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سالروز اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی
]تاريخ ٩:بھمن  ~ [١٣٩١نوشتار
بدون نظر

فيس بوک رسمی انجمن پادشاھی دفتر لندن امروز در ارتباط با سالگرد آرش رحمانی و علی زمانی بيانيه ای صادر کرد ،و بيان داشت
آرش رحمانی و علی زمانی فريب شخصی به نام جمشيد که به کذب خود را به عنوان ليدر انجمن معروفی کرده بود گرفتار شدند.
متن کامل بيانيه انجمن پادشاھی در لندن به شرح زير است

سالروز اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی يادشان گرامی باد

شوربختانه آنھا گول فردی جاه طلب و فرصت طلب بنام جمشيد شارمھد خوردند

محمد رضا علی زمانی به ھمراه پسر  ٨ساله اش  ،حامد روحی نژاد و احمد کريمی تصميم ميگيرند به سبب مشکالت اقتصادی در ايران و به
اميد دستيابی به يک زندگی بھتر در حالی که ھيچگونه سابقه و يا فعاليت سياسی نداشتند غير قانونی از ايران خارج بشوند .به سبب نداشتن آگاھی و با اين باور که در
مدت  ١ھفته و با ارائه يک داستان ميتوانند پناھندگی بگيرند

در  ١٠اسفند  ١٣٨۴وارد شھر اربيل در کردستان عراق ميشوند و پس از ورود به کردستان عراق بدست اداره آسايش ،نھاد امنيتی کردستان عراق بازداشت
ميشوند به اتھام جاسوسی برای حکومت جمھوری اسالمی و به مدت  ٣ماه در زندان بسر ميبرند .پس از مشخص شدن بيگناھيشان و آزادی از زندان درخواست
پناھندگيشان را به سازمان ملل در اربيل ارائه ميدھند و امکان اقامت موقّت را پيدا ميکنند .حامد روحی نژاد به ناچار در يکی از رستورانھای آنجا شب و روز کار
ميکند تا بتواند پولی فراھم کند.
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محمد رضا علی زمانی پس از مدتی با شخصی به نام جمشيد شارمھد که مدعی ھواداری از انجمن پادشاھی در امريکا بوده تماس میگيرد .اين تماس
در حالی بود که رھبر انجمن پادشاھی ايران  ،فرود فوالدوند در آن زمان ھنوز ناپديد نشده بود و مشخص ھست که عضويت از طريق ھوادار امکان پذير نيست .
جمشيد شارمھد به عنوان ھوادار انجمن پادشاھی پس از ناپديد شدن فرود فوالدوند به صورت شخصی اقدام به راه اندازی يک راديو با نام تندر میکند و در آنجا از
ياران درون مرز میخواھد که باھاش تماس بگيرند و خود را شخصی بسيار نزديک به فرود فوالدوند معرفی میکند و اعالم میکند که فرود فوالدوند برای کارھای
مبارزاتی وارد ايران شده و با او در تماس ھست.آقای زمانی با پسر ٨ساله اش در اربيل با اين راديو ھمکاری میکند يه اينگونه جمشيد از او ھر روز در راديو تندر
استفاده ميکند.
محمد رضا علی زمانی با فرنام برديا پيش از برگشت به ايران خيلی تالش میکند که بتواند به يک کشور سوم برود ونکه به خاطر نداشتن امکان مالی پيروز نميشود .
جمشيد از او ميخواھد برگردد ايران و دستوراتی ھم به او ميدھد.

سر انجام پس از  ١سال  ۵ماه اقامت در عراق و تحمل رنج بسيار و شدت بيماری و آوارگی در غربت حامد روحی نژاد و احمد کريمی مجبور ميشوند به اجبار به
ايران بازگردند  .حامد روحی نژاد و احمد کريمی به محض ورود خود را به وزارت اطالعات معرفی ميکنند و جريان سفر خود را ميگويند پس از يک جلسه گفتگو با
يک مسول در دفتر اسالمشھر به آنھا گفته ميشود ھيچ مشکلی ندارند و مرتکب ھيچ جرمی نشده اند و ميتوانند به زندگی عادی خود برگردند .حامد روحی نژاد به
دانشگاه شھيد بھشتی و احمد کريمی به نجاری محل کار خود باز ميگردنند.

محمد رضا علی زمانی  ٢ماه پس از آنھا با پسر  ٨ساله اش برميگردند

 .چھل روز پيش از برگزاری انتخابات به دليل نامشخص  ٩تن به نام انجمن

پادشاھی بازداشت ميشوند
محمدرضا علی زمانی

حامد روحی نژاد
احمد کريمی
مجيد عليی
امير رضا عارفی ] پيمان
ناصر برزگر
داوود فرد بچه مير اردبيلی
سام
آرش رحمانی پور

به جز حامد روحی نژاد و احمد کريمی ھيچيک از اين افراد از کشور خارج نشدند ونکه ھمشون مستقيم و يا غير مستقيم
و راديو تندر در تماس بوده اند.

آرش رحمانی پور در دلنوشته خود مينويسد

نمی دونم چرا بايد اين جای تاريخ ايستاده باشم ،نمی دونم اين خاک تاکی نبايد روی آسايش ببينه

به باالی اين ساليان دراز به ايران نيامد بجز سوز و ساز
ز دشمن بجز آتش و خون نبود بجزغرش ديو مجنون نبود
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ز دشمن بجز آتش و خون نبود بجزغرش ديو مجنون نبود
بسوزاند دشمن کتاب مرا ھمه رامش و ُخر و خواب مرا
اين خاک ماست ،ھمه ی زندگی ماست ھمه ھويت ماست .آرزوم اينه که ھمه بدونند در مقابل اين خاک وظيفه ای دارند.
اما از حق نگذريم .بد جوری
از حق نگذريم .بد جوری اشتباه کردم شايد ھمين عالقه بيش از حد جلوی جشمام رو گرفت و باعث شد مسير درست انجام وظيفه
رونبينم ولی مطمئن ھستم اگه عمری باشه پيداش ميکنم ،بقول اون قديس مسيحی :برای ھر بنده ای يه چوپان و يک مسير ھست تا به
چراگاه حقيقت برسه .اين ھم مسير منه که داخلش ھستم .درسته که سخته و مشکل درسته که تنھام و يه خرده خسته اما
من ھمه اين سختی ھا رو برای رسيدن به اون حقيقت طالئی به جون می خرم چون بايد وظيفه ام رو انجام بدم.

آرش فھميده بود جمشيد از او استفاده کرده و او را بدام رژيم انداخته ونکه باور نداشت اعدامش کنند..

ياد آرش رحمانی پور ،محمدرضا علی زمانی و ھمه جانباختگان را ه ازادی گرامی باد ،فراموششان نکنيم.

2/9/2013 3:16 PM

3 of 3

