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  موضوع مدحي
  حقوقدان– اميرفيض

رويداد  مدحی  از جھات مختلفی ميتواند مورد بررسی عالقمندان به موضوع قرارگيرد بنده ھم درحد وسھم خودم يکی 
   .دومورد رابه بررسی ميکشم

نخست اينکه جمھوری اسالمی ادعای توام باافتخارميکند که بوسيله مدحی  از فعاليت ھاوبرنامه ھای مبازاتی ايرانيان 
جھانشاھی   ،خارج از کشور مطلع شده است . نرخ گذاری درميان دعوا ھمين است  کدام فعاليت وبرنامه ھای مبازاتی

ه ھای مبارزاتی مخفی که ندارند بيست وچند سال است که خوانساری ، برنامنھا که فعاليتی ندارندآوخوانساری وامثال 
خودش ويکنفرديگر است که درواقع حقوق بگيروبادی گارد اوست  مدتی ھم باداريوش ھمايون ھمبازی بود که يقه 

تنھا نکته ای که   ،خط مقدم ھمديگرراگرفتند وخوانساری شد خط مقدم که خطاب ميشد راننده اتوبوس بدون مسافر
ن مالقات چنان آمريکائی است که از فردای آدرپرونده سياسی او مشھود وبه اقرارخودش ميباشد مالقات بايک سناتور 

چراما بدنبال رضاپھلوی برويم اوبايد به دنبال < ؛باد به دماغش افتاد وخودش رارھبرنجات ايران معرفی کرد که گفت
عامی ن سابقه ای که از اومکشوف شد ھيچ ايرانی آنگرفت بااميرحسين جھانشاھی ھم که ھيچکس تحويلش   .>مابيايد

   .جواب سالم وتعظيم اوراھم نميدھد

نھم ديگر برای ايرانيان خارج ازکشور رنگ باخته آکاری نميکنند جز ظاھرسازی که  ،نھا کسی نيستندآاين افراد ونظاير 
   .،  نوکری کند مواجب ميدھندجاسوسی کندخارجيھاھم به اين ظاھرسازی ھااعتنائی ندارند ھرکس برايشان  .است

اين فريبی است که گريبان   ،ميگويد ما اپوزيسيون خارج از کشور رافريب داديم ،ب کره ميگيردآجمھوری اسالمی از 
، اپوزيسيون انشنھم ازنوع مارکدارآدم مطرود نوکربيگانه آخود جمھوری اسالمی راگرفته که خيال  کرده اين چند نفر

فريب اگر  ،وردآثانيا برفرض که کسانی راھم جمھوری اسالمی فريب داد به بينيم درمقابل اين فريب چه بدست   .ھستند
جمھوری اسالمی مدعی است که برنامه تشکيل دولت موقت رابھم زد  کدام تشکيل  ،دستاورد نداشت که فريب نيست

ف اين سی سال حدود ده يابيشتر دولت موقت ظر ؟باکدام مشروعيت وزمينه ملی وپيوند ھای تاريخی ؟دولت موقت
حساب افتخار اطالعاتی  ،نآودولت درتبعيد تشکيل شد به کجا کشيد که اين يکی راجمھوری اسالم متالشی کرد؟ وبابت 

  .بازکند

موضوع ديگری که فکرميکنم ميتواند توجه برانگيز باشد اين است که  کسانيکه  درماجرای مدحی مستقيم 
نھا وارد  نيست زيرا مدحی آادعای فريب خوردگی  ،م شرکت داشته اند ادعا ميکنند که فريب خورده اندوياغيرمستقي

   .ورده شد مصاحبه ھا برايش ترتيب  داد حمايتش کردآبه ميدان  نوريزادهبوسيله 

اگر نميشناختيد   ختند راھم نمی شنا نوريزاده ياآمدحی رانميشناختند  ،قايانی که ادعا ميکنند فريب مدحی راخوردندآاين 
نھا آن مصداق حال آکه مبارز سياسی نيستيد ويک عامی بی سروپائی ھستيد که تصور درک فريب تاچه رسد به حقيقت 

  نوريزادهسگان باسگان جفت گردند و جور>   = < دوستان افراد وسيله شناخت افرادھستند< مگر نشنيده ای که ،نيست
ھم نامه فدايت شوم به خمينی مينوشت وھم درعين حال باقلم وخط  ای است که عقيده بی و متقلب ،پولکی  ،ودوردم آ

دم بغيراز آمحال وممتنع است درطول تاريخ سياسی ايران اين نمونه   ،ميز ونوکری به شاھنشاهآخودش نامه مھر
  ١)  يران رجوع کنيدجاويد اسال  ١۴٠٠ به سايت  نوريزادهبرای ملالحظه نامه ھای دستخط بتوانيد پيداکنيد ( نوريزاده

نوشته است که  من دستور العمل اينکه دراميدايران چه بنويسم   ١٣۵٨مرداداا  ٢٢بتاريخ خودش درمجله اميد ايران 
عادت به نوکری  نوريزاده   .ميگرفتم غفاری از قطب زاده وبنی صدر وھادیکنم باتلفن از پاريس   گوچه چيزی رابزر

                                               
١ - http://1400years.org/Nourizadeh2.asp    نامه به شاھنشاه آريامھرhttp://1400years.org/Nourizadeh1.asp نامه به خمينی  
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نروز از خمينی وعواملش درپاريس دستور ميگرفت آ  .کارسياسی کردن نداردبرای انجام دارد  خودش عقل مستقل 
از ھمين مدحی دروزارت اطالعات  وھم ،دستور ميگيرد امروز ھم از بيگانه  که دربشان بروی ھروطن فروشی بازاست

يقت است نه کسی که مامور تھران واسم اوراھم محقق ميگذارد  نميداند که محقق به کسی ميگويند که بدنبال کسب حق
  .خبرسازی وخبردھی به احمقان است

  مولوی  زاحمقان بگريز چون عيسی گريخت      صحبت احمق بسی خونھا بريخت  

زاده داده است  نميدانم درست است يانه ھزار دالر به نوري ٣٠٠يکی نوشته بود که مدحی يک نگين قيمتی به ارزش  
دم وجدان وشرم ندارد که فکرکند  وسيله فريب وا غوای آبرای پول ھمه کارميکند  اين  نوريزادهميدانم که ولی اين را

درمقابل کافه قنادی نادری   - بارھا اين شھادت راخودم داده ام اکنون ھم تکرار ميکنم   ،ديگران شدن شايسته نيست
نشان  درکره ماه به چند نفری که دورش راگرفته بودنباانگشت دست چپش عکس خمينی راد نوريزادهتھران ديدم که 

ن االغ رادرماه آزاده واقعا عکس چه کسی ممکن است يک درھزارفکرکند که نوري  .نھا ھم داشتآميداد واصراردرباور 
  /اشددم باوجدان محال است که درقبوالندن چنين دروغ بزرگی اين چنين بی محابابآ  ؟ديده است که به مردم حقنه ميکند

دارد که بفھمد حرکتش ووجدان  مگر باد فکر .وبيگانگان اين ادمی است که با بادحرکت ميکند امروز ھم باباد مدحی
     ممکن است چراغ پيرزنی راخاموش کند وياسبب خفت وسرافکندگی دوستانش شود  

                                                                                             


