
اتحاد ملی     

ویژه نامه آغاز بازداشتهای سازماندهی شده 

دبیر کل حزب اتحاد ملی ایران و همسر  مبارزشان به دلیل افشای روابط پنهان و پولشویی مالها با 

دولت و بانکهای پادشاهی بریتانیا و  یاری به مبارزین، بعد از شکنجه خود و همسر و مادر زنشان  

توسط پلیس امنیتی انگلیس، بیش از شش ماه است که با وجود بیماری در بازداشت دولتی زندان 

!!  جهانجهانو و بزودی بازداشت سایر مخالفین مالیان غارتگر در بریتانیا بزودی بازداشت سایر مخالفین مالیان غارتگر در بریتانیا : در صورت سکوت ماوندزوورت لندن بسر میبرند.   

در سمت منیر بفرویی در سمت چپ  و همسر ایشان سرکار خانم ( آریا بینا)آقای علی بفرویی 

راست تصویر، در یکی از تظاهرات  حزب اتحاد ملی ایران ) یوفین سابق ( در مقابل سفارت اشغالی 

مشروح اخبار و اطالعیه ها در صفحات بعدمشروح اخبار و اطالعیه ها در صفحات بعدمشروح اخبار و اطالعیه ها در صفحات بعدمصادف با بزرگداشت هجده تیر   2006ایران، لندن  نهم جوالی   

   به کمپین به کمپین به کمپین 
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   را آزادرا آزادرا آزاد

“““کنیدکنیدکنید       

   بپیوندیدبپیوندیدبپیوندید

From  anti Iranian Regime's democration to  

wandsworth prison in London! 

 

 

 
  

تاج سر ایران تاج سر ایران تاج سر ایران 

!!!!!!!!!لرزید لرزید لرزید     

 از انتشارات حزب اتحاد ملی ایران

 سال پانزدهم، شهریور ماه نود یک

 هدیه ای به همه مبارزان آزادی و دموکراسی

 رایگان

Mrs Monir Befroei 

 

Mr Ali Befroei (Arya  Bina) 

UIP 

 
  



   مرکز کودک آزاری و پولشویی کیلبورن لندنمرکز کودک آزاری و پولشویی کیلبورن لندنمرکز کودک آزاری و پولشویی کیلبورن لندن

لندنلندنلندن   ---زندان وندزورت زندان وندزورت زندان وندزورت     

: کشتار در مجازات اپوزیسیون واقعی رژیم اشغالگر ایران

رجایی شهر یا  شکنجه مادر زن مسن، همسر و دبیر کل بیمار 

و بازداشت و حبس هشتماهه قبل از دادگاه در لندن !             
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روز دادگاهی  دبیر کل حزب اتحاد ملی ایران  آقای علی بفرویی 

)آریا بینا( در کران کورت محله کینگستون لندن، مه شید)دوشنبه( 
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 اتحاد ملی

بازداشت دبیر »بیانیه حزب اتحاد ملی ایران در ارتباط با 

«کل حزب توسط نهادهای امنیتی لباس شخصی انگلستان  

پرتوان کرده است. لیهمه ما را نگران و (آریا بینا) خبر بازداشت آقای علی بفرویی  

انگلستان آقای دیوید این بیانیه حاوی اعتراض شدید الحن حزب اتحاد ملی ایران به نخست وزیر محترم  

 کامرون است

 آقای نخست وزیر،

ما نگران حقوق بشر در انگلستان هستیم. ما نمیتوانیم بپذیریم یک نهاد امنیتی لباس شخصی تازه تاسیس به 

را به طور کامل برهنه  وی هفتاد ساله  خانه اجاره ای دبیر کل حزب یورش برده و مادر زنی رنجور و بیمار

چگونه است دولت برساند.و بازجویی و به دبیر کل و همسرش توهین های نژادپرستی و ضربات دست 

انگلستان بازرسی بدن برهنه مظنونین را در گوانتانامو از مصادیق بارز شکنجه نامید ولی نهاد لباس شخصی 

ن مجوز را دارد؟ای و منزل مسکونی هم میهن ما در شرق لندن «اس کی او ا»  

دبیر کل را در بیست و چهارم مهر امسال اجرا کردن بازداشت، دادگاه  ماه ما نمیتوانیم بپذیریم، بعد از هفت 

؟ ما از دولت به ما اعضا و هواداران  و مردم ایران دارد به جز دشمنی کردن و تولید نفرت چه پیامی

پس تفاوت دادگاه های شما با دادگاه های رژیم "میکنیم:  انگلستان و نهادی امنیتی و دادگاه سلطنتی آن سوال

چرا و " "ایران که چندین ماه ایرانیان را در سلول های رجایی شهر و اوین در بازداشت نگه میدارد، چیست؟

که ناراحتی قلبی و آزادی مشروط آقای بفرویی تحت فشار کدام نهاد، قاضی پرونده با ضمانت و کفالت برای 

ارد در چندین نوبت توافق به عمل نیاورده است؟"کلیه نیز د  

تشکیل دولت در تبعید ایران با حظور  خبرآیا پاسخ آقای دیوید کامرون نخست وزیر محترم انگلستان به 

مبارزین داخل کشور و اعالم همبستگی و دوستی ایران و انگلستان در راستای دموکراسی و حقوق بشر در 

و یورش به منزل و دفتر حزب و مصادره غیر قانونی آن توسط نهادهای  ایران، بازداشت مسئولین حزب

امنیتی و بازرسی و ضبط و توقیف کلیه مدارک و کامپیوترها و فیلم ها و وسایل تحریریه و استودیو یوفین تی 

 وی و دوربین ها و بازجویی از اعضاء بود؟

ر میتوانند توسط شعبات بانکهای خود در تهران و آیا نهادهای امنیتی انگلستان تصور می کنند تا چند سال دیگ

مرکز شیعه مالها در انگلیس ) کیلبورن لندن( و پناه دادن به عوامل رژیم اشغالگر ایران ، به پولشویی صدها 

 میلیارد دالری خود ادامه دهند؟

 ترهمه ما را پرتوان ، فقطبازداشت دبیر کل حزب پس لرزه های خیر است. رساتر از پیش و قاطعانه پاسخ ما

و میلیونها ایرانی را با انگیزه تر نموده است. ما به دولت و نهادهای امنیتی و دادگاه سلطنتی انگلستان اعالم 

ح میکنیم که شما قلب ملت ایران را جریحه دار و دل آخوندهای تروریست را شاد کرده اید. ما باور داریم صل

 ین امنیتی شما و قاضی دادگاه شروطی شکسته شده است. اما بدانیدمحصول عدالت است و عدالت توسط مامور

آقای علی بفرویی یک فعال سیاسی و حقوق بشری شناخته شده برای ملت ایران و جهان است که اقدامات غیر 

.گرامی تر کرده استقانونی شما ایشان را   

دو  م در انگلیس و شرکای بانکدارشان استکه گویا گروگان البی رژی ملی ما دبیر کلشما میتوانید با بنابراین 

  یک                                            کار انجام دهید



 انگلستان - ایران ملت ضرر به و انگلیسی بانکداران - ایران رژیم سود به فرمایشی دردادگاه  - الف

 جانباخته یعنی سابق کل دبیر با ایران رژیم فرمایشی دادگاه پیش سالیان که دهید انجام را کاری همان

.داد انجام ساران حشمت حسین امیر  

یا و   

 مردم و هواداران و اعضاء آن تبعیت به و ایشان بدهید اجازه کل، دبیر آزادی و عدالت اجرای با -ب 

 وجدان به و قانون به را شما فرجام و بگیرد تصمیم بشری حقوق خاطیان شما بخشیدن مورد در ایران

.بسپارد بشری و بریتانیا جامعه بیدار  

 و مشروط آزادی حزب کل دبیر به دادگاه از قبل تا ببنیم تا میدوزیم چشم نزدیک آینده به ما بنابراین

 میکنیم تاکید اما.خیر یا گرفت خواهد تعلق امسال مهر چهارم و بیست در کامل آزادی حکم نهایت در

 دلسوزی شوهری و پدر که ناپذیر سازش و نستوه مبارز این بفرویی علی آقای مبرید، گمان هرگز

 بانکداران و رژیم عوامل چنگال در غریب و تنها  خود، فعال و زحمتکش همسر اتفاق به میباشد نیز

 یک فقط خاتمی و کروبی و موسوی وهم مثل تصوری اینچنین نخیر،. است گشته گرفتار انگلیسی

.است مجدد آبروریزی و ضرر و توهم  

 میلیون ها ده پرداخت با پولشور بانکداران طرف از ) مثل ابو قتاده( القاعده بنیادگرای اعضای اگر 

 آزاده مردم کنار در ایران مبارز مردم و هوادران و اعضاء ما  میشوند، آزاد شما های زندان از دالر

 میلیونی امواج کل،بصورت دبیر علیه بر جنایت و رژیم از شما حمایت ادامه صورت در بریتانیا

 خواهیم پا بشری و انسانی توانی با مدنیت و بشر حقوق با مغایر عدالتی بی این مقابل در انسانی

ایم خواسته پا به ایران رژیم ظلم مقابل در که همانگونه. خواست . 

 بیشتر سود بر بشر حقوق و عدالت گزینه میکنیم آرزو و وامیگذاریم خودتان عهده به را انتخاب 

 جبران با ارتباط در فوری اقدامی با سلطنتی دادگاه و انگلستان دولت و کند پیدا ارجحیت بانکدارها

 پادشاهی آزاده ملت و ایران بزرگ ملت به را خود نیت حسن مدنیت، و بشر حقوق با مغایر اقدامات

 انگلستان و ایران در همیشه برای قانونی غیر اقدامات و شکنجه ریشه و رسانده اثبات به بریتانیا

گردد خشک . 

 توسط دموکراتیک تغییرات به حصول برای خود بیشتر تالش با همزمان: نکنید فراموش هرگز

 خستگی مبارزان این همسرش و بفرویی علی قربانی جان و سالمتی داد نخواهیم اجازه ما مردم،

 گونه هر مسئولیت و بیفتد مخاطره به بانکدارها و ایران رژیم البی توسط دربند، و بیمار ولی ناپذیر

 عواقب متوجه کامرون آقای امیواریم. میباشد کامرون آقای محترم دولت متوجه فقط احتمالی حادثه

 حقوق و سیاسی رسوایی این ندهد اجازه و باشد ناعادالنه روند این سیاسی و اقتصادی و حقوقی

 دولت اعتبار و نماید حرکت سوجویانه و مغرضانه مسیری در این از بیش آن بعدی تاثیرات و بشری

احترام کندبا سقوط مردم افکار در انگلیس عدالت سیستم و  

ایران ملی اتحاد حزب کل دبیر موقت جانشیناز طرف:   

 شورای اولین تشکیل سالگرد سومین با مصادف یک، نود ماه مرداد چهاردهم - بفرویی احسان

ایران تبعید در موقت دولت هماهنگی  



  محکومیت و بازداشتمحکومیت و بازداشت

دو شهروند در ارومیهدو شهروند در ارومیه     

یک شهروند تهرانی در زندان مرکزی  

ارومیه توسط دادگاه انقالب اسالمی  

به زندان محکوم شد و یک شهروند  

کرد اهل ارومیه بازداشت و روانه زندان  

 شد.                                           

بنا به گزارش خبرنگار آژانس خبری  

موکریان، یک شهروند تهرانی به نام 

عادل جاللی از سوی دادگاه انقالب  

اسالمی به زندان محکوم شد. بر  

اساس این گزارش، جاللی که بیش از  

برد  هفت ماه است در زندان بسر می

به اتهام امنیتی به دوسال حبس  

..................................  محکوم شد.

                                 

شایان ذکر است عادل جاللی که  

حدود شش ماه از حبس خود را در 

زندان ماکو به سر برده هم اکنون در 

زندان مرکزی ارومیه دوران محکومیت  

گذراند.                           خود را می  

همچنین براساس گزارش دیگری که از  

ارومیه به سایت خبری موکریان  

رسیده، یک شهروند کرد اهل ارومیه  

به نام امیر اسپا توسط نیروهای 

 امنیتی دستگیر و روانه زندان شد.    

شود اتهام اسپا که حدود دو  گفته می

هفته پیش بازداشت و روز گذشته به  

زندان مرکزی ارومیه منتقل شده  

همکاری با یکی از گروههای مخالف  

باشد.                              نظام می  

دستگیری یک جوان با شلیک 

آو ر در کردستان گاز اشک   

نیروهای ادارٔه اطالعات شهرستان ثالث باباجانی،  

آور به منزل یک   با محاصره و شلیک گاز اشک

ها را بازداشت کردند.            خانوادٔه کرد فرزند آن

                                             

بنا به گزارش کردپا، روز دوشنبه گذشته  

ویسی   مردادماه جاری، سامان علی ۳۲مورخه

ساله و فرزند امین از سوی مأمورین امنیتی در  ۳۳

»منزل شخصی پدرش در  آباد تازه ثالث، بازداشت  «

 و به مکان نامعلومی انتقال داده شد.                

مأموران قبل از ورود به منزل این شهروند کرد، گاز  

آور را به داخل منزل شلیک کرده و این اقدام   اشک

منجر به ایجاد وحشت در میان این خانوادٔه کرد  

 شده است.                                                

در ادامٔه گزارش آمده است که، مأموران امنیتی  

برخی از وسایل منزل را بیرون انداخته و اعضای  

حرمتی قرار   این خانواده را مورد ضرب و شتم و بی

اند.                                                      داده  

همچنین گزارش حاکی از آن است که در مقابل  

چشمان اعضای این خانواده، سامان علی  

ویسی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته که در 

   ها نیز به نتیجٔه دخالت پدر و مادر این جوان کرد آن

حرمتی قرار   همان صورت مورد ضرب و شتم و بی

 گرفته بودند                                               .

تا لحظٔه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و محل  

نگهداری این جوان کرد اطالعی در دست  

باشد.                                                 نمی  

میالد دهقان در اهواز 

 احضار و بازجویی شد

میالد دهقان فعال سیاسی و از 

  ۳۳اعضای حزب پان ایرانیست در روز 

در ستاد خبری   ۱۲۳۱مردادماه 

اطالعات اهواز مورد بازجویی قرار  

 گرفت.                                      

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان 

خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر  

  ۵در ایران، ماموران اطالعاتی روز 

شنبه گذشته طی تماس تلفنی  

میالد دهقان را به ستاد خبری  

اطالعات واقع در امانیه اهواز احضار 

 کردند.                                       

طی این بازجویی که در روز یکشنبه  

گذشته صورت گرفت، این فعال 

سیاسی و عضو حزب پان ایرانیست  

به مدت پنج ساعت توسط مامورین 

 اطالعات مورد بازجویی قرار گرفت.

همزمان با احضار میالد دهقان، امید  

زاده یکی دیگر از جوانان پان  دهدار

ایرانیست در خوزستان بازداشت و 

رضا کرمانی از اعضای حزب پان 

ای به شعبه   ایرانیست طی احضاریه

دادگاه انقالب در کرج فراخوانده   ۱۱

 شد.                                         

پیش از این تعدادی از هوادارن حزب 

پان ایرانیست در راستای ارتباط با 

های  این حزب مورد تهدید نهاد

 امنیتی قرار گرفته بودند.               



دور نیست دیر نیست روز 

 رستاخیز خلق

 روز شگفتن زخمهای یخ زده

 روز دمیدن خورشید صبحگاهان

دور نیست دیر نیست روز 

 رستاخیز خلق

 روز سرودن خونین ماسه ها

 روز سرایش رزمین فسانه ها

دور نیست دیر نیست روز 

 رستاخیز خلق

 روز گسستن زنجیر بردگی

 روز شکستن دیوار تیرگی

دور نیست دیر نیست روز 

 رستاخیز خلق

 روز وحدت قلم و داس و پتک ها

 روز خروش خشم غریو تفنگ ها

دور نیست دیر نیست روز 

 رستاخیز خلق 



هفت ریشتر لرزید و هم میهنان را بلعید! زیر زمین در  
ملری   انضمن عرض همدردی و تسلیت به بازماندگان زلزله شمال غربی ایرران نرحا ی ورزنران و اهرر زادگراا  رردار      

زمااز ددیکبار دییراادزجارار د ااید زدجبابردیا د عیاگدزااررنرادزیاازید د ان اای دددددددددددملی بابک خرمردیهها   ان تارخانها و پایگاا مبارز

زیازجیرید زدیردیرجکهریدزجرلیب د د  س د دچین د دز   ری دزعالمدمیکنیگ.دک تر د دمجا حدادیدچندیندهاز دجفادززدزهرن دآذ یریجاریدد

ااق دجتیج دعدمدجاسرزیدک ا د دی دزعتنری دحکامردی د ضریردزنان د یادک ا دزسار.دیا دزیاندمسریبا د ارا دکنیادد اردع ا ددددددددد

 دچنددهاز دآ اجددعبرذز دیردکرد الاز یز دیادعلی دزیازید دزیازج د دزنانا دزی دهاری دکا دززدیزااتند رجا دددددد یرجرد درنریرد د طنفا ا

هریدمد ید دمسر مدمحا مدد دک ت د دمرلا د دز   د دی د رج ریدادجد،د زدک  دمحرسب دکنیگ.دیا یید دیارد یاا زیدماایمدزیاازیددددد

تدعریالج دمحرک  د دزیازید اسطد اایدماایمدی دمبایاد ی اا رد دجاسارزیدقااز ددددددده  دیزیزید دغر  رازید زدی دیزیگر دهریدمل دیصا 

دددددددددددددددددددددددددد.....................................................................میریاااااای.دسااااااجرایدیاااااریدحکاماااااردزاااااانرنرادآ اجااااادی.د ریناااااد دزیاااااازید

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

و امحال پحلشحیی شدا ملت تح ط چهد هزار آخحند و لباس شخصی و  ردار! ایرانیان ملی مهافع محضحع  

(دجكااییگددحبار دد  ...دد دمرنیارتدد،د تا ای  د،دمرریی)دگرزد دجفرد ا شدززدیال دمیلیر ید۷۱۲دسرالج دزیازیداد دزعالمدافرفد یل 

مسار مدی دددمتاایدد۲۷د زحاددد۰۱۳۳۳دیرنا ددمهااددمباكنددكلدمنرد د زمدید ید ازیدم دك ا دگرزد دجفرد  زدیكدی آمددیر.دگیایدم د ا 

دمایا ددمتااددهادقی ردیردزیتدزدززد زدیازیادزنان دهریدزیادهفرد دجیگد ی تاد)دزنان دا ر دغای دزیازیداشد دچهر د ی تادگاز شداد!(

د اازیددما د(دداانب ددچهار دد ریاریدد اردداانب ددصاب د)دد  زد ان ددآمددی دیردیرن .دیزیدمایمدی د زیرریدی د دكاید  رمد دسر رد امرید۰۳۳۳۳۳

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد.كاید ز یاد زدجفادهاز د رجصدد دمیلیاید۲۷دیرن دزجددكای دجرمدثبردك دكبرج دكلدجسدیدیر زج   

دآمادددی دیردیرن دیراددیزات د زدنندیدزن پیكدیاگاز یدنیرقردك دسر رد  زارره د ازیدم دك ا دجیگد د  زدیكدی آمددیردزینك دیرن 

د۷۳۱۱دكاا الدد ایا اردد۲۱۰۱۷۳د اازیددما ددك اا دد  زدییبارددآمادددی دیاردد ایددجاد۰۷۳زدزیایرسدهاز ی رید۱۳۱د ازیدم دم لكردهفت دیك

.ددددددددددددددددددد ساجددكیلامتاد۱۳۳دی دنیتاد۶-۷دی د  دینایندمصافدكای سازج در  دك ا دسط دززدیزغاج دمرایندهاچ د د اید  

كایدحلد  دم لكردسرن دس دم كالتدجصفدمیتازیدگرزد دجفردی آمددیك ر دحد یدیرد س  

 ددددددددددد(،دی د رطاده ین دهازیدآ اجدهرد  دیز جد!)ی دیرجکهریدزجرلیب ،دز   ری ،د  س د دچین د«كجا ت؟ ها پحل این" جدا»*

 یک پا خ از یک همحطن پهاههدا مقیم لهدن 

دمايددزیز  د  (ددإساالميددر هاا يددیا دد زیبات د)ددنندیدزيازجیریدإسالميدماكادیز  د،دكن دميدزجدگيدزجرلیسد ايدیز  دسرن دی دير  "

دززدزجادددزجرلیبايددااها جددده  اایددیيرا ددسار ددمیادیددیزج رر داهاي د ا دهاكد م ایدحدزقلد اجدد۱٠۳۳۳دسرنيدیچهرشد،دكن 

ده ا ددیااددماا دد،دمیكاننددح ريارددهاگدد  دإساالميددر هاا يدد،دمیكاننددزساتفری ددزياازیددماایمددجفرد ا د دكبیادیايترجیريدی نردزمكرجرت

دزصاطالحددیارددی ااددحساا ددجرقضد عيگدز یدهريد زیبت دزينردی ج دميدهگدكبیادیايترجیريدكاي  دی نردییدميدهگدرهرجيدزستكبر هري

دزينارددیا دد دمیكنایگدد ااز ددی ااددحساا دد رایبرد عيگده ایدیسردززدك دمر انيدزيازجیريدمردزمردمید دیه ایدهگدزقرمردزمردزينرسر

ددددددددددددددددددد"کر دمارایزتد ضرئی !دالیددجیبردنندیدكر دگندميدزنندزقريدز جاقردكن دميد یدز تخر دك ر دیردایگدميد نرهند    

 

 

نوزاد قربانی زلزله آخوندی   دیلی میل()  کودک انگلیسی به همراه مادرش

اشو مالباخته  داغداره همراه پدر ب  

 همدلی یعنی اتحاد ملی، پیش تا آزادی

پولشویی کودک آزاری و پایگاه کیلبورن لندن مرکز *

!انگلیس)اسالمی( ل ملت ایران با نقاب مرکز شیعه اموا  



 

   پانزدهم، شهرویور نود یکسال  – اتحاد ملی

شده سازماندهی بازداشتهای آغاز نامه ویژه  

واحد فرهنگی حزب اتحاد از انتشارات 

 ملی ایران

سیاسی -اجتماعی -یفرهنگ  

 با همکاری شورای نویسندگان

 چاپ همزمان در لندن و استانبول

 چاپخانه سلطان احمد

هزار جلد پنجو  شماره چاپ: سی  

پخش همزمان در ایران و انتقال  

 توسط اعضای حزب اتحاد ملی

و احسان بفرویی علی بفرویی :مدیر مسئول  

8811تاسیس:   

   70170370970  انگلستان تماستلفن 

:هئیت تحریریه آدرس پستی  

د ر لسفففففتا ررمتاسفففففمامورمفففففامی انرلمتاتففففف رلم   فففففتا رر
لفشفففففاان ر فففففامی روفففففا رلمففففف  ر ی شفففففیا ر  اففففف رد ررر

 ففف رسفففا دور فففوردفتفففنررسفففنهامور رای شففف ررلم   فففتا ار فففا
من فف  ربففف ئر روحافففهرو ناناففور رومتفففا ر ر ا  سففف ررر
 املر رلمتدالر هض رل رلستادر رمفال  ر فورمن ف ر،فیداررررر

لانرد ربففالردفتفنر لر ففور ففی رمیطففهروهنافلر ندمففا ر تففا نرر
رتربضفففی  ر فففارشففف ارراباضفففنرل رمامفففورم فففا  ر رم طفففرر

لا اففلراففارو مففنررررویسفف رمهففر  ا ار،یلوشفف تاا ررع افف ل 
        .....  ل رمهنوففففا ر اکففففنل ر ر ففففارسفففف ایرو ففففایر  اناففففار

                                            

 پست الکترونیک و تارنما:

uiptv@hotmail.co.uk 

http://unitediranianparty.org/tgie/ 

www.uiranian.org 

www.facebook.com/uiranian 

 

 دفاتر نمایندگی

 آلمان

 آقای امیر دهداریان

۰۰۴۹۱۷۶۲۶۹۳۰۳۹۸همراه   

انم سوزان نوری شیرازی        سرکار خ  

۰۰۴۹۱۷۴۷۵۴۲۱۷۰ همراه  

 قبرس

 آقای سعید مهدی قلی

۰۰۳۵۷۲۶۲۲۱۰۴۹ تلفن  

۰۰۳۵۷۹۹۴۵۹۱۵۷ همراه  

cyprusufin@yahoo.com 

 کانادا

 آقای علی قائم خواه

   ۰۰۱۶۴۷۴۰۰۰۷۷۴تلفن

 نروژ

 جناب دکتر نیری 

۰۰۳۵۸۴۰۹۶۰۲۱۴ تلفن  

 ایاالت متحده آمریکا

دکتر محمد جانشین موقت شادروان 
 رضا برزگر بفرویی

ufinmohamad@yahoo.com 

http://unitediranianparty.org/tgie/
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 کتابی برای کوتاه کردن مسیر آزادی جوانان میهندوست، 

 بزودی در ایران و سراسر جهان منتشر و تقدیم میشود

راه دشوار به سوی آزادی   
مبارز راه آزادی ایران ثروتمند، فعال دموکراسی و حقوق بشر و دبیر کل در )آریا بینا(  به قلم علی بفرویی 

بند حزب اتحاد ملی ایران و شورای هماهنگی دولت در تبعید در زندان وندزورت لندن با بیش از سی سال تجربه 

 مبارزاتی در ایران، انگلستان، ترکیه، اروپا بر علیه رژیم تروریست و اشغالگر ایران                                               

شرح حال نویسنده ) اتوبیوگرافی(بخش اول:   

ریشه یابی فتنه پنجاه و هفت و گسترش آن تا نود یکبخش دوم:   

نسل کشی بزرگ قرن توسط آخوند روح ال ال خمینی و کلیه سران و عوامل رژیمبخش سوم:   

علل کشتار جنگ ویرانگر و کاسه زهر خمینیبخش چهارم:   

میهنی و حزب اتحاد ملی ایران -چگونگی فعال شدن سازمان جبهه اتحادی ملی بخش پنجم:   

انگلستان -زندگی و فعالیت در تبعیدبخش ششم:   

حقوق بشر غربی و عدالت دادگاه سلطنتی در انگلیس بخش هفتم:   

انگلستان، شرم تاریخ تمدن بشری               -خاطرات سرکوب و شکنجه و زندان بخش هشتم:  

                    

 

کار مشترک محققان و اعضای مبارز                             -ویکی ایرانیان و انگلیسیها شش سال قبل از مشهور شدن ویکی لیکس 

) برای مطالعه به لینک  مراجعه نمایید( و محققان و اساتید کشور انگلستان ) یوفین سابق( حزب اتحاد ملی ایران              

www.unitediranianparty.org/published/brothers-in-arms-May-2005.pdf 



 پولشویی چیست؟

پولشویی عبارتست از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان 

ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده به نحوی که 

 به نظر می رسد منشا تحصیل آنها قانونی بوده اند. 

 

پولشویی تنها نقل و انتقال و مبادله یا خرید و فروش نیست بلکه 

وسیع تر از این مفاهیم است . مقصود اصلی این است که درآمد 

نامشروع را مشروع جلوه دهند و در سیستم اقتصادی جامعه وارد 

نمایند و باید هر چیزی که به پولشویی کمک می کند اعم از فعل یا 

 ترک فعل ممنوع شود. 

پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم 

مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل 

درآمد از منابع نامشروع حاصل از غارت نفت و گاز توسط نیروی 

اشغالگر و قاچاق زیر خاکی و موادمخدر و... می باشد. چون پولشویی 

هم به تکمیل عمل نامشروع )جرم تقدم ( کمک می کند و هم در 

حقیقت بخشی از همان عمل نامشروع است و عالوه بر آن زیانهای 

 متعددی برای جامعه و اقتصاد ملی دارد. 

 

منظور از پولشویی این است که اجازه داده نشود مبالغ هنگفت 

نامشروع را بوسیله ظرفیتها و امکانات و سیستم های مدرن موجود 

وارد بازار و روند فعل و انفعاالت اقتصادی کنند و با این عمل هم کار 

نامشروع خود را توسعه دهند و هم از امتیاز این امکانات سواستفاده 

نمایند. و سرانجام از پرداخت عوارض ومالیات و... نیز فرار کنند. 

پولشویی ناشی از قاچاق موادمخدر کاال تروریسم وجرایم سازمان 

 یافته بین المللی است .

 انواع پولشویی 

 چهارگونه پولشویی قابل شناسایی است : 

ـ پولشویی درونی : شامل پولهای کثیف که از فعالیت مجرمانه و در  1

داخل خاک یک کشور می شود که در همان کشور شسته می شود . 

 

ـ پولشویی مهار شونده : شامل پولهای کثیف بدست آمده از  2

فعالیت مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و در خارج از آن 

 کشور تطهیر می شود. 

ـ پولشویی بیرونی : شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت  3

مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که درخارج نیز شسته می 

 شود . 

ـ پولشویی وارد شونده : که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه  4

در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته 

 می شود. 

 آثار پولشویی 

ـ آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی .  1  

ـ بی اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی .  2  

ـ تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول .  3  

ـ تغییر شدید در نرخ بهره و سود .  4  

ـ خروج پیش بینی نشده سرمایه از کشور .  5  

ـ تضعیف بخش خصوصی . 6  

اسناد حقوقی در زمینه پولشویی عهدنامه وین در  مهمترین 

می باشد و  1379ش و کنفرانس پاالرمو در سال  1227سال 

ضمنا عهدنامه های سازمان ملل جامعه اروپا سازمانهای 

همکاری اقتصادی و توسعه سازمان کشورهای آمریکا و 

 اقدامهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است . 

 

در تصاویر باال یکی از شاخه های مرکز پولشویی شیعه 

آخوندها  ) مقر اصلی در محله کیلبورن لندن است( ) اسالمی(   

این شاخه پولشویی و جاسوسی و آدمفروشی نیز توسط  

آخوندها و مامورین مشترک واواک و سرویس های پولشویی 

انگلیسی با کاور مرکز فرهنگی امام  رضا در شهر بیرمینگهام 

انگلیس اداره میشود . احمدی نژآد و فائزه و مهدی هاشمی 

معروف به رفسنجانی ها و سایر اشغالگران اموال ملت ایران 

را پس از غارت در این مراکز میشورند و به بانکداران انگلیس  

............................................................ تحویل میدهند.



!"کنیم رژیم ایران معامله با نباید که بگویید ما به که هستید شما چه کاره: "ن پولشور بانک انگلیسیمدیرا از یکی  

شد متهم پولشویی برای ایران رژیم با همدستی به چارترد استاندارد انگلیسی بانک  

ایران دارایی ملت یک بانک انگلیسی و بیش از دویست و پنجاه میلیارد دالر پولشویی  

 کر  " اسرالمی  جمهرور   مرالی  نهادهرا  " برا  مرالی  مبادلر   هراار  ۰۶ مرورد  در استتاندارد چتارترد   بانر   کر   کردده  اعالم نیویورک ایالت مالی امور اداره

است کدده کار  مخفی اند بوده آمدیکا اقتصاد  ها  تحدیم مشمول .  خوانده" یاغی نهاد" ی  است بدیتانیا در آن مدکا ک  را مذکور بان  اداره این 

 اخیردا  سری .بری .اس.اچ بو شده زده سی.بی.اس.اچ بان  ب  تد پیش ک  است اتهاماتی از تد گستدده بسیار شده مطدح بان  این علی  ک  اتهاماتی است

 پس مذکور بان  ، سی بی بی گاارش ب  .است کدده کوتاهی ایدان مانند کشورهایی توسط پولشویی از جلوگید  در ک  شد متهم آمدیکا سنا  توسط

 بانر   علیر   شرده  صرادر  شرکوایی   در .داد تخصری   آنهرا  از ناشری  احتمرالی  هرا   جدیمر   پدداخرت  بردا   دالر میلیون ۰۶۶ اتهامات این شدن مطدح از

 اسالمی جمهور  با نباید ک  بگویید دنیا بقی  و ما ب  ک  هستید کی" ها آمدیکایی" شما: "است شده نقل بان  این مدیدان از یکی از چارتدد، استاندارد

                            .                                                                                                                            کنیم معامل 

انگلیس مردم اقتصاد در بانکی منفی فساد تاثیر و (ایران مردم شده غارت نفتی درآمد با )انگلیس بانکهای پولشویی سودآوری  

 نیا ها شدکت از بسیار . شود نمی بدیتانیامحدود بانکی شبک  ب  تنها بارکلیا، بان  توسط الیبور یا بانکی بهده ندخ در کار  دست از ناشی زیان

شده جنجال این ب  مدبوط جدیم  پدداخت درگید خود، معامل  طدف ها  بان  ب  اعتماد خاطد ب 

 

 اما به جز بارکلیز به عنوان بانی این

رسوایی، برخی بانک ها و افراد دیگر نیز در اینن  

                          رسنننننننننوایی هنننننننننرک  داهننننننننن ه انننننننننن 

    

مننروین کینننی ربننی  بانننک انگلدنن ان کننه در      

حقیقنن  بانننک مرکننزا بری انیاسنن  مننی  وینن    

امروزه در بانک هاا بری انیا بدیارا از مردم که 

مشغول کنار سن   و هنراف ان انه انن ، حن       

می کنن  که توسط روسا و برخی هاکارانشان 

آسیب دی ه ان . امی ا که من دارم ایند  کنه  

اکنننون دیگننر هننرک  مننی داننن  کننه در هنن که    

خ مات بنانکی بری انینا کارهناا بدنیار خ نایی      

تصنیی    صورت  رف ه و ما نیاز دارین  کنه آن نا را   

                                                      کنی 

ان قاد هرک  هاا در یر در این رسوایی بر این 

مدننهله م ارکننز اسنن  کننه بانننک هننا آن ننا را در  

جریان عواقنب انایین نگ  اهن ن ننرر ب نره قنرار       

                                                 ن اده ان 

گننر رسننوایی بانننک بننارکلیز و ا  ننات از سننویی دی

کاله ننردارا و تقلننب ایننن بانننک و دسنن کارا در  

نننرر ب ننره موجننب توجننه  دنن رده بننه اصننول و    

قوانین بانکی در سراسنر ج نان هن ه و  شن      

ان از م رح هن ن ات امنات منابی بیشن ر از اینن      

 دس  را در سراسر ج ان افزایش داده اس 

روز جاعنه  اداره م ارزه با جنرای  منابی انگلنی     

اعالم کرد رسوایی دس کارا ننرر ب نره توسنط    

بانک بارکلیز را که موجب اسن عااا سنه تنن از    

مدننهو ن بلن اایننه ایننن بانننک، بننروز آهننا گی   

عاننومی در بننن ن و مننو  حاننالت سیاسننی در  

  انگلی  ه ه اسن  ، بنا دقن  فنوع ابعناده اا     

 بنننننننننننارکلیز بنننننننننننه علننننننننننن  تنننننننننننال  

ر و اوری نور  ب ره ین بانکی بی و ابرای س کارینرخ

بننین سنناب اا دو هننزار و انننه تننا دو هننزار و نننه   

میالدا، طی تن نا ها نه  تهن ه در انگلنی  و     

امریکا ، دوید  و نود میلیون اون  جریاه هن ه  

                                                  اس 

بنننارکلیز ن دننن ین بنننانکی اسننن  کنننه در انننی  

اینن دو  تیقیقات بین اباللنی دربناره دسن کارا    

نننرر ب ننره کننه از جالننه ب ننره هنناا م نن  در       

بازارهاا ج انی و وام اا کوتاه م ت به هناار  

ن                           هومی رون  جریاه می   

بننه نوهنن ه هننااره امننروز روزنامننه  نناردین در     

این رن   ا  از مشکالت رایانه اا در بانک ننات  

وسنن  و رسننوایی اخیننر در بانننک بننارکلیز کننه از  

بزر  رین بانک اا انگلی  ان ، مشن ریان بنانکی   

در واکنشننی حنناکی از عصنن انی  طننی ها ننه     

 ته ه به طور فزاین ه اا بنراا اف  ناح حدنا     

جارا در بانک اا کنو ک ر و ن ادهناا تعناونی و    

                    انعام اباناعه درخواس  داده 

اطالعننات جاننر آورا هنن ه توسننط  ننروه فعننال  

حناکی از  «  ای ان را من قل کنین  اوب»موسوم به 

مو  درخواس  ا براا ان قال سرمایه از بانک ناا  

بزرگ به بانک اا کو ک را اس  کنه مشن ریان   

بانک »امی وارن  رویکرد اخالقی ترا ات اذ کنن . 

کننه اوب نناا سننذرده  ننتارانش را بننه     « خیریننه

موسدات خیریه وام می ده ، هناه  افنزایش   

رده  نتاران بنوده   دوید  درص ا در تعن اد سنذ  

اس . دو بانک کو ک دیگر نینز هناه  افنزایش    

انجاه و یک درص ا تا دوید  و هش درصن ا  

ان          تقاضا براا اف  اح حدا  جارا بوده   

اتیادینننه هننناا اع  نننارا کنننه ا لنننب ن ادهننناا 

کو کی هد ن  کنه ان  انن ازهاا منردم را در     

اق صاد میلی هان سرمایه  نتارا منی کننن ،    

فزایش ها نه بنه ها نه حن اقل بیدن       هاه  ا

درص ا مش ریان بوده انن . مشن ریان برخنی از    

           آن ا تا سیص  درص  افزایش یاف ه اس 

این  نزار  در حنابی من شنر منی هنود کنه اد       

بابز وزیر دارایی دوبن  سنایه خواسن ار تدن یل     

رون  ان قال اول توسط مش ریان به یک باننک ینا   

                                   ن اد خیریه دیگر ه 

وزراا دوبن  در ب  نود     وا به این روزنامه  ا ،

رقاب  و  زینه مش ریان در ب ش بانک ارا تعلل 

                                                کننمی 

یننان  ننوردون تیلیلگننر موسدننه اینوسنن ک مننی 

 وی  این مدنهله در واقنر مین ود بنه ینک باننک       

د اب  ه به دسن  آوردن من رو و تن ینه    نای هو

بانک اا مقصر دیگر، اح اا   ن ین ماه یا ح ی 

                      ن ین سال طول خواه  کشی 

وا می  وی  این مدهله و نیز ایام هاا آن بنه  

هن ت بننه ب ننش بانکن ارا و نیننز تالهنن ا بننراا   

                            احیاا آن ب اه خواه  زد

دون  انن  بننه عننالوه ایننن مدننهله موجننب     ننور

منیرف ه ن توجه و وارد ه ن آسیب به رونن   

اخننت وام بننراا نجننات اق صننادهاا بیننران هنن ن 

من قنننه ینننورو خواهننن  هننن  و بنننه طنننور واضننن  

 ایام هاا منای در این زمینه خواه  داه 

در ای اخ الل در رایانه هاا باننک ننات وسن  و    

رسوایی بانک بارکلیز در انگلی  مشن ریان اینن   

بانک ننا بننه طننور فزایننن ه اا اوب ایشننان را بننه      

بانک اا کو ک ر و ن ادهاا عام اباناعه من قنل  

                       منننننننننننننننننننننننننننننننی کننننننننننننننننننننننننننننننننن 

     
                    

بانکدارهای تکخور انگلیسی بهتر است متوجه عواقب پولشویی و فساد خود باشندملت ایران به دنبال مال و اموال و خانه خود و استقالل و آزادی است.    



های خارجی  شعبات بانکها

برای غارت و در تهران، 

 پولشویی حق و حقوق شما!

لیست بانکهای روسیه و چین در شماره های بعدی   

 

انگلیس –بانک میدل ایست اچ. اس. بی. سی   

 نام مدیر ناصر هماپور 

  ۰۰۴۲۴۰۲۲تلفن 

  ۰۰۴۲۴۰۰۲فکس 

 - ۱ش.  -خ. سایه  -ولی عصر  - ۳منطقه  -آدرس تهران 

  ۱۰۴۳واحد  -برج سایه 

۲۷۶۶۱۳۶۶۱کد پستی   

 

انگلیس -استاندارد چارترد   

 نام مدیر محمد صراف زاده

۲۲۶۲۶۲۲۳, ۲الی  ۲۲۲۲۱۲۱۲تلفن:   

۲۲۶۲۶۲۲۳فکس:   

باالتر از میدان ونک  -ولی عصر  - ۳منطقه  -آدرس: تهران 

طبقه همکف  -ساختمان کوشیار  -انتهای خیابان نگار  -

۳واحد   

 

 امارات - (NBD)امیریتس بانک اینترنشنال 

 نام مدیر: مصطفی کاغذچی

۰الی  ۲۲۲۶۲۴۲۱تلفن:   

۲۲۲۶۲۴۲۷فکس:   

نرسیده به  -بزرگراه آفریقا  - ۳منطقه  -آدرس: تهران 

طبقه  -ساختمان ناوک  - ۰۲۲پ.  -چهارراه جهان کودک 

۱۱واحد  - ۰  

 

 اینتر آلفا

 نام مدیر رسول عزیززاده

۲۲۶۳۳۰۷۰, ۲۲۶۳۳۰۷۰تلفن   

۲۲۶۳۳۰۳۲فکس   

خ.  -احمدقصیر )بخارست(  - ۷منطقه  -آدرس تهران 

ط. دوم - ۱۲پ.  -چهارم   

 

انگلیس -بانک صادرات پی. ال. سی   

  ۲۲۶۲۷۴۴۲,  ۲۲۶۲۷۲۳۲تلفن 

۲۲۶۲۷۴۰۳فکس   

باالتر از پارک  -ولی عصر  - ۷منطقه  -آدرس: تهران 

ط. ششم -ساختمان صدف  - ۱۱۳۶ش.  -ساعی   

 

ایتالیا -بانکا اینتزا   

۰الی  ۲۲۶۱۲۲۳۱تلفن:   

۲۲۶۱۲۶۴۲فکس:   

 -ک. راماتیا  -ولی عصر  - ۷منطقه  -آدرس: تهران 

ط. هفتم -ساختمان شهاب   

 

 بانکو بیلبائو ویز کایا آرخشاریا

16خ.  -احمدقصیر )بخارست(  - ۷منطقه  -آدرس تهران   

اسپانیا -بانکو سابادل    

 نام مدیر جواد منشی زاده

۲الی  ۲۲۶۰۶۶۱۶تلفن   

۲۲۶۰۶۶۱۲فکس   

نبش خیابان  -احمدقصیر )بخارست(  - ۷منطقه  -آدرس تهران 

۰۲واحد  -ط. هفتم  - ۳۰برج  -یازدهم   

 

بان کاسی -ت. ج زراعت   

 نام مدیر حیدر ایوبی

۰۴الی  ۲۲۶۲۳۲۱۶تلفن   

۲۲۶۲۳۰۰۷فکس   

برج  -باالتر از میرداماد  -آفریقا )جردن(  - ۳منطقه  -آدرس تهران 

۷۴۲واحد  -ط. ششم  - ۱۲۲پ.  -آناهیتا   

 

 ترکیه - (HALKBANK)حالک 

 نام مدیر بختیاری

۲۲۳۴۲۲۲۴, ۲۲۳۴۲۶۱۰تلفن   

۲۲۳۴۱۴۴۴فکس   

باالتر از میدان  -قائم مقام فراهانی  - ۷منطقه  -آدرس تهران 

ط. سوم - ۱۳۴ش.  -شعاع   

 

پاکستان -حبیب بانک   

 نام مدیر انور سعید

۲۲۰۷۰۲۰۶,  ۲۲۰۶۳۲۴۴تلفن   

۲۲۰۶۳۲۴۴فکس   

 - ۱۳باالتر از کوچه  -کوی نصر )گیشا(  - ۰منطقه  -آدرس: تهران 

۰۱واحد  -ط. دوم  - ۲۷۱۶۴پ.   

 

بحرین -عرب بنکینگ کورپوریشن   

 نام مدیر عزیز فراشی

۲۲۲۲۰۱۲۲, ۷الی  ۲۲۶۲۱۱۴۰تلفن   

۲۲۲۲۰۱۲۲فکس   

بین مدرس و  -بزرگراه شهیدحقانی  - ۳منطقه  -آدرس تهران 

ط. چهارم غربی - ۱۷۳۲پ.  -آفریقا   

 

 کالیون بانک فرانسه

, ۰۰۴۱۲۲۲۲, ۰۰۴۱۲۱۲۶, ۰۰۴۱۰۲۱۲, ۰۰۴۱۲۰۰۴تلفن: 

۰۰۴۱۰۲۲۲ 

 -خ. عاطفی غربی  -آفریقا )جردن(  - ۳منطقه  -آدرس: تهران 

۶واحد  -ط. سوم  - ۱۴۷پ.  -ساختمان کیمیا   

 

آلمان -کامرز بانک   

 نام مدیر مایکل گرمن

۲۲۶۲۰۲۲۳, ۲۲۶۲۲۷۷۲تلفن   

۲۲۶۲۲۷۲۳فکس   

 - ۲ش.  - ۳۰خ.  -خ. الوند  -م. آرژانتین  - ۳منطقه  -آدرس تهران 

 ط. سوم

 

 مدیو بانکا

۲۴الی  ۲۲۶۲۲۲۲۲, ۳الی  ۲۲۶۲۶۴۷۰تلفن:   

پ.  -خ. تابان غربی  -آفریقا )جردن(  - ۳منطقه  -آدرس: تهران 

۷۰و  ۷۷واحد  -ط. ششم  - ۰۶  

 



 

 از رجایی شهر تا وندزورت

نمونه نامه علی بفرویی از 

انگلستان –زندان لندن   

شکنجه زن هفتاد ساله ایرانی 

 همراه با برهنه کردن وی!

نتیجه مبارزه سالم سیاسی و 

حقوق بشری و غیر وابسته 

به سرویسهای امنیتی رژیم و 

 شرکای خارجی آن!

انتقاد از دولت انگلیس در 

تولید و نگهداری ارتباط با 

 رژیم در حال سقوط ایران

خطاب شدید الحن به 

روشنفکرنمایان وابسته یا 

احساساتی که با جان و مال 

انسانها بخاطر گذاران زندگی 

و کسب درآمدی بیشتر با خطر 

غارت و پولشویی و مرگ و 

 گرسنگی روبرو میکنند.

امروز همه ما علی 

 بفرویی هستیم!!!

 چه تهران چه لندن

زندانی سیاسی آزاد 

 باید گردد!

پولشور خالفکار 

 محکوم باید گرد!

 عدالت عدالت

:همه با هم یکصدا  

 ،بانکدار انگلیسی   

، این قهرمان بفرویی

آزاد باید  ملی،

 گردد!!!



!مال پرور عدالت در انگلیس  

ابو قتاده، آجودان القاعده به خاطر پرداخت ده ها 

!آزاد شد ی در انگلستانمیلیون پوند از زندان  
 

 

 

 

 

 

 

بانکداران انگلیسی که بیشتر فرقه های تندرو را تولید و حمایت میکنندد   

دیگر تعارف را کنار گذاشته اند! وکیل آجودان سابق بن الدن و مظندون  

اصلی حمله تروریستی اردن با پرداخدت بدیا اب بیسدت میلیدون پوندد بده       

نهادهددای انگلیسددی تیافددای فرجدداا ابددو قتدداد  را خریددد  و وی هدد  اکنددون  

ادانه در پنا  پلیس لندن و تروریسدتهای الیاددد  اسدت! امدا روی دیگدر      آب

سددکه بابداشددت دبیددر کددل حددلی ات دداد ملددی بدده جددرا تدد   بددرای توقدد   

پولشویی امدوا  مدردا ایدران توسدن بانکدداران انگلیسدی و م هدای خانده         

باد بعددد و  دادگددداهی کودکدددان قربدددانی انگلیسدددی اسدددت  بلددده ایدددن اسدددت    

دگددا  هددای سددل نتی و قافددی هددای کددران کددور   وفددعیت ددددالت در دا

فساد جامعه را اب درون نابود میکند و باید جلوی روند اقتصدادی دادگدا    

های انگلیس متوق  و ددالت و قضدا  بدی فدرف را بده آن بابگرداندد       

اسددت و حیددوب بشددر در انگلسددتان بصددور  سددودجویانه لگددد مددا  گشددته   

سدتان بدرای احیدای حیدوب بشدر      وظیفه همه ما انسانها کمک به مردا انگل

  در بین بانکداران م  پرور و پولشور است                             

ایران" در بللله وقوع پی در بریتانیا خارجه وبیر معاون تسلیت پیاا"   

 وبیر معاون کرد  وارد فراوانی خسارا  و گرفته را ایران غری شما  ساکنان اب بیادی شمار جان شنبه روب که ایبللله وقوع پی در

:گفت تسلیت ایران مردا به را حادثه این و صادر ایبیانیه بریتانیا خارجه امور  

 این به شد  منتشر او  ۱۲ یکشنبه روب که بریتانیا خارجه امور وبار  آفرییای شما  و خاورمیانه بخا معاون بر   الستر بیانیه متن

:است شرح  

 را حادثه این سختی  این در ما. گرفت را بیادی شمار جان و شد توجهی قابل خسارا  موجب ایران غری شما  در گذشته روب بللله

.هستی  یادشان به رمضان ملکوتی ما  این در خصوص به و گویی می تسلیت ایران مردا به صمیمانه  

بریتانیا خارجه امور وبار   

 تسلیت مراتب ترین دمیق آمریکا مردا 

 بار فاجعه بللله در انسانها جان رفتن دست اب خافر به را خود

 اب های خانواد  با ما افکار. کنند می ارسا  ایران غربی شما 

 سریع بهبودی آربوی مجروحین برای و است  رفتگان دست

هستی  کمک ارائه آماد  دشوار بمان این در ما. داری   

 درباره سفید کاخ بیانیه

ایران زلزله  



 زلزله مصنوعی در حزب اتحاد ملی ایران

بانکداران انگلیسی مال پرور بسفارش   

 اطالعات ضروری

فراخوان به همه انسانهای آزاده -یک  

دبیر کل  زلزا اتدلاد     هم میهن دربندمان یعنی دوشنبه پانزدهم اکتبر تاریخ دادگاه

توسل  دادگلاه سللینتی کینونلتون  نلدن اعل          عللی بررویلی ریریلا بینلا       ملی

هللر گونلله منللاعدتی  زظللور در دادگللاه و یللا   جهلل  ههللاهنوی و گشللته اسلل    

خواهشهندیم یکهرته قب  از تاریخ فوق با وکی  مدافع سرکار خانم نوروزی یا یکی 

                                                از اعضاء تهاس یلا مکاتبله نهاییلد  سگاسلوزاریم    

                                                                             

انگلستان -تعطیلی دفتر مرکزی حزب اتحاد ملی ایران، لندن  -دو  

درپی یورش نهادهای  باس شخصی انولیس به دفتلر مرکلزی و بازرسلی و نهونله     

بللرداری و ایللراد خنللارر  دفتللر مرکللزی زللزا تللا اللل ت  للانوی تعییلل  اسلل           

خواهشهندیم در صورر نیاز با ایهی  جانشین دبیر ک  یقای ازنان بررویی کله در  

                                                              مکاتبه نهایید ادامه تقدیم میشود 

اطالعیه کمیته حفاظت به اعضاء و هواداران حزب در خارج از کشور -سه  

مراقب تهاسهای تلرنی و ایهیلی و اننانی خلود مخصوصلا در انولنلتان و ترکیله     

باشید  رژیم ایران با زهایل  بانکلداران پو شلور در صلدد پلاپوش سلازی و شلنود و        

بازداش  غیر قانونی اپوزینیون واقعی رژیم در خارج از کشور می باشلد   کنترل و 

از دوستان و نزدیکان ایرانی و غیر ایرانی خلود نیلز بخواهیلد کله از یقلای بررویلی و       

  ههنرش که بیهار و بیوناه هنتند زهای  کرده و در دادگاه ایشان زلارر گردنلد   

                                                 

ایستاده ایم! برای نجات علی و همسرش ما  

                                              

 

  

               آدرس وکیل:

my solicitor Mrs A Nowroozi at: 

57 (8) Holland Park 

London, W11 3RS   

، جانشین سیاسی دبیر کل در بند حزب اتحاد ملیاحسان بفروییشماره تماس و ایمیل آقای   

  07424628478موبایل انگلستان: 

Email: uiptv@hotmail.co.uk 



www.unitediranianparty.org/eng/published.html 





مرکز  کودک آزاری و پولشویی مالها در 

قلب لندن! ) کیلبورن( البته با نقاب  مرکز 

جشن تکلیف   -انگلیس )اسالمی( شیعه 

نه سالگی کودکان سردارهای سپاه و 

سایر پولشورها که وحشیانه و  بر خالف 

 قوانین است! 

احکام سکس با نوزاد و کودکان خردسال در فقه  

شیعه خمینی این بیمار روانی و سایر مالهای روانی  

که باید بجای پولشویی تحت مراقبتهای ویژه قرار 

بگیرند. در عکس باال یک کودک قربانی دیپلمات  

شیعه اشغالگر ایران در آلمان و عکس استخر   مربوط  

به یک بیمار روانی دیگر بنام دیپلمات شیعه در برزیل!  

دیپلماتهای شیعه رژیم ایران در چندین نوبت به کودکان کشورهای دیگر آزار  

و لمس بدنی رسانده و آنرا به فرهنگ خود در فقه فرقه شیعه جعفری  

اثنی عشری مرتبط و حالل و معمول میدارند!  از اینرو دولت انگلیس باید  

نسبت به تعطیلی مراکز این کودک آزاران و پولشوران و دیپورت آنها اقدام  

بنماید. وقتی به ظاهر سفارتها را تعطیل کرده اید، چرا مرکز کودک آزاری و 

...................  پولشویی رژیم شیعه اشغالگر ایران را تعطیل نمیکنند؟       



ساختمان سفارت روسیه در لندن توسط مخالفان رژیم 

با سنگپرانی پذیرایی شدبشار اسد    

آخوند الهوتی در مصاحبه با روزنامه کیهان به 

1358اذر  23تاریخ پنج شنبه   

اهلل الهوتی در زمان شاه سابق، سینما رکس   به گفته ایت

ابادان به دستور سید احمد خمینی و توسط چریکهای  

فلسطینی و شیعه عراقی و مجاهدین به آتش کشیده  

شد .بعد آخوند خمینی شاه سابق را عامل این فاجعه 

دانست و آنرا کار وی خواند اما فاجعه به آتش کشیدن  

سینما رکس ابادان به دستور سید احمد خمینی درجریان 

اعتراض ها و اشوب های فتنه به عنوان یکی از مهمترین 

به دلیل خشمگین کردن مردم وسرعت  ۷۵حوادث سال 

بخشیدن به جابجایی صورت گرفت . آخوند الهوتی بعدها  

............................   ودر زندان اوین اعدام شد. دستگیر

1953 MI6, bbc & CIA coup d'état ( TPAJAX Project ) against Iranian first & last democratic government. 

کودتای انگلیسی بیست و هشت مرداد سی و دو  بر علیه دکتر محمد مصدق نخست وزیر 

قانونی اولین دولت قانونی ایران که صنعت نفت ایران را از انحصار  انگلستان خارج کرد و آنرا 

ملی نمود صورت گرفت.  مثل همیشه بودجه را از سازمان اطالعاتی برون مرزی آمریکا گرفتند 

و مثل سال پنجاه و هفت و هشتاد و هشت، سازمان اطالعات خارجی انگلیس و مرکز 

مطالعات استراتِژک سلطنتی لندن آنرا طراحی و رادیو بی بی سی مرکز پیام با ارسال پیام 

رمز به نیروهای خود کودتا را آغاز نمود. سرانجام مصدق بهای ملی کردن نفت را به 

انگلستان پرداخت. دادگاه فرمایشی وی را خلع و به احمد آباد تبعید کرد و مصدق همانجا 

 درگذشت. یادش گرامی و ملی شدن صنعت نفت خجسته باد.

http://parsdailynews.com/103920.htm
http://parsdailynews.com/103920.htm


Thank you Doman  دومان، سگ قهرمانی که جان

 دوازده  هموطن زلزله زده را نجات داد.                        

Doman saved 12 men in Iran 

OLAMPIC 2012 LONDON   لندن 2012نتایج المپیک  

 



FREE ALI BEFROEI (Mr Aria Bina) 







www.unitediranianparty.org/published/brothers-in-arms-May-2005.pdf 









موج دانشجو –اتحاد ملی   

 صفحه سی و هفت

کمیت اح و نظام براندازی کل مردمی پروسه

بر سرنوشت خویش سکوالر ایرانیان  
 منشور حزب اتحاد ملی ایران

   تالش ما برای آزادی میهن، رهایی از فاشیسم مذهبی و پایه گذاری یک نظام ملی، مردمی و پیشرو در ایران است

اسههتم مر لههه دوم هههه بههه هیههان انههااز  اهییههت  بههه یدیهها  مهها سههرنم نی رریههم میههه ری اسههالمی نکسهه ین مر لههه پی ههار   

داردساخ ن یک مامعه ایرانی است هه تنها با مشارهت هیه مردم و گرایشها ی گ ناگ ن میسر خ اها ب دم باین منظ ر 

       می  شیم از هیان نکس ین گام در پی برداش ن م انع سیاسی و یاطفی هه ایرانیان را از هم ماا هرد  است باشیم

ان به ین ان وارثان تاریخ و فرهنگ مش رک و پهر اف کهار بههم نکدی  هر از آننها ههه بها برسسهبهای سهاخ می و بهی           ایرانی

                                                                                            دهراهییت ب  ان آنها را از هم ماا یشان 

ملی اتحاد-الف  

اسهتماار نهو ن )ا     بهه  وابستهفاشیست مذهبی حاظر در اشغال ) عدم استقالل( چند هزار  میهن ما در حال

روی اسهتراتزی دهد ا رانههی رومیهاا اشههغال قیهر مسههتقیح ا  کر ه  حههااح اهردا مههزدوراا دا لهی( میباشههد                  

                                                                          

اتحاد ملی با ملت بزرگ ا راا برای نجات و با پسگیری ا راا اشغالی اولهین مرحلهه پروسهه  ها بقهولی       ا نروا  

پیکار است، چهرا اهه دمهواراتیزر اهردا و شمهو ک دمواراسهی در ههیغ اشهور قیهر مسهتقلی ماکهن نبهودر و             

رار دارد بهر تهرو     هاانطور اه مشاهدر میشود در اشور اشغالی ما هح میسر نایباشد، هر اس هح اه اصه 

دمواراسی در اشور اشغالی و قیر مستقل ما، مثالی ارا ه اند اه در ادام اشور قیر مسهتقل و در اشهغال   

                            اهههه در وااههه  امهههری قیهههر ماکهههن اسهههت     دمواراسهههی تهههرو  ، شمهههو ک و بهههه عرصهههه ظههههور رسهههیدر     

                                                                                                                

اتحاد ملی ملت بزرگ ایران با شرکت هفتاد میلیون از اقوام مختلف و ادیان یا باورهای تذکر: 

          مختلف است

اتحاد  مقابل در االیت اوچک فاشیسح مذهبی و قیرمذهبی و هاچنین فرصت کلبها بنابرا ن کبیمی است 

بیا ستند، اه به ا شاا توصیه میکنیح در اردوگار سکوالر ستی ملت ما برای نجات ا راا و ترو   دمواراسی 

                                       و صف اتحاد ا رانیاا  واهاا جدا ی د ن ا  سیاست با هر د ن  ا شئینی با ستند

دولت ائتالف ملی -ب  

متحد و اعالم اسهتقالل اشهور ، بالفاصهله     ا رانی سکوالر غالگر توسط  هفتاد میلیوابراندا ی نظام اش پس ا 

                                            ائهههههتالد بههههها داتهههههر ن ششهههههتی ملهههههی و شمهههههو ک و تبلیههههه  تشهههههکیل میشهههههود       مواهههههت دولهههههت 

  

 بقیه در:

www.uiranian.org 



Why United Iranian Party (UIP) ? 

Honourable countrymen, members and supporters of United Front For Iranian Nationals 

By this statement and referring to the previous announcement of this organization, from now on we are going to act as a 

proliferating political party. This party is composed of Iranian members and supporters who love Iran. Regardless of our religion 

and ethnicity, all of us will work towards protecting the rights of the great people of Iran and the united free Iran. 

In this new statement we will explain why the ‘United Party’ has been formed. As this is a valid and intelligent question, and this 

question may be asked by masses of Iranians who are our greatest moral supporters, to whom our message is addressed to. 

In response to this question we would like to inform you that ‘UIP’ intends to fight against and make aware all Iranian on the 

intentions of the regime in Iran and the governments which have been supporting it since the revolution of 1979. Their 

behaviour is not too dissimilar to the ‘Roman Strategy’, which in the year 261 AC attempted to weaken nationalism in Iran and 

it’s capability by creating disunity and differences of interests amongst people. This has enabled the rogue Islamic Regime 

together with the support of foreign governments, to commit genocide against people living in the country. It has also resulted 

in an unwanted break down of Iran economically, politically and socially. It is for this reason that the representatives of this 

organization in order to reflect the political and social maturity of Iranians who live in a censored and close up society which 

exist in Iran are responding appropriately. For Iran to be saved of this undesired situation and so that it can enjoy democracy, we 

have the duty to work towards ending the scattering and divergence of Iranians and to solve the disagreement between various 

religious and ethnic groups. 

Our nationalistic believes are based on wisdom not on colonial or radical behaviour. The dominant approach of Iranians towards 

family, social, and cultural growth is based on our nationalism, which flourishes upon us loving, caring, and behaving in a 

brotherly and sisterly manner towards each other. We believe in a fair relationship and a fair economical competition with 

various countries and governments. The great nation of Iran also wants vast expansion of tourism industry, forest and grassland 

and also training and investment for protecting the environment of Iran. This is as earth is a planet, which belongs to all 

humankind. On the other hand, by expansion of social networks in the modern age resulting in the world village and the 

exchange of information, the era of old and new colonialism has ended. Iranian youths, believe in friendship with other youths 

of the world, but at the same time, they have wise nationalistic beliefs. They hate any kind of conspiracy, war, racism and 

imperialistic attitudes. If an anti-Iranian behaviour is expressed, these people can use (UIP) to unite with each other and resist 

against any kind racist attack and foreign economical abuse of Iran. 

As the result of the resistance of Iranian loving people, the oppressing and invading Iranian Regime is falling apart internally and 

externally. Iranians have always saved Iran throughout history. In the past, United Front for Iranian Nationalists (UFIN) has 

always had the honour to serve the uprisings and demands of history making Iranians. In addition, as it is necessary today we are 

acting on a greater level and with greater responsibility, in order to stand side by side with the great nation of Iran, so that 

together we can work towards saving and freeing Iranians. Tomorrow’s Iran must be governed by a government, which is of the 

people and serves them, not by the murderous, colonial plunderers. Demomcry and secularism should be established and 

protected by Iranian themselves. Social justice and equal opportunity (removal of any kind of religious and other prejudices for 

recruitment of employees and volunteers) should be achieved by Iranians. These concepts must be embedded in the social infra 

structure of Iran by hard working people, lawyers and Unions of the country. The rights of people to benefit equally and fairly 

from the national wealth in the form of welfare system have to be observed. Also, the existence of a free economy for Iran’s 

progression and expansion is needed. Banking services should provide the necessary services for the people of Iran. In order to 

stop the anti-Iranian strategies and to provide for your future as well as the future of other Iranians please contact us, your 

party, your home today and get united, tomorrow maybe too late. 

The first act of Roman strategy which was pronounced by the senate on the seventh of Ordibehesht (27the of April): “261 AC 

attempts to weaken nationalism in Iran and countries capability not by means of war but by political steps which appear friendly 

from inside Iran (by creating multi groups and differences of interests among people). This should be done in a manner that the 

Sasanians are prevented from expanding and defending The East as they will be tangled with internal matters”. 

Public relations UIP Mrs Fereshteh Saadat 

14/02/1388 (4/05/2009) 

 



US confirms its Libya ambassador killed in Benghazi 

The US ambassador to Libya is among four Americans killed in an attack on the US consulate 

in Benghazi, President Barack Obama has confirmed. 
Unidentified armed men stormed the grounds overnight amid uproar among Muslims over a film produced in the US said to 

insult the Prophet Muhammad. 

They shot at buildings and threw handmade bombs into the compound. 

It has not been confirmed how the ambassador, J Christopher Stevens, and the others died. 

Protesters against the film also attacked the US embassy in Cairo on Tuesday night. bbc 

Arab Spring, Freedom of Speech or  

Fundamental Spring, Freedom of Terror? 



 
 

 

 
PUBLISHING SOON around the world (both English & Persian) 

Rough Road to Freedom 
The autobiography of Ali Befroei (Mr Arya Bina) President of 

Iranian opposition party (UIP) & Human Rights Activities 

 Part 4 – Victims of War & Destruction 

 Part 5 – How Established UIP? 
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ABU Qatada’s human rights lawyers have been 

paid £21million in legal aid in ten years. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birnberg Peirce and Partners, fronted by Gareth Peirce, has had an average of £181,000 in 

taxpayer-funded legal aid a month since 2002, according to Legal Services Commission figures. 

The TaxPayers’ Alliance said the huge sums showed reform of the Legal Aid system was vital. 

Director Emma Boon said: “At a time when budgets are under pressure, taxpayers will worry that 

lots of their cash has been handed to lawyers like Birnberg Peirce.” 

Solicitor Ms Peirce has represented other terror suspects including the Tipton Taliban and British 

Guantanamo Bay detainees. Her most famous case was representing the Guildford Four — and 

she was played by Emma Thompson in the 1993 film In The Name Of The Father. 

Ms Peirce has described it as “astonishing” that the UK wants to deport Qatada to Jordan — even 

though a judge labelled him Osama Bin Laden’s right-hand man. She has even spoken out against 

JURIES — complaining she does not trust them, as they are willing to jail her “innocent” clients. 

Birnberg Peirce yesterday said the LSC figures were “entirely misleading” and a “serious 

misrepresentation”. 

It said the sums included expenses incurred on cases and barristers’ fees — and insisted no 

lawyer in the firm earned more than £29,000 a year net.The firm added: “Our ethos is not about 

making money, but helping those disenfranchised. By BRIAN FLYNN 

 



 

 

HSBC Aided Money-Laundering by Iran, Drug Cartels, Probe Shows 

HSBC Holdings Plc did business with firms linked to terrorism, let money-laundering safeguards in its Mexico operations erode, 

and circumvented U.S. sanctions against Iran, according to U.S. Senate investigators. 

The Permanent Subcommittee on Investigations released a 335-page report today detailing a decade of lax controls that allowed 

HSBC, Europe's largest bank, and its affiliates around the world to give terrorists, drug cartels, and other criminals a portal into 

the U.S. financial system. Lawmakers plan to question senior executives from Europe’s largest bank at a hearing in Washington 

tomorrow. 

“HSBC used its U.S. bank as a gateway into the U.S. financial system for some HSBC affiliates around the world to provide U.S. 

dollar services to clients while playing fast and loose with U.S. banking rules,” said Sen. Carl Levin, the Michigan Democrat who 

heads the subcommittee. “The failure of accountability here is dramatic.” Newsmax   

Lloyds offices in Britain and Dubai are named in court documents, which say the 

bank commonly referred to its practice as "stripping" or "repairing" transfers. 

Among the Lloyds clients involved were Iran's Bank Melli, Bank Saderat and Bank Sepah and Sudan's National Bank of 

Khartoum "For more than 12 years, Lloyds facilitated the anonymous movement of hundreds of millions of dollars from US-

sanctioned nations through our financial system," said acting assistant attorney general Matthew Friedrich. Guardian 

British Bank Value Plunges After Iran Money Laundering Accusations 

Shares of the British bank Standard Chartered were sharply lower Tuesday, a day after U.S. officials accused it of 

illegally laundering $250 billion in financial transactions with Iran during the past decade. 

Britain's fifth-biggest bank has operations spread throughout the world, but until now had been spared from a wave 

of recent disclosures about financial irregularities by British banks. New York's top banking regulator, however, 

alleged that Standard Chartered "operated as a rogue institution" from 2001 to 2010. 

The regulator said the bank earned hundreds of millions of dollars in fees as it filtered money through its New York 

branch in about 60,000 transactions with Iranian financial institutions.  He said the transactions exposed the U.S. 

banking system to terrorists, drug traffickers and rogue states.  The U.S. Federal Bureau of Investigation is 

conducting a criminal probe. 

U.S. bank analyst Bert Ely said the investigation is part of an effort by the U.S. and its Western allies to curb 

development of Iran's nuclear weapons program, the existence of which Tehran denies. 

“Enforcement of the bank secrecy act and the money-laundering laws are just an on-going effort by the financial 

regulators to again choke off cash flows to Iran as much as possible and make it as difficult as possible for Iran to sell 

its oil internationally, but also to buy equipment and parts needed for its nuclear enrichment activities,” Ely said. 

Standard Chartered said it "strongly rejects" the U.S. allegations and will fight the effort to revoke its license to do 

business in New York, a key financial center.  But its stock plummeted, and the value of the bank plunged nearly 17 

percent, a one-day loss of more than $9 billion. 

The U.S. government has sharply regulated financial transactions with Iran since 1979, when 52 Americans were held 

hostage by Tehran for 444 days, and stiffened the rules in recent years as the conflict heightened over Iran's nuclear    

development program.  VOA                   

UK banks money laundering with Shia Mullahs in Iran by 

covering of Islamic Centre in Kilburn, London               
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These individuals would have left their country in urgent situations, leaving their family and all their 

belongings.   

In most cases it is the first time they have ever been out of Iran, with no knowledge of English and 

no other support. We have supported these individuals or families with provision of basic essentials 

such as food or small figures of money.   

As we have cited on our website to date we have been involved in protection of 330 individuals or 

families of prisoners within Iran and also 150 individuals whose lives have been in imminent danger 

and have escaped from Iran.  At no point have we been actively involved in their escape.  We have 

been able to financially assist these individuals from donations collected from our members to the 

party and have never sought to gain from these unfortunate circumstances.      

The Metropolitan Police recently raided my office and my private residence and arrested me and my 

wife on false accusations of money laundering and conspiracy to human trafficking.  I was physically 

assaulted by one of the officers at the time, this being racially motivated.  I subsequently needed 

medical attention for this and am still suffering as a result.  

This circumstance is a conspiracy against our political activities by the Iranian authorities who will 

stop at nothing. With the prolongation of my case and the inactivity of our group the lives of 

hundreds of Iranian individuals are in danger. The blood of these people will be at the hands of the 

UK government.  

Recently a British journalist was smuggled out of Syria to save his life. Western authorities would 

have done all that is possible to ensure his safe escape. This brings forth a question as to why it 

should not be acceptable for our organisation to intervene in cases where young activists in Iran are 

fleeing for their lives in desperate circumstances, to ensure that they are in safe hands and are alive. 

Yes, this at times may have meant we have to contact known human traffickers to ascertain the 

whereabouts or the wellbeing of the individuals, but we have a responsibility to do that as human 

beings and as members of their political party.  

I reiterate that we have always sought to work with the UK government and for good relations 

between the UK and Iranian nationals.  We abhor any terrorist activities. UK officials would do better 

to spend their time and energy on seeking out dangerous groups funded by the Iranian government 

seeking to harm the western authorities rather than focusing on a peaceful, anti-terrorist and human 

rights seeking party.   

I am in the process of lodging a complaint against my treatment at the hands of the metropolitan 

police.  A matter of shame for a country which seeks to teach other countries democratic values and 

proceedings.  I would like this matter to be fully investigated further.  

We have been fully co-operative with the UK authorities so far and will continue to do so throughout 

all investigations and I will fight to clear my name in due course.    

Please forward all correspondence to my solicitor Mrs A Nowroozi at: 

57 (8) Holland Park 

London, W11 3RS   

With Thanks. 
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His Excellency Prime Minister, David Cameron 

10 Downing Street 

London 

SW1A 2AA 

 

In the Name of Freedom and Democracy 

Dear Mr David Cameron 

I Mr Ali Befroei, (Arya Bina) the head of the United Iranian Party (UIP) am writing to you to bring a 

matter to your attention.  The UIP was set up by myself in 1996 in connection with students, 

academics and activists based in Iran and working against the Iranian regime and has since been 

peacefully active.  We have on numerous occasions sought help from western governments 

including the UK in our quest to oppose the policies of the Iranian regime.  Unfortunately, we have 

never had any support or cooperation from any other authority and have independently managed to 

survive and fight the Iranian government from inside and outside of Iran, increasing our members 

day by day.   

We have an official and legally registered head office based in London which has continued its work 

over the years. Our activities have included awareness campaigns by means of publications, internet 

and demonstrations outside the Iranian consulate in cooperation with the metropolitan police in 

London and the appropriate authorities in other cities in Europe and Canada.  At no point have we 

ever been involved with any illegal activity. 

My quest has always been to campaign for the youth of Iran who are suffering at the hands of the 

ruthless regime perpetually violating all basic human rights. My fight is for the freedom of young 

Iranian boys and girls in prisons, enduring torture, in shape of mental, physical and sexual abuse.  As 

you are well aware, individuals are executed on a daily basis in Iran, family members often go 

missing, or are taken from their homes in the middle of the night by the authorities, only for the 

lifeless bodies of the victims to be found in outskirts of cities days later with signs of torture and 

abuse.  No authority ever takes responsibility for these atrocities and the government continues its 

daily abuse of human rights and oppression of the Iranian people.  As the head of this political 

organisation and as a human I saw it as my responsibility to help those suffering at the hands of the 

regime because of their political or religious beliefs.   

We have assisted these individuals selflessly without ever requiring any financial or material gain.  At 

times individuals have needed to escape Iran through any means necessary which has included 

approaching human trafficking groups.   In some instances we have been forced to be in touch with 

such groups to attain the whereabouts and ensure the safety of our members and their safe 

gateway from Iran.      
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The Police Commissioner   
Metropolitan Police 
DPS Customer Service Team 
22nd Floor 
Empress State Building 
Lillie Road 
London 
SW6 1TR 
         13th August 2012 
 
Dear Sir / Madam,   
 
This is an open letter of complaint regarding the circumstances of my arrest by the Metropolitan 
Police in late January 2012.  A formal complaint has also been lodged with the Independent Police 
Complaints Commission by my daughters.  
 
Although I had been regularly reporting to the police according to the conditions of an earlier bail 
hearing, on the day of the arrest in January 2012, a number of police officers came to my house in 
the middle of the night.  The unprofessional conducts of one of the officers, Mr                    is of 
particular concern and I believe his actions to have been racially motivated. 
 
Mr  assaulted me during the arrest with such force that I required medical attention 
later in custody, reports of which are available.  I suffered from trauma to the kidneys for a number 
of days following the incident.   I was also extremely hurt by Mr ’s comments which 
included asking me how I could have afforded my new car as a foreigner, following which he then 
spat on the car.   Furthermore, my 65 year old mother-in-law was ordered to remove all her clothing 
for a search at the property, and this was carried out so insensitively by the officers that she lost her 
urinary continence and was left extremely traumatised by the incident. 
 
The investigation of the entire case has been marred by inappropriate actions.  My wife Mrs 
Asemani, has been asked on numerous occasions during her interrogation as to why she has married 
me despite our age difference and what she hoped to gain from this. The officers also alleged that 
according to their knowledge I have had numerous relations with other women in my travels.  I 
believe these questions were aimed at intimidating Mrs Asemani.    
 
Further alarmingly, on interrogating other witnesses in the case during the police investigations, the 
witnesses have been given full information as to the detail of my arrest and the allegations made 
against me.  I believe this to be unnecessary and unlawful.  In addition, I have been told by friends 
who were interrogated that they were threatened with deportation and told if they assist and give 
evidence against me they will be able to stay in the UK.   
 
I am extremely upset and alarmed by these events. I demand a full investigation on the conducts of 
Mr .  I look forward to hearing from you regarding this matter.  
 
 
Yours faithfully, 
 
 
Mr Arya Bina 
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Iran earth quick: killed up to 1000, injured over 1,800  

Standard Chartered Bank is ac-

cused of helping Mullahs avoid 

sanctions by concealing $ 250B of 

transactions Iranian money  since 

Standard Chartered Tehran 

- Iran  branch, Manager: 

Mr Mohammad  Sarafzadeh 

Tel: 00982188797983 

Kilburn abuse to children & Kilburn abuse to children & Kilburn abuse to children & 
money laundry Shia Centre  money laundry Shia Centre  money laundry Shia Centre     
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Human Rights in the United Kingdom & Iranian opposition 

- Billionaires  Mullahs lobby in GB 
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UK banks Takes Huge Hit Over Iran  

Money-Laundering Allegations by  

Mullahs in Shia (Islamic) Centre of  

England (Kilburn, London)  

Over £200B Money-Laundering  

15th Oct 

2012 

MR A.Bina 

Going to court 

Kingston - KT1 

Tortured,  abused & refused bills 
against mature mother-in-law, wife 

and Ali Befroei ( Mr A.Bina) by 
S.O.C.A service & KA Crown Court 

Save Ali Befroei (Mr Arya 

Bina) President of Iranian 

opposition party & his wife 

Mrs Monir Befroei 

Free Free Free    

AlGhadeh AlGhadeh AlGhadeh 

In London!In London!In London!   
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