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  سخن آغازين
انجمن ايران سبز که به همت تعدادی از جداشدگان از سازمان 
مجاهدين تاسيس شده است در راستای ارتقا کار خود و پوشش 
دادن به مجموعه فعاليتهای انجمن ايران سبز و سازمانها 

   راستای فرقه زدايی در جامعه ايرانيان وانجمن هايی که در
  

  
فعاليت ميکنند اقدام به راه اندازی  بخصوص خارج کشور
از آنجا که در ابتدای راه هستيم از . يم دماهنامه ايران سبز کر

تمامی دوستان و عالقه مندان خواهشمنديم با نظرات و 
پيشنهادات خود به هر چه پربارشدن اين ماهنامه به ما کمک 

  .يندنما
 

 در باره ما

 سبز به همت تعدادي از -انجمن ايران
جداشدگان از سازمان مجاهدين خلق 

که هم اکنون مقيم خارج از کشور  ايران
به شيوه  هستند، تاسيس شده و
اين انجمن .دموکراتيک اداره ميشود

خود، امکانات حد توان  تالش ميکند در
راستاي فعاليت هاي فرهنگي، هنري،  در

جتماعي و حقوق بشري در سياسي، ا
جهت همياري و همدلي ايرانيان گام 

   .بردارد

 
 سبز عموما از -موسسين انجمن ايران

طيفي هستند که براي نجات خود از فرقه 
رجوي مسير بسا طوالني و بغرنجي را 
طي کرده اند و با شناختي که از تفکر 
فرقه اي دارند، مي توانند در اين راستا 

ارب خودشان را در موفق تر و بهتر تج
اختيار ديگران که در راستای فرقه 

  .شناسی فعال هستند، قرار بدهند
 

با همه جرياناتي تالش می کند اين انجمن 
که در اين راستا تالش ميکنند، همکاري 
کند و در برنامه هاي خود کمک به 
پناهندگان سياسي و رهايي افراد 
محصور شده از فرقه هايي نظير فرقه 

  .را مدنظر داردمجاهدين 
  

 
انجمن ايران سبز در پروسه تجارب غنی 
خود به اين درک رسيده است که هرگونه 
حرکات قهرآميز و خشونت را توسط هر 
جريانی قويا محکوم و رد ميکند و برای 
رسيدن به اهداف خود شيوه های مسالمت 
آميز را در سرلوحه کار خود قرار داده 

  است 
 

 
 
 

 سبز تالش دارند موسسين انجمن ايران
نقض حقوق بشر توسط سازمان مجاهدين 

 به عنوان يک سکت افشاء را خلق ايران
کرده و مسئوليت خود ميدانند که در 
راستای شناساندن فرقه مجاهدين خلق و 
عملکردهای ضد ملی و ميهنی اين 

سابقه ای بيش از چهار دهه که بيش (فرقه،
از دو دهه آن را در عراق در خدمت 

  به نسل جوان کشورمان) داشته اندصدام 
ذره ای فروگذار نکنند و در برخورد به 
اين مسئله بطور تخصصی تر به پديده 
فرقه و مناسبات فرقه ايی درون تشکيالت 

  .مجاهدين خلق ايران بپردازند
 
  

 
انجمن ايران سبز پلی است برای ارتباط 

در . بين اعضای دربند فرقه و دنيای آزاد
ی آن در درجه اول اين مسير اعضا

انرژی خود را معطوف به نجات دوستان 
خود از بند حصارهای فرقه و بازگشت 
به زندگی عادی و عاری از خشونت 

 .بکار می گيرند

انجمن ايران سبز در برنامه های خود 
ارتباط با ارگان های حقوقی و بين المللی 
و نمايندگان دولت ها و انجمن های ضد 

يت آنان برای فرقه در جهت جلب حما
رسيدن به اهداف بر شمرده شده گام بر 

  .می دارند

انجمن ايران سبز انجمنی است مستقل که 
به کمک و همياری ديگر انجمن های 
مشابه و خصوصا خانواده های اعضای 
جداشده از فرقه مجاهدين خلق بعنوان 
سرمايه و پشتوانه قوی همچنين به کمک 

ن دربند همه کسانی که فرزندانشان همچنا
ميباشند، به کار خود   فرقه اسير اين

ادامه ميدهد و در راستای فعاليت های 
خود دست تمام کسانی که از موضع 
انسان دوستانه به ياری انجمن اقدام می 

 .نمايند، به گرمی می فشارد

 موسسين انجمن ايران سبز
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  فراخوان
  یمريم رجوکيفر خواست محاکمه مسعود و 

 صابی و مادام العمر فرقه مخوف مجاهدين خلقرهبران خودانت
  

ما امضا کنندگان زير درخواست می کنيم 
مسعود و مريم رجوی و وکالی آنها با 
حضور خود در چنين دادگاهی پاسخگوی 
انبوه مدارک و اسناد،  فيلم ها و نوار ها، 
و شاهدين نجات يافته ای  باشند که در 
ت تاثير نقش آنها در ربع قرن گذشته، تح

حمايت ديکتاتور ساقط شده صدام حسين 
و نيروهای امنيتی او، در موارد زير 

  :ارائه گرديده
  
  نقش مسعود و مريم رجوی در قالب -1

رهبری فرقه مجاهدين خلق در سرکوب 
قيام مردمی ملت عراق در شمال و در 

 و 1991جنوب اين کشور در سال 
بخصوص رهبری نظامی نيروی مزدور 

ح سازمان مجاهدين خلق و تا دندان مسل
در کشتار زنان و کودکان غير مسلح و 
مردم دهکده های نواحی کرد نشين شمال 
و شيعه نشين جنوب عراق در قبال 
دريافت دستمزد و بدستور مستقيم رژيم 

  .ساقط شده صدام حسين
  
 نقش مسعود و مريم رجوی در -2

رهبری، برنامه ريزی، و سازماندهی و 
ستی کور در داخل اجرای عمليات تروري

ايران در بيست و پنج سال گذشته 
بخصوص کشتار عمدی انبوهی از 
شهروندان عادی و بی خبر و بی گناه و 
تخريب خانه ها و اماکن عمومی با 
استفاده از سالح هايی همچون خمپاره و 
يا گذاشتن بمب در معابر و اماکن 

  .عمومی
  
 نقش مسعود و مريم رجوی در ادامه -3

ترغيب و ستودن علنی هر تشويق و 
گونه جرم، خشونت و کشتار با هر دليل 
و انگيزه ای در کشورهای ايران و 

  .عراق
  
نقش مسعود و مريم رجوی در -4

پافشاری بر ادامه راه ترور و کشتار 
کور برای بدست آوردن حاکميت حتی 
پس از واقعه يازدهم سپتامبر و پيامد های 

چ نيروی بين المللی آن و در زمانی که هي
آپوزيسيون ايرانی ای در داخل و يا 
خارج از کشور بر چنين روش غير 

  .انسانی ای صحه نمی گذارد
  

 نقش مسعود و مريم رجوی در -5
زندان، شکنجه روحی و جسمی تا حد 
مرگ و قتل عمد اعضای ناراضی 

فرقه مسعود و (سازمان مجاهدين خلق 
که يکی از نمونه های آن ) مريم رجوی
 شواهد دال بر زندان و شکنجه مدارک و

اعضای سابقه دار سازمان در سياهچال 
های مخوف سيستم های امنيتی صدام 
حسين از جمله زندان معروف ابوغريب 

  .است
  
  نقش مسعود و مريم رجوی در -6

استفاده از روش های روانشناسانه 
مورد استفاده (شناخته شده کنترل فکر 

 آتش در جهت مغز شويی و به) فرقه ها
کشيدن اعضای تحت تاثير فرقه و دستور 
مستقيم و تحت فشار قرار دادن اين افراد 
برای خودکشی در خيابانهای پايتخت 
های کشور های اروپايی که در نتيجه دو 
نفر به قتل رسيده و تعدادی ديگر مادام 

  .العمر عليل شدند
  
  نقش مسعود و مريم رجوی در -7

 محدود رهبری و برنامه ريزی در جهت
کردن آزادی جسمی و روحی افراد 

محل (گرفتار در پادگان نظامی اشرف 
نگهداری موقت نفرات فرقه پس از خلع 

و ) سالح شدن توسط نيروهای آمريکايی
ادامه نقض مستمر اوليه ترين حقوق 
بشری اين افراد بر اساس اختياراتی که 
تحت کنوانسيون چهارم ژنو به آنها اعطا 

  .شده است
  
نقش مسعود و مريم رجوی در  -8

همراهی و همدستی نيروهای سازمان 
مجاهدين خلق با ارتش صدام حسين و 
رژيم سابق بعث حاکم بر عراق و 
متجاوز به خاک ميهن به مدت نزديک به 
دو دهه که بيش از هر خيانت ديگری از 
جانب سازمان احساسات ملت ايران را 

  .جريحه دار نموده است
  
م رجوی در اقدام به  مسعود و مري-9

عمليات تروريستی در داخل کشور بر 
عليه افراد معمولی و حتی غير سياسی و 
قربانی کردن بسياری از افراد خودی در 

  اقدام به بمب گذاری و خمپاره زنی در
  

مکان های عمومی در شهرهای مختلف 
در داخل کشور که شمار زيادی را 
ر قربانی و خانواده های بسياری را داغدا

  .کرده است
 

 نقش مسعود و مريم رجوی در قطع -10
ارتباط خانواده ها در داخل کشور و حتی 
در خارج از کشور از عزيزانشان در 
قرارگاه اشرف در عراق و ممانعت از 
وصل ارتباط و ديدار آنان با يکديگر که 

  . همچنان ادامه دارد
  
 با توجه به تاکيد قريب به اتفاق -

روريست بودن کشورهای جهان بر ت
سازمان مجاهدين خلق و در نتيجه 
رهبران خود انتصابی مادام العمر فرقه 

  مسعود رجوی و مريم رجوی
  
 با توجه به گذشت سه سال از سقوط -

صدام حسين که بعنوان ولينعمت اين 
زوج دسترسی و دادخواهی از اين دو 

  فرد را عمال غير ممکن می ساخت،
  
رک و با توجه به انبوهی از مدا -

شواهدی که بسياری از آنها طی سه سال 
گذشته در دسترس عموم قرار گرفته 

  است،
  

ما امضا کنندگان زير از کليه مراجع 
قانونی بين المللی، سازمان های حقوق 
بشری و مقامات قضايی کشورهای 
دموکراتيک تقاضا می کنيم تا با کمک به 
برگزاری دادگاهی صالح و فراهم کردن 

 انبوه مدارک و شواهد دال امکان ارائه
بر جنايات جنگی و جرائم ضد بشری 
مسعود و مريم رجوی جدی بودن اراده 
جهانی در مقابله با تروريسم و اعمال 
عدالت را در صحنه عمل به نمايش 

  .بگذارند
جهت افزودن نام خود به ليست امضا 
کنندکان زير، لطفا با ايميل های زير 

 " ايميلموضوع"تماس گرفته و در محل 
  . را ذکر کنيد"کيفرخواست"کلمه 
de.sabz-iran@info  

Mail_iransabz@yahoo.com  
de.sabz-iran.www  

    بعداسامی امضا کنندگان در صفحه
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  اسامی انجمن ها و جداشدگان از سازمان   

  :مجاهدين که از اين فراخوان حمايت کردند
  انجمن ايران پيوند-1
  انجمن ايران باستان2
  انجمن نجات خانواده-3
  انجمن پارس ايران -4
 اينترلينک انجمن ايران -5
  کانون آوا-6
  

  انجمن ايران سبز-7
  کانون رهايی-8
  نگاه نو-9

  انجمن نجات-10
  سايت مجاهدين-11
  کانون قلم-12
  

 

 
  

 ادامه امضا ها در صفحه بعد
 

رجوی به جرم خيانت به مردم و 
آرمانهای جوانان بايد محاکمه 

 . بشود
 
 
  
  
  
  

علی رضا نوری زاده روزنامه نگار و 
تحليلگر سياسی اپوزيسيون در برنامه 

پنجره ای "دوشنبه شب خود موسوم به 
که از يکی از شبکه " رو به خانه پدری

های اپوزيسيون پخش می شود خواستار 
جوی رهبر سازمان محاکمه مسعود ر
نوری زاده رجوی . مجاهدين خلق شد

را متهم به خيانت در حق مردم ايران، 
هواداران و موسسين سازمان مجاهدين 

او در بخشی از اظهاراتش . خلق کرد
 :درباره رجوی گفت

  
اين رهبری سازمان بايد به جرم خيانت "

به مردم ايران، آرمانهای جوانان ايرانی 
." ايد محاکمه بشودو موسسين سازمان ب

  
نوری زاده در بخش ديگر از اظهاراتش 
درباره خودپرستی و مقام پرستی رجوی 
 سخن به ميان آورد و ضمن اشاره به
همکاری او با صدام در بخش ديگری 

  :از اظهاراتش گفت
  جنايتی که رهبری مجاهدين خلق در"

 ."حق اعضای خود کرد، تاريخی است
ه ليست اظهارات نوری زاده دربار

  ادعايی مجاهدين در عراق نيز جالب 
است که می گويد مجاهدين ساده ترين 

نوری . ی دانندکار ممکن را افشاگری م
  :ه گفتزاده در اين رابط

اخيرا فهرستی داده اند که خيلی بامزه "
شما برويد توی اينترنت بزنيد . بود

اسامی تمام وزراء تا " دولت عراق"

ا برايتان می سطح معاونين و مدير کل ه
در اين بين چند اسم آشنا هم ممکن . آيد

است از احزاب و گروه هايی که از قبل 
با ايران ارتباط داشته اند وجود داشته 

کسانی که حدس می زنيد می . باشد
و بعد . توانيد با آن ليست درست کنيد

آقای محدثين بيايد کنفرانس مطبوعاتی 
بگذارد که بله ما اسامی سی هزار 

ور رژيم ايران را در عراق افشا مام
  ."کرده ايم

نوری زاده اين اقدامات را از سوی 
مجاهدين در راستای جنگ تبليغاتی 
برای پيشبرد اهداف سازمان درعراق 
 ارزيابی کرد و ادعای دخالت مجاهدين

در سرنوشت مردم عراق نيز يکی ديگر 
  از موضوعات مطرح شده از جانب وی

  
  
  
  
  
  
  
  
مان مجاهدين خلق را به وی ساز. بود

همکاری با گروه های تندرو در عراق 
و مدعی شد سازمان برای . متهم کرد

تمرد از خروج  از عراق افراد قرارگاه 
اشرف را دستاويز و بهانه قرار داده 
. است و روی آنها در حال معامله است

 :نوری زاده گفت
 
مجاهدين با گروه های سنی و به "

 در عراق وارد اصطالح جريان مقاومت
 ."بند و بست شده است

 
 :وی همچنين تاکيد کرد 

مجاهدين در عراق وارد بازی "
آنها برای جلوگيری . خطرناکی شده اند

از خروجشان از عراق در درگيری 
 ."های داخل عراق تلف شده اند

 
نوری زاده ادعای مجاهدين مبنی بر 
حمايت مردم عراق از آنها را دروغ و 

ای گره زدن سرنوشت آن را در راست
مجاهدين به مردم عراق برای ماندن در 

   .اين کشور ارزيابی کرد

اين رهبری سازمان بايد "
به جرم خيانت به مردم 

رمانهای جوانان ايران، آ
ايرانی و موسسين سازمان 

."بايد محاکمه بشود

  :توضيح در مورد فراخوان
  

کيفر خواست محاکمه مسعود و مريم رجوی به ابتکار 
انجمن ايران سبز برای اولين بار بر روی سايت رسمی 
ايران سبز قرار گرفت و رونوشتی از اين کيفر خواست به 

 و ارگانهای مسئول بين الملی زبان انگليسی به مقامات
نکته قابل توجه حمايت انجمن های حقوق . ارسال گريد

بشری و همچنين جداشدگان از اين فرقه بود که از اقصی 
  .نقاط جهان اين فراخوان را مورد حمايت قرار دادند

  
 نفر از جدا شدگان از سازمان 395 انجمن و 12تاکنون 

ضافه کرده اند که مجاهدين اسم خود را به ليست فوق ا
  .همچنين اين امضاء ها ادامه دارد

  
بنا به اهميتی که اين فراخوان دارد تالش ميکنم در ماهنامه 
ايران سبز اسامی امضا ء کنندگان را برای اطالع 

 .خوانندگان درج نماييم
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 ادامه امضاءها در شماره بعد
نامه سرگشاده کانون آوا به رئيس 

 مجلس آلمان

 
 جناب آقای دکتر نوربرت المرت

 
 سايت 09.02.2007روز جمعه 

اينترنتي همبستگي وابسته به فرقه 
مجاهدين ايراني خبری را باعنوان 

 نماينده مجلس 19اطالعيه شديداللحن «
 .درج نمود» آلمان

سايت مزبور بشيوه هميشگي مجاهدين 
بدون درج اصل اطالعيه فقط به نقل 
بخشي از آن که در تائيد سياستهايش مي 

  .پرداخت باشد،

ن اولين باری نيست که فرقه مجاهدين اي
 واز حمايت های  دست به جعل خبر زده

آمارهايي . نمايندگان اروپايي دم مي زند
که در سالهای گذشته از حمايت دروغين 

 750 نماينده پارلمان انگليس و يا 350
نماينده پارلمان ايتاليا در نشريات فارسي 

  زبان مجاهدين آمده تنها لبخند تمسخر 

 .بان خوانندگان آورده استبرز

در اطالعيه باال به نقل از سايت 
 نماينده 19«همبستگي آمده است که 

مجلس آلمان تاکيد مي کنند که سازمان 
مي مجاهدين خلق يک مقاومت مشروع 

  »باشد

وال اطالعيه باال از اساس مورد شک ا
وترديد ميباشد چرا که حتي يک اسم از 

 موضوع  نفر اعالم نشده است و اين19
برخالف عرف وسنت دموکراسي در 

  . غرب است

ثانيا سازمان تروريستي مجاهدين بدليل 
کشتار مردم بيگناه، پافشاری بر خشونت 
و مبارزه مسلحانه بعنوان ابزاری برای 

رسيدن به قدرت سياسي، همکاری با  
صدام حسين در جريان جنگ ايران و 
عراق وکمک به بمباران شهرهای ايران، 

ی مردم ايران مورد تنفر شديد از سو
قرار دارد و شما هيچ ايراني در داخل و 
خارج ايران نخواهيد يافت که از اين 

بنابراين اصطالح . سازمان متنفر نباشد
اختراع خود سازمان » مقاومت مشروح«

برای فريب سياستمداران غربي مي باشد 
و مورد تمسخر ايراني ها در هرکجا 

  .قرار دارند

  !المرتعاليجناب 

اجازه ندهيد نام پارلمان آلمان اينگونه 
مورد سوء استفاده فرقه ای که از ساليان 
پيش در ليست تروريستي اتحاديه اروپا و 

  .ديگر کشورها جای دارد، قراربگيرد

چگونه امکان دارد که نمايندگان مجلس 
آلمان از يک گروهي که توسط دولت 
آلمان در ليست تروريستي قرارداده شده 

  ست، حمايت بکنند؟ ا

نام (از نمايندگي شورای ملي مقاومت 
در آلمان خانم ) مستعارسازمان مجاهدين

معصومه بلورچي بخواهيد اسامي اين 
نماينده ها را برای اطالع عموم اعالم 

  .کند
  کانون آوا 

  12.02.2007دوشنبه 
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برگزاری سمينار بررسی مسائل 
 فرقه ها و پناهجويان جنگ زده

 
بنا بر دعوت دانشجويان رشته پزشکی و 
داروسازی بيمارستان خرونينگن 

 بعداز ظهر روز 7سميناری در ساعت 
در محل 2007دوشنبه  دوازدهم فوريه  

 .کنفرانس اين بيمارستان  برگزار گرديد
 

ز ی از مسئولين مرکدر اين سمينار يک
پناهندگی و دکتر ويزه مهاجرين و اقای 
مسعود جابانی به نمايندگی از کانون 

شکالت مهاجرين و رهائی  در رابطه با م
بررسی بحران پروسه پناهندگی و 

   روانی پناهجويان در-مشکالت روحی

و )Sekte trauma(شرايط جنگی  
 روانی –بحران ها و فشار های روحی 

و sekte Trauma( (درون فرقه ها 
شيوه برخورد با کسانی که از روابط فرقه 

 .ای خارج می شوند سخنرانی نمودند

 
دانشجويان مشتاق با حلقه در پايان سمينار 

زدن در اطراف اقای جابانی  با وی به 
  گفتگوی دونفره پرداختند و با اظهار

عالقه به تماس ها و ارتباطات بيشتر تعداد 
 جلد از کتاب سکت اقای جابانی به زبان 9

 .هلندی را خريداری نمودند

 
 

مشروح اين گزارش و سخنان هر يک از 
ع عالقمندان سخنرانان متعاقبا به اطال

 .خواهد رسيد
  15.02.2007کانون رهائی

جلسه بررسی حقوق اقليتها در 
  پاريس

 هيئتی از انجمن 2007 فوريه 17روز 
ايران سبز به سرپرستی آقای ادوارد 
ترمادو در جسله ای که توسط انجمن 
گفتگو و دمکراسی در پاريس برگزار 

در اين جلسه . شد، شرکت نمودند
 پاسخ آقای سخنرانی و پرشس و

دکترعبدالکريم الهيجی، خانم ديان 
عاليی، آقای حميد صبی و آقای فرهاد 
حميدی که از فعالين حقوق بشری و 
مدافعين حقوق اقليتها می باشند، حضور 

 داشتند
در اين جلسه، افراد و گروه ها از جمله 
يکی از کادر های سازمان مجاهدين نيز 

در سخنرانان در اين جلسه . شرکت کردند
رابطه با نقض حقوق اقليت ها در ايران 
به ايراد سخنرانی پرداختند و بعد از 
سخنرانی، حاضرين در جلسه که بيش از 

 نفر بودند به طرح سئوالت خود از 30
در اين پرسش و . سخنرانان، ادامه دادند

پاسخ هر کسی ديدگاههای خودشان را 
مطرح می کردند و به سئواالت آنها از 

 ان پاسخ داده می شدطرف سخنران
آقای ادوارد ترمادو که خود يکی از 
اقليتهای مذهبی در ايران است، تجربه 
خودش را در ارتباط با اقليتهای مذهبی 

شنيدن صحبتهای : اينگونه بيان کرد
دوستان برايم درد آور بود چرا که من 

. هستم) ارمنی(خود يک اقليت مسيحی 
ايد حال اولين سوال من اين است که جه ب

کرد؟ البته برگزاری اينگونه جلسات و 
آگاه کردن مردم بسيار مفيد است اما 
امروزه ابعاد نقض حقوق بشر و حقوق 
 اقليتها محدود به دولتها نمی باشد متاسفانه 

حتی آنهايی که ادعای مخالفت با اين گونه 
اعمال دولتها را دارند، هم ناقض حقوق 

ی به اقليت ها هستند و خودشان هم ذره ا
آنچه که خود ادعا دارند، پايبند نيستند بلکه 
از همه اين موضوعات برای پيش برد 

خود از آن بهره می گيرند  اهداف سياسی
پس اگر همين سازمان ها که ادعای 
مبارزه با اين حکومت را دارند خود 
درايران قدرت را در دست بگيرند باز هم 

به . ناقضين حقوق اقليت ها خواهند شد
 سال درعراق به 21من حدود:  مثالعنان

 سال آن را در اسارت 9سر بردم که 
 سال آن را در 12نيروهای عراقی و 

درون مناسبات مجاهدين مشغول مبارزه 
تجربه من اين است که سازمان . بودم

مجاهدين درابتدا به اسم رعايت حقوق 
اقليتهای مذهبی و غير مذهبی، ما را 

. ود کشاندفريب داد و ما را به داخل خ
 سئوال دوم من ازهمه شما از جمله

 
از آقای دکتر الهيجی اين است که آيا 
شورای ملی مجاهدين آنچه که در 
مصوبات شورای خودشان از حقوق اقليت 
ها آمده، در عمل به رعايت آن پايبند 
هستند يا مثل سازمان مجاهدين فقط منافع 

 خود را در نظرمی گيرند؟
هيجی در گذشته از ز آنجابی که آقای ال

  اعضای شورای ملی مقاومت بوده است،

 
من عضو شورا نيستم که : در جواب گفت

از مصوبات داخلی آن با خبر باشم و 
اصال نمی دانم در درون آن شورا چه می 
گذرد و يادآور شد که تغيير دادن قوانينی 
که برای محدود کردن حقوق اقليتها در 

ايد اصالح دولتها بکار گرفته می شود، ب
شوند که برای اصالح آن نياز به زمان 
دارد و  برای تغيير و رعايت آن کار يکی 

در ادامه جواب آقای . يا دو روز نيست
دکتر الهيجی آقای حميد صبی نماينده 

سازمان (سازمانی که: کليميان گفتند
در اين دوره در افکار قرون ) مجاهدين

وسطايی بسر می برد، طبعا بايستی 
را عوض کند و بايد افکار خود را خودش 
  .پاک کند

الزم به ذکر است وقتی که آقای ترمادو 
خودش را از اعضای سابق سازمان 
مجاهدين معرفی کرد، کادر مجاهدين که 
در جلسه حاضر بود، بالفاصله جلسه را 

 ترک کرد
پس از پايان جلسه، حاضرين که تحت 

  سال اسارت آقای ترمادو درعراق 9تاثير
 گرفته بودند، با وی ابراز همدردی قرار

نموده دست وی را به گرمی فشرده و دائم 
 سال زندان درعراق را 21می گفتند 

  ؟!چطور تحمل کردی
  .  پايان يافت22.30اين جلسه در ساعت 
  انجمن ايران سبز

18.2.2007  
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اجالس در پارلمان اروپا جهت 
بررسی وضعيت سازمان مجاهدين 

 خلق
 

 جلسه ای به 27.02.2007در تاريخ 
دعوت پارلمان اروپا در شهر بروکسل در 
مورد حضور سازمان مجاهدين خلق در 
ليست گروه های تروريستی اتحاديه اروپا 

رياست اين جلسه را خانم . برگزار شد
آنگال بير نماينده تام االختيار پارلمان اروپا 

برعهده " گفتگو با ايران " در مورد 
با حضور بيش در اين اجالس که . داشت

 نفر از اعضای پارلمان اروپا ، 70از 
بويژه احزاب سبز در اين پارلمان، 
خبرنگاران و کارشناسان امور تروريسم 

همچنين گروهی از . حضور داشتند
اعضای سابق سازمان مجاهدين خلق به 
نمايندگی از انجمن ها و کانون های مدافع 
حقوق بشر و مبارزه با فرقه گرايی و 

 در اين اجالس شرکت کرده تروريسم
افراد دعوت شده برای سخنرانی در . بودند

  :اين اجالس عبارت بودند از
 
ـ آقای مايکل ماتيسن دبير ارشد امنيت 1

  عمومی در شورای پارلمان اروپا
ـ آقای سناتور جوزی دووبی از کشور 2

  بلژيک 
ـ آقای محمد حسين سبحانی فعال حقوق 3

مور سازمان  و مطلع در ا بشر، نويسنده
  .مجاهدين خلق از آلمان

قبل از آغاز سخنرانی مهمانان اجالس، 
خانم آنگال بير مروری بر پيش نويس جلسه 
داشت و سخنان کوتاهی را در مورد 

ايشان . سازمان مجاهدين خلق بيان کرد
علت عدم دعوت از نمايندگان سازمان 
مجاهدين خلق را موانع قانونی به دليل قرار 

گروه در ليست گروه های داشتن اين 
 .تروريستی اتحاديه اروپا عنوان کرد

  
سپس آقای مايکل ماتيسن دبير ارشد امنيت 
عمومی در شورای اتحاديه اروپا گزارشی 
حقوقی از حکم دادگاه لوگزامبورگ صادره 

  . بيان نمود12.12.2006در تاريخ 
سپس سناتور جوزی دووبی که سابقًا در 

ليت داشته است، امور خبرنگاری نيز فعا
  برداشت ها و تجربيات عينی خود را از

حضور در قرارگاه اشرف بيان کرد و 
ماهيت اين سازمان را فرقه گرايانه 

 .توصيف نمود
 

سپس آقای محمد حسين سبحانی از فعالين 
حقوق بشر که خود بيش از هشت سال در 
زندان های انفرادی سازمان مجاهدين خلق 

  ندان ابوغريب در و حدود يکسال نيز در ز

 
حبس بوده ، ديدگاه ها و تجربيات خود و 
ساير دوستانش را در مورد نقض حقوق 
بشر در سازمان مجاهدين و ساختار فرقه 
. گرايانه و تروريستی اين گروه بيان کرد

وی خروج اين سازمان را از ليست گروه 
های تروريستی در تعارض با حقوق بشر و 

  .دمکراسی ارزيابی کرد
ين اجالس با پرسش و پاسخ ادامه يافت که ا

مشروح اين جلسه در پارلمان اروپا در 
  .گزارش های بعدی به اطالع خواهد رسيد

انجمن های فعال در امور حقوق بشر 
ومبارزه با فرقه گرايی و تروريسم که به 
نمايندگی از اين تشکل ها در اجالس 

 و يا حمايت خود را از  حضور داشتند
 ابراز کرده بودند، عبارتند  اجالس اين
  :از

   ـ انجمن پارس ايران1
  ـ کانون رهايی 2
  ـ شبکه نجات خانواده3
  ـ انجمن ايران سبز4
  ـ انجمن ايران اينترلينک5
   ـ سايت نگاه نو6
   ـ کانون ايران قلم7
 27.02.2007  

 ديدار با مسئول انجمن ضد فرقه
 هيئتی 2007فوريه . 17روز سه شنبه 
  آقای ادوارد ترمادبه سرپرستی 

Edward Termado از طرف انجمن
ايران سبز در دفتر انجمن ضد فرقه 

Arbeitskreis sektenآلمان   در
حضور يافتند و با مسئول آن ديدار و 

 3در اين ديدار که به مدت . گفتگو کردند
ساعت به طول انجاميد، به موضوعات 
مختلف از جمله خطر گسترش فرقه در 

ن در اروپا  و بخصوص در جوامع ايرانيا
آلمان و همينطور خطر آن برای 
شهروندان اروپايی مورد بحث و تبادل 

  . نظر قرار گرفت
در ابتدای اين ديدار هيئت انجمن ايران 
سبز از اهداف انجمن خود برای مسئول 

متقابال . انجمن ضد فرقه صحبت نمودند
مسئول انجمن ضد فرقه توضيحاتی در 

ی انجمن خود و پيرامون فعاليت ها
 تاريخچه تاسيس آن که به بيش از دو دهه 

مسئول انجمن فرقه . بر می گردد پرداخت
خاطر نشان کرد که فعاليتهای آن محدود 
به کشور آلمان نمی باشد بلکه در جوامع 
اروپايی و با کليسا ها و با سياست مداران 
اروپايی ارتباط  و همکاری نزديک 

  .دارند
سبز با شنيدن هئيت انجمن ايران 

صحبتهای مسئول انجمن ضد فرقه که 
سابق ای درخشان در فعاليتهای ضد فرقه 

  .ای خود دارد، ابراز خرسندی کردند
از آنجايی که اکثر اعضای انجمن ايران 
سبز خود جداشدگان فرقه مجاهدين خلق 
بودند، اظهار تمايل و آمادگی کردند که 
تجارب خودشان از فرقه مجاهدين خلق از 
نحوه کارکرد بخصوص در شيوه های 
عضوگيری و شستشوی مغزی در اين 
فرقه، برای هرچه در امان ماندن جوامع 
غربی از اين معضل رو به رشد در 
 اختيار انجمنهائی قرار دهند که در اين راه 

  فعاليت دارند
در ادامه اين ديدار که در فضای بسيار 
صميمی و با حسن همکاری صورت 

 طرف برای همکاری هر گرفته بود، دو
  .   چه بيشتر خود در آينده تاکيد کردند

  انجمن ايران سبز 
2007.2.27 
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