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  نحقوقدا -اميرفيض

وتفويض صفت  دررابطه با انتقاداتی که نسبت به جريان ھالوکاست نيويورک آريو. ز. آقایشخصی بنام 
قدری ھم نويسنده اين تحريرات شده مطلبی نوشته که  ازاسرائيل ولوح تقدير ازسوی کسانی و طرفداریِ 

  .چون خطاب به معترضين وازجمله ممکن است اينجانب باشد نيازبه پاسخ دارد

   :ابتدا به متن اعتراض معترض نگاه کنيم

  )١رميشن (ايرانی فقط منتظر نشسته تاکسی چيزی بگه يا کاری کند بعد ھمه عالمه دھ<
  خرين آووو  ،، رسانه ھااسلحه ،، الماس داریتمام دنيا دردست جھود است ازپول قاآ<

. ميخاد خوشتون بياد ميخواد . دنيا بدون يھود نميچرخدب استآ<چيزی راکه تصاحب کرده اند 
ست انگليس ووواقتصادشان د ؛لمانآ ؛مريکاآکشورھائی مانند  . اين حقيقت امروز دنياستنياد<

  )٢<يھود است برای اينکه ما خودمان مشغوليم وحالمون ھم خيلی خوبه (
نرا دريافت کنه وايشان دراين آجھانی فکرکنه وحقيقت  ) ميبايست٣( يک رھبربين المللی<

ينده آن کاری را ميکند که فکرميکند برای آمريکا برای او مھيا کرده آ<زندان بدنه ديوار که 
  آريو. ز.). ۴(  ><ايران مفيد است

زيرعادت تقيه مذھبی ودرکمينگاه متاسفانه ايرانی  .کاش چنين بود که مدعی ادعا کرده است ای -1
 نچه برآ > ازنھاآازيک گل بھارنميشه وامثال  -من نه سرپيازم ونه ته پياز –بمن چه عبارات <

نھا ت نرا وآبرکشوروملتش ميگذرد، نه  حساسيت وحتی نيمه توجھی دارد ونه رغبت شنيدن  او و
 .نھم دردلشآخ ميگويد ت تنھا يک آنوقآی غيرقابل عالج گرفتارشد ناوقتی واقعا به تنگ

ھمراه  ،که شھرداروقاضی وپليس )اسرائيلدرتشبيه (  ی باشدگردن کلفت اگردرشھری يک شخص -2
را  ن شھرآن شخص به ھمه جا دست بياندازد وحکم ورسم آ و )کشورھا(د نو باشو حامی ا

ای سازمان ملل را ناديده بگيرد) وبه مناسبت اين قدرت مجازی ولی ھ قطعنامه(نکند  ترعاي
يد آن شخص برميآ به طرفداری از آريو. ز. آقایيا آزنان ودختران شھر تجاوز کند   بر ،موثر

 يد ھمه اھل شھرن مرد متجاوز قرارميدھد ودرمقابل انتقاد ھم ميگوآوزن ودخترش را دراختيار 
. خواھی نشوی الماس دراختياراوست پول واسلحه و ؟ل ھستندبزرگ وکوچک طرفداراسرائي از

 شرافت و ،، انسان ھارا با معيارغيرتازفضال برخی آريو. ز. آقای ؟رسوا ھمرنگ جماعت شو
   .اتکای بنفس ارزيابی ميکنند انسانيت و
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  پاسخ سوال ازاين تحرير
  وردآب باال را خود اين تحرير بياجازه بدھيد پاسخ مطل

ن شخص است اگريک شخص عادی ومعمولی يک آمقامی  دررابطه با شخصيت وھويتِ ح ھرکاری قب
تنھا را برسرش بگذارد وبجای کاله استفاده کند  یچغندربزرگشنای مردم را مرتکب شود مثال آحرکت نا 

ويا يک  باعث خنده مردم ميشود ولی ھمين کاررا اگريک فرمانده ارتش ويا يک رھبرسياسی ويا مذھبی
ن آ يثيت واعتبارنکه يک عمل غيرقانونی شناخته نميشود ولی حآانجام دھد با  اسی کشوریشخصيت سي

  .ن عمل راقبيح وازخود نميدانندآشخص زائل ميگردد زيرا مردم 

زاد ھستند ھرکاری که قانون ويا سنت فرھنگی نھی نکرده انجام دھند حتی نوکری اسرائيل راھم آمردم 
را  رانيان برای اسرائيل خدمه ھستند ونوکری ميکنند ولی اين کارکمااينکه گروه عظيمی ازاي بکنند

، متقبل بشود واعالم شود نميتواند پادشاه که نمايندگی وھويت  تاريخی يک ملت کھنی را عھده داراست
نھا اين عمل تاچه رسد به اعالم آايرانيان ونه درمدارغيراخالقی  گ. نه درفرھنکه او طرفداراسرائيل است

   . بی سابقه وزننده استن کامالآ

تشکيالئی  دخالت سازمانی ودارم اين است که  ن افکارآمن بر اقتضای نام پادشاھی کهنجا که ميفرمايند <آ
  )١۵٢(مشروح سنگر    >                 ) ازھيچ گروه وشخصيتی نکنمطرفداریوپشتيبانی (

ست واين قائمه ستواراااين بيانات اعليحضرت ازمنشاء فرھنگ ايرانی وبرقائمه قانون اساسی مشروطيت 

 . نھم دراعالم طرفداری ازاسرائيل آاعليحضرت شکسته شود  نبايد بوسيله شخص

ھرکسی که با دشمن خارجی ساخته باشد ويا کسانی که تالش برای مملکت نکرده < د:نانجا که فرموده آ
  )۴٧٣مشروح درسنگر(                                                    >   باشند به کشورراھشان نميدھم

نميتواند به خود اجازه دھد که درمقام طرفداری ازکشوری  چون اسرائيل شناخته چنين شخصيتی نبايد و
 حت عنوان طرفداری ونجات کشوريا چنين طرفداری ميتواند ازکسانی که درمقام خيانت به کشور تآ !شود

  ؟ده خاطرباشدرزآقصد ورود به کشوردارند 

ند روی سياست اسرائيل طرفداری ازاسرائيل يک مفھوم سياسی است وتوجه عام پيدا ميک
ت اسرائيل اسرائيل ميشود طرفداری ازسياسطرفداری از ، پسجمله ايران از درھمه جھات و

   .درحمله  به ايران

 حالت اعالم در ؛اعليحضرت با حمله نظامی کشورھا به ايران که بارھا اعالم شده است شکارآمخالفت 
 اسرائيل درنگران اين اتفاق نظرخودشان و يا اعليحضرتآ؟ طرفداری ازاسرائيل به کجا پرتاب ميشود

  ؟حمله  به ايران به اعتبارايجاد رابطه  طرفدای نيستند

اسناد سياسی مبارزه ايرانيان خارج ازکشورگواه است که عده ای ازايرانيان سخت مشوق حمله نظامی 
  )نوری عال اسماعيل او وطرفداربارھا، ميرفطرس علی ازجمله بوده وھستند (مريکا واسرائيل به ايران آ
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درشان ومقام وتربيت وشرافت کسی که ھويت ملی  اعمال که عنوان خيانت به ايران رادارد لی اينو
   .نيست  فرمايئدوميرا نمايندگی ميکند يان ايران

، سنت ھای نجمله است تاريخ ايرانآ من عقيده دارم که اين ملت عظيم با چيزھائی پيوند دارد که از<
  .>برای يک ملت مھم است درپيشينه پادشاھی بازتاب داردفرھنگ ايرانی وبسيارچيزھا که  ،ايرانی

  )٢٣٢+٢۶٣رمشروح درسنگ(                                                                                    

ن است که درپيشينه پادشاھی ايران نھم اسرائيل ھماآيا اعالم طرفداری اعليحضرت ازيک کشورخارجی آ
  .قبيح واھانت به ملت ميداند نراآو فرھنگ وسنت ايرانی  ؟ البته که ھرگزنداردبازتاب دارد

. اعليحضرت ستاعتراضی که متوجه اقدام اعليحضرت است دررابطه با موقعيت وھويت سياسی ايشان ا
> نميتوانند درزمزه طرفداران ونوکران عنوان قانونی ورسمی من رضاشاه دوم است< :که ميفرماييند

  .اسرائيل قرارگيرند

  توضيح درباره طرفداري ونوكري 
رابطه  طرفداری  .يدآبوجود مييا چند کشور و چند نفرويا بين دو يا و است که بين دوطرفداری رابطه ای 

شرائطی عنوان  با و حقوق سياسی وبين المللی بيسابقه است در ديگرری با کشورکشو بين فردی از
مبنای قرارداد  ورابطه طرفداری بين دوياچند کشورھم بعنوان اتحاد بين کشورھا بر خيانت وجاسوسی دارد
   .دوطرفه است که معموالرسمی برقرارميشود 

اينکه شامل رابطه  زاسرائيل بيش ازاعالم طرفداری اعليحضرت ااين مختصراين نتيجه حاصل است که  از
تبعيت  طرفداری بشود مستعد بيعت باسران کشوراسرائيل است  که يکی ازشرائط بيعت ھمراھی وتائيد و

ودرتطبيق موضوع  اعليحضرت  استبطورکلی وغيرقابل تشکيک وتعديل  ازتصميمات بيعت شونده
   .می به ايرانن جمله است حمله نظاآ ميشوند تابع تصميمات اسرائيل که از

مسئله قابل توجه درامرطرفداری تجانس وھم وزن بودن طرفين است  وقتی يکی ازطرفين طرفداری  
 شخصی بسيارقوی وطرف ديگرشخص افتاده وضعيفی بود  صيغه طرفداری دراجرا يکطرفه ميشود و

ينجاست ن است  واآان ن شخص قوی خواھآميگردد که  یکيفيت اجرای طرفداری متوجه مراحل واعمال
 يدآيک طرفه درمي ازمنطق دوطرفه بودن طرفداری خارج وبه صورت نوکری واطاعت که طرفداری 

    .نمونه دم دست برجام

ن آن دقيقا اين است که ھرچه آن جمله است طرفداری افراد ازکشورھای ديگر که معنای اجرائی آ از
بدون  نراآموقعيت طرفداری اش  وحفظ ن طرفداربيچاره برای نشان دادنآارباب طرفدار) ميخواھد ( کشور
   .واعتراضی انجام ميدھد ايراد

طرفداران من کسانی ھستند نمونه ايکه جای اشاره دارد ھمان فرمايشات مکرر اعليحضرت است که <
ازيک که داشته باشد   يک شخص باھرمقامی طرفداریِ مفھوم  >که ھرچه من ميگويم عمل کنند

  .يگانهن کشورميگويد طرفداربيچاره بايد عمل کند واين ميشود نوکری بآاين است که ھرچه کشورخارجی 
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  موقعيت حقوقي ومنطقي اعليحضرت 
دررابطه با  حتما  اعليحضرت درموقعيت حقوقی قانون اساسی وسوگند پادشاھی وبيانات عديده خودشان 

ن است بلکه آ ثارآ رفع رجوع از ا سزاوارکه نه تنھاسرائيل عمل لغوی صورت گرفته  ری ازاعالم طرفدا
   .خواھند بود جدی  ئه بوده اند قابل سرزنشکسانی که موثردرانجام اين توط

اعالم ن اصرارردارند آ بر )د عادی که کسانی (قدری ھم خود اعليحضرتامــــــا درموقعيت يک شھرون
م به ايران است زيرا درزمان جنگ خيانت تا ،به حکم نوکری عالوه برنزديکیِ طرفداری ايشان ازاسرائيل 

واسرائيل بنا  ندارد را است درحالت جنگ با کشورخودی رکشو ھيچ کشوری حق طرفداری از مردم
برعکس  ايران و درحال وضعيت جنگی با ،واظھارات سردمداران جمھوری اسالمی شبراعالمات خود

   ١. ميباشند

  برگشت به پاسخ اعتراض
تاريخ  ب وتاثير است که به فرھنگ ايران وھويت ايران وعظمت وبرای کسانی قابل رسو نچه عرض شدآ

ولی برای کسانی که به اين مھم حياتی  ،دنعالقمند وپاسدارباشواحترام به مقام الوھيت پادشاه  ايران
کشوری  وقانونی وسنتی يک ملتی طرفدار یتاريخ وشرافتی اھميتی نميدھند چه اشکالی دارد که رھبر

   . معرفی ميکند ن کشورخودش را  دشمن ايران آ باشد که مشخصا

بين  بنده تاکنون رھبر> يک رھبر بين المللی ميبايست جھانی فکرکندورده است که <آمدعی  -3
 ولی بھر ،. خيلی عناوين بين المللی شنيده ام اال رھبربين المللی که نشنيده امالمللی نشنيده ام

للی بايد طرفداريک کشورمشخص که رھبران بين الم درکدام فرھنگ سياسی گفته شده است حال
    .ی ايشانبرعکس ادعا  ؟ يا معنای جھانی فکرکردن طرفداريک کشورخاص استآ ؟دنباش

بررھبران سياسی مترتب عقل وھشياری است که درموازنه سياسی طوری عمل کنند که حساسيت <
  )کتاب بيطرفی وموازنه سياسی(                                                                >نباشد برانگيز

ساله  ٢۵٠٠متصدی مقام سلطنت  نخست اين توجه الزم است كه اعليحضرت رهبربين المللي نيستند
 نچه درھلوکاست نيويورک گذشت اھانت وتحقير تاريخ وھويت ملیآوبھمين اعتباراست که   ستندھايران 

عزت فرھنگ ايرانی ومقام الوھيت  ام بهاحتر مسير زا ،جهواعتراضات موّ  ايرانيان شناخته شده وميشود
    .پادشاھی  صورت گرفته است

                                               
بر اين شخصی در اوپوزيسيون ھست که با وجود مراجعه پی در پی راديو اسراييل به آن راديو وقت گفتگو نداده است. ايشان  - ١

باور ھستند، که نخست راديو اسراييل پيش از گفتگو ميگويد چه ميخواھد بپرسد و پاسخ را ھم حد و حدود ميگذارد و انتظار دارد 
برگزار شود، دو ديگر آنکه اسراييل در جنگ عليه ايران و تماميت ارضی و اقتدار ملی و ياد شده وده ارائه شده از سوی راديدرمحد

ک دشمن ايران (به آخوندارتباطی ندارد) به حساب ميآيد و درست نيست يک شخص سياسی در راديو ايران است و در اينصورت ي
 ک-دشمن گفتگو بکند. ح
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را ناديده گرفت که جای ايران  -فرھنگ ايرانی شاه طرفدارملت وکشوراست چگونه ميتوان اين تحقير در
   ؟ملت را اسرائيل بگيرد و

درجامعه  >تدراصل پيغمبر اس شاه> درجامعه ای که <فرمان شاه وخدا يکی است< که درجامعه ای 
ن پادشاه آ ،استقالل وتماميت ارضی وھويت تاريخی وسنن ايرانی شناخته شده ايرانی که شاه حارس

ن اين آن کشورقرارگيرد مفھوم وسيع آقفل اراده درنميتواند درمقام طرفداری ازيک کشوربخصوص 
کشور وھويت ملی اسرائيل حافظ اسقالل وتماميت ارضی عرض خدا قراردارد وميشود که اسرائيل در

   يا ايرانی اجازه دارد با اين توھم مانوس گردد؟آ ؛ماست

  ماخودمان مشغوليم وحالمون ھم خوبه -4

مريکا به استناد طرح آوزارت خارجه  –نميکنيم را ھم ری ما بخودمان مشغوليم ودرک اوضاع واحوال آ

 نرا مقررآدولت امريکا انتقال سلطنت رابه وليعھد که قانون اساسی ايران برشت اعالم کرد که < یھنر

د را بحساب ح تجاوز از و شکارآاين ادعای باطل وفضولی  ،> ايرانيان مشغول به خودکرده قبول ندارد

به يک سرعتی غيرقابل باور  با ريکا اعليحضرت رامآاستای ھمان خواست ر درحالمان خوبه گرفتند و

يک  عادی در درحاليکه معنای فرد  .که نشان داده باشند حالشان خيلی خوبست فرد عادی تبديل کردند
، ! که پادشاه. ايرانيان حالشان خيلی خوبهپانديس که عدمش به زوجود استآ يعنی تفاله و ،جامعه سياسی

   ؟؟!ان را تبديل به يک تفاله کردندقطب قانونی وھويتی نجات اير

طرح هنري برشت  ،مريكائي ها ديدند كه دراثرنفوذ اقراني شاه درتاروپود مردم ايرانآچون 
به انواع حيل وبرنامه ها ودخالت ها درمبارزه ايرانيان برمبناي مبارزه بدون رهبري  ،ازنبودهكار

 باز چون كار و ؛اي خودشان كردندهم ضممه شيادي ه را اعليحضرت وحتي اقرار شاه اقدام كردند
بادها كنده شدني نبود با تشكيل  و ساله ايران با اين تدابير 2500درخت كهن سلطنت  نبود و ساز

 ؛دادند صدر حوزه فعاليت زمينه سازي براي تجزيه ايران قرار در شوراي تجزيه طلبان اعليحضرت را
زد وبراي سفت كاري كه ديگراعتباري پرستي را متالم وگريزان سااتهامي كه ميتواند هرايراني وطن 

براي سلطنت ايران باقي نماند اعليحضرت  را درمقام يك شخص عادي درنوكري اسرائيل هم 
    .قراردادند

اعالم نوکری برای کسانی ھم به خيال افتاده اند که اين کارھا < چون حالمان خوبه وحاليمان نيست
خوش باوری  >ينده ايران مفيد استآبرای  ) فکرميکننداعليحضرت( ايشان اقداماتی است که<> اسرائيل

   .اين بيشتر نميشود از نچه برتداوم سلطنت وايران ما ميگذردآ وبی حالی از


