهران و برادران تازه اینها مسلمانان غیر “:نفر به اعضاي فرقه اش اعالم کرد 4000رجوي در حضور نزدیک به 

 انقالب مسلمانهاي ما ببینید آنوقت میآورند، دارند آمریکا امپریالیزم سر بر انقالبی هستند نگاه کنید که چه بالیی
 ”.هیم آوردخوا امپریالیزم برسر بالیی چه کرده

سط ) فرقه رجوي جهت انجام دستورهاي تروریستی سعودیها که در ایران اجرا میکرده است تامین مالی شده است. عملیات تروریستی داخل ایران تو1986از آن زمان (
پایگاههاي فرقه  سیستم اطالعاتی عراق و عربستان هماهنگ میشد و تیمهاي عملیاتی از

رجوي در عراق مستقر در نزدیکی بصره پایگاه حبیب و العماره به داخل ایران اعزام شده و با 
 .خمپاره باران شهرها باعث گشته و زخمی شدن مردم عادي میشدند

 2016اعالم علنی تحت تکفل عربستان سعودي بودن فرقه رجوي در ژوئن 
 

 فرقه رجوي توسط ترکی الفیصلجلسه اعالن تحت تکلف عربستان بودن 
در یک اقدام بی سابقه در گردهمایی مریم رجوي در  2016پرنس ترکی الفیصل در ژوئن 

پاریس شرکت نمود. آنچه بسیار مشکوك و عجیبتر مینمود اعالم مرگ مسعود رجوي رهبر 

https://www.theguardian.com/world/2010/dec/05/wikileaks-cables-saudi-terrorist-funding
https://www.theguardian.com/world/2010/dec/05/wikileaks-cables-saudi-terrorist-funding
http://nototerrorism-cults.com/en/wp-content/uploads/2017/05/%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D9%87.jpg
http://nototerrorism-cults.com/en/wp-content/uploads/2017/05/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B5%D9%84.png
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سال از غیبت فیزیکی مسعود رجوي میگذشت از آن خبر داشته  13د از مذهبی فرقه رجوي توسط ترکی الفیصل آنهم بدون اینکه هیچ یک از اعضاي فرقه رجوي بع
 .باشند بود

دي بود که این اعالن عمومی مرگ مسعود رجوي توسط ترکی الفیصل یک شاهزاده سعودي بطور آشکاري نشان از قرارداشتن فرقه رجوي تحت تکفل عربستان سعو
در اختیار داشتن فرقه رجوي قدرت آنرا دارد که با اقدامات تروریستی فرقه رجوي روي ایران فشار بگذارد. در  با هدف اعالن آن به رژیم ایران که عربستان سعودي با

 .همین راستا نیز بود که شاهزاده سعودي در همین جلسه خواستار سرنگونی رژیم ایران شد
من کردن جهان و منطقه توسط عربستان، این ا نا بدنبال  شدن خارج ضامن زا بر مبنی این اولین بار بود که عربستان بدنبال گزارشات سیستمهاي جاسوسی غربی

اعالم نمود. این اولین بار بود که عربستان حمایت مالی، لجستیکی، و سیاسی خود را از یک گروه تروریستی ایرانی علنی  کشور بطور علنی حمایتش را از فرقه رجوي
همین هفته گذشته در اقدام شرم آور و برسر دنیاي متمدن ما، برسر جامعه مدنی و دمکراسی و حقوق بشر چه آمده است؟آیا معلوم است جهان به کدام سو میرود؟ .کرد

فاجعه بار عربستان سعودي بعنوان اعضاي کمیته حقوق زنان سازمان ملل انتخاب میشود. اقدامی 
ا حقشان مطیع مضحک و مزخرف، کشوري که زنان از کوچکترین حقوقی برخوردارنیستند و تنه

شوهرانشان بودن است بعنوان کمیته جدید حقوق برابري زن و مرد سازمان ملل انتخاب میشود. بنظر 
میرسد که حقوق بشر در معرض فروش قرارداده شده است. تاسفبارتر اینکه کشورهاي راي دهنده همگی 

 .اروپایی بودند
دید از عربستان از آنها خواست که بمباران هفته گذشته صدراعظم آلمان خانم آنگالمرکل در هنگام باز

 .یمن را متوقف کنند
ما باید هم صدا با صدر اعظم آلمان اضافه کنیم، حمایت از گروههاي تروریستی مانند فرقه رجوي و 

اریس و لندن و برلین و بروکسل و و در داعش و القاعده و لشگر طیب را متوقف کنید! کشتار مردم یمن از کودك و زن و مرد را متوقف کنید، کشتار مردم را در پ
 .جهان متوقف کنید

 

 نقشه یمن و جدا شدن کشور به دو بخش
اتحادیه اروپا امروزه تنها سنگر دفاع از دمکراسی و حقوق بشر است که 
از همه جوانب، چه توسط تروریسم، چه وههابیسم، چه حکومتهاي 

مورد  …لوپن و دیکتاتوري و چه راستهاي افراطی همانند ترامپ و 
تهاجم است. بنابراین باید دوش بدوش هم از این سنگر دفاع کرد. و در 
این راستا باید از اتحادیه اروپا بخواهیم که از سیاست پاسیو خود در 
قبال نسل کشی که عربستان در یمن براه انداخته فاصله بگیرد 

شات سیاست مما وخواستار قطع بمباران یمن توسط عربستان شود. باید
و دلجوي از عربستان را بکناري گذاشته و جلو حضور و فعالیت فرقه 
رجوي بعنوان یکی از ابزارهاي تروریستی عربستان سعودي در منطقه 

 .در پارلمان اروپا گرفته شود
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 2017, 12می 

 . بشریت باید از خطر پوپولیستها چه نوع ایرانی ام ك او و یا لوپن فرانسوي ..که یکبار در آلمان طعم آنرا کشیده است آگاه باشد
  

راي ملی مقاومت در کنفرانس گروه سوسیالیستها و دمکراتهاي اتحادیه ”شو“آقاي داود ارشد از اعضاي عالیرتبه جدا شده فرقه رجوي و  2017پنجشنبه یازده می  روز
  .اروپا در پارلمان اروپا مرکز بروکسل شرکت نمود

از عضو پارلمان اروپا و اعضاي کارگروه  پیتر نیدرمولر و آقاي خانم آنا گومزروپا به ریاستکنفرانس پوپولیزم و افراطی گري، توسط گروه سوسیالیستها و دمکراتهاي ا
 .سوسیالیست و دمکرات اتحادیه اروپا برگزار شده بود

 :بعضی از اعضاي دیگر پنل عبارت بودند از
 راد فورد پروفسور علوم سیاسی از دانشگاه منچستر انگلستان •
 انشگاه آکسفورد انگلستانخانم کاترینا فرویو محقق از د •
 آقاي گاوان تیلتی استاد ارشد مطالعات رسانه ها از دانشگاه ملی ایرلند •

 نفرت ایجاد جهت پراکنی شایعه پردازي، دروغ جمله از آنها کار شیوهاي  و جهان و اروپا در) خلقی( پوپولیستی جنبشهاي تهدیدات  کنفرانس جهت بررسی خطرات و
عی با استفاده گسترده از رسانه هاي مانند اجتما هاي شبکه و اینترنت روي بر آمیز تهدید و پراکنانه نفرت مطالب و ها پیام گذاشتن بویژه خود اعضاي و جوامع بین در

 .داشت اختصاص کرد، مبارزه آنها پراکنی نفرت و دروغها با هرکجا در باید اینکه و …فیس بوك و تویتر و 
 یک بعنوان رجوي از تجارب خود از پوپولیزم و خلق گرایی دروغین که خودش بیش از سه دهه در فرقه منهوس مسعود و مریم آقاي داود ارشد بطور مفصل بخشی

 .نمود ارائه کنفرانس به است بوده آن شاهد علیرتبه عضو
 پراکنی نفرت و فریب و دروغ با میکنند تالش راست پوپولیستی گروههاي و دارد  خانمها و آقایان پوپولیزم مبتنی است بر یک سري مشکالتی که در جامعه وجود

 .فریب دهند و از آن جهت کشاندنشان به سمت اهداف خود بهره برداري کنند را مردم و داده قرار آویز دست را جامعه مشکالت

 
اب و عملی نشدن قولهاي سیاستمداران، ناامیدي مردم از مشکالت عمده اي که در جوامع ما وجود دارد را میتوان در بی اعتمادي مردم به سیاستمداران کنونی و احز

ر میان سیاستمداران امکان تغییر وضعیت اجتماعی و اقتصادي، اختالفات فرهنگی، بی اطالعی مردم از جریانات و عدم شفافیت در جامعه و بطور خاص فساد موجود د
 .در اروپا را نام برد

 این خود که چرا باشد نباید و نیست افراطی راست پوپولیزم  ترویج و رشد براي مجوزي و اي بهانه نشد نامبردههرچند که این مشکالت و دهها مشکل دیگر که 
اطی همچون ترامپ و لوپن و آنچه ما نیز در کشورمان همانند ام کی او (برهبري مسعود و مریم رجوي ) داشته ایم و بنده سی سال از افر راست پوپولیت گروههاي

حادیه اروپا و به آن بوده ام که فجایع عظیمی در کشور براه انداخته اند خود از فاسد ترین سیاستمداران و افراد هستند. لوپن بدلیل دزدي از خزانه اتاعضاي عالیرت
 .ار میکندپولهایی که به محافظ خود داده است تحت تعقیب میباشد. ترامپ نیز فرارهاي مالیاتیش دیگر زبانزد همه است و خود نیز بدان افتخ

http://nototerrorism-cults.com/?p=9356
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/05/DSC00700.jpg
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شویی، دزدي توسط پوپولیستیها ي ما نیز همچون مریم رجوي یکی از کسانی است که پولهاي کثیفیش سر به آسمان میزند و از همه راههاي غیر قانونی مانند پول
براي کسب در آمد دست زده و میزند. نیروهاي تحت امرش، قاجاق نفت و تشکیل انجمن هاي خیریه قالبی، و حتی فروش اطالعات کشورش به دشمنان کشور ایران 

 بهانه اینها اگر است پوپولیزم  محرك که عالوه براین دست درشکنجه و زندان و کشتن اعضاي خود و تروریسم در داخل کشور ایران دارند. بنابراین این اصول نیست
 .میدهند قرار دستآویز آنرا و زده ترور به دست میکنند تالش حتی بهانه کردن درست براي آلمان در شده دستگیر سربازان مورد مانند باشد نداشته هم اي

 است کشیده آنرا طعم آلمان در یکبار که..  فرانسه در لوپن  بشریت باید از خطر پوپولیستها چه نوع ایرانی ام ك او برهبري مریم رجوي وچه نوع فرانسوي به رهبري
 . باشد آگاه

 
ه رژیم حاکم نمیتواند به اندازه کافی ضد امپریالیست باشد و اینکه حتما جاده صافکن امپریالستها خواهد بود فضاي کشور را با دروغ و فرقه رجوي در ایران به بهانه اینک

همه راضی به این شعارهاي دروغین ضد آمریکایی و غربی بسمت اشغال سفارت بردند. و دانشجویان ساده را به اشغال سفارت یک کشور خارجی تهیج نمودند. رجوي 
دعاي رجوي به اندازه کافی نبود و خواستار اعدام و محاکمه گروگانها بود. بر همین اساس بود که حتی دست به سالح برد و تروریسم براه انداخت تا این دولت که به ا

 .تن قدرت بهترین مبارزه را با آمریکاي جهانخوار بکندضد آمریکایی و غربی نبود و عقب مانده تبلیغ میشد را سرنگون کند تا بتواند به اصطالح خودش با بدست گرف
 

نها افتخار میکنند و ولی امروزه میبینیم که همین مسعود رجوي و خانم رجوي چگونه در دامن فاشیسترین جناحهاي آمریکا شب و روز میگذرانند و به همزیستی با آ
 .میگیرند. و تازه خواستار حمله نظامی آمریکا به ایران نیز هستنداینکه چرا همین رژیم با این آمریکایی ها سر سازش ندارد ایراد 

 

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/04/%D9%85%DA%A9-%DA%A9%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C.png
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/02/%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C.jpg
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 .و یا در حال حاضر خانم مریم رجوي که مدعی آزادي زنان است، در اوج اتحاد با ترامپ دشمن شماره یک زنان قرار گرفته است 
  

 .رشان بر دروغ و ریاکاري و فریب افکار عمومی استدکترین پوپولیستها کسب قدرت به هر قیمت است. هیچ پرنسیپ انسانی ندارند، اساس کا
  

ت و سوي بسیار سم …و بنابراین پوپولیزم هیچ پرنسیپی ندارد تنها و تنها از مسائل جاري جامعه جهت بقدرت رسیدن سوء استفاده میکنند. و خودشان همچون ترامپ 
ك او در درون تشکیالت از مشت آهنین و زندان و شکنجه و اعدام براي سکوب مخالفین جدي و خطرناك دیکتاتوري دارند همانگونه که همین گروه تروریست ام 

 .خود استفاده کرده است و میکند
 سابقه با گروهها اینگونه حضور از جلوگیري اول درجه در بحث مورد کشور هر  بنابراین باید رشد پوپولیتسهاي راست افراطی را جدي گرفت. البته وظایف احزاب اصلی

 فرانسه در لوپن و امریکا در ترامپ  همچون پوپولیستهایی استفاده سوء مورد تا است سازي شفاف و مردم آموزش سپس و است سیاسی محیط و پارلمان در وریستیتر
 .ان قرار نگیردایر در رجوي و آلمان در هیتلر طرفداران و
  
  

 پوپولیستهاي تفاوت که بویزه. شد تشریح صالمف گومز خانم براي رقه تروریستی رجوي بعنوان یکی از پوپولیستهاي دروغین ایرانی ف عملکردهاي  درحاشیه کنفرانس
 اختالفات بعضی و ها، بیکاره ،)لومپن و الت-هد اسکین( الناس عوام از اروپایی پوپولیستهاي چونکه. است کدام آنها مشترك فصل و چیست در غربی با شرقی

 کردند سوال رجوي فرقه پردازي دروغ نحوه مورد در دهند فریب میتوانند را آنها براحتی اعتبا همین به و میکنند استفاده سوء.. …فرهنگی مانند مسیحی و مسلمان و 
 .شد داده توضیح مفصال که

 

 2017, 13می 

 ایالتی آلمان  آقاي ارشد و آقاي لورنزِ دویچ کاندید حزب دمکراتهاي آزاد براي انتخابات یکشنیه پارلمان

آقاي داود ارشد که بدعوت حزب دمکراتهاي آزاد آلمان در شام انتخاباتی حزب شرکت کرده بود مسائل 
 .مختلف را مورد بحث و گفتگو قرار دادند

 
بین اللملی آقاي ارشد نقش عربستان در برهم زدن امنیت جهان و منطقه و بکارگیري گروههاي در مسائل 

آلمان (سازمان اطالعات ” بی ان دي“تروریستی همچون داعش و القائده و فرقه رجوي که سال گذشته نیز 
 مورد مقصل بطور است میانه خاور منطقه و اروپا و جهان در ثباتی بی عامل که و امنیت آلمان) آنرا افشا کرد

 .گردید تشریح آن سابقه و رچوي فرقه همچون تروریستی گروههاي استخدام در عربستان روشهاي و. قرارگرفت بحث
  .نظرشد تبادل و مفصل بطور دانیل هاینز کارل قايآ همچون همچنین در جریان مباحث سیاسی با اعضاي عالیرتبه حزب

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/02/%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/02/%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/02/DSC00175.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/02/DSC00175.jpg
http://nototerrorism-cults.com/?p=9364
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/05/IMG_20170512_225009_017.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/05/IMG_20170512_212837.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/05/IMG_20170512_215940.jpg
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   آزاد یدمکراتھا-  آلمان احزاب رھبران از لیاند نزیھا کارل یآقا و ارشد یآقا

 ژوئن ۲, ۲۰۱۷
افشای اقدامات ضد انسانی فرقھ رجوی جھت جلوگیری از فروپاشی و 

 فرار نیروھایش در آلبانی
 

ماه می بدنبال دعوت حزب اتحاد لیبرال دمکراتھای پارلمان  ۳۱روز 
جنبش نه به  اروپا به نمایندگی حرب دمکراتھای آزاد آلمان از

تروریسم و فرقه ھا آقای داود ارشد در گردھمایی جمعبندی 
انتخاباتی اخیر آلمان و پیروزی بزرگ حزب لیبرال دمکرات آلمان در 

ی خود را به دو برابر آرای انتخابات قبلی آن که توانسته بود آرا
 .افزایش دھد شرکت نمود

در این گردھمایی که مقامات و نمایندگان و اعضا و وابستگان 
حرب لیبرال دمکرات آلمان حضور داشتند ضمن بحثھای حزبی در 

مورد مسائل بین اللملی بخصوص در مورد نقش تروریستی 
طه با به مزدوری گرفتن منطقه و بطور خاص در راب عربستان در

فرقه رجوی و پشتیبانی مالی وسیع این امکان را برای این فرقه 
فراھم کرده است که اعضای فرقه را در آلبانی در اسارت خود 

نگھدارد، اجازه حضور خانواده ھا را نا ممکن سازد، با محدودیتھای مالی در بند و بست با بعضی مقامات آلبانیایی و کمیسیاریا 
ھای مالی به جداشدگان آورده و آنھا را از افشای مسائل درونی و اعمال تروریستی و نقض حقوق بشر در درون تشکیالت منع فشار
 .کند

 .طوریکه جداشدگان مجبور شده اند که از تماس با خانواده و دیگر جداشدگان خودداری کنند تا مبادا کمک ھزینه ھایشان قطع گردد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رئیس منطقه نورت راین وست فالن حزب وزیر آموزش و پرورش ایالتی و آقای اولریش برایتخانم یونه گیبائر سخنرانی   
 
 

http://nototerrorism-cults.com/?p=9592
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/05/IMG_20170512_224114.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/05/IMG_20170512_212327.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/06/DSC00920.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/06/DSC00932-Copy.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/06/DSC00927.jpg
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 ۲۰۱۷, ۲۸ژوئن 
 .مالقات آقاي داود ارشد از طرف جنبش نه به تروریسم و فرقه ها با هیئتی از حزب دمکراتهاي آزاد آلمان

 
 حزب سمت چپ خانم سیلویا الفنبرگ مدیرکل منطقه ا ي و عضو دولت محلی و خانم گهنتیش عضو دولت محلی آقاي داود ارشد و آقاي کریستین نوسر نماینده حزب در مجلس محلی

 بسیار هاي هزینه با که ایران در خود تروریسم شروع بمناسبت سالیانه شوهاي برگذاري با غرب عمومی افکار فریب براي تالش در رجوي فرقه تروریستی سیاستهاي از پرده مالقات این طی در وي
 .پرداخت  عربستان بدان مبادرت میکند نفت در دوران صدام براي او و کمکهاي مالی صدام و قاچاق و ها پولشویی یمن به که گران

 ایران مردم تمامی میان در آنها کامل نفی به منجر که رجوي فرقه از ایران مردم نفرت بر گذاشتن سرپوش  را  شوها این برگذاري از رجوي فرقه هدف آقاي ارشد
ي و یا عرب و یا دانشچویان کشورهاي اروپاي شرقی با پرداخت تمامی شده است طوریکه مجبور میشود که از پناهندگان سور جهان سراسر در چه و داخل در چه

 .هزینه هاي سفرشان به پاریس براي سه روز بعنوان ایرانی در این شوها استفاده کند عنوان کرد
 

نین تالشهاي مریم رجوي براي مدره نمایی بمنظور فریب افکار عمومی آقاي ارشد در طی مذاکرات پرده از حمایتهاي فرقه رجوي از داعش و امید به فتح عراق توسط این گروه تروریستی و همچ
 .جهان و ارائه خود بعنوان یک نیروي دمکرات را افشا نمود

ا و به ده سال زندان محکوم شدن کیالت و مخالفتهدراین مالقات آقاي ارشد ضمن بیان سوابق خود در فرقه رجوي، نقض حقوق بشر مانند دستگیري شکنجه، زندان و اعدام نیروهاي مخالف درون تش
 .خودش مفصال براي هیئت مقابل تشریح نمود

سازمان ملل و  2005وق بشر منتشر شده در سال در این جلسه اسناد همکاري فرقه رجوي با صدام، عربستان، تعداد زندانهاي فرقه رجوي در اشرف، تعداد خودکشی ها، و همچنین گزارش نقض حق
 .جوي در دستور به قتل خانواده ها مفصال تشریح گردید که بسیار مورد استقبال قرار گرفتکتاب خانواده مسعود ر

 

 2017, 2جوالي 
 کمبود قانون براي حفاظت از قربانیان فرقه ها در مقابل فرقه هاي تروریستی مواجهه است با جهان

  
International Cultic Studies Associations (ICSA) USA  
SFRAEM France, 
Info Secte Cult France 
No To Terrorism and Cults Movement Germany 

  
 .ه آنرا یکی از فجایع بزرگ امروزه بشري و یا همان پدیده شوم تروریزم میخوانندامروزه جهان با پدیده اي مواجهه است ک

تروریزیم تحت پوش نباید فراموش کرد که مردم ایران نزدیک به چهار دهه است که فریادش براي آگاهی دادن به جهان و همچنین فراخوان دادن به عدم حمایت از 
 .است بوده برآسمان ”بد و خوب تروریزم“ دروغین 

http://nototerrorism-cults.com/?p=9835
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میخواند با  ”تروریست انقالب کرده“ فرقه رجوي برهبري مسعود رجوي در اوج وقاحت و با کمال افتخار و البته بدرستی خودش را پدرخوانده تروریسم در منطقه و
ی عربستان تروریسم خود را با برگزاري در معیار سنجش تروریسم در غرب توانسته با حمایت هاي مالی و لجستیک ”تروریزم خوب و بد“ سوء استفاده از همین شکاف

 .هزار دالري به سخنرانان جهت ابراز نمایشی حمایت خود از این فرقه جشن بگیرند50-10شوهاي بسیار پر زرق و برق و پرداختهاي 
هستند بنابر وظیفه خود در قبال مردم ایران  اروپا که متشکل از اعضا و مسئولین سابق فرقه رجوي و اعضاي شوراي ملی مقاومت آن-جنبش نه به تروریسم و فرقه ها

 .سه زدندو جهان دست به فعالیتهاي گسترده اي جهت افشاي ترویج تروریسم با اجازه دادن به فرقه تروریستی رجوي در برگزاري شوهاي تبلیغی در فران
بعنوان اعضا و مسئولین یک ارگان فعال در زمینه مبارزه با فرقه هاي تروریستی، در همین راستا آقایان علی حسین نژاد و داود ارشد بعنوان نماینده قربانیان و همچنین 

آمریکا  ICSA توسط مشترك بطور ژوئن در شهر بردو فرانسه 29و  28که در روزهاي پنجشنبه و جمعه و  مرکز بین الملی مطالعات فرقه ها در کنفرانس سالیان
برگزار میشد  ور مشتركکانادا بط Info Secte Cult فرانسه،  SFRAEM و

 .شرکت کردند
 

آقاي حسین نژاد از مسئولین جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در کنفرانس مرکز مطالعات 
 بین اللملی فرقه ها مرکز آمریکا

  
جهان با کمبود قانون براي حفاظت از قربانیان فرقه ها در مقابل فرقه هاي تروریستی 

 مواجهه است
  

عطف به اوج گیري  ICSA  مطالعات بین اللملی فرقه ها مرکز کنفرانس امسال
فعالیتهاي جنایتکارانه فرقه هاي تروریستی در غرب بر جنبه هاي تروریستی فرقه ها تکیه 

دش و اینکه بیشتري داشت. در این کنفرانس که جرمشناسان و متخصصین فرقه هاي تروریستی شرکت داشتند آقاي داود ارشد ضمن دادن گزارشی از شرح حال خو
رون فرقه اي و چگونه در دوران تحصیل در انگلستان زمانیکه یک جوان دانشجو بوده است توسطه فرقه رجوي عضو گیري شده و در هنگام اعتراض به خشونتهاي د

از قربانیان فرقه هاي در مقابل فرقه ها که درخواست خروج به ده سال زندان محکوم شده است بعنوان قربانیان فرقه تروریستی رجوي خواستار اقداماتی براي حمایت 
د فرقه رجوي ادامه دهند فراخوان اتفاقا بسیار ثروتمند بوده و با ثروت خود میتوانند حمایتهاي بعضی سیاستمداران سابق را نیز خریده و به جنایات خود در فرقه خود مانن

 .دادند
 .ت فرقه هاي در شهر بردو فرانسه به اتفاق آقاي حسین نژادآقاي داود ارشد در حال سخنرانی در کنفرانس مرکز مطالعا

  
جهان با کمبود قانون براي حفاظت از قربانیان فرقه ها در مقابل فرقه هاي  “ هیئت شرکت کننده که تیتر سخنانشان را

سر اروپا و بویژه انتخاب کرده بودند، اعالم کردند که جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در سرا ” تروریستی مواجهه است
در میان احزاب و پارلمان اروپا فعال بوده و تالش میکند که قوانینی وضع شود که قربانیان را در مقابل فرقه ها حمایت 

 .کند تا از این طریق نسل فرقه هاي مخرب تروریستی همچون فرقه رجوي برچیده شود
  

 رجوي فرقه قربانیان از دیگر یکی محمدي مصطفی آقاي فرزند  براي نمونه در مورد فرزند آقاي علی حسین نژاد و
ه میکنیم پاسخ آنها این است که این فرزندان و این اعضا به مراجع نیز پناهندگی عالی کمیساریاي به حتی زمانیکه

 آقاي و نژاد حسین علی آقاي و بنده همچون افراد این که میدانیم شناسی جرم –خواست خود در آنجا هستند. و این در حالی است که همه ما و شما متخصصین فرقه 
 .یانات را تحت تاثیر مغزشویی جنایتکارانه اعمال شده توسط فرقه مربوطه است که میزنندب این گذشته در یافتگان نجات از دیگر بسیاري و محمدي مصطفی

 

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/07/DSC01000.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/07/6.jpg


 

 Page 23 
 

اینکه اعضاي فرقه همانند فرزندان ما در آنجا بیان میکنند به خواست خود در 
فرقه رجوي هستند، اینکه به خواست خود از تمامی جهان، از اخبار، زندان 

 از هستند، قطع …روزنامه، اینترنت، تلفن، خانواده، پدر و مادر و فرزند و دستان 
 فرقه رهبر تنها و بود متنفر جهان بقیه و وفرزند مادر و پدر از باید حتی اینکه
 اینکه کرد، نابود رهبران خواست به را دیگران و خود باید و پرستید باید که است

خیابانهاي لندن و برلین و  در رجوي مریم همچون فرقه رهبران خواست به
پاریس و تهران دست به خود سوزي و ترور مردم بیگناه زند تحت فرایند 

 .مغزشویی فرقه میباشد و از اعتبار قانونی ساقط است
مناسبات رابطه برده داري  این خانمها و آقایان مشکل کمبود قانون براي مبارزه با

که که اجازه میدهد فرقه هایی مانند فرقه رجوي انسانها را تبدیل به  نوین است
روباطهایی کند که بخواست مریم رجوي به هرجنایتی در خیابانهاي شهرهایمان 

 .در کوچه و بازار دست بزنند
 رئیس بعنوان بنابراین قوانین موجود حامی فرقه هاست و از فرقه ها در مقابل قربانیانش حمایت میکند.  آقاي داود ارشد اضافه کردند متاسفانه فاجعه بارتر این است که

 پارلمان و اروپا پارلمان در قوانینی وضع جهت دهند تغییر را وضعیت این باشند مایل که ارگانهایی تمامی با تا میکنیم آمادگی  اعالم ها فرقه و تروریسم به نه جنبش
د که با استقبال خبرنگاران و فعالین و متخصصین حاضر در کنفرانس مواجهه کن فعالیت ها فرقه مقابل در قربانیان حمایت و کردن متوقف جهت اروپایی کشورهاي

 .شد
همچنین آقاي حسین نژاد بعنوان یک فعال حقوق بشر و یک قربانی شاخص فرقه تروریستی رجوي ساکن فرانسه شرح مبسوطی 

نجام شده در حق خودش و خانواده اش در فرقه رجوي و محکومیتش به اعدام بدلیل مخالفت با شکنجه هاي روانی از جنایات ا
فرقه رجوي در جلسات مغزشوییهاي روزانه و اینکه این فرقه با استفاده از همین شکافهاي قانونی توانسته همسر و دو برادرش را به 

صلی دادند. در همین رابطه آقاي حسین نژاد در حاشیه جلسه با جرمشناسان در مورد کشتن داده و دخترش را از او بگیرد شرح مف
خانواده مصطفی محمدي و اینکه چگونه خودش را با به گروگان گرفتن عاطفی از طریق فرزندانش در فرقه مجبور به خودسوزي 

و میخواهد فرزندش را آزاد کند به کشتن تهدید شده نموده اند و حاال نیز که توانسته خود را از زنجیرهاي مغزشویی فرقه رهانیده 
ز به مخاطبین اورسوروا در رجوي فرقه اصلی مقر نزدیکی در کوچکش دختر و او شتم و ضرب از عکسهایی و است تشریح کردند. 

 .ارائه کردند
فرقه رجوي و بکار گیري  همچنین روز گذشته شنبه اول ماه ژوئیه همزمان با برگزاري شو تبلیغاتی و خیمه شب بازي عناصر

برنامه شان ، دشمنان مردم ایران همچون ترکی الفیصل از طرف دولت خود کامه عربستان و صرف هزینه هنگفت براي آوردن خود فروختگانی همچون جولیانی به 
 میدان در پاریس شهر مرکز در افشاگرانه و اعتراضی نآکسیو یک در شده جدا منتقدین اعضاي و ها انجمن دیگر  بهمراه” اروپا-نه به تروریسیم و فرقه ها“جنبش 

 .ن او را محکوم کردندمتحدی و عربستان مانند خلیج منطقه کشورهاي توسط شده داده سازمان تبلیغاتی شو و تحرکات این تروکادرو
 

 2017, 9جوالي 

 2017شنبه هفتم ژوئیه 
 جمع در  ”اروپا-جنبش نه به تروریسم و فرقه ها “آقاي عالمه محمد علی الحسینی رئیس شوراي عربی اسالمی لبنان بنابر دعوت 

 تروریستی-اي فرقه تشکل این مورد در) جداشدگان رايب حتی( اي تکاندهنده حقایقی و کردند شرکت مجاهدین سازمان از جداشدگان
 .میتوانید ویدئو آنرا در زیر مالحظه کنید که کردند افشا بار اولین براي

 سخنان عالمه محمد علی الحسینی مشاور عالی مریم رجوي،
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 دالیل جدایی اش و اخباري در مورد مصطفی رجوي پسر مسعود رجوي، •
 یبرتی و اشرف و خانواده هااخباري پشت پرده از ماجراهاي ل •
 و سوء استفاده رجوي از مجاهدین براي نگهداشتن مجاهدین درعراق به هر قیمت •
 تالش براي رفتن به آذربایجان براي جلوگیري از فروپاشی در آلبانی، •
 علل جدایی احتمالی جالل گنجه اي، •

 …دالیل حبس خانگی مصطفی رجوي •
 ؟کرده مقایسه هیتلر با  را با فرقه رجوي، مسعود رجوي چرا عالمه محمد علی حسینی در گفتگوهایش •
 .ی مسعود رجويگفتگوهایش با جالل گنجه اي و سید المحدثین، و جابرزاده و صنابرق زاهدي که عالمه را عضو گیري کرده، و احمد افشار (فرزاد) مترجم عرب •

 .از گناهان من بخاطر همکاري با مجاهدین که یک سالحی براي اجاره کردن هستند بگذرد عالمه: حرفهاي آنها بسیار فریبنده است و همینها مرا فریب داد، خدا

 
 : نظر مریم رجوي در مورد عالمه محمد علی الحسینی

 

 یرجو فرقھ تیواقع شناخت از قبل نیمجاھد سازمان از تیحما و یھمکار دھسال یط در ینیالحس یعل محمد عالمھ یھا تیماح1
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 :اما بعضی نظرات عالمه محمد علی الحسینی در مورد مریم رجوي و فرقه اش
 نقل از ویدئو سخنان ایشان

 

 
.ام خداي مهربان آغاز کردندایشان سخنان خود را بفارسی و بن

 
 ترجمه از عربی توسط آقاي حسین نژاد

من خیلی خوشحالم که در این جلسه شرکت میکنم. در آغاز سخن بسیار عالقه مندم که سخنان مریم رجوي را در مورد خودم و 
ر مهم است. سخنان مریم رجوي در تعریفهایی که از بنده کرده است را بشنوید. چون براي گواهی که امروز اینجا خواهم داد بسیا

 .اورسورواز است در استقبال از بنده
ایشان پیاده رفته بودند گل باران شده است و  که مسیري تمامی اورسورواز به. …الزم به یادآوري است که هنگام ورود عالمه حسین 

مور بین اللملی و عربی و حتی در جلسات شوراي طی دهسالی که ایشان با سازمان مجاهدین کارکرده و بعنوان مشاور مریم رجوي در ا
ملی مقاومت نیز شرکت میکرده است و دائما بطور خصوصی با مریم رجوي جلسه داشته بعالوه اینکه ایشان همواره طرف مشورت 

 .است بوده…محمدعلی جابرزاده، سیدالمهدثین، جالل گنجه اي , 
 :ریم رجوي در جلسهعکس زیر هنگام پخش کلیپ حضورش در اورسورواز مقرم

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/07/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87.png-5.png
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/07/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-4.png
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/07/Ba-Allameh1.jpg


 

 Page 26 
 

 

 آقاي عالمه هنگام نشان دادن کلیپ استقبال از وي در اور سورواز و سخنان مریم رجوي در موردش
 .…ابتدا کف زدن حضار در اور سورواز و شعار خوش آمدید خوش آمدید،

 :سخنان مریم رجوي در مورد مشاور عالیش
فلسطین برافراشت و علیرغم همه خطرات و همه اذیت و آزارها در مقابل حزب استاد عالمه محمد علی حسین پرچم تشیع علوي را در  »»

الشیطان که چیزي جز سپاه قدس که بخشی از سپاه پاسداران نیست با تمام قوا ایستاد. جناب عالمه در دوران اسارت هم مقاومت 
 ««  .کرد

 .مابقی افشاگریهاي مشاور عالی مریم رجوي را از زبان خودش بشنوید
مه سید محمد علی حسینی ، اهل کشور لبنان هستند و عال

سالهاست که با تالش فراوان و تحمل سختی هاي زیاد، براي 
اصالح دنیاي اسالم و عرب فعالیت می کنند. ایشان تجربیات و 
آگاهی هاي وسیعی در مسائل دینی، سیاسی و اجتماعی دارند و 

تاریخی، بیش از هفتاد کتاب در موضوعات اسالمی، سیاسی، 
اخالق، فقه و معارف دینی نوشته اند. برخی از این کتاب ها به 

 .زبان انگلیسی ترجمه شده اند
  

ضمن دفاع از سیاست هاي آزادیخواهانه، همواره مخالف خشونت 
گرایی بوده اند و اعتدال دینی را ترویج و تبلیغ می کنند. ایشان 

گروه هاي  معتقد به گفتگو و تفاهم براي رعایت مصالح تمام
مختلف هستند و در این زمینه اقدامات ارزنده اي انجام داده اند. 

 .به همین دلیل نزد علماي دینی و شخصیت هاي سیاسی از جایگاه و احترام ویژه اي برخوردارند
  

ا فراهم سازند و زمینه عالمه حسینی در تالش هستند تا با ایجاد یک بنیاد عمومی، امکان همبستگی و گفتگوي ادیان و مذاهب مختلف ر
 .اي براي تفاهم و نزدیکی بیشتر مذاهب اسالمی و ادیان دیگر فراهم نمایند

  
 دینی هاي انجمن و ها شخصیت و سیاستمداران دعوت به سیاسی، –عالمه سید محمد علی حسینی یک شخصیت برجستهء دینی 

 اردن، عراق، کویت، بحرین، عربستان، به جمله از متعددي ورهايکش به المللی بین هاي کنفرانس و گفتگوها در شرکت براي فرهنگی،
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در ” علما و خطیبان“انمارك، سوئد، بلژیک، و ترکیه سفر کرده اند. ایشان اخیرآ با حضور در کنفرانس د آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلستان،
 .بحرین حضور یافتند و سخنرانی افتتاحیه این کنفرانس را به عهده گرفتند

 

 ۲۰۱۷, ۸سپتامبر 

 

 تهاي آزاد، معاون وزیر خارجه ورئیس بانک سرمایه گذاري اروپاآقاي ورنرهویر عضومجلس فدرال آلمان، رئیس فراکسیون دمکرا
 بانک کنونی رئیس و روز گذشته آقاي داود ارشد با آقاي ورنرهویر از سیاستمداران عالیرتبه آلمانی اتحادیه اروپا

وزیرخارجه  اونمع ، آلمان پارلمان عضو 1987 سال از ورنرهویر آقاي . نمود مالقات اروپا اتحادیه گذاري سرمایه
 بانک رئیس اکنون هم وي. است بوده وستروله گویدو آقاي دوره در همچنین در دوره آقاي کالس کینکل و 

 .میباشند نیز اروپا گذاري سرمایه
  

 آقاي در این مالقات که آقاي ورنر هویر رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها را بگرمی بحضور پذیرفت 
اسارت درآمدن خودش توسط فرقه رجوي در دوران تحصیل و ریز جزئیات به  نحوه مفصل  بطور ارشد

 حکم  فشارهاي روحی ، روانی و جسمی اعمال شده توسط فرقه رجوي و جدا کردن خانواده اش از او
 اعضاي شکنجه و زندان به اعتراض در خروج درخواست بدلیل بغداد ابوغریب زندان به تحویل و زندان  دهسال
 .شان تشریح نمودندای براي معترض

در قسمت پایگاه داخلی این فرقه آقاي ارشد به سند مستقل از تمامی طرفهاي ایرانی مانند وزارت اطالعات 
عربستان اشاره کرد و گفت براي اینکه هیچ شبهه اي نباشد این نظر کشوري است که در حال حاضر گاردین 

که نوشته اند نه تنها هیچ پایگاهی در بین مردم ایران شد میبا فرقه این …(قیم) تمام عیار مالی و سیاسی و 
 ندارند بلکه رژیم ایران در تمامی ارگانهاي آن نفوذ کرده است

شاهد دیگر نیز اینکه یک ایرانی در گردهمآیی هاي بسیار گران آنها شرکت نمیکند. چه مردم عادي چه از میان 
ین مجبورند که با هزینه کردن میلیونها دالر از سراسر هم براي و …ایرانیان فرهیخته و سیاسی و یا هنري و 

 .اروپا سیاهی لشکر کرایه کنند
آقاي ارشد در تشریح وضعیت کنونی اعضا و فرقه رجوي، شرح مفصلی از وضعیت فرقه رجوي در آلبانی و 

واع ان با وضعیت جداشدگان و تالشهاي ضد انسانی فرقه رجوي به در اسارت نگهداشتن اعضاي جدا شده 
 مالی منابع به تکیه با آلبانی در پناهندگی عالی کمیساریاي توسط مستمري پرداخت از ممانعت  ها، خانواده تماس از جلوگیري ترفندهاي کثیف فشار مالی وحقوقی و

 از هستید شاهد که همانگونه گفت این رابطه در  و. نمود ارائه را کند جلوگیري خود فروپاشی از که میکند تالش عربستان سپس و صدام براي مزدوري از آمده بدست
 .میکند استفاده بیخبر جا همه از نیروهاي کردم خام جهت اش سیاسی ویترین تزئین براي آمریکایی سیاستمداران خرید

 اشاره نه سفر و هتل و غذا و پول توجیبیآقاي ارشد همچنین به جابجایی غیرقانونی پناهندگان در اروپا از کمپهاي پناهندگی به پاریس با فریب آنها و پرداخت هزی
 .نمود
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و فرقه ها را در افشاء و  در خاتمه آقاي هویر ضمن تائید اینکه آلمان نیز در دهه هاي گذشته با پدیده هاي تروریستی مواجه بوده است تالشهاي جنبش نه به تروریسم

ود. و عنوان کرد که همینکه از میان ایرانیان چنین جنبشی علیه تروریسم با آگاهی دادن علیه خنثی کردن فعالیتهاي تروریستی و کمک به قربانیان فرقه ها را ست
 .ارزشهاي ضد انسانی و حقوق اولیه انسانها تا این حد فعال است مایه امید میباشد و براي جنبش آرزوي موفقیت نمودند

 .اینکه به حضور پذیرفته شدند و پیام اسراي فرقه رجوي در آلبانی را شنیدند تشکر نموداز  اروپا –آقاي ارشد نیز از جانب جنبش نه به تروریسم و فرقه ها 
  

 اروپا –جنبش نه به تروریسم و فرقه ها 
 2017سپتامبر 8

 
 سند ویکیلیکس افشاي نظر عربستان نسبت به فرقه رجوي

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 ریاست کل سازمان اطالعات

 510/2113 – 35/12/18 شمارة
 (مترجم –میالدي  2012 ژانویه 9) هجري قمري 15/2/1433 تاریخ

 (101)پادشاهی عربستان سعودي ریاست کل سازمان اطالعات
 نامۀ محرمانه

 موضوع: در مورد مریم رجوي
 واالحضرت شاهزاده وزیر خارجه

 سالم بر شما و رحمت خدا و برکات او باد
هجري 13/2/1433 به تاریخ 7/2/50173 عطف به نامۀ آن واالحضرت به شمارة

 (مترجم –میالدي  2012 ژانویه 7 قمري (برابر با
در مورد اینکه جنابعالی پیامی از دکتر عامر التمیمی دریافت کرده اید که وي در  

 آن پیشنهاد ترتیب دادن دیداري خصوصی
با خانم مریم رجوي رئیس جمهور برگزیدة ایران آزاد و رئیس سازمان ایرانی  

 ن خلق در پاریس را ارائه داده است ومجاهدی
اینکه جنابعالی نظر ریاست کل اطالعات در این مورد را خواسته اید، موارد زیر را  

 :به اطالع آن واالحضرت می رسانم
در رابطه با اینکه در آن نامۀ جنابعالی از درخواست دکتر عامر التمیمی مبنی بر  –1

 آمادگی او براي ترتیب دادن دیداري
ا خانم مریم رجوي جدا از دکتر صالح المطلق و بدون اطالع او ابراز پرسش و ب 

 تعجب شده است، ریاست کل اطالعات معتقد است
 خواهد می او زیرا که منظور دکتر التمیمی از درخواستش این است که وي آمادة انجام این مأموریت جدا از دکتر المطلق می باشد 

 .دندار موضوع این از ماند و مسئولیت آن فقط با شخص او باشد و در نامه اش تأکید کرده که المطلق اطالعی این موضوع محرمانه (پنهانی) ب
سازمان دیگر نقش و تأثیري در امور  اطالعات موجود حاکی از این است که سرویسهاي امنیتی ایران در سازمان ایرانی مجاهدین خلق نفوذ کرده اند، همچنین این –2

 .ران ندارد و فاقد پذیرش (پایگاه مردمی) در داخل ایران می باشدمربوط به ای
  
نه هاي آنرا میپردازند توجه میشود که این دیگر نظر کسانی است که مایلند از آنجا که این تشکل را براي اهداف سیاسی خود در منطقه کرایه نموده اند و همه هزی 
  .… د قوي باشد ولی هیهات کهمیکنن که اي هزینه به نسبت چماقشان که هستند مایل کنند استفاده ایران یمرژ را قوا تعادل در سیاسی چماق بعنوان آن از تا
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 ۷۲۰۱, ۱۷سپتامبر 

دیدار آقاي داود ارشد با آقاي فولکر گورتزل وکیل حقوقی تحصیل کرده انگلستان و آمریکا، عضو عالیرتبه 
 احزاب آلمان، کاندید مجلس فدارال آلمان و عضو شوراي شهر

 
 آقاي داود ارشد و آقاي فولکر گورتزل کاندید مجلس فدارال آلمان و وکیل حقوقی و عضو شوراي شهر

وضعیت بسیار ضد انسانی اعضاي فرقه رجوي جدا شده و حتی نشده ها  آقاي داود ارشد در تشریح
در جواب به سوال وضعیت حاضر اعضاي فرقه رجوي، شرح مفصلی از وضعیت هرکدام بطور جدا  آلبانی   در

گانه به اطالع آقاي فولکر گوتزر رساند بطور خاص که سازمان از تک تک افرادي که از عراق به آلبانی منتقل 
نامه و امضاء گرفته است که آنان ظاهرا خواستار آن شده اند تا مستمري ماهانه شان از طریق سازمان کرده 

مجاهدین خلق به آنان پرداخت شود که این شامل جداشدگان فعلی هم میشود. گو اینکه آنزمان امضاء 
ضا کردند نشدند. البته کنندگان بدلیل محتواي انگلیسی تعهد و درخواست نامه متوجه محتواي برگه اي که ام

جداشدگان در شرایطی که فقط می خواستند هرچه زودتر به آزادي برسند هر نامه دیکته شده دیگري را هم 
 .نوشته و امضا کرده اند

فرقه رجوي با این ترفند همچنان کنترل افرادي که تمایل به جداشدن داشته باشند را در دست گرفته است. 
آشنا و بدون امکانات و شغل و هیچگونه اشرافی به زبان و بدون پول قادر به انجام  چرا که آنان در کشوري نا

هیچ امري نیستند. ترفند بسیار ضد انسانی دیگر اینکه، سازمان تقریبا نیمی از آنچه که حق هر پناهنده است را 
 .به نفرات جداشده می دهد که به هیچ عنوان کفاف زندگی شان نیست

ارت نگهداشتن و جلوگیري از افشاي جنایات درون فرقه توسط آنها، از جدا شدگان هنگام جهت در زندان و اس
جدا شدن تعهد میگیرد که نباید با خانواده و دیگر جداشدگان تماس بگیرند، با هیچ روزنامه اي مصاحبه کنند، 

یشان قطع خواهد مطلب منتشر کنند و یا اگر مطلبی از آنها در جایی منعکس شود مستمر …در اینترنت و 
 .شد

میداند جدا شدگان عطف به نصف شدن مستمریشان و حتی با کل مستمري قادر به ادامه یک زندگی حداقلی در شاُن انسان  این اقدام ضد انسانی در شرایطی است که 
 .نیستند

یشود قطع کرده استدر این ارتباط، مستمري برخی را هم به بهانه هاي واهی از جمله ارتباط با خانواده در ایران که به زعم سازمان ارتباط با رژیم محسوب م . 
نی در میان جداشدگان است تا گزارش عملکرد دیگر ترفندي که فرقه رجوي بکار گرفته، که البته همیشه در درون فرقه نیز براي کنترل نیرو بکار می گرفت، گماردن جاسوسا

 .دیگران را بدهند و در عوض مبلغ بیشتري به عنوان مستمري دریافت نمایند
ناهنده صفت سازمانی نمیتواند پ شاید اطالع داشته باشید که به لحاظ قانونی، ملل متحد و کمیساریا حق ندارند با هیچ سازمانی مستقیما وارد مراوده شوند. هیچ گروهی به

نی را علیه کشوري به عهده محسوب شود باالخص اگر سیاسی باشد. سازمان ملل متحد یا صلیب سرخ یا هر سازمان رسمی بین المللی نباید و نمیتواند نقش ولینعمتی سازما
ور غیر قانونی و خالف مقررات ملل متحد و کنوانسیونهاي بگیرد. فرقه رجوي با بند و بست هاي پشت پرده از طریق رشو دادن در آلبانی توانسته سازمان مجاهدین خلق بط

 .ژنو را بعنوان طرف حساب اعضاي آن که باید به صورت فردي پناهنده شوند جا بزند
متحد بوده و پذیرفته  ملل در صورتیکه کمیساریا باید با پناهندگان تک به تک طرف حساب باشد. ارتباط سازمانی کمیساریا با مجاهدین خلق خالف قوانین داخلی سازمان

 .نیست
و بیان نظر و عقیده عمال زندانی بدون  …فرقه رجوي از این طریق انسانها را از حقوق اولیه محروم و زیر ستم گرسنگی و آوارگی و بدون حق انتخاب تماس با خانواده و 

 .دیوارهاي بلند برایشان ساخته
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تصور نشود که در آلبانی “رقه تماس مخفی دارند، مریم رجوي بارها براي ممانعت از جداشدن اعضا گفته است که طبق گزارش جدا شدگان که با برخی جدا نشدگان درون ف
آلبانی کشوري است تحت نفوذ وزارت دفاع آمریکا و ما هم بخشی از آن هستیم و در حال حاضر قدرتمان از زمانصدام حسین “او تأکید کرده است که: ”. دست ما بسته است

، تا از این طریق جراُت جدا شدن را از آنها بگیرد”بیشتر است در عراق . 

ز عراق صدام حسین و این فرقه همچنین با استفاده از تاکتیکهاي استالین و گرفتن سند و مدرك علیه اعضا و حتی متحدین سیاسی اش و با کمک پولهاي کالنی که ا
و کسانیکه تروریسم و فرقه گرایی را افشا میکنند و تالش دارند به جداشدگان از فرقه هاي مخرب تروریستی پولشویی و عربستان دریافت میکند علیه فعالین حقوق بشر 

یه این فرقه افشاگري میکند کمک کنند همچون بنده کمپین بسیار گسترده اي براه انداخته از جمله سایتهایی به فارسی و انگلیسی علیه ما براه انداخته که هر فردي عل
لت ایران نامیده میشود. از جمله در سایتهاي زیر:جاسوس دو  

http://iranprobe.com/camp-liberty-2/mois-s-agents-and-spies/mois-agent-davoud-baghervand-arshad.html 
 http://efshayaranshitan.blogspot.de/2015/06/blog-post_82.html و
 

 :در جواب به اینکه چکار میتوان براي اعضاي گرفتار انجام داد آقاي ارشد تاکید کردند
ر اروپا هر فعالیتی که میخواهند بکنند. اوال: باید در پارلمانهاي اروپایی قوانینی بر علیه فعالیت فرقه هاي تروریستی وضع شود تا نتوانند آزادانه همچون فرقه رجوي و داعش د

 انسانها از شاهدیم …مانگونه که در داعش و فرقه رجوي و بوکو حرام و نتوانند با کنترل و مغزشویی انسانها آزادي فکر و اندیشه را از آنها صلب و بعنوان یک ماشین ترور ه
کنند استفاده سوء . 

نجه و زندان و اعدام اعضاي فرقه، در ثانی: جلو فعالیتهاي مریم رجوي بعنوان مسئول تمام عیار جنایات علیه بشریت در عراق و در ایران بدلیل ترورهاي انجام شده بدلیل شک
کردستان بدلیل کشتار مردم . 

ثی کندخن را رجوي فرقه مافیایی بستهاي و بند و بشناسد برسمیت مستقل بطور را فرقه اعضاي و شدگان جدا وضعیت باید پناهندگی عالی کمیسریاي مهم اینکه: همچنین . 
 

  ۷۲۰۱, ۹اکتبر 

 

 1992سالن تاریخی قرارداد ماسریخ 
هئیتی از جنبش نه  ”Alde اتحاد لیبرالها ودمکراتهاي اتحادیه اروپا“بر اساس دعوت رسمی حزب 

به تروریسم و فرقه ها در کنگره بیست و پنجمین سالگرد امضاء قرارداد تاریخی ماسریخ (تشکیل 
ماسریخ با حضور سیاستمدران عالی اروپایی اتحادیه اروپا) که در همان سالن تاریخی امضاء قرارداد 

 .در شهر ماستریخ هلند برگزار میشد شرکت کردند
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 سالن تاریخی قرارداد ماسریخت : دبیرکل حزب اتحاد لیبرالها و دمکراتهاي اتحادیه اروپا آقاي هانز ون در حال سخنرانی
آلده) آقاي هانز ون بالین و آقاي ) Alde ودمکراتهاي لیبرالها اتحاد حزب دبیرکل با دیدارهایشان و سخنرانیها طی ارشد داود و  آزاده عیسی آقاي در این کنگره 

بلند پایه حزب و نماینده پارلمان اروپا در کنگره  اعضاي بسیاري و هلند پادشاه نماینده و هلند لیمبوگ ایالت فرماندار اندرو دوف از مرکز سیاستگزاري اتحادیه اروپا، 
 .مذاکره و گفتگو کردند

 
هئیت طی مذاکراتشان در مورد مشکالت فراروي  

اتحادیه اروپا از جمله تروریسم و رشد راست افراطی به 
افشاي حضور گروه تروریستی فرقه رجوي در اروپا و 

 .پرداختند نقض شدید حقوق بشر توسط این فرقه 
جمله پیرامون وضعیت نابسامان اعضا فرقه رجوي  از

در آلبانی و نقض گسترده اولیه ترین حقوق پایه اي 
)  رجوي فرقه( خلق مجاهدین سازمان  انها توسط

 :جمله از کردند صحبت مفصال
نقض حقوق پایه اي اعضا در مناسبات درونی این 

فرقه مانند سلب هرگونه اختیار و اراده انسانی از اعضا 
وضع کردن سخت ترین وادار کردن زنان و مردان به طالق اجباري و؛ جدا کردن کودکان از مادرانشان با دستور رهبري فرقه ؛ قطع کامل افراد با دنیاي بیرون و  ؛

 که  رادیو به دادن یااگوش و تلفنی  مجازات هاي ضد انسانی بر علیه اشخاصی که به نحوي از انحاء اقدام به ارتباط
 .ه انجام می دادندمخفیان

 فرقه. حسین صدام امنیت و اطالعات سازمان  شرکت در سرکوب شعیان و کردهاي عراقی در همکاري مستقیم با
کر کردن روي هیچ موضوع دیگري ف به مجاز رهبري بجز که است کرده مغزشویی طوري را اعضایش رجوي

 مغزي شسشتوي هاي نشست اجباري جلسات هفته روز هفت و روزانه  نباشند. براي سیستماتیک کردن این جنابت
 می بیگاري افراد از مرگ سرحد تا مغزي شستشوي جلسات این بر عالوه. دارد ادامه کماکان که است کرده قرار بر

 .تی مجاز به فکر کردن بخود و اینده و گذشته شان مجالی پیدا نکنندح افراد استراحت هنگام در که کشند
فرقه رجوي تنها فرقه اي در جهان است که ارتباطات را براي اعضا حرام اعالم کرده است و حتی کشتن خانواده 

همین رو هاي مخالف فرقه بدست اعضاي فرقه را جهاد در راه خدا و افزایش ایمان آنها را اعالم نموده است و از 
 .کند برقرار تماس خانواده با تلفن با یا و اینترنت به وصل هیچ کس جرات نمیکند که با 

 
 .میشود اعمال  علیرغم انتقال اعضا از عراق به البانی متاسفانه این اعمال ضد انسانی با شدت بیشتري بر علیه اعضا

 آقاي ارشد و آقاي اندرو دوف عضو پارلمان و از اعضاي عالیرتبه مرکز سیاستگذاري اتحادیه اروپا و آقاي عیسی آزاده
فرقه تصمیم گرفته است که همه اعضا را که در حال حاضر بصورت غیر  

 به عراق همانند را. شوند می نگهداري فرقه این  متمرکز در تیرانا در اپارتمانهاي
 ها رسانه چشم از دور و تیرانا شهر از خارج در 3 اشرف بنام مخوف قلعه یک

طلق از دنیاي بیرون م خبري بی در را افراد و کند نگهداري ایزوله بصورت
نگهدارد. ترس ووحشت فرقه از اگاه شدن اعضا با دنیا بیرون وجدا شدن از 

مناسبات وحشتناك آن است .تا کنون افراد مقاومت کرده اند و لی فرقه مصصم 
است به هر قیمت و بهایی هم که شده است همه افراد را به این پادگان ایزوله 

 .منتقل کند
اي از جانب جداشدگان در آلبانی و اعضایی که هنوز اسیر  هئیت بعنوان نماینده

 التیا فرماندار باون ام. اف. یج تئودور یآقا2
 یآقا و کنگره در ھلند پادشاه ندهینما و مبورگیل

 ارشد داود
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 : فرقه رجوي هستند صمیمانه درخواستکمک نمودند که به این فرقه فشار آورند تا

نیات خنگو کلیه افراد تک به تک بر اساس قوانین شناخته شده بین المللی طرف حساب مقامات البانیا و کمیساریا حقوق بشر باشند و فرقه تحت عنوان س .1
حاضر با پلیدش را بنام اعضا اعمال نکند. زیرا این یک حربه کثیفی است که فرقه براي پایمال کردن حقوق اعضا در عراق استفاده می کرد و در حال 

 .دارندگماردن اشخاصی بعنوان سخنگو قیم اعضا شده است .در صورتیکه این افراد زیر سن نیستند و نه نیازي به وکیل و وصی از طرف فرقه ن
فرقه رجوي باید اجازه دهد که خانواده اعضا بدون هیچ گونه محدودیتی با فرزندانشان در البانی مالقات و  .2

 .گفتگو داشته باشند
دستور رسمی و کتبی رهبر فرقه مسعود رجوي مبتنی بر قتل خانواده ها توسط اعضا که در کتابی بنام  .3

شدت و حدت تمام توسط مریم رجوي اعمال و دنبال بقلم مسعود رجوي آمده است و با ” خانواده ها“
 .میشود افشا و لغو شود

کمیساریا باید حقوق فردي اعضا را به رسمیت بشناسد و نبایستی حقوق پناهندگی افراد توسط نمایندگان  .4
فرقه داده شود که به بهانه هاي واهی این فرقه حقوق تعیین شده افراد را به نصف تقلیل بدهد و در 

هم به دلیل اینکه یک سري از افرادیکه جدا شده اند با خانواده یا دوستانشان ارتباط گرفته اند از  مواردي
 .حقوق ماهیانه محروم شده اند

دولت البانی و کمیساریا باید هر چه سریع تر استاتوي قانونی و حقوقی این افراد را تعیین تکلیف کند و  .5
شود که حق مسافرت داشته باشند در حال حاضر این فرقه براي افراد اسناد و مدارك پناهندگی داده 

متاسفانه البانی را هم به یک زندان براي اعضا ایجاد کرده 
 .است

تعدادي از اعضا که در البانی هستند قبال داراي  .6
اسناد پناهندگی از کشورهاي اروپایی بوده اند خواهشنمد 

رود به است که تصمیماتی اتخاذ شود که به این افراد اجازه و
این کشورها داده شود. چون تعدادي از این افراد بیمار هستند 

و در وضعیت بسیار بغرنجی بسر می برند و نیاز مند کمک 
 هستند

 دبیرکل و اعضاي عالیرتبه حزب و نمایندگان پارلمان ا روپا و آقاي اندرو دوف
 و گرفتند قرار آلبانی در شدگان جدا وضعیت تاثیر تحت بشدت آقاي دبیرکل و هم چنین آقاي اندرو گوف 

به تروریسم و فرقه ها در جریان ما وقع  نه جنبش گزارشات و ها نامه توسط  اینکه علیرغم که کردند ابراز
ولیت سیاستمداران باعث شده که گروههاي تروریستی و قرار میگرفتند مشکالت جاري اتحادیه اروپا و مشغ

فرقه هاي مخرب مجال بیشتري براي پیشبرد اهداف خود پیداکنند و هر کدام بنوبه خود قول مساعدت و 

 .کمک براي این امر اسنانی دادند
ایان کنفرانس با سایر اعضا و مسئولین این حزب دیدار و گفتگویی صورت گرفت و به اعضا و مسئولین در پ

 .شد افشا مجاهدین سازمان گرایانه فرقه ماهیت و شد داده هشدار  گرایی فرقه خطر به نسبت حزب 
 

 
 
 

 رھبر حزب آلده اتحادیھ اروپا

 فرماندار باون ام. اف. یج تئودور یآقا  با مذاکره و مالقاات
   کنگره در ھلند پادشاه ندهینما و مبورگیل التیا
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  ۲۰۱۷, ۲۳نوامبر 
رئیس بانک سرمایھ گذاری اتحادیھ اروپا – یاستمداران عالیرتبھ آلمان و اتحادیھ اروپامالقات آقای ارشد با آقای دکتر ورنرھویر س  .  ۱۹۸۷آقای ورنرھویر از سال  
و ھم اکنون رئیس بانک سرمایھ گذاری اروپا میباشند آلمان عضو پارلمان آلمان ، دو دوره معاون وزیرخارجھ . 

  
ان ایرانی در آلبانی و بطور خاص اسرای در بند و زیر فشار فرقه سازمان مجاھدین این مالقات که بمنظور بروز رسانی وضعیت پناھندگ

دکتر پروفسور ایزابل شنابل عضو شورای  صورت گرفته بود. آقای دکتر ورنز ھویر و دستیارشان خانم
بطور مفصل درجریان وضعیت و تحوالت جدید پناھندگان جدا شده و آنھا که ھنوز  اقتصادی آلمان

 .جدا شدن و یا فرار نشده اند قرار گرفتند موفق به
 تشریح وضعیت اسرای فرقھ رجوی

  
گفته شد که سازمان مجاھدین  ام ای ک (سازمان مجاھدین) در جریان تشریح وضعیت اسرای

افراد جدا شده ھنگامیکه در  خود ادعا میکند که  طبق اطالعیه رسمی و مھر و امضا شده 
با وزارت اطالعات در ارتباط بوده اند!!! و علیرغم اینکه به این افراد داخل تشکیالت بوده اند نیز 

تذکر داده شده است باز ھم به ارتباطاتشان ادامه داده اند و سر انجام اخراج شده اند!!! نکته 
مھم اینکه سابقا سازمان مجاھدین ھیچگاه در مورد اعضای منتفد خود با نام و امضای سازمان 

میداد ولی در آلبانی با ھزینه ھای کالنی که میکنند و با حمایت خارجی مجاھدین اطالعیه ن
مانند عربستان که مورد نفرت اعضا و یکی از دالیل جدایی آنھا نیز ھست اینروزھا با نام و 

 .امضای تشکیالت خود اطالعیه میدھند
تی بقدری در ضمن از آنجا که موج فرارھا و مخالفتھا با سیاستھا و سرکوبھای درون تشکیال

باال گرفته که از حالت محفلی و مخفی بصورت علنی در آمده سازمان چه در لیبرتی و چه در 
آلبانی از ھمه افراد آنگونه که در اطالعیه اش آمده است از اعضای خود امضاء میگیرد که 

یق با وزارت اطالعات ھمکاری نکنند!!!! تا بدین طر… درصورت رفتن به آلبانی و یا به اروپا 
 .زمانیکه فرار کردند و یا جدا شدند بتوانند این برگه ھا را علیه آنھا استفاده کنند

این اقدامات سازمان مجاھدین که بسیار نا پخته و ناشی از دستپاچگی آن در قبال فروپاشی است حتی برای ھوارادان فعال آنھا نیز 
ست آنرا تکذیب و دروغ و جعلی میپندارند. که این میزان از تشتت باورکردنی نیست و علیرغم اینکه سند رسمی سازمان مجاھدین ا

در این تشکیالت تنھا اقدامات مقامات عربستان سعودی در روزھا اخیر را تداعی میکند. که ھمه اقداماتش بر علیه خودش تمام 
 .میشود

 
۳اسارتگاه ابدی جدیدی تحت نام اشرف      

ز ترورسیاسی جدا شدگان، ھمچنین به اطالع ایشان رسید که جدای ا
فشارھای بسیار مالی و صنفی و حتی حقوقی بر جداشدگان اعمال 

ھنوز اسیر تشکیالت ھستند   خانواده مجاھدی که میشود. یکی از فرزندان
و تنھا فرزندشان را تشویق به فرار کرده اند اخیرا در جنگلھای و کوھھای 

ار است. تعداد سرد کرواسی جھت رساندن خودش به کشور امنی گرفت
خانواده ھایی که فرزندانشان را تشویق به فرار کرده اند بسیارند که بعضا 

به کشورھای امن  تالش میکنند  به کشورھای ھمجوار آلبانی میروند و 
 .بروند

در جواب سوال مربوط به آخرین وضعیت استقرار این افراد، تشریح شد 
ن مجاھدین باید آنھا را به سازمان مجاھدین برای در اسارت نگھداشت  که:

از جھان چه   …بھانه ھای مختلف از جمله تھدیدات امنیتی و نظامی و 
بطور فیزیکی و چه بطور ارتباطی قطع نگھدارد و اضافه شد که طبق 

اطالعات کسب شده از جدا شدگان جدید در تیرانا حاکی است که علت 
در محلی  ۳رف اصلی متوقف شدن جابجایی اعضای به مقر موسوم به اش

دورافتاده، مخالفت شدید اعضا در به بند کشیده شدن دوباره در یک زندان 
ابدی بزرگتر و دور از دسترسی به ھمه امکانات اولیه ارتباطی با جھان و بی 

خبر ماندن جھان از اقدامات سرکوبگرانه سازمان مجاھدین علیه اعضا خود 
 .میباشد
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 زندان این در ابد به تا باید که میگیرد تعهد …ی، و در این رابطه است که از تمامی اعضاء با پیش کشیدن خون کسانیکه خود موجب برزمین ریختن آنها شده اند و انواع و اقسام احساسات مذهب
 .همه باید تعهد کتبی بدهند و خود را از جهان قطع کنند ابراز نگرانی کردند اطراف تیراناست و در این رابطهایشان از اینکه تشکیالت فرقه رجوي در حال تدارك زندان ابدي براي مجاهدین در  .دبمانن

ک است و بخشی از فرودگاه و یک سکوي هلی برد کوچ محلی که سازمان تالش دارد دوباره بعنوان مقر متمرکز و ایزوله از آن استفاده کند یک پایگاه نظامی متروکه آمریکایی می باشد داراي یک
 .سیستم هاي داخلی آن مستقیما از آمریکا آورده شده و نصب گردیده اند

آن العاده باالیی برخوردار است بطوري که نزدیک شدن به  در حال حاضر تعدادي از مسئولین سازمان در این محل حضور دارند تا بر آماده سازي ها نظارت داشته باشند. این محل از شرایط امنیتی فوق
و دیگر هیچ فرد غیرخودي را راه ندهند و هیچگونه ترددي تقریبا غیر ممکن است. طرح و برنامه سازمان مجاهدین این است که همه اعضا را تماما به آنجا منتقل نمایند و بعد دروازه ها را ببندند 

 .سازند ممکن غیر ل هاي بلند و درب هاي فوالدي با قفل هاي رمزدار است تا از این طریق فرار را صورت نگیرد. محل داراي دیوارهاي بتونی قطور با سیم هاي خاردار و دوربین و تی وا
قاتی که قوق انسانی افراد این تشکیالت بر اساس توافعلیرغم نامه نگاریهاي مقامات بلند پایه اروپایی به کمیساریاي عالی پناهندگی و درخواست دخالت جهت متوفق کردن سرکوب و کنترل و نقض ح

رند و صرفا نفرات آمریکایی به آنجا رفت و آمد می کنند که در تیرانا صورت گرفته کمیساریاي عالی ملل متحد براي پناهندگان و همچنین پلیس و نیروهاي انتظامی آلبانی حق ورود به این مکان را ندا
یگاه هاي آمریکایی در آلبانی محسوب می شود. طبق گزارش جدا شدگان جدید و طبق تجارب گذشته احتمال دارد که بخواهند آنها نیز فقط از هلیکوپتر استفاده می نمایند. ظاهرا این مقر بخشی از پا

 .از این مقر و از افراد سازمان بعنوان مزدور بهره برداري کنند
 

  تزییقات مالی، حقوقی، صنفی
  

که، همچنان حقوق ماهانه در دست سازمان مجاهدین است که در سازش با دولت آلبانی و کمیساریا دست خودش گرفته تا افراد جدا  وضعیت آنان که توانسته اند خود را نجات دهند نیز اینگونه است
با ام کا او مواجه شوند براي گرفتن  قطع می کند. اآلن اغلب جدا شدگان بدلیل اینکه حاضر نیستند …شده را هم وابسته به خودش نگه دارد که با کوچکترین بهانه و ارتباط با این شخص جدا شده و

 .پول مراجعه نمیکنند و از خانواده هایشان کمک می گیرند
دا شده اآلن در نفر ج 240و  …نفر داخل تشکیالت مانده اند بقیه اکثرا خود را نجات داده اند و از آلبانی به آمریکا و کشورهاي دیگر رفته اند یا  1800نفر منتقل شده از عراق فقط  3200تا اآلن از 

شوند و نفر جداشده غیر مشخص که از تشکیالت بیرون آمده و رده شان را پس داده اند ولی در قرنطینۀ سازمان به عنوان افراد هوادار نگهداري می  250خانه و هتل کمیساریا در تیرانا هستند و 
 .اشته باشند که در حقیقت زندانی هستند البته کل افراد زندانی اند و آنها زندان در زندانندمتقاعدشان کرده اند که با بیرون و مخصوصا با خانواده هایشان ارتباط ند

  تاریخچھ رابطھ با عربستان فرقھ رجوی
  

وجه قرار گرفت که نیز حضور داشتند سابقه رابطه سازمان مجاهدین و عربستان مورد ت خانم دکتر پروفسور ایزابل شنابل عضو شوراي اقتصادي آلمان در این مالقات که
برهم خوردن مناسباتشان در جنگ که رجوي از طریق صدام با عربستان رابطه مستقیم و سپس با رفتن به عربستان بعنوان پشتیبان مالی و لجستیکی این تشکیالت قرار گرفت تا  1365مفصال از سال 

و حضور شاهزاده ترکی الفیصل در مراسم  …یت این تشکل و میزان اثر گذاري آن در ایران و نظر مردم نسبت بدان و خلیج و و دوباره برقرار شدن و سند ویکیلیکس و نظر عربستان در مورد ماه
 .علنی کردن حمایتش و در اختیار گرفتن این تشکیالت مفصال بحث و به اطالع رسید سالیانه ام اي ك و 

در این ارودوگاه  براي نجات این اسرا باید تا قبل از قفل و زنجیر شدنشان  …تمامی اقدامات دیپلماتیک و   3تحت نام اشرف در خاتمه درخواست شد که با توجه به تحوالت اخیر و زندان بزرگی 
 .انجام شود

 

 دسامبر ٤, ۲۰۱۷

 نخست نزد در تیرانا در برده بعنوان پناهندگان از  دادخواهی در قبال سوء استفاده
 ..و اسلووانیا و هلند وزیران

http://nototerrorism-cults.com/?p=11481
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 عکسھایی که کنگره را متعجب کرده برده داری در اروپاست آنھم برده داری زنان
  
  
  
  
  
  
  
  

لیبرال دمکرات اروپا) که طی  احزاب اسرا و جدا شدگان فرقه رجوی در کنگره ساالنه حزب آلده (حزب اتحاد آقای داود ارشد از جانب
 .دسامبر در شھر آمستردام ھلند برگزار شد شرکت جست شب طی روزھای اول تا سوم۲۲صبح الی ۸ سه روز از ساعت

بویژه مالقات با نخست وزیر ھلند و نخست وزیر اسلووانیا، مالقات با رھبران احزاب و   طی دھھا مالقات  در این کنگره آقای داود ارشد
یان ایرانی در فرقه رجوی و صدای مقامات عالیرتبه اتحادیه اروپا و سخنرانی طی سه روز بعنوان صدای در گلو خفه شده پناھجو

دادخواھی آنھا علیه فرقه رجوی و ستمھا و نقض حقوق بشر در قالب برده داری نوین پناھندگان در این کنگره و در میان احزاب متعدد از 
یت اسفبار آنھا تمامی کشورھای اتحادیه اروپا عضو این حزب، مقامات عالی و سیاستمداران و فعالین سیاسی آنھا را در جریان وضع

  .قرار داد

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/12/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AA%DB%8C.png
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 سخنرانی نخست وزیر استونی

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/12/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF.png
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/12/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7.png
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/12/DSC00597.jpg
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 :بعضی از شخصیت ھای برجسته شرکت کننده در کنگره

 :نخست وزیران حاضر در کنگره
 نخست وزیر ھلندآقای مارک روته، 

 نخست وزیر اسلونیا آقای میرو سرار،
 نخست وزیر لوکزامبورگ آقای خاویر بتل،

یوری راتاسنخست وزیر استونیا آقای   
 نخست وزیر بلژیک آقای چارلز میشل

 
استونی، اسلوانی، استونیا، بلژیک رگ،از راست: نخست وزیر ھلند، لوگزامبو  

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/12/D2-KD.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/12/37775499112_592795d37b_o.jpg
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 :بعضی وزیران حاضر در کنگره
 وزیر کشاورزی فالند آقای یاری له په

 آقای ورنر ھویر معاون سابق وزیر خارجه آلمان و رئیس کنونی بانک سرمایه گذاری اتحادیه اروپا

 :رھبران احزاب حاضر در کنگره
آلده پارتیآقای ھانز ون بالین رھبر حزب    

  آقای گای فرھوفسشتات رھبر فراکسیون لیبرال دمکراتھای پارلمان اتحادیه اروپا
رھبر حزب لیبرال دمکراتھای آلمان  آقای کریستین لندنر   

رھبر حزب لیبرال دمکراتھای ھلند آقای الکساندر پچتولد   
اسپانیا  حزب لیبرال دمکراتھای رھبر   آقای آلبرت ریویرا  

گویندولین روتن رھبر حزب لیبرال دمکراتھای بلژیکخانم   
رھبر اتحاد لیبرال دمکراتھا در کمیته مناطق اروپایی و نخست وزیر سابق منطقه فلمیش بلژیک  آقای بارت زومرز  

 آقای ریستزارد پترو رھبر حزب لیبران مدرن لھستان

 
 گذاری اتحادیه اروپاآقای ارشد، رھبر آلده پارتی، آقای اندرو دوف رئیس بخش سیاست 

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/12/DSC00581.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/12/D1-MF1.jpg
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 :اعضای کمیسیون ھای مختلف اتحادیه اروپا
 خانم مارگارت ورستاگر

 خانم ویولتا بولک
 خانم ورا یورووا

در این کنگره نزدیک به دو ھزار تن از سیاستمدران عالیرتبه اروپا، اعضای مجلس اتحادیه اروپا، اعضای مجلس کشورھای مختلف اروپا و 
پارلمانی متشکل از اعضای مجلس   قای جورجیوس ماروس رئیس سیاستگذاری فیس بوک و یک ھئیتاعضای احزاب مختلف و آ
  .ارمنستان شرکت داشتند

  

 
در طی روزھای بلند کنگره وضعیت نقض حقوق بشر و سرکوب و تزئیقات اعمال شده بر جدا شدگان و اعضای کماکان اسیر و توطئه 

تا پوسیدن  ۳با افشاء سند گرفتن تعھد به بازگشت پذیر نبودن مسیر اشرف ۳نام دروغین اشرف انتقال اجباری به اسارتگاه ابدی تحت 
 .و مرگ اعضا در آنجا با شیوه ھای نوع داعش افشا گردید

ھمچنین شرح مفصلی از شقاوتھای اعمال شده علیه اعضا در اشرف و لیبرتی و حتی قبل از آن از دستگیری، شکنجه ھای منجر به 
-جھت سرکوب صداھای آزادیخوھانه و مخالفت با شیوه ھای تروریستی… دانھای طویل المدت، تحویل به زندان ابوغریب، مرگ و زن

 .استالینستی فرقه رجوی به اطالع کنگره رسید
رجوی در تمامی مالقاتھای انجام شده به تمامی طرفھای مذاکره خواست جنبش دادخواھی (نه به تروریسم و فرقه ھا) مؤاخذه فرقه 

و سپس محاکمه بر سر تمامی اسرای در بند و فشارھای اعمال شده علیه نجات یافتگان است و آمادگی جدا شدگان جھت شھادت 
 .در ھر دادگاھی اطالع داده شد

 
و  به نفی انسانیت اعضای خود چه اسرا و چه جداشدگانش بعنوان قیم تا از این طریق سران این فرقه و بخصوص خانم مریم رجوی 

صاحب آنھا خاتمه داده، ھویت و استاتو انسانی تک تک مجاھدین را بر اساس اصول اولیه حقوق بشر برسمیت بشناسد؟ ضمنا در 
 .باشند مقابل اعمال خود پاسخگوی عدالت

ھای بلند چندین ده اجازه دھند آزادانه و بدور از حصار  کره شمالی تشکیالتش،-تا مریم رجوی با خاتمه دادن به توتالیتریسم استالینی
تشکیالتی مانند زندان و شکنجه و تھدید ،ترور سیاسی، مغزشویی، شکنجه عاطفی، شکنجه مذھبی، توھین،  –سالِه فیزیکی 

و اجازه دادن به دسترسی به ھمه امکانات اولیه انسانی ھمانند دیگر … گروگانگیری انگیزه ھا، تتمیع، فریب، قطع و بی خبری از جھان
اینترنتی، تماس   مروز جھان از جمله تماس با جھان خارج، دسترسی به اخبار و اطالعات، رادیو، تلویزیون، ارتباطات تلفنی وانسانھای ا

تا از برده گی فرقه رجوی خارج   بتوانند راه و سرنوشت خود را خود بدست بگیرند….با دوستان و خانواده، ارگانھای حقوق بشری 
 .شوند

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/12/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7.png
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/12/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81.png


 

 Page 40 
 

 
باید روشن شود که چرا فرقه رجوی بیش از صد مجاھد بدون سالح و دفاع در اشرف نگھداشته  نوان کردند که ھمچنین آقای ارشد ع

خود صدھا میلیون یورو خرج میکند نزدیک ” شو“شدند تا بدست عوامل جنایتکار مالکی قتلعام شوند. چرا زمانیکه فرقه رجوی برای یک 
سارت نگھداشتند و با تمامی تالشھای انسانی جھان برای خروج آنھا مقابله کردند تا زیر سه ھزار تن از اعضای خود را در لیبرتی در ا

 .موشک و بمباران تکه تکه شوند
از طرفی نیزتشریح گردید که باید ریز ھمکاری این فرقه با صدام حسین در عراق و جنایاتی که مرتکب شده و ھمچنین ھمکاریھایش با 

 .رکت کنندگان بود روشن گرددعربستان که بسیار مورد توجه ش
  
 

شرح مفصلی نیز از فعالیتھای دیگر جداشدگان در سراسر اروپا چه مستقال و چه 
جھان که باشند مانند فرانسه، آلبانی، بطور گروھی بعد از رھایی در ھرکجای 

دست به … بلژیک، آلمان، نروژ، ھلند، انگلستان، دانمارک، ایتالیا، سوئیس، 
افشاگری علیه تروریسم و نقض آزادیھای دمکراتیک، نقض حقوق بشر و 

سرکوبھای فرقه رجوی میپردازند و اقدامات فرقه رجوی جھت ترور سیاسی این 
 .سترده ای از عالیترین مقامات اروپا رسیدفعالین به سمع و نظر گ

 
  

 تھیکم در دمکراتھا برالیل اتحاد رھبر زومرز بارت یآقا با مالقات
   کیبلژ  شیفلم منطقھ سابق ریوز نخست و ییاروپا مناطق

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/12/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%B1.png
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/12/Bart-Somers-elected-as-new-ALDE-CoR-President.jpg
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 در طی کنفرانس از محل برگزاری پیامھای فیسبوکی زنده برای تمامی اسرای فرقه رجوی و جدا شدگان ارسال میشد.

 

 

 نخست وزیر هلند و مقامات حزب آلده 
  

 

ماروکیانمالقات با اعضای پارلمان ارمنستان خانم مانه تاندلیان و آقای ادموند   

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/12/FACE-BOOK-HOLAND-PM1.png
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/12/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%861.jpg
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 دیدار با آقای مورتن موکه گارد نماینده پارلمان اروپا

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/12/%D9%88%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%88%D8%A7.png
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/12/D1-K51.jpg
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آلمان  نماینده مجلس خانم بتینا اشتارک وات تزینگر  
  
  
  

 

آقای اوالالوستوِن   نروژ   نماینده مجلس  
  
  
  
  
  
  

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/12/D1-k61.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/12/IMG_20171201_203646.jpg
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 نماینده مجلس دانمارک

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/12/26987499779_c8f0946e56_o.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/12/D2-NA.jpg
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 نماینده پارلمان اروپا خانم صوفی اینت فلد ازھلند

 

 آقای فردریک فدرلی عضو پارلمان اروپا از سوئد و یکی از معاونین حزب آلده

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/12/D2-NC.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/12/IMG_20171202_100128.jpg
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http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/12/D1-K3.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/12/D1-DB1.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/12/DSC005811.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/12/D1-K4.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/12/DSC00629.jpg
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 ۲۰۱۷, ۱٤دسامبر 

گان و حقوق بشر شرکت بدنبال ضرب و شتم آقایان مهدي خوشحال، عبدالکریم ابراهیمی که بنا به دعوت پارلمان اروپا عصر روز ششم ماه دسامبر در کنفرانس پناهند
تن از محافظان مریم رجوي که منجر به بستري شدن آنها در بیمارستان و دستگیري سه تن از محافظان مریم رجوي طی یک تعقیب و گریز  کرده بودند توسط ده

 .توسط پلیس بلژیک گردید
  

 :خانم آنا گومز کھ در جلسھ بررسی قرارداد اتمی با ایران سخنرانی میکردند عنوان کردند
در ایران ساکت باشیم ولی الزم است برای اینکھ حرفھایمان اعتبار داشتھ باشد و موثر قرار بگیرد نباید ما نباید نسبت بھ حقوق بشر ««

چشمانمان را بھ روی فعالیتھای گستاخانھ و تحریک آمیز فرقھ ھا از جملھ فرقھ مجاھدین خلق معروف بھ ام ای ک کھ در درون ھمین پارلمان 
فیزیکی یک تن از مخالفین خود را در بیرون این پارلمان مورد ضرب و شتم قرار دادند ببندیم. من دست بھ اقدام زده و ھفتھ گذشتھ بطور 

این مسئلھ ھمچنین  .ھستم اخراج تمامی عوامل مجاھدین خلق کھ در تمامی اماکن اتحادیھ اروپا فعالیت دارند مصرانھ از رئیس تاجانی خواستار 
 »».موضوع امنیت ھمھ ماست

ضو پارلمان اروپا خانم آنا گومز بھ انگلیسیمتن سخنرانی ع  
Ana Gomes (S&D ). – Mr President, I give full support for High Representative Mogherini’s efforts  in implementing the 
nuclear agreement with Iran, which is strategic for the 
EU and global security.   The EU should encourage Iran 
to play a responsible role in its region and beyond, in 
contrast with  the Wahhabism fuelling terrorism and 
escalation by Saudi Arabian proxies. But the EU should 
also  demand that Iran stops supporting the military 
butcher Assad in Syria.  The EU cannot also be silent 
about human rights concerns in Iran, but to be credible 
and effective it  must not turn a blind eye to the 
provocative activities of sects such as the MEK 
(Mojahedin-e  Khalq), which act within this Parliament, 
and last week even physically assaulted an opponent 
just  outside the Parliament. This criminal act happened 
when the MEK leader Maryam Rajavi was in  the 
Parliament. I demand from President Tajani the 
expulsion of MEK agents who work on EP  premises. This is also a security matter for all of us.  

  لینک ویدئو سخنرانی خانم آنا گومز ٥۳ دقیقھ و ٤٥ ثانیھ
http://www.europarl.europa.eu/plenary/EN/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&startTime=20171212-18:58:10-

433# 

در کنفرانس سھ روزه در آمستردام ھلند با تعداد کثیری از سران دولتھای اروپایی شد طی روزھای اول تا سوم دسامبر رمالقات آقای داود باقروند ا
ن ھای از جملھ ھلند، بلژیک، لوگزامبورگ، اسلوانی، استونی، لیتوانی و مقامات عالیرتبھ اتحادیھ اروپا و سران احزاب اروپایی و اعضای پارلما

اتحادیھ اروپا ... مالقات و نسبت بھ ماھیت فرقھ تروریستی رجوی افشاگری و اطالع کشورھای اروپایی و اتحادیھ اروپا، اعضای کمیسیونھای 
تا اگر رسانی نمود کھ بسیار مورد استقبال قرارگرفت. بدنبال این اقدام خانم مریم رجوی آنچنان خشمگین شد کھ قداره بندانش را بمیدان فرستاد 

ین افشاگریھا بنماییند. کھ در ششم دسامبر محافظین مریم رجوی در مقابل محوطھ پارلمان میتوانند فیزیکی و یا سیاسی اقدام بھ خاموش کردن ا
 اروپا با برخوردن اتفاقی بھ دوتن از جداشدگان آنھا را بقصد کشت مورد ضرب و شتم قرار دادند. چند روز بعد نیز حسن حبیبی عضو کمیسیون

 د باقروند ارشد را کھ در پارلمان اروپا نتوانستھ بود بچنگ آورد ترور سیاسی کند.ضد تروریستی شورا را بھ تلویزیون آورده تا آقای داو

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/12/Ana-Gomes-1.png
http://nototerrorism-cults.com/?p=11677
http://www.europarl.europa.eu/plenary/EN/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&startTime=20171212-18:58:10-433
http://www.europarl.europa.eu/plenary/EN/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&startTime=20171212-18:58:10-433
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[Type text] Page 48 
 

 2017, 20دسامبر 

خانم رجوي فعال دوران ماه عسل شماست اجازه دهید آنها هم که در لیبرتی بودند زبان بگشایند تا 
 .روشن شود شما چه هیوالیی هستید

  
  

فیزیکی و سیاسی  ترور بھ  دالیل پاره کردن زنجیرتوسط مریم رجوی و دست زدن
 و در رسانھ ھا ااروپ پارلمان در مخالفین

  
سرکوبهاي درون  و ضد دمکراتیک، ضد آزادياعمال خانم مریم رجوي که از افشاي حقایق 

تشکیالتی همچون زندان و شکنجه فرقه اش توسط جدا شدگان بویژه آقاي داود باقروند ارشد که 
اي دسامبر بشکل گسترده  3-1طی روزهاي  کنگره ساالنه احزاب اتحادیه اروپا بطور خاص اخیرا در

در جمع فشرده اي از نخست وزیران هشت کشور اروپایی، دهها وزیر و رهبران احزاب، رهبران 
اعضاي پارلمان اروپا و فراکسیونهاي مختلف در اتحادیه اروپا، اعضاي کمیسیونهاي اتحادیه اروپا، 

بشدت  به اوج جدیدي رسیده است، حتی پارلمان ارمنستان حضور داشتند، دست به افشاگري زدند،
ه وکنترل خود را از دست داد طوریکه مجبور شد آن هیوالي تروریستی که چهل شد درمانده عصبانی

پرده هاي دروغ و تزویر دمکرات نمایی و آزاد اندیشی مصلحتی چهل ساله در محافل بین  دنو با کنارز، رونمایی کندسال است جدا شدگان در جهان افشا میکنند را 
ان دسامبر در یک اقدام تروریستی با اشتباه گرفتن اروپا با تشکیالت خودش جهت حذف منتقدین و بستن دهان آنها در زمان حضور خودش در پارلم 6در روز المللی 

در پارلمان اروپا در یک کنفرانس حضور داشتند را صادر که توسط ده تن از محافظان وي در بیرون پارلمان اروپا به اجرا گذاشته  اروپا دستور سرکوب جدا شدگانی که
طی یک تعقیب  سه تن از محافظان مریم رجوي دو تن از جداشدگان آقایان مهدي خوشحال و عبدالکریم ابراهیمی راهی بیمارستان واین اقدام تروریستی در اثر  .شد

خانم آنا گومز به این اقدام تروریستی شد تاحدي که از جمله پارلمان اروپا گان ع بود که منجر به اعتراض نمایندو گریز توسط پلیس دستگیر شدند. این اقدام آنقدر شنی
از پارلمان اروپا را در جلسه پارلمان اروپا با حضور خانم موگرینی  اخراج تمامی عوامل مریم رجوي  لمان اروپا قلمداد کرده ونمایندگان پارمردم و تهدیدي بر امنیت  آنرا

 .مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را خواستار شدند
ساالنه احزاب حضور اقاي داود ارشد در کنگره 

 اتحادیه اروپا در امستردام

در ادامه تنوره کشیدن این هیوالي تروریستی فرقه 
نیز دسامبر  16خانم رجوي را واداشت که در رجوي 

دست بدامن آقاي حسن حبیبی عضو کمیسیون امنیت 
راي ملی مقاومت شود تا با به صحنه فرستادن ”شو“

از بیخبري وي در تلویزیون رنگارنگ با سوء استفاده 
یک ایستگاه تلویزیونی محلی در لندن و با توهین به 
شعور مخاطبین آن با انبوه اطالعات کذب و سند 

به  آقاي داود باقروند ارشد و جدا شدگانخود آب رفته را به جوي بازگرداند و براي صدهزارمین بار جواب انتقادات و ایرادات و اتهامات مشخصی که  زعم جعلی به
 تکرار را منتقدین بودن مزدور بر مبنی خود تکراري جواب با را …جرایم جنایی، نقض حقوق بشر، خیانت، وطن فروشی،به تروریسم، فرقه بخاطر ارتکاب  اعمال این

 .و دروغهایی که ساده ترین افراد بی خبر سیاسی را نیز نمیتواند فریب دهد سند جعل با آنهم. کند
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 آنها محتواي مورد در ساده تحقیق حتی و چرا و چون بدون را اند داده وي به  دستور دفتر شورا هر چه بعنوان سند و اطالعات جعلیآقاي حبیبی که مجبور است طبق 
براي وي و ر بود ادعا کند که آقاي باقروند ارشد اصال در تشکیالت کاره اي نبوده است. و این وزارت اطالعات است که مجبو حتی کند، تکرار رنگارنگ تلویزیون در

 :و هرچه مجري تلویزیون سوال میکرد که .بقیه جدا شدگان گوپه درست میکند که حرفهاي آنها مهم جلوه کند
 

 :ارشد را میشنوند، ایشان اصرار داشتند کهباقروند  آقاي حبیبی مگر چند نفر در این خارج کشور صداي آقاي داودمجري برنامه: 
 ”.و هرکجا که ما میرویم میبینیم که چقدر اثر داشته اند ندنه خیلی موثر هست“حبیبی: حسن 

  
راي ملی مقاومتی بوده اند که آقاي حبیبی و دیگر شورایی هاي غیر مجاهد تنها و تنها بعنوان ”شو“ارشد نزدیک دو دهه عضو همان  باقروند در صورتیکه آقاي داود

معاون  1364سیاهی لشکر در آن حضور دارند. آقاي داود ارشد در سال 
اد منتشرشده اسن در تماما اینها …1384مرکزیت بوده است. چه برسد به سال 

سازمان وجود دارد که جناب حبیبی حتی نه اجازه دارد اطالعات غلطی توسط 
که به وي میدهند را مورد سوال قرار دهد و نه این شرف را که حداقل مزدوري 

که افشا میکند را سر سوزنی خودش پرس و جو کند. حتی نمیدانست که 
تحصیالت آقاي داود باقروند ارشد چیست؟ فقط باید بدستور مریم رجوي 

 که میآید پیش سوال این آنوقت. میکرد تکرار  مطالب کذب را مانند طوطی
 هستید؟ کسی چه افشاي درحال شما پس حبیبی آقاي

 
 .خواهش میکنیم به هذیان گویی هاي مریم رجوي از زبان عضو کمیسیون امنیت این شورا توجه کنید

 :حسن حبیبی
در ایران فردا ضامن یک نظام متکی بھ انتخاب مردم باشد. این یک  داست کھ میتوانشورای ملی مقاومت و سازمان مجاھدین تنھا تشکلی »»

 ««!!!.واقعیت است ھرکس نمیخواھد قبول کند مسئلھ خودش است
 

در اینجا مجری (آقای محمود سرابی) با قطع حرفھای حبیبی، حسابی میزند توی دھن او کھ از این 
ورت بگیرد و برود نکند. و ھنوز بقدرت نرسیده اینگونھ غلطھای آریامھری کھ ھرکس نمیخواھد پاسپ

   .میکند. کھ حبیبی خودش را جمع و جور میکند” میخواھی بخواه نمیخواھی نخواه”فتوا صادر میکند. و
است کھ ” ایران رجوی رجوی ایران“این رویکرد حبیبی بھ نظر و آراء مردم ایران روی دیگر شعار 

ھیتلر در آلمان نازی گرفتھ شده است. و یا ” یک رھبر یک ملت“بنده نوشتھ ام کھ از شعار 
 .خوانده خانم رجوی خود جمھوری ریاست ایضا 

 
 :حسن حبیبی

 میلیونھا بگویم اگر بود نخواھد اغراق.…ملت ما وطن پرست ھستند. آزادی مسئلھ ھمھ ماست. »»
 ««.ھستند رژیم مخالف کشور خارج در ایرانی

خوب سوال اینجاست کھ آقای حبیبی با وجود اینکھ خودت آمار میدھی کھ میلیونھا ایرانی در خارج 
رای ملی مقاومت و سازمان مجاھدین حتی یک ”شو“ھستند کھ مخالف رژیم ھستند. چرا در شوھای 

بھای پناھنده ایرانی از این میلیونھا ایرانی شرکت نمیکند و شما مجبورید صندلیھا را با آفریقایی ھا، عر
 یک کامل ھزینھ پرداخت و تطمیع و فریب با آنھم شرقی اروپای دانشجویان از یا و …از سوریھ و 

 ؟دارد شما برای پیامی چھ این. کنید پر) توجیبی پول و غذا ھتل، تردد، تامین( برد فول روزه سھ مسافرت
 

از شما حمایت نمیکنند کھ متنفرند؟ طبق قانون تعادل قوا اگر رژیم مردم را چرا مردم ایران (فعال آنھا کھ در خارج ھستند را بررسی کنیم) 
شما   تور مسافرتی از سرکوب میکند کھ میکند، چرا شما کھ مدعی ھستید دارید با آن مبارزه میکنید ھیچ ایرانی حاضر نیست حتی جھت استفاده

 بھ پاریس بیاید و در شو شما شرکت کند چھ برسد بھ حمایت؟
 جمعبندی از ھمین دو نکتھ آقای حبیبی

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/12/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7.png
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2017/11/Maryam_Rajavi_MEK_Most_Hated_Iranian_Mercenary_5-768x755-1.png


 

[Type text] Page 50 
 

  
خوب اینکه کسی بقول شما واقعیت شورا و مجاهدین را قبول ندارد مسئله شما نیست، اینکه مردم ایران شما را قبول ندارند مسئله شما 

 گرفتن بدست جهت تالش حال در ایران مردم از غیر مشروعیتی مرجع کدام جانب از خواست چه مرکز قدرتی،  بهپس شما  .نیست
 ؟میدهید … و عربستان و صدام به فروشی وطن هر به تن آن براي و هستی؟ ایران در قدرت

 که کس هر آیا اما. میگوید را همین نیز …چون اینکه رژیم باید تغییر کند که مسلم است. اما مگر آمریکا نیز همین را نمیخواهد، اسرائیل و عربستان و امارات و
 نیستید؟ دسته همین جزء شما آیا. دستشان کف میگذارند را حسابش کنند خطا پا از دست اگر نه یا میکنند؟ تائید را او ایران مردم مگر شد ایران در رژیم تغییر خواستار

 .هستند ایران نظام تغییر خواستار آنها اما  میکنند، فکر چه موردشان در ایران مردم نیست مهم که میزنند را شما حرف عین نیز …ئیل واسرا و عربستان و ترامپ چون
یجه گرفت که شما طبق آیا تصور شما این است که مردم ایران از اسرائیل و عربستان و ترامپ حمایت میکنند چون آنها خواستار تغییر نظام هستند؟ آیا میتوان نت

 مورد در باید ایران مردم نظر قطعا  و ترامپ خواستار تغییر نظام هستید؟خواست عراق و سپس بعد از سرنگونی صدام، آمریکاي بوش و حاال نیز عربستان و اسرائیل 
 .ره مجانی هم شرکت نمیکنندستا 5 خدمات با حتی شما شو هیچ در که. است ترامپ و اسرائیل و عربستان مقابل در که باشد همان نیز شما

  
شوراي ملی مقاومت و دوستان توجه دارند که دم خروس توتالیتریزم و دیکتاتوري و شقاوت 

سازمان مجاهدین االن که قدرت را قبضه نکرده است اینگونه بیرون میزند که میگوید 
هرکس نخواست قبول نکند مسئله خودش است وقتی قدرت گرفت آیا بقول آقاي مجري 

 برنامه به پاسپورت دادن قناعت خواهند کرد؟
رج شوند مبادا دست به افشاي جنایاتی یاهمانگونه که اجازه نمیدهد مجاهدین از این فرقه خا

  گذراند؟ نخواهند تیغ دم از را  که مرتکب شده است بزنند مانند پول پوت همه منتقدین
اي مسعود کتاب خانواده ه شاهد آن رفتارش با منتقدینش در پارلمان اروپا. شاهدش

که فتوا داده خانواده مخالف را باید مجاهد خودش بدست خودش بکشد. رجوي  رجوي
اگر آنها که “درکتابی بقلم خودش که سازمان مجاهدین منتشر کرده است نوشته است که 

مخالف ما هستند حتی اگر پدر و مادر و خانوده ات بود را بکشید، به ایمان شما نسبت به 
 ”.اضافه شود من!! (مسعود رجوي)

 ))دو رفرانس توضیحی در مورد خانواده ها و علت ضدیت رجوي با آنها و اینکه چرا خواستار کشته شدن آنها بدست فرزندانشان است((

همچنین مقاله چرا در ایران خانواده هاي عنصر پیشتاز آنگونه که آقا و . :اي آورده امدر مورد خانواده ها و علت ریشه اي خواست رجوي به کشتن آنها را در مقاله  
   خانم رجوي بدرستی در بوق کرنا کرده اند، دست در گلوي همین زوج و حرکتی که مدعی اون هستند دارند؟

 میشویم؟ متوجه را دیگر کس هیچ نه و ”ایران رجوي رجوي ایران“  بر مبنی رجوي فرقه نازیستی آیا معنی شعار
سال گذشته به هیچ مرجعی  35آیا این همان مریم رجوي را رئیس جمهور ابد مدت خواندن نیست؟ آیا این همان طی 

سازمان که مخالف آن  پاسخگو نبودن نیست؟ این همان دیوار کشیدن دور سازمان و اجازه ندادن به هیچ فردي از افراد خود
 به ندادن اجازه همان این آیا نیست؟ آنها کردن نیست سربه و شکنجه و زندانی و شدن خارج به ندارد قبول آنرا هستند و 

 نیست؟ سازمان در فرزندانشان دیدار جهت خانواده
یش مهم بود آیا با صدام متحد شده بچه هاي مردم این کشور را در مرزها میکشت؟ آیا برا ایرانی و ایران اگر  مسعود رجوي

تحت قیمومیت عربستان که دشمن مردم ایران است قرارمیگرفت؟ تا ترکی الفیصل براي ایرانیان لغز شاهنامه و فردوسی که 
 منفورترین که ترامپ خاص بطور و آمریکا به آیا عراب بوده است بخواند؟ شاهکارش آنگونه که خود فردوسی بزرگ گفته نجات ایران و زبان فارسی از دست ا

 میبست؟ و بسته دخیل روز شبانه زاده امام بعنوان است جهان معاصر تاریخ سیاستمدار
         :حسن حبیبی
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بدبین مردم را از آن بترساند مردم را دچار ابهام کنند. اینها وزارت اطالعات در این کمپینی که راه انداخته تالش میکند که مردم را نسبت به شورا و مجاهدین  »»
و وزارت اطالعات (شورا و سازمان مجاهدین) هدف یکسري حمالت قرار گرفته است از قدیم تا کنون میخواهیم مردم بدانند که سازماندهی شده است پشت آن رژیم 

 ««.است. همه موضوع همین است

 

ه مجاهدین دستور اللهی آیا این کتاب که به اصرار سازمان نام نویسنده آن مسعود رجوي در جلد آن چاپ شده غیر از داعش است؟ آیا نباید از این داعش ترسید که ب
  کتاب 20 شود؟ص اضافه جرصومه این به ایمانت بر تا بکش  میدهد که پدرو مادرت را که مخالف رجوي هستند را

 

 .جلد کتاب خانواده ها نوشته مسعود رجوي که سازمان منتشتر کرده است
نها که در ایران آقاي حبیبی، تنفر مردم ایران از شما چه چندین میلیونی که خارج هستند و چه آ

 صد چند حرف بدلیل نه. شوراست و سازمان خود و رجوي مریم و مسعود کردار و اعمال بدلیل  هستند
رجوي گفته و کرده و  که آنچه و را شما تبلیغ فقط باقروند آقاي. ارشد باقروند داود آقاي جمله از شده جدا

 شاید شدند متنفر وي از ایرانیان اگر افتخار هم میکند که کرده را در مجامع بین اللملی عنوان میکند. که
 .بپیوندند رجوي فرقه به و شده وي عاشق غربیان

آقاي حبیبی و خانم مریم رجوي شما اگر راست میگویی در مورد تمام افشاگریهاي انجام شده بطور 
بیا و بگو این موارد دروغ است. و در یک گفت و شنود دمکراتیک و امروزي رو در روي شاهدان در رسمی 

یک رسانه بین اللملی که همه جهان و مردم ایران شاهد باشند بنشینید و تک تک موارد را رد کنید تا 
  .سیه روي شود هرکه در او غش باشد

را وزارت اطالعات نوشته؟ و بعد بنام رجوي چاپ کرده و در  ها خانواده کتاب این مگر  خانم مریم رجوي،
 سایت سازمان مجاهدین هم منتشر نموده؟

روي زیر نوشته جلد کتاب در فوق کلیک کنید 
 تا ببینید سر از سایت وزارت اطالعات در

میآورید یا از سایت سازمان 
 !!!مجاھدین؟

ران کسی که بمب شیمیایی هم بر سر آیا این وزارت اطالعات است که با صدام دشمن مردم ای •
مردم خودش و هم مردم ایران میزد شهرهاي ایران و خانه هاي مردم را بر سرشان ویران میکرد 

 عقد اخوت بسته بود؟
 بعنوان پیاده نظام صدام حسین جوانان را در مرزها میکشت؟ •
 خودش با او ازدواج نموده؟این وزارت اطالعات است مریم رجوي را از مهدي ابریشمچی جدا کرده و بعد  •
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 آیا این وزارت اطالعات است که زنان و مردان را بزور در درون تشکیالت جدا کرده؟ یا بچه هاي آنها را از آنها گرفته؟ •
ودن را نکند بجاي مسعود رجوي این وزارت اطالعات است که در اشرف اعالم خالفت و امام زمان بودن و صاحب جان و مال و ناموس مسلمین جهان ب •

 کرده است؟
 آقاي حبیبی آیا ترکی الفیصل وزارت اطالعات را خریده یا سازمان مجاهدین را؟ •
ا در مورد آیا سند ویکیلیکس که نوشته است مریم رجوي بدنبال آویختن به عربهاي عربستان است را در مورد وزارت اطالعات افشاء و منتشر کرده است ی •

 سازمان مجاهدین؟
وزارت اطالعات نبوده آقاي حبیبی  •

که با همسران مجاهدینی که از هم طالق داده 
شده اند بطور جمعی و تکی همبستري میکرده 

 .است
و یا مجاهدین را در اشرف و لیبرتی  •

وزارت اطالعات زندانی، شکنجه و یا تحویل 
 زندان ابوغریب میداده است؟

آیا علی زرکش جانشین مسعود  •
دام محکوم کرد رجوي را وزارت اطالعات به اع

 .و در نهایت سربه نیست نمود
این جانب را وزارت اطالعات به ده  •

سال زندان بخاطر اعتراض به سرکوبهاي درون 
تشکیالتی و زندانی که در اشرف براه انداخته 
 بود محکوم کرده است یا سازمان مجاهدین؟

آیا این وزارت اطالعات است که  •
ن ارتجاع کتاب خانواده هاي مجاهدین یا مزدورا

را منتشر و در آن خواستار کشتن خانواده ها 
همچون داعش شده تا بر ایمان مجاهدین 

نسبت به مسعود رجوي افزوده شود یا مسعود 
 .رجوي است

 داخل زندانیان با گفت جاویدان فروغ حمله توجیه در بدروغ کسی چه  سال گذشته این فرقه منهوس هر قدمش مملو است از این آیا هاست،36تمامی طول  •
 .شد قتلعامها از بسیاري باعث و. زندانها از آنها کنیم حمله مرز از ما که شده هماهنگ نیز زندانها

 :!!حسن حبیبی فرموده اند
  

 در این رابطھ رژیم از جدا شدگان استفاده میکنند کھ بعد از بیست سال خستھ میشوند و جدا میشوند در ھمھ دنیا ھست. ولی اینقدر شرف»»
. این مزدور در میان دھھا ھزار مزدور دیگر. در ارشد دارند کھ بروند در گوشھ ای بنشینند و سکوت کنند. و بطور مشخص داود باقروند

خستھ میشود و می برد و یک سری کارھایی میکند کھ سازمان نمیتواند تحمل کند و اخراج میشود!! خودش ھم قبول دارد کھ در  ۱۳۸۱سال 
 ««.سایتھا ھست

 
 :ادعاهاي کذب رنگارنگی که مریم رجوي حبیبی را مجبور کرده است آنها را بخورد تلویزیون رنگارنگ بدهد را بررسی کنیم

ه از یک بار تالش نا موفق براي فرار از تشکیالت که از اشرف تا بغداد هم توانستم بروم (هم اوال ما از مبارزه خسته نشده بودیم و نشده ایم. در ثانی بنده بعد
بیبی نیز بدان اشاره کرد در همقطاران در جریان فرار اولم در تشکیالت هستند چون در جمع همه گزارش آنرا شفاها داده ام)، همانگونه که قبال نیز نوشته ام و آقاي ح

بچه هاي مجاهد و منتقد در یک قلعه اي که  وقتی دیگربار سرکوبها و بگیر و ببندها به اوج رسیده بود در اعتراض به سرکوبهاي درونی، زندان کردن 1381سال 
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درخواست کتبی خروج از تشکیالت را دادم که هیچ ترتیب اثري ندادند بفاصله چند روز دوباره  دوبار .…بعنوان زندان مجاهدین معترض را زندان و شکنجه میکردند و
اثري داده نشد. اینبار درخواست سوم را از تشکیالتی که نیروي خودش را میبلعد را  درخواست خروج از تشکیالت را نوشته و روي میز سازمان گذاشتم. که هیچ ترتیب

ه از ساعت ده شب طی یک جلس .از آبرو ریزي بیشتر بالفاصله جواب دهند نوشته و بر تابلو عمومی قرارگاه در اشرف نصب کردم. که مجبور شدند براي جلوگیري
 علیه بنده یکطرفه حقایق مربوط به ضرب و شتم، زندانی، شکنجه، تحقیر و توهین، جاسوسی، محدودیتهاي غیر انسانی13/8/1381تا صبح ساعت شش  12/8/1381

 مافیایی تشکل یک به تبدیل و ندارد خارجی وجود دیگر ام گذاشته پاي بدان بنده که تشکیالتی این که کردم اعالم و میشمردم بر را دشمنان حتی نه و مجاهدین خود
میفرستیم. که ابتدا گفتند که اشکالی ندارد میخواهی خارج شوي باید هرچه گفتیم بنویسی و امضا کنی بعد هم فقط میتوانی بروي ایران و اروپا کسی را ن…است شده

 .بروي آنجا افشاگري کنی
 :توضیح }

ران و یا تحویل دادن آنها به ابوغریب طبق قرارداد رسمی با صدام که جدا شدگان را باید حتما به رژیم تحویل دهند و به خارج این تاکتیک فرستادن جدا شدگان به ای
 زدند افشاگري به دست اگر تا  ”بود شده جدا مجاهد سی سیا سوزاند“ و یا بزبان سیاسی ” رژیم مال کند“نفرستند طرح ضد انسانی مسعود رجوي براي بقول خودش 

 ادامه …نه بتواند به جنایاتش در تشکیالت و اینگو و است رفته داخل چون است مزدور شده جدا این آهاي که بکند کرنا و بوق در و گود وسط بیاورد را حبیبی آقاي
 {.میبرند پیش خفا در و علنا برایش را سیاست همین او مخالف پز در رجوي مواجب و جیره بی مزدوران و. است بوده موفق هم مواردي در البته. دهد

   
حاضرم هرچه بگوئید  مسعود رجوي فکر میکرد که اگر بگوید فقط میتوانی ایران بروي بنده حرفم و پس میگیرم و از انتقاداتم کوتاه میایم. وقتی گفتم باشد حتی

دند که باید امضاء میکردم وقتی همه را امضاء کردم حسابی شوکه شده و دست بنویسم و بروم ایران ولی در این تشکیالت مافیایی نباشم. که حدود ده تا دوازده سند دا
 .به تلفن شدند. اینجا بود که دستشان رو شد و چهره واقعی پول پوت (مسعود رجوي که جلسه را از پشت صحنه کنترل میکرد) رو شد

 چهار بجاي تا!!! داد تخفیف شما به مهوش سپهري جانشین رجوي و مسئول آن جلسه ابالغ کرد که با مسعود رجوي مشورت کرده ایم برادر(اسم مستعار رجوي)  
 تحویل و میکند تبادل اسرا با را شما عراق بعد ماند خواهی ابوغریب در سال هشت و اشرف در دوسال فقط شما ب، ابوغری در سال هشت بعالوه اشرف در زندان سال
 میشود؟ این از باالتر انسانیت و تخفیف واقعا . ایران بروید میتوانید میدهد رژیم

ند خیر اول اینها را که وقتی این جنایت پیشگی را دیدم گفتم پس باید منتظر ماند تا سر فرصت تجربه فرار اول را تکمیل کنم و گفتم حرفم را پس میگیرم. باز گفت 
 ساعت جلسه. نوشتم هست اسنادش که …ئیم (اینها یک روال است که بنده هزاران بار در سازمان شاهد بوده ام) بنویس و امضا کن که من طلب عفو میکنم ومیگو

شخص مسعود رجوي در جلسه شوراي ملی مقاومت در بغداد بدرخواست  13/8/1381صبح  9ه خوابیده باشم ساعت اینک بدون بنده بعد ساعت سه. شد تمام صبح 6
 .حضور داشتم

که حبیبی مدعی است آقاي حبیبی طبق مصوبات شوراي ملی مقاومت باید بتواند به اسناد شوراي ملی مقاومت دسترسی داشته باشد. در ضمن سند اخراج بنده آنگونه  
 .را دارند 1381/ 13/8 تاریخ با حکم اخراج  بدنبال بریدن از مبارزه و یکسري خالفهایی که انجام داده بودم منجر به اخراج بنده شده است

بعد از اخراج این  13/8/1381چون ظاهرا روي میزش داشتند (درمصاحبه با رنگارنگ از رو خواندند) که تاریخ روز هم دارد را مقایسه کنند ببینند که بنده در جلسه 
 اگر قصم بخدا( شروع شده است حضور داشتم یاخیر؟  13/8/1381ملی مقاومت که از روز عنصر بریده و خالفکار که قابل تحمل هم نبوده است، آیا در جلسه شوراي 

 توپخانه فرمانده نیز عراق اشغال و آمریکا حمله جریان در و. برگشتم مسئولیتهایم سر بر عینا هم آن از بعد بنده) کند سوال شورا دفتر از حتی کند جرات زبون حبیبی
 .شرح آنرا مفصل نوشته ام که ام بوده کذایی آزادیبخش ارتش

 :کنم عرض باید ایران مردم دوباره اطالع آقاي حبیبی جهت اطالع شما و بقیه شورایی ها، بعنوان اتمام حجت و هم جهت 
اخراج ندارد. واال چه ضرورتی داشت هرکس انتقادي داشت زندان شود حتی براي وادار مشکل تشکیالت مافیایی مسعود رجوي در این است که اساسا توان و ظرفیت 

 یا …رد، انتقاد داردکردنش به سکوت مورد شکنجه قرار گیرد بعد تحویل زندان مخوف ابوغریب داده شود؟ خوب آقاي یا خانمی با خط سازمان زاویه دارد، قبول ندا
 داده انجام خودش نیروهاي همین علیه که جنایاتی میزان بدلیل رجوي ولی. میکند عوض سازمان و حزب دمکراتیک احزاب امیتم مانند نمیشود اگر یا و میشود قبول
شان را در مورد این فرقه بزنندو همین است که تبدیلش کرده به یک حرفهای تشکیالت از خارج در و شوند جدا تشکیالت از افراد این که کند قبول نمیتواند است

  .قدرت فکر میکند سیستم مافیایی که مجبور میشود دست به شکنجه و زندان و سر به نیست کردن بزند تا کسی از واقعیاتش مطلع نشود. چرا؟ براي اینکه فقط به
 .خواهشمندم دوباره توجه کنید

 
   به مسعود رجوي و مریم انتقاد داشته باشد قبول کرده باشد ؟آیا تا بحال شنیده و یا دیده شده است که سازمان تغییر موضع سیاسی یک جدا شده اي را که  
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وهر مزخرفی که من مسعود رجوي طبق منطق توتالیتریستیش و طبق منطق اینکه امام زمان معصوم که نمیتواند اشتباه کند، چهل سال است میگوید مبارزه یعنی من 
 .گفتم، والغیر هرکس به من انتقاد کرد بریده مزدور است

مردم ایران شده  صفر تا صد مشکل رجوي است که او را به تمامی این خیانتها و وطن فروشیها، جنایاتی که منجر به زندان و شکنجه مجاهدین و البته در میاناین 
لی زرکش به اعدام است سوق داده است. مشکل مزدور خواندن خانواده ها همین است. مشکل قطع تمامی اعضا از جهان خارج همین است. جنایت محکومیت ع

سال زندان و شکنجه سیامک نادري همین است. مشکل هشت سال  17همین است. مشکل دق مرگ کردن فرمانده فتح اهللا (مهدي افتخاري) همین است. مشکل 
زمان معصوم!!!! آنهم در قرن بیست چون نمیشود که به امام  .همین است 1373و  1363سرکوبهاي سال  مشکل. است همین سبحانی رضا محمد مانند زندان افرادي

 !!!!و یکم انتقادي باشد
شما یان مانند علف هرز فقط باید در خدمت رجوي “آقاي حبیبی یا شما تا بن و استخوان مانند فرقه ننگین رجوي فاسد شده اید و یا همانگونه که رجوي میگفت 

 پناه ها آمریکایی سرپرستی تحت تیف کمپ به و کرده فرار کرد اشغال را عراق آمریکا وقتی بنده که هرچه دروغ و کذب را تحویل شما میدهند مطرح کنید. ”. باشید
 .گزارش مفصلش هم هست .بخوانید زیر در هم و هست آلمان دولت نزد هم تیف در حضورم اسناد. بردم

  
 :میگوید چنین امدامھ داده و آقای حبیبی

میتوانست بیاید اروپا و زندگی بکند. رفتھ دست بدامن وزارت اطالعات شده فقط برای اینکھ زودتر بیاید اروپا و نخواستھ طبق روال »»
 ««.وزارت اطالعات عراق اینرا عضو گیری کرده و برده است ایران .باشد میکشد طول کھ …معمول پذیرش یو ان و پناھندگی و

  
 :راي ملی مقاومت”شو“شاهکار دیگري از اطالعات سوپر دقیق و عاري از کذب و دروغ و جعل سربازان گمنام مسعود رجوي در کمیسیون امنیت 

 .سناریویی که آقاي حبیبی مجبور شده مانند طوطی تکرار کند طبق اسناد خود سازمان کذب محض است
بهمن) براي تحصیل در خارج بوده ام و دبیرستان و دانشگاه  22(سالها قبل از انقالب  1353-1974-اروپا نبوده و نیستم، از سالاوال بنده مانند شما و خیلی ها عاشق 

 .شده استرا در انگستان طی کرده ام و هیچ گاه ایران نرفته بودم. عضویتم در سازمان نیز از انگلستان که مسئول جنبش دانشجویی آن بوده ام شروع 
تان یک پناهندگی فرانسه داشته ام که سازمان برایم در پاریس بدون اینکه حتی مراجعه کرده باشم توسط دکتر صالح رجوي گرفته شده بود. در اس 1363ز سال بنده ا

ضو وابسته گرفته شده است. هر دو توسط سازمان بعنوان ع باز برایم آلمان در شدیم آورده اروپا به رجوي مریم همراه که 1372 سال در هم دوم پناهندگی والدوآز. 
 .معتبر و با پاس آبی و اقامت

ی چرا یک تلویزیون و در ضمن بنده اساسا بعد از فرار و پناه بردن به آمریکایی ها در کمپ معروف به تیف به خارج نیامده ام و هشت سال داخل بودم. آقاي حبیب
  سوء استفاده و به شعورشان توهین میکنید؟مخاطبین آنرا به سخره میگیرید؟ چرا از بی اطالعی آنها 

 تیف به معروف کمپ به و میکردید فرار اشرف از شما وقتی که چرا ضمنا بنده وزارت اطالعات عراق را خارج از سازمان نه دیده ام و نه درعراق حضور داشته ام. 
  .و شما عمال تحت بازداشت ارتش آمریکا بودي تا استاتو حقوقی شما روشن شود یگر خروجی در کار نبودهد میشدي پناهنده اشرف به بود جسبیده که ها آمریکایی

نفر دوم از جدا شدگان تحت نظارت سازمان ملل با حضور خانم اما نیکلسون نماینده  150وقتی هم که استاتو روشن شد بعد از حدود نه ماه که در تیف بودم جزء 
یساریاي عالی پناهندگی توسط ارتش آمریکا در مرز ایران و عراق تحویل مقامات رژیم با حضور مقامات سازمان ملل در سازمان ملل و تمامی خبرگزاریها و مقامات کم

 .تهران شدیم
 براي کند مطرح بدروغ میکرد تالش حبیبی که آنگونه بنده. شدند …درصورتیکه آنها که دنبال اروپا رفتن بودند سالها در تیف ماندند و بعضا آواره کردستان و ترکیه  

گلستان مدرسه و دانشگاه رفته بودم. انقالب را ان در 1353 سال از بچگی از نداشتم اروپا به نیازي ام، شده اطالعات وزارت بدامن دست که است بوده اروپا در زندگی
اروپا را با همه آنچه براي شما مهم است نیز جهت  .رجوي بودنیز ندیده بودم و هر آنچه در مورد ایران و رژیم میدانستم اخبار سراسر سانسور و دیکته شده مسعود 

بهمراه محمد علی جابرزاده(گور به گور شده)، حسین مدنی (کشته شده در اشرف)، فرهاد منانی، احمد  1998آخرین بار هم در سال .بودم کرده ترك عراق درمبارزه 
آلمان آمدیم و در پایان برگشتیم به عراق که بدلیل انتقادم به مسعود رجوي سر انتخابات خاتمی هفت حنیف نژاد جهت اجراي پروژه جام جهانی در لیون فرانسه به 

  .سال به بصره تبعید شدم
ان ن نیز علیه سازموباز برخالف ادعاي حبیبی عجله نداشتم که بخارج بیایم و به همین دلیل به وزارت اطالعات دخیل بستم که زودتر بمن پاس بدهد و براي همی

  .موضع میگیرم
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ته است هنوز هم کپی بنده هشت سال داخل بودم. در طی این هشت سال نیز بدلیل کار تجاري همواره در پاسپورتم ویزاي مولتیپل یک ساله تردد به اروپا وجود داش
 با نیز را اینها تمام خانواده، با چه و تنهایی چه. برمیگشتم و ممیآمد اروپا به خانواده بهمراه حتی تجاري قراردادهاي و تجارت بدلیل چندبار ساله هر و هاي آن هست. 

 ما سایت در و ام نوشته قبل سال چند جزئیات
یبی چنین وانمود میکند که حب آقاي ولی. هست

راي ملی ”شو“سربازان گمنام کمیسیون ضد امنیت 
مقاومت آنرا کشف و از طریق این عضو کمیسیون 

  .استامنیت به اطالع عموم رسانده 
جالب است که در یک دروغ بافی دیگر حبیبی مدعی 

شد کپی پاسپورت مرا نیز دارد که خواهش میکنم 
 .آنرا رو کند

آقاي حبیبی، از این کمیسیون صاحب مرده که  
 خواست در …مدعی است از بیت امام هم خبر دارد

 که سالی هشت طی گزارش و مدرك و سند یک
 هشت طی چون. بدهد بشما تا بکنید ام بوده داخل
 علنی و باز بوك فیس روي از بودم داخل که سالی
 با عکس. اید برمیداشته را عکسهایم تمام بنده

 .کنترل میکرده اند مرا و.…و فرزندم
و دشمن  نگاهی بیندازیم به سندهاي دندان شکن 

 !!ایشان میگوید ، حبیبیحسن کور کن 
  

که این عکس از داخل بدست ما رسیده است  کنار خانواده اش کنار یک مسجدي شاهد و مدرك هم یک عکس است که تو ایران»»
 ««.میباشد

  
دروغها و آسمان و ریسمان بافتنها به سند عکس بنده در تهران در کنار خانواده، اشاره میکند!!! براي دراماتیک کردن نمودن ترور سیاسی با اوال ایشان جهت مستند 

 007 هاي فیلم به آنرا است مارسیده بدست داخل از محرمانه سند این اینکه سوس با و کند القاء را …ده میکند تا کمیته و مسجد وقضیه از واژه جلو مسجد استفا
یون امنیت که مرده است و هیچ جایگزینی نیز برایش تا بحال انتخاب نشده) کمیس مسئول ذاکري ابراهیم( مرده صاحب کمیسیون این دهد نشان که میکند وصل

 .خیلی کارش درست است و ترا بخدا باور کنید
سازمان جاسوسی  اما سند غیر قابل انکار مجرمیت بنده عکسی است که نه سربازن امام زمان فرقه رجوي آنرا طی یک عملیات بطور محرمانه بدست آورده و براي 

گرم برداشته شده است که در دسترس همه بوده است. مسجدي هم در کار فرقه رجوي فرستانده باشند بلکه از فیس بوك عمومی بنده مانند بسیاري عکسهاي دی
ي یکی از نیست بلکه در یک تور تهران گردي مجانی است که به مناطق تاریخی اطراف تهران (منطقه شاه عبدالعظیم) برده میشوید محل مربوطه نیز ورود

 .ن سند بسیار بسیار مستند و دندان شکن استقبرستانهاي شاه عبدالعظیم است. و تمامی ادعاهاي مجرمیت بنده ای
 :حبیبی اضافھ میکند 

قول ھمکاری  حتما .کھ این آدم اونھاست معلومھ آدمی کھ چند دھھ علیھ رژیم جنگیده است یکباره بلند شده است رفتھ است ایران خوب»»
 ««.بھ دروغ گفتنداده برایش پاس تھیھ کردند . بعد در اروپا در یک آکسیون ایستاده و شروع کرده 

  
زارت اطالعات داده اند و براي در فوق دیدیم که آقاي داود باقروند ارشد بدلیل عجله داشتن در رسیدن به اروپا!! خود را تسلیم عراقیها کرده!! آنها هم او را تحویل و

 !!!…ه و پناهنده اش کرده انداینکه زود به اروپا برگردد با آنها همکاري کرده و آنها وي را با سرعت برق به اروپا آورد
آدمی که چند دهه علیه . “اما چون حبیبی یا آمران حبیبی (سربازان گمنام رجوي) میدانند که سراسر اکاذیب مربوط به بنده پوچ و تو خالی است به فلسفه پناه میبرد

 ”.رژیم جنگیده یکباره بلند شده رفته ایران خوب معلومه این آدم اونهاست
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 مدرك و سند با اسرائیل گمنام سربازان کمک با را رژیم اتمی هاي پروژه که) رجوي مسعود( زمان امام گمنام سربازان به تکیه با که کسی شارالتان،  آقاي حبیبی
 فرقه علیه اروپا در آکسیونی در حضور“ را نهایی شاهد سرانجام اي؟ شده متوسل …”معلومه“و ” مگر میشود“و ” حتما“ه و به آورد کم چرا کند، افشاء و کشف میتواند
 .است آورده ”رجوي

 :تناقضات را نگاه کنید، سایت ایران افشاگر مربوط به همان کمیسیون صاحب مرده نوشته است
  

آقاي حبیبی سایت کمیسیون صاحب مرده شما نوشته 
” وي بریده و اخراج شده و به تیف رفته“است 

 مبنی بر 83خواهش میکنیم که سندي که در سال 
بریدگی و اخراج است را همانگونه که در سال 

 رسوایی کوس تا  در دست داري را لطفا رو کن.1381
  .گیر شود عالم بیشتر رجوي فرقه در تو امثال و تو

مجاهد و مبارز کمر به مبارزه حاال متوجه میشوید ما اتفاقا خیلی با شرف هستیم که بعد از جدا شدن از این تشکیالت مافیایی سراسر دروغ و دجالگري و بعنوان یک 
ایران و منطقه را صد بار بدتر  سیاسی با این انگل و رجس زمانه و سرطان مبارزاتی مردم ایران پرداخته و ادامه خواهیم داد. و اتفاقا سکوت را در قبال این تشکیالت که

  .یماز داعش میتوانست بخاك و خون بکشد (اگر بقدرت میرسید) خیانت و بی شرفی میدان
بعد از آمدن آمریکایی ها فرار کنم. بدنبالم نیز تمامی معاونیم  1383منتظر شدم تا توانستم در سال  13/8/1381همانطور که گفتم بعد از محکومیت ده سال زندان در 

  .در سیستم تحت فرمانده ام به تیف فرار کردند
 تصحب آنها با ایران در من که را خانواده یک یا یکنفر نام فقط مسعود رجوي  سربازان گمنامدر ثانی: لطف کنید و طبق اسناد مسلم و مسجل کشف شده توسط 

  .کرده ام را بیاورید چه برسد به تضعیف روحیه شان و یا دعوت به تسلیم کرده باشم
رژیم آخوندي نبود بلکه رژیم متکی به صالحیت و ثالثا: آقاي حبیبی، اگر رژیم طبق رطب و یابس خوردن شما براي آموزش عناصرش هشت سال وقت میگذاشت که 

احمق محصوب میکند، شایسته ساالري بود! آنوقت هشت سال صبر میکند که همه اطالعات این فرد بسوزد بعد از او استفاده میکند؟ رجوي مردم و شما را با معذرت 
 شعور شما کجا رفته است؟

هشت سال طول کشیده. ولی آقاي محمدرضا روحانی و دکتر کریم قصیم که هنوز جوهر اطالعیه جدایشان در شاید حاال آموزشهاي من حتما خیلی خنگ بوده ام 
ورد سرکوبها و پاریس و آلمان خشک نشده مزدور وزارت اطالعات شدند چی؟ یا همین مجاهدین که در درون تشکیالت در اشرف و در لیبرتی فقط با همدیگر در م

ي یا تشکیالت مرگ او حرف میزندند کی آموزش مزدوري میبینند؟ لطفا کمی به شعور خود شک کنید. بیخود نیست که هنوز در اطراف حتی انتقادات به مسعود رجو
بنی صدر کی آموزش مزدوري دیده، آقاي دکتر متین دفتري و خانم مریم متین دفتري، حسین باقر زاده، پرویز یعقوبی، حسن ماسالی، دکتر  .رجوي پرسه میخورید

 .ببرید نام را یکی فقط. باشیدش نخوانده اطالعات وزارت مزدور که ببرید نام را یکی گذشته سال 36 طی اند کرده سازمان به انتقادي کسانیکه تمامی …الهیجی، و
 :سوز و گداز مریم رجوي از زبان حبیبی از شدت موثر بودن فعالیت داود باقروند، وي چنین میگوید 
  

که در اروپا هیچ کس حرف اینها را باور نمیکنه و جدي نمیگیره!!! اما نفس اینکه اینها این حرفها را میزنند ابهام البته فکر میکنم »»
ایجاد میکنند. نکنه اینها در سازمان شکنجه میکنند، نکنه آدمها بزور وایستاده اند. همین ابهامات باعث میشود که اگر کسی هم بخواهد 

 ««.نکند قدمی بردارد کمک مالی بکند
هزیان را متوجه میشوید؟ خانم رجوي اگر کسی به حرفهاي ما  .ام انداخته رجوي مریم …دستت درد نکنه آقاي باقروند ارشد. خودم هم نمیدانستم اینقدر کک به 

یکند آقاي حبیبی مگر چند نفر سخنان گوش نمیکند پس نگرانی از چیست؟ اگر موثر هستند آن کم فروشی در جمله اول چیست؟ و هرچه آقاي محمود سرابی سوال م
 .را گوش میکنند آمار نمیدهد فقط سوز و گداز میکند او

 :آقاي محمود سرابی مجري تلویزیون رنگارنگ
مگر چند نفر به سخنان اینها گوش میکنند؟ دل نگرانی شما از کجاست. شاید در میان ایرانیان سیاسی کسی گوش کند ولی جوامع  »»

 .ایرانی نه
 :حبیبی کمیسیون ضد امنیت
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حاصل کارشان این است کھ در جوامع ایرانی میرویم میبینیم کھ اینھا اثر گذاشتھ اند. حتی در میان ایرانیان در میان جوامع ایرانی نیز »»
 ««.تاثیر دارند

 :مجری برنامھ
 »» .ایشون {داود باقروند ارشد} چند سال در سازمان بوده اند»»

 :حبیبی
 ین دھھ،نمیدانم چند

 :مجری
 تحصیالت چیست

 :حبیبی
 ««.نمیدانم »»

 :مجری
چطور میشود کھ کسی بیست سال از عمرش رو روز وشب آنھم در سخترین شرایط درکنار کسانی گذرانده باشد آنوقت علیھ آنھا حرف »»

 بزند؟
 :حبیبی

مسئلھ این است کھ ھر کس از سازمان مجاھدین میبرد یکباره میشود عضو مرکزیت و عضو ارتش آزادیبخش ملی.  مسئلھ انتقاد نیست.»»
 ««.جھت اینکھ بھ اینھا اعتبار بدھند

شوراي کذایی ملی معاون مرکزیت بوده ام. حتما بیست سال بعد شده بودم پادو! عضو  1364خوب اینهم که روشن شد که بنده بیست سال قبل از فرارم در سال 
 !!!ومت هم که نبوده ام!!! سند ایندو ادعا نیز توسط سازمان انتشار نیافته استامق

سعید مشکل فرقه رجوي تنها در جدا شدگان مجاهد نیست. اعضاي شورا نیز که جدا میشوند مانند محمدرضا روحانی و کریم قصیم، حتی افرادي مانند آقاي حبیبی، 
نیز بالفاصله بعد از جدایی در یک چشم بهم زدن تمامی آموزشهاي مزدوري را با باال انداختن قرص هاي  )شاعر رجوي(سماعیل وفا یغمایی و ا )عاشق رجوي(جمالی 

رت به عضویت وزا ، و شورا تدارك دیده مجاهدین در قبل از خود اعضاي همه براي مجاهدین سازمان که  ”تبدیل مجاهد به مزدور وزرات اطالعات”معجزه گر
 .اطالعات در میآیند

  :یک نمونه دیگر و منحصر بفرد
 نامیده میشود. بخاطر دفاع از سازمان سالیان در لبنان زندان بوده و بقول مریم رجوي پرچمدار تشیع علوي دکتر عالمه الحسینی است که یک روز توسط مریم رجوي

 او از است …اما همینکه انتقادي را مطرح کرد رتبه پرچمداري تشیع انقالبی که متعلق به امام حسین و  ”.حتی در زندان هم مقاوم و از مریم رجوي دفاع میکرده“
 .لباس مزدور وزارت اطالعات به وي پوشانده میشود و شده گرفته

 
 تروریسم شوراي ملی مقاومتاطالعیه کمسیون امنیت و ضد (((

 تروریسم ضد و امنیت کمیسیون –آخوند خودفروخته لبنانی پرده ها را کنار میزند و مزدوري براي اطالعات و نیروي قدس را علنی میکند 
آزاد بار آخوند خود فروخته لبنانی، محمد علی حسینی مدتی است به اصل خویشتن بازگشته و در یک سقوط 1396تیر  18یکشنبه,  شورا

 ))).دیگر به خدمت نیروي قدس و وزارت اطالعات آخوندي و حزب الشیطان، شعبه سپاه پاسداران در لبنان در آمده است
  

 :نمونه دیگر
سازمان در عالم براستی پاسخ شما به سیامک نادري با هفت سال زندان در زندانهاي رژیم که بعنوان قهرمان مقاومت در مقابل شکنجه توسط  آقاي حسن حبیبی

سال زندان سازمان و  17گردانده شده و به جهان معرفی شد و زیر شکنجه هاي هولناك رژیم به آرمانش وفا دار مانده ولی بر اثر انتقاداتی که به سازمان داشت 
 .ه و دست به افشاگري میزند چه دارید که بگوئیدشکنجه هایش و حتی یکبار اقدام به کشتنش که امروز بعد از انتقال از لیبرتی به آلبانی از سازمان جدا شد

هزار یورو در ماه فروخته اید و حداقل عقل و استدالل را پارك کرده و به شعور 4-3آقاي حبیبی و بقیه حبیبی هاي درون شورا که همه چیز خود را به جیره مواجب 
و مبارزاتی ایجاب نمیکند که صرفا جهت شک و دوباره ایمان آوردن به امام زمان مرده و خود و مخاطبین خود توهین میکنید، آیا حداقل انسانیت و شرافت انسانی 

مریکا، موشک بارانها و مرحوم شده (مسعود رجوي) این ادعاهاي جدا شدگانی که نه یک روز و یک ماه و چند سال بلکه دهه ها در زیر بمبارانهاي مهیب تاریخ توسط ا
درجه باالي صفر که روزانه با مرگ دست و پنجه نرم میکرده اند توجه 60یهاي رژیم و مهمتر از همه شرایط جهنمی عراق در تابستانهاي ارحخمپاره بارانها و خودرو انت
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 هم و شدگان جدا این هم تا بدهند شدگان جدا این به کرده و از این فرقه مرگ بخواهید براي جلوگیري از تشویش افکار عمومی هم شده بیایند و پاسخ رو در رو
براي فرار از پاسخگویی استدالل کنید وزارت اطالعات آخوندي که پشت این افشاگریهاست رسوا شوند. تا دیگر آنگونه که شما سوز و گذاز  مجبورید شما که آنگونه

مکراسی خواهی کجاي آزادي خواهی کذایی شما کدام منطق د  !!!میکنید و مقاومت پاك و پاکیزه نگران کمک مالی و حمایت میلیونها ایرانی خارج کشور نباشد؟
 ید؟حکم میکند که تنها به حرفهاي یکطرفه فرقه منهوس رجوي گوش کنید. این است منطق و شعوري که شما میخواهید براي مردم خود به ارمغان ببر

 اما خطاب به مریم رجوي:
یکرده است م همبستري جمعی و تکی مجاهد زنان با مریم رجوي شخص رجوي با مدیریت در ضمن خانم مریم رجوي کتبا و رسما ادعاي ما جداشدگان را که مسعود

را میذیرند و در هر  آقاي حسن حبیبی در انتها با اطمینان کامل اظهار کردند که مسئولیت تمامی حرفهاي خود  .را رد کنید. تا که رسوا شود هر که در او غش باشد
 را مشاهده میکنید؟رجوي دادگاه صالحه اي قابل اثبات است. آیا دجالگري و مردم فریبی و شارالتانیزم فرقه رجوي در شورا و همه سیستم منهوس 

 --------------

 2018, 24ژانویه 

به منتخبی از شخصیتها ” رز نقره اي“مراسم اعتاي جوایز  2018ژانویه 23روز گذشته سه شنبه 
و ان جی اوهاي فعال در سطح اروپا در محل پارلمان اروپا برگزار شد. جنبش نه به تروریسم و 

 آقاي که بود شده دعوت مراسم این به  ه ها نیز بعنوان یک ان جی او فعال در سطح اروپافرق
 .د ارشد به نمایندگی از جنبش در این مراسم شرکت کردندداو
  

درمراسم اعتاي جوایز آقاي داود ارشد با آقاي دکتر بیسرپتکوف رئیس دوره اي شوراي اتحادیه 
 .بلغارستان درمحل پارلمان اروپا دیدار و گفتگو کردنداروپا و وزیر کار و امور اجتماعی 

 

 دیدار آقاي داود ارشد با دکتر بیسر پتکوف رئیس دوره اي شوراي اتحادیه اروپا
ش در تشکیالت ر خودآقاي ارشد در این دیدار طی گزارشی ضمن تشریح نوع و حوضه فعالیت جنبش نه به تروریسم و فرقه ها و شرح فشرده اي از سابقه آن و آنچه ب

فرقه رجوي مواجه  تروریستی فرقه رجوي گذشته و آنچه در حال حاضر در آلبانی میگذرد، چالشهاي روبروي ان جی او ها بویژه آنها که با فرقه هاي مخرب همچون
مان توسط هستند اشاره نمود و چند نمونه از آنها از جمله ضرب و شتم فعالین مدنی و حقوق بشري در مقابل همین محل پارل

محافظان مریم رجوي رهبر فرقه و بدستور او اشاره نمود و ویدئو اعتراض خانم آناگومز عضو پارلمان اتحادیه اروپا در مقابل خانم 
موقرینی درخواست ایشان به اخراج عوامل فرقه رجوي از تمامی ساختمانهاي پارلمان اروپا اشاره میکند را براي ایشان نمایش 

 مقاومت ملی شوراي اصطالح به اعضاي از یکی توسط خودشان مغز در گلوله یک کردن خالی به تهدید از دیگر هنمون در دادند. 
 .کرد اشاره اروپا پارلمان داخل در اصلی صحن در زاده طاهر رضا حمید بنام رجوي فرقه همین

  
اخبار قرار گرفته بود ضمن ابزاز تعجب از رئیس دوره اي شوراي اتحادیه اروپا آقاي دکتر پتکوف که بشدت تحت تاثیر این 

دستیارشان سوال کرد که چرا این حادثه که خانم آنا گومز نیز بدرستی یک عمل جنایی به آن اشاره کرد در بولتن شوراي 
 .اتحادیه اروپا منعکس نشده است؟ و از دستیارشان خواستند که آنرا پیگیري کنند

 شتم قرارگرفتند و ضرب مورد رجوي مریم محافظان توسط که ابراهیمی عبدالکریم خوشحال، مهدي  آقایان
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 و آزادي و دمکراسی از پارلمان داخل در  آقاي ارشد همچنین اضافه کردند که آقاي رئیس استحضار دارید که زمانیکه این فرقه مخرب با این میزان از دروغ و فریب
ینگونه بدلیل افشاي همین رفتارهاي این فرقه در خفاء بقصد ا را ها او جی ان فعال اعضاي خفا در حتی نه و نساختما مقابل در درست میکنند دفاع بیان و عقیده حق

 .میکنند چه مخالفین رانا باکشت مورد ضرب و شتم قرار میدهند اگر قدرت داشته باشند و در نبود نظارت و کنترل همانند پادگانهایشان در اشرف و لیبرتی و حاال در تی
ریستی خود را و تمرکز جنبش ما بر افشاي چنین فرقه هاي مخرب و کمک به قربانیان آن است که با استفاده از دمکراسی موجود در غرب کماکان اقدامات تروکار 

 .علیرغم اینکه به اروپا آمده اند ادامه میدهند
  

فاظت پارلمان و پلیس و طی یک تعقیب و گریز سه تن از ده تن محافظ دستگیر آقاي رئیس سوال کردند که آیا این عده دستگیر شدند که گفته شد بله با کمک ح
 .شدند

 به نه جنبش فعالیتهاي تشریح ضمن و دیدار ”اي رزنقره“ جوایز برندگان جمله از و شده دعوت مدنی فعالین و اروپایی هاي او  طی این مراسم با تمامی ان جی
 ..گردید افشا را رجوي تروریستی فرقه هاي فعالیت ، ها فرقه و تروریسم

که فرار مالیاتی بسیاري از سران  LuxLeak  آقاي ارشد همچنین با آقاي آنتونیو دلتور از برندگان جایزه رزنقره اي، بخاطر افشاگري اسناد معروف به لوکس لیک
قرار دارند دیدار و  محاکمه و تعقیب تحت لوکزامبورگ در خاطر همین به و نمود برمال را …کشورها، ملکه الیزابت، ثروتمندان و شرکتهاي بزرگ و حتی ورزشکاران و 

 .کردند گفتگو مفصال هستند مواجه آن با خود افشاگرانه فعالیتهاي در در مورد تهدیداتی که ان جی او ها 
  

 

 دیدار آقاي ارشد و آقاي آنتونیو دلتور افشاگر اسناد لوکس لیکس

 --------------

 2018, 31ژانویه 

 خانم بود یاد و گرامیداشت در  پارلمان اروپا شاهد کنفرانس حمایت از افشاگران تروریسیم و مافیا 2018روز گذشته سی ژانویه 
خودرو  مالتا با بمبگذاري زیر مافیاي بدست شده ترور مالتا اهل اروپایی افشاگرمافیاي شجاع خبرنگار زن  گالیزیا کاروانا دافنه
 .بود آمریکا ارتش توسط بغداد در شده ترور افشاگر جنایات آمریکا در عراق،  خبرنگار افشاگر اسپانیایی خوزه کوزو وي و

 

 خانم دافنه کارونا گالیزیا خبرنگار افشاگر ترور شده توسط مافیا
 بعنوان ها فرقه و تروریسم به نه جنبش و بود شده سازماندهی اروپا شمال سبز چپ – اروپا چپ اتحاد  کنفرانس توسط گروه

شاگر به این کنفرانس دعوت شده بود که آقاي داود ارشد از اعضاي عالیرتبه سابق مجاهدین و عضو سابق اف تشکل یک
 .نمود شرکت آن در جنبش این از نمایندگی به  شوراي ملی مقاومت
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 اروپا پارلمان در سخنانشان یط ارشد داود یآقا

آن از طریق فیس  سردبیر و لیکس ویکی  در این کنفرانس آقاي جولین آسانژ بنیانگذار
نگاران بدون مرز در پارلمان اروپا شرکت و هر بوك و خانم جولی ماژرسکا رئیس گروه خبر

 .کدام از مشکالت و خطرات و تهدیداتی که افشاگران با آن مواجه هستند سخن گفتند
 Joseشد ترور ارتش توسط عراق در آمریکا ارتش جنایات افشاي بخاطر  خبرنگاري که

Couso 
بعنوان یک جنبش افشاگر از آقاي ارشد نیز ضمن معرفی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها 

برگزاري جلسه حمایت از افشاگران تشکر نموده اضافه کردند که آنچه امروز از گزارش 
شهادت دو خبرنگار افشاگر شاهد بودیم نشان میداهد که در رابطه با حمایت از 

 .ندک اتخاذ را جدیتري اقدامات باید اروپا اتحادیه بشر، حقوق نقض فساد، و جنایات  افشاگران
را افشا کنم به ده سال  آقاي ارشد با اشاره به خودشان گفتند: در نمونه خود بنده زمانیکه تصمیم گرفتم جنایات و سیاستهاي تروریستی تشکلی که در آن فعال بودم

 .یابم نجات  بود که توانستم فرار کرده وزندان جهت جلوگیري از افشاي جنایاتشان به جهان مواجهه شدم. و تنها زمانیکه آمریکایی ها عراق را تسخیر کردند 
کند. دو ماه قبل درست این گروه سازمان مجاهدین که از آن صحبت میکنم و مدعی است که علیه رژیم ایران فعالیت میکند، به این نوع اقداماتش در عراق بسنده نمی

درصورتیکه دست از  یکی از اعضایش به خالی کردن یک گلوله در مغز من پارلمان توسطدر وسط همین 
 .افشاگري جنایاتشان برندارم تهدید شدم

فعالیتهایمان را در افشاي سوء استفاده آنها از پارلمان وقتی که 
اروپا و رسانه ها و سیاستهاي تروریستیشان را متوقف نکردیم 

دو تن از  همین چند هفته پیش درست در مقابل پارلمان اروپا
ه توسط حفاظت ک فعالین ما مورد ضرب و شتم قرار گرفت

پارلمان از دست آنها نجات یافتند و در بیمارستان بستري شدند 
همه اینها نشان میدهد که اینها چقدر علیه کسانیکه دست به 

افشاگري در زمیمه تروریسم آنها، سیاستهاي نقض حقوق بشر، 
 حتی که حدي تا هستند مهاجم و خشن میزنند، آنها …فساد و 

 که نیست کسی و میدهند قرار شتم و ضرب و تهدید مورد را افشاگران پارلمان همین بیرون در پارلمان همین داخل در
 !!را متوقف کند آنها

طاهرزاده عضو فرقه رجوي که آقاي داود ارشد را به خالی کردن گلوله در سرش در سالن پارلمان اروپا تهدید  حمیدرضا
 کرد

جلسه امروز بوضوح این امر را اثبات میکند که اتحادیه اروپا باید اقدامات جدي تري در 
آقاي استه  .حمایت از کسانیکه افشاگري میکنند و حقایق را بیان میکنند اتخاذ نماید

اعتراض  لیوس کولوگلو عضو پارلمان اروپا از حزب چپ و اداره کننده جلسه در جواب به
 اروپا شمال سبز چپ –و درخواست آقاي ارشد توضیح دادند که گروه اتحاد چپ اروپا 

را به  … و آنها خانواده از حمایت حتی افشاگرها، از حمایت در را اي الیحه یک اخیرا
پارلمان اروپا ارائه کرد که متاسفانه با مخالفت حزب راستگراي مردم اتحادیه اروپا از 

 .نهایی شدن آن جلوگیري شد
 بعد اخیرا که است حزبی همان اروپا  الزم به یاد آوري است که حزب راستگراي مردم

 مردمخانم مستر رجوي مریم در جلسه حزب اروپا پارلمان از رجوي فرقه اخراج از

 نیمحافظ توسط خوشحال یمھد افشاگر شتم و ضرب
 یرجو فرقھ رھبر یرجو میمر

حمید رضا ظاھرزاده عضو شورای ملی مقاومت 
 و مجاھدین

 باقروند ارشد درحال سخنرانیآقای داود 1
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اي موجود در اروپا و بدلیل اعمال تروریستی اش مریم رجوي را به دفتر خود در پارلمان لوکزامبورگ دعوت نمود تا در یک جلسه نمایشی در راستاي سیاستهاي مافی
 .توسط آقاي ارشد طی نامه اي به رهبر آن محکوم و اعتراض شد جهان در حذف و سرکوب افشاگرها از این فرقه تروریستی دلجویی و حمایت نمایند. و

 

 2018, 13فوریه 

  . کردند گفتگو و دیدار آلبانیا سفارت مقامات با برلین در 2018 فوریه 9   آقاي داود باقروند ارشد در روز جمعه
عضو  در این دیدار آقاي ارشد ضمن معرفی جنبش نه به تروریسم و فرقه ها و بعنوان یکی از اعضاي عالیرتبه سابق فرقه رجوي و 

شده در  مقاومت این تشکیالت براي بیش از سه دهه و فعال سیاسی در سطح اروپا با اشاره به دیدارهاي سیاسی انجام شوراي ملی 
برلین سابقه  سالهاي اخیر در زمینه افشاي تروریسم فرقه هاي مخرب و حمایت از قربانیان فرقه ها، براي مقامات سفارت آلبانی در 

هاي روزنامه هاي  بویژه در زمینه تروریسم و قتل اتباع خارجی در ایران با نشان دادن کلیشه تروریستی فرقه رجوي را بطور مفصل 
اسنادي از نشریه مجاهد  رسمی این فرقه که در آن به اینکارخود افتخار نیز میکنند، همچنین تروریسم مبتنی بر عملیات انتحاري با 

ارگان رسمی این فرقه، شرکت آنها در 
دیپلماتهاي خارجی  جریان گروگانگیري

 ترور بعالوه  در نشریات خود فرقه رجوي با استناد به اخبار منتشره 
 رگبار به بستن با کور ترورهاي بمگذاري، طریق از ایرانی شهروند هزاران

ایران، اعزام تیم هاي ترور از عراق جهت  رژیم  از هواداري بجرم …
  . گردید تشریح …زدن خمپاره در داخل شهرها 

 

گوشه اي از اسناد متکی به انتشارات فرقه رجوي که در اختیار مقامات 
 سفارت آلبانی گذاشته شد

 
ترس از دستگیري رهبران آن که در  غرب تحت عنوان مبارزه با امپریالیسم است. بنابراین علیرغم اینکه در ظاهر بدلیل همچنین از اینکه فرقه رجوي متعهد به نابودي 

نسان در قوانین بین اللملی و اروپا پایبند نیست. آنها بطور گسترده به قاچاق ا حوضه قضایی دولتهاي اروپایی اقامت دارند، خود را مقید نشان میدهد ولی به هیچکدام از 
جابجایی نیروهایشان و پولشویی استفاده میکنند که در همین رابطه توسط دولت فرانسه رهبر این فرقه خانم مریم  اروپا دست میزنند و کماکان از همین شیوه ها براي 

اعضایش در مکانهاي عمومی  رقه با فرمان خودسوزي تعدادي از رهبران و اعضاي آن در پاریس دستگیر و زندانی شدند. که با واکنش تروریستی این ف رجوي بهمراه 
  نفري که خودسوزي کردند کشته شدند.  یستم قضائیه فرانسه مواجه شد که دو تن از دوازده س ترور جهت …در پاریس و لندن و کانادا و

 

جوان از خانواده  2000کارگر به تعداد  مخفیانه تحت پوش استخدام همچنان که در عراق نیز زمانیکه دولت عراق از مجاهدین خواست از کشورشان خارج شوند بطور 
اینک معادلش را در تیرانا نیز راه اندازي کرده است استخدام و بطور شبانه روز  که ” اشرف“هاي محروم عراقی را با حقوق هاي غیر متعارف در داخل قرارگاه خود بنام 

مذهبی و نظامی داده و آنها را براي پیشبرد اهداف تروریستی خود در عراق جهت نفوذ در دستگاههاي اداري و جامعۀ   -پانسیون نمود. سپس به آنها آموزشهاي سیاسی
  جهت جمع آوري اطالعات و اعمال تروریستی بکارگرفت.  آن کشور 
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مالی فراوانی که بکمک دولتهاي  که این تشکیالت مافیایی با بنیه  بنابراین نسبت به این نوع اقدامات این فرقه و تهدید آن که در تیرانا نیز وجود دارد هشدار داده شد
مقامات سفارت ابراز شگفتی نموده و خواستار ا طالعات بیشتري در مورد  خارجی از آن بهره مند است، پروژه هاي مشابهی را در تیرانا نیز پیاده کند. که در این رابطه 

  این فرقه و فعالیتهاي گذشته آن شدند.
تشکلهاي دروغین که در مطلقا وجود خارجی  ر این رابطه دستگاه پروپاگانداي سراسر دروغین این فرقه به اطالع آنها رسید که در عراق انواع انجمن ها و احزاب و که د

 کرده صادر اطالعیه فرقه این از حمایت در …و دانشجویان، معلمین، اساتید، حقوقدانها نداشتند را روي کاغذ تولید و بنام آنها تحت عنوان مردم عراق، عشایر عراقی، 
  . برد خواهند پیش نیز آلبانی در را فعالیتها نوع همین که. شد افشاء عمومی هاي رسانه در عراق  دولت توسط که مینمود مخابره جهان به و
 

را با پرداخت پول و هزینه هاي سفر  و مدارك قانونی آنها تکمیل نیست آنها  آنها در سراسر اروپا با فریب پناهندگان آفریقایی و سوریه اي که هنوز اجازه اقامت ندارند
شوهاي سالیانه خود در پاریس جابجا میکنند که شهره عام و خاص شده  بطورغیرقانونی بصورت قاچاق انسان از کشورهایشان بعنوان مردم ایران جهت شرکت در 

  است. 
محرومند و در تماسها و  در داخل این تشکیالت نه تنها از آزادي بیان و قلم و بلکه حتی از آزادي اندیشیدن هم از طرفی نیز مناسبات فرقه رجوي که افراد 

بیرون از جمله افراد خانواده هایشان را ندارند. رجوي رهبر  صحبتهایشان با همدیگر شدیدا تحت کنترل عوامل رهبري قرار داشته و حق هیچ گونه تماس وارتباط با 
حفظ باشند گفته است که اگر هر عضو این فرقه با خانواده اش روبروشد که مخالف فرقه اوست باید  آنها در کتابی که نوشته و همه اعضاي این فرقه باید آنرا  عقیدتی

فرقه  ل هستند. بویژه اکنون که رهبران این رهبري فرقه رجوي افزایش یابد. افراد این فرقه حتی در داخل تشکیالت از تمام دنیا قطع کام او را بکشد تا به ایمانش به 
این طریق اعضایشان تحت تاثیر غرب که  اسیران خود را به نقطه اي دور افتاده و محصور در آلبانی همچون پادگان اصلی شان یعنی اشرف در عراق منتقل کرده تا از 

     . قرار است آنرا نابود کنند قرار نگیرند
زمینه جداشدگان گردیدند و آنچه آنها از  و فرار از جهنم فرقه به اطالع مقامات سفارت رسید که مقام سفارت خواهان بروز شدنشان در  همچنین گزارشی از موج ریزش

ه اطالع مقامات آخرین فعالیت فرقه در آلبانی از طریق گزارشات جداشدگان ب درون این فرقه از فعالیتهاي جاري فرقه گزارش میکنند شد که قول مساعد داده شد. تا 
  برسد. 
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 2018, 21فوریه 

 .س حقوق بشر در مقر اروپایی سازمان ملل در شهر ژنو برگزار شدفوریه کنفران 20و  19طی روزهاي 
 

این کنفرانس که ساالنه برگزار میشود بستري است جهت رساندن صداي قربانیان حقوق بشر در جهان به گوش 
ع جهانیان. امسال نیز جنایات فرقه رجوي در ایران و درمیان اعضاي خود در عراق و در ادامه در آلبانی و حتی نو
افسار گسیخته آن درشهرهاي اروپا در مقابل پارلمان اروپا که حتی یک نماینده سابق مجلس انگلستان بخاطر 
دفاع از یک جدا شده از فرقه رجوي که توسط چماقداران محافظ مریم رجوي مورد ضرب و شتم قرار میگرفت 

 .نیز مورد ضرب و شتم قرار میگیرد

گزارش روزنامه ایوینینگ استاندارد انگلستان از زبان یک عضو سابق پارلمان انگلستان از کتک   •
 جدا شده از فرقه رجوي توسط محافظین مریم رجوي یک  خوردن خودش در دفاع از

  
اطالع رسانی درمیان سیاستمداران و فعالین حقوق بشر از سراسر جهان و از در این کنفرانس نقض شدید حقوق بشر در فرقه رجوي بطور گسترده طی سخنرانی و 

 .جمله قربانیان وفعالین حقوق بشر از ایران از جمله خانم ها مریم نایب یزدي و مریم ملک پور و آقاي مازیار بهاري تشریح گردید

 

 ضرب و شتم افشاگر مهدي خوشحال توسط فرقه رجوي درمقابل پارلمان اروپا

 

 علیرضا طاهرلو که توسط فرقه رجوي سوزانده شده ولی بعنوان کشته شده در درگیري با نیروهاي عراقی معرفی گردیده
  

 و آزادي از پس بود، شده »تلویزیونی اعتراف«  به مجبور فشار تحت و بازداشت ایران انتخابات از پس حوادث دنبال به که وزویکنی مجله مازیار بهاري، خبرنگار
دادگاه  در وي تی پرس شبکه شدن محکوم از پس. کرد شکایت او با »مصاحبه« براي اوین زندان به خبرنگار فرستادن دلیل به وي تی پرس شبکه از بریتانیا به بازگشت
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هاي الکترونیکی در بریتانیا، رأي به لغو پروانه  ، نهاد مسئول نظارت بر فعالیت تمام رسانه»آفکام«بریتانیا، 
 .وي از طریق ماهواره شبکه اسکاي را داد تی تولیدي و قطع فرکانس پخش شبکه خبري پرس فعالیت

کنجه هایش در ایران را در کنفرانس ش و زندان تجربه از مفصلی شرح خود سخنان طی آقاي مازیار بهاري 
 .دادند

  
 شکنجه با را خود منتقدین و مخالفین  فقط آقاي ارشد افزودند: جالب اینکه فرقه رجوي بطور سیستماتیک نه

 به مجبور جنایت از قبل قصاص بعنوان را خود اعضاي تمامی  بلکه میکند، سرکوب شتم و ضرب و زندان و
 در روزانه را اعترافات این باید که میکند …وانمردانه اي در ابعاد هزاران برگ کتبی و ج نا بسیار اعترافات

 .میگیرد قرار استفاده مورد آنها علیه شد الزم هروقت و  .بخوانند جمع مقابل
 وضعیت از مختصري شرح شنیدن از بعد بشر حقوق فعال و فیلمساز نیوزویک، خبرنگار  آقاي مازیار بهاري

 تجارب با و  رجوي، فرقه در…بشر و سرکوبها و قتلها و سر به نیست کردنها، تجاوزات جنسی و  حقوق نقض
من تجربه نقض حقوق بشر روي خودم را در ایران دارم و طی  که گفتند ارشد آقاي به فرقه این از خودشان

آنچه در سازمان مجاهدین میگذرد به جرآت میگویم که فرقه رجوي بدتر از رژیم ایران  که سالهاي گذشته با پیگیري وضعیت حقوق بشر در فرقه رجوي باید گفت
 ””.است

فرقه آقاي بهاري در گذشته یک فیلم مستند نیز در مورد 
رجوي براي شبکه الجزیر ساخته است که در زیر میتوان 

 کنندگان شرکت براي  در طی کنفرانس  :مشاهده کرد
ژه در دوره بوی رجوي فرقه در بشر حقوق نقض وضعیت

اخیر در آلبانی از جمله بصورت برده داري نوین با تخلیه 
انسانها از شعور انسانی و تبدیل آنها به ابزار و آدمکهاي 

کوکی فاقد هرگونه اراده و تصمیم و فکر و کشیدن 
حصارهاي فیزیکی با حبس آنها در پادگانهایی که حتی 

شیشه هاي پنجره هایش نیز باید پوشیده باشد بدورشان، 
پایه اي ترین حقوق انسانها را نقض و به سخره گفته اند 

 .افشا شد

 به که سیاستمدارانی حتی و مخالفین اروپا پارلمان مقابل در دمکراسی مرکز در اند یافته جرآت که اند شده گستاخ آنقدر خود کالن پولهاي کردن هزینه با فرقه رجوي
 خانم جمله از اروپا پارلمان شجاع نمایندگان طوریکه. دهند قرار شتم و ضرب مورد نیز را ن مریم رجوي برخاسته بودندمحافظی بدست شدگان جدا خوردن کتک از دفاع

 .شدند اروپا پارلمان از رجوي فرقه عناصر اخراج خواستار گومز آنا

درخواست اخراج عوامل مریم رجوي از کلیه اماکن پارلمان اروپا بدلیل تهدید امنیتی علیه اروپائیان  •
 توسط آنا گومز نماینده پارلمان

سال زندانی اوین و زندانهاي رجوي دراشرف و لیبرتی در آلبانی قتلهاي مشکوك را 7سیامک نادري  •
 افشا میکند

در طی کنفرانس آقاي ارشد همچنین با مسئولین و سیاست مداران و فعالین حقوق بشر حاضر در کنفرانس  
ا به آنها معرفی و خواستار بلند کردن صداي قربانیان گروههاي تروریستی گفتگو و قربانیان فرقه رجوي ر

تاکید کردند که نباید تمرکز بر حق بر نقض حقوق بشر توسط دولتها  و شدند ملل سازمان و بشري حقوق مجامع در …همچون داعش و فرقه رجوي و بوکو حرام و 
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 رئیس از رابطه این در که . شود …منطقه امنی براي فرار جنایتکاران و نقض کنندگان حقوق بشر در میان گروههاي تروریستی همچونه داعش و فرقه رجوي و 
 .کردند دریافت نیز مساعدت قول کنفرانس کننده برگزار

 :بعضی سخنرانان کنفرانس حقوق بشر امسال سازمان ملل
 اولین رئیس جمهور زن سوئیس،خانم رات یرایفوس 

 آقاي لوئیس آلماگرو دبیرکل سازمان کشورهاي آمریکایی،
 .آقاي اروین کاتلر نماینده پارلمان کانادا، وزیر سابق دادگستري و دادستان کل کانادا و مدیرکل مرکز رآول والنبرگ براي حقوق بشر

 .ه اندآنتونیو لدزما شهردار کاراکاس که اخیر از ونزوئال فرار کرد
 خانم مریم نایب یزدي فعال حقوق بشر و بنیانگذار پرشین فو انگلیش دات کام. از ایران

 خانم مریم ملکپور خواهر سعید ملکپور که در ایران زندانی است
 از ایران ( Then they came for me) آقاي مازیار بهاري خبرنگار، فیلم ساز و نویسنده کتاب پرفروش

 .هیومن واچ و سفیر سابق رومانی در سازمان مللآلفرد موزس مدیر کل 
 والدیمیر کارا مورزا مخالف مشهور دولت پوتین

 خانم اصلی اردوگان نویسنده مشهور ترکیه،
 آقاي فاریناس هرناندز در رابطه با نقض حقوق بشر در کوبا،

 کشیش ایون ماواریر در زمینه نقض حقوق بشر در زیمبابو
 

 2018, 21فوریه 

آقایان قربانعلی حسین نژاد وداود باقروند ارشد از مسئولین سابق فرقه رجوي و شوراي ملی مقاومت در مقر اروپایی  
سازمان ملل در ژنو حضور یافتند و با مقامات کمیساریا در مورد وضعیت پناهندگان جدا شده  کمیساریاي پناهندگی

از فرقه رجوي مالقات و مذاکره نمودند. در این مالقات ضمن تشریح تمامی محدودیتها و فشارهاي وارد به جدا 
کشنی ها علیه شدگان توسط تشکل خطرناك فرقه رجوي از جنبه هاي مالی و حقوقی و تهدیدات و کار

 تشکر کمیساریا  سط فرقه رجوي بهتو شدگان جدا حقوق پرداخت بازگرداند از … و آلبانی در آنها انسانی  استقرار
 .کردند

 
 فرقه مستعار نام که مقاومت ملی شوراي صطالح ا به اطالعیه جمله از جداشدگان در این دیدار مدارك تخریب

 نامیده …ا تروریستهاي سپاه قدس و ر اند کرده مصاحبه آلبانیایی هاي رسانه با و اند شده جدا فرقه این از تازه که جداشدگانی مورد در اطالعیه انتشار در است رجوي
 .شد کمیساریا مقامات خنده موجب که گردید ارائه است

 کمیسیون ضد تروریستی! شوراي ملی مقاومت (فرقه رجوي) علیه جدا شدگاناطالعیه 
بشر در این فرقه را  در این دیدار آقایان حسین نژاد و باقروند ارشد ضمن معرف خود و سابقه آشنایی و همکاریشان با فرقه رجوي شرح مفصلی از وضعیت نقض حقوق

آقاي حسین .نشده اند از این فرقه نجات یابند و به محل متمرکز جهت کنترل آنها منتقل گردیده اند هشدار دادندتشریح کردند و در مورد وضعیت کسانیکه هنوز موفق 
و آزادیهاي خود برخوردار نژاد تاکید کردند که زمانی اقدامات سازمانهاي حقوق بشر موثر خواهد بود که اسراي تحت زندان فکري و فیزیکی فرقه رجوي ابتدا از حقوق 

متصور نیست. چون  و بتوانند آزادانه تصمیم بگیرند و این جز با مالقاتهاي مستمر مقامات کمیساریا و تاکید به حفاظت و حمایت مادي کمیسریا از جدا شدگان باشند
هایشان را شتشوي مغزي میکنند که تنها مکان آنها روزانه تحت بمبارانهاي غیر قابل تصور علیه کمیساریا، علیه دنیاي آزاد، بعنوان دنیاي امپریالیستی و بورژوازي نیرو

در پایان مدارك مستند از تاریخ .امن در جهان علیرغم همه شکنجه ها و سختی ها درون فرقه رجوي است. و باید ممنون هم باشند که در اسارت فرقه هستند
مقامات کمیساریاي عالی پناهندگی نیز قول  .ا عال پناهندگان در ژنو شدتروریستی فرقه رجوي با استناد به انتشارات فرقه رجوي با ترجمه آنها تقدیم کمیساری

 .رسیدگی و توجه به وضعیت نیروهاي تحت اسارت فرقه رجوي و همچنین جدا شدگان را دادند
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 2018, 7مارس 

 رئیس کنفرانس-آقاي داود ارشد و آقاي اودو بولمن معاون دبیرکل حزب سوسیال دمکراتهاي اتحادیه اروپا 
روز گذشته جنبش نه به تروریسم و فرقه ها بدعوت گروه اتحاد احزاب سوسیال دمکرات اتحادیه اروپا 

 .در پارلمان اروپا شرکت کردند” نه به سوء استفاده جنسی از زنان“درکنفرانس 
قه ها یاد آور در این کنفرانس آقاي داود ارشد طی سخنانی ضمن تشکر از دعوت جنبش نه به تروریسم و فر

 :شدند
که جامعه اروپا در حالی بر علیه سوء استفاده جنسی از زنان 

دست به فعالیت در پارلمان اروپا و البته با نقش محوري 
نهادهاي مدنی فعال آن در زمینه حقوق زنان میزند که در همین اروپا تشکلهایی مانند تشکل فرقه رجوي زنان تحت 

شیوه هاي فرقه اي همانگونه که در تمامی فرقه هاي شناخته شده مخرب متداول است اسارت خود را با بکارگیري 
مورد سوء استفاده جنسی قرار میدهد و حتی متاسفانه میتواند در همین پارلمان نیز در کمال وقاحت خود را مدافع 

 .حقوق زنان نیز جا بزند
در این تشکل فرقه اي با سابقه بسیار روشن تروریستی به  بی تفاوتی بعضی اعضا پارلمان اتحادیه اروپا این گستاخی را

جایی رسانده است که مخالفین خود را در جلو همین پارلمان مورد ضرب و شتم قرار میدهد و حتی نماینده سابق 
پارلمان انگلستان آقاي دنیس مک شین که تالش میکند از ضرب و جرح مخالف توسط محافظین مریم رجوي باز 

ما حتی از زاویه حقوق زنان هم که شده باید   .نیز توسط همان محافظین مورد ضرب وشتم قرار میگیرد بدارد خودش
فرقه رجوي و بطور خاص مریم رجوي را بعنوان شیادي که همزمان با سرکوب و تحقیر زنان از 

ن طریق وادار کردن آنها به همبستري با رهبر عقیدتی و امام زمانش مسعود رجوي در مجامع بی
اللملی ادعاي آزادي زنان را میکند را افشا و حداقل مانع حضور او و اوباش محافظش در این 

 .مکان مقدس شویم
در حاشیه کنفرانس آقاي ارشد با مقامات حزب از جمله با معاون دبیر کل گروه اتحاد احزاب 

ینه حقایق بسیار سوسیال دمکراتهاي پارلمان اروپا آقاي بولمن اودو از آلمان بطور مفصل در زم
خشن و غیر انسانی درون فرقه رجوي در زمینه زنان و البته تمامی اعضا بخصوص در آلبانی 

 .گفتگو نمود و خواستار اقدامات عملی اتحادیه اروپا در این زمینه شد
 

 2018, 10مارس 
جهت  خانم آناگومز اروپا اتحادیه بنا به دعوت نماینده پارلمان اروپا از حزب سوسیال دمکرات

 در اروپا اتحادیه پارلمان محل در ایشان دفتر در مالقاتی  رایزنی در مورد ایران و آپوزیسیون
 کمیته عضو و پرتقال سوسیالیست حزب برجسته اعضاي از گومز آنا خانم. شد برگزار بروکسل

 :زیر هستند مهمی هاي

 امور خارجه •
 امنیت و دفاع •
 ضد تروریسم •
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 حقوق بشر آزادیهاي مدنی، عدالت •
 روابط با ایاالت متحد آمریکا •
 روابط کشورهاي منطقه مدیترانه اي پارلمان اروپا •
 روابط با عراق  •

نیروهاي ایرانی آپوزیسیون مورد بررسی گرفت. خانم آنا گومز ابتدا شرحی از تجارب سفر در این مالقات که سه ساعت بطول انجامید تحوالت اخیر در ایران و جایگاه 
آقاي ارشد ضمن تائید و تاکید بر یافته هاي میدانی هئیت پارلمانی اتحادیه اروپا  .هئیت پارلمانی اتحادیه اروپا به ایران و بررسی مسائل ایران از نزدیک را ارائه کردند

ران ضافه کردند که واقعیت مردم و رژیم جمهوري اسالمی بعد از نزدیک به چهاردهه که از استقرار آن میگذرد، تنها باید از زبان خود مردم ایدر سفرش به ایران ا
کنش حتی پخته تر واشنیده شود. صدایی که در عمل با اوج پختگی عمدتا با مسالمت و بصورت صلح آمیز تظاهر کرده تا با خشنونت. در بعد سیاسی اما این کنش و 
ط و مرز خود را با نیز بوده است، بطور خاص آنجا که در نفی هرگونه آپوزیسون وابسته گرا بارز و عنوان شده است، مردمی که بدون داشتن تشکل حزبی قادرند خ

 .جریانات پوشالی و دروغین بویژه عوامل بیگانه از جمله تشکیالت فرقه خطرناك رجوي بخوبی تعین و حفظ کنند
گذشته برده شده عطف در مورد بعضی شعارهاي داده شده اینگونه تشریح کردند که، طبق تجربه میدانی من در ایران، اگر بصورت کامال تک نمود نامی هم از سیستم 

ض به وضع موجود است تا بمعنی یک به سابقه تاریخی چندین صد ساله کشور ما در تجربه نوع حکومت و نبود هیچ معیار مقایسه دیگري است، و بیشتر بیان اعترا
 .انتخاب رو به عقب و یا انتخاب یک آلترناتیو براي آینده

جلب کرده باشد وجود ندارد. همه سیاسیون ایرانی از منتهی الیه راست تا چپ متفق القول هستند که متاسفانه هیچ آلترناتیو متشکل و مستقل که اعتماد مردم ایران را 
سال گذشته آنرا  مردم ایران نیز طی ده

 .بروشنی بنمایش گذاشته اند
درمقابل این سوال که آیا واقعا هیچ فرد 
تشکل مورد اعتمادي نیست؟ آقاي ارشد 

شخصیت هاي  -گفتند، متاسفانه از افراد
سیاسی مستقل، قابل اعتماد و غیر وابسته در 

آپوزیسیون شاید بتوان نام بسیار معدود 
فعالیتشان محدود شخصیت سیاسی واقعی که 

 .به مصاحبه است را برد
خانم گومز سوال کردند با تجربه شما بعنوان 

یکی از باالترین مسئولین تشکیالت رجوي و 
شوراي به اصطالح ملی مقاومت با سابقه 

طوالنی و نزدیک به رهبري که از آن جدا 
شده اید آیا آنگونه که خودشان طی سالیان 

نیستند؟ و ارزیابی عنوان میکنند یک آلترناتیو 
شما از آنها چیست؟ و چرا بعد از اینهمه 

 شدید؟ جدا آنها از  سال
آقاي ارشد ضمن تشریح تاریخچه جذب و 

شکیالت د از فراز و فرود تفعالیت خود به مجاهدین زمانیکه در انگلستان دانشجوي دانشگاه بوده اند و مسئولیتهایی که در این تشکیالت داشته اند. شرحی فشرده مستن
غال کنسولگري رجوي و دالیل نفرت مردم ایران از این تشکیالت با اشاره به تروریسم (چه در زمان شاه و چه بخصوص بعد از شاه)، جاسوسی براي شوروي، اش

آمدن بخدمت بیگانگان و انجام  آمریکا در اصفهان و تبریز، و دخالت و حمایت صددرصد از اشغال سفارت امریکا در تهران، زندان و شکنجه نیروهاي خودش، در
ر، حمایت از داعش در عراق عملیات تروریستی برروي اهداف داخل ایران با درخواست عراق و عربستان، همکاري با اسرائیل، حمایت از تروریسم القائده در یازده سپتامب
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همبستري زنان مجاهد با مسعود رجوي توسط مریم رجوي، فتواي کشتن  از یکطرف و ادعاي فرستادگی از جانب خدا توسط مسعود رجوي، طالقهاي اجباري، مدیریت
 .نمودند ارائه…اقوام و خانواده توسط اعضا خودش در کتابی بنام مسعودرجوي، مغزشویی و نفی و نابودي تمامی احساسات انسانی در میان آنها

 
 در آنها سرنوشت بینی پیش با صدر بنی دکتر آقاي ویژهب چرا متحدین آنها .وجود داردآقاي ارشد در مورد ادعاي فرقه رجوي و حامیانش گفتند چند شاخص آشکار 

 چرا هیچ ایرانی چه مردمی چه سیاسیون در مراسم آنها شرکت نمیکنند؟ شدند؟ جدا آنها از عراق
 چرا این تشکیالت مجبور است جهت گردهمآیی هایش سیاهی لشکر کرایه کند؟ 

چرا ارتباط اعضایش را با جهان قطع میکند؟چرا تمامی تحلیلگران برحقیقت  مردم ایران اجازه نمیدهد با اعضایش درارتباط قراربگیرند؟ چرا این تشکیالت در ترس از
چرا مجبور  د؟ه بیندازنفرت مردم از این تشکیالت بدلیل همکاري با صدام را تاکید میکنند؟چرا باید رجوي در داخل تشکیالتش زندان و شکنجه براي اعضاي خودش را
چند دقیقه سخنرانی  است براي دریافت حمایت سیاسی هرچند بی ارزش منافع مردم ایران را به کسانیکه خود به کشتن آنها افتخار میکرده است بفروشد و حتی براي

؟چرا در همین پارلمان ”هیچ جایگاهی در میان مردم ایران ندارند“آنها دهها هزار دالر بپردازد؟چرا حتی عربستان حامی سیاسی و مالی آنها ارزیابیشان از آنها این استکه 
وقتی :آیا بخاطر همین چرا ها نیست کهمیخواند؟!! رژیم مزدور و جاسوس را ایرانی غیره حتی و ایرانی اعضاي سابق منتقدش را بقصد کشت میزند؟چرا هر منتقدي

رات و اعتراض میزنند هیچ اسمی از آنها نمیآورند؟آیا این مسئله پیامش غیر از این است که: مردم مردم ایران در سراسر کشور جهت خواسته هایشان دست به تظاه
 .جوکی بیش نیست ”تنها آلترناتیو دمکراتیک“ و.ایران رژیم حاضر را صد بار به فرقه رجوي ترجیح میدهند

 
دادن فرمان حرکت ستون نظامی بسمت ایران و ابالغ دستور درگیري با آمریکا در صورت خانم گومز همچنین در مورد موضوع فرار مسعود و مریم از عراق، و همزمان 

 .مواجهه با آنها ریزشده و سوال کردند
یی که ادن چهار هزار نیروآقاي ارشد شرح مفصلی از ماجرا ضمن برشمردن فرار رجویها بعنوان جزئی از فرارهاي سریالی آنها از صحنه ارائه نمودند. و بطور خاص فرست

 سقوط از بعد که نیروهایی قتلعام براي بود تالشی  حتی خبرنداشتند که فرماندهانشان فرار کرده اند، و هیچ پشتیبانی ندارند به دهان رژیمی که قدرت یک منطقه است
ها جهت وادار کردن آنها به آمریکای توسط مجاهدین نظامی ستون) نابودکننده ونه( بازدارنده هوایی بمباران اگر که. کردند تشریح بودند رجویها دماغ موي تنها صدام

 .بازگشت به اشرف نبود تمامی چهار هزار نفر در مرز ایران قتلعام میشدند
 اي درجه هشتاد و صد تفاوت روي …آقاي ارشد که شخصا نیز محکومیت دهسال زندان فقط بدلیل درخواست خروج خود از آن تشکیالت دریافت کرده است 

واي واقعی آن بعنوان دلیل اصلی جدایی خود از تشکیالتی که تمامی هستی خودش را بپاي آن ریخته است تاکید کرد، که مثال محت مقابل در تشکیالت این يادعاها
مین پارلمان اروپا توسط بسیار بسیار بارزش که جهان نیز شاهدش بود دستور ضرب و شتم بقصد کشت دو تن از جدا شدگان آنهم در انظار عمومی آنهم در مقابل ه

 خارجه کمیته در بخوبی شما البته. است کرده کر را جهان گوش حرف در رجوي مریم خانم معابی دمکراتیک خواهی، آزادي ادعاي زمانیکه درست مریم رجوي است. 
ان آنهم در غرب و زمانیکه عری و لخت سرکوب در هیتلري نوع فاشیزم کردن سرریز و گستاخی میزان که. کردید اشاره بدان موقرینی خانم حضور در اروپا پارلمان

 آنها تروریستی و خشن ماهیت کننده منعکس  که قدرتی ندارند را میرساند. و این تنها یک مورد از صدها مورد ضرب و شتمی بوده است که طی سالیان صورت گرفته
 .تشکیالت روشن کرده اند این با را تکلیفشان که بود خاطر همین به انقالب از بعد اول سالهاي همان از ایران مردم و است

ی پرنسیپی و فاصله آقاي ارشد همچنین تاسف خود را در مورد عملکرد ضعیف آپوزیسیون ایرانی در فقدان محکوم کردن این عمل ابراز نمود. که متاسفانه نشانه ب
ه تشکیالت رجوي در ضرب و جرح فعالین سیاسی و جدا شدگان از تشکیالت رجوي در میان گرفتن از ارزشهاي انسانی در نداشتن واکنش در مقابل عمل جنایتکاران
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ما خود بخوبی در آنهاست. که نشان از بازاري شدن محتواي موضعگیریهاي سیاسیون خارج از ایران در مقابل موضعگیریهاي ارزشی و اصولی میباشد. آنگونه که ش
  .نامیدیدش بارز شد که باید الگویی باشد براي همه ما موضعگیري علیه این اقدام که جنایتکارانه

این فرقه  همچنین عطف به تاکیداتی که مسعود رجوي در مورد سالح هسته اي و کسب آن جهت بقدرت رسیدن و افزایش قدرت خود داشته، و با شناختی که از
تردیدي در بکارگیري سالح اتمی علیه بشریت به خود راه نخواهد داد آن همین دارند، شرح دادند که، اگر یک نیرو در جهان وجود داشته باشد که هیچ شک و 

 به نسبت ملی وظیفه و دین یک بعنوان اول درجه در خطرناك فرقه این افشاي در تشکیالت این سابق مسئولین ما نیزانگیزه  تشکیالت فرقه رجوي است. همین
 .ر استبش ضد و ملی ضد تشکل این با متمادي سالیان همکاري از ناشی جهان و خودمان مردم

در دست کشورهایی با منافع استعماري در منطقه ویا عربستان و بویژه اسرائیل ” ابزار فشار“بعالوه اینکه با افشاي سوء استفاده از این تشکیالت قدرت پرست بعنوان 
ر حزب اهللا در لبنان در مرز اسرائیل و تحمیل حضو بهانه به ابزاري در دستشانیکی از قطبهاي مشتاق حفظ فرقه رجوي در مرز ایران وعراق علیه رژیم بعنوان 
داعشی در زد و بندهاي بین اللملی در آینده، جلوي نابودي ایران و منطقه گرفته -احتمالی آن به مردم ایران بعنوان یک آلترناتیو وابسته توتالیتر از نوع قرون وسطایی

 .شود
مان خود که کماکان اسیر در این تشکیالت هستند وظیفه ما در قبال آنها میباشد. چون این ما هستیم که همرز و ها خانواده و دوستان  آزادياز طرف نیز تالش جهت 

امی حقوق بشر، و بطور ل، حبخوبی و به عینه میدانیم که چرا و چگونه آنها به بند و زنجیر فرقه اي کشیده شده اند، چرا این فرقه تالش میکند خود را مترقی، لیبرا
 .بفریبد را جهان تا کرده معرفی زنان حقوق مدافع  خاص با سوپر چپ زدن هاي تهوع آور

قض شدید حقوق آقاي ارشد مدارکی از انتشارات و مستندات رسمی سازمان مجاهدین در زمینه مواضع، عملکردهاي قرون وسطایی، تروریسمِ تفکرات نوع داعش، ن
مریم رجوي در حرف و در مقام فریب افکار عمومی و سیاستمداران غرب با الپوشانی ماهیت تروریستی و قرون وسطایی خود منکر آن هستند  بشر که امروزه خانم

 .قرارگرفت توجه مورد بسیار که  جهت ثبت در اسناد پارلمان اروپا به خانم گومز ارائه کرد،
ابزاري از آنها در مرزهاي  آقاي ارشد ضمن تشکر از خانم گومز بخاطر دعوت به پارلمان اروپا تاکید کردند که بعد از خروج از فرقه رجوي ازعراق و خنثی شدن استفاده

 پارلمان مجلس نمایندگان و سیاستمداران از یاري و کمک درخواست ما مانده باقی هاي خواسته و اهداف ایران و توطئه قتلعام همسنگران اسیرمان، امروزه یکی از 
 به مجبور را اسرایش  این تشکیالت هستند میباشد. بویژه که طبق سندي که ضمیمه اسناد نیز میباشد فرقه رجوي اسیر هنوز که است اي عده آن نجات به اروپا

 ادامه اندیشه نوع این و فرقه این وسطایی قرون افکار مبارزه در متمدن بشریت از بخشی بعنوان ما تالش البته. است نموده تیرانا در ابدي زندان در شدن دفن پذیرش
 .داشت خواهد

که در اختیار پارلمان گذاشتند خانم گومزنیز اظهار داشتند که جهت تصمیم و اقدام نیاز به اطالعات جامعتري بود و از آقاي ارشد بخاطر ارائه اطالعات بسیار با ارزشی 
 .تشکر کردند

 2018, 26مارس 

 سفارت آلبانی در برلین
 . کردند گفتگو و دیدار آلبانیا سفارت مقامات با برلین در 2018 مارس 19   آقاي داود باقروند ارشد در روز دوشنبه

عضو شوراي ملی مقاومت این تشکیالت عطف به دیدار قبلی در  در این دیدار آقاي ارشد بعنوان یکی از اعضاي عالیرتبه سابق فرقه رجوي و 
ها، ضمن بروز کردن مقامات سفارت نسبت به تحوالت اخیر وضعیت جدا زمینه افشاي تروریسم فرقه هاي مخرب و حمایت از قربانیان فرقه 

شدگان و خروج آنها از زیر تیغ ضد انسانی فرقه رجوي و دریافت کمک هزینه هاي پناهندگی بطور مستقیم از کمیساریاي عالی پناهندگی 
سوئیس در ماه گذشته -یساریاي عالی پناهندگی در ژنوگزارشی نیز از مالقات خود به نمایندگی از طرف جداشدگان در آلبانی با مقامات کم

 .جهت تشکر و قدر دانی از اقدام بشر دوستانه کمیساریاي عالی پناهندپی را به اطالع آنها رساند بود را ارائه کرده
حقوق بشر توسط فرقه  آقاي ارشد از فرصت این مالقات استفاده کرده از همکاریهاي دولت آلبانی نیز در زمینه کمک به جلوگیري از نقض

 .رجوي علیه جداشدگان ابراز تشکر و قدردانی نمودند
یار چرا که فرقه رجوي از تزیقات مالی و حقوقی و نبود حمایت بویژه براي زنان که آنها را با اخبار کذب مربوط به حضور مافیا و باندهاي بس

ارند. و همین حمایت مالی و کمکهاي دولت آلبانی که چه بسا مشوق و گهمیدن خود بند در و ترسانده …خطرناك و مواد مخدر در تیرانا و
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 .بعنوان زندان ابد اسیر کرده اند بوده است که مننجر به فرار دو تن از آنها طی چند روز پیش شد 3عامل دل گرم کننده اي براي افرادیکه که آنها را به اجبار در اشرف 
 هر شهر در تردد هنگام مجبورند آنها که داد میکنند اعمال آنها به نسبت خود اعضا توهین و تحقیر جهت تکنیکهایئکه و  آقاي ارشد شرحی نیز از کنترلهاي فرقه اي

  .شد مقامات نگرانی و خنده موجب که کنند بیان  را خود جنسی تناقضات دقیقه
 

آقاي ارشد همچنین مدارکی از اعمال 
تروریستی فرقه رجوي مبتنی بر نشریات 

سایتهاي رسمی فرقه رجوي در و 
 علیه حتی بزرگداشت عاملین این ترورها

 مدعی امروزه که آمریکایی شهروندان
 مودت و دوستی کمال در آنها با هستند

 جزئیات با را بود گرفته صورت دارند قرار
 .کردند ارائه سفارت مقامات به آن

آقاي ارشد عنوان کردند که در مالقات 
اعمال تروریستی قبلی نیز اسنادي از 

علیه مردم عراق را ارائه شده بود. که 
همگی این اسناد گواه آن است که 
ماهیت این فرقه تروریستی هرگز تغییر 

نشان میدهد که  نکرده و پاسخگو نبودن در مقابل اعمال خود از جمله نقض شدید حقوق بشر، ترور شخصیت مخالفین و حتی کسانیکه بعنوان عضو این فرقه هستند
 .گري ندارداوال نفرت مردم ایران از این فرقه کامال بجا و این تشکیالت جز به دست یابی به قدرت و پیاده کردن خالفت اسالمی خود در ایران قصد دی

اسیر این فرقه هستند فراموش  کماکان که  آقاي ارشد مقامات سفارت را در جریان فعالیتهاي جدا شدگان در سراسر اروپا به نشانه اینکه جدا شدگان دوستان خود را
 .گرفتند تشویق مورد که دادند نکرده اند قرار

 

 2018, 18آوریل 

اروپا جلسه بسیار  -آقاي داود ارشد از جنبش نه به تروریسم و فرقه هاآوریل  17روز گذشته سه شنبه 
موثر در پارلمان اتحادیه اروپا در استراسبورگ فرانسه داشتند. این جلسه به دعوت خانم پاتریشیا اللونده 

خانم اللونده عضو کمیته هاي خارجه، تجارت بین  .عضو پارلمان اتحادیه اروپا ترتیب داده شده بود
 اروپا اتحادیه…ملی، کشورهاي مغرب و کمیته هاي پارلمانی کشورهاي آسیاي میانه و آمریکاي التین الل

این دیدار که . خانم پاریشیا اللونده در گذشته از البی هاي بسیار فعال فرقه رجوي بوده اند . میباشند
ر حائز اهمیت بود که بمنظور شنیدن واقعیت هاي مستند پشت پرده فرقه رجوي اجرا گردید، از این نظ

تاکید داشتند که دیگر همکارانشان که متاسفانه بخاطر بدنبال مقاالت خصوصی روز قبل خانم اللونده 
 .وي قرار بگیرندمواضعشان در قبال ایران چشم را بر واقعیت فرقه رجوي میبندند در جریان این روشنگري از زبان یکی از مسئولین و گردانندگان تشکیالت رج

  
تروریستی تشکیالت رجوي ارائه گردید. این گزارش تماما با اتکا به اسناد منتشر شده توسط تشکیالت فرقه اي  -این جلسه شرح مفصلی از ماهیت قرون وسطایی در

ئه گردید. بعالوه اینکه با اسنادي از ارا 1397تا  1358رجوي و مواضع و پیامها، کتابها، گزارشات منتشر شده در سایت و روزنامه هاي رسمی در یک پهنه چهل ساله از 
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نسخه از این اسناد به هر رسانه هاي بین اللملی و داخلی، دولتها از انعکاس اعمال رجوي که حاکی از همان مواضع اعالم شده این فرقه بوده است تکمیل نمودند. یک 
  .کدام از شرکت کنندگان ارائه گردید
ناد و واقعیت مواضع و تفکرات و اعمال فرقه رجوي ارائه شده در اسناد شوکه بودند به جمع گفتند که خانم مریم رجوي یکی از خانم پاتریشیا اللونده که از ابعاد اس

ست به قابل همه آنهاست دشیادان بنام میباشند که از اعتماد جامعه بین اللملی سوء استفاده کرده و با جعل خبر و مواضعی که مطلقا ربطی به خودش ندارد و نقطه م
  .فریب میزند، و البته نباید فراموش کرد که در بسیاري از موارد در بعضی کشورها فقط با پرداخت پول سیاستمداران را میخرد

این تشکیالت بطور مطلق متکی  تشریح مطالب تمامی اینکه علت که کردند  آقاي ارشد نیز تاکید 
به اسناد خود آنها است و نه حتی متکی بر شهادت و حرف بنده که از رهبران و مسئولین و پیش 

برندگان سیاستهاي رجوي بوده ام نیز همین امر است که شنونده باید جهت قبول واقعیت تشکیالت 
ر هم گذاشتن مواضع واقعی و عملی رجوي از موانع دروغهاي مریم رجوي عبور کند. بنابراین با کنا

آنها در مقابل آنچه خانم اللونده عنوان کردند فریبکاریهاي شیادانه مریم رجوي در جلسات خصوصی 
 .و شوهاي سیاسی میتواند بسیار روشنگر باشد

خانم اللونده همچنین خشم و عصبانیت خود را از رویکر بسیار وقیحانه مریم رجوي به اعضاي  
 نموده اعالم میخواند رژیم مزدور را ان اروپا که سالیان به آنها کمک کرده اند ولی بعد از پی بردن به ماهیت تروریستی آنها انتقاداتشان را مطرح کرده اند، منتقد پارلم

که خانم رجوي تنها یک پاسخ به همه انتقادات آقاي ارشد نیز اضافه کردند  .است موثر و مفید بسیار رابطه این در) مطالب کردن مستند( ارشد آقاي اینکار که گفتند و
ه چهل سال است شبانه روز در و ایرادات و اعتراضات وارده از سراسر جهان دارد و آن اینکه انتقادات تماما منشاء رژیمی دارند. حتی در درون تشکیالت نیز به اعضاء ک

سد که در مواردي هم مفید عمل کرده است و بسیاري را متقاعد کرده است؟ که با تائید تاسف انگیز اسارت خودش قرار دارند نیز همین مارك را میزند. و البته بنظر میر
آقاي ارشد عنوان کردند، جالب اینجاست که این شیوه یکی از نقطه مشترکهاي مهم رژیم و تشکیالت رجوي است. اینها منتقدین و معترضینشان  .حاضرین همراه بود

و حذف میکنند. رژیم ایران مبارزه مردم ایران را بدلیل نفرت مردم از رجوي، به این تشکیالت نسبت داده و مجوز سرکوبشان را از مردم  را به همدیگر نسبت میدهند
ر تشکیالتی و اضر حضومیگیرد، و تشکیالت رجوي نیز همانطور که خانم اللونده فرمودند عینا همین کار را میکند. و اینگونه ایندو بهم کمک میکنند. و در حال ح

سواالت مطرح شده، رابطه فرقه رجوي با آیسس، مواضعش در قبال آن، رابطه اش با  از.یکجاي فرقه رجوي یکی از دالیل و بهانه هاي سرکوب مردم ایران شده است
د پاسخ دادند. دیگري وضعیت اسرا در آلبانی، و تشکیالت و سران حزب بعث که در آیسس فعال هستند، با دیگر گروههاي تروریستی بود که آقاي ارشد باز بطور مستن

  .متمدن امروزي است اینکه رجوي آنها را با دعوت به مبارزه با بورژوازي است که میخواهد در درون حصارهایش نگهدارد که همان فرهنگ و رویکرد داعش با جامعه
 .رسید پایان به …شده بود با امید به ادامه چنین جلساتی با دیگر جمعهاي پارلمانی و  این جلسه که با حضور آقاي ماکرون رئیس جمهور فرانسه در پارلمان همزمان

 
  

 2018, 20آوریل 

 گزارش مفصل ابراز نگرانی مقامات آلبانیایی و اتحادیه اروپا در مورد خطر تروریست در آلبانی در دیدار با سفارت آلبانی در آلمان 
روز گذشته طی دیداري مقامات سفارت آلبانی در آلمان در جریان نگرانیهاي مقامات اتحادیه اروپا و شخصیتها، وکال، خبرنگاران و مردم 

 .به حضور فرقه خطرناك رجوي با سابقه جدي تروریستی در کشور آلبانی قرار گرفتندآلبانی نسبت 
در این گزارش شرح تفصیلی با تکیه به انعکاسات و ویدئو کلیپهاي موجود، اسناد ارائه شده و سخنرانیهاي انجام شده در طی دو جلسه مهم 

 .نسه ارائه گردیدفرا-بلژیک و استراسبورگ-در پارلمان اتحادیه اروپا در بروکسل
 

Experts and political representatives from Albania were in the European Parliament on Tuesday 10thApril, asking Europe for help in 
preventing the Mojahedin-e Khalq (MEK) from toxifying their country’s internal and foreign relations. MEPs Ana Gomes and 
Patricia Lalonde hosted a round-table meeting titled ‘Mojahedin-e Khalq (MEK) threat in Albania’ to discuss the problem. 
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Ana Gomes and Patricia Lalonde MEPs 
Participants included a UNHCR representative, Albanian 
opposition politicians, representatives from the Albanian 
embassy, the Albanian Delegation in parliament, from 
EU security, and reporters from various media. 
Ms Gomes told delegates that she organised the debate 
because EU relations with Iran are very important, 
especially with the JCPOA agreement, and for human 
rights. This is a very different approach from the MEK 
which advocates regime change from outside the 
country. 
Gomes explained that she first got to know the MEK 
from its recent time in Iraq where the group had 
interfered detrimentally in Iraq’s internal affairs. Based 
on her experience as a former diplomat in the UN 
Security Council and the UN Commission on Human Rights she was asked to write a report on Iraq in 2007-8. She found 
the MEK held hostage Iraq’s political relations. Even a visiting Deputy Assistant Secretary of State for George W Bush 
agreed that MEK was a dangerous organisation. 
Gomes mentioned that as head of UNAMI, Martin Kobler tried to work out a solution in Iraq, but was “miserably” attacked 
by MEK. He found he could not get access to the members to find out what they wanted as individuals. MEK would not 
allow the normal interviews that the UNHCR conduct. 
MEK has new sources of funding after Saddam Hussein and is active in the EUP. Several colleagues tried to prevent 
today’s meeting. The MEK seem to have free rein in parliament to lobby every day. I am trying to find out by asking the 
EUP president, which MEPs are providing them access. 
Before introducing the speakers, MS Gomes told delegates that when she hosted Nobel Peace Prize winner Shirin Ebadi, 
she asked her if the MEK are a genuine opposition group. Ebadi was very clear that this group has no credibility among 
Iranians. 
 
Nicola Pedde, Rome based Institute for Global Studies, provided background context to Albania’s dilemma by 
describing how he had successfully intervened in Italy to put a stop to the MEK’s deceptive campaigns to corrupt 
politicians and toxify Italy’s political debate on Iran with their fake information and unwanted regime change agenda. 
When the MEK and Maryam Rajavi had free access to the Italian parliament, invited by various government agencies, 
they gathered signatures from around 70% of MPs. But after interviewing these members it was found that most MPs did 
not remember signing or what they signed for. Only five members deliberately supported the MEK. There was misuse of 
members’ ignorance on Iran issues. Such letters were used to increase the MEK’s infiltration inside institutions where they 
could toxify the bilateral relations and debate between the Italian Republic and the Islamic Republic of Iran. Now Italy 
has strong relations with Iran, not only economic but political level too. 
This toxification was to make businesses and politicians believe that any dealings with Iran will be risky or even bring up 
conflict. This affected parliament and the media. Since the MEK arrived in Albania it is clear they are trying to exactly 
replicate the methods there. They are approaching MPs, media and opinion makers, everyone who has a role in 
influencing the political and social debate in Albania. It is a very small country with economic and security problems. 
Risking involvement in something against the national interest. Two years ago, few Albanians even knew the name of the 
group. Now there is the capacity of influencing parliament with information which is produced in a way to derail the 
interests of the country toward the Iranian government. 
We have a camp and a huge amount of people who can be active in the country. They can affect the capacity of the 
government to stand by its own decisions. 
In our experience. One of the questions about this group is ‘What is its final aim’? There is no future for them in Iran, 
they have no capacity to reach the Iranian population. No capacity to play a role bigger than the one they play today. It is 
merely about maintaining the status quo. In order to keep power, money and relevance but without escalating it to the 
point of it actually changing the debate on Iran. That would be too risky for them and expose the fact there is no place 
for them in the future of Iran. Their influence is unprecedented in Europe, with their cultish approach. Their ability to 
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toxify the debate is increasing in the current atmosphere. The Albanian experience is another aspect of the ability of 
Europe in dealing with the group. 
 
MEK arrived in Albania under a secret agreement with US and Albanian government. They began to recruit politicians, 
musicians, students, members of civil society, activists, even Leftists and Communists and paid them come to their 
events. The MEK rented accommodation from one of the mafia gangs. 
When some MEK began to desert the group because they do not believe in the MEK’s jihad any more, I and my wife, who 
is a lawyer, tried to help them. Albanian people are afraid of jihadi violence and they don’t want them in their country. 
The irony is that the Albanian government prosecutes those who want to join the jihad in Syria but does nothing to curtail 
the MEK, which is something the media have queried. Another issue is that refugees from other countries have shown 
that they want to integrate into Albanian society. The MEK do not want to integrate. They have come as a terrorist 
organisation and will commit acts of terrorism in the future. They live in a paramilitary camp and their leader Maryam 
Rajavi every day breaks the law of Albania by calling for jihad against a foreign country. This has resulted in Sunni 
leaders asking, if MEK can pursue jihad, why can’t we? 
Another problem is the blackmailing of Albanian media. When Anne Khodabandeh had media interviews about who the 
MEK are, the MEK approached the media and told them, we are the MEK and you must not broadcast these interviews. 
This is outrageous because we have full freedom of speech in Albania. When Top Channel broadcast interviews with 
former MEK who said they wanted help from the UNHCR and Albanian government to deradicalize, the MEK accused 
Albania’s biggest TV station of being bought by Iran. But the MEK never accept to debate with anyone. 
The MEK create fake news and information and distribute it to Albanian media. They created a campaign to say that 
because we are talking in the EUP today this has created the risk of a terrorist attack against the MEK in Albania. 
The MEK are also attacking intellectuals. Albania is a country of religious tolerance. The MEK sent anti-terrorist police to 
break up a New Year celebration and arrest two veteran Iranian journalists and accuse them of terrorism. This shameful 
incident ended only after intervention by the president. 
EU parliament, which has a lot of influence in Albania, should ask the Albanian government to demand the MEK abandon 
their violent jihad, to integrate into our society and to accept the values of democracy. The MEK must end the 
intimidation, calls for terrorism, lies and misinformation and fake news in Albania. They must dismantle their paramilitary 
organisation. And if Maryam Rajavi and those like Struan Stevenson disagree with us, they should deal with us in a 
democratic way. They must come and debate with us. I ask you as Europeans to put the utmost pressure on the Albanian 

government to save us from this very strange terrorist organisation. 
  
Describes how she has tried to help those MEK who have left the 
organisation to establish a new life for themselves. We contacted the 
UNHCR and other agencies who could help but it was very difficult. 
We asked Geneva for help for these people who have no legal status 
or economic support in Albania. We finally got an interview with the 
director of the UNHCR in Albania. He first said we cannot do 
anything, only offer them food and shelter for six months. He could 
not say what should happen to them after six months. He confirmed 
that the Albanian government does not give legal status to these 

people. The UNHCR is still reluctant to deal with these people. 
Instead, the former members’ families are helping them. Those who 
have families with money are supported, but those without this 

support are even sleeping in the streets. The MEK are paying some of them but they have no bank accounts, so they get 
this in cash. It is not clear how this money is arriving in Albania for the MEK. 
The MEK have full control over their own members. If they try to contact their families, they will be ejected from the 
group. Anyone who speaks about them is accused of being agents of the Iranians. Why is nobody objecting? You are not 
Albanian, but you come to my country and accuse me of being an agent of Iran. I don’t care about Iran, but I do care 
what happens in my country of Albania. This MEK activity of threatening jihad against Iran, including Americans like Rudi 
Giuliani who come and clearly threaten Iran. The MEK is performing illegal activity in Albania which wants to be an EU 
member. 
How can the MEK bring democracy to Iran when they do not have any democracy inside themselves? The MEK are not 
free to move around, get a job or have a family. My government cannot provide them with a civil life because they have 

1Migena Balla, Lawyer B&B Stutio Legale in Tirana 
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no legal status or work permit. They were brought to Albania only with a piece of paper. They are being forced to stay 
with the group against their will. Their movements and activities are strictly controlled by the MEK. This is like a prison 
happening right in front of our eyes. Every day they are training, they go running. How can I believe this is not a military 
group in training? 
One of the relatives who came to Albania to make contact with one of his family in MEK was arrested by the police. This 

is helping the MEK because it makes people 
afraid. 
 
Ex Mek members also disclosed horrific facts 
about Mek. 
A police report which quoted this figure also 
tried to account for the membership. But the 
numbers do not add up. These discrepancies 
demonstrate that we don’t know how many 

there are. By this account there are certainly fewer than 2500 loyal MEK members. Most of these have now been taken to 
the closed camp Ashraf Three to which we have no access. These numbers matter because we don’t actually know who 
they are. So, Senator Robert Torricelli, a MEK supporter, claims there are 4,000 MEK in Camp Ashraf Three. Where did 
they come from? 
The police evaluated the MEK as deeply indoctrinated and having taken part in war and trained for terrorism. They know 
the group is dangerous but cannot keep track of them. Due to the work of investigative journalist Gjergji Thanasi we 
know the MEK’s activities in Albania are illegal. They do not have permits or pay taxes. He also discovered that America 

plans to bring more jihadis to Albania, this time 
the widows and orphans of killed Daesh members. 
 
Journalists who filmed the new camp were not 
allowed near. Even Albanian authorities, including 
the police and security services are not allowed 
inside the camp without MEK permission and 
escorts. The UNHCR cannot go in and check on 
the state of the people there. Thanasi also 
discovered through planning permission permits 
issued by the Land Registry that Camp Ashraf 
Three is to have three-and-a-half-meter perimeter 
walls with guard turrets, a small-arms shooting 
range and reinforced concrete armoury, as well as 
a helipad. Things consistent with a military 

training camp. 
It is also not possible for MEK members to leave the camp without permission or escort. They are essentially trapped in 
there. The people in the camp are living in conditions of modern slavery, like MEK everywhere. This means that the 
people who come to the European Parliament are actual slaves. We are familiar with the idea of sex slaves or cannabis 
farm slaves, but these are a genre of political slaves. They don’t get paid, they don’t have rights, like holidays, pensions, 
healthcare. No family relations are allowed. In fact, you can say that every single right in the UN Declaration of Human 
Rights is denied to them. 
We know that most MEK members would like to leave and would do so if they had somewhere to go. The Albanian 
government doesn’t support them. UNHCR support is very limited. The UN International Organization for Migration says it 
is not responsible for them, even though they are foreign nationals brought from a second country to a third country. 
The MEK leaders keep them in the camp through imprisonment, coercion and psychological manipulation. Why keep 
these people if they are so much trouble? The reason must be that two thousand people provide cover for around fifty 
highly radicalized members who are trained and willing to die and kill to order. The trouble is that, as has been shown, 
we don’t know exactly who they are because none of the residents have any recorded identity or legal status in the 
country. 
The MEK’s raison d’être is terrorism, violent regime change. That’s what they are there for. 
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Maryam Rajavi can do as she likes, have people killed, and send them here there and everywhere. But in the bigger 
world, in Albania and in Europe, who is responsible for them? Whatever they do, who must answer for them? 
 
MEP Patricia Lalonde made the closing remarks. 
The MEK presence in the EU parliament is very disturbing because of its history of interference in the internal affairs of 

Iraq. This is also happening in Europe. In France the failure to curtail the MEK in politics has 
resulted in problems in French and Iranian relations. The MEK must not be allowed to interfere in 
politics or economic relations. 
She told delegates that in 1998 as an MP in the French parliament she had found some 
sympathy for the MEK cause as a feminist. When she attended an MEK rally she was told how to 
walk and where to stand and it felt like being in a cult, like in ‘1984’. She cut all contact with the 
MEK. However, when she was elected as an MEP a year ago, Lalonde was shocked that the first 
thing to greet her, stuffed under her door, was paper to sign for the MEK. ‘I said, “Oh my God! 
Are they still alive”.’ It is not acceptable that they are interfering in parliament. 

————————- 
 . در این استماع به اطالع سفارت رسیددر گزارش دیگر از پارلمان اتحادیه اروپا مرکز استراسبورگ فرانسه مطالب مطرح شده 

In another hearing in Strasbourg center of EU Parliament MEPs were briefed with documents based on the publications 
of the Mek (Terrorist) group with regards to their 50 years history of terrorism spanning from 1970s up the present. 
The document backed briefing included assassination of Iranian officials and US citizens in Iran at the Shah’s time, to 
mass killings in the public places by use of school children as suicide bombers. Assassination of ordinary people by hit and 
run teams as ISIS used in Paris. Spying for the Russians. Occupying  US Consulate in Tabriz and Isfahan and full support 
and participation of seizure of US Embassy in Tehran. Demanding the trial of US diplomats taken hostage by Masoud 
Rajavi the Leader of Mek. 
Mek’s cooperation with Saddam Hossein of Iraq to attack Iranian solders at the border with Iraq, suppressing and killing 
Iraqi Kurdish up rise against Saddam Hossein, force separation of Mek families and even separating their children in order 
to destroy all the affection centers of the families, arrests and imprisonment of Mek dissident members and those 
opposed the mek’s actions and policies. 
Furthering the barbaric act of family destruction, Maryam Rajavi under the order of Masoud Rajavi persuaded the 
divorced Women to marry Masoud Rajavi under the goose of reaching the total truth and freedom of women. Women 
were ordered to operate their sexual organ in order not to think of have a child as a center of affection which would as 
Rajavi puts it diverting their love from Rajavi to their child. 
Organizing to topple the Iraqi Government by hiring 2000 pro Saddam families’ youngsters and giving them military, 
political and Ideological training in order to be used as Mek’s agents in overthrowing the Maliki Government. Having failed 
due to disclosure of their atrocities Mek supported ISIS’s take over Iraq and celebrated City of Mosul being conquered by 
ISIS as Mek called it “the advance of the revolutionary tribes to overthrow Maliki Government” since they knew that some 
of the Saddam’s high ranking officials are in command of the ISIS and ISIS being in control of Iraq, Mek could once again 
enjoy their support. …. 

 اسناد این که کردند پیشنهاد بودند شده شوکه شده ارائه اسناد و آلبانیایی شخصیتهاي و شهروندان همچنین و اروپا  مقامات سفارت که از ابعاد نگرانی مقامات اتحادیه
 .کردند تشکر کارشان بخاطر ارشد آقاي از و. برسد همه اطالع به باید

 

 2018, 4می 

 فرقه همچون خود نشانده دست نیروهاي رساندن بقدرت جهت…ایی نئوکلن ها در کشورهاي توسعه یافته همچونه ایران و برزیل و اروگوئه تشریح طرحهاي کودت 
وزیر دفاع و سفیر برزیل در انگلستان و آقاي  – دوره وزیر خارجه روز دوم ماه می در محل پارلمان اروپا مالقاتی بین آقاي سلسو آمورین دو. مالقات این در رجوي

گروه مبارزه با کودتاي “آقاي آمورین بعنوان رئیس گروه مبارزه براي دمکراسیِ برزیل و آزادي رئیس جمهور سابق برزیل لوال د سیلوا تحت نام  .ارشد برگزار شد
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حضور دارند. قابل ذکر است که آقاي سلسو آمورین از سیاستمداران کهنه کار چپ در پارلمان اروپا ” نئوکلن ها در برزیل
 .بعنوان بهترین وزیر خارجه جهان معرفی شده است 2009در اکتبر  مجله فارن پالسیآمریکاي التین از طرف

  
که در پارلمان اروپا برگزار شد از حمایت فراکسیونهاي ” مبارزه با کودتاي نئوکان ها در برزیل“این مالقات با رئیس گروه  

چپ اتحادیه اروپا برخوردار است که خواستار آزادي رئیس جمهور سابق برزیل آقاي لوال د سیلوا و جلوگیري و افشاي 
ده شرکتهاي چند ملیتی نئوکانها در غیاب و محروم شدن نماینده واقعی و کودتاي بقدرت رساندن نماینده دست نشان

 .هستند نمایشی دادگاه برگزاري با دمکراتیک مردم برزیل 
آقاي سلسو آمورین توضیح دادند که در حال حاضر لشکرکشی بی سابقه جهانی توسط نئو کان ها جهت نابودي دمکراسی 

که با بکارگیري کودتاي نظامی به اجرا در میآمد درحال  1960همانند دوران دهه هاي و بازگرداندن شرکتهاي چندملیتی 
وقوع است. اما اینبار از طریق نابودي و از دور خارج کردن دولتهاي دمکراتیک، قراردادهاي اقتصادي بین کشورها و 

اوروگونه در آمریکاي التین و آنچه در مورد  قراردادهاي تنش ضدایی مانند آنچه در برزیل، نیکاراگوئه، آرژانتین، پاراگوئه و
 مانند قرارداد مرکوسورو قراردادهاي منصفانه  اتحاد کشورهاي آمریکاي التین نئوکان هاي آمریکا نمیتوانند .قرارداد اتمی ایران در جریان است پیش برده میشود

EU-Mercosur FTA  با اتحادیه اروپا را تحمل کنند آنها خواهان از بین بردن این اتحادها و قراردادها بوده و ترجیح میدهند با کشورها درضعیف ترین وضعیت 
استیضاح آقاي لوئیس لوال د سیلوا هستیم که یک کودتاست تا و پراکندگی با آنها مواجهه شوند. دراجراي همین سیاستهاي توطئه آمیز است که در برزیل شاهد 

ال د سیلوا را آقاي لوال د سیلوا محبوبترین و مردمی ترین کاندید ریاست جمهوري برزیل است و دوبرابر کاندیداي فاشیستهاي برزیل شانس دارد. آقاي لو  .استیضاح
نواده او تعلق داشته است مورد محاکمه فرمایشی قرار دادند و از دور انتخابات خارجش کردند تا نگذارند بخاطر نو سازي خانه اي که نه به وي و نه به اعضاي خا

 .کاندیداي چپ که صد در صد در دور بعدي انتخاب میشد بتواند در انتخابات شرکت کرده و بقدرت برسد
آقاي ارشد به عنوان عضو عالیرتبه سابق تشکیالت سازمان 
مجاهدین بعنوان یکی از گروههایی که نئوکان ها بخدمت 
گرفته و قصد استفاده از آن را داردند ضمن اعالم 
همبستگی با مبارزه مردم آمریکاي التین و بطور خاص 

و شرکتهاي  برزیل بعنوان جبهه اصلی مبارزه با نئوکلنها
چند ملیتی اضافه کردند که همین تهاجم نئوکلنها که شما 

بدرستی آنرا کودتا مینامید، همزمان جهت بقدرت نشاندن 
نیروهاي دست نشانده در منطقه خاور میانه و بطور خاص 

ی از جمله تشکیالتی بنام سازمان مجاهدین را با ارائه تاریخچه آقاي ارشد شرح کاملی از نیروهاي کاندید نئوکانها از تمامی طیفهاي سیاس   .در ایران در جریان است
کردند و افزودند این تهاجم در گذشته با حمایت آقاي جان بولتن از چهره هاي سرشناس نئوکان ها در امریکا از این  ارائه  پنجاه ساله تروریستی این گروه را به ایشان

رسیدن آقاي ترامپ در آمریکا و ورود جان بولتن به کابینه ترامپ اوج جدیدي گرفته. آنچه تعجب برانگیز است اینکه تشکیالت ادامه داشته و بطور خاص بعد از بقدرت 
اه در لیست تروریستی نیروهاي که همانند فرقه تروریستی سازمان مجاهدین خلق ایران به رهبري آقا و خانم رجوي تا دیروز بدلیل کشتن آمریکایی ها و مردم بیگن

طقه خاور میانه قرار داشت از جمله نیروهایی است که بخدمت گرفته شده اند تا با حمایت از آنها شانس خود را براي دست یابی به نفت و منابع اقتصادي من آمریکا
 .امتحان کنند

نها علیه نیروهاي پیشرو و علیه قراردادهاي آنها با آقاي آمورین اظهار کردند که بله کامال در جریان هستم همانگونه که نئوکلن ها در آمریکاي التین نوك حمله آ  
که بین کشورهاي دمکراتیک آمریکاي التین و اتحادیه اروپا بسته شده است، در منطقه شما   EU-Mercosur FTA جهان مانند قراردادهاي اقصادي مرکوسور

ستند. این دو برنامه دقیقا موازي هم و از یک سیاست غلبه برجهان همانند دهه هاي نیز در حال نابودي قرارداد اتمی بین ایران و بقیه قدرتهاي اروپایی و جهان ه
 .که آمریکا برجهان تسلطی بدون منازع داشتند نشآت میگیرد. همین برنامه در ونزوئال و در آرژانتین نیز به پیش میرود 1960

 کایآمر جمھور سیرئ اوباما  یآقا و کایآمر خارجھ ریوز نتونیکل خانم و نیآمور سلسو یآقار
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http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/mercosur/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/mercosur/
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2018/05/6.jpg


 

[Type text] Page 77 
 

ه تروریسم و گروههاي دست نشانده نئوکلن ها آرزوي موفقیت کردند. و اضافه نمودند که ما آقا سلسو آمورین نیز براي مردم ایران و آقاي ارشد در مبارزه خود علی 
لوپز عضو پارلمان اتحادیه  فقط با همبستگی است که میتوانیم جلوي استقرار دوباره دیکتاتوري را گرفته و به دمکراسی مردمی برسیم. در این مالقات آقاي زیو پیمنتا

 .تقال نیز حضور داشتنداروپا از حزب کمونیست پر
  

 2018, 5می 

 الدراک سارنو کلودیا خانم  اروپالژیک، لوکسامبورگ و اتحادیه آقاي داود ارشد و خانم کلودیو سالرنو سفیر ونزوئال در ب
  

روز پنج شنبه سوم ماه می آقاي داود ارشد با خانم کلودیا سارنو کالدر سفیر کشور ونزئوال در اتحادیه اروپا و بلژیک و 
مود. در این مالقات سفیر ونزوئال در یونسکو و دبیر سابق مرکوسور آقاي هکتور لوکسامبورگ در بروکسل مالقات ن

 .کونستانت و نماینده مجلس آرژانتین آقاي گولرمو کارمونا حضور داشتند
  

در این دیدار تحوالت ونزوئال در کادر 
آمریکاي التین و ایران در کادر خاورمیانه 

مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا خانم سفیر از 
آقاي ارشد در مورد تحوالت اخیر ایران و 
فشارهاي آمریکا و برجام سوال کردند که 
آقاي ارشد طی یک گزارش مفصل همراه 

ه با مطالب مکتوب که یک نسخه نیز ب
ایشان تحویل گردید توضیح دادند که جناب سفیر استحضار دارند که مدتهاست که 

 منطقه در چه را خود طرحهاي و ها برنامه آمریکا هاي نئوکان –جناحهاي جنگ طلب 
ا سازمان ب اللملی بین حاضر شرایط بازگرداندن بمنظور التین آمریکاي در چه و میانه خاور

مسائل و مشکالت بین کشورها به شرایط قبل از جنگ ملل بعنوان مرجع رسیدگی به 
و از دور خارج کردن تمامی ” هرکس زورش بیشتر حرفش پیشتر“جهانی دوم یعنی شرایط 

نهادهاي دمکراتیک از جمله سازمان ملل همانگونه که آقاي ترامپ نیز آشکارا آنرا نهادي 
 .ره همین سیاست آقاي ترامپ استبی خاصیت خوانده است میباشد. و شعار اول آمریکا عمال جوه

 
ن مدار را هدف قرار در همین رابطه طرح نئوکان ها تغییر جغرافیاي سیاسی جهان است و در قدمهاي اول کشورها، مناطق و قراردادها و نهادهاي دمکراتیک و قانو

 همین نیز ایران در. میباشند …ت نشانده مانند شاه ایران و پینوشنه ها داده اند و جهت بهره گیري از شرایط مطلوبشان در صدد بخدمت گرفتن نیروها و دولتهاي دس
 .میشود استفاده مشابهی تاکتیکهاي از و است حاکم شرایط

  
مترقی  یاستمدارانسالهاست که نئوکانها یکی از گروههاي تروریستی بنام سازمان مجاهدین که منفور عام و خاص در داخل ایران و خارج ایران و حتی در میان س

 توسط …مومی هستند با سابقه حتی کشتن آمریکایی ها و ترورهاي بسیاري همچون القائده و داعش با بکارگیري عملیات انتحاري و بمب گذاري در مکانهاي ع
سیاسی  مورد حمایت مالی (از طریق همکاران منطقه ایشان مانند عربستان) و جان مک کین و رودي جولیانی و جان بولتن ها مانندنئوکان شاخص هاي چهره

هایی که سالیانه یکبار با قرارگرفته و تالش میکنند آنرا در کنار دیگر انتخابهایشان در طیف هاي مختلف سیاسی بکاربگیرند. و تالش میکنند با برگزاري گرد همآیی 
 آن در ایرانی هیچ که است ن نمایش رسوا آنقدر مضحکهزینه هاي بسیار گزاف در پاریس برگزار میکنند بعنوان مبارزه دمکراتیک مردم ایران جا بزنند. که البته ای

 عضو کارمونا گولرمو یآقا و ارشد داود یآقا و ارشد یآقا۱رسم توضیحي 
 ونسکوی در ونزوئال ریسف کونستانت ھکتور یآقا و نیآرژانت پارلمان
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و صدا و تبلیغات در رسانه ها به آن سر از استفاده با و. بکشانند شوها این به پناهندگی کمپهاي از را پناهندگان کالن هاي کردن هزینه با مجبورند و نمیکند شرکت
 .ابعاد بزرگتري بدهند

و  عربستان مانند کشورهایی و نئوکانها توسط تروریستی تشکیالت آن بکارگیر و تروریسم بودیم تروریستی تشکیالت این عالیرتبه اعضاي از  من و دوستان من که
وي حال حاضر دولت ترامپ دست راسرائیل را افشا کرده ایم بنابراین هیچ ایرانی در ایران و در خارج از ایران خوشبختانه تحت تاثیر این اقدامات قرار نمگیرند ولی در 

تحادیه اروپا را دارد. توافق هسته اي ایران و جهان گذاشته و قصد نابودي آنرا دارد همانگونه که قصد نابودي قرارداد مرکوسور بین کشورهاي آمریکاي التین و ا
ی از انتخابات حذف و زندانی کنند و همانطور که همانطور که قصد دارند دولت ونزوئال را سرنگون کند، همانطور که لوال د سیلویا را توانستند با محاکمه هاي نمایش

 …رئیس جمهوري آرژانتین را میخواهند به محاکمه بکشند
  

و ترتیب دادن تظاهراتهاي  خانم سفیر نیز اضافه کردند که در کشور ما همه شاهد هستند که اینکار را با راه اندازي گروههاي وابسته بخودشان و با تامین کامل مالی
 سیلویا بدین با پروپاگانداي وسیع رسانه اي از کشورهاي دمکراتیک و مردم گرا شیطان سازي کنند. البته تالش نئوکانها براي از دور خارج کردن لوال دنمایشی و 

 که اي منطقه قرارداد این از را …اگوِ منظور انجام میشود که بتوانند با سرکار آوردن عناصر وابسته به خودشان ونزوئال و دیگر کشورهاي چپ تر مانند اروگوئه و نیکار
وقتی قافیه براي نئوکان ها تنگ میشود داعش عربی و طالبان و فرقه رجوي (داعش ایرانی)  .ببرند بین از را قرارداد این عمال و خارج است کرده متحد را ما همه

آقاي گویلیرمو کارمونا عضو پارلمان آرژانتین و آقاي هکتور کونستانت سفریر ونزوئال در در این مالقات همچنین  .سابقا در لیست تروریستی نئوکانها نیز بدرد میخورند
خانم سفیر از اسناد ارائه شده در مورد نیروهاي وابسته به نئوکانها مورد استفاده درپروژه هاي ایران آنها بویژه تشکیالت  .یونسکو و دبیر پیشین مرکوسور حضور داشتند

آقاي ارشد نیز از .کردند موفقیت آرزوي فعالیتهایشان و ارشد آقاي براي و  کر نمود و گفت که مطالب آنرا به اطالع دولت ونزئوال خواهد رساند.تروریستی ام او ك تش
 .اینکه به حضور پذیرفته شده بودند تشکر کرده و براي کشور و مردم ونزوئال آرزوي موفقیت نمودند
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 آقاي داود ارشد به مقامات سفارت آلبانی: این سمیه است که از دولت کانادا درخواست کمک براي نجاتش از فرقه رجوي کرده است ، اسناد

 2018, 28آگوست 
 

 حقایق مربوط به اسارت سیمه محمدي از زبان آقاي داود باقروند ارشد •
 مصطفی محمدي پدر سیمه محمدي از اعضاي سازمان مجاهدین کیست؟ •
براي سازمان عمل انتحاري کرده بود جهت قاچاق ارز مورد سوء استفاده واقع 2003چگونه مصطفی محمدي که در سال  •

 میشد؟
 چه کسی خواستار خروج سیمه محمدي از تشکیالت رجوي است؟ •
 اسناد و مدارك و نامه سفارت کانادا چه میگویند؟ •
 ده اند؟چه کسان دیگري که جهت قاچاق ارز مورد سوء استفاده مریم رجوي قرار گرفته اند، دستگیر و به اوین فرستاده ش •

روز گذشته آقاي داود باقروند ارشد با مقامات سفارت آلبانی در آلمان در مورد تحوالت جدید حضور فرقه مجاهدین در آلبانی مالقات و 
 .مذاکره نمود

ه ها در فرقه رجوي و علت و آقاي ارشد ضمن دادن گزارش مفصلی از تالش خانواده هاي مجاهدین جهت تماس با فرزندان اسیرشان در فرقه رجوي و نقش خانواد 
 .تاریخچه ممانعت هاي ضد انسانی فرقه رجوي از دیدار آنها با اعضاي فرقه اش که در بی خبري مطلق بسر میبرند را به اطالع رساند

نمود. از جمله اینکه چرا آقاي مصطفی  خانم دافینا پسی از آقاي ارشد در مورد خانواده مصطفی محمدي که این روزها سراسر مطبوعات آلبانی را فراگرفته است سوال
 محمدي میخواهد فرزندش را از فرقه رجوي خارج کند، مشکل آقاي محمدي با فرقه رجوي چیست؟

 از محمدي سیمه والدین) محمدي مصطفی آقاي و محبوبه خانم( آلبانی هاي رسانه محبوب زوج فعالتیهاي به مربوط مدارك و اسناد آقاي ارشد نیز در پاسخ با ارائه
 .:قه رجوي چنین گفتفر اعضاي

 آقاي مصطفی پدر سمیه محمدي کیست؟
 

 
 خواهی آزادي سابقه با ایشان. است مجاهدین سازمان اعضاي از تن دو محمدي محمد و سمیه پدرِ کانادا، ساکن و زن سیتی آقاي مصطفی محمدي کارگر تاسیسات، 

زمینه مبارزه براي آزادي را خورده بود از این تشکیالت هواداري میکرد. طوریکه وقتی فرزندانش  در مسعودرجوي ادعاهاي فریب بسیاري همانند که کشورش براي اش
 ابتدایی حق از فرزندانش محرومیت بدلیل نداد بازگشت اجازه دیگر و برد  عراق به آزادیخبش ارتش از دیدار ترفند با کانادا از  (محمد و سمیه) را بدستور مریم رجوي

 فرزندانش اجازه والدینشان با آن مخالفت کرد ولی تحت فشارهاي روانی سازمان در کانادا و با فریب آقاي محمدي که در عراق نیز تحصیالت بدون آنهم تحصیل
آزادي کشورش  خدمت در تا باشند الستهاامپری خدمت در به فرزندانت میدهدي ترجیح که هستی آزادیخواهی انسان چگونه شما اینکه فشار تحت و داشت خواهد ادامه
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در قرارگاه اشرف و افراد از او رضایت نامه گرفتند. ایشان از معدود هواداران بیرونی بود که بدلیل شناخته شدگی او توسط رهبري سازمان به تمامی بخشهاي سازمان 
 .تماس داشتنزدیک مسعود رجوي مانند برادرش احمد رجوي که در عکس فوق آمده است دسترسی و

از این پس از آنجاکه آقاي مصطفی محمدي فکر میکرد فرزندانش در شرایط سخت عراق در یک تشکیالت آزادیخواه و دمکراتیک به آزادي خدمت 
 .یش دادافزا را هواداریش فعالیتهاي دلیل همین به و نباشد آزادیخواهی کانون در میکرد القاء رجوي که آنگونه از دور و کانادا در خودش که بپذیرد نمیتوانست  میکنند

 دلیل به رجوي مریم وقتی محمدي مصطفی آقاي که بس قدر همین سازمان دروغین آزادیخواهانه شعارهاي به او ایمان و در مورد میزان انگیزه هاي آزدایخواهانه 
 هواداران و مهم اعضا به رجوي مریم دند،ش دستگیر فرانسه در 2003 سال در   فرقه اعضاي از تن 165 بهمراه تروریستی طرحهاي بعضی و انسان قاچاق و پولشویی

 که بزنند خودسوزي به دست هستند که هرکجا در آن قضایی مقامات ترساندن و فرانسه اجتماعی-سیاسی فضاي در ترور ایجاد جهت که داد دستور نزدیکش بسیار
 همه و من به سوزي خود دستور همین. نمود اجرا کانادا در را  او دستور این رجوي مریم مقاصد از اطالع بدون که بود نفري دهها از یکی محمدي مصطفی آقاي

 .شد داده نیز اشرف پادگان در بودند من مسئولیت تحت که فرماندهانی
رگاه اشرف در عراق آزادانه قرا به کانادا از مرتب بود کانادا زن سیتی در ادامه افزایش فعالیتهاي هواداري آقاي محمدي بعالوه انگیزه دیدار فرزندانش بویژه اینکه ایشان

در اشرف) و دیگر مکانهاي مهم در اشرف آزادانه رفت و آمد داشت  49تردد داشت و بنده که از فرماندهان مجاهدین بودم همواره او را که در دفتر مسعود رجوي (مقر 
 .میدیدم

 ارز قاچاق جهت ی محمديسوء استفاده رذیالنه مریم رجوي از آقاي مصطف
 سوء مورد قانونی غیر انتقال و نقل جهت پاریس در رجوي مریم و دراشرف سازمان آقاي محمدي بدون اینکه خود هیچ اطالعی داشته باشد بعنوان پیک بین مسئولین

 .میکرد پرداخت رجوي فرقه را کانادا و اروپا به عراق از محمدي آقاي تردد هاي هزینه تمامی . میگرفت قرار استفاده
داشته باشد خبر داشت  بنده شهادت میدهم که، خانم مریم رجوي که از انگیزه مصطفی محمدي براي دیدار فرزندانش و اینکه سهمی در مبارزه آزادیخواهانه فرزندانش

ال در هنگام عبور از مرزهاي عراق براي این پدر سالخورده علیرغم خطرات قانونی مانند دستگیري در مرزها و زندانهاي طویل المدت و حتی خطرات جانبی بسیار با
 اینکه بدون محمدي مصطفی چمدان در جاسازي با را سازمان محرمانه اسناد تمامی دالرهاي کثیف نفتی که از عراق و عربستان گرفته بود را بطور غیر قانونی بعالوه 

فرانسه به سازمان بده جابجا میکرد. که شاید خود ایشان هنوز هم از  در ببر را کتاب یا نامه چند این اینکه عنوان تحت باشد داشته چمدانها محتواي از خبري مطلقا او
 .این حقیقت خبر نداشته باشد که میگویم

یم خدابنده و جمیل بصام اعضاي زمانی میتوان اهمیت آقاي مصطفی محمدي را براي سازمان و رذیالنه بودن رابطه سازمان با او را درك کرد که بدانیم، آقایان ابراه
در مرز سوریه و عراق در حال قاچاق یکی از  2003که مریم رجوي همین سوء استفاده را از آنها میکرد در تاریخ هجدهم آوریل  سیتی زن انگلیس برجسته سازمان و

را براي دریافت نشریات  جمیل و ابراهیم رجوي خانم درصورتیکه. شدند دستگیر بود دالر دومیلیون از بیش قاچاق همین محموله هاي ارزي براي سازمان که شامل
 .چاپ شده در عراق به سوریه فرستاده بودند و به آنها نگفته بودند که محموله قاچاق ارز است

 سوریه در ارز قاچاق هنگام بصام جمیل  مریم رجوي عامل دستگیري و انتقال به زندان اوین آقایان ابراهیم خدابنده و
وز نیروهاي امنیتی البته عامل دستگیري ایندو عضو ارشد سازمان نیز باز خانم مریم رجوي بود، چون تا زمان کشف مدارك و پول هنگفت در مرز عراق و سوریه هن

بودند محموله کتب چاپی و اطالعیه سازمانی سوریه نتوانسته بودند آنرا به ابراهیم که دستگیر شده بود و رابطه اش را با مدارك و پولها انکارمیکرد (چون به او گفته 
د خواهرمریم گفته برود است) ربط بدهند، تا وقتی که طی تماسی تلفنی از پاریس به جمیل بصام که بیرون از محوطه مرزي بوده و هنوز دستگیر نشده بود، گفته میشو

 اویل زندان و ایران رژیم به شکنجه لیس و مقامات امنیتی سوریه دستگیر و بعد از دوماهو بگوید محموله مال ماست که در نتیجه آن جمیل نیز بهمراه ابراهیم توسط پ
 .شدند تحویل

میلیون دالر و دیگر ارزهاییکه چند ماه بعد هنگام دستگیري مریم رجوي از صندوق او کشف شد بخشی از پولهاي قاچاق شده بود  7شاید الزم به یاد آوري باشد که، 
 .مخفی کردن آن نشده بودندکه هنوز موفق به 

 نگه مخفی  بصام و خدابنده آقایان خانواده همچنین و المللی بین مراکز تمامی از ماه دو مدت به  رهبري سازمان مسئله دستگیري ابراهیم و جمیل را با دنائت تمام
وکیل و غیره دو ماه را در  یا و الملل بین عفو سرخ، صلیب خانواده، اطالع بدون بصام و خدابنده آقایان. نکردند آزادیشان و آنها نجات جهت اقدامی هیچ و داشتند

به ایران تحویل داده شدند. مریم رجوي، پس از اطمینان از تمام شدن  2003زندان هاي سوریه بسر بردند و با توطئه سکوت مریم رجوي، در تاریخ پانزدهم ژوئیه 
اوین در ایران سه اطالعیه همزمان بیرون دادند. خانواده هاي آقایان، عفو بین الملل و صلیب سرخ و دفتر پناهندگی قضیه و حتمیت انتقال این دو قربانی به زندان 

ه اگر چند روز زودتر از قضی سازمان ملل متحد، در این روز از قضیه مطلع و با آن روبرو گردیدند. نمایندگان و وکالي خانواده ها از آن پس بارها تاکید کرده اند که
 .مطلع می گردیدند، این استرداد هیچ گاه انجام نمی گرفت
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شد، ولی دستگیري رذیالنه تر اینکه سازمان استدالل میکرد که دستگیري ایندو عضو بسیار باالي سازمان که اطالعات بسیاري داشتند براي سازمان گران تمام 
یی براي سازمان ندارد. بنابراین او نیز که سیتی زن کانادا و پاسپورت کانادایی دارد بعنوان مصطفی محمدي که یک هوادار بود و سواد چندانی نیز نداشت هیچ بها

زندانش را ببیند درست ترانزیت قاچاق پول و ارز براي سازمان مورد سوء استفاده قرار میگرفت. وي هر ماه چندین بار تردد میکرد و به همین دلیل اجازه داشت فر

 .حق دیدار با فرزند خود را نداشتند حتی اگر هردو (والدین و فرزند) مجاهد و در اشرف بودندزمانیکه هیچ خانواده اي 
 

 چه کسی خواستار خروج سمیه محمدي از فرقه رجوي است؟
اخالقی در تشکیالت رجوي و در جریان حضور در اشرف با مناسبات بسیار نگران کننده از فساد  2004فرزندان جوان آقاي مصطفی محمدي (سمیه و محمد) در سال 

ش بتواند این اخبار زندان و شکنجه و قتل اعضاء پی میبرند و شاهد خود کشی هاي فرزندان مجاهدین در اشرف بودند (شاید روزي آقاي مصطفی محمدي و یا فرزندان
را میتواند بپذیرد و هضم  سازمان موجود واقعیهاي و اخبار پدر آیا که دنبودن مطمئن سمیه و محمد را به اطالع عموم برساند، بنده چنین اجازه اي ندارم) و از آنجا که

ب به دولت کانادا نوشته و از کند، و با شک به اینکه آیا با درخواست آنها براي خروج از این مناسبات کثیف موافقت خواهد کرد مستقال اقدام کرده و سمیه نامه اي خطا
آمریکایی مسئول امور مجاهدین در اشرف ارسال میکند که بعدها توسط دولت کاناده از  (Overman) رمنو سرهنگ او(Georges) طریق سرهنگ جورجس

 .طریق وکیل آقاي مصطفی محمدي بدست ایشان نیز میرسد
اقداماتی که مستقال جهت نجات البته سمیه و محمد جوان در اولین دیدارشان با پدرشان او را در جریان تصمیم خود جهت نجات از جهنم فرقه رجوي و دالیل آن و 

وزي نیز بودند میگذارند. و علیرغم ناباوري پدرشان در واکنش به گزارشات فرزندانش و عشق و ایمانی که به فرقه رجوي داشته و حتی براي آن خود س  خود انجام داده
 را پدر  و دیگر مجاهدین گذشته است و حتی با کمک بعضی از دوستانشان کرده است، با تالش بسیار سمیه و محمد با دادن اطالعات دقیق از آنچه در مورد خودشان

 که نیست مبارز تشکیالت دریک میشود فکر تشکیالت بیرون و کانادا در اینکه برعکس آنها و است خطرناك و فاسد بسیار رجوي فرقه درون شرایط که میکنند متقاعد
 .است قدرت مافیاي یک رجوي فرقه بلکه دارند حضور

که براي سازمان بعد ها این مسائل در جلسات باالي سازمان و در جمعبندي غلط بودن اجازه دادن به مصطفی محمدي جهت تماس با فرزندانش به خیال اینکه او 
رهبري و قابل اعتماد دیگر  عمل انتحاري کرده است خطري ندارد بطور مفصل تشریح شد و از آن پس با دستور تشکیالتی تمامی خانواده هاي در ظاهر ذوب شده در

 .آمریکا علیرضا جعفر زاده نماینده فرقه رجوي در مادر و پدر مانند نیز از این امتیازات محروم شدند.
 .رجوي با دست خط خودش و تاریخ و امضاء آمده استدر زیر نامه هاي سمیه محمدي خطاب به دولت کانادا جهت نجات برادرش و خودش از فرقه 

 
 نامه دیگر سمیه جهت نجات برادرش محمد از فرقه رجوي به دولت کاناداو  نامه سمیه محمدي به دولت کانادا جهت نجاب برادرش محمد از فرقه رجوي

 
 و سرهنگ اورمن شد تا به دولت کانا بفرستد نامه سمیه محمدي به نجات خودش از فرقه رجوي به دولت کانادا که تحویل سرهنگ جورحس

 او دستخط همراه به کانادا سفارت به محمدي سمیه نامه
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 :کانادا دولت و کانادا سفارت به سالم با
  کانادا   ام   قبلی   کشور   به   برگشت   براي   را   من   کار   که   شما  از   داشتم   درخواست   محمدي   مصطفی   فرزند   کانادا   از   شده   صادر  RCOO9592  پاسپورت   شماره   به   محمدي   سمیه   اینجانب

  و   مادر   و   پدر  . هستند   آنجا   در   ام   خانواده   تمام   که   کردم   می   زندگی   ام   خانواده   پیش   هم   و   کردم   می   تدریس   آنجا   در  و   رفتم   می   مدرسه   به   هم   آنجا   در   من   چون   کنید   درست   زودتر   هرچه 
  داده   را   شدن   سیتیزن   درخواست   کانادا   دولت  به   ماه  6  همین   در   خودم  . بکنید   درست   را   من   کار   بتوانید   شما   که   خواست   می   دلم   خیلی   و  … و   دایی   مثل   خانواده   بقیه   خواهرو  و   برادر 
  است   کشورهایی   از   یکی   کانادا   کشور   که   دانم   می   خودم   حال   هر   به   ولی   نشد   داده   برایم   جوابی   انگار  متاسفانه   ولی   کنند   درست   آنجا   به   برگشت   براي   را   من   کار   که   طور   همین   و   بودم 
  آمدن   از   قبل   را   سیتیزنیم   نتوانستم ولی   بودم   کرده   پر   هم   سیتیزن   براي   فرم   و   بودم   کانادا   پناهنده   سال  4  تا   خودم   من  . است   قائل   ارزش   اش   مردم   براي   خیلی  و   است   بشري   حقوق   که 
  براي   توانست   پدرم   هم   االن   ولی   نداشتم   را   ام   خانواده   با   گرفتن   تماس   امکان   اینکه   هم   و  نبود   دستم   پاسپورتم   چون   نتوانستم   برگردم   خواستم   می   که   هم   اینجا   در   ولی   بگیرم   اینجا   به 
  شما   از   را   من  درخواست   و   بیاید   که   بگویم   پدرم   به   اینجا   اینکه   هم   و   بگویم   آنها   به   را   درخواستم   هم   توانستم   من   آمدند   اینجا   گذشته   ماه  (   )  در   که   کانادا   دولت   هم   و   بیاید   من   دیدن 
  . متشکرم   شما   از   خیلی   خیلی  . برگردم   ام   خانواده   پیش   بتوانم   که   بکند، 

 .شما از فراوان تشکر با
 / 17 / 10 محمدي سمیه
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 انعکاس اقدامات سمیه در روزنامه هاي آلبانی
 :آلبانی نوشت(EKSLUZIVE)  رونامه اکسکلوسیو

 در محمدي  ساله، 14داستان خانواده با تالش 
 دخترش جستجوي

اردوگاه مجاهدین در از  2004سمیه محمدي در سال 
  عراق در نامه اي به دولت کانادا نوشت:

مرا از اردوگاه درعراق به نزد خانواده ام در کانادا «
 »بازگردانید

 
 جستجوي در محمدي ساله 14داستان خانواده با تالش 

 دخترش
از اردوگاه مجاهدین در  2004سمیه محمدي در سال 

 :عراق در نامه اي به دولت کانادا نوشت
مرا از اردوگاه درعراق به نزد خانواده ام در کانادا »

 «بازگردانید
  

از این لحظه به بعد وقتی آقاي مصطفی محمدي 
 تروریستی فرقه تشکیالتی درون کثیف مناسبات به 

 و مسعود جنگ میبرد پی فرزندانش طریق از رجوي
 شروع او به مارکها انواع زدن و وي با رجوي مریم

 از فرزندانش خروج درخواست پیگیري در البته. میشود
ارتباط با دولت کانادا  در محمدي مصطفی رجوي فرقه

موفق میشوند محمد را که اسناد قانونی او در کانادا 
تکمیل تر بوده است را علیرغم تمامی تهدیدها و 

کارشکنی هاي سازمان از اشرف خارج و به کانادا منتقل 
زمان حضورش در کانادا هنوز تکمیل نشده بود (بدلیل اعزام به عراق سیمه نتوانسته بود در جلسه امتحان سیتی زن شیپی کند ولی متاسفانه مدارك سمیه که تا 

 .شرکت کند به همین دلیل پرونده او ناقص مانده بود) نمیتواند نجات یابد
 درخواست سمیه براي رفتن به تیف از سرهنگ آمریکایی جورجس

میکند بدلیل نقص در مدارك قانونی کار سمیه طول خواهد کشید، سمیه از سرهنگ آمریکایی، آقاي جورجس درخواست میکند که به درون زمانیکه دولت کانادا اعالم 
نی دولت کانادا ر اقدامات قانوتشکیالت بازنگردد بلکه به تیف (محل نگهداري مجاهدینی که از فرقه رجوي فرار کرده و به آمریکایی ها پناه برده بودند) رفته آنجا منتظ

 .براي نجات خود شود
و پدرش قول میدهد ولی سرهنگ جورجس عنوان میکند که در تیف فعال محل مناسبی براي سمیه ندارند(تا این زمان هیچ زن جدا شده اي در تیف نبود). و به سیمه 

 .برمیگردانند) فرقه مناسبات( گرگ دهان به هدوبار را سمیه عمال و  که حتی در اشرف از سیمه مانند دختر خودش حفاظت و نگهداري کند
هنگام البته بنده شهادت میدهم که شرایط تیف در آن زمان مناسب نبود چون جواب سرهنگ جورجس به درخواست اول خود من براي عدم بازگشت به اشرف 

 زندگی بان سایه زیر فقط عراق درجه 50 گرماي در کردم فرار که بعد ماه یک طوریکه. بود تیف در الزم امکانات نبود مصاحبه با مقامات آمریکا همین مشکل
 ..شد فراهم آمریکا ارتش توسط بهتري چادرهاي که کشید طول مدتها و   میکردم.

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2018/08/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B7-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7.png


 

 Page 84 نھ بھ تروریسیم و فرقھ ھا
 

 واکنش مریم رجوي به تالش سمیه براي نجات خودش از تشکیالت
  

اخبار و جنایات درون تشکیالتی و نامه سمیه به دولت کانادا مطلع میگردد این زن وقتی مریم رجوي از تالش محمد و سمیه محمدي براي خروج از تشکیالت و درز 
را با تاکتیکهاي استالین به جوان را زیر هزاران ساعت جلسات شکنجه روحی و روانی و حتی فیزیکی برده و میتوان گفت که سمیه را صدها بار خرد و نابود میکنند تا او 

تنها خواست خود براي خروج از مناسبات مافیایی و فاسد سازمان را پس بگیرد و برعکس اتهاماتی که سازمان به او دیکته میکند را چنان موجودي تبدیل کنند که نه 
 .علیه پدر و مادرش را بیان کند

گیري دولت کانادا بنا بر درخواست کتبی بدنبال شکست خروج سمیه محمدي به همراه برادرش محمد، و حتی رفتن به تیف اجبارا به سازمان تحویل داده میشود. در پی
 اما مجبور میشود بپذیرد سیمه قرار مالقاتی را سفارت کانادا با سمیه از سازمان درخواست میکند و تقاضا نامه فارسی سمیه را نیز مالك آن قرار میدهد که سازمان

وسط نماینده ت تنهایی به وي که نمیدهد اجازه است مشهور مجاهدین شکنجه به که نظیري بهزاد سازمان نماینده و نمیدهد را سیمه مستقل حضور اجازه سازمان
 .سفارت کانادا مورد مصاحبه قرار گیرد

 .گزارش سفارت کانادا به انگلیسی در زیر آمده است

 
نمیخورد بلکه مهر بر روي یک برگ مستقل  مهرطبق قرارهاي سازمان با اردن و عراق پاسپورت وابستگان سازمان هنگام ورود و خروج به آن کشورها  :توضیحات)

ت داده میشد و مسافرین از از پاسپورت خورده شده و بایگانی میشد، پاسپورتها نیز نه توسط مسافر بلکه توسط رابط سازمان در فرودگاه جمعآوري و تحویل اداره مهاجر
 (.کم و کیف امور بی اطالع نگهداشته میشدند

و همسرش تحت عنوان رئیس سابق انجمن دوستی مردم آلبانی با  صاحبه ساختگی با دو تن از شهروندان آلبانیا بنام نامیک کوپلیکهمانطور که سمیه در م
و ”. پدر و مادرش با دولت ایران همکاري میکنند!شنیده است که “مجاهدین!!!! هرچند مطمئن هستم که چنین انجمنی اساسا جز روي کاغذ وجود خارجی ندارد، گفت 

که بدنبال خارج کردن من (سمیه) از تشکیالت مجاهدین است. البته همین حرف سمیه بزرگترین نشانه است که او تحت شکنجه هاي روانی  است خاطر همین  به

https://youtu.be/mVD-ZpPq0dM
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2018/08/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7.png
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سفارت کانادا اساسا بدرخواست سمیه است که بدنبال نجات او بوده و خواهد است که این سخنان را میگوید درصورتیکه پدرش براساس اسناد فوق و شهادت دولت و 
 .بود

 نویسند، خبرنگار، ارگان، و حزب هر یا باید شهادت دهم که سازمان مجاهدین طی چهل سال گذشته هر شخص و ارگانی (چه در داخل فرقه رجوي یا بیرون آن)
 .است نامیده رژیم مزدور را است کرده انتقاد رجوي فرقه از که دولتی حتی و اروپا پارلمان نمایندگان

ین، انواع و اقسام اتهامات از شما استدعا میکنم براي امتحان هم شده یک انتقاد ساده بطور علنی از آنها بکنید بالفاصله تمامی انجمن ها و سایتهاي دست ساز مجاهد
 .یم ایران را به اطالع جهان برسانند و دریغ از اینکه یکبار به این انتقادات پاسخ دهندبا پشتیبانی انواع اسناد دالیل بی پایه همکاري شما را با رژ

 نتیجه گیري
انش از فرقه رجوي بنابراین نه تنها هیچگاه آقاي مصطفی محمدي که هیچ خبري از مناسبات درون سازمان و یا سیاستهاي سازمان نداشته است پیشقدم خروج فرزند

ي خارج فرزندان او محمد و سمیه بوده اند که با اشراف به مناسبات مافیایی سازمان خواسته اند که والدینشان به آنها کمک کنند که از جهنم رجونبوده است، بلکه این 
ود کرده و ترسانده اند گردند. اگر هم مصطفی محمدي اینگونه تالش میکند تا حداقل دخترش را ببیند خواست خود سمیه است و میداند که سمیه را آنچنان خرد و ناب

 .که نمیتواند در درون فرقه چیزي جز آنچه به او دیکته شده است بیان کند
سمیه (مجاهدي که از همین رو نیز هست که میبینیم این فرقه حاضر است هزاران خبر علیه خودش را در رسانه هاي آلبانی و جهان تحمل کند ولی حاضر نیست که 

فرقه با حضور خبرنگاران و  ) را ده دقیقه بدون حضور رهبران…بگفته فرقه یک کتاب هم علیه پدرش نوشته، شاخص مرزبندي با مزدوران رژیم لقب گرفته است و 
 .پلیس و مقامات آلبانیایی براي دیدار با پدر و مادرش تنها بگذارد

ست. آقاي ارشد در خاتمه خانم پسی در واکنش به گزارش آقاي ارشد گفتند، واقعیت آنچه که شما با دلیل و مدرك عنوان میکنید بسیار با آنچه شنیده میشود متفاوت ا
فارت سرهنگ آمریکایی جرجس و اورمن و سفارت کانادا و دولت کاناد در دسترس هستند و این امر ساده از آنها قابل پیگیري است. ولی متاسفانه ساضافه نمود که دو 

 .آمریکا در تیرانا تمایلی به حقایق مربوط به فرقه رجوي ندارد. و فرزندان ما قربانی این بی عالقگی و یا تضاد منافع میباشند
 
 

مجامع مردمی و ها و تالشهاي روزمرة آقاي مصطفی محمدي و خانم محبوبه حمزه پدر و مادر سمیه محمدي اسیر فرقۀ رجوي در آلبانی در خیابانها و محافل و فعالیت
ی تبدیل شده بطوریکه رسانه ها و سوابق تالشهاي آنها و چگونگی اسارت و ربوده شدن سمیه محمدي توسط فرقۀ رجوي به مهمترین موضوع روز مطبوعات آلبان

ی خودشان را با برخی از مطبوعات آن را با تیترهاي درشت در باالي صفحۀ اول خودشان قرار می دهند و با قید گزارش اختصاصی یک صفحۀ کامل از صفحات داخل
ختصاص می دهند. و این امر موجب شده که این پدر و تصاویري از سمیه و خانواده اش به این موضوع انسانی که هر انسانی در هر کجاي جهان آن را درك می کند ا

گذارند مورد استقبال مادر که پیوسته هم تحت تعقیب و عکسبرداري عوامل مریم قجر و شکنجه گران شناخته شده اش از جمله مختار جنتی قرار دارند هر جا قدم می 
د که نمونۀ اخیر آن حضور این پدر و مادر در مراسم بزرگ نماز جماعت عید قربان مسلمانان و احترام و پرسش از جانب مردم آلبانی و شخصیتهاي آنها قرار می گیرن

مام نماز عید قربان و آلبانی در میدان معروف شهر تیرانا می باشد که به گرمی مورد استقبال مردم و شخصیتهاي روحانی و امامان جماعت مساجد پایتخت از جمله ا
ماز قرار گرفته و از شرح ماجراي ممانعت رهبري فرقۀ رجوي از دیدار آنها با دخترشان در مقر آن در نزدیکی پایتخت بسیار متعجب مهمانان عرب شرکت کننده در ن

 شده و این رفتار فرقه را به شدت محکوم کردند.
اپ عکسی قدیمی از آقاي مصطفی محمدي با دخترش سمیه روزنامۀ شکیپتاریا چاپ تیرانا از مهمترین و پرتیراژترین روزنامه هاي آلبانی در صفحۀ اول خود ضمن چ

او با کانادا و نیز گزارش تیترهاي درشت گزارش مفصل خود در مورد نامۀ سمیه موقعی که در قرارگاه اشرف در عراق بود به دولت کانادا مبنی بر درخواست بازگرداندن 
سال بیشتر نداشت و بردنش به عراق  16حمدي و چگونگی ربودن او توسط فرقۀ رجوي در حالیکه در مورد ماجراي سمیه م» ناسیونال پست«مفصل روزنامۀ کانادایی 

گزارش همراه با تصاویري و فعالیتهاي پدر و مادرش براي دیدار و رهایی او از چنگال این فرقه را چاپ کرده است. این روزنامه یک صفحۀ کامل داخل خود را به این 
 .کنید کلیک را اینجا سمیه اختصاص داده است. براي دیدن گزارش مصور این روزنامه در سایت آناز پدر و مادر سمیه و خود 

 ترجمۀ تیترهاي درشت باالي صفحۀ اول روزنامه:
 ختصاصیگزارش ا

 ساله 14داستان خانواده با تالش 
 محمدي در جستجوي دخترش

 از اردوگاه مجاهدین در عراق در نامه اي به دولت کانادا نوشت: 2004سمیه محمدي در سال 

http://shqiptarja.com/lajm/ekskluzive-saga-14-vjecare-e-familjes-%E2%80%8Emohammadi-ne-kerkim-te-vajzes
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 »انواده ام در کانادا بازگردانیدمرا از اردوگاه درعراق به نزد خ«
 

 روزنامه:ترجمۀ تیترهاي گزارش مفصل و یک صفحه اي مصور داخل 
 مجاهدین) 3کمپ مانز (کمپ اشرف 

 یابد؟ می پایان چگونه ماجرا ”مقاومت“کودکان 
 سمیه محمدي چگونه توسط مجاهدین از کانادا به اردوگاه اشرف در عراق منتقل شد؟

 .»وندش می استخدام ایران دولت  نوجوانان کانادایی براي سرنگونی«اولین نوشتار روزنامه نگار کانادایی با عنوان 
 را اینجا و اینجا و  اینجا بانیبراي دیدن برخی دیگر از بازتابهاي فعالیتها و موضوع خانوادة محمدي و حمایتها از این پدر و مادر رنجدیده در مطبوعات و رسانه هاي آل

 .کنید کلیک
مدي و خانم محبوبه حمزه در مراسم نماز عید قربان در میدان معروف شهر تیرانا پایتخت آلبانی عکسهایی دیگر از حضور پدر و مادر سمیه محمدي آقاي مصطفی مح

 و استقبال و حمایت مردم و شخصیتها و رهبران روحانی از آنان و گفتگوهایشان با این پدر و مادر رنجدیده و شجاع:
  

 2018, 26سپتامبر 
  

 
 آقاي ارشد و عکس کودك قربانی تروریسم طاها اقدامی

که متوجه کودکان در جهان آقاي داود باقروند ارشد بنا به دعوت پارلمان اروپا در کنفرانس کودکان این پارلمان شرکت نمود. در این کنفرانس که مشکالت و ستمهایی 
 .ز جنایت علیه کودکان سخن گفتاست مورد بررسی قرار میگرفت آقاي باقروند ارشد در نوبت خود ا

 .بعضی مسئولین و نمایندگان پارلمان اروپا که در این کنفرانس حضور داشتند

 ماري آن پاراس کواس از کمیسیون سیاست گذاري اتحادیه اروپا .1
 اودو بولمن نماینده پارلمان و رهبر فراکسیون سوسیال دمکرات .2
 مرسدس برسو نماینده پارلمان .3
 نده پارلمانبرندو بنیفاي نمای .4

http://peyvande-rahaee.fr/index.php/typography/893-tpz
http://peyvande-rahaee.fr/index.php/typography/896-2018-08-01-04-18-05
http://peyvande-rahaee.fr/index.php/typography/907-2018-08-23-06-00-43
http://nototerrorism-cults.com/?p=15721
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2018/09/DSC00006.jpg
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 راکول کورتیز هراره معاونت واحد کودکان معلول کمیسیون اتحادیه اروپا .5
 ویلییا بلینکویسیوت نماینده پارلمان اتحادیه اروپا .6
 انگلستان ( RAND REPORT)یوهان هوفمن رهبر مرکز تحقیقات رند .7
 پاو ماري کلوسه کمیسر عالی علیه فقر دولت اسپانیا .8

از دعوت اینجانب به کنفرانس و تشکر از تشکیل چنین کنفرانس مهم و ضروري که ضمن توجه دادن به مشکالت جاري کودکان در جهان  خانم ها و آقایان با تشکر
 .بدلیل موضوع کودکان طبعا آینده جهان را نیز در بر میگیرد

 عوامل از یکی. کنم اشاره  همتريم شاید مسئله به جهان کودکان  … تغذیه سوء فقر، مانند کنفرانس در شده مطرح هاي محرومیت بر عالوه من امروز قصد دارم
 کودکان که شاهدیم منطقه این در متاسفانه. دولتی تروریسم چه و جهادي گروههاي تروریسم چه. است تروریسم و جنگ کودکان محرومیت امر در ناك خطر بسیار

که در آن صورت میگیرد تروریسم دولتی مینامم، نه تنها از حق تغذیه و درمان و رفاه محروم هستند بلکه با بمب هاي  جنایات جنگی بدلیل من که یمن جنگ در
 سرشان بر  بعد هفته سه ماه همان 23ماه اوت امسال بر اتوبوس آنها فرود آمد و بمبهایی که در  9رین نمونه در ائتالف به رهبري عربستان و حمایت آمریکا که در اخ

 یمن در کودك یک دقیقه ده هر ملل سازمان گزارش بنابر   دولتی تروریسم اثراین در. شدند قطعه قطعه سال11-6 کودك72 جمعا شد ریخته بمباران از فرار هنگام
از دست میدهد. در سوریه نیز کودکان و زنان بعنوان سپر انسانی توسط گروههاي  تغذیه سوء از ناشی بیماریهاي یا و گرسنگی یا و بمباران اثر در را خود جان

 .تروریستی سلفی بکارگرفته میشوند
 
  

خانم ها و آقایان، کشور من شنبه گذشته شاهد تروریسم افسار گسیخته اي بود 
روپا و جهان محکوم شد. تروریسم کوري که هدایت آنها که توسط اتحادیه ا

بدست همان مراکزي است که کودکان یمن را نیز قتلعام میکند. در اثر این حمله 
زخمی برجاي ماند. آقاي رئیس، با  61کشته و  24تروریستی در شهر اهواز که 

شاي سرباز، شهروندان عادي که براي تما 11کمال تاسف در میان قربانیان بجز 
 چهار کودك رژه در محل حضور داشتند و قربانی تروریسم کور شدند، جان یک 

 آغوش در زمانیکه  را است بهمراهم نیز او عکس که اقدمی طاها بنام ساله
 .گرفتند او از بود رژه تماشاي مشغول مادرش

 گروههاي و متحده امارات و عربستان چون کشورها بعضی تعجب و تاسف کمال با ولی نمود محکوم را این تروریسم اتحادیه اروپا با وجود اینکه جهان و از جمله
 رهبري به) مجاهدین سازمان( ك اي ام تشکیالت مانند هستند آنها حمایت تحت که تروریستی

 االحوازیه تروریستی گروه  جوي نه تنها این جنایت هولناك را که توسط داعش ور مریم خانم
 اللملی بین تروریسم بر تائید مهر آن قبال در سکوت با که نکردند محکوم شده، گرفته برعهده

 .زدند
همه شما بویژه در میان اعضاي محترم پارلمان اروپا باید خانم مریم رجوي را بشناسید. نباید از وي 

سوال کرد که چگونه تروریسم داعش را که جان مردم ایران را گرفته است را مورد حمایت قرار 
 برخود جمهورمقاومت رئیس نام که رجوي مریم خانم که نیست ما شعور به توهین این میدهد. آیا

 دمکراسی ادعاي آنوقت و. دارد سلفی تروریستهاي حمایت در دست آشکارا اینگونه است نهاده
سپتامبر و حمایتش از داعش  11آیا گزارشات مربوط به حمایت آقاي مسعود رجوي از جنایت   دارد؟

   .دهنگام تصرف شمال عراق در اینجا مهر تائید دیگري نمیخور
 تروریستی سابقه با میتواند رجوي مریم خانم چگونه ولی آنچه جاي شگفتی دارد این است که 

 .شنبه گذشته اهواز علیه مردم ایران توسط داعش در این پارلمان حضور یافته و مدعی شود که دست از ترویسم برداشته است روز  تروریسم از آشکار حمایت بعالوه

 سمیترور یقربان یاقدم طاھا1

https://www.nytimes.com/2018/08/28/world/middleeast/un-yemen-war-crimes.html
https://www.nytimes.com/2018/08/28/world/middleeast/un-yemen-war-crimes.html
https://www.rferl.org/a/gunmen-open-fire-at-military-parade-in-iran-causing-casualties/29503573.html
https://www.rferl.org/a/gunmen-open-fire-at-military-parade-in-iran-causing-casualties/29503573.html
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2018/09/DSC00005.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2018/09/No-to-terrorism-and-Cults.jpg
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 کودکان را هدف قرار داده مورد حمایت مریم رجويتروریسمی که زنان و 

  
 طاها بویژه اهواز شنبه روز  با خانواده هاي قربانیان حمله تروریستی در پایان از کنفرانس و آقاي رئیس خواهشم میکنم که همراه با مردم ایران در همدردي

 تشکر با  .کنیم سکوت دقیقه یک ساله چهار  اقدمی
 تروریستی فرقه رجوي بعالوه آنچه خود آقاي ارشد از کشتار کردها شاهد بوده بعالوه سابقه تروریستی و تاریخچه گروه االحوازیه به اطالع در حاشیه جلسه پرونده

 .نمایندگان مجلس اتحادیه اروپا حاضر در کنفرانس رسید

 
 آریل مرگ در سکوت دقیقه یک درخواست اروپا پارلمان نمایندگان ه بدانیم.اهمیت سکوت در همدردي با قربانیان حادثه تروریستی اهواز وقتی بهتر روشن میشود ک

ان اروپا علت مخالفت خود را با این درخواست اقدامات آریل شارون در کشتار هزاران فلسطینی اعالم پارلم  .ردکردند ها فلسطینی علیه وي جنایت خاطر به را شارون
 دقیقه یک شارون به احترام اداي براي کرد درخواست شد برگزار فرانسه در که پارلمان افتتاحیه جلسه در اروپا پارلمان در آزادي تندروي حزب نمایندگان از یکی کرد.

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2018/09/DSC00003.jpg


 

 Page 89 نھ بھ تروریسیم و فرقھ ھا
 

ها هزار فلسطینی  درخواست خشم نماینده جمهوري چک را برانگیخت و گفت، چنین درخواستی قابل قبول نیست چراکه شارون مسئول کشتار ده این. کنند سکوت
 .دکن اعالم شارون به احترام اداي براي سکوت دقیقه یک با را خود مخالفت اروپا پارلمان رئیس شولتز مارتین تا شد باعث لفظی درگیري این بوده است.

 نه به تروریسم و فرقه ها
 

 

 2018, 29سپتامبر 

آقاي داود باقروند ارشد طی مالقاتی با مقامات سفارت آلبانی در آلمان جنایت تروریستی که هفته گذشته در شهر روز گذشته 
نفر زخمی شدند را تشریح نمود. آقاي  60نفر کشته و بیش از  24اهواز ایران طی یک رژه نمایشی صورت گرفت و طی آن 

سط یک گروه تجزیه طلب بنام االحوازیه تحت حمایت مادي و معنوي ارشد اضافه نمودند که این عمل جنایتکارانه ابتدا تو
عربستان و امارات متحده عربی و بحرین و دو روز بعد با انتشار عکس سه تن از تروریستها توسط داعش نیز برعهد گرفته 

 .شد
  
  
  

وند. ولی کشورهایی که این همانطور که مطلع هستید اتحادیه اروپا و سازمان ملل این جنایت تروریستی را محکوم نم
تروریستها را با سابقه روشن حمایت و هدایت کرده بودند و از جمله خانم مریم رجوي جنایتی که در آن مردم عادي و از 

 .جمله یک کودك چهار ساله نیز کشته شد را با محکوم نکردن آن مورد تائید قرار دادند

 
نفر که من نیز در آنجا 4000ن دست زدن به تروریسم از تروریسم بین اللملی نیز حمایت آشکار میکنند. آنها در حضور این اولین بار نیست که خانم و آقاي رجوي ضم

سپتامبر از شبکه سی ان ان جنایت انجام شده را جشن گرفتند و به شادي و پایکوبی پرداختند و آقاي رجوي آنرا  11حضور داشتم در ضمن تماشاي حمله تروریستی 
تر میتوانند به البی و مبارزه با آمریکا نامید. وجالب اینکه خانم مریم رجوي همانجا مدعی شد که مجاهدین عطف به اینکه رهبري چون مسعودرجوي دارند بهعمل انق

 .آمریکا ضربه بزنند
  

 بعنوان سایتهایشان در آنها از و زده ه خوشحالی گذشته از آن رهبري سازمان در جریان تسخیر بخشهاي عمده شمال عراق بدست داعش ضمن استقبال از آن دست ب
 بعنوان داعش اخبار انعکاس  از تروریسم از خود حمایت الپوشانی جهت دیدند را جهان تمامی توسط داعش جنایات محکومیت وقتی که. میبردند نام انقالبی عشایر
 .داشتبر دست عراق انقالبی عشایر

http://nototerrorism-cults.com/?p=15794
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2018/09/No-to-terrorism-and-Cults.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2018/09/10.jpg
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جوان از 2000فرقه رجوي بخشی از توطئه آنها جهت سرنگونی دولت مشروع عراق بود که آقا و خانم رجوي با اجیر کردن این حمایت از داعش در عراق توسط 

یی هایی که مجاهدین خانواده هاي فقیر عراقی آنها را بعنوان سرباز خود در پادگان اشرف به آموزش هاي عقیدتی و سیاسی و نظامی بطور شبانه روزي تحت مغز شو
عراقی جوان طی  2000اعالم شده که باید بعد از آماده شدن  40آن قرار داشتند برد. در ضمن یک اماده باش در کل سازمان مجاهدین تحت نام طرح سین  د رمعرض

 .روز با کمک گرفتن از این نیرو و نیروهاي مجاهدین دولت عراق سرنگون میشد 40
  

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2018/09/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4.png
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عراق تشکیل داده بود و قصد سرنگونی آنرا داشت. آنچه که مقامات امنیتی خود شما در تیرانا نیز طبق اسنادي که یعنی فرقه رجوي عمال یک دولت در درون کشور 

 .تلویزیون کانال چهار انگلستان افشاء نمود بعنوان یک تهدید امنیتی براي مردم، دولت و امنیت آلبانی ارزیابی شده است
 تروریستی تشکیالت در فرمانده زنان از تن پنج ي این گروه تروریستی است. طوري که در فاصله مالقات قبلی ما همین سیاستهاست که باعث ریزش شدید از نیروها

 بنامهاي  رجوي خانم

 مرضیه قبادي .1
 ،)سرور سالمی (رضایی .2
 ضابطی، سارا هفت برادران راحله .3
 مژگان تقی پور .4
 ضابطی راحله .5

عمده این زنان جوان فرزندان مجاهدینی هستند که عمال با فریب تشکیالت رجوي از اروپا و آمریکا بعنوان بازدید به تواستند از این تشکیالت فرار کنند و نجات یابند. 
د میتوانند بر ترسهایشان اشرف برده شده و در آنجا از بازگشت آنها جلوگیري شده بود. بنابراین شاهدیم به محض اینکه کمی کنترلهاي فرقه اي کم میشود و این افرا

 .ز کشته شدن و یا ترسهاي ذهنی که طی مغزشویی به آنها القاء شده فائق آیند میتوانند فرار کنند و خود را نجات دهندا
 چ مخالفی ندارند و بلکهدر خاتمه خانم دافینا پسی عنوان کردند که آقاي ارشد بعنوان سوال آخر اینکه مجاهدین میگویند آنها در بین مردم ایران و جدا شدگان هی

 .مخالفین عمال عناصر وابسته به رژیم ایران هستند چیست و اسنادي را نیز براي ما ارسال کرده اند
وش جاري فرقه آقاي ارشد توضح داد من که قبال نیز گفته و هشدار داده بودم که به محض انتشار مطالب مخالفین کاري که طی چهار دهه گذشته بعنوان یک ر

نتقد را ترور سیاسی کردن و برایش پرونده سازي میکنند. سپس با هزینه هاي بسیار در رسانه ها و صدها سایت اینترنتی خود منتشر رجوي شروع میکنند مخالف و م
را در مورد  که این اسناد نموده و حتی براي مقامات دولتی و احزاب و سفارت خانه ها و مقامات امنیتی این مدارك ساختگی را ارسال میکنند. شما اولین محلی نیستید

 بجاي من سیاسی ترور براي را مدارك همین عین نیز …من ارسال کرده اند آنها براي مقامات آلمان، براي احزاب، براي شخصیتها و اعضاي پارلمان اتحادیه اروپا و
بودم که شما بزودي تحت بمباران انبوه دروغهایی علیه من و دیگر منتقدین فرقه رجوي قرار  گفته پیشاپیش من و اند نموده ارسال خود اعمال قبال در بودن پاسخگو

آنها در سالهاي گذشته  میگیرد. هیچ منتقدي را طی چهل سال گذشته نمیتوان یافت که سازمان مجاهدین مارك عضو رژیم ایران بودن را به او نزده باشد. این تاکتیک
ثر د و تعداد زیادي جدا شده وجود نداشت بسیار موثر قرار میگرفت ولی امروزه با حتی پیوستن فرزند رهبر این فرقه به جداشدگان بسیار بی ازمانیکه آنها در عراق بودن

 .شده است
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نم رجوي این بود که این حرفها البته این ترور سیاسی فقط شامل حال جدا شدگان نیست زمانیکه ما در درون تشکیالت بودیم نیز وقتی انتقاد میکردیم جواب آقا و خا
حتی مشکل عمیق تر از این بود و این انتقادات حرفها و انتقادات رژیم است شما چرا آنرا مطرح میکنید تا با این ترفند ما را منکوب و خود را از پاسخگویی خالص کند. 

اعضاي خود را مجبور میکرد و میکند که روزانه که با زدن اتهامات واهی به خودشان و  رجوي با تجربه مافیایی خود بسیار پیشتر از اینکه کسی بخواهد به او انتقاد کند
 رجوي بدست را خود حذف طرح زمینه اتهامات، این خواندن جمع در حتی و کردن امضاء و نوشتن و …اعتراف کردن به جاسوس رژیم بودن و خیانت کار بودن و 

 .میبرد بکار استالین که اي شیوه همان. بدهند

 

 روبات تحت نام مجاهد در حال تروریست تروریست گفتن به خانم لیندزي هیلسام
گاران ارشد و ادیتور بخش اگر کلیپ تلویزیون کانال چهار انگلستان را دیده باشید نگهبان ایرانی بدون توجه به اینکه مخاطب او کیست خانم لیندزي هیلسام از خبرن

انگستان را بمحض مشاهده تروریست تروریست خطاب میکند. این انسانها مغزشویی شده اند و مانند روبات عمل میکنند. خانم رجوي  4بین اللملی تلویزیون کانال 
 .خارج فرقه خود را نیز همینگونه مینگرد و تالش میکند همین فضا را القاء کند تا مجبور نباشد پاسخگوي اعمالش باشد

 .رفتید و وقت خود را به من اختصاص دادیددر هرحال با تشکر از اینکه مرا پذی
 نه به تروریسم و فرقه ها

 

 2018, 24اکتبر 
 ي داود باقروند ارشد در سمپوزیم باز سازي آینده امنیت بین المللی در بروکسلشرکت آقا

  
  

 

http://nototerrorism-cults.com/?p=16032
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2018/09/lynda-silsum.png
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برنده مدال  پرفسور جامی شیا،  کنفرانس امنیت جهان پیش رو با محوریت تهدیدات و نقش بازیگران غیردولتی در امنیت جهان در شهر بروکسل با حضور و ریاست
سال 38اتژي و امنیت استراتژي و انستیتو امنیتی دانشگاه اگزتر انگلستان، مشاور عالی در مرکز سیاستگذاري اروپا با سابقه، استاد استر عقاب طالیی جمهوري آلبانی،

 .کارمند عالی ناتو برگذار شد
  

  کنفرانس مباحث
  

فروپاشی نظم لیبرال جهانی متاثر از تروریسم، خالء قدرت  امنیتی مباحثی همچون، نقش بی ثبات کننده گروههاي تروریستی در اروپا و جهان، دراین کنفراس دو روزه
در مورد گسترش دامنه و بازگشت مسابقه قدرتهاي بزرگ، ظهور مقابله با ارزشهاي لیبرال، ظهور مسابقه تسلیحاتی، آینده دولتهاي ضعیف در نظم بین اللملی، بحث 

ین المللی و حکومت جهانی، بازگشت جنگهاي سیاسی، اطالعات غلط بعنوان سالح سیاسی بطور هاي آینده درگیریها، نقش بازیگران غیردولتی در آینده امنیت ب
 .مفصل توسط استاتید، متخصصین و مقامات امنیتی مورد بحث قرار گرفت

  
 .قه قدرتهاي بزرگ بحث کردندنیز در زمینه نقش گروههاي تروریستی همچون داعش و سازمان مجاهدین (ام اي ك) دربازي ظهورمساب آقاي داود باقروند ارشد

 عضو یک بعنوان سال سی از بیش و. بردند عراق به مرا آنها  شدم گیري عضو ك اي ام جهادي گروه توسط بودم  من زمانیکه دانشجوي دانشگاه در انگلستان
همچون ام اي ك به رهبري مریم و مسعود رجوي و بعنوان ي آنها را پیش میبردم. بعنوان یک صاحب نظر با تجربه چهل ساله در گروههاي جهادي سیاستها عالیرتبه

مالی و حمایت سیاسی یک گزارش از درون این گروهها در زمینه تهدیدات امنیت بین المللی باید به عرض برسانم که امروزه قدرتهاي جهانی و منطقه اي با تامین 
 در شان اهداف به رسیدن بمنظور دولتها بر فشار و عمومی برافکار تاثیرگذاري جهت خشن رابزا بعنوان جهان در ”ك اي ام“ و داعش تروریستی جهادي گروههاي از

 .میکنند استفاده جهان بر تسلط جهت جهانی قدرتهاي رقابت
  

 
 مرگ مشکوك مالک شراعی و پیدا نشدن جسد او بعد از چندین روز جستجوي غواصان پلیس آلبانی

با ” سازمان مجاهدین-ام اي ك“و جهان لیبرال گروههاي تروریستی مانند داعش عملیاتی هستند و بعضی نیز مانند فرقه براي قدرتهاي جهانی مخالف لیبرالیسم 
 و ظهور علیرغم المللی بدون سرزمین در صحنه تهدید امنیت بین” نقش منفی“سابقه تروریستی بعنوان برنامه هاي آتی مورد بهره برداري قرار میگیرند. این بازیگرانِ 

 ادامه یافته سازمان و منسجم بصورت تاسف کمال در بعضا و شده پاسکاري دیگر حامی دامن به حامی یک دامن از میکنند، کرایه یا و اجیر را آنها که دولتهایی سقوط
عملیاتی قرار میدادند تا با استفاده از را مدتی صدام حسین و عربستان مشترکن مورد حمایت ” ام اي ك“ونه که گروه تروریستی همانگ. میگردد تضمین حیاتشان

تروریستی علیرغم اینکه  تروریسم آن معادالت منطقه را بدلخواه تغییر دهند. با سرنگونی صدام حسین دیکتاتور عراق، تحت حمایت عربستان و ایاالت متحده این گروه
 .ت یکجا و بدون تغییر در ساختار تروریستی سازمان یافته آن به آلبانی منتقل شدسالیان در لیست تروریستی آمریکا و انگلیس و اتحادیه اروپا قرار داشت بصور
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ن نتیجه رسیدند که بعد از اینکه تروریسم آقاي مسعود رجوي در ایران بشدت مورد انزجار مردم قرار گرفت و شکست کامل خورد و در جهان متفرق گردیدند. به ای

 تجربه زمینه بر رجوي مسعود آقاي که تروریستی استراتژي قدرت همان بکارگیري تجربه طالبان در افغانستان میتواند باشد. ادامه حیاتشان و احتمال بازگشتشان به 
حله اول تبدیل شدن به اهرم قدرتهاي بزرگ جهت کمک به اهداف آنها و سپس بعد از مر در یعنی. است شده استوار افغانستان در طالبان از غرب حمایت و ایجاد

 جهان و غرب تمدن علیه بر ایران در مالی عظیم منابع به اتکا با همچون طالبان با شورش علیه حامیان سابق، ” در این مورد ایران“بقدرت رسیدن در منطقه هدف 
 پیاده است جاري آلبانی در آنها حاضر پادگان حصارهاي درون در می را همانگونه که در درون پادگان اشرف در عراق و اسال شریعت جدید نظم و شوریده دمکراتیک

 .کنند
  

درت رسیدن در مقدمات این طرح تروریستی را مسعود رجوي با خود را خلیفه مسلمین جهان خواندن و مخفی شدن جهت ظهور بعنوان ناجی جهان اسالم بعد از بق
از همین رو خود را  ي قدرتهاي جهانی بدست آنها در ایران زمینه سازي کرده است. مسعودرجوي گروه خود را خواهر گروه داعش در مبارزه با جهان متمدن میداند.باز

 .سپتامبر و تسخیر شمال عراق بدست داعش با حمایت کامل از آن شریک میداند 11در جنایت 
 مریم خانم نها سرمایه گروههاي تروریستی حمایت شدن توسط قدرتهاي بزرگ است. و مطلقا بهایی براي افکار عمومی قائل نیستند. بنابراین شاهدیم که باالترین و ت

ي سالیان با شوها در تبلیغات صرف را دولتی هاي کمک دالر میلیونها میداند، را شدن بزرگ قدرتهاي آموز دست به نسبت را ایران مردم نفرت اینکه علیرغم نیز رجوي
 .میکند آمریکا به صحنه آوردن حمایت هرچند پولی سیاستمداران سابق 

  
روزنامه ایندیپندت و گزارش ابعاد گسترده و خطرناك حمایت از این گروه تروریستی و اعمال آنها در آلبانی بطور گسترده و نگران کننده اي در روزنامه هاي آلبانی و 

عکس شده است. طبق این گزارشات امروزه این گروه تروریستی بشکل دولت در دولت در آلبانی بامکانیزمهاي مافیایی در آمده و قوانین انگلستان من 4مستند تلویزیون 
علنا سرکوب  ا در تیراناخود را داشته و اجرا میکند، مخالفین را حتی در خیابانهاي آلبانی در مقابل چشم مردم و بعضا با کمک پلیس تحت نفوذ وکالي سفارت آمریک

 و کردند نیست به سر است شده غرق دریاچه در شدن غرق حال  میکنند. اخیرا یکی از اعضاي خود را بنام مالک شراعی با اعالم اینکه هنگام نجات یک دوست در
 به انعکاسات تمامی  عربستان در استانبول.ي کنسولگر در خاشقجی آقاي سرنوشت همانند وقایعی. نشد پیدا هرگز شراعی مالک جسد پلیس تالشهاي تمامی علیرغم

 .شد تقدیم نیز محترم پنل و رئیس آقاي
  

 
  

بر جامعه نیز در قلب اروپا بعنوان نمونه و مشتی از خرمن تاکتیکهاي تروریستی، این گروه با وادارکردن اعضایش به خود سوزي فضاي ترس و ترور را  2003در سال 
 .اروپا مستولی کرد

  
 اینکه نمونه. میکند ایفا شان تروریسم ادامه و تروریسم در حیاتی نقش  تحلیل دیگر سخنرانان موافقم که براي گروههاي جهادي، حمایت مالی و تشکیالتشانمن با 
فقط وقتی که توسط قدرتهاي  و نبودند عراق از خروج به حاضر دلیل همین به. است داده ادامه را تشکیالت و فرم این نفر  صدها شدن کشته بقیمت رجوي مسعود

 .حامیشان به آنها اطمینان داده شد در آلبانی نیز بصورت یکجا و در شکل تشکیالتی مستقر خواهندشد بود که به آلبانی آمدند
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که حضور ام اي ك بشکل موجود یک  همچنین مایلم براساس اطالعات درونی خودم از این گروه تروریستی گزارش و نگرانی روزنامه ها و مقامات آلبانی را تائید کنم
جهادگر مغزشویی شده روباتیک و آماده انجام هر اقدامی با باالترین  2000مسئله جدي امنیتی براي دولت آن کشور و حتی براي اتحادیه اروپا است. چون بیش از 

ل سازمان یافته در آلبانی، مانند یک نارنجکی است که ضامنش آموزشهاي نظامی که طی بیش از بیست سال توسط ارتش صدام حسین به آنها داده شده است بشک
 .کشیده شده و فقط باید رها شود

  
 با تشکر

 :برخی از شرکت کنندگان در این سمپوزیم عبارت بودند از
 پرفسور جامی شیا،

دانشگاه اگزتر انگلستان، مشاور عالی در مرکز سیاستگذاري اروپا با استاد استراتژي و امنیت استراتژي و انستیتو امنیتی  .برنده مدال عقاب طالیی جمهوري آلبانی
ور در امور سال کارمند عالی ناتو، معاون دبیرکل ناتو در امور ظهور چالشهاي امنیتی، مدیرکل بخش طراحی سیاست در دفتر دبیرکل ناتو، عضو هئیت مشا38سابقه، 

 و بلژیک، بنیانگذار وعضو شوراي سیاست در انجمن جهانی اقتصاد در ژنو،امنیت و برنامه هاي دفاعی انستیتو سلطنتی انگستان 
 پروفسور تام سایر

 .بویژه در زمینه تروریزم استاد علوم سیاسی دانشگاه انتروپ، متخصص امنیت بین اللملی،
  

 پروفسور زیگ ترك
 وزیرسابق توسعه آموزش، علوم و ورزش اسلوانی، استاد دانشگاه اسلوانی

 مقتدا خانپروفسور 
ایمان و آزادي، جهاد براي استاد علوم سیاسی، بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات اسالمی دانشگاه دالآوارِ، استاد در دانشگاه جورج تاون، نویسنده کتابهاي پلی بین 

 …اورشلیم، جغرافیاي اسالم و غرب، 
سویلند پرفسور تانگوي استریه د 

 .عالی در مرکز بحران و اختالفات بین اللملی، متخصص امور ژئوپلوتیک و سیاست خارجی قدرتهاي بزرك استاد دانشگاه لووین بلژیک، محقق
 پروفسور کریستوفر کوکر

 .استاد روابط بین اللمل در مدرسه اقتصاد لندن، همکار سابق ناتو، استاد کالجهاي دفاع انگلستان، آمریکا، روم، سنگاپور و توکیو
 دکتر هیدر گربح

 .اقتصاد لندن معه باز انستیتو سیاست اروپا و مدیر امور اتحادیه اروپا، مشاور کمیسیون اروپایی براي گسترش در بخش بالکان و ترکیه. استاد در مدرسهمدیر جا
 پروفسور میشل لیگیوز

 .استاد روابط بین اللمل در دانشگاه لووین، مدیر بخش اروپایی شبکه فرانسه زبان تحقیقات عملیات صلح
 فسور رافائل مارشه تیپرو

، با LUISS انشگاهنماینده رئیس دانشگاه لویس و استادیار ارشد (مدرك ملی به عنوان استاد کامل) در روابط بین الملل در گروه علوم سیاسی و کالج حکومت د
 .تخصص در زمینه دمکراسی شهري، جامعه مدنی فراملی، امنیت سایبري

 پروفسور هال گاردنر
ناتو و گسترش  گاه آمریکایی پاریس، محقق درگیریها بین دولتی و بین جوامع، مطالعه امور جاري بین المللی از زاویه تئوریک و تاریخی در زمینه مداخلهاستاد در دانش

 .اتحادیه اروپا، سقوط شوروي و اثرات آن بر چین و یورآسیا و تروریسم بین اللملی

 2018, 1نوامبر 
در  3ی دیداري با مقامات سفارت آلبانی در برلین جزئیات جدیدي از جدا شدگان و در واقع نجات یافتگان از حصارهاي اشرف اکتبر آقاي داود باقروند ارشد ط 26روز 

 .شمال تیرانا را به اطالع آنها رساند

http://nototerrorism-cults.com/?p=16143
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تروریستی  در این جلسه از اهداف فرقه رجوي در نابودي غرب تحت عنوان مبارزه با امپریالیسم و مطالبی که در سمپوزیم تهیدات
که اروپا با آنها مواجهه است پرده برداشت و اینکه عامل اصلی بقاي گروههاي تروریستی حمایت مالی کشورهاي حامی تروریسم 
و تشکیالت دست نخورده آنهاست که متاسفانه دولتیهایی که از سازمان مجاهدین بعنوان ابزار استفاده میکنند ایندو را بر خالف 

آلبانی براي آنها بطور آشکاري با مایه گذاشتن از امنیت آلبانی تامین کرده اند. در این رابطه فیلم حضور وکیل منافع دولت و مردم 
مجاهدین در اداره پلیس و آزاد کردن عناصر دستگیر شده مجاهدین با مجوز سفارت آمریکا در تیرانا به نمایش گذاشته شد. که 

 .عتراض میکندطی آن وکیل جداشدگان به این اقدام پلیس ا
 در زمینه جدا شدگان جدید لیست جدا شدگان جدید از جمله آقایان: عظیم میش مز 

 حسن شهبازي
 غالم میرزایی،

 موسی دامرودي،
 منوچهر عبدي

 .ات آلبانیایی مافیایی تشریح گردیدمطبوع تاکید با تشکیالت این در آنها اسارت طوالنی دوران با  هرکدام با سابقه سی ساله
  

 
نمود که طبق در مورد نگرانیهایی که در جلسات قبل در مورد فرزند جدا شده رهبر این فرقه تروریستی آقاي مصطفی رجوي مطرح شد، آقاي ارشد خاطر نشان 

ي در این تشکیالت را بطور گزارشاتی که از وضعیت محمد رجوي در دست است. بعد از اینکه تمایل نشان داد که حقایق را در مورد جنایات پدر مستبدش مسعود رجو
 .ندمفصل افشاء کند از همان ابتدا تمامی این تشکیالت با سابقه اي که از آن مطلع هستیم به لرزه و حرکت در آمد که صداي محمد را خاموش کن

 و جوانی تمامی که آنجا از ده او را وادار به سکوت نمودند. آنها ابتدا او را تهدید نموده بودند ولی وقتی موثر واقع نشد با تطمیع او و با استفاده از فشارهاي شناخته ش
 تمامی که اند کرده نام ثبت حقوق رشته در نروژ در دالري هزار ده چند شهریه با خصوصی دانشگاه در را وي بسیار هزینه با اند کرده نابود را رجوي مصطفی آینده

 مشغول و زندگی در رجوي مصطفی کردن غرق با دارد تالش رجوي مریم. اوست دالري هزار چند ماهیانه مقرري بر عالوه این نرا مریم رجوي می پردازد. آ هزینه
 .بگیرد را رجوي مصطفی توسط تشکیالتش جنایات افشاگریهاي جلوي تحصل و دانشگاه در او نگهداشتن

  
  

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2018/11/10-.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2018/11/gholam-mirzai.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2018/11/%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%B2.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2018/11/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C1.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2018/11/%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2018/11/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C.jpg
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و اقوامش جهت دیدار او به عراق رفته بودند ولی مریم رجوي اجازه مالقات نداده اخبار دیگر جدا شدگان همچنین در مورد یکی از زنان جدا شده که چندین بار خواهر 
عضو خود را از حضور  بود. گزارش شد، بویژه خواهري که از کودگی همدیگر را ندیده بودند و با تحمل شداید بسیار به عراق رفته بودند و مریم رجوي نه تنها زن

روز در پشت درب قرارگاه لیبرتی منتظر مانده بود یک  15انب وي نامه اي به خواهرش که از ایران براي دیدار او براي مدت خواهرش مطلع نکرده بود بلکه بدروغ از ج
ودند، آن نامه نسبت داده بنامه جعلی نوشته و در آن مدعی شده بود که این عضو اسیر نمیخواهد خواهرش را ببیند. و اتهاماتی را نیز از قول این عضو به خواهرش در 

 .سال خواهرش را در یونان مالقات کند 36در نهایتا وقتی این عضو اسیر توانس یک فرار موفقیت آمیز را به اجرا بگذارد، توانست بعد از 

 
  
 

 2018, 17نوامبر 
 

 آقاي ارشد و خانم مرسدس برسو نماینده پارلمان اروپا و معاون اقتصادي و فرهنگی اتحادیه اروپا
 سلدیدارآقاي داود باقروند ارشد با خانم برسومرسدس معاون فراکسیون اتحاد احزاب سوسیال دمکرات اتحادیه اروپا ونماینده پارلمان در بروک

  
در این مالقات نقض حقوق بشر و حمایت از  روز گذشته

تروریسم و قتلهاي مشکوك فرقه رجوي در آلبانی بطور 
مفصل با ارائه مدارك جهت ثبت در اسناد پارلمان اروپا مورد 

 .بحث قرار گرفت
  

http://nototerrorism-cults.com/?p=16321
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2018/10/%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF.jpg
http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2018/09/IMG_20180926_160147.jpg
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اروپا و انتقال آنها به عراق و سپس به بند کشیدن آنها  طی مالقات تاریخچه و مدارك مربوط به فریب خانواده ها و کودکان مجاهدین وایرانیان جویاي کار و سفر به
ت و امکان تردد و تهدید با انواع ترفندهاي مافیاییِ ضبط مدارك سفر،کارتهاي شناسایی، پول، قطع آنها از دسترسی به تمامی امکانات تماس با جهان خارج و ممنوعی

راق (چون طبق توافق با مقامات عراقی در پاسپورت آنها مهري دال برو ورود و یا داشتن ویزا نمیخورد) به تحویل به پلیس امنیتی عراق بدلیل ورود غیر قانونی به ع
بعالوه بمباران آنها با 

مغزشویی ها علیه غرب و 
فرهنگ فاسد غرب، و 

زدن اتهام خیانت به 
مسعود و مریم رجوي و 

فروختن ایندو رهبر فرقه 
به امپریالیسیم و ترجیح 

ندگی در دادن آنها به ز
فرهنگ فاسد امپریالیستی 
غرب، درست زمانیکه خود 

خانم مریم رجوي توسط 
جنایتکارترین جناحهاي 

ن سالح و شرکت در امپریالیستی و متحدان آنها هدایت و تامین مالی میشود، تمامی راههاي بازگشت آنها را بسته و مجبور به پوشیدن لباس نظامی و بدست گرفت
مورد  ودند، و در موارد بسیاري با زندان کردن و مورد ضرب و شتم قرار دادن معترضین آنها را مجبور به ماندن میکردند که در بسیاري موارد درعملیات تروریستی مینم

اشرف شده است. که  و حتی ایرانیان ربوده شده به بهانه کار و اقامت در اروپا زیر فشارهاي طاقت فرسا تشکیالت فرقه رجوي منجر به خودکشی آنها درکودکان 
رمان لیستی از خودکشی ها و ترورهایی که در درون تشکیالت تحت نام خودکشی افراد آمده است از جمله مرگ مشکوك مالک شراعی و آرش پورغالمی قه

 .یدگرد تقدیم  کاراته
 

یژه تالش سی ساله مادر و پدر خانم سمیه محمدي که انعکاسی در این رابطه موضوع خانم سمیه محمدي در صدر اینگونه موارد هولناك بطور مفصل تشریح شد. بو
جهانی یافته است با لیستی از تمام مطالبی که چه در جهان و چه در عراق و آلبانی در مطبوعات آنها منعکس شده از 

 .جمله نامه جان گداز مادر خانم سمیه محمدي اسیر فرقه رجوي به ایشان تقدیم شد
   

 آمریکاي فرقه رجوي در آلبانیتروریسم تحت حمایت 
بحث مفصل دیگر که موضوع نگرانی مقامات امنیتی آلبانی نیز بود حمایت سفارت آمریکا در آلبانی از این فرقه که بطور 
کامل به آنها در عملیات مافیایی دست باز داده است. از پولشویی، رشوه دادن، تهدید کردن، ضرب و شتم، حذف کردن، 

م وسیع هک با خرید صدها دستگاه کامپیوتر و راه اندازي اینترنت سرعتهاي باال جهت تولید اخبار جعلی راه اندازي سیست
 خواستار که معترض اعضاي کشتن آنها صدر در در رسانه ها و شبکه هاي اجتماعی و هک سایتهاي مخالفین است. 

مشکل ساز  اروپا در رجوي مریم حضور براي اخبار این رفتن لو صورت در که دارند اطالعاتی ولی هستند فرقه از خروج
مان در آلبانی بروز نموده میگردد و احتمال بازگشت آنها به لیست تروریسم در اتحادیه اروپا بسیار قویست. این روزها انتشار اخبار کشته شدن هاي مشکوك اعضاي ساز

این تشکیالت که خانم رجوي ادعا کرده بود این فرد در یک دریاچه کوچک هنگام نجات  است. از جمله غرق شدن یک عضو با سابقه سازمان با سی سال سابقه در
 .دوستانش غرق شده که علیرغم تالس غواصان پلیس هیچ جسدي یافت نشد

داعش و گروه تروریستی حمایت از تروریسم داعش کماکان از سالیان روش جاري این فرقه بوده است. آخرین نمونه هاي آن سکوت مریم رجوي در قبال تروریسم 
ساله گردید. همچنین حمایت این فرقه تروریستی از تروریسم گروه هاي 4نفر از جمله یک کودك  89االهوازیه در شهر اهواز ایران بود که به کشته و زخمی شدن 

 .جامعه براي فعاالن واقعی و غیر مزدور در ایران استفعال در کردستان ایران با دادن اعالمیه رسمی در حمایت از تروریسم آنهاست. که تنها عامل بسته شدن 

http://nototerrorism-cults.com/wp-content/uploads/2018/11/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C.jpg
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کشته شده است. در زمینه کشته شدن مشکوك اعضاي سازمان اخیرا نیز یکی از همین مجاهدین که قهرمان کاراته بوده است در اوج جوانی به بهانه ایست قلبی 
یخته است بویژه که تحت چترحمایتی عربستان و آمریکا از این فرقه به گفته مقامات امنیتی نگرانی مجامع حقوق بشري و خانواده هاي اعضاي اسیر در آلبانی را بر انگ

 .آلبانی مافیایی این نگرانی براي بسیاري از مجاهدین که تالش میکنند فرار کنند تهدید را جدي میکند
تروریسم بین اللملی، منابع مالی و نقش مریم رجوي و موضوع مسعود رجوي و  راي ملی مقاومت، رابطه با”شو“در همین رابطه سواالتی در زمینه نحوه اداره، مناسبات 

 .مرگ و غیبت آن مطرح شد که مفصال با جزئیات بدان پرداخته شد
 

 

ش در رسانه هاي آلبانی روز گذشته آقاي داود ارشد براي مقامات سفارت آلبانی در برلین نسبت به سفیدکاري فرقه رجوي در مورد شبکه مافیایی و تروریسم لورفته ا
   .اطالع رسانی و روشنگري نمود

 از قطع شدن از مردم ایران بخاطر تروریسم داخلی و همکاري با دشمن مردم ایران صدام حسین علیه کشورش، و خیانت به فرهنگ و مقدسات مردمفرقه رجوي بعد 
ان شجاع مبارز و بویژه علیه زنان مبارز ایرانی توسط آقاي مسعودرجوي و معاونت خانم مریم رجوي تحت عنوان انقالبهاي متعدد ایدئولژیک که بسیاري از زن ایران

ن آنرا داشته باشد مردان بعد از موفقیت در فرارشان از این فرقه به بعضی جنبه هاي ضد بشري و ضد زنانه این زوج در حدي که جامعه و افکار عمومی کشش شنید
ت و طوري که جانیان و افراد شرور را با این صفت الِ ضد فرهنگی، ضد ایرانی براي مردم ایران تبدیل کرده اسمث به را فرقه واین دست به افشاگري زده اند، 

عربستان و آمریکا پناه میخوانند. همین امر باعث شد که آقاي مسعود رجوي براي ادامه حیات ننگین خود بیشتر و بیشتر به دامن دشمنان مردم ایران همچون عراق و 
براي آزادي و دمکراسی در ایران با بکاربستن شوهاي نمایشی بکمک پولهاي که از صدام و امثال  برده و با عرضه کردن خود بعنوان ابزاري علیه ایران تحت نام مبارزه

 .یروي مطرح نگهدارندن بعنوان بودند منافع داراي فرقه این قبر نبش در که هایی رسانه  او گرفته بودند خود را در فضاي مجازي و شوهاي سالیانه و

 

راق از آن کشور و تحمیل آنها به مردم آلبانی توسط آمریکا فرصت مناسبی شد که نیروهاي اسیر در این فرقه که بدلیل شرایط بعد از اخراج این فرقه توسط مردم ع
عه آزاد آلبانی به دامن جامعراق امکان فرار و نجات نداشتند بویژه در میان زنان و نو جوانان، بتوانند خود را با استفاده از شرایط آزاد و دمکراتیک و امن کشور 

نزدیک به بیست سال در اشرف  بازگردانند، بعضی از آنها به کشور خود بازگشته و بعضی نیز در آلبانی و یا در اروپا ساکن شده اند از جمله فرزند آقاي مسعود رجوي که
 .رفته است بصورت بازداشت اسیر شده بود بعد از رسیدن به کشور شما از این فرقه فرار کرد و بدنبال زندگی آزاد خود

  

این فرقه چه در درون  در میان نجات یافته گان و بویژه خانواده هاي اعضاي اسیر آنان که عشق بیشتري به آزادي و دمکراسی داشتند دست به افشاگري علیه جنایات
 این حضور کم بسیار مدت همین در نیز طرفی از . تشکیالت چه در مورد زنان و چه در همکاري با تروریسم بین اللملی داعش و بقایاي صدام حسین در عراق زدند

 و مردم توسط یا و شد منعکس آلبانی مطبوعات در فرقه این از اي دهنده تکان بسیار گزارشات بودند، شاهد را آنها عملکرد آن مطبوعات و مردم که آلبانی در فرقه
این فرقه بصورت آن بودند. طوریکه سفارت آمریکا در آلبانی همانطور که در مالقات قبلی ویدئو آنرا مشاهد کردید وارد عمل شد تا جلوي اقدامات مافیایی  شاهد پلیس

ده است براي این تشکیالت که ضرب و شتم و تهدید اعضاي نجات یافته در خیابانها را بگیرد. رسوایی هایی که در همین مدت از فرقه رجوي در مطبوعات منعکس ش
و عملکرد مافیایی  میلیونها دالر خرج چهره پردازي خود میکند بسیار سخت و گران تمام شد طوري که مجبور شد دست به اقداماتی جهت الپوشانی ماهیت تروریستی

 .به نمایشی مزحک از آزاد منشی بپردازندخود آنگونه که مطبوعات آلبانی از تهدید، رشوه دادن، ضرب و شتم کردن ... گزارش کرده بودند 
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د و همانطور که در رسانه همین فرقه که نمیتوانست خبرنگاران مستقل رسانه هاي بین اللملی و آلبانیانی را در چند ده متري سیم خاردارهاي ارودگاه اجباریش بپذیر
اسراي خود تروریست میخواند مجبور شد در یک عقب نشینی دجالگرانه و رسوا با وارد هاي آلبانی نیز منعکس شد خبرنگاران را همچون جدا شدگان و خانواده هاي 

 .خود بکشد کردن یک شبکه خبري در یک تور هدایت شده به زندان خود در شمال تیرانا با مظلوم نمایی و دمکرات پناهی ، پرده اي بر تروریسم و مافیاي

هاي آلبانیایی و بین اللملی را تروریست میخواند، چگونه و به چه دلیل به یکباره یک شبکه تلویزیونی را با سالم و سوال اینجاست که فرقه اي که همه اصحاب رسانه 
 وي در آلبانی نشان داد کهصلوات به ارودگاه کار اجباري خود برده است. آیا شبکه ویژن پرس تنها رسانه غیر تروریست آلبانیایی و یا بین اللملی است؟ چون فرقه رج

یا فیلم برداري  همچون پدر خوانده خود آقاي ترامپ تمامی رسانه هاي مستقلی که بخواند حقایق را منعکس کنند را تروریست و دروغگو میخواند و اجازه سوال
تلویزیون انگستان  4ا خبرنگاران کانال تلویزیون انگستان فیلم برداري شده بود اگر حضور در آلبانی نبود قطع 4نمیدهد و در یکی از مواردي که کلیپ آن توسط کانال 

  .را بعنوان تروریست کشته و آنرا همچون در ایران جزیی از مبارزه خود براي دمکراسی جنش میگرفتند

 آقاي خود عقیدتی رهبر البته این حرکت مریم رجوي و نمایش رسواي تماس تلفنی شهرام کیامنش هرچند دهن کجی بزرگی و لگد بسیار خفت آوري به قبر 
 : که بود کرده وصیت روباتها دیگر همه و رجوي مریم به هایش خانواده کتاب در که است مسعودرجوي

 "خانواده ها را باید کشت و ما مجاهدین خانواده نداریم،"

فرقه رجوي براي مریم رجوي شکننده و تاثیر نشان میدهد که تا چه میزان حرکت خانواده ها و جدا شدگان در احقاق حقوق انسانی خود در تماس با فرزندان و... از 
 .گذار بوده است که حاضر شد با زدن سنگ بزرگی بر فرق مسعود رجوي چنین نمایشی را بر خود تحمیل کند

حیات باقی مانده آنهاست به  ورود شبکه ویژن پالس به ارودگاههاي کار اجباري فرقه رجوي اولین نبوده و آخرین نیز نخواهد بود. آنها براي حیات مجازي خود که تنها
بطور  "تماس با فرزندان و نوه هاي خود"راه اندازي تورهاي نمایشی جهت تغذیه خبرنگاران توسط روباتهایی همچون شهرام کیامنش که باید دروغهاي نمایشی 

مود میکرد که همه اعضا میتوانند آزادانه از درون این زندان با مزحک و رسوایی در واکنش به رسوایی ناشی از حرکت خانواده مجاهدین اسیر در اردوگاه این فرقه وان
 اقوام خود تماس بگیرند، ادامه خواهد داد

 :اما واقعیت چیست

مافیایی  اینکه این تشکل طبق تجربه من که سی سال توسط این فرقه مورد استفاده قرار گرفته بودیم و متاسفانه بسیاري از مناسبات سیاسی بین اللملی را نیز بخیال
 :یک تشکل انسانی و دمکراتیک است از ما یاد گرفته است. باید بگویم که رمز این کار متناقض مریم رجوي در این حقیقت نهفته است که

تنها در فضاي مجازي و طی چهل سال گذشته بعد از به زباله دان تاریخ فرستاده شدن فرقه رجوي این تشکیالت به کمک پولهاي صدام حسین و سعودیها و... تنها و 
ان ندارند. حقیقتی که سینه چاك در رسانه ها (بویژه رسانه هایی که از حضور آنها در رسانه ها منافع داشتند) حضور داشته اند و هیچ پایی در واقعیت ایران و سیاست ایر

سعودي و وزارت خارجه نئوکانها رسما گفته اند که این تشکیالت ترین حامیان و تامین کنندگان مالی خانم مریم رجوي و آقاي مسعود رجوي همچون عربستان 
فیایی با افشاگریهاي جدا مافیایی هیچ جایگاهی در میان مردم ایران و اثري در سیاست جاري ایران ندارند. و ضربات هولناکی که از انتشار حقایق درون این فرقه ما

ي تحمیل کرد او را مجبور به این اقدام مزحک وادارنمود تا بتواند این شکست را با استفاده از این شبکه شدگان و انعکاس آن در رسانه هاي آلبانی به مریم رجو
 .تلویزیونی پرده پوشی کند
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مخربترین نیروهاي کی از امیدواریم که اصحاب رسانه این شبکه تلویزیونی همانند بسیاري خبرنگاران مستقل و با شرافت فریب این فرقه را نخورند و در همکاري با ی
رن خطرناکتر هستند کمک بلقوه تروریستی که متاسفانه در اروپا و آمریکا حضور دارند که به جرات میتوانم بگویم در بنیادهاي فکري صد بار از داعش براي جهان مد

 .نکنند

رونی این فرقه را طبق مدارکی که توسط خود آقاي مسعودرجوي در خاتمه آقاي داود ارشد اعالم آمادگی نمود که در صورت تمایل این شبکه تلویزیونی حقایق د
 .منتشر شده، یا توسط رسانه هاي آنها و نشریات آنها انتشار یافته است را به اطالع آنها برساند

 .خانم باسیانا نیز از آقاي ارشد بخاطر اطالع رسانی موثرشان در مورد این تشکیالت تشکر نمود

 2018, 5دسامبر 

 اللملی بین مطالعات گروه“ دعوت به بنا ارشد باقروند داود آقاي روزگذشته
شناسایی عناصر تروریستی و کمک به قربانیان   نحوه سمینار در   بلژیک، بروکسل در مستقر  )افراطی گرایی خشونت با مقابله و ممانعت بر متمرکز( ”استراتژیک

قرار ” دفتر نظارت سازمان ملل براي صلح و امنیت ”تروریسم و جلسات کارگروه آن که در محل کلوپ خبرنگاران بروکسل برگزار شد شرکت نمود. این نهاد تحت نظر
 دارد

روریستی و تروریسم و حامیان بین اللملی آنرا بنمایش میگذاشت پر شده بود، و رابطه بسیار دیوارهاي سالن سمینار با پانزده تابلو بزرگ از فرقه رجوي که جنایات ت
 .تنگاتنگی با محتواي سمینار و مابحث مطرح شده برقرار کرده بود بسیار مورد توجه مقامات و شرکت کنندگان در سمینار قرار گرفت

توضیح تک تک تابلوها و معرفی عناصر و تشریح محتواي آنها براي شرکت کنندگان نمودند. و فرقه  به اقدام جلسه شروع از قبل  آقاي ارشد در جریان سمینار و
از تروریسم این فرقه در رجوي، سابقه آن قبل و بعد از انقالب و در حال حاضر و فرایندهایی که در دورن آن گذشته و نحوه بهره برداري قدرتهاي بزرگ و منطقه اي 

 اسی و آزادي درست زمانیکه تمامی عناصري که در این فرقه بعنوان مبارزان آزادي و دمکراسی از آنها نام برده میشد خود در شرایط بردگانپوش مبارزه براي دمکر
اب خانواده، حق انتخ دوران برده داري از هیچ حقوقی برخوردار نبودند. از جمله حق حیات، حق محبت، حق فکر کردن، حق انتقاد کردن، حق انتخاب محل مبارزه، حق

باس، حق مالکیت بر اندام اندیشه مستقل، حق خانواده، حق ارتباط با دیگر مبارزان، و یا با خانواده و دوستان، حق داشتن دوست و رفیق، حق انتخاب ظاهر، انتخاب ل
 .نمود معرفی را بودند محروم…خود، حق عشق ورزیدن و دوست داشتن
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بشریت معرفی  همچنین رهبري فراري آن آقاي مسعودرجوي که همچون رهبر داعش خود را خلیفه و امام زمان و صاحب زمین و زمان و مال و جان و ناموس تمامی

که در آن دستور قتل خانواده ها را به مبارازن خود داده است افکار قرون وسطائی وي معرفی ” وادهخان“ بنام مسعودرجوي آقاي کتاب به اشاره با بویژه نموده است،
 .گردید

 حراسی اسالم و طلب خشونت گري افراطی رشد اجتماعی هاي زمینه زمینه در دالور در این سمینار پروفسور خان از دانشکده علوم سیاسی و روابط بین اللمل دانشگاه
 .غرب سخنرانی نمود در شده تولید

رت کشور انگلستان همچنین در میان سخنرانان یکی از قربانیان و از اعضاي سابق گروههاي تروریستی آقاي عمر مولبوکوس بعنوان هماهنگ کننده ثبت شده در وزا
و اجتماعی اي که منجر شد داعش بتواند او را عضو گیري  در زمینه کمک به قربانیان تروریسم نحوه عضوگیري خودش و زمینه هاي خانوادگی و سوء رفتار خانوادگی

 .کند را به تفصیل تشریح نمودند
 قابل غیر هاي خشونت بتوانند که درندگانی به آنها تبدیل و معمولی انسانهاي سازي آماده مغزشویی،  آقاي داود ارشد نیز ضمن ارائه تجارب خود در نحوه عضوگیریها،

 اختیار در را… و عناصر در تنفر ایجاد نحوه و شوند، مرتکب را.. و ابدو چارلی به معروف کشتارهاي یا و …عام در پاریس و  مالء در خودسوزي همچون باوري
رش کشو براي بخواهد دمکراسی دارند، کاربخواهد سوژه اگر میکنند، استفاده هرتاکتیکی از فرد فریب براي  تروریستی گروههاي که نمود تاکید و. داد قرار سمینار

صه هر خواسته اي را جهت دارند، اگر محبت بخواهد میگویند تامین میکنیم، اگر حتی زن بخواهد میگویند داریم، اگر مایل به مهاجرت باشد قول مساعد میدهند، و خال
برده و اسیر کردند. که در بسیاري موارد بدلیل شدت فشارها فریب فرد پاسخ مثبت میدهند. حتی در فرقه رجوي از فرزندان اعضا نیز نگذشتند و آنها را بافریب به عراق 

 .این کودکان دست به خودکشی زدند
 کنفرانس براي را خودش گیري عضو نحوه رجوي فرقه تروریستی گروه سابق اعضاي از و تروریسم قربانیان از یکی بعنوان  ایشان در بخش دوم سخنانشان همچنین

 لندن در زمانیکه او خود که چرا. نیست تروریسم جذب هاي شبکه دام در افراد شدن گرفتار زمینه  ت خانوادگی و بدرفتاريمشکال لزوما که نمود تاکید و نمود تشریح
 دمکراسی مردمش براي که میخواست چون. بود شده گیري عضو رجوي فرقه توسط بود نیز لندن در شرکت یک مدیره هئیت عضو حتی و بود تحصیل به مشغول
سپتامبر دید با اعتراض و اینکه  11فرایند کارش علیرغم این که از مقامات ارشد این گروه تروریستی نیز بود وقتی حمایت فرقه رجوي را از جنایت  در ولی کند کسب

 .این مبارزه براي دمکراسی نیست بلکه جنایت علیه بشریت است درخواست خروج داد که به ده سال زندان محکوم شد
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هستند را کردند که مشکل اصلی مبارزه با تروریسم با رسیدگی به قربانیان حل و فصل نمیشود. شما هر قدر هم بخواهید که جلوي جویبارهایی که جاري  ایشان اضافه
 عکسهایش که یستی فرقه رجويبگیرید از آنجا که باران میبارد این جویبارها ادامه پیدا خواهند کرد و تا سرکرده هاي تروریسم در جهان هستند و همچون گروه ترور

 و کرده استفاده سوء خانوادگی و اجتماعی مشکالت که هستند کسانی کنید کمک آن قربانیان به هم قدر هر شما دارد حضور اروپا همین در و است کرده پر را سالن
عداد محدود سرآن فرقه ها و گروههاي تروریستی را ت میتوانید ولی کنید حل را اجتماعی مشکالت همه نمیتوانید شما. کنند گیري عضو خود تروریستی اهداف براي

 .بود نخواهد تروریسم با مبارزه معنی به این ولی بازگردند جامعه به و شوند بازسازي که کرد کمک تروریسم قربانیان به باید که هرچند  متوقف کنید.
 

 2018, 12دسامبر 
 اتحادیه پارلمان رئیس معاون14 از یکی و ، اروپا پارلمان عضو ،  آقاي آلکساندر گرف لمبزدورف عضو مجلس فدرال آلمان

 .میباشند دمکراسی و بشر حقوق زمینه در اروپا
  

در ایران، بعالوه گزارش مبسوطی ازتاریخچه  در این دیدار که بیش از دو ساعت بطول کشید، گزارشی از نقض حقوق بشر
 .نقض حقوق بشر توسط گروههاي تروریستی ایرانی که آقاي داود باقروند ارشد بطور تخصصی دنبال میکند ارائه گردید
در این مالقات تاریخچه اي از وضعیت نقض شدید حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوي از بدو تاسیس آن علیه مردم 

ي ها و عملیات انتحاري در ایران، ترور مستشاران بمبگذار و مقاطع مختلف در دهه هاي اخیر، همچون ترورها ایران و در 
نفر قربانی با طیفی از زنان و کودکان و افراد سالخورده در میان آنها،  17000خارجی در ایران، ارائه آمار قربانیان با بیش از

گسترده در سرکوب کردهاي عراقی در عراق با حمایت از صدام دیکتاتور  بکارگیري کودکان در عملیات تروریستی، شرکت
سپتامبر، حمایت از  11مخلوع آن کشور با استناد به گزارشات جدا شدگان و سازمانهاي حقوق بشري، حمایت از جنایت 

سان و ایجاد ترور و داعش در عراق با استناد به اخبار منتشره در سایت رسمی این گروه تروریستی، پولشویی، قاچاق ان
وحشت در مرکز اتحادیه اروپا در پاریس و دیگر شهرهاي اتحادیه اروپا از طریق خودسوزیهاي فرقه اي جهت ایجاد وحشت 

بسیار مورد توجه قرار شد که در میان مردم اروپا، با ارائه عکس و گزارش روزنامه ها طبق اسناد منتشر شده توسط خود گروه و اسناد و مدارك معتبر بین المللی ارائه 
 .گفت

  
  

ت عملیات در بخش نقش شدید حقوق بشر در مناسبات درونی این فرقه تروریستی نیز گزارش مفصلی از تاریخچه نقض شدید حقوق بشر این گروه که به موازا
ا در آلبانی استقرار داده شده اند ادامه داشته است ارائه گردید. از تروریستی علیه شهروندان ایرانی و غیر ایرانی از اوایل تاسیس این گروه تا به امروز که توسط آمریک

نیروهاي امنیتی در جمله ترور و سوزاندن اعضاي گروه در زمان رژیم گذشته در ایران توسط شاخه اي از این گروه، دستگیري، شکنجه و سوزاندن افراد مضنون به 
 .ایران توسط این گروه
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صدام حسین در عراق و بویژه بعد از زمانیکه در جریان جنگ خلیج با سرکوب این تشکل تحت حمایت 
کردهاي عراق، حکومت صدام حسین را نجات داد، آزادانه و بدون هیچ پیگردي میتوانست دست به هر 

عملی علیه اعضاي مخالف خود که قبال بصورت مخفیانه صورت میگرفت با دست باز وحتی با کمک 
ام حسین همچون آموزش شکنجه، واقرار گیري اجباري و همکاري در تحویل سیستمهاي امنیتی صد

 :گیري اعضاي مخالف فرقه بعنوان زندانی و نگهداري و شکنجه در زندانهاي عراق ، بزند از جمله
 

دستگیري و زندان و شکنجه ومحاکمات 
 در  آنها، قتل تن از اعضا و  750طوالنی 

 بجرم 1994 و 1984 سالهاي در نوبت دو
اري با نیروهاي امنیتی ایران، که هرگز هیچ همک اتهام تحت فرقه، رهبر تروریستی سیاستهاي با مخالفت

نمونه اي کشف نشد. محاکمه و محکوم به مرگ شدن معاون و جانشین رهبر فرقه آقاي علی 
 بريره اعضاي از بسیاري شدن بمرگ محکوم و محاکمه. رجوي مسعود آقاي فرقه رهبر توسط  زرکش
عنوان خود زنی، خود سوزي بویژه در  تحت مشکوك قتلهاي بصورت اعضا بردن بین از و حذف. مخالف

میان کودکانی که برخالف اراده شان در این فرقه گرفتار شده اند، غرق شدنهایی در عراق و حاال 
بصورت پی در پی در آلبانی که هیچگاه جسدي یافت نشده، ایست قلبی، قتل با خوراندن دارو و یا 

طور خاص در میان زنان مخالف، زندانی کردن جلوگیر از مصرف داروهاي حیاتی براي اعضاي بیمار ب
هاي طوالنی اعضاي مخالف در سلولهاي انفرادي و حذف آنها از طریق سپردن زندانیان به زندانهاي 

 .صدام حسین در زندان مخوف و معروف ابوغریب عراق
 

آقاي ارشد در مقابل سوال آقاي لمبزدورف که در حال حاضر این فرقه در کجا و مشغول چه کاري است، 
پاسخ دادند، متاسفانه این گروه علیرغم اینکه در سابقه تروریستی خود، ترور مستشاران آمریکایی را 

داراست، و سالیان در لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا بوده است، امروزه بعد از انتقال یکپارچه و با 
آلبانی بعنوان پیش برنده سیاستهاي همان ترکیب فرقه اي و کنترلهاي ضد بشري بر اعضا از عراق به 

آمریکا و متحدینش در منطقه علیه اتحادیه اروپا در ارتباط با ایران عمل میکند. و توانسته اند با 
همکاري سفارت آمریکا در آلبانی مقر بسیار وسیعی را باخرید زمینی بزرگ در شمال تیرانا بعنوان 

ز فعالیت بیرونی آنها با حمایت آمریکا و متحدینش پایگاهی جهت ادامه فعلیتهایشان بسازند. تمرک
بعنوان یک البی که از پشتیبانی مالی بسیار قوي عربستان (علیرغم اینکه خود عربستان طبق سند 
ویکیلیکس گزارش نموده که این گروه در ایران هیچ پایگاهی ندارد) نیز برخوردار است، مخالفت با 

توسط تماسهاي سیاسی رهبرعلنی فرقه خانم مریم رجوي و سیاستهاي اتحادیه اروپاست. و آنرا 
کامپیوتر خریداري شده که  1700اخیرا نیز آنگونه که روزنامه هاي آلبانیایی افشاء کردند، توسط 

امسال در پایگاه جدید خود در تیرانا مستقر کردند، بعنوان مرکز انتشار اخبار جعلی در حمایت از 
سیاستهاي اتحادیه اروپا که خط دهنده اصلی آنها آقاي جان بولتن و ترامپ و سیاستهاي آن و علیه 

 .رودي جولیانی است بکار میگیرند پیاده میکنند
  
  

بلحاظ درونی نیز ادامه سرکوبهاست، که اخیرا اعضایی که موفق شده اند از این گروه با غلبه بر 
، گزارشات هولناکی از قتلهاي حصارهاي فیزیکی و حصارهاي ذهنیِ مغشویی فرار موفق انجام دهند

درونی، شکنجه فیزیکی، روانی، خوراندن داروهاي تاریخ گذشته جهت تالش براي حذف اعضاي 
 رحم کردن  منتقد، قتل زنان عضو شوراي رهبري با جلوگیري از مصرف داروها مورد نیاز، خارج
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ز هرگونه تماس اعضاي درون فرقه با جهان خارج، سرکوب و ضرب و شتم علنی و در مآل عام ا جلوگیري فرقه، از آنها خروج از جلوگیري جهت آنها بدن از عضو زنان
در روزنامه هاي آلبانیایی و اروپایی و بدون هیچ نگرانی از پیگرد قانونی، خانواده هایی که براي نجات فرزندانشان به آلبانی میروند که تماما در آلبومی از انعکاسات آنها 

ري که تحرکات آنها موجب نگرانیهاي مقامات امنیتی آلبانی که فعالیت این فرقه را با گروههاي مافیایی مقایسه کرده اند را بر انگیخته مشاهده میشود. طو
مخالفت خود را  و داده هشدار کشورشان در تروریستی تشکل یک حضور به نسبت …و تلویزیونها تا ها ازروزنامه آلبانی هاي رسانه تمامی و شهروندان طوریکه است. 

ف خود بزند. بویژه که با آن آشکار کرده اند. و عنوان کردند که شواهد نشان میدهد که احتمال دارد این گروه همچون عراق در آلبانی نیزدست به قتل اعضاي مخال
وسط محافظان خانم مریم رجوي رهبر علنی این گروه دسامبر سال گذشته دوتن از اعضاي مخالف این فرقه که در کنفرانسی در پارلمان اروپا شرکت کرده بودند ت

 .گرفت مورد ترور فیزیکی قرار گرفتند که مورد اعتراض شدید خانم آنا گومز از اعضاي پارلمان اروپا در صحن مجلس و در حضور خانم موقرینی قرار
  
  

د نقض حقوق بشر که به دهسال زندان بخاطر درخواست خروج ناشی از حمایت این من خود بعنوان یکی از اعضاي با سابقه و عالیرتبه سابق آن که خود نیز بشدت مور
سپتامبر محکوم شده ام، بهمراه بسیاري از هموطنان ایرانی در اروپا و آمریکا و حتی ایرانیان در داخل ایران، طی همین ماه گذشته نسبت  11گروه تروریستی از جنایت 

قوي با اعمال نفوذ سفارت آمریکا در تیرانا و پرداخت پول هنگفتی)، در یکی از تلویزیونهاي آلبانی که تماما تبلیغ و سفید به یک گزارش کامال مشکوك (به احتمال 
ی ه مقامات آلبانیایکاري جنایات این فرقه منعکس شده در تمامی رسانه هاي آلبانی را بنمایش میگذاشت نامه هاي متعددي به این تلویزیون، مدیر و مجري آن، ب
وغ را از روي سایت نوشته و خالف واقع بودن و جعلی بودن تمام محتواي آن اعتراض شد که تلویزیون مربوطه مجبور گردید تمامی انعکاسات این برنامه سراسر در

 .خود وحتی یوتیوب بردارد
  
  

ینه نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی تشکر کردند. آقاي ارشد نیز ضمن در پایان آقاي لمبزدورف از ارائه اطالعات دقیق و اسناد بخوبی جمع آوري شده معتبر در زم
اروپا که گواه  تشکر از به حضور پذیرفته شدن، درخواست کردند با فعالیتهاي یک گروه تروریستی و سابقه مشخص تروریسم و حضور در لیست تروریستی اتحادیه

ا به تمامی اعمالشان مانند آنچه در مورد من و تمامی منتقدین مطرح میکنند، این استکه منقتدین تحت هآن پاسخ تنها  مسجلی از نقض حقوق بشر میباشد، بویژه که
ن اروپا اعتراض کرده بود عنوان نفوذ رژیم ایران هستند. این اتهام را حتی علیه خانم آنا گومز نماینده پارلمان اروپا که نسبت به عمل تروریستی آنها در مقابل پارلما

ی و مدافعین حقوق بشر آنرا همچون آنچه در مورد من نیز منتشر کرده اند در انبوه سایتهاي اخبار جعلی که دارند منتشر میکنند. بنابراین درخواست جامعه انسان کردند و
 .شود متوقف و  مالش پاسخگو قرار دهنداین است که تمامی فعالیتهاي این گروه تروریستی در اتحادیه اروپا مورد پیگرد قرارگرفته و مریم رجوي را در مقابل اع
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