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د ھم مقامی که ھيچ ايرانی خائنی ندارد واگردار دارند وعالمانه مقامی ارشد آمريکااينھا دليل است که ايشان درنوکری 
  .نرا بشارت عامه کندآ حسن تبديل و به نراآد که قبح جسارت ندار نقدرآ

   دائره محدود اين تحرير 

ن ازحوصله اين کاربسيارمفصل وبطور يقي ارائه دھد چه رنامه سياسی ايشان راواھد کانيست که بخ اين تحريردرفرصتی
يعنی  ؛ن توجه داشته استآاميربراھييمی به  آقاینقد دو مسيری است که  اين تحرير فقط در خوانند گان خارج است.

نوکرخان نه نوکربادمجان> به نشان دھد که عنوان اين تحرير< آمريکانوکری ايشان رادرتبعيت ازسياست يکی اينکه  
نج ومتفرق بودن مبارزه ايرانيان خارج ازکشور عليه قاضی سعيد درباره متش آقایھارات وديگری اظ اثبات رسيده باشد

   .جمھوری اسالمی است

  نه مجاهدين خلق  آمريكاقسمت اول اثبات نوكري 

  شاهد اول

يحضرت به اجرا درنيامده بود درتمام نوشته ھای قاضی تازمانی که طرح ھنری برشت بطورجدی نسبت به فعاليت اعل
   :اعليحضرت شھريارايران ويارضاشاه دوم خطاب ميگرفتند وحتی نوشت اعليحضرت باعناوين سعيد

زاده ام ازلحظه ای که چشم به دنياگشوده ام ھمواره عکسی ازپادشاھان پھلوی درخانه ام ديده ام ھرگاه  <من يک سرباز
ال شاده ای وياپستی برای ايشان ارسگاتلفنی نشسته ام ياھرگاه نامه سرخت به گفتگوی حضوری ويکه باوارث تاج وت

رضاپھلوی نه شھريارايران، نه وارث تاج وتخت که فقط نام رسمی اعليحضرت خطاب شان رانه شاھزاده داشته ام اي
  )٢٨٣۴عصرامروز ،اعليحضرت نھراسيد ،ه(مقال     >            کرده ام ھمانطورکه درخانه پدری من باب ومرسوم بود

 قاضی سعيد از آقای ،ی تبديل شداعليحضرت به يک فردعاد مد وآولی ھمينکه طرح ھنری برشت به اجرای دقيق در
 تا به شاھزاده تبديل کرد و عنوان رسمی وقانونی اعليحضرت را آمريکا تاولين کسانی بود که به تبعيت ازطرح وسياس

 در و >ن نيستندآاستفراغ کرده اند دگرباره پذيرای  <مردم ايران که رژيم سلطنتی را :مروز نوشترفت که درعصرا نجاآ
<رضاپھلوی اشتباه کرد که سوگند سلطنت يادکرد واين اشتباه ناشی ازنداشتن مشاورين مطلع بوده  :ھمان مقاله نوشت

  .است>

  به مراتب تحقير نگاه كنيد 

   .ستآمريکا> مصداق نوکری قاضی سعيد وک اشاره ازمن به سردويدنيه ازتوب< :که ميگويدضرب المثلی 

 بلکه درجھت تحقير ،ايشان نه تنھا بسرعت برق اعليحضرت رابه شاھزاده تبديل کرد که خود  فصل مفصلی است
 خفت و آمريکاتحميل اعليحضرت کرد نوکر را فقط حذف مقام سلطنت آمريکا يعنی اگر ،اعليحضرت سنگ تمام گذاشت

   .ھم اضافه کرد را قيرتح

 ھوشيارنژاد يک دالر روی ميز منشی رضا آقایشاھزاده رضاپھلوی  <پس ازمالقات با :نوشت (قاضی سعيد) ايشان
  .مده ايم اينجا چيزی بگيريم>آپھلوی گذاشت وگفت اين پول چای من وقاضی سعيد که خورديم وحرف وحديث نباشد که 

  )٣٩۴۵(عصرامروز                                                                                                               

  رجوع فرمايند)  ٣٣٢+۴٣٣رگ(عالقمندان به مفصل جريان مزبور وعکس العمل سنگر ميتوانند به سن

  اكبرگنجي  شاهد ديگر
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واورا عامل جمھوری اسالمی معرفی  يران نوشتمقاله عليه اکبرگنجی درعصرامروز وصبح ا قاضی سعيد ده ھا آقای
 از ئیآمريکامايکل ليدن  خوست و را زادی اوآ اکبرگنجی حمايت کرد و بوش باذکرنام از آقایولی ھمينکه  ،کرد
  ) ٣٩٣٠(عصرامروز      شھامتش ازدولتھا ھم يشتراست> <ياد کرد که  >اکبرگنجی بعنوان يک روزنامه نگارشجاع<

درجه نسبت به اکبرگنجی  ١٨٠امه ھای وابسته به او مانند عصرامروز وصبح ايران يکباره قاضی سعيد وروزن
<گنجی اصيل ترين وارث شجاعان است وپاکبازی امروزش ھمه گناھان  :تغييرعقيده دادند  وقاضی سعيد نوشت

  پاک کرد ميخواھم به پاس احترام تعظيمش کنم> ديروزش را

درتجليل ازگنجی  کامال  يندظرفيت کلمات بکاررفته ازطرف مايکل ل ، تشابه ی سعيدقاض آقایدرعبارت انتخابی ازطرف 
ھای بکاررفته از سوی ارباب است که  شرط نوکری ونشان دادن وفاداری ھم يکی استفاده از واژهکه  نمايان است. چرا

  <ھرچه استاد ازل گفت بگو من گويم> :گفته اند

  شاهد سوم

ن تظاھرات آ نجلس عليه احمدی نژاد تشکيل شد که درآد درباره اسرائيل تظاھراتی درلوس بمناسبت اظھارات احمدی نژا
وردن پرچم اسرائيل دريک آشھرام ھمايون به  آقای ،پرچم اسرائيل ھم درکنارپرچم شيروخورشيد ايران درحرکت بود

 :ت به شھرام ھمايون نوشتقاضی سعيد اين اعتراض بحق رابرنتافت وباحمله سخ آقای ،تظاھرات ايرانی معترض شد
ودلقکی به پدرسوختگی  قاضی سعيد اعتراض موجه ھمايون را آقاین مقاله آ ديد> در دنکه نتوانآ ھر<تاکورشود

  رت ناميد ويغسرائيل دران تظاھرات مخالفند را بی ھمه کسانيکه بااوردن پرچم ا راب  کردن يک کاردرست ناميد ووخ
  )۴٠٣٢(عصرامروز    ><نيش عقرب نه ازره کين است اقتضای طبيعتش اين است :دخرھم اضافه کرآ درتشبيه کرد و 

قاضی سعيد ھم بايد ھوای عزيز خانی ھوای نورچشمی ھای خان راھم دارد  ھرنوکر بطور طبيعی  ھيچ جای تعجب نيست
  .يعنی اسرائيل راداشته باشد آمريکاکرده 

 آقایولی نوکرصفت طولی نکشيد که به مزدوری ھمان  !ومطلع گاهآ بدنيست بدانيد که اين شخصيت مبارزاتی بسيار
شھرام ھمايون درموقعيت مالی خوبی قرارگرفته بود  آقایچراکه  ،مدآرزوی کورشدن اوراداشت درآشھرام ھمايون که 

  بوالھوس عجبا> <زھی شرافت انسانِ 

  شاهد چهارم 

   :اورلی گوينده مشھور فاکس نيوز گفت یآقاحدود سه ماه پس ازاظھارات احمد نژاد دررابطه بااسرائيل 

  <صورت وچھره ايران رامنفجرکنيد  معطل نکنيد ايران راازروی نقشه جغرافيامحو کنيد> 

  )آنرا تکرار کرد قاضی سعيد -۴١۴٨عصرامروزو (                                                                           

<حمله به ايران به قيمت به جای ماندن  :ن  دررابطه باايران گفتيمايکل لد آقایاورلی  آقاینی متعاقب اظھارات ضد ايرا
  )۴٨١٠(صبح ايران                                                                                         >سرزمين سوخته

 قاضی سعيد بوده درمقابل اين خواست و آقایان بال منازع شما تصورميفرمائيد روزنامه صبح ايران که ميد – حاشيه

   .توصيه نابودی ايران چه نوشت جالب است به اتفاق بخوانيم

توصيه اپوزيسيون رژيم تھران رانمی پذيرد که حکومت اسالمی رادرصحنه نابود کند  آمريکاچرا < :يکی نوشت
  )۴٨١٠(ھمان صبح ايران                                               >                 تادرعراق وديگر مناطق امنيت پيداکند

ھم پاسخ داد که  لدينورھمکاری ميکند> مايکل آفخر ن بايمايکل لد آقای<چرا :اعتراض دومش ھم اين بود که نوشت
  (صبح ايران)  پايان حاشيه                                                         >ورمعرفی کنيدآ<شما کسی رابھتراز فخر
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به ايران سخن ميگفت. دراين شرائط  آمريکابوش ھم ازحمله احتمالی  آقای ،نيدرکناراظھارات اورلی ومايکل لد –باری 
   :قاضی سعيد درعصرامروز نوشت آقای

زه بازی ميکند مانند درجريان کارھای ايران دارد نوعی دودو آمريکااشتم که شک د ،فقط اندکی ،تاروز جمعه اندکی<اگر
نچه که کلينتون کرد روز جمعه ديگرشکی برايم باقی نماند که جرج آنچه که ريگان کرد، مانند آنچه که کارترکرد، مانند آ

  >.  يکسره بکند جمھوری جھل وخون اسالمی را تصميم قطعی گرفته که کار اين بار، بوش پسر

  )٢٢/٢/١٣٨٢عصرامروز(                                                                                                     

 آمريکابه ايران شد چنان درترغيب  آمريکاقاضی سعيد پس ازاين کشف مھم! يکسره جاده صاف کن حمله نظامی 
اشاره کوتاھی به  ،گذاشترا  تاريخ مبارزه سياسی ايرانيان خارج ازکشور گدرحمله به ايران کوشيد که سنگين ترين نن

   .فعاليت جنگ طلبانه ايشان کافی است

  نمونه اول 

  پشت سرخود متحد کند....... را نھاآبه ايران،  آمريکارژيم سعی ميکند که باترساندن مردم ازحمله 

فورم ارتش ماده ايم درانيآ امامردم گوششان به اين حرفھا اصال بدھکارنيست جوانھا بدون ترس وھراس علناميگويند ما
نود درصد مردم علنا ميگويند ماميدانيم که  ،ن بجنگيمآاين رژيم ومزدوران مسلح  با آمريکادرخدمت ارتش  آمريکا
نھا درخانه ھای خودمان جا وغذا آنميخواھد که به ايران لشگرکشی کند اما اگرھم لشگرکشی کند ما به سربازان  آمريکا

  )٣٠٩۶(عصرامروز                                                                                      ١   > ميدھيم .........

  نمونه ديگر

= مقصودش ميھن پرستان (اگرکشورھای اروپائی بگذارند واين ساده دالن تازه معلم سياسی شده بگذارند آمريکاھدف <
ياری دھد  درصد ملت خشم ديده ايران را ٩٩ايران يعنی  زادی خواھانآ) اين است که به ايران است آمريکامخالف حمله 

واگرھم خدای نکرده ضحاکان فعال حاکم، از  حاکميت مورد نظرخود رابه قدرت برساندسرخو بکند و از اين رژيم را شر تا
 ه بيندخودراناچاربه دخالت نظامی ب آمريکادست به کارخطرناکی بزنند که  ،سرنفھمی وخشم وانتقامگيری ازملت ايران

  )١٣٨٠(عصرامروز بھمن سال                                 د>      ھم مطمئن باشيد که عاقالنه ومحدود عمل ميکن باز

ھاھم اکتفا نکرد درمقاله ای که بنابراعالم خودشان به انگليسی ترجمه ميشود ومورد  هقاضی سعيد به اين نوشت آقای
 آمريکاکليد نجات ايران دردست  – ستآمريکاايران سھم < :قرارميگيرند نوشت آمريکااستفاده مقامات سياسی ونظامی 

  )٣٣٢+ ۴٠۶و ۴٠۵(مشروح درسنگرھای                                                                            . >ست

بايد ايران رابه  آمريکاه کرده بود که ن که ابراز عقيديمايکل لد آقاینسبت به اعالمات باال اين بود که  آمريکاواکنش 
  :گفت آمريکادرکنگره  ، يکماه بعد ازمقاالت قاضی سعيد سرزمين سوخته تبديل کند

  مده ايران درانتظارماست> آ<اگرمابعنوان ناجی به ايران برويم  حمايت باشکوه مردم بجان 

) نيست وحتما جاده صاف آمريکان تنھا نوکرخان (ورده شد برای اثبات اين واقعيت تلخ است که ايشاآدو نمونه ای که  
ازجانب  آمريکايادمان باشد که صاف کردن جاده سياسی حمله نظامی  ،به ايران ھم تشريف دارند آمريکاکن حمله نظامی 

   .ميرفطروس ازحمله نظامی به ايران استقاضی سعيد قبل از استقبال 

  قاضي سعيد وموقعيت مبارزه  آقاي –قسمت دوم 

                                               
به راستی بی شرمی و نان به نرخ روز خوردن و آب به آسياب دشمن ريختن و مزدوری و خفت باالتر از اين می شود. خودش که خودرا  - ١

  ک- فروخته ھيچ می خواھد با اين نوشته ھا مردم ايران را ھم بفروشد. ح
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البد  ،دوم ظرفيت شعورومديريت ،رقبول کنيم که رکن اصلی مبارزه عبارت ازدو ظرفيت است يکی ظرفيت ميھن پرستیاگ
ظرفيت با  انه ظرفيت ميھن پرستی ندارند واکنونقاضی سعيد متاسف آقایقبول ديگری ھم ھستيم که درمعادله مزبور  از

  .شناشويمآدرمبارزه  ايشان شعورومديريت

  رح دوشنبهط –نمونه اول 

 ھائی که اشخاص ارائه ميدھند قابل سنجش است  در ن معموال ازطرحآ معيارشناخت شعوراشخاص درمبارزه ومدريت
درک به احواالت مبارزه ارائه دو  و قاضی سعيد ازباب مديريت وشعور آقایراستای اين قاعده برای شناخت ظرفيت 

   .امضا ۵٠٠٠ يکی طرح دوشنبه وديگری طرح ؛طرح ازايشان کافی است

   .راميخوانيم ١٣٧٩قاضی  سعيد درسال  آقایطرح دوشنبه  

روزنامه اين  روز دوشنبه به شما ميگويم که باھمين دو اما اگرھمت کنيد واگرواقعا بخواھيد من از ،<زبان مرابسته اند
لنين بايک  مگر صبح ايران است) ميتوانيد اوضاع اسفناک ايران را عوض کنيد و ايشان عصرامروز (مقصود شھر

  )٧٩مھرماه  ٢۴(قاضی سعيد                       >........نشريه دوصفحه ای درسوئيس اوضاع روسيه راعوض نکرد

   :باالخره روز دوشنبه موعود رسيد وطرح نجات ايران درعصرامروز وصبح ايران منتشرشد  که ميخوانيم

نھا ازاين رسانه آگھی آميشنويد تلفن کنيد وبگوئيد مادام که <به صاحبان اگھی ھائيکه ازاين رسانه ھای ضد مردمی 
اجناس وياخدمات تبليغ شده دررسانه ھای وابسته به دشمن نيستيد وبرعکس  ھای ضد مردمی پخش ميشود شما خريدار

تر تقويت کنند  نھارابيشآ نھا اگھی بيشتربدھند وآبخواھيد که برای پشتيبانی ازاتحاد اين رسانه ھا به  گھی ھاآصاحبان  از
 و مالحظه ميفرمائيد ھرکدام ازشما درھرمقام وموقعيتی که ھستيد حتی اگرخانه نشين ميباشيد ميتوانيد درنجات کشور

  ) ٣٣٢+٣٢١(صبح ايران ھمان تاريخ مشروح درسنکر      >باالخره نجات کشورموثرباشيد..... دشمن و.... با مبارزه 

   :گری طرح خودشان راکامل ترکردند که ميخوانيمبعد طراح نجات ايران درمقاله دي و

  اينجورمقررفرموده اند! ٣۴٠١، سھم ثروتمندان ايرانی است که درصبح ايران شماره مقاله عنوان

الی ھفتاد ھزاردالرکمکی  ۶٠<من سخن ازيکمليون وپانصد ھزاردالر ويادويست ھزارو حتی صد ھزاردالرنميکنم باسالی 
ت کسرشود ودرواقع ازجيب عموسام پرداخت شود اين سه رسانه (مقصودشان صبح ايران که حتی ميتواند ازماليا

وعصرامروز وراديو صدای ايران است) بدون دغدغه خاطردرسنگرمقاومت نگه داشت  ضمنا اين توجه راھم داده اند که 
  )٣۴٠١(صبح ايران شماره                      .>ثروتمندان کمک نکنند نامشان درليست خاصی نگھداری خواھد شد اگر

 سنگر در نراآامضای ايشان نيست وعالقمندان ميتوانند مشروح  ۵٠٠٠ه گيری نيازی به معرفی طرح جبنظر برای نتي
   .مالحظه بفرمايند ١٣٨٣اول مھرماه سال 

  نتيجه اينكه

  چون مفسده بی فساد است  قاضی سعيد درباره تفرق وکارسازنبودن مبارزه وارد است ولی علت بی معلول  آقایاظھارات 

درک  و شعور کسی است که فاقد ظرفيت ميھن پرستی ونيز ،نجلسآدرلوس  نآمبارزه ای که شخصيت اول مطبوعاتی 
   .يروتعجب استنچه که ھست باشد جای تحّ آمسائل مبارزاتی است اگرخالف 
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