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  فصل هفتم

  سرنگون كردن رژيم
ولی به سرنگون کردن مبارزه بيشتر است  >سرنگون کردن رژيم<بااينکه عنوانش  »زمان انتخاب« اين فصل ازکتاب

ِ دراين  نقد  .نزديک است   رفته است  ،موضوعات زيربشرح ،تحقيقی          

 - حبه کنندگان وارباب جرائد ايرانیتحقير مصا –حدمصاحبه کننده  –ماهيت سوال مصاحبه کننده، جاسوسی وپليسی است 
ِ اصرار  - پيروزی دردامان خيال –رمان اعليحضرت آ  - اماپاسخ  اعليحضرت - اولين سوال مصاحبه کننده –درسايه  نشينی    

 –برگرديم به پاسخ اعليحضرت  –سوال وجوابی بسيارمهم  –ادامه سواالت  - اشاره تعبيرپذير - قاطعيت وشخصيت  
  .وحشت ازفرماندهی -هويت ماهويت سازی آخوند وترک 

  :مصاحبه کننده پرسيده است

  ؟     ً                                       مشخصا  چگونه درنظرداريد كه رژيم راسرنگون كنيد

   .استماهيت سوال مزبور جاسوسی وپليسی 

ِ وکيفيت وامکانات يکطرف برای طرف ديگر  که دانستن برنامه واستراتژی ، بدان جهتدارد ماهيت جاسوسی ِ درگير                                          
حساسيت به . ن ممکن نيستآابی به تی برخورداراست که جز ازطريق جاسوسی دست يدرمبارزه وياجنگ ازاهمي

 سبب گرديده که قوانين کشورها برخورد سختی بااين قبيل کسب اطالعات وجاسوسی داشته باشند وعنوان  ،موضوع فوق
ِ اتهام  دادگاه اتهام  ،ی گفتگو کردهازکيفيت ومصالح سنگرش باکس سربازی که ،رابکارگيرند ازباب  مثال> ايجاد استعداد<     

   .جاسوسی وايجاد استعداد نظامی برای دشمن رامنطبق باعمل اودانسته است

 با يا و خواهند ازوقوع جرم جلوگيری کنندويادادستانها باطرح چنين سواالتی ميماهيت پليسی دارد زيرا پليس جنائی  
  که هم با عدالت                             ّ ند واينجاست که مسئله همکاری مت عوامل جرم راشناسائی ومتوقف کن ،اطالعاتی که بدست مياورند

 >متهم با پليس وقوه قضائيه همکاری کرده است< مسئله مهمی دررسيدگی وصدور حکم است ودراصطالح  گفته ميشود
   .پيش ميايد

ه که درسوال مصاحبه کننده جاسازی شده به معنای دقيق وجدا جدا بودن است وهمان عبارتی است ک>     ً مشخصا <واژه 
ِ مامورين پليس وبازجويان درتحقيقات    .از متهمين بکارميبرند                                

  ده             ح د مصاحبه كنن

مطبوعاتی وخبرنگاری خود تجاوز   ِد    ِّازح   ،دراين صورت ،کننده  نميتواند درنقش پليس ويادادستان عمل کند مصاحبه
  .ادامه مصاحبه بازايستد کرده ومصاحبه شونده  حق دارد باتذکربه مصاحبه کننده، از

حسن نيت وبيطرفی ودانش  سنجشناگفته نماند که کيفيت سواالتی که مصاحبه کننده مطرح ميکند معياری است برای 
  .يتی که برای سوال شونده قائل است                        ّ بعالوۀ اعتباروحيثيت وموقعي  ،وشعورسياسی او

  تحقيرمصاحبه كنندگان ايراني

ّ ن مصاحبه موارد متع درايويراستارکتاب اين قبيل سواالت مصاحبه کننده را که    مصاحبه  هاز ضابطدد دارد وخارج                  
ّ                   بفال تبحر  وشخصيت مصاحبه کنن ودارد،بازجوئی داشته وجنبه جاسوسی وپليسی و بودهوروزنامه نگاری  ه گرفته د        

ِ ومحکم به سر  ِ روزنامه نگاران ايرانی             ِ خارج                         .ت راسزاوار آنهاکرده است ّ خف  وازکشورکوبيده     
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  :شت جلد کتاب زمان انتخاب  رجوع ميکنيمباتفاق  به نوشته او درپ

مالحظه کاری، تعارف ورودربايستی، آفتی است که مصاحبه راخالی ازارزش واعتبارميسازد خالف اين رادرهمين «
آرد بردهان  ورناليست های خودمان، نه،ژميشل تيمن برخالف   .مصاحبه ميشل تيمن باشاهزاده رضاپهلوی خواهيد يافت

ورناليسم فاصله ژازعرف                                                            ً   لد است وبه هيچوجه اهل مالحظه کاری وخجالت نيست  تاجائی که بعضا   دارد ونه تعارف ب
وبی پرده ترين سواالت ) بخوانيد جاسوسی ترين(وشخصی ترين   گرفته وخود رابرمسند دادستاني احساس كرده

طرح  اجازه وشاهزاده به خود شاهنشاهی که ترديدی ندارم هيچ مصاحبه گرايرانی  ولو مخالف نظام ،را مطرح ميکند
  ويراستار   .   رانميدهد چنين سواالت جسورانه ای

ّ ويراستار باانکه تشخيص داده که مصاحبه کننده ازح  نی ادستاد  ِد رمسندفاصله گرفته وروزنامه نگاری ومصاحبه   ِد                                              
وئی وايفای نقش دادستانی معهذاغافل بوده که مصاحبه کننده حق بازج ،مصاحبه کرده يعنی بجای مصاحبه بازجوئی کرده

به حساب باارزش ومعتبربودن مصاحبه  ،شکار وجابجائی موقعيت اعليحضرت رابايک متهمآ  ِف                ّ راندارد واين تخل 
وعجب اينجاست که رعايت اصول مصاحبه ونزاکت روزنامه چی های ايرانی رابه حساب داشتن آرد   داشتهمنظور
   ١. گرفته است  آنها دردهان

ه وعرف روزنامه نگاری آگاه است ونه به منش لست که ويراستار نه به آداب معمول مصاحا اين ،برداشت
   .وباورهاواحترامات قلبی ايرانيان به شاه

اين اولين مصاحبه ويانوشته اعليحضرت است که ويراستاری شده است واين بدان معنی است که روی =  حاشيه
ّ دقت وتوجه  ،م ومعناوعبارات چه ازنظرمنطوق ومفه شده وچيزی نيست که باب تحريف ويا تغيير را شامل گردد          

پاسدار اعتقادات، اعتبارات وشخصيت نويسنده هم هست                      تنهامعلم ديکته وانشاء نيست ويراستار،
  )پايان حاشيه(

  اما پاسخ اعليحضرت

ن ميتواند آوپاسخ  نبايد مطرح شودوکه يک سوال اطالعاتی وجاسوسی است  ،به ماهيت سوالاعلحضرت هيچ توجهی 
خودشان راازچنين سوالی  نشان  بجای اينکه حيرت، نفرموده اند، وردبهرطريق مورد استفاده جمهوری اسالمی قرارگي

  .ح ميفرمايندرژيم رامطر بدهند، بااشتياق تمام نخست آرمان خودشان وسپس  استراتژی براندازی

ِ کسی درمبارزه  ،نميتوان باورکرد استراتژی غيراز ( شکارکندآعليه يک رژيم ستمگرباشد واستراتژی مبارزه خود را             
ِ شکارشدن استراتژی آ چراکه معلوم است با)  هدف است ّ به س  ،مبارزه، طرف                 محرمانه ترين  .استراتژی اقدام ميکند  ِد    

اشات همين استراتژی است  واهميت آن درحدی است که اگربيم برمالء شدن اغتش مسائل درمبارزه سياسی وياجنگ ويا
  .راتغييرميدهند یان باشد کل استراتژ

ازآنجاکه اعليحضرت هيچ استراتژی برای براندازی جمهوری اسالمی ندارند  لذا قبحی هم برای افشای  ،باور، اين است
ِ دريک مليون هم قبول کرد که اعليحضرت از فساد  چيزی که وجود ندارد، قائل نبوده اند واال  نميتوان يک افشاکردن                                            

ِ استراتژی  کوچکترين صدای مخالف رابه زندان «مبارزه جهت براندازی رژيم جمهوری اسالمی که خودشان فرموده اند         
ِ باب  از آگاه نباشند و »اوين ميبرند ِ گفتگوی     ِ پيرامون          .براندازی رژيم استقال بفرمايند       

  

                                                
معمول براين است که رييس دفتر ويا منشی ويژه مطبوعالی در هنگام گفتگوی يک شخصيت در صحنه حاضر است و بدقت پرسش و پاسخ ها  -  ١

از و حقوقی خارج شود وارد صحنه شده و مانع از ادامه هرگاه پرسش کننده از حد مج. را باتوجه دقيق به سياست کلی آن شخصيت دنبال می کند
. شوربختانه. اين روش در دفتر اعليحضرت هرگز اعمال نشده وکسی که در اينکار تخصص ويژه داشته باشد در کنار ايشان نيست. گفتگو می شود

 ک- ح
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  آرمان اعليحضرت

درهمه  و ،رمانی يک امرطبيعی استآاين چنين  ،آرمان اعليحضرت برافکندن جمهوری اسالمی بدون خشونت است
حتی چنگيز مغول باهمه د نرمان خود برسآبه  ،وريسککه بدون زحمت وکاروسرمايه گذاری  انسان ها وجود دارد

گر مايوس ميشد به حمله مبادرت ميکرد  مايل بود که به مسالمت وبدون  جنگ سرزمين ها رافتح کند وا ،اقتدارش
  ) تاريخ مغول(

ما سعی ميکنيم « :کلينتون بود که گفت قایآگيز راتبعيت ميکند نهمان روش مغول وچ مريکاهم درستآاتفاقا  
اما اين روش معمول ، آنجازيرسوال ميرود که شخص، . »خرشآ اختالفاتمان رابامذاکره حل وکنيم واگرنشد ميرويم تا

مدتی متناسب برای  گاه باشد ودوم اينکهآرمانش وجوددارد،  آه عظمت موانع ومشکالتی که درراه رسيدن به اوال ب
  .درسايه بنشيند نه سی سال  ،رمانشآرسيدن به 

  .التيماتوم يااتمام حجت، وسيله آشنا ومعمولی است که به سايه نشينی پايان ميدهد

 ن درهمين سال جاریآخرين  آجمهوری اسالمی التيماتوم داده اند که باربه  ٣اعليحضرت درسی سال گذشته =  حاشيه 
  )پايان حاشيه(بوده است   ١٣٨٩خرداد ٢٢

  خيالپيروزي دردامان 

تآ ود ا دف و راز ود< .رمان،  ن  یاید ا وس  فاوت آرمان و > آرزو و نده  تآیان  دف ا نای  ،رمانآ .رزو با  

وس  ثاآرزووآمال و ت و  آل وا یال        ّ ھا ت و ف  و آن  ود ،دی ھم  وش  وان با ،وان باآن  دآ  یال  یال ن رپواز  ، با

ساب  ده   ط  ان راسا ب  ا ی غا م اسال رهورد آوان رژ کا و ند ی و اب  ران ا ل داد ازر و  ت  و ور، ح ل   دا

سان را  و س  ج ل   ح   و
 

ی  و ود ه و حاک ت واز  ح سا
م                               ّ ور، از ی  ت خار  یا وید داد  از  ی  وری اسال کار A نا ران  و 

ت ا  عا د،   ت  د  ده ا ب   ه و  صا دم را وال   ی  ا سا نان دان   ن اط
ھ

ی و ا س 
ھ

ن و ط  صادی  و ی ا

یال ن حاال  دل و  ،راازھ ل را  ،ل   را ی  ا ناسا ی   ی و یا ط  ود روا ل  ی را  ی  ور ه و ن ورو ط با ید، روا ع  ،و و

ثال  هآود وا حا خاب،  تاب  زمان ا ت ،یالو وھم     َی   رمان،آ ھا    .ده ا

  اصراردرسايه نشيني

ّ اعليحضرت هم به عظمت ومشکالت  وموانع تح   ٣٠ا پس از رنشستن در سايه گاه هستند وهم به ادامه آمالشان قق ا                                    
ّ مص سال    :هستند ودراين باب ميفرمايند،ر 

روخشن رژيم، فکرنميکنم که بتوان کامال ازخشونت اجتناب کرد امامابايد جنبش خود رابراصل گبدليل ماهيت سرکوب«
امامن ازاين ونخواری ساده لوحانه بنظربرسد نافرمانی مدنی دريک رژيم خ ستايشحتی اگر  رکنيمعدم خشونت استوا

ّ         مشی تخط ی نميکنمَ        «  
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نکه اعليحضرت،  ميدانندکه ماهيت وعملکرد رژيم بسيارخشن وخونخوارانه است  وحتی اگر تز نافرمانی مدنی آ يعنی با
ِ ايشان ساده لوحانه بنظربرسد که رسيده است بازهم ايشان اصرار  ّ           خط ئ نخواهند خواهندداشت وازآن تدرسايه نشستن را                                                          

ِ جالب اينجاست که اعليحضرت، نافرمانی مدنی خودشان را درمنزلت  .فرمود خاقانی بيتی دارد که  .ستايش دانسته اند                                                         
ِ کجای تز  >ستايشت، به حقيقت ستايش خويش است< :وصف الحال مورد است  ميگويد بی معنای نافرمانی مدنی ستايش        

نراخونخوارميدانند آ ،د نيست دررابطه بارژيمی که اعليحضرت به حقيقترش ندارد که کار                      ُ برانگيز است؟ کاردی که ب 
: مصاحبه ميفرمايندوانگهی اعليحضرت درهمين . ن ساده لوحانه استآمعلوم است که نافرمانی مدنی وعملکرد 

  »مدآکه مبتنی برنافرمانی مدنی است  بدون پشتيبانی جامعه بين المللی بدست نخواهد  ماموفقيت راهبرد«

ّ نابراين طرح نافرمانی مدنی  مع ب ّ يابه چنين مع آ  .نهم ثالثی که  نامحدوداستآت ثالث است                ّ لق ومشروط به ني                              لق ومشروط            
  نهم طرح برانداژی  رژيمی چون جمهوری اسالمی؟؟آومجهول ميتوان طرح ناميد 

   قاطعييت وشخصيت

ِ ولی قاطعييت وپشتکاردرکار  توقاطعييت، شخصيت سازاس البته که قاطعيت وپشتکاربسيارپسنديده است مثبت نه درکاربی                        
بت به سنشانگرقضاوت مردم ن> مرغ يک پا دارد< ؛ضرب المثل .صف است ـّ که به ساده لوحی متهی اووخاصيت 

ّ تخ عدم  .اصرارهای ناموجه است ِ طی   ُ ون ص، محترم وح ازقانون    َ کم است نه   ّ             ،که حرکت وتصميم شخصی است ،مشی         
شخصی که نشان داده شده بی بهره وبی تناسب باموقعيت دشمن و متضمن زيان مبارزه  پافشاری واصراردريک تصميم

براعليحضرت نرامتحول وآ یفرهنگ وسنت ايرانوازهمه مهمتر خالف نص وحکمی است که  واتالف زمان است
ُ هرچه من گويم، همان ح < ارائه تصويرخود مختاری چه امتيازی است جزه داشتمقرر وقتی   >کم است وتقديروقضا                   

است  انسان آماده است که جانش رابرای نجات وطنش بدهد چرابايد حاضر به تجديد نظردرخط مشی ای که خودساخته 
   نباشد؟

هنوز زمان زيادی ازاصرارهای ناموجه اعليحضرت دررابطه باجنبش سبز وحمايت بيدريغ ازآن نگذشته است که از 
ِ موضع اصراروايستادگی درامورشخصی ونظری    .دراين حد غيرقابل قبول  اصرارميفرمايندمدنی  نینافرما                                    

  اشاره تعبيرپذير

مابايد جنبش خودرابراصل «: ن، آنجاست که فرموده اندآ ودرفرمايشات ايشان اشاره ای هم هست که تعبير پذيراست 
  »استوارکنيمعدم خشونت 

ِ  مفهوم، دربيان   يعنی نداشته است گرهم داشته ايم استراتژی تا کنون جنبشی نداشته ايم وا ايشان رساگراين است که مايا            
ِ جنبشی هستيم بدون استراتژی ودرتمثيل  سال است که نميدانيم درکجای سايه نشسته ايم تاچه رسد که  ٣٠به مورد، ما                                  

  .بخواهيم ترک سايه کنيم

  ادامه سواالت

ِ پس ازآنکه مصاحبه کننده باطرح سوال جاسوسی واطالعاتی  برای  مادگیآاعليحضرت احساس ميکند که  ،اول خود                                                 
ّ توج  ،ودرکالمی ديگر  رادارند طالعات درمورد براندازی جمهوری اسالمیا افشای هرچه  بيشتر هی به عملکرد اين   

ن قائل نميباشند سوال دوم وسوم وبعدی خودرامطرح آگفتگوهابرای جمهوری اسالمی ندارند ويادارند ولی اهميتی برای  
  .ميکند

به اهميت اطالعاتی ومهم بودن سوال ( خنثی کردن قدرت سپاه پاسداران درچه مرحله ای هستيد؟سوال  ميکند که  برای 
 ٢٠از « :اعليحضرت ميفرمايند )ه فرمائيدجتو >درچه مرحله ای هستيد<اسالمی بويژه  کلمه برای جمهوری  ،وجواب

. ی دارم که باواسطه انجام ميگيردبامحافل سياسی رژيم هم تماسهائ -نان درتماس هستمآسال پيش باشماری ازرؤسای 
  »اينها  به حد کافی شخصيت های ارشد رژيم هستند که ميهن پرست ميباشند
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مصاحبه کننده که با بی پروائی اعليحضرت دربيان استراتژی مبارزه عليه جمهوری اسالمی روبرو ميشود به خودش 
گفتن  بدهد  وبازيادتربه ايشان برای ادای اطالعات اجازه ميدهد بااظهار تعجب از اظهارات اعليحضرت ميدان بيشتری 

، که مصاحبه کننده اعليحضرت تشويق ميشوند» چگونه چنين چيزی  ممکن است؟ ؟تماس باپاسداران وبسيج«اين جمله 
شد نظام که بعقيده ازهدف تماس محرمانه باسران سپاه وبسيج وشخصيت های ار اسالمی رابيشترجمهوری  و

که اکثريت  کردمتقاعد  بايد نظاميان وشبهه نظاميان را«؛ گاه سازند وتوضيح ميدهند کهآاعليحضرت ميهن پرست هستند 
  ٢» .وهمچنين بايد رسما برعفو عمومی تاکيد کرد يير رژيم زيان نخواهند ديدآنها ازتغ

ند کلی برای جمهوری اسالمی قابل استفاده است واگر اين ناگفته نگذاريم که همين توضيحاتی هم که اعليحضرت داده ا
   >اهل فن دانند که وحشت ازچه هست< نميپردازدن آتحريربه تشريح 

  سوال وجوابي بسيارمهم

  :مصاحبه کننده سوال ميکند

  اند؟پدرشمارانشناخته  غالبامانده خوددرنظرميگيرند، درحاليکه که شمارابعنوان فر ،ياهنوزهستند افسران ارتشیآ

  :نراميخوانيمآباتفاق . پاسخ  اعليحضرت به سوال باال قابل توجه وماهيتی اساسی دارد

وقتی نظاميان وغيرنظاميان بامن تماس ميگيرند، تماس گيری آنان بی سبب نيست چراآنان کس ديگری راخطاب «
ّ                          من معر ف نوعی تداوم وحقانيت هستم نان،آ؟ برای قرارنميدهند  :اضافه ميفرمايند ،س َف       َ تجديد ن وبالفاصله بدون يک »      

  .»امابايد روشن بگويم که من فرمانده نيروی نظامی ارتش نيستم«

نکه آبا  آناليزکنيم،اهميت پاسخ اعليحضرت الزم ميسازد که موضوع رابه آزمايشگاه فکروانديشه خودمان ببريم و
سال است که موضوع  ٣٢و يداننداعليضرت ازهويت نهادی خودشان استفاده نميکنند وخودرايک شهروند عادی م

ِ وموضع  ِ  انونی وسنتی ايشان درايران مطرح  ق      نظاميان حتی <وهمانطور که مصاحبه کننده اعالم کرده نيست  یعلن                             
ّ ديگران راخطاب قرارنميدهند وايشان رامع  ،چطورميشود که نظاميان وغيرنظاميان> پدرشمارا نشناخته اند رف نوعی                                     

  ؟قرارميدهند دانسته وخطاب تداوم وحقانيت 

  :چنين داده است> که نامش دردست نيست<پاسخ به ا ين معضل رايکی ازجامعه شناسان 

ينده است آحال ، مملو ازگذشته و. وقتی نوزادی متولد ميشودجامعه ارث چندين ساله خويش رابه وی تفويض ميکند«
   »ن ملت استآده حيات گذشته وتاريخ زيرااخالق وروحيات يک  ملت زائي

> پسرش نخوانتوبيگانه خوانش  –پسرگرندارد نشان ازپدر <دربيت معروف  ، ن حرف بزرگ را سعدی ماهمي
  .يادآورشده است

ِ ازحقيقت  ،کارنامه ای است مشهود  ،ن جامعه شناس مطرح کردهآآنچه  ات واخالق ووابستگی های قلبی ما بدون     ّ روحي        
ازهمه جهات  ،ه خصوصياتی است که ايرانيان را ازملتهای ديگرارثيه جامعه ايرانی مجموع .گاه باشيمآاينکه خودمان 

ِ واين همان ژ  متمايز ومشخص ميسازد ارثی است ودرهرانسان وحيوانی شکل فيزيکی  ن است که عامل انتقال صفات          
ِ درميان اين مجموعه وسيع  .ومعنائی ميدهد که بيش  نهاست آنمايان ترين وعميق ترين  ،وستیبارزه شاهد ،بارزه ها                      

  .سال ريشه وبافت وتنيدگی دارد ٢۵٠٠از

                                                
رده ايم چگونه می توان از سوی مادران داغديده که درجايگاهی که هنوز ما پرونده اتهامی جنايی تک تک افراد را نخوانده و بررسی نک-  ٢

تعدادشان بيش از ميليون است در بيرون از کشور بدون مشورت با مردم و همان مجلسی که بدنبال مجلس موسسان با رای مردم تشکيل خواهد شد 
در حاليکه مادران داغديده . عفو همگانی صادر کردبا کدام مشروعيت می توان ... رای به برائت يک عده جنايتکار جنگی و جنايتکار حرفه ای داد

 ک-ح. همواره تکرار می کنند من خون فرزندم را با بخشش تباه نخواهم کرد
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نها آهمين نوزادی که امروز درجمهوری اسالمی ازپدرومادری متولد ميشوند که دوران سلطنت ايران رانديده اند نوزاد 
بدون اينکه پدرومادرش بخواهند ويانخواهند همچنان که  ازارثيه تاريخی واخالقی وگرايشهای قلبی به شاه بهره مند است

  .همان پدرومادرهم هست چه بخواهند ويا نخواهنددرخون 

  ٣ >چيزی که درقلب وخون من است بااين فشارهاازبين نميرود< :ميگويدگاليله برهمين اساس است که 

  .خصوصيات اخالقی ماايرانيان چه بد وياخوب درخون ماست  که قرون متمادی است درنسل بعد نسل جريان داشته ودارد

ايراديوصدای ايران که اهالی شهرستان هابوسيله تلفن بااعليحضرت گفتگو ميکردند  بيشترشان درمصاحبه ه ناظربودم 
معلوم ميگرديد که دردوران   نها پرسيده ميشدآخطاب ميکردند درحاليکه وقتی سن  ،پادشاها ،ايشان را اعليحضرتا

  .بوده اند یسلطنت ايران يامتولد نشده بودند وياکودک خردسال

  سخ اعليحضرتبرگرديم به پا

اعليحضرت درپاسخی که بسوال مصاحبه کننده داده اند خودشان علت اينکه افسران ارتش ايشان رامخاطب قرارميدهند  
  :نه کسان ديکررادرعبارت زيربيان ميکنند

ّ برای آنان من معر «                    »ف نوعی تداوم وحقانيت هستم               

که اعليحضرت مظهرونماد حقانيت وژن آنان اين حکم رسوب يافته  يحضرت اين است که درخونمعنای اين تعبير اعل
دارد  واين همان هويت الهی وباستانی وتاريخی  ، ريشه این همآکدام حقانيت؟ حقانيتی که تداوم داشته وتداوم . هستند

ر، همان است که وپيوندهويتی ملت راباشاه وايران بهم تنيده است ودرکالمی  تاثربا بافت اجتماعی ماکه نهادی است 
  .خودشان راازآن جداساخته اند فعاليت اعليحضرت درابتدای کتاب،

ّ جدائی اعليحضرت ازهويت نهادی شان يک امرتخ = حاشيه  پايان (يلی است، هويت نهادی درذات ووجود انسان است                                         
  )حاشيه

  هويت سازي

ِ جد ن گفته شده آنتشرشده که دراوقاف مدرهمين روزها شجره نامه ای برای خامنه ای وخمينی ازطرف اداره   ،خامنه ای  
ّ                              وج د خمينی هم امام موسی کاظم استسجاد و امامزاه عبداهللا عموی اوست   ماما  .   

مردم بی ريشه راتحويل نميگيرد  ،ريشه ای است يعنی جامعه ،اين صحنه سازی برای اين است که فرهنگ ماملت
 قبول نميکند جامعه ماهم رهبری راکه ريشه از سلطنت ويامذهبوهمانطور که اگر عضوی رابه بدن ديگری پيوند کنند 

تاريخ ماگواه است کسانی که خواسته اند   >ياطريق جذبه بايد ياطريق اجتهاد< داشته باشد رهبرواقعی ومشروع نميداندن
انسته اند مردم روبروشوند خودرامنسوب به کيان های گذشته د وجذب درنقش رهبری ظاهرشوند برای اينکه بااستقبال
  .ويابه وفاداری به سلطنت وشاه متصف بوده اند

                                                
نکته بسيار جالبی در امر پزشکی بروز کرده است که در اينجا الزم به ياد آوری است، درست دقت کنيد، بدنبال آزمايش های دی - ٣

                            ِ                               ِ                          برخی انسان ها دو گونه دی ان ا  دارند که بطور نمونه يک دی ان ا  در مو، خون، و ادرار وآب مشخص شده است که  DNA   ِ  ان ا  
                    ِ                                   ِ                                                             دهانشان است و دی ان ا  ديگر که همزمان و همزيست با دی ان ا  اولی است در سلول ها و بافت های ديگر مثل پوست، يا ارگان های 

ت که يک بانوکه چهار فرزند از يک شوهر داشته است هنگام درخواست اين تجربه هنگامی ثابت شده اس. درونی بدند وجود دارند
                                                                                                    ِ         کمک برای فرزندانش دچار اشکال می شود و پس از بررسی های حقوقی و پزشکی معلوم می شود دارای دوگونه دی ان ا  که همه 

اين افراد . در دنيا يافت شده استمورد  ۴٠از اين نوع نمونه های پزشکی تابحال . مشخصات ارثی را باخود حمل ميکند همراه دارد
تمام مشخصات ارثی و باورهای اشخاص را باخود حمل می کنند ولی شخصيت دوگانه به آنها نمی دهد الاقل تابحال در اين چهل 

  ک-ح. نمونه چنين موردی ديده نشده است
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ايشان را ازپيوند باسلطنت بظاهر جداميسازد  ،وحرکت درمسير خود باوری تصميم اعليحضرت به جدائی ازهويت نهادی
ِ فاس  ، پيوندنهارااحمق ميدانيم باچه موقع شناسیآ ودرعين حال مالحظه ميکنيد که آخوندهائی که ما به  ،فسدد خودرابه ا  

  .مردم حقنه ميکنند

  وحشت  ازفرماندهي

 ،درسوال وجوابی که درفوق مطرح شد مالحظه داشتيد که اعليحضرت پس ازبيان وفاداری گروهی ازارتشيان به ايشان
   »امابايد روشن بگويم که من فرمانده نيروهای نظامی ارتش نيستم«بالفاصله ميفرمايند 

ّ      اموج ه چرااين اعراض قاطع ون اين انکارچرا؟    انی ازتکليف چرا؟دواين رويگر  ؟   

گزارشگر بخش انگليسی راديو فرانسه بنابه درخواست گزارشگر خودشان > ژان نوبل< اعليحضرت درمصاحبه با
  :رااينطور معرفی کردند

ا  ی  وان رس ید  وا ت وا  وی ا ن رضا پھ وان رضاشاه دوآ م  ن  ید  ب   وم من    یده 

ن عنوان، عالمتی است ازحدود اختيارات، وظايف، مسئوليتها، آميدهد وعنوان رسمی يعنی عنوانی که قانون به اشخاص 
را شاه  ۵٠همان قانون اساسی که به اعليحضرت عنوان رسمی پادشاه راتفويض کرده دراصل . امتيازات ومصونيتها

مقام وعنوان رسمی، پادشاه ورضاشاه دوم است   ، دررتاست  چگونه  ميشود که اعليحضکرده فرمانده نيروهای مسلح 
  ميدانند؟  علی گدارا مقام رسمی شان رابه سوگند وفاداری منسجم فرموده اند ولی فرمانده کل قوا ،وايشان هم

قادر به انجام وظائف  ،ولی بمناست قوه غاصبانه اعليحضرت قانونا وشرعا فرمانده نيروهای مسلح ايران هستند
ارتش که بی فرمانده نميشود اگر . لقوه  فرمانده هستند اما بالفعل نيستندايعنی ب  .مقرردرقانون اساسی نيستند هیدفرمان

 تراوشات، اين ،علی گدا؟ دراينصورت اعليحضرت خودشان رافرمانده ارتش ايران نميدانند پس فرمانده ارتش کيست جز
  ؟برارتشلی فقيه و تاتيد واليت فقيه وموقعيت فرماندهی گرچيست جز رسا

من قابل تصورهم نيست که نهادهای اين رژيم مورد تصديق من  برای« :خرکتابشان ميفرمايندآ اعليحضرت دربخش
؟ البته که آياچنان اظهاری تصديق وتأييد نهاد واليت فقيه واختيارات اوازجمله فرماندهی برنيروهای مسلح نيست» است
ِ اين حقيقت رابدانيم که دردنبال « :لوی است کهاز حکيم مو  .پس احتياط الزم است. هست ِ بی اعتنائی                               به احتياط وازدست           
ِ دادن    »هشياری، پشييمانی تلخی درانتظارماست    

 ياآتکليف  فرماندهی برارتش را ازخودشان ساقط کنند؟  ،واقعا مانده ام سبب چه بوده که به اين سرعت وراحتی وقاطع
شت بود که جمهوری اسالمی ازايشان دعوت کند که فرماندهی ارتش راعهده وردند وحآاگراين تصريح وتاکيد رانمی 

مد که آاگرموقعيتی پيش   ياآمريکا مطالبه ماليات حقوق فرماندهی برارتش ايران راميکرد؟ آداربشوند؟ يا اداره ماليات 
ضمحالل  رژيم خونخوارو برنيروهای مسلح فرمان دهند وبااستفاده ازآن موقعيت سقوط وااعليحضرت درمقام فرماندهی 

  ؟چگونه قابل توجيه است ،کراهی                                                                    ِ غاصب  جمهوری اسالمی رافراهم سازند،  مشروعيت فرمان ايشان بااين بيانات ا 

راه  ،نآوهويتی است  چرا اعليحضرت به جای استقبال ازگرايش افسران ارتش به اعليحضرت يک امرريشه ای وذاتی 
 اشته که درمقابل آن ايجابی که ازجانب نيروهای نظامی ارائه داده اند فورا وانکاررابرميگزينند؟ اصال چه لزومی د

ّ                 بالفاصله ر د ايجاب بفرمايند ِ يک فرمانده نظامی درصورت اسارت  .         هنوز فرمانده است چرابايد درارزيابی  ،به دشمن هم                             
ِ اين گرايش پرنعمت  وهويتی  ِ نهم به اين صراحت آنظاميان کشورکوتاهی شود                            ؟نندهم ک ِل   َ متا                 

ِ اعليحضرت درمصاحبه باخانم فريمن درمقابل اين اظهار  به ايران  قانون اساسی بشماحق داده که« که همصاحبه کنند                                               
مشروح » اينکه شما ميگوئيد حق نيست يک وظيفه است«اند  اعليحضرت فرموده »برويد وسلطنت کنيد

  ٣٢٩+٣٣٢درسنگر
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وق ناشيه ازآن يعنی همين فرماندهی برارتش رايک وظيفه مقصود ازاين استناد اين است که اعليحضرت سلطنت وحق
  .کند نراازخود ساقطآومکلف نميتواند يکطرفه ميدانند  ووظيفه وتکليف  هم ناشی از تعهد است 

جمهوری اسالمی راغاصب ونامشروع ميدانند چگونه وچرا مسير ادعای مشروعيت  اعليحضرت که درهمين کتاب، 
  وارميفرمايند؟رابرای رژيم غاصب ايران هم

ِ اعليحضرت درپی همين انکار  ِ ور آدرد                         ينده نقش آاين بستگی به مردم ايران دارد که من در« :بی اعتبار، ميفرمايند  
  »ريفرماندهی برارتش راداشته باشم ياخ

ِ رساگر  ،بيان اين مفهوم حقوقی ِ اين حقيقت است که ايشان تاروز       ه نظرخواهی ازمردم به اعتبارهمان موقعيت رسمی ک                            
موضع رسمی خودشان راتائيد فرموده اند فرمانده هم  قانون اساسی مشروطه برای ايشان معين کرده وخود اعليحضرت 

ّ نيروهای مسلح هستند وانکار واعراض ايشان مو     .جه نيست                                        

ِ خوبست اعليحضرت به   سيرفرماندهی شاه برنيروهای مسلح ايران ناظرشوند تااين تصديق برايشان ثابت شود که                  
  .حق شخصی شاه نيست که قابل اعراض باشد واندهی شاه ريشه ای تاريخی به قدمت ايران دارد وملک فرم

ساله مردم  ٢۵٠٠چرادستاورد انقالب  مشروطيت  وسنت   دراين حد اعتبارميدهند ،وانگهی اعليحضرت که به نظرمردم
اسی ودستاوردهای اجتماعی واقتصادی دوران ايران رادرفرماندهی شاه ناديده ميگيرند  مگرانقالب مشروطيت وقانون اس

  ازمردم  جدابوده است؟ ۵٧تاشورش سياه  ،مشروطيت

درحقوق مدرن   .فرق است بين اينکه انسان تکليف راازخود ساقط کند وياقدرت وامکان انجام تکليف رانداشته باشد
 .اولی سرپيچی ودومی عذرموجه استوحقوق اسالمی هم اين تفاوت منظورشده است 

  آتی موکول گردداجازه فرمائيد بقيه اين نقد به نوبت 

 اميرفيض    


