
مریم رجوی ازشکوه دختران انقالب وکینه توزی شکست خامنه ایی وذاللت  استیصال و   

  

  خامنه اییعلی عکس دویچه وله از

«ها به حجاب اجباری را "کوچک و حقیر" خواندای اعتراضخامنه»:دویچه وله  

.شود بشدت انتقاد کردشنیده میهم « از دهان برخی خواص»ای از اینکه مخالفت با حجاب اجباری هللا خامنهآیت  

  ...وگفت: »ما مفتخر به حجاب زنان ایرانی هستیم.«

۱۳۹۶اسفند ۱۷رادیوفردا    
.ای: آن همه هزینه کردند که چند دختر روسری از سر بردارندخامنه  

«.برخی خواص استکند، طرح مسأله حجاب اجباری از دهان آنچه بنده را حساس می»ای در عین حال گفت: هللا خامنهآیت » 

.«اسالم به وسیله حجاب در را بر روی این نقطه انحراف بسته است»، «مصونیت زن است نه محدودیت حجاب وسیله»  

 تشابه موضع رئیس جمهور برگزیده مقاومت)رجوی ( با سید علی خامنه ایی



 

حجاب اورا )زن ( ازهرگزندی حفظ می » ،«مجاهد استحجاب ، همه چیز زن  »:فت و می گویدمی گدراشرف ولیبرتی همواره مریم رجوی 

«اگرحجاب را اززن مجاهد بگیری هیچ چیزی برای زن مجاهد باقی نمی ماند.» «کند.  

شان اززیرروسری های یکدست ویکرنگ بیرون زده بود، به آنها تذکرمی دادند. سازمان سرچه بسیارزنانی که گوشه موی درتشکیالت مجاهدین 

، تا بدین صورت نسبت به وضعیّت ایدئولوژیک افراد وهمدیگرهستندمسئول وموظف  « جمع» ات ندارد، زیرا همه اعضا وومریم گشت منکر

خودش یک گشت منکرات  عضو تشکیالتاست. بدینوسیله هر« تضمین جمعی» گشت منکرات مریم رجوی  همدیگر راتضمین جمعی  کنند. نام

وچکترین واکنشی ازسوی فرد منکر، اورا به نشست جمعی وتوهین وتحقیر و... می کشانند.است ومی تواند مستقیم تذکردهد ودرصورت ک  

تفکیک جنسیّت درتشکیالت مجاهدین، یکی ازشدیدترین تفکیک جنسیّتی است که درتاریخ تشکیالت سازمانها وگروها وجود دارد وبه همین دلیل 

مذهبی بررسی وتحلیل کرد.  تنها می توان درچهارچوب قوانین یک فرقه وسکت بشّدت بسته  

 حتّی پیشی گرفتن رجوی ازرژیم آخوندی درلباس های بدن نما! وجه دیگر دوروی سکه   سیاه وزنگارگرفته این فرقه است. درسازمان، نه تنها به 

 زنان، بلکه به مردان هم تذکر می دهند که لباس بدن نما نپوشید؟.

ازعلی کاکی که پس ازجدا شدن ازمجاهدین خودکشی کرد. درخواست کرد که روضه حضرت رقیه را بخواند.  ،به بعد ۸۰ مریم رجوی درسال

برهنه  چنین نمایشاتی برای پوشاندن فساد وفضاحت رقص رهایی یک وجه نفری، برای مریم  روضه خوانی کرد.  ۴۰۰۰وعلی کاکی درنشست 

فره ودستجمعی صورت می گیرد.وحرامسرا وهمخوابگی رجوی با زنان بصورت تک نزنان   

کینه توزی مریم رهبری  فقاهت عقیدتی مجاهدی نسبت به دختران انقالب تابدان حد است که حتّی ازارسال یک خبر، ویک عکس ازدختران  

زیرا آنتی تزخود را دراین دختران می بیند. انقالب دررسانه ها وسایت های تابعه مجاهدین خود داری کرده است.  

توزی مریم رجوی ازدختران انقالبکینه   

نه تنها دربرابرسخنان  رئیس جمهوربرگزیده مقاومت؟، ومسعود رجوی وسازمان مجاهدین خلق، برای اّولین باراست که درطی چهاردهه اخیر،

ارد. این همان وحشتی روزگذشته خامنه ایی دررسانه های خود، موضعگیری نکرده، بلکه ازدرج خبر!، طرح مسئله دختران انقالب نیزوحشت د

زیرا صحنه  اززنان برون تاخته ازچلهٔ کمان دارند. ،است که هردووالیت فقیه وعقیدتی، یکی برای حفظ حاکمیّت و دیگری برای کسب قدرت

 مبارزه با هیوالی والیت رادرداخل میهن به پیش می برند.

با اتکا به قدرت مالی می تنها حضورمجاهدین درمیهن است. وعدم نقش و رها باکر وتد پو نیز، برای پوشاندن همین دیدارهای مریم رجوی با 

:دررسانه های خود تیترمی زنندتوانند ترتیب چنین دیدارهایی را بدهند.  وطرفه اینکه   

 » واکنش ترسان رژیم آخوندی در خبرگزاری سپاه پاسداران )۱۰اسفند(: رایزنی ۲نماینده کنگره آمریکا با مریم رجوی«

 وقتی رهبری عقیدتی، پایین ) مردم وداخل میهن( را ازدست داد. بناچار وازروی استیصال با باال) سناتورها وشخصیت های بازنشسته دولتی(

  ه شده درتشکیالت مجاهدین است.دخیل می بندد. این پشت صحنه تمام داستان حقارت فساد وجنایت انباشت
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عکس زیراکسی برسنگ قبرآنها!. اگرهرمجاهدی دیدن مجاهدی نیست که عکسی با خواهران مجاهد داشته باشد، جزمرد همچنانکه هیچ 

آنچیزی است که مریم ، این عکس تمام محاکمه می شدند...گیرد. به اتهامات جنسی ...ریم به تدپو چسبیده است، وعکس بدرتشکیالت اینگونه که م

برچنین پاشنه ایی می چرخد. چهار دهه است که در .ازاین دیداربدست آورد  

  

۱۳۹۶دیدار باسناتورها درآلبانی درسال   

 آیا تنگی اتاق با عث شده تا مریم اینچنین خودش را بچسباند میان دو نماینده امریکایی؟. 

شود، درتشکیالت چه بالیی سرهردوآنها می آورید؟. سوال ازمریم؟. اگریک مردمجاهد به زن مجاهد نزدیک  

وقتی با مسئولین باالی زنان تکی نزد خواهری برود. و حتی درکمپ بابرو درآلبانی، مردان مجاهد  ،حق نداردمجاهدی توضیح اینکه هیچ برادر

بابرو درآلبانی و اروپا بود و نه اشرف!.یستادند ونزدیک نمی شدند...، با توجه به اینکه کمپ متری می ا۲درفاصل مجاهد کارداشتند،   

عکسها مونتاژنیست. ازسایت مجاهدین برداشته ام. اگرپشت صحنه این عکسها رانشان دهند، صحنه ازاین فراتراست...، زنان بی روسری هم 

ا می خواهم به مادرایدئولوژیک اینچنین تشنه چسبیدن به یک مرد وعکس گرفتن نیستد، آنهم درموضع رئیس جمهور مقاومت. من با این نوشته ه

میتوانی مثل آن سناتورسمت کمک کنم تا چنین بند راآب ندهد. مردم ...می فهمند...، کمی شهوت جاه خود راکنترل کنید. خانم رجوی!، توهم 

وسری برداشتن، قیمت راستی ونفرچهارم درعکس با فاصله بأیستی؟. دختران انقالب بی روسری هستند، اما شرفشان را دارند!، وبرای یک ر

 زندان وشکنجه و... را می دهند؟. راستی توبا این عکسها ودیدارها چه قیمتی می دهی؟. 

می بینید، مشکل نزدیکی وچسبیدن به یک مرد ومخالف بی حجابی ویا دختران انقالب نیست...!. رهبرعقیدتی هم چیز را برای خودش می خواهد. 

راست. هنوزهیچ کسی این حیوان همه چیز خوار رابخوبی نشناخته است... رهبری عقیدتی یک حیوان همه چیزخوا  

این تمام کینه توزی این زنی است که مدعی است :» رئیس جمهوربرگزیده مقاومت« است. جمهوریعنی آحاد مردم ایران؟.  درحالیکه تمام 

رسانه ها ایرانی وخارجی عکس آنها را بچاپ می رسانند وبسیاری ازدولت ها ازامریکا وفرانسه... موضعگیری کرده اند. مریم رجوی تنها 

نه خودش، بلکه اززبان شورای ملی مقاومت اطالعیه  ،ازاین مسئله تحت عنوان دستگیری زنان بدحجاب عنوان کرده  وازهمه مهمتراینکه

 صادرکرداست.



 

 وارتجاع تاریخیسراسر فساد وجنایت پس مانده یک ایدئولوژی  ، عقیدتیوالیت بعنوان ومریم رجوی  خامنه ایی زوزه  روضه های  والیت فقاهتی

است.    

وبجای چاپ عکس دختران انقالب، عکسهای زنان  پیش ازاین نیز ازفضاحت موضعگیری مریم رجوی دربرابردختران انقالب سخن گفته بودم.

را رله کرده وبچاپ می رساند:منکرات روزنامه های رژیم وخامنه ایی   

 

نیزمن درسیستم تبلیغات) سیمای آزادی( بودم وازاخبارکشف حجاب ودستگیری دختران... اطالع داشتم، اما گفته شده بود که  ۸۸همچنانکه درقیام 

ی کنند. ایدئولوژیک رهبری عقیدتی نیستند، بلک ما راهم نفی مچتراین اخبار را انتشارندهید. چراکه چنین دخترانی، نه تنها اساساً دردستگاه ما و   

نه تنها مریم، بلکه مهوش سپهری) نسرین( که درسال ۸۰ به رهبری عقیدتی وهم سطح رجوی تعیین ومعرفی گشت. دوسال پیش ازآن، خنده را 

ازلبان زنان جراحی کرد. نسرین می گفت:» هرزن مجاهدی که نیشش رابازمی کند، دارد خودش را به مردان عرضه می کند.« ازاین پس هیچ 

زنی نمی توانست بخندند ومتهم به عرضه خود میشد. یکی ازعللی که نسرین به رهبری عقیدتی رسید، میدان دادن به چنین زنی است که خود بامیله 

 آهنی برسرنسرین احمدی کوبید اوراکشت. وبه تهدید به شاهدین گفت:»شتردیدید!، ندیدید!«

 

ارشد سابق مجاهدین ومغضوب مهوش سپهری گشت. شعری را که بیانگرتمامی مسائل  جراحی خنده اززنان، شامل نرگس شعاعیان ازفرماندهان 

است. نرگس با آن اندام الغروپاهای کشیده لک لک وارش که هرقدمش  عیاننرگس شعا ومربوط به همین جراحی لبخنداست درلیبرتی سروده ام. 

 نرگس را درقرارگاه همایون)شهر العماره درعراق( . وقتیچید ) نسرین(رهبری عقیدتی  بطول یک متر وبه تندی گام برمیداشت... لبخندش را

: ماتم گرفته اشعجوزه  ازچهره  غمی به دلم نشت ...  همان نرگس هماره خندان وبا صالبت است. نهرگزبا ور نکردم ای دیدمش،  

       ۷ /۳/۱۳۹۱ " گل "     

 

 نرگس شیرین 

 در تند باد سرد

 لبخندش را چید و



میخ صلیبی آویخت .به چهار   

 

 مبادا

... برلب ذرات عاطفه بجنبد  

 

 فصل

  ها لبخندفصل چیدن گلها و

 فصل پژمردگی 

 و زمستانی سرد

طوالنی                         

   نرگس 

 با ماتم کالغی به چهر 

 با گیسوی بریده و پریش خاطر 

 دیگر 

 موجی بر موج انحنای لبانش ننشست 

  لبانش جزرو مدّ  وان

روح خندان همیشه  وان  

 به جهان       

 یک خط تیره مورب 

 بر لبانش کشید

 تندیس روح در عذاب 

 نقش چهره اش:

  –ید که خواست چنان ،عفریته میشوم -               

چاپ شده است.کتاب چهارجلد ازشعرهای حذف شده از  

 

تا به  چنین مفتضحانه به صحنه کشید، را که خامنه ایی آن چیز را!.  انقالباین ایدئولوژی همه چیز راجراحی می کند. حتّی خبرشکوه دختران 

. اّما همین مریم !،  رقص ارکش ارتجاع سیاه چنین والیتی شده استمریم رجوی نیز ب استیصال وشکست درمقابل دختران انقالب اعتراف کند.

جلوه میدهد. آنها  رهاییو  مبارک، مشروع ، مجاز برهنه همین زنان درمقابل رهبری عقیدتی) کانال وصل خدا؟( را،  

به همه ایرانیان تبریک می گویم؛  ،، مقدم شکوفش زنان بی بند وبی زنجیر، مقدم چنین گلهای عاصی وش میهنم را۱۳۹۷درآستانه بهاروسال نو  

شاندند وطلیعه بهارانند.ذلت ودرماندگی کخاک بچنین را وزمستانش خامنه ایی که زنانی   

 

۱۳۹۶اسفند  ۸۱سیامک نادری  -حقیقت ماناسایت   
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