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  هماهنگي درپيام نوروزي اعليحضرت
  ابــــ
  !اباليس

                                           حقوقدان -اميرفيض

  اعليحضرت منتشرشد  ١٣٩۴ونزديک به نااميدی ، پيام نوروزیپس ازمدتی انتظار 

برای شنونده باقی ميگذارد يک روسوب وگيرائی  ،وشرائط حاکم ھرپيامی متناسب با انتظارات گيرنده 
ه خود نچه کآ زيرا انسان با خيال وتصور واميدی که دارد به سر اغ پيام ميرود واينجاست که اگرپيام را با

تورات دس وھنگھاآبا  ،اگر برخالف انتظار راضی کننده نميشناسد ويا پيام را ،ان نبينديکس ،می انديشد
  .که نوعی نارضايتی است کشيده ميشود یغيرقابل انتظار روبروشود بطورطبيعی به واکنش

ھرگونه ، باازکمک ومساعدت خالی باشد شاگرپيام ،کسيکه انتظار کمک ومساعدت ازکسی رادارد
ِ                     باشد پيام   مناسب محسوب نميشود القیو علمی واخول محتوائی         .    

نان آپيام نوروزی اعليحضرت برای کسانی که فعاليت سياسی عليه جمھوری اسالمی دارند وھدف اساسی 
  .، پيام بکلی فاقد اميد وھدف سياسی شناخته ميشودبراندازی رژيم غاصب است

ن معنا که نجات ايران ديگر به اي ،پيام نوروزی اعليحضرت باھدف نجات محيط زيست صادرشده است
   .به نجات محيط زيست تخصيص يافته است ،اکنون اولويت ھدف ازمبارزه نيست بلکهلويت وودرمقام ا

  ات زير درپيام عبار

امسال راسال پيکارملی برای نجات زيست بوم ايران روبه خاموشی است بيائيم  زيست بوم کشورمان<
   >بناميم

ايران کوشا با شيم يگانه راه ايجاد زمينه ھای  زيست بوماراده ملی برای نجات  درسال پيش روی با<
 استفاده درست و وردن رفاه وامنيت برای شھروند ايرانی است باآ، توسعه پايداروفراھم رشد اقتصادی

لی يکايک نگھداری وپاسداری ازمنابع طبيعی کشورمان نقش م. کارسازازمنابع طبيعی انسانی است
   .>شھروندان ايرانی دربرابرنسلھای اينده است

ملت وکشورمان شده  بيش ازھرزمانی الزم است که ھمه ما  سھمباوجودنابسامانی ھا ی بسيارکه <
ومنابع طبيعی به پيونديم وباھمه نيرو برای نجات  اززيست بومدرپاسداری  به جنبش ھای مدنیيان ايران

   .>ايران تالش کنيم
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ام فارغ ازروحيه مبارزه ويا فلسفه سياسی مبارزه است بلکه درکمال تاسف واجد يک ھماھنگی نه تنھا پي
ِ                         عجيب   موضوعی ومفھومی با پيام    .شيخ حسن وسيد علی ھم ھست دو ابليس     

ھومی مف قبل ازاينکه اين تحرير مفتخر به نقد پيام اعليحضرت شود بجاست که قدری دراطراف ھماھنگی
   .گفتگو داشته باشيم با پيام نوروزی اعليحضرتو ابليس م ھای ديايپمنطوقی  و

  فصل هماهنگي درپيام اعليحضرت با دوابليس 
لی وشيخ حسن ھريک پيامی درحراست ازمحيط زيست منتشر ساختند که چند روز قبل ازفروردين سيدع

   .ستپيامھا نآ پيام نوروی اعليحضرت درجھت تائيد ونوعی اقتباس از

اعليحضرت  يک ھماھنگی غيرقابل انتظارباپيام ھائی که توسط سيد علی وشيخ حسن  یدرپيام نوروز
ا پيام نوروی ن اباليس بآپيام ھای  یزمان تقارن  .ست داده شده است ديده ميشودراجع به محيط زي

يارمشخص وگويائ اين ھماھنگی را بس تفصيلی آنھا،  ابعادو اشتراک موضوع وھماھنگی و اعليحضرت 
رابا مشارکت فعاليت  ١ )ن اشاره شدهآدرتحريرات سابقه به جريان دود کودتا  که ( ميسازد  که عالئمی

  .اعليحضرت نشان ميدھد

  فصل اولويت  

داده شده است که   پيکارملیوعنوان  لويتی خاصوست اوروزی اعليحضرت به مسئله محيط زيدرپيام ن
ازپيام سيد علی است  اين مسئله درست اقتباسحتی مسئله نجات ايران راھم تحت الشعاع قرارداه است 

   :که گفت

ای      که بايد براست  بلکه کشوری وملین دولت نيست آ مسئله محيط زيست مسئله اين دولت ويا<
  .ن دست دردست يکديگردھند>آحل مشکالت مربوط به 

   :شيخ حسن گفت

 . محيط زيست جزو اولويتغازشودآفرھنگ سازی درمسائل محيط زيست بايد ازنسل جوان <        
  .>ھای جدی دولت است وحفظ محيط زيست ومنابع طبيعی بايد بامشارکت مردم انجام شود

  قضاوت مردم 

  نقد پيام نوروزي اعليحضرت 
پيام امسال با پيام سال قبل اين   ؛است وھمه ملت ھای جھانشاد باش به ايرانيان  ،بخش نخست پيام

سوا مفتخربه دريافت شاد  ،رپيام سال قبل مردم جھان به اعتبارمحل اقامتشان سواتفاوت  را دارد که د
 د ودرواقع کاری مضحک وچيزی جزبی تدبيری نويسنده پيام ويا نشان دادن درس جغرافيابودنباش شده 

   .نبود
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به ناھنجاری ھای حاکم برمحيط زيست اختصاص يافته است وھمين بخش است  امسال  بخش دوم پيام 
ب حواله سرا که بکل ارتباط پيام رابا مبارزه سياسی قطع کرده وبه اصطالح تشنگان مبارزه سياسی را به

   .سياه فرستاده استساله رابه راه انحرافی ونخود  ٣۵با طرح مسئله محيط زيست  مبارزين  داده و

کم وبيش وجود دارد درياچه اورال که  امحيط زيست يکی ازدغدغه ھای بشريت است درھمه کشورھ
   .ھزارکيلومترمربع است خشک شده ۶٨چھارمين درياچه بزرگ دنيا وپس ازدريای مازندران  و

مفرط روبروميباشند وبا بی آدرصد مردم جھان بابی  ۴٠تا  ٣٠سال ديگر ۶تحقيقات نشان ميدھد که تا <
  >شاميدنی اساسا وجود نخواھد داشتآب آ سال ديگر ٣٠ادامه روند کنونی تا

> سازمان ملل مشکالت محيط زيست وخطراتی که زندگی بشرراتھديد ميکند درگزارشات گروه <ژبيک
 مات ودرکمال تاسف جايگاه ايران وصد بيان شده که انسان رابا وحشت دائم روبروميسازد بصورتی 

لوده ترين شھرھای جھان آ و ١٠۵کشورجھان دررديف  ١٣٢ايرانيان ازبحران ھای محيط زيست دربين 
  )٢٠١۴مارس  ٢۵گزارش سازمان جھانی بھداشت (                             >است اھواز گزارش شده

راه مبارزه در ،نھا مبارزه درراه محيط  زيست کارومبارزه سياسی نيستآ ولی باھمه اينھا وخيلی بيشتراز
  ؛دولت است نه مردمازبی بند وباری  ست ومسئول ناھنجاری ھای ناشی حفظ محيط زيست کاردولتھا

مبارزه سياسی عليه دولت حاکم غاصب نميتواند  ونبايد طوری باشد که به تحکيم مبانی دولت ورفع 
ز حساسی دارد وھمين نچه عرض شد مرآالبته تشخيص منافع ملی با  ،مسئوليت وايجاد اعتبارکمک کند
رزمين سوگاه ميرسد به استراتژی (تخصصی ميسازد  نراآوشيوه مديريت  حساسيت است که کارسياسی

  .سوخته)

نتيجه غاصب بودن حکومت ايران  داخلی ويا بين المللی  تمام گرفتاری ھای مردم وکشورچه درسطح
  ؟ی مردم وجود داشتيا دررژيم شاھنشاھی ايران مسائل وگرفتاری ھای امروزآ ؛است

البته که خير پس بايد با عامل اين بدبختی ھا مبارزه کرد نه اينکه دولت غاصب جمھوری اسالمی را 
يرت ح .د علی استياين نوع پيامھا درازکردن دست دوستی واستقبال ازپيام س درامرمحيط زيست ياری داد

پيام نوروزی اعليحضرت ھم  رشده عينا دنچه درپيام سيد علی درباره محيط زيست پياده آوراست که آ
  ؟اين امرتصادفی است ياآ. جاسازی شده است

چگونه ميتوان غافل بودکه جمھوری اسالمی زيرشعارمحيط زيست سنگرگرفته است تا چنين الغا کند که 
. رژيمی که برای ايران قائل به موجوديت تاريخی وھويتی ھمه مشکالت مردم مورد توجه رژيم است

چطور ممکن است برای خشگ شدن تاالبھا به جنب وجوش بيفتد ن ميداند آواسالم را جايگزين  نيست
يک ميليون ايرانی ھم ؟ درحاليکه  موسوی اردبيلی گفته است <است اسالم تاالبھا ازاصول دين مگر

 که اباليس ،> خشک شدن تالب ھا چه تاثيری دربقای اسالم داردکشته بشوند برای حفظ اسالم بجاست
   .ا به صحنه سازی وادارساخته استر

  

  زيست بوم 
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   :اين قسمت ازپيام که خطاب به ھمميھانم است با عبارت زيرشروع شده است

  کشورمان روبه خاموشی است بيائيم ........>  زيست بوم<

 نجا که بوم درفارسی نامآواز ،است را ازنوشته جالل ايجادی اقتباس کرده زيست بومواژه نويسنده پيام 
وم زيست بودرادربيات فارسی اسم قبل ازصفت بکارگرفته ميشود معنای  جغد) ميباشدپرنده ای شوم (

نجا که گروھی ازناسيوناليست ھای ايران جمھوری اسالمی آ ) وازروبه خاموشی استی جغد گميشود (زند
مھوری اسالمی جبکشاند که < به اين سو نھا راآ ،، ممکن است پياما يک جغد وموجودی شوم ميدانندر

  .>روبه خاموشی است

  کس نيايد به زيرسايه بوم              گرھما ازجھان شود معدوم

دبيات  ابه يا منتظر فرصتی ھستند که واژه سازی ھا  ويا تسلط خودشان نويسندگان پيام اعليحضرت گو
   .ندازطريق پيامھا به معرض نمايش بگذار را جغرافيای عالم و

  حکا يت برمزاج مستمع گوی    اگر خواھی که دارد با توميلی

   ورد پيام آره  و  وردĤدست

ايرانيان را دعوت کرده که امسال  ،. پيامرا حامل است وردی وچه دستاوردیآحال به بيينيم که پيام چه ره 
   .ورده استآ. وبعد ھم دليل اين ھمت را چنين ايران بناميم زيست بومراسال پيکارملی برای نجات 

ران ای مرز پرگھررا باھم ايه ای نخواھيم داشت تا نوای ديگرخان چنانچه ازايران بام وبومی باقی نماند<
  >بخوانيم

   .نرا به بام وبوم وزيست بوم شناسنامه کرده استآشنا نيست که آايران به مفھوم تاريخی وھويتی  ،پيام

ت ھويت ايرانی اس ،ن درجايگاه تاريخی وسنتی وقانونی خود نيستآفروغ سه ھزارساله چيزی که اکنون 

  .نه محيط زيست

     :نجا که شعارايرانيان است کهآ

  چو ايران نباشد تن من مباد     براين بوم وبر زنده يک تن مباد

ن، شاھنشاھی آمرادشان خانه ومحيط زيست نيست مفھومی تاريخی وھويتی دارد که يکی ازپايه ھای 
 ايران ،يکی ازارکان سرزمين ايران است و اکنون ھويت تاريخی وايرانی ،محيط زيستکه  ،ايران است

مجموعه فنومن ھای تشکيل  .فرھنگ وافتخارات ايران قرارگرفته نه محيط زيستسلطه دشمنان  زير
يط  مح  يد پيام اصل سلطه غاصبانه را بابا چرا ،دھنده ايران دراسارت قومی تبھکاروبی وطن غاصب است

ه ازھمه گروھا خواست درپيام سيد علی ھم غاصب ايران است . اين تفاھم با جمھوریزيست جابجا کند
   .که ازدولت حمايت کند  شده
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 رای بکشور برای براندازی نحوست حاکم برايران مبارزه ميکنند يا  زيا سی وپنج سال ايرانيان خارج اآ

 ؟اولويت ھای مورد عالقه وبھانه جمھوری اسالمی

ميخواھند به بينند که کی  ردم داخل به اين حرفھا توجھی ندارندمشخص اعليحضرت بارھا فرموده اند <

>ايد ونجاتشان ميدھدمي  

ات اعليحضرت برای نج یاواراست به اين ملتی که سی وپنج سال است درانتظاراقدام قانونی وتاريخيا سزآ

ا لويت بگفت او > مردم كاري نكنيد تا من بگويم چه بكنيدوبارھا ھم اين تاکيد رابياد دارند که < است

   .محيط زيست است نه براندازی جمھوری اسالمی

   .ن شرط ووتکليف استآھيچ فقط زيست بوم ونجات  يام اعليحضرت  اين است که ھمه چيزپمفھوم 

ی بسيارکه سھم ملت وکشورشده است بيش ازھرزمانی الزم است باوجود نابسامانيھا< مده استآدرپيام 
  >.ايرانمان بپيونديمزيست بوم ومنابع طبييعی به جنبش ھای مدنی درپاسداری از يان ھمه ايران

واين درست ھمان است که درپيام سيد  ،ت اين پيام دستورھمکاری مردم با دولت شيخ حسن استماھي
   .علی ديده ميشود

نراھم سال دولت وملت گذاشته آزمردم خواسته شده که ازدولت حمايت کنند ونام درپيام نوروزی سيد علی ا
   .است

   :درپيام شيخ حسن ميخوانيم

اقتصاد ودين نيست بلکه حل اين   ،اجتماعی نظير محيط  زيست نيستدولت بتنھائی قادربه حل مسائل <
 مسائل نيازمند به حضور ھمه مردم است ودولت وظيفه دارد تسھيالت الزم را برای حضور مردم در

   .>دنھا حمايت کنآ ورد وازآنه فر اھم صح

 پاسداری شھای مدنی درازھمه مردم خواسته شده به جنب ؛درپيام اعليحضرت ھم چنانکه درباال مالحظه شد
   .اززيست وبوم ومنابع طبييعی به پيوندند

يت الو مسئله محيط زيست ازازمحيط زيست درصالحيت دولت است ( که حراست ونگھداریبه اينباتوجه 
پيام اعليحضرت تاکيد برپيام شيخ حسن مبنی  ) بنابراين شيخ حسن -ھای دولت تدبيرواميد است

   .برھماھنگی مردم با دولت است

 وره که متاسفانه پيام آسالمی ازايران وملت درھر پدری که جمھوری ا ؛گر پيام اين استيدھوم مف 
) به ھيچ گرفته شود ومردم به سھم ازمخرج رضايت است(ن با عنوان سھم ياد کرده آ ازاعليحضرت 

   .يندآحمايت ازدولت به بھانه محيط زيست بر

ن آده ميشود که پيام اعليحضرت دقيقا خود را درمسير پيام سيد علی يک تعرفه ھوشيارانه ديدرپايان 
   :مده استآست که درپيام سيد علی نجاآداده است مقصود  قرار



 حقوقدان -اميفيض -ھماھنگی در پيام نوروزی اعليحضرت با اباليس                              ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠٣/٢٢شيد (يکشنبه) مھر  

مردم بايد قضاوت کنند که کدام دستگاه ھا به وظيفه خود برای محيط زيست عمل ميکند وکدام دستگاه <
  .د>نانجام نميدھ ، تالش واقدام الزم راھا برای محيط زيست

ی ھائی معرفه جزء گرو شورای تجريه طلبانليحضرت نشان داد که ابوابجمعی ايشان تحت عنوان پيام اع
  .ھستند بچه ھای خوب رژيمودرتتاول  شده که اقدام الزم رابرای حراست ازمحيط زيست انجام ميدھد

يعنی درتحت خواست وتوصيه سيد علی قرارگرفتن وبحث ظرميرسد اين ھديه نوروزی اعليحضرت نب
     .شتی وبيعت عملی باشدآيست را جايگزين براندازی جمھوری اسالمی ساختن بھترين ھديه برای محيط ز

 یارسال نامه ای به سيد علبا ل يکدرابتدای تش !)شورای تجزيه طلبان(ت گرچه گروه متعلق به اعليحضر
يخ حسن به ا پيامھای سيد علی وشبا ھماھنگی پيام نوروزی ب نبيعت گروه خودرااعالم کرد ولی اکنو

   .نامه بيعتی خود جامه عمل پوشانده است

  بي احتياطي نيست ، طرح است

ست ا سياسی ايران ه مسائلنبايد تصورکرد که اين پيامھا  ناشی ازسھل انگاری ويا ديد محدود نسبت ب
  :خير حقيقت اين است

 مدعي است  اپوزيسيون جمهوري اسالمي كه اكنون مد،آدرتحريرات سابقه بھمراه دليل ھمانطور که 
د واكنون كننمريكا عمل ميآسياسي  نسخه مبارزه  هدرست ب !ه ميشودصشوراي تجزيه طلبان خال رد

اليت هستند وفعدرايران  ت شيخ حسن وعوامل جنبش سبزدرجهت جاانداختن دول مريكاآاستراتژي 
    .مريكا درايران استآ اعليحضرت وشورايشان بخشي ازهمان برنامه سياسي

  


