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 تلفنی تماس  سنگر ذری باآقای آ ،»رھبردرزنبيل«باعنوان  ١٣٨۴اول بھمن  پس ازانتشارسنگر
دفاع <ن گفتگو عينا ازسنگراول ارديبھشت ھمان سال  که باعنوان آ اکنون مختصری از ،گرفت

   .يشودورده مآبه اينجا است   >ذری مدعی رھبردرزنبيلآقای آ

 ، دادسخن سردادند وت افراد ميکروفن بدستعاد لفن باسنگرتماس گرفتند وبرحسب<....ايشان بات
، ن اعالم کردند وسپس بنابرھمان عادتآنسبت به  تائيد واحترام خودشان را را ابتدا مبارزات سنگر

ووفاداری خودشان نسبت به شاھنشاه ايران صحبت کردند وتوجه  بھی ازسلطنت طلبیافصل مش
 ۵٣(تشکيل ميداده اند  ارانی را نفری بود که کميته وطرفداران دکتر ۵١ن آدادند که پدرايشان جزء 

قای آارانی پوشيده بود ولی ايشان يعنی  ديوارمنزلشان ازتصاويردکتر و ايشان گفتند که تمام در نفر)
ی که باپدرشان کردند موفق شدند که پدرشان رادرخط وفاداری به ذری باصحبت ھائآسياوش 

> نھاد واين نام شاه وش< بدھند تاجائی که پدرشان نام فرزند ديگرش را شاھنشاه ايران قرار
   >نھم برادرمن استآ درتمام ايران متعلق به يکنفر

ليارد ھا دالرقابل خريداری اطمينان داشته باشيدکه من بامي< :ن بعداز اظھارات باال قاطعانه گفتايشا
، وتداوم ، فرع بروفاداری به تداوم سلطنتوفاداری به شاه<> ودرمقابل تذکربنده به اينکه نيستم

  >رھبردرزنبيل نيست ،رفلسفه رھبری شاه است ودرنظام فکری واعتباری مامردمب سلطنت مستقر

ذری مقاله درزنبيل رامينويسم آنی اگرمن يع< :ايشان که انتظارچنين پاسخی رانداشت بالفاصله گفت
 درسنگرمبارزه ميکنيد نميکنم به دليل موقعيت کاری است که دارم يعنی با شما که نطورآ يا و

  >من راديو ھمان است که من دنبال ميکنآميکنم که سياست  ) کارراديوصدای ايراندستگاھی (

  ازھمان سنگر)(                                                                                                 

  پرده دوم

  )مولوی(    رد بدستآکه چون علف کرش اينف      ھم مزاج خرشده اين عقل پست             

> که ايشان ذری درگوشم بود که گفته بود <باميلياردھا دالرھم قابل خريداری نيستآھنوز صدای 
اديو صدای راديو ايران وپيوستن به رازنامه ای درصبح ايران منتشرساخت بعنوان خداحافظی 

کباره برای يدست سرعمله ای کارکرده و زير سال ٢٠درست مانند عمله ای که   .مريکاآصدای 
  )٨۶ازسنگراول فروردين (                           يد آدستمزد بيشتربه خدمت سرعمله ديگری درمي

دستمزد  کمی حقوق و مريکا راآوپيوستن به راديو صدای  ذری علت ترک راديوصدای ايرانآقای آ
مريکا بادستمزد بنگالدش زندگی آشود درنمي< ؛استعبارت ايشان چنين  ،خود عنوان کرده بود

  کرد>

ن سنگر به اين آکه انتقال ھمه  ،به نامه ايشان، درسنگراول فروردين پاسخ گفته شده است
قابل وممکن بود به  اگر ن سنگرتقديم جاويد ايران است تاآباب زحمت است فتوکپی تحريراس

  ١. استحضارعالقمندان موضوع برسانند

مانند  ،نيست اعتقادی  سياسی کار چون در ،کاسبی فرقی نميگذارد ين کارسياسی وب ذریآقای آ
ھدفش اعتقادی ، مد نيستآسياسی به دنبال در کار ن فرق، کاری ندارند.آھمه کاسبکاران که به 

راه موفقيت ورسيدن به ھدف اعتقادی اش استفاده  معاشش ھم در امرار راحتی و از و ،است

                                                            
 ک-سنگر پيوست شده است. ح -  ١
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نجا آبزبه <ذری نگاه کنيم آقای آ به مسير ،ھرجا که پول باشد ميرودولی يک کاسب وعمله  ،ميکند
  >علف روئيده است ميجھد کانجا

  ذري آقاي آسند براي تصديق دود ودمي بودن  

 ومخدومش ھم ايرانی بوده  سال درصدای ايران کارکرده ٢٠که  اعتناء به وجدان کار یذری بآقای آ
راھی  ولی ،صدای ايران ھم بود براحتی ايشان صدای ايران راترک نميکرد راديو خانه شاگرد اگر و

   .مريکا شدآصدای 

   .ورده شودآاکنون به اين سند نگاه کنيد که ماھيت دود ودمی بودن ايشان بتصديق 

 مريکا درآمريکا درمصاحبه ای باراديو آ، معاون مديرکل وزارت امورخارجه دريکا رادول<
ذری به ترک آقای آبه تاريخ مزبور دقت کنيد درست يکسال قبل ازتصميم (١٣٨۵فروردين سال 

ميزان حمايت ھای  بر ) گفت ظرف سه سال گذشته مامريکاستآصدای ايران وقبول نوکری صدای 
ای گروھی زادی ھای رسانه آ زادی ھای بيشتروآ برای ايجاد جامعه مدنی و خود ازکسانی که

  >کوشش ميکنند افزايش داده ايم

مريکا تخصيص آن به صدای آميليون دالری که بيشترين مبلغ  ۵٧ن کمکھا يک کمک آبموازات 
  .يافت به تصويب کنگره رسيد

 نميدانم با چه مقدار ،قابل خريد نيستقای محترمی است که مدعی بود باميليارد دالرآاين ھمان 
مد که بھرحال ھيچ ايرانی وخارجی آوی کشوری درصدای ايران به خدمت رادي دستمزدِ  از اضافه

م که راديو صدای يميدان ولی اين را ،شاھنشاه ايران چه کرد ن باآمريکا وصدای آنيست که نداند 
 ايشان وامثالھم به عنوان يک عمله دست سومی استفاده کرد وباالخره ھم عذرش را مريکا ازآ

   .خواست

  خت عزيز استــــی مال باش که مال ســــرودرپ    تـکه ھنگام فراراس ،گريز به ھنگامــب

  سان وچه دشوارچه سخت استآه ــبشناس که چوان داد           ـنستکه اسان تآه ــال است نــم

ُ يعھد گــــک شاه وولــَ مــــَ ق نـــــح    عھدـان ونمک شاه ووليـــن نـــــای خائ   ؟ تــزاســـريــــ

  مريکاست ..........آبخوانيد خدمت درصدای 

  پاسخ ايميل ايشان 

   :درايميل ايشان دونکته جواب پذيراست

  شروع کرد> ازيکنقطهرا  الخره بايد کارابنجاکه مدعی است <آنخست 

 در ،انتخاب رھبری برای مبارزه است ،نآ صرفنظرازمنشور !برنامه شورای به اصطالح ملی
سال گذشته  ٩خودشان ظرف حداقل  است چرا »رھبردرزنبيل«ذری مدعی است که آقای آحاليکه 

 ؟ھمان نقطه شروع شودبيرون نياورده که کار از »زنبيل« يک رھبر از قبول زحمت نکرده است و
بيرون بياورند وبه اين شورابازی ھا وتجزيه ايران پايان  »زنبيل« يست يک رھبر ازاکنون ھم ديرن

  .بدھند
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 اميرفيض حقوقدان -نابغه ای در فرصت طلبی »رھبر در زنبيل است«                            ۵ برگ   ١١/ ٠۴/ ٢٠١٣ ، پنجشنبه 

دانيد پس درک شما ميـــراخالف تماميت ارضی کشور وزمينه سازتجزيه کشور ن ١١وقتی شما ماده 
 رسوائی زده وحتی مسئولين شورا هب ؟ چيزی که سرشخيص مسائل رابدھيددرحدی نيست که ت

  ؟احساس نيست ن دارند ھنوز برای حضرتعالی قابلآقای اميد مھر) اذعان به آ(

يگر کشورداريد د د يعنی تصديق به لزوم تجزيهامضا کرده اي را منشور ١١ماده  درحاليکه سرکار
   .بعد ازمرگ سھراب است دارونوش  ؟اعالم شما چه سودی دارد

   ؛ذری راقدری ھوشيارکندآقای آفکر ميکنم يک مثال شايد 

  ن مرد اعتراض ميکنندآمردم به  ،مردی ازيک مرد غريبه دعوت ميکند که ھمخوابه ھمسرش بشود
اگراحساس کردم که به < ؛مرد ميگويد ،خيانت به ناموس است اين کار ،ميگويند شرفت کجاست و

اعالم کردن   ؟دم باغيرتآيا شما به چنين مردی ميگوئيد آ> ناموس زنم تجاوزشده اعالم خواھم کرد
قای برنامه آ ،ياقصد تجاوز به تماميت ارضی کشور بعد ازامضای منشورچه سودی دارد و تجاوز

  ٢ ؟سازمحترم

ن قوت حرکت بدھد ومدعی آنه اينکه به  ،بگيرد ور وخطرناک راآانسان بايد جلوی حرکت زيان 
  .شود که اگرخطرايجاد کرد اعالم خواھم کرد

ن حدود آ که در شوداشيد وبشما گفته داشته ب ھدفی را قصد تيراندازی به اگر ،ذریآقای آشما 
يا آوجود دارد که تيرشما به کودکی اصابت کند  کودکان مشغول بازی ھستند و يک درھزار

بينم واحساس کنم که تيربه کودکی اصابت کرد اعالم خواھيد گفت اگرب، يا خير و ،تيراندازی ميکنيد
    .خواھم کرد

تلويزيوين ھستند نمی باليديد چراکه قابل قبول نبود ايکاش به موقعيت خودتان که برنامه سازراديو 
منشوراست  ١١که برنامه سازراديو تلويزيون درتشخيص پيش پا افتاده ترين مسائل که ھمين ماده 

  .به کوچه علی چپ بزند را خودنقدرآ

   برداشت ونيتجه گيري 

طالح اصشورای به ومسيری که  ١١ذری کامال به ماھيت ماده آقای سياوش آاين است که  برداشت 
ن آقای پيرزاده ھم به آ ن شوراوجود دارد وآ که در دود ودمیدرحرکت است واقف است ولی  !ملی

 ١١عامل اصلی واساسی تائيد ماده  ن استآھم تضمين کننده  مريکاآ اشاره کرد ومصوبات کنگره
   .منشور ازجانب ايشان است

   ؛نظامی يک بيتی دارد که يادگاری برای ھمه ماست

 ديده برعلف دارد، خر چو کهدمی شرف دارد      آن آسگ بر

                                                            
تيبان عباس فخرآور، وديگر تجزيه طلبان نفوذ داده شده در شورا ھستند در اين نيست... آنانی که پشتنھا  در اين راهآذری آقای  -  ٢
 ک-د. حشريکن» افتخار!!«


