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  ادعاي پيرزاده
  »شش ماهه حامله است ادعاي بكارت دارد«

  حقوقدان -امير فيض

 راين معبرغيرقابل باو در ان راقای پيرزاده داشت تا اذھان شنوندگآ اخيرا افق ايران يک برنامه گفتگو با
   است )٢(واستقالل مالی  )١(دارای استقالل فکری يه طلبان دھد که شورای تجزقرار

   .> استششماهه حامله است وادعاي بكارت داردازمصاديق ضرب المثل <ادعای پيرزاده 

  استقالل فكري وعقيدتي  -1

بحث استقالل فکری وعقيدتی شورا يک بحث مختوم بھاست يعنی موضوعی مختومه وپايان يافته است 
   .ن نه معقول است ونه معمولآد يوتجد

جريان بيعت صحبت  از بيعت کرده وبعد زيرا شورای تجزيه طلبان با جمھوری اسالمی وشخص سيد علی
   .ازاستقالل فکری ھمان داستان ادعای بکارت زن ششماھه حامله است

  مسيربيعت 

باجنبش سبز  ١٣٨٨رئيس شورا وحتی مالک فکروطرح شورا ميداند درسال  را شخصی که امروز خود
 اننجاست که ايشآمقصود  ،ازیفداکاری وجانب               ِ بلکه بيعت درحد   ،تنھا بيعت اعتقادی نه بيعت کرده است.

بشود اول  جنبش سبزرد که ميخواھد ازروی ھر؛ اعالم کردند
وبعالمت سبز که مشخص کننده جبھه  بايد ازروی من رد بشود
   .تدافعی بود مجھز گرديدند

جنبش سبز ھمانطور که موسوی وکروبی وخاتمی وھمه پيروان 
حکومت  جنبش والئی است، سخت موافق<ن اعالم داشته اند آ

اسالمی ودخالت اسالم درحکومت وسياست است> جنبش سبز 
کامال درراستای قانون اساسی جمھوری اسالمی فعال است. 

، زاد ورعايت حقوق بشراستآجنبش سبز خواھان انتخابات 
وازنظرسياست خارجی تمايل جدی  جنبش سبز بخشی ازجمھوری اسالمی با شخصيت ھای متفاوت است 

  .دارد را و اسراييل مريکاآبه نوکری 

 عليرغم مشروعيت قانونی و ،که جنبش سبز داشت رئيس کنونی شورای تجزيه طلبان با چنان اعتقادی
برای ه ايجاد کرد ک وموقعيتی رانخستين بيعت کننده با جنبش سبزخود نماشد  ،تاريخی وھويتی که داشت

   .جنبش سبزغيرقابل تصوروبرای خود رئيس فوق ذلت وخواری بود
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 بگويند و طرفداران ايشان ھم ھمان را، ھمه ميگويند هنجا که ايشان اصرارداشتند ودارند که ھرچآ از
قول خودشان ب بکنند بنابراين ايشان تنھا بيعت شخصی با جنبش سبز نداشته اند بلکه رھبری بيعتی جمعی و

   .ز برده اندبراه بيعت با جنبش سب را خارج ازکشوردويست ھزارايرانی و حداقل  يک ميليون 

  اختالف سيدعلي وجنبش سبز

 مد، مشکالت مزبور سبب شکافی درآپس ازمشکالتی که بين سران جنبش سبز وسيدعلی خامنه ای پيش 
خاتمی وموسوی وکروبی، امربيعت رئيس  ه اين شرح که اختالف بين سيدعلی باورد بآمسئله بيعت بوجود 

صل ا ،خص است وتعارض بين شخصيت ھای مورد بيعتمتوجه ش ،شورا را زيرسوال برد زيرا نفس بيعت
  .بيعت را متلزل ميسازد و اين حالت تزلزل دقيقا متوجه بيعت رئيس شورا باجنبش سبز ھم گرديد

که ناظرسيرانقراض جنبش سبز بود بفوريت چاره انديشی کرد وبا تشکيل  (اعليحضرت) رئيس شورا
، بدون اينکه بيعت خودرا متمرکز به سيد علی ساختشورای به اصطالح ملی وارسال نامه به سيد علی 

  .شکارسازدآ عمال عدول ازبيعت با جنبش سبزرا

سالمی را نداشته کسانيکه قصد براندازی جمھوری ا يدعلی وعوامل حکومت اوگفته اند نجا که سآ از و
ا سيد عت شورا باسناد سياسی شورای تجزيه طلبان طوری تنظيم شد که منافاتی با بي زاد ھستند،آباشند 

ن حساسيت فوق آيعنی موضوع براندازی که جمھوری اسالمی نسبت به  ؛علی وحکومت او نداشته باشد
که درقانون اساسی جمھوری  گرديد زادآبه انتخابات      ِ منحصر   شورا وھدف ،ن ذکرنشدآ العاده ای دارد در

م انتخابات آزاد را به آن پس از انتخاب شيخ حسن ھم سيد علی اعال اسالمی ھم اين قيد مصرح است.
  نسبت داد.

  قطعنامه شورا 11ماده 

مسئله ای که درقطعنامه شورای تجزيه طلبان با اسناد حقوقی جمھوری اسالمی مخالف است  مھمترين 
رسيدعلی به بيعت که اگ ؛که زمينه سازی برای تجزيه کشورتلقی ميشود قطعنامه است ١١ھمان ماده 

 ؛اده مزبور مانع اين تصميم او ميشدم ،اعالم کند ابال قبول بيعت خود رامتق ستميخواو شورا اھميتی ميداد
بگيرد که دراين طريق نيازی به  ازشورا  کلی ودرعرض سلب مخالفت رارا بيعت شو ،مگراينکه سيد علی
  .يعنی بيعت يکطرفه اعالم قبول ندارد

 به سيد شورا نامه ، که بوسيله یدرست است که بھنگام بيعت شورای تجزيه طلبان با جمھوری اسالم
شورا راداشته وسمت رياست نداشته ولی به دودليل توجه  یرئيس شورا نقش سخنگويانجام شد  علی،

    .يعت دقيقا متوجه شخص ايشان يعنی رئيس شوراھم ميباشدب

ه متعلق بن آخودشان نوشته وشورا ومتعلقات  قطعنامه شورا را دليل اول اينکه بنابراعالم رئيس شورا  
ته با ايشان نميتوانس ؛نجا که بيعت ايشان با جنبش سبز بيعت شخصی ايشان بوده استآ ايشان است. از

زيرا اين يک موازی سازی است که  ،شورای تجزيه طلبان را تشکيل بدھند سبز،وجود بيعت با جنبش 
 رسم در ميباشد ووبرخالف ذات بيعت نخست رئيس ھم را محکوم کرده است کار  نآشخص رئيس شورا 
   .بيعت نخست است ودرکالم ساده بيعت نميتواند چندسوئی باشد بيعت ثانی رفع اثراز
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دوم اينکه  قبول رياست شورا، بمنزله اصالت دادن به ھمه تعھدات وتصميمات وبرنامه ھای شورا ھم 
   .نھا ھمان ارسال نامه بيعت به سيد علی خامنه ای استآ ھست  که يکی از

عت رئيس شورا با سيدعلی دراين است که حدود يکسال فاصله زمانی است بين اعالم جرم جنائی اھميت بي
 يترئيس با سيدعلی واين نشان موقع ھمان عليه سيد علی بوسيله رئيس شورا به دادگاه بين المللی وبيعت

بيعت  ت طرفبيعت کننده است که با شخصی که به اعتقاد رئيس شورا جنايتکاروقابل مجازات اسمتزلزل 
   .بتوان يافت . تصورنميکنم درتاريخ نمونه چنين خضوع وخشوئی راوتبعيت واحترام قرارميگيرد

  حامله شش ماهه

ل جائی برای ادعای استقال ؛ن استناد شده استآباجريان بيعتی که مالحظه کرديد وسابقا ھم درتحريرات به 
ايشان عضو گروھی است که با جمھوری  ،مده استآن آ قای پيرزاده به گدائی ازآفکری باقی نميگذارد که 
مده اش را ھمه می بيند ولی آرسوائی اين ادعا مانند ھمان زنی است که شکم بر ،اسالمی بيعت کرده است

  .بايد خيلی وقيح باشد ويا خيال کند مردم کورند زن يا .ادعای بکارت دارد

  شكارآ       ِّ    تفاوت ب  ين و

ّ           دراينجا يک تفاوت بينی  وجود دارد ن اين است که ھمه کسانی که قطعنامه شورای تجزيه طلبان را آ و                     
تحريک برای تجزيه نکه ھنوز عضو شوراھستند ياخيرگرفتاراتھام زمينه سازی وآامضا کرده اند اعم از

سياسی اين چنين  ِ ر                        ّ ودريک جامعه مترقی ومنو   ،نھاستآاين اتھام مانع ازکارسياسی  و ؛ايران ھستند
بکشند خودشان کنارميکشند ويا خواستاررسيدگی به اتھامشان  را بکناران نآمدعيانی نکه آاشخاصی قبل از

او  ازلمان ھا ازمجلس خواست که برای رفع اتھام آچنانکه مدرس درمقابل اتھام ھمکاری با  ؛ميشوند
   .تشکيل دادگاه داده شود

وع مورد رسيدگی دادگاه اگرمواضعه وبرنامه ريزی برای تجزيه کشور جرم تلقی شود که ميشود تاموض
حق فعاليت سياسی  قرارنگيرد ھيچيک ازحضرات که قطعنامه شورای تجزيه طلبان  راامضا کرده اند

ابطه حقوقی برای حفظ صيانت واعتباروسالمت جامعه  اعم ازجامعه سياسی مبارزاتی ويا . اين ضندارند
   .جامعه حقوقی است

ن خوبان وبدان درجامعه وجود داشته باشد تاسالمت جامعه ھمه علمای حقوق معتقدند که بايد حريمی بي
محفوظ بماند. بنابراين به اعتبارتداوم قانون اساسی مشروطيت ونيزباصطالح قانون اساسی جمھوری 

 از محجور دارند و اسالمی مواضعه کنندگان عليه وحدت ملت وتماميت ارضی کشور درمقام اتھام قرار
  .فعاليت سياسی ميباشند

برمبارزه است واال دريك جامعه سياسي پاك وروشن محال است      ِحاكم  ي                 ِبلبشوئي وهرج ومرج حالت 
د نرضايت براي تجزيه كشور امضا كن اين صراحت وغرور سندي رامبني برايجاد زمينه و كه كساني با

   .وبعد هم كركري بخواند

  فكري وعقيدتي  استقالل
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ن است که شخص دراجرای نصوص مشخصه آمعنای معنای استقالل فکری وعقيدتی درحقوق سياسی به 
مراجع  درحقوق عمومی ووقضات قانونی ويا شرعی استقالل عمل داشته باشد مانند نمايندگان مجلس 

ن عمل نمايد اين يک آنه اينکه ھرکس ھرجوری که دلش خواست فکر کند وبه  ،تقليد درضوابط شرعی
   .مرج استو نوع ھرج 

ح ملی درمجرای استقالل فکری وعقيدتی خودش ميتواند درراستای قانون درتطبيق مورد شورای باصطال
چنانکه درقطعنامه خود ھمين امر  ؛اساسی جمھوری اسالمی تتبعات فکری خودرا به مرحله اجرا بگذارد

   .زاد ورعايت حقوق بشرمنظور شده استآرارعايت کرده است که ھدف شورا انتخابات 

لی يکی ازواحد ھای وابسته به جمھوری اسالمی است بايک زياده خواھی شورای تجزيه طلبان درشرائط فع
به اين سند توجه فرمائيد تا اصالت وابستگی شورای تجزيه  .که زمينه سازی برای تجزيه کشوراست

  .ن به جمھوری اسالمی به تائيد نزديک گرددآطلبان وشخص رئيس 

کارشناس امورخاورميانه کنگره درماه و   CRSمريکاآدکتر کنت کاترمن، پژوھشگربخش تحقيقات کنگره 
خرين آن تحت عنوان <آ صفحه درباره ايران به کنگره دادکه بخشی از ٧۶گزارشی در ٢٠١۴ژوئن 

  .پوزيسيون ايران> ناميده شده استھای اه وضعيت گرو

برای تجزيه تحليل  که تشکيل شد ونھادی است ١٩١۴درسال  CRSمريکا آ<بخش پژوھش ھای کنگره 
  .تبر، محرمانه، عينی وبی طرفانه شناخته ميشود>مع

مجموعه وچند زيرمجموعه تقسيم کرده است   ١١به  را اپوزيسيون ايران ،درگزارش خوددکترکاترمن  
جبھه مشارکت ايران اسالمی  –ھای دانشجوئی ه گرو –جنبش سبزبرھبری موسوی وخاتمی وکروبی  از او
 –مخالفان برجسته  –اتحاديه کارگری  -مع روحانيون مبارزمج –سازمان مجاھدين انقالب اسالمی  –

   .مريکا نام ميبردآمريکائی مقيم آگروھای ايرانی  –نی               ُ مخالفان مسلح س   –ھای چپ ه گرو – سلطنت طلبان

نھا به نام سلطنت طلبان معرفی شده اند واعتباراين نامگذاری آدرمورد سلطنت طلبان توضيح ميدھد که 
خودرا جمھوريخواه معرفی کرده  ا رضاپھلوی را شاه خود ميدانند درحاليکه رضا پھلوینھآبراين است که 

   .فرسوده ھستند ندارد و وکاری با سلطنت طلبان که غالبا پير

قای دکترکنت کاترمن را بخواند ويک جو انصاف واخالق داشته باشد ادعای آقای پيرزاده اگرگزارش آ

  .عنوان نميکند استقالل فکری شورای تجزيه طلبان را

  تبدييل اليحه دربحث هاي سياسي 

دعاوی حقوقی با تبديل اليحه بين مدعی ومدعی عليه وتائيد وتنفيد ويا نفی وقلب  ھمانطور که در
ره ازناسره                                                                  ُ رسوبات لوايح سبب حکم دادگاه ميشود ومفھوم حکم دادگاه اين است که س   ،موضوعات
گاه را درداد هويا نفی وقلب اليح تنفيذ    ِ عمل   ،پاسخ به ادعا سياسی نيزدربحث ھای  ،مده استآبتشخيص 

ا ي درمقام قاضی دادگاه به تشخيص درستی ادعا و ،بحث ھای سياسی                                 ِ ھا بعھده دارد وخوانندگان تحريرات  
فلسفی  ن قضاوت خواھند کرد وھمين قضاوت است که افکارعمومی ودامنه بحث ھای سياسی وآبطالن 

  .يندگان ميشودآوزمينه ای برای قضاوت تاريخ و گی دورميسازده ک وازناسرمربوط به مبارزه را پا
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شخص سيد علی خامنه ای  با درمورد اثبات بيعت شورای تجزيه  طلبان با جمھوری اسالمی وبخصوص
ين ا درتحريرات سابقه مفصل ومشروح ومستدل اقدام گرديد وھيچ پاسخ ويا دفاعی درردان ارائه نگرديد و

   .ادعای مبنی بربيعت شورا با جمھوری اسالمی  است بمنزله قبول

حق اعتراض  ،گاھی ازحکمآ نجا که احکام غيابی اين حق  رابرای محکوم قائل شده است که پس ازآ از
به استحضاررئيس شورا وشورای ايشان برساند که دربيان ادعای  تااين تحرير مفتخراست  ؛داشته باشد

   .ائما استوار وپيگيراستبيعت شورا با جمھوری اسالمی  ق

  استقالل مالي  -2

ا رضبا  )دراين مورد توضيح الزم داده خواھد شد( قازمانی)آ(مھدی  ابوشريف ثانیبرنامه گفتگو بين  در
راجع به امکانات مالی  ابوشريف ثانینجا رسيد که آھنگی درموضوعات مصاحبه به آپيرزاده، تبانی وھم

کمک ھای خارجی استفاده  ن ازآيا شورا وتلويزيون آ شد که وسوال ردرا وتلويزيون افق سوال کشو
مدعی ميشود که  ؛بيشتربرازنده ايشان باشد دروغ زادهکه تصورميکنم عنوان  ،قای پيرزادهآميکنند؟ 
 ن به اين دليل ازکمکھای خارجی استفاده نميکند که شورا ميخواھد استقالل مالی آتلويزيون  و خيرشورا
   .داشته باشدوسياسی 

ه رمانی اشار     ُ قای د  آن ميگردد به آايشان برای اثبات اينکه شورا فقط به کمک مالی ايرانيان متکی وچرخ 
قای درمانی به شغل آ ،نجا که شھرت داردآ ولی تا .رکت وتعداد زيادی کارمند داردشميکند که ايشان چند 

  .ماشين فروشی اشتغال دارند

  راستهائي كه دروغ  دروغزاده را پايمال ميكند 

ساک وخودداری ازطول تحريرازمراعات  تحريراست امرسيده است و ۵با اينکه تحريرحاضربه صفحه 
   .چاره ای نيستبا عرض پوزش  ن آ معھذا ازادامه

قای درمانی ويا شخص ديگری چند شرکت وکارمند دارد ارتباطی به اثبات اينکه آادعای اينکه  
قای آھزاردالری ماھيانه تلويزيون انديشه (اظھارات  ۵٠ھزينه ھای شورا وافق ايران وزيان 

قای ديک چينی ھم خيلی ثروت دارد آندارد. قای درمانی تامين ميشود آطرف  ازه) دفروزنفرامرز 
   .مريکا نميشودآثروتمند بودن ايشان دليل گردش سازمان ھای غيردولتی ويا دولتی  و

روشن وارائه بيالن  طريق حسابرسی ن ازآنه موسسات يک امرمادی است که کم وکيف پرداخت ھزي
قای پيرزاده مبنی برتامين ھزينه ھای شورا وتلويزيون انديشه وافق ايران ھمانقدر آادعای  .ميشود نه ادعا

  .ن ھزينه را خود ايشان ميپردازدآواجد اعتباراست که ايشان مدعی شود 

  قرائن قابل مالحظه

امين ھزينه ھا ازسوی شخص ت ؛ناموجه ميتواند کمک باشد به رد ادعایوجود دارد که  ینی ھمواره قرائول
  قرائن دراين مورد ھمان است که با عنوان قسم حضرت عباس يا دم خروس متداول مردم است. مشخصی. 

   .قای درمانی بقرارزيراستآن قرائن درمورد آاجمال 
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 زيان تلويزيون انديشه را ميپردازد ھزاردالر ۵٠ست که ھرماھه سال ا ۵قای درمانی نزديک به آ -١
  سال] ۵دالر در  ٣،٠٠٠،٠٠٠[ قای فرورنده)آمنبع خبر(
  قای درمانی يک سلطنت طلب است (ھمان مآخذ)آ -٢
  قای درمانی گفته است نميخواھم زنده باشم اگريک وجب ازايران تجزيه شود (ھمان مآخذ)آ -٣
  يران برو نيستم فقط ميخواھم کاری کرده باشم  (ھمان ماخذ)قای درمانی گفته است من به اآ -۴
زيون منصوب بوده گفته است <من قای درمانی به تصدی تلويآقای فرامرز فروزنده که ازطرف آ -۵

  .يک جمھوريخواه ھستم واين مطلب رابه شاھزاده رضا پھلوی ھم گفته ام>
انی با نام حقيقی (مالجانی) متصدی عرف قای کورسآقای فروزنده ازتلويزيون انديشه آبابرکناری  -۶

  . [او يک چپ گرا و ھمراه رژيم اسالمی است]ه شددقای فروزنآجايگزين  و
قای کورس عرفانی ازمخالفين سخت رژيم شاھنشاھی که ھنوزھم ادب اخالقی نشده واتھامات آ -٧

ران ی ايکه نشانگرکينه ھای چپ گرايان احمق است متوجه خانواده سلطنت و کريه سنگين وناوارد
  .خاصه علياحضرت کرده وميکند

مارعددی ازھزينه ھای شورای تجزيه طلبان تاکنون منتشرنشده است وفقط اين آھيچ خبری ويا  -٨
نجلس آمده است که برای ميھمانی ھمياری تلويزيونھای لوس آنجلس آرسانه ھای لوس  در خبر

   .دالرخرج گرديده است ١٠٠،٠٠٠که درکانادا انجام شد 
 کرده است يعنی مخ شوئیقای درمانی آ زنده گفته است که يک سازمان (بدون ذکرنام) ازقای فروآ -٩

   .قای درمانی عقل معيشت سالمی نداردآ

  برقرينه هاي صارفهداوري 

   :ورد کهآبوجود مي را ن اين باورآقرائن باال وتبعات 

 تحمل کند مانی راھای مبارزاتی ساز ازمحاالت است که يک ايرانی سلطنت طلب بارسنگين ھزينه 
ن يک فرد دشمن آمتصدی  که وچه اکنون قای فروزنده جمھوريخواهآن چه درزمان آ که متصدی

   .پادشاھی ايران باشد
نھم آازمحاالت است کسی که قصد برگشت به ايران را ندارد پرداخت ھزينه ھائی را  

 وزنده مدعی است ازقای فرآنکه ھمانطور که آ بطورمستمردرراه نجات ايران پرداخت کند مگر
   .شده باشد مخ شوئیپرداخت کننده ھزينه ھا 

که يک وجب ازخاک ايران راست زنده نباشد ضازمحاالت است که يک شخصی که مدعی است حا 
ت اقداما مدار ور يک فعاليتی را متحمل شود که تجزيه کشور درآيايد ھزينه ھای سرسام ب جداشود
  .ن قرارداردآاساسی  و سياسی

ميخواھد کاری برای ايران کرده باشد که نامش باقی بماند ھرگز به فعاليت درجھت تجزيه کسيکه  
   .کشور راضی نميشود که چنين نام نکبت باری ازاوباقی بماند

   .نوشه استقای صبوحی آنبه عمومی دارد چنانکه محاالت مزبور ج 

 ؟ون راسرپا نگھداشته استسال ھنوزتلويزي ۵ھزاردالربه مدت  ۵٠ماھی  ضرر درمانی چطوربا قایآ
يھود وضد سلطنتی کورس  قای درمانی ازشورای ملی چگونه با سياستھای ضدآداری فسياستھای طر

افتخاری، محمد امينی طرفدارجناح اصالحات  –زمان مديريت عرفانی  ؟ که ازفتعرفانی به پيش مير
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ام در زمان تصدی پرويز کاردان  اين اجراکرده است.گفتگو  برنامه  ٢٠وميرحسين موسوی تاکنون بيش از
  (امروز) ھم ادامه دارد.

  علت بركناري فروزنده –حاشيه 

مريکا درايران درجھت حمايت مجدد ازجناح اصالح طلب الزم ساخت که تلويزيون انديشه آتغيير سياست 
ی افتخار يعنی عرفانی و ؛داد جھت بدھد و مريکا فعال بود تغييرآمريکا وبا پول آھم که درجھت سياست 

 ٢٠ حد اقل چنانکه درمدت کوتاھی درجھت حمايت ازاصالح طلبان برنامه ھای متنوعی را دنبال کردند
فروزنده  از واين کار برنامه تلويزيون انديشه درجھت اصالح طلبان وجنبش سبز جريان يافته است.

عيت با واق ل حکم رئيس شورااز قبينچه درباره برکناری او گفته شده آ برداشتند و را الجرم او ؛مدآبرنمي
 ھماز صدای آمريکا  . ھمين علت، علت اصلی برکناری سيامک دھقانپورھنگ نيستآعلت برکناری او ھم

تماميت ارضی  منشورشورا با استقالل و ١١گفت ماده  برباد داد و ه شورای تجريه طلبان رابود که پت
  .ايران منافات دارد

مھوری شيخ حسن سيرخزنده انتقال قدرت به جناح سبزواصالح گران اکنون به موازات انتخابات رياست ج
. اين حقيقت ھمان است که ی اثرباشدبمشھود است. اين مالحظات نميتواند درمسيررسانه ھای گروھی 
   (پايان حاشيه)   .مديرتلويزيون کانال يک (شھرام ھمايون) ھم صريحا اعالم کرد

  محل تامين هزينه هاي شورا وتلويزيونش

 ١٣٨٨اعليحضرت  که امروز خودشان را مالک ورئيس شورای تجزيه طلبان ميدانند درسال  
 ؛ندنرا مشخص ميکآدرکتاب زمان انتخاب بياناتی دارند که منبع تامين ھزينه ھای شورا وتلويزيون 

    :ايشان نوشته اند

وشه گ چھار ز پراکنده درنچه برای متحد کردن اين نيروی ھنوآ اينھا ھمه شکل ميگيرد وھر،<شکيبا باشيد
مرکب ازھمه گرايشھای مختلف اپوزيسيون  يک شورای ملیجھان ضروری است انجام ميدھم درتالشم که 

  )٨٩(صفحه                                                                                   >بسازم

  !!تن شورائی بنام شورای ملی بوده اندن درتصميم ساخآوقبل از ٨٨بنابراين اعليحضرت ازسال 

  امكانات مالي شورا 
<ازنقطه نظر امکانات مالی، نبايد اپوزيسيون  :اعليحضرت درباره امکانات مالی شورا ميفرمايند

   >حفظ استقالل اپوزيسيون نيازی حياتی است ،دموکراتيک ايران مورد پشتيبانی ھيچ حکومتی قرارگيرد

  ) ٩٠(صفحه                                                                                                          

نی فلسفه مبارزه را توضيح داده ــاشاره اعليحضرت، اشاره به فلسفه مبارزه است نه اعتقاد خودشان. يع
ره مبارزه اعليحضرت نشان                       َ به ھمين دليل است که سي   ؛ن بدانندآاند نه اينکه مبارزه خودشان را شامل 

ای ازايشان دردست است که درخواست کمک  عالوه براينکه درطول سی سال گذشته کمترمصاحبه، ميدھد
صريحا اعالم فرموده اند که بدون حمايت خارجيان ھيچ موفقيتی ممکن  و ،وحمايت ازخارجيان نشده است
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ومحکوم کردن کمک بيگانه به اپوزيسيون  درھمين کتاب بالفاصله پس ازبيان لزوم استقالل مالی ،نيست
   :ميفرمايند ،دمکراتيک

  من ميپرسند چگونه ميتوان به شما ياری رساند؟ غالبا درغرب از

   :درپاسخ ميگويم

<کمک کنيد تاوسائل ارتباطی قدرتمند وقابل اتکا باداخل کشورايجاد کنيم برفشارھای سياسی واقتصادی 
   >ا ھرگزبرسرحقوق بشرودمکراسی درايران مصالحه نکنيدخود برجمھوری اسالمی بيفزائيد ام

  )٩٠(ھمان صفحه                                                                                                   

ن ازحمايت خارجی بودند درمقابل پرسش خارجيان که آاگراعليحضرت معتقد به اصول مبارزه وپاک بودن 
<پھلوی ھا به  :نه ممکن است بشما کمک کرد  پاسخ ھمان بود که درسالھای نخست فرموده بودندچگو

مريکا برای تاسيس آن پاسخ پرمحتوا يعنی  رابطه بين کمک آمردم متکی اند نه به خارجيان> نه اينکه 
ت ايند .. ماھيمريکا را ايجاد بفرمآھا وحمايت ازبھانه ھای حقوق بشرانه  تلويزيون وفشاربيشتر تحريم

   .مريکا  مفتوح ساخته استآ با پاسخ اعليحضرت متاسفانه فصل قرارومداروايجاب وقبول را

  مريكا به اپوزيسون آبودجه هاي كمك 

وھمچنين اصراربه حفظ  مريکا) مبنی برکمک برای ايجاد تلويزيونآحضرت ازخارجيان (يدرخواست اعل
مريکا بودجه ھای آه ونيست ايشان استحضاردارند که ھوا نبودبيک درخواست سر تز نافرمانی مدنی 

برای کمک به اپوزيسون با خواسته ھای حفظ حقوق  زادی ايران)آ(ازجمله قانون مختلفی بصورت قانون 
رفراندم   وزاد آانتخابات  –روھای سياسی تگی گزادی ودمکراسی واتحاد وھمبسآتالش برای  –اقليت ھا 

   :نگاه کرد سال گذشته ميتوان به موارد  زير ۵ازجمله  در ،مده استآدر که بصورت قانون ،منظور داشته

ميليون  ٧۵نرا آ(برخی  ميليون دالربرای گشترش دمکراسی درايران ۶۶مبلغ  ٢٠٠٧درسال  -١
   )نوشته اند

  .ايران ميليون دالربرای جنک نرم با ۵۵مبلغ  ٢٠٠٩سال  -٢
  .نميليون دالربرای نفوذ درايرا ۵۵مبلغ  ٢٠١٠درسال  -٣
  .ميليون دالربرای کمک ھزينه ٢٠مبلغ  -۴
   .ميليون دالربرای تخريب فضای سايبری ايران تخصيص يافته است ٢۵مبلغ  ٢٠١١درسال  -۵

کارفرمايان  مبالغی ھم برای ھيئت< :مريکا عليه ايران گفته استآخانم رايس درگزارش عملکرد بودجه 
ھزينه ميشد  زادیآ، راديو فردا وراديو فارسی مريکا بهآبخش راديو تلويزيونی شامل ھزينه ھای صدای 

يعنی –؛ن ميباشدآزيه طلبان وتلويزيون دقت کنيد تاريخ اين گزارش خانم رايس قبل ازتشکيل شورای تج(
مده ازجمله ھمين تلويزيون شورای تجزيه آکارفرمايان تلويزيون ھائی که بعدازگزارش خانم رايس بوجود 

   ).ن کمکھا بھره مند ميشوندآ نا براعالم رئيس شورا مشخص شده که کيست ازن که بآ، کارفرمای طلبان
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 مده به غيرآايس کامال معلوم است که ھزينه ھای بخش راديو تلويزيونی که درگزارش خانم ر – حاشيه

واقع  در و ،مبالغی ياد شده که به ھيئت کارفرمايان داده ميشود از ئی است که درگزارش اواز ھزينه ھا
  .نھا ميپردازندآمريکا به آيک دستمزد خدمتی است که  رقم مزبور

   نافرماني مدني

مريکا برای اپوزيسيون ايران مقرر کرده جھات معينی است آعرض شد که  محل مصرف بودجه ھائی که 
   .به سند اين حقيقت توجه فرمائيد ؛ازجمله نافرمانی مدنی

مريکا تشکيل شد که عمال آوری رئيس جمھقای روزولت آ سال قبل بوسيله ھمسر ۶٠زادی درآخانه 
اکرمن رئيس خانه  قای پيترآ .است اسمی زادیآاھی برای کمک به مخالفان حکومتھا برای تامين پايگ

 زادیآمزبور خود موسس سازمانی است که ھدفش ترغيب وتوسعه نافرمانی مدنی است برای تامين 
 موزشآطرفداران نافرمانی مدنی  او وسازمانش بطرق مختلف درباروری اين خواسته فعاليت وبه ؛(اسمی)

است  مسائلی طلبان مبنی برحفظ تز نافرمانی مدنی از رئيس شورای تجزيه اصرار ،وحمايت وکمک ميکنند
    .زادی وبرنامه پيترمن وصل ميکندآنرا به خانه آکه شورا ورئيس 

يکا اداره ميشود مرآمريکا وجوددارد که بابودجه دولت آ تاکيتانکيک مرکز اسناد حقوق بشرھم درايالت 
   .که به سازمان ھای مبارزاتی وفعالين مخالف خشونت گرائی درکشورھا کمک ميکند

  بفرمائيد به داوري

ريخت وپاشھای بی  و ورآميتوان گفت که ھزينه ھای سرسام  يا باوجود اسناد وشواھدی که ارائه گرديدآ
ليون يم  ٣ن برابرآساله  ۵م زيان حساب شورای تجزيه  طلبان وھزينه ھای تلويزيون انديشه که يک قل

ھزاردالرخرج ميھمانی تراشيده شده   ١٠٠دالرميشود وبرای يک جلسه ھماھنگی رسانه ھا درکانادا 
قای درمانی ميدھد يا عقل سليم تامين آنجلس دفترودستک وبيا وبرو دارد ھمه را آوشورا درفرانسه ولوس 

  ؟مريکا ميداندآولتی وغيردولتی کننده ھزينه ھای شورا ومخلفاتش را سازمان ھای د

 درچقمجاھدين خلق ھم مدعی استقالل سياسی ومالی بودند وميگفتند مردم ھستند که کمک مالی ميکنند 
  شباھت دارد ادعای مجاھدين خلق وادعای پيرزاده


