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  حقوقدان -اميرفيض

ندارد وھمه جاھست وھيچ جاھم رسما نيست  اخيرا  پيرزاده که ھيچ سمتی رسمی واعالم شدهرضا  آقای
   .نآبرای رد قبول  ايجابی باشدافق ابوشريف ثانی داشت که شايد دربرنامه ای 

  قياس مع الفارغ 

    ١. بوده است ازانقالب وبعد ازانقالب اساس ادعای ايشان  انجام يک کاراقتصادی ومقايسه بين قبل

ن اظھارات مفصل ھرجا که ناچاربوده ازدوران سلطنت آ خستين توجه تاسف انگيز اينکه ايشان درن
ياد کرده وسعی کامال  قبل ازانقالبند ازکلمه شاھنشاه ايران ويا دولت ونظام شاھنشاھی ايران ياد ک

   .شکارداشته که نام شاه وشاھنشاھی ونظام سلطنت مشروطه ايران دراظھارات ايشان بميان نيايدآ

دھانش  درست مانند اينکه ايشان دراداره اطالعات جمھوری اسالمی است که بايد احتياط کند که نام شاه از
   .بيرون نيايد

  پيرزاده آقاي

 يا قانون اساسی وآ؟ نام نظام قانونی حاکم برايران  نظام قبل ازانقالب بوده ياآانقالب يعنی چه؟  قبل از

عليه  ۵٧يا شورش آ؟ انقالب بودهياھويت سياسی ايران آ؟ ن نامش قانون اساسی قبل ازانقالب بودهآمتمم 

 ؟انقالب بوده ويا عليه نظام سلطنتی مشروطه ايران

 ذکر از  ؟ترسيد؟ چرابايد ازسلطنت دراين حد چرا ، نامردی، نادانی، دشمنیه حقارت، عقداين کوته بينی
زندگانی  نآ؟ واھمه داشتحتی درجائی که ادای حق مطلب است  نام شاه وشاھنشاھی ونظام سلطنت ايران

ھمت  مد باالی مردم کشورکه توسط پيرزاده با کشورھای ترکيه وکره جنوبی مقايسه شد بهآمرفه ودر
؟ يک الف بچه قبل ازانقالبوتالش شاھنشاه وحکومت شاھنشاھی ايران تحقق پذيرفت ويا بوسيله دوران 

   .حقيقتا که اعجاب انگيز استوکتمان حقيقت  خودخواھی ھا ونادانی ھا وپرده پوشيھا قدرواينسياسی 

  چو شيران برفتند زين كارزار      كند روبه  لنگ اينجا شكار

                                               
نشان از آن دارد که او وھمفکرانش غصب عدوانی ماليان در ايران را اين از پيرزاده است. » انقالب«انتخاب وبکار گيری واژه  - ١
 ک-ح اين توھينی است به مردم ايران و انقالب مشروطه و انالب سفيد شاه و مردم.و  پذيرفته اند. »انقالب«
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نوقت است که آ خصوصيات روحی جامعه ای نباشدوقتی منطق وعقل معرف < :والترليپمن گفته است
   >.) خود قرارميدھدويا اظھاراتلت دست (آافراد کوچک جامعه  را  الت واشتھا وشھواتيتما

پيرزاده  معرفت ومنطق عقالئي ازجامعه فرهنگ ايراني رخت برنبسته كه تمايالت وشهوات  آقاينه 
  .لت دست شما بسازدآال شما بتواند جامعه را امث

باب مقايسه  عرفی ميشد درموردی که الزم بود تادکترشجاعی م آقایميھمان برنامه که  ،درھمين برنامه
شايسته  و بحث مختصر دوران سلطنت شاھنشاه مانند پيرزاده پايمال نکرد و ازگشوده شود، حق مطلب را 

ه ايران اظھارداشت که واقعا درکناراظھارات پيرزاده بسيارعجيب دروازه تمدن بزرگ ونيت پادشا ای از
   .نشاه ايران را متبادر به ذھن ميکردو صحنه  گفتمان يک دوست ودشمن با شاھوغيرمترقبه بود 

  قياس مع الفارغ

مد عمومی آجمھوری اسالمی که ازنظراقتصادی ودرمقايسه  دوران سلطنت  شاھنشاه ايران با دوران 
  :ه پيرزاده قرارگرفته است قياس مع الفارغ است يعنی مقايسه نادرست وغلط است  زيرامورد مقايس

انتخاب شده است و مفھوم ومعنای انقالب  ۵٧ !پيرزاده  انقالب مبنای تشخيص ومعيار 
    .ن استآ يعنی نارضايتی مردم از نظام حاکم وخواستاری نظامی که انقالب خواستار

 وحمايت کشورھای خارجی بمقصود ناکارکردن فعاليت ھای نفتی و که با ھمراھی ۵٧کسی که شورش 
قبل توقف  اقدامات تامين کننده  حقوق ملت ايران را انقالب مينامد  نميتواند باب مقايسه ای برای دوران 

ھرچه در ذھن پليد پيرزاده؛  قبل ازانقالبدوران ازير ؛) بازکندزادهنقل قول ازپير( ازانقالب وبعد ازانقالب
چيزی  نفی کرده  اند و نراآبوده وباھراحترام وحفظ شئون ملی که بوده مردم  بوده وباھردستاوردی که

 ۵٧بنابراين برای کسانی مانند پيرزاده که برای شورش را خواسته اند که انقالب برايشان فراھم کرده 
   .را نفی کنند !ورد انقالب مردمآھستند اين تفکرقبول کردنی نيست که دست قائل به مشروعيت انقالبی

 يهآشاھنشاه ونفی اقدامات طاغوت (فعاليت سياسی شورشيان ازجمله طاغوت شناختن  
وابطال ھمه قراردادھای زمان شاه وکشتارمسئولين کشوردرزمان شاه  ازيکطرف واعالم  )نآقر

نھارا گرفتيم واسالم آرسمی خمينی رھبرشورشيان به اينکه زمان شاه مردم ھمه چيزداشتند ما 
،  مويد اين است که نميشود اقتصاد زمان شاه را با اقتصاد جمھوری اسالمی مورديآر ا بجايش 

   سالم زمان شاه رابا اسالم رايج درجمھوری اسالمی مقايسه کردا مقايسه کرد بلکه تنھا ميتوان

جامعه  با را ای چنين جامعه ميتوان ميداند  چطور مال خر را اقتصادجامعه سياسی وانقالبی!  که رھبرش 
  ؟زمان شاه که تمام ھم وغم شاه توجه به اقتصاد بود مقايسه کرد

 جامعه زمان شاه که ھدف ازبرنامه انقالب سفيد تامين زندگی مرفه وزوال فقروپيشرفت اقتصادی و
ت مقايسه با جمھوری اسالمی قرارگيرد که به چيزی که اھميچگونه ميتواند دربازِ اجتماعی کشوربود 
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فراگيری فقر عمومی <جمھوری اسالمی  وبرعکس ھدف نھائی نميدھد اقتصاد ووضع معيشت مردم است
    ٢. )مھدوی کنی( >است

مردم با دولت بود واکنون بنابرفلسفه اسالمی با خداست ورفاه ب وزندگی آ زمان شاه مسئوليت نان و در
نت مشروطه ايران را با جمھوری اسالمی م سلطيا اين وجه تمايز بنيادی اجازه مقايسه اياآ  ؛نه با دولت

   ؟ميدھد

ايران به  درشعارھای شورشيان مذھبی ملتلی وزمان شاه  ھدف کشور عبورازدروازه تمدن بزرگ بود 
دروازه  جمھوری اسالمی بستن در شده بود که ميخواست ازتمدن بزرگ بگذرد واکنون ھدف شبيهتگ س

دشمنی با  نھم درحد حفظ حالت جنگ وآنگی با جھان محروم کردن کشورازھماھبروی ايران و  تمدن
انسان شرم نميکند که باب قياس را  ياآ  )قانون اساسی جمھوری اسالمی(ھای غيرمسلمان جھان کشور

  ) بگشايد؟قبل ازانقالب وبعد ازانقالبنھم درعبارت (آ

  نظام ملي

و  عبارت صحيح >به کجارسيده بوديمپيرزاده مدعی شد <اگربعد ازانقالب يک نظام ملی داشتيم امروز 
   :به جای عبارت بی معنای پيرزاده ميتوانست اين باشدمنصفانه 

امروز به کجا رسيده  ؛را تدارک نمينمودند ۵٧کردند وشورش اگرخارجيان درامورايران دخالت نمي(
  ٣ .)بوديم

ان وروح درک واذعان نراباجآن حقيقت که حتی مردم کوچه وبازارايران ھم آھراس داريد ازگفتن  چرا
  .ن نه تنھا فرارميکنند بلکه به کوچه علی چپ ھم ميروندآ دارند ودرخارجه کسانی مانند پيرزاده ازذکر

. ستينيد، نظام ملی آروی کارمي انهبه دست بيگ زيرا حکومت ونظامی که با انقالب  - چراعبارت بي معنا
به زعم  تنھا و تنھا بنابراين جمھوری اسالمین نظامی است که ازبطن جامعه برخاسته باشد. آنظام ملی  

) حکومت ونظام  و ھمفکرانش پيرزادهقائل به مشروعيت انقالبی ھستند ( ۵٧کسانی که برای شورش 
  .ملی است

  ادعائي ازسرناداني

عی شد که ايرانيان درمورد نقض حقوق بشرازسوی جمھوری اسالمی تحقيق بسيارکرده اند پيرزاده مد
   .ولی چون درجھت وضع اقتصادی بعد ازانقالب کارالزمی نشده ما اين کاررا انجام داده ايم

دمی  امروزه اگريک جو عقل داشته باشد چنين مھملی نميگويد، دائره تحقيق وتعداد محققين بقدری آھيچ 
راگيراست که انسان باھمه موقعيتی که برای خودش درامرتحقيق وکسب دانش تصورميکند قطره ای ھم ف

                                               
 ک-ميداند. ح» هللا«ثواب و موردی از خواست اسالم فقر و فقير زندگی کردن را  - ٢
نه ھم خود و ھم زن و بچه و ھم ايران را بفروشند امروز کجا يا، اگر مشتی خودفروش و فاحشه سياسی نبودند تا با پول بيگا - ٣

 رسيده بوديم؟؟ 
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اينکه ميگويند (ديد برخی تا نوک دماغشان است) مقصود  ،نيستتحقيقات  ن دريای بيکرانآدرمقابل 
پيرزاده ازكجاميداند كه درامرخسارات وارده به ايران تحقيق نشده است.  و ھمانند او ھمين پيرزاده

صفحه  27منتشرشد   لندن ازانتشارات سنگر در 1359ماه سال  ؟ دركتاب قضاوت كه دربهمنتاس
كرده اختصاص داده شده ها بركشورما وارد ه زيان هاي اقتصادي كه حكومت مالبن كتاب آاول 
ي دبهي ازخسارات اقتصاافصل مش ،تاليف پشوتن اب حركت باجبرتك 1360دربهمن سال  .است

 .ادارديران ربه ا هاحكومت مال

غازحکومت غاصب جمھوری اسالمی موضوع آمورد به اشاره رفت که نشان دھد ازھمان  اين دو 
 . ھزاران ھزارمقاله ورساله درباره اقتصاد مسموم واست هخسارات اقتصادی حاد ترين موضوعات بود

 ل جمھوری اسالمی وضع اقتصادی کشوريشآپاشنه  ،اساسا .پاشيده جمھوری اسالمی انتشاريافتهفرو
مورد  نراآ و ميھمان برنامه از ادعای جلف ونادانی پيرزاده غافل نماند ،حتی درھمين برنامه ھم است
  . داد قرار تذکر

ن ازجمله همين پيرزاده نفراول آشوراي تجزيه طلبان وافراد  مينهتنها موردي كه ميتوان ادعا كرد 
هاي نه بررسي زيان  را آماده كرده اندمسئله زمينه سازي براي تجزيه كشور ، كهخط موضوع هستند

  .كشوراقتصادي 

  پيرزاده آقايبه  صحبت زيرگوشي
که اظھارات که خيال ميکنيد مردم نمی فھمند دکان عقب افتاده اين است يکی ازناپختگی ھای شما مانند کو

 ٤  .است فريدون خاوند آقایشما دراين برنامه اقتباس ازمقاالت 

  بجاي اب وبرق مجاني 

امرمعمولی است ولی اگرکسی درمقام وموقعيتی نباشد که درمبارزه سياسی وعده ھای کاذب دادن يک 
که پيرزاده است  ن شخص کالھبردارسياسیآداشته باشد ووعده ھای واھی بدھد  را صالحيت وعده دادن

   .ن موقعيت خود راقراراده استآ در

ن آتوضيح   ؛است بودهواھی به ايرانيان  وعده  دادن واساس برنامه افق واظھارات پيرزاده برای  لصا
مدی که آ ايرانی عالوه بردر جمھوری اسالمی بھر ،رزاده وشورای تجزيه طلبانيپمحاسبه  اين که بنابر

                                               
را  »رنسانس«انگار دزدی ابتکار سياسی و اقتصادی و ابتکار فکری مد روز شده است، زيرا شاھين نژاد و ھم مسلک ھايش  - ٤

د، خانم منصوره پيرنيا نوشته ھای استاد شجاع الدين شفا را عينا کپی ميکند و کتاب مينويسد  وبنام خودش و از استاد شفا ميدزدن
ازه چون خودش چيز زيادی از اقتصاد نميداند، يعنی در اعوانش فکر و نظريه ديگران را.. آنھم تده و شوھرش چاپ ميکند و پيرزا

 ک-ح اقتصاد سر دربياورد الی دندان صحبت ميکنند و به نعل و ميخ ميکند. شورای تجزيه طلبان بطور کلی کسی نيست که از
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نپرداخته است  نراآميليون تومان ھم حق مسلم اوست که جمھوری اسالمی ۵/١ن ايرانی دارد، ماھيانه  آ
وری سال حکومت غاصبانه جمھ ٣۵ميليون تومان وظرف  ١٨ن درمدت يکسال ميشود آکه محاسبه 

ومان سھم مسلم ت ٣٠٠٠ميليون تومان که بامحاسبه دالری  ۶٣٠مطالبه بحق ھرفرد ايران  ،اسالمی
   .دالر ٢١٠،٠٠٠ھرايرانی ميشود 

 وعده  دويست خودش راگم کرد که کيست و ب وبرق مجانی داد اين الف بچه سياسی ھمآاگرخمينی وعده 
ه سازی متقلبانه برای فريب مردم  که با اين فريب اين را ميگويند صحن  ده ھزاردالرپول بھرايرانی داد و

  .ھمراه شوند که شورای تجزيه طلبان کسی است که ميخواھد بھرايرانی  دويست وده ھزاردالر برساند

  تاكيد برتاكيد 

دالربه  210،000رساندن  ؛ضرب المثلي داريم كه ميگويد قاچ زين رابگيراسب دواني پيش كشت
اگروعده خمينی  .دست اززمينه سازي براي تجزيه ايران برداريدازايرانيان پيشكشتان ك يهر
پيرزاده کرده  آقایشما  لیو  ،زيه ايران راپيشاپيش امضا نکرده بودجسند ت حد اقل ب وبرق مجانی دادآ

دکان  در خمينی بريزند، ١٠٠. اگرمردم برای ديدن خمينی ناچاروشرط بود که اول پولی به حساب ايد
نی که ميخواھند اعليحضرت رابه بينند ويا مطلبی دارند اول بايد سند تجزيه تجزيه طلبان ھم شرط بود کسا

   .تفاوت اين دوراميتوانيد تشخيص بدھيد ايران را امضا کنند 

شما نميتوانيد خيانت بزرگ خودتان وشوراي تجزيه طلبان درفراهم كردن 
  .زمينه تجزيه ايران را با اين وعده هاي پوچ وخيالي ماست مالي كنيد

  
   شخصی بنام آرش کمانگيراعليحضرت رضا پھلوی، يرزاده، راست: نيک آھنگ کوثر، رضا پز ا


