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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ مارچ ١٣

  

 !داستان عليرضا نوری زاده و وليعھد عربستان و تلويزيون ايران فردا
   

در . ه راديوی ھمبستگی در استکھلم دعوت شده بودم بئیی راديوگفت و گو، برای يک ٢٠١٣ چروز شنبه سوم مار

ھا، سعيد افشار مدير اين راديو، صدای عليرضا نوری زاده را پخش کرد که در آن ضمن خبر راه گفت و گو ۀادام

اندازی تلويزيون ايران فردا به مديريت نوری زاده، وی از وليعھد عربستان تشکر می کرد که مانند يک برادر و رفيق، 

او، ھم چنين مدعی شد که بدون .  ھزينه ھای مالی اين تلويزيون به او داده بوده عمل کرده استتأمين که برای قولی

 . کمک نيروھای خارجی نمی توان تلويزيون راه انداخت

نوری .  ايرانيان استۀدر واقع دليل نوشتن اين مطلب، ھمين ادعای نوری زاده و جا انداختن چنين سياستی در جامع

 وابستگی خود به دولت ھا را در افکار عمومی توجيه ۀه و ھم فکرانش، مدت ھاست که تالش می کنند اين نظريزاد

  !کنند

در رسانه ھا اعالم شده و مرکز آن در لندن است و » ايران فردا« به نام تلويزيون اين تلويزيون ماھواره ای که اخيراً 

نوری زاده و تلويزيون « که تحت عنوان ئیبر اساس ويديو. داردبه عھده » عليرضا نوری زاده«مديريت آن را نيز 

 تلويزيون تأسيساقرار می کند تمامی پول و امکانات بر روی يوتيوب قرار گرفته است، خود نوری زاده » ايران فردا

  .) در زير ھين مطلب درج شده استگفت و گولينک اين . (را وليعھد سعودی متقبل شده است» ايران فردا«

 ويديوی يادشده، نوری زاده را در حال اجرای برنامه در تلويزيون ايران فردا می بينيم که در رابطه با حمايت مالی در

تلويزيون ايران فردا، ھمه را خواھيد ۀ شما گوشه گوشه و زوايا و پشت پرد«: عربستان سعودی از شبکه اش، می گويد

  . ھر تلويزيونی برای خودش منبع مالی دارد. ديد

 چنين اصالً . ھيچ کدام از ما در خارج کشور دارای امکانات مالی نيستيم که بتوانيم خودمان يک تلويزيون راه بيندازيم

) مثال(شايد يکی دو تلويزيون باشند که نيمه دولتی، از ميانبر . اين بودجه را دولت ھا می دھند... چيزی محال است

  ».کمک می گيرند... وزارت دفاع، وزارت فالن و

کسانی که حامی اين تلويزيون ھستند، در اين زمينه «:  پشتيبانان تلويزيون ايران فردا، می افزايدۀنوری زاده، در ادام

  »... ايرانيان و ھمه فارسی زبانان ببينندۀمندند اين تلويزيون را ھمه  دارند که عالقتأکيد
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. از وليعھد سعودی، بسيار سپاسگزارم«: ن خود، می گويد نوری زاده، در تشکر از حامی مالی يا اسپانسر تلويزيونھايتاً 

 از او در تمام لحظات يک رفيق و برادر خوب، مشفق و ناصح بوده؛ ھر حرفی به من زده درست و دقيق بوده و واقعاً 

  ».سپاسگزارم

 با او ھمکاری ئیحال آقای نوری زاده، چه تفکری دارد و برای فعاليت ھايش از کجا کمک مالی می گيرد و چه نيروھا

ن سياسی و اجتماعی چرا که فعاليت ھا و نظريات و ھمکاران و ھم فکران او برای فعاال. می کنند زياد اھميتی ندارد

  . ايران شناخته شده ھستند

اما در اين موضع نوری زاده، نقطه جالب آن است که در سال ھای اخير، او و ھم فکرانش تالش می کنند اين موضع را 

ر و تحول سياسی و اجتماعی در ايران، بدون حمايت دولت ھای خارجی امکان يي عمومی جا بياندازند که تغدر افکار

  !آيا اين ادعای نوری زاده، بوی جنگ و کشتار و خون نمی دھد؟. پذير نيست

اما پس از سرنگونی .  و سخت از حکومت شاه دفاع می کردت است که سفئی آن ژورناليست ھاءنوری زاده، جز

نوری زاده در اين سال .  شده به خارج کشور آمدری از عناصر طرفدار حکومت سرنگونحکومت پھلوی، ھمانند بسيا

روابطی ... ، انگستان، عربستان سعودی وامريکا اقرار کرده است که او با دولت ھای اسرائيل، ئیھا، به مناسبت ھا

و ناگھان طرفدار اين جناح حکومت اسالمی شد و در از طرف ديگر، با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی، ا. دارد

 با فرد ناشناسی داشت که از ئیھاگفت و گوسال گذشته او، سال ھا ...  نيز طرفدار موسوی و کروبی و٨٨تحوالت سال 

  . عناصر امنيتی حکومت اسالمی است

ھم طرفدار احيای سلطنت در به اين ترتيب، نوری زاده شخصيت جالبی است که برای رسيدن به پست و مقام و پول 

رابطه نزديکی دارد و از آن ھا ... ، انگلستان وامريکاايران است؛ ھم با نمايندگان دولت ھای اسرائيل، عربستان، 

او، ھم طرفدار ! امکانات مادی و معنوی می گيرد؛ او، ھم طرفدار حقوق بشر و دموکراسی است؛ ھم طرفدار کودتاست

بنابراين، نوری زاده، در جھت منافع ... ی است وئرفدار گروه ھای ناسيوناليست منطقه تمايمت ارضی ايران و ھم ط

شخصی خود، دست ھيچ کس را رد نمی کند از اين رو، می تواند در ظاھر با کسی دوستی کند و در پشت سر به او 

  ...خنجر بزند و

شان دادن شخصيت چند چھره ای او، فاکت  عملی از نوری زاده ديده ام که برای نبه خصوص چند سال پيش مستقيماً 

اين مجمع در .  مجمع عمومی انجمن قلم ايران در تبعيد ديدمجلسۀبرای اولين بار، نوری زاده را در . مناسبی است

در آغاز مجمع آقای اسد سيف، علی کامرانی و . ، برگزار شده بود)المان(، در ماينس ٢٠٠٨مبر سپت ٢٨ و ٢٧روزھای 

سای جلسه انتخاب شديم و ھر کدام ساعاتی از موضوعات جلسه را به عنوان منشی و تنظيم وقت و ؤمن به عنوان ر

 را اداره می کردم ناگھان و بی مورد نوری جلسهھنگامی که من بخشی از .  جلسه جايمان را عوض می کرديمۀادار

اين حرکت او برای . قاطع اداره کردندزاده شروع به دست زدن  کرد و گفت زنده باد آقای رحمانی که جلسه را دقيق و 

وقت استراحت رسيد من با يکی .  برای شرکت کنندگان عجيب بود به خصوص ھيچ کس با او ھم صدا نشدمن و احتماالً 

من به ھمراه ايشان از . را صدا کردن  مئین، مشغول صحبت بوديم که زنده ياد ستار لقاو سالۀاز دوستان در يک گوش

ستار با صدای بلند گفت آقای نوری زاده آن حرف .  که دوستان سيگاری در آن جا سيگار می کشيدندن بيرون رفتموسال

نوری زاده که دست و پاچه شده بود .  که پشت سر آقای رحمانی می گفتيد دوباره در حضور خود ايشان تکرار کنيدئیھا

مانی را در جلسه تشويق می کرديد چگونه ستار با صدای بلند گفت شما که رح. گفت ستارجان من شوخی کردم و رفت

چرا که او، يک . ی ندھيدأت دبيران شد به وی رأپشت سر وی، به ھمه توصيه می کرديد اگر رحمانی کانديد ھي

ت دبيران را انتخاب کند ستار أاما ھنگامی که پس از استراحت جلسه آغاز به کار کرد تا ھي! کمونيست ميليتانت است

 ۀت دبيران کانديد می شود چند دقيقه خودش را معرفی کند و بگويد که نظرش دربارأی که برای ھيپيشنھاد داد ھر کس
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 را بايد در اولويت کار خود قرار دھد؟ در عين ئیسانسور و اختناق حکومت اسالمی چيست؟ و انجمن چه فعاليت ھا

 کرد که حرف ھايش را در حضور ھمه  کرد که نوری زاده پشت سر بھرام رحمانی حرف زده و پيشنھادتأکيدحال، وی 

 سر باز زد و سخنی مسألهاما نوری زاده از اين . تکرار کند تا کسانی که بھرام و فکر او را نمی شناسند بھتر آشنا شوند

سرانجام شايد تبليغات نوری زاده، سبب شد که کليه شرکت کنندگان به غير از يک نفر و به احتمال قوی آن يک . نگفت

در ھر صورت . ی دادند و به عنوان پرزيدنت انجمن قلم ايران در تبعيد انتخاب شدمأود نوری زاده بود به من رنفر ھم خ

  .آقای نوری زاده را نشان دھمۀ کتر و شخصيت و چند چھر دليل در اين جا توضيح دادم که کر را به اينمسألهاين 

الماسی برای «.  بود»الماسی برای فريب«ت، داستان  ھای سياسی نوری زاده و اپوزيسيون راسئیيکی ديگر از رسوا

، از تلويزيون جمھوری اسالمی پخش شد، موضوعش ١٣٩٠ ]جوزا[ خرداد١٨لمی است که شامگاه ، نام ف»فريب

  . اپوزيسيون خارج از کشور بودۀھای براندازان افشاگری برنامه 

شب گذشته وزارت » مستند؟«ش نمودند که ، ھمه رسانه ھای حکومتی ايران، با آب و تاب گزار١٣٩٠ جوزا ١٩

نفوذ دستگاه «تى از يما پخش شد كه رواي اول سۀاز شبك» بيالماسى براى فر«اطالعات حکومت اسالمی تحت عنوان 

شى از اقتدار ين و اشراف بر تحركات ضدانقالب و نماينش ون خارج يسياطالعاتى جمھورى اسالمى در كانون اپوز

  .بود»  ھاى جاسوسى غرب سيدر به سخره گرفتن سرو) عج(مان سربازارن گمنام امام ز

ون و يسي سال گذشته ھمواره با استمداد از اپوز٣٢دشمنان نظام اسالمى در طى «رسانه ھای حکومتی، ادعا کردند که 

ش برند يپھاى خود را براى براندازى جمھورى اسالمى   افزارانه تالش كردند توطئه  به كار گرفتن اقدامات نرم و سخت

ھاى جاسوسى دشمن و ضدانقالب در لواى  س يد كه ھمه سروي بزرگ دولت در تبعۀاما پاتك وزارت اطالعات به توطئ

ستى يوني صھ-ى ئكايمران طرح يج ايشى شدن آن موجب كاھش نتاير افتاد و فرسايخأك به تيآن بودند با اقدامى ستراتژ

گر يخواندند با الماسى د  اى كه آن ھا الماس خود می  ده شده بود، نقشهيشيب انديشد و سپس با نجات الماسى كه براى فر

  ».منھدم شد

 که از صدا و ئیرسانه ھای طرفدار دولت و طرفدار خامنه ای در رقابت با ھمديگر، تفسيرھای متفاوتی از اين سناريو

  .سيمای حکومت اسالمی پخش کرده اند، دارند

 براندازی نرم نظام جمھوری ۀ، در پی ناكام ماندن پروژ)سنايا(ران يان ايوبه گزارش خبرنگار خبرگزاری دانش ج

گاه مذھب در ين فكر افتادند كه با توجه به جاياست جمھوری، طراحان براندازی نرم به اين انتخابات رياسالمی در دھم

 دفاع از دموکراسی ئیكايمرااد ين رو بنيز متوسل شوند، از ايد به اقدامات به اصطالح سخت نيران بايكشوری مانند ا

ت يمورأم. را مطرح كرد» ديدولت در تبع«ل يد، تشكيكی از جلسات خود كه به مدت سه ساعت به طول انجاميدر 

  . اوباما سپرده شدۀانيس، معاون امور خاور ميس راياد به دنين بنياز سوی ا» ديدولت در تبع«اجرای پروژه 

موران وزارت اطالعات كه در قالب عامل نفوذی دستگاه أكی از مي، ١٣٩٠ جوزا ١٩شب گذشته، : تابناک، نوشت

ح چگونگی نفوذ خود و يران نفوذ كرده بود، به تشريروھای برانداز حكومت اي اول نۀاطالعاتی كشور در درون حلق

 ئۀبا اراات و يل و جزئيران پرداخت و با تفصيروھای برانداز جمھوری اسالمی اين نيران در بيدستگاه اطالعاتی ا

  .تی در بيرون از مرزھای كشور پرده برداشتيت مسائل امنيريمداركی از قدرت نفوذ دستگاه اطالعات كشور در مد

، در حالی صورت گرفت كه روز گذشته، برخی »دستاورد بزرگ اطالعاتی«ن ي، رسانه ای شدن ا»تابناك«به گزارش 

ك عنصر يدولت به شمار می روند، با انتشار خبری با نام اعترافات  ۀم رساني كه مستقئی رسانه ھااز رسانه ھا و اتفاقاً 

ب خورده معرفی كنند كه در خدمت سازمان يرا عنصری فر» محمدرضا مدحی«دند ي، كوش»سی آی ای«وابسته به 

» یمحمدرضا مدح«عكس، ه  بمانی در حال اعتراف است، در حالی كه اتفاقاً يل پشيكا بوده و به دليمراھای اطالعاتی 
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 اطالعاتی، وارد سازمان ھای مخالف جمھوری ئیرويات اطالعاتی به عنوان ني آگاھانه و به قصد انجام عملكامالً 

  .ران شده بودياسالمی ا

ن ين خبر با اين خبر را اين گونه منتشر كرد كه گمان می شد انتشار ايدر حالی ا» رنايا«ن گزارش، خبرگزاری يبنا بر ا

ورت گرفته باشد و خبرگزاری دولت در اسرع وقت خبر را درست کند؛ اما با وجود اين، پس عنوان از روی اشتباه ص

ز بار ديگر يران ني اۀشنبه روزنامخود را اصالح نكرد، بلكه روز پنجن يشيرنا خبر پياز پخش اظھارات مدحی، نه تنھا ا

  . نادرست منتشر كردئین خبر را با نام و محتوايھم

 اول سيما ۀشب گذشته از شبک» الماسی برای فريب«متی مھر، در اين مستند که با عنوان به گزارش خبرگزاری حکو

.  مورد بررسی و کنکاش قرار گرفتامريکادر سازمان جاسوسی سيا و دولت » محمدرضا مدحی« نفوذ ۀپخش شد، نحو

  ...و

 ۀسانی ھستند که نام شان در برنامزاده، محسن مخملباف، مھرداد خوانساری و عبدهللا مھتدی از جمله ک عليرضا نوری 

  .  برخی از آنان نيز نمايش داده شدۀبرده شد و چھر» الماس فريب«

 مراغه در ۀاالسالم اروميان نمايند  حراست دفتر حجت مسؤول و ئیيمياکمحمدرضا مدحی، معروف به حسينی، جانباز 

به محض رسيدن به تايلند با برخی از چھره . ت از ايران خارج شد و به بانکوک رف١٣٨٧او، سال . مجلس خبرگان بود

  . اپوزيسيون شدۀھای اپوزيسيون مقيم اروپا تماس گرفت و خواھان تشکيل يک شبک 

 ۀاو، دربار.  سعی داشته با او تماس برقرار کندء خودش، از کسانی است که مدحی از ابتداۀزاده، به گفت عليرضا نوری 

» حسينی«يا مدحی ملقب به » مدحی«آقای سردار محمدرضا حسينی ملقب به «: د گوي وله، می مدحی به راديو دويچه 

من شاھد بودم که روزی دو کورتون به بازويش .  شده استئیيمياک درصد ٧٠ بوده که در جنگ ئیيکی از پاسدارھا

بردند و برای چند   خورد و گاھی اوقات حالش چنان بود که او را به بيمارستان می   تا قرص ھم می٧٠ـ  ٨٠زد و  می 

  ».ھا که ترديدی نيست در اين . روز زير چادر اکسيژن بود

وی در اين . زاده بود  تلويزيونی عليرضا نوری ۀ برنامۀميھمان ويژ» سردار مدحی«مدحی، به مدت يک ماه با نام 

  . کرد عات بيان می ھای وزارت اطال موريتأھا و م  مافيای اقتصادی، آقازاده ۀ ھا مطالبی دربار سلسله برنامه

» جنبش جمع ياران«مدحی، به عنوان کسی که تاجر الماس است و از فرماندھان سابق سپاه بوده، جنبشی را به نام 

 کرده و می گفت كه ھزاران نفر از نيروھای نظامی و امنيتی داخل كشور در آن عضويت دارند و با او و تأسيس

  .م فکران او تماس می گيردكنند با نوری زاده و ھ اھدافش ھمراھی می 

 ھزار نفر در سپاه پاسداران ايران با شما عضو ٢٠كند كه ھم چنان   با راديو زمانه اظھار می ئیگفت و گومدحی، در 

  .جنبش جمع ياران ھستند

 لماو، در اين ف. دھد ھران نشان می شود، مدحی را پس از بازگشت به ت در تصاوير ديگری كه در اين مستند پخش می 

گفت كه ما .  ھمكاری برقرار شودۀمريكا برای اداما ای بين ما و سفارت  اين خانم اصرار داشتند كه رابطه«: گويد می 

ما با آن ھا رفتيم . خواھند با شما صحبت كنند ين آن جا ھستند و می مسؤولايم و  مريكا را برای شما تدارك ديده اسفارت 

 ھا و صحبت   ھای پنتاگون نشسته بود عالوه بر ديپلمات از جمله يكی از ژنرالچند نفری نشسته بودند . مريكااسفارت 

  ». را شروع كردند و مواردی مطرح شد در ارتباط با نوع ھمكاری در نھايت جواب نه را از من شنيدندئیھا

گفت روی  می او .  شدئیھاگفت و گو ھا، مذاكرات و  صحبت«: كند لم مدحی، خاطرنشان می در بخش ديگری از اين ف

 اين رگويم و چندين با اياالت متحده به شما و ھمراه شماست من به شما خوش آمد می .  ھای ما حساب كنيد تمام كمك

  »...جمله را تكرار كرد
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ھمه . بحث دولت در تبعيد از تقريبا يك سال گذشته مطرح بود و به عنوان حكومت مخفی مطرح بود«: مدحی، گفت

بود يك گروھی به نام نظامی امنيتی از داخل را كم داشتند و اين ھم كه پيوست، ديگر جای ضعف  ھايشان تكميل  پازل

نداشتند و ديگر عجله كردند برای اعالم دولت در تبعيد برای سرنگونی سريع و بدون فوت وقت نظام جمھوری اسالمی 

  ».ايران

ين جھانشاھی و مھرداد خوانساری از سلطنت  بين او و اميرحسئیپس از ورود محمدرضا مدحی به پاريس، ديدارھا

وقتی ما به آن جا رسيديم با آقای مھرداد خوانساری و آقای اميرحسين جھانشاھی «: مدحی. طلبان صورت می گيرد

  ».شروع كرديم به مذاكره كردن كه شما چه داريد و ما چه داريم. ئینشست گذاشتيم و قرار مالقات گذاشتيم در جا

ما وارد «: شود  مدحی پخش می ۀی جھانشاھی با يكی از راديوھای خارجی دربارگفت و گوم صوت ل اين فۀدر ادام

 ھا و مغز متفكر   طلب تاز سلطنت خوانساری يكه «: مدحی» .اند و نخواھند شد آن ھا ھنوز وارد ما نشده . حكومت شديم

  ».جھانشاھی است

 ۀ است از جلسئیاين ويدئو. ھانشاھی در پاريس نشسته استشود كه مدحی در كنار ج در اين قسمت تصاويری پخش می 

جالب اين كه نفر سوم كه پشت دوربين قرار دارد كسی . مريكا يعنی جھانشاھیاخصوصی مدحی با يكی از رابطين 

 ای محرمانه برای توافق اوليه در راستای تشكيل دولت در تبعيد حضور  نيست جز مھرداد خوانساری كه او ھم در جلسه

 يك ربع بعد از شب به وقت ٢٠١٠مبر  دس٩. اين جا پاريس است«: لم می گويدمدحی، با اشاره به اين ف. ته استاشد

لم در كنار من، اميرحسين جھانشاھی و پشت دوربين مھرداد در اين ف. كار اميرحسين جھانشاھیمحلی در دفتر 

  ».خوانساری قرار گرفته است

دھد و می گويد در اين جا شروع  است، مدحی به جھانشاھی و خوانساری دست می  محرمانه ۀدر اين ويدئو كه يك جلس

م و فقط خواھش می ئيد و ما ھم با شمائيما سه نفر متحديم و شما ھم با ما. كنيم اتحاد دو كار داخل و خارج را اعالم می 

لم كنند كه اين ف كيد می أو جھانشاھی و مدحی تدر پايان اين ويدئ. كنيد دانم نمی  كنم ما را پيش دوستان بدقول نكنيد و می   

  .نبايد پخش شود

  . مدحی اشاره شده استۀزاده دربار مريكا، تلويزيون اسرائيل و اظھارات نوری ا اين مستند به گزارش صدای ۀدر ادام

: شود می  مدحی پخش ۀی جھانشاھی با يكی از راديوھای خارج كشور دربارگفت و گودر بخش ديگری از اين مستند، 

 كه دارند را بررسی ئی ھا اند را ما چك می كنيم و تمام شبكه  كه كرده ئیشوند تمام كارھا تمام كسانی كه با ما متحد می «

بنابراين، سردار كه اين جا . ل می كنيم و وقتی به من رسند با آن ھا صحبت كنم كه ھمه چيز مطمئن شده باشدوو كنتر

ما وارد .  امكانات شان بررسی شده و صددرصد مطمئن استۀاند و ھم  كه كرده ئیكارھا شان و ھمه  ۀ گذشتۀبودند ھم

  »!اند ھنوز و نخواھند شد آن ھا وارد ما نشده. ايم حكومت شده 

   گری و ھر برنامه ھر تحليل«: گويد وی در اين ويدئو می . شود زاده پخش می   اين مستند، تصاويری از نوری ۀدر ادام

تكيه بر . توانيم بكنيم  بدون آن ھا ما كاری نمی .  ھای منابع من در درون دستگاھند بسياری از آدم. دارد یسازی منبع

فرستاد از وسط و قلب امنيت خانه و فاش می  محقق يك ايميل برايم می . ايم و شما را روشن كرديم اطالعات آن ھا كرده 

  ». مدحی استاون فرد محمدرضا. محقق االن با ماست. كرد برای من 

زاده، محسن   بزرگ اپوزيسيون در پاريس پخش می شود كه عليرضا نوری جلسۀدر اين قسمت مستند، تصاويری از 

ت، عبدهللا مھتدی دبيركل حزب مخملباف، اميرحسين جھانشاھی، حسن شرفی سخن گو و جانشين دبيركل حزب دموكرا

 حزب ھمبستگی اھواز و عالوه بر اين افراد تعدادی از ۀايندله، مھرداد خوانساری، رضا حسين بر موسی شريفی نمكوم

ھم جلسه در اين .  اکثريتی، سلطنت طلبان، جمھوری خواھان و غيره نيز حضور دارند- ی ئطيف ھای مختلف توده 
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 ساركوزی كه ھماھنگی كنفرانس ۀ ميز ايران در سازمان اطالعات فرانسه و نمايندمسؤول، »ھمل«چنين فردی به نام 

  .ا نيز برعھده دارد، حضور داشتر

 ۀاين پروژ«: گويد او، در اين كنفرانس می . شود  پاريس پخش می تجمعدر ادامه تصاويری از محسن مخملباف در 

  ».تحقيقاتی ملی پس از يك سال به يك ديگرآگاھی از سوی مردم جھان منجر شده است

امروزی، در اين جلسه » !حقوق بشر؟«ن وزی و از فعاال ديرمحسن سازگارا، از بينان گذاران سابق سپاه پاسداران

دولت در تبعيد «: مدحی، در اين باره گفته است. حضور نداشت اما پيامی را ارسال کرده بود كه توسط فردی خوانده شد

نده ب. متشكل شده بود از دولت موقت و شورای حفظ امنيت و منافع ملی. يك مانيفست و يك گذشته و قانون اساسی داشت

. س شورای عالی حفظ امنيت و منافع ملی منصوب شدم و اميرحسين جھانشانی به عنوان جانشين من بودئيبه عنوان ر

 نفر ھم آن ھا برای تشكيل شورای ١۵ نفر از اعضای جنبش جمع ياران از داخل سيستم اسم بدھيم و ١۵قرار بود ما 

 ھای   آن قرار می گرفت، افرادی بودند از چھرهۀزير مجموعحفظ امنيت و منافع ملی اسم بياورند و دولت موقت كه 

تقريبا ھمه چيز تكميل شده بود و چيزی .  ھای مختلف در نظر گرفته شده بودند مختلف در داخل و خارج كه برای سمت

  ».نبود اال اقدام عملی برای براندازی

بز و جناب سردار و افرادی كه با او ھستند و  ما و موج سۀوظيف«: مريكا، می گويداجھانشاھی، در مصاحبه با صدای 

  ».وجود آوردن شرايط به زانو كشيدن جمھوری اسالمی استه اند ب به ما وصل شده 

 اما نشانگر يک حقيقت ،، با ھر ھدفی از جانب حکومت اسالمی، پخش شده باشد»لم الماسی برای فريبف«داستان 

  . حکومت اسالمی استئیآشکار در مورد بی مايگی سياسی و اجتماعی بخش وسيعی از نيروھای اپوزيسيون بورژوا

 تشکيل دولت در تبعيد و اساساً .  دارد ھای اپوزيسيون راست يکی دو تا نيست و ھم چنان ادامهئیبه اين ترتيب، رسوا

 بحث ، و متحدان آنامريکاتبديل شدن بخشی از اپوزيسيون حکومت اسالمی به ابزار دست اھداف و سياست ھای دولت 

 ايران، با سازمان ھا و احزاب، نھادھا، روزنامه نگاران و غيره ئیتاريخ فعاليت اپوزيسيون بورژوا. تازه ای نيست

اين طيف . باله روی از سياست ھای دولت ھای قدرت مند و يا جناح ھای حکومت اسالمی نبوده استاش، چيزی جز دن

  حتی به بھای ويرانی و جنگ و نابودی ميليون ھا انسان در ايران، ارتجاعیۀ شرکت در ھر پروژۀھا، سال ھاست آماد

  .ته شوند به شرطی که از سوی صحنه گردانان اصلی اين پروژه ھا، به بازی گرف،ندا

شکی نيست که از نظر اکثريت مردم ايران، برگزاری و شرکت در کنفرانس ھای مخفی و علنی با حضور نمايندگان 

چرا که از .  ملی و غيره محکوم استۀدولت ھا و بند و بست و معامله با آن ھا، با ھدف تشکيل دولت موقت و کنگر

ت ھا و تشکيل دولت در پشت درھای بسته، توھين بزرگی به مردم باالی سر مردم و به نام مردم ايران معامله با دول

 ھا، ھيچ ارزش و اعتبار سياسی و جلسهبه عالوه تصميمات سياسی اين نوع .  ميليونی است٧۵يک کشور بيش از 

انش  و متحدامريکامگر اين که پروژه ھا و سناريوھای سياه و ھولناک . اجتماعی پيدا نمی کنند و محکوم به شکست اند

در مورد ايران چه از طريق باد زدن به تفاوت ھای ملی و مذھبی و راه انداختن جنگ داخلی و چه بمباران ايران با 

 در ايران است که اين بخش از ا و موشکی ھم چون تکرار سناريوھای ھولناک عراق و افغانستان و ليبيئیحمالت ھوا

بنابراين، افراد . نی و آوارگی بخشی از مردم ايران، تبديل خواھد شداپوزيسيون ما، به پياده نظام جنگ و کشتار و ويرا

يت انسانی، اجتماعی و سياسی نمی کنند را بايد در نزد مسؤول ايران، ذره ای احساس ۀو جرياناتی که در قبال جامع

  . کردءافکار عمومی افشا

ای پشت  ن سياسی و نمايندگان کنگره، جلسه چند روز پيش در خبرھا خواندم که رضا پھلوی، به ھمراه گروھی از فعاال

با حضور برخی » جوی دموکراسی و فعاالن جوان ايران در جست«درھای بسته داشت و در دو روز آينده، کنفرانس 
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.  ھای استکھلم، بروکسل و پراگ به ھمراه گروھی ديگر از فعاالن سياسی برگزار خواھد شد برپا کنندگان کنفرانس

  .است»  تواند به مردم ايران کمک کند چگونه اياالت متحده می«موضوع پانل اول 

 انتقال ۀو بحث دربار» شورای ملی«برای معرفی » مھمانان دعوت شده« پشت درھای بسته و با حضور ۀجلس

، با حضور رضا پھلوی و تعدادی از نمايندگان کنگره، اميرعباس فخرآور و کنت کتزمن »دموکراتيک قدرت در ايران«

 بخش اين برنامه  پانل اعضای موقت شورای ملی از جمله رضا پيرزاده، سعيد گنجی، نازيال گلستان، پايان. ر شدبرگزا

  .بود

به .  شود برگزار می» جوی دموکراسی و فعاالن جوان ايران در جست«در روزھای پايانی ھمين ھفته نيز کنفرانس 

حسن شريعتمداری، محسن سازگارا، شھريار آھی، سعيد  يک منبع، قرار است در اين کنفرانس افرادی نظير ۀگفت

 زاده، مسعود سفيری،  نژاد، مھدی خلجی، مجتبی واحدی، علی افشاری، فريبا داوودی مھاجر، عباس حکيم قاسمی 

، »تواند به مردم ايران کمک کند چگونه اياالت متحده می « مباحثی از جمله ۀرامين احمدی و حسين قاضيان در بار

 ھا   ھای عمومی و نيز کارگاه در پانل» متشکل کردن اپوزيسيون«، »نافرمانی مدنی«، » ھای اقتصادی تحريمثير أت«

 ھای آموزشی پشت درھای بسته خواھد   ھای عمومی اين کنفرانس آزاد است، اما کارگاه شرکت در پانل. سخن بگويند

  .بود

او، . است» بنياد دموکراسی در ايران« و مدير اجرائی ريکاام نامزد حزب جمھوری خواه از ايالت مريلند کنت تيمرمن،

برای اين که اسرائيل ماندگار باشد بايد کشورھای بزرگ خاور ميانه در ھم شکسته و تجزيه «: بر اين عقيده است

  ».شوند

لم و بروکسل در شھرھای استکھ» پيش برد اتحاد برای دموکراسی«ھای اول و دوم   نيز کمابيش اين جمع، کنفرانس قبالً 

، کنفرانسی با شرکت برخی از ٢٠١٢ بروریشنبه، چھارم و پنجم فدر روزھای شنبه و يک. کرده بودندو پراگ برگزار 

مرکز « اين کنفرانس ۀبرگزارکنند. چھره ھای اپوزيسيون راست ايرانی در خارج کشور در استکھلم برگزار گرديد

اری اعالم کرده بودند که، با توجه به سياست ھا و مقررات اين مرکز، ن آن، قبل از برگزمسؤوالبود که » اولوف پالمه

عنوان . با حفظ کامل مسائل امنيتی در محلی نامشخص و با مھمانانی که از پيش معرفی نخواھند شد، برگزار می شود

 کنفرانس برگزار کسيونی را در مقابل اينابخشی از اپوزيسيون چپ ايرانی، . اين کنفرانس اتحاد برای دموکراسی بود

  .کردند

 جوالی ٨ و ٧ (٩١ ]سرطان[ تيرماه١٨ و ١٧در تاريخ » پيش برد اتحاد برای دمکراسی در ايران«دومين کنفرانس 

ی در اتحاد برای دمکراس« ھای  سومين کنفرانس بررسی راه. در شھر بروکسل پايتخت بلژيک تشکيل شد) ٢٠١٢

 در شھر پراگ، ٢٠١٢مبر  نو١٨ و ١٧ برابر با ١٣٩١ ]عقرب[آبان ٢٨ و ٢٧شنبه در روزھای شنبه و يک» ايران

  .پايتخت جمھوری چک بر گزار گرديد

به اين ترتيب، تبليغات و ادعای نوری زاده و ھم فکرانش مبنی بر اين که تنھا با حمايت دولت ھا می توان تغيبراتی در 

 پوچ، غيرواقعی، ارتجاعی، غيرانسانی و ئی ببرد ادعاايران به وجود آورد و ھيچ نيروی داخلی نمی تواند کاری از پيش

 .خطرناک است

 ايرانيان رواج می ۀبه اين ترتيب، مدت ھاست برخی گرايشات از جمله ھم فکران نوری زاده، اين سياست را در جامع

سی می خواھد يعنی ھر ک.  ايران به وجود آوردۀری نمی توان در جامعيي خارجی، ھيچ گونه تغکدھند که گويا بدون کم

در واقع راھی که در گذشته اپوزيسيون . راتی به وجود آيد بايد به دولت ھای خارجی متوسل شودييدر ايران تغ

 . اکنون نيز اين سناريوھای سياه در رابطه با تحوالت سوريه در جريان است.  طی کرده انداافغانستان، عراق، ليبي
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 اپوزيسيون راست و نوکر صفت و وابسته به حکومت ھا در پی دارد تی برایعدر صورتی که چنين سياستی، اگر منف

ما سال ھاست از طريق رسانه ھا می خوانيم و می . اما برای مردم ايران، بسيار مضر و خطرناک و فاجعه بار است

ورھا، ھيچ کس  به چه فالکتی دچار شده اند به طوری که در اين کشاشنويم و می بينيم که مردم عراق و افغانستان و ليبي

احساس امنيت جانی و مالی و شعلی نمی کند و به ويژه در عراق و افغانستان تروريسم دولتی و گروه ھای مرتجع، آن 

  .چنان رعب و وحشت و کشتار راه انداخته اند که ھر روز از مردم بی گناه اين کشورھا قربانی می گيرند

خواه به اعتبار خودش مبارزه می کند و برخی  کمونيست و آزادي اپوزيسيون چپ وبه عالوه، بيش از سه دھه است که

 و کمک ھای مالی ھوادارانش و راه انداختن نھادھای انتفاعی، راديو و تلويزيون نيز ء به عضويت اعضاءنيز با اتکا

  .دارند و به ھيچ دولتی نيز وابسته نيستند

 ايران را از طريق راديو و تلويزيون و دنيای مجازی ۀعمھم تر از ھمه قرار نيست سرنوشت ھفتاد و ھفت ميليونی جام

  .  حکومت اسالمی را برچيدۀ اپوزيسيون راست و يا چپ رقم زد و بساط وحشيانو صرفاً 

ما در ايران، با جنبش ھای اجتماعی آگاھی ھم چون جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش جويان و جوانان، جنبش 

رو ھستيم که در اين سه دھه در ه ن ھنری و فرھنگی و مردم آزاده ای روب، فعاالیئھای مردمی و حق طلب منطقه 

 ۀ و برخی ديگر تجرب۵٧ انقالب ۀ سياسی، طبقاتی، اجتماعی و فرھنگی آبديده شده اند و ھم چنين برخی تجربۀمبارز

ا اتحاد و ھمبستگی و اين جنبش ھا و حاميان آن ھا در داخل و خارج کشور، ھمواره ب.  را دارند٨٨ت سال تحوال

 جامعه ايران ۀد و سرنوشت آيندنند حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی را سرنگون کن ا پيگير خود، در تالشۀمبارز

 آن افراد و جرياناتی ه در فردای آزادی ايران، از جمل و بدون دخالت خارجی به دست خويش رقم بزنند قطعاً را مستقيماً 

  ! و طرد خواھند کردء افشا،ی خارجی اندرا که وابسته به دولت ھا

  

  ٢٠١٣چ نھم مار- ١٣٩١ ]حوت[شنبه نوزدھم اسفند

  

  :ضميمه

   دکتر نوری زاده با سردار مدحی؛ ۀمتن پياده شده از مصاحب

  : از اين مصاحبه چنين استئیبخش ھا

   سالم سردار…

 ۀ پنجره ای رو به خانۀدگان محترم برنامسالم به شما آقای دکتر و بينندگان و شنون): مدحی(سردار سيدرضا حسينی 

  .پدری

دم وقتی آکنيد خسته ای، کار سنگينه ولی خوب  ممنونم عزيزم که در واقع با کاری که االن داريد می: دکتر نوری زاده

عاشق باشه کار می کنه، يادتون ھست پريشب من با چه چشمی آمدم خدمت تون، چشم سردار ھم مثل مال منه، يعنی او 

حال انسانی  که داشتيم برای اينکه مدحی را بھتر بشناسيد برای اين که به ھر ئینخوابيده ولی امروز مطابق بحث ھاھم 

ش اغلب در پس پرده بود اما بنده وقتی عکس ھا را می بينم در بيمارستان چه بوده به خاطر نوع کارش و حساسيت کار

ھی داشته يا حکمی را که به ايشان دادن می بينم معلوم می شه کسی رفته به ديدنش برايم مشخص می شود که چه جايگا

 کميته حفظ نظام، يعنی تالش برای نگه داشتن نظام و جلوگيری ۀمسألدو کار سردار مدحی داشته خيلی مھم بوده يکی 

قابله با دشمن از خطراتی که نظام را تھديد کرده و يکی ديگر تشکيالتی بوده که در واقع برای مقابله با خطرات بوده م

بوده، من دلم می خواد به خودش واگذار کنم واقعا اين کميته ھا را برای شما تشريح کنه بدانيد چه آدمی داره با ما 
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صحبت می کنه که اونوقت حرف ھاش معنی بھتری پيدا می کنه و جايگاه خودش ھم مشخص می شه، سردار سراپا 

  .گوشيم

  ):مدحی(سردارسيدرضا حسينی 

 فرمايش شما بله ما ھم يک چھار شبی می تأئيد کنم در خدمت شما ھستم ببخشيد عرضم به حضورتان در خواھش می

شه که درست نتوانستيم بخوابيم الحمدهللا از بيمارستان به لطف خدا و کمک دوستان از جمله حضرت عالی که بسيار 

هللا که خدا کمک ءمم ديگه واقعا افتاده انشامحبت فرموديد مرخص شدم اما سخت درگير و مشغوليم مثل شما، من که چش

کنه نتيجه بده کارھامون، عرضم محضرتون در خصوص کميته فرموديد ما يک کميته داريم به نام کميته تقويت و 

 ای، يعنی اختيارات اينقدر جامع ھست مسألهش اين ھست که با ھر نوع ه اجلوگيری از تضعيف نظام، اين کميته وظيف

 برسی به باالترين ئی را بگی ايجاد بدبينی می کنه تا بيامسأله شما می تونيد ئی از آرد نانوائینيد به نانواکه شما می توا

 يا ھر کسی که فعاله شما در اين کميته اين قدر اختيار داری ئی کشور يا سياسی يا نظامی يا امنيتی يا قضائیمقام اجرا

 و با مسائلی که به وقوع پيوسته يا به وقوع می خواھد بپيونده که حتی تا زير مجموعه ھای رھبری را کنکاش بکنی

برخورد بکنی اين کميته از ابتکارات جمعی از دوستان و پيشنھاد اوليه حقير بوده قبل از اين در قالب کشف جرائم و 

قی بکنيم که اطالعات در سال ھای اوليه بعد از جنگ شروع به کار کرد يادش به خير اين جا يادی از حاج آقای رزا

ين رده مسؤولين، عمده کار ما برخورد با تخلفات مسؤولايشان خيلی زحمت کشيدند آن اوايل برای برخورد با تخلفات 

 نظام بوده ولی شرايط امکانات آن قدر جامع بوده که می ٣و ديگر خيلی به پائين می آمديم ديگر رده دو يک و رده 

  .اد بدبينی می کنند مثال وارد بشيم يعنی از اختيارات ما بودتوانستيم حتی به افراد عادی ھم که ايج

ببخشيد سردار يعنی اين که افرادی که با عملکردشون در مردم ايجاد بدبينی ميکردند يعنی اين که با : دکتر نوری زاده

  .دزدی ھاشون، با سوء اخالقشون، اين ھا باعث می شدند که مردم بدبين بشن به نظام

س قوه ئيآقای دکتر دقيقا ھمين ھست ديگه ببينيد شما وقتی که اخيرا آقای الريجانی ر): مدحی(سينی سردار سيدرضا ح

 ميليارد تومان اختالس دولتی دارند خوب حاال خدا بيامرزه ما پرونده ای ۶قضائيه اعالم کردند يک باندی را گرفتن 

 ميليارد تومان برای تبليغ فرد ھزينه ٣٧د اختالس،  ميليارد تومان اختالس نبود ولی اسمش را گذاشته بودن٣٧داشتيم 

کرده بودند وقتی که يک جوانی اين را می بينه و برای يک وامی واقعا، من رفته بودم برای بانک خودم وجھی را می 

 ميليون خيلی پول ۵خواستم از حسابم برداشت بکنم حاال خوب می دونيد در ايران برای يک مبلغ مثال خوب برای يکی 

ھست جريان ھمان ھر که بامش برف بيش ھست، به ھر حال من رفته بودم بانک يک مبلغی را برداشت کنم جوانی 

گريه کرد ما در حساب اسم شماره حساب ميدم شش ميليون يک اولين حساب خيريه بانک ملی، اون موقع آقای امير 

حمدرضا مدحی به ھمين اسم شماره حساب شش اصالنی و احسانی مير و معاون بانک ملی کل کشور بودن اسم من ھم م

ميليون و يک اولين حساب خيريه رو من باز کردم که از حساب شخصی خودم درآمد مورثی که پدرم به جا گذاشته بود 

الحمدهللا دو چيز ما قبل از انقالبيه، يکی دين ماست يکی درآمد ماست اينا ھمه برمی گرده به قبل انقالب، اين حساب 

ن يک که من آن جا افتتاح کرده بودم از محل اين من نامه می نوشتم می رفتن از بانک با سپردن مثال يک شش ميليو

 ھزار ٢٠٠اين بعد از اين اتفاق صورت گرفت من جوانی رو در بانک ديدم به خاطر يک وام . تعھد وام می گرفتن

 و پدر زنش و مادر زنش رو نخواسته بودن  ھزار تومان وام ازدواج از ايشان فقط سند منگوله پدرش و مادرش٢۵٠

 ميلياردی در امروز می شه فکر نکنيد که اون معضل حل نشده ھنوز ۶ببينيد در چنين شرايطی که وقتی يک اختالس 

ھست جوانی که برای امر ازدواج لنگ وام ازدواجشه آقايون ببخشيد ديگه ميليارد ميليارد وام می گيرن بزرگ ترين وام 

ر فساد ماليشون لمم زمانی که در ايران بودم اين ھا را گفتم با چند تا از اين آقازاده ھا به خاطيرن من توی فھا رو می گ

  …لم االن در وبالگم ھست در يوتيوب در اکانتم ھستبرخورد شده اين ف
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  بخش دوم

 می بينه تا صبح رفت با درود مجدد خدمت شما عزيزانم، خوب با سردار آدم که بنشينه حرف بزنه: دکتر نوری زاده

 داشت، من رھاش نمی کردم می نشستيم پای ه ما اين جوری ھم شده بود ايشان خسته ھم بود ناراحتی داشت، سرفاتفاقاً 

حرف زدن و صحبت می کرديم تا بامدادان يک دوست ديگر ھم ھست خيلی دوست نازنينی ھست اجازه ندارم اسمش را 

می نشستيم تا بامدادان، خوب وقتی ھم در بيمارستان بود می آمد پرستار به ما می گفت بگويم به اتفاق او بوديم با سردار 

ديگر کافيه بريد بيرون اين نياز داره به اکسيژن نياز داره به استراحت، ولی ما رھاش نمی کرديم خالصه، آن قدر اين 

 ميز داکيومنت ھا راديدم اسامی را ديدم  جالبه اين موضوع اين قدر ادامه داره چون سردار برای من گذاشته رویمسأله

 که آن جا شد ئی جريان آقای پاليزدار، و آن قضاياۀمسألدزدی ھا را ديدم و ما اين را ادامه خواھيم داد چون به خصوص 

 کميته ديگر ھم براندازی که حاال من از ايشان مسألهسردار تمام تفسيرش رو ميدونه ولی بعد يک جريان ديگر ھم ھست 

 دقيقه اين را ھم بيان کنند که بعدش من يک سلسله خبر و مطلب ھست بايد ١٠ھش می کنم به طور خالصه در خوا

  .برايتون بگم سردار ميکروفن در اختيار شماست

  ):مدحی(سردار حسينی 

ه، خواھش می کنم در خدمت شما ھستم کميته ضد براندازی در اصل در حفاظت اطالعات ستاد فرماندھی کل قوا مستقر

کارش ضد براندازی در سه شاخه ھست عمده شاخه ھاش ھم نظاميه مثال آنتی کودتا مثال در بحث اين که نيروھای 

مسلح بخواھند جذب بشوند و کار خاصی انجام بدھند و از آن سری مسائل که مثال ھمين جنبش جمع ياران که ما االن 

 کميته ضد براندازی،در ايامی که من در قدرت بودم اين ھم تشکيل داديم االن يکی از شاخه ھای ما می خوره به ھمين

آورديم زير مجموعه خودمون چون ما ھم تقريبا ضد براندازی بوديم ديگر کميته حفظ نظام يعنی چی يعنی تقويت و حفظ 

ری کنظام و جلوگيری از تضعيف اين را ھم آورديم زير مجموعه خودمون، که برخوردھامون از جمله با اين آقای عس

 مسؤول بود ئیبود که معاونت پشتيبانی وزارت دفاع بود يک پرونده دو ميلياردی مطرح بود در مورد ايشان يک آقا

 حفاظت اطالعات وزات دفاع بودند که اين ھا مسؤول حفاظت آن جا بود آقای ذوالقدر اون موقع مسؤول ايشان ۀپروند

 در مورد احزاب بود و گروه ھا بود و گروھک ھا بود و در کل ھر ھم زير شاخه ما می آمدند برای انجام کارھا،يا مثالً 

 که خود ما خيلی می لنگيديم به آن مسائل خيلی نمی پرداختيم ئیرو راست از اون جا. چيزی که باعث براندازی می شد

 فساد دور بکنيم به ين را ازمسؤول را اگر بتونيم سالمتش بکنيم و ءبنده می گفتم يک شعاری داشتم می گفتم دستگاه قضا

 سال پيش من طرح کيش را دادم که کيش مثل دوبی بشه، آقا شما ھمين با شناسنامه محدوديت ١٣خدای احد و واحد، 

، خيلی ھا موافقت کردند و نداريد مردم راحت بتونن برن و بيان ماندگاری حکومت در اين ھست نوشتم اين را رسماً 

ارين حاال به ما ذنجا شما مشروب و اين چيزھا را بگآ آقا برای غير مسلمان ھم بعضی ھا ھم خوب انتقاد کردند گفتيم

ربطی نداره يک نفر اگر به نام مسلمان ھم رفت نشست آن جا خورد گير ندھيد تفتيش عقايد نکنيد امام گفت تفتيش عقايد 

اگر اين ھا صورت بگيره دازی، گفتيم نکنيد دين اسالم گفته نکنيد اين طرحی بود اون موقع ما داده بوديم برای ضد بران

 ديگه مشکلی نداره جامعه، و ی اساسا صورت نمی گيره، اگر به ھمه مناطق ما يک سان رسيدگی بکنيم اساساً براندازي

حل ميشه مشکل اين در مورد کميته ضد براندازی که منتھا االن انشقاق به وجود آمده و جدا شده آن رفته ھمان ستاد 

  .ش يکی از دوستان قديمی خود ما ھستشمسؤولوا و اين ھم سر جای خودش مانده که فرماندھی کل ق

 ديگری دارم در اين جلسات که سردار می نشستين من ديدم در اين اسناد شما، آدم ھای سؤالمن يک : دکتر نوری زاده

ين افراد واقعا اين ھا وقتی می خيلی باال از نماينده مجلس خبرگان گرفته تا وزير وقت اطالعات تا فرمانده سپاه تا ا

نشستن از نارضايتی مردم خبر نداشتند نمی دانستن مردم چطور نسبت به نظام فکر می کنند خيلی راحت فرد می آد می 
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 ھزار نفر بيش تر نيستند در ۴ ھزار ٣ ميليون با ما ھستد آن ھا ۴٠گه تمام ملت با ما ھستن آقای متکی مياد می گه بله 

  .يد زکريا، در جلسات خصوصی اين ھا اقرار داشتند که ملت چطور بھشون نگاه می کنندمصاحبه با فر

 اگر بخوام خيلی بپردازم ممکنه که موضوعاتی مسألهببينيد جناب آقای دکتر نوری زاده به اين ): مدحی(سردار حسينی 

اين جا به ھيچ دوستی به ھيچ ياری به وجود بياد چون يک سری اخبار در خارج دل بخواه مردم گفته شده من نمی خوام 

مده بيرون بی احترامی بکنم، حتی ما گفتيم ھمه افرادی که از ايران آمدن بيرون گفتيم آقا بياين به جمع آکه از ايران 

جنبش جمع ياران بپيونديد يک قدرت واحد ھم در خارج از کشور باشيم ھمان طور که بچه ھا در داخل دارند فعاليت می 

 يا تکذيب کرده باشم ببينيد يک تأئيدال نمی خوام به ھيچ کدام از اين دوستان اھانتی کرده باشم يا حرفشون را کنن من اص

 گريه کرده و جلسه را ترک کرده يک ديد ديگه ای می شه می گن آقا اين مسؤولجوری شده که االن بخوام بگم فالن 

گواھه من نمی خوام شما جای دست ھا و بدنم را  وی، خدا رحيم صفیيداره فالنی را تطھير می کنه، ھمين سردار يح

ولی الياس را گرفتن با : دکتر نوری زاده( را ھم لطف آقای الياس محمودی و دار و دستش رو ئیيمياکديدين ھم آثار 

آقای جنتی را بايد بگيرن، ھاشمی شاھرودی را بايد بگيرن، آقا خواھرزاده ) دستبند، خيلی جالب بود باور کن سردار

ھاشمی شاھرودی در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی که مظھر مفسدين اقتصادی ھست مبارزه نيست اصال مرکز فساد 

اقتصادی ھست اين ھا را بايد بگيرن الياس محمودی يک پياده نظامی از اين جمع بود آن پروين خانمی که با اسناد رفته 

د چه کاری کنه، کدام يکی از اسنادش را می خواد رو کنه که ديگه ما ھمه  ببينم برای اين الياسش می خواالماناالن در 

  …را داريم

  

  :لينک سخنان عليرضا نوری زاده، در رابطه با کمک ھای وليعھد عربستان به تلويزيون ايران فردا* 

http://www.youtube.com/watch?v=X2x9bWxF0wM&feature=player_detailpage#t=35s 

 

 

 

 


