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  بي تفاوتي دربيانات اعليحضرت

  )ومس(قسمت 

 حقيرت

  حقوقدان -يرفيضام

ه تدارک انگيز ن باآبيانات اعليحضرت ندارد بلکه رابطه مستقيم  ارتباطی با ،عنوان تحقير، دراين تحرير
ابق س پاسدار قای دھقانپورآانی دوکارگر آمريکاکه بوسيله صدای  ،برنامه مسابقه وانتخاب بھترين است

   .فتانجام يا  آمريکاوعمله کنونی صدای  جمھوری اسالمی

ه داشت به حضور تحقيردربرنامه مزبور، ھمراه اين ) اشاره ای بسيارکوتا(بدھکاری ازقسمت اول      ِ تحرير  
رنامه ب موضوع تحقير در                             ِ اکنون تحريرحاضر درمقام تکميل  اين قسمت نيازبه تکميل دارد> < توضيح که
   .ستآمريکای انمايشی صد

  انگيزه برنامه مزبور

 نفر ود زاده وينوراعليحضرت ومجتبی واحدی ورکنيم انگيزه برنامه مزبور که بامشارکت واقعا قدری فک
ی چه مزايائ و ؟به چه مناسبتی بوده است نھاآازميان  وانتخاب بھترين ؟چه ميتواند باشد ،ديگرانجام شد

انتخاب  يا ھمانندآ؟ ؟ وسابقه اين قبيل مسابقات وانتخابات ازکجاستت اول ودوم وسوم تعلق ميگيردبه نفرا
ھمه از ؟ه استمتصدی اين برنامه شد آمريکادای واساسا چرا ص ؟ره باسابقه استي                 َ ملکه زيبائی يک سي  

   ؟وبرای کيست ن چه بودهآمھمتردستاورد 

   تحقير چيست

ء نيت  با سو، ارزيابی منفی است که افراد است  وازنظرفلسفی و کسرشأن تحقيربه معنای حقيرشمردن 
     .يدآشخصيت ديگران بعمل مي از

بسياراست ازکالم وتصويرگرفته تا ، ميشود بسيارشمردن افراد اعمالی که باعث کسرشخصيت وکوچک 
 ، فصل تحقيرازخود                                ِ که درکمال بی سروصدائی واثرگذاری   یطرق ولی يکی از ،مشابه                ِ ھتک حرمت وموارد  

منفور  ، افراد خوب وبد،دادن افراد باشخصيت وبی شخصيت ورد قرارآسھولت به اجرا درمي به را
    .، دانا ونادان وامثالھم درکنارھم استومحبوب

حسن انتخاب اين طريقه برای تحقيرکردن اين است که تحقيرشونده خودشريک ويکی ازبازيکنان صحنه 
   .اتھامات صحنه سازی برای تحقير ديگران کمی مبراميسازد از تحقيرکننده را ،است واين موضوع

   .فيلسوف معروف  نظريه معتبری دارد که به اصالت اين تحرير کمک ميکند ،ل جبرانجبران خلي
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  :گفته است

 بری باشد دستھای پاکيزه ازکثافتھای انسان ھای پليد برکناربدکاران  ازکارھاینميتواند کاردم نيکوآ
ه قربانی کسی ميشود که جرم وخيانت به اونسبت داده شده ميشود که انسان بی گنا . بسانخواھد بود

به  ه ھايستی بی گناھان وبری الذمد بانھکاران حمل کننن بارسنگين راکه بايد گآنکه گاھی چنا ،است
اشرارونيکوکاران که باھم داخل شده اند  بيننميتوان يک مرز واقعی <  . بدين جھتدوش خود بکشند

  > بوجود اورد

اشراروپاک سيرتان بھم مخلوط با  ميخواھد گفته باشد وقتی نيکوکاران وبدکاران ،جبران خليل جبران
بت نس ،نھم شخصيت ناپاکآ ،وھمه بيک چشم ويک شخصتشود شدند مرز تشخيص ازميان برداشته مي

  ) وبا الھام ازگلستان سعدی گله را گرميکند، گر يک بز( ھم معنا با ،. درستن جمع قضاوت ميکنندآبه 

  اگربرکه ای پرشود ازگالب       سگی چون فتد ميشود منجالب

ا گالب ر حتی يک سگ ميتواند برکه پرشده از حساسيت موضوع چنين بيان شده که  بيت سعدی در
کوچکترين  قرار داده شده پس يک باب درکنار ناباب  ۴ آمريکادرحاليکه در برنامه صدای  .منجالب کند

 در وديگرنميتواند برکه پرگالبی وجود داشته باشد  ،براساس فلسفه جبران خليل جبرانترديدی نيست که 
رکت ! ديگر ش(به عبارت دھقانپور) به غيرازشخصيت »قای پھلویآ«تطبيق مورد اعتباروشخصيتی برای 

   .کنند گان نميتوان شناخت

ميکند  ثابت ،ونظرفلسفی جبران خليل جبران گله را گرميکند، گر ، ضرب المثل يک بزمفھوم بيت سعدی
ع ن جمآافراد بی شخصيتی وبدنامی برای ، سبب دم بد وفاسد وبی شخصيت درکناريک جمعآکه يک 

> ھمانطور که يک ميوه گنديده اگرازميان ميوه ، نه کل بربدتاثيربد برکل استيشود به کالمی ديگر<م
 ، قرارگرفتن افراد ناباب درکنارمردم بابب خواھد کردوھای سالم جدا نشود کل ميوه ھای سالم رامعي

کوکاران تشخيص مرز اشراروني ،جبران به نص جبران خليل سبب بد نامی افراد خوش نام ميگرددو
  :. حافظ مسئله را باقاطعيت بيشتری بيان کردهممکن نيست

  است        که ازمعاشرناجنس احتراز کنيد نخست موعظه پيرمی فروش اين

   :حکيم مولوی بيتی دارد که بحث دراين مورد را مختومه ميسازد

  با کبوتربازکی شد ھم نفس        کی شود ھمرازعنقا بامگس

  :نتيجه اينکه

ن نمايشگاه آ نفری که در ۵است که ھر متضمن اين تصويرواقعی آمريکانمايشنامه سياسی صدای  -١
  .ن جمع وبرنامه ای اجرا شدنی نبودشرکت داشته اند ازيک قماشند واگرازيک قماش نبودند چني

واحدی ھيچ تفاوت شخصيتی مجتبی  زاده ونوري به زعم دھقانپور) و( »قای پھلویآ« بين -٢
واگرھم ھست درحدی نھا نيست آخاصه افکارواعتقادات سياسی ومحبوبيت وامثال  ،زھرنظرا
  :ھمواری وتضاد را باب کند وبقول سنائیت که فصل ناسني

  تا نبی شان زھم نشينی شان        ديده بردوز پای درکش
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تصوری  ن شخصيت مجازی وآ، بشويمتن  ۵ن آ جود شخصيت متمايز برای يکی ازاگر قائل به و -٣
  .ن نمی بيندآ ن قائل نيست ولذا نيازی ھم به حراست ازآن شخصيت به آصاحب  است  زيرا

 در ايجاد ميشود  و ی، امراکتسابی است يعنی ازسوی مردم وبه اعتبارات معين برای افرادشخصيت
ن آبه شخصيت برای کسی شدند ولی  ايجاب بود يعنی مردم قائل اگر ،حقيقت ماھيت ايجاب وقبول رادارد

  .ن خودداری کرد  صيغه شخصيت جاری نشده خواھد ماندآشخص ازقبول 

قائل به شخصيتی که مردم برای ايشان  »پھلوی قای رضاآ«درشخصيت اکتسابی وقتی  تطبيق مورد در
  .مختومه است آمريکان برنامه صدای آ قائلند نبودند بحث شخصيت ايشان در

من ضزاده متنوريعليرضا  واحدی ومجتبی  با شخصيت  »!قای پھلویآ«ت برابرساختن شخصي -۴
يزه انگنيست واين مھم ھمان يا ديگران  نتدون آ و  !»قای پھلویآ« اين امراست که  تفاوتی بين 

   .ازاجرای برنامه مزبور است آمريکاواقعی صدای 

  دستاورد چيست وبراي كيست 
فت غير قابل يک دريا د،ورآمشکالتی که برای مردم بوجود و تحريم ھای اقتصادی درکنارعوارض

 ن گرايش فکری ومقايسه وضع امروز با دوران سلطنت شاھنشاه است اينکهآ و انتظارھم باخود داشت 
درست است که نسل کنونی ممکن  ؛> درست مصداق  قضيه استوصف العيش نصف العيش< :گفته اند

نچشيده باشند ولی ھمينکه ن زمان را آاست ازدوران قبل ازشورش مالھا خاطرات عينی نداشته وطعم 
   .ن دوران رسيده باشندآنصف عيش  به قدری ھم بشنوند  کافی است که

ن آن صحرا ھست واگرمانعی نباشد راه آ ھمواره فکر پرعلف چراکرد يک حيوان وقتی دريک صحرای
 . انسان که ازحيوان کمترنيست ودرھرشرائطی که باشد امرمقايسه نميتواندپيش خواھد گرفت را صحرا

ن دوران دروجود او بطور آغفلت اورا موجب گردد المحاله يک انتظارفوق العاده قوی برای بازگشت 
   .مدآطبيعی بجوش خواھد 

 ديماه درشھرقم حدود سی دقيقه عليه خاندان پھلوی ١٣ھمين جوشش طبيعی است که سيد علی درتاريخ 
د که گاه باشد می بينآکسی که به تاريخ  دارند پول جمع ميکنند< :وگفت و حکومت پادشاھی عربده کشيد

دشمنان چه ميکنند اينھا سعی ميکنند که چھره خاندان کثيف ومنحوس پھلوی رابزک کنند رژيم وابسته 
  ١>وظالم که کشورماراسالھا به عقب رانده است

 وانگليس از آمريکاھد که حمايت اسناد مبارزه وفعاليت ھای سياسی ايرانيان خارج ازکشور نشان ميد

ازھمان زمان تا سالی که رفسنجانی به متوقف نشد لحظه ای  درحد پيروزی شورشيان  ۵٧شورش 

اداره ومديريت ميشد  آمريکارياست جمھوری رسيد کماکان حمايت وحفاظت ازجمھوری اسالمی بوسيله 
ع به جمھوری يه گذاری ميشد بااطالوھرجنبش ضد جمھوری اسالمی وسلطنت طلبی را که درداخل ايران پا

   .اسالمی سرکوب ميگرديد

                                               
ھستند ضد رژيمند ولی عين خامنه ای فکر کرده شوربختانه برخی در ھمين به اصطالح مدعيان مبارزه آن نطق را می شنوند و گرچه مدعی  - ١

  ک-و می نويسند. ح
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> مدارک اين مھم رابا استفاده ازگزارشات جمھوری اسالمیحفاظت ازتحت عنوان < درمقاالتی  سنگر(
نت سلطن نيزبه تحرير (آ ن کشور منتشرساخته است که بخشی ازآبه وزارت امورخارجه  آمريکاسفارت 
. از راه زيرنويس به متن نوشته دسترسی پيدا خواھيد منتقل شده است ٩٠١٣خرداد ماه  ١٩ گروگان 

   ٢ )کرد

درحمايت ازجمھوری  آمريکاھمان اسناد نشان ميدھد که درزمان رياست جمھوری رفسنجانی سياست 
تغيير کرد واين مھم   ازکشور خارج المی دراسالمی ومتالشی ساختن فعاليت ھای مخالف جمھوری اس

 شده ازسوی جمھوری اسالمی وزندانيان خريداری  ن تاريخآفت وازربرعھده جمھوری اسالمی قرارگ
جمھوری اسالمی به اعزام زندانيان سياسی <غازشد وپنتاگون ھم نوشت که آنھا به خارج ازايران آاعزام 

   .>اپوزيسيون مبادرت کرده است تالشی کردنم ومامورين خود به

 ن بی اعتبارآ ومھمتراز ن تاريخ عوامل جمھوری اسالمی نقش متالشی کردن اپوزيسون درخارجآ از

 ر نقش، دگلستان نازيال يحضرت را عھده دارھستند درحدی که می بينيم منشی شيخ کروبی خانمکردن اعل

ھم مجلس وھمپايه اعليحضرت شده  در نقش ،مجتبی واحدی سخنگويی ھمان شيخ و ،منشی مخصوص

نقدر دامنه اين برنامه ريزی جمھوری اسالمی عيان است که ھرچه ھست ونيست درکنار اعليحضرت آ و اند

  .ورين اعزامی جمھوری اسالمی ھستندوميدان مبارزه ھمه وھمه مام

 نگھدار اين پيام رابه جمھوری اسالمی خاصه به خامنه ای ميدھد که گر آمريکابرنامه تدارک شده صدای 
     .جمھوری اسالمی ان است که من ميدانم      شيشه رادربغل سنگ نگه ميدارد

کنارکثيف ترين وبی اعتبارترين  در نراآميکند و »قا رضاآ«يعنی اعليحضرت رضاشاه دوم راتبديل به 
ھمانطور  ،لی قانع شودتا سيد ع ،قرارميدھد نھا را ھيچ ايرانی نميتواند تحمل کندآ ايرانيانی که بوی تنفراز

ھم  »!قای پھلویآ«واحدی خطری برای جمھوری اسالمی نيست ازناحيه مجتبی  زاده وکه ازناحيه نوري
   .نخواھد بود

   :ستيک سياستمدار انگليسی گفته ا

  >ن قھرمانان ر ابی اعتبارسازيدآ  ؛اگر نميتوانيد  مانع رشد قھرمانان ملت ھا شويد<

   .نرا درمورد اعليحضرت اجرا ميکندآ آمريکااين درست برنامه وکاری است که صدای 

  اعليحضرتا 

  :دريکی ازفرمايشاتتان فرموده ايد

که بعنوان فرزند ذکورپادشاه ونام خانوادگی پھلوی ، دست خودم نبود من به اختيارخودم وليعھد نشده ام<

  >. سرنوشت چنين خواسته ودرحقيقت اين وظيفه وسرنوشت بعھده من گذاشته شده استده اممآبه دنيا 
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سرنوشتي كه دربيان اعليحضرت بكاررفته متوجه سرنوشت ملت وكشوراست  كه اعليحضرت بعنوان  
 ،بنابراين بااين امانت  تاريخي نميتوان قماركرد ،ن شده ايدآ                          ِامانت ملت وتاريخ عهده دار  وديعه دار

به  ساخته  »اعليحضرت«ن آ از ن اعتباروشخصيت فطري كه تاريخ وفرهنگ ايراني انحصاراآميتوان ن
   .، قهراين اعمال ديريازود وازهمين حاال خود نماستپا انداخت زير
. يکی ازبزرگان سخنی دارد که نسخه ، حيرانيد و متفکر دربحرندانم کاری ھاکه دررنج وتاسفيدگاھم آ

   .مورد نياز اعليحضرت است

  >، تو آنگاه رستگاري كه با ذات وهويت خويش يكي شوينكه دررنج وعذابيآاي <

**  

   د   تامرد سخن نگفته باشد عيب وھنرش نھفته باش

  

  تی آبه اتفاق درفرصت 

  

     

  

               

  

  

 


