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آن چيزی که زنان به دنبالش ھستند توی شلوار من است..

ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮاﻧﺪﻧﻲ اﺳﺖ.
چندی پيش ،مطلبی در باره عليرضا نوريزاده دراينترنت پخش شد و اشاراتی به شرح احوال نوريزاده در رابطه با
ھمکاری با بيگانگان مطرح شد .اشاره ای بود به دخالت بيگانگان و ھمکاری گروھی که با دريافت »بسته« و کوپن
خورد و خوراک به واشنگتن سفر کرده و خودرا در کنفرانسی بنام »گذار به دموکراسی برای ايران« )نقل به مضمون(
شرکت کرده بودند...
استاد اميرفيض از ميان سنگر ھای منتشر شده پيشين که مربوط به سال  ٢۵۴٠) ١٣٨٠ايرانی =  ٢٠٠١ميالدی( می
شود و در برگ ھای  ۵تا  ٧سنگر شماره  ٣٣٢+٣٣۶آمده است را به من فکس کرده اند که در اينجا باھم ميخوانيم.
در آخر اين نوشته لينک ھايی ھست که معاشقه و الس زدن ھای تاريخی عليرضا نوريزاده را نشان می دھد بادقت به آن
بخش نگاه کنيد و ببنيد او و ھمکارانش در کدام اليه زندگی می کنند .و چه ضررھايی با ھمکاری يک عده نادان برای
مبارزه فراھم کرده اند.
ح-ک
))...

آن ﭼﻴﺰي ﻛﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮي ﺷﻠﻮار ﻣﻦ

اﺳﺖ – )عليرضا نوريزاده(

در فکر اين بودم که تفسيری و تحليلی از نقش بانوان در شورش  ۵٧وتکليفی که شرافت و تاريخ نھضت آنان
درمقابلشان گشوده است در سنگر بگذارم تا شايد گوشه ھايی از بازتاب وسيع پيام اعليحضرت به زنان ايران را باز گو
کند.
دروادی اين فکر بودم که از کجا شروع کنيم که نامه يکی از ايران ياران مقيم مونترال رسيد که محتوای دانستنی ھايی
بود از جمله رابطه نجات آذربايجان با سيد الشھدا که انشا ﷲ بموقع به استحضار ايرانياران خواھد رسيد .دانستنی
ديگری که بسيار با اھميت است ،و سبب گرديد که اين تحرير جايگزين تحريق نقش بانوان در شورش  ۵٧و تکليف
تاريخی و ميھنی آنان در اين زمان گردد.
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ  31ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎري ) (1380در ﺑﺎره ﺳﺎزﻣﺎن ﺳـــﻴــﺮا –
نوشته مزبور از سوی يکی از اعضای ھييت مديره سازمان سيرا به يکی از اعضای ھييت مديره سازمان سيراست که
در مفھوم اعتراضی است به ھييت مديره سيرا بمناسبت بی اعتنايی به منافع ايران و ايرانی ،تيتر اين مقاله اعتراضی
چنين است:
]] »تجزيه ايران به ما مربوط نيست«
آن جيزی که زنان به دنبالش ھستند در شلوار من است )عليرضا نوريزاده( [[
قسمت اول عنوان مقاله »تجزيه ايران به ما مربوط نيست« در رابطه با اظھارات وزير خارجه آمريکاست که از تجزيه
احتمالی ايران صحبت کرده که در نيويورک تايمز مورخ ١۶مارچ ) (٢٠٠١درج شده است و در واکنش به اين اظھارات
وزير خارجه آمريکا واعتراض اينکه چرا سازمان سيرا اعتراضی در اين مورد ننموده سازمان سيرا جواب داده؛
»تجزيه ايران به مامربوط نيست«.
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اجازه بفرماييد اين موضوع در تحرير ديگری مورد نقد و بررسی قرار گيرد و اين تحرير اظھارات عليرضا نوريزاده سر
دبير واقعی کيھان لندن و عامل جمھوری اسالمی و دستيار سعيد امامی تخصيص يابد.
]آن ﭼﻴﺰي ﻛﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮي ﺷﻠﻮار ﻣﻦ اﺳﺖ – عليرضا نوريزاده[
ابتدا به متن ھفته نامه ايرانشھر يعنی قسمتی از نامه آقای فرامرز منصور يکی از اعضای ھييت مديره سيرا به ھييت
مديره رجوع می کنيم و بعد به اتفاق اعتراض موجه و الزم را مطرح می نماييم.
)) واينک پرسش ھای من از شما :واپسين روز آپريل
سال گذشته ،زمانی که مھمان دعوت شده ی شما،
عليرضا نوريزاده در حضور شما ،و بر سر ميز غذای
مھمانی »سيرا« با اين جمله اش به زنان توھين کرد و
گفت» :آن چيزی که زنان به دنبالش ھستند توی شلوار
من است« ،بازتاب شما چه بود؟ آيا به خاطر اين توھين
به زنان طی نامه ای به او تذکر داديد؟ چرا اعضای
ديگر »سيرا« ھيچ عکس العملی نشان ندادند؟ و فقط
روز بعد سر ميز صبحانه گفتيد »سخن نوريزاده خجالت
آور بود ،چون در حضور ھمسر دکتر رمضانی ادا شد«
ظاھرا فقط »دکتر رمضانی« برای شما اھميت داشت و

بقيه ما برگ چغندر بوديم! به طوری که من در ھمان
جا اعتراض کردم که »پس من و ديگر افراد حاضر که
با اين سخن مورد توھين قرار گرفته ايم چه«؟ ھمان
گونه چنين شيوه ھای مرکز »سيرا« در عدم برخورد
در مورد اھانت ساير ميھمانان دعوت شده ،به ايرانيان
است که در مود احمد شاملو ھم در کنفرانس مرکز
»سيرا« در سال  ١٩٨٩ھم صادق بوده است )لطفا به
نامه ی ضميمه من که در سال  ١٩٩۵به
»سيرا«ارسال شده رجوع کنيد( – ايرانشھر ھفتگی
شماره  ١٢۴جمعه  ٣١فروردين ماه (( – ١٣٨٠

اظھارات عليرضا نوريزاده )سردبير واقعی کيھان لندن( نياز به تفسيرو توجيه ندارد .بی شرافتی اين اظھارات او چنآن
امواجی را از ھيجان و ناراحتی ايجاد می کند که ھر مقاوم و بی اعتنايی را خرد می کند.
ھرقدر که بنده بخواھم به ارزيابی مبارزه با بانوان بپردازم حق مطلب ادا نخواھد شد ،ھمينقدر اشاره کافی است که اگر
مردانی ھم مبارزه می کنند تداوم مباره آنان مرھون موافقت خانم ھايشان با ادامه مبارزه است .مبارزه ايجاد محروميت
می کند چه از نظر اجتماعی وچه مالی .تحمل اين محروميت ھا بيش از اينکه مرد را آزار دھد ھمسران مردان مبارز را
به تنگنا می کشد ،فرزندان را دچار مشکالت می سازد .بسياری از خانم ھا با کمک ھمسرشان به ادامه مبارزه مردان
امکان می دھند .نامی از خودشان در ميان نيست ودرواقع شريک اول مبارزه ھمسرانشان ھستند .وبرخی مستقيما پا به
پای مردان و حتا خيلی بيشتر از مردان بارژيم غاصب اسالمی مبارزه کرده و ميکنند.
زندان ھای ايران پر از زنانی است که در مخالفت با رژيم اسالمی به عذاب و شکنجه و تجاوز جنسی گرفتارند .مادرانی
که در مقابل چشمانشان فرزندان آنھارا شکنجه می دھند ،زنانی که به کرات و بطور مداوم مورد تجاوز جنسی زندان
بانان رژيم قرار ميگيرند .آيا اين ھا برای آن چيزی که در شلوار نوريزاده است مبارزه می کنند؟؟ !
آيا شھال الھيجی ومھرانگيز کار )وکيل دادگستری( که در زندان ھای رژيم گرفتارند و مقاومت می کنند برای آن چيزی
که در شلوار نوريزاده است مبارزه می کنند؟؟
خانم مينو ثقفی که  ٢٠سال است يک تنه با مخالفين رژيم سلطنتی ايران مبارزه می کند وبارھا گرفتار شتم و ضرب و
جرح عوامل جمھوری اسالمی در خارج از کشور شده اند و حاصل اين تھاجمات بصورت بيماری درمان ناپذير به جان و
روح ايشان اثر گذاشته است برای آن چيزی که در شلوار نوريزاده است مبارزه ميکند؟
خانم نزھت يحيی زاده که يک گلوله آتش گداخته از مبارزه عليه رژيم اسالمی است و کيھان لندن ھم از حرارت آن آتش
مصون نمانده بدنبال آن چيزی است که در شلوار نوريزاده است؟؟
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آيا بانوان ،ميرافشار ،ناطق ،ھما احسان ونظاير ايشان بدنبال آن چيزی که در شلوار نوريزاده است مبارزه می کنند؟؟
سرکار خانم شيرين نشاط )فرزند شادروان سرلشگر نشاط( که ھرسال به ھمت ايشان مراسم زنده ياد جانباختگان آرتش
شاھنشاھی انجامی ميگيرد و در اين مراسم خاطره فداکاری ھا و جانبازی ھاووفاداری ھای جان باختگان آرتش
شاھنشاھی بوسيله کثيری از شخصيت ھا زنده و گرامی ميگردد برای رسيدن به آن چيزی که در شلوار نوريزاده است
اين تالش ھای ميھنی وافتخارآميز را دنبال می کنند؟؟
آيا انجمن زنان ايرانی ميھن پرست شمال کاليفرنيا و سازمان زنان ايران )سزا( برای دست يافتن به چيزی که در شلوار
نوريزاده است مبارزه می کنند؟؟
چقدر کسی بايد احمق و رذل باشد که آن چيزی که مالھا جرات بيان ندارند آنرا بنام خودش بگويد.؟
اين اولين باری نيست که نوريزاده به ايرانيان توھين می کند ،گرچه اھانت به بانوان و با چنان الفاظی که اشاره شد حتا
در قاموس و فرھنگ ھيچ کشوری ومردم بی سرو بی پای آن ديده نمی شود ولی نبايد فراموش کرد که نوريزاده بھر
مناسبتی که پيش آيد وفرصتی به دستش بدھند به ايرانيان آزاده و خاصه مخالفين رژيم اسالمی اھانت ميکند.
ھمين سال گذشته بود که نوريزاده در سالن دانشگاه )يو سی ای( که در زمينه حمايت از خاتمی برای عده ای صحبت
می کردمردم لس آنجلس را به افرادی تشبيه کرد که در قھوه خانه وسط راه تمدن بزرگ جا مانده اند و دارند چرت می
زنند) .صبح ايران شماره (٣٣٩٣
آقای سيروس شرفشاھی؛ در پاسخ به اھانت نوريزاده به ايرانيان لوس آنجلس نوشت» :مردم اين شھر ھوشيار ترين
مبارزان عليه وحشی ترين حکومت ھای جھان ھستند و از پريدن مگسی در آسلمان تھران مطلع می شوند«
آقای شرفشاھی ،مردم ھوشيار ،مطبوعات ھوشياردارند؛ متصديان نشريات ھوشيار ھستند يک مدير ھشيار ،آگاه و کسی
که نوريزاده را می شناسد تا چه رسد به مگسی که در تھران پرواز می کند آنقدر نمی نويسند --دکتر عليرضا نوريزاده
ھمکار ما ،--اگر سرکار نوريزاده ھارا می شناختيد و مردم لس آنجلس ھم مبارزانی ھشيار آنطور که سرکار تصوير
کشی می کنيد بودند نوريزاده جرات چنين اھانتی را به مادر و خواھر شما و ھمه ايرانيان مخالف رژيم نداشت .شما که
می دانيد دنبال آن چيزی که در شلوار نوريزاده است چيست؟
البد به رغم نوريزاده که زنان بدنبال آن چيزی ھستند که در شلوار نوريزاده است ،مردان ھم برای رسيدن به چيز
ديگری که در شلوار او است مبارزه می کنند ؟!!
ھيچ آخوند قشری ،يک الت سرگذر چاله ميدان اين چنين فحاشی ھا و زشت گويی ھا را نکرده است که سردبير واقعی
روزنامه کيھان لندن يعنی نوريزاده به بانوان توھين کرده است.
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻧﻮرﻳﺰاده در ﻛﻴﻬﺎن ﻟﻨﺪن
تمام نوشته ھا و مصاحبه ھای نوريزاده دستوری است ،يعنی از ناحيه وزارت اطالعات رژيم اسالمی به او دستور داده
می شود و خود او ھم کسی است که به اين دستور گيری و اطاعت محض عادت دارد .اجازه بفرماييد اين مطلبی که
١
عرض شد ابتدا ثابت شود و بعد نتيجه ای که از آن منظور است ارائه گردد.

 -١نوريزاده نه تنھا دستورات وزارت اطالعات رژيم را اجرا می کند بلکه چون عضو يک فراماسونی انگليسی و کارمند Centre
 for Arab & Iranian Studiesمی باشدو از آنھا حقوق دريافت می دارد ،او مدتی برای بی بی سی ،برای دويچه وله ،برای
صدای آمريکا ،و برای ديگر روزنامه ھای تحت کنترل انگلستان مثل الشرق االوسط کار ميکند و دستورات آنھا را مو به مو اجرا
می کند .او بتازگی ) (٢٠١٠به نئو کان ھای آمريکايی نزديک شده است .ح-ک
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بھترين دليل تشريح عادت ووضع روحی او توسط خود او است که چگونه دستوری است وعادت دارد که بادستور
ديگران بنويسد ويا ننويسد .با اتفاق به اظھارات او نگاه می کنيم؛ نوشته زير را نوريزاده در مجله اميدايران که
سردبيرش بود در تاريخ دو شنبه  ٢٢امرداد ماه  ١٣۵٨نوشته است.
)) ...سردسته ماموران جلو آمد ،گفتم ميدانم بازداشت ھستم ،گفت بله ما از سوی فرمانداری نظامی برای بازداشت ،شما
آمده ايم ،گفتم اجازه بدھيد يک تلفن بزنم ....تلفنچی را گرفتم و گفتم خانه آقای ھادی را بگيرد .تلفن چی ميدانست
منظور من از آقای ھادی خانه امام در نوفل لو شاتو پاريس است؛ چون روزی سه يا چھار بار اين خانه را ميگرفت و
من ضمن صحبت با آقای ھادی ،قطب زاده ،بنی صدر گاھی آقای اشراقی ،ويکی دوبار آقای فردوسی ،و ...دستورالعمل
آن روز را می گرفتم که چه بنويسم .چه مسئله ای را بزرگ کنم )سنگر = آتش سوزی سينما رکس آبادان را به ساواک
نسبت بدھم( کدام مطلب منشره از سوی خبرگزاری ھارا تکذيب کنم و کدام را تاييد کنم از طرفی با ھمين تلفن خبرھای
مھم تھران را بصورت بولتن گويا تنظيم ميکردم و راس ساعت ده و نيم تھران ،ھفت صبح پاريس و ھشت تھران و
چھار ونيم عصر پاريس برای نزديکان امام در پاريس می خواندم((...
ﺣﻴﺮت ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ از ﺗﻜﺮار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺧﺎﻣﻲ ﻫﺎ
در آن زمان يعنی مرداد ماه سال  ١٣۵٨که نوريزاده چنين ماموريتی را انجام ميداد مامور شخص خمينی در روزنامه
اطالعات بود ،وامروز ھم مامور مخصوص و شخصی خاتمی درروزنامه کيھان لندن .نوريزاده در سال  ۵٨بدستور
خمينی وايادی او می نوشت ودروغسازی ميکرد و امروز به دستور خاتمی و ايادی او آنچه را که آنھا می خواھند می
نويسد و بوسيله روزنامه کيھان و مصباح زاده به خورد مردم می دھد و متاسفانه روزنامه ھای ماھم دانسته ويا
ندانسته بخش ھای مھمی از نشريات خودشان را به روايت ھای اين مامور مخصوص خاتمی و مالھای کالھی وزارت
اطالعات رژيم اختصاص می دھند و اثر اين ندانمکاری ھمان است که زمينه باور و گرايش عمومی به نوشته ھای او
فراھم می شود و مردم گرفتار ،اگر از چاھی که امثال نوريزاده ھا تعبيه کرده اند در آيند به چاه ديگری که ھمين
نوريزاده ھا کنده اند خواھند افتاد.
کوتاه شده تحرير فوق در تاريخ  ١۵خرداد  ١٣٨٠با استدعای درج برای روزنامه ھای صبح ايران وعصر امروز
ارسال شده است((...
========
نوريزاده در حال معاشقه والس زدن در روی اينترنت.

http://1400years.org/audio/nourizadeh-opencamera.wmv

..آن چيزی که زنان به دنبالش ھستند توی شلوار من است

Saturday, February 05, 2011

برای آشنايی بيشتر با نوريزاده به اين تارنما و اين نوشته ھا و ويدئو نگاه کنيد

http://1400years.org/Nourizadeh2.asp
http://1400years.org/audio/nourizadeh-opencamera.wmv
http://1400years.org/Nourizadeh1.asp
http://1400years.org/nourizadeh3.asp
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