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  گفتگوهاي دوهمكار

  ، پيداشود مستورهادرميان گفتگو
  حقوقدان -اميرفيض

درباره  ،است قايان مبيدی وفرامرز فروزندهآر دستاوردھای حاصل ازگفتگوی موضوع اين تحري
    .قای فروزنده ازتلويزيون انديشهآگيری ه کنار

ديدم ودرشنيده  روزنده راميبدی وفعليرضا قايان آبرنامه گفتگوی  ،منھم مانند بسياری ازھموطنان
ين مزّ  ،قايان گفتگوکنندهآبه گواھی  حقايق مستندِ  اب را ھا دقت کافی کردم تا شايد بتوانم اين تحرير

گمشده ھائی  و که مستورھا چرا، ميد فرصت کافی نداشته باشند بگذاراختيارھموطنانی که شا در و
  .برای اينجانب روشن نبوده استشکارميشود که تاکنون حداقل آ و دراين گفتارھا خودنما

  شعرمن خود حاصل اين گفتگوست        خودشروعی ازبرای جستجوست    (مولوی)

   واما بعـــــد

 ن برنامه آ در نسبت به موضوعی محدود یمفصل ،ینجا که گفتگوآ موضوع واز ختصارِ ا یبرا
   :اجازه فرمائيدجريان داشته 

ن آپيداشده  ھایدستاوردسپس اربه اينجا منتقل وبرداشتھای حاصل ازگفتگوبصورت فھرست و
   .عنوان شود

  برداشتها 

١-  ُ    :مترتب بردوپايه استقای فروزنده آس واساس اعتراض ا

وديگران درمديرت   قای کورش عرفانیآمشارکت  -پايه نخست  )علی اکبر مالجانی(نام اصلی؛ 
تلويزيون ميباشند صورت گرفته  قای نادردرمانی که مالکآتلويزيون انديشه است که بنا برتصميم 

نامھای مختلف درخارج ازکشورخودشان  قای کورش عرفانی باآقای فروزنده آکه چون بنظر  است.
قای آدارند لذا  ازباب عناوين  گران ھم برخی اشکاالت وايرداتيمعرفی وفعال بوده اند ود را

قای آکه  حالی بوده اين در و ،مناسب ندانسته وکنارگيری کرده است را نھاآ فروزنده ھمکاری با
   .عالقمند به ادامه خدمت ايشان درھمان تلويزيون باھمان حقوق ومزايا بوده اند درمانی نادر

که <چپ  قای فروزنده مدعی استآ .گرانقای کورش عرفانی وديآگرايشھای سياسی چپی  –دوم 
ھده دارشود که ميخواھد ع ميتواند اداره سازمانی را يا، آگرائی که دشمن نظام پادشاھی است

  >درجھت نظام پادشاھی باشد؟

يه سياسی انتخاب کرده عدا روّ تلويزيون انديشه ابتدا بصورت يک تلويزيون تجاری بوده وب -٢
 ١٢٠ن حدود آھزاردالر وھزينه  ٧٠حدود  گھی ھای تجاری ماھيانه آ مد انديشه ازآدراست 
دالردرماه ھزار ۵٠بودجه که موازی باقای فروزنده کسری آبرمحاسبه  بنا و ،دالراست ھزار
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ماه  ٣۴مونترال کانادا تامين ميشود  ومدت حومه  مانی مقيم در قای نادرآاست بوسيله 
   ١. ادامه دارد قای نادردرمانیآتوسط ن آاست که اين روال کسربودجه وتامين کسری 

فرامرز  قای آعنی ايشان ي درمانی سلطنت طلب ھستند و قای نادرآقای فروزنده، آبنابراعالم  -٣
ان رابه بنا براظھارخودشان، جمھوری خواھی خودش و، فروزنده جمھوريخواه ميباشند

   .!اندشاھزاده ھم اعالم کرده 

 <من حاضرنيستم زنده باشم و :قای نادردرمانی گفته استآقای فروزنده، آاعالم  بنابر باز -۴
<من ديگربه ايران برو  :قای درمانی گفته استآيک گوشه ايران تجزيه شود> ھمچنين 

  !>الاقل کرده باشم نيستم ولی ميخواھم يک کاری

 قای درمانی عقيده داشته است که ازھمان ابتدای تاسيس تلويزيون انديشه ميبايست کارآ -۵
سلطان به کارگاه سياسی تبديل  قاآوتلويزيون انديشه اززمان مرگ ندا  ،گھی شروع ميشدآ

   .گرديد

ھستند قول داده اند که انديشه رادرجھت وبه  درمانی ی نادرقاآه منتخب مديران جديد ک -۶
   .کيفيتی اداره کنند که ديگرزيان ندھد

 جھت شورای ملی نباشند  و قای فروزنده نگران است که مديران تازه تلويزيون انديشه درآ -٧
 شه ھمچنان درجھت شورای ملی فعال باشد ايشان عذرتلويزيون اندي مينان دادند که اگراط
پ گرا ومخالف شاه چھی کرده وبه کارشان درھمان تلويزيون باھمان مديران تازه خوا

   .!ھمکاری کنند

ذکرنکردند ولی  را ،که نامش سازمان سياسی معروفقای فروزنده معتقدند که يک آ -٨
   .مغزشوئی کرده اند شوئی> = با قای درمانی <مخآ بنظرميرسد که مجاھدين خلق ھستند از

   :به تلويزيون انديشه دوشرط اعالم کرده است ان رابازگشتشه شرط قای فروزندآ -٩

اعالم شد مديران تازه انديشه به جانبداری ازشورای ملی اقدام کنند  ٧ھمانطورکه دررديف  - اول 
قای کورش عرفانی ازعلياحضرت فرح پھلوی آکه بسيارمھم وتوضيح برداراست اين است که  -دوم 

   .عذرخواھی کنند

قای کورش آرخواھی مقوله علياحضرت چيست که عذ ،بداند اين سطور انتظارداردمسلما خواننده 
  قای فروزنده شده است؟آشت عرفانی شرط بازگ

قای فروزنده يک عبارتی بکارگرفته شده که درعين اينکه  آدرگفتارھای مکرر  -١٠
 قائمه مبارزه سياسی اعتقادی است، اسباب رسوائی ايشان ھم ھست  و قابل احترام بسيار
  :عبارت ايشان چنين استتداعی ميکند  را ٢ وجريان (واعظ غيرمتعظ) است

 <دردمکراسی ما نميتوانيم تيری به پای خودمان شليک کنيم، اگرطرفدارتجزيه ايران نيستيم فرصتِ 
  >تجزيه طلبی رانبايد درتلويزيون فراھم کنيم

                                                            
دالر  ١،٧٠٠،٠٠٠در يک محاسبه سر انگشتی در سی و چھار ماه گذشته از عمر تلويزيون انديشه  آقای درمانی معادل   -  ١

  ک-کدام تاجر با شعوری تن به چنين ضرری ميدھد.... ح – ١،٧٠٠،٠٠٠=  ٣۴x۵٠،٠٠٠   --ضرر داده است.   
به آن عمل نمی کند. حافظ شيرين سخن در اين باره می گويد: آن شخصی است که، آنچه به ديگران توصيه می کند، خودش  - ٢

 ک-ح واعظان کين جلوه در محراب و منبر...
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انديشه اعالم ميکند که ازنظام  <وقتی تلويزيون :ميگويد ايشان درتشريح حقيقتی راکه عنوان کرده 
مشروطه پادشاھی حمايت ميکند، ازخط رضا پھلوی حمايت ميکند، ازخط مبارزه مدنی حمايت 

  ميکند، شما نميتوانيد ازخطی صحبت کنيد که مخالف اعتقاد شماباشد>

  داستان علياحضرت دراين ماجرا

 ئی بعنوان دليل چنين تعريف وقای کورش عرفانی ازماجراآقای فروزنده برای اثبات چپی بودن آ
   .شھادت داد

قای درمانی انتخاب شود آی برای بخشی ازمديريت انديشه ازطرف نقای کورش عرفاآقبل ازاينکه <
 من فرامرز؛ مد که به ايشان پيشنھاد شد که باشاھزاده رضا پھلوی مصاحبه کندآموردی پيش 

ايشان موافقت خودش  ،مصاحبه ھست ياخير ماده اينآ ياآعرفانی صحبت کردم که  قایآفروزنده با 
 ٧٠شما درسن  به چشمانش ميدوزم وميگويم که مادر چشمانم را ،اعالم وگفت ميدانيد چه ميکنم را

قيقا وبغض درگلو نشان داد که ح تاثر از نمايشی، فروزنده قایآ سالکی درپاريس (دراين موقع
قای فروزنده ازدست رفت  آنده  تصورکردم که بنده بين و سينمائی بود درھنر حرفه ای کارھنرمندان
  بازگشت) صحنه فورا بحال عادی  ،بختانهولی خوش

ميگويم  - يعنی شاھزاده - <عرفانی گفت که بعد به او  ؛بقيه ماجراراچنين تعريف کرد هقای فروزندآ
ی من فروزنده اگرکس ،وخودش ھم يک پاپت بی ارزش است ندکه پدرت وپدربزرگت چه جناياتی کرد

به رضاشاه اھانت کند به محمد رضاشاه اھانت کند ناراحت نميشوم ولی من ميدانم که فرح پھلوی 
زد  را وقتی کورش عرفانی اين حرفھا، کرده است وادب ايران ايفا گنقش بزرگی درتوسعه فرھن

ی قاآ قای درمانی گفتند که من ازآ قای درمانی گفتم وآپشت من لرزيد..... من اين جريان رابه 
  )٧( عرفانی خواسته ام که کوچکترين کاری برای شورا انجام ندھد>

  توضيحي درباره اتهام علياحضرت فرح پهلوي 

قای منوچھرگنجی آقای کورش عرفانی نقل قول کرده منتسب به آ قای فروزنده ازآکه  مطلبی را
 ھرگنجی راقای منوچآعرفانی موضوع مطروحه واعالم شده ازطرف  قایآوبه کالمی ديگر  ،است

   .منتقل نموده است عنوان کرده يعنی نقل قول گنجی را

 ٢٢درکتاب زندگی پرماجرای رضاشاه صفحه  قای فروزنده به جريان امر که آ نميتوان قبول کرد که
قای گنجی آخاصه که چندين بارھم بھنگام نقد مصاحبه ھای  ،گاه نباشدآمشروح ومفصل منتشرشده 
  ٣ . موضوع عنوان شده است

قای فروزنده نه تنھا اتھام فاحشگی که منوچھرگنجی به علياحضرت فرح آنجاست که آولی حيرت 
بلکه بااحترام  هھيچگاه مطرح نکرد ،شاھنشاه ايران داده واالحضرت اشرف وحتی مادر پھلوی و
گنجی  مصاحبه نمود ويکی ازافتخاراتش ھم ھمين است که با منوچھر یمنوچھرگنج کامل با

   .صاحبه کرده استواکبرگنجی م

  

                                                            
آقای منوچھرگنجی در تلويزيون انديشه برنامه تلويزيونی داشت، وقابل پذيرش نيست که آقای فروزنده از انديشه ھای آقای منوچھر گنجی  -  ٣

  ک- را داشته است بی خبر بوده و پذيرفته به آقای گنجی برنامه بدھد. حدر مقامی که مديريت تلويزيون انديشه 
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  امادستاوردها

  عادت ماايرانيان  اول نقشِ

متاسفانه يکی ازعادات ماايرانيان اين است که وقتی سوارکاری شديم ديگرحاضربه پياده شدن 
شويم  مقام برکنار و کار ارث اجدادی ماست واگرھم از ،ن مقام وکارآخيال ميکنيم که  و ،نيستيم

  ابدا قبول نداريم که <ھرکسی پنج روزه نوبت اوست> و ،اھيم بوداولين دشمن ولينعمت خودمان خو

نھا ارتشبد فريدون جم است که آترين  ینمونه ھای بسياری دردست است که زنده ترين وتاريخ
انيا منصوب شد به دشمن اسپ به سفارت ايران در و وقتی بمالحظات ميھنی به امرشاھنشاه برکنار

که بفرمان شاه به  که حاضربه قبول وزارت جنگ دولت بختيارجائی  تا ،ديل گرديدشاھنشاه تب
   .نخست وزيری رسيده بود نشد وگفت حاضراست وزيرجنگ خمينی بشود

يک  زبور باـــايرانيان که عادت م قای فروزنده برميگردد به ھمان عادت ماآريشه روانی مخالفت 
که باالخره يک چيزی الزم  چرا ،توردن واتھام زدن اسآن بھانه آ ديگرھم ھمراه است و ٤ادـــع

   .است که عادت نادرست مارابه ادعای دائمی مقام پوشش دھد

ادعای نظری واحساسی است.  قای فروزنده، ادعای منطقی نيست وآادعای  ماھيت شکايت ويا
وجود قرارداد بين کارفرما وکارگر ناشی ميشود وادعای احساسی ونظری تمايالت  ادعای منطقی از

کارفرماست که چون پايگاه قراردادی ندارد برپايه ھای بھانه ھا ساخته شده است دقيقا  يا و کارگر
  .قای فروزندهآادعا وبھانه ھای 

تحمل ميکند حق  زيان کاری را ھزاردالر ۵٠ماه ھرماه حدود  ٣۴قای فروزنده آکارفرمائی که بقول 
ارد وشخص ديگری راکه احتماال بتواند بگذ کنار را ن کارآدارد که مديرومسئول  مسلم وخلل ناپذير

ق مخالفت ويا ايجاد شرط وشروطی ھيچگونه ح و ،موازنه تجاری ايجاد کند بجای او مستقرسازد
اين حق مسلم کارفرماست که  .نچه که درقراردادش ذکرشده استآ از بغير ،نيست برای کارگرھم 

ندانمکاری ويا سوء  ،علت اين زيان معلوم شود و موضوع رابه دادگاه حواله کند حسابرسی بخواھد
غالبا مديران برکنارشده که نگران حسابرسی ھستند   و ،خير يا ،استفاده ويا حيف وميل بوده است
   .دست پيش ميگيرند که عقب نمانند

  دستاوردهاي گفتگوها –دوم 

چپ گراست ونميتواند عھده  ی (مالجانی در نام اصلی)قای عرفانآ قای فروزنده به اينکهآبھانه 
نظرماھيت وارد است ولی درمورد تلويزيون  دارتلويزيونی باشد که درجھت نظام پادشاھی است، از

ابتذال روشن اينکه کوچکترين دليلی براينکه  قای فروزنده بسيارمبتذل است.آانديشه وشخص 
حقيقت اين  و ،اعالم ھستمتلويزيون انديشه سلطنت طلب شناخته شود وجود ندارد وبنده شاھد اين 

   .جمھوريخواه است ھم چپ و ،است که انديشه

سالوسی نيست اين ابتذال و ياآ ،دخودشان را جمھوريخواه معرفی ميکنقای فروزنده درھمين گفتگو آ
قای فروزنده درجھت نظام آباشد که بقول  عھده دار يريت يک سازمانی راکه يک جمھوريخواه مد

                                                            
، در چم فرھنگی به مردمی عددی که عدد دگر را تجزيه کننده باشد. مانند سه که عاد نه است ، و چھار که عاد دوازده است - ٤

 ک-گفته می شود که روش ورفتارش نا شناخته باشد، ندانند که چگونه عادتی دارد... ح
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اساسا ازنظرتشکيالتی وجامعه عقيدتی اين چنين  !گ خوبست برای ھمسايه)پادشاھی فعال است (مر
   .مسلمانان يک خاخام يھودی باشد يک مسجد مثل اين است که پيشنماز امری غيرعادی نيست؟

تصميم گيرنده  و تمام سی وچند سال مبارزه ايرانيان خارج ازکشور ديده شده است که مدير يا درآ
  برعکس؟ و سلطنت فعال است يک جمھوريخواه باشد؟ راه يک تلويزيونی که در

رھری وبی پرنسيب باشد يک شخصيت ھُ  ،ن مديرآولی درصورتی که  ،ری محال وغيرممکن استآ
  .بچسب گورپدرعقيده> <نقد را که نه چرا

کردنی  يا باورآ ،سلطنت طلب معرفی کرده است قای نادردرمانی راآ ،قای فروزنده درھمين گفتگوآ
ن يک آ زيان تلويزيونی رابدھد که مدير ردال ھزار ۵٠ک سلطنت طلب ماھيانه است که ي

ماه  ٣۴نفھم وبی عقل باشد که  نقدرآمحال است يک کاسب وسرمايه دار  ،جمھوريخواه است
  ؟که الزامی به ادامه کارنداشته باشد نھم درحالیآ نزديک به دومليون دالرتحمل زيان بکند

سطه نقل وانتقال پول است وکاری به مصرف پول به انتقال دھنده البته، برای يک صراف که وا
ولی غيرممکن است که حتی  ،انجام چنين امری معمول است ،دريافت کميسيون استش وفکر ندارد
    .دکه چنين زيانی را باميل وعالقه تحمل کنددنيا پيدا شو در يکنفر

گھی آتلويزيون انديشه به فکرپخش  قای درمانی ازھمان روزتاسيسآقای فروزنده مدعی است که آ
 پيشبرد فرھنگ و به بعنوان شخصی که قای فروزنده راآقای ميبدی ھم آ و ،تجاری بوده است

 که شايع است درکارخريد و نطورآقای درمانی ھم آ و ،معرفی کرددرجامعه کوشيده است  ،معرفت
قای فروزنده بعنوان يک آ ده ازقای درمانی استفاآبنابراين قصد ونيت  ،فروش اتومبيل مشغول است
اگرعامل از نظر حقوقی،   مسئوليت عامل مشخص است.  ،نه کارسياسی ،عامل بازرگانی بوده است

واھی فريب دھد ويا بعلت عدم تجربه وکاردانی موجب ازبين رفتن  به امور صاحب سرمايه را
   .ويازيان سرمايه دارشود مسئول است

    .سبب شد که تلويزيون انديشه سياسی شود ،سلطان قاآع ندا قای فروزند مدعی است که موضوآ

وموضوع ندا  ٨٨اشاره قابل استفاده ای است. معلوم قضيه اين مشھود است که بعد ازجريان سال 
ھا  مريکائیآکه  چرا ،فعاليت ھای زيادی درجھت سياسی شدن فعاليت ھا شروع شد ،قا سلطانآ

به فعاالن بازرگانی اشاره ای بود  موضوع مرگ ندا لھذا ند وفروزان ساخت سلطان را قاآمشعل ندا 
سلطان  قاآمرگ ندا  ،. گرچهن جمله بود تلويزيون انديشهآ از مده وآبوجود  ای مد تازهآ در که ممر
   .داشتی ايران بھره ای نداشت ولی منافع بسياری  برای شارالتانھا زادآبرای 

نبايد درتلويزيون  يه ايران نيستيم فرصت تجزيه طلبی راتجز <اگرماطرفدار: قای فروزنده ميگويدآ
 بازگشت به انديشه حمايت تلويزيون انديشه از درعين حال يکی ازشرايطشان برای فراھم کنيم> و

به اصطالح شورای  است ودراين شرط يعنی حمايت تلويزيون انديشه از !ملیبه اصطالح شورای 
قای آنکه کارفرمای ايشان آ ان جدی ومحکم است که بانچنآ ،ن استآ منشورِ  بستن ازآکه  !ملی

معھذا ايشان ھمچنان استوار  ،درمانی گفته است مرگ برايم گوارا ترازتجزيه يک گوشه ايران است
تجزيه  زمينه ساز وايجاد فرصت و ١١ماده  ن برآن که اساس آ درحمايت ازشورا ودرنھايت منشور

   .غيرعادی ازخود نشان ميدھندايران مستقراست ايستادگی فوق العاده و

  ازخطی صحبت کنيد که مخالف اعتقاد شماست><شما نميتوانيد  :ايشان درھمين گفتگوھا گفته است
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قای فروزنده اين است که او موافق تجزيه ايران آدرمورد خود  ،مفھوم اين اظھاردرست ايشان
 ۵٠مساوی ميداند ماھيانه  مرگ خود با نراآ بايد کسی که مخالف تجزيه ايران است و است. چرا

   .اختيارکسی بگذارد که سروجان برای تجزيه ايران ميدھد در دالر ھزار

رانميداند؟ بنده تاقبل ازشنيدن  !منشورشورای باصطالح ملی ١١قای فروزنده معنا ومفھوم ماده آيا آ
ه، بطالن ان داشتم ولی اين مصاحبفھم ودانش ايش اظھارات ايشان دراين مصاحبه تصورديگری از

  >نکه چون پسته ديدمش ھمه مغز، پوست درپوست بود ھمچو پيازآ<؛ به عيان نشانم داد را تصور

  به دليلش توجه فرمائيد 

 تحمل ميکنم ولی اھانت به فرح پھلوی را محمد رضا را اھانت به رضاشاه و ؛قای فروزنده گفتآ
ايران کرده است (مشروح اظھارات ادب  و گزيرا فرح پھلوی خدمات فوق العاده ای به فرھن ،رخي

  ورده شده)آايشان درباال 

موزش آ کسی شک کنم که خدمات رضاشاه کبيروشاھنشاه ايران رابه فرھنگ و !نميتوانم دربی مخی
 کار غافله تحقيق و از چناننآ و ،اھانت بداند نان راآکه حق  ادب ايرانيان درحدی ناديده بگيرد و

 زير مقابل خدمات و در ،ادب ايران و گحضرت به فرھند خدمات عليامايه باشد که ندان فرھنگی بی
 وھمگانی سازی فرھنگ  ايران زمين گدرخشان فرھن سازی ھای وسيع وعميقی که برای پيشبرد و

 نميتواند بفھمند که اگر و. ه قطره ای ھم محسوب نميشودسوی شاھان پھلوی معمول گرديد از
   .شاھنشاه بود نه شخصيت طبيعی ايشانعلياحضرت قدمی برداشت بعلت ھمسری 

 تشخيص ندھد ويابدھد ولی کين و شعورشد که اين واضح را و دشواراست برای کسی قائل به مغز
  ٥. دشمنی باشاھان پھلوی سبب اين پرده پوشی ھا گردد

درحد ميداند که اھانت به شاه  ،دليل دوم اينکه يک ايرانی ھرقدرعقب مانده ازفرھنگ وادب ايرانی
فرھنگی حاضربه شنيدن اھانت به شاه نيست ولی ايشان  خدا وميھن است وھيچ ايرانی با اھانت به

زرده آاھانت به شاه  ک مبارکشان ھم ازکَ  مديرتلويزيون انديشه است و يعنی کسی که برنامه ساز
   .نميشود

 پھلوی استقای فروزنده درلياقت اھانت به شاھان آقای ميبدی ھم شريک اين ادعای آوقتی ديدم که 
گفتگوی دوھمکار) اصالت بخشيد ازعنوان اين تحرير که ( فروزندهبه اظھارات  تائيد سکوت و با و

   .) تناسب بيشتری داشتنامنصف و کار ريا گفتگوی دوھمکاراست نادم گرديدم وديدم عنوان (

  بخيل ووظالم وبطال ماندصدرھا ازعالمان ومنصفان يکسرتھی است       صدردردست 

   قاي فرامرز فروزندهآسوال از

  وجواب ميخواھيد  نجا که درھمين مکالمات گفتيد که شما يک پرسش کننده ھستيدآ از ،قای فروزندهآ

   :بنده ھم به اين تصورکه سرکاراھل سوال وجواب ھستيد سوال زيررامطرح ميکنم

                                                            
آقای فرامرز فروزنده بارھا اين کين و دشمنی را در برنامه ھای خود، در گفتگو با ميھمانانشان و دفاع از مواضعی که به  -  ٥

 ک-ا و جبھه ملی بسيار نزديک تر است تا به يک نمايش از دموکراسی بخوبی نشان داده اند. حتوده ای ھ مواضع
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 در ترين رسانه  شاخص وفعال به مديريت حضرتعالیمعلوم سوال اين است که تلويزيون انديشه 
 ھزار ۵٠٠سب اعالم رسانه ھا مبلغی درحدود ح و ،وری اعانه بوسيله رسانه ھا بوده ايدآجمع 
صاحب تلويزيون  و فرما که کار ،قای درمانی قرارگرفته استآ اختيار که در ،وری شدآجمع  دالر

قای درمانی آايشان يعنی  وکتاب باشما تنھا کسی ھستيد که روابط مالی وحساب  و ،انديشه است
   .داريدداشته و

به دالر سھمی به شورای  ھزار ۵٠٠ن آ رزاده اظھارداشته که ازيپرضا قای آينکه معلوم دوم ا
تبليغات رسانه ای گفته شده وجه  نچه که درآ. يعنی برخالف تعلق نگرفته است !ملیاصطالح 

کنندگان پول درکالمی ساده نيت وقصد اھدا  و ،مزبور درجھت پيشبرد مقاصد شورا مصرف نشده
   .رعايت نشده

   :ن برعھده حضرتعالی است اينھاستآمجھول معادله که حل  

دارد  راحتی سنت ھم جای خود ،زيرا درامرحساب وکتاب ؟وری شده چه مقداراستآقيقا مبلغ جمع د
  .دنتوجه ندار مقامی از ،درحدود وتقريبا وغيرهکلماِت  و

قای آنھم آوری شده دراختياريک شخص آمع چرا وحسب کدام قرارداد ويامصوبه ای وجوه ج –دوم 
 قای درمانی چه بوده است آ قراردادن پول دراختيار ھدف واقعی از و ؟درمانی قرارگرفته است نادر
وضعيت اين پول   ،قای پيرزاده گفته به خرج شورای ملی نرفتهآنطور که آحاليکه وجه مزبور  در و

             ؟چيست وحساب وکتابش کجاست

  

   

  

   

   

  

   

 


