بنام خدا
از :محمدرضا نظمی
به :ریاست محترم وزارت اطالعات و امنیت جمهوری اسالمی ایران
موضوع  :شکایت از گروه کنترل اذهان و رفتار
با سالم
اینجانب محمدرضا نظمی از گروه کنترل اذهان و رفتاری که در جمهوری اسالمی ایران فعالیت دارد به علت رفتارهای مجرمانه
ایشان نسبت به اینجانب شکایت داشته و این را به صورت رسمی با این نامه اعالم و به افراد ذیربط سازمان محترم اطالعات که برای
همین موضوع با افرادی مانند من که در کنترل این گروه هستند در تاریخ  1396/6/13به آدرس تهران میدان ونک خ مالصدرا ـ شیخ
بهایی شمالی خیابان شهید شهانقی پالک  12طبقه دوم که از طرف دفتر محترم نماینده مجلس آقای قاضیپور جلسه ای ترتیب داده
شده است  ،تسلیم می نمایم .
.
قبل از آنکه به شکایت و رفتار مجرمانه گروه کنترل اذهان بپردازم باید به دو مانع که موجب می شود دیگر افراد مانند من که درگیر
چنین گروه هایی هستند پا پیش ننهاده و شکایت نکنند و به تنهایی و در غربت کامل درد و رنج را تحمل نمایند ،بدین قرار است:
 -1به آنها انگ بیمار روانی می زنند  ،این افراد به علل زیر با وجود داشتن نشانه های بیماری شیزوفرنی ،بیماری شیزوفرنی ندارند
بلکه این نشانه ها به آنها القا می شود:


در زمان جابجایی و رفتن به جاهایی که امواج رادیویی و تلفن همراه به آنجا نمی رسد ،مانند میان دره ها ،و یا بعضی از
شهرهای خارج از کشور مانند نجف در کشور عراق و یا آنکه خود گروه کنترل بخواهد ،صدا ها وشکنجه ها قطع شده و یا کم
می گردد



رفتار افراد گروه کنترل اذهان با وجود سازمانی بودن و داشتن کد و مقررات با یکدیگر در مکان های مختلف فرق می کند و
بعضی از آنان رفتار انسانی و برخی بسیار بیمارگونه عمل می کنند و این را می توان در یک زمان با تغییر محل از محله به محله
تجربه نمود



درمان شیزوفرنی هیچگونه تاثیری بر آنها ندارد و قربانی را به عوارض داروهای روانگردان تجویز شده به وسیله پزشک دچار
می کند ،یعنی در واقع وضع آنها را بدتر می سازد و پزشکان هیچگونه دلیل منطقی برای آن نمی توانند بیابند

 -2در زمان شکایت به سازمان های مراجع دادرسی  ،افراد مسئول از وجود چنین گروه هایی اظهار بی اطالعی می نمایند و این به دالیل
زیر غیر ممکن است زیرا می توان با حداقل تحقیق به وجود آنان پی برد


گروه کنترل اذهان سازمان یافته هستند و نیرو های هوایی (ماهواره ایی که با قربانی محاوره دارند) و نیروی زمینی ( تحقیق و
جستجو و تخریب) داشته و به راحتی در همسایگی خود افراد را جذب می کند



گروه کنترل اذهان از دکل های مخابراتی و صدا و سیما برای رد و کنترل افراد قربانی استفاده می کند ،بنابراین باید مجوز
داشته باشند



گروه کنترل اذهان هیچ گونه ترسی از نمایان شدن و معرفی خود و قربانی تحت کنترل در زمان جذب نیرو ندارند

.
رفتار مجرمانه گروه کنترل اذهان با افرادی که باید مورد کنترل قرار گیرند بدین صورت است:
 -1برای آماده سازی شخص برای کنترل باید یک سری مراحل غیر انسانی مانند مسموم کردن فرد قربانی بوسیله مواد
روانگردان ،منزوی نمودن وی از اجتماع و بی خوابی های ممتد صورت پذیرد که به همین صورت نیز ادامه می یابد
 -2برای ارتباط قربانی با سیستم های ردیاب و کامپیوتر  ،باید در قربانی کاشت تراشه ،آلودگی بدن بوسیله مواد ش.م.ر .و به
صورت دائم تحت تاثیر فرکانس های رادیویی و مایکروویو صورت گیرد که همه موارد ذکر شده بسیار دردناک هستند و
عوارضش ،قربانی را بشدت آزار روحی و جسمی داده و بیمار می سازد و بسیاری دست به خودکشی می زنند
.


مرحله بعد از به کنترل گرفتن قربانی

قربانی به یکی از سه بردگان زیر تبدیل می گردد
-1بردگان عملیاتی یا خفته که در زمان خواسته شده باید عملیاتی را به انجام برسانند ،اکثر این افراد از کنترل شدن خود
بی خبر هستند  ،و در کار خود مهارت دارند
-2بردگان جنسی ،اسمش رویش است و از همه نوع هستند
-3بردگان آموزشی که اعضاء ،کارکنان و یا مشتریان بر روی آنها تمرین می کنند
این نوع بردگی دردناکترین و بدترین نوع آن است و افرادی را که می خواهند به اذیت و آزار رسانند  ،چنین بردگی را
به آنها تحمیل می نمایند
بعضی از قربانیان سالهاست که در بند این گروه های کنترل اذهان و رفتار گرفتار شده و دست به دست و خرید و
فروش می گردند.
اینجاب به عنوان یکی از افرادی که به دست این گروه کنترل اذهان و رفتار گرفتار شده و ناخواسته بر من آزمایشات و
تمرین می گردد
از ریاست محترم سازمان عاجزانه خواستار رسیدگی به این موضوع هستم که من و امثال مرا از دست اینگونه گروه های
شیطانی آزاد ساخته و امنیت و آزادی را به ما باز گردانید
با احترام
محمدرضا نظمی
1396/6/12

