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  بي تفاوتي دربيانات اعليحضرت

  )دنباله قسمت اول(

  بدهكاري ازقسمت اول
  حقوقدان -اميرفيض

  بي اعتنائي وبي تفاوتي 

است که اکنون ادای دين مديون  راوموارد ديگر درباره بی تفاوتیقسمت اول اين تحرير توضيحی 
  .خواھد شد

ز ناخت موضع ھرکدام نياحالتی شبيه ونزديک با بی تفاوتی دارد وش ،لی                         ّ واژه بی اعتنائی ويا بی مح  
   .به دقت وتفحص دارد

   .وبی اعتنائی مترادف با عدم قبول شخص است .بی تفاوتی مترادف فعل وعمل است

، ممکن است درتشخيص تعلق واژه بی اعتنائی ی مردمدربيان اعليحضرت ونگرانی ايشان ازبی تفاوت
چراکه اوضاع واحوال نشان ازبی اعتنائی ايرانيان به مبارزه شده باشد سھل انگاری  ،به موضوع

دخالت  گيری ازه کنار ،بالتکليفی وچون نتيجه ھردو درعملنه  ،راداردوعدم قبول رھبران ادعائی 

ايرانيان بی تفاوت اند واين بزرگترين <مده که آاعليحضرت اينطوربه مشاھده فکری  ،درمبارزه است

  .>يدآخيانت به ملت ايران بحساب مي

   بي اعتنائي ايرانيان 

بی  بيک حالت ،اعليحضرت از                 ِ ی غيرقابل انتظار  ميتوان گفت که ايرانيان بمناسب برخورد بارويدادھا
اعتنائی کشيده شده اند  حق راھم بايد به مردم داد مردم به اعتبارباورھای سنتی وھويتی خودشان 

 خودرزوھای خود ميدانند ولی وقتی ايشان آمال وآفرزند شاھنشاه ايران را پادشاه وقطب اميد ومراد 
مورد شناخت نت که يک شھروند عادی معرفی کرد واحيتاط رابرعدم قبول مقام وموقعيت سلط را

ايشان را  آمريکادرحدی که افق صدای  ،مردم به ايشان بی اعتنا ميشوند ،وانتظارمردم است قرارداد
اين است که  آمريکامعنای اين کارصدای  ميدھد قرار و شماری ھمراھان رژيم درکنارمجتبی واحدی

مشيری نيست ودرنھايت ھمان اعتنائی  واحدی و و  نوری زادهاعليحضرت وفرقی ازنظرشخصيت بين 
ن آاين موضوع نيازبه تکميل وشناخت علت (  .ن افراد است درشان اعليحضرت ھم ھستآحق که 

   .)ھست

اين قبيل برنامه ھا وبيشترافعال واظھارات شخص اعليحضرت ومعرفی خود بعنوان رئيس شورائی 
زمينه ھای             ِ ، فراھم ساز  عنوان رياست شورا پييش بيينی نشدهشوران آکه اصال دراساسنامه 

وتی نرا حمل بربی تفاآساعدی برای گسترش بی اعتنائی به ايشان است که متاسفانه ايشان بسيارم
  .مردم نسبت به کشورميدانند
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ه اند حاال مد کردآرھرکاری که ازدستشان برميايرانيان داخل کشو< :شخص اعليحضرت فرموده اند

  .> بااين حقيقت  نميشود گفت ايرانيان بيفاوت ھستندنوبت ماست

وپسنديده  ه گرفتن تالشھای مردم درنجات خود ازمنجالب جمھوری اسالمی استدوناديناسپاسی اين 
رش ممکن است معمول اين کالم نابجا گرفته شود ولی باطنش رابايد دراين . ظاھعنوان کردن نيست

   .بيت حکم مولوی يافت

  وزدرون قھرخدا عزوجل     ظاھرش چون گورکافرپر خلل   

اعليحضرت ھم دربياناتشان   .واقعا مردم ازمبارزه نااميد شده اند .نائی حاصل نا اميدی استبی اعت

  ١ > نھا که بايد درمبارزه باشند کنارکشيده اندآ< :دفرموده ان

 ووقتی پايگاه سنتی توسل و ،درفرھنگ ايرانی)فراموش نکنيم که اميد وتوسل متوجه شخص است (
  .نرا پرميکندآاميد خالی بود بی اعتنائی 

شخص اعليحضرت شناخته  ،درحاليکه عامل نااميدی وبی اعتنائی مردم به مبارزه منصفانه نيست
  ھم به ادعای بی تفاوتی.نآاظھارمستند) کاسه  وکوزه راسرمردم شکست (ميشوند 

خوند زده وخرافاتی وبموجب قانون اساسی جمھوری اسالمی محجورشناخته آالبته که مردم ايران 
رفاه ومعيشت راباسختی وگرسنگی ميداند  شده اند ولی ھرمحجوری ويا خرافاتی واسالم زده تفاوت در

  .نرا درک ميکندآکما اينکه ھرحيوانی ھم 

صويری ازسيد علی وسرلشگرگاوميش وچند ھيوالی جمھوری اسالمی چندروز قبل جاويد ايران ت
که  ،خدای ايران شاھد است که قلبم گريست نکه درايران نيستمآ . بانراديدمآمنتشرساخت که بنده ھم 

محال  ،تاريخ به اسارت اين خوکھای وحشی مسلمان افتاده استوه وشک مت وظن عآ کشورم با
  .ع بی تفاوت باشدوممتنع است ھيچ ايرانی نسبت به اين وض

 ن چيزیآ اميد نميداند اگر ناشخص ن است که آن بی اعتنائی آمد آيکی از اثرات حالت نااميدی وپی 
   .دردست دارد ازدست بدھد چه سرنوشتی خواھد داشتکه را 

   :حکيم مولوی بيتی دارد که شاھد تصديق موضوع است 

   ازدست گنديدهتانيارد کودکی سيبی بدست      ندھد او پياز

رست حالت د لذا باحالت بی اعتنائی نسبت به مبارزه وبی تفاوتی نسبت به حکومت کشور مبتال ميشود
  .حاکم برمبارزه ما

 دوطرفه بودن بي اعتنائي 

  .کسی که به ديگران بی اعتنائی کرد بايد منتظربی اعتنائی متقابل باشد

  بانی دردسربیرـــــرمھــــه يکســــکھردو سربی                  چه خوش مھربانی 

                                               
ار مشروطه باقی مانده فا، جناب اردشير زاھدی و خيلی از شخصيت ھای مھم که وفادشخصيت ھای مھمی از جمله شادروان شجاالدين ش - ١

مردند و رفتند برخی ولی ايشان ھمه آنان را از خود رانده اند. برخی  در مبارزه باشند» اعليحضرت«حظه آمادگی داشتند تا در کنار اند، ھرل
  ک-ح .بستگی دارداعليحضرت  ه ھمتباست که شده است. راه جبران دارد که ھم ديگر جانی برايشان نمانده. اشتباھی 
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نميشود وغيرممکن است که 
فرماندھی به سربازانش بی اعتنا باشد 

نھا بگويد وبعد آوبد وبيراه ھم به 
ن آانتظارداشته باشد که سی سال 

سربازان ھمچنان درسنگراعتناء 
 وتوجه به فرماندھی که حتی از
 .فرماندھی ھم امتناع دارد باقی بمانند

اميد  نا سته ون سربازان خآووقتی 
 ،نافرمانده                 ِ بی وفائی فرمانده   از وقھر

نھارا آ ،زندگی و ميروند دنبال کار
متھم ساخت به بی تفاوتی نسبت به 

  .جنگ و سرنوشت کشور

درگسترش دامنه انتظار وتوقع  انسان
است ولی قاضی وجدان  زادآازديگران 

   .وانسانيت ھم حاضراست

  ابعاد بي اعتنائي 

حاکم برمبارزه ما که         ِ اعتنائی  ابعاد بی 
نوعی تحقيرتلقی ميشود بسياروسيع 

يکطرف  . ازوذکرش دردناک است
اين ميشوند که  اعليحضرت خواستار

ھم ميفرمايند وبرای تضمين واھميت خواستشان  اصرار موضوعات مربوط به ايشان سوال شود و
دبيرخانه  کمال احترام از ) باھمين دوھفته قبلقاف را ميزنند واز سوی ديگر به سوالی ( مثال کوه

    .نوع بی اعتنائی است نينمينمايند واين بدتر شده ھيچ اعتنائی

به خانه خودتان دعوت کنيد ولی درخانه رابرويش  اصرار را با ن اين است که شما کسیآتشبيه 
  .مدعو بازنکنيد اين يعنی برنامه ريزی برای تحقير

 ،ورد، در تقابل تشبيهآدرمدعو بوجود مي متقابل را که عمل مزبور نوعی بی اعتنائی قبول داريم  اگر
  .تسيحضرت ودفترشان ھمين  امرساده اعتنائی افراد به شخص اعلاشناخت يکی ازعلل مھم بی 

  داوري ازشما  خود

عانت ا ظرچه مدتی منت ،ن شخص منتظرکمکآاگرکسی اميد وانتظار کمکی راازکسی دارد بعقيده شما  
؟ يا اگرشخص سال ٣٠يا معقول است گفته شود حداقل آ؟ وکمک شخص مورد نظرش ميماند

درک موضوع کرده ونااميدی رابرانتظارترجيح  ،عاقل باشد ازبھانه ھا واظھارت طرف ،کمک     ِ منتظر  
  .خواھد داد

نه تنھا کمربندش بلکه دستی که به حال احترام است 
نادرست است. انگشت شصت بايستی به کنار انگشت 
اشاره چسبيده و ھمه انگشت ھا در يک خط باشند. 
اين گامبو و ھيپوپتاميس نمی تواند خودش را جمع و 

 جور کند به ارتش فرمان ميراند... 

 ھيھات و ھيھات. 

   .عزت به حزيض ذلت افتاديم جاز او
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 ن ايرانی متقاضی کمکآ ،اين حقيقت که بيان کننده وضع مادرمبارزه است را نميتوان تعبيرکرد که
ام نگرفتن کاربيفاوت شده است بلکه نااميدی وطفره رفتن طرف، سبب بی برايش انجام کارويا انج

   .اعتنائی وعدم مراجعه به ايشان شده است

  بهانه تنهائي 

 تحرير حاضررادعوت به حضوردرقسمت اول بيانات اعليحضرت اشاره پرمعنائی وجود دارد که 
   .ميکند

 نآ بايد به ھدف بخورد راھی غيراز ،تيری که من شليک کرده ام< :اشاره پرمعنا دراين عبارت است

خرش ميايستم ولی من آ . مردم ايران درھرصورت بھتون ميگم  تعھد من نسبت به اين ھدف تاندارد

     ......... به تنھائی نميتوانم

شان شلکيت کرده اند  ودربيانات ديگرشان ھم ده تيررا خوحضرت دربيانشان اعالم ميفرمايند کاعلي
ن ازسوی آعنامه شورارا نوشته اند وبازھم اعالم داشته اند که شورا وتشکيل مده که خودشان قطآ

ايشان و متعلق به ايشان است  پس ھمه اين کارھارابه تنھائی شروع کرده اند واحتماال ھمانطور که 
گرفته  زندان جمھوری اسالمی پشت ايشان را ی نامی ھم ازدطبرزحشمت هللا خودشان اشاره فرمودند 

دزديدن منارقبل ازکندن . پس موضوع مصداق <ب زدن تفنک استواربماننده دراثرتيراندازی وعقک
  >چاه است

  :مده استآ= درمصاحبه تلويزيونی اعليحضرت بابی بی سی حاشيه 

 ملی بوده انديحزب کومله کردستان وتعدادی ازسازمان ھای کردی حامی وپشتيبان درتاسيس شورا<

 یدراين مقطع ازجريان شوراداشته اند اگرچه اين گروھامرامنامه شورا شرکت تنظيم وبيشترشان در

ھا نآ ملی شرکت ميکردند ويا درخصوص اطالعيه وبيانيه ھای شورانظری نداشته اند اما بسياری از

دراين ميان ميتوان ازدوست خودم عبدهللا مھتدی  –درتشکيل وتنظيم فراخوان شورا ھمکاربودند 

  >  (پايان)تسات مفيدش درتشکيل شورای ملی گنجانيده شده ادکومله انقالبی نام ببرم که پيشنھا رھبر

   !اينھا ھمه ازمزايای شفاف بودن بامردم است

  تنهائي بهانه است چراكه؟

 ماده بوده که تيرشليکآ > اين است که وسائل شليک تيرتيری که من شليک کرده اممعنای < 
وبه  ستدرکالم ا                   ِ اررابکنم اين تعارض  رنميتوان گفت که بتنھائی نميتوانم اين کگدي ،شده است

لی بعد ن نيستم وآقبل ازشليک ميتوان گفت که بتنھائی قادربه شليک وعواقب  عبارتی روشن
    . ميتوانم فکاھی استصحبت ازنازشليک  تير

ن مقصود ازتنھائی آمقصود ازتنھائی معلوم است ولی درکالم اعليحضرت ومالحظات اجرائی  
   .م استاعليحضرت نامعلو

ھزارايرانی خارج ازکشورشليک ايشان رابه  ٢٠ ،بنابراعالمات بدون تکذيب اعليحضرت 
يا بازھم ايشان دراين ھنرنمائی آ. زاد وتجزيه ايران حمايت وامضا کرده اندآاھداف انتخابات 

  ؟تنھا ھستند
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 د درميدانننھا آوسنگر پوالين خودشان رارھبرمعنويی وپيشقراول  گروه سبز که اعليحضرت 
 ھست، آمريکا، گروه مزبورکه مورد حمايت دازشليک ايشان حمايت ميکن داخل وخارج کشور

ی مال ن اعتباراتآ وبخشی از ،بھره مند است آمريکابطور قانونی ازاعتبارات مصوبه کنگره 
البته (شان قرارگرفته ايدراختيار شليک کردن به تماميت ارضی کشورفراوان به مالحظه ھمان 

ن آ ه سی سال ازک رسيده اند یم ودستگاه تلويزيون    َ به د   ) و!يک ايرانی ماشين فروش بنام
    ؟يا بازھم تنھا ھستندآ. ن تبليغ کنندآشليک وعواقب  برای حمايت ازھمان تا  ؛محروم بوده اند

  :بنابراعالم خودشان

ند ايرانيان داخل درصد ھزينه ھای مبارزانی ايشان يعنی شليکی که فرموده ا ٩٠يا  ٩۵  -١
   .کشورتامين ميکنند

  .واگردستوری بدھند عمل خواھند کردطرفدارايشان ھستند ارتشيان داخل ايران  -٢

  ؟يا بازھم تنھا ھستندآ

م ه درتلويزيون خودش اعالتبليغ ميکنند درحدی ک وشليکشان *کسانی رادارند که برای ايشان 
يا بازھم تنھا آ> دروپدربزرگش مھم تراسترھائ که رضاپھلوی کرده ازکارھای پکا< :ميکند

   ھستند 
ل ه ھدف استقالنفرشليکت اعليحضرت رابھرروز صدھا  ،دربرنامه ھای تبلغاتی شورای ايشان 

 و  ھم ايشان راھمطراز نوری زاده آمريکاو صدای  ميزنند ساختگی کليک  وتماميت ارضی
   ؟تنديا بازھم ايشان تنھا ھسآ ؛واحدی معرفی ومقام ميدھد

 میتنھا اپوزيسون جمھوری اسال خودش راان شوراخودشان  رارئيس يک شورائی ميدانند که  
  ؟يا بازھم تنھا ھستندآ ميداند

ماده ای  ١۴رمان نامه آيکی ازکسانی که قصد ترورپدرم راداشت به اعالم اعليحضرت < 

ودن ايشان است حتی >  مراتب نزديکی دشمنان سلطنت باايشان نشانگرتنھا نبمرانوشت

  ؟يا بازھم تنھا ھستندآ .رخيل کسانی که قصد ترورشاھنشاه راداشته اندد

  >بطور دائم بارھبران وقانونگزاران کشورھا دررابطه بامسائل ايران تماس دارم< 

   ؟بازھم ايشان تنھا ھستند

  اعليحضرت مصاحبه دويچه وله)(                                                                            

  ازهمه مهمتر

ميدانم اين  ؛ددار ی که دارد ازايشان حرف شنویلبا ھمه قدرت واھميت بين المل آمريکا 
وع ميکنيم که ت رجباتفاق به اقرارواعالم اعليحضر .وراستآفت گبرای خواننده  شاظھار

   :باشد فصل ترديد مسدود

قايان تصورميکرديد من درصحنه نيسستم وغايب بوده ام آميفرمايند <ميدانيد درتمام مدتی که شما 
قانع سازم که حمله  را ئيھاآمريکاميکوشيدم که  ؟مشغول چه کارمھمی بودم وچقدرھم مشکل بود

 مقاله ٨۴تيرماه سال  ١۵مشروح درسنگر .٨۴اجالس واشنگتن سال(      .>تنظامی به ايران خطاس
  )اقدام تاريخی وميھنی رضاشاه دوم
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   ؟ديا بازھم تنھا ھستنآ

اگر ازاعليحضرت سوال شود که چگونه ميتوان تنھائی شمارا جبران کرد جوابشان شنيدنی خواھد 
که   يرانی ان آ نھم آ ديگرتبعيت ازيک ايرانی  ازبين ميليونھا ايرانی  ،که د زيرا نميتوانند بگويند بو

کارنامه فعاليت سياسی او تنھا  و وايمان وعقيده اش سياه وناروا ی ووفاداری به قولگپشتوانه مردان
    .حجت وتکليف مردم ميباشد  ،است نھم ضد ونقيض وبدون معيارآحرف مشتی 

  چراي پرمعنا؟

ن بوده اند انتظار آفراھم کننده  ) برخالف زمينه ھای موجود که خودايشاناعليحضرتن ايرانی (آچرا 
رياست  نھمه طرفدارو پول وامکانات وآ وچرا با حمايت وبيعت عمومی مردم داخل وخارج رادارند

 ١،٢٠٠،٠٠٠نکه خودشان اعالم ميکنند آ چرا با ؟کننديشورای تجزيه طلبان بازھم احساس تنھائی م
  ؟ميفرمايندايرانی خارج ازکشور طرفدارسلطنت ھستند بازھم احساس تنھائی 

   پاسخ  چراي احساس تنهائي 

بدان جھت است که انسان ازچيزھائی که درتربيت او موثر وسازنده  ،نآ از     ِ حاصل                ِ تنھائی واحساس  
قدرتی که به به  –که باروح وجسم او سروکارداشتته جدا شود  ازباورئ –فطرت اوست  دورشود 

م قس دشمنان د وناچارباشنايان شوآودوستان سبب ترک   – ن قدرت بيگانه شودآبا  ،اومتکی بوده
ن مسيرتربيت نشده که آندارد وبرای  درمسيری حرکت کند که تجربه کافی -- مانوس گردد  خورده
   .گمنامی وتنھائی  زيردست وپا گم ميشود در ناچار

  .شنائی ديرينه داردآن آ دريک کلمه  تنھائی يعنی بازماندن ازچيزھائی است که شخص با

خودسربودن شخص است که خودراازقيد قانون  -دررابطه بامسائل اجتماعی  بزرگترين عامل تنھائی
وعده ھای دروغ  –اخالق جدا کرده ومدعی است که ھرچه ميگويد درست وواجب االطاعه است  و

صفت گرفتن خدمات پدران و ناديده –دادن وعھد شکنی است  که شخص را سکه يک پول ميکند 
   .فروغ تھی ميسازدچھره مردانگی مردرااز که ،ناسپاسی

ن نصيب اعليحضرت آصی از                      ّ که درکمال تاسف بخش مشخ   ،به تنھائی                      ِ درميان خصلت ھای منتسب  
لق ومتولد شده اند وبنابرفرمايش خودشان برای                                    َ اعليحضرت بمناسبت اينکه برای سلطنت خ    .ماست

، ياد فرموده اندن سوگند آن مقام وقانون وابسته به آ وبه حمايت وحراست ازسلطنت تربيت شده اند 
 رابه يک ، ايشانن موقعيت وباورھای کھنی که  انتقال ارثی وقانونی به ايشان داشتهآجدائی از لذا

کی به قانون زيراوقتی انسان مت ؛يل کرده که سرگردان درچکنم شده انددشخص مانده ازھمه جا تب
  .که بھرطرف وھرسخن واظھاری کشيده ميشود پاندولی دست افراد است  وحکمت نبود مانند 

  چه گويم که اين عبارت ھمه راميگويد: 

ب جداشد طعمه ھر آ تی ازب است ماھی قدرتمندی است ولی وقآيکی ماھی بزرگ مادامی که در
   .است وخوار ذليل الشخور

تقاد هرروز گله وان – وزخودرامالمت ميكنم هرر ،هرروز ميسوزم ومينالم – اميدم  نا هرروز
   مينده را جزسياهي وتباهي نميبينآينده ايشان وسلطنت هستم  چراكه آهرروز نگران  -ميكنم
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