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  حقوقدان -اميرفيض

ور وبراساس اعتماد است  بنابراين آسمتی مسئوليت  يا رياست دفتر سمت منشی گری ويا تصدی دبيرخانه
است که بوسيله اصل بر اين سوی دبيرخانه شخصيت ھا تھيه ميشود  بيانيه ھا ونطق ھائی که از

 و ،ن شخصيت نيستآن ازسوی آ نيازی به بازديد ديگر و ،کارشناسان مسلط برموضوع تھيه شده است
ن شخصيت آمينانی که به دقت وممارست وتسلط دبيرخانه برموضوع وسياست راطن شخصيت به اعتباآ

   .دارد بيانيه ويا نطق را فراھم ساخته است

الزم نمی  دداردن شپزاست که ساکنين خانه به اعتباراطمينانی که به اوآاگربخواھيم تشبيھی بياوريم مانند 
  .نرا مصرف کنندآوگربه بدھند وبعد که معلوم شد سالم است  گشپز را قبال به سآبينند که غذای طبخ 

  وامـــــا بعد

منتھای  اعليحضرت صادرشد که در از سوی دبيرخانهبمناسبت فاجعه ساختمان پالسکو درتھران بيانيه ای 
با تذکری  ن کامنت گذاشتند وآکه کسانی روی  ،بنام اعليحضرت انتشاريافت تھيه و بی مسئوليتی ونادانی

ن بيانيه را آکه  ندگرديد رناچا کرده بودند، بنام اعليحضرت سانی که آنرا سوار فيس بوکککه دادند 
در ھمان سايت حضور (که البته دوباره  .ايندمن نآازفيس بوک اعليحضرت خارج ومتن ديگری جايگزين 

  پيدا کرده است*).

نوشته شده بود که البته درست نبود وھمانطور که نويسندگان کامنت دربيانيه اول تعداد تلفات صدھا نفر
   .بوده استو چند تنی  نفر ٢٢تاکنون اعالم کرده اند تلفات 

اين جريان که به بنده اطالع فوری داده شد دليلی است بر سربه ھوائی وعدم احساس مسئوليت نويسنده 
که تشخيص نميدھد که بيانيه ای که بنام اعليحضرت ويا ھرشخصيت ديگری انتشارمييابد سند است  

ويا چند  تن ٢٢با  دارد راتن  ھزار زير زسخن ا بفرق بين صدھا نفر که بتقري ن ياآسندی که نويسنده 
که سخن ازعدد است را نميداند که باورکردنی نيست ويا به اھميت بيانيه واعتبارشخصيت اعليحضرت تنی 

  .درتنطيم بيانيه احساس مسئوليت ندارد

درست است که بيانيه ھائی که بنام اعليحضرت منتشرميشود منتسب به شخص ايشان محسوب ميکردد 
مبنی ھمان تنظيم نطق شاھنشاه ايران  ینمونه تاريخ ،استازمجرای اعتماد  نآ، مجرای ولی نفس االمر

   .اد بودن به شاھنشاه ازمجرای اعتمآتساب برصدای انقالب شمارا شنيدم است که ان

تش سوزی ساختمان پالسکو بی اطالع بوده که آ نقدر نسبت به خبرآيا حقيقتا دبيرخانه اعليحضرت آ
   .بوده استتن يا کمتر  ٢٢نبوده وتن ت صدھا نميدانسته  تعداد تلفا
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در آن است که ھيچ يک از اين نوشته ھا در سايت رسمی اعليحضرت حضور ندارد و ھرکسی به شگفتی 
را دارد وارد » رضا پھلوی«که آنھم عنوان زعم خود نوشته به فيس بوک ايشان يا فيس بوک ديگری 

  ميکنند. 

را فارغ ازعوارض نا  یوقتی شخص مسئول واليقی دراختياراعليحضرت نيست که يک بيانيه دوخط
گاھی اعليحضرت به ساده ترين آمطلوب تھيه کند چه لزومی دارد که بيانيه ای داده شود که داللت بر عدم 

   . وشھره ترين رويدادھای داخلی ايران باشد

قضاوت عمومی نسبت به بيانيه  ميدانيد
؟ اين خواھد نخست اعليحضرت چيست

بود که ايشان دربيان مطالب غلو 
ميفرمايند وھمه فرمايشاتشان به ھمين 

گونه   .استن ت ٢٢فاصله صدھا تا 
گونی نوشته در يک فيس بوک زير ھم 

امضا و تاريخ وه ارائه شيوھرکدام با 
وشلختگی تشتت آرا و پراکندگی  جداگانه

  را نمايش خواھد داد.

الزم ديديد که بيانيه اوليه خوب 
خوب توضيح  ،اعليحضرت عوض شود

بدھيد که دران بيانيه که ازسوی 
ده اشتباھی درتعداد دبيرخانه تنطيم ش

تش سوزی ساختمان آفاجعه  تلفات
ه با ھمان نمتاسفاروی داده که  پالسکو

ايرانيان  اعليحضرت و از ن ارائه ميشود وآاشتباه ھم منتشرشده است اکنون بدين وسيله اصالح شده 
   .ازاين اشتباه عذرخواھی ميشود

وشورای تجزيه طلبان بردارند ويک  فيس بوک اعليحضرت ن بيانيه را ازآويواشکی نه اينکه دزدانه 
. البته اين قبيل شيطنت ھا و روز ديگر ھمان نوشته باز ھم ظاھر شود ن بگذارندآچيز ديگری جای 

ميشد که دبيرخانه به  ولی تصور (رجو شود به افشاگری ھای گذشته)ازسوی دبيرخانه بيسابقه نيست 
   !ما ھمچنان  دراول وصف تومانده ايم>< گاه شده که متاسفانه خيرآاھميت اين کارھای خاله زنکی 

 ،ادبه فيس بوک اعليحضرت که بالحن تند وسبک انتقادی توام بوده است کامنتی نميفرست نويسِ اگرکامنت 
ھرچند اکنون نيزبنوع ديگربيان موضوع  ،برای اعتباراعليحضرت ميگرديد اين بيانيه خيلی اسباب درد سر

   د جای ديگر حضور دارد.زيرا ھردو نوشته در يکجا و چن ديگری است

اعتبارشخصيت ھا وارد واقعا اعليحضرت  کی متمايل به اين حقيقت خواھند شد که اولين افتی که به 
. اعليحضرت قاصد به نجات ميشود ازناحيه اعتماد ناموجھی است که به اطرافيان وخدمه خود دارند

   .نميفرمائيد نجات اعتبارسلطنت وشخص اعليحضرت الزمه نجات کشوراست کشورھستند  فکر
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ت ھم دربيانات اعليحضر تاريخ وھويت ملی است امانت ،اين اعتباری که متعلق به اعليحضرت است
 حکم امانت اين است که اعليحضرت مسئول پاسداری از ؛سابقشان به حقيقت باال بارھا مھرتائيد زده اند

  .ذاری تاريخی باشندگنند وبابد متصديانی که انتخاب ميفرمايند شايسته اين خدمتآ

***  

از سوی کسانی در ايميل جاويد ايران به آگاھی رسيده بود نوشته ھا که يکی ھمانطور که مه ھھنوز 
، ايران لویقھرمانی و برخی سايت ھا از جمله سربازان آيين پادشاھی و سربازان رضا پھمانند شھباز 

در سايت به اصطالح رسمی فيس منسوب  نوشته شده و در وب سايتی منتشر شده با اين متنن جاويد... 
  به اعليحضرت حضور دارد:

  

  

  

و متن ديگری درست زير آن با فاصله يک نگاره از آتش سوزی ساختمان با متن زير در ھمان سايت 
متن . البته گنجانده شده است. در نوشته باال به صدھا و در نوشته پايين به تنی چند اشاره شده است

  متن پارسی باھم متفاوت و قابل تامل است. انگليسی با
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نوشته ديگری  ،قدری پايين تر از نوشته باال با فاصله يک عکس ديگر که ظاھرا يک آتش نشان باشد
به زعم ھرکس  گويا .نبودند و تنھا نوشته زير بودژانويه) پيدا  ٢٠( نوشته ھای باال ديروز   ھست.

جاسازی شده است.  ر سايت فيس بوک منسوب به اعليحضرتدمتنی به امضای ايشان نوشته  ھرخودش 
زيرا ھرکسی به آن دسترسی در حد انگولک  ،فيس بوک سايت رسمی به حساب نمی آيدھمين دليل به 
 تنظيم شده و سايت شورای ملی به ترتيبی سايت رسمی ايشان ھيچ يک از اين نوشته ھارا ندارد  .دارد

فيس که نخست بررسی ميکند از کجا تماس گرفته ميشود سايت را ميبندد و قابل دسترسی نيست. در 
   ام ھا تکرار نشده اند.ک شورای به اصطالح ملی اين پيبو

  

تنھا که در برگ بعدی نخستين نوشته ای بود که در فيس بوک منسوب به اعليحضرت ديده شد. ته نوش
به موضوع آتش نشان ھا اشاره داشت و ديگرانی که در اين حادثه صدمه ديده يا زخمی وکشته شده اند 

  اشاره نداشته است. 

  ی در لحظه تنظيم اين نوشته در فيس بوک اعليحضرت حضور داشته اند.اين نوشته ھای متغير ھمگھمه 
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