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 درخششمحمد درباره 
  حقوقدان -اميرفيض

اشاره به خيانت وھمکاری او با  مده وآجاويد ايران مطلبی  وشته ھایندرباره  محمد درخشش  در
 بيگانه ھا و ادعای خيانت وھمکاری درخشش با سندی است بر ،کوتاه. اين تحريرِ بيگانگان شده است

  .۵٧ھا عليه شاه وھمراھی با شورش ئیآمريکا

سفارت  از ۵٧ديماه سال  ١٧برابر ١٩٧٨دسامبر ٢٨ست که درتاريخ آمريکاسند مزبور ازاسناد سفارت 
طبقه بندی   در موضوع سند مالقات با درخشش و ؛ن کشور ارسال شده استآبه وزارت خارجه  آمريکا

   .خيلی محرمانه شناخته شده است

اديه معلمين محمد درخشش درخانه رئيس اتح سفيرکبير که بوسيله کنسول سياسی ھمراھی ميشد با -١<
روه سياسی ـــــگ از  درخشش بوسيله دوعضو ديگر ،دسامبرمالقات کرد  ٢٧کارمند محلی سفارت دريک 

 رسائی و داود دکتر-- ،نه ولی موازی با اتحاديه معلمين دارند ھمراھی ميشدجداگا اش که موجوديتی
   --س زادهرصادق رئيدکت

را  وضعيت به نقطه ای رسيده است که شاه بايد کشور لزل  معتقد است کهزگروه درخشش بدون ت -٢
  .نخواھند کرد ترک کند حتی اگرخمينی تصميم بگيرد که شاه ميتواند بماند مردم اين را قبول

درصد کاھش خواھد داد بنابراين خمينی خيلی  ۵٠اگرشاه برود، اين بخودی خود طرفداران خمينی را  -٣
نرا خواھند آکند وميانه روھائی ازقبيل درخشش شانس  قراربر ضعيف خواھد بود که جمھوری اسالمی را

  .ب وضد روحانی خواھد بود تشکيل دھد، طرفدارغر، ضد کمونيستوکراتيککه دولتی که دمداشت 

 او جلساتی درخانه اش با اغلب از ؛معلم را حفظ کرده است ھزار ۴٠٠ھدايت اوکه درخشش متذکرشد -۴
که درميان مالقات کنندگان وی درخانه اش ازرھبران جبھه ملی  روشن ساخت او ؛ھای سياسی دارده گرو

  > ١ .بھشتی وشخصی بنام دکترباھنر ھستند گان وھمچنين ازطرفداران خمينی مثلمثل سنجابی وبازر

  )١٠١صفحه  ٢۶مختصرشده ازھمان سند جلد (                                                                

  ورد ازسند باالآدست

 ن درميان آ که نامی ھم از آمريکادرخانه يکی ازکارمندان ايرانی سفارت  آمريکامالقات با سفير
  ؟جستجوی منظوری که بايد کامال سری تلقی گرددزن داد جآ نيست  چه نامی ميتوان بر

                                               
تامل است که خارج شدن شاھنشاه و مسئله جمھوری اسالمی توسط ستون پنجم يعنی کسانی که در خدمت قابل  -١

آدمک ھا از سوی انگلستان و دست ھايی که در اين  رفته است.بيگانه ولی خودرا ايرانی جا ميزدند صورت گ
ريکا را در داشته است تربيت شده اند و در بزنگاه تاريخ نقشه انگليس ولی با دست آم» ارتجاع سرخ و سياه«

 ک-ح کشور پياده کرده اند.
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 ارتباط سياسی و ،سياسی بوديک فعال  ،زمان مالقات کاره ای درکشورنبودمحمد درخشش در 
   ؟الزم شده است آمريکااداری درخشش با مسائل ايران چه بوده که پای مالقات سری با سفير

  کدام قانون ويا عرف سياسی ناظربرروابط حقوقی مردم کشورما اجازه ميدھد که يک ايرانی با
  ؟ندکسفيرکشوربيگانه ای بطورمحرمانه وپنھانی مالقات وگفتگو 

  لزل  معتقد است  که وضعيت به نقطه ای رسيده که درخشش بدون تزسند مبنی براينکه <قيد
شاه بايد کشوررا ترک گويد  وحتی اگرخمينی تصميم بگيرد که شاه بماند مردم  قبول نخواھند 

 و کشور تاخير ھاست که درسياست خروج شاه از ئیآمريکا> تلقين جدی وبدون تزلزل به کرد
بدانند که مردم ايران خواھان اين جنايت وخيانت به ايران وملت وھويت  و ،اشته باشندوسواسی ند

ست که به خواست مردم ايران درخروج آمريکااين  تر عبارت روشن در و ،تاريخی ملت ايران است
  ، پس چرا معطل است؟ رامش ميبخشدآشاھنشاه ازکشور تحقق و

  را خواست مردم  خروج او و ،کرده است آمريکاکه درخشش ازشاه درمقابل سفير ٢ تفتينیاين
واين نھايت نامردی وبی  معرفی کرده است ازھيچيک ازمخالفان شاه ديده نشده است ،ايران

  .شرافتی است که ازسوی او متوجه شاه کشور شده است

  ترديد نيست که درخشش مانند بسياری ازايرانيان ميدانست که خروج شاه ازکشور يعنی سرگردانی
لزوم  اصرار . مقصود ازاين اشاره وجود علم وقصد درکان کشور ودرھم ريختن کشورتمام ار

   .خارج ساختن شاه ازکشور بوده است

او عليه شاھنشاه با اين ھدف است که او با داشتن  اتحاديه ای  تفتيندرخشش درھمين سند فاش ميکند 
 يعنی حقوق و وغرب تامين کند آمريکاھزارمعلم بتواند رھبری کشور را با تضمين حفظ منافع  ۴٠٠با 

 ؛زيرپا وناديده ميگيرد موقعيت شخصی درمقابل منافع وشاه   به زتاريخی وسنتی ايران را به نيامنش 
    .آمريکانھم به کمک آ

ي رسيدن به مقام برا است كه كسي  اين يعني خيانت به كشور وقانون اساسي مشروطه
ل به سوي خارجيان درازكند  كه محمد دست توس  طرفداري ازغربقدرت با تضمين ب و

   .درخشش كرده است

  

                                               
  چينی، نمامی دوبھھمزنی، سخن .١ -٢

  انگيزی، فساد، فسادانگيزی، آشوبش فتنه شورشگری، غمز، .٢
  به پا کردن فتنه انگيختن، آشوب .٣
  ک-ح


