
به نام  آوردن یک شارالتان به صحنه به آب داده،« صدای آمریکا»مجری  مهدی فالحتی، ی کهگل آخرین دسته
. که نباید از آن به سادگی گذشت دانشگاه تگزاس است« استاد قانون اساسی»امیرعباس فخرآور تحت عنوان 

و  گویی فرشاد ابراهیمی که در دروغامیرهای دستگاه اطالعاتی و امنیتی رژیم همچون  که به کرات از پادو فالحتی
، این بار به سیم آخر زده و با است هایش استفاده کرده در برنامه است به عنوان کارشناس شهرهکالهبرداری 

ی  طرفه ی یک یکی از محصوالت دستگاه اطالعاتی و امنیتی رژیم و طرح دعاوی ابلهانهامیرعباس فخرآور  از دعوت
ی آن توسط  که بودجه «صدای آمریکا»هم در  سازی آن ژورنالیستی و برنامه ی راج به حرفهچوب حاو، 

 زده است.  ،شود تأمین می دهندگان آمریکایی مالیات
بدون ذکر هویت را  «فدائیان اکثریت»، مرتضی صادقی مسئول روابط عمومی سازمان فالحتی پیش از این
مدعی شود تا وی با سرهم کردن مشتی جعلیات  به صحنه آورد« فعال سیاسی»اش و تحت عنوان  سازمانی

به  در هلندکه بیش از سه دهه را  محمدرضا کالهی عامل انفجار حزب جمهوری اسالمیکه رژیم سال گذشته 
و رژیم هم صدای این است. کس از آن مطلع نشده  و هیچ  به قتل رسانده زندگی عادی خود مشغول بوده

های درونی جشن  ی مجاهدین کند و در الیه متوجه مسئولیت آن راانست تو موفقیت بزرگ را که به سادگی می
 در نیاورده است.  ،و مانور قدرت دهد بگیرد

های گذشته  در سالفروشی در هلند است و  ی بزرگ شیرینی که از قضا صاحب مغازه« اکثریت»کارآگاه سازمان 
کالهی پی به هویت  ی شد که وی با تحقیقاتش، با اعتماد به نفس عجیبی مدعبوده با ایران به تجارت مشغول

پیگیری از وزارت اطالعات موضوع را از کمیسیون امنیت مجلس رژیم خواست در این مورد  ی همچنینبرده است! و
 کند! 

سازی آن هم در مورد چنین امر خطیری را در   ترین استانداردهای برنامه مبنی بر رعایت نکردن ابتداییها  پاسخ آن
 ا تلویزیون میهن دادم. گفتگو ب

  
https://www.youtube.com/watch?v=wyEjcEpp3e4 

 
شود و او را به عنوان  میامیر عباس فخرآور دست به دامان  ،باور نکردنیآزاد مهدی فالحتی این بار در یک سقوط 

 کند.  خبر از همه جا قالب می رنگ کرده و به خالیق بی« ن اساسی آمریکااستاد قانو»
اوباما  باراک را که از قضا کرسی تخصصی« استاد قانون اساسی آمریکا»معنای  و مجری آن «صدای آمریکا»آیا 

که از قضا ترین مسائل مربوط به قانون اساسی آمریکا را  حتی ساده فرد این  د؟ندان رئیس جمهور آمریکاست نمی
فهمد چه برسد که آن  نگاشته شده نمی« پدران بنیانگذار»است و توسط  ز بزرگترین دستاوردهای حقوقی یکی ا

که منافع خاصی را دنبال  کنند باور می« صدای آمریکا»گان را درس دهد. چنین ادعاهای گزافی را تنها گردانند
 کنند.  می

 .ه باشد و مسائل دیگری پشت پرده نباشدای نان انجام داد ضمین لقمهرای تآبرویی را ب این بی فالحتی امیدوارم
های زیادی از همکاران خودش که او را از ایران  او بهتر از هرکس با ماهیت فخرآور آشناست و داستان

  شناسند شنیده است.  می
گویی و این که  گندهضمن  در تلویزیون سلطنت طلب پارس« مسعود صدر»فخرآور در دسامبر گذشته در گفتگو با 
زمینه برای تعطیلی تلویزیون فارسی صدای آمریکا و »اعالم کرد:  نمود  خود را از مشاوران ترامپ معرفی می

 «.جمهوری پرزیدنت دونالد ترامپ فراهم است  فردا در زمان ریاست  رادیو
  

زمان ریاست جمهوری پرزیدنت دونالد رویکرد رادیو فردا و تلویزیون پارسی صدای آمریکا در »در ادامه افزود:  وی
ترامپ مطمئنا تغییر خواهد یافت و همانند هشت سال گذشته دست اندرکاران این دو رسانه دولتی نخواهند 

 «.اختیار افراد ناالیق قرار دهند.... توانست به راحتی تریبون را در
 

http://ma-hastim.com/Paper.aspx?id=2923 
  

فالحتی مهدی به دست آورد. « صدای آمریکا»ای در   کرد که گویا قرار است موقعیت ویژه میای وانمود  او به گونه
کند تا  و نزد او گردن کج می رود می باشدامیرعباس فخرآور  خود فرد که « ترین الیق»، سراغ فوق پس از التیماتوم

بیچاره توانم بکنم.  صوری است که میاین بهترین تدر دولت جدید قطع شود. « صدای آمریکا»اش در  دانی مبادا نان
ها و  ها و خمینی نژاد بیخود نیست بر ایران احمدی هم دارند.« چپ»و « روشنفکری»هایی که ادعای  آدم

  و کشور بر باد رفت.  ها و ... حاکم شدند ها و رفسنجانی ای خامنه
نشدن ممر درآمدش  اقدامی برخالف  خودش و بسته  توان پذیرفت که یک نفر به خاطر تضمین موقعیت اما آیا می
 انجام دهد؟ «صدای آمریکا»های مورد پذیرش  چهارچوب

تواند با  به سادگی می« آمریکا استاد قانون اساسی»اما در مورد مهدی فالحتی هرچه را که نتواند تحقیق کند  
شود  ا دست به جیب میمحاب چرا وی در مورد فخرآور این گونه بی به اطالعات کافی برسد.یک سرچ در گوگل 

  سؤالی است که برای رسیدن به پاسخ آن بایستی مدتی صبر کرد. 
 

آمده در سایت آن ایالتی تگزاس  دانشگاهها، مدرسان  ، دانشیارتمامی استادان، استادیارانو تصاویر اسامی 
 نیست. رد،و مجری آن که ادعای تحقیق هم دا «صدای آمریکا»مورد ادعای « استاد»است، هیچ ردی از 

  
http://www.cj.txstate.edu/people/faculty.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wyEjcEpp3e4
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« adjunct»تحت عنوان  فردای دانشگاه ایالتی تگزاس یک جا به نام این  صفحه ۱۰۶۷گزارش  ۴۳۷ی  در صفحه
 هزار دالر دریافت کرده است.  پنج ۲۰۱۵اشاره شده که در سال 

 
942453f48dba/Minutes%20052115.pdf-a29b-4df3-a558-docs.its.txstate.edu/jcr:3588a123-http://gato 

 
adjunct گویند. فردی که  و کمکی است. در سیستم آموزشی آمریکا به مربی کمکی می یمهبه مفهوم ضم

التدریسی است. درآوردن  کند. دارای پست موقت و حق کند و یا به استاد کمک می هایی را اداره می  احتماالً پروژه
به « تدریسیال حق ربیم»ای و با کمک چه کسی توانسته به عنوان  این که این شیاد با چه ترفند و حقه

ریکا نیاز به های آم هایی در دانشگاه چنین پست خیلی سخت نیست.ای را اداره کند  و پروژهراه یابد  دانشگاه
ها دست یافت. آمریکا  توان به راحتی به آن مییا رابط در دانشگاه مدرک تحصیلی ندارند و با داشتن یک کانال 

تواند رئیس جمهور شود و به  شارالتان مثل ترامپ میسرزمین عجیب و غریبی است و در آن به سادگی یک 
  ریش دنیا بخندد. 

آیا  ؟است  Full Professorبه معنای « استاد» دانند این دستگاه عریض و طویل نمی و «صدای آمریکا»آیا مجری 
ای  ابق ویژهج علمی متعددی را طی کرد و از سوای در آمریکا بایستی مدار ن مرحلهدانند برای رسیدن به چنی نمی

معتبر در نشریات علمی و حقوقی ها مقاله و کار تحقیقی  بایستی ده می چنین فردیدانند  برخوردار بود؟ آیا نمی
تواند  طی مراحل مختلف می ها تدریس در آمریکا و آیا کسی بدون داشتن مدرک دکترا و سالارائه داده باشد؟ 

 ها؟   شگاهاعتبارترین دان شود حتی در بی« استاد»یک باره 
 

)بیست و   Beaumontدارد که در   Lamar Universityاز قرار معلوم دانشگاه ایالتی تگزاس یک زیرمجموعه به نام 
 .جا به عنوان کمک مربی آمده است در آن فخرآورتگزاس واقع شده. اسم  چهارمین شهر به لحاظ جمعیت(  ایالت

 
https://ssbprod.lamar.edu/btdb/bwpkedir.P_NameDirectory?dir_indx=F&next_row=1&prev_row=0&se

archtype=N&ButtonSelected= 
 

Adjunct Instructor, College of Arts and Science Office Address: PO Box 10026 Beaumont, TX 77710 E-
mail: amirabbas.fakhravar@lamar.edu 

 
شود و در  های درجه چندم محسوب می جزو دانشگاهکه در سطح آموزشی آمریکا  Lamarدر دانشگاه وی 

 کند. را اداره می  Model United Nationsی   پروژه آید یابی به حساب نمی سیستم ارزش
  

Model United Nations at Lamar University offers both a traditional classroom learning option and an 
application for general club membership. For more information or to apply for membership contact 

director Amir Fakhravar at (409) 880-7536 or visit LU’s MUNLU website. 
 
-texas-to-head-delegates-un-events/news/2016/01/model-and-https://www.lamar.edu/news

conference.html 
 

تواند سرهم کردن  که می ه استبه صورت آنالین درس دادرا  «یجرائم سیاس» کالسفخرآور در تابستان گذشته 
و مدرکی ندارد.  هیچ عنوانوی  جا مالحظه کنید اگر در آن در ایران باشد.« جرائم سیاسی»چند پرونده مربوط به 

مدرک تحصیلی  هیچ تردیدی نیست که او دارای. شده استنام برده از او به عنوام مستر فخرآور یا آقای فخرآور 
 در آمریکا نیست. یمعتبر

 
CRIJ-4313 6B Political Crimes Mr. Amir Fakhravar 

 
-2016-schedule-folder/summer-ar.edu/_files/documents/luonline/undergradhttps://luonline.lam

undergrad.pdf 
 

و درجه استادی « قانون اساسی آمریکا» تدریس جا هم موضوع هیچ ربطی به کنید تا این چنانچه مالحظه می
 ندارد.  «صدای آمریکا»مورد ادعای 

 
 اند.  معرفی شده است و برایش کالس گذاشته« ومحقق و مدرس مدع»او در جای دیگر به  عنوان 

 
https://sacs.lamar.edu/opa/syllabi/public/coursesbycode.php?code=CRIJ 

 
خودش را جا تبلیغ کرده و  برای خودش در آن شود که وی ی ورد باز می اگر روی اسم او کلیک کنید یک صفحه

 پروفسور نیز خوانده است! 
 

 دو درس آنالین داشته است.  ۲۰۱۶شود که در پاییز  جا نشان داده می در هر صورت در آن

http://gato-docs.its.txstate.edu/jcr:3588a123-a558-4df3-a29b-942453f48dba/Minutes%20052115.pdf
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fssbprod.lamar.edu%2Fbtdb%2Fbwpkedir.P_NameDirectory%3Fdir_indx%3DF%26next_row%3D1%26prev_row%3D0%26searchtype%3DN%26ButtonSelected%3D&h=ATO9n3rm_hn7i8qgpf3ptBpBWh1nIJAke-P11Get6Mmu44z3h0iwdX9kgdFC02qPZU0F7K-Z0m1QoGP1dtMR6N9fFOwJoiQ0CY9718CKIQaR5imV0ajqKN3ywBgawR1m-zVt8w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fssbprod.lamar.edu%2Fbtdb%2Fbwpkedir.P_NameDirectory%3Fdir_indx%3DF%26next_row%3D1%26prev_row%3D0%26searchtype%3DN%26ButtonSelected%3D&h=ATO9n3rm_hn7i8qgpf3ptBpBWh1nIJAke-P11Get6Mmu44z3h0iwdX9kgdFC02qPZU0F7K-Z0m1QoGP1dtMR6N9fFOwJoiQ0CY9718CKIQaR5imV0ajqKN3ywBgawR1m-zVt8w
https://www.lamar.edu/news-and-events/news/2016/01/model-un-delegates-head-to-texas-conference.html
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 جستجو کرد «ساناز الستی» همسرش پای این که او چگونه به این دانشگاه وصل شده است را بایستی در رد
در فضای مجازی بدون سر و صدا با او ازدواج کرده است.  ،که دارد ای و حواشی فخرآوری که به خاطر بدنام

کجا نام این دو در کنار هم مطرح  هیچ .بینید کجا خبری در مورد ازدواج این دو و یا عکس مشترکی نمی هیچ
ایش در فضای ه دختر امیرعباس فخرآور با دوست« ما مرگ مکش»های متعدد و  در حالی که عکسشود.  نمی

« ساناز الستی»نگاه داشتن این ازدواج بیش از هرچیز بیانگر شخصیت  مخفی د.نشو مجازی به وفور یافت می
از این بابت او نیز در دید باشد و  خواهد های شوهرش آشناست و نمی کاری او بهتر از هرکس با سیاه. است

  آسیب ببیند. 
 

شود. از جمله در همین  اش پیدا می نیز سر و کله فخرآور ،ی هستساناز السترد هرجا که در دانشگاه مزبور 
 آدرس باال که دادم. 

 
شناسی  تعدادی از اساتید و دانشیاران آمریکایی در میتینگ ساالنه انجمن جرم ۲۰۱۶نوامبر  ۱۹تا  ۱۶در تاریخ 

دانشیار  Sanaz Alasti الستی دادند. از جمله دکتر سانازآمریکا که در نیوارلئان برگزار شد مقاالتی را ارائه 
در اجرای حکم اعدام: چرا اسرائیل  ای خشونت خاورمیانه»دانشگاه المار و امیر عباس فخرآور. عنوان این مقاله 
 باشد. می «؟تنها کشوری است که حکم اعدام را لغو کرده است

 
 Middle Eastern Harshness in the Application of Death Penalty: Why Israel Is the Only Abolitionist?   
 

 ها دارد تهیه شده است در آمریکا که فخرآور روابط نزدیکی با آن آمد البی اسرائیل ه نیز برای خوشظاهراً این مقال
  های مالی و ... دریافت کرد.  توان روی آن مانور داد و کمک بعداً میی نان و آب دار است که  و بیشتر یک پروژه

 
بگذارند. او دارای مدرک  پای مقاله ندارد که عنوانی همساناز الستی است و  آویزان به ،رخرآوامیرعباس ف

تواند شخصاً مطلبی را به این انجمن ارائه  جایی که نه استاد است و نه دانشیار نمی و از آنتحصیلی نیست. 
انداردهای الزم را رعایت نیست و برای حفظ پرستیژ، است« صدای آمریکا»این انجمن به گل و گشادی دهد. 
 کند.  می
  

2016.pdf-fall-justice/newsletter-cj/criminal-sw-http://artssciences.lamar.edu/_files/documents/soci 
 

پرت قرار دارند استفاده  های هایی که در شهرهای کوچک و محل  ی معمول در دانشگاه ز الستی از یک شیوهسانا
 «. استخدام همسر»یا « انتصاب همسر» گویند های آمریکا می در دانشگاه  کرده است. به این شیوه

"spousal appointment" or "spousal hiring" 
 

 ی از شیوهامیرعباس فخرآور  در موردکنند.  ای دست همسر را بند می به گونه این به معنای آن است که
جایی که ساناز الستی در  از آناند تا بلکه همسرش هم در دانشگاه بماند.  استفاده کرده« التدریسی موقت حق»

تواند  می ر کالس همنفره د دوو شو به عنوان تأتر  فخرآورکند از  را نیز تدریس می« احکام شریعت»دانشگاه فوق 
 ه است.ه جای پای او را در دانشگاه باز نمودو کرده است و آهسته آهست استفاده کند

 
های  شود و میبدی برای او برنامه علیرضا میبدی وصل می به ساناز الستی همسرش امیرعباس فخرآور از طریق

کاری تا آنجا ادامه  . این سیاهدهدن اندیشا سادهرا به خورد « هللا آیت رفیق» کتاب جعلیات دهد تا متعدد ترتیب می
گذارد و وی مشتری  ناز الستی هم سنگ تمام میالبته میبدی برای خود سا زاده هم درآمد. صدای نوری یافت که
 است.  «ایران فردا»در تلویزیون  شهای هدائم برنام

 
https://www.facebook.com/DrSanazAlasti/photos/a.1474179199484537.1073741829.1470625866506

537/1474183416150782/?type=3 
 

بطور اسی است. وی شن ساناز الستی دانش آموخته دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه تهران در رشته جرم
 تحصیل کرده ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۰های  کترای دانشگاه هاروارد بین سالدی  ر رشتهکه د ای مدعی شده است پیچیده

اش را گرفتند بتواند از  پیچیده و در غالب جمالت و کلمات ردیف شده که اگر بعداً یقهادعای وی که عجیب است. 
  زیر بار حقوقی آن فرار کند:

 
In addition to her professional experience as a post-doctorate at Harvard University School of Law 

(2010–2012) 
 

sjd-jd-alasti-http://spme.org/team/sanaz 
 

  ه تحصیل در هاروارد اشاره کرده است:اش نیز دوباره به دروغ اما بصورت پیچیده ب البته در فیس بوک
 

http://artssciences.lamar.edu/_files/documents/soci-sw-cj/criminal-justice/newsletter-fall-2016.pdf
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Legal Specialist at The Library of Congress and Professor at Lamar University 

Past: Harvard Law School and Heald College- SFC 

 گوید.  ی پروفسوری در دانشگاه دروغ می در مورد داشتن رتبه ساناز الیستی هم
 

های  ترین چهره ی دکتر پردیس ثابتی یکی از درخشان د به رزومهیتوان برای آشنایی با شخصیت متفاوت افراد، می
و  توجه کنید. او در باالترینشود  ینیز یاد م و یکی از نوابغ علمی ی هاروارد  علمی آمریکا که از او به عنوان ستاره

های دنیا از جمله هاروارد، ام آی تی و اکسفورد تحصیل کرده است، مسئولیت بزرگترین  معتبرترین دانشگاه
بماند که خواند.  می Associate Professorاما خود را دانشیار هاروارد  ،های تحقیقاتی دنیا را به عهده دارد پروژه
 برخوردار است. و جالبی نیز   ویژه شخصیت و کاراکتراز راک نیز هست و ی یک گروه موسیقی  هخوانند

 
http://www.sabetilab.org/pardissabeti 

 
 کند.  های تحقیقاتی دنیا را دنبال می ترین پروژه البراتوار پردیس ثابتی یکی از مهم

 
http://www.sabetilab.org 

 
ها آشنا نباشد و قدرشان را نداند و  ای ایرانی با آن حتی اگر جامعهی کافی بزرگ هستند  افرادی مثل او به اندازه

 ندارند. و نمایش بازی  نیازی به بزرگنمایی و حقه ها به حضورشان افتخار نکند. آن
 

 آمدی به این دانشگاه ترف واحدی برداشته وسخنرانی داشته و یا به مناسبتی  هاروارد در ساناز الستیظاهراً 
باور   چه کسی بازی بعداً از عنوان آن استفاده کند. یافته تا با حقهجا  در آنیا به عنوان پژوهشگر حضوری  داشته
 ی دکترای حقوق هاروارد پذیرفته شود. طباطبایی در رشته اعتبار عالمه با داشتن مدرک دانشگاه بی کند وی می

های حقوق آمریکا در سانفرانسیسکو  اعتبارترین دانشکده یکی از بیی او در   بینیم که سرو کله می اما یک دفعه
تصورش را بکنید یک نفر در ایران دانشجوی دانشگاه صنعتی کند.  جا اخذ می شود و مدرکش را از آن  پیدا می

 بگیرد.  شیر عجبشریف باشد و مدرکش را از دانشگاه پیام نور 
 

بود که به خاطر  ادیت کردهانگلیسی امیرعباس فخرآور را در ویکی پدیای  همسرش مطلبی از ،تیساناز الس
توان نوشت.  انگلیسی هر مزخرفی را نمی یپدیا در ویکی  شود. ظاهراً  آن با اعتراض کاربران حذف می اعتباری بی
های  میرعباس فخرآور با کامنتالستی و اساناز با این که لشکر فارسی است.  ی«صدای آمریکا»جا برخالف  آن

از ویکی  توانند جلوی حذف مقاله را  اما نمی ،شوند آنان ردیف میاز یکسان برخوردار از فرهنگ فارسی در حمایت 
 بگیرند. پدیای انگلیسی 

 
/en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia%3AArticles_for_deletion%2FSanaz_Alastihttps:/ 

 
فوق لیسانس گرفته، بعد  تحصیل کرده، لیسانس و در حالی که در ایران متولد شده، بزرگ شده، ساناز الستی

با آیا عجیب نیست؟  !زند هفت سال اقامت در آمریکا، فارسی را با لهجه و به سختی حرف میکمتر از از 
آورد. در و تخته به  راستش اگر از جنس امیرعباس فخرآور نبود یک لحظه با او دوام نمی هنرپیشه روبرو نیستیم؟

 کنم خودتان در گفتگوی زیر ببینید:  کنید اغراق می اگر فکر میاند.  هم خوب چفت شده
 

www.youtube.com/watch?v=oVtL4B8OCgMhttps:// 
 

 : مراجعه کنیدبوکش  در صفحات فیسهای او   توانید به عکس بردن به شخصیت ساناز الستی می برای پی
 

https://www.facebook.com/sanaz.alasti?fref=ts 
 

https://www.facebook.com/DrSanazAlasti/?fref=ts 
  

 نویسند: را زیر سؤال برده و می الستیساناز اعتبار تحصیالت و ناشر کتاب  ،در همان ویکی پدیا، کاربران
  

She is a recent SJD graduate from one of the worst law schools in the U.S. Her one book was 
published from one of the worst publishers in the US. 

 
در  حقوقیکی از بدترین مدارس   Golden Gate Law School «مدرسه حقوق گلدن گیت»  SJDاو فارغ التحصیل 

ده  لیست به شده است. ایاالت متحده است و کتاب او توسط یکی از بدترین ناشران در ایاالت متحده منتشر
. فقط سه دانشگاه بدتر از این استاین دانشگاه در دریف چهارم  های حقوق آمریکا نگاه کنید بدترین دانشگاه

 مدرسه حقوق در آمریکاست.  ۱۹۴اگر اشتباه نکنم د. ندانشگاه در آمریکا وجود دار

https://www.facebook.com/pages/Legal-Specialist/137617969609111
https://www.facebook.com/libraryofcongress/
https://www.facebook.com/pages/Professor/103122973061151
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062013031.html?ref=gs-schools-law-accredited-aba-worst-10-https://www.yahoo.com/news/gulags 

 
دانشیار شده است و های دورافتاده آمریکا،  دانشگاهاست که ساناز الستی در یکی از همین تحصیالت به خاطر 
های مختلف و با اجرای  و به بهانه امیر عباس فخرآور را نیز فراهم کرده استهمسرش ی ورود  هموقع زمین از همان
 کند.  های متفاوت برای او کالس جور می سناریو

 
justice/index.html-criminal-work-social-u/sociologyhttps://artssciences.lamar.ed 

 
  هستند. ی دانشگاه هاروارد موجود  هایش در کتابخانه ساناز الستی ادعا کرده بود که کتاب

ها  دروغ است و هیچ یک از کتابی وی شوند تمام ادعاها متوجه میی انگلیسی پدیا ویکی بالفاصله کاربران
البته وی و اند.  ها توسط خود نویسنده به کتابخانه اهدا شده ی آن نیافته و همه توسط ناشر معتبری انتشار

 های ایران معرفی کنند.   را یکی از معتبرترین انتشارات« نشر میزان»کنند تا  همراهانش تالش می
 

None of those books are published by credible publishers. And all of them were donated to the law 
school by the author herself 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Articles_for_deletion/Sanaz_Alasti 

 
قبل از هرچیز برعلیه کتاب شوهرش  دانشگاهی قائل بودو  پژوهشیای احترام برای کار  ذره« ساناز الستی»اگر 

 کنند. بیچاره دانشجویانی که زیر دست این افراد تحصیل می .کرد گیری می موضع
 

کارشناسی »در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  ۱۹۹۶تا  ۱۹۹۴مدعی است که بین سال امیرعباس فخرآور 
 در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ۱۹۹۸تا  ۱۹۹۶ل خوانده است و همچنین از سا« پزشکی، لیسانس جراحی

های دانشگاهی در  ترین اطالعات راجع به رشته مدرک کارشناسی پزشکی گرفته است. آیا هر کس که ساده
هایی در ایران موجود است؟ اما این همه برای  خندد؟ آیا چنین رشته هایی نمی ایران داشته باشد به چنین ادعا

 مهم نیست. ایرانی است   که اتفاقاً آن و مجری « صدای آمریکا»
و رژیم  از دانشگاه تهران در حالی که فراری بوده و حکم تیرش را همه جا داده بودند کند ادعا می سپس فخرآور

با پاسپورت دانیم  چنانچه میگرفته است و بعد  لیسانس حقوق ۲۰۰۶تا  ۲۰۰۲های  بین سالدربدر دنبالش بود 
 دبی و سپس آمریکا صادر شده است. گاه امام خمینی بهجمهوری اسالمی از فرود

 

 
 
 

 ۱۹۹۹تا اکتبر  ۱۹۹۸از مارس  تان دانشکده پزشکی دانشگاه تهرانهای خود تحصیل در بیمارس او در یکی از روزمه
 .  Medical School Hospital in Tehran University, March 1998 – October 1999آورده است.   را هم 
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تواند تحصیل  ایران وقتی کسی دانشجوی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران نیست در بیمارستان آن می درآیا 

  کند؟
به  . ویعمل در دانشگاه ارومیه بوده است این در حالی است که امیرعباس فخرآور تنها دانشجوی کاردانی اتاق

نظامی بود و محل  فخرآور راج شد. پداز این دانشگاه اخر استفاده جنسی از یک دختر و شکایت وی سوءاتهام 
 مدرک معادل فوق دیپلم از دانشگاه بوشهر رود و عاقبت خدمتش در شیراز. وی پس از اخراج نزد پدرش می

قبالً مدعی بود در زندان به همراه اکبر  در ایران نداشته است.دیگری دانشگاهی هیچ مدرک وی  .گیرد می
 ی هایش هم به مسئله در یکی از رزومهنویسی کرده که حقوق بخواند.  مدر دانشگاه پیام نور اسو ... محمدی 

 تحصیل حقوق در دانشگاه پیام نور اشاره کرده و نه دانشگاه تهران. 
 

Tehran Payamenoor University, Law school, (J.D. equivalent), November 2002 - April 2006  
 

 ،های آموزشی است اعتبارترین نهاد که یکی از بی ،هرستان شهریاروی در زندان اوین در دانشگاه پیام نور ش
حتی اگر بپذیریم تحصیل او در ایران است.  ی این همهاسم نویسی کرد و دو ترم حقوق خواند و ناتمام گذاشت. 

ای  ی آنچه او ادعا کرده واقعی است و لیسانس حقوق از دانشگاه تهران دارد آیا کسی با چنین روزمه همه
هایی که زندان بوده  امیرعباس فخرآور در سال شود؟ آمریکا در دانشگاه تگزاس می« ستاد قانون اساسیا»

 التحصیل شده است. چگونه از دانشگاه تهران فارغ
 

ای  کرده، شهروند کانادا مصاحبه است در دانشگاه تهران تحصیل می  هنگامی که فخرآور مدعی ۲۰۰۳در دسامبر 
گلوله به سمتش از سوی  ۱۱هایی عجیبی در مورد شلیک  ارد و وی در آن گفتگو دروغبا او در زندان قصر د

 برند.  کشان کشان به زندان میرا کند و این که او  ها و ... سرهم می بسیجی
 

htmlfakhravar.-nou.net/1382/azar/30/m-http://asre 
 

  جا به بار آور مثنوی صد من کاغذ است.  داستان فخرآور در زندان قصر و افتضاحاتی که در آن
 

جا  در واشنگتن بوده است. اما آن  National defense universityپیشتر مدعی بود که استاد دانشگاه فرد این 
ترسیده  دانشگاه نکرده است چرا که می استادی در اینیادی از  ،های خود در رزومههم هیچ ردی از وی نیست. 

 اش به خطر افتد.  گندش درآید و موقعیت
  

  جا در رابطه با سوابق امیرعباس فخرآور ببینید: نوشته احمد باطبی همراه با اسناد متعدد را در این
 

abbassfakhravar-adbatebi.com/fa/article/99http://www.ahm 
 
سال پیش مدعی شد رژیم برادرش محمدرضا را در پاریس ربوده و از طریق فرودگاه به ایران بازگردانده است.  ۶او 

دهد و یک روز هم نه بازداشت بود و  اش در ایران ادامه می به زندگی عادی برادرش با پای خود به ایران بازگشت و
 کنند.  ای از جنس مجری صدای آمریکا چنین ادعاهایی را باور می باخته تنها افراد عقل خوردی با او شد.نه بر

  جا بخوانید: توانید این داستان آن را می
 
lpost_23.htm-http://www.fasleagahi.info/2011/05/blog 
 

*** 
 

بینم که توضیح دهم از  بپردازم الزم می« ی آخر صفحه»ی   ی گذشته ی هفته برنامهپیش از آن که به موضوع 
آبرویی و  ای به امیرعباس فخرآور که در بی ی ویژه عالقه« صدای آمریکا»آید که مسئوالن  ظواهر و قرائن برمی

و این بار  «محقق»ی یک  چهره« پررو بچه»این وشند از ک دارند و به انحای مختلف می ،است  پرنسیبی شهره بی
ی سیاسی ایران و به ویژه محققان و  تفاوتی جامعه ی بی کاری در سایه این زشتبسازند. « استاد دانشگاه»

ی رایج در  ها برخالف شیوه گیرد. آن پردازند شکل می نگارانی که با صدای آمریکا به گفتگو و مصاحبه می تاریخ
هم بخورد.  شان با یک رسانه یا فرد به کنند تا مبادا روابط ها سکوت می سری  مدرن در مقابل این خیرهی  جامعه

معرفی « استاد دانشگاه»را « پررو بچه»گرفت و فالحتی یک  چنانچه این گفتگو به زبان انگلیسی انجام می
افتاد و موضوع تا کجا  ای راه می ند چه ولولهدا داد خدا می کرد و در ادامه برای او ترتیب یک رپرتاژ آگهی را می می

 شدند.    کرد و چه تعداد مجبور به عذرخواهی و ... می بیخ پیدا می
 

انتشار با من تماس گرفت و پرسید آیا در جریان « افق نو»ی  یک سال و نیم پیش مسعود سفیری مسئول برنامه
 ام.  را دیده فخرآوریلی ناشر کتاب با گفتگوی بیژن خل؟ گفتم بله، هستید« هللا رفیق آیت»کتاب 

 
؟ با آن که تبلیغ کند گفتگو کنید او از من پرسید آیا حاضر هستید با او در مورد این کتاب و ادعاهایی که می

پاسخ دادم  دانستم اما ای می انتشار نیافته بود را عجیب و غیر حرفههنوز برای کتابی که « صدای آمریکا»
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سخت است و آن را  برای من بسیار تلخ و تلویزیونیشترک با چنین فردی در یک برنامه علیرغم این که حضور م
قائلم  مان و منافع ملی  مان و احترامی که برای مردم دانم، اما به خاطر تاریخ میهن می برای خودم نوعی ننگ

مان در حال  علیه مردم  ای کردم توطئه کوشم نظرم را راجع به محتوای آن بیان کنم. احساس می پذیرم و می می
  خودم بکوشم تا این میز را به هم بزنم. حدساندک خواستم به سهم  گیری است و به این ترتیب می شکل
 زدم موضوع از باال و از طریق محافلی خاص دیکته شده است. می
 

ی آمریکا گفته آقای سفیری به من زنگ زد و گفت از طرف مسئوالن صدا ،روز بعد بیست دقیقه مانده به برنامه
ی شصت پرداخته شود و کاری به بقیه موضوعات کتاب نداشته باشید. من  های دهه شده فقط به موضوع انفجار

ادعا  و فخرآوراست « هللا  رفیق آیت» ،با عصبانیت به آقای سفیری گفتم اما قرار ما چیزی دیگری بود. عنوان کتاب
ر سال در روسیه مشغول تحصیل بوده و با یک قایق فکسنی به مدت چها ۴۷تا  ۴۳ای از سال  کند خامنه می

خواهید به یک  . شما موضوع اصلی کتاب را ول کرده میاست فاصله دو کشور را با یک آخوند دیگر طی کرده
خواهد موضوع را از وسط شروع کرده  چگونه می ،شود جا شروع می گفتم اصل ماجرا از آنموضوع فرعی بپردازید؟ 

 دانم.  را خیانت به منافع ملی می  من با اساس این کتاب مشکل دارم و آنتبعات آن بپردازید؟ و به یکی از 
ای که اولین سؤال آن  او گفت در هر صورت من تصمیم گیرنده نیستم. در پاسخ گفتم من به هیچ وجه در برنامه

ایشان به من  اولیه با من است. این برخالف توافق کنم. ای به روسیه و ... نباشد شرکت نمی موضوع رفتن خامنه
خوب نیست. در پاسخ گفتم  صدای آمریکاایم که برنامه با حضور شما خواهد بود و این برای  گفت اما ما تبلیغ کرده

ی شما مهم نیست  بعد هم برای من وجهه اید، من که دبه در نیاوردم یا خلف وعده نکردم. ن زدهتا  شما زیر توافق
را زیرپا  ها آن حاضر نیستم یا هر جای دیگری «صدا آمریکا»برای حضور در م مهم است و های خود بلکه پرنسیب

توضیح در د. اعث از کوره در رفتن من هم شبی شروع برنامه ادامه داشت که  بحث و جدل ما تا لحظهبگذارم. 
فرصت آخر  ،صدای منشروع شد و پس از قطع کردن فخرآور گنجد. گفتگو با  ی این بحث نمی  مورد آن در حوصله

 داده شد.  «پررو بچه»یز به این ن
  

https://www.youtube.com/watch?v=sdPV1pRrUTA 
 

ست. هم ه «صدای آمریکا» یسناریوی قبلی  برای به صحنه آوردن فخرآور، ادامهفالحتی  این بار در واقع تالش
ای که داشتند میدان را برای فخرآور خالی  ها ناکام مانده بود، این بار با تجربه ار قبل با حضور من تالش آنب

 گذاشتند تا او هر مزخرفی را به خورد مردم دهد. 
دو بار برنامه بگذارد؟ آیا  ،کنون سابقه داشته است که صدای آمریکا برای یک نفر، راجع به یک مورد خاصآیا تا

 ای اعتراض کرد؟ آیا نباید از هر طریق نسبت به این کار غیرحرفهکند؟  ی معتبری چنین کاری می انههیچ رس
 

کند این است که  ای می ها به رژیم جنایتکار حاکم بر کشورمان و به ویژه خامنه اولین خدمتی که این گونه برنامه
صورت گرفته توسط حاکمان کشورمان را نیز  شوند و چه بسا جنایات واقعی اعتماد می مردم دیگر به همه چیز بی

تر از مهدی فالحتی و گردانندگان صدای آمریکاست  نسل جدید که باهوش ادعاهایی از این دست قلمداد کنند.
رود که قهرمانانه  پذیرند اما دود آن در چشم نسلی می قطعاً خزعبالت طرح شده توسط فخرآور و فالحتی را نمی

های آن نسل   مان مقاومت کرد و پرپر شد و چه بسا تصور شود روایت باقیمانده اریخ میهنترین روزهای ت در سیاه
 د.باشها  و خیالبافیها  هم از این دست روایت

 
و این زشتی کار را دوچندان  بودفالحتی برخوردار مهدی در این برنامه از همراهی و همگامی  ،امیرعباس فخرآور

کند. گویا کارگزار فخرآور  های کار ژورنالیستی را رعایت نمی وچکترین پرنسیبفالحتی در این برنامه ک کند. می
رساند که متن نوشتاری بخش  جا می صدای آمریکا کار را به آن کند. تهیه میاست و برای او رپرتاژ آگهی 
 دهد! اش انتشار می سایت گزینشی این برنامه را نیز در وب

 
کوشد انفجار در مسجد  می «آخر  صفحه»  ی این هفته  در برنامه« مریکاصدای آ»مورد ادعای « استاد دانشگاه»

ای و فلج شدن دستش شد، رد کند و آن را ترور ساختگی  شدن خامنه را که منجر به زخمی ۱۳۶۰ابوذر در تیرماه 
 .دبنام

ود را تمام و ی خ وظیفهدر طول برنامه همراهی فالحتی نیازمند است و او به برای طرح سناریوی خود فخرآور 
جلوی دوربین حاضر شده و با ای  گرمی با چنین پشتکند. فخرآور  ای نمی دهد و هیچ کوتاهی کمال انجام می

 کند.  ها را مطرح می ها بیننده وقیحانه ترین دروغ در چشم میلیون گیرد چشم هایی که می ژست
 

  گوید: ای در مسجد ابوذر می او در مورد ترور خامنه
 
طلبی، مسئول حفاظت مسجد ابوذر در مصاحبه اخیرش گفته "محمدعلی نظران، مسئول حفاظت حاج آقا م»

آید برای سخنرانی." ]در نظر  ای دارد به اینجا می حزب جمهوری اسالمی با من تماس گرفت و گفت: آقای خامنه
ای وارد مسجد  داشته باشید که محمدرضا کالهی صمدی کارمند زیردست محمدعلی نظران بود.[ آقای خامنه

دقیقه با چند نفری از دوستان دوران زندانش صحبت کرد. تا این که زمان سخنرانی رسید و ضمن  ۴۵شد و 
سخنرانی ایشان، صدایی شنیده شد؛ ولی به قول آقای مطلبی، "خدا را شکر، بمب منفجر نشد، بیشتر شبیه 

دهد هم اثری از سوختگی،  رستان نشان میای را در بیما شلیک یک گلوله بود." و در عکسی که آقای خامنه

https://www.youtube.com/watch?v=sdPV1pRrUTA
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ها و خاطرات افراد مختلف اشاره شده  در حالی که در گزارش ای خون ... دیده نمی شود. بریدگی، جراحت و قطره
 « ".که "آنقدر از بدن ایشان خون رفته بود چند بار از حال رفت

 
ir.voanews.com/a/3676485.htmlhttp:// 

 
بر اساس مقاصد  فخرآوررا  «آقا حاج»و  «حفاظت»آقا مطلبی مسئول حفاظت مسجد ابوذر نیست. بحث   حاج

 مطلبی، امام جماعت مسجد ابوذر است. رضا االسالم جعل کرده است. حجت خاصی
  

ww.entekhab.ir/fa/news/169278http://w 
 
ول حفاظت حزب محمدعلی نظران، مسئ»در مورد تماس  ،«صدای آمریکا» رنگ شده توسط ی«پررو بچه»

گوید. چنین  هم دروغ میکند،  که او را مسئول حفاظت مسجد معرفی میمطلبی  آقا حاجبا « جمهوری اسالمی
اهداف خاصی که بعداً با  فخرآور زند. خص بخصوصی نمیحرفی از ش نگرفته است و او مطلبیفردی تماسی با 

  گوید: می االسالم رضا مطلبی کشد. حجت م پای نظران را پیش میده توضیح می
 
های مدرسه حاج ابوالفتح گذشته بود که یکی از اعضای حزب جمهوری با من  ای از برگزاری نشست چند جلسه»

ه اگر اجازه دهید آیت هللا خامنه ای به مسجد ابوذر آمده و در تماس گرفت و گفت تشکیالت حزب تصمیم گرفته ک
 آن جا سخنرانی کند.

گفتم، من استقبال می کنم و برای این کار آغوش خود را باز می کنم. در تهران به این بزرگی مقام معظم رهبری 
ایی دارد که می تواند سر مسجد ابوذر را انتخاب کردند که نشان می داد این مسجد نام و نشان، جمعیت و برو بی

خاطرم هست آن زمان هنوز بخش وسیعی از این منطقه خاکی بود، اما با این حال مسجد ابوذر  و صدا کند.
 بسیار مهم و تاثیرگذار بود.

وقتی از اعضای حزب جمهوری شنیدیم که مقام معظم رهبری به مسجد ابوذر می آید، مسجد را آراسته و آماده 
 « کردیم.
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« محمدعلی نظران»بدیل به را ت« اسالمی یکی از اعضای حزب جمهوری» فخرآور کنید مالحظه می نانچهچ

 . کند می
شود و  م مطلبی گرفته نمیاالسال آید و هیچ تماسی هم با حجت ای به مسجد نمی خامنهشود و  جلسه لغو می

 از طریق آگهی مطلبی االسالم ی بعد هم حجت هفتهشود.  او از طریق واسطه از لغو سخنرانی با خبر می
از  حرفیو  شود خبر میبا اش بوده در مسجدی که امام جماعت ای روزنامه جمهوری اسالمی از حضور خامنه

  گوید: االسالم مطلبی می . حجتنیست محمدعلی نظران
 
روز شنبه، روزی بود که قرار شد مقام معظم رهبری به مسجد ابوذر بیاید. قبل از آن روزنامه جمهوری خبر این »

حضور را چاپ کرده بود. خودمان هم در سطح منطقه تبلیغات کرده بودیم، البته دهان به دهان از طرف مردم نیز 
تیر بود که جمعیت در مسجد، میدان و خیابان ابوذر  ۶ز این خبر پیچیده بود. نزدیک ظهر روز شنبه یک هفته قبل ا

پر شده بود. نزدیک ظهر بود که به یکی از دکان های اطراف مسجد زنگ زدند و گفتند ایشان امروز به مسجد 
اند من باید حتما در  صدر در مجلس است. آیت هللا خامنه ای فرموده آید، چون امروز، روز استیضاح بنی ابوذر نمی
باشم. ما هم که بغض از بنی صدر گلویمان را گرفته بود، از این بابت خوشحال شدیم، گفتیم شاید این مجلس 

لکه ننگ از کشور برداشته شود، با اینکه خیلی برای حضور مقام معظم رهبری زحمت کشیده و عرق ریخته 
 صدر برداشته می شود. بودیم، اما گفتیم عیبی ندارد، خوشحال بودیم که بنی

م فکر کردم که آقا شاید دیگر به مسجد ابوذر نیاید، چون ممکن است برای هفته بعد جای دیگری وعده کرده خود
هللا  تیر حضرت آیت۶و یا اصال حضور نداشته باشند، اما آخر همان هفته روزنامه جمهوری باز هم نوشت که شنبه 

ده بود که ایشان به مسجد آمدند و از در خامنه ای به مسجد ابوذر می روند. هفته دوم یک ساعت به ظهر مان
 «روبروی مسجد که به خیابان اصلی باز می شود، وارد مسجد شده و در همان گوشه ورودی مسجد نشستند.

 
http://www.entekhab.ir/fa/news/169278 

 
نیز با هدف تشکیک انفجار بمب  یدر جای دیگر« صدای آمریکا»و « حتیمهدی فال»استاد دانشگاه مورد ادعای 

  گوید: دروغ می معرفی کند به« آقای مطلبی»کوشد او را  که می االسالم مطلبی در مسجد ابوذر به نقل از حجت
 
ا تا این که زمان سخنرانی رسید و ضمن سخنرانی ایشان، صدایی شنیده شد؛ ولی به قول آقای مطلبی، "خد»

ای را در بیمارستان  را شکر، بمب منفجر نشد، بیشتر شبیه شلیک یک گلوله بود." و در عکسی که آقای خامنه
در حالی که در  ای خون ... دیده نمی شود. دهد هم اثری از سوختگی، بریدگی، جراحت و قطره نشان می

 «".رفته بود چند بار از حال رفت ها و خاطرات افراد مختلف اشاره شده که "آنقدر از بدن ایشان خون گزارش
 

http://ir.voanews.com/a/3676485.html 
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کند. او از تصورات  اشاره نمی و یا شباهت آن به شلیک گلوله مطلبی مطلقاً به شلیک گلوله االسالم رضا حجت

  توجه کنید:، گوید میای  و به پهلو افتادن خامنهر پس از شنیدن صدای انفجااولیه خودش 
 
به ناگاه صدای عجیبی در مسجد پیچید که گوش ها را کر می کرد. سرم را که بلند کردم، دیدم مقام معظم »

 رهبری به سمت چپ و به پهلو روی زمین افتادند. شیون و گریه از طرف مردم بلند شد.
کردیم که بمب در ضبط صوت بوده باشد. من  ترور کردند، اما باز فکر نمی آن لحظه بود که فهمیدیم که ایشان را

کردم از سمت خواهران که در طبقه باال نشسته بودند، شلیک شده یا از سمت خانه های روبروی  فکر می
همان لحظه یک  ...مسجد به ایشان شلیک کردند، چون آن زمان جلوی مسجد حیاط بود و به خیابان باز می شد.

ر فریاد زد که بیایید این ضبط را ببینید. نگاه به ضبط کردم، دیدم ضبط صوت مانند یک کتاب باز شده و درون آن در نف
گفته می شد اصل  «...اولین برخورد فرقان است»چند نقطه با ماژیک نوشته شده بود، که عبارت تقریبا این بود 
که اگر منفجر می شد تمام مسجد را نابود می کرد. بمبی که داخل ضبط صوت کار گذاشته بودند، منفجر نشده 

فقط یک بخش از آن منفجر شده و به دست مقام معظم رهبری اصابت کرده بود. از بدن ایشان هم بیرون رفته و 
دیوار پشت سرشان را چند سانت سوراخ کرده بود ما چندین سال بعد از آن این قسمت دیوار را دست نخورده 

 «و آن ضبط صوت را هم داخل یک محفض در محل انفجار نگهداری می کنیم. نگه داشتیم. تریبون
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ی محدودی  ای درست شده بود، مواد منفجره جایی که بمب تنها برای به قتل رساندن خامنه به نظر من از آن
ای را مصدوم کرد. اعضای گروه فرقان مطلقاً قصد آسیب رساندن به مردم  اشت و به همین دلیل تنها خامنهد

 را نداشتند. دستگاه تبلیغاتی رژیم برای مطرح کردن امداد غیبی و عنایت خداوند و ... و نابودی مسجد عادی
 کند.    ادعای منفجر شدن بخشی از مواد را مطرح می

 
 شود.  ها دیده نمی ای در آن صوت نیز شبیه همین روایت است و تفاوت عمده از انفجار بمب در ضبط ها بقیه روایت

 
http://www.asriran.com/fa/news/76074 

 
و  ه خون روی فرش بودفقط یک لک ،ای نرفته بود شود هیچ خونی از خامنه در همین گفتگو مدعی میفخرآور 

و  کند ای را حمل می لباس پاسداری که خامنه ،نگاه کنید عکس زیربه  کند. مهدی فالحتی او را همراهی می
و است.  پس از انفجار این تازه اولین لحظاتغرق در خون است. ای  ی خامنه لباس و لبادهسمت راست همچنین 

آیا فالحتی این عکس را ندیده است؟ یزی شدید بوده است. اش دچار خونر ای به خاطر قطع شریان دست خامنه
 دهد.  ای نشان می امکان ندارد؟ این عکس در فضای مجازی کنار عکسی قرار دارد که صدای آمریکا از خامنه

 
 

 
 

  گوید: ای می دکتر میالنی یکی از پزشکان جراح خامنه
 
ها زیر گلوی آقا جا خوش کرده بود.  ی از ترکشسمت راست بدن پر از ترکش و قطعات ضبط صوت بود، حتی یک»

ها هم شکسته بود. دست راست هم کامال از کار  قسمتی از سینه ایشان کامال سوخته بود! یکی دو تا از دنده
واحد خونی و  ۳۷شد.  های کتف و سینه کامال دیده می افتاده بود و از شدت ضربه ورم کرده بود. استخوان

کرد... دو سه بار نبض آقا  های انعقادی را مختل می قا زده بودند که خود این تعداد، واکنشهای خونی به آ فراورده
ها را مسدود کنیم... خیلی عجیب بود، انگار هیچ  افتاد و چند بار مجبور شدیم پانسمان را باز کنیم و دوباره رگ

 « ...ی ما نبود چیز به اراده
 

http://www.asriran.com/fa/news/220724 
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گرفته شده نشان ای  روی خامنههای متعدد  ها پس از انفجار و انجام عمل فالحتی و فخرآور عکس زیر را که مدت 

پیدا  و پانسمان های کتف از زیر لباس سینه سوخته و یا استخوانگیرند و انتظار دارند  آن معرکه می رویداده و 
هم تشخیص  باشد؟ آیا مجری صدای آمریکا این را اپید آیا بعد از عمل جراحی و ... لکه خون بایستی !باشد
 دهد یا پای مسائل دیگری در میان است؟  نمی

اللهی  دکتر ایرج فاضل که اساساً حزب
به خاطر پیوند عروقی که روی  ،نبود
ای انجام داد و جان وی را از مرگ  نهخام

ترفیع مقام یافت و به  ،حتمی نجات داد
پزشکی و ...  وزارت علوم و ریاست نظام

 رسید. 
 

از  خود را به حماقت زده وفالحتی 
یی که به صحنه آورده، «پررو بچه»

ای چگونه  پرسد پس دست خامنه می
با اعتماد به نفس عجیبی و او  ؟فلج شد

ای بر  باز حرفه ک شیاد و حقهکه تنها از ی
  گوید: میآید،  می
 
در وجه در آنجا ) ای به هیچ  خامنه دست»

ای  دست خامنه. بینه میانفجار( آسیب ن
بعد توی خاطرات رفسنجانی هشت ماه 

ای و  می آمده پیش خامنه ،«لی»ای به نام دکتر  . هشت ماه بعد یک خانم دکتر کره«عبور از بحران»بخوانید 
داشته ای طب سوزنی مشغول بوده. و تعداد بسیار زیادی سوزن روی دست های ایشان  ها با خامنه ساعت

زده. به ویژه روی دست راست ایشان. در نتیجه این طب  زده روی بدن ایشان می زده. روی کمر ایشان می می
هشت ای فلج  ست خامنهدست رای این،  ای خارج میشه در نتیجه سوزنی که گویا از کنترل این خانم دکتر کره

به خاطرات هاشمی رفسنجانی رجوع کنید.  ،میشه و هیچ ارتباطی با این انفجار نداشتهماه بعد از انفجار فلج 
 « کند. )یک خنده وقیحانه هم چاشنی این ادعاها می

 
http://ir.voanews.com/a/3675263.html 

 
رور به فرمایش شما ساختگی تیر ین طب سوزنی با تیعنی هیچ ارتباطی اپرسد:  ری صدای آمریکا دوباره میمج
 ندارد؟ ۶۰

 «لی»به دکتر  ،به تعبیر من« بچه پررو»یا  ،«صدای آمریکا»مورد وثوق « استاد دانشگاه »در پاسخ به این سؤال 
 گوید:  می عشوه و نازتخفیف داده و با 

اطالعاتی همکاری کرده و عمداً این  های خودش هم به نوعی با سازمان «لی»، این که خانم دکتر طب سوزنی»
هستم  نمطمئ توانم تأیید کنم، اما ای بدهند این بخش را نمی کار را کرده تا بتوانند یک مشروعیتی به خامنه

 «انجام داد فلج شد. از انفجار ماه بعد  هشت «لی»ی طب سوزنی که خانم دکتر  ای در نتیجه دست خامنه
 

http://ir.voanews.com/a/3675263.html 
 

بپرسد اگر « پررو بچه»بینید از  کند نمی ای که نمایندگی می مجری صدای آمریکا به صرف خودش و رسانه
ای را به چه منظور استخدام کرده بودند؟ چرا او را از کره،  کره« لی»ای دستش مشکلی نداشت، دکتر  خامنه

او حتی به عکسی که خودش در برنامه انتشار داده و روی آن معرکه گرفته   ی مداوی دست او آورده بودند؟برا
 ای آویزان است و ...  س چرا دست خامنهپرسد پ کند و نمی هم اشاره نمی

 
 بینید.  ده است. اما در تصویر میاش، این بخش را نیز حذف کر شده منتشرنوشتاری صدای آمریکا در متن 

 
http://ir.voanews.com/a/3675263.html 

 
 ! دکن قضیه تا حدودی روشن است و سوال بعدی را مطرح می ،شود که تا اینجا مدعی می سپس فالحتی

 الخالق.  جل
 

رفسنجانی چنین اساساً  که شود ده میخاطرات رفسنجانی رجوع دابه در حالی  سراپا دروغ و جعلاین ادعاهای 
رفسنجانی  گوید. می بعد از انفجار ای و مشکالت او جا به جای خاطراتش از درد دست خامنه ادعایی ندارد. او در

کند و یا زود جلسه را ترک  در بعضی از جلسات به خاطر درد دستش شرکت نمی ای دهد که خامنه  توضیح می
 کند.  می
  

http://ir.voanews.com/a/3675263.html
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در مورد نتایج انفجار روی دست « عبور از بحران»در کتاب  شهریور ۶راتش از روز جمعه رفسنجانی در خاط
  گوید: می ای خامنه

ای اطالع دادند که پروفسور  ای، باهنر و رجایی داشتیم. آقای خامنه ای خصوصی، با آقایان خامنه جلسه»
ایشان ممکن است به حالت اول  سمیعی که از آلمان برای معالجه دست ایشان آمده بود، گفته است، دست

 «شود. متأثر شدیم.   برنگردد و حرکت کامل پیدا نکند و همین عمل ناقص هم، دو سه ماه  دیگر انجام می
 

دکتر »گوید که به او خبر میدهد که  ای می اش با خامنه ی تلفنی از مکالمه، ۱۳۶۰آذر  ۱۳رفسنجانی دوباره در 
پیشرفت وضع دست ایشان راضی است. دست ایشان در جریان سوءقصد  معالج و پروفسور سمیعی آمده و از

 «چند ماه پیش آسیب دیده و فلج شده.
 

ماه  و نه هشت ای است روز بعد از ترور خامنه ۲۰دی که شش ماه و  ۲۶رفسنجانی در خاطراتش از روز شنبه 
 گوید:  می «پررو بچه»ادعایی  بعد
 
ر خانم دکتر لی پزشک طب سوزنی زودتر جلسه را ترک کردند. اخی شان ، به خاطر درد دستای آقای خامنه»
شود.  شان خوب می روز دست کند و مدعی است، پس از ده دست ایشان را معالجه می  ای، دارد با سوزن، هکر

 « شویم.  اگر موفق شود جالب است. به خاطر نگرانی از وضع جسمی ایشان، به هر وسیله متوسل می
 

ی چیزی است  همه ،اثر بودن مداواهاست و بیای  دست خامنه بهبودی ناامیدی از  شاندهنده، که نیک خط این
ی صدای  کارکشتهبه همراه مجری « بچه پررو»ت و یک نوشته اس «لی»که رفسنجانی در خاطراتش از دکتر 

 دهند.  رجوع می «نعبور از بحرا»و بافند و دائم به خاطرات رفسنجانی  شطح و طامات می ،با توسل به آنآمریکا 
 

 مجید سخت است که با پروفسور آن ی «کارآزموده» بیضا و مجریو با این همه ید  «صدای آمریکا»آیا برای 
و بنیانگذار موسسه بین المللی علوم اعصاب  ترین جراحان مغز و اعصاب دنیا شده سمیعی یکی از شناخته

International Neuroscience Institute نکند  تماس بگیرند و صحت و سقم ماجرا را جویا شوند؟ ماندر هانوفر آل
کنند که از تماس با وی خودداری  متهم می «کا گ ب»پروفسور سمیعی را هم به جاسوسی برای  ،حضرات

 کنند.  می
 

  این فیلم را نگاه کنند: توانند اختی از ایشان ندارند میاگر مسئوالن صدای آمریکا شن
 

https://www.youtube.com/watch?v=shkUCRO0z6w 
 

تان آگاهی رسانی به مردم است از  گویید و ریگی به کفش ندارید و هدف اگر راست میجاست بپرسم  آیا بی
ه روی آن که از نزدیک های انجام گرفت ای و جراحی دیدگی دست خامنه دعوت کنید تا در مورد آسیبدکتر سمیعی 

  که دیگر بهانه نداشته باشید.  این هم آدرس، ایمیل و شماره تلفن او .در جریان بوده توضیح دهد
 

International Neuroscience Institute (INI) 
Rudolf-Pichlmayr-Str. 4 D-30625 Hannover 

HANNOVER.DE-INISAMII@ mail:-e 706-Fax:  700-27092-511-Phone: ++49 
 

قادر به شرکت در نماز جمعه نشد. اولین  وی شدت جراحات خامنه ای به حدی بود که تا هشت ماه و نیم بعد
 . بود هشت ماه پس از انفجار،  ۱۳۶۰اسفند  ۲۸ای که او ایراد کرد  نماز جمعه

 
 المی بوده ومحمدعلی نظران رئیس بخش حفاظت حزب جمهوری اس یدگو تولید کرده و میدروغ دیگری  فخرآور

 اند.  گذاری را با هم انجام داده گیرد که این دو بمب می  و نتیجه ی وی  و نوچه کالهی هم معاون محمدرضا
نظران ماند  و محمدعلی فرار کردکه نوچه بود رسد بپرسد چرا کالهی  اش نمی به عقل «صدای آمریکا» اما مجری

 چرا در به در دنبال کالهی بودند و کاری به کار نظران نداشتند؟  ؟از دستگیری نترسید و
 

صادق اسالمی که در انفجار حزب جمهوری دوست و مؤتلفه  بازنشسته ارتش بود و از اعضای افسرالبته نظران 
ای که از او   نامه یمعلوم نیست چقدر موثق است در زندگکه  در بانک اطالعات دفاع مقدس،اسالمی کشته شد. 

جا هم حرفی از مسئولیت  در همانوی در واحد حفاظت حزب به خدمت مشغول شد.  است وردهآمنتشر کرده 
بعد از انفجار حزب جمهوری اسالمی در واحد حفاظت مشغول به وی حتی معلوم نیست حفاظت حزب نیست. 

ها اساساً به فکر انفجار در حزب و  سالمی آنکار شد یا پیش از آن. چرا که تا پیش از انفجار حزب جمهوری ا
 ... نبودند. حفاظت و رعایت مسائل امنیتی و 

 
http://www.hezaranhezar.ir/?p=10148 

  
کس هم در این  هیچد. ی نظران بو گوید که کالهی نوچه او به دروغ مینداشت.  نظران ربطی بهاما کالهی مطلقاً 

کجا را  کند، هیچ که مدعیست بر اساس اسناد خود رژیم صحبت می« پررو بچه»رابطه ادعایی نکرده است. 

https://www.youtube.com/watch?v=shkUCRO0z6w
https://www.youtube.com/watch?v=shkUCRO0z6w
mailto:Samii@ini-hannover.de
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مگر این که فخرآور مدعی شود در تواند نشان دهد که یک نفر حتی از آشنایی این دو چیزی گفته باشد.  نمی
 ت. دانشگاه پاتریس لومومبا رد این دو را پیدا کرده اس

 
نظران اساساً  .ی کارهای فنی و به ویژه برق تخصص داشت در زمینه و دانشجوی مهندسی برق بود کالهی

 کالهی به خاطر تخصصی که داشت و حضور فعالی در حزب نداشت. گذشت وقتش در دادستانی کل انقالب می
خود وی احتماالً به خاطر  البته د وبو، تنظیم صدا و بلندگو و نور و ... مسئول آماده سازی سالن مراسم سخنرانی

از سالن  حفاظت ای جلوه دهد که کرد به گونه کردند سعی می  هایی که مسئوالن مجاهدین به او می  توصیه
و یکی از اعضای عادی حزب  وی بیشتر در کار تبلیغات و تدارکات بود اجتماعات را نیز به عهده دارد. در هر حال

  الیی نداشت اگرچه مورد اعتماد کامل مسئوالن حزب و به ویژه بهشتی بود. شود و مسئولیت با شمرده می
 

http://tarikhirani.ir/fa/files/92/bodyView/920 
 

 که فرماندار ایرانشهر هللا حبیب جواد مالکی بود که به همراه برادرش ،معرف کالهی به حزب جمهوری اسالمی
جواد مالکی از نزدیکان بهشتی، عضو شورای مرکزی از قضا  نفجار حزب جمهوری اسالمی کشته شدند.در ا بود

کالهی از طریق نزدیکی  کالهی بود.می و مسئول مستقیم اسالحزب و مسئول تشکیالت تهران حزب جمهوری 
 مهوری اسالمی پیوست و به فعالیت در این حزب پرداخت.به بهشتی و درخواست حاللیت و ... از او، به حزب ج

  

 
 

 ، محمدعلیکند مبنی بر این که پس از انفجار حزب جمهوری اسالمی سپس دروغ بزرگتری مطرح می فخرآور
ی بمب، کند اضافه می . وی همچنینرئیس دفتر دادستان کل انقالب اسالمی شود  می ترفیع مقام گرفته ونظران 

این ادعا  .تعبیه شده بوداتاق او که زیر دفتر قدوسی قرار داشت  سقفدر  شته شدن قدوسی شدکه منجر به ک
  دروغ است.هم از اساس 

گوید تمام منابع کتابش اسناد رژیم است و در این رابطه نیز دروغ  امیرعباس فخرآور با اعتماد به نفس عجیبی می
 گوید.  می

بازنشسته  ۱۳۵۴ارتش شاهنشاهی بود که در سال  مذهبی نیکی از افسرا ۱۳۱۱محمدعلی نظران متولد 
گوید  فخرآور است. وی میی  های وقیحانه یکی از دروغروسیه از دانشگاه پاتریس لومومبا  او التحصیلی شد. فارغ

شهری یکی از عوامل اصلی  ی روسیه است. طرفه آن که ری کرده شهری نیز جاسوس کا گ ب و تحصیل ری
سالگی با او به  ۱۱کند و در  سالگی همسرش را عقد می ۹او در  ها بوده است. و کشتار آن ها ای سرکوب توده

یک از  هیچزندگی او مشخص است.  می زیر و ب شود. همه رود و مشغول تولید مثل می می  «بخت»ی  خانه
ه به حزب افسران نظامی حزب توده نیز در روسیه آموزش ندیده بودند چه برسد به یک افسر مذهبی وابست

و نیرنگ ناخدا افضلی از اعضای نظامی حزب توده را به دفترش فرا   ای کسی است که با خدعه خامنهمؤتلفه. 
اگر به شهری حکم  اعدام او را صادر کرد.  بعد ری ماه برند و ده جا او را دستگیر و به زندان می هماندر خواند و  می
ای ها درآورد تا خودش   شهری دستور داد دمار از روزگار توده به ری« کا گ ب»کند  باشد ادعا می« بچه پررو»این 

 لو نرود. 
 

هشتم ساواک بوده و با   های ساواک به ویژه افرادی مانند موسوی که از مسئوالن اداره منصب متأسفانه صاحب
صدای آمریکا  صدای آمریکا هم مصاحبه داشت و همچنین پرویز ثابتی مدیر کل اداره سوم ساواک که او نیز با

دهند تا هر مزخرفی را  ای کالش و کالهبردار فرصت می اند و به عده مصاحبه داشت در این مورد مهم سکوت کرده
خدمت در آن بودند زیر را که خود مأمور و ساواک  سر هم کنند و اعتبار دستگاه امنیتی و اطالعاتی دوران پهلوی

در قبال سازمانی که در آن مسئولیت  مسئولیتی بی این درصد از .ها را مشتی ابله نشان دهند و آن سؤال ببرند
 نوبر است. بیخود نبود رژیم پادشاهی به بادی بند بود و به سادگی درهم فروپاشید.  داشتند
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 و اصرار با معرفی ۵۸و پس از انفجار حزب جمهوری اسالمی بلکه در سال  ۶۰نه در سال  ،نظرانمحمدعلی 
انقالب مشغول به کار شد و رئیس دفتر قدوسی بود. اعضای حزب جمهوری اسالمی  بهشتی در دادستانی کل

 به عهده داشتند.  و ... راهای امنیتی، قضایی، و اجرایی  تماماً پست
ه در بلک ،شود میآن صدای آمریکا با وقاحت مدعی « استاد دانشگاه»نه در دفتر کار نظران که  دادستانی، بمب

 کار گذاشته شده بود.  زیر دفتر قدوسی قرار داشتکه  ی متروکی کتابخانه
 

  رجوع کنید: «عبور از بحران» رفسنجانی ۱۳۶۰شهریور  ۱۴به خاطرات 
 
در همان لحظه خبر رسید که بمبی در دفتر آقای قدوسی دادستان انقالب منفجر شده و ایشان و دو سه نفر »

ی پایین که کتابخانه متروکی  ب را در سقف اتاق طبقهاند. بم اند و به بیمارستان منتقل شده دیگر مجروح شده
ی مغزی، ایشان در ساعت دو و ده دقیقه بعد از  و سقف پایین آمده و باالخره بر اثر ضربه اند. است کار گذشته

 «ظهر شهید شدند. 
 

محلی مورد چگونگی مرگ پدرش و گفتگو با سایت هابیلیان در هللا قدوسی در  محمدحسین قدوسی فرزند آیت
  گوید: که در آن بمب تعبیه شده بود می

ای با سقف  کتابخانه  زیرین اتاق ایشان، دفتر کار پدرم در طبقه دوم ساختمان دادستانی قرار داشت و طبقه»
های سازمان منافقین بود،  کاذب بود. کارمندی به نام فخار که مسئول دبیرخانه دادستانی کل انقالب و از نفوذی

دقیقه قبل از انفجار، محل را ترک کرد. در ۱۵ف کتابخانه، واقع در زیر اتاق پدرم کار گذاشت و بمبی را در سق
بمب منفجر شد. موج انفجار، پدرم را از طبقه دوم به حیاط  ،۱۳۶۰شهریور۱۴  دقیقه صبح روز  چهل و ساعت هشت

 «.مغزی هم شد  پشت دادستانی پرتاب کرد. ایشان دچار ضربه
 

کند و  با چه وقاحتی در دوربین نگاه می« بچه پررو»ی صدای آمریکا توجه کنید و ببینید  یک بار دیگر به برنامه
 نظران کار گذاشته شده بود.   علی شود این بمب در سقف اتاق محمد مدعی می

 
 اران مجاهدین بود. برای رژیم از همان ابتدا مشخص بود. وی محمود فخارزاده نام داشت و از هواد بمبگذارهویت 

 

 
 محمود فخارزاده

 
رانندگی بهشتی را به عهده داشت و داماد خانواده بادامچیان و امانی  ،حاج احمد قدیریان که در دوران انقالب

 گوید:  می منصبان قضایی و امنیتی رژیم شد و بعدها یکی از صاحب بود،
هللا  ان انقالب اسالمی تهران بودند، پس از انتصاب آیتهللا آذری قمی دادست ، آیتپس از پیروزی انقالب اسالمی»

قدوسی به دادستانی انقالب اسالمی، وی از کار برکنار شد و شخصاً مسئولیت دادستانی تهران را به عهده 
گرفت. یک روز آقای نظران به من تلفن کرد که آقای بهشتی فرموده که شما در دادستانی انقالب بیایید و به 

اجرایی آقای قدوسی، قرار بگیرید و مشغول شوید، لذا ایشان حکمی به من دادند و من خدمت  عنوان معاون
آقای قدوسی معرفی شدم. آقای بهشتی به ما امر کردند که شما به کمک آقای قدوسی بروید. من بودم و آقای 

یگر که برای کمک به خدمت نظران، آقای آل احمد، آقای جوالیی، آقای اکبر صالحی، و آقای الجوردی و چند نفر د
اقای قدوسی رفتیم. آقای جوالیی به عنوان معاون اداری و مالی، آقای نظران به عنوان مسئول دفتر، آقای اکبر 
صالحی به عنوان مسئول انتظامات، آقای الجوردی به عنوان مسئول حفاظت دادستانی، آقای جواد آل احمد به 

 « ن هم به عنوان معاون اجرایی. عنوان مسئول تدارکات دادستانی کل و م
 

 . ۱۴۹و  ۱۴۸صص  ۱۳۸۳خاطرات حاج احمد قدیریان ، مرکز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول بهار 
 

به ریاست دفتر قدوسی دادستان کل کشور آن هم  ۱۳۵۸کنید محمدعلی نظران در تابستان  چنانچه مالحظه می
ترفیع « پررو بچه»ای از انفجار حزب جمهوری اسالمی به ادعنه این که پس  شود ی بهشتی انتخاب می به توصیه

 و اعضای اصلی کمیته استقبال از خمینی بود. یکی از اعضای حزب مؤتلفه  او .مقام بگیرد
 



دوست،  صادق اسالمی، محمدعلی نظران، علی درخشان، اسدهللا الجوردی، محمد کچویی، محسن رفیق»
هللا شفیق، مهدی محمدی، محمود  ری، جواد مقصودی، حبیبصفت، سیدرضا نی سعید محمدی، اصغر رخ

های  فر، مرتضی الجوردی، مهدی غیوران، حسن راستگو، کاظم نیکنام و ابراهیم اکبری از اعضای هیئت مرتضایی
 «.استقبال از امام خمینی حضور داشتند  های مختلف کمیته اسالمی بودند که در شاخه  مؤتلفه

 
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/530132 

 
 را به عهده داشت و سپس رسیدگی به اسرای عراقی یتمسئولشد و دفاع  عالی شورای دبیروی بعدها 

و به عضویت شورای  را نیز به عهده گرفتریاست دفتر عمومی حفاظت اطالعات در ستاد فرماندهی کل قوا 
از اردوگاه های اسرای  بازدیدریت و در جریان به هنگام مأمووی  هماهنگی سازمان های اطالعاتی کشور رسید.

کشته  ۱۳۷۳مهرماه  ۲۹در تاریخ گرگان به علت واژگون شدن اتوموبیل  -جنگی استان خراسان در جاده بجنورد
  شد.
، از انتشار این همه جعلیات نباید شرمنده «آخر  صفحه»ی  و مهدی فالحتی مجری برنامه« صدای آمریکا»آیا 

  باشند؟
که کالهی و کشمیری جزو  گوید میی دیگری  در ادعای مشمئز کننده« صدای آمریکا»مورد ادعای  «استاد»
حذف مخالفان بپردازند. او سپس  ترور و تا به ندبه خارج از کشور فرستاده شد رژیم هستند و« کاران فرنگی»

 اند.  در مجاهدین نفوذ کرده ها شود آن مدعی می
اشتباه اما بایستی اعتراف کنم در مورد میزان درک و شعور مجری صدای آمریکا را حرجی نیست « پررو بچه»این 
 کردم.  می

یابی  در ته از طرف جمهوری اسالمی مسیرشانسال گذش ۳۵کشمیری و کالهی طی او همچنین ادعا کرد 
 هند. د میهای خودشان از دیده شدن کشمیری و کالهی در آلمان خبر  خبرگزاریها  سایت شده است و در وب

  
ها را  شدند که مخالفان را بکشند چرا دیگر آن  اند و برای نفوذ در اپوزیسیون به خارج فرستاده بوده رژیم اگر مأمور

اند چگونه مورد اعتماد  کسانی که در داخل کشور مسئوالن طراز اول رژیم را کشتهکردند؟  می و ردیابی گیری رد
ه ذهن مجری صدای آمریکا بهم ترین سؤاالت  ساده ؟فان رژیم را بکشندگیرند که در خارج از کشور مخال  قرار می

  آیا عجیب نیست؟رسد،   نمی
 شرکت کرده است.در لندن در ختم پدرش  ۷۰ی  که کشمیری در دهه حتی به نقل از رژیم مدعی شدفخرآور 
 کنند.  طرح میشود که هر از چندی م سوار اطالعات کذب و انحرافی دستگاه امنیتی رژیم می ،فخرآور

 
هیچ سال گذشته  ۳۵در طول  ویهمسر مینو دلنواز کشمیری که چه عرض کنم در حالی که من مطمئن هستم 

 اش نداشته است.  تماسی با خانواده
)سیروس( دلنواز کاندیدای مجاهدین از « ابوالفضل»ی دلنواز به هواداری از مجاهدین شهره هستند.  خانواده

هنگام  ۱۳۷۵در سال  دلنوازعباس کشته شد و  ۱۳۶۰در سال در درگیری با نیروهای رژیم  و اسالم آباد غرب بود
ورود به خاک ایران توسط همراهش که یکی از اعضای مجاهدین بود کشته شد. قاتل بالفاصله خود را به 

 نیروهای رژیم معرفی کرد. 
دستگیر شد و  ۱۳۶۰وزیری، در شهریور  نخست چند روز پس از انفجار دفتربند بودم  محمود دلنواز که من با او هم

سال زندان  ۱۸به  ،سال زندگی زیر حکم اعدام ۱۱از  بعد ۷۱های مختلف در سال  ها و شکنجه پس از تحمل رنج
اش  های وحشیانه جنین آزاد شد. همسر محمود که باردار بود در اثر شکنجه ۷۷محکوم شد و عاقبت در سال 

هایی  بار در اثر نارسایی رنجور روی دستشان ماند که پس از چند سال زندگی مشقتآسیب دید و دختری بیمار و 
اش از ماجرا بی  سال زندان محکوم شد در حالی که روح ۱۲محمد دلنواز برادر دیگرشان به که داشت فوت کرد. 

 و چه سرنوشتی یافت. دانم چه مدت زندان ماند خبر بود. نمی
ی واز حتنها مینو دل مادرشان تنها مانده است اما در طول این سالنندگی کشته شد. ها در اثر تصادف را دلنواز پدر

نزده است. دستگاه اطالعاتی رژیم به  االثرش هست براه فرزند مفقود که همچنان چشم یک زنگ به مادر پیرش
 خوبی در جریان این امر هست. 

جدید مشکلی برایشان به وجود  مبادا در شرایط تا ها را زیرآب کرده اگر کسی بگوید چه بسا فرقه رجوی سر آن
و جنایاتی که  ی او هحد و انداز رویی بی و چشم های مسعود رجوی و بی من خواهم گفت با توجه به ویژگی بیاورند

البته برای پافشاری روی هر توان روی این احتمال هم فکر کرد.  این کار از او بعید نبود و می در اشرف مرتکب شده
 و اسناد متقن داشت که من ندارم و از طرح شایعات بیزارم.  بایستی دالیل و شواهد ادعایی

 
مسعود کشمیری  و ردیابی گیری در مورد رد مورد ادعای صدای آمریکا« استاد دانشگاه»به یک نمونه از ادعاهای 

 د . توجه کنی در آلمان
آخرین تصویری که » سعود کشمیری تحت عنوان  مفردی به نام در کنار  کس من راهای وابسته به رژیم، ع سایت

 اند.  به چاپ رسانده« از مسعود کشمیری در آلمان منتشر شد
 

 شهریور ۸عامل بمبگذاری  که تنها با کشمیری را مسعود کشمیری مقیم آلمان، عکس آقای دستگاه اطالعاتی
هن را نیز کنار آن قرار های تلویزیون می  و تصویر من در یکی از برنامه  به سرقت برده شان رت از روی توئیتنام اس هم

   . است  شهریور معرفی کرده  گذاری هشت و او را کشمیری عامل بمب داده است

http://www.598.ir/fa/news/376276/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B4%D8%AF
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http://www.598.ir/fa/news/376276/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%B4%D8%AF


 

 
 
 

مسعود کشمیری را کنار عکس  عکس قدیمی مسعود کشمیری عامل بمبگذاری هشت شهریور زیر هم در تصویر
 ،مانند نمونه های مشابه ای ابله هم که بگویند بله ببینید چقدر شبیه هم هستند تا عدهاند  گذاشته آلمان ساکن
  کند و بگویند، بله خیلی شبیه هم هستند و پرت و پال سر هم کنند:گل  شان نبوغ
 

 
 

پیری است.  نگامدیگری ه کشمیری در سنین جوانی ومتعلق به عکس کوچکتر  اند همدعی شدرژیم  های  رسانه
 . نامند که تنها هم ها مربوط به دو نفر متفاوت هستند در حالی که عکس

 
 کردند:های رژیم سپس ادعا  رسانه

 
مسعود »گفت: « ایرنا»بود که یک مقام آگاه که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری دولتی  ۹۲ماه سال  دی»

صمدی عامل انفجار حزب جمهوری اسالمی در آلمان  وزیری و محمدرضا کالهی کشمیری، عامل انفجار نخست
بردگان که از اعضا و هواداران فعال گروهک تروریستی منافقین و خط نفوذ فرقه رجوی در  اند. نام رؤیت شده

نهادهای حیاتی، حساس و مهم جمهوری اسالمی بودند، هنگام خوردن غذا در رستورانی در شهر کلن و هنگام 
 .«اند ورگ آلمان مشاهده شدهرانندگی در شهر هامب

 
http://www.598.ir/fa/news/376276 

 
 کند.  تکرار می« پررو بچه»این همان ادعایی است که 

 
وزیری انتشار  نفجار بمب در نخستاش در کنار عکس مسعود کشمیری عامل ا که عکسآقای مسعود کشمیری 

ی  . صفحهساکن برلین است و تنها از تشابه اسمی با مسعود کشمیری برخوردار استیکی از ایرانیان ، یافته
است.   ۱۹۵۵اکتبر  ۲۷متولد  masoud keshmiriتوانید ببینید که به نام خودش یعنی  فیس بوک او را در زیر می

 در کار ادبیات است و ترجمه. وی 

http://www.598.ir/fa/news/376276
http://www.598.ir/fa/news/376276


 
https://www.facebook.com/masoud.keshmiri1/photos?lst=660810271%3A100000532253042%3A148

4527741&source_ref=pb_friends_tl 
 

 ( است،نوشته هرتا مولر )کريستینا و بَدل اش" "به نام را که های او  هتوانید یکی از ترجم در این جا هم می
  بخوانید:

https://drive.google.com/file/d/0B3G9B4CMYJoBRjB3Wk1MWUNIZUk/view 
 

تحمیل به خالیق « صدای آمریکا»یی که توسط «بچه پررو»ت اطالعات و های وزار این است یکی از ردگیری
 شود.  می
 

سال  ۳۵که چرا جمهوری اسالمی در شود  می با بالهت مدعی «صدای آمریکا» مورد وثوق« محقق» سپس
 !الملل نخواسته است که کالهی و کشمیری را دستگیر کند گذشته از پلیس بین

 
کنند و به سادگی قابل ردیابی هستند. وقتی جمهوری  ی و کشمیری زندگی میگویا این دو نفر با نام کاله

و خواهان دستگیری چه  الملل چه اطالعاتی بدهد کنند به پلیس بین نامی زندگی می با چه داند اسالمی نمی
تگیر ها را دس الملل کدام کشور بگویند آن بردند که به پلیس بین ها در عراق به سر می وقتی آن؟ کسی بشود

 کند؟ 
ی  مسئوالن اطالعاتی به در خانه، در صدای آمریکا ویطرح سوال مدعی شد بعد از همچنین امیرعباس فخرآور 

در واقع او با مهدی فالحتی د. رساندنبه قتل  کرد مخفی زندگی می که با هویت در هلند رفته و او را کالهی
 کند.  پاسکاری می

 
المللی درخواست دستگیری و استرداد کالهی و  ا رژیم از پلیس بینتا چند لحظه پیش مدعی بود چر او که

 کرده است! شود که او با هویت مخفی در هلند زندگی می جا مدعی می کشمیری را نکرده در این
 رژیم که مقامات امنیتی شود میفخرآور که مدعی بود دستگاه امنیتی رد کشمیری را در آلمان داشت، مدعی 

روند تا  ه آلبانی رفتند. یعنی شهر هرت است مقامات امنیتی رژیم به یک کشور اروپایی میبرای دستگیری او ب
  رود. شان در می یک نفر را دستگیر کرده به ایران ببرند و او از دست

بپرسد تو از کجا متوجه شدی کشمیری از دست مأموران امنیتی رژیم در « پررو بچه»رود از این  فالحتی یادش می
  ار کرده است؟آلبانی فر

    
ای دستور پیگیری  شود که رژیم این دو پرونده را پیگیری نکرده است و یا چرا خامنه او همچنین مدعی می

 ی رژیم هستند چه چیزی را دنبال کنند؟  دهد! وقتی عوامل انفجار همگی ایران را ترک کرده و خارج از حیطه نمی
 

دانم سرنوشت وی  دستگیر کردند تا به وی برسند. نمیفر بود را که هما محمدرضا کالهیبرادر محسن کالهی 
 کردند؟  بسیاری را در این رابطه دستگیر و از هستی ساقط کردند دیگر چه بایستی می چه شد.

 
ای فروگذار نکردند. حتی تقی محمدی را زیر  ای از هیچ زشتی در دعواهای درونی رژیم نیز جناح مؤتلفه و خامنه

 رساندند. برای هرکسی که توانستند پرونده سازی کردند. بازجویی به قتل 
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940607000191 
 

علی امانی رئیس  محمداحمد قدیریان معاون الجوردی، اصغر فاضل یکی از سربازجوهای اصلی شعبه هفت اوین، 
، که تماماً از ۶۳تا  ۶۱های  اوین و معاون الجوردی، مرتضی صالحی )صبحی( رئیس زندان گوهردشت در سال

ها انتشار دادند در  ای که علیه موسوی خوئینی ی سرگشاده  ای هستند در نامه اعضای مؤتلفه و نزدیکان خامنه
 هریور نوشتند: ش ۸تیر و  ۷ارتباط با مجازات عامالن انفجار 

 «اما تمامی افراد مرتبط در اجرای این اقدام تروریستی در داخل کشور شناسائی و دستگیر و مجازات شدند،»
 

http://tarikhirani.ir/fa/news/%DB%B4/bodyView/1577/0 
 

که از ابتدا رقیب  استسازمان مجاهدین انقالب اسالمی  ،شهریور است ۸اری در ترور جناحی که متهم به همک
 شدند.  ای شمرده می و مخالف خامنه

 
  القول روی مسئولیت مجاهدین به درستی تأکید دارند: قفهای رژیم مت تمامی جناحبا این حال 

 
http://alef.ir/vdcjxtetxuqeitz.fsfu.html?353344 

 
ها و  وزیری با همدستی موسوی خوئینی شود که پرونده انفجار نخست فخرآور با پامنبری فالحتی مدعی می

 کند و به ای می گترین لطف را به خامنهشود. و رئیسی به این ترتیب بزر بسته می ۶۵ابراهیم رئیسی در سال 

https://www.facebook.com/masoud.keshmiri1/photos?lst=660810271%3A100000532253042%3A1484527741&source_ref=pb_friends_tl
https://www.facebook.com/masoud.keshmiri1/photos?lst=660810271%3A100000532253042%3A1484527741&source_ref=pb_friends_tl
https://drive.google.com/file/d/0B3G9B4CMYJoBRjB3Wk1MWUNIZUk/view
https://drive.google.com/file/d/0B3G9B4CMYJoBRjB3Wk1MWUNIZUk/view
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940607000191
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940607000191
http://tarikhirani.ir/fa/news/%DB%B4/bodyView/1577/0
http://tarikhirani.ir/fa/news/%DB%B4/bodyView/1577/0
http://alef.ir/vdcjxtetxuqeitz.fsfu.html?353344
http://alef.ir/vdcjxtetxuqeitz.fsfu.html?353344


ای دریافت کرده و  از خامنه او ای است که این جایزه خواهد به او را جانشین خود کند. ای می منههمین دلیل خا
ها همان تیم هستند. در حالی رئیسی و موسوی  گوید بله این به دروغ می وی، فالحتی در تکمیل حرف

، برکناری موسوی ای بعد از به قدرت رسیدن کرد اولین کاری که خامنهاند.  ها به خون هم تشنه خوئینی
ها دهد و حتی او را به  ای حاضر نشد کوچکترین پستی به خوئینی ها از دادستانی کل کشور بود. خامنه خوئینی

ای علیه او  ای از انجام هیچ سیاهکاری ی خامنه های گذشته به اشاره در طول سالدادگاه ویژه روحانیت کشاند. 
 اند.  فروگذار نکرده

 
تیر به دستور خمینی بسته شد و تأکید او روی  ۸ده از اساس غیرواقعی است. پرون تیادعای فخرآور و فالح

ای که بازجوی پرونده بود با انواع و  اژه  اتفاقاً رئیسی و محسنی است که کسی حق بازگشایی آن را ندارد.  پرونده
ند و رقیب را از میدان به در ها کوشیده بودند پای سازمان مجاهدین انقالب اسالمی را به میان بکش اقسام حیله

ها نماینده مجلس و عضو دولت با نگارش نامه به خمینی اعتراض خود   دهنبود.  ای در پرونده گیر پای خامنهکنند. 
متهمانی که زیر  و تعهد ای و پیشتر الجوردی و باند او اعالم کردند و بر صداقت را نسبت به اقدامات رئیسی و اژه

محمد پافشاری کردند.  و ... که قرار بود دستگیر شود نبوی و خسرو تهرانی و حجاریانبهزاد از جمله  فشار بودند
آبادی و الویری و مرتضی حاجی و نجفی و محتشمی و  نجف خاتمی و تاج زاده و سروش و محمد هاشمی و دری

های میرحسین  ولتزاده و نمازی و روغنی و مهاجرانی و خلخالی و هادی غفاری و نوربخش و ... که د سرحدی
ای  یک نزدیکی به خامنه اند. هیچ دادند امضا کنندگان نامه را تشکیل می« اصالحات»و « سازندگی»موسوی و 

 ندارند. 
http://www.rajanews.com/news/21072 

 
ها و رئیسی دستور توقف پرونده  بیلی و موسوی خوئینیخمینی شخصاً پرونده را خواست و در حضور موسوی ارد

را داد. فرمان خمینی برخالف میل رئیسی بود. به صورت جلسات مجلس شورای اسالمی توجه کنید. آیا سندی 
 توان یافت؟ تمام ماجرا در آن شرح داده شده است.  متقن تر از این می

http://www.ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=ajax&id=23643&Itemid=38&task=pagePri
nt&tmpl=component 

 
و مخالفت رئیسی با بسته شدن خبرگزاری تسنیم وابسته به اطالعات سپاه پاسداران کل پرونده را منتشر کرده 

 کند. آن را به وضوح بیان می
 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/05/28/120620 
 

گاه مسئولیت این  گوید مجاهدین هیچ برخالف ادعای مهدی فالحتی که او نیز با اعتماد به نفس عجیبی می
حبوش رئیس ژنرال طاهر جلیل بایستی بگویم مسعود رجوی در مالقات با  ،ها را به عهده نگرفتند عملیات

ها را به عهده  ق که هم صدا و هم تصویرش موجود است به صراحت مسئولیت این عملیاتسرویس امنیتی عرا
 :کند  گرفته و تأکید می

آن سال ها ... به ما تروریست در پاریس بودم، در  ۱۹۸۶تا  ۱۹۸۱ال های همانگونه که اطالع دارید من در س»
دانستند که چه  می دانستند، با کاخ الیزه هم ارتباط داشتیم، چند که کاخ سفید و کاخ الیزه می گفتند، هر نمی

روریست ولی صفت ت  دانستند، دانستند و خوب هم می کسی حزب جمهوری را در ایران منفجر کرد ... آنها می
 .«  هم به ما نزدند

سوره نحل  ۲۶و  ۲۵و براساس آیات « هللا اکبر»تحت نام  ،به فرمان مسعود رجویانفجار حزب جمهوری اسالمی 
برد، صورت گرفت. در این  نام می« ۱۳۶۰تیر  ۷رهنمود قرآنی در بعد از ظهر یک شنبه »ها به عنوان  که وی از آن

 .صحبت شده است« بر ایشانسقف »آیات به وضوح از فرود آمدن 
 

 
 ۱۳۶۲تیرماه  ۹پنج شنبه  ۱۵۸نشریه مجاهد شماره 

http://www.rajanews.com/news/21072
http://www.rajanews.com/news/21072
http://www.ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=ajax&id=23643&Itemid=38&task=pagePrint&tmpl=component
http://www.ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=ajax&id=23643&Itemid=38&task=pagePrint&tmpl=component
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/05/28/120620
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/05/28/120620


همانا که مکر ورزیدند آنان که پیش از ایشان بودند. پس خدا بنیاد ایشان را از پایه )و ریشه( برانداخت، پس فرود »
 ...(«بردند ان نمیدانستند )و گم آمد سقف بر ایشان، از فراز سرشان و بیامدشان عذاب از جایی که نمی

 
کنند، بسیار ساده بود و  صدر و ... مطرح می گذاری در حزب جمهوری اسالمی برخالف ادعاهایی که بنی بمب

پیچیدگی خاصی نداشت. یک بمب ویژه بهشتی در زیر تریبون تعبیه شده بود و بمب دیگر کنار ستون اصلی 
و ی سر حاضران خراب شد و تلفات باال ناشی از آن سالن قرار داده شده بود که با تخریب آن، سقف سالن رو

کرد پاره شد و  در جریان عملیات نجات یک بار زنجیر جراثقالی که سقف را بلند می بود.تجربگی نیروهای امداد 
  ها فرود آمد. زخمیآوار با شدت از باال روی سر 

طع سر نظام ضروری بود وگرنه رژیم تثبیت آینده کردن و ق بنا به ادعای مسعود رجوی انجام این عملیات برای بی
  .گردید شد و یک مرحله دیگر به عمرش اضافه می می
 

در « انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی»در توجیه « ی مقاومت مسلحانه  بندی یک ساله جمع»مسعود رجوی در 
 :گوید می ۱۳۶۰تیر  ۷

ان، با عمل بزرگ شروع کردیم )و در رأس همه، م های کالسیک، ما در فاز نخستین تهاجم برخالف نمونه»... 
ه چ که این اسم هم پیشاپیش، برایش گذاشته شده بود( جای موسی خالی... آن« هللا اکبر»عملیات تاریخی 

دارند. ... اصوالً  کدام تردید بر نمی و نه نخستین فاز تهاجم، هیچ« نه هللا اکبر: »خواهم تاکید بکنم، اینست که می
آینده کردن  ی بی رابطه بود که یک مرحله جلو افتادیم. یک مرحله را پیش بردیم. کدام مرحله؟ مرحلهما در همین 

 رژیم و سلب ثبات از آن و تثبیت نظامی سازمان. 
کنید که کار مجاهدین در آن مقطع ، یک کار کالسیک چریکی نبود که از جانب بعضی از نیروهای  مالحظه می

ی شروعی، از موقعیت خود مجاهدین  روریستی بخورد. ... از سوی دیگر چنین نحوهاپورتونیست بتواند مارک ت
ای داشته  تواند اینطوری شروع بکند که در حد آلترناتیو باشد، یعنی قد و قواره گرفت. یعنی کسی می نشأت می

ی  د و شروع مبارزهای حاصل کند. ... خالصه کنم این نحوه ورو اش، چنین نتیجه باشد که با یک تنه زدن به دشمن
شان، با همین سازمانشان، با همین محبوبیت  مسلحانه، خاص مجاهدین بود، مجاهدین با همین ایدئولوژی

شان. یعنی خالصه در یک کالم:  شان و با همین پاک باختگی و جسارت عملی شان، با همین سوابق اجتماعی
از هر چیز، خدا و قرآن و اسالم و انبیاء و ائمه را ابزار  کار کسی جز مجاهدین نبود. آنهم در برابر ارتجاعی که قبل

خشم خدا را موجب گردیده است. ... تصریح کنیم: برای  –بارها بیش از شاه  –تجارت خودش کرده و در هر لحظه 
ای که امروز از نظر سیاسی و اجتماعی و تشکیالتی و نظامی در آن نقطه قرار  رساندن خلق و انقالب به نقطه

ی   یم، اگر هم به ترتیبی که آغاز کردیم، میسر نبود، باید به هر صورت و به هر ترتیب دیگری شده، ضربهدار
 « ثبات کنیم. آینده و بی خلق را بیکردیم تا جنبش را از نظر نظامی تثبیت و دشمن خدا و  معادلی به رژیم وارد می

 
ی مسلحانه با عملیات  آغاز مبارزه»ی  مقاله ۲ی  صفحه۱۳۶۲تیرماه  ۹شنبه  پنج ۱۵۸ی  نشریه مجاهد شماره
 «انداز عاشورا بزرگ و با پذیرش چشم

 
شود آخرین تست روی  به این دلیل است که گفته می« جای موسی خالی»گوید  این که مسعود رجوی می

انفجار را  کرد، انجام داده بود و شخصاً مسئولیت ها را موسی خیابانی در وان پایگاهی که در آن زندگی می بمب
ای در  گوید پس از کشته شدن موسی خیابانی وی و خامنه اش می رفسنجانی در خاطرات به عهده داشت.

 اند.  جماران حضور یافته و به میمنت این فتح با خمینی عکس یادگاری گرفته
 

دت داده و این مورد شهاهای متعدد خود در  سعید شاهسوندی یکی از اعضای سابق مرکزیت مجاهدین در گفتگو
از طریق علی زرکش نفر سوم مجاهدین در آن دوران و جانشین موسی  برده در پایگاهی که به سر میگوید  می

 قرار  گرفته است.  انفجارخیابانی در جریان 
 

های سیاسی و ایدئولوژیک و تشکیالتی را  و تحلیلخرداد، من در تشکیالت مجاهدین بودم.  ۳۰در دوران پس از 
 کردم.  ن زندان و چه در زندان دریافت میچه در بیرو

َفاْضِرُبوا َفْوَق اْْلَْعَناقِ َواْضرُِبوا ِمْنُهْم »سوره انفال  ۱۲پیش کشیدن آیه با سعود رجوی رهبر عقیدتی مجاهدین م
 داد.« فاز نظامی»و شروع  ۱۳۶۰نظام را در سال « سرانگشتان»نظام و سپس « سر»فرمان زدن « ُكلَّ بََنان  

 
شروع شد و تا تابستان ۱۳۶۰خرداد  ۳۰بندی یک ساله مقاومت، در مورد مرحله اول فاز نظامی که از  در جمعاو 

 طول كشید می گوید: ۱۳۶۱
. در این مرحله قرار بود كه رژیم بی ها هدف بودند اسی بود. قبل از هر چیز شاه مهرهاین مرحله نوبت سران سی»

در عوض سازمان تثبیت شده و به عنوان جانشین رژیم اسالمی معرفی آینده شود و ثباتش را از دست بدهد و 
 «شود.

وزیری و ترور نمایندگان  شهریور در ساختمان نخست ۸تیر در دفتر حزب جمهوری اسالمی و انفجار  ۷انفجار 
 گرفت. بر اساس رهنمود َفاْضِرُبوا َفْوَق اْْلَْعَناق صورت  مجلس و ... 

  
 گوید: ادامه یافت می ۱۳۶۲تا پایان سال  ۱۳۶۱ی دوم که از تابستان  حلهمسعود رجوی در تشریح مر

  «در این مرحله نوبت به بدنه نظام رسید، یعنی زدن سر انگشتان رژیم.» 



شد در دستور کار قرار گرفت. و براساس  داده می« َواْضِرُبوا ِمْنُهْم ُكلَّ بََنان  »ی تفسیری که از  این مرحله بر پایه
اهمیت پیدا کرد و ترور پاسداران و حامیان رژیم در  ،قرآنی قطع دست و پای اجرایی جمهوری اسالمیرهنمود 

بندی صورت گرفته از سوی مسعود رجوی واقعی و دقیق نیست و بر اساس   دستور کار قرار گرفت. البته مرحله
ه به موازات ضربه زدن به رژیم مطرح شده است. چرا ک« سر»عدم توانایی مجاهدین در تداوم ضربه زدن به 

های عملیاتی  هدف تیم ۶۰ها در همان سال  هم مد نظر بود و بیشتر آن« سرانگشتان»رژیم، قطع « سر»
 کند. مجاهدین قرار گرفتند و نه در دورانی که مسعود رجوی ادعا می

 
ولوژیک مجاهدین و در ی انقالب ایدئ در بحبوحه ۱۳۶۴خرداد  ۱۶شنبه  به تاریخ پنج ۲۵۰ی  نشریه مجاهد شماره

بزرگترین سازمان سیاسی های قدرت در  ی اهرم العنان شود و کلیه رفت تا مطلق حالی که مسعود رجوی می
چه در این سازمان  به منظور تغییر جهت اذهان اعضا و هواداران مجاهدین از آن، کشور را به دست گیرد

ی یکی از  نامه»ی مسعود کشمیری تحت عنوان   نامه نمایی کاذب اقدام به انتشار گذشت و به منظور قدرت می
 کرد.« قهرمانان عملیات ویژه )امضاء محفوظ(

 



 



 
 

ی زیر از سوی یکی از قهرمانان عملیات ویژه مجاهدین ارسال شده است که   نامه»  در توضیح نامه آمده است :
که توسط رهبری سازمان « هد خلققهرمان مجا»کنیم. عنوان  به دالیل امنیتی آنرا با امضای محفوظ منتشر می

شود که در  علمیات و  شود و در دوران حیات یک مجاهد تنها به خواهران و برادرانی اطالق می تصویب می
 «العاده خطیر، آزمایش رشادت و جانبازی و خالقیت داده باشند.  اقدامات استثنایی یا فوق



 
ی کامل نشریه مجاهد را به خود  سه صفحه و نامه مزبور که از سوی مسعود کشمیری نوشته شده است

ای که او برای مسعود و مریم  ی نسبتاً طوالنی  نامه خطاب به مسعود و مریم رجوی است و با زیارت اختصاص داده
 شود. شروع می ،کردهسرهم رجوی 

  نویسد: می کشمیری پس از این زیارتنامه
ام و پایین و باالی آنرا  خورده  غوطه -لبته تحت رهبری و امر توا –ها در درون ارتجاع  ... من بنا به مسئولیتم سال»

ام. یعنی در  های اصلی اطالعاتی رژیم بوده ترین ارگان ام. در مقاطع مختلف در حساس کرده  از نزدیک تجربه
اطالعات  های مقطع سرنگونی رژیم گذشته، در ساواما و ضد گیری گیری سپاه پاسداران، در جریان تصمیم شکل

شدنش برای کشتار مجاهدین، در دادستانی و  گیری اطالعات سپاه و آماده ارتش، در زندان اوین در جریان شکل
 تر بعدی... نقاط حساس

وزیری و ... را  های او در ارتباط با رجایی و باهنر و نخست ی مجاهد مسئولیت ]بنا به دالیل امنیتی مشخص نشریه
 حذف کرده است[ 
ی رژیم... ]در  هایم در قلب ارتجاع صحبت کنم .... یعنی از درون جوهره می توانم از برداشت اینقدر بگویم که من

را در برابر   اند. [ در همه جا دو چهره وزیری و باهنر و رجایی عبارات حذف شده جا نیز به علت صحبت از نخست این
ی پلید و جنایتکارش به   دسته ینی  و دارچه که خم م انقالبی مجاهدین و دیگری آنالی اس ام. یکی چهره هم دیده

هایی  پرداختند. من همواره خشم و ناراحتی ناشی از عدم دفاع از مظلومیت نام اسالم، با آن به مردم فریبی می
ام. تنها با زبان تو بود که از مظلومیت اسالم  الفور دفاع کنم، را فرو خورده  توانستم شخصا و فی که از آن نمی
ام آن همه جنایت و ظلم و فساد و تعفن خمینی دجال و  ام و به نیروی تو بود که توانسته ع کردهانقالبی دفا
ه بودها را بدهم، دلم از این شاد  ام مستقیما پاسخ الطائالت آن اش را تحمل کنم. هرگاه که نتوانسته دارودسته

های مغز رژیم خمینی به عمق  سلولگذاری. من در  که تو با کالم آتشینت از آنان خاکستری بیش به جای نمی
ام. اگر دیگران از دور دستی بر آتش داشته و  اش آگاهی یافته ت و دین فروشی و دجالگری و مردم فریبیلرذا

ها را حتی از طریق سازمان هم  دانند من نه تنها بر آن آگاهم، بلکه بسیاری از آن بسیاری از حقایق را نمی
های  لولس... من اکنون در صدد آن نیستم و دستم بسته است که از عمق پلیدی  ام برای خلق بازکنم. نتوانسته

کنم صرفاً و صرفاً برای این  ام ، چیزی بگویم و اگر هم چیزی بیان می چه که هولناکانه دیده مغز رژیم خمینی و آن
مان است و مبتنی کنم و تعظیمم به تو ، سرشار از عشق و ای بر تو سالم میرااست که بگویم آگاهانه در ب

ی  های خمینی و دار  و دسته باشد. معرفتی که در ضدیت عمیق با دجالگری برآگاهی به شأن و مقامت می
 ام.  جنایتکار و پلیدش، بطور ملموس و تجربی کسب کرده

اد فکر کنم و خواهم بدون آن که زی ام می جا شناخته ام و در آن گرفته های تو را از ارتجاع فرا .... من تو را و ارزش
توانم بیان کنم( برایت بگویم.  ام )و می هایی را که در دل ارتجاع دیده ها و خاطره مطالبم را مرتب کنم برخی نمونه

 ت راه تو: نیارد که هر کدام دلیلی است بر حقاست که نظایر فراوانی د ای های پراکنده ها نمونه این
 

و انفعاالت نهاد... را دقیقاً زیر نظر بگیرم.   . از من خواست تمامی فعلبود که برادر قهرمانم... ۶۰*درفروردین ماه 
داد. خطوط  می .... ها را برادر شهیدم کردن پایم در ... شروع به کار کردم. رهنمود به همین منظور برای محکم

سپاه، آموزش و  ها، های رژیم اعم از دادستانی، کمیته ی ارگان دم برای همهوجا نفوذ کرده ب قسمتی که به آن
و   االتباع بود. توطئه پرورش، جهاد سازندگی، جهاد دانشگاهی، وزارت ارشاد و رادیو تلویزیون در آن مقطع الزم

های مهم وابسته به این طرح، قرار شده  های مختلفی برعلیه سازمان درجریان بود. در یکی از کمیسیون برنامه
 ها...  بخصوص در زندانبود که خط انشعاب در مجاهدین تبلیغ شود. 

 
ی  وزیری[ فراهم نمودم و متعاقباً ترتیب تشکیل یک جلسه *یکبار خودم فضای بخصوصی را در ... ]احتماالً نخست

ها صحبت  ها که قبال با آن ژیم به ... احضار شدند. از طریق چند تن از آنرهای اجرایی  ه ویژه را دادم. باالترین مهر
خودم نیز وارد شده   و این که نفوذی مجاهدین نباشند را مطرح کردم و بعداً  برخی افرادی چک  کرده بودم، مسئله

جا قصد ندارم که دالیل و نتایج این برنامه را تشریح کنم. منظور ذکر همان نمونه ها و  و نظراتی دادم. در این
المثل   شد که فی ه میشد گفت به موارد متعددی که مشکوک تلقی می ها است. در اثنای بحث و راجع نکته

کند و ... در این رابطه چندین نفر و  ده و حاال اظهار طرفداری از رژیم مینخوا ی مجاهدین را می فالنی قبالً نشریه
اند که راهشان اشتباه است و به راه  ها تشخیص داده کردیم که خوب ممکن است که این گاه خودم مطرح می

 اند ....  آمده
ی اجرای یک طرح مشخص بود ناگهان ... تماس گرفت و به  که سازمان در آستانه ۶۰یل مرداد آید در اوا یادم می

ای هم  شود و آن را به تعویق انداخت. او در وقت خداحافظی ضمنا به من گفت مژده من گفت طرح اجرا نمی
تواند  مژده چه می کنی هر قدر فکر کردم این برایت دارم که اگر بدانی شور و عشق و ایمان بیشتری پیدا می

ی پیروزی عملیات  کردم ممکن است ابالغ عضویت باشد یا مژده باشد عقلم به جایی نرسید. با خودم فکر می
وزیری[ رفتم دیدم همه  دانم، چند روز بعد از این دستور، صبح که ... ]احتماال نخست دیگری در سازمان یا .... نمی

صدر با هواپیمایی به خلبانی معزی در فرودگاه پاریس  ب رجوی و بنیاند پرسیدم چه شده؟ گفتند دیش ماتم زده
اند و بعد فهمیدم ا زوقت شنیدن خبر ... و رفسنجانی و رجایی و ... کلکسیونی از جنایتکاران  به زمین نشسته
خارج بودن مسعود از دسترس یدم. د اند. مرتجعین را در آتش حقدشان در حال سوختن می همه بیدار بوده

و زنده ماندن اسالم انقالبی. خیلی خوشحال شدم داخل اتاقم  مبارزه شدن انقالب، تداوم ینی یعنی بیمهخم
 ی شکر به جای آوردم. ...  آمدم در را از پشت قفل کردم و سجده

 



کردند و من بر همه  ها از خمینی گرفته تا سایرین مثل ماهی در ماهیتابه جلز و ولز می آن روز رؤسای فاالنژ
 ۱۰وزیری[ جلسه تشکیل دادند و حدود  ها نظارت داشتم. در سپاه و در ... ]احتماال اطالعات نخست دامات آناق

ای دیگر  شد. عده جا گزارش شد. دستورات از باال توسط خود خمینی داده می طرح مختلف برای ترور مسعود از آن
گیری سفارت آمریکا پیش  ماجرایی مثل گروگانها بودند که به سفارت فرانسه حمله کنند و  مشغول بسیج فاالنژ

ند. ای دیگر دست به کار تغییرات در نیروی هوایی و دستگیری وسیع و تغییر فرماندهان و پرسنل شد ورند. عدهیاب
ی  ای به تهیه گر زدند. عده آوری بازجو شکنجه و شکنجه و اعدام دست به جمع رای دیگر برای افزایش فشا عده

ی مردم و هواداران و وانمود کردن این اقدام بزرگ به عنوان فرار و ... غیره مشغول  تضعیف روحیه طرح تبلیغ برای
 شدند. 

 
وحشت داشت. در ابتدا « صدای مجاهد»از عملیات نظامی از ش *درهمان ایام که آغاز کار رادیو بود رژیم بی

حل نکرده بود، اقدامات  یت مسئله راشد. وقتی پاراز وزیرشان پیگیری می مسئله از طرف رفسنجانی و نخست
مخابرات، سپاه، رادیو تلویزیون، ارتش و نیروی  زاهایی  ی اجرا بگذارند. هیئت  خواستند به مرحله تری را می جدی

رسید حاکی  من می اند. گزارشات ارسالی برای ... که به دست کرده هوایی برای یافتن محل فرستنده تالش می
ی رادیو است. شورای عالی دفاع در یکی از گزارشات خودش نظر  یافتن محل فرستنده ی اصلی، بود که مسئله

دهند. هزینه گران  های جنگ اولویت را به شناسایی محل فرستنده می داده بود که در مقایسه با جبهه
دن هوایی اطراف فرستنده، به عقب افتا ی وسیع، خطر زدن هواپیما از طریق ضد  عکسبرداری از یک منطقه

بمباران  ی دیگر از جمله سرپیچی ضمنی و گاه علنی خلبانان از ها مسئله های جنگ و صد های جبهه شناسایی
هاست، پذیرفته شده  ی رادیو مجاهد هدف بمباران آن دانستند فرستنده های داخل کشور به ویژه اگر می هدف

اند به طرق مخلتف  آنچه در سر داشته هر  بود. با این همه هنوز هم کاری از دستشان ساخته نبوده است و
 شده است.  خنثی

 
توانم نقل کنم. در زمان اعالم کاندیداتوری تو برای ریاست جمهوری  ز فاز سیاسی دارم که میای هم ا *خاطره

یکی از مسئوالن رژیم از یکی از برادران قهرمانی که او هم تحت مسئولیت من مسئولیت و موقعیت مهمی 
« آیا وزارت کشور خوب کاری کرده که اجازه شرکت در انتخابات را به رجوی داده است؟» داشت پرسیده بود

شناختند. آنگاه آن فرد سپاه دل و مرتجع ضمن  برادرمان پاسخ داده بود که به نظر من بهتر بود وی را مجاز نمی
زبان رانده بود که مفهومش این اش را بیرون ریخته و ضمن ناسزاگویی کلماتی بر انقالبی تائید برادر ما، درون ضد

که  ی دانشجویان، استادان، عناصر آگاه و مترقی، خلق کرد، مردم محروم بلوچستان و کسانی بود که همه
ی رجوی برایشان تشریح بشود به او رای خواهند داد. برادرمان برایم نقل کرد که پس از این اظهارات نه  برنامه

 تر گردید. ندان شد بلکه عشق مسعود در دل او بسیار فروزاتنها نفرتش نسبت به آن مرتجع صدچن
 

ی ما آمد. همه از دیدنش بخصوص در جو خفقان و تنهایی خاص  ها برادر قهرمانم  به خانه *در تاریخ ... بعد از مدت
ی گرانبهایی برایم آورده است. او گفت اگر سازمان تصمیم   دانستم چه هدیه ما خیلی خوشحال شدیم. نمی

وزیری[ را به اجرا درآورد، تو چه طرحی داری. من هیچ طرح را بهتر از  انفجار نخست  احتماالً یرد که طرح .... ]بگ
ی عمل فدایی نداد. اما  انجام عمل فدایی ندیدم و بالفاصله طرح را گفتم. اگر چه هیچوقت سازمان بخودم اجازه

ها قبل روی این امر فکر کرده بودم و آن را اوج  ز مدتگفتم هیجان زده شده بودم. ا در آن لحظه که طرحم را می
کند موفع  تر می دانستم. برادر .... گفت این جواب تو بار مسئولیت ما را سنگین کار و ایفای مسئولیتم می

به من بگو. او رفت و من با ابتالیی که دقایقی قبل آن را  کن و بعداً ر ات فک خداحافظی گفت در مورد پاسخ نهایی
جا بود که درک کردم در سازمان آنکس که مسئول تر است  سرگذرانده بودم به کالسی باالتر راه یافتم و در آناز 

های بیشتری را به دست دارد که بایستی به اهلش بسپارد و از آن زمان   بار و رنجش بیشتر است. زیرا امانت
ن سپرده و خیلی بیشتر از جانی که من در ام که اگر امکانی من دارم، امکانی است که خدا به م خوب فهمیده

 کنم، خدا به من امکان داده.  این راه فدا می
آواز و ... و محمدعلی خدا  شود که شهدای مقدس مجید نیکو، گوهر ادب تر می این مسئله وقتی برایم عینی

آورم. در  را در نظر میهللا مدنی ، دستغیب و صدوقی را به قتل رساندند[  ]با انجام عملیات انتحاری آیتکرمی 
 اند.  حالی که امکانات مرا نداشته 

دانم چرا احساس کرد بایستی  روم. نمی به یک مسافرت کوتاه می آن شب به همسرم گفتم برای چند روز دیگر
آمدم تا نزدیک صبح در کنارم اشک  ها که به خانه می داد. شب ی مهمی باشد. گریه امانش نمی مسئله

توانیم  تو نمی ها را هم با خودت ببر ما بی گفت من و بچه خواهم مخفی بشوم و می کرد می می ریخت. او فکر می
اندیشیدم. به پیرکفتار دجال و خونخواری که به  زنگی کنیم. اما من به خمینی و رژیم و راه و رسم پلید او می

 اعتماد  خلق خیانت کرد ... 
 درود بر رجوی –مرگ بر خمینی 

 «۱۳۶۴اردیبهشت  ۲۷ه تاریخ ات ... ب فدائی
 

  کند: مانند دوباره تکرار می با وقاحتی بی فخرآور
 
ام، با توجه به اسناد و مدارک  هایی که در کتابم به آنها استناد کرده روزی روی پرونده بعد از چهار سال کار شبانه»

ای و تیم  شخص سیدعلی خامنه فراوان و غیرقابل انکار موجود، دیگر برایم کوچکترین تردیدی باقی نمانده که
کرد، در این انفجارها  موسوم به ستاد خنثی سازی کودتای نوژه که زیر نظر شخصی او تشکیل شد و فعالیت می



وزیری( دست داشتند؛ و تغذیه اطالعاتی این تیم توسط  ) انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی، و دفتر نخست
 «  .شدانجام می  –ب  کاگ –سازمان امنیت شوروی 

 
کرد یک روز بعد از انفجار و در حالی که روی تخت بیمارستان بود انفجار  نرم می و پنجه با مرگ دست کهای  خامنه

شود که این انفجار و انفجارهای بعدی  کس هم در آن زمان در رژیم متوجه نمی . هیچکند هفت تیر را هدایت می
در « پرو بچه»ماند تا رهبر شود و  عاقبت یک  هوری میسال در پست ریاست جم ۸است و  «کا گ ب»کار او و 

عاقل باشد آیا گویند شنونده بایستی  . میکند ای را آشکار می ی خامنه ساله ۵۰شود که راز  آمریکا پیدا می
 عاقل است؟ مجری صدای آمریکا 

 
  های مختلف در زمینه لو رفتن کودتای نوژه را بخوانید: توانید روایت جا می در این

 
http://www.bbc.com/persian/iran/2015/07/150709_l10_hm_nojeh 

 
ای نداشت. اتفاقاً  سازی کودتای نوژه هیچ ربطی به خامنه گوید. ستاد خنثی دروغ می فخرآورتردیدی نیست که 

ای ساختند برای حمله به سازمان  ای ربط داشت و همین را نیز مؤتلفه و الجوردی بهانه امنهخ رقبایاین ستاد به 
اکبر تهرانی، خسرو تهرانی، تقی  مجاهدین انقالب اسالمی و دستگیری، بهزاد نبوی، محسن سازگارا، علی

 محمدی و .... 
اند. در  وزیری توضیح داده اطالعات نخست را بارها حجاریان و دیگر مسئوالن ی نوژه چگونگی لو رفتن کودتاموضوع 
فخرآور با نیست. ی نوژه سازی کودتا در ستاد خنثی ای خامنه کجا رد پایی از های رژیم آمده است. هیچ رسانه

دریغ به خورد  کند و از طریق صدای آمریکا بی اندازی داستانسرایی می هم سرهم کردن دوغ و دوشاب و پشت
 دهد.  مردم می
 صدر، حزب توده و مجاهدین در خنثی کردن کودتای نوژه فعال بود.  ای هم مانند بنی نهالبته خام

 
http://www.hamshahrionline.ir/details/208683 

 
هایشان ابتدایی  مالحظه بودند و طرح کودتاگران آنقدر بی و ... نداشت. «کا گ ب»ربطی به کودتا لو رفتن موضوع 

حتی حزب توده هم از طریق منابع خودش به موضوع کودتا پی برد  که تنها خواجه حافظ شیرازی از آن مطلع نبود.
 «. کا گ ب»و نه 

 ۶۷که در سال  یکی از نظامیان وابسته به حزب توده همسر ناخدا سیروس حکیمی ،لی لی سلیمی خیاط
پیش از انقالب « لی لی»با نام  های فارسی متعددی در فیلموی کودتا رخنه کرده بود.  ی در شبکهاعدام شد 
بند  ها با ناخدا حکیمی هم من مدت .هایش در یوتیوب موجود است هایش و هم فیلم هم عکس بود. بازی کرده

 بودم. 
 

tube.com/watch?v=3CvrYSIu4vEhttps://www.you 
 

  گوید: علیرضا خدایی از مسئوالن بخش مخفی حزب توده در این رابطه می
 
های مشکوک یک گروه از افسران شاه  اولین خبر مربوط به کودتا را، که نامی از کودتا در میان نبود بلکه فعالیت»

هایش داد مبنی بر این که  جلسه و در جمع گزارشخبر کوتاهی را پرتوی در   .مطرح شد که در داخل کشور بودند
ها وصل شده که ظاهرا در تدارک یار گیری و سازماندهی  همسر یکی از رفقای افسر به محفلی از سلطنت طلب

آن رفیقی که این اطالع را از قول همسرش به رابط خود در تشکیالت پرتوی رسانده بود، از افسران  .هستند
یا بازنشسته شده بود   .امیدوارم درباره بازنشستگی او اشتباه نکرده باشم البته . بود بازنشسته نیروی دریائی

بهرحال همسر او چنین   .و یا استعفا داده بود و یا مشمول تصفیه شده بود، اما بیشتر بازنشستگی یادم است
از ما عادت داشت این نوع  کیانوری که بسیار بیشتر .خبری را به وی داده بود و او هم به حزب اطالع داده بود

خبرها را پیگیری کند، فورا از پرتوی خواست که رابط تشکیالتی را حذف کرده و خودش مستقیما ارتباط بگیرد و 
کنند و هدفشان از جمع شدن و ارتباط داشتن  می سریعا گزارش بدهد که آن محفل چند نفره است و چه بحثی

 خارج ارتباطی دارند یا نه؟با هم چیست و از همه مهم تر این که با 
 این خانم هم در یورش به حزب دستگیر شد؟

خانم دستگیر نشد و اتفاقا من در افغانستان بودم  خیر! این، . به هر حالدوید کنید و جلو جلو می شما عجله می
بیشتری را  اجازه بدهید جزئیاتد. ریق این کشور هم به غرب منتقل شوکه توانست خود را به آنجا برساند و از ط

فقط بگویم که شوهر او را مدتی پس از یورش دوم به ... نگویم زیرا شاید تمایل ایشان بازگوئی این جزئیات نباشد
 «.و یا در آستانه آن اعدام کردند ۶۷ حزب دستگیر کردند و در جریان قتل عام سال

 
 (01.12.2008)  ۲۰۴علیرضا خدایی، نشریه راه توده شماره 

 
کودتای نوژه را به « کا گ ب»گوید او ادعا کرده است که  و می اشم صباغیان استادعایش هشاهد  فخرآور
کند ما  بارها در گفتگویش اعالم می برد و ای نام نمی مطلقاً از خامنه در حالی که او ای اطالع داده است. خامنه

http://www.bbc.com/persian/iran/2015/07/150709_l10_hm_nojeh
http://www.bbc.com/persian/iran/2015/07/150709_l10_hm_nojeh
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https://www.youtube.com/watch?v=3CvrYSIu4vE


کند. در لینک زیر  هایش اکتفا می هیچ اطالعی از چگونگی لو رفتن کودتا نداشتیم و تنها به ذکر برخی از شنیده
  نگاه کنید:

 
http://gozarestan.ir/show.php?id=140 

 
به مسئوالن رژیم  یا کانال رسمی هم عامل افشای کودتا باشد خبر را از طریق حزب توده« کا گ ب»حتی اگر 

ی ما را زد و سراسیمه  است صبح زود یک نظامی درگیر در کودتا در خانه مدعیای خودش  خامنهرساند.  می
 موضوع را به اطالع من رساند. 

 
هللا قدوسی و ربانی املشی به محض آن که رد انفجارها را درآوردند کشته  شود آیت امیرعباس فخرآور مدعی می

به ها  این در حالی است که آن .ها خبر نداشت آند و کس دیگری از گشتن ها شخصاً دنبال ردها می شدند. گویا آن
ی کار را به  و دیگران این کار را انجام داده و نتیجه عاجز بودند تحقیقاتی و عملیاز انجام کار شان  خاطر موقعیت

 دادند. ها اطالع می آن
 اطالعات انهم همراهانش مدفون شود، وی که با ی او نبود اطالعات که در سینه ،پس از کشته شدن قدوسی

ه سال ربانی املشی هنگام مرگ سدر مورد ربانی املشی خنده دار است. فخرآور کردند. اما ادعای  ا دنبال میر
 به دستور خمینی برکنار شده بود. ربود که از دادستانی کل کشو

می حسین موسوی تبریزی دادستان کل انقالب و نورچش به جرم گذاشتن شنود برای سید ۱۳۶۱در دیماه  وی
از  هللا محمد مؤمن وادی آملی و آیتهللا عبدهللا ج به همراه آیت ،مستند کردن فساد اخالقی وی با هدفخمینی 

عضویت شورای  ن بهسپس به همراه مؤم شد. املشیدادستانی کل کشور و شورای عالی قضایی برکنار 
 فوت کرد.  ۱۳۶۴نگهبان درآمد و در سال 

هللا  شهری که در دشمنی با آیت هللا منتظری، رازینی و ری نزدیکان آیتپس از اعدام سیدمهدی هاشمی از 
با پودر  کند که میادعا  شد در حالی برای اعدام برده میسیدمهدی منتظری شهره بودند مدعی شدند که 

 دهند چرا متهم را که اعتراف ها هیچ توضیحی هم نمی آن. قتل رسانده بود را بههللا ربانی املشی  خاصی آیت
گیرم که این موضوع یک در میلیارد حقیقت داشته جدیدی کرده بود اعدام کردید و تحقیقات در مورد آن نکردید. 

است   که نزدیک به سه دهه« باند سیدمهدی هاشمی»هللا منتظری و  آیت  باشد انگشت اتهام به سمت بیت
. بماند که کل ای و کا گ ب وند نه خامنهش قتل معرفی میمسئول  ها د و آنرو می ای ول کن آن نیست باند خامنه

هللا منتظری بود و جانیان قصد تحت فشارگذاشتن بیت  ی پدر عروس آیتهللا ربانی املش آیتموضوع دروغ است. 
 ایشان را داشتند.

 
اش با  جمهوری ای دو هفته قبل از پایان دوران ریاست کند که خامنه ای مطرح می سپس به شکل ابلهانه فخرآور

کند و هیچ پرسشی  سکوت میرساند و مجری صدای آمریکا همچنان  ر رادیواکتیو این بار خمینی را به قتل میپود
 کند.  طرح نمی

 
شد و نه  تمام می ۶۸اش در مهرماه   ای دوران ریاست جمهوری داند که خامنه حتی نمی مجری صدای آمریکا

چیزی نیست که نیاز به مناقشه و بحث داشته باشد.  این گوشزد کند.« استاد دانشگاه»تا الاقل به  خردادماه
در ثانی خمینی از ای در مهرماه به این سمت انتخاب شده بود.  ساله است و خامنه ۴ی ریاست جمهوری  دوره
به لحاظ فیزیکی مرده بود که با حضور به موقع تیم پزشکی از مرگ حتمی  ۶۵به زور زنده بود و در سال  ۵۸سال 

ک بار دیگر تیم پزشکی چنان با سرعت خود را به خمینی رساند که همسر وی قادر به ترک نجات یافت و ی
 تختخواب نشد و مجبور شد تا پایان مداوای خمینی زیر لحاف قایم شود. 

وجه علم  ساله بود و به هیچ ۹۰خمینی به هنگام مرگ کند که  در حالی مطرح می« بچه پررو»این خزعبالت را 
 نده نگاه داشتن او نبود. پزشکی قادر به ز

 
هللا صدوقی و مدنی و دستغیب و اشرفی  شود آیت مدعی نمی« پررو بچه»است که  البته باز جای شکرش باقی

ای و از طریق  اصفهانی امامان جمعه و نمایندگان خمینی در یزد و تبریز و شیراز و کرمانشاه نیز به دستور خامنه
ای فراهم شد. چه  ی الزم برای رهبری خامنه نتحاری کشته شدند تا زمینهبا انجام عملیات ا« کا گ ب»عوامل 

 شد.   ها جانشین خمینی می ها زنده بودند یکی از آن بسا اگر آن
 

ی  هاست به ستاره او نیز مدتاست.  «صدای آمریکا»زم در برنامه هللا  ی بعدی حضور همزمان روح اما مسئله
 شوهای فالحتی تبدیل شده است. 

 «نیوز آمد»کانال تلگرام ست. وی سال گذشته در این روزها  زم از همراهان و یاران نزدیک امیرعباس فخرآورهللا   روح
و عوامل  اندازی کرد و سپس مدیریت آن را در ازای دریافت پول که میزان آن بر من نامشخص است به فخرآور را راه
 فخرآور است.« هللا رفیق آیت»تبلیغ کتاب  «نیوز آمد»سپرد. اگر نگاه کنید در باالی کانال  وی
  

خریداری کرده است که توسط افرادی که به او وابسته هستند همچنین چندین کانال تلگرامی دیگر را نیز  فخرآور
 برای کتابش پردازند و همین کار را در اینستاگرام انجام داده است و با صرف پول به تبلیغ به تبلیغ برای کتابش می

 است.  پرداخته
صدای »رپرتاژ آگهی ی  تهیه و « آمد نیوز»در کانال تلگرامی شبه امنیتی « هللا رفیق آیت»آیا همزمانی تبلیغ کتاب 

  آیا مسئوالن صدای آمریکا پاسخی برای این هماهنگی دارند؟برای آن مشکوک نیست؟ « آمریکا

http://gozarestan.ir/show.php?id=140
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های آمریکایی  ن دانشجویان ایرانی از نهادهایی که تحت عنوان رئیس فدراسیو امیرعباس فخرآور جدا از بودجه

و از بدو ورود به آمریکا از وضعیت مالی بسیار خوبی برخوردار  کند و اف بی آی نیز همکاری می  CIAگیرد با می
ها را به عنوان اخبار مربوط به ارتباطاتش با داخل ایران در اختیار منابع  و ... آن« آمد نیوز»او با ترجمه اخبار  بود.
 گذارد.  وق میف
آفرینی  و موجگر یداز طریق آن به طرح اخبار علیه یکدر واقع مرکزی است که باندهای اطالعاتی رژیم « آمد نیوز»

مشخص است که این اخبار   ها کامالً  و زمان انتشار آن  اق خبرها و نحوهیپردازند. از سبک و س میدر جامعه 
در کنار این دسته اخبار البته مردم و بسیاری یابند.  مشخصی درز می آگاهانه از طریق دستگاه امنیتی و با اهداف

ها  کنند. در این نوع کانال ها باخبر نیستند نیز اطالعات و اخبار خود را منتشر می که از ماهیت این گونه کانال
اتی آشنا نیستند یابند که برای بسیاری از افراد که با ترفندهای امنیتی و اطالع همیشه دو دسته خبر انتشار می

 خوریم.  های مختلفی داریم فریب می ها از یکدیگر سخت است. گاه حتی من و امثال من نیز که تجریه تمیز آن
 

های  جناحی  صدای آمریکا و طرح دو موضوع مهم مورد عالقه یک برنامه فخرآور در  هللا زم و امیرعباس روححضور 
 امنیتی بسیار حائز اهمیت است. مختلف 

کند و به  ی هاشمی رفسنجانی در شب کشته شدن امیرکبیر اشاره می هللا زم به موضوع قتل خود خواسته روح
ها را خاموش  خواهد که او را ترک کنند، دوربین شود که رفسنجانی از محافظانش می می  طرز مضحکی مدعی

شود و سر رفسنجانی را زیر آب  میشان پیدا  جا سروکله کنند و اجازه دهند تنها به استخر برود. قاتالن در آن
کرد که گویا در محل بوده و یا یک فیلم سینمایی اکشن را  ای صحبت می او به گونهشود.  کنند و او خفه می می

 کند.  تعریف می
 ای دوبار به تنها هفتهبه صورت او همیشه بدون محافظ و  ،طبق خاطرات منتشر شده پیش از مرگ رفسنجانی

 است.  رفته می ،جا فوت کرد جایی که در آنمصلحت  استخر مجمع تشخیص
 

http://www.ensafnews.com/49815 
 

ادعا و  پیش بردرا و سناریو داستان  ی وارد ماجرا شد و بقیه «نگام نیوز» هللا زم، بعد از طرح موضوع توسط روح
 :کرد
داده و از آن جا که حفظ  پس از مالقات با دو فرمانده ارشد سپاه تن به کشته شدن خود آیت هللا هاشمی هم » 

، حاضر شده به تنهایی به سمت قتلگاه خود اهمیت ویژه ای بوده با جانفشانی نظام و انقالب در منظر او دارای
  جل «.ود نداشته باشدرفته و شرایطی را ایجاد کند که هیچ کس همراه او نبوده و هیچ شاهدی بر قتل او وج

 الخالق ! 
 

http://news.gooya.com/politics/archives/2017/01/222624.php 
 

 کنند:   اند به همین دلیل ادعا می فکر همه جا را کردهجاعالن 
 
سیاری از افراد و مسئوالن برجسته نظام از این ماجرا مطلع اما همگی تهدید بر اساس اخبار موثق دریافتی ب»

شده اند چنان چه از زوایای پنهانی این حادثه کوچکترین اطالع رسانی توسط آنان صورت پذیرد سرنوشتی هم 
ان پای، اما امید است با استقرار عدالت و خواهد خورد چون آیت هللا هاشمی رفسنجانی برای ایشان رقم

 «.، زوایای این حادثه مرموز و اتفاقاتی از این دست بر همگان روشن شوددیکتاتوری در میهن عزیزمان
 

در استخر مجمع  احمد مازنی نماینده مجلس شورای اسالمی از تهران در مورد چگونگی مرگ رفسنجانی
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موضوع های قدرت است.  های بازی امنیتی جناح شهید درست کردن از هاشمی رفسنجانی یکی دیگر از پرده

رفت و  اش را محافظانش ببینند تنهایی به استخر می رفسنجانی که مایل نبود بدن لخت و قابل فهم. ساده است
تواند به سراغ ما بیاید. او در استخر سکته کرد و در آب  کند هر لحظه می میهمین جانش را گرفت. مرگ خبر ن

های خاص  برداری کوشند با مطرح کردن قتل رفسنجانی بهره های امنیتی می جناحخفه شد. به همین سادگی. 
 های خود را پیش ببرند.  خود را بکنند و در فضای به وجود آمده طرح

زندانی از باالی دایو  ۳۰۰سال در زندان بود، جلوی چشم حدود  ۸ان که نزدیک رضا شیرزادی ۱۳۶۸در خردادماه 
اش هم   . جنازهکس متوجه باال نیامدن او نشد در آب خفه شد. هیچ ی صرع به خاطر حملهتوی استخر اوین پرید و 

را ته آب یافتند. ها را روشن کردند او  متوجه شدند او نیست. نورافکنپاسداران . شب موقع آمار روی آب نیامد
سعید فرهادیان یکی از زندانیان داخل استخر رفت و به روی آب بیاید. جنازه اجازه نداده بود  ،عضالت منقبض شده

ا کرد او را ب او را که دارای هیکلی بزرگ بود بیرون آورد. مادرش تا دم مرگ در حالی که جنازه را دیده بود فکر می
 (۱)اند.  گلوله کشته و اعدام کرده
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نژاد  اکبر جوانفکر از نزدیکان احمدی مسئله دیگر انتشار پیام صوتی محمدرضا منتظرقایم یکی از اعضای دفتر علی
کشد به  نژاد گفته رفسنجانی به آخر سال نمی ای به احمدی کرد خامنه بود که در آن وی ادعا می« آمد نیوز»در 

 مصلحت آماده کن. جای ریاست جمهوری خودت را برای ریاست مجمع تشخیص 
که یکی از عناصر دست  کرد داشت آن را در بوق میی قتل رفسنجانی را دست اجرا  ای طرح توطئه آیا اگر خامنه

ای را برمال کند صرفاً به خاطر این  اکبر جوانفکر هم از موضوع مطلع شود؟ اگر کسی چنین توطئه چندم دفتر علی
ای بیشتر  کنند؟ آیا زور یک مأمور اطالعاتی از خامنه نظر می رفی او صکه برادرش اطالعاتی است از دستگیر

تواند مانع زندان رفتن فرزندانش شود یک مأمور اطالعاتی چگونه  الخالق! وقتی رفسنجانی نمی جلاست؟ 
 تواند چنین کاری کند؟ آیا این توهین به عقل و شعور ما نیست؟  می
 

نژاد در انتخابات ریاست  از دوقطبی شدن جامعه مانع شرکت احمدی ای که برای جلوگیری ها گذشته خامنه از این
کند که در چنین  رساند؟ آیا فکر این را نمی او را به ریاست مجمع تشخیص مصلحت می آیاشود  جمهوری می

ای  کنند؟ آیا خامنه شرایطی نه روحانی و نه برادران الریجانی و نه ناطق نوری و ... در جلسات مجمع شرکت نمی
کند  ایا کسانی مانند هاشمی شاهرودی که مشق رهبری می نژاد با خبر نیست؟ ها از احمدی از میزان نفرت آن
کرمانی و فقهای شورای نگهبان به ویژه مؤمن و محمد یزدی و ... زیر  نشیند؟ آیا جنتی و موحدی زیر دست او می

پا از هیئت  نژاد با تی ی که توسط احمدیای و دانش جعفری و صفارهرند آیا محسنی اژه نشینند؟ دست او می
دهند؟ وقتی حسن روحانی در مجمع به عنوان اعتراض شرکت  دولت بیرون انداخته شدند، به ریاست او تن می

ی علمیه  کند؟ آیا شیخ حسن صانعی و ابراهیم امینی از بزرگان حوزه نکند آیا مجید روحانی معاون او شرکت می
ها تغییر کنند اما رؤسای سه قوه و اعضای شورای  ینند؟ گیرم که تعدادی از آننش نژاد می زیر دست احمدی
نژاد یک تازه کار در مجمع  ها خود به خود عضو مجمع هستند. محمود احمدی توان تغییر داد آن نگهبان را که نمی

 است و با سازوکار آن آشنا نیست.
ای  نژاد و ... اعتمادی به وی دارد؟ آیا مصلحت خامنه مدیروز خانه نشینی اح ۱۱ای بعد از  آیا اساساً خود خامنه

نشاندن احمدی نژاد  اش و به کرسی برد طرح ای برای پیش کند؟ آیا با مطرح شدن این خبر خامنه چنین حکم می
کنند و صدای  های امنیتی تولید می ها بیشتر امواج خبری است که دستگاه به نظر من اینافتد؟  در مخمصه نمی

 اند.  ها شده گوی آن ا و مهدی فالحتی مدتی است بلندآمریک
ای، احمدی نژاد را به ریاست مجمع تشخیص مصلحت برساند. اما دنیا  البته آرزوی من این است که خامنه

چرخد. هرچند در سیاست غیرممکن و محال  متأسفانه همیشه بر اساس آمال و آرزوهای من و امثال من نمی
 نداریم.  
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 پانویس: 
ارمندان وقتی کی اوین پس از کشتار زندانیان،  به منظور درآمدزایی و تلطیف چهره ۱۳۶۸ابستان در خرداد و ت-۱

 ۱۰بعد از ظهر به بعد، با فروش بلیط به قیمت  ۶کردند، از ساعت  شد و اوین را ترک می زندان کارشان تمام می
استفاده  ی باز قرار داشت آن که در محوطه دادند زندانیان در هوای تقریباً سرد اوین، از استخر تومان اجازه می

 کنند.   
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