
 خبرفوری:

مریم رجوی و ُدم خروس کانون شورشی  بازتاب خبر  

  کانون آزارجنسی دختران آلبانی

 

 

 

 

.داداطالع هم اکنون یکی ازدوستان اخبارتکمیلی درباره این خبر رابه من   

نام این فرد را من خودم عامداً تغییر دادم زیرا نمی خواستم بدلیل حفظ حرمت ها شناخته شود. چون ازکسانی است که اسیر 

 توتالیتاریسم وقالّده ای ایدئولوژیک رجوی است. 



ازدوستان من )د. نفرجلوترازآنها آقای خلیل فریاد رس است که ازسازمان جدا شده واینک درهلند هستن»گفت:تماس گرفت ودوستم 

گروگانیست که بدست مالکی  ۳۶وهمچنین نفر دوم که درکنارخلیل فریاد رس حرکت می کند، علی تولمی یکی از (درآلبانی بود.

روزاعتصاب غذا کرده بودند. علی تولمی نیز درهمین دو ماه پیش ازسازمان جدا شد، و... ۷۰دراشرف اسیر شد وبمدت ۸۸درسال   

جنسی با مسئولین تشکیالت درآلبانیپشت پردٔه این آزار  

...،  مزبور یوتیوپ  کلیپ ویدئوییو انعکاس  نشریه ایمیکت درتیرانا در ۲۰۱۶اکتبر  ۲۷درآزارجنسی  پس ازافشای این 

مگرشما کجا بودین ویا چکارمی کردین که حواستون به » مسئولین سازمان ازدونفرفوق) خلیل فریاد رس وعلی تولمی(  می پرسند:

  )نام اصلی محمد نزد من محفوظ است ودرصورتی که نیازباشد می توانم دراختیارمجامع بین المللی ویا...بگذارم.(  نبود؟....اونمحمد

ما هرکاری میکردیم اوهمراه باما ودرکنارما نمی آمد وازما عقب می ماند وتکی » جواب میدهند: )خلیل فریاد رس وعلی تولمی(آنها

او نبود) درسازمان همه افراد باید همدیگررا کنترل کنند واگرموردی بود شب باید گزارش بنویسند....  اسمان با می آمد ودیگر ما حو

نفره به شهر می روند. وهیچ کس مجازبه خروج ازپایگاه بصورت تک نفره نیست.(۳یا ۲درآلبانی نیز افراد درترکیب   

دانلود کرده ام، ونزد خودم دارم. میدانستم که سازمان این ویدئوکلیپ را  من ویدئوکلیپ را ازروی یوتیوپ»:یاد آوری کرددوستم  

قرارشد برای من ارسال کند.« ازیوتیوپ حذف می کند.  

 تراکتی که هم اکنون آذین سایت سازمان مجاهدین است را ذیال می آورم:

 

 

 



 خانم مریم رجوی!

  را پایان دهید. ۳زنداسازی وتوتالیتاریسم دراشرف تنها راه نجات اینست که قالّده ای ایدئولوژیک و 

 هزاراشرف پیش کش!.

شمارا بس است،  همین یک اشرف درخارج ازشهر ودرحصاروممنوع الخروجی، و ننگ فرمان فاشیستی عضویت بازگشت ناپذیر،  

۲۲۲۰ساعت:   

 اطالع رسانی پاشنه آشیل توتالیتاریسم مخوف ایدئولوژیک است.

سیامک نادری  ۱۳۹۶اسفند  ۲۷ -سایت حقیقت مانا  


