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  سركارخانم فيروزه غفارپور
  نادقوقح -ضيفريما

لزوم  و درباره مقاله نيويورک تايمز )!!یجنگ رھچونم یاقآ هيصوت لابند هب(ازتوصيه شما  ،با احترام
کدام  معلومم نشد که ابراز واکنش را از ،مجاھدين خلق مطلع شدم واکنش ايرانيان نسبت به حمايت از

تداعی به سلطنت طلبان دارد ولی درکمال تاسف  »مــــا«بردن کلمه  بکار ؛طيف سياسی خواسته ايد
ن است که مسلما اين حق انحصاری سلطنت آمقصود  ؛سلطنت طبان نميتوانند دراين مقوله دخالت کنند

   .که به نيويورک تايمز اعتراض کنند طبان است

  .ميگردد گاھی دراثربی مباالتی صاحبان حق ازمقام حقانيت  ساقط ،ولی حق

 زوقتی طرفی سعی ميکند که موضوع را اعلی القاعده درکارسياسی ويا حتی تجاری  ،توضيح اينکه 
مثبت تلقی نميشود   ،ن توصيهآواال  ،بديلی ارائه بدھد خارج سازد بايد يک جايگزين وياطرف  توجه 

   .وعنوان کارشکنی خواھد يافت

بطورطبيعی نظام سلطنتی  ،ه تصدی ايران نميدانندسلطنت طلبان اگرمجاھدين خلق رابه درستی شايست
کمال تاسف اين حق کلی وقانونی وھويتی بوسيله  در ؛انندايران را جايگزين ومحقق وصاحب صالحيت ميد

   .يد درمقام تزلزل حق قرارگرفته استخانم ھست نھا خود سرکارآ افرادی که يکی از

سلطنت طلبان ھمراه تعدادی سلطنت نما رفتاری  از قرارداريد  که عده ای  ھم  صدر مطلعين در گاھيد وآ
قياس با مجاھدين خلق  با شخص اعليحضرت رضاشاه دوم نماد سلطنت ايران کردند که سلطنت طلبان در

   .سرافکندگی چاره ای ندارند جز

کدام يک ازمجاھدين خلق ويا حتی جداشدگان ازمجاھدين ازرجوی ويا مريم چنان با اتھامات وفحاشی ھا 
کوی وبرزن ھرروز پروبال دادند که شما سلطنت طلبان ونمک خوردگان  در و ،ياد کردند تحقيرھا و

کدام گروھی ازسلطنت طلبان درمقام دفاع ازحيثيت نماد سلطنت ومحکوم کردن اعمال  ؟اعليحضرت کرديد
يکا مرآبا اعليحضرت که سخت درتحريم سياسی دولت ؟ شما نگاه کنيد که مدآغيرانسانی واخالقی شما بر

 عينا حتی خفيف تر برای نامه ھشدار یاين ماجرا راگ ،ست چه رفتاری کرده ايد واکنون ھم ادامه ميدھيد
چطور  خرآ  گيرند مريکائی قرارآمجاھدين روی ميداد محال بود که تا اين حد مورد حمايت شخصيت ھای 

فحاشی ھا  ات واتھام گروھی حمايت کرد که ھمان گروه رھبرخودشان رابه کلکسيونی از ميتوان از
  .اين يعنی نه رھبريت سياسی وجود دارد ونه گروه سياسی .ب ھم تکان نخوردآ ب ازآ مفتخر! سازند و

ن اتھامات آ> متوليان سلطنت که نماد سلطنت را با احترام امامزاده با متولی است< :شنيده ايد که ميگويند
وجود داشته باشد که فصل وجود متوليان  امامزاده ای نميتواند ديگر ،وفحاشی ھای رذيالنه محشورساختند

   !ن متوليان به روزنامه نيويورک تايمز اعتراض کنندآکه  ن مطرح گرددآ

گوشزد  سوابق مجاھدين خلق رابه روزنامه نيويورک تايمزکه  )مــــا(به سلطنت طلبان  ؛توصيه شده است
 ،قبل است يا بيشتر سال ۴٠بوط به شونتھا مرھا وخ مريکائیآرابطه با ترور  سوابق مجاھدين در  ،کنيم
ا سلطنت شمنرخ روز است که  ،سال قبل ۵٠> نه سياست بنرخ روز است< ؛روز است سياست کار کار
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برای  را نرخ روز به کلکسيون فحاشی ھا رجوع کنيد رخ گذاری کرده ايد طلبان برای سلطنت ايران ن
    .سلطنت ومبارزه سلطنت طلبان خواھيد يافت

نيويورک تايمز ھم کلکسيون  ،به مقاله روزنامه نيويورک تايمز ايراد وارد شود نگران ھستم که اگر
متوجه اعليحضرت شده  نامرد وبيعزت فحاشی ھا واتھامات به اعليحضرت را که ازسوی سلطنت  طبان

ق گروھی مجاھدين خل گاه شوند که معترض حمايت ازآن روزنامه آگان تا خوانند ،است را منتشر سازد
ھم ساخته  ـــدرکلکسيون فحاشی ھا مت  رذيالنهِ  نھا رھبر خودشان رابه صفات واتھامات بسيارآھستند که 

نھا متھم به آ گروھی که رھبر ،نھا صالحيت اظھارنظر درعدم حمايت ازمجاھدين خلق را ندارندآلذا   ؛اند
بت به گروه مجاھدين خلق بی شرافتی ودشمنی با موجوديت ايران وملت است چه صالحيتی دارد که نس

   .کند نظر اظھار

ھمفکران شما تحت مديريت اميد دانا نسبت به نماد ملی ايرانيان  و که سرکار زشتی کار ؛ورپخانم غفار
سانی آديگران ھم به مرتکب شديد  بدعتی است خطرناک که متاسفانه مورد تاسی  ايران  اميد  مردم و

  .نصراحمدی است قای دکترآ امه اخيرنمونه  اش ھمين ن .ن بودآگرفته وھمواره بايد منتظر تجديد  قرار

که چگونه جای پای نامه ھشداررا برگزيده است وچگونه ھمانند سرکارخانم با  نگاه کنيد ومتنبه شويد 
 ی واخالق وسيره مردانگ ولينعمت خود رفتاری بدور از و برادری  بوده با نکه درمقام پيمان ھمکاریآ

ست ودرست ھمانند شما ونامه ھشدار فرھنگ ايرانی بروز داده ا
حيثيت  اعليحضرت درمالء  تعرض به اعتبار و مناظره و خواستار

   .عام شده است

درجھت تکميل کلکسيون فحاشی قای نصر احمدی آ ،چگونه اه کنيدنگ
ن آ کرده که در باز ی شما به اعليحضرت  کلکسيون جديدی راھا

ن آ د خط بطالن برنتوانستيبرای اولين بارھمان نماد ملی که شما 
يعنی امتيازی که فقط   بد حادثه قرارش داده استکشيد زيرسوال ب

افتخارات ھويت  از فرھنگ جھانيان  و در ؛ايرانيان است انحصار
  . نرا ازبد حادثه گرفته استآايرانی است 

بگيرد ايران نتوانست اين حقيقت تاريخی را ناديده  مريکائی با ھمه دشمنی باآ سناتور ديديد که مک کين
   .نرابه فال بد فام گرفته استآکه نصراحمدی 

 در یدمحقای نصر اآمده دقيقا درکلکسيون آاتھام پشت به ميھن کرده که درکلکسيون شما  نگاه کنيد
  .مده استآ> شمارا درھيچ راستای ميھنی نمی بينيمعبارت <

دی وبوسيله عامل تازه ای  نميکنيد که طرح شوم نامه ھشداردرجھت جدي خانم احساس فخر يا سرکارآ
   .مده استآ به حرکت در

نتايج  از ھنوز وا یاھ دننامھ و نصراحمدی که کار ؛ھای شما بدمد باش تاصبح دولت اين گند کاری
    .سحراست
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  وجدان سياسي

اعليحضرت  مقتدا است رازداری دردبيرخانه  ھمه ميدانند که شخصيت اداری سرکارخانم بمناسبت تقرب و
امضای  اين ادعا غافل نمانند که با حضور و بسياری ممکن است از ،تاسی ديگران استيعنی الگو وسبب 
 ؟ پس اصل اعتماد وصحنه دورند باقی ميماند چه جای اعتراضی برای ديگران که از خانم غفارپور

  استصحاب به کجارفته است ؟

 د که مصدرقانونی متوجه شما ميشو ريغ ن عمليات بکلی نادرست وحتی غير اخالقی وآ درنھايت محور
ميکنم دراين موارد وجدان سياسی توصيه ھای خاصی  تصور  ؛حرکت اراده وتصميم ديگران بوده ايد

  .ن خود گوش کنيمداشته باشد چقدر جای خوشبختی ومسرت است که ھمه ما گھگاه به ندای وجدا

  


