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  حقوقدان -اميرفيض

ن قرار آقرارشد درباره ابوشريف ثانی توضيحی وارد شود واکنون به  ١ درتحريرقبل (ادعای پيرزاده)
   .عمل ميشود

 احتمال شريف وقازمانی معروف به ابوآباس عقازمانی با آقای مھدی آچند روزقبل که موضوع ھم فاميلی 
 و قازمانی که برنامه سازآيا مھدی آمد که آاين سوال به پيش  ؛ندو (پسروپدر) مطرح شدآسبی        َ بستگی ن  

قازمانی معروف به ابوشريف که آفرزند عباس  ،شورای تجزيه طلبان است ايران گوينده تلويزيون افق
گرچه پرسش مزبور يک  ,ا نيستنھآيا نسبت فاميلی بين  ميباشد و است ۵٧ازھمکاران خمينی وشورش 

وطبق عادت ما ايرانيان، سوال کننده ھم معھذا به اين پرسش پاسخی داده نشد  ؛امرعادی ومعمولی است
   .قيد جواب خود گذشت وموضوع ميرود به فراموشی از

               س مت اين تحرير

تحرير حاضردراين مقام نيست که سوال مورد بحث را تجديد کند وخواستارپاسخ شود بلکه وارد موضوعی 
قازمانی آقای مھدی آميشود که سوال کننده را متوجه ميسازد که دخالت درموضوع  ومالحظه موقعيت 

 مورا است نه سياسی وعمومی ودخالت در وناشی ازبيعت  درتلويزيون افق ايران يک امرخصوصی
   .نيست ن ھم حق ھمگان آوصی وروابط ناشی ازخص

  مراتب اثبات 

به اعتباررابطه  دراين مسيرشکل تحقيقی يافت که شورای تجزيه طلبان ٢ )(ادعای پيزاده       ِ تحرير   **

واحدی ازکل جمھوری اسالمی است که دررديف اصالح طلبان قرارگرفته است  بيعتی با جمھوری اسالمی،
حقوق  ن ازآشورای تجزيه طلبان ويا تلويزيون  در دراين صورت اعتراض به شخصيت ھای مصدر کار

 ھمانطور که مخالفين جمھوری اسالمی نسبت به انتصابات جمھوری ،مخالفين جمھوری اسالمی نيست
ن کلی آزيرا اعتراض به موجوديت جمھوری اسالمی وعدم مشروعيت ؛ ميشونداسالمی وارد اعتراض ن
ھمانطور که مخالفين جمھوری اسالمی به مقامات وموقعيت  باز و جزء را نميدھد است که اجازه دخالت در

ونميتوانند ھم داشته باشند ھمان اصول  شته اندقازمانی معروف به ابوشريف اعتراضی نداآھای عباس 
قازمانی آموقعيت مھدی  نميدھد که ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی وارد مقوله مقام و ھم اجازه

   .درتلويزيون افق ايران بشوند
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قازمانی ميگفت (بشما چه) پاسخ درستی آقای پيرزاده درپاسخ به پرسش رابطه نسبی مھدی وعباس آ اگر
  .دم ضعيف چنين ھنری نداردآاما  بود 

نھم آ يکنفر و شورای تجزيه طلبان ساخته وپرداخته فکرخراست آعالوه برمسئله بيعت، که کالم **

نيازی به ارائه بحثی درجھت تخصيص (ن شورا معرفی ميکند آمقام رئيس  در را مردی است که خود
  .)اعالم ايشان سند است و اقرار –تملک شورا به ايشان نيست 

 را مالقات کند اول بايد قطعنامه شورا اينکه ھرکس ميخواھد مراعبارت تاريخی رئيس شورا مبنی بر
 رغي قرائن اختصاصی بودن مالکيت وحقوق شورا به شخص ايشان است در اين خود يکی از ؛امضاکند

الاقل يکنفرديگر ازافراد  ،حق رئيس شورا قرارنداشت                                       ِ اينصورت يعنی اگر شورا درمالکيت اختصاصی  
   .ميگذاشت  که ميدانيم چنين چيزی نبوده ونيست را پيش شرطیشورا چنين التيماتوم ويا 

الطبع ب تخصيص عنوان رياست شورا درحاليکه دراسناد حقوقی شورا چنين مقام وپستی مشخص نشده و
خود دليل وقرينه ای است برحکومت رئيس خود  ؛نھم نامشخص استآو حدود وظائف  مسئوليت وحد

که تاکنون ھيچيک ازافراد مدعی عضويت درشورا به مقام خود خوانده شورا برھمه امورشورا خاصه 
ن درعرف مردم ھرکه رئيس يک موسسه خصوصی ھست آعالوه بر .خواندگی شورا اعتراض نکرده

   .يدآن موسسه ھم بحساب ميآمالک 

 بنابراين استخدام افراد برای خدمات شورای تجزيه طلبان ويا خدمه تلويزيون افق ايران درصالحيت و
نيستند بلکه اساسا باقطعنامه شوراھم  انحصاری رئيس شوراست  نه کسانی که نه تنھا عضوشورا حق

لذا ناچاريم قبول کنيم که مخالفين جمھوری اسالمی که مخالفين شورای تجزيه طلبان ھم شناخته  ؛مخالفند
مداخله کنند  نآشورا ويا تلويزيون  ميشوند حق ندارند که نسبت به انتخاب افراد برای تصدی امور

وھمانطور که مخالفين جمھوری اسالمی وشورا به خودشان حق نميدھند که کارکنان ومتصديان تلويزيون 
قازمانی آنسبت به مھدی نھا رياست کنند بايد به خودشان ھم حق بدھند که آ افق ايران را انتخاب وبر

   .ونسب وسابقه او دخالتی نکنند

وھمه دستياران افق ايران قازمانی آمھدی  ،بطور حتم برای رئيس شورای تجزيه طلبان وافق ايران **

شناخته شده است چه ازباب نسبت احتمالی اده وغيره زريپرضا  نازيال گلستان و(ليلی زمانی)  بيشتر و
 ش پسر)مخواناوبه ابوشريف ويا عقايد سياسی وچه (پسرگرندارد نشان ازپدر توبيگانه خوانش 

  .وياسوابق نازيال گلستان به کروبی وغيره

اين درک غافليم که رئيس شورا شديدا معتقد به ھمکاری با وابستگان به جمھوری  ما ازنجا که آلی ازو
واين اعتقاد ريشه ای عميق داشته که با بيعت ايشان وشورايشان با شخص خامنه ای  اسالمی است

باس اميرع -سازگارامحسن گاتنگ رئيس شورا با کسانی مانند ھمکاری تن مسئلهصورت حقوقی يافته  
ی! فضول مارابه دخالت و قازمانی ويا کسان ديگرآمھدی  -پيرزاده  –گلسستان  –عطری  -ورآفخر فخرآور

   .کردن ترغيب ميکند

اکبرعطری غافل بوده اند که باخروج ازايران بصورت نزديکترين  يا رئيس شورا ازسوابق سازگارا وآ
جا چنان درتائيد اعتقادات  دو تاجائی که در کتاب زمان انتخاب در ؛مدندآرئيس شورا در ھمفکر و مشاور
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 ٣٠مدت  سنگ تمام ميگذارند که دربردمکراسی وتوافق بااھداف رئيس شوران دو آسياسی وباورھای 
  ؟ ن نصيب ھيچ ايرانی نشده استآسال گذشته يک ذره از

 در که مکرر گاھی ھای الزمه شناخت افراد وابسته به جمھوری اسالمیآالبته که رئيس شورا برھمه 
  : ازجمله سازگارا مطلع است وميدانند يافته مکرر انتشار

سازگارا ازبنيان گذاران سپاه پاسداران معرفی شده (اين ادعای خود اوست ولی اويک پاسداربوده نه <
 کردستان وترکمن صحراوخوزستان وھمچنين دردرکشتارمردم  -سپاه پاسداران)وايجاد کننده  متفکر

 سالھای نخست و ھای به تجمعات وجلسات تظاھرات زنان اشغال روزنامه ھا واعدامھا وحمله سرکوب 
قای آ> وبنابرشھادت دست داشته است ۶٧به ويژه کشتارچندين ھزارزندانی درسال  ۶٠کشتارھای دھه 

گارا درجلسه کشتارفرماندھان ارتش درپشت بام زارا وزيرفرھنگ دولت بختيار سآرزم منوچھر  دکتر
    .ھم حضورداشته استمدرسه علوی 

تخليه اطالعاتی  و سازگارا پس ازخروج ازکشور شده که  دهگاھی ھم عمومی وبه اشتراک گذارآالبته اين 
مد آمريکا درآميليون دالربصورت مامورمورد اطمينان  ٣دريافت  بامريکا آبوسيله مامورين اطالعات 

راديو فردا  پسرش شھاب سازگارا درحتا  و ؛ازجمله درکتابخانه بوش ودارای چندين شغل حقوقی شد
 ۵٠٠٠مريکا) مشغول کارودريافت حقوق شد وعلی افشاری واکبرعطری ماھيانه آ(وابسته به صدای 

ای مريکا دررسانه ھآدالر حقوق ازبودجه  ٢٠٠وھرھفته  ,NEDدالرحقوق ازمحل کمکھای به موسسه 
سازگارا محسن مريکا ـديک به سازمان اطالعاتی وامروز معتبرترين ايرانی نز ،دولتی دريافت ميکند

   .ستا

مريکائی دردستگاه اعليحضرت آ ورابطين  سازگارا يکی ازمامورين  ،= بنظر تحقيقاتی تحريراتحاشيه

ت چنين برداشتی بی سابقه نيس ؛باشد اطالع سازگارا است که اعليحضرت مقيد شده ھراقدامی که ميکند با
مريکائيھا با بختياربه اوگفته شد <بختيارمختاراست بھرکيفيتی که ميخواھد عمل کند ولی آدرتماس  –

مريکا بود درجريان باشد آمخاطب رفيعی که مامورسازمان اطالعات (سرتيپ) بايد درھرموردی شخص 
  .مريکا)آ(ماخذ اسناد سفارت 

ميکند که بيعت کننده به کارکنان دستگاه بيعت شونده وحتی بستگان او با اساسا تبعات بيعت حکم  **

ان زدرقديم بيعت کننده اگرشخصيتی محسوب ميشد يکی ازعزي ,ميز رفتارکندآديد محترمانه واعتماد 
   .خودش را بعنوان ضمات نزد بيعت گيرنده ميفرستاد

به قانون اساسی مشروطيت باشد  باری اعليحضرت  که درسالھای نخست گفته بودند <ھرکس معتقد
ن طرف (جمھوری اسالمی) آھرکه از<باماست> اکنون درمقام رئيس شورای تجزيه طلبان عقيده دارند 

 بيايد باماست> بنابراين ديگرمسئله اختالف عقيده ومخالفت با جمھوری اسالمی که مبنای فعاليت و
وامرمختومه  مطرح نبوده ن آان ورئيس برای شورا وافق اير درمبارزه استشناخت و قبول ھمکاری 

   .تفاوتی بين افراد وپيروان بيعت شونده وشخص بيعت کننده باقی نميگذارد ،است زيرا بيعت

کی يبتواند موقعيتی است که  ،به خارج ازايران بيايد امروز ابوشريف ھمعباس دراينصورت اگرشخص 
    .کارگردانان تلويزيون افق ايران بشود از
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کننده درکتاب زمان انتخاب پس ازسواالتی که با اعليحضرت درميان ميگذارد وپاسخھائی که مصاحبه 
 دربخش جانبداری ازسازگارا دريافت ميکند يک جمله ای دارد که درست ميتواند حاصل بيعت شورا و

  :ميگويد ؛ اون با جمھوری اسالمی باشدآرئيس 

  )٩٩د طرفداران پادشاھی ھستند> (صفحه<به اين ترتيب تنھا کسانی که امروز باشما مخالفن

 موقعيت حقوقی اعليحضرت 

   :تحقيق باال ناقص است اگربه پرسش زيرپاسخی نداشته باشد

موقعيت حقوقی اعليحضرت رضاشاه دوم با نقشی که درتاسيس شورای تجزيه طلبان وبيعت با  –پرسش 

ھمراه با اتيان  ۵٩ماه سال  بانآ نچه درآيا متحولی است برآ ،جمھوری اسالمی ايفا کرده و ميکنند چيست
  وگند اعالم گرديد؟س

ِ                                                              استنکاف ازتعھد وتکليف  ناشيه ازقانون، بطورکلی ودرمورد استنکاف وتمرد ازسوگند سلطنت   –پاسخ                      

  .نميشود، مسقط  تعھد وتکليف متعھد صبطور خا

   :دارند که فرموده اندداشته و شخص اعليحضرت به اصل مزبوروقوف کامل 

فه اصلي . وظينهم من هستمآ ربرابرقانون داردن مملكت بوده وهست ومسئوليتي دآ تنها كسي كه در
ن آ اب من وظيفه خودرا نه تنها بعنوان يك ايراني بلكه دراين موقعيت و ،ن قانون استآمن حفظ 

   .ن پشت كنمآوش من گذاشته شده نميتوانم به مسئوليت تاريخي كه بد

  

 


