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  ؟خرش چيآ
  دمهاي رذلآهرچيزي راپاياني است اال كينه 

  مرگ سياه
  حقوقدان -ضاميرفي

 ن کارآپايان  است که ازخيالی که دارند برای نتيجه ای  يا و حتی تصور يا و انسانھا ھرکای که ميکنند
دارند. دسترسی به منظور اشخاص کارساده ای نيست ولی تنھا راھی که معمول است اين است  یمنظور

گرفته فرض  رجايگاه قبول قرا در واقعی و شخص مورد نظراصيل و ھمه کارھا وحرکات واعالمات که
نجا که ممکن آ نھم تاآحتی ادامه  وتبعات  و ؛آفرض شود که بدون مانع حرکت داشته باشد باز شود و

  .وردآن جريان به دست آ خرش چيست را ازآپاسخ  و ،لحاظ نمود نراآبعد نتيجه  ورد وآاست بتصوير 

  چراحساسيت نسبت به جريان نامه هشدار

  .قبل ازاينکه اين تحرير ادامه يابد به يک سوال احتمالی الزم به جواب است

که چرا تحريرات ھمچنان نسبت به جريان محکمه  يدآميدانم که ممکن است برای کسانی اين سوال پيش 
   .صحرائی واقدامات منکران حساس است

ديگری  مصائب و يکی درمورد ؛دبخود مشغول ميگرد و ميماند زادی عمل بازآ مورد از دو افکارانسان در
   .را سخت مشغول ميسازد انسان رسيد فکر اينھا وقتی به درجه باالئی در و ،مورد خوشبختی در

حوش  حول و زاد است دقيقا درآخواب بيدارميشوم وفکرم قدری  ھرگاه که از ،به ايرانم سوگند زاين سربا
ذکرم را مشغول  و فکر< ؛فليان ميکند وبقول معرون شروع به غآتبعات  و ن برنامه نامه ھشدارآ

  .ميسازد>

  تاثيراين اشغال فكري به دوجهت است

حتی  ن وآ نظير نرا داشته ام نديده ام کهآت مشارک افتخار درتاريخ مبارزه که اين سرباز اول اينکه 
 احساس نا سر از بی رمق وکوتاه مدت و بوده است ولی بسيار .جريان داشته باشد بمراتب خفيف تر

تقديم شده  ن زمينهآ در با ھمه تحريراتی که. بدين جھت، شخص اعليحضرت دوری ازانتظار از اميدی و
اين جھت که  ل بوده بلکه ازالدکه نقص است اين جھت ازنه  ،وکافی نميدانم را راضی نمی بينم خود

   .باشد درتحريرات پياده کنمی زشت وبيسابقه ن ماجراآنتوانستم الفاظی که بتواند واقعا بيان کننده ماھيت 

نرا  روی آ :گفت ،ریآ ؛ھمه گفتند ،شاگردانش پرسيد  بوی گل را درک  ميکنيد مشھوراست که استادی از
اعليحضرت را کامال درک ميکنم  اھميت اين تھاجم به اعتبار ننگ و بنده ھم .ھمه ماندند ،کاغذ بنويسيد
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م واين است که تالش ميکنم که درک خودم را روی کاغذ پياده تبه پياده کردن روی کاغذ نيس ولی قادر
  ١. کنم

   مرگ سياه

رابطه معنوی که بين اعليحضرت  مشکلی است که از  ،دومين جھت که بسيارقابل اھميت ونفوذ پذيراست
  .، خودنماستدارد ومنکرين وجود

 طبيعی خود بطور ،نماد ھويت ملی ايرانيان ھستند اينکه متصدی سلطنت ايران و اعليحضرت به اعتبار
ولی منکران درک اين موقعييت و معنا را  ،فرد منکران ميدانند ،را مکلف به حمايت وسربلندی ازفرد

   .نميکنند

اخته که نبايد ونميتوانند عليه مردم که درفلسفه امی برايشان وارد ســموقعيت اعليحضرت محدوديت ت
موجبات  از . اين را منکران ميدانند وسطح حقوق مردم عادی است دارند، اقدامی کنند که در پاشاھی قرار
شايد   ،شده است ،مرزھای اخالقی سنتی که قرون متمادی سرمشق ايرانيان بوده است از تجری وعبور

    .> شناختيزی بازاست حيای گربه کجاستد در< :نرا بتوان مصداق ضرب المثلآ

فقھا  نزد علما و ،ا پيامبران ومردم شناخته ميشودروابط شاه ومردم ويفلسفه  اين موضوع که تنھا در
ن آ و  ،ھا  شناخته شده است ذابناميده ميشود وبدترين وسخت ترين ع) موت اسودبنام مرگ سياه (

درموقعيتی قرارداده شده اند که بايد  شاه وپيامبران اينگونه است که شخصيت ھای معنوی جامعه مانند
اين حالت ھم ھمان متعرضی  و درتحمل دشنام ھای مردم را داشته باشند  و زارآتحمل  بوده و بردبار

  .مانند سايرمردم ھمسان مشمول عنايات وتوجھات مردان معنوی خواھند بود

برای ما مردم عادی قابل تشخيص  ،هسايه ممانعت افکند ،اين ضابطه اخالقی وفلسفی که برحقوق شاه
مقاالت  در ۶٠که ازسال  ،ن افراد خود بنده ھستمآ يکی از ،نادرستی نزديک ميکنيم به تعابير نراآ نيست و

 و ،وری داشتمآياد  نراآسنگر لزوم برخورد با تعرضات به شاه واعتبارسلطنت وقانون اساسی ومتمم 
م مشروعيت سلطنت ومقام الوھيت وه پيروان تدااکنون ھم دارم ولی نه بوسيله خود اعليحضرت بوسيل

    .اعليحضرت

يرند بطورطبيعی واکنش منی وخيانت افراد ودوستان قرارميگافراد عادی وقتی درمقابل بی مھری ودش
 اين قاعده ترغيب نشده اند و بر شاه انسان ھمين است ولی فلسفه سلطنت وعت ياصال طب ،دننشان مييدھ

  .تابی ھمواره توصيه شده است ینھا برای بی مھری وبآتحمل 

    :بيت بابا طاھر که گفته است

  بی سررمھربانی دردبی       که يک سَ  رچه خوش بی مھربانی ھردو سَ 

 ھنوز مده وآن بوجود آدرست مصداق قضيه است واين دردسرھائی که دررابطه با نامه ھشدار وتبعات 
ھمه مردم ايران  ،معنويت سلطنت به اعتباربودن است که  ھمان مھربانی يک سر ناشی از ،ھم ادامه دارد

                                               
» ننگ آوران«، شايسته اين اين شاگر شما ھم ھمان حس وبرداشت را دارد، نمی توانم واژه ھايی که به حقاستاد  -١

 ک-شرمی که از حد گذشت قابل توصيف نيست. حياورم. بی است را به زبان و به روی کاغذ ب
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 اعليحضرت درھست يادتان  .خود گرفته استوحمايت  محبت چتر دشمن ودوست سلطنت را زير اعم از
عموميت  هفرمعنا بيان کننده ھمان فلساين عبارت پ »من شاه خمينی ھم ھستم« :مصاحبه ای فرمودند

 که اعليحضرت رابا ،ودرشت استکرات ريز نجمله ھمين م از وگستردگی مھرومحبت شاه برھمه و
   .مسلسل اتھامات وفحاشی ھای عديده وکم سابقه ای ھدف گرفته اند

ن شخصيت آميسازد زيرا ناظرتھاجمات کسانی به شخصيتی است که  اينجاست که انسان را متالم ومتغير
راضی  ن مھاجمان ندارند ودرعبارتی نه چندانآموقعيت تاريخی ونھادی خود اعتراضی به  به اعتبار

موقعيتش مفقود گرديده  خودش به اعتبار کننده انسان ناظرحمالت ستمکاران به کسی است که حق دفاع از
> نمودارشده ھرانسان ن طرف  خشم وغرورآمحبت  و يکطرف مھراين حالت تجری که بصورت < .است

 ؛ميسازد» قلب مادر«م وفکرانسان را نزديک به ابيات معروف ايرج ميرزا بنا  باوجدانی را متالم ميسازد
ھمان  مادرش به اعتبار ؛برزمين افتاد ورده وبدست داشت وآدرحاليکه فرزندی قلب مادرش را بيرون 

  .>پای پسرم خورد به سنگ هآمعنويت مادری نگرانی خودش را چنين اظھارداشت <

  نمونه ديگري ازمرگ سياه

قانون  ت که بعلت قبول جمھوری اسالمی و، موقعيت ملت ايران استمودارمشھود ومتالم کننده مرگ سياه
 ،ت داده اندـــدس قوق طبيعی خودشان راھم  ازــح ازموقعيتی قرارگرفته اند که حق دفاع  ن درآاساسی 

زيرا چنين انسانی بواقع مرده است ولی زنده  ؛مرگ ھم بدترميدانند اين موقعيت را جامعه شناسان از و
  .مينمايد

  سعي ديگر

نکه بدانيم آبرای  ن اينکهآ مد وآھمان توضيحی است که درابتدای اين تحرير دامنه اين سعی برپھنه ھای 
گان کنند ی دائربه ھمه اقدامات وتصميمات ومصاحبه ھا ،وری استآبرای چه دست برنامه نامه ھشدار خرآ

شده اصيل  ادعانامه ھشدار يعنی ميگوئيم ھمه ادعاھائی که در  ،محکمه صحرائی فرض اصالت ميدھيم
نھايت حکم دشمنی با موجوديت ايران کامال متناسب با ادعاھائی  در و ، (فرض محال نيست)واصولی است

ن ميگذاريم که اتھامات دشمنی باملت ايران آ بر باز فرض را است که عليه رضا پھلوی صادرشده است و
تاريخ مبارزه ايرانيان عليه  !! درنھا که برگ زرينی استآوبی شرافتی وخائن وغيرقابل اعتماد وامثال 

   . (ھمه بر فرض استوار است).ھم درست وبجا بوده استجمھوری اسامی 

، ، انسانيتدمیآشرافت  بکاربردن منکران درتحريرات  يعنی کسانی که منکر از مقصودبه منکران ( باز
اوال محکمه صحرائی درعرض يک محکمه جنائی  ) حق بدھيم کهوجدان بيدارھستند ، انصاف وحق برائت

متھم  ،محکمه چون  اعتباراست وبا داشتن ھيئت داوری دارای صالحيت بوده وحکمش يک حکم با 
جواب سواالت  منکران رابه  و محکمه صحرائی را چند باربه توضيح دعوت کرده وايشان اعتنائی ننموده

اين قضاوت منکران نسبت به جامع اتھامات منتسب به رضا پھلوی به لحوق حکم  بنابر  ،ھيچ گرفته اند
. مده استآ ن بصورت قطعی درآوتبعات  مده وچون اعتراضی ھم نشده پس حکم محکمه صحراتیآ در

   (بفرض).
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  ؟خرش چيآ

اين  . ظاھرناظربوده موضوع نماد ملی بودن متھم استيکی ازمعلوماتی که درجريان محکمه صحرائی 
    .مسئله چنين است که منکران به نماد ملی نيازدارند

اينجا با معلوم  رد و ،معلوم ديگراينکه نماد وھويت ملی ازمختصات وامتيازات ھويتی شاه است نه افراد
نطورکه ادعا ميکردند رضا پھلوی نماد ھويت ملی ايرانيان است  آمنکران  مسلمی روبرو ميشويم که اگر

براساس مده (آبصورت قطعی ھم در و ،) متوجه ايشان کرده اند(براساس فرض !با اتھاماتی که بحق
ن آ از د وھويت ملی نميتواندزيرا نما ؛فرض) ديگرمسئله تعلق نماد وھويت ملی به ايشان منتفی است

اتھامات است  رگدي و ی شناخته شود که دشمن موجوديت ايران وملت ونيز بی شرافت وشارالتانسک
   .مرگ برشاه بدرقه شده است نھا با شعارآخاصه که  ھمه 

  دوراهي شناخت 

و کنجکاوی ترصد  يد با که با ه ازتحقيق متوجه يک دوراھی درمقابل مسير تحقيق ميگرديم دراين نقط
اين دوراه مورد استفاده منکران قرارخواھد گرفت چراکه ھرکدام ازاين دوراه  نگاه کنيم که کدام يک از

   .مقصد متفاوتی را نشان ميدھد

  مقصد كسراعتبار

اعتباراعليحضرت باشد که اين ھدف درکوتاه مدت ودرمقام فوريت  کسر ھدف منکران ازبرنامه ھشدار اگر
، جمھوری اسالمی است بلند مدت مورد نظروبنفع  در ) وقبلشرح تحريرات بخواست مجاھدين خلق  (

 و  ؛ن دوام خواھد داشتآتش آادامه  يابد قدرکه سيخ بی اعتباری  ھر ازير ،کماکان ادامه خواھد يافتلذا 
سوی کسانی  ازتش آن  آ خاصه که  ،ن مشتاق جمھوری اسالمی استآاين ھمان چيزی است که تحقق 

   .افروخته شده است بی شھرت داشته اندکه به سلطنت طل

ی برای يک برنامه سياسی است سياسی نيست بلکه عملگ ه عرض شد کارنچه کآعمل وکارمزبور يعنی 
بنابراين زمان  ؛نه عقيده ويا خواست سياسی ،ی به ادامه مزد داردگبست رابطه عمله وصاحب کار و

خانم نه  نوکر. ضرب المثل <است اسالمی  بسته به ميل ونياز مجاھدين خلق وجمھوری ،ی منکرانگعمل
ما نوکران مجاھدين خلق وجمھوری اسالمی  > ھمينجا وارد ميشود وسالمی ميکند وميگويدبادمجان نوکر

   .ھستيم به نوکربرای تحقق يک ھدف  سياسی

  مقصد سياسي 

تخاب کرده ـــناين راه را ا ،يدن به قدرت حکومتــن  است که منکران برای رسآمقصود ازمقصد سياسی 
 ؛گذاشتن اعليحضرت ازطريق توجه اتھامات زمينه رابرای فعاليت خودشان مساعد کنند اند که با برکنار
نھا راه آنھم با اتھامات ميھنی دارند اين  است که آ ،گذاشتن اعليحضرت به برکنار نھا نيازآاما اينکه چرا 

خاص نظام پادشاھی است ميدانند خصوصيات وامتيازات  رسيدن به قدرت را ازطريق نماد ملی که از
نجا که ماھيت نطام پادشاھی برتداوم است ونميتوان نماد ملی وھويتی را بدون صاحب رھا آ از ؛بنابراين

برای نماد  گذاشت و کناررا يعنی نميشود اعليحضرت که مظھرقانونی وسنتی نماد پادشاھی ھستند  ،کرد
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برای نماد  گدرن و بدون تاخيرگرفته اند که  لذا منکران دراين موقعيت سخت قرار ،ملی مظھری نداشت
ھويت  و نماد يعنی مظھر ،نھا معرفی شده تعيين تکليف شودآوھويت ملی که تکيه گاه مبارزه سياسی 

قای فرزان آمنکران کسانی را دارند مانند  ،اين معرفی ھم کارمشکلی بنظرنميرسد و ملی را معرفی کنند
منکران  ،ب خواھد بردآميليون جمھوری اسالمی را  ٢٠ن آب دھان آدارد که با  ميليون طرفدار ٢٠که 

 ی نماايران» رانمنک«نماد وھويت ملی  ميتواند پرچمدار »مرگ برشاه« شعار دارند که با یفوتباليست
   دارند.» شاه«ديگری که اصرار در خائن خواندن کسان  .دباش

  برداشت 

مجاھدين خلق وجمھوری  مورد توجه ونياز ھمان مسير در ،برداشت ازاين تحريراين است که منکران
مالحظه دامنه تعرضات وصحنه مرگ سياه  ،عليرغم داوم سلطنت. طرفداران تاسالمی درجا خواھند زد

   ؟ميدانيد  چرا معھذا تکانی به خودشان نميدھند

نچه منکران ميکنند درجھت خواست ومنظوری است که با برنامه ھنری پرست کامال منطبق است آزيرا 
 ازاين جھت است که ھرايرانيان خارج ازکشور اگردرمقابل تجريات منکران واکنشی نشان نميدھند  و

    .دطنت مخالفت تامه با طرح مزبوردارواکنشی درجھت حمايت ازتداوم مشروعيت سل

 ،جانب منکران ميرود راضی ھستند نچه براعليحضرت ازآفکرنکنيم که مرئوسين درشورای تجزيه طلبان 
   :اين بيت اند نھا گرفتارآخير ولی  

  دلم ،ن ميان به کدامين دھمدلم     کزاي ودلبر ود نشسته ام ميان دو

=  

  مريكا ويا شاهآ

  

  

  

  

 


