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فرا رسيدن عيد سعيد نوروز را به تمام هموطنان در سراسر جهان تبريک گفته و برای تک  انجمن ايران سبز؛

 .تک شما آرزوی سالی سرشار از موفقيت دارد
 

 
 !افتهي سازمانی و فحاشدي عکيتبر

 1386ن  فروردي6انجمن نجات 
 

انجمن نجات که متشکل از اعضای 
جداشده سازمان مجاهدين خلق ميباشد، به 
مناسبت فرارسيدن عيد نوروز، کارت 
های تبريکی برای حدود صدها تن از 
هواداران سازمان در کشور های مختلف 

از اين ميان چند تن از . جهان ارسال کرد
اين افراد به دستور سازمان مجاهدين 

 فحاشی سازمانيافته نسبت به خلق اقدام به
اين اقدام نموده و واکنش غير منطقی و 

   .فرقه ای سازمان را به نمايش گذاشتند
 

شايد برای بسياری جای تعجب باشد که 
چگونه معدود افرادی پيدا ميشوند که 
جواب تبريک نوروز يک دوست قديمی 
يا يک هموطن را با فحاشی و ناسزا 

نرا حمل بر و آ! گويی پاسخ  ميدهند ؟
اقدامی تروريستی کرده و در جهت 

البته . مرعوب نمودن افراد تعبير مينمايند
اين مقوله با شناخت دقيق فرقه ها و اين 
واقعيت که سازمان مجاهدين خلق يک 
فرقه تروريستی است که حياتش بر 
   ترساندن يپروان از دنيای بيرونی و قطع

رابطه اعضا و هوادارانش با دنيای 
 استوار است کامال قابل فهم واقعی
 .ميشود

در اين خصوص شايد بد نباشد چند 
   :واکنش را با هم مرور نمائيم

 
آقای مجتبی فتحی از استکهلم در نامه ای 

 به سايت 85 اسفند 29به تاريخ 
همبستگی ملی بعد از به ميان کشيدن 
قضيه بی ربط لگد کوبيدن عرب ها به 

در درب منزلشان در سالهای گذشته، 
پاسخ به کارت تبريک انجمن نجات 

واقعا چه شده که از در : "نوشته اند
التماس وارد شده اند؟ به غير از اينکه 
ناقوس مرگ ضحاکان به صدا در آمده و 
حکومت آخوندی چون تمامی ديکتاتورها 

سازمان ". به آخر خط رسيده است؟
مجاهدين خلق در بهم بافتن رطب و يابس 

رد و بيش از ربع قرن البته يد طواليی دا
است که دارد هر صدايی را به ناقوس 
مرگ رژيم تعبير ميکند ولی اين يکی از 
همه آنها خوشمزه تر است و تابحال کسی 
پيام تبريک يک سازمان غير دولتی را 
که از افراد خود سازمان مجاهدين خلق 

  تشکيل شده به اين قضيه 

در پايان نيز شعر . ربط نداده بوده است
بايی از شاعر نامدار مرحوم احمد زي

شاملو نوشته اند که اتفاقا زبان حال 
مادران چشم انتظار و داغ ديده اعضای 

 .اسير فرقه رجوی است
 

آقای بهمن احمدی از هلند در نامه ای به 
 به همان 2007 مارس 21تاريخ 

سايت، ارسال کارت تبريک به مناسبت 
فرا رسيدن عيد نوروز را يک اقدام 

يستی خوانده و بعد از مقداری ترور
فحاشی در خصوص اين اقدام اشاره 

اين تبهکاران و آدمکشان : "نموده اند که
". ديوانه وار دست به هر کاری ميزنند

هنوز برای ما معماست که آيا ارسال 
کارت تبريک عيد نوروز، که بطور 
گسترده توسط تمامی هموطنانمان در اين 

نه وار است يا ايام انجام گرفته کاری ديوا
   فحاشی در واکنش به چنين اقدامی؟

 
آقای محمود پيروز بخت نيز از هلند در 

 2007 مارس 20نامه ای به تاريخ 
خطاب به سايت يادشده در باال در 

ادامه در صفحه بعد    خصوص اين        
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اقدام انجمن نجات يعنی ارسال کارت 
تبريک عيد نوروز به هموطنان خود در 

اين يک : "کشور آورده اند کهخارج از 
تهديد تروريستی است تا مرا وادار به 

ايشان نيز مثل مورد اول ". سکوت کنند
پای قضيه ای بی ربط مربوط به يکسال 

 را به ميان 1357قبل از انقالب سال 
يکسال قبل : "کشيده و اظهار داشته اند که

 مزدوران ساواک با چاقو 57از انقالب 
من در يکی از و قمه به محل کار 

دانشگاههای انگلستان حمله کردند که 
خوشبختانه من آنروز در محل کارم 

بعدا من به همه جريانات برای .نبودم
دريافت کمک در برابر ساواک مراجعه 
کردم و همين گرگهای خونخوار وزارت 
اطالعات آنروز ما را به تقيه و تسليم در 

تابحال ". برابر ساواک دعوت نمودند
معجزات زيادی را از وزارت البته 

اطالعات شنيده بوديم ولی اينرا تابحال 
نشنيده بوديم که آنها به تونل زمان نيز 
دسترسی پيدا کرده و به يکسال قبل از 
انقالب نيز سفر کرده و آنجا هم دست از 

   .بر نداشته باشند!" خونخواری"
  

) نروژ( و نهايتا انجمن پناهندگان ايراني 
 مارس 16 به تاريخ در اطالعيه ای

که باز در همان سايت مذکور 2007
درج گرديده است نسبت به ارسال کارت 
تبريک برای هواداران سازمان از جانب 
انجمن نجات موضع گيری کرده و همراه 
با مقداری فحاشی مرسوم فرقه تروريستی 
رجوی در خصوص اين اقدام اظهار نظر 

اقدامي آه امنيت : "کرده است که
گان سياسي را به جد مورد تهديد پناهند

در اين اطالعيه همچنين ". قرار ميدهد
رژيم ضدبشري آخوندي آه : "آمده است

اآنون بيش از هر زمان ديگر در 
محاصره بحرانهاي داخلي و بين المللي 
قرار گرفته، با اين قبيل تالشهاي 
مذبوحانه، ازجمله ارسال آارت تبريك 

من توسط جالدان و شكنجه گران انج
نجات وزارت اطالعات، اهداف پليد و 

در ادامه ." چند گانه يي را دنبال مي آند
اطالعيه فوق که از ادبيات فرقه ای 
سازمان مجاهدين خلق سود برده است 
نسبت به عدم ممانعت از فعاليت 
افشاگرانه چند تن از جداشدگان سازمان 
در نروژ توسط مقامات اين کشور ابراز 

دهان و شکستن قلم تعجب شده و بستن 
 تولرانس آنان خواسته شده است که ميزان
  و دموکراتيک بودن اين فرقه

اينان . تروريستی را بخوبی نمايان ميسازد
که امروز دستشان به جايی بند نيست به 
اين شکل مخالفان خود را قابل سرکوب 
آنهم توسط يک کشور خارجی ميدانند 
فردا در ايران اگر به جايی برسند با 
مخالفين و منتقدين خود که صدايشان به 
جايی نخواهد رسيد به چه شکل رفتار 
خواهند کرد؟ اينان که امروز بر هر 
مخالف و منتقدی بدون ارائه کوچکترين 
دليلی مارک جاسوس و جالد و شکنجه 
گر ميزنند و آنان را مهدور الدم می دانند 
اگر روزی خدای ناخواسته به قدرت 

فين خود چه باليی برسند بر سر مخال
  خواهند آورد؟

و اما در خصوص واکنش های ذکر شده 
   :چند نکته قابل تعمق است

از ميان حدود  صدها کارت تبريکی  - 1
که برای هواداران سازمان مجاهدين خلق 
ارسال شد تنها تعداد معدودی بر اساس 
دستور سازمان به چنين واکنش غير 

 که منطقی و فرقه ای دست زدند و مابقی
جمع کثيری را تشکيل ميدهند چنين 

اين خود جای . برخوردی نداشتند
اميدواری دارد و قابل تبريک گفتن است 
که پيروان فرقه کمتر در اسارت ذهنی 

   .فرقه باقی مانده اند
  

  
  
  
خصوصيات فرقه ای در اين نامه ها  - 2

می تما. و واکنش ها بخوبی نمايان است
فرقه ها برای حفظ و کنترل پيروان خود 
نياز به ترساندن آنان از نقطه ای در 

توهم زايی فرقه ای . بيرون از فرقه دارند
توسط سازمان آنقدر پيشرفته است که 
حتی ارسال يک کارت تبريک را يک 
اقدام تروريستی توصيف کرده و ارسال 
کنندگان آنها را جالد و شکنجه گر 

ها هيچگونه ارتباطات فرقه . مينامند
نرمال بيرونی پيروان خود را تحمل 
نميکنند چون بندهای اسارت ذهنی فرقه 

از فحاشی های . ای را سست مينمايد
انجام شده ميتوان فهميد که سازمان چقدر 
نسبت به باز شدن باب ارتباط پيروان با 

  دنيای بيرون خصوصا داخل 

ايران وحشت دارد که الجرم دست به 
قدامات ديوانه وار و غير منطقی چنين ا
  .ميزند

از نظر ما کسانی که به دستور  -3
سازمان مجاهدين خلق اقدام به ناسزاگويی 
کرده و اعضای انجمن نجات را جاسوس 

   صرفا به خاطرو جالد و شکنجه گر آنهم
ارسال يک کارت تبريک نوروزی 
خوانده اند خود قربانيان عملکردهای فرقه 

ستند که روزی به تروريستی رجوی ه
دنيای واقعی رجعت کرده و به فرقه پشت 
خواهند کرد کمااينکه بسياری طی اين 
مدت اين کار را کرده و حتی به ميهن 

اين . خود و نزد خانواده بازگشته اند
قضيه انسان را به ياد دوران انقالب می 
اندازد که مردم گل در لوله تفنگ 

که سربازان رژيم پهلوی ميگذاشتند چرا 
آنان را نيز مانند خود ميدانستند منتهی با 
اين تفاوت که به لحاظ ذهنی اسير چمبره 
نظام ارتجاعی شده اند و خوب ميدانستند 
که دير يا زود به جرگه مردم خواهند 

  .پيوست

  
در پايان الزم به ذکر است که اگر 
سازمان مجاهدين خلق نسبت به اين عمل 
انجمن نجات يعنی ارسال کارت تبريک 
عيد نوروز برای هواداران در خارج 
کشور حرفی و تجزيه و تحليلی دارد چرا 
مثل سازمان های متمدن و دموکراتيک 
حرف خود را در يک چهارچوب منطقی 

ود را از اين عمل بيان نميکند و تحليل خ
ارائه نمی نمايد و چرا صرفا تالش ميکند 
تا توهم فرقه ای ترس از ترور و ساير 
موارد را بصورت کامال غير منطقی و 
مضحک پيش کشيده و واهمه خود را از 
رابطه برقرار کردن هواداران با دنيای 

  خارج از خود به نمايش بگذارد؟
پس از سرنگونی رژيم ديکتاتوری صدام 

 تن از هواداران 500سين بيش از ح
سازمان مجاهدين خلق از عراق به وطن 
و نزد خانواده خود مراجعه کرده اند و 
دور نيست که مابقی اسرای ذهنی و حتی 
عينی سازمان نيز بندها را پاره کرده و 

   .وطن و خانواده خود را دريابند
 به اميد آنروز

هنوز برای ما معماست که آيا "
ارسال کارت تبريک عيد نوروز، 
که بطور گسترده توسط تمامی 

نمان در اين ايام انجام هموطنا
گرفته کاری ديوانه وار است يا 
فحاشی در واکنش به چنين 

  " اقدامی؟
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  آغاز به کار سايت پرواز
  

  
 به شما و  هموطنان عيد نوروز را

عزيزمان تبريک ميگويم و برايتان 
به اميد . آرزوی سالمتی و موفقيت دارم

  روزی که با تالش و کوشش شما ديگر 

  دوستان و فرزندان در بند در فرقه
  مجاهدين نيز از عراق و قيد وبند اين

فرقه آزاد و به ما بپيوندند تا دست در 
دست يکديگر برای ايجاد و پيشرفت 

  .نمان ايران کوشا باشيموط
زحمات، تالش و کوشش بال وقفه شما در 

  .اين راه قابل تقدير است
به اطالعتان ميرسانم که سعی کردم تا 

  :شخصا وب سايت

www.parwaaz.com  
  .را بروی شبکه اينترنت بياورم

ميدوارم مورد بازديد هموطنان و دوستان ا
از نظرات، راهنمائی ها و .قرار بگيرد

  .ت شما صميمانه استقبال ميکنمانتقادا
  .برايتان آرزوی سالمت و موفقيت دارم

 رضا اسدی
  و چهارم اسفندماه ستيب

 گذار اني به بنی صلح جهانی افتخارپلميد
 تعلق ی قاسم قزیآقا" انجمن صلح"

  گرفت
 هلند، يیانجمن صلح نروژ و کانون رها.

  2007هفدهم مارس 
  
موفقيت و کسب مدال " کانون رهائی"

افتخاری دوست و همکار گراميمان آقای 
قاسم قزی، يکی از فعالين حقوق بشر و 
. پناهندگی، را به ايشان تبريک می گويد

اقای قزی که چندی پيش انجمن صلح 
نروژ را پايه گزاری نمود از مبارزان 
ازادی خواه و خستگی ناپذيری است که 
مراحل سخت و پر مشقتی را در گذر 

 کسب تجارب  طی کرده و به زمان
ارزشمندی رسيده است که مدال افتخاری 

توسط انجمن صلح جهانی " صلح"
  .تقديری از اين تالش هاست

قابل ذکر است که مطالب و انعکاس 
فعاليت های انجمن صلح نروژ جهت 
مراجعه عمومی تا زمانی که سايت 

 راه اندازی نمايند در سايت  مستقلی
  .رهائی بازتاب می يابد

  
رش سمينار انجمن جهانی در زير گزا

صلح و شرکت آقای قاسم قزی و اخذ 
در اين اجالس به " صلح"مدال افتخاری 
  .نظرتان می رسد

 فعاليتهای ايشان در فوريه سال  گزارش
 همراه با عکسها و تصاوير 2007

 در همين سايت منعکس  موجود، متعاقبا
  . می گردد

  
  در  نروژ،  "انجمن صلح "  معرفی

 "هشتم مارس "  زنروز جهانی 
 به بنيان گذار  ديپلم افتخاری صلح جهانی

در کشور نروژ، آقای  " انجمن صلح " 
 .قاسم قزی تعلق گرفت

  سمينار روز جهانی زن از طرف چند
سازمان بين المللی مدافع حقوق بشر و 

صلح " سازمانهای وابسته به کميته 
 و حاميان    "Global  peace" جهانی

  .ر اسلو برگزار گرديدحقوق زن در شه
  

به " انجمن صلح" آقای قاسم قزی مسول
دعوت رسمی هيئت برگزار کننده در اين 
سمينار شرکت کرده و مورد استقبال 
وسيعی از شرکت کنندگان و هيئت 

  :برگزارکننده خانم ها و آقايان
  

 اتحاد  رئيس  Steiner  murud خانم
و آقای   UF برای صلح و امنيت جهانی 

Krut holdws عضو ارشد هيئت 
 Hotef  سمينار و اقای کننده برگزار

mokhtar رئيس کميته صلح جهانی و 
 رئيس برگزار کننده murudخانم 

 مارس و تعدادی شرکت  سمينار هشتم
  .کننده در سمينار قرار گرفت

  
 و   بعد از خوش آمدگوئی murudخانم 

تبريک هشتم مارس به شرکت کنندگان، 
  .ر را توضيح و اعالم نمودبرنامه سمينا 
  

نروژ " انجمن صلح " سپس نماينده 
سخنرانی مبسوطی در مورد نقض حقوق 
بشر در جهان و منطقه خاورميانه، 
اوضاع بغرنج شرايط جهانی و ضرورت 
اتحاد برای صلح جهانی را بدينگونه 

  .تشريح نمود
  

بررسی آثار و عواقب جنگ در مناطق 
 مشخصه  بويژه خاورميانه و جنگ زده
 جنگ و خشونت در جهان  های اصلی

امروز و راه حل مناسب و فراگير با اين 
اعتقاد که جنگ و خشونت هيچگاه نمی 

 باشد بايد  تواند پيام آور صلح و امنيت
  .مورد توجه ما قرار گيرد

  
 از حضور murudبعد از آن خانم 

گسترده و فعال انجمن صلح تجليل نموده 
ه عنوان مسئول و و از اقای قاسم قزی ب

بنيان گذار اين انجمن قدردانی به عمل 
 در ادامه سخنان  murudخانم .آورد

  :خود گفت
  

آقای قاسم قزی يکی از مدافعان فعال و 
پيگير حقوق بشر بوده و ساليان مديدی از 
عمر خويش راصرف تحقق دمکراسی در 

همچنين ايشان . کشورش نموده است
ه چندين توانسته است طی چند سال گذشت

تشکل حقوق بشری و صلح دوست را 
سازمان داده و تجارب خود را دراين 

  .رابطه دراختيار آنان قرار دهد
  

 ادامه دادند اين افتخار murudخانم 
ماست که از اين شخصيت ها تجليل و 
قدردانی کرده و با حمايت از اين افراد 

 در صحنه مبارزاتشان در  انها را
يم، به همين برقراری صلح ياری رسان

مناسبت و جهت قدردانی از جديت و 
سخت کوشی آقای قاسم قزی در راه 
دمکراسی و صلح جهانی، خوشحال 

" ديپلم افتخاری صلح جهانی " هستيم که 
   . را به ايشان تقديم نمائيم
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استقبال ا زاقدام قضايی عليه مقامات 
 ارشد سازمان مجاهدين

  نامه به دادستان ارشد دادگاه عراق
  

  آقای حسين الموسوی 
  دادستان ارشد دادگاه عالی عراق

  
از موضع قاطع شما درارتباط با متهم 
کردن برخی مقامات ارشد مجاهدين خلق 
ايران با خبر شديم و اين اقدام شما را 
گامی مهم در راستای مبارزه با تروريسم 

  .و تامين امنيت عراق می دانيم
  

ين انجمن ايران سبز از اعضاء و مسئول
سابق سازمان مجاهدين تشکيل شده که 
در کشورهای اروپايی ساکن می باشند و 
در راستای حقوق بشر و مبارزه با فرقه 

  .فعاليت دارد
  

انجمن ما به دفعات نامه هايی به آقای 
نورالمالکی و همچنين آقای المشهدانی 
رئيس پارلمان عراق ارسال داشته و در 

ران آن خواستار به محاکمه کشاندن س
سازمان مجاهدين که در نقض حقوق بشر 

  .دست داشتند شده است

  سازمان مجاهدين در دوران حکومت
صدام حسين با گرفتن پول و تجهيزات 

که فيلم و مدارک آن در دسترس می (
به صورت ارتش خصوصی صدام ) باشد

حسين تبديل شده بود و حتی در کشتار و 
سرکوب جنبش آزاديخواهی مردم عراق 

شرکت داشته و مطمئئا 1991ل در سا
خاطره تلخ اين جنايات از ذهن مردم 
عراق خصوصا شهرهای کالر و کفری 

  .پاک نخواهد شد
  

  عاليجناب
بی دليل نيست که بعد از موضع قاطع 
شما در برابر سازمان مجاهدين ، دستگاه 
تبليغاتی اين گروه شما را مورد آماج 

سايت (تهمت و فحاشی قرار داده اند
تگی به نقل از سخنگوی سازمان همبس

زيرامسئولين سازمان ) مجاهدين در اسلو
مجاهدين به خوبی ميدانند که کشتار مردم 
کالر توسط يک دسته زرهی سازمان 
مجاهدين که شاهدين زيادی نيز دارد 
چيزی نيست که بتوان با فحاشی و 

  .شانتاژآن را به دست فراموشی سپرد
  

  .ران محاکمه سیانجمن ما در راستا

فرقه رجوی اقدام به دادن فراخوانی کرده 
 انجمن حقوق بشری که در 12تاکنون  که

اروپا و آمريکا فعال می باشند و همچنين 
 نفر از مسئولين و اعضاء 400تعداد

سابق مجاهدين از آن حمايت کرده اندواين 
  .امضاء ها همچنين ادامه دارد

  
انجمن ايران سبز ضمن حمايت از اقدام 

نه شما آمادگی خود را برای دادن شجاعا
  .شهادت در دادگاه مزبور اعالم می نمايد

  
  با کمال احترام 
   آلمان-انجمن ايران سبز
13.03.2007  

  
رئيس جمهور عراق آقای رونوشت به 
  .جالل طالبانی

رونوشت به نخست وزير عراق آقای 
  . المالکینوری

ادامه اسامی اعضاء جدا شده در حمايت 
 کيفر خواست محاکمه مريم از فراخوان

  مسعود رجوی
  

   ايرج بيابانی-61
   ابراهيم کدری-62
   طالب تيمور نژاد-63
   آرش صامتی پور-64
   بابک امين-65
   يابر حزباوی-66
   کاظم پور خفاجيا-67
   علی نيک بيان-68
   علی اکرامی -69
   ايمان ترک علی عسگری -70
  علی سرخيان -71
   يبر قنواتی -72
  هدار حسنی حميد د-73
   آدم کريمی -74
  عليرضا محمدی -75
   کمند علی عزيزی -76
   صمد اسکندری -77
  فتح اهللا اسکندری -78
   فرشيد نصرالهی -79
   ولی اهللا غفاری -80
   رحيم قنبری-81
   علی رضا رحمانی -82
   يونس يانپی -83

   امير لطفی-84
   محمد مهدی کردی-85
   غفور مازندارانی-86
   آل عوض ناز محمد-87
   محمد حسين بهرامی-88
   حسن پلنگی-89
   منصور توکلی-90
   محمد رضا شهزی-91
   ابراهيم طعنه-92
   عليرضا رنجبر سياقی-93
   عيسی عرب روستای-94
   عبد الرحمان قاسمی دماوندی-95
   علی قرنجيک-96
   بهمن قريشی-97
   تاج محمد ميرزا علی-98
   عثمان يلقی-99

  قاسم سورتيج-100
   جمشيد سرايی-101
   احد سرايی-102
   کريم کريمی-103
   تاج محمد گل چشمه-104
   حسين حاجی لی دوجی-105
   نوراهللا قزل سفلو-106
  حسين زيارتی-107
   علی ميرزايی-108
   هادی ناصری مقدم-109
   احمد سليم نيا-110

   صمد نظری-111
   ايرج صالحی112
   عبداهللا افغان-113
   هادی شعبانی-114
  ود درياباریمسع-115
   عليرضا بحری-116
  قربانعلی برادران-117
   دوست محمد فرحی-118
   حسين علی زاده-119
   قادر رحمانی-120
   منصور تنهای-121
   فتح اهللا آقايی-122
   سعيد باقری دربندی-123
   افشين جعفرزاده-124
   مرتضی جعفر زاده-125
   محمد عراقی-126
   ناصر سيد بابايی-127
  همانخوا حامد م-128
   محمود اکبری اقدام -129
   مرضيه قرصی-130
   شهرام دهقان-131
   ناصر شير دم-132
   فرهاد پور مشکی-133
   بهروز نظريان-134
  باروتيان) محمود( صادق-135
   حسن ريگی-136

 ادامه امضاء ها در شماره بعدی 
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 راه حل واقعی برای مجاهدين چيست؟ 

يدن بهار به مناسبت عيد نوروز و فرارس
با يکی از دوستان قديمی که تجربه بسيار 
غنی در مورد ساختار و انديشه تفکر 
گروه رجوی از زمان رژيم شاه دارد، 

بدرستی می  وی . در حال گفتگو بوديم
 :گفت

 " دروغ يعنی پنهان کردن حقيقت "  
 

همچنين از زرتشت نقل می کنند که در 
دعا های خود از درگاه خداوند چنين 

 :واست می کرده است درخ
و دروغ اهورا مزدا ايران را از " 

  "خشكسالى محفوظ دارد  
 
 گوبلز وزير تبليغات  از سوی ديگر 

 دروغ هر چه د کهيتلر معتقد بو
در . بزرگتر باشد باورکردنی تر است

 برای رسيدن به  مکتب ماکياوليسم نيز
 .هدف، هر وسيله ايی مشروع می باشد

هدين خلق همچنان متاسفانه سازمان مجا
از گوبلز و ماکياول الهام می گيرند و 
دروغ تاکتيک اول و آخر رهبری فرقه 
مجاهدين در مناسبات درونی و بيرونی 
اين سازمان می باشد و روشن است که 
جريان يا سازمانی که حقيقت را پنهان 
می کند و دروغ می گويد، راه را از 
ابتدا با شتاب برای تبديل شدن به يک 

 با ويژگی های عميق  ازمان توتاليترس
تنها در . فرقه گرايی تا انتها پيموده است

دو هفته گذشته در رسانه های علنی اين 
سازمان چندين دروغ بزرگ وجود 
داشته است که به دو مورد زير اشاره 

  :می کنيم
 
تاريخ هشتم  ـ سازمان مجاهدين در 1

مارس اقدام به تجمعی در شهر بروکسل 
ت فشار قراردادن اتحاديه اروپا برای تح

نکته . کرد به بهانه روز جهانی زن 
 جالب توجه تعداد شرکت کنندگان در اين

گردهمايی بود که با تالش و بسيج 
سراسری نيروهای سازمان در اروپا و 
پرداخت هزينه سفر و تفريح و گردش 
تعدادی از پناهندگان مليت های 

   3500مختلف،تعداد آنها حدود حداکثر 

نفر بوده است که اين رقم در مقابل 
جمعيت چند ميليونی ايرانيان تقريبًا آمار 
يک در هزار را نشان می دهد که 

سازمان مجاهدين خلق برای مخفی  
کردن و کمرنگ کردن انزوای سياسی و 
اجتماعی خود بين ايرانيان اين رقم را به 

 نفر افزايش داد در حاليکه 30،000
 نقل از پليس و خبرگزاری رويتر به

مقامات شهرداری شهر بروکسل تعداد 
   نفر3.500افراد تجمع کننده را تنها 

 نفر بر  26.500اعالم کرد و مجاهدين 
اين آمار اضافه کردند که حيرت مقامات 
شهرداری و پليس بلژيک را نيز موجب 

  .شد
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 اين فرقه 23.03.2007ـ روز جمعه 2

 در شهر برلين  يک کنفرانس مطبوعاتی
 سازمان  .پايتخت آلمان برگزار کرد 

 مدعی شد که  مجاهدين در اين جلسه
 نفر از نمايندگان پارلمان آلمان از 300

اين گروه برای خارج شدن از ليست 
. گروه های تروريستی حمايت کرده اند

به اصل خبر به نقل از رسانه های اين 
  :گروه توجه کنيد

 
آنند آه  اني تأآيد ميپارلمانتر آلم  300" 

ما بي اعتنايي شورا به حكم دادگاه را 
براي حكومت قانون بسيار زيانبار تلقي 

پارلمانترهاي آلماني يادآوري ... مي آنيم 
آنند آه مجاهدين بعنوان بخشي از يك  مي

سياست غلط و بخاطر نزديكي به ماليان 
و نه بدليل تروريسم در ليست قرار داده 

  ..."شدند
يت همبستگی ملی ـ يکشنبه سا ( 

25.03.2007(   
  شود مياما وقتی که به جزئيات خبر دقت

 نفر کاهش پيدا می کند 100 نفر به 300
 نفر نيز هيچ نام و نشان و 100و از اين 

امضايی که نشان دهنده صحت گفته های 
مشخص . مجاهدين باشد، وجود ندارد

نيست که اگر اين خبر صحت دارد، چرا 
هدين برای برگزاری اين سازمان مجا

جلسه در برلين پايتخت آلمان که محل 
پارلمان اين کشور نيز می باشد، نتوانسته 
حتی يک نماينده پارلمان آلمان را به اين 

  جلسه بياورد؟ 
مشخص نيست چرا بجای ده ها نماينده 
آلمانی که در شهر برلين حضور داشتند 
 و مجاهدين مدعی حمايت آنها از اين

 وريستی شده ، آقای استيونسن ازگروه تر
انگلستان را که از اعضای تيم آقای 
پائولو کازاکا می باشد به اين جلسه آمده 

  است؟
نخستين روش " دروغ "   چرا همچنان

توتاليتر و تروريستی می  در اين فرقه 
باشد؟ بنظر می رسد که زير چتر دروغ 
های گوبلزی مجاهدين هر چيز ديگری 

. شروعيت پيدا می کندجای می گيرد و م
جريان و سازمانی که در روز روشن 
چنين دروغ می گويد مشخص است که 

  .در پنهان چه می کند
اما مجددًا الزم ميدانيم که به رهبران اين 
سازمان توصيه کنيم که راه خارج شدن 
از ليست گروه های تروريستی دروغ و 
شانتاژ و متهم کردن مقامات پارلمان 

به دليل " ی رژيم آخوندیالب"اروپا به 
دعوت از اعضای جدا شده از مجاهدين 
برای سخنرانی و شرکت در اجالس 
. کارشناسی و مشورتی اين پارلمان نيست

  پس راه حل چيست؟
 

راه حل واقعی برای مجاهدين اين است 
بايد در استراتژی مبارزه مسلحانه و  که 

تروريستی و ساختار فرقه گرايانه اين 
رات بنيادی صورت گيرد و سازمان تغيي

در نخستين گام بايد رهبری اين فرقه يعنی 
مريم رجوی  آقای مسعود رجوی و خانم 

خود را برای رسيدگی قضايی به بيش از 
دو دهه ترور و خونريزی به دادگاه 
صالحه معرفی کنند و رسمًا طی يک 

 رهبری سازمان مجاهدين  اطالعيه از
زمان آيا رهبری سا. کناره گيری کنند

مجاهدين به اين راه حل واقع بينانه گردن 
 ؟می گذارد

info@iran-ghalam.de 
www.iran-ghalam.de 

راه حل واقعی برای مجاهدين "
بايد در استراتژی  اين است که 

مبارزه مسلحانه و تروريستی و 
ساختار فرقه گرايانه اين 
ت سازمان تغييرات بنيادی صور

گيرد و در نخستين گام بايد 
رهبری اين فرقه يعنی آقای 

مريم  مسعود رجوی و خانم 
رجوی خود را برای رسيدگی 
قضايی به بيش از دو دهه ترور 

نريزی به دادگاه صالحه و خو
 "دمعرفی کنن
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ديدار و مالقات هيئتی از انجمن ايران 
 پيوند با سناتور لوک ويلمز

 
هيئتی از طرف انجمن ايران پيوند 

شکل از آقايان بهزاد عليشاهی و کريم تم
 Luc)با آقای سناتور لوک ويلمز حقی

Wilems)  از حزب ليبرال دمکرات
اين . کردند فالمان ديدار و مالقات

مالقات که در محل ساختمان اصلی 
 2سنای بلژيک صورت گرفت بيش از 

 .طول انجاميد ساعت به
 

سناتور لوک ويلمز رئيس کميسيون 
  اقتصاد و امور مالی در سنای بلژيک 

 همچنين نايب رئيس کميسيون .می باشد

 
دادگستری و عضو کميسيون تحقيقات 

 .فضايی می باشند
يکی از موضوعاتی که کميسيون 
دادگستری سنای بلژيک مسئوليت آن را 

بررسی امورات مربوط به  بر عهده دارد
  .فرقه ها می باشد

ليشاهی و کريم حقی به آقايان بهزاد ع
 طور مشروح مناسبات و سيستم فرقه ای

مجاهدين را برای آقای سناتور لوک 
 .ويلمز تشريح کردند

 
پس از شنيدن توضيحات  آقای لوک ويلمز

آقايان عليشاهی و حقی تاکيد کردند که 
سپس . باشند قطعا مجاهدين يک فرقه می

راه کارهای قانونی و عملی جهت مقابله 
و  دات فرقه مجاهدين مورد بحثبا تهدي

 بررسی قرار گرفت
 

وندي پرانيانجمن ا  
02.04.2007 

 
جعفر الموسوی، رييس دادستانی دادگاه 

 :جنايی عراق
 مجاهدين خلق فاقد مصونيت قضايی و 

 .قانونی هستند
 

ايران اينترلينک، بغداد، دوم آوريل 
2007 

 
رييس هيات دادستاني "جعفر الموسوی"

 جنايي براي رسيدگي به دادگاه عالي
جنايات جنگي و جنايت برضد بشريت 

اعضاي سازمان : در عراق گفت
مجاهدين خلق ايران مصونيت قانوني و 

 قضايي ندارند
 
روز دوشنبه در " جعفر الموسوي"

اظهاراتي آه گزارشی از آن در روزنامه 
  نيز به  چاپ رسيده " الموتمر"عراقي 

دين اعضاي سازمان مجاه: است ، گفت 
فاقد هرگونه )  فرقه رجوی(خلق 

 .مصونيت قانوني و قضايي هستند
 

 
 
 
 

وي افزود آه هنوز تحقيق و بازجويي از 
اعضاي اين گروه تروريستی در 
خصوص اتهام فساد مالي و هدر دادن 

هاي عراق و ارتكاب جرايم قتل  دارايي
لی عليه مردم عراق شروع نشده است و

تاآيد نمود آه هيات دادستاني درحال 
آوري مدارك عليه متهمان ، با هدف  جمع

  .هاي قضايي از آنها ست شروع بازجويي

حضور : جعفر الموسوی ادامه داد
مجاهدين خلق در زمان رژيم صدام در 
عراق به عنوان ميهمان بوده و درحال 
حاضر حضور آنها در عراق فاقد 

 .هرگونه وجاهت قانوني است
 

فرقه (سران سازمان مجاهدين خلق 
متهم به دست داشتن در قتل ) رجوی

 96 و 91شهروندان عراقي در سالهاي
ميالدي در جنوب و شمال عراق و هدر  

هاي عمومي عراق  دادن اموال و دارايي
 .هستند

 
دادگاه عالي جنايي عراق پيشتر اعالم 
آرده بود آه به اتهامات اعضاي سازمان 

  .آند ايران رسيدگي ميمجاهدين خلق 
هذيان گويی فرقه مجاهدين در مورد 

 شورای حقوق بشر ملل متحد 

  
روز گذشته شورای حقوق بشر ملل متحد 
در آستانه برگزاری جلسه در ژنو، 
کشور ايران را از دور بررسی ها و 

  .نظارت خود به هر دليلی خارج نمود
  

در همين رابطه فرقه مجاهدين با صدور 
مدعی شد که شورای حقوق بشر بيانه ای 

ملل متحد با اين عمل نماينده جامعه بين 
  .اللملی نيست

فرقه مجاهدين که احتماال برای اين دوره 
از نشست شورای حقوق بشر با جمع 
آوری سياهی لشکر و انجام تظاهرات و 
به ميدان آوردن البی هايی که در اينگونه 
نمايشات سخنران هميشگی می باشند 

ه راه اندازی معرکه گيری تصميم ب
جديدی داشت، در مقابل عملی قرار 
گرفته است که تنها راه برخورد با آن را 
به سنت هميشگی خود در ناسزا گويی و 
سرهم بندی پرت و پال های سياسی ديده 

  . است
  

در اعالميه فرقه مجاهدين جز همان 
حرفهای هميشگی و آمار و ارقام خود 

ارات مضحک ساخته که اينبار با اظه
  همراه می باشند، چيز ديگری به چشم 

  :در اين اعالميه آمده است. نمی خورد
اين شورا به هيچ وجه جامعه جهانی را 

  .نمايندگی نمی کنند
  

و يا اينکه در جای ديگر مدعی می شود 
  :که
نيمي از اعضاي آميته ويژه اي آه در  

شوراي حقوق بشر براي رسيدگي به 
آشورهايي , شده بودمساله ايران تشكيل 

هستند آه سابقه وخيمي در نقض حقوق 
  .بشر دارند

  
فرقه درمانده رجوی مدعی شده است که 
کشورهايی که ناقص حقوق بشر ميباشند 
در اين شورا عضويت دارند که جا دارد 

  ادامه در صفحه بعد                  که از

سران سازمان مجاهدين "
متهم به ) فرقه رجوی(خلق 

شتن در قتل دست دا
شهروندان عراقي در 

ميالدي در   96 و 91سالهاي
جنوب و شمال عراق و هدر 

هاي  دادن اموال و دارايي
 ."عمومي عراق هستند
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آنان بپرسيم که چرا اين کشورها را نام 
چرا در دور قبلی جلسه اين نمی بريد و 

شورا که در مقابل محل برگزاری آن 
تظاهرات نموديد اين مسئله را عنوان 

و حتی اين .نکرده و مسکوت گذاشته ايد
فرقه معتقد است که برگزار کنندکان اين 
شورا خود گروگان گير حقوق بشر می 

  :باشند
  

آشورهاي ناقض حقوق , اجازه ندهند
 شده حقوقي بشر اصول برسميت شناخته
  .بشري را به گروگان بگيرند

فرقه مجاهدين هرگز نماينده مقاومت 
مردم ايران نبوده و نيست و هيچوقت 
نمی تواند برای جريان های ديگر اظهار 

  :نظر نمايد و مدعی بشود که
  
اعضاي اين شورا به هيچ وجه جامعه  

  .جهاني را نمايندگي نمي آنند
  

رسيدگی البته پيگيری نقض حقوق بشر و 
به آن حتی در کشور ايران يکی از 
وظايف جامعه جهانی است و در اين راه 

  هر کوششی قابل احترام است ولی اگر

فرقه مجاهدين بعضی از کشورها و يا 
نيمی از کشورهای کميته ويژه را ناقص 
حقوق بشر می داند بايد به آنها ياد آوری 
نماييم که در گزارش سازمان ديد بان 

، سازمان 2005در سال حقوق بشر 
مجاهدين به عنوان يک جريان نقض 
کننده حقوق اوليه انسانی در روابط 
درونی خود شناخته شده و بهتر است ابتدا 
فرقه مجاهدين مسئله حقوق بشر 
درمناسبات درونی خود را حل نموده و 

  .دبعد بعد به کشورهای ديگر بپرداز
  

   خانواده محمدی5اطالعيه شماره 
25.03.2007  

   نوروز اسارت سميه محمدی نهمين عيد
  در بهشت دروغين رجوی

 فرا می رسد و ما و 1386عيد نوروز 
صدها خانواد ه ديگر سالهاست که 

همچنان منتظر ديدار فرزندان خود که  
در اسارت اردوگاه جهل و ريا ی 

 خشونت ؛ اردوگاه  مجاهدين اردوگاه
  .نظامی اشرف قرا ر دارند می باشيم

  
 ما به  نهمين سال است که سميه ل امسا

گروگان ارتش باصطالح آزادی بخش  
ارتشی که قرار بود مردم . در امده است

ما را آزاد کند خود فرزندان مرد م ما را 
به بيگاری و بردگی فکری و استثما ر 

  .گرفته است
  

 قرن است که 31نوروزی که بيش از 
پيام آور صلح و دوستی و بهاران ايران 

 سالهاست که به معنی   استزمين 
  .در اشرف راه ندارد واقعی 

 
زيرا نوروز می ايد تا قلبها را بهم 

  نزديک کند
نوروز می آيد تا عشق ها تجديد شوند و 

  عشق های جديد بوجود ايند
نوروز که می آيد خانه ها درهايشان را 

    بر مهمانان می گشايند
اشعه افتاب بهاری ی از درون پنجره ها 

 که در   گر ابشار عشقی استنظاره
توسط پدر بزرک و مادر بزرک ؛ خاله   

و عمه و دائی و عمو بر فرزندان می 
  .ريزند 

دوستان و   نوروزی  ديد و بازديد 
خانواد ه هاو کوچکتر ها از بزرگترها 

محبت و عشق جاری  هست که رودخانه 
  . می شود و به انسوی ديوار زندانها هم

و  و شادی می دهد ميرود و پيام اميد 
  تر می کند بنيان انسانی را محکم 

  
اين نوروز است که به برطرف شدن 

 . ها کمک می کند  و جدائی  کدورت ها 
و اصال نوروز به اين دليل ماندگار شده 
است که با سنت خدا و طبيعت که همانا 
دوستی و محبت و عشق و صفا و 

  .صميمت همخوانی دارد 
  

ن که در سازمان متاسفانه رجوی و انا
  با تشنه قدرت هستند سالهاست  وی 

ايجاد محدوديت برای برقراری تماس 
 با خانواده هايشان و  اعضا در اشرف

بر خالف سنت  کشيدن حصار فکری ؛ 
  . نوروز باستانی عمل می کنند 

از  بيچاره شب پرستان اورسورواز که 
از دل  سنت نوروزی که هر ساله 

گی زمين با اقتدار زمستان و مرد سياهی 
 رابا الله  بيرون می ايد و نويد زندگی

 عبر ت  به مردم می دهد های بهاری 
  . نمی گيرند

غير انسانی  رجوی با ادامه سياست های 
که بنام خدا و بنام مردم  و اهريمنی اش 

انجام می دهد سالهاست که بين  ايران 
  .خانواده ها فاصله انداخته است

  
؛ ادعای خدائی می رجوی فرعون گونه 

کند و اعضا ی سازمان را ؛ فرزندان ما 
 وبندگان در اسارت نگه  را مانند بردگان

 ا  داشته است و هر گونه تقاضای جد
شدن انان و بازگشت به اغوش خانواده 

  . هايشان را بشدت سرکوب می کند
 از ديدار پدران  رجوی با شقاوت تمام ،

ه  ممانعت ب و مادران از عزيزانشان
   . عمل می ايد 

جريانی که ادعای حق بودن می کند 
زتماس اعضا با خانواده هايشان ترسی ا

    .ندارد 

اگر اهريمن توانست با کشتن سياوش از 
زدن جوانه نوروز از دل وی خودداری 
کند رجوی و ديگر همکاران جنايتکار 
وی هم می توانند با دروغ گوئی و 

فرزندان وارونه جلوه دادن حقايق د رنزد 
  ما نظير سميه انان را از ما دورنگهدارند

  
سالهاست جوانان ما در اشرف اسير 
اهريمنانی شده اند که خود به وعده های 
خود باورندارند ولی با ادامه تبليغ گوبلزی 

وعده های دروغين روز را به شب  اين 
 انان  .و شب را به روز می سپارند 

 اين برنامه ای برای فردای سالهاست که 
جوانان ندارند چه برسدبه نجات مردم 

 که دجالگرانه پيام  کور دالنی. ايران 
 می دهند ولی  پيروزی خلق ايران را

چشم به دست های بيگانگان برای نجات 
  خود دارند

  
سرنوشت نامعلوم وآوارگی رجوی ؛ 
وتنفر و بی اعتتائی مردم ايران به 

 اه مادران و پدران  مجاهدين نتيجه
 ی است که حسرت ديدار داغدار

فرزندانشان که قربانی خونخواهی و 
   بر دل انان شهوت قدرت رجوی شده اند

  .مانده است 
  

به عنوان يک مادر ؛ پدر ؛ برادر و 
خواهر دستمان را به سوی مردم آزاده 

 به  دراز می کنيم تا در استانه نوروز
سميه و سميه ها کمک کنيد تا سالم از 

جان سميه و سميه . عرا ق خارج شوند 
ها در عراق توسط رهبری و فرماندهان 

 قدرت تالش می کنند؛  مجاهدين که برای
  .در خطر است 

  خانواده سميه محمدی 
  ريجموند هيل کاناد

www.somayeh.org 
Tel:  001-416-559-2010 
Mustafa_mohammady@hotmail.com 
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مزدوران جمهوري اسالمي در سيماي 
  مسعود و مريم

  2007س ايران، سوم آوريل پار

  
 24گلريزان را آه اسم مجاهدی آانالهاي 

ساعته لس آنجلسي براي دريافت آمك 
مالي براي  پوشاندن آمك هاي سيا براي 
. ادامه حيات آنهاست را  مي خواندم 

خيلي نگران شدم آه اي دل غافل  اين 
مهدي ابريشم چي چشم مسعود را دور 

 آخوندي ديده حرفهائي آه مي زد بوي
  .مي داد

  
حمايتی پرشور آه بارديگر تماميت به 
پاخاسته ايران وعزم جزم ملی را برای 
درهم شكستن سانسورو خفقان آخوندی و 
پايان دادن به سلطه شوم آخوندها منعكس 

بازهم آودآان قلكهای خود را -: می آرد
شكستند و عيديهای دريافتی خود را هم 

 بسياری -. به سيمای آزادی اهدا آردند
  ازهموطنان، هدايا ويادگارهای ذيقيمت 

 بسياری از زنان -خود را نثار آردند 
مردان آزاده ميهنمان ماشين يا فرش خانه 

 آشاورزی آگاه و -خود را هديه آردند 
پرشور ازتبريز ثمره دسترنج خود را 

 راننده يی جوانمرد و غيرتمند -اهداآرد 
  ازتهران آمك های جمع آوری شده از

 شيرزنی -آشنايان را به ارمغان آورد 
آزاده ودلسوز ازتهران جواهراتش را به 

  از  و آوهمردی-سيمای آزادی هديه داد 
گيالن ضمن اهدای آمك مالی، سيمای 
. آزادی را غرق محبت وتشويق خودنمود

بسياری ازتماس گيرندگان سيمای آزادی 
را چراغ هميشه روشن خانه هايشان 

  .خواندند

  
فها ي مزدوارن وزارت اطالعات اين حر

هست آه بر اسا س تئوری مسعود 
   درصد بيان ميشود20-80انيشتن 

چرا ؟ زيرا آن زنان مردان آزاده آه 
فرشهايشان را هديه آردند  ، شير زنی 
آه جواهراتش را به به سيمای آزادی 
هديه آرد و آشاورزی آه ثمره دسترنج 
ی خود را اهدا آرد و الی االخر چگونه م

خواهند اين آمك ها را به دست سازمان 
  .برسانند

  
اين رژيم آه هيوال هست و هر آس را 

همه جا را . آه مجاهد باشد می آشد 
آنترل می آند چگونه اين ها را دستگير 
نمی آند ؟ اين حرفها  يعنی رژيم تغيير 

  رفتار داده است ؟

 رژيمي اينقدر سيستم فی الواقع اگر
است آه از ايران اطالعاتيش گل و گشاد 

تلفن مي آنند و آمك مالي به مخالفين 
رژيم مي آنند و آاريشان ندارد و يا 

را چنمييتواند آنها را شناسا ئی بكند پس 
مهدی ابريشم چی و ديگر اعضاي 

انت آه ادعا مي يخ. شوراي وابستگي و
  آنند برای  مردم جانشان را می دهند يك

زحمتی نمی آشند همان طور آه از 
مدند به ايران بر گردند و  آبيرونان اير

در داخل آشور مبارزه و عمليات پايانی 
فرودگاه . . را رهبری و سازماندهی آنند

مهر آباد را براي بازگشت مهر تابان 
 .آماده آنند

  
در واقع نه اوضاع ايران تغيير آرده 
است و نه آسي از داخل آشور براي 
آمك مالی به سازمان دروغگو و مردم 

  .ب تلفن ميكندفري
سر تاپای اين قصه  گلريزان مانند ديگر 
داستانهای هزارو يكشب رجوی براي 
خواب آردن خليفه است آه اين بار در 

سازمان آنقدر . آاخ سفيد خوابيده است 
از پولهای اهدائی صدام و عربستان 
سعودی پول در بازارهاي مالی اروپا و 
امريكای شمالی  سرمايه گذاری آرده 

و يا توسط اعضای سازمان با است 
پولهای باد آورده وطن فروشی اقدام به 

  درآمد ساز آرده است
ديدار انجمن ايران سبز با دفتر انجمن 

  ضدفرقه

  
 22.3.2007انجمن ايران سبز  

 
 22.3.2007روز پنچ شنبه مورخ  

هيئتی از انجمن ايران سبز با يکی از 
ر دفاتر انجمنهای ضد فرقه در آلمان ديدا

در اين ديدار ابتدا انجمن . و گفتگو کردند
ايران سبز به تشريح اهداف خود در 
راستای فعاليت های ضدفرقه ای و 
انسانی برای مسئول انجمن ضد فرقه 
پرداخت که مورد توجه و استقبال مسئول 
انجمن ضد فرقه قرار گرفت که او هم 
تجارب انجمن خود را در اين زمينه در 

  .ن ايران سبز قرار داداختيار هيئت انجم
  

  اين ديدار که در راستای ادامه همکاری  

دو انجمن صورت گرفت، تاکيد شد 
طرفين در راستای فعاليتهای ضدفرقه ای 
بيشتر با يکديگر در تماس و تبادل 

از آنجای که بيشتر .اطالعات داشته باشند
اعضای انجمن ايران سبز خود از 

شند جداشدگان فرقه مجاهدين خلق می با
و هماکنون در اروپا اقامت دارند، از 
موضع يک شهروند اروپايی معضل و 
خطر فرقه تروريستی مجاهدين را برای 
جامعه اروپا هشدار دادند و تالش کردند 
مشاهدات عينی خود را از فرقه مجاهدين 
خلق، از  نحوه کارکرد و سيستم فکری و 
از نوع نگاه و نگرش اين فرقه به انسان 

 که برای انسانها بخصوص و ارزشی
همچنين . زنان قائل هستند را بيان کنند

در اين ديدار به مسئله آزادی نفراتی که 
در فرقه مجاهدين خلق در اسارت بسر 
ميبرند و خواهان آزادی هستند، گفتگوی 
مفصل صورت گرفت و راهکارهای 
بهتر برای جذب آنها و کمک برای 

  ر آنها د(integration)اينتگراسيون 

  .جوامع غربی بررسی شد
اين ديدار که در جوی با حسن همکاری 
و بسيار دوستانه صورت گرفته بود، 
ريئيس انجمن ضد فرقه بعد از شنيدن 
حرفها و تجارب هيئت انجمن ايران سبز، 
توصيه کرد در رابطه با فرقه مجاهدين 
خلق بايد تخصصی تر و عميق تر کار 

می و شود چرا که اين فرقه يک فرقه نظا
تروريستی می باشد و بايد آن را در 
  .ظرف فرقه های معمول ارزيابی نکرد

 ساعت بطول انجاميد 2اين ديدار مدت 
که در پايان ريئس انجمن ضد فرقه  بر 

  .تداوم همکاری بيشتر تاکيد کرد
 ماهنامه ايران سبز

  
Postfach 680271 
50705 Köln 
Phone:+49(0)1777581050 
Email: Info@Iran-sabz.de 
www.iran-sabz.de   

  


