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این  ،به خاطر رعایت برخی مسائل شماخطاب به  (۲۹)گزارش ام  ی سرگشاده هنگام انتشار نامه ،آقای رجوی

 ام را حذف کردم.  بخش از نامه

 

http://www.pezhvakeiran.com/gozaresh92.html 
 

ر دگویی  اقدامات ناشایستی که تحت هدایت شما و به منظور شانه خالی کردن از زیر بار سنگین پاسخ

مجاهدین و ترفندهایی که دستگاه امنیتی و « ویژه»به ویژه فعال شدن بخش  ،گرفتصورت  اخیر های هفته

این  تجدید نظر کرده و ام در تصمیمباعث شد برند  به کار می یتشویش افکار عمومبرای  تبلیغاتی این سازمان

اذهان آگاه  ،شما« مبارزات اینترنتی»ی تبلیغات و  در مورد نحوه ضمن روشنگریبخش را نیز انتشار دهم و 

 جامعه را به داوری بطلبم. 

این « بانی شکنجهقر»روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه است. به همین دلیل به عنوان یک  ،ژوئن ۹۲

ها من و ما را به خاطر  ام. اگر الجوردی و الجوردی ام مناسب دیده روز را برای انتشار این قسمت از نامه

گاه بردند و از هیچ جنایتی فروگذار نکردند قابل فهم  مان با نظام جمهوری اسالمی به شکنجه امان ی بی مبارزه

و بهتان به دست  ذیرش مسئولیت، شالق تهمت و افترا و دروغبود اما شما به خاطر فرار از پاسخگویی و پ

و همچون مهرآیین و  گر وارد صحنه شوند در نقش شکنجهها  آندیروز شکنجه دادید تا این بار قربانیان 

مرا باکی نیست که دوباره  د.نبری یاران دیروزشان ب دست به شکنجهو ... شاهی و کچویی و احمد احمد  عزت

 کنید؟ می امروز گر شکنجه را تبدیل به شکنجه قربانی دیروزا چرا شوم ام  شکنجه

 

http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=
article&id=42392:2013-06-12-22-11-03&catid=258:2011-02-22-13-26-
15&Itemid=367 

 

است و نه  و پذیرش مسئولیت ی کار شما پاسخگویی به سؤاالت مطرح شده کنم چاره یک بار دیگر تأکید می

ی  . از این راه نه تنها به نتیجهت و غیرانسانیتهامات ناپسند، زشطرح ابستن بر وجدان و  چشمفرار به جلو و 

شدن از نظرها و دیگران را سپربال قرار دادن به ویژه  افزایید. پنهان تان می رسید بلکه بر مشکالت مطلوب نمی

 دور از اخالق است. « ۲۹گزارش »در پاسخ به 

 

http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=
article&id=42395:2013-06-13-10-30-22&catid=258:2011-02-22-13-26-
15&Itemid=367 

 

http://www.pezhvakeiran.com/gozaresh92.html
http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42392:2013-06-12-22-11-03&catid=258:2011-02-22-13-26-15&Itemid=367
http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42392:2013-06-12-22-11-03&catid=258:2011-02-22-13-26-15&Itemid=367
http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42392:2013-06-12-22-11-03&catid=258:2011-02-22-13-26-15&Itemid=367
http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42395:2013-06-13-10-30-22&catid=258:2011-02-22-13-26-15&Itemid=367
http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42395:2013-06-13-10-30-22&catid=258:2011-02-22-13-26-15&Itemid=367
http://www.hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=42395:2013-06-13-10-30-22&catid=258:2011-02-22-13-26-15&Itemid=367
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 در اولین قدم مشکالت شما خواهد افزود کما این که راید ب  یازیدن به اقداماتی که تاکنون پیگیر آن بوده دست

در کار   هماهنگی و  استعفای دو رئیس کمیسیون شورای ملی مقاومت را در پی داشت. باور کنید هیچ توطئه

 بینید و این جای تأسف دارد.   ی خود را می اقدامات نابخردانه ی نیست شما نتیجه

 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-53130.html 
 

 ی نامهدون آن که تبعات آن را در نظر بگیرید عجوالنه، بدر اقدامی  شما ،«۲۹گزارش »پس از انتشار 

انتشار دادید. در پاسخ به منظور  بود شته شدهون چهار سال پیش که را ابوالقاسم رضایی به من خصوصی

که مشکالت  انتشار دهم وی رامکاتباتم با ی  مجموعه تنویر افکار عمومی مجبور شدم علیرغم میلم

که پاسخ  در تاریخ یاد شده ـمجاهدین ی من به   ذکری از نامه شماچرا که  ای را برایتان ایجاد کرد. ناخواسته

ی موقع براهمان . همچنین صحبتی از پاسخ من که ه بودیدنکرد ـ رضایی را در پی داشت )محسن(لقاسم ابوا

ع شما که قطعًا به نف کردمها را در آدرس زیر منتشر  ی آن من همه د.یبه میان نیاورد داشتمارسال  مجاهدین

  .نبود

 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-51919.html 
 

و موضوع ادعای تظاهرات غیرواقعی  «افتضاح مهری امیری»به ابوالقاسم رضایی به  ام   جایی که در نامه از آن

ی توضیح کوتاهی در مورد  و ارائهام  به انتشار این بخش از نامه ناگزیر ،دمبو  اشاره کرده «پارک الله»در 

ام  مسئولیت انتشار این بخش از نامه. شوم ، میام ابوالقاسم رضایی یاد کردهام به  ها در نامه هایی که از آن کلیپ

 شماست.  شخص ی  نیز پیشاپیش به عهده

 

 به جای مبارزه واقعیاینترنتی  ی  همبارز

 

هتر از هر جریان پیام آن را باما  ۹333 سپتامبر 33ی  فاجعهبا وجود عدم محکومیت شما ای رجوی آق

المللی، دوران عملیات نظامی در داخل کشور به  گرفته و متوجه شدید در فضای موجود بین دیگر سیاسی

ل و منطقی با شرایط و اما به جای برخورد معقو زد. و متفاوتی دست به اقدامات جدیدپایان رسیده و بایستی 

آموزان  های دانش کاری کرده و به خلق اینترنتی انجمن دستگاه جعل خود را روغن ،های موجود اتکا به واقعیت

در داخل کشور پرداخته و تحت نام این  و ... ، زندانیان سیاسیکارگرانزنان، و دانشجویان، فرهنگیان، 

شدند  صادر می« اورسورواز»و  «اشرف»هایشان از  اطالعیه های اینترنتی که وجود خارجی نداشتند و انجمن

 عوض شده است. « فاز»های مردمی در داخل کشور شده و ادعا کردید که  یتمدعی حما

به خواب رفته و « غار اصحاب کهف»در سالیان سال کردند گویا  کسانی که این خط را دنبال میمتأسفانه 

هایی  از سوی انجمن  با نوشتن اطالعیه 5۲و  5۳های  مجاهدین سالادبیات  با همان ویکباره به هوش آمده 

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-53130.html
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-51919.html
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روزها واقعی بود  آن ی به جنگ ارتجاع حاکم رفتند. منتهی با این تفاوت که مبارزهکه وجود خارجی نداشتند 

و این بار ادعاهایی پوشالی بر روی اینترنت. هواداران مجاهدین هم که اصواًل فاقد فرهنگ تحقیق و بررسی 

و در برخی موارد  گویی قربان و یا برخورداری از فرهنگ چاپلوسی و بله های زندگی در غرب ستند و دغدغهه

 (3)کردند.  خیاالنه ادعاهای شما را باور می خام، دهد ی کنجکاوی و ... را نمی جازهها ا به آن دلی و ساده اعتماد

و شکست دام حسین که متحد شما بود ی آمریکا به عراق و فروپاشی دولت ص این سیاست پس از حمله

به صورت کمی و  و انحالل ارتش تحت امر شما مطلق خط ارتش آزادی بخش و جنگ آزادی بخش نوین

های ارتش آزادی بخش در داخل  به ادعای تشکیل یگانکه امروز تا  تری به خود گرفت کیفی ابعاد گسترده

 است. شده کشور هم کشیده 

ی الزم برای برخورد صادقانه با شرایط و در پیش  دیدید اما فاقد اراده تار می و  تیرهی مجاهدین را  شما آینده

  و منافعپرستیژ برای شما  بودید.های خود  و پذیرش خطاگرفتن یک خط اصولی مبتنی بر منافع ملی 

شهید و صدها هزار عضو و هوادار و  مهم بود و نه منافع جنبش و سازمان مجاهدین که با تالش تان شخصی

هاست  شما سالشکل گرفته بود.  و آواره از خانه و خانواده شده و زندان دیده و زجر کشیده زخمی و شکنجه

 نامیدید.  می« آغاز سقوط»آن را « تببین جهان»اید که در  رسیده« رضایت نفس»به 

 

تهران اعالم ب در واکنشی عجیاتحادیه اروپا نام مجاهدین را در لیست تروریستی قرار داد شما در  وقتی

هم در مقابل دانشگاه تهران در حمایت از ارتش جمعی مدعی شدید که ت  کردید و بعدًااعتراضی  جمعت

لندن « هاید پارک» ،گویا مقابل دانشگاه تهران! اند و پالکارد بزرگی را هم نصب کرده آزادیبخش شکل گرفته

 است. 

در محکومیت  های اعتراضی تجمع ر شهرهای ایرانهمچنین پس از دستگیری مریم رجوی مدعی شدید که د

سالح مجاهدین مدتی  شما پس از خلع !اند اقدام دولت فرانسه صورت گرفته و افرادی نیز خودسوزی کرده

هم بصورت با مسئولیت آفاق روشنی « کانون زنان کمیته رفراندوم آزاد ایران»و « کمیته رفراندوم آزاد ایران»

تر سازگارا و ... طرح کرده  را که پیش« رفراندوم، رفراندوم این است شعار مردم»ار صوری تشکیل دادید و شع

المثل  ب بر اساس ضر ،کنم و برای نشان دادن سیاست شما از ذکر جزئیات خودداری می بودند تکرار کردید.

تان  وع تبلیغاتو نهای تخیلی و اینترنتی شما  از انجمن یتنها به توصیف اقدامات یک« ی خروار مشت نمونه»

 پردازم.  می

 

 و سخنگویش «انجمن دفاع از حقوق زنان در ایران»

 اب «رانیانجمن دفاع از حقوق زنان در ا»به نام  تخیلی و اینترنتیانجمن یک  33۳3نیمه دوم سال شما در 

 بصورت مخفی در تهران این انجمن تشکیل دادید و مدعی شدید کهیژه با آرم و مهری امیری مسئولیت

در داخل کشور آمادگی خود را این روزها مجاهدین که نامرئی کند. درست مثل همین هواداران  فعالیت می

هایشان از مقر مریم رجوی در  و اطالعیه کنند اعالم می «های ارتش آزادیبخش یگان»برای تشکیل 

که در « مهری امیری»بعد دست و پا کردید. از آن به  همبرای آن وبالگی شود.  فرانسه صادر می« اورسورواز»
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 ،برای انجمن اینترنتی و فاقد هویت واقعی. در تهران شد «زنان»های نبرد  تاز میدان نشسته بود یکه« اشرف»

کانون زنان »و « آفاق روشنی»برای مدتی او دوش به دوش  .هم انتشار دادید« مانیفیست» 33۳3در اسفند 

آفاق »کرد. اما بعدًا صالح دانستید که  و اعالم تظاهرات میکرد  فعالیت می« کمیته رفراندوم آزاد ایران

 بسنده کنید. « مهری امیری»مربوطه را از صحنه حذف کنید و به « کانون»و « روشنی

های واقعی در داخل کشور و با تالش  ترین شرایط با تشکیل انجمن مان در سخت در حالی که زنان میهن

کردند  و ... را سازماندهی می« کمپین یک میلیون امضا»خود بودند و روزمره بطور فعال در پی احقاق حقوق 

کردید  در خدمت رژیم معرفی میو ها را تخطئه کرده  شما اقدامات آنشدند و  عواقبش را متحمل میو 

 :بپیوندندکه وجود خارجی نداشت خواستید که به انجمن اینترنتی و فانتزی شما  ها می از آنخودتان 

 

خود را به گوش  یصدا ند تاینما یم که با ما همکاریخواه یم یرانیف ایزنان و دختران شر یما از تمام»

 ییو واپسگرا یماندگ ار هر نوع عقبیزنان، ضد تمام ع ید که جنبش آزادیم. بخاطر داشته باشیان برسانیجهان

به زنان  ن انجمن صرفًایات از ین حمایز محقق خواهد شد. بنابرایمردان ن ین جنبش، آزادیاست. در گذار از ا

 یرا نظام کنونینفع خواهند بود. ز ین جنبش ذیز در این مرز و بوم نیشود، بلکه مردان ا یمحدود نم یرانیا

س و أیوه، کل جامعه را به ین شیبرد، و با ا یش میدن زنان پیق به بند کشیجامعه را از طر یسرکوب عموم

 «دهد.  یو خشونت سوق م یدیناام

 

 http://defaazzanan.blogfa.com/post-2.aspx 
 

 جا انداختن انجمن و سخنگویشوقفه برای  تالش بی

کرد.  های وابسته به مجاهدین پیدا نمی ابتدا انعکاسی در سایتهای این انجمن  فعالیت ،کنی برای رد گم

چپ الن او فعنیان زنداتهیه شده از سوی های  اطالعیه و کارگزار شمامسئول این انجمن فانتزی مهری امیری 

همراه با تعدادی از فعاالن چپ که در آن بخشی از زندانیان سابق چپ ی زیر که  کرد. به اطالعیه را امضا می

جا نیز پیدا شده  ی مهری امیری آن سر و کلهامضا شده توجه کنید.  ،نزدیک بودند« گفتگوهای زندان»دوره با 

 تان خواهید داشت.  راناست. حتمًا که توضیح قابل قبولی برای هوادا

 

http://www.lajvar.se/farakhan/farakhan-koshtare-zendanian.htm 
 

ن جمهوریخواها»وابسته به « صدای ما»مقاالتش را در سایت  ،کذایی  «مهری امیری»برای جا انداختن شما 

 ،سمیرا»ی  مقاله ۹335دادید. برای مثال در اکتبر  انتشار می شان نباشد خواستید سر به تن که می «الئیک

بود در این سایت  اهل بمی  زده را که به ادعای شما مربوط به سرگذشت یک دختر زلزله« زندگی زیباست

 کردید. منتشر

http://defaazzanan.blogfa.com/post-2.aspx
http://defaazzanan.blogfa.com/post-2.aspx
http://www.lajvar.se/farakhan/farakhan-koshtare-zendanian.htm
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علیه وی و سایت  تان حالی که نزد هواداراندر  .دادید را نیز فریب  «دیدگاه»علی ناظر مسئول سایت 

 کردید. نویسی در این سایت   مبادرت به مقاله« مهری امیری»با نام  کردید از چیزی فروگزار نمی« دیدگاه»

و « ن حاکم است؟یدر دستگاه متحجر یا نه شدهینهاد یسنگ بنا یض جنسیچرا تبع»ی  برای مثال دو مقاله

در سایت  مهری امیری به قلم« سال مد روز شده!3433 بعداز یکش ، دخترت متحجرین حاکمیدر ا»

 منتشر شد. « دیدگاه»

 

فدائیان »تر در رابطه با  مان را که پیش شاعر میهن« میرزا آقا عسگری»متعلق به « مانی»شما سپس سایت 

ی   تشار دادید. بهانهجا ان تان را در آن ی انجمن اینترنتی کرد هدف قرار دادید و اطالعیه فعالیت می« اکثریت

مان در ارتباط با نقد آثار عزاله  و دعوت از مردم، نشستی بود با شرکت چند تن از زنان میهن  صدور اطالعیه

  علیزاده. اطالعیه شما به شکل زیر تنظیم شده بود:

 

 نقد آثار غزاله علیزاده در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران»

ای جان خویش را فدای راه آزادی  های زنجیره ای که در قتل علیزاده، شاعره آزاده مراسم سالروز خاطره عزاله

تا  5/4دی ماه ساعت 3۹)سالن اجتماعات دانشکده علوم اجتماعی ( در روز دوشنبه  نمود در دانشگاه تهران

اد و خاطره شود. از عموم دوستان درخواست داریم که در این مراسم شرکت کرده و با ی عصر برگزار می  5/۲

های  این شاعره آزاده خدمات او را پاس بداریم. خون به ناحق ریخته شده غزاله برای همگی ما، یادآور مقاومت

 باشد.  مان می زنان مقاوم میهن

شناسی در نشستی با سخنرانی لیال رهبر، دکتر مریم  تخصصی مطالعات زنان انجمن جامعه -گروه علمی

 کند.  ار غزاله علیزاده را نقد و بررسی میحسینی و دکتر نیره توکلی آث

لیال رهبر مروری بر آثار غزاله علیزاده از زندگی تا زمان مرگ خواهد داشت. دکتر مریم حسینی نیز با موضوع 

 پردازد.  عشق در آثار علیزاده در این مراسم به ایراد سخن می

ینیستی داستان بعد از تابستان: ازدواج سخنران دیگر این نشست دکتر نیره توکلی است با موضوع "نقد فم

 پیشرس و توقف رشد ". 

عصر در سالن اجتماعات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه  5/4دی ماه ساعت  3۹پس قرار ما روز دوشنبه 

 «مهری امیری -انجمن دفاع از حقوق زنان در ایران تهران.

jnamojnhjnjnjhjdananjnmm.amo 

۳/33/۳4 

 http://www.mani-poesie.de/index.jsp?aId=3150 

 

تان هم  ی نبود، این بخشی از تبلیغات غیرواقعی شما بود که در نشریات ا های زنجیره غزاله علیزاده قربانی قتل

های شمال  د در جنگلکردید. او به علت تألمات روحی و فشارهایی که متحمل شده بو روی آن تأکید می

خودکشی کرد. قطعًا رژیم جمهوری اسالمی مسئول پرپرشدن وی است. مگر نه آن که شما در تبلیغات 

تان مریم حسینی استاد دانشگاه الزهرا، نیره توکلی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، و ... را  درونی

mailto:anjomanzananazadeh@yahoo.com
http://www.mani-poesie.de/index.jsp?aId=3150
http://www.mani-poesie.de/index.jsp?aId=3150
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انجمن دفاع از حقوق زنان « حجاب»با  کردید؟ به چه دلیل وقتی چی و در خدمت رژیم معرفی می خاتمی

 ؟توان باور داشت پردازید؟ به کدام ادعای شما می  ها می شوید به تبلیغ آن وارد می

 

به دستگیری تعدادی از فعاالن « کدامین گناه»در گزارشی تحت عنوان  33۳4دی  33مهری امیری در تاریخ 

در « ها/ با مسئولیت مرجان آریا دریچه و خواندنی بخش :»دانشجویی و اجتماعی اشاره کرد. این گزارش در 

رانان  اعتصاب اتوبوس»انتشار یافت. همچنین وی در گزارش دیگری در همین روز تحت عنوان « مانی»سایت 

به اعتصاب کارگران شرکت واحد اشاره کرد. این گزارش هم « راهنما و چراغ راه زنان و مردان میهن است...

یکی از « مانی»انتشار یافت. به این ترتیب سایت « ها/ با مسئولیت مرجان آریا واندنیدریچه و خ  بخش :»در 

خاطر دارید زری اصفهانی یکی از هواداران شما نیز یکی از گردانندگان  به مراکز مورد وثوق شما شد. حتمًا

تی در مورد رامونا شما در این دوران حی کار شما نداشت.  وی نیز شناختی از شیوه ماین سایت بود. به نظر

بود هم تبلیغ و « های تند صرق»امینی دختر ایرانی که در کانادا دختر شایسته شده بود و عالقمند به 

 کردید.  رسانی می اطالع

 

هلند خواستار  کشور»داد که  خبر از آن می« ایران ما»ی اینترنتی   مولود اینترنتی شما در وبالگش و در نشریه

در حالی که شما فرح کریمی نماینده ایرانی تبار « رفتاری علیه فرح کریمی شده بدران نسبت برسیدگی ای

 کردید.  معرفی می« مزدور رژیم»ی همکاری با مجاهدین دارد در تبلیغات رسمی  پارلمان هلند را که سابقه

 

http://iranema-online.com/social/files/004943.php 

 

از جمله  «چپ» زنان و به نوعیبه  های خبری وابسته  ایتس  آدرس ،شما خیالی« انجمن»همچنین در وبالگ 

زنان ایران، مارس،  ۳سازمان زنان ، گزارشگران، مترقی قاصدک، تریبون فمینیستی، هستیا اندیش، زنان

جنبش زنان کرد برای آزادی و آژانس خبری کوروش، ایران تریبون، آزادی زن، سازمان زنان مبارز، 

پی به ارتباط این انجمن با  ،کنندگان ساده دل مراجعه بود تادفاع از حقوق زنان سنندج، دمکراسی، کانون 

 شما نبرند. 

 

 سازی برای حضور اجتماعی انجمن و سخنگویش زمینه

از مردم تهران خواست  «نهارمتهو»، در اقدامی «انجمن دفاع از حقوق زنان در ایران» 33۳4خرداد  ۳در روز 

ش، یدان تجریو م یدان آزادیشب، در م ۳/5خرداد، در ساعت  34در روز » به مناسبت مرگ خمینی

  بزنند.« د و بوقیپخش کن ینیریها را روشن کرده  و ش نیماش یها چراغ

را در شب خاموش « ها ماشین  های چراغ»مردم ؟ چنانچه رهنمود نداده بودید، کنید نبوغ را مالحظه می

ها را  دادند چقدر آن هایی می ها چنین رهنمود«طلب سلطنت» 5۲یادتان هست وقتی در سال کردند.  می

  !ها رسیدید سال تأخیر به آن ۹5کردید؟ عاقبت با  مسخره می

http://iranema-online.com/social/files/004943.php
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ای به   سازی برای ادعاهای بعدی خود در اطالعیه به منظور زمینه« انجمن دفاع از حقوق زنان در ایران»

نقض حقوق زنان در »زنان برای اعتراض به  ۳4خرداد  ۹۹امضای مهری امیری مدعی شد در تجمع روز 

 در جلوی دانشگاه تهران شرکت خواهد کرد. « قانون اساسی

و دیگر فعاالن حقوق زن در ایران برگزار شده « سیمین بهبهانی»بعد از انجام این تظاهرات که به دعوت خانم 

ما به جای آن که پیشتاز مبارزه شمنتشر کرد. هایی هم  صادر کرد و گزارشهایی  بود، مهری امیری اطالعیه

باشید، آهسته آهسته تالش داشتید با صدور یک اطالعیه اینترنتی برای شرکت در یک تجمع و با انتشار چند 

گزارش واهی و غیرواقعی ساخته و پرداخته شده در اشرف، بدون آن که بهایی بپردازید شریک مبارزات زنان 

  مان در داخل کشور شوید.  میهن

  

 یبرا یتجمع اعتراض»ای مردم را به شرکت در  مهری امیری با صدور اطالعیه ،33۳4خرداد  33روز در 

در محل دفتر سازمان ملل: » ،«رانیاز طرف انجمن دفاع از حقوق زنان در ا»که « یاسیان سیزندان یآزاد

  کرد!دعوت  ،سازماندهی شده بود «ابان دروس بلوار شهرزادیخران یم شمیجاده قد

و رهبرانی  غیر واقعی مردم به دعوت یک انجمن اینترنتی ،و کدام دیکتاتوری لجام گسیختهدر کجای دنیا 

 ی ایران چنین کنند؟  ی استبداد زده کنند که در جامعه در تظاهرات اعتراضی شرکت می خیالی 

 

مدعی تجمع بزرگی در مقابل دانشگاه  33۳4تیرماه  ۹۹در تاریخ وقعی نگذاشت  وقتی کسی به دعوت شما

از تجمع جوانان و  یگزارش»تهران به منظور اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی شدید. مهری امیری در 

آن  از یروزیرسد، پ ین انقالب به گوش میسنگ یپا یصدا»که با عنوان « زنان در مقابل دانشگاه تهران

ای را عنوان کرد که دل هر دردمندی را که  در وبالگ این انجمن انتشار یافت، ادعاهای مسخره« تماس

آورد. متأسفانه شما کمبودهای شخصیتی خود را به این ترتیب  ای با شرایط ایران آشناست به درد می ذره

   :گنجد و در این نوشته نمی استبار  ها ماللت ی آن ها توجه کنید. آوردن همه ای از آن کردید. به گوشه ارضا می

و  یاسیان سیت زندانیدر مقابل دانشگاه تهران به منظور اعتراض به وضع یعصر تجمع 5امروز ساعت »

ت کرده بود، ین تجمع حمایهم از ا یم. دکتر ملکیهن داشتیحاکم بر م یکنون یاسیو س یاجتماع یفشارها

ها داشته باشند و با  را با نیروی انتظامی و لباس شخصیر نابراب یها باز هم آماده شدند تا صحنه جنگ بچه

. باز هم یآزاد یا قطره یا حتیو  یخواهند جز کم یز نمیچ چیران هیند که مردم ایا بگویبه دن یاد آزادیفر

م جدا جدا وارد صحنه یخواست یم .از دست ظالمان دوران ییو رها یمان به آزادیزره اراده و ا م،یدیزره پوش

 م. یت خاص خودمان را داشتیو هر کداممان البته مسئولم، یشو

ابان قدس شروع شده بود و بر تعداد یخ یم، تجمع از ابتدایعصر در مقابل دانشگاه تهران بود 5باالخره ساعت 

را با  شدند و مردم یها هم مستمرًا اضافه م یو لباس شخص یانتظام یرویشد، ن یت هر لحظه افزوده میجمع

د یزیان یمانند!! به او گفتم مگر لشگر ید میزیان یها گفت: نگاه کن مثل لشگر از بچه یکزدند. ی یباتوم کتك م

 یهیت فقیکردند نداشتند و فقط وال یکه م یمان و اعتقاد به کاریا یا ها ذره کردند؟ او گفت: آن یچکار م

http://defaazzanan.blogfa.com/post-56.aspx
http://defaazzanan.blogfa.com/post-56.aspx
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ن یه جان نفرات امام حسب یها هم مثل گرگ وحش و آن داد ید که او به آنان فرمان میزیداشتند بنام 

دارد  ین چیکه باالخره امام حس نیطرف هستند و ا یکه بفهمند با ک دند بدون آنیدر یافتادند و م یم

ر مشت و لگد و باتوم یز یا انهیك پسر جوان افتاد که به طرز وحشیناگهان چشممان به دو زن و  د و...یگو یم

ها رفتند و به آن  سن و سال دار هم بودند به سمت آنك مرد که البته یزن و 4بودند،  یانتظام یروین

ان یاند زندان که گفته نیگفتند بجز ا یاند مگر چ کرده یها چه گناه د مگر آنیمزدوران گفتند: ولشان کن

هم داشت، با دهان  یها که درجه سرهنگ آن یکی. که .م و.یخواه یم یکه ما آزاد نیا اید، یرا آزاد کن یاسیس

ن بدتر یاند از ا را باال برده یها عکس رجو د چه بشود و چکار بکنند، آنیخواست یگر میدکف کرده گفت 

 ینفر ک ن دوید و گفت مگر ایکش ید!! دوستم مرا به کناریر است! همه شما ها منافق هستیپذ امکان یزیچ

شده بودم ج یگ یدهند؟ من که کم یالعمل نشان م ها عکس نسبت به عکس آن ینطوریها ا نیهستند که ا

ها را خون چکان به  ها وحشت دارند. باالخره هر سه نفر آن از آن یلیهر که هستند خ یدانم ول یگفتم، نم

ن صحنه یدن ایبردند. چند مادر مسن با د یخود به نقطه نامعلوم ها هل داده و با ین لباس شخصیسمت ماش

داره مگر شماها عکس  یا دهیر هر کس عقآخ بودند، کرده چکار مگر ها آن”گفتند :  یکردند و م یه میگر

ن جوانان هم عکس یبگه خوب ا یزیت داره که بهتون چأجر ید کسیبر یباال م شپشو را یآخوندها

 خبرنگاران از تا دو ناگهان ”گفت یم یزیاند به شما چه مربوطه و خالصه هر کس چ شان را باال برده دلخواه

شان یها رفت و صحنه را برا اش پرفکت است، سراغ آن یسیانگلوارد صحنه شدند و شهرزاد که زبان  یخارج

ابان یدانند و در قسمت جلو خ یرا م نیافتاده است، خبرنگاران گفتند که ا یح داد و گفت که چه اتفاقیتوض

 « اند. لم هم گرفتهیاند و از باالبردن عکس ف ت کردهین صحنه را رویا

 

تظاهراتی است که  دهد، به جای مقابل دانشگاه گزارش میسخنگوی شما که از اشرف آقای رجوی منظور 

دانید که مهری امیری درسی را  برای آزادی اکبر گنجی در تهران صورت گرفته بود. البته شما بهتر از من می

بارد.  از سر و روی این گزارش می« اشرف نشان»دهد. فرهنگ یک  که از شما گرفته در این گزارش پس می

خبر از همه جای درمانده، پول هنگفتی داده بودید که عکس شما را در  کنم به یک کارگر بی البته کتمان نمی

که در اوین  سیاسی انگیز او را بهتر است از زندانیان بلند کند. داستان غمدفاع از اکبر گنجی تجمع اعتراضی 

 . دبند بودند بشنوی با او هم

 

ابان قدس از جمله یك خیابان انقالب نزدیدر خ»ویسد: ن می :م –مرتضی »مهری امیری به نقل از گزارش 

ها را به اسم  بود و آن یسرهنگ رحمان یگریو د یسرهنگ مطهر یکیکه در صحنه بودند  ینفرات سرکوبگر

ها  گر جرات تجمع نداشته باشند!! آنیدشان آنقدر که دیدادند که بزن یانه دستور میها وحش کردند. آن یصدا م

در  به خواهران و مادران ما که واقعًا دادند مخصوصًا یق خودشان است را به مردم میکه ال یبد یها فحش

سر در دانشگاه  یآوردم. ناگهان جلو ین زنان شجاع کم میبود که من جلو ا یصحنه گل کاشتند و لحظات

 بعدًا یاست( ول یاد بود متوجه نشدم که عکس چه کسانیت زیرا چند جوان باال بردند )چون جمع ییها عکس

 یانتظام یرویك دفعه ازدحام شد. فضا عوض شده بود. نین خلق بوده است. یدم که عکس رهبران مجاهدیشن
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 یوحش یك دفعه همشون وحشی ین بود که به گاو شنل قرمز نشان داده باشی، مثل ازد یمرتب مردم را م

 ...«ند .نما بهمن جمع شدیس یدان انقالب حرکت کردند و جلویمردم به سمت م شدند.

 

فرهنگ ساکنان « که من لحظاتی بود»و « فضا عوض شد»، «در صحنه»دانید  آقای رجوی شما بهتر می

 است. « اشرف»

 

ك ینما بهمن ناگهان متوجه شدم در داخل یس یکیدر نزد»...  نویسد: می  آ –مجید مهری امیری از قول 

ن با با توم یمورأم از یکیکنند،  یسنگ پرتاب م ین انتظامیمورأبه سمت م اند و از آنجا گودال جوانان نشسته

شان دست یکه همه برا یادب کردند، طور رون آمده و او را مفصاًلیتن از جوانان از گودال ب 3جلو آمد و که 

مارستان منتقل کردند، یکردند، آخراالمر مزدور دست و پا شکسته را با آمبوالنس به ب یم یزدند و خوشحال یم

نه شاهد بودم که ید. به عیتحت فشار قرار نده نقدرید و جوانان ما را ایریگفتند درس عبرت بگ ها مردم به آن

 .« آمدند یده بودند و جلو نمیترس یاز مزدوران انتظام یلیخ

داند و نبوغ  خدا میکرد  که همچون سنگر میدان جنگ عمل میوسط میدان انقالب چه گودالی بوده 

ها به چشم و گوش  ی انسان آقای رجوی باور کنید بقیهشته از سوی شما. ی جاعلین به کارگما کشیده نم

 چاکان شما نیستند.  بستگی سینه

 

 ب -آرشنویسند.  ی تجمع گزارش می در اشرف به جای مردم ایران در مورد صحنه« افسران مریم»

 اند اصاًل ا مختل کردهرم شبکه تلفن همراه ریل با شما تماس بگینتوانستم با موبا یبا شرمندگ»نویسد:  می

گفتند چون  یر مردم میت 3۳م، در تظاهرات یگو یك میبه شما تبر واقعًا ...آن منطقه نبود.  امکان تماس در

م یدین تجمع دیدر ا یداشت ول یتوان تجمع یگر مشکل میس جمهور شده، دینژاد رئ یبنام احمد یچاقوکش

 «د.ید که من تا آخرش هستم. موفق باشیرا بدان نیار داد و عوض کرد. ییشود تغ یزها را میچ یلیکه خ

 

  اش با موبایل تماس دارند. بنازم به این همه هوش و ذکاوت! خیلی واضح با انجمن مخفی و سخنگوی مخفی

کاش در این زمینه کمی سلیقه به  نوشته شده است. ای« اشرف»ها به قلم یک نفر در  ی گزارش است که همه

« شود تغییر داد خیلی چیزها را می»و « من تا آخرش هستم»کنید که  تکذیب نمیدادید. حتمًا  خرج می

 پخت شماست.  دست

 

 یانتظام یرویها به ن ن بود که جوانیر داشت ایت 3۳ن دفعه با تجمع روز یکه ا یفرق»نویسد:  می م –احمد 

ك ی یحت ،کردند یبحث م یتظامان یرویها هم با ن خانم. شدند یر میبا مزدوران درگ با سنگ کردند و یحمله م

زد، چند زن آن مزدور را هل  یرا کتك م یداشت دختر جوان یاز مزدوران لباس شخص یکی یدم وقتیمورد د

د یکش ی, خجالت نم یتاک آخه ”گفت:  یك سرهنگ میك خانم به یاش ادامه ندهد.  النهین کار رذیدادند تا به ا

شدند و از او  یع مردم دورش جمع میکرد سر یشروع به بحث م یکی تا ”نها چه گفتند و...ون جویمگه ا .
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که  یدوار شدم. و شرمنده هستم، بخاطر نکاتیدم و امیرا د یمردم یها تیکردند. من به چشم حما یدفاع م

کردم و حرف شما درست بود که  یم که اشتباه مید بگویر در مورد مردم نوشته بودم. و بایت 3۳در تجمع 

دم که مردم از ینه دیده است و مردم باالخره راه را باز خواهند کرد، حق با شما بود من به عیچیانقالب ما پ

 « ازآن ماست.  یروزی. پیچ در حال عبور هستندچ در پیر پین مسیا

های  روند و تحلیل آقای رجوی باور کنید این درماندگی است که افسران شما از اشرف در قالب مردم ایران می

هر دو « آ –مجید »و هم « م –احمد »کنید هم  تعجب نمیخواهند.  کنند و عذر تقصیر می می شما را تأیید

 بینند؟  می« به عینه»

 

کنندگان دختر  ن تجمعیبود، در ب یار باشکوهیصحنه بس» د:نویس یکی دیگر از شاهدان شما می ن –فرناز 

داد و مورد توجه مردم قرار گرفته بود و  یت داشت و شعار میفعال یلیروشن بود که خ یبا روسر یالغر اندام

 یروین کند، مردم به سمت نیبه او حمله کرد تا او را سوار ماش یانتظام یرویکردند، ن یق میهمه او را تشو

س ضد یدان انقالب پلیر کنند. االن در میدند که آن دخترك را دستگیهجوم بردند و مزدوران ترس یانتظام

که آنان  یر هم آمده بودند وقتیدهند. مادران پ یر میهم گ ید که به مردم عادهستن یادیشورش و ماموران ز

 یرویفرماندهان ن نسب از یمحمد جعفر اعتراض کردند، سرهنگ پاسدار یانتظام یرویبه نحوه برخورد ن

کردند گفت که عکس باال بردند و اجتماع  یها م شتم بچه به آن مادران که اعتراض به ضرب و یانتظام

رند!! یم تا بمید آنقدر بزنیم، خوب معلوم است که بایها را ناز کن د که ما آنیخواست یم، داشتند یقانونریغ

 جوانان و بطور خاص زنان صحنه را ن است کهیب ایعج یمصدوم شده اند. ول مجروح و و ریصدها نفر دستگ

 «دهند. یکنند و استوار و پابرجا شعار م یترك نم

 

اند. تأکید او این است که  شما را باال برده  کند ثابت کند مردم عکس م تالش میآقای رجوی این شاهد ه

 «کنند بطور خاص زنان صحنه را ترک نمی»

 

امروز همه مردم »ست : ااش در اشرف  گویا در حال نگارش یک گزارش نظامی برای مسئول ش –فرهاد 

گرفتند، چند تا از مادران که با شور و  یم داشتند و صحنه را از موضع تسلط به دست ییباال یه تهاجمیروح

 یدادند در تعرض یم یآزاد ی، آزادیرانیاد هر این شعار فرید گردد و همچنیآزاد با یاسیس یشوق شعار زندان

داره ما  یگه جون ما چه ارزشیزانمون که در زندان هستند دیعز»ها کرد گفتند:  به آن یانتظام یرویکه ن

د که به عنوان منافق شما ینکن یها گفت: کار به آن یانتظام یروی!! ن«م یدادن نداراز دست  یبرا یزیگه چید

د ما تا آخرش یده نترسانی: ما را ز سر بریاد زداز مادران فر یکیسال زندانتون کنند!!  ۹3م یم و ببریریرا بگ

ر ترس یت 3۳مردم نسبت به  م.یریم و بعد بمینید ببیرا که فرزندانمان از زندان آزاد شوند را با یم و روزیهست

 3۹33ش از یبنظرم ب ...د. یاغلب آنها د یشد در برخوردها یرا م یرا کنار گذاشته بودند و از خود گذشتگ

ار یشان بسیها هیروح یهمگ یسرکوب شرکت داشتند. ول ین تجمع برایدر ا یو لباس شخص یانتظام یروین
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ن هجوم از جانب یجلو آمدن نداشتند و با کوچکترشان که جرات ین ترهاییف و وحشت زده بود و پایضع

 «دند. یکش یکردند و عقب م یاز جانب زنان فرار م یمردم و حت

مربوط به فرهنگ « در تعرضی»، «صحنه را از موضع تسلط»، «روحیه تهاجمی باال»آقای رجوی عبارات 

از قول « ش -فرهاد»هم  . عجیب نیستهاست و نه جوانان ایرانی روبروی دانشگاه«اشرف نشین»گفتاری 

 «! تا آخرش هستم»گوید:  می« ب  –آرش »و هم « تا آخرش هستیم»گوید  مادران می

ها چه دردی از  انتشار این دروغگونه بود؟  نژاد این و پس از پیروزی احمدی 33۳4 تیرماهآیا جو ایران در 

 دهد؟  نه گزارش نمیگو تان کسی این خیالی  چرا جز شما و انجمنکند؟  مردم ایران دوا می

 

ر شدگان بود یبوس از جلو من رد شد که پر از دستگ ینیم 4تعداد  35/۳در ساعت  »... نویسد: می م –شهره 

ل یر شدگان را زنان تشکینصف دستگ بًای. تقردادند یها شعار م بوس ینیها از داخل م که آن نیو جالب ا

ن یشجاعت مردم و بطور خاص زنان و دختران بود. اخورد  یبچشم م یلیکه خ یزیدادند. از نظر من چ یم

بطور خاص زنان را با باتوم مورد ضرب  یشتر شود. مزدوران انتظامیت بیشد که لحظه به لحظه جمع یباعث م

رفتند و  یهمه باتوم کنار نم نیها با خوردن ا من با کمال تعجب شاهد بودم که آن یدادند ول یو شتم قرار م

 «بود. یگرید یانگار فضا

 

فضای »، «بطور خاص»، «خورد می  خیلی بچشم»رفتند؟ آیا عبارات  نیک می آیا دستگیر شدگان به پیک

از  «ن –فرناز »هم مثل  «م -شهره»کنید که  ها نیست؟ تعجب نمی «نشین اشرف»فرهنگ غالب « دیگری

 کند؟  آن هم دو بار استفاده می« بطور خاص زنان»ی  واژه

 

ها ) که  از فرماندهان آن یکیم به مردم، یرژ یروهایانه نیوحش یها در حمله و هجوم ...» نویسد: می آ -صمد

به مردم هجوم  یلباسش نصب نکرده بود تا شناخته نشه( بارها مثل گاو وحش یاسم خودش را هم بر رو

ن یه به اخواست ک یتحت فرمانش هم م یروهایزد و از ن یآورد و ضربات باتوم را به سر و صورت مردم م یم

کرد تا جوانان و  ین مورد هم باتون را در هوا به سمت مردم پرت میشکل به مردم حمله کنند و در چند

ک یدر ...  مصدوم شدند. یگونه ضربات هم تعداد نیز بودند را هدف قرار بده و در اثر ایکه در حال گر یمردم

اش که  از دستور فرمانده یانتظام یروین یها از گروهبان یکینما بهمن شاهد بودم که یک سیمورد نزد

زدن آن  کرد و آن فرمانده مزدور با هل دادن و یچیسرپ خواسته بود به زنان و مادران با باتون حمله کنند،

ر دستانش خواست که نام او را یگر از زید یکیک به او در مقابل مردم، از یرک یها گروهبان و دادن فحش

دان دو اتوبوس دختر یابان انقالب به سمت میمن شاهد بودم که در خ د.یاو خط و نشان کش یسد و برایبنو

از دانش آموزان هم به صحنه آمده بودند و شعار  یادین تعداد زیر کرده بودند و با خود بردند. همچنیرا دستگ

 «دادند.  یم
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وحشی وحشی یك دفعه همشون  به گاو شنل قرمز نشان داده باشیمثل این که »نوشته بود  «م -مرتضی»

کنید یک نفر  فکر نمی« آورد بارها مثل گاو وحشی به مردم هجوم می»هم نوشته است  «آ -صمد»و « شدند

دهند؟  به سخنگوی مخفی انجمن زنان گزارش می  کنید این همه مرد مشغول انشاء نویسی است؟ تعجب نمی

هر « آ -مجید« »آ –صمد »، «م -مرتضی»کنید  آیا تعجب نمیآیا احترامی برای شعور مردم قائل هستید؟ 

 اند؟  سه نفر از نزدیک سینما بهمن گزارش داده

 

پخت سخنگوی انجمن مخفی زنان تولید شده توسط شما، این بود که در  یکی از موارد دستآقای رجوی 

 را زن معرفی کرده بود: « هدی صابر»یاد  زنده 3۹در بند « نقض حقوق زنان در ایران»گزارش مربوط به 

، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشـکیل گـروه ملـی ـ     «ملی ـ مذهبی »خانم هدی صابر از فعالین »

 «مذهبی در دادگاه تجدید نظر به پنج سال و نیم زندان محکوم شدند.

خواهید پیشـتاز   دوری از تحوالت سیاسی و اجتماعی داخل کشور تا کجا؟ با این سطح از اطالعات چگونه می

 اشید؟ مردم ب

  

 مهری امیری زندانی سیاسی جعلی و خاطراتش

در تاریخ ی جان برکف ظاهر شده بود  که در قالب یک رزمنده اینترنتی شما ی «پهلوان پنبه» امیری یمهر

 نــجــــا زنــــــدان زنــــــان اســـت!یا»تحت عنوان خاطرات جعلی زندانش را 33۳4آبان  ۹4

به سردبیری « انگزارشگر»در سایت  «ادامه مقاومت یبزرگ برا یـــدان و تجاربـــــــاه زنــیس یروزهـــا

او نه با فرهنگ شما و نه با  انتشار داد. رود به شمار می« چپ»زندانی درد کشیده بهروز سورن که از فعاالن 

بخش حقوق  در تاریخ یادشدهدانستید که  شما می آشنا بود برای همین فریب شما را خورد. های شما   حقه

کردم و مطالب مربوط به زندان بدون بررسی و تأیید من انتشار پیدا  را من اداره می« دیدگاه»بشر سایت 

در  ستید آن را برای انتشارنهایی که دارم داشتید صالح ندا کرد و با توجه به شناختی که از من و پرنسیپ نمی

نزدیکی با مجاهدین هم معروف بود در حالی که این به « دیدگاه»به ویژه که  اختیار سایت دیدگاه بگذارید.

ی خاطرات جعلی مولود اینترنتی شما از  در مقدمه رفت. و مسئولش نمی« گزارشگران»ظن و گمان به سایت 

 زندان آمده است: 

 

 ین آن روزگاران تا حدودیری، به عنوان خاطرات تلخ و شبودم یان عادیکه در بند زندان یخواهم از زمان یم»

 یزها را رویچ یلیم را ببندم و خیها چپ و راست حرف د مستمرًایسم. البته بایتان بنویه در توان دارم، براک

قه و ... از یتعهد و امضا و وث یکه کل یان وزارت اطالعاتی..تا دوباره آقاخط بزنم . د مجددًایآورم که با یکاغذ م

 یعنیگه اختناق یر در آورده )خب دیرشته تحر ن متون را بهیا ین نشوند که چه کسیمن گرفتند متوجه ا

د یخواهد رس یدانم روز یکنم بفهمند! اما م یسواد هستند که فکر نم ین ( هر چند که آنقدر کودن و بیهم

چ یم گفت که هیا خواهین نظام به دنیا یها چال اهیرا از س ییزهایچ یرانیاز ما زنان و جوانان ا یاریکه بس

جالد  یمانند الجورد یکه قداره بندان ۲۳تا ۲3 یها سال کند، مخصوصًا یم خطور نماش ه لهیبه مخ یانسان
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رعب  اه ویس یها ش در سالیان را کما بیر دوستان و زندانیا حاج داوود حاکمان زندان بودند. خاطرات سای

 «داند. یها را نم تیهنوز واقع یکنم کس یفکر م ام و دهیا شنیخوانده  ۲۳-۲3زیانگ

 

anjomanzananazadeh@yahoo.com 

 

http://www.gozareshgar.com/index.php?id=559&tid=619 
 

تعهد و امضا کلی »اش هم به نوشتن و دادن  حتی در خاطرات زندان جعلی« اشرف»از « مولود اینترنتی شما»

این در حالی است که دیگران را که بطور واقعی در زندان بوده  کند. اره میبه وزارت اطالعات اش« قه و...یو وث

که کسی بدون ...« تعهد و امضا و وثیقه و »یک اند به خاطر نوشتن و دادن  و مصائب گوناگون را تحمل کرده

 سازید.  کنید و برایشان پرونده می ن رژیم آزاد نشده محکوم میآن از زندا

خودش گوید  یمهم به شکلی نازل  آندستگاه امنیتی رژیم « سوادی کودنی و بی»ه از خیاالن آیا کسی که خام

نیست؟ آیا چنین ادعاهای نابجایی، شناخت درست و منطقی از دستگاه اطالعاتی رژیم به جوانان « کودن»

 دهد؟ ها را بی سپر در مقابل دستگاه اطالعاتی و امنیتی رژیم قرار نمی آیا آندهد؟  کشورمان می

 

  نویسد: خاطراتش می  ی ی مقدمه ساخت شما در ادامه زندانی جعلی دست

  

قبل وارد زندان شدم  یها همان تصور سال پا به زندان گذاشتم با 7۲ن بار در سال یاول یکه خودم برا یوقت»

ب ن راه را انتخایکه خودت ا ادت باشهیمه بشم! با خودم گفتم یمه قیو خودم را آماده کرده بودم که ق

تو به آن  ی!! ولیو به قول مادر بزرگت خوشبخت بش یبده یل خانه و زندگیتشک یتوانست ی، میا کرده

و  یستیآن با ید پایپس حاال با یگفت ”نــــه”. و .. یکن یو زندگ یخودت خوش باش یکه برا یعاد یزندگ

که چه  یدم کمیترس یم یرم! کمیه بگیکردم که روح یم یحیکار توض ی! خالصه با خودم کلیومت کنمقا

 یسراپا دانستم چه بر سرم خواهد آمد و در ابتدا ترس ی، نمدمیترس یم یلید خیض کنم! راستش رو بخواهعر

که دوستان  ییها یسخت یادآوریمبارزه و با  یم برایها زشیانگ یادآوریبا  ی، ولوجودم را احاطه کرده بود

 ین است وقتیریشکه داشتم غلبه کنم. و چه  یبه ترسرون آمده بودند توانستم یتحمل کرده و سرافراز ب

بر سر  یداریو انتخاب و پا یخود را به عنصر اراده انسان یجا یطلب یو زندگ یارادگ یو ب یلرزش و سست

در رگانش  یا کشد و انگار که خون تازه یك سر و گردن قد میآدم همانجا  دهد. واقعًا یمواضع و اصول م

 «شود.  یر و تحول مییشکند و چه بخواهد و چه نخواهد دچار تغ یم ابد و پوستهی یان میجر

 

که دوستان تحمل کرده و سرافراز  ییها ییادآوری سخت»در این خاطرات جعلی به موضوع مهری امیری 

تان مدعی هستید هرکس از زندان خمینی  کند. در حالی که در تبلیغات درونی اشاره می« رون آمده بودندیب

کرده است. متأسفانه زندگی و مواضع شما مشحون از دوگانگی و تضاد است. شما « خیانت»آمده  زنده بیرون 

 با خودتان هم صادق نیستید. 

mailto:anjomanzananazadeh@yahoo.com
http://www.gozareshgar.com/index.php?id=559&tid=619
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 نویسد:  می ی اوهامش رفته در ادامه مؤنث« دن کیشوت» البقی اینترنتی شما که در  پدیده

 

دا یپ یزیر شکنجه است که چون از ما چیزر )منظور از تعید و تعزیه و تهدیاول یها ییکه بازجو یبعد از مدت»

دا کرد. ما طبق یه خاتمه پیو لگد و مشت( قض یو تو سر یلیکابل و س ینکرده بودند در حد زدن تعداد

از  یچ سرنخیم و چون هیستادیم ایکه زده بود یکه قباًل در زندان بودند، بر سر حرف یدوستان یها هیتوص

م! بعد از ین چکاره هستیمیج شده بودند که باالخره من و دوستم سیبا گیاوردند و تقریارتباطات ما به دست ن

 فرستادند.  یان عادیباالخره ما را به بند زندان یمدت

داشتم که  یعوض شده بود، لحظات یلیط جامعه بود، خیانگر شرایط زندان که بین بود که شرایت ایواقع

ل یح و تحلین شروع به توضییاز جاها از موضع پا یلیخترسند و  یکردم بازجو و زندانبان از ما م یاحساس م

 یبرا یهیام خلق، توجیانقالب و ق یفردا یخواهند برا یکه م ییکردند گو یم ”یچیق اندر چپ” یها

م، در یمان را در برخورد با آنان باال برد ل ما هم تهاجمین دلیشان داشته باشند! به همیخود و مزدور یکارها

از جاها من از  یلین خیدارم، بنابر ا یبه لحاظ تعادل قوا برتر یکه نسبت به آنان حتکردم  یعمل احساس م

و ضعف آنها درونًا احساس قدرت  یکردم و با مشاهده زبون یچ میکردم و آنان را سئوال پ یم یها حسابرس آن

باال رفتن اعتراضات و ل ین بود که به دلیرا که در باال به آن اشاره کردم ا یت تابناکیکردم. و اما واقع یم

دستگاه تعادل قوا متوجه شده بودند  ز درین مزدوران حاکم، عماًل آنها نیجامعه و رو شدن دست ا یها یآگاه

ورودم به زندان  ینکه ابتدایتوانستم درون آنها را بخوانم و از ا یم ی! به خوبفتندیاد در نیکه بهتر است با ما ز

ن یا یها ت بودم که ترس در دل و چهره و چشمین واقعیشاهد ا اًلدم چون عمیترس داشتم به خودم خند

 یمان آوردم که سرفصل عوض شده و فاز ، فاز تهاجم است. به شوخیقت این حقیزند و به ا یمزدوران موج م

شده، که حاال نوبت گربه است که از موشه بترسه و فرار کنه! البته  یگفتم مثل کارتن تام و جر یها م به بچه

باطل از  یروهایواپسگرا، باالخره نابود خواهند شد و ترس ن یروهایم نیدان یبود چرا که همه م یشوخ نیا

ن یاگر با دشنه و خنجر و شکنجه و اعدام بخواهند ا یر قابل انکار است حتیو غ یو مبارز، واقع یعناصر انقالب

د جواب استدالالت یست و چرا باکه حسابش پاك است از محاسبه چه باك ا یترس را بپوشانند. و اال کس

 «ون را با دار و درفش و شکنجه بدهند!یانقالب یمنطق

 

قاموس زندانیان که در « تعدادی کابل و سیلی و تو سری و لگد و مشت»خیالی شما با خوردن « قهرمان»

وزارت  به« تعهد و امضا و وثیقه و...کلی »گرفت  نام می« ملی خوری»و  شد محسوب نمیشکنجه  ۲3ی  دهه

 اطالعات داده است. 

« تام و جری»تان اسیرید و دنیای مبارزه را با کارتون  های خودساخته هاست در فانتزی شما سالآقای رجوی 

 برآید. « تام»هایش از پس  کاری تواند با شیرین می« جری»اید. و به تصورتان  گرفتهاشتباه 

ار برده شده در این خاطرات جعلی به خوبی نشانگر آن ادبیات به کحتی اگر هیچ سند و مدرکی در کار نبود، 

و ارتباطش با دنیای واقعی قطع  برد نشسته و در اوهام خود به سر می« اشرف»ی آن در  است که نویسنده

هرکس که کوچکترین آشنایی با متن و فرهنگ گفتاری و نوشتاری مجاهدین داشته باشد به  است.  شده
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تراوش « اشرفی»ی یک  از ذهن بسته ،ات به کاربرده شده در این خاطراتشود که عبار سادگی متوجه می

ای که به نویسنده دست داده و ادعاهای  پنبه نه یک زن جوان داخل ایران. از احساس پهلوان کرده و

 کنم.   بسنده می «نشان اشرف»گذرم و تنها به چند عبارت  ای که مطرح کرده می مسخره

ما هم »، «موضع پایین»(، ؟خواهید توضیح دهم را میدر فرهنگ مجاهدین ن لحظه داشت«)لحظاتی داشتم»

« حداکثر تهاجم»)حتمًا که مولود اینترنتی شما تحت تأثیر بحث  «ا در برخورد با آنان باال بردیممان ر تهاجم

قوا به لحاظ تعادل  یکردم که نسبت به آنان حت یدر عمل احساس م»شما بوده است(، « تهاجم صدبرابر»و 

خیلی جاها من »شما را به میان بکشد(، « تعادل قوا»خواهد بحث  نویسنده خاطرات جعلی می« )دارم یبرتر

درونًا احساس »اید(،  )حتمًا که بحث حسابرسی در مجاهدین را فراموش نکرده« کردم یم یها حسابرس از آن

)نیاز « شده و فاز، فاز تهاجم استسرفصل عوض »، «دستگاه تعادل قوا»، «واقعیت تابناک»، «کردم قدرت می

حتی کلمات و  به توضیح بحث تغییر سرفصل و فاز تهاجم که از ابداعات صدبار تکرار شده شماست، نیست(.

، «طلبی زندگی»ی خاطرات جعلی زندان وی نیز معرف فرهنگ شماست.  عبارات به کار برده شده در مقدمه

کار »، «شکند پوسته می»و « کشد دن قد مییك سر و گر» ،«انتخاب و پایداری»، «عنصر اراده انسانی»

 ها دید.  « نشان اشرف»های روزمره شما و فرهنگ غالب  توان در تحلیل را به سادگی می« توضیحی

 

کند  در ایران را اداره می« مخفی انجمن زنان»مدعی است « مهری امیری»که تحت عنوان « مجاهد اشرفی»

 نویسد:  ادامه می ی زندان هم دارد در و سابقه

را که در آنجا  یا آوردند، چرا که پروسه یان عادیزندان یعنین بند، یخواست خدا بوده که مرا به ا حتمًا»... 

ام را در  یمبارزات یها زهیادامه مبارزه تا به آخر صد چندان شود و انگ یام برا کردم، باعث شد که اراده یط

 «قل دادم.یآنجا ص

 

صیقل »شد، و « ام برای ادامه مبارزه تا به آخر صد چندان اراده»، «جا طی کردم ه در آنای ک پروسه»عبارت 

فرهنگ ناب مجاهدی است. جاعلینی که به فرمان شما مشغول  از  ، برگرفتههای مبارزاتی انگیزه« دادن

 فعالیت هستند از هوش و ذکاوت کافی برخوردار نیستند که از خود ردپا نگذارند. 

 

ان جامعه آورده ین قربانیم که نظام حاکم بر سر ایشده بود یعیط و فجایوز اول باز هم مقهور شرادو ر یکی»

 «م،یاز دست بده یخود را لحظات یه تهاجمیشد که ما روح یها باعث م آن یها ، و فاکتبود

 

هاجمی خود ت  روحیه»، و «ها های آن فاکت»و « مقهور شرایط»هایی همچون  کنید که عبارت حتمًا تصدیق می

که انجمنی مخفی جوان شما هستند و نه ذهن یک زن ی  شده  محصوالت تولیده ،دادن« را لحظاتی از دست

  اید.  شما با ادبیات نسل جوان بیگانهکند.  اداره می در داخل کشور را
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مریم رجوی « توان و باید می»مبارز اینترنتی که رنگ زندان و شکنجه و ... ندیده و به شدت تحت تأثیر شعار 

  نویسد: است می

 

ت، به عنوان عنصر آگاه بطور ین وضعیه ایم که بر علیم گرفتین تصمیمیبود که من و س یطین شرایدر چن»

د یبخت ام ن زنان نگونیم. تا هر طور شده به ایر دهییط زندان را تغیم و شرایرا شروع کن یآرام، مبارزه منف

ر داد و ییط را تغیتوان شرا یم که مینها بفهمان . تا به آمیکرده باش یمکق نموده و به آنان کیر را تزرییبه تغ

م بلکه با عنصر اراده و ینه با سکون و تسل یجاد کرد ، ولیر اییشود تغ یر عادالنه است. بله میط موجود غیشرا

  «ط موجود.یپشتکار و اعتراض به شرا

 

و ... « عنصر اراده»و « تغییر»و « عنصر آگاه»مورد بحث شما و مریم رجوی در  که اعضا و هواداران مجاهدین

ها  آیا برایشان عجیب نیست که یک زن جوان در ایران مو به مو در ارتباط با خاطرات زندانش آن ندا را شنیده

توان از هواداران شما انتظار  کند؟ وقتی مسئوالن مجاهدین تا این حد پرت از دنیا هستند آیا می را بیان می

 و درایت داشت؟تیزهوشی 

 

 نویسد:  هایش در بند زنان عادی می در مورد فعالیت «فلورانس نایتنگل» هیئتموجود خیالی شما در 

 

و من  ین سال آخر پزشکیمیم. چون سیکرد یها را جلب م د اعتماد آنیم، ابتدا باین دست بکار شدیبنابرا»

و  یپزشک یها ها کمك م. به آنیشروع کن یزشکن کار را با خدمات پیم ایتوانست یهم پرستار بودم، به راحت

را هم که خانواده  یزیم و هر چیکرد یداشتند صحبت م یافسردگ یماریکه ب یم و با نفراتیرساند یمشاوره م

مالقات  یمان در روزهایم که برایداد یست میرون لیبه ب م، و مستمرًایداد یها م به آن فرستاد تمامًا یما م یبرا

 یان بود از کسید سالین زنان که شاین باعث شد که ایگرفته تا لباس و دارو و....هم یید غذااورند از موایب

 یطین شرایبه جانب ما جذب شوند. در چن عًایك نگاه مهربان ، سریدر حد  ی، حتده بودندیند یمحبت و عشق

ت و عواطف پژمرده شده زدند و احساسا یم صدا ”فرشته”، آنان ما را کردند یگر حرف ما را قبول میبود که د

در وجود آنان بارز شد.  ید به زندگیبا عنصر عشق و عاطفه دوباره جوانه زد و شور و نشاط و ام یاریآنان با آب

در آنان متبلور شد و  یاز عواطف و احساسات انسان ییها جرقه، که در درونشان فصل عوض شده بود ییگو

  «ر نمود.ییمات آنان بسرعت تغیتنظ

 

تنظیمات آنان به سرعت »، «در درونشان فصل عوض شده»، «عنصر عشق و عاطفه»مستمرًا، »تمامًا، »کلمات 

ها در روزهای  تان توضیح دهید که خانواده به زندانی خیالیهاست.  «شانن اشرف»فرهنگ ناب « تغییر نمود

بیاورند. « ایی گرفته تا دارواز مواد غذ»توانستند  ست زندانی بوده نمی مالقات به ویژه در دورانی که وی مدعی

 شد.  خوان رستم رد می هم بایستی از هفت بود. آن« نورچشمی»مگر این که زندانی 
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و  «انقالب ایدئولوژیک»دست بردار از هم روی اینترنت  کند مسئول مجاهدی که این جعلیات را تولید می

 ی شور نیست. به عنوان وظیفهاخل کانجمن زنان دمخفی مسئول  هم از زبان و آن« طالق»و « تجرد»

 جا بدهد:  خبر از همه ها را هم به خورد ملت بی کند آن ایدئولوژیک تالش می

 

ها  از انسان یست و چرا برخیچ یانسان یم که زندگیم کنیها تفه م به آنیم که بتوانیافته بودی یطیتازه شرا»

مان تا  ل اعتقاداتیدند هر دو نفر ما به دلیکه فهم یکنند، بطور خاص وقت ین فدا میریخودشان را بخاطر سا

 35 یاز آنان که سحر نام داشت وزن یکی، منقلب شدند و میکن یاز ستم حاکم بر جامعه ازدواج نم ییرها

 «خواهم مثل شما باشم. یام و م افتهیت را در وجود شما یمن انسانگفت:  یساله بود م

 

به « انقالب مریم»خانم دکتر کذایی به تأسی از « مینسی»مهری امیری مسئول انجمن زنان داخل کشور و 

« انقالب ایدئولوژیک»ی  کنند. شما دامنه نمی« تا رهایی از ستم حاکم بر جامعه ازدواج»، «اعتقاداتشان»دلیل 

کنید.  اید و در خاطرات فانتزی هم روی آن تأکید می تا ایران هم گسترش داده «بطور خاص» را« تجرد»و 

ایران و  ،پایش را از روابط درونی شما بیرون نگذاشته در دنیای فانتزی« انقالب»واقعی این  اگر در دنیای

 آقای رجوی بپذیرید به خاطر خودتان هم که شده از رویا بیرون بیایید. نوردد.  هایش را در می زندان

  

  سد:نوی در خاتمه مینامد  می« فرشته»که از زبان دیگران خود را مخلوق اینترنتی شما 

  

، و مناسبات آنان با ما شدند یندانر روابط زنان زیین بند متوجه تغیکه مسئول یسفانه بعد از مدتمتأ یول»

، عنصر برده بودند که یت پین واقعیبه ا ، پاسداران شب تازهمنتقل کردند یگریآن بند به بند دما را از  عًایسر

ك محل کنار ی، در طلبند یرا م یاد رسیتحت ستم، که فر چشم انتظار و یها د با تودهیشتاز و مبارز را نبایپ

 یفدا کند و برا مردمش یزش را برایخواهد بود که همه چ یشه کسیاثر، هم أرا منشی، زرار دادگر قیکدی

 یص خواهند داد. هر چند که ما را از آن زنان زندانیاست که همگان تشخ یزین چی! و انخواهد یزیخود چ

همانطور که  یم، ولینیچگاه آنها را نبیگر هید دیار انسان بودند جدا کردند و شایو بسر ییقابل تغ یکه همگ

ها  آن یز برای، ما نه نظام حاکم بودندیمان بر عل شتر در ادامه مبارزه و اعتراضاتیزش بیما منشا انگ یآنان برا

مان را جمع  لیخواندند تا وسا که از بلندگو اسم ما را یکه وقت نیم بود، کما ایشان ماندگار خواه و در قلب

 «کردند و صورت ما را غرق بوسه کردند. یه میگر یم، همگیم و آماده حرکت شویکن

 

 «منشاء اثر»، «مبارز عنصر پیشتاز و»، «پاسداران شب»، «مناسبات»عبارات حتمًا شما بهتر واقف هستید که 

 محصوالت فرهنگی شماست. 
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 گوی انجمن زنان مخفیو سخن با زندانی سیاسی سابق گفتگو

 با فریبکاری توانست تحت عنوان 33۳4آذر  33 بامصادف  ۹335در تاریخ اول دسامبر عاقبت مهری امیری 

با بهروز سورن مسئول سایت « رانیانجمن دفاع از حقوق زنان در ا»یک زندانی سیاسی سابق و مسئول 

، بدهد. او در نبودندانندگانی که در جریان به گفتگو بپردازد و جعلیات خود را به خورد خو« انگزارشگر»

  گوید: پرداخته و می« گزارشگران»ابتدای مصاحبه به چاپلوسی از بهروز سورن و سایت 

 

جوانان فداکار و  ننده گزارشگران، و با درود به زنان ویت ارزنده و پر بیشما و همه دوستان در سا با سالم به»

ن از یهمچن بوده و هست. یبرابر ما در جنبش یدستاوردها یخیتار شان پشتوانه ، که مبارزاتییراهگشا

 «.ار سپاسگزارمید بسیا داده ن مصاحبه اختصاصیا یکه به من برا یشما، بخاطر وقت

 

وارد « حجاب»قائل هستند که وقتی با « ارزنده و پربیننده گزارشگران»ارزشی برای سایت  ،آیا مجاهدین

« نشان خمینی»ی  «ماده واحده»مشمول « گزارشگران»آیا سایت  نید؟ک شوید به آن اذعان می صحنه می

 شود یا نه؟ می مصوب شورای ملی مقاومت

 

در  و از ذهنی بسته و قالبی برخوردار است خبر است بی که از تحوالت داخل کشورموجود خیالی شما 

 : گوید می ،گفتگو ی ادامه

 

هستم و در  یپرستار یل از مدرسه عالیالتحص فارغ ،رمسال دا 33متولد تهران و هستم،  یریام یمن مهر»

  کنم. یت میدفاع از حقوق زنان فعال حال حاضر بطور تمام وقت، در انجمن

که  نیل ایبه دل 33۲3است آشنا شدم. در سال یبا س که داشتم، یطیل شرایبه دل یسالگ 33من از سن 

 یل من و مادرم براین دلیر شد، به همی، دستگبودکرده  یمال یها کمك یاسین سی، به چند نفر از فعالپدرم

 « رفتم. ین و گوهر دشت کرج میمقابل زندان او مالقات با او به

 

http://www.gozareshgar.com/index.php?id=559&tid=644 
انقالب »مربوط به قبل از « مدرسه عالی پرستاری»وضیح دهید که تمسئوالن بخش مربوطه لطفًا به 

در  کسینداشت که وجود خارجی و عنوانی   « مدرسه»اساسًا چنین است و بعد از آن  5۲در سال « فرهنگی

دهد بایستی متولد  کند. با توضیحاتی که می اش هم اشتباه می ی سن او در مورد محاسبهآن تحصیل کند. 

 ساله است.  3۹باشد و در زمان گفتگو با سایت گزارشگران  335۹

 

   گوید: ی می در ادامه مسئول انجمن خیالی شما

ون وزارت یله آقایسو به و ییشناسا یك تجمع اعتراضی یانداز و راه یك تشکل پرستاریجاد یل ایلبه د»

خودم را شروع  یها تیفعال ، مجددًایبردم. بعد از آزاد ن بسریسال را در او 3/5ر و مدت یدستگ یاطالعات

 ین رابطه برایهم ب قرار گرفتم، دریتحت تعق مجددًا 7۳ان در سال یدانشجو زشیکردم که البته بعد از خ

http://www.gozareshgar.com/index.php?id=559&tid=644
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ماه  . بعد از چندقه و ..یر شدم و با وثیدستگ مجددًاقبل از خروج از کشور  یاقدام کردم ول خروج از کشور

 بودن تلفن خانه مجددًا و کنترل یل تماس تلفنیش آمد و به دلین مسئله دوباره پیز ایآزاد شدم. سال قبل ن

گرفتم که خانه پدر و مادرم را ترك کرده و  میر و مدت سه ماه را در زندان گذراندم. از آن به بعد تصمیدستگ

له مزدوران وزارت اطالعات، تحت یبه وس ط حتمًایآن شرا دانستم، در یداشته باشم، چون م یفمخ یزندگ

کمك پدر و مادرم به  ل باین دلیمن وجود نخواهد داشت. به هم یبرا یاسیت سیامکان فعال کنترل هستم و

 و روشنفکر بودند یاسیبه مبارزات خودم ادامه بدهم و البته پدر و مادرم چون هر دو س رفتم که بتوانم یمحل

دوستانم که از  از یمن و جمع 33۳۹شه کمك کار من و دوستانم بوده و هستند. از سال یر همین مسیدر ا

انجمن دفاع از »م بنام ینمود یانداز راه را یاند، انجمن ل شدهین تشکیران و معلم، پرستاانی، دانشجوپزشکان

ت مشغولند، البته به ین انجمن به فعالیدر ا مه وقتیگر نید یبرخ تمام وقت و یو برخ «رانیحقوق زنان در ا

 « .داشته باشد یت علنیتواند فعال یاست و نم یانجمن مخف نی، ال مواضع مایدل

 

http://www.gozareshgar.com/index.php?id=559&tid=644 
 

چنان با شرایط ایران و دستگاه  ی تولید زندانی سیاسی جعلی هستند آن پشت پروژهکه  «مریم افسران»

شود در  اش کاسته می از محکومیترود  کنند فرد هر بار که به زندان می قضایی آن بیگانه هستند که تصور می

شد. هایش با ی فعالیت هی مصر به ادامحالی که در دنیای واقعی این پروسه برعکس است. به ویژه اگر زندان

هایش را شروع  برد، پس از آزادی دوباره فعالیت سال در اوین به سر می 3/5مخلوق اینترنتی شما بار اول 

ماند و بار آخر پس از دستگیری با وجود تشکیل  کند، این بار پس از دستگیری چندماه در زندان می می

 ماند. ندان میانجمن مخفی زنان و کنترل تلفن منزل فقط سه ماه ز

گو کم حافظه است و جاعلین به کار گماشته شده از سوی شما به شدت ناشی و بی  آقای رجوی دروغ

 مسئولیت. 

در این گفتگو  ،برای اولین بار به زندان رفته 7۲مدعی بود در سال  مولود خیالی شما که در خاطراتش

. رود دستگیر و چند ماه به زندان می 7۳یزش بعد از خسه سال و نیم اوین بوده،  7۳ز سال پیش ا گوید می

 اش باشد اما یادش نیست.  بایستی دستگیری سوم 7۲بنابر این دستگیری سال 

تان مصرف  دهید یا بخش اعظم وقت قرار می حسابرسیآیا شما چنین اقداماتی را هم شخصًا مورد پیگیری و 

 شود؟  افراد می «تناقضات جنسی»گزارش خواندن 

 

های مسئول سایت  در پاسخ سؤال شما« انقالب ایدئولوژیک»ده در دستگاه ی تولید شمهری امیر

زنان  یها نظر شما خواسته از»، «قرار دارد؟ یتیران در چه وضعیزنان در ا جنبش»در مورد،  «گزارشگران»

در تنزل  یت چه نقشیزش آن با حاکمیآم مذهب و»، «؟دیکن یم یابیکدامند و شما چگونه آن را ارز

ان را با جنبش زنان چگونه یو دانشجو ارتباط جنبش جوانان»، «ران دارد؟یطلبانه زنان ا یبرابر یها خواسته

اش لو نرود. اما اگر پرسشگر کمی  دهد تا موضع سیاسی و تشکیالتی های گرد و کلی می ، جواب«د؟ینیب یم

 برد.  کرد به ماهیت قضایا پی می تعمق می

http://www.gozareshgar.com/index.php?id=559&tid=644
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  گوید: المللی می در داخل کشور و در سطح بین مخفی، مات این انجمندر توصیف اقدامهری امیری 

 

آگاه و روشنفکر  از زنان یشکل گرفت. دوستانم که همگ 33۳۹ن انجمن همانطور که گفتم، در سال یا»

ن تشکل یم ایاند( و توانست وستهیما پ به انجمن یز به تازگیون دانشجو نیجامعه هستند، )البته چند تن از آقا

القول  ما متفق یهمگ یم، ولیزه کردیاهداف خود را کانال م،یکه دار یفستیم. بر اساس مانیشکل بده را

 یو نف یدگاهیزنان آن جامعه خواهد بود. چه به لحاظ د یدر گرو آزاد ك جامعهیکل  یم که آزادیهست

فقط زنان بلکه چه ما آگاه کردن جامعه )نه  ی. هدف اصلیاسیو س یبه لحاظ اقتصاد و چه یاستثمار جنس

بطور  ران، بر جوانان ویز در ایاست که حاکمان زن ست ین انعکاس ظلم و نابرابریمرد( و همچن زن و چه

 ،واپسگرا ین آخوندهاینعل ریرا که ز یرانیزنان ا یم صدایخواه یاند و ما م اعمال نموده یرانیخاص زنان ا

 یینقش بسزا یالملل نیب یها تیم فعالیرا معتقدیز م،یا منعکس کنیدن یده، در تمامینرس ییادشان به جایفر

س ینژاد به عنوان رئ یکار آمدن پاسدار تباه یاز بعد از رو ن نظام خواهد داشت. مخصوصًایا یدر افشا

اند و دست از مماشات با  ن نظام شدهیا یضدانسان یها استیمتوجه س ییاروپا یکشورها یجمهور! تا حدود

تجاوز  نیو همچن یطلبانه او در رابطه با اتم جنگ یها استیل سیبرداشته و به دل یا عقب افتاده مین رژیچن

 ید( کمیا دهیل و ...شنیاسرائ هیا بر علیاو را در سازمان ملل و  یها یسخنران ر کشورها و...)که حتمًایبه سا

 شده اند.  یم البته تا حدودین رژیرذالت ا کا باز شده و متوجه عمقیو آمر ییاروپا یگوش کشورها

نده سازمان ملل در امور زنان( یکه خانم ارتورك )نما یمثال، وقت ما، بطور یالملل نیب یها تیدر رابطه با فعال

 یو وقت م،یدا کرده و با او تماس گرفتیل او را پیدوستان ما دست بکار شده و شماره تلفن موبا ران آمد،یبه ا

 یهتل الله رفت، ول یعنی ان به مالقات او در محل اقامتشاز دوست یکیاز ما خواست،  یاو مالقات حضور

ا تلفن او کنترل بوده است. در یر کردند. گویدستگ را یمتأسفانه قبل از مالقات، مزدوران وزارت اطالعات و

رمان با آن یهن اسیکه روزانه زنان م یل به او ستم و ظلمیمیو با ا یتلفن مان م در حد توانیهر حال ما توانست

رابطه  هم خانم ارتورك در یمثبت بود و انعکاسات خوب یلیم. البته کارمان هم خیرا منتقل کن جه هستندموا

له ین رابطه ما به وسیدر هم د.یا ده و خواندهیخودتان هم د ران داده بود، که حتمًایبا نقض حقوق زنان در ا

ن اعتراضات زنان و ی، همچنق بشررا حول نقض حقو ع حاکم بر جامعهیاز فجا ی، اخبار و گزارشاتدوستان

که  یم که اخباریاز همه درخواست دار . مستمرًامیکن یارسال م المللی نیه کرده و به مجامع بیجوانان را ته

 ر ویرا که از تحق یلمیان است را به ما منتقل کنند. بطور مثال ما فیشان در جر و حوش ن رابطه حولیدر ا

االغ سوار کرده و  یکه آنان را رو یم، در حالیر تهران بدست آورده بودتن از جوانان د ۹ن نسبت به یتوه

م که یارسال کرد یو حقوق بشر المللی نیب یها سازمان یده بودند، برایب کشیدستانشان را با چوب به صل

ن رایکه بر مردم ا یان ظلم و ستمیا در جریشود دن یباعث م ها تین فعالیمورد استقبال قرار گرفت و ا یلیخ

 «د.اعمال شو یالملل نیب ین لحاظ فشارهایم به ایرژ یرد و رویشود، قرار گ یروا م
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شوید؟ چرا در  هایی است چرا در دنیای واقعی دست به کار نمی اگر در داخل کشور نیاز به ایجاد چنین تشکل

ت رژیم معرفی کنند واداده و در خدم هایی می تان کسانی را که مبادرت به چنین فعالیت های درونی بحث

 کنید؟  ها را در اینترنت خلق می تان همان کنید و در اوهام می

تان از صبح تا  های تبلیغاتی اید و دستگاه روی آورده« اینترنتی  مبارزه»آقای رجوی این شما هستید که به 

و مسئول  شام در کار جعل و انتشار اخبار غیرواقعی و سانسور شده هستند. انجمنی که وجود خارجی ندارد

اش روی آورده چگونه  آن هم از نوع خیالی« ی اینترنتی مبارزه»آن در اشرف نشسته و از سر بیکاری به 

روند؟ معلوم است بایستی مدعی شوید قبل از دیدار  در تهران می« ارتورک»وابستگانش به دیدار خانم 

بسیار خوب چرا نام فردی را که هم از این مسائل بی خبر است. « ارتورک»دستگیر شده وگرنه روح خانم 

بگذارید مردم ایران  ،چه کسی را به چه اتهامی دستگیر کرده داند کنید؟ رژیم که می دستگیر شده بیان نمی

 ؟ «ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور»و « ستاد داخله»آیا این است محصوالت  با او آشنا شوند.هم 

 

 یبرا یا پروژه ا انجمنیآ»پرسد   که می« گزارشگران»پرسش سایت ی تولیدی شما در پاسخ به  پنبه پهلوان

بافی پرداخته و  ، به مهمل«زنان در داخل و خارج از کشور دارد؟ یها ر تشکلیبا سا یارتباط و هماهنگ

  گوید: می

 
 یت برایاحساس مسئول یا که ذره ییرویهر ن هن بایم ییرها یمان برا م در چارچوب مبارزاتیما معتقد»

البته همانطور  کرد. یتوان همکار یطلب، م یآزاد یروهایه نیکل ط در او وجود داشته باشد، وین شرایر اییغت

 یسرنگون یعنین نظام، یت ایم، چرا که ما معتقد به حذف تمامیهست یك انجمن مخفی که اشاره کردم، ما

کار  یاز رو ست. مخصوصًا بعدیر نیپذ ن نظام امکانیم که رفرم از درون ایم و معتقدیباش یت میحاکم کل

ن یم. به همیت داشته باشیفعال یم بطور علنیتوان ین در چارچوب نظام نمینژاد. بنابرا یآمدن پاسدار احمد

ن ارتباطات را ما بدون یتواند باشد. البته ا ینم یران بصورت حضوریدر ا یچ تشکلیمان با ه ل ارتباطاتیدل

با اسم انجمن کار  یوقت یم، ولیران داشته و داریداخل ا یها تشکل مان )بصورت فرد( با بردن نام انجمن

 م،یهن در ارتباطین انجمن در داخل مینخواهد بود. ما با چند یاست و حضور ینترنتیا م، ارتباطات،یکن یم

ادش یو دارو دسته ش یخاتم که یاز آنان تا وقت یم. برخیتوانم بگو ینم یتیل امنیها را به دال که البته اسم آن

نداشتند که با ما ارتباط  یلیباز گذاشته بودند، تما جامعه یبرا یینکه سوپاپ هوای، با توجه به اکار بود یرو

ز یها ن س جمهور، آنیر خالص زن به عنوان رئیك پاسدار تیآمدن  کار یبعد از رو یداشته باشند ول

خارج  یها دا کردند. با تشکلیل پیتماد به سمت ما یت ناامین حاکمیدشان از ایام ر کرد وییشان تغ نگرش

ن و یقوان نظام در رابطه با نقض یها استیس یز در جهت افشایق نیم، که از آن طریز ارتباط دارین کشور

توانند  یکه م ییها آنان بر سر کمك از یبا برخ زیم، در حال حاضر نیا ران از آنان کمك گرفتهیحقوق بشر در ا

 «.میا اشتهد ییها یبه ما بدهند هماهنگ

 

فعالیت علنی ندارند، به همین دلیل مبارزاتشان  و کند خفی در ایران را نمایندگی میوی یک انجمن م

توانند  اما با یک سایت مربوط به چپ در خارج از کشور می .ها را ببیند تواند آن اینترنتی است و کسی نمی
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و محیط بارد. در حالی که در خارج  ما میپرنسیبی از سر و روی مولود ش شخصیتی و بی بیمصاحبه کنند. 

های فعالیت در یک نظام قرون وسطایی درگیرند به وادادگی و  که با سختیرا نشسته زنان داخل کشور  امن

کند و از این که تمایلی نداشتند با انجمن دست ساز مجاهدین که وجود خارجی  ترس و سازشکاری متهم می

 زند.  . طلبکاری از مردم ایران در این ادعاها موج میدنال می ندارد ارتباط داشته باشند

  
در  یون خارج از کشور چه انتظاراتیسیاز اپوز»پرسد:  که می« گزارشگران»وی در پاسخ به پرسش سایت 

 گوید: می« ؟دیران داریحقوق زنان در ا یبرا مورد مبارزه

که از قضا  ها از گروه یت که برخن اسیکند ا یو ناراحت م یران عصبیکه ما را بشدت در ا یزیچ …»

ك ی یم حتیا دهیما نشن یحت ستند ویبرخوردار ن یادیز یرویهم ندارند و نه تنها از ن یچندان یها تیفعال

ه یندازند، از حاال به تصفیهن راه بیر میاس ران به نفع مردمیا تظاهرات کوچك هم در خارج از ایتجمع 

ت دارند یرج از کشور فعالران و خایکه در ا ییها گروه ها و نگر از سازماید یبا برخ یفرد یها حساب

اند! . در  را فراموش کرده یر واقع دشمن اصلاست . چرا که د یاسیس یبیپرنس ین بیاند. بنظر ما ا پرداخته

ده با او یعق که به لحاظ یا هید با همسایال و ناموس ماست نبال خانه و میدزد در حال بردن وسا که یحال

ها و  تیها در سا ا سازمانیها و  گروه ریکه به سا یم. بنظرم کسانیبپرداز یریم به دعوا و درگیدار یفاتاختال

ستند و فقط به فکر کسب قدرت یران نیبه فکر مردم ا یا کنند، ذرهیم یات خود حمله کرده و آنان را نفینشر

 یا دهیمخالف، با هر عق یها ا از گروهر یین برخوردهایران انتظار چنیدر ا خود بوده و هستند. پس ما یبرا

کند و  یم م مالها را شادیز رژین کار قبل از هر چیخودشان را قفل کرده و ا یدر قدم اول انرژ م چونیندار

 « به نفع دشمن تمام خواهد شد.

 
و از  اندازد کند و جانش را به خطر می در جلد کسی که در ایران فعالیت مخفی می« اشرف»ی شما از  نماینده

ها را کسانی  متهم کرده و آن« پرنسیبی سیاسی بی»منتقدین شما را به است، « بشدت عصبی و ناراحت»قضا 

و « ای به فکر مردم ایران نیستند و فقط به فکر کسب قدرت برای خود بوده و هستند. ذره»کند که  معرفی می

 ند. ز جا می« مال شادکن»و « به نفع دشمن»همچنین انتقاد از شما را 

پرنسیب »ی برخورداری از  تان نشاندهنده  مشی دادن خط هایی برای درست جلوه آیا اتخاذ چنین شیوه

در فکر کسب قدرت برای خود بوده »که جزو منتقدین جدی شما هستیم است؟ آیا من و امثال من « سیاسی

در داخل کشور « قهرمانی»رنتی نیاز به تولید اینتتان کم بود،  های رسمی ا و اطالعیهه سایت؟ آیا «و هستیم

  را تکرار کند؟   تان تبلیغاتکه  داشتید

  

 دستگاه تبلیغاتی مجاهدین ولودتظاهرات پارک الله م

ی  ی کافی جا انداختید کلید پروژه که به زعم خودتان مهری امیری و انجمن مربوطه را به اندازه پس از آن

 ملی مقاومت هم درگیر آن بودند زدید. بعدی را که مریم رجوی و کمیسیون زنان شورای 
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 «پارک الله»ه که زنان در طبق سنت هرسال ۳4اسفندماه  37که مصادف است با  ۹33۲مارس  ۳به مناسبت 

و از زنان برای شرکت در گردهمایی پارک الله دعوت  کردیدپیشدستی  شمااین بار کردند   تجمع می تهران

 «رئیس جمهور برگزیده مقاومت»و  تانگرفت آن را به حساب خودتا چنانچه تجمعی صورت  عمل آوردید به

 . شدنددر همین رابطه فعال مهری امیری و انجمن کذایی به دستور شما  د.بگذاری

خارج « اپوزییسیون»شان بیشتر از  که به خاطر درگیری رو در رو با رژیم حواس ایران فعالین حقوق زنان در

برای را  ۹33۲مارس  ۳تظاهرات مربوط به  ،ترفند شما شدندی  جهکه متوبه محض این کشور جمع است 

ت و مهری . اما مریم رجوی و کمیسیون زنان شورای ملی مقاومکردندمنتقل  «پارک دانشجو»به اولین بار 

عاقبت دار نشدند. بر دستنمود  حاصل می هایشان بی دیدند و تالش شان را نقش بر آب می که طرحامیری 

پس از گردهمایی  خواستاز او  «گفتگو»مسئول سایت  مجید خوشدل سوءاستفاده از اعتماد مهری امیری با

 را به اطالع او برساند. مزبور گردهمایی پارک الله با او در تهران تماس بگیرد تا وی گزارش

به مجید در عراق را  33۳۳۹3۲۹3۹44373« اشرف»ی ا  ی تلفن ماهواره به این منظور شماره مهری امیری

های موبایل مربوطه داستانسرایی کرده   و در مورد ویژگی این شماره در تهران است داده، ادعا کرد کهخوشدل 

 :گفتو 

را کنترل کنند.  توانند آن ینم عماًل نجا زوم نشده ویا یآن رو یا تن ماهوارهن است که آنیل این موبایحسن ا»

نتوانستم زودتر  م، عماًلیه کنیم تهیتوانست یم و به تازگدا کردیپ یدسترس ین تلفنیر به چنیکه د نیل ایبه دل

ك مصاحبه و ید که به خاطر یده یبه ما حق م ز حتمًایشما ن یول ر.یخأرم. ضمن پوزش از تیا تماس بگبا شم

م با شما یمستق ر امکانش بود در  تجمع پارك اللهن اگیهمچن ...! ستیاد جالب نیز یریمان دستگ کنترل تلفن

عصر  5 مارس، از ساعت ۳روز  ین، برایست. بنابرایشه روشن نین تلفن همیکه ا نیم. نکته مهم ایصحبت کن

کند و شما  یم را سرجمع میده یکه ما از صحنه به او م ییاز دوستانم به گوش است و خبرها یکیعصر  7تا 

در تجمع  یته اگه مشکلعصر به بعد خودم بگوش خواهم بود)الب 5/7د. از ساعت یرید با او تماس بگیتوان یم

 توانم بعد از تجمع با یشب بگوش هستم. و م 5/۲و تا ساعت  م(یبرگرد یامده باشه و به سالمتیش نیبرامون پ

  «تر بهتون بدهم. و خبرها را کاملصحبت کنم.  یشما حضور

 

در ارتباط با  خوشدل با مجید ی طوالنیای ظاهرًا از تهران به گفتگو او به شکل فریبکارانه ،طرح این سناریو اب

فردی که در اشرف نشسته احتمال دستگیری خود پردازد.  می تظاهرات پارک الله که وجود خارجی نداشت

توانند با مردم صادق و روراست باشند؟ وی گفتگوی  دهد! آیا چنین کسانی می در تظاهرات تهران را هم می

  کند: تلفنی خود را چنین آغاز می

 

مارس[ قرار بود در پارک الله تجمع داشته باشیم. که از ساعت سه  ۳و نیم ]امروز ـ  ...ـ ما ساعت چهار»

های  های اطراف پارک الله، از خیابان کارگر بگیرید تا بلوار کشاورز و سایر خیابان بعدازظهر کلیه خیابان

ه در ساعت چهار و نیم ک بستند. طوری اطراف را نیروهای امنیتی و آقایان وزارت اطالعات و نیروهای انتظامی 

خواستند وارد پارک شوند، جلوی درب پارک تعداد زیادی را دستگیر کردند و یا اساسًا  وقتی دوستان ما می



 ایرج مصداقی                                          ی سرگشاده به مسعود رجوی           ، نامه۲۹گزارش ی  بخش منتشر نشده 

 

25 
 

نگذاشتند داخل پارک شوند. به همین دلیل دوستان ما و چند گروه دیگر از درهای مختلف وارد پارک شدند. 

ها رفتارهای  ها حضور داشتند و با خانم شخصی و لباس ها و وزارت اطالعاتی در داخل پارک بیشتر بسیجی

 دادند... خیلی زشتی انجام می

 

ها را  های پارک در ندارد. درها و نرده «پارک الله»هاست  توضیح دهید که سال« افسران مریم»آقای رجوی به 

پرت داخل کشور  تغییر و تحوالتحد از این . سخنگوی مربوطه تا ندبرداشت به دستور کرباسچی 73سال در 

 است. 

 

 * منظورتان را از رفتار زشت نیروهای سرکوبگر توضیح دهید. 

کشیدند و  زدند، روسری را از سرشان می ها را کتک می دادند و خانم های بسیار رکیکی می ـ بله، یعنی فحش»

 «کردند و...ها دست از مقاومت برنداشتند و شروع به شعار دادن  از این کارها. ولی با این وجود زن

 

 * اگر یادتان هست چند تایی از شعارها را برایم بازگو کنید. 

ها و جوانان  و بعد سرود ایران زمین را حدود هفتاد ـ هشتاد تن از خانم« ـ آزادی، آزادی، حق مسلم ماست»

ای  که فایدهزدند. اّما وقتی آقایان وزارت اطالعاتی دیدند  دانشجو شروع به خواندن کردند و با آن دست می

شان کنند، نیروهای گارد ویژه وارد صحنه شدند... با آن  ها را بگیرند و پراکنده توانند جلوی خانم ندارد و نمی

ها، چه بر سرشان و  هاشان... خالصه شروع کردند با باتوم کتک زدن خانم انگیزشان و آن کاله های رعب قیافه

شد، جمعیت به جاهای  نهایت هی تجمع از هم پاشیده می شان. در های مختلف تن چه به پاهاشان و قسمت

طور شد که  آمدند. در نهایت این شد دوباره ]به جای سابق[ می رفت و بعد تا کمی آرام می مختلف پارک می

های دوستان ما را  طور خاص کسانی که دوربین داشتند. مثاًل تمام دوربین تعداد زیادی را دستگیر کردند، به

کستند و یا با خودشان بردند، افرادی که دوربین داشتند را هم با خودشان بردند، یعنی تعداد گرفتند یا ش

شان را نصب کرده  هایی که آمده بودند، تازه پایه دوربین زیادی از دوستان ما دستگیر شدند. حتا خبرگزاری

ند و گفتند حق فیلمبرداری دانم کدام خبرگزاری بودند( ولی نیروی انتظامی آنها را متفرق کرد بودند )نمی

 «کردن ندارید.

 

 !خواندند می و تظاهرات زنان در پارک اللهسرود رسمی سازمان مجاهدین را « ایران زمین»نفر سرود  73-۳3

اما در گفتگو  را خواندند «ای ایران»ظاهرًا قرار بوده بگوید سرود گیرد از این ادعاها؟  تان نمی آیا خنده

 اش کردید.  بعدی درست  . چرا که در اطالعیهاست شده« ایران زمین»واندن سرود دستپاچه شده و مدعی خ

جایی که قرار نیست فیلم یا عکسی از  ترسد. از آن ها نمی ای که کسی هم از آن پخمه «های اطالعاتی»چه 

دوربین داشت را که تظاهرات منتشر شود بایستی توجیهی تراشیده شده شود چه بهتر که بگویم هرکس 

ی دوربین شان را نصب کرده بودند متفرق شدند!  هایی که آمده بودند و پایه دستگیر کردند. حتی خبرگزاری

 و پارک و ... ها در یک تجمع اعتراضی در خیابان داند خبرگزاری نمی به دور است  ها از واقعیت فردی که سال
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بلکه د. چرخ رک دارد و پایه نمیهای متح کنند. چرا که تجمع اعتراضی صحنه ی دوربین نصب نمی پایه

 برداری کنند.  یا سخنرانی فیلم کند قرار است از یک سمینار او فکر مید. وش فیلمبردار سرشانه مشغول کار می

 

  کند: ی دروغ مهری امیری همچنان شلیک می یابد و توپخانه گفتگو ادامه می

 

 * از سرنوشت دوستانی که دستگیر شدند چه اطالعی دارید؟ 

ـ راستش را بخواهید خود من ساعت نه شب رسیدم خانه، یک مقداری دنبال همین قضیه بودم که ببینم »

اند. ولی تا این  شان تا ببینند چه سرنوشتی پیدا کرده اند دنبال ها رفته عدادی از خانوادهها چه شدند. ت بچه

ها در دست نیست. واقعیت  ی از آنزنگ زدم، هیچ اطالع انهایش ی پیش به خانه نقطه، حداقل من چند دقیقه

ترین  ی ما ثابت شد و آن اینکه این نظام کوچکترین آزادی را، و کوچک این است که یک حقیقت به همه

شد کرد، اال ماکزیم مقاومت در  تواند تحمل کند. و این به ما ثابت کرد که کاری نمی صدای مخالفتی را نمی

 «مقابل چنین رژیمی. 

 

 ه طور تقریبی چه تعداد از زنان و مردان در تجمع امروز پارک الله شرکت داشتند؟ * خانم امیری، ب

ـ بین دویست تا سیصد نفر را من دیدم، ولی در پارک الله که پارک خیلی بزرگی است، جمعیت زیادی »

یک تجمع ی  شد که در رفت و آمد بودند. اّما باید به شما بگویم که اگر فقط یک ساعت به ما اجازه دیده می

کردند. چنین چیزی را آقای مسنی که در پارک بودند هم  دادند، چندین هزار نفر در آن شرکت می آزاد را می

 «صحه گذاشتند. 

 

آقای »در سناریوی تنظیمی از گوید؟  به خانه می  از برگشتن در حالی که در اشرف است مالحظه کنید چگونه

داند که  سخنگوی انجمن مخفی نمیآیا گوید.  می هم دعاهایشو تأیید او قطع تلفن « خانم جوان»و « مسن

پشت تلفن نبایستی گزارش تظاهرات گرفت؟ آیا مجاهدین به این ترتیب به نسل جوان آموزش فعالیت 

 دهند؟  مخفی می

 

  به ادعای سخیف سخنگوی مربوطه توجه کنید:

 

 و دارید؟ آیا شما اطالعی از تجمع زنان )و البته مردان( در پارک دانشج*

ها هم با خبریم. متأسفانه دوستان ما را در آنجا، عین ما به شدت مورد ضرب و شتم  ـ بله، ما از تجمع آن»

 «شان از ما خیلی )مکث(... ها مواضع قراردادند. تازه آن

 

 تر بود؟  *مالیم
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شان شکل بگیرد و بعد  معتر بود. به همین دلیل هم حداقل گذاشتند ابتدای کار، تج تر بود، بله مالیم ـ رقیق»

قدری جو  شان. ولی ما را از همان ابتدای کار... به بوس بردن ها را مورد ضرب و شتم قرار دهند و با مینی آن

کردند، با باتوم به پاهای  ایستادند، به شدت سرکوب می نظامی باال گرفت که حتی اگر دو نفر را کنار هم می

  «زدند. ها می آن

 

یک جریان سیاسی نیست که توسط یک انجمن صوری و سخنگویی مخفی، مبارزات زنان سیبی پرن  آیا این بی

تر از ما بود به همین دلیل تظاهرات ما  ها مالیم شود که مواضع آنها  ار آنمان را تخطئه کرده و طلبک میهن

ود در تظاهرات آیا این سقوط اخالقی نیست کسی که در جای امن نشسته به دروغ مدعی ش؟ اساسًا پا نگرفت

اند به سخره  ما را بطور واقعی مورد سرکوب قرار گرفته زنان بوده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و زنان میهن

 بگیرد؟

 

تجمع  در تهران و خارج از کشور و انتقاد مجید خوشدل از این که چرا فعاالن زنپس از انتشار این گزارش 

موجی از حمله  ،اند بسیاری از زنان منجر شده انعکاس نداده را که به ضرب و شتم و دستگیری پارک الله

مرخص از بیمارستان به تازگی  مغزی و به علت سکته خبر بود دل که روحش نیز از ماجرا بیعلیه مجید خوش

ی ساختگی با  مصاحبهغگویی و جعل تظاهرات و او را به درو در خارج از کشور فعاالن زن آغاز شد. شده بود

  اش را در آدرس زیر مالحظه کنید: یک نمونه .متهم کردند ...خودش و 

 

http://zananeha.com/archives/2006-03/001793.html 
 

ها  و ضمن پوزش از دیگر سایت اش برداشت را از روی سایت مصاحبه ماجرا شد ی متوجهکه  این  او به محض

 را به او یادآور شد« اخالق سیاسی» وت گرف وی با مهری امیری تماسکه آن را انتشار ندهند.  خواستهم 

پاسخگوی  موقع  شما هیچ شد.به جای پوزش، طبق سنت مجاهدین طلبکار هم  اما مخلوق اینترنتی شما

 .و نیستید  تان نبوده اعمال زشت

 

http://www.goftogoo.net/main-51.html 
 

د. مریم رجوی در پیام به کن تظاهرات جعلی پارک الله نشدیول  شماشود.  جا ختم نمی ع به همیناما موضو

زنان آزاده  یاعتراض یها تظاهرات و حرکت» ،«زن یس به مناسبت روز جهانیدر پار یالملل نیکنفرانس ب»

رمان را یهن اسیم یشهرها گرین در دیزن در پارك الله و پارك دانشجو در تهران و هم چن یران در روز جهانیا

 «. ستود

 

http://www.hambastegimeli.com/node/27747 
 

http://zananeha.com/archives/2006-03/001793.html
http://www.goftogoo.net/main-51.html
http://www.hambastegimeli.com/node/27704
http://www.hambastegimeli.com/node/27747
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و  دکرهمین خط را دنبال  همساز مسئول این کمیسیون  و سروناز چیتکمیسیون زنان شورای ملی مقاومت 

 : شداطراف پارک الله « حکومت نظامی»مدعی 

حمله و   مارس(، به۳ران در روز جهانی زن )یا  ز حاکم بریست سم مذهبی و زنیده، فاشیهاى رس بنا بر گزارش»

ها و اماکن عمومی در شهرهاى مختلف مبادرت کرده  ابانیران در خیرى و سرکوبی زنان ایهجوم و دستگ

مرگ بر »، «آزادى درود بر»، «باد دموکراسی زنده»مان با شعارهاى  هنی. در تهران، زنان آزاده ماست

دان انقالب و پارك الله تهران دست یدر پارك دانشجو، دانشگاه تهران، م« ی زنیباد رها زنده»و « کتاتورید

نتظامی و سرکوبگر تمامی طی صورت گرفت که مأموران ایها، در شرا ن تجمعیتجمع و تظاهرات زدند. ا به

 3۲33رى کنند. در ساعتین تجمعات جلوگیکردند تا از ا یشدت تالش م محاصره درآورده و به محوطه را به

، در اطراف دانشگاه ینیگزارش شاهدان ع ك کردند. بهیآور شل دان انقالب مأموران انتظامی گاز اشكیدر م

 «تهران و پارك الله حکومت نظامی برقرار بود.

 

http://www.hambastegimeli.com/node/28081 
 

و سایت « شورای ملی مقاومت»ارگان غیررسمی « همبستگی ملی»سایت در این مقطع، برای اولین بار 

الی پرداختند. سایت همبستگی های این انجمن خی هم دست به کار شدند و به انتشار اطالعیه« ایران لیبرتی»

 داد:  را انتشار می «پارک دانشجو»های تجمع  کرد، اما عکس اخبار جعلی در مورد این تظاهرات تولید میملی 

 

زن، زنان آزاده در تهران، با حضور در پارك الله و پارك دانشجو، روز  یجهان مناسبت روز بعد از ظهر امروز، به»

 «داشتند.  یگرام یم منفور آخوندیرژ یها دنیو خط و نشان کشدها یرغم همه تهد زن را به

 

http://www.hambastegimeli.com/node/27716 
 

  های تابعه شما انتشار داد: از سایت «ایران لیبرتی»اطالعیه پایانی تجمع ادعایی را هم سایت 

 

http://www.iranliberty.com/nukes/modules.php?name=News&file=article&sid=

8317 

 
ساز و سایت  مریم رجوی، کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت و مسئول آن سروناز چیتبینید  چه می چنان

  همبستگی ملی درگیر ماجرای مهری امیری و تظاهرات جعلی پارک الله بودند.  

 

 CNS News  در تجمع پارک الله در «دو هزار نفر»یری در مورد شرکت به مدد شما جعلیات مهری ام

و در همان جا تأکید شد که مهری امیری سخنگوی یک انجمن دفاع از سی ان اس نیوز هم انتشار یافت 

  کند. حقوق زنان در ایران از مریم رجوی حمایت می

 

http://www.hambastegimeli.com/node/28081
http://www.hambastegimeli.com/node/27716
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http://cnsnews.com/news/article/irans-religious-fundamentalism-
allegedly-victimizes-women 

 

  اید: اکنون آن را حذف کرده  فوق را انتشار داد که همخبر  البته سایت همبستگی ملی نیز

http://www.hambastegimeli.com/node/28082 

ای هواداران  را که یک انجمن حاشیه« فوروم زنان علیه بنیادگرایی در ایران»در اقدامی هماهنگ شما 

ها مدعی شدند براساس گزارش یک مرد که  مجاهدین در بوستون آمریکاست نیز درگیر ماجرا کردید و آن

هزار نفر در  333قل  ساعت حدا دادند پس از یک شاهد عینی تظاهرات بوده اگر نیروهای سرکوبگر اجازه می

  .ها نیز به گزارش مهری امیری از ایران پوشش دادند کردند. آن این تجمع شرکت می

 

http://www.wfafi.org/wfafistatement28.htm 
 

نفره به دو هزار نفر بالغ شد و  333 -۹33غیرواقعی  ها کشید ادعای تجمع  رسانی به خارجی وقتی کار اطالع

 هزار نفر تبدیل شد.  333احتمال شرکت چند هزار نفر در صورت عدم سرکوب به 

 

مارس خود به دروغ با اشاره به سیمای 33ارگان انگلیسی زبان وابسته به شما در اخبار « ایران فوکس»نشریه 

   آزادی مدعی شد:

 

متعلق به اپوزیسیون ایران روز شنبه تصاویر یک تظاهرات در تهران را که توسط صدها  ای یک کانال ماهواره»

ای مورد  زن به مناسبت بزرگداشت روز جهانی زن برگزار شده بود و توسط نیروهای امنیتی به شکل وحشیانه

 «گزار شد.تهران بر« پارک الله»حمله قرار گرفت انتشار داد. این تجمع روز چهارشنبه بعد از ظهر در 

 !انتشار داده است باشد می« پارک دانشجو»این نشریه لینک فیلم مزبور را که مربوط به تظاهرات زنان در 

 

http://www.iranfocus.com/en/?option=com_content&task=view&id=620
5 

 

 ،در آژانس خبری اینترپرس سرویس ۹33۲مارس  3۲روز  Lisa Söderlindhخانم لیزا سودرلیند 

 اش را داشت انتشار داد:  گزارش مهری امیری در مورد دستگیری و آزادی اعضای انجمنی که وی سخنگویی

 

ن وی در آخر مهری امیری از انجمن دفاع از حقوق زنان در ایران گزارش داد که سه نفر از اعضای انجم»

نفر دیگر همچنان در زندان اوین باقی ماندند. او گفت که تعداد بیشتری ظاهرًا  4هفته آزاد شدند. اما 

http://cnsnews.com/news/article/irans-religious-fundamentalism-allegedly-victimizes-women
http://cnsnews.com/news/article/irans-religious-fundamentalism-allegedly-victimizes-women
http://www.wfafi.org/wfafistatement28.htm
http://www.iranfocus.com/en/?option=com_content&task=view&id=6205
http://www.iranfocus.com/en/?option=com_content&task=view&id=6205
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ها نیست چرا که خطوط  یک از آن شوند اما انجمن او قادر به تماس با هیچ همچنان در زندان نگهداری می

 « شوند. تلفنی توسط دولت کنترل می

http://www.ipsnews.net/2006/03/iran-crackdown-wont-stop-womens-
movement-activists-vow/ 

 

ه گردد ب د بر مین هستند تلفنی صحبت کنبا کسانی که در زندا ن که چگونه مهری امیری قصد داشتای

 دهد.  انعکاس میپذیرفته و در دروغگویی و سادگی خبرنگار که چنین ادعاهایی را  واستعدادی ا کم

 

 و دادن پیام به کنگره آمریکا «صدای آمریکا»گفتگو با 

به سراغ از بهرور سورن و مجید خوشدل  به غیر .یافت میگسترش همچنان ی جعل و فریبکاری  دامنه

  رفتید. هم « صدای آمریکا»

  

صدای »ای بلند باال با    مصاحبهتحت عنوان این که در ایران است و ...  ۳4اسفند  ۹3در تاریخ مهری امیری 

 او. مجری صدای آمریکا گفتگویی با صدای آمریکا داشتظاهرًا چند روز قبل از آن هم وی . انجام داد «آمریکا

 را چنین معرفی کرد: 

که واقعـًا   یواقعًا پرشهامت. خانم یح و پر بار بود با خانمیصر ییگفتگو ،میکه ما داشت ییاز گفتگوها یکی ...»

رانه کـه  یانجمن دفاع از حقوق زنان در ا یشون سخنگویکه ا یریام یا داره. خانم مهریار گویار بسیبس یزبان

ن یزم رانیت بانوان در ایشون واقعًا به صراحت از وضعیم و ایداشت یشون صحبتیزن با ا یدر همون روز جهان

م. چون واقعًا ین بپردازیران زمیز ایط مربوط به بانوان عزیبه شرا ،ن صحبت مهمیگفت و واقعًا چه بهتر که به ا

ده یـ ناد ،ن مسـئله احتـرام بگذارنـد   ید به ایکه با ییاونها یسو از موارد از یاریره که بسیک مسئله خطین یا

 «...یریام یمهرن خانم یبهتر از هم یشه و واقعًا چه مهمانیانگاشته م

 

  گوید: های سازمان زنانی که سخنگویش هست می مهری امیری در مورد فعالیت

 

باید بگم که ما تجمع پارسال هشت مـارس   ،ساله سوال داشته باشید۹البته اگر شما از اقدامات ما توی این »

نین ما پشتیبانی کـردیم  کردیم. همچ ]حمایت[ ما اعالم ،تو پارک الله که نزدیک هزار نفر شرکت کرده بودن

 ،شرکت کردیم تو تجمعاتشون. از زندانیان سیاسی مون دفاع کردیم، حمایت کردیم ،ها از سندیکای اتوبوسران

معلمین که  ،هامون برای روز هشت مارس از اونها نام بردیم. همچنین از تجمعات پرستارها حتی توی اطالعیه

خیلی برامون انگیزاننده بود که ازشون دفـاع کـردیم    ،ا داریمهای پرستاری و اینجور چیزه خودمون هم ریشه

در مقابل مجلس. همچنین خالصه هر اعتراضی که بر علیـه نظـام حـاکم باشـه. عـالوه بـر اون از زنـان زیـر         

کمپـین تشـکیل دادیـم و از عمـوم هموطنـانمون      ، اعداممون دفاع کردیم. ما بـرای دل آرا دارابـی و نـازنین   

نند در برابر این نظام از اونها و نگذارن اونها اعدام بشن و حتی اعالم کردیم اگر اونهـا رو  خواستیم که دفاع ک

http://www.ipsnews.net/2006/03/iran-crackdown-wont-stop-womens-movement-activists-vow/
http://www.ipsnews.net/2006/03/iran-crackdown-wont-stop-womens-movement-activists-vow/
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بلکـه   ،کنم که خیلی مؤثر بود چرا که نه تنها در ایـران  اندازیم که خودم فکر می تظاهرات راه می ،اعدام کنید

مایـت رسـید کـه خالصـه مـا      های ح در کشورهای دیگه هم همه از ما پشتیبانی کردند و کلی برای من نامه

 . «المللی همه نامه نوشتن که جلوگیری بشه از اعدام این دختران جوان پشتیبانت هستیم و برای مجامع بین

 

ی وادادگی  مان را که شما نشانه تان چگونه اقدامات زنان میهن کنید مخلوق اینترنتی آقای رجوی مالحظه می

کنیـد زنـان یـک     تعجـب نمـی  کند؟  کنید به نام خود تمام می و خدمت به نظام جمهوری اسالمی معرفی می

 یابند؟ انجمن مخفی در تجمع رانندگان مرد شرکت واحد حضور می

 

 به شرح زیر بود: صدای آمریکا اما یکی از سؤاالت جالب مجری 

 

 جمهتر ،ن چهارشنبه گذشتهیچون در هم ،شما یها تیخواستم ضمنًا بگم که ماشاءالله به دامنه فعال یم»

 یها کا قرائت شد. بهرحال نکات عمده صحبتیکنگره آمر یها تهیاز کم یکیاز طرف شما در  یا هیانیا بینامه 

 کا هم مطرح شد. یشما در کنگره آمر

ران ینه که دوستان ما در خارج از ایت ایواقع ،دنیما کش ین زحمت را برایدوستان ا ،: بلهیریام یمهر

گه به یم را به نوع دیش ینجا ما متحمل میکه ا یشار و رنجخالصه درد و ف بانان ما هستن و اونها همیپشت

ها  اون یها تیم و شرمنده فعالیدون یبان خودمون میشه اونها رو پشتیمکنن و ما ه یهاشون جبران م تیفعال

 .«میهست

 

 پرسد:  در ادامه ضمن تعریف از او می «صدای آمریکا» مجری

 

هم شده بود ازش  یسیدم. ترجمه سلید. من تو اون جلسه حضور داشتم و شنار جالب بویام شما بسین پیا»

ر امور خارجه ینطور معاون وزیندگان کنگره و همیکه حاال بهرحال با حضور دو تن از نما یسیبه زبان انگل

د. بهر حال دست شما درد نکنه. ار هم تکاندهنده و جالب بویو بس، الملل قرائت شد نیکا در امور بیآمر

 ییک چه است. چه کارهاینده نزدیآ ید برایکه دار یبعد یها ا برنامهی، برنامه خواستم ازتون سئوال بکنم یم

 « د؟یقرار است انجام بد

 

تیزهوشند بماند شاید « الملل معاون وزیر امورخارجه آمریکا در امور بین»و « نمایندگان کنگره آمریکا»چقدر 

پذیرند اما   وگوش بسته ادعاهای شما را می  مدارند و چش« تماد برادرانهاع»ها هم مانند هواداران شما  که آن

 دهم کسی با عقل و هوش من بازی کند.  من چنین نبوده، نیستم و نخواهم بود. اجازه هم نمی

 

ی  در ادامه ،پارک الله درس الزم را نگرفتهدر ی تظاهرات  ی طرح سوخته که هنوز از تجربهمهری امیری 

 کند:  چهارشنبه سوری دعوت میقیام از مردم برای شرکت در « صدای آمریکا»جری گفتگو با م
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را به اعتراضات  یو مل ین جشن سنتیم که ایخوا یه. ما میگه چهارشنبه سوریروز د د که سهیدون یم حتمًا»

ان یب یرا برا یچ امکانیه ز کشورمون کهیآم ط اختناقینه که شرایت ایم. واقعیوند بدیخواهانه خودمون پیآزاد

خواهانه خودمون رو یآزاد یم و صدایاستفاده کن یم که از هر حرکتیخوا یما م ،نگذاشته یما باق یها خواسته

 «م.یان برسونیبه گوش مردممون و جهان

 

  کند. میسوری و آتش زدن ماکت مالیان و ...  هایشان برای چهارشنبه در مورد طرح ادعاهاییبماند که چه 

 

باری را  ی ماللتهاو ادعا داد« سوری ارشنبههقیام چ»همراه با مجاهدین خبر از مهری امیری چند روز بعد 

  مطرح کرد. 

 

 ۵۸۳۱خاموشی انجمن خیالی و سخنگویش در سال 

ی پارک الله و رو شدن دست شما برای فعالین زن در  و پس از شکست پروژه 33۳5های ابتدایی سال  در ماه

رأسًا وارد میدان شدند « ایران لیبرتی»و  «ملی همبستگی» های سایت فرمان شما ایران و خارج از کشور، به

به  «زندانیان سیاسی»و  اخبار مربوط به دعوت این انجمن ،تا بلکه کمبودها را جبران کنند. همبستگی ملی

 نتشار داد. انیز را 33۳5در سیزده بدر  «پارک ملت»تجمع در 

http://www.hambastegimeli.com/node/28105 
 

حمایت خود را از فراخوان زندانیان جمعی از دانشجویان »در همین اثنا مهری امیری گزارش داد که 

را بایستی در « افسران مریم»نبوغ مهری امیری و  اعالم کردند.« سیزده بدر»برای برگزاری جشن « سیاسي

 ها به مردم تهران دید:  های آن درهنمو

 

هنگام عزیمت به محل برگزاري تجمع بکوشید تا با ایجاد سر و صدا دیگر هم میهنان را نیز با خود  -3»

همراه سازید، اگر سوار بر اتوموبیل هستید، در طول مسیر بوق بزنید و از هموطنان پیاده بخواهید تا با شما 

 همراه شوند.

ها را نیز به  هاي بازرسي رژیم مواجه شدید، بکوشید تا این ایستگاه با موانع و ایستگاه اگر در طول مسیر -۹

هاي تجمع تبدیل کنید. بوق بزنید و از هر فرصتي براي سر دادن شعار زنداني سیاسي آزاد باید گردد،  مکان

 استفاده کنید. 

ا و سیماي جمهوري اسالمي انتخاب از آنجا که مکان برگزاري این جشن ملي در تهران، در مجاورت صد -3

شده، پس بهتر است سفره سیزده بدر خود را در ضلع شمالي پارک و در نزدیکي خیابان جام جم برپا دارید و 

با حضور مداوم در این مکان، امکان بازتاب ناخودآگاه صداي این حرکت اعتراضي از طریق رادیو و تلویزیون 

http://www.hambastegimeli.com/node/28105
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تواند منجر به با خبرشدن و پیوستن دیگر هم میهنان به تجمع شما نیز  يسراسري را مهیا نمائید، این امر م

 «بشود.

 

http://defaazzanan.blogfa.com/post-354.aspx 
 

 را انتشار داد.   و مهری امیری در رابطه با اعدام حجت زمانی اطالعیه این انجمن« ایران لیبرتی»

 

http://www.iranliberty.com/nukes/modules.php?name=News&file=article&sid=

8431 

 
تهیه یک پوستر و دعوت از زنان و  33۳5مردادماه  33مربوط است به و رئیس آن  آخرین فعالیت این انجمن

های جانباختگان چپ سازماندهی  که از سوی خانواده در شهریورماه «خاوران»برای شرکت در مراسم 

 خاوران شد: جا نیز وی مدعی برگزاری مراسم . در آنشود می

 

 زنان آزاده ، هموطنان »

تان رساندیم، در دهه اول شهریور ماه ، تجمعي به مناسبت گرامي داشـت قتـل   همانطور که قبال به استحضار

 عام هزاران زن و مرد آزادیخواه در مزار خاوران برگزار خواهیم نمود. 

در این تجمع شرکت نموده و با حضور از عموم هموطنان بطور خاص زنان مقاوم تهراني درخواست داریم که 

 سبز خویش یاد و خاطره آن سرو قامتان استوار را گرامي بدارند . 

لطفا زمان و مکان تجمع را به دوستان و آشنایان خود اطالع دهید و از همگان بخواهیـد کـه در ایـن تجمـع     

 شرکت نمایند. 

 شهریور 33روز تجمع : جمعه 

 صبح  ۲ساعت تجمع: 

 «ستان خاوران مکان : قبر

  

از های مسئول این انجمن  با حذف اسناد مربوط به جانفشانیشما و شد و بعد از آن برای همیشه خاموش 

 به زعم خود ردپاها را پاک کردید. روی اینترنت 

   

ها و قهرمانان خیالی چون مهری  که خیالش از وجود چنین انجمن و دستگاه اطالعاتی و امنیتی آن رژیم

همه امکانات و  چنانچه این. ندی روند مسائل نیست شما که متوجه انماند هوادار حت است فقط مییری راام

 انرژی را در مسیر درستی به کار گیرید قطعًا نتایج بهتری به همراه خواهد داشت. 
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چند  حضورًا در دیدار33۳7در اردیبهشت ی این مسائل را  من همهبه عنوان انجام وظیفه  !آقای رجوی

المحدثین یکی از نزدیکان شما و مسئول کمسیون خارجه شورای ملی  سید  محمد ای که به دعوت زهرو

 صورت گرفتدر پاریس  مقاومت و ابوالقاسم رضایی یکی از مسئوالن مجاهدین و دبیر شورای ملی مقاومت

که بنا به دالیل  تأکید کردمو بهروز سورن شناسی مجید خوشدل   بردباری و مسئولیت در میان گذاشتم و بر

ها هیچ پاسخی نداشتند، تنها  آن .کردند فرینی خودداریآ از جنجالها را تحمل کرده و  سرزنشقابل فهم 

ه را برای ابوالقاسم اسناد مربوط  بعدًا کردند و ... نگاه می یکدیگر ا بهت بهموضوعات را یادداشت کرده و ب

با ابوالقاسم رضایی و محمود ائمی در پاریس که  33۳7اه م ی بهمن کردم. در دیدار چند روزه رضایی ارسال

، روی ابوالقاسم رضاییخطاب به  33۳۳دیماه  33ی خصوصی  در نامهو  بازهم به دعوت ایشان صورت گرفت

انگار نه انگار تان دریافت نکردم.  پاسخی از شما و یا نزدیکان  هیچچنانچه انتظار داشتم تأکید کردم.  موضوع

 ردی اتفاق افتاده است. که چنین موا

کند مخاطب شما چه کسی باشد،  متأسفانه دروغگویی در سازمان مجاهدین نهادینه شده است. فرقی هم نمی

 تان.  ترین دشمنان و رقیبان تان یا اصلی چاکان تان، عاشقان و سینه ترین دوست و همراه نزدیک

در ارتباط با رژیم و عواملش باشد   سازی پرونده کند جعل سند و مدرک و تان تفاوتی نمی برای پیشبرد اهداف

مرزی را به رسمیت   تان حکم کند هیچ وقتی منافع .ترین افراد به خودتان  ترین و خوشنام یا نزدیک

شما خود را نوک پیکان تکامل . کنید نمیپروا و از زدن هیچ اتهامی و از گفتن هیچ دروغی  شناسید نمی

ی این امور را در مجاهدین تئوریزه  شما همهدانید.  میهر کاری را مجاز  اصدتانمقبرد  دانید و برای پیش می

  جاست. انصاف و مروت و عدالت از شما بیرعایت انتظار اید.  کرده

 

 برای امحای آثار جرم « جرس»تالش مجاهدین و سایت 

اندازی یک  در ارتباط با راه به ابوالقاسم رضایی، به اقدام زشت مجاهدین ای خصوصی    در نامه چهار سال پیش

در هیئت بازیگر و هنرپیشه و « رزمندگان ارتش آزادیبخش»و استفاده از « اشرف»زنی در  تظاهرات و سینه

در ایران اشاره کرده و تأکید « تظاهرات جوانان مشهدی»تحت عنوان « جرس»قالب کردن آن به سایت 

که این تظاهرات در ایران شکل گرفته، « جرس»ایت نموده بودم مجاهدین پس از موفقیت در مجاب کردن س

در ایران نام برد، کلیپ مربوطه را به نام « عاشورای سرخ»از آن به عنوان « کارگر راه»و پس از آن که سایت 

در داخل کشور در یوتیوب و فضای مجازی انتشار دادند. برای اثبات ادعاهایم « ستاد اجتماعی مجاهدین»

توانست  ام برای وی ارسال کرده و خواهان تنبیه عامالن این کار زشت که می  نیز در نامه های مربوطه را لینک

 به نفع رژیم و کودتاچیان تمام شود، شدم. 

 به شرح زیر بودند:  فرستادمهایی که در ارتباط با اقدام غیراخالقی مجاهدین برای وی  لینک

 

http://www.youtube.com/watch?v=69lZL4M1O5c&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=8EiWBrbj4SI&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=oGEQQ8R6WjM&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=69lZL4M1O5c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8EiWBrbj4SI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=oGEQQ8R6WjM&feature=related
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http://www.youtube.com/watch?v=OzA04Ciga6E&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=KF-nySUvCMQ&feature=related 

 

و مسئولیت شناسی در قبال   که براساس احساس وظیفه ام  رضایی در پاسخ به اقدام خیرخواهانهابوالقاسم 

با در پیش گرفتن سیاست فرار به صورت گرفته بود  شدند مان و رنج و مصیبتی که متحمل می مردم میهن

« حسین شریعتمداری»ای نوشت و با ادبیاتی که بارها از طرف  نامه« آی دزد، آی دزد»جلو و سر دادن فریاد 

و همراهانش مورد استفاده قرار گرفته به من حمله کرد و به جای پذیرش اشتباه و انتقاد از خود ضمن توجیه 

نویسنده و « درماندگی»ی فهیمی به  ای را به من نسبت داد که هر خواننده  مات غیرواقعیاقدام فوق، اتها

  :برد فرهنگ منحطی که از آن برخوردار است پی می

 

ای نیازمند ترتیب دادن تظاهرات جعلی در ایران نیستند. اگر  آقای عزیز، مجاهدین آنطور که ادعا کرده -4»

درباره خودت را داری، این را دیگر با اولتیماتوم « افکار عمومی نظام قصد تنویر»انه هم شما به این به

های مجاهدان  کودکانه با ما قاطی نکن! زیرا هیچ کشفی نیست که کلیپی که در یوتیوب گذاشته شده چهره

دی  4تواند تشخیص بدهد. در روز جمعه  اشرف است و این را هر اطالعاتی و بریده مزدوری به سادگی می

با توجه یلم بر روی فیس بوك گذاشته شده است در حالیکه هیچ رد ونشانی هم ندارد. اما وکالی اشرف این ف

های رذیالنه مزدوران رژیم علیه ساکنان اشرف و اینکه رژیم و عوامل آن  طئهگیری و تو به سوابق، دربرابر بهانه

اند که  اند به تاکید سفارش کرده شتهین کلیپ را بر روی یوتیوب گذانتوانند ادعا کنند مجاهدان اشرف ا

دی زیر نویس  5مسئولیت گذاشتن این فیلم بر روی یوتیوب مشخص باشد. به همین خاطر از روز شنبه 

زده شده است تا مسئولیت مشخص باشد و هیچکس در هیچ « ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور»

و مکانی هم در  ن است و بهمین خاطر اسم هیچ شهرکجا ادعا نکرده است که این صحنه مربوط به داخل ایرا

جویی سخیف واضح است. عمامه بر زمین زدن و سینه  زیر آن نیست. بنابراین غرض و مرض شما از این بهانه

« ز این جایز نیستهایی از این دست بیش ا سکوت در مقابل انحراف»چاك دادن با شیوه آخوندی که دیگر 

 «این ایام نظام علیه قیام کنندگان شبیه است. های روحوضی بیشتر به نمایش

 

http://hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article

&id=41646:9-1388-1&catid=258:2011-02-22-13-26-15&Itemid=367 

 

در « اجنه»است بایستی « مجاهدان اشرف»بنا به ادعای ابوالقاسم رضایی کلیپ مزبور را که متعلق به 

آن را از طریق « مجاهدان اشرفی»های وزارت اطالعات در میان  «نفوذی»گذاشته باشند و یا بوک  فیس

و ما  داشته است« اشرف»نمایندگی در « جرس»شاید سایت انتشار داده باشند! « اشرف مرکز کامپیوتری»

   خبریم! بی

http://www.youtube.com/watch?v=OzA04Ciga6E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KF-nySUvCMQ&feature=related
http://hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=41646:9-1388-1&catid=258:2011-02-22-13-26-15&Itemid=367
http://hambastegimeli.com/index.php?option=com_content&view=article&id=41646:9-1388-1&catid=258:2011-02-22-13-26-15&Itemid=367
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هستند در   که از قضا همگی اروپایی و آمریکایی« وکالی اشرف»انگیزتر از اولی است،  ادعای دومی تأمل بر

 هشدارله به مجاهدین ویدئوهای مربوط به اشرف را بازبینی کرده و بالفاصو فیس بوک فضای اینترنتی 

ی این توصیفات مجاهدین  کجای دنیا سراغ دارید؟ با همه کاری از این دست در هیچ دهند. آیا وکالی بی می

های مربوطه را  آمیز به من، کلیپ تهدید  ی وکالی اشرف توجهی نکرده و بالفاصله پس ارسال پاسخ به توصیه

 ها موجود است.   آنغافل از این که اصل از روی یوتیوب برداشتند! 

قالب کرده بودند و این سایت تحت عنوان « جرس»هایی را که مجاهدین به سایت  در همان نامه، لینک کلیپ

 ها کرده بود آوردم.   اقدام به انتشار آن« تظاهرات جوانان مشهدی»

 

 های سایت جرس عبارت بودند از : لینک

http://www.youtube.com/watch?v=0mxHENCuFqI&feature=player_emb

edded 

http://www.youtube.com/watch?v=LpV56s3SNz8  

 

ای از  انگارانه اند تصور ساده رفتهفرو واب فراموشی خدر که نزدیک به سه دهه رهبری مجاهدین متأسفانه 

کنند در قرن بیست و یکم   ها فکر می فضای مجازی و اینترنت و انقالب ارتباطاتی و انفجار اطالعات دارند. آن

ها از تکنولوژی و کاربرد آن  توان ردپا را از بین برد. تصور آن و در فضای الیتناهی اینترنت به سادگی می

ی کشور است که هنگام باز شدن پای تلفن به شهرها و  مانده ی اقشار سنتی و عقب انگارانه ساده برداشت

ی صحیح، درست و  کردند و قادر به استفاده استفاده می« های تلفنی مزاحمت»روستاهای کشور از آن برای 

 ی ارتباطات به وجود آمده بود نبودند.  منطقی از انقالبی که در زمینه

های کدیور و مهاجرانی  که متعلق به خانواده« جرس»تشار اسناد مکاتباتم با ابوالقاسم رضایی، سایت ان از پس

ها اشاره کرده  ام به آن های کلیپ مزبور را که توسط این سایت انتشار یافته بود و من در مقاله است، لینک

 بودم از روی یوتیوب حذف کردند. 

اند درک درستی از فضای مجازی و  شور و تکنولوژی پیشرفته رسیدهها نیز که به تازگی به خارج از ک آن

ی آن ندارند، به منظور جلوگیری از روشنگری من و روشن شدن حقیقت همراه مجاهدین  امکانات گسترده

مان به حقایق دسترسی نداشته باشند و ادعای من پا در هوا بماند.  شدند تا به زعم خود مردم آگاه میهن

شان و توضیح در مورد آن از خود انتقاد کنند. البته من از کسانی که   نستند با پذیرش اشتباهتوا ها می آن

شان در این همه جنایت و  مان داشته و هنوز بابت مسئولیت روزگاری دست در خون بهترین فرزندان میهن

 ی غیر از این ندارم. اند، انتظار شقاوتی که بیش از سه دهه در کشورمان اتفاق افتاده عذر تقصیر نخواسته

اما به منظور تنویر افکار عمومی و روشن شدن اذهان ناآگاه هواداران مجاهدین و تأکید روی این مسئله که 

کنم تا خوانندگان این متن و  ها اقدام می ی آن ، نسبت به انتشار دوباره«دانستن حقیقت حق مردم است»

 ت ابوالقاسم رضایی قضاوت کنند. ها خود در مورد ادعاها و توجیها بینندگان کلیپ

و توسط مجاهدین ترتیب داده شده مالحظه « اشرف»زنی مزبور را که در   توانید سینه  های زیر می در لینک

برداری از باال و استفاده از بلندگو دستی و  ها و فیلم «اشرفی»کنید. نقاب زدن برخی از مجاهدین و 

http://www.youtube.com/watch?v=0mxHENCuFqI&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=0mxHENCuFqI&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=LpV56s3SNz8
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های شهیدان مجاهد و تصاویر  و خودداری از حمل عکس ۳۳های شهدای جنبش  پالکاردهای حاوی عکس

آزادیبخش که در تمامی اجتماعات مجاهدین در اشرف و   و آرم مجاهدین و ارتش  رهبری مجاهدین و پرچم

 ی کافی گویاست.  گیرند خود به اندازه اروپا و آمریکا در ابعاد وسیع مورد استفاده قرار می

 

 آرم ستاد اجتماعی مجاهدینرف، با های عاشورا در اش نوحه

 

 ۳۳عاشورای  3نوحه شماره 

http://www.youtube.com/watch?v=_pvsbWLxDlU&feature=youtu.be 
 ۳۳عاشورای ۹نوحه شماره 

http://www.youtube.com/watch?v=NAdje5k_Lcc&feature=youtu.be 
 ۳۳عاشورای 3نوحه شماره

http://www.youtube.com/watch?v=FjpJEXemjEg&feature=youtu.be 
 

های دیگری هم خواهید یافت.  های مربوطه را در آدرس البته اگر کمی در اینترنت جستجو کنید کلیپ

ها در اینترنت  های دیگری از کلیپ تهیه شده توسط آن دانستند که نسخه مسئوالن مجاهدین آن موقع نمی

 ام داده بودم برداشتند.  ی خصوصی  مهشان را در نا هایی را که من آدرس هست و فقط لینک

ها کرد و در  اقدام به انتشار آن ۳۳های مزبور را که سایت جرس در دیماه  توانید کلیپ های زیر می در لینک

 اخیر حذف نمود ببینید. های  هفته

http://www.youtube.com/watch?v=zeg8XpxFy0g&feature=youtu.be 

http://www.youtube.com/watch?v=oJ7be7WjnDs&feature=youtu.be 

 
ی آن در  اهدین که دو نمونههای صورت گرفته از سوی مج تبلیغاتی و فریبکاری های به نظرم با توجه به شیوه

رهبری   نسبت به کمپینی که علیه منتقدان ضروری استهواداران این سازمان  ،بازتاب یافتنوشته   این

مجاهدین سازماندهی شده شک کنند. چنانچه از اندکی هوش و ذکاوت برخوردار باشند بایستی خود را از 

  ت بیش از این شرمنده نشوند. تا در آینده در پیشگاه حقیق این ماجرا کنار بکشند

 

 ۹333ژوئن   ۹۲ایرج مصداقی 

 

www.irajmesdaghi.com 
irajmesdaghi@gmail.com 

  

 پانویس: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_pvsbWLxDlU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=NAdje5k_Lcc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=FjpJEXemjEg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=zeg8XpxFy0g&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=oJ7be7WjnDs&feature=youtu.be
http://www.irajmesdaghi.com/
http://www.irajmesdaghi.com/
mailto:irajmesdaghi@gmail.com
mailto:irajmesdaghi@gmail.com
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خواستید  ها می راد در داخل کشور ، از آنالبته مواردی هم بود که با دادن پول و امکانات به اف -3

ها را برایتان ارسال کنند. من  پالکادرهایی را در نقاط مختلف شهر برای لحظاتی نصب کرده و عکس آن

 مستقیمًا در جریان این شیوه از کار هستم. 

 

 
 

 

 
 


