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 حقوقداناميرفيض  – ٣٢ھنگامه  - يسه ھاھنگامه ھا در رفع نق     ٢ برگ ٢٣/ ٠۵/ ٢٠١٢ 

   ، عمله جانشين علي اميني مصباح زاده

ومزدوری که داشتند ودارند به مصباح  نھمه عامل آمريکائيھا ازبين آنخست اين توجه الزم است که به بينيم چگونه 
   .زاده رجوع کردند

 به کنارمادگی وقدرت وامکانات خودش رابرای چھره سازی ازشخصيت ھای سياسی وياآمصباح زاده تنھا کسی بود که  
   :مريکائيھا اعالم کرده بود  سند اين مقوله چنين استآنھا به آانداختن 

درصورتی که خواسته شود کيھان ميتواند « :سناتورمصباح زاده دربحث درباره ضعف سياسی جبھه ملی به ماگفته بود<
  ١٣جلد   ١٩٧٩سپتامبر ١١مريکا  سند سری مورخ آساليوان سفير(  > »درعرض چند ھفته ازاينھا قھرمان ملی بسازد

  )مريکاآاسناد سفارت 

 مادگی مصباح زاده برای قھرمان سازی متضمن اين معنا ھم ھست که ميتواند وقادراست ظرف چند ھفته ھررھبری راآ
   .سکه دوپول وبی اعتبارسازد

باسازمان  ،استه شودمادگی خودش برای قھرمان سازی ازافرادی که ازاوخوآمريکا وآمصباح زاده قبل ازمالقات باسفير
   .مريکا ھمکاری نزديک داشته استآسيای 

پروژه مزبور بروايت فردوست بوسيله  ،> استپروژه دامنحسين فردوست ازپروژه ای درکتابش ياد ميکند که بنام <
 م درمردم ايران بود وسازمان ھای جاسوس خارجی بويژه سيا تشکيل شده بود وھدفش ايجاد وحشت ازنفوذ کمونيس

ن مشارکت داشتند ودکترمصباح زاده باروزنامه کيھان وروزنامه ديگری که آياری ازروزنامه نگاران ونويسندگان دربس
  )١٨۴جلد دوم صفحه ( .اختيارداشت سھم بزرگی درايفای اين نقش راداشت در

مايت قرارميداد  بطرفداری ازمصدق وجبھه ملی شھرت داشت ونظرات جبھه ملی رانھايت مورد ح زاده مصباح – حاشيه

  ( پايان حاشيه ) >١۴۵١<باقرعاملی 

دخالت نميکرد بلکه  اينکه  مصباح زاده پس ازخروج ازايران واقامت درفرانسه بھيچوجه درکارسياست ومبارزه نه
   .اعتنائی ھم نداشت

ندن تماس تلفنی بامن درلقای مصباح زاده آقای قاسم طاھباز شريک ودوست صميمی آدرھمان اوائل انتشارسنگر بود که 
به برخی  بودم شناآطاھباز تنھا بمناسبت شغلی که اوھم وکيل دادگستری بود  شت من باگرفت وراجع به سنگرسواالتی دا

امکانات راداريد شروع به  قای مصباح زاده که ھمهآسواالتش که اشکالی نداشت پاسخ دادم وپرسيدم چراشما و از
  >کرد بموقعش خواھيم< :گفت ؟مبارزه نميکنيد

  مصباح زاده وكيهان مامورميشوند 

متوجه مصباح زاده ازرابطين مورد اعتماد  را مريکاآعدم موفقيت علی امينی وجبھه نجات او دراجرای طرح جرج بال 
نجا که دربراه انداختن روزنامه آواز ،وزارت خارجه کشورش ساخت واوراماموربراه اندازی روزنامه کيھان درلندن کرد

،  داشتند را واالحضرت شاھدخت اشرف پھلوی وبيشتر شاھنشاه ايران نقش کمک ھای مالی١٣٢٠درسال کيھان تھران 
بدست کيھان  انتشارکيھان لندن ھم نميدانم به چه طريق توانستند که کمک بزرگ وسنگين واالحضرت رابرای انتشار در

مورد حفظ تداوم سلطنت گفتگوھای درخانواده سلطنتی در< :قای احمد اللھياری نوشته استآ ،مصباح زاده برسانند
مخالف وموافقی وجود داشت واالحضرت که معتقد به تداوم سلطنت بود بفکرايجاد يک پايگاه مطبوعاتی قوی درخارج 

  >ازکشورافتاد

قای احمد اللھياری رقم آ) ١٣٨۵ذرماه آ ۴روزنامه کيھان مورخ (> براه افتادکيھان لندن باکمک واالحضرت اشراف <
  .ھزار پوند نوشته است ٨٠٠ سرمايه گذاری واالحضرت شاھدخت اشرف را

  که مجلس دگران روشن ازچراغ شماستسياه بختی ازاين بيشتر نميشود      
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ست که پادشاه چ
ميت وموجوديت

نچه درتوانآھر

ن در تيتری  ی
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دوست ودشمن
رضت ميگويد و<
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سان فکرميکند ک
ور بقدری سنگي

ن استھان لند

رد وبرای جانداخ
و جانبداری کرد
 مھندس بازرگان

                  

  ۴ برگ ٢٣/ ٠۵

 –رايران 

، نبون شرائطی
برعھده گيرد در
ست درچنين حا

که ممکلت دارد
 مملکت بکاراند

،لوي خوشپه

به شھريارايران
، خھلوی خودش

گيری خصمانه
ی رامتوجه ايش
کيھان وديگرق
م بود که شھري
قت قصد واراده

 بيتی دارد که و

ظرکيھان لندن ب
خی افراد بی ادب

 وقتی ھولناک
، انستماد ميسازد

 نماباالباشد انس
امصاحبه مزبو
به وبرداشت کيھ

   

رلندن معطل نک
رگان ودولت او
مه شماراکيھان

                 

 ٢٠١٢ /۵

شھريار

درچنين
رابايد ب
اس خطر

درحاليک
رھائی

رضا په

مصاحب
رضاپھ(

جبھه گ
سنگينی
انتشار
دليل ھم

حقيق از

کسائی

اظھارنظ
تند برخ

،ضربه
بی اعتم
دوست
لندن با
مصاحب
.کردند

لکيھان 
بازر از

روزنام

       


