
 سال با خبرگزارى رويترز ھمكارى داشت، ١٠، فتوژورناليست لبنانى، كه بيش از »عدنان حاج«
تكارى ديجيتالى دست كم دو تا از عكس ھايش اعتبار سال گذشته در جريان جنگ لبنان با دس

اتفاقاً ھر دوى اين عكس ھا در مجموعه عكسى كه رويترز از . اى براى خود باقى نگذاشت حرفه
و بعد از اين كه رويترز متوجه اين . ى لبنان و اسرائيل منتشر كرد، وجود داشتنددرگيرى ھا

 عكسى را كه از او در آرشيو ٩٢٠ كرد، بلكه ھمه دستكارى ھا شد، نه تنھا عدنان حاج را اخراج
توانيد در آدرس زير  موضوع چگونگى لو رفتن او و اطالعات بيشتر را مى» .داشت، حذف كرد

  :دبيابي
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ھا  ھاى سياسى بوده و گذشته از مردم، گروه ھا اسير فرھنگ استبدادى نظام ى ما كه سال در جامعه
كااليى » اى اعتبار حرفه«پذيرند و  ھاى خود را نمى و فعاالن سياسى ھم مسئوليت اعمال و گفته

 به خاطر وجود چنين فرھنگى امثال عليرضا نورى زاده كه به طور. است كه خريدارى ندارد
بافى و جعل خبر و تفسير و گزارش واقعه مشغول  مستمر به عنوان بانك مركزى جعليات به دروغ

.شود اى مى  ھاى ماھواره ھا و تلويزيون  فارسى راديو ى بخش است، ستاره  
 

ارزشى دارد و افكار عمومى حساس است، به » اى اعتبار حرفه«رويترز در جامعه خودشان كه 
كند بلكه براى پاك كردن اين  ستكارى شده، نه تنھا ھمكارشان را اخراج مىخاطر انتشار دو عكس د

ى  دار شده كند تا به احساسات جريحه ھاى او را نيز از آرشيو خود حذف مى ى عكس ننگ، ھمه
گيرند،  ى ايرانى قرار مى ھاى خبرى در ارتباط با جامعه اما وقتى ھمين بنگاه. مرھمى نھد مردم

دھند و آب از آب  شان با افراد مزبور ادامه مى ھا ھم كه بكنى باز به ھمكارى رىصدتا از اين افشاگ
ان ما متأسفانه قبل از ديگر. چرا كه براى ما احترام و اعتبارى قائل نيستند! خورد تكان نمى

ى ايرانى  دانند كه وجه غالب جامعه آنھا به خوبى مى. خودمان براى خودمان احترامى قائل نيستيم
اى،  شان را رو كرده كه دست فرد مورد عالقه ى به اين موضوعات ندارد و گاه به خاطر آنحساسيت

و يا . ن را بكنندگذاريد مردم كارشا كنند كه چرا نمى شوند و چند فحشى ھم نثارت مى ناراحت ھم مى
مگر شما وكيل وصى ديگرانيد؟ چرا مردم بايستى از شما تأييديه بگيرند؟ و توجيھاتى از اين 

.دست  
  

:ى قبلى كه در آدرس در مقاله  
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اين دو، . زاده پرداختمی د بھنود، ھمكار و دوست قديمى نورموجود است به روايت جعلى مسعو 
.اى باورنكردنى شبيه به ھم است  كارشان ھم به گونه ى شيوه. گويى ھمزاد ھم ھستند  

 
 از سوى عليرضا نورى زاده بپردازم كه از اساس   موضوعاين مقدمه را گفتم تا به روايت چند

. جعلى ھستند  

 
 



)١(» بانوى فرزانه فرھنگ و آموزش«يا  مخدره  
بلندهرو پارسا و پرى  نورى زاده، بانو فرخ   

 
 كه در روزنامه كيھان چاپ ٢٠٠٧ فوريه ٩ تا جمعه ۶ سه شنبه »يك ھفته با خبر«نورى زاده در 

 ٨۶ديماه سال  ١۶لندن انتشار يافت، و به خاطر آب و نان دارى گزارش، دوباره آن را در تاريخ 
اش پاك نخواھد  كه تا آخرين لحظه زندگى از صفحه دل و انديشه«انتشار داد، در مورد تصويرى 

:نويسد ، مى»دش  
 

خليل بھرامى خبر داده است كه امشب . تصوير دوم از آن شب تلخ در برابر شكوفه نو است «
كنند آن ھم با زنى از ساكنان  بانوى فرزانه فرھنگ و آموزش كشور فرخرو پارسا را اعدام مى

خواھند آن بانوى نازنين را كه ھزاران  یحتى در لحظه مرگ م. قزوينى» پرى بلنده«نفرينى قلعه 
. يھن من شاگردانش بودند، تحقير كننددختر م  

 
شكوفه نو خاموش است، قلعه نيز پس از آنكه چند تيغ كش نومسلمان كميته اى بعضى از خانه 

ھايش را آتش زده اند و حاج مانيان و تنى چند از بازاريھا با انتقال ساكنانش به مراكز بازسازى 
فتاده و زنانى تا حنجره گرفتار سفليس، از اند، به جز معتادانى فروا روح و جسم، تطھيرشان كرده

چند جعبه پپسى را روى ھم . بانگ شادخواران و قوادان و اسپندى ھا و مشتريھا خالى است  
يك گونى بر سر خانم پارسا كشيده اند و چادر نمازى بر سر پرى كه روزگارى . چينندی م

. زيباترين زن قلعه بود  
 

دو . ذارند و طناب را از روى گونى بر گردنش مياندازندسه نفر خانم پارسا را روى جعبه ھا ميگ
نفر از بچه ھاى كميته محل طناب را ميكشند، طناب پاره ميشود و خانم پارسا كف پياده رو پرتاب 

ناجوانمردھا حتى رسم اقوام وحشى را رعايت نميكنند كه اگر محكوم به مرگى نمرد . ميشود
ند با طنابى كلفت، بانوى نازنين را كه ھيچ نميگويد در اين بار سيم بكسل ميآور. بخشوده ميشود

پرى گريه ميكند و ناسزا ميگويد، به . ھمان گونى باال ميكشند و سرطناب را دور درختى ميپيچند
دو پيكر تاب ميخورد يكى در گونى و يكى در البالى چادر . كنند سرعت او را طناب انداز مى

. ن ميآيد و فرياد ميزند خجالت بكشيد، كارتان را كه كرديدستوان جوانى از پاسگاه بيرو... نماز
.حداقل جسد خانم پارسا و آن بيچاره پرى را پائين بكشيد  
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نويسد،  مى» بانوى فرزانه فرھنگ و آموزش كشور فرخرو پارسا«نورى زاده در مورد چه نآ
نورى زاده كه امروز اين چنين از زنده ياد خانم فرخرو پارسا . ى ذھن اوست واقعيت ندارد و بافته

، معرفى »ھزاران دختر ميھن من شاگردانش بودند«كه » آن بانوى نازنين«كند و او را  ياد مى
نويسد؛ خود به شكلى رذيالنه در او به ھنگام مرگ مى» تحقير«كند و از عزم ماليان براى  مى  
اش را به عھده داشت، در مورد زنده ياد  كه سردبيرى» اميد ايران« ۀ مجلۀ در سرمقال۵٨ تير ۴

:نوشت رو پارسا، خانم فرخ  
 



 
 

بار ديگر حضرات صاحبان . ھاى فشار بيرون آمده است بار ديگر طرفه ترفندى از آستين گروه «
اش  ى بزرگ شاه، و دارو دسته خودكامه -ھا كه روزى مداح حاكمان وقت انگشت تكفير و اتھام آن

ھا و يادھا  ھا كه تصاويرشان در كنار آن مخدره وزير آموزش و پرورش در آلبوم بودند آن
»...ستباقي  

 
ى آن   دار و دسته«ناميد و جزو  مى»  مخدره«رفت،  بينيد ھمان كسى را كه وقتى بيم جانش مى مى

دانست، حاال كه به  ، و ھركس را كه عكسى با او داشت مستوجب تكفير مى»ى بزرگ شاه خودكامه
حويل خواند و يك مشت دروغ و دغل ت مى» بانوى نازنين«زير خروارھا خاك سرد خفته است، 

.دھد خبر از ھمه جا مى ندگان بىخوان  
 

اى در او نيست به سان ماليان باالى منبر،  اى اعتبار حرفه در اين روايت، نورى زاده كه ذره
.ھرچه خواسته به ھم بافته است  

 
  رو پارسا به ھمراه او اعدام شد، لقب سكينه كه نورى زاده مدعى است خانم فرخ» پرى بلنده«

 پنجاه ۀتھران در دھ  »شھرنو«لعه يا ق» دالل محبت«و » خانم رئيس«ترين  قاسمى، معروف
  .شمسى بود

 
 »ازھرا مافيھ«ھاى  مشھور تھران به نام» خانم رئيس« ھمراه دو ۵٨ تيرماه سال ٢١پرى بلنده در 

معروف بودند و » ثريا تركه«و » اشرف چھارچشم« كه به ترتيب به » صاحب اختيارى«و
ھمچنين منصور باقريان كه دادگاه انقالب جرم او را وارد كردن مجالت پورنوگرافى و آالت 

ى كيھان در  خبر آن را روزنامه. زنانه از اسرائيل اعالم كرده بود، اعدام شد تناسلى مردانه و



بلنده و منصور باقريان با آب و تاب اعالم كرد كه كپى  ى اول ھمراه با چاپ عكسى از پرى صفحه
. كنيد مالحظه مى زيرآن را در   

 

 
 

دگانش قائل نيست در عصر ژورناليست بى اعتبار كه احترامى براى خوانندگان و بينندگان و شنون
كند و بدون شرم اين جعليات را  اينترنت و ماھواره و ارتباطات، ھمچون آخوندھاى منبرى عمل مى

  .بافد به ھم مى
 

چند تيغ «ھاى قلعه توسط  بعضى از خانه. دھد، نادرست است بقيه اطالعاتى ھم كه نورى زاده مى
كند، آتش زده نشدند، بلكه موضوع آتش زدن  ىچنانچه نورى زاده روايت م» كش نومسلمان كميته

هللا  گيرى ھشيارانه آيت  است كه با موضع۵٧ھاى قلعه با شھرنو مربوط به ديماه  بعضى خانه
پس از پيروزى انقالب ضد سلطنتى، شھرنو مانند سابق ھمچنان به كار خود . لقانى مواجه شدطا

ه دستور داده شده بود كه از آوردن زنان جديد به ى پانزد داد و به مأموران كالنترى منطقه ادامه مى
اى  بدون تعرض ادامه يافت و در روزھ۵٨فعاليت شھرنو تا مرداد . قلعه ممانعت به عمل آورند

، »كميته مركزى انقالب اسالمى« به مناسبت فرا رسيدن ماه رمضان، به دستور ۵٨اول مرداد 
پرى بلنده، . جا داده نشد يگر اجازه بازگشايى به آنتعطيل شد و پس از پايان يافتن ماه رمضان نيز د

، »شھرنو« هللا طالقانى مبنى بر لزوم وجود اشرف چھارچشم و ثريا تركه به خاطر اعالم نظر آيت
ھاى خود در شھرنو بودند، كه به يك   خانهۀ ھمچنان بدون دغدغه مشغول ادارمطمئن از آينده خود

در » احراز ھويت«پس از چند سؤال و جواب كوتاه و به محض باره با ھجوم پاسداران دستگير و 
.دادگاه انقالب به رياست خلخالى، اعدام شدند  

 
 بلنده، در   اعدام شد و خانم فرخ رو پارسا ھشت ماه بعد از اعدام پرى١٣۵٨ تير ٢١پرى بلنده در 

چگونه ممكن است اين دو با ھم .  اعدام شد۵٩ ارديبھشت ١٨ دستگير شد و در ١٣۵٨ بھمن ٢٨



   شدهكند، اعدام به ترتيبى كه نورى زاده روايت مى» شكوفه نو«نزديك قلعه، روبروى كاباره 
  باشند؟

 
ھاى شب، تالشى است كه نورى زاده به  داستان پاره شدن طناب و آوردن سيم بكسل آن ھم نيمه

برد تا داستان كند شدن خنجر شمر براى بريدن سر امام حسين را كه آخوندھاى بى سواد  كار مى
» ستوان جوانى«ان چه كه گفتم تكليف داست با توجه به آن. كنند، به روز كند باالى منبر تعريف مى

آيد و فرياد ميزند خجالت بكشيد، كارتان را كه  از پاسگاه بيرون مى«كند  كه نورى زاده تعريف مى
. ھم روشن است».حداقل جسد خانم پارسا و آن بيچاره پرى را پائين بكشيد. كرديد  

 
 در بھشت زھرا ١٣۵٨ تير ٢١سكينه قاسمى مشھور به پرى بلنده ھمان روز اعدام در تاريخ 

اطالعات مزبور را كه عيناً از سايت بھشت زھرا .  دفن شد٣۵، قبر ٨٧، رديف ۴١ى  قطعه
:كنيد برداشتم، در زير مالحظه مى  

 

 
 

ى اعدام   در مورد حكم دادگاه و محل و نحوه١٣٥٩ ارديبھشت ١٨روزنامه انقالب اسالمى مورخ 
:رو پارسا چنين گزارش مى دھد خانم فرخ  

 
شار اطالعيه اى اعالم داشت، بانو اسفند ت اسالمى ايران صبح امروز با انكل انقالبدادستانى  «

ويدا به جرم غارت بيت المال و ايجاد فساد فرخ رو  پارسا وزير اسبق آموزش و پرورش كابينه ھ
  و  اشاعه فحشاء در وزارت مذكور و ھمكارى با ساواك و اخراج فرھنگيان مبارز از آموزش و
پرورش و شركت در تصويب قوانين ضد مردمى و وابسته كردن آموزش و پرورش به فرھنگ  

».استعمارى امپرياليسم مفسد فى االرض تشخيص داده شد  
 

آن روزھا دار زدن در مالءعام آنھم در تھران . پارسا در محوطه زندان اوين  تيرباران شدخانم 
.اساساً باب نبود  

 
توانيد به تحقيقات بنياد برومند در اين زمينه در آدرس زير  براى دريافت اطالعات بيشتر مى

:رجوع كنيد  
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:عبمن  
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