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نمایشی از پشت پرده البی مجاهدین در آمریکا
تُضظ  libertyforiranدر ضپتبمجر 2011 ,1
ایمیل زیر کً در ضبل  ۲۰۰۸ثیه دطه داعی االضالم مٍري تجلیغبتی َ الثیگر ضبزمبن مجبٌذیه
خلق در آمریکب َ کىت تیمرمه جىگ علت شىبختً شذي آمریکبیی رد َ ثذل شذي اضت،
ضروخٍبی رَشىی از ارتجبط وئُکبوٍب َ مخبلفبن ایراوی عرفذار دملً وظبمی وظیر مجبٌذیه خلق
ثً دضت می دٌذ .ایمیل زیر ثخشی از ضلطلً مکبتجبت داعی االضالم ثب تیمرمه َ کطت
تکلیف از َی ثرای دملً تجلیغبتی ثً اٌذاف مقبثل مذبفظً کبران اضت  .اٌذاف مُرد اشبري
داعی االضالم ثر اضبش ایه ایمیل ثىیبد راکفلر ،یک ضىبتُر دمُکرات ایبلت کبلیفرویب َ فعبل ضذ
جىگ َ کمپیه اوتخبثبتی اَثبمب َ کلیىتُن اضت  .داعی االضالم ثً وئُکبوٍب پیشىٍبد می کىذ ثب
تُضل ثً مطبیلی وظیر دمبیت آوٍب از ضبزمبن ایراوی-آمریکبیی ویبک ثً کمپیه اَثبمب دملً کىىذ.
داعی االضالم ثرای متقبعذ کردن تیمرمه ثً دمبیت از َی ثرای تخریت ضبزمبن ویبک در ضغخ
َة (عمذي تریه گرَي فعبل ضذ ضبزمبن مجبٌذیه خلق) ،چىیه دمالتی را ثخشی از دملً ثً
کمپیه اَثبمب ثر میشمردَ .ی تخریت مذیر ایه ضبزمبن را ضر آغبزی ثرای دملً ثً ضرتبضر فضبی
ایىتروت میذاوذ َ از تیمرمه َ دَضتبوش می خُاٌذ متُجً اٌمیت چىیه دمالت تجلیغبتی ثبشىذ !
دضتُر تیمرمه ثً داعی االضالم امب ضبدي َ خالصً اضت :چً کطی ثً وساکت ضیبضی اٌمیت
میذٌذ؟ ثرَ َ ثگیرشبن!
کىت تیمرمه کیطت؟
کىت تیمرمه  ۵۸ضبلً رَزوبمً وگبر ،فعبل ضیبضی جمٍُری خُاي ،مذبفظي کبر َ عبمل
پرَپبگبوذای جىگ علجبن فعبل در زمیىً ضیبضت ایران َ وسدیک ثً دلقً ای اضت کً عرفذار َ
تجلیغ کىىذي جىگ ثب ایران ٌطتىذَ .ی در گسارشی ثب عىُان “ شش رَز تب جىگ” عرح جبمعی از
دملً ثً ایران را ثر اضبش مىبثع اعالعبتی َ مشُرت ثب فرمبوذٌبن وظبمی َ ضیبضی در اضرائیل
َ َاشىگته ارائً دادي اضت .تیمرمه ٌمچىیه ثً ثرخی از شبخً ٌبی مخبلفبن دَلت ایران مثل
مجبٌذیه خلق کً عرفذار دملً وظبمی ثً ایران ٌطتىذ وسدیک اضت .تیمرمه در میبن وُ
مذبفظً کبران کبرشىبش مطبیل ایران شىبختً می شُد امب اعالعبت اَ مىذصر ثً ادعبٌبی
گرٌَی از مخبلفبن دکُمت ایران در تجعیذ کً ثً وُ مذبفظً کبران وسدیک ٌطتىذ می شُد ثً
عُریکً تیمرمه در مقبلً ای“ ،رَزثً فراٌبوی پُر” از مخبلفبن ضبکه لص آوجلص را رٌجر قیبم ۱۸
تیر معرفی می کىذ

