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  بي تفاوتي دربيانات اعليحضرت
  )همد(قسمت 

  ملکه سوم دکتر عباس ميالنی!

  

  انحقوقد –ض ياميرف

، يک بدھکاری ازبحث بی تفاوتی که يابدادامه  ۵٧درشورش امل خارجی ـــعتحريرنکه آ بل ازــــق
   .ن اقدام ميشودآاعليحضرت بعنوان گاليه اظھارداشتند باقی است که اکنون دراين تحرير به پرداخت 

يروز که برای پيدا کردن مطلبی به سنگرھارجوع کردم با موضوعی روبروشدم که دقيقا ميتواند پاسخ د
  .گاليه وشکوه اعليحضرت را نسبت به بی تفاوتی ايرانيان به مبارزه بازگوکند

  اسناد مبارزهگواهي 

مبارزه انتخابی جبھه  ١٣٨٣که ازاوائل سال اسناد مبارزه سياسی ايرانيان خارج ازکشورنشان ميدھد 
 . سيرتحوالت وجبھه ھای مختلفی که دررفراندم برای تعيين نوع رژيم وقانون اساسی بود ،ايرانيان

ر نيست که موضوع مفصلی است شاھراه رفراندم برای تعيين رژيم تشکيل شده مورد استفاده اين تحري
 اعتبار                                              ِ ولی موضع اعليحضرت وبيانيه ھايشان ازاسناد مسلم   ،و کمکی ھم برای اين تحرير نميباشد

   .ن ميباشدآبخشيدن به اين تحريرونتيجه 

  وامــــــا بعد

ونی اعليحضرت وعلياحضرت وشادروان يميل ۶٠کام دھمانطور که استحضار داريد درجنبش رفراندم دا
 ،ن فعاليتآيعنی درحقيقت قطب اعتباری  ؛نرا امضا کرده بودندآ پھلوی مشارکت و عليرضا رتواالحض
   .ن شخصيتھا بودآ ازسوی سلطنت طلبان حضورحداقل 

ن ھمه پرسی مصرف آميزآی خودشان را درمسيراجرای موفقيت ساعليحضرت تقريبا تمام اعتبارسيا
   :مده استآشان که بمناست ھمه پرسی ايراد فرمودند ديماه ھمان سال اي ١٨دربند دوم بيانيه   ،فرمودند

سمان مبارزات مردم ايران درخشيدن گرفت ورفراندم آزادی وحقوق بشربارديگردرآفتاب آسرانجام <

. پذيرفته واعالم شده بعنوان اصل راھنمائی يک مبارزه ملی ازسوی جمعی ازھم ميھنان داخل کشور

  >بدازاديخواه بشتآبه ياری مبارزان  ناکه دراين مسيربا تمام تو است زاده ووطن دوستآوظيفه ھرايرانی 

  :ن چنين فرمودندآدرمصاحبه راديو فردا درراه تجليل ازبرنامه رفراندم ودست اندرکاران   
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 باور ملموس ومنطقی و لترناتيوآسال تابه امروز به اين شکلی که اکنون نمايان شده  ٢۵درعرض <

 تھيه کنندگان(نھا آيادتان باشدکه  ديد جھانيان دررارتباط با تحوالت کشورما نبوده است ...... از پذير

  >م وجود داردسرشان راازدست بدھند ھاينکه  نجلس وامکان آدرايران ھستند نه در لوس ) فراخوان

ين اشاره به تالشھا وکوششھای اعليحضرت برای حمايت ازرفراندم بسيارمفصل است که درچند

تصورنميکنم که جمھوری اسالمی بتواند <: بودند که فرمودند نقدر اميد وارآ سنگرمنعکس ميباشد وحتی 

  ١ >کام مقاومت کند تدرمقابل رفراندم دا

رتوھم است نوشت جمھوری اسالمی مشغول تميزکردن ورنگ مديرروزنامه صبح ايران که ھمواره عرق د
   .کرئن خيابانھا برای انجام ھمه پرسی است

  نتيجه گيري 

بکل متوقف شد وحتی سازمان ھای جنبی ھم که مستقال برنامه ھمه  ،ن برنامهآيا کسی دانست که چرا آ
  ؟فرو رفتند ع نظام پيگيری ميکردند به الک سکوت پرسی رابرای تعيين نو

با رفراندم طلوع کرده بود! يکباره غروب سال  ٢۵پس اززادی که آفتاب آيا کسی فھميد که چطورشد تا آ
   ؟کرد

بايد کام بودند نت نخستين وبااعتماد ترين پايگاه فعاليت دا که تحت عنوان يک فردعادی يا اعليحضرتآ
  ؟ اعالم ميفرمودند ران برنامه آگھی مستقيم ويا مع الواسطه علت توقف آبايک بيانيه ويا 

 .واينھا سند است که گاليه اعليحضرت را به خودشان برگشت ميدھد ؛اين است دليل بی تفاوتی مردم
ھاست اين يکنده وماينھاست که کمان اعليحضرت رادرتيراندازی به کمان پوسيده بی اعتمادی تبديل کرد

  .ورميکنند که تيراندازی فرموده اندوتص ا شکل داده استکه کمان تيراندازی خيالی اعليحضرت ر

 کسی مردم رابه سرمايه گذاری درکاری دعوت کند واعتماد واعتبارخودراھم صرف تشويق مردم در اگر
که نآن فعاليت بدون آمشارکت درسرمايه گذاری بنمايد ومردم ھم به قدرممکن سرمايه گذاری کردند وبعد 

                                               
 شورش رئيس پيشين دانشگاه تھران در اوايل ملکي محمد، محسن سازگارا و آقايان ،مھرانگيز کار خانم ميليون دات کام ٠۶ طرحمبتکران  - ١

 رداراديوف ، فعاالن جنبش ھاي دانشجويي ھستند. محسن سازگارا در مصاحبه بایعبدهللا مومن و یرضا دلبر ،یاکبر عطر ،ناصر زرفشان اسالمي،
نام کميته  پاسخ پرسش چرا مطرح شد. در  ١٣٨۴طرح در سال . اين از طريق بعضي کانال ھا فيلتر شده www.60000000.com مي گويد
دگان به دليل اين که امضاکننگفته بود  محسن سازگارا رفراندوم را کنار مي گذارند. چه ضرورتي باعث شد اين تصميم را بگيرند؟ یبرا یھمه پرس

ين سياسي لاستقبالي که در داخل و خارج کشور فعا باشد که تافته جدابافته مي دانند خودشان را از بقيه، به خصوص به دليل اوليه نمي خواھند مطرح
محمد خاتمی پيشنھاد کرد رفراندم  ١٣٨٨در سال  طراح ھای طرح در خدمت رژيم اسالمی بودند، بار کجی بود کھه به مقصد نرسيد. ھمه  .کردند

  کوتاه به روند رفراندم. نگاھی  مشروعيت نظام در درون رژيم اسالمی برگزار بشود. 
   ؛ آری مردم به جمھوری اسالمی۵٨رفراندوم سال  -١
   رفراندوم قانون اساسی -٢
   ١٣۶٠پيشنھاد بنی صدر   بسترفت از بنرفراندوم، راه برون -٣
  راندم ميکنيم. لوايح دوگانه) رد شود، رف(سيد محمد رضا خاتمی اگر   -۴
  احمدی نژاد -ھا رفراندوم برگزار کنيمبرای اجرای ھدفمندی يارانه -۵
   ١٣٨٨ پيشنھاد محمد خاتمی در سال  -۶
  .در رابطه با مشروعيت مجلس و بحساب آوردن مردم )(پسر مھدی کروبی» محمدتقی کروبی« -٧

 ک-ح يم.   وبستن مجلس را ھرگز فراموش نمی کن ١٩۵٣رفراندم بدون مجوز و بی رويه و خارج از قاعده محمد مصدق در سال البته 



 حقوقدان -اميرفيض -٢عامل خارجی–بی تفاوتی در بيانات اعليحضرت ملکه سوم            ۴از  ٣برگ  ٢٠١۵/٠٢/٢۶) وشنبه ۵شيد ( ورمزدا

وت دع يا مردم به فعاليت ھای مشابه وآيت کنارکشيد را ازفعال خود به مردم بدھد ويا توضيحی گرارشی
  ؟ن شخص اعتباری ميدھند ويا حداقل اگرنفرين نکنند بی تفاوت ميشوندآھای تکراری 

ن برمبارزه بحق ايرانيان آسال است ھاله ھای شوم  ٣۶که  ،ردم به مبارزه اينھاستدليل بی تفاوتی م
ئی وتداوم اجرااری اعليحضرت به سلطنت وقانون اساسی . نگاه به جريان سوگند وفادسايه انداخته است

ک يھرانسانی را متوجه ميسازد که بقول اعليحضرت < نآجات نااميد کننده               ّ ی انحرافی وتمو  ن ومسيرھاآ

ت ن کيسآدرد مبارزه ازسوی اعليحضرت شناخته شده عامل وبانی  ،>  اين لنگی که بحقجای کارميلنگد

   .جز شخص اعليحضرت

ل سرکوچه وقتی شغلش را عوض ميکند ويا جای مغازه اش راتغيير ميدھد به مشتريانش علت را يک بقا
   .نکه الزامی ھم ندارد ولی رشته اعتباری واعتمادی اين تکاليف را عمومی ساخته استآ ميگويد با

 وست ارفتارچوپان با گوسفندان بسيارشبيه معمول شده وميشود   ،تاسف با مبارزين درکمال رفتاری که 
ا يتغيير چراگاه بعلت جوان بودن علوفه است  ،که چوپان الزم نمی بيند که به گوسفندان بگويدھمانظور
   .نرا به مبارزين بفرمايندآيحضرت ھم الزم نميدانند که تغيير موضع مبارزه وعلت اعل ؛خطرات

 تزمبارزه و ابارھ سال مبارزه ٣۶لبان نيست درطول ن به شورای تجزيه طآمورد رفراندم وتبديل  تنھا
يکبارھم نشده که دليل تغييرکيفيت وھدف مبارزه بيان شود ويا  ،فعاليت اعليحضرت تغييرشکل داده

  .ديگرانی ازسوی ايشان رفع ابھام بنمايد

دشان خو ارائه فرمودند ظرف دوماه  طبق اظھار امروز فقط اتحاد را ازباب نمونه ھنگاميکه اعليضرت تز
  مريکا)آسخنرانی اعليحضرت درانجمن ملی ( .مده استآپيام روی سايت ايشان  ٣،٢٠٠،٠٠٠

دون وب ه عيکدف ،نبايد بفھمند که چه شد که ازتزامروز فقط اتحادن تدويست ھزار و يا اين سه ميليونآ
کام تچرا فعاليت دايا ايرانيان نبايد بفھمند که آ؟ کام براه افتاد تن فعاليت متوقف وتزرفراندم داآ خبر

وچرا ھدف رفراندم برای تعيين رژيم  کشوربه شرکت  ؟نرا شورای تجزيه ايران گرفته استآمتوقف وجای 
  ٢ ؟است بعالوه تجزيه کشور تغييريافته استايجاد مشروعيت برای جمھوری اسالمی درانتخابات که 

 ب وترغيضوعی وحقوقی وجوددارد که کدام تقارن مو ،وتجزيه کشور خربين رفراندم برای تعيين رژيمآ
   .کردن کشورجايگزين رفراندم برای تعيين نوع رژيم شده است فدراتيوزمينه سازی 

 و ١١برای برقرارساختن ماده  مسدود ساختن برنامه رفراندوم وافتتاح شورا اکنون که گفته ميشود،
چه اعتباری برای فعاليت ھای اعليحضرت بعنوان رئيس شورای تجزيه طلبان تجزيه کشوربوده وھست 

شاخص ومشوق بوده متوجه اعليحضرت که درھردوجريان  ،يا اتھام مصدريت اين تحولآ ؟باقی ميماند
  اند نميشود؟

                                               
ی به سوگند و قانون اساسی که نشاندھنده راه است و عدم پايداری و وفادار» سياست کلی«تنھا نکته ای که به  گمان می آيد، عدم حضور  - ٢

ھمواره اين راه سنتی وتاريخی دنبال ميشد ھرگز نفوذ ھر کسی از راه رسيد مسير وظيفه قانونی و تاريخی اعليحضرت را منحرف اگر  .شدميبا
 ک-ح نمی کرد. 
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 . چندن بی تفاوتی مردم ميگرددآيک کارسياسی مھم راشکل ميدھد ونتيجه  ،                 ِ ھاست که ابزارفريب  اين

ن آبه  یئاعتئا طبيعت مردم بی و مسير تغيير کند، >ه نجات ايران استاين را< :بارميشود به مردم گفت

درست داستان معروف چوپان دروغگو که مصداق مشابه  .که باعمل وحقيقت توام نيستست گفته ھا
   .است

 مدعی مرجعيت تقليد خوندآيک وقت رھبرمبارزه يک نجا سخت وغيرقابل قبول وتحمل ميشود که آ مشکل
  .که حق خودش ميداند که حکم دھد ودليل ھم ندھداست 

شفاف بودن ودوری ازپنھان کاری  ،مبارزه خودرا بامردم بودنولی يک وقت کسی است که خط قرمز 
شخص  از ه ونقد مسائل ورفع ابھام وپرسش مسائلدرمبارزاعالم ميفرمايند وخواستاردخالت مردم 

به زخم خوره را درد احساسی مردم  ،ظريف والتيام بخش است درعملبسياراينھا که  ؛استخودشان 
   .تبديل ميکند

چندروز قبل برای موضوعی فکسی به دبيرخانه فرستادم نشد که نشد تلفن کردم  ديدم مثل اينکه تلفن به 
؟ رفتارمعمول ومعقول وروابط عمومی است يا بی اعتنائی به خرنام اين چيستآ. است خانه ارواح وصل

وبطور طبيعی اين بيت را زمزمه ميکند  ش خجالت ميکشدازخود انسان درمقابل اين بی اعتنائی ھا .مردم
  .وازخيرتماس وموضوع ميگذرد

  کيب داری طاقت نماند مارامشتاقی وصبوری ازحد گذشت يارا               گرتوش

  

 


