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  حقوقدان -يضاميرف

 بجرم جاسوسی برای جمھوری اسالمی یايران چند روز قبل خبری ازخبرگزاريھای خارجی منتشرشد که دو
   :لمان بازداشت شده اند  متن خبرچنين استآ در

ساله ايرانی  ٣٣و ٣١فروردين درکارلسروحه ازاعالم جرم عليه دومرد ٢٠لمان روز جمعه آدادستانی «
 بارخنه درسازمان مجاھدين خلق  و ،که متھمان ،به اتھام جاسوسی عليه سازمان مجاھدين خلق خبرداد

   »ی اروپائی برای جمھوری اسالمی خبرچينی ميکرده اندلمان وسايرکشورھاآ شورای ملی مقاومت در

  حساسيت خبر

حساسيت خبرمزبوردرجھت مقايسه با موقعيت اپوزيسيون جمھوری اسالمی درخارج ازکشورسبب 
   .تخصيص اين تحرير به موضوع شده است

ھای لودگی آ ن حد به يکدست بودن مبارزه وبدورازآ درکه مجاھدين خلق است  يکطرف اين مقايسه،
ميداند که حتی تحمل دوايرانی را که سازمان عوامل جمھوری اسالمی حساس وخودرا مکلف وپاسدار

لمان درخواست آمده اند ندارد وبا رجوع به دادستانی آدرمقام کسب خبروخبرچينی ازمجاھدين براحتماال 
   .نان را کرده وموفق ھم شده استآتعقيب 

 ھر بازاست وھرکس از درش زــُـفالن ب ياانند دروازه م که شورای تجزيه طلبان است اينطرف مقايسه،
ن شورای کذائی يک خيمه سياسی زده آ در ،بوده وياھستيشتردرخدمت جمھوری اسالمی کجا وامانده وپ

اکنون  دراين شورا ازکمونيست ھای ورشکسته گرفته تا زنی که ادعا شده زيردست کروبی بوده و  .است
عنوانی که بوسيله يک خبرنگاربين المللی به ان طلبان است ( ھم معروف به جنده مقيم شورای تجزيه

  ١.)زن داده شده است

                                               
 ک-ح -جليل مرتضویبا ادعای سيامک زند در برنامه گفتگو  - ١
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سال است حقوق بگيرودرخدمت سياسی جمھوری  ٣٠کارمندان وزارت خارجه جمھوری اسالمی که 
تجزيه طلبانی که مانند  ،ازسران شورای مزبور شده اند سبز سفارتبا عنوان اسالمی بوده اند اکنون 

با  ن کانون فساد مجتمع اند بطوريکه آ رصد پاره پاره کردن ايران ھستند ھمه وھمه درگرگ گرسنه مت
ا اداره وری اسالمی ويی تجزيه طلبان پيدا شود که با جمھن شوراآ اشکال بسيارزياد ممکن است کسی در

ه مريکا مربوط نبوده ودرعين حال سروسری با اظالعات جمھوری اسالمی نداشتآات فرانسه ويا اطالع
    ٢. باشد

يريت ميشود که ھم مد ورای تجزيه طلبان است بوسيله جوانکیبرنامه ھای افق ايران که وابسته به ش
جبران  ينده آدراخيرا ريشی ھم گذاشته که کمبود با ابوشريف را اسم ورسم ابوشريف معروف است و

زمانی معروف است که چون آقابه نام مھدی  ،اين شخص که جوانی است با تن صدای زنانه .کرده باشد
ونھال که سروکله ـــــمده که اين نآزمانی است اين تبادر ذھنی بوجود آقانام واقعی  ابوشريف ھم  عباس 

زمانی معروف به ابوشريف آقااش درشورای تجزيه طلبان پيدا شده فرزند ويا برادرزاده ھمان عباس 
ھمه  وال متوجه اپوزيسيون جمھوری اسالمی است مزبورکه بھرحموضوع  .جمھوری اسالمی باشد

 ن جوانک متصدی افقآ درتحريرات سابقه مطرح شد ون ذينفع ميباشند آ مخالفان جمھوری اسالمی در
. يعنی با سکوت خود موضوع نسبت با ابوشريف حاضربه رفع سوء تفاھم نشد يا اربابش  و ايران

   .معروف را تائيد کرد

گان محترم رابرسم شاھد به مالحظه خوانندتصويری  احتمالی برای رفع توھمرير مايل است اين تح ،اکنون
    .برساند

  صحنه اي كه شاهد قضيه است 

نرا آصدای امريکا ديدم که ميتوان  خرآی مھدی فالحتی متصدی برنامه صفحه آقاچندی پيش برنامه ای از
ی مجتبی طالقانی آقا بوسيله ) يفابوشرزمانی (آقاعباس معرفی  برنامه مزبور در ٣ .وردآشاھد قضيه 

 روابط و ی مجتبی طالقانی درابتدا ازآقاشد. بازتاب داده مي ۵٧ازرھبران شورش خوند طالقانی آفرزندد 
   .مت در پاکستان مطالبی اظھارداشتقااازايران و وفرار  ۵٧با ابوشريف ازقبل ازشورش  خودش شنائیآ

سمت چپ بی بتن داشت درآساله که کت  ٨و ٧طفل صحنه ای نشان داده شد که يک   ۴٠:٣٠قيقه د در
ساله  ٨و ٧يک بچه حضور  ،جمعی که از مردان تشکيل شدهه ستن عکس دآ ه بود ودرابوشريف ايستاد

نھم درمقابل وکنارابوشريف نميتواند معنائی جزنسب فرزندی داشته باشد وبه کالم ديگرميتوان گفت که آ
  .ميتواند بوده باشدننھال افق ايران است زمانی که نوآقان بچه کسی جزمھدی آ تصوير

                                               
به » تلويزيون من و تو«ی اشاره به نزديکی نازيال (ليال) گلستان و ھمراھی و ھم نشينی وی با فريبا ھشترودی در گفتگو - ٢

 ک-تمادی برادر حسن اعتمادی دارد. حکارگردانی ناصر اع
به بعد نگاه  ١٣(به دقيقه  وب در اين آدرس است تا زمانی که از يوتوب برداشته نشده قابل ديدن استپيوند اين برنامه در يوت - ٣

    zpAseU1https://www.youtube.com/watch?v=Aooh  : کنيد
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ن فرزند بوده ميتوا نجو پ لبنانی دو فرزند) ويکی ايرانی (يکی زن باتوجه به اينکه ابوشريف دارای دو
) ابوشريف ری = عزيز دردانهاغتکی که درتصويرمالحظه ميشود (ته دکو اين برداشت را ارائه داد که

  ٤ .بوده که درکنارپدرش ايستاده است

نميکرده ولی اينکه کسی نسب خودرا  جوری فکرکند که پدرش فکر ،لبته ھيچ اشکالی ندارد که فرزندا
 ن تائيدِ آ ،درکنخواھد  رفع اثر ويا  ازسوء تفاھم موجودنوقت موضوع ديگری است آپدر پنھان کند  از

   .سوء تفاھم است

ی مجتبی طالقانی فصل مشبھی ازخصوصيات اخالقی ابوشريف که به احتمال زيادی پدرنونھال افق آقا 
اوگفت ابوشريف اولين فرمانده سپاه پاسدران جمھوری اسالمی  ؛ست گفت که شايد شنيدنی باشدايران ا

با محمد  ) بوده استدرزندانموسس حزب هللا درايران ( ،بود که ترورشاپوربختيارزيرنطراوانجام گرفت
 در درپاکستان بعنوان يک مجتھد سنی خودش را جازده بود و ،خودسرقاچاقچی ھمکاربوده منتظریِ 

به  ،ھمه فن حريف بود .بودص درمسجد شيعيان يک شيعه خلّ . مسجد سنی ھا پيش نماز مسجد شده بود
 يک جلد انجيل ومورد شک قرارگرفت ودرچمدان او  ،ن ريش وقيافهآ ھنگام رفتن به اروپا درمسکو با
کشيش  ن يافت شد وخودش ميگفت که وقتی به اروپا رسيدم ميشوم يکآيک جلد تورات ويک جلد قر

ينی به او اعتمادی نداشتند وازجانب خمينی ھيچ کس حتی نمايندگان خم .. خود ابوشريف گفتهکاتوليک
  وووووو...به ھمه گفته شده بود که اومشکوک است

                                               
  ک-کودکان ديگر با شباھت لباس و طرز ايستادن و شباھت چھره ميتواند در ھمين راستا بوده باشد. ح - ٤
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 دارد نشان ازن گر فرصت طلبی وبی اعتقادی ابوشريف است که گفته اند پسر ،ھا همقصود ازاين اشار
  .پدر توبيگانه خوانش مخوانش پسر

  نكهآجه نتي

> ھروقت که اين خايه ابوشريف باصدای زنانه اش نکه برما نريده بود کالغ کون دريده بودآمصداق <به 
 نقدرآخطاب ميکند به ايرانم سوگند که تيغ برروح وقلبم کشيده ميشود که ما  شاھزاده اعليحضرت را

ی تخم ابوشريف ھا ين کالغھابدبخت وبيچاره شده ايم که نمادھويت تاريخی کشور وملتمان بايد بدست ا
   ؟بی حيثيت شود

اسالمی که فرزند يکی ن حساسيت سازمان مجاھدين خلق واين بی بندوباری اپوزيسيون جمھوری آ
جمھوری اسالمی را به حساسترين مقامات مبارزه ميگماردو وبدنام وفرصت طلب اک ازعوامل خطرن

 زادی وسربلندی ايران وآفرزند يک جانی ودشمن ط است که دم قحآ. مگردرک معناوخسارت ھم نميکند
وابسته به جمھوری اسالمی قالده دارافق ايران بشود اين نيست مگراجباروروابط که  قشری بتمام معنا و

    ٥. اين نيست مگربی اعتنائی به اصالت وشرائط مبارزه اين وضع راالزم دارد.

 

  

                                               
 تبليغاتی راب سبحانی که برای شرکت ھای نفتی کارميکرد و داوطلب انتخابمھرداد يوسفيانی، که در دفتر حضور شخصی بنام  - ٥

ت به عنوان رابط و کنترل کننده حسابھا، نزديکی و ارتباط با مھرداد خوانساری وابسته به ريکا بود در دفتر اعليحضرآمدر مجلس 
» رضا پھلوی«، داريوش ھمايون روشنفکری که در پی نابودی پادشاھی و کشيدن اعليحضرت به حد »ی ھااعراب و انگليس«کانون 

المی در درون سپاه پاسداران، ارتباط اعليحضرت با اميرعباس فخرآور، با نازنين بود، محسن سازگارا يکی از سران جمھوری اس
رضا پيرزاده که در » رياست دفتر«م نشينی و ادعای و از اين دست ھافشين جم که امروز ھمسر يک وزير دفاع پيشين کانادا است، 

شايد ارتباط و دارد و با سازمان ھای امنيتی فرانسه در ارتباط است  و ديگران فرانسه به بدنامی و برقرار کننده رابطه!! شھرت 
 ک-بلندی ھمراه ميکند. ح» واووووو«اجبار مورد اشاره را با 


