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 ۶٠١٠ع - ر - و -ف -ش -گ -م - ب
 

٢ – ٢٠١٠۴ – ٠۶  
  ٠۴ – ٠٣ – ۶٠١٠        آ ريا ئی

                         ّ         ا ز جبهه متحد آ رتش و مل ت ايرا ن
  آ قا ی منو چهر گنجی: به 
  ٢٠١٠نشت وا شنگتن د ر ژو ئن : مو ضو ع 

  
دا ريد ولی شما فا   سيا سی   جنا بعا لی ممکن است که سا لها د ر سيا ست بين الملل و در را بطه با ايرا ن فعا ليتها ی

قد صال حيت جهت تشکيل و ا دا ره نمو دن يک جلسه بسيا ر مهم و سر نو شت سا زبرا ی ايرا ن بعد از ا ين رژ يم جنا 
شما از يک جلسه خصو صی و غير متعا د ل که تعد ا د ی جدائی طلب د ر زير يک سقف . يت کا ر مال يا ن ميبا شيد
ز خو د را ميزد و شما هم قا در به کنتر ل آ ن نبو د يد به عنو ا ن يک نشت و جلسه مو فق نا  جمع شد ند و هر کس سا

در وا قع تنها کسا نی مو فق شد ند که تو ا نستند با پر جمها ی خو د و با شعا ر فد را ليسم که شر و ع يک . م ميبر يد
خو د گر فته بو د ند و شما چو ن    شما را د ر کتر ل  حر کت شيطا نی جهت تجز يه ايرا ن ميبا شد آ ن جلسه و نشست

جلسا ت فا قد تجر به هستيد جا ره ا ی جز تسليم ندا شتيد زيرا شما هم نيا ز دا شتيد که فيلمی گر فته   د ر ا دا ره کرد ن
  ! شو د و مصا حبه ها ئی هم بشو د که شما به ار با با نتا ن نشا ن بد هيد

  
  رآ قا ی منو چهر گنجی د. يه ايرا ن انجا ميد با شد ، زيرا د مکرا سی اينطو ر ايجا ب ميکند حا ال ا گر هم به تجز

نما يند گا ن  مکرا سی هم هر کس به سهم خود صحبت ميکند د ر جلسه شما تعدا د افرا د نما ينده اقليتها بيشتر ا زد
ّ  شما اگر دستو ر کا رتا ن ا ز او ل.       ّ              اکثر مل ت ايرا ن بود  نمو    ا ز قبل اعال م مشخص بو د و د ر رسا نه ها ی گر و هی                              

شير و خو رشيد نشا ن قرا ردا  ده بو ديد و هد ف را اتحا د بر اندا زی رژيم ننگين مال يا ن د ر سا يه پر چم سه رنگ
که به خو ا سته ها ی  اخرا ج ميشد مجبو ر نبو ديد  ده بو ديد وهر کس خا رج ا زد ستو ر جلسه شعا ر ميدا د ا ز جلسه

يک مشت چپ تجز يه طلب گو ش فرا دهيد و بعد هم بگو ئيد که حق دا رند زيرا د ر زما ن رژ يم گذ شته محر و م بو 
پهلو ی هستيد خو ب ميدا نيد که نفت که تنها منبع ا صلی درا مد  شما که خو د ا ز وزا ی دو را ن خا ند ا ن. ده ا ند

بشکه ا ی يک دال ر بو د و مملکت تا گلو گا هش بد هکا ر کشو ر ها ی خا   ۵٠و  ١٣۴٩ها ی کشو ر ما بو د تا سا ل
به آ مو ز ش و پرو رش متخصص و سا زند گی د ر تما م سطو ح دا شت           ً                             رجی مخصو صا  آ مر يکا بو د و کشو ر نيا ز

و زش وسپا ه دا نش و تر و يج و بهدا که قد ر مسلم ا ز شهر ها ی بز رگ و مرا کز استا نها و بخشها شر و ع وبا آم
تا  ۴٩آ يا شما د ر آ ن آ يا م سا زند گی و شکو فا ئی ايرا ن در سا لها ی . بر ده شد  شت به د و ر تر ين نقا ط مملکت

اقتصا دی بو د خوا ب تشر يف دا شتيد؟ ايا می که د ر ايرا ن کمبو د کا رگر ا حسا س که ايرا ن د ر جهش ۵٧اوا يل 
  .شد و ا ز دو ل خا رجی کا رگرا ن به سو ی ايرا ن سرا زير ميشد ندمي
  

بر قرا ری کميته ها ميا ور د   ليست اسا می شر کت کننده د ر جلسه شما ما را بيا د رو ز ها ی ابتدا ئی رژيم مال يا ن و
  بسا زيد که با اين عنا و ين پو چ    مگر شما قرا ر بو ده که بيما رستا ن. که همه پا سدا رها ی کميته لقب دکتر دا شتند

  اميری و سر دا ری حا ظر به هما ری باآ يا د ر ا ر آ رتش شا هنشا هی ا يرا ن. د کترا برا ی خو د اعتبا ر ی بگير يد 
د يد  خا ئن تن دا ديد؟ آ قا ی گنجی آ يا فکر ننمو شما نشد که شما به سر گرد دا ريو ش خير خوا ه ا ز يا را ن بختيا ر



که چرا سرا ن ا پو ز يسيو ن وا قعی حا ظر نشد ند که به هما يش شما جوا ب مثبت بد هند؟ زيرا هر کسی را بهر کا 
گذ شته هميشه مسئله سا ز بو ده و هميشه هم اپو ز يسيو ن   سا ل ٣٠اين خو د بزر گ بينی شما د ر . ری سا ختنه اند

  . وا قعی ا ز شما رو يگردا ن بو ده 
  

شخصيتی نيستيد که بتوا نيد سکا ن يک کشتی نجا ت و يا کنتر ل قطا ر مبا رزين را در دست دا شته با شيد زيرا  شما
  .     ً                                                         مسلما  کشتی در دريا سرگردا ن وقطا ر به ته دره سقو ط خوا هد کرد

  
  نر ميخوا هد و مر د کهن   گا و........فتن وکا رهر بز نيست خرمن ک
دعو  ی و يا کنفرا نس و حد ت ملیبما نيد تا شما را برا ی شر کت در يک شور   منثظر  ست بنا بر اين بسيا ر جا يز ا

ا ستفا ده خوا هد   تشکيل يک هسته و حد ت ملی  ا ز تجر بيا ت و توا نا ئيها ی شما برا ی   ت نما يند و در آ نصو ر ت
  .شد 

  
  آ زا د و پا يند ه ايرا ن

  
  شير ين نشا ط   :      ّ          تش و مل ت ايرا ن دبير کل و سخنگو ی جبهه متحد آ ر

  
  سر هنگ کو رو ش آ ريا                                    :رو ا بط عمو می 

  
آنچه در زير می خوانيد برآمده از ايميل ها و آگاهی هايی است که برعليه اين هم آيش با مديريت منوچهر گنجی فراهم 

  .عين ايميل ها درج شده است -شده بوده است
======  

  
فرتور هايی از اين جلسه بدستم رسيده است همه شرکت کنندگان د راين فرتور ها هستند هرکس ادعا می کند شرکت 

 .نداشته با اين فرتور ها می توان به دروغش رسيدگی کرد
 

شايسته است آن گروه افراد ديگری که با نوشته ها و اعتراض های من همراه هستند مثل جناب سرهنگ آريا، و سرکار 
  . از جناب سرهنگ، و بانو نشاط بسيار سپاسگزارم. بانو نشاط، به سخن بيايند و از حقوق فردی و ملی خويش دفاع کنند

  
نکته مهمی که مردم درنظر نمی گيرند اين است که امروز تنهاو تنها مشکل کشور ما در غصب بودن و اشغال آن از 

امروز می نشينند ويا می گويند ويا مطرح می کنند، فدراليسم، سوی يک سری نادان و نابخرد بيگانه پرست است، اگر 
  . تعويض خط، نوع نگارش، نوع رژيم، استفاده از ماده قانونی انجمن های واليتی و يا ايالتی، بی فايده و مسخره است

  . ديروز مثالی به يکی از همرزمان زدم مجبور به تکرار هستم
و ماليدن ماتيک؛ درست کردن مو، پوشاندن لباس، دادن گل به دست، صاف به ايشان گفتم، همه در پی آرايش عروس 

کردن آستين عروس هستند در حاليکه عروس خانم در اختيار نيست و کسی اورا به غصب وگروگان در جای ديگری 
  . از عروس خبری نيست همه مشاطه و آرايشگر و پيرايشگر شده اند... بکار ديگری مشغول کرده است

  
  . کشور را پس بگيريد بعد صحبت فدرال و انجمن واليتی و تجزيه و ملت ها و خط و زبان بکنيد اول اين

آقايانی مثل منوچهر گنجی و حسين بر، جهانشاهی، مهرداد خوانساری و لهراسب زينالی و ديگران و ديگران عددی 
  . اينها اصال در درون ايران به يک پاپاسی هم خريدار ندارند... نيستند
  . برای دريافت مزد و پول های بيگانه دست به اينکار ها می زنند فقط

  
  دريغا روز بيداری 

  دريغا صبح هوشياری 
Alas.. the day of enlightenment 

Alas.. the morning of Acuity 
  
  ک -ح
  

=========  
  



 همرزمان گرامی، هم ميهنان و ايرانياران، 
 

همانطور که آگاه شديد گروهی وطن فروش در واشنگتن جلساتی ترتيب دادند که حاصل آن چيزی نيست 
استبداد، خوش آمد گويی به بيگانگانی که در پی تکه پاره کردن ايران روز شماری می  تجزيه طلبی،

 . کنند
  

نوشته ها  و دعوت نامه های اين گروه بی هويت بدستم رسيده و جمله نخست آن با اين آغاز می شود 
  » دايران از مليت های گوناگون تشکيل شده که بسياری از آن ها مورد ستم قرار گرفته ان«که 

می پرسم اين حضراتی که نام دکتر و مهندس را هم درکنار نام بی هويتشان يدک می کشند شما يک 
    .سند بياوريد که ايران از مليت تشکيل شده و دوم اينکه مورد ستم قرار گرفته باشند

  
ايران را زندگی بيش از چهار هزار ساله   اگر فقط در سی سال اخير آخوند ستم می کند دليل ندارد تمام

اگر رژيم اسالمی ناجور و ستمگر است چرا خودمان را جر می ... در کنار و گوشه ايران بهم بزنيم
دهيم و ايران را تکه پاره می کنيم؟ چرا هم خود را بر اين استوار نمی کنيم که رژيم را يکجا و 

اول به خودمان ناخن  اين چه سان از هم پيوندی و هم سوئی است که  يکپارچه از زندگی ساقط کنيم؟؟
اگر ما بايستی با بيماری مهلکی مثل سرطان ويا آسم ويا آلرژی . کشيده بدن خود را تکه پاره می کنيم

چرا گوشت تنمان را کنده   مبارزه کنيم پس چرا انگشت و دست و پا و گردن و بازو خود را می بريم؟؟
  خودش را تکه پاره می کند؟؟  بيرون می ريزيم؟؟ آخر کدام عاقلی برای مبارزه با ميکرب

  
وقتی می نويسم نابخرد ها و نا مشروع ها برخی بر من خرده می گيرند که از محدوده احترام خارج می 

پاسخ می دهم اين نابخردان حرف حساب و زبان معمول و خوش سرشان نمی شود چون ... شوم
همند لذا با وجود اينکه خالف اخالق خودشان فقط با آن زبان حرف می زنند فقط هم همان زبان را می ف

  . معمول ما است ناچار به زبان خودشان حرف می زنيم
  

بدون شرکت مليت های مختلف و بدون مردمی که دنبال فرصت «اينها در اعالميه خودشان نوشته اند 
 و موقعيت برای تکه پاره کردن ايران تلقی می»» فرصت طلبی««  شماببنيد اين وضعيت را  »هستند
  . کنند

  
بدون توسل به فدراليسم مبتنی بر مليت های «اينها در پاراگراف سوم اعالميه خودشان آورده اند 

  »گوناگون از نظر جغرافيايی آزادی و دموکراسی امکان ندارد
ميخواهم از اين بی هويت ها به ويژه منوچهر گنجی بی شرف که اينها را دور هم جمع کرده است 

در دنيا می شناسيد که فدراليسم را برای جدا کردن وتکه تکه کردن کشور به  بپرسم کدام کشوری را
تمام فدرال های جهان از سوييس و آمريکا و آلمان گرفته تا روسيه ای که بصورت ... ميان کشيده است

فدراتيو اداره می شد برای هم بستگی و بهم پيوستند و مقابله در روبروی دشمن بيگانه صورت گرفته 
شما دست و پا و مچ و انگش و سرتان را از هم جدا می کنيد و از آن بعنوان    .ه تکه تکه شدناست ن

يک عاقل اينرا ... از خزغبالتش ... ديوانه را چطور می توان شناخت... يک بدن کامل سخن می رانيد
  . هرگز عنوان نمی کند

  
می    ينها نمی نويسند حقوق مردما(اگر مدعی هستيد برای سرنگونی رژيم اسالمی که حقوق مردم را 

لگد مال کرده وزير پا می گذارد چه لزومی دارد شما در ايران يکپارچه سخن ) نويسند حقوق مليت ها
  ؟؟.چه لزومی دارد خودتان را ناخن بکشيد و زخمی کنيد    بگوييد؟؟» مليت ها«از 
  



اين واژه ای است که بکار گرفته اند تا خودمختاری خودشان را توجيه   
اينها هنوز برادريشان را ثابت نکرده   .اين واژه به چم غيرقابل تغيير و غير قابل مذاکره است... کنند

ير و مذاکره است اگر اين مطلب غير قابل تغي. قانون هم صادر کرده و آنرا غير قابل مذاکره ناميده اند
  . شما غلط کرديد دور هم جمع شديد که در اين باره ويژه سخن برانيد

  
  : کسانيکه اين اعالميه بی سروته را امضا کرده اند عبارتند از

  
شمافقط به عنوان ها و وابستگی ها توجه کنيد من در ايميل پيش مختصر شرحی داده ام و اين جا 

  .قضاوت را به شما می سپارم
  

يک عرب ايرانی نماينده کنگره  –دکتر کريم عبديان ) اين يکی دو شماره را با هم دارد((    ٢-١ •
     مليت های فدرال ايران

= نقش اول =  Protagonist(دکتر فرشيد افشاری فرد، پزشک بالينی و کلينيکی خود محور  -٣
  آزادی و آموزگار اين رشته ) کراکتر قهرمان

و عضو ايرانيان کرد (!!!!) حزب کومله ايرانيان کردستان دکتر جليل آزاديخواه، نماينده  -٤
  و.نويسنده

!!!) لندن(دانشگاه   آقای نادر افشار، دارای مدرک ليسانس در اقتصاد و طرح های عمرانی -٥
 (!!!)واشنگتن دی سی 

  دانشگاه مگيل کانادا((!!) متخصص حقوق بشر    وکيل بين المللی((!!) پروفسور پيام اخوان    -٦
 ((!!) لس آنجلس   هنرپيشه مشهرو ايرانی    آپيک بانو مری -٧
((!) ايبرال دموکرات پروفسور اقتصاد و بانک دارد   پروفسور سياوش و خانم شهال عبقری -٨

 دانگشان جورجيا و رئيس پايک آتالنتا 
 (!)دکتر احمد احمدی، وزير سابق کشاورزی ايران  -٩
 شر ايران پروفسور رامين احمدی پزشک سرپرست مرکز اسناد حقوق ب -١٠
از (دکتر سيروس اسدی پرزشک شخصيت بسيار برجسته پزشک عمومی نيو يورک  -١١

 )قرار نامش بوده خودش نبوده
هر دو همسرصاحب يک عنوان هستند .... همان عنوان باال!!!) دکتر(دکتر مهشيد اسدی  -١٢

((!!)) 
ا ايشان جزو کسانی بوده اند که گوي(    دکتر مسعود انصاری استاد مسائل اسالمی -١٣

زيرا کسانی که می ... منوچهر گنجی آنها را از اعضای وابسته به رژيم اسالمی معرفی کرده است
 ) خواستند در باره يکپارچگی ايران سخن برانند متهم به همکاری بارژيم شده اند

 –ويراستار پيشين صدای آمريکا )) سيانتيست سياسی((آقای حبيب آذرنيا عالم سياسی  -١٤
 ((!!) نگتن صدای آذربايجان واش

دکتر مرتضی اسفندياری و خانم افسانه اسفندياری، سياسی و عضو حزب دموکرات  -١٥
 کردستان و پی اچ دی، در آموزش واشنگتن

مدت ها سرو کله اش پيدا نبود صحبت جدای شده است تشريف (دکتر رامين اعتبار  -١٦
 ) آورده اند

 تاجر نيويورک –آقای حميد اويسی دانشگاه روتگر  -١٧
اين اويسی ها چه نسبتی با احمد اويسی در ((  روزنامه نگار  راندخت اويسیآريانا اي -١٨

 )دفتر شهريار ايران دارند معلوم نيست
 آزاده شرفشاهی روزنامه نگار فاينانشال تايمز لندن انگلستان  -١٩



دکتر نامدار بقايی يزدی متخصص در بيو )) اينها چرا دو شماره ای هستند(( ٢١-٢٠
 لوم امپريال لندن و مدير شرکت تکنولوژی از لندنتکنولوزژی از کالج ع

 آقای علی باهری سرمايه گذاری بيمارستانی و دالل  -٢٣
) نخود هر آش(حسين بــــر    ))شماره ها را دوتا يکی زده اند تعداد زياد بشود((   ٢٥-٢٤

 . سازمان بلوچستان واشنگتن
..... رژيم گروگان گرفته بود ايشان را حتما همه بخاطر دارند --- رکسانا صابری  - ٢٦

  ... حاالمشغول انجام ماموريت است
  آرش منظوری پزشک  -٢٧
هوووووم مسئله کردستان و بلوچستان و (   مونا کشفی، روزنامه نگار مسايل بين المللی -٢٨

  !!!!)آذربايجان تکه تکه شده مسئله بين المللی است
  واشنگتن   نشسته و خانم ناصر جهانبانیآدميرال باز)) باز شماره دوبله شده است(( ٣٠-٢٩
  .آقای آيدين جهانبخش روزنامه نگار ايرانی که در واشنگتن زندگی می کند -٣١
خاطرتان هست اين شخص را در درون رژيم دستگير کرده و ((  پروفسور رامين جهانبگلو ٣٢

  .می فرمايند ايشان تورنتو زندگی!!!) حاال پروفسور شده است... الم شنگه راه افتاده بود
)) نقش اول را بازی ميکنند((دکتر دارا چهرازی، عالم حقوق ايشان هم پروتوگونيست  -٣٣
  ]] نقش اول در جدايی طلبی؟؟ يا در همخوانی با بيگانه[[
  . تاجر خصوصی، يک نقش اول در بازی های حقوقی بشری واشنگتن   خانم شيرين تهرانی -٣٤
.... هووووم.... ((نشگاه مريلند علوم سياسی و حکومت هادانشجوی دا  خانم دريا صفاثی -٣٥

  ))آموزش می بينند چطور تجزيه کنند
  ..خانم ريکا صفاثی وکيل دپارتمان دولتی آمريکا -٣٦
چه ((( سامان بهبهانی )) دست خودشان نيست  اشتباه می کنند    شماره دوتايی شده((  ٣٨ -٣٧

کارمند )) يکی از خاينين مسلم ايران و آنگلوفيل بود ارتباطی با آن بهبهانی آيت اهللا دارد که
  دادگاه های منطقه مونت گمری

  حميدرضا اصغرينژاد روزنامه نگار و سوسياليست  ٣٩
سرهنگ داريوش خيرخواه خلبان پيشين ايران اير در حال حاضر برای شرکت خصوصی  -٤٠

  کار می کند از داالس 
مسعود ))) شماره ها عوضی می افتند   دستی نيستعرض نکردم اشتباه می کنند (((    ٤٢-٤١

وکيل و فعال حقوق بشر و )) چهارده ساله ها هم بعله((   ساله ياسی ١٤درياپيما و دختر 
  دبيرستان داالس 

  ... برای ايران هستند   خسرو رقابی وکيل باز هم ايشان کراکتر اول و نقش نخست -٤٣
ايشان يکی از عوامل  --- گاه کلمبيا، نيويورکدانش  (!)پزشک  –رضا زاده . پروفسور ر -٤٤

نزديک به تريتا پارسی و آن گروه نياک است که سالها است تالش دارد رژه نيويورک را گروگان 
  ...گرفته و آنرا به نفع رژيم مصادره کند

نيويورک   .... همسر پروفسور بااليی دندانپزشک فعال حقوق بشر    رضا زاده  دکتر شبنم  -٤٥
  )) يت کنگ ها از هر سوراخی حمله می کنندمثل و((
  آقای عبدالحسن زراندازچی مهندس مکانيک آزادی خواه، جنبش دموکراسی واشنگتن -٤٦
  آقای فريد صفوی فعال سياسی، اقتصادی و متخصص در اقتصاد صنعتی -٤٧
  نواشنگت) کميته آمريکايی ايرانيان پيشرفته( بنيانگذار پايک،   خانم نسترن سميعی -٤٨
گمان نمی کنم نسبتی ((پروفسور حسين شفا، مدير مدرسه بين المللی تجارت اکالهمان سيتی  ٤٩

  ))با استاد درگذشته شفا داشته باشد
  )٥١پريده اند به  ٤٩از ..... اين شماره اصال در ليست اينها نيست((      – ٥٠
  واشگنتن   خانم ليلی شريف، خانم تاجر موفق -٥١
  جاعی مدرسه تجارت کنکيتاتپروفسور سيامک ش -٥٢



  آقای رضا فرنود، مواد خوراکی خصوصی -٥٣
  وکيل لس آنجلس کاليفرنيا   سعيد گوهری -٥٤
  دکتر آرش منظوری دکتر جوان داالس تکزاس   -٥٥
پروفسور و خانم    ...ابدا)) اصال اينها هيچ اشتباهی در شماره گذاری نکرده اند(( ٥٧ -٥٦

اين آقا نخود هر آشی  --   در دانشگاه پهلوی شيراز زرتشتیفرهنگ مهر کالج بوستون سابق 
با خاتم الس می زند با رفنسجانی دوست می شود با جرايی طلبان می نشيند با مسلمانان ... هست

سابقه و پرونده کلفتی دارد که کسی نيست اورا . هست و مدعی زرتشتی بودن را هم دارد
  .نشناسد

هنرپيشه و آرتيست آزادی خواه و ايشان هم نقش اول را بازی می کنند  –آقای اردوان مفيد  -٥٨
مدت ها است به اين جلسه های سياسی کشيده شده اند ولی در اين جلسه برخالف جدايی طلبی  –

  .و با استناد به شاهنامه در باره ايران يکپارچه سخن گفته است
خانم و آقای تقی !!!)) نيست گفتم که اينها شماره های طبيعی استنه بابا ا شتباه (( ---  ٦٠-٥٩

خوب اينرا که می شناسيد کومونيست است ولی اينجا به عنوان ناشر مجله  –و شهره مختار 
  . هفتگی ايرانيان ظاهر شده بود

اين شخص سالها است به ميان مبارزان (دکتر مهرداد معصومی و خانم الين معصومی  ٦٢-٦١
  تاوسون مريلند) ده شده است و خبرچينی ميکندرخنه دا

دانشگاه آکسفورد حقوق در پژوهش های جنايی برعليه حقوق   پروفسور کاوه موسوی  -٦٣
  بشر انگلستان

تنظيم کننده و مجری  –دبير کل بنياد حقوق بشر و آزادی ايران  –پروفسور منوچهر گنجی  ٦٧
دالل محبت بين کشور های جايی طلب و جدايی  سردسته خاينين جدايی طلب و((    .اين کنفرانس

  ))طلبان
  

  عبارت بودند از   منشی های جلسه
  منوچهر گنجی اداره کننده 

  عسل پهلوان 
  فريد صفوی 

  و دريا صفوی 
  

  ... گل بود به سبزه نيز آراسته شد
  

به اندازه ... البته برای هر ايرانی يک پارچه جدا(و اينها می خواهند فردا ايران را يک پارچه 
خوب سهم هر ايرانی از اين ملک مشاع همين قدر بيشتر ...... تحويل بدهند --- يک ديس پلو 

  .نيست اگر اداره کنندگانش اين حضرات باشند
   ک - ح
  
  . به ليستی که در تارنمای اين گروه جدايی طلب جمع شده است نگاه کنيد  

ی کردستان و کرمانشاهان و غرب همه جدايی طلب کردهای خراسان هم مدعييند فقط کرد ها
  .می ترکد... بنگ ٠٠٠کشور نيستند مثل آدامس کش خواهد آمد و بعد پاره می شود 

  ... دقت کنيد بختياری لرستان، بلوچستان و ترکمن هرکدام تافته جدا بافته اند
  
 اسانجمن فرهنگی و مدنی کردهای خراسان .١

 پارت آزادی کردستان +
 جبهه مردم بلوچستان +



 (جمهوريخواهان(جبهه متحد بلوچستان  +
 جنبش ملی بلوچستان ايران +
 حزب دمکرات کردستان ايران +
 حزب اتحاد بختياری و لرستان +
 حزب مردم بلوچستان +
 هواز حزب همبستگی دمکراتيک ا +
 حرکت ملی ترکمنستان ايران +
 (گاموح(حرکت بيداری ملی آذربايجان  +
 دمکراتيک ترکمن –حرکت ملی +
 سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن +
 کومله +
  کانون فرهنگی آذربايجان +

  
From: Javidiran (Peym) [mailto:javidiran@peymanmeli.org]  
Sent: Sunday, June 20, 2010 7:50 AM 
To: 'A Undisclosed (Javid)' 
Subject: FW: [Javidiran] Khianat shakh va dom nadarad. 2 

 

 ... اب را کی نمی خواهد بشنودحرف حس
 

From: IRAN  ]  
Sent: Sunday, June 20, 2010 4:05 AM 
To: javidiran@peymanmeli.org 
Subject: Re: [Javidiran] Khianat shakh va dom nadarad. 

 
فاحشه شرفش خيلی بيشتر از منوچهر گنجی هاست با گذاشتن نام گنجی در کنار 

فاحشه از روی ناچاری و احتياج ناموس خودش را . است فاحشه ها توهين به آنه
 .می فروشد ولی منوچهر گنجی ها با پستی تمام ناموس يک ملت را 

  
  
  

  
 . اينهم نام برخی از جدايی طلبان و مزدوران بيگانه

 
  نام ها به انگليسی است برخی از آنها را من به پارسی برگردانده و شرحی نوشته ام

 
From:  ]  
Sent: Saturday, June 19, 2010 7:12 PM 
To: javidiran@peymanmeli.org 
Subject: Re: [Javidiran] Khianat shakh va dom nadarad. 
 

1- Dr. Karin Abdian : An arab- IRANIAN and representative of congress of Nationalities 
federal IRAN. 

گنگره ملی «تازه عنوان   ت در ميان ايرانيان چه غلطی می کند؟؟اگر عرب اس --- دکتر کريم عابديان، يک عرب -٢
تو بگو شتر گاوپلنگ شايد ما به عنوان زرافه بی دم و صامت بپذيريم   را به خود نسبت می دهد؟؟» فدرال ايرانيان

 ولی يک عرب در ميان ايرانيان چه غلطی می کند؟؟
٣-  



2- Jalil Azadikhah: Representative for the Komala Party, Iranian Kurdistan and member 
of Iranian Kurdish writers. 

نماينده حزب ) تو آزادی سرت می شود؟؟.... هوووم اسمش را ببنيد کدام آزادی را می خواهی مرد(جليل آزاديخواه 
ين مسخره بازی ها ا   فته شده ای؟؟بااگر ايرانی هستی پس چرا تافته جدا  --- عضو نويسندگان کرد ايرانی  –کومله 

 چيست؟؟
4- Dr. Morteza Esfatiari and Afsaneh Esfandiari: Member of Democratic party of Kurdistan( 

PHD Candidate). 
اين کرد های   )کانديد پی اچ دی ( دکتر مرتضی اسفندياری و افسانه اسفندياری عضو حزب دموکراتيک کردستان  -٥

نمی دانند بکجا وصل هستند برخی طرفدار اسراييل و جيرخوار و مزدور  جدايی طلب خودشان هم بين خودشان
و برخی وابسته به روس ها و البد گروهی هم وابسته به انگلستان و ) -موساد_(سازمان اطالعات اسراييل 

  ... آش شله قلمکار و نابخردی تا بکجا.... آمريکا
4-  Sharif Behrooz, Representative of Democratic Party of Kurdistan, Washington DC 
and 5 others. 

اين کرد ها معلوم نيست .... شريف بهروز نماينده حزب دموکرات کردستان به همراه پنج نفر ديگر از واشنگتن دی سی
ه مالحظه می فرماييد که هرکدام به يک جانور دايناسوری آويزان شد.... از ماتحت کدام بيگانه ای ارتزاق می فرمايند 

اسب آبی با بسياری کرم، و قارچ و حلزوم در روی ... می دانيم بازمانده دايناسور ها يکی هم اسب آبی است. اند
اين کردها هم با اين پس ... پوستش و تعدادی پرنده که از کثافت آن کرم و سوسک و قارج تغذيه می کند همزيستی دارد

 .مانده های دايناسور ها همين رابطه را دارند
6- Hosein Bor: Iran Baluchistan Organization. 

خرج .... در نوشته پيشين خودم نوشتم که اين فاحشه بين المللی است در هر جلسه ای شرکت ميکند.... حسين بر -٧
  ... سفرش را کی ميدهد معلوم نيست

6- manuchehr Ganji.  
فقط و فقط هم اين جدايی طلبان واين .... داصال جلسه به دعوت و با اين شخص ترتيب داده شده بو.... منوچهر گنجی

کسی که فاحشه خانه راه می اندازد يا فاحشه جمع آوری و نگهداری می ... فاحشه خانه سياسی را راه اندازی کرده بود
 ...من درست نمی دانم شما نام ببريد  /کند را چی می نامند؟؟؟

8- "???"Kaveh Ahangar: From Europe and an ADVOCAT of KURDISTAN as NATION.  
  ...از اروپا آمده بوده» ملت کردستان«از قرار پشتيبان و چرخ پنجم   _کاوه آهنگر_» نام مستعار«شخصی بوده با  -٩

8- Some one who was announcing that he is Arab ..... 
روز مردم با تازيان ام=== بگو ای تازی وحشی تودر باره ايران چه می دانی=== شخصی که خودرا عرب می ناميد 

 خجالت نمی کشيد؟؟... غاصب قادسيه اول وقادسيه دوم در جنگ و ستيزند شما در ميان ايرانيان چه غلطی می کنيد
9- 
These are names of some of SEPARATISTS. There were other people who where 
there and never mentioned a word about NATIONALITIES. They were there to unit in 
good faith and none that I know of  ever mentioned " NATIONS, Multi Nations, 
Mulitinational" Such as : 

اينها هرگز واژه ای از ملی گرايی ... اينها برخی از نام ها است که جزو جدايی طلبان بوده و خود را ملت می مانيدند
  .وملت ايران بکار نبستند

 
تا بهم بپيوندند ودرباره يکپارچگی ايران سخن ميراندند وهرگز در باره ) نامشان در زير آمده است(اينها در آنجا بودند 

  ملت ها و يا چند مليتی ويا از اين قبيل بکار نبستند
  )گويا با اشاره به شاهنامه ويکپارچگی ايران مسئله را عنوان کرده است(اردوان مفيد 
  _ صفی_ی يا خانم دريا صاف
  خانم مری آپيک

   
Ardavan Mofid. 
Ms. Darya Safi 
Mary Appick 
Here is some. 
 
 



 . ليست ديگری هست که قرار شد به من فکس کنند اطالعات ديگری رسيد با خبر خواهيد شد
جرات شناساندم به و خايينين کشور را همانطور که من با ... ايرانيان آزاده، ميهنپرستان نترسيد و جرات داشته باشيد

يکبار ديگر نبايستی اجازه بدهيم نا آگاهی و بی خبری بر . مردم بشناسانيد نا آگاهی و سکوت ما خمينی را به کشور آورد
 ... ما غلبه کند فقط با بازپخش و آگاهی دادن و شناساندن اين مزدوران می توان جلوی آنها را گرفت

اد خوانساری و امير حسين جهانشاهی در پاريس و بن هم بوده اند و البته همين حضرات برخيشان در جلسه مهرد
  . جابجا می کند) فاحشه سياسی(مالحظه می فرماييد که آقای منوچهر گنجی تنها کسی نيست که 

  
پس نشان بدهيد که با اين ها ) کالهتان را کمی باالتر بگذاريد(همرزمان گرامی شما که نمی خواهيد مثل اين حضرات 

  ... د و از اين ها نيستيدنيستي
  

  ... خيانت شاخ و دم ندارد
  ک-ح

 
  
 
 

From: javidiran@afdii.org [mailto:javidiran@afdii.org] On Behalf Of Javidiran (Peym) 
Sent: Saturday, June 19, 2010 5:51 PM 
To: 'A Undisclosed (Javid)' 
Subject: [Javidiran] Khianat shakh va dom nadarad. 

 
 تا شرمسار گردد هرکه در او غش باشد

 
  

  . چندی است فاحشه های سياسی براه افتاده اند
  

در هر شهری هزاران بلکه ميليون ها زن و دختر رفت و آمد می کنند و . پروانه می خواهد ابتدا مفهوم فاحشه را دريابيم
روند ويا در کنار خيابان برای تاکسی ويا  هرروزه هزاران هزار نفر سوار تاکسی يا اتوبوس از جايی به جای می

يک امر عادی و روزانه است وکسی را . اتوبوس می ايستند ولی کسی آنها را نمی ميبند و نه توجهی به آنها می کند
  !!) البته در جمهوری اسالمی يک تفاوت هايی هست(  .توجهی به آن نيست

  
ويژه خودش در کنار خيابان می ايستد هزاران چشم اورا می فاحشه با لباس و آرايش ) آری يک(ولی هنگاميکه يک 

  . بيند و هزاران تاکسی و کرايه و اتومبيل شخصی و عابرين در گذر توجهشان جلب می شود
  

رف می زنند ولی کسی حدر شهر و در ميان مبارزان و مخالفان رژيم جمهوری اسالمی هزاران ايرانی هستند که هزاران 
آنها  کنايه به کرده باشند به» سکوت«در اعالميه ها هم به گمان اينکه (وند و توجه نمی کنند، صدای آنها را نمی ش

ولی يک خائن ويک وطن فروش و يک جدايی طلب ويک سازشکار ويا يک مزدور تا سروکله اش پيدا ) می گردد شارها
  . می شود همه گوش ها و حواس ها به سمت او ميگردد و اورا می بينند

  
آقای منوچهر گنجی را که در زمان وزارتش در ايران با ساخت و پاخت با موسسه آسپن استادان دانشگاهی را به سابقه 

را به » علی شريعتی«استخدام ودر دانشگاه ها و دانشکده ها و موسسات عالی به کار گمارده بودند که نظريه های 
وارد بازار کار شدند  ۵٧ست در سالهای پيش از شورش جوانان ما آموزش بدهند و همين گروه از فارغ التحصيل ها در

و همين ها که افکار شريعتی توسط حتا استادان خارجی به آنها حقنه شده بود به پشتيبانی از خمينی رفتند و کشور ما به 
  . اين روز افتاد که امروز می بينيم

  
ضو سازمان اطالعات و امنيت کشور آمريکا سابقه آقای منوچهر گنجی در پيوستن به علی امينی و سپس جدا شدن و ع

و پول گرفتن و با کمال وقاحت به آن اقرار کردن و پول هارا باالکشيدن را همه دارند و کسی از آن بی خبر ) سيا(شدن 
  . نيست

  



ل سابقه برنامه های تلويزيونی ايشان را که طی آن اصرار می ورزيدند در حضور جمهوری اسالمی با نظارت سازمان مل
  ... و ناظران بين المللی همانند جيمی کارتر رفراندم بشود که آيا رژيم را می خواهند يا خير را بخاطر داريد

  
  . جدايی طلبان را هم کسی فراموش نکرده است اسابقه سلوک ايشان ب

  
در آن  گنجی چندی پيش در واشنگتن دی سی جلسه ای کردند و چند تن از جدايی طلبان با حضور همين آقای منوچهر 

شرکت داشتند که يکی از همرزمان و ميهپرستان ما با پرخاش و اعتراض شديد در مقابل آنها ايستاد وهنوز هم مقاومت 
  . می کند

  
!!) ببخشيد االهوازی(جلسه ای با حضور برخی از کرد ها، اهوازی ) ٢٠١٠سال  ٢٠- ١٩جون (ولی در همين آخر هفته 

ين اصطالحی است که خود آن ترک جدايی طلب بکار می برد اگر منظورش دو طبقه ا* دو نقطه(*و ترک های دارای 
ــ ر!!) می طلبدموضوع پژهشی ديگر ... است نميدانم که مثل بر زدن ورق در همه                                     ُ  و بلوچ های جدايی طلبی مثل حسين ب

نمی پرسيد کی (می شود جا جا ميگيرد ويکروز در بن روز ديگر در پاريس و لندن و چندروز بعدش در واشنگتن سبز 
  .تشکيل شد که در آن بزرگترين خيانت به کشور ما صورت گرفته است) خرجش را می دهد

  
اين آقای منوچهر گنجی يک عده ای را دورخودش جمع کرده است و برخی که به صورت مگسان دور شيرينی به خيال 

خواهد گذاشت تا حضرات از آن بهره گيرند شرکت کرده پولی به گنجی خواهند داد و او هم اين سفره خيرات را باز  اينکه
اند وبرخی چون ميدان پيدا کرده اند تا احساسات جدايی طلبی وخيانت خود را مثل آن فاحشه ای که خودرا در کنار 

  . خيابان به حراج می گذارد به نمايش بگذارند در اين جلسه شرکت کرده بودند
  

ستی آنان شکی هم نمی توان کرد وسالها ثابت کرده اند در اين جلسه شرکت برخی از ميهن پرستان که در ميهن پر
  .داشته اند

برخی را آقای منوچهر گنجی برای سخنرانی دعوت می کند که بسياری از آنان نمی پذيرند ولی همين فاحشه های 
زدی دريافت کنند مطالبی سياسی و هرجايی هايی که در رختخواب اسراييل و انگليس و روس و آمريکا می خوابند تا م

ارديبهشت زديم وجمهوری اسالمی را لت و پار کرديم و ميخواستيم با همکاری کرد  ٢٣کرد در » ملت«ما «از جمله 
من زبان انگليسی را از يک ترک ياد گرفتم که «آن يکی ميگويد » های ديگر کشور ها کشور کردستان را تشکيل بدهيم

که گفته است ما ملت » االهوازی«ويا آن   !!)نياز به پژوهش دارد... ان چی شد؟؟ ه(» .... فقط فارسی درس می داد
      .اجازه سخنرانی يافته انديا بلوچی که خودرا جزو پاکستان و بلوچ کويتی ويا نميدانم کجايی می خواند . عربيم

  
همرزمان ميهن پرست ما که با برخی از ياران و . سپس اعالم کرده اند هرکس ميخواهد سخنی بگويد نامش را بنويسد

ولی آقای منوچهر گنجی با گستاخی و وقاحت تمام در جلسه گفته . زيه طلبی مخالف هستند ثبت نام کرده اندججدايی و ت
است، ما برخی نام ها بدست آورديم که ميخواهند پای ميکرفن بيايند اينها عوامل رژيم اسالمی هستند خودشان بدون 

يک «ره البته منظور ايشان همين کسانی بوده اند که ميخواستند بر ضد تجزيه طلبی و در با(  .نندمعطلی جلسه را ترک ک
  ) سخن برانند بوده است »ملت و يک ايران

  
اين جلسه با تشنج و برخی بگومگو ها پايان يافته واز جمله تقی مختار که يکی از چپ های مشهور است و بعنوان 

کی از همرزمان ما که طرفدار نظام پادشاهی هم هست گفته بود من تا بحال يک چنين خبرنگار شرکت کرده بوده به ي
  . جلسه با اين افتضاح نديده بودم

  
شما که به وطن فروشی و الس زدن با بيگانه و مزدوری سيا مشهور شده ) منوچهر گنجی(ميخواهم بپرسم، آقای گنجی 

پس چرا دوباره در اين جايگاه می ايستيد که دوباره به ) يده می شودفاحشه کنار خيابان را در نظر بياوريد چرا د(ايد 
     عنوان فاحشه سياسی شناخته شويد؟؟

  
شما درحاليکه با دستمال يزدی بزرگتان گاهی سيب های نظام پادشاهی را دستمال می کنيد و به ... شرم هم خوب است

ودتان جرات می دهيد يک سری مفت خور و جدايی طلب دروغ خود را به شهريار ايران وابسته نشان می دهيد چطور بخ
  برای شما مانده است؟؟  چيزی جز بی آبرويی  .را دريک جلسه کثافتی مثل جلسه ديروز و پريروز دور هم جمع کنيد

  
  .... شر مرسانيد

  



ندگی کرد و در آن کسی که چهار سال در يک کشور اقامت گزيد و با قانون آنجا ز) تکرار می کنم(در کالم آخر می گويم 
بقول (ولی اين کرد ها، آذری های ) سال ۵-۴آری پس از (جا زاد و ولد کرد عضو و تبعه آن کشور محسوب می گردد 

، اهوازی و بلوچی بی سواد و نابخرد و نادان که هزاران هزار سال از دوران ماد و )خودشان ترک های با دوتا نقطه
در ايران خورده خوابيده بزرگ شده و زاد ولد کرده و با ديگر ايرانيان از ديگر  آريايی ها بيش از چهار هزار سال است

استان های ايران ازدواج کرده يا دختر شوهر داده اند ويا پسر داماد کرده اند چه غلطی می کنند که می خواهند خودرا 
  .جدا از ملت ايران و کشوری جدا از ايران داشته باشند» ملتی«
  

جز بسته شدن به صندلی الکتريکی ويا جز اعدام ويا جز زندان ابد بدون پژوهش و بخشش چيز  يک چنين خيانتی
  . ديگری نصيب اين نابخردان نمی کند

  
عامل رژيم جمهوری (خيانت از اين بزرگتر نمی شود که يک ميهن پرست طرفدار نظام پادشاهی و يکپارچگی ايران را 

دست وبالتان .... ما ايرانی با اين نام هرگز نمی خواهيم  مزدور کدام دياريد؟؟ آقای منوچهر گنجی شما) اسالمی بخوانند
  . کثافت کاری بس است  ...را ودکان و دستگاهتان را ببنديد

  
  ک-ح
  

نام کسانی که در جلسه بوده اند بزودی بدستم برسد که اگر رسيد آنهايی که با اين فاحشه های سياسی   قرار شده است
  . م کار هستند را رسوا خواهم کردهم رختخواب و ه

  . تا شرمسار گردد هرکه در او غش باشد
  ... آقای گنجی اگر به اهللا کرم های خودتان نگفته ايد بگوييد که قلم بردارند و فحش بنويسند

  .نوش جان... خراسانی ها می گويند، فحش را باد می برد کتک را خر می خورد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  
  
  
  



  

  
  

  
  



  
  
 
 
 
 
 
 



  
  
  


