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  معركه گيريهاي شاگرد تخس

  درطشت رسوائي دروغ معركه گير
  خر)آقسمت (

  حقوقدان -اميرفيض

  )ن ميباشداميابرآودروغگوئی  یتقديم اين تحرير کمی ديرشد علت ھم فراھم کردن سند رسواي(

 الزم ساخت ن تحرير راکه تنظيم اي ازجمله ادعائی ،ش بودبراميان معرفی سوابق خودآت بخشی ازاظھارا
رسش به پيعنی درحقيت خواسته است  ؛ه استپيروزی شورشيان بود از بعد او فعاليت ھای سياسیادعای 

 ؟!ی اسالمی کرده ايدای عليه جمھور دراستراليا چه مبارزهنصب مجسمه کوروش کبير بنده که تاقبل از
   .دپاسخ داده باش

ايران مقاالتی مينوشتم اخل دعليه جمھوری اسالمی از ١٣۵٨پاسخ ايشان چنين است که درھمان سال 
ه واضافميشد  چاپ »گام«وبرای برادرم دراستراليا ميفرستادم که درنشريه  »ھرمزرسام«بنام مستعار 

 و ،دشتم درباره اينکه اسالم يکی است وراستين غيرراستين ندارکردند که مقاله اعتراضی به بختيارنو
اين اليحه اعتراضی رابدين سب نوشتم که او درنامه ای که به خمينی نوشته بود مسئله اسالم راستين 

  .رامطرح کرده بود

بنده ديدم که  و ،روی نوشته مقابل خواند نرا ازآولی متن  ،اعالم اينکه متن نامه راندارد براميان باآ
 درلندن از ١٣۵٩که درسال  »قضاوت«کتاب مطالب  نزديک با طالب نامه ادعائی ايشان اقتباس بسيارم

 تعارداخل ايران بنام مس از که ايشان گفت مقاالتم رابيشتر تعجب کردم  و ،دارد ،استبوده  انتشارات سنگر
   !!تجليل کرده است ھرمز رسام)( مينوشتم وسنگرھم درنامه ای ازنويسنده مقاله »رسامھرمز«

خاصه که به شھادت سنگرھا ورساله ھائی که  ،مدآ شناآ ھرچه فکرکردم اين داستان برايم بسيار نا
رديف کارسنگر دورنبوده  اعالميه بختيار از ازھنگام ورود بختياربه فرانسه انتشاريافت ھيچ نامه ويا

ولين اينکه ا واگرچنان نامه ای بختياربه خمينی ازپاريس نوشته بود صد درصد درسنگرھا نقد ميشد کما
نقد  انرآسنگر انجام داد مصاحبه ای که بختيار به مجرد ورود به پاريس با باشگاه خبرنگاران فرانسوی 

    .منتشرساخت »خيانت يا مت وخد«استيضاحی  کرد ورساله ای زيرنام 

ولی  .نشريه گام دراستراليا اساسا منتشرنميشد 1358ولي يك چيز برايم مسلم بود كه درسال 

ستم ونميخوا بق نشريه گام رادرزمان توقف سنگر وپاکسازی دفترسنگر ازدست داده بودممتاسفانه سوا
د ابقه دسترسی نداشتنھم به س انھآياران مراجعه شد ايران نفرازبه چند  .گام را نظری بگيرم سال انتشار
 يارايران و ميکردند  پاريس منتشر را در »جاشا«قای بھنام کشاورز که نشريه آيارگرامی ايران ،خوشبختانه
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 ال مالحظهنشريه گام  که ذي ارسال فتوکپی از با و ياری دادند مرالمان آ ی درنياقای بدرالدين دآگرامی 
   .براميان شدآافشای ادعای دروغ  مجھز بهميفرمانيد اين تحرير 

  

 ھا آنيکی از روی  ١٩٩٢ ژانويه ه است به سختی تاريخگذاشته شداز سه بار فکس شدن ويکبار اسکن شدن پس  –فتو کپی گام 
ن را نشا ١٩٩۶. يکی ديگر از نسخه ھا ژانويه وسال چھارم انتشارش بوده استخورشيدی  ١٣٧٠بر با سال براکه  خوانده می شود

    که سال يازدھم انتشار گام بوده است. ميدھد



 حقوقدان -اميرفيض -آخردر طشت رسوايی. بخش معرکه گير  -معرکه گيری ھای شاگرد تخس          ٣ برگ  ٢٠١٣/٠٩/٢۵، چھارشنبه-تيرشيد

يازدھمين سال  در )١٩٩۶ژانويه ( ١٣٧۴ماه سال  گاِم بھمن ،دچنانکه فتوکپی نشان ميدھ  :توضيح

نه سال  غاز به انتشارکردهآ)١٩٨۵( ١٣۶٣ام درسال گيعنی نشريه  ،حيات انتشاراتی گام منتشرشده است
ه اولين شماره تاريخی که ايشان ادعا کرده مقاالتش درگام چاپ ميشد سال بعد از ۵يعنی حدود  .١٣۵٨

ون ب وخاک وقانآوطن ورمتی برای که معرکه گيری راکه ح. واين کليدی بود شده است نشريه گام منتشر
    .اساسی قائل نسيت به طشت رسوائی نشاند

 ۵٨سال بعد ازسال  ۵ازايران مقاله برای چاپ درنشريه گام که  ۵٨چگونه ممکن است ايشان درسال 
ن آ گرھم ازچاپ کند وسن نراآگام ھم  و نرابه گام بدھد؟آبرادرشان ھم  و به انتشار کرده بفرستد غازآ

ئی ميگويند رسوا اين را[گام در سال ادعايی ايشان وجود نداشته است] ن تجليل کند؟ آنوشته ونويسنده 
  .دروغگو

 ابتدا گفته او ،مطلبی را عنوان کرد که درست وضع حال خودش است ،رياآبراميان دربرنامه تلويزيون آ
   :مياوريم را

دش ی چنچه داستان ھا ناپذير خوند حرمزاده ودروغگوبه جای بيان حقايق تاريخی وانکارآبه بينيد اين <
  )براميانآ( >مقصودش داستان يزيد وحسين پسرعلی استتلويزيون پخش ميکند> ( از وری راآ

   .براميان پياده ميکنيمآ خود اکنون ھمان تلخيص اورا دررابطه باوضع 

بجای بيان واقعيت چه داستان دروغ رسواکننده  ) دروغگوخوند حرامزادهآقالبی = ( یبه بيبيد اين اھوراي<
ريا پخش کرده آ) ودر تلويزيون !!وچاپ درنشريه گام ۵٨ساخته = (نوشتن مقاله درسال ای ازخود 

  ١ .>است

  مد موضوع مفقود ميشودآوقتی دروغ  ،فراموش نکنيم که ذات ونفس دروغ قبيح است نه موضوع دروغ

مجيد ت و کل وجزء داستان مقاله نويسی ازايران وزيرنام مستعار ،ھمين دليل عينی بردروغ گوئی ابراميان
   .ب ميکندآنقش بر را رسنگ

  ،مستحکم وخلل ناپذيرافشای دروغ است ب اسبا از ،بکاررفته دردروغويا ارقام تاريخ وقوع حوادث 
   .اين است نمونه جالبی که ميتوان ارائه داد

  ISLAMIC  GOVERMENTتھران کتابی بنام  در مريکاآدرست يکماه بعد ازاشغال سفارت  :حاشيه 

   .مريکا منتشرشدآدر ١٣۵٨بان آ ١٣رابر با ب ١٩٧٩در چھارم نوامبر

پدرش  مد وآ نيادرروستای خمين بد ١٩٠٠می  ١٧روح هللا خمينی درتاريخ « ؛ستمده اآن کتاب آدر
ساله بود فوت کرد وخمينی تحت قيمومت  ۶خمينی ھنگامی که خمينی  پدر  ،يت اللھی داشتآمصطفی لقب 

                                                
بيات دا است که آبراميان در برنامه خود بدون استناد به گفته خودش استاد اميرفيض را متھم به گفتن چنين جمله ای ميکند، درحاليکه تکرار افرد - ١

 ک-خودش است نسبت به شخصی که در پانل دينی برنامه تلويزيونی آقای عليرضا ميبدی گفته است. ح
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زيرا سيد مصطفی پدرخمينی درجريان  ،اثرکرد، خمينی راسخت مت. مرگ پدر خمينیمادرش بزرگ شد
  »منازعه باحاکم برسرحقانيت سلطنت رضاشاه  بدست حاکم به قتل رسيد.....

به کيھان لندن اعتراض کرد ونوشت  ،باد قتشرود به دھان بنام علی فتحعلی که دُ يک ايرانی خواننده کي 
حيرت  کشته شده است  و ١٩٠۶يعنی درسال  خمينی  بور پدرخمينی درشش سالگیِ به حکايت کتاب مز
درابطه با سلطنت رضاشاه بدست حاکم  رضاشاھی وجود نداشته که پدرخمينی ١٩٠۶انگيز اينکه درسال 
  .خمين کشته شود

ناميده ميشد  ن زمان رضاخانآ ورضاشاه که درسالی بود که فرمان مشروطيت صادرشد  ١٩٠۶ سال
يعنی فاصله بين کشته  ان سلطنت احمد شاه وارد تھران شد درزم ١٩٢١ برابربا ١٢٩٩دراسفندسال 

پايان )   (١١٩٩کيھان لندن شماره (  ..... سال بوده است  ١۵شدن پدرخمينی با ورود رضاشاه بتھران 
  حاشيه)

چه اندازه ازنظرتاريخ  تا ،خوند زاده استآنويسنده کتاب مزبور که مسلما يک دروغ مالحظه ميکنيد که 

  .ھماھنگ است بکند را »دين بيابانی«که ميخواھد ريشه اين  (!!)براميان اھورائیآوغ با در

  براميان وخمينيآنمونه ديگر 

وحکمت  مان سليمان پيغمبربوددرز ،ا غورث حکيمثخمينی درکتاب کشف االسرارخودش نوشته <في
  )٣٢صفحه (    >ازحضرت سليمان اخذ کرد

دھم  درقرندرقرن پنجم پيش ازميالد مسيح دريونان ميزيسته وحضرت سليمان  غورثاثکه فييتدرصور
   .!قرن فاصله بوده است ۵اورشليم  زندگی ميکرده  يعنی بين اين دونفر قبل ازميالد  در

ا بده منتشرميش نام مستعار درنشريه گام استراليامقاالتش با ١٣۵٨براميان به اينکه درسال آبين ادعای 
اس تشابھی ھيکل ولب براميان ازآ گربين خمينی وا ،سال فاصله است ۵حدود تاريخ انتشارنشريه گام 

ب وخاک ايران ارزشی قائل آواگر خمينی واسالم  برای  ،درعمل است ھنگِنيست دردروغگوئی بسيارھما
نرا بارستم وسيمرغ و آب وخاک ايران قائل نيست که آبراميان ھم ارزش واھميتی برای آ ،نبوده ونيست

  .با اسالم تاخت ميزند ايران را کمااينکه اسالم وخمينی ھم رش تاخت ميزند آ

تاريخ است نادرست او بيان  واظھار بااين تفاوت که واقعا خمينی اطالعات تاريخی وفرھنگی نداشت
ھم  ن دروغآ نچه ساخته دروغ است وازآبراميان ميدانسته که آولی  ،ن عنوان دروغ دادآونميتوان به 

    .شخصيتی ببردخواسته بھره 

  چرادروغ 

 ريس راست و است و بوده مھم قدرچفکرميکنم  به اين درک نميرسم که بنده وسوالی که کرده ام ھرچه 
وغ گفتن يک نفع مادی ويامقامی يک وقتی کسی ازدر !منفعتی داردچه کردن يک دروغی برای ايشان 
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عليه  ١٣۵٨سال  اينکه ايشان بدروغ بگويد که من از ،بروريزی دروغ راھم تحمل ميکندآخوب  ،دبرمي
 »اھورائی«نھم کسی که قرص آنميکردم  چقدراھميت دارد که انسان  مھوری اسالمی مبارزه ميکردم وياج

  .شکاری دروغ بگويدآبه اين ويخته آو افسون سيمرغ وکيميا رابه خود راخورده 

   !ازسرزمين ومردم من دوردار> ، دروغ رااھورامزادست <داريوش ھخامنشی گفته ا

   .ط ميکند که درپناه نام داريوش خليج فارس ايران رابباد ميدھدکسی که دروغ ميگويد غل؛ يعنی

  >مردپارسی دروغ نميگويد حتی ھنگام مرگ ويادرجنگکوروش ھخامنشی گفته است <

نھم بيگانه ای که حرمتی برای ايرانی وايران قائل آ ،بيگانه است .ميگويد ايرانی نيست دروغ ؛نکهآيعنی 
   .)ب وخاک ايران رجوع بفرمائيدآسبت به به نقد اظھارات او ننيست (

دروغگويان بسختی برخورد ميکرد وميگفت ھمه بايد راست بگويند  مغول نژاد با ،اميرتيمورگورکانی
ميالدی به شارل ششم پادشاه  ١٣٠٢> ودرنامه ای که درتاريخ اوت راستی ورستی بودھررسمی او <ومُ 

  )ازسعدی تاجامی(   فرانسه نوشت ھمان مھرش راپای نامه اش زد 

 شددرزمان فتحعليشاه قاجار حاجی بابا که برای عرض چگونکی کشورھای اروپائی به درباراحضار
عنی ي >اگرچه تومسافرھستی ولی مواظب باش دروغ نگوئیفتحعلشاه دروسط گزارش حاجی بابا گفت <

   .فرھستی ولی اگر دروغ بگوئی پدرت رادرمياوريماينکه مسا با

مده است که وقتی گزارشاتی راساواک بوسيله علم بعرض ميرساند ھربار آ درکتاب خاطرات علم درچند جا
ن ازطرف من آشاھنشاه به علم ميگفتند به ساواک بگو اگردروغ گزارش بدھيد بايد درانتظار عواقب 

  .باشيد

راستی ومحکوميت ورده شد که بدانيم درفرھنگ ايرانی حتی پادشاھان مروج آنھا بعنوان شاھد يا
وشيوه راستگوئی پادشاھان ھخامنشی نسل به نسل به پادشاھان ومردم کشورما  دروغگويان بوده اند

    .رسيده است

  براميان آ بياباني و ندروغ ودي

 یبراوسوم  –دوم به ھمسر  –درسه مورد دروغ گفتن جايزاست  اول درجنگ  ؛دين بيابانی ميگويد
ميز يادشده است وسعدی ھم ازتز دروغ مصلحت آبنام دروغ مصلحت  یآخر نآ که از اصالح بين مردم 

   .ميز جانبداری کرده استآ

 سالم رادين بيابانی ميناميد وايرانيان راتجھيز به مقابله باکه ا  »براميان اھورائی ھخامنشیآ«قای آشما 
يز بلکه مآب مصلحت نھم نه ازباآ ؛بانی دردروغگوئی تبعيت ميکنيداا از فلسفه اسالم بيقدقي ؛ن ميکندآ

  .ن نگاه ميکنيمآبه موارد تطبيقی  نشان دادنوچھره ای غيرواقعی ازخودتان  ازباب منفعت خيزبودن
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درروابط ھمسری به دروغ –، متوسل به دروغ شده ايد که ذره است درمقابل جنگ درگفتگوی باشما 
 به دروغ متوسل شده ايد  ،ردمم موزش به مردم واصالح فکریآدر-توام با بی وجدانی متوسل شده ايد 

 منفی شدت بيشتری به حرفھای شما عکس العمل مردم با ،وغافليد ازاينکه وقتی دروغ شما فاش شد
   .يعنی ميگويند ھرچه اين دروغگوراجع به اسالم ميگويد دروغ وکذب است ؛نشان ميدھند

بقصد گمراه کردن که پيامی به عمد < :دروغ تعريف برجسته ای دارد  که اين است> ازسيسالباک<
 دروغگو باقصد تسلط برعقل اشخاص  ،>، ھمواره بقصد فريب استدروغ< ->درميان گفتاربيان ميشود
  >سفاھت است دروغگوئی نتيجه ضعف عقل ويا< :يکی ازحکما نوشته است ،به دروغ متوسل ميگردد

  .  )به تحريرات رجوع شود –تائيد وجود سفاھت درايشان برای (

 رانچه که خودشان فکرميکنندآ سالگی قبح دروغ رادرک نميکنند و ٧بچه ھا تاسن <ھموگفته است 
سال ھستند که مانند درخت  ٧ھمان بچه ھای زير ؛دم ھای بزرگ وقتی دروغ ميگويندآ ،ورندآبرزبان مي

   >رشد کرده اند

 رنقدآدرمقابل پرسش من به تشيخص واھميت موضوع ھم نيستيد واگربوديد  قادر ،براميانآقای آشما 
د مقصودم ھمان مقاله شما درانتشارنشريه يبساز ادروغ به اين روشنی ر کهھول وھراس پيدا نميکرديد

پرت بوده  گاه وآ اــــنقدر ازجريان مبارزه ايرانيان عليه جمھوری اسالمی نآشما است ١٣۵٨ درسال گام 
الی چه س (!!)ن نشريه بوديدآخدمت در خارج ازکشور در نکه آ د که نشريه گام بايکه حتی نميدانستايد 

    .براه افتاده است

ه به ھمانطور ک ،شويدباشد که شما ننگ دروغ را پذيرا  نقدرمھمآبنده کسی نيستم که پاسخ به پرسشم 
بنده ھم نميتوانستم توقعی داشته باشم  ،ديگرسواالتم جواب نداديد به  سوال مزبورھم جوابی نميداديد

وقضائی برای طرح سوال نبودم ودوم اينکه ھيچ الزامی برای شما وامثالھم چراکه اوال مرجع قانونی 
   .دينيست که بھر سوالی ازناحيه ھرکس جواب دھ

غ کسی نيست که درمقابل درواميرفيض  ؛ت وبی اطالع ھستيد که نميدانيدنقدرازجريان مبارزه پرآ سرکار
   .ساکت بنشيند وقانونودغل بازی وادعاھای جلف وخالف حکمت 

مصباح زاده نامه ای به افرادی چند ازجمله به بنده نوشت وتقاضای  ،که کيھان لندن منتشرشد درسالی
 فرانسه در ازقای قاسم طاھباز ھم شريک ايشان آ ی که ازايشان داشتم وسابقه ا بر بنا ،ھمکاری کرد

ه ميدم درپاسخ بفھ ،ن صحبت ھرچه بايد بفھممآ مصباح زاده با تلفن بامن درلندن صحبت کرد ودر کنار
  .نوشتم نامه مصباح زاده اين بيت را

  زديده بخوانم ھمه افکارتراکه گوئی راست             منکه اارراست نگوئی به برمن 

   .اکنونھم ھمان بيت رابشما حواله ميدھم 

د خيال ميکني ،واين دليل است که شما نه ازمبارزه خبری داريد نه ازکسانی که درصف مبارزه ايساده اند
، ميدان نقالھا اعتراض نميکنند زميآغلو وھمانطور که نشستگان درقھوه خانه ھا به اظھارات دروغ 

   .ندکميمبارزه سياسی واعتقادی ھم قھوه خانه است که کسی با ياوه ھای شما مقابله ن



 حقوقدان -اميرفيض -آخردر طشت رسوايی. بخش معرکه گير  -معرکه گيری ھای شاگرد تخس          ٧ برگ  ٢٠١٣/٠٩/٢۵، چھارشنبه-تيرشيد

، رعايت اصل استصحاب يعنی شد شکارآمتھم  از ،مشخص دريک پرونده اتھامی ھمينکه يک دروغِ 
اظھارات متھم  متوقف ميشود وتمام مدافعات و >تصور راستی درسخنان متھم مگرخالفش ثابت شود<
   .پايگاه دروغ وصحنه سازی وفريب تلقی ميشود از

 موزد>آدرس دروغگوئی مي ،ندمينشي ی صحبت دروغگواکسيکه پحکما درباب دروغ ميگويد <يکی از
   .دکه خواستار درس دروغگوئی باش ھم کسی نيست )اميرفيض( و

   :ميگويد براميان وبنده استآنيچه  سخنی دارد که درست وصف الحال 

   »مکنرشفته ام که ديگر نميتوانم تراباوآشفتگی من اين نيست که توبه من دروغ گفته ای ازاين آ«

   ٢ .ازجاويد ايران درخواست دارم که نوارھای برنامه اين کذاب بی پروا رابرايم نفرستندبنابراين 

  پايان معرکه گيری شاگرد تخس

                                  

   

  

 

                                                
نوار ھای صدای آبراميان ھنگامی به استاد اميرفيض به صورت تصديع فرستاده شد که اين شخص به باور ھزاران ھزار نفر که به قانون اساسی  - ٢
 ،ميگويندنفر ھم نمی شنوند.  ١٠٠يا حد اکثر  ۶٠نوار ھای صدای اورا . وگرنه ه با حرمت ترين سند تاريخ ايران توھين ھای زشت تر از دروغ کردب
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