
 یک توضیح ویک نکته

 توضیح:

 دوستان درباره مصاحبه این هفته  پرسیدند

« با توجه به عید مصاحبه داریم؟ ۶آیا امروزساعت» سه شنبه ها مصاحبه داشتم با میهن تی وی. برای آقای سعید بهبهانی درواتساپ پیام فرستادم:

تند و همزمان آقای بهبهانی تماس گرف«. امروزمصاحبه داری»متأسفانه جوابی نیامد. ومن ازاسکایپ هم پیام گذاشتم. تااینکه یکی ازدوستان گفت:

 قرارشد بدلیل دیرشدن وعید، مصاحبه به هفته بعد موکول شود. 

 نکته: 

سعید طوسی) قاری لواط کاربیت والیت فقاهتی( و قربانعلی حسین نژاد ... را درکناراو نام » شما درمصاحبه قبلی گفته اید»یکی ازدوستان  گفت:

«برده اید  

چرا همه لواط کاران دربیت رهبری فقاهتی :»گراین حرف درست است!، سوال این است که خطاب من به رجوی بود، که ا »به دوست عزیزگفتم:

به عبارتی روی سخن با رجوی وعطف به خود اوست. ونه تأیید اتهامات رجوی. اگر ازصحبت من چنین برداشتی شده است، «. وعقیدتی هستند؟

 طبعاً اشتباه است. 

همین روانیست تا چنین نکته ایی را یک هفته به عقب بیندازم.ازآنجا که مصاحبه این هفته عقب افتاد به   

در مونیزم  روشنگری ها، تمرکزمن، روی رهبری عقیدتی ومریم است، زیرا بانی وباعث همه فساد وجنایت هستند. همچنانکه پیش ازآن 

تمام اعضای مجاهدین درلیبرتی، برای  به ۹۱گردنبند اهدایی مریم رجوی درسال  »درگزارش روشنگری که درسایت حقیقت مانا چاپ شد:

و ازحضیض ذلت وخواری رجوی درمقابل قربانعلی « پوشاندن  حضیض وفضاحت فساد درحرمسرا ورقص رهایی رهبری عقیدتی

این نوشته ها متعلق به دوسال پیش درآلبانی است ونه اکنون.  «حسین نژاد درنشست عمومی اشرف ونوشته بودم.  

درشأن همان رهبری فقاهتی وعقیدتی است)ازکوزه همان تراود که دراوست(. تی،بنابراین چنین اتهاما  

دخترآقای قربانعلی حسین نژاد هم درآلبانی ازسازمان جدا شد. و بالفاصله خبرش به من رسید...وبه هنگامی که برگه  زینب حسین نژاد هچنانکه

برروی همان برگه الصاق شده بود را دردستان آقای تونی کارمند  با حجاب به یک عکس بی حجاب که اقامت موقت او برای تعویض عکس

به اداره پلیس می رفتیم رادیدم، بسیارخوشحال شدم که خانم زینب حجابش راهم برداشت. درآلبانی نه تنها من، بکله همه  ۹۶رمسای که درشهریور

ئل هستند.به خانم زینب حسین نژاد بدلیل شخصیتی که دارند، احترام وارزش بسیاری قا  

  

 من بدلیل عواطف وعشقی که نسبت به این زنان دارم، اورا زینت زیبا می نامیدم. بدلیل زیبایی قلبش که چهره اوهم زیبا ساخته است.

شده ، من با زینب حسین نژاد درآلبانی ودر یک کافی شاپ صحبت کردم. او ازسازمان جدا :»به من گفت  ۹۶ی یکی ازجدا شدگان درمرداد ماه -چ

اما سازمان به زینب گفته اطالعیه بده واورا محکوم  است. او فرارنکرده، بلکه بصورت معمولی جدا شده است.  پدرش برای دیده او به آلبانی آمده

«کن. زینب گفته من کاری با پدرم ندارم وبا اوهم دیداری نداشتم. سازمان به زینب به همین دلیل هزینه ماهانه نمی دهد.  



شما نمی دانید که چه موانعی برای جداشدن زنان ازسازمان وجود دارد. شما ) مردان( چنین مشکالتی را ندارید!، وقتی زنی  »ته بود:زینب گف

وهرکسی درباره اوچه فکری می کند... این برای زنان  ازسازمان جدا می شود وهیچ تکیه گاهی ندارد واینکه ازکجا وچگونه پول فراهم کند...،

«دناک است.خیلی در  

، من نام سخنان مظلومانه زینب، آنقدر درآور است که هرگزما نمی توانیم خودمان را جای زنان بگذارم تا بتوانیم آنها را حس کنیم. به همین دلیل 

گذاشته ام. نامها وصفت ها را ما انتخاب نمی کنیم. هرفرد خود معرف خویش است. « زینب زیبا» اورا  

: ۱۳۸۴شماره سال۷۹۱ -د با نشریه مجاهدمصاحبه زینب حسین نژا  

 

 

اصالت هرفرد، منوط به عملکرد خود اوست. هرکسی می تواند خودش راتعریف کند. دشمن اصلی رژیم والیت فقیه حاکم برایران است. هرکسی 

دراین چهارچوب به روشنگری می  من «بفرماید این گوی و این میدان.»خیلی ساده است:که مدعی مبارزه با رژیم جنایتکارخامنه ایی است، 

 پردازم. 

 

 



سیامک نادری۱۳۹۷اول فروردین   –سایت حقیقت مانا   

 

 

 

 


