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  بي تفاوتي دربيانات اعليحضرت                         
  حقوقدان -يرفيضام

 ٢٩در برنامه خاصیرسانه ای  و کارشناسی      ِ محبوب  برای انتخاب شخصيت  آمريکاافق صدای برنامه 
 اين تحرير به ،ترتيب داد که يکی ازشخصيت ھای شرکت کننده اعليحضرت بودند وريل سال جاریآ

د تنھا به موضوع مورد انتخاب اشاره وارد نميشو آمريکاماجرای انتخابات شخصيت سياسی افق صدای 
  .جوھراين تحرير خواھد بود ،ن برنامهآ درو سپس نقد بيانات اعليحضرت  ای خواھد داشت

  انتخاب موضوع 

طريق موضوع است که چراکه از ؛ن استآموضوع معلوم ومشخص بودن  ،مھمترين رکن انتخابات
   .مجلس انتخاب نماينده صالحيت شرکت کنندگان درانتخابات روشن ميشود. مانند انتخاب ملکه زيبائی ويا

  چنين عنوان شده است  آمريکاموضوع انتخاب برنامه افق صدای 

  > چھره وکارشناس رسانه ای ميشود چه چيزی سبب محبوبيت يک<

، مبنای السو وسوال است  موضوع مورد بات شناخته شود زيرا کهموضوع باال نميتواند رکن انتخا
   .انتخابات محسوب نميگردد

سبب      ِ پرسش   ضوع بی ارتباط باھم است يکیسوال مزيور متضمن دومو ھمانطور که مالحظه ميشود
   .ت وبرتری يک کارشناس رسانه ایمحبوبي ،_  وديگریمحبوبيت يک چھره 

  .محبوبيت يک چھره ھيچ ارتباطی به کارشناسی رسانه ای ويا فعاليت ھای سياسی وغيره ندارد

  .استعواملی سبب ايجاد ان ميگردد که بسيارمتنوع 

 شايد سابقه طوالنیکارشناسی رسانه ھا يک علم جديدی است که دراروپا  ،واما کارشناسی رسانه ای
ران دو دارد وچون علم شناخته ميشود نيازبه طی بسيارجديد کشورھای ديگرازجمله ايران سابقه ایودر

   .دارد نامه  خاص وتحصيل پايان

نان دوران تحصيل کارشناسی آ يک ازجه ھيچيک ازمدعوين نميشود زيرا ھيچپور متوقای دھقانآسوال 
ن آ زن درفرھنگ ايرانی باالتراآومحبوبيت چھره ھم کلی است که عظمت  .رسانه ای را طی نکرده اند

   .است که درکنارکارشناس رسانه ای مطرح شود

درامورسياسی بوده است زيراکه   ،چھره وکارشناسی از قای دھقانپورآممکن است تصورشود که غرض 
     .سياسی است کاآمريکارافق صدای  

ن بايد يا درگذشته ويا حال واجد  يک مقام آچھره سياسی ويا شخصيت سياسی صفتی است که فاعل  
مکان ا وويا محکوميت يجاد محبوبيت را کارنامه خدمات سياسی است که ازي با مسئوليت باشد سياسی

  مقايسه وقياس را ميدھد.

ِ  ، اعليحضرت چه درمقام سلطنت وچه درمقام يک فردعادی  بنابرانچه به اختصار عرض شد ادعای (                                               
   .اندرا نداشته  آمريکاصدای مشارکت درانتخابات برنامه  ) صالحيت خودشان
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  نقد اظهارات اعليحضرت

بيان شده دوقسمت  در ،رير استکه خميرمايه اين تح آمريکادرنمايشنامه افق  اظھارات اعليحضرت
   .است

  :که سھم اين تحرير است ن آقسمت نخست 

، اين تيری است که من شليک کرده ام وبايد به ھدف ؟ بلهيا اين تيرنھائی استآاگرازمن ميپرسيد که <

متعھدم وتا نسبت به اين ھدف  ،ران بھرصورت بھتون ميگممردم اي .بخورد وراھی غيرازاين نيست

حاضربی تفاوتی ايران درحال  مردم بزرگترين دشمن. من بتنھائی نميتوانم  ولی خرش ھم می ايستمآ

  >است

  مقصود ازتيرشليك شده

 ٢٠که درصدر يک لشگر ؛تيرشليک شده ھمان قطعنامه شورای تجزيه طلبان است ،دربيان اعليحضرت
  .ن شليک فرمودنداشھزارنفری درمعيت علياحضرت وھمسر

 هجزيزاد وديگری زمينه سازی برای تآفی شده است يکی انتخابات متوجه دوھدف معر شليک مزبور،
التيماتوم ھم ضميمه واينکه به مردم ايران  ،به ھدف بخورد ،شان اصراردارند که اين شليکايران  واي

   .يک اطمينان خاطری است که تجزيه ايران حتمی است >ن ايستاده امآخرپشت آتافرموده اند <

  ، هدف نيستزادآانتخابات 

به اظھارات استقالل وتماميت ارضی کشور  البته که ھدف است (                             ِ اين اشاره بجاست که ھدف گرفتن  
 و ھدف نيست زيرا حقی  که اعالميه جھانی حقوق بشر ،زادآپيشه وری رجوع شود) ولی انتخابات 

زاد شناختن انتخابات کشورھا که آنرا بيانيه بين المجالس داده ورويه ھای بی المللی درمورد آ       ِ تفصيلی  
  .دشليک شناخته نميشوقابل     ِ ھدف   شده،ن کشورقابل ارزيابی دانسته آ گا فرھنبامری نسبی ودررابطه 

ليک ش را زادآبه ھدف انتخابات  اعليحضرت ه شود شليکخواست ،زادی انتخاباتآاگرھم عليرغم فلسفه 
 هک ، يعنی شيخ حسن روحانی سبز ای جنبشيددضرت به نتييجه رسيده وکانشليک اعليح ؛بدانيم

وشيخ حسن  به ھدف خورده است ه وھستندن جنبش بودآ پايگاه اصلی حمايت وحراست ازاعليحضرت 
درجريان  آمريکاجنش سبزی ھا زيرحمايت  ،وھمانطور که ناظريم بسرعت ،رئيس جمھورشده است

رايان اصالح گ مجلس اسالمی را ،ست که درانتخاباتد ومسيرسياسی ايران ھم حاکی انقبضه قدرت ميباش
  .خواھند برد ) آمريکاعوامل وسربازان  جنبش سبز=(

  

نھم استقالل وتماميت ارضی کشوراست آ اعليحضرت اکنون با يک ھدف روبروست و بنابراين شليک
ضی ووحدت ملی ايران وبه بسوی تماميت ار شورای تجزيه طلبان  قطعنامه ١١کمان ماده  که از

  .شليک شده است آمريکاخواست 

  اعليحضرتفال نيك قدم سبك 
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وراست ودست بکاری که بزنند مشکل گشا ميشوند  اعليحضرت آبرخی افراد قدمشان سبک ورجحان 
    .راميتوان درچنان موقعيتی شناخت

ی تجزيه طلبان رابا شورای ملی کوبا امضا فرمودند چند ھفته ای اازھنگاميکه موافقتنامه بين شور
   .شدن شد بآشروع به  آمريکانگذشت که يخ بحران بين کوبا و

زاد نگذشته است آھمچنين يکی دوماھی ازامضای قطعنامه شورای تجزيه طلبان به خواسته انتخابات 
ن است به حرکت افتاده وبدون آ زادی که جنبش سبزپرچمدارآکه مسيرانتخابات جمھوری اسالمی بسوی 

      .مانع ھم  درحرکت است

  تعهد اعليحضرت 

ش س> اجازه اين پرخرش ھم می ايستمآ ت به اين ھدف متعھدم وتانسبتعھد اعليحضرت به بيان اينکه <
  ؟کيست ازی برای تجزيه وفدراتيو کردن ايرانرا ميدھد که متعھدله اين تعھد يعنی زمينه س

  تعھد بدون متعھد له ممکن نيست  تصور نميکنم مراد اعليحضرت ازتعھد نسبت به تجزيه کشور

  .باشد          ،که ايزد دربيابانت دھد باز  تونيکی ميکنی ودردجله انداز  

عھد . وقتی  تسياسی ميفرمايند ومعنای تعھد درکارسياسی خيلی سنگين استاعليحضرت فرمايشات 
ود موجه بوج                    ِ پيوست شود، اين پرسش   آمريکا از ايشان به اظھارات وتوقعات سابقه اعليحضرت ابرازی

به قانون اساسی وتداوم سلطنت واستقالل وتماميت ارضی  یه چرا اعليحضرت که  متعھد وفادارک يدآمي
رسمی تعھد نامه  سند کشوربودند ومتعھد له تعھد ايشان سنت مشروطيت وسلطنت مشروطه ايران و

ولی نسبت به تجزيه وفدراتيو شدن ايران ن بود، پايبندی ووفداری نشان ندادند آھم قانون اساسی ومتمم 
    .خرش ھم خواھند ايستادآ که تاچنين اصرارومقاومت نشان ميدھند 

  تااخرش  كجاست 

رش خآ تا ماموريت بنده تمام شده است  ديگر و زاد  کارآمگراعليحضرت بارھا نفرمودند که باانتخابات 
صندوق رای   زاد وآباقول وقراراتتخابات  ؛دنياجرا بفرما تجزيه ايران را هقطعنام ١١ايستادن تا ماده 

   .منافات دارد

  ،ید اين سرگرممبارکتان با ،نکه درجھت حرکت واجراستآ زاد باآرنامه انتخابات ايستادگی وپيشبرد ب
ھم نآوازاصرارومقاومت درتجزيه ايران فا بفرمائيد تاکولی شمارابه ايران سوگند که بھمان موفقيت 

      .خرش ايستادن دست بکشيدآ درحد تا

  

  گاليه بي تفاوتي 

مردم اعالم فرمودند که  ھمين واژه گاليه خودشان راازبی تفاوتی  موثر، اعليحضرت درعبارت ولحنی
  .انات ايشان را تحت الشعاع قراردادبي  تمامی  نآگيرا وتکان دھنده           ِ گاليه ولحن  

   >ايران درحال حاضربی تفاوتی استملت بزرگترين دشمن بارت <ع
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است ملتی نسبت به وطنش درحدی  ورد که چگونه ممکنيآانسان را به جوش م  ،عبارت ساده ای نيست
لی قضاوت نماد م نھم به حکم وآ ؛ايران شناخته شود ملت درجايگاه بزرگترين دشمن بی تفاوت باشد که
   .وتاريخی ايران

  گاليه ناوارد 

   .ن افترا ستآ، ازباب تھذيب کالم است واال تعبيرواقعی تعبيرکالم اعليحضرت به گاليه

 زا گوينده) ميداند که حرفش درست نيست ولی برای فرارکه مفتری (افترا به گفتاری اطالق ميشود 
. يکی ازشروط افترا اين است که افترا درا متوجه ديگران ميکناست افترا اتھامی که به خودش متوجه 

ياق س متوجه شخصيت طبيعی باشد وچون مردم شخصيت طبيعی نيستند افترای اعليحضرت به مردم از
  .ازباب افتراانسانی محکوم است نه 

  افتراي بي محل

  >کسی که ازخودش دفاع نکند حق دفاع ازکشورومردمش را نداردبزرگان گفته اند <

   .اين سخن بزرگ مجوز تنظيم اين تحريراست

ريب ف مدن ازآگواه تاريخ واسناد سياسی مبارزه براين حقيقت پايبند است که مردم ايران پس ازبھوش 
نسبت به سرنوشت کشور بی تفاوت شدند  ،مدت بسيارکوتاھی بعلت گيجی وبھت ودگرگونی سريع ۵٧

زيرا  ه مدت شودن قائل بآطبيعت انسان نميتواند برای ولی اين مدت گرچه قابل اندازه گيری نيست ولی 
دا يده ای ميکند که ابتامنی  ايجاد پد ن فقروتنگدستی وناآازدست دادن رفاه وامنيت وسربلندی وبجای 

الم متصف به اين تحرير ابتدا بی تفاوتی ـــک در گيجی وناباوری وسپس بيداری وچاره انديشی است  و
   .يشی استوسپس تفاوتمندی وچاره اند

وجه ت کمک و از انسانی به قطب ومقام وشخصی که انتظار نجات را ھر ،درچنين حالتی يعنی سرگردانی
. ايرانيان ھم برحسب ھمين عادت بسويی شاه وپادشاھی که مرجع اميد واقدام اودارد رجوع ميکند

مھوری ج وردند يعنی باتفاوت شدند يعنی فھميدند که فرق بين سلطنت وآونجات ملت وکشوراست روی 
نان درجايگاھی که قرارقانونی داشت قرارنگرفت آريخی وسنتی وھويتی ولی وقتی قطب اميد تا ؛چيست

درصد  ٩٠اگرمردم به جمھوری رای بدھند به <و ت وجمھوری تفاوتی نيستنوفرمودند که بين سلط

شکيل تبه مردم تزريق شد  مگرنه اين است که کالم  بسيارقوی بی تفاوتیواکسن   >رزوھايم رسيده امآ

  ١؟تدھند انرژی جامعه اس

  بي تفاوتي ديگر واكسن 

که درجھت بی تفاوتی مردم به مباززه بوسيله شخص  یبسيارمتعدد اين تحريرقصد ارائه واکسنھای 
ن آکه فصل بسيارمشھود وتاسف باری است که تمامی موارد  دندار اعليحضرت تزريق شده است را

ی اثبات با تفاوت بودن رادرارشيوھای نشريه سنگر منعکس است واگردوسه موردی اشاره ميشود ب
   .ت سرھم بی تفاوتی اعليحضرت به مردم استپشنيشترھای شنائی بابرخی آ مردم و

                                               
بودن (طبق روال » شاھزاده«تنھا به دليل ينکه مردم به آگاه شده اند. معھذا ز سنت ديرينه و با وجود اوجود دوری جستن اعليحضرت ابا  -١

اين نتيجه ارتباط سنتی وقانونی ايشان به مشروطه سلطنتی است نه به . و مردم) ايشان در ھر جا باشند باالترين ارزش را بخود نسبت ميدھند
  ک-دليل رييس شورای تجريه طلبان بودن. ح
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 ۵٧ديگری که بمردم تزريق شد ھمان عبارت تاريخی اعليحضرت درايجاد حقانيت برای شورش واکسن

استه سالمی برخای مردم بھتون بگم! انقالب ا( :گاه و تفاوتمند گفتآ به مردم مترصد واين واکسن  .است

  ) ندارد درگمراھی است باور نراآاراده ملت بود وھرکه  از

 ام قبل ازاي مالمت ازتفاوت گذاشتن بينبی تفاوتی بلکه  تزريق ايشان نه تنھا یمفھوم اين بيان تاريخ
   .گاه فرمودندآن شد و درعبارت ديگر مردم رابه اشتباه خود! آ وبعد از ۵٧شورش 

ازپايگاه سلطنت که قطب اميد مردم بود وھست ھمراه اظھارفضل ھائی مانند عقب نشينی اعليحضرت 

حساب ھمه  >نھا ھستمآ نفرکه منھم يکی از ۴٠ليون سوختند به خاطريم ۴٠درزمان پدرم اينکه <

  .بی تفاوتی رسيد و رادرراستای تفاوت

اه ! ردگی ازنادانی خوددم ھای مقاوم ومعتقد درصحنه تفاوت باقی ماندند وبقيه مردم با سرافکنآتنھا 
  .بی تفاوتی را انتخاب گردند

  )سازمان ھای مبارزاتی را تعطيل کنيد( > =سرکاغذ ھارا تعطيل کنيد< :روزی که فرمودند

يکسره سکه  ند،که ھرچه بود ونبود تظاھری ازمبارزه وبی تفاوت نبودن بودرا يکباره سازمان ھائی 
   .عوامل جمھوری اسالمیاز پول فرمودند وميدان مبارزه  پرشد يک

  بي تفاوتي كافي نبود واكسن 

م غافل ھ اننآ موثرنشد ولی اعليحضرت از ،معتقد ومقاوم بی تفاوتی درگروھی ازايرانيانتزريق واکسن 
ازھمه  و ،ن مردم مقاومآ                                      ِ د وبا کلمات نا خوشايند وغيرقابل انتظار  را به امان خدا نسپردنان نآ ندند ونما

ان نآ> ميخ محکم بی تفاوتی را برميدان فعاليت سياسی واعتقادی منھا کاری ندارآ من بامھمتراينکه <

  .واين شد که امروز گله دارند که بيتفاوتی مھمترين دشمن مردم ايران است ؛کوبيدند

  از مکافات عمل غافل مشو    گندم ازگندم برويد جو زجو

  بي تفاوتي ملت 

ن رگرفته است ولی نميتوانرا محدود ومحصوربه ايرانيان خارج ازکشوآتحرير حاضر، بی تفاوتی واتھام 
فاوتی را به کل ملت وجامعه کنونی ايران منتسب ساخت  خود اعليحضرت به اين حقيقت موضوع بيت

   .اعتراف واذعان دارند

 > اين عالمت باتامين ميکنند داخل کشور درصد ھزينه مبارزاتی مرا مردم ٩۵< :نجا که ميفرمايندآ

درصد ھزينه مبارزه کسی را که خودش  ٩۵يد آدم بی تفاوت نميآتفاوت بودن مردم ايران است واال 
  .است واساسا عقيده ای به مبارزه ندارد به پردازندکامال بيتفاوت به مقام وسوگند سلطنت 

  نجا که ميفرمايند:آ

خودش خودش راازبين  به عقيده من بھترين راه اين است که به رژيم فرصت بدھيم که خودش بدست<

يا چنين تزی نيازبه باتفاوت بودن وحساس بودن به مبارزه ومشارکت درتامين ھزينه مبارزه آ> ببرد

  !؟ البته که خيررادارد



 حقوقدان -اميرفيض ١ -بی تفاوتی در بيانات اعليحضرت                                   ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠١/٢٢ شيد (پنجشنبه)اورمزد 

  علت تعارض 

علت تعارض اثربيانات اعليحضرت درملت ايران ويا مردم خارج ازکشوراين است که ايرانيان شريک 
د ونينجا که مبارزه سياسی پآ درمبارزه سياسی  خارج ازکشور ازفلسفه مبارزه تاسی ميکنند  واز

وھدف  یناگسستنی با اعتقاد سياسی دارد لذا وقتی مبارز سياسی ھماھنگی الزم وفطری بين عقيده سياس
   .نديد بطور طبيعی به حالت ترديد وبی تفاوتی دچارميشود سياسی را

ولی اين ضايعه رانميتوان درملت ايران يافت زيرا انس ملت با چيزھائی است که درمبارزه سياسی 
به ارث برده است وبطورطبيعی اميد به  گپدروازطريق فرھنبه بدست نياورده بلکه پشت اندرپشت پدر

  ٢ .تشبيھی بتواند مارابه موضوع روشن کندشايد  شاه دارد

موقعيت اعليحضرت درفرھنگ وباورايرانيان بمناسبت ترک جايگاه سلطنت وتبديل به فردعادی ھمانند 
انتظارخود  نرا زيارت ميکنند وملجا اميد وآ کسانی ست ولیينجا دفن نآ امامزاده ای است که کسی در

  .ميدانند

سازد   وندگرگ کل خشک وب نميتواند نامتناسب را کلمات لبی ملتريشه وباور اين اعتقاد قالبته که   
  .می که دارد دربلند مدت سنگ راھم سوراخ ميکندنباھمه مالطفت وترب آولی 

  >درمقابل سنگ بمراتب سخت تروبرای رسيدن به ھدف لجوج تراست                    ِ ب درعين نرمی ولطافت  آ<

  بي تفاوتي يعني چه 

   .شتن بين دوچيزاست که حائز شرائط مشابه  باشدبی تفاوتی به معنای تفاوت نگذا

 .است است ولی ازنظرفلسفی امری بعيدواجتماعی  سياسی مبارزه  چنين امری گرچه مصطلح درامور
نانکه ستند چباھم بی تفاوت ني دوچشم انسان ؛متفاوت نباشد باچيز ديگرھيچ چيزی درجھان نيست که 

  .با چشمان ميليارد نفرھم ھمچنين

 .نميتواند باشد مردم نسبت به عوامل حاکم برجامعه ھيچگاه احساسات بی تفاوت ويک ساناحساسات 
ن انسا يا بنابراين جامعه بی تفاوت و ؛ھرکجا احساسات ودرک و عقل ھست مسئله تفاوت خود نماست

   .يک نتيجه گيری اجتماعی وسياسی  رابدوش بکشد                  ِ است که بتواند بار   بی تفاوت عمال فاقد موقعيتی

گاه  و ولی گاه مشھود وخودنما  اردن  ازھرلحاظ وجود دآنسبت به                             ِ تفاوت درجامعه انسانی واحساس   
است واينجاست که کاروتکليف يک رھبرسياسی ايجاد تموج يکسان وقوی برای پنھان وبه دورازاغيار

   .ورن احساسات وعوامل پنھان ناشی ازتفاوت ھاستآ ازقوه به فعل در

  .يندهآيحضرت به تحرير قست دوم فرمايشات اعل
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