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  تجزيه تحليل  مصاحبه  اعليحضرت

  قسمت اول

  قای  فرھودیآی نبه کارگراد

  نادقوقح - ضيف ريما

  

اعليحضرت داشته اند که برای اولين باراست که اعليحضرت  ازطريق  قای بيژن فرھودی مصاحبه ای باآآذرماه امسال در
مريکا فعال بوده اند  اين مصاحبه آقای فرھودی قبال درصدای آگفته ميشود که  .ميفرمايند درمصاحبه شرکت فيس بوک

مطالب  نيز                          ِ          ، چه ازباب سواالت وچه برخورد  جوابھا وشکاری داردآتفاوتھای  اعليحضرت جھاتی باسايرمصاحبه ھای از
ِ            وازجمله بعضی سواالت  سلطنت  طلب مده آتازه ای که به ميان  ، درخشش درمجموعوروبروشده است  ئی باجواب ھا ان                 

از بيشترمصاحبه ھای ديگر اعليحضرت کوتاه  ،ن بخشيده است  گرچه اين مصاحبه ازنظرمدتآخاصی ازنظرمصاحبه به 
اجازه بنابراين . بمراتب بيشتراست همصاحبه کنند                         ِ نھا بمناسبت  قيد درخواست  آتراست ولی تعداد سواالت وپاسخ به 

  .ائيد نقد اين مصاحبه دردووياسه قسمت صورت گيردفرم

ط گفتگوونقد است ّ                دراين تحرير موضوعات زير مح                           :  

  =نقد مطالب  –کدخدارابه بين وده رابچاپ  - مريکائيھا به دنبال گفتگوباجمھوری اسالمی ھستند ؟آ چرا

طرح مسئله  –اغماض ان ودرخواست کمک ازخارجي      ِ زمانی        ِ تجانس   –توصيه اغماض  -قبول چشم بسته –دنيای شفاف 
دالئل توجه مسئوليت به  –مقصرکيست  –مقصردرمعادله اعليحضرت  –اعليحضرت ورھبری = نقد مطالب  –رھبری 
سوال ديگر  - پاسخ اعليحضرت   –نقل قول مصاحبه کننده )=  حاشيه( مريکا ورھبری اعليحضرت آکنگره  –ايشان 

احتراق  –بشارت برای مردم  - کافه شلوغ ميشود=  پاسخ اعليحضرت  - بانآاعالم رھبری دررابطه باسوگند نھم 
  اطاق فکر وابداعات  – وکالت درمبارزه ورھبری -نقد مطالب   –واحتراق واحتراق 

****  

  مريكائيها بدنبال گفتگو باجمهوري اسالمي هستند؟آ راچ

ه است ھمين سوال  مصاحبه کننده است که پس ازمقدماتی اين سوال روبروشد يکی ازسواالتی که باپاسخ ھای شنيدنی
    .مريکائيھا بدنبال گفتگوباجمھوری اسالمی ھستندآ رامطرح کرده که چرا

بالفاصله مصاحبه کننده وارد >  کا به ذات جمھوری اسالمی  آگاه نيستمريآ<پاسخ اعليحضرت به اختصاراين است که 
ن ھمه امکانات جمھوری آمريکا وغرب باآمردم ايران درک کرده باشند ولی  چگونه ممکن است<صحبت شده  وميپرسد 
  >اسالمی رانشناخته باشد؟

جھاتی   ّ تو   از وبعدعدول جمھوری اسالمی  مريکابه ماھيتآاعليحضرت بالفاصه از نظريه خودشان مبنی  برعدم درک 
ئيد  فقط حرفش آزادی وحقوق بشر حمايت ميکنيد چرانمی آبايد اين سوال رامطرح ساخت شماکه ميگوئيد از <ميفرمايند 

ازخودتان نشان  ،راميزنيد وکوچکترين قدمی که بشکل ملموسی نشان بدھد که شماداريد طرف مردم راميگيريد تارژيم را
  ) ١(ايد  نداده 

ماامروز دريک دنيای شفاف وباز عمل ميکنيم مردم  ، زمان جنگ سردنيست که مخفی کاری جريان داشته باشداين زمان
  )٢(انتظارات خاص دارند ودرکنارشعارھاوگفتارھا عملکرد دنيارابه بينند  وتشخيص بدھند
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  كدخدا رابه بين وده رابه چاپ

که ميگويد نقش کشورھای  قوی مصداق  ضرب المثل باالست را مطرح ميکند   تقريبا عمومی ،نظريهمصاحبه کننده 
 عدم تمايل  خودشان رابهواعليحضرت  درعين اينکه به کشورھا حق ميدھند که حساس وبدبين ونگران باشند ولی 

  .که توصيه عمومی محسوب ميشودازچنين برداشتی اعالم وبه نکاتی اشاره مينمايند   درستی

  )٣( يچ چيزی رانبايستی چشم بسته قبول کنيم وھيچ چيزی رانبايستی بحال خودش ول بکنيمھ«ميفرمايند 

  )مقصود ازبرخورد تزاحمی وتعرضی نيست(مقصودم اين است دربرخوردی که باجھان خواھيم داشت 

 دنيا عامله يک طرفه دراغماض کرد م معامله کرد درجائی ھم بادنياازاستقالل ومنافع کشورخودمان دفاع بکنيم امابايد بايد
  )۴(نداريم قضيه سياه وسفيد نيست معادله يکطرفه دردنيای امروز نداريم 

****  

  درباره مطالب باال

  اعليحضرت به خارجيان ازباب عدم حمايت ازمردم ايران نه حکيمانه ومتفکرانه است ونه منطبق باواقعيت  اعتراض) ١(

 از مورد قبول تمامی جوامع جھانی خاصه جامعه ايرانی چنين درخواستی را         ِ زيرا اصل   ،حکيمانه ومتفکرانه نيست
  .و آنرارد ميکند پايه احساس شخصی تلقی طحی  وبرنراسآبيگانگان حکيمانه ومتکفرانه نميشناسد و

ازجامعه ميسازد  وھيچ حکيم وياانسان  متفکری نيست             ِ کمک رارانده                         ِ متقاضی رامنفور وشاملين   ،اين چنين درخواستھا
باشد ھرانسان باغروروشرافتمندی تحمل اين زخم  اين چنين انتظارات راازخارجيان نداشته              ِ مفاسد وخباثت         ِ که درک  

    .خواھد داشتبيغيرتی ران

دولت <درھمين روزھا نوشته است >  فارين پاليسی<گاھند که مجله آغرورملی ايرانيان  مريکائيھا به اھميتآ خود
، بامداخله قدرت فارغ ازھرگونه گرايش سياسی ،مريکا دررابطه بارژيم ايران دستش بسته است  زيرا غرورملی درايرانآ

  >ھای بيگانه  به شدت مخالف است

نرادشمنی باکشورمداخله کننده آکه جای  ، ناديده گرفتن غرورملی ايرانيان استازبيگانگان ئیھااين چنين درخواست
درصد   ٨ه درايران  فقط د که امروزبايک نظر سنجی نشان ميدھ ميگيرد به ھمين دليل است که موسسه صلح بين المللی

غرورملی  يعنی اينکه ھرقدرمداخله خارجی درکشورمابيشترباشد  نددرصد مخالف ميباش ٩٢مريکاھستند وآموافق  مردم
 حکومت راپررنگ تر ومتقابال تصوير مظلوميت وحقانيتونفرت عمومی بيشتر متوجه کشورمداخله کننده است  تنفر

مسلما  يا تصورميکنيد که اين نفرت عمومی پای دعوت کنندگان به مداخله درامورايران رادرخود فرونميبرد؟ميسازد آ
  .ميبرد

نفرت عمومی مردم جھان راازغرب بعلت مداخله ) نفرت ازغرب(ژان سيگلر جامعه شناس سوئيسی درکتاب  
   .ن رابه نفرت عقالنی تعبيرکرده استآدرامورکشورھادانسته و

 يه اسرائيل ودست ما ؟ برای اينکه غرورملی ايرانینچنان پوکيد که غيرقابل تصوربودآن ھيبت اوليه آچراجنبش سبز با
  .مريکا شدآلوده به حمايت اسرائيل وآشد برای اينکه  جنبش سبز  سخت  مريکاآ

غرورملی ايرانی اجازه نميدھد که انسان برای کشورھای ديگرجان بدھد ومبارزه کند  مبارزه بدون غرورملی ھم مبارزه  
  .نيست که انتظارحرکت به جلوراداشته باشيم 
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برداشت وباورمردم ايران درست ويا نادرست اين است  <ش سبز درخارج نوشته است يکی ازسايت ھای وابسته به جنب
جنبش                                           ِ استناد به اين سايت  ازاين جھت است که  خود  > مريکائی ھستندآکه رھبران وھواداران جنبش سبز اسرائيلی و

موش نکنيد که ھيچيک از فرا .سبزی ھای خارج ازکشورھم نميتوانند  اين اتھام وتنفرونفرت عمومی راناديده بگيرند
جنبش لق   ّ تع  از ادعای اسرائيل بر ،نھا درخارج وداخل کشورآويااطاق فکروسران نھا آعادی جنبش سبز ويارھبران دافرا
  .ن برخيزندآبرنتابيدند  تاچه رسد که به مقابله  سبز

  :اکهواقع نيست زير منطبق با ،به اينکه کمکھای خارجيان جنبه عملی نداشتهاعتراض اعليحضرت  

دقيقا حمايت  مريکاواروپا که خارج از قطعنامه سازمان ملل عليه جمھوری اسالمی درجريان افتاده است آتحريمھای  
کردنی نيست که درخواست تحريمھای سفت وسخت بنابرتقاضای  فراموش از مخالفان جمھوری اسالمی استعملی 

   .مريکابوده استآمخالفان جمھوری اسالمی از 

نھا ازايران  ودادن بسته ھای مالی برای تامين  زندگی آسان به مخالفان جمھوری اسالمی وفراردادن آدگی پناھندادن 
عملی بسيارارزنده ای است دراين خصوص يک روزنامه  وامکان مبارزه عليه جمھوری اسالمی يک حمايت وکمک

نھا احساس آی  اسالمی پناھندگی داده نشود سازمان سياعقيده دارد اگر بمخالفان رژيم جمھور<مريکائی نوشته است  آ
درپناھندگی دادن به ايرانيان که خود             ِ زادی وسھولت  آنھاست وبرعکس اداره مھاجرت باچنين آمريکاپشتيبان آنميکنند که 

رژيم وايجاد فرستنده ھای  نمريکابه مخالفاآ کمکھای انترنتیآيا > رامخالف رژيم ايران معرفی ميکنند مخالف است
  نھا کمکھای عملی محسوب نميشود؟؟آيزيونی وسرپرستی ومديريت تلو

مريکابرای کمک به مخالفان جمھوری اسالمی وايجاد دفاترارتباطی بامخالفان آصدھامليون دالر اعتبارات مصوبه کنگره  
  ميتواند کمک وحمايت ھای عملی محسوب نشود؟ ياآ

ئی باحضور افراد وسرشناسان جنبش سبز وخوردن قھوه مريکاآمريکا وديگرشخصيت ھای آتشکيل جلسات وزيرخارجه 
اتخاذ تصميمانی که فاش نيست  کمک ھای عملی به حساب نميايد؟ مالقات ھا دراسرائيل ودريافت جوائز نقدی که  و

  ؟مده  کمکھای عملی نيستآحقيقتا گندش در

خارج ساختن  مريکا بهآبرای تصميم يا خارج ساختن مجاھدين خلق ازليست تروريستی اروپا وتالش پارلمان اروپا آ
  يک اقدام عملی عليه جمھوری اسالمی نيست؟ مجاھدين خلق ازليست تروريستی  

که تاکنون نشده ھمان درخواست جنبش سبزبرای حمله نظامی به ا يران است که  بتحقيق ميتوان گفت  تنھا کمک عملی
ه ايرانی  برای حمله به ايران موانع بين المللی  تقريبا مريکاست واال بااصرارھای مکرر کسانی متاسفانآنھم مشکل آ

   .برداشته وياقابل دفاع شده است

  دنياي شفاف )٢(

 رای گذشته است وامروز دنيا شفاف وروشن عمل ميکند خوشبينانه                                              َ برداشت ونظريه اعليحضرت به اينکه دنيای امروز و  
سطحی نگاه کردن به رويدادھا ومسائل  زونشانی ا به دور ازاحتياط  واساسا طرحش ھمافراطی وبدور ازواقعيت است و

  :گويای حقيقت امرباشد ،شايد اين دوبيتی وياافراط درمداھنه است .سياسی

  الئک نظراستـــم            ِ ديوکه درنقش    راست        چه بساــيقت دگــحق ،تصوير       ِ س پرده  ــــدرپ

  براقيست به ھرکس که فھيم است  ِ د  شبگر    ته اوراست     ــبرآراسکه  آن صورت کسوت

   قبول چشم بسته )٣(

يستی ول کنيم  بسيارارزنده توصيه اعليحضرت به اينکه ھيچ چيزی رانبايستی چشم بسته قبول کنيم وھيچ چيزی راھم نبا
  .ورافع مشکالت  وپشيمانی است
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ِ      تصورميکنم مقصود اعليحضرت از چشم  بسته  مالحظات اعتقادی وتفکر وحکمت گرائی است  واال ھيچ کس باچشم  ،                              
   .بسته چيزی راقبول نميکند مگر دررختخواب

وکودکان ن عجله وشتاب  به بند سبز متوسل نميشديم آری اگرمالحظات اعتقادی وتفکر وحکمت گرائی منظور بود به آ
سپر دفاع از جنبش سينه  وشخصيت خود را محابای ب ،دحيرت وبھت آوربونطورکه آو، نميساختيم بزار             َ وھمسر خودرا ا  

  ]!![ نمينموديم> ا ازبدنه جمھوری اسالمی ھستيمم<سبزی که فريا دميکرد 

اعتقادی  ه       ِ ، مبارز  دستورعمل ميدھد ووقتيکه مبارز ،جان ميگيرد و اعتقاداست که به مبارز ،از اعتقاد ،مبارزه سياسی
  .تاين چنين رويداد ھاامری عادی اس نبود

نجاست که  آمقصود  است >  ظع          ّ واعظ غيرمت  <نمايشی از  ،ل کنيم                                               ِ توصيه دوم ايشان مبنی براينکه ھيچ چيزی رانبايد و  
راکه  تاريخ وفرھنگ ايرانی وقانون اساسی دريد ايشان نھاده  تاازآن درراه نجات ايران  سلطنت امانت ،محترم     ِ واعظ   چرا

  ؟ کردند>  ول < ازآن ياد فرمودند  وملت استفاده کنند  وسوگندھم به حراست

ن آاست ازاخالق وصفات گوھرينی است که فرھنگ ماايرانيان به  داشتن > متھ<توصيه اعليحضرت که تفسير فلسفی 
  :تاکيددارد  وازجمله گفته اند

  ھمت بلند دارکه مردان روزگار          ازھمت بلند به جائی رسيده اند

 مشروعيت تداوم سلطنت نيستيم واين ھمت و>      ِول كن <به اعتبارھمين سجيه وعادت ايرانی است که ماسلصنت طلبان 
   .زردگی اعليحضرت ھم شده استآبدانجاست که سبب پشتکارما تا

  توصيه  اغماض )۴(

      ِ اغماض                  ِ ع تری گرديد باب  ا سازمان ملل متحد بامنشورجام                                                       ً از بعد از جنگ بين الملل اول وتشکيل مجمع ملل متفق که بعد  
د گرديد زيرا اغماض  وگذشت کشورھا درمقابل ادعای فزاينده کشورھای قوی حدی نداشت  وکشورھا به کشورھا مسد

ذا ھمانطورکه شاھديم کشورھای قوی توجھی به منع قانونی منشورسازمان ملل ندارند وبه انواع بھانه ھا ازقبيل معھ
قرارميدھند که کشورضعيف  تیتروريستی کشورھای ضعيف رادرموقعيويارفع خطر گیزادی وحقوق بشر وياسازنآتامين 

وقتی باب اغماض گشوده شد ديگر  د وناچاراست تامين منافع کشورھای قوی راتحت عنوان اغماض وگذشت بپذير
نياز   موضوع رابی شايد يک مثل بتواند ،درافغانستان يافت ،نراميتوان درھمين عراق يافتآمتوقف شدنی نيست نمونه 

  .ازبحث سازد

ن زن اغماض کرد وسوء  نيت راناديده گرفت  ويااجازه داد که ادامه آاگرمردی که به ھمسرکسی سوء نيت دارد شوھر
  .ن مرد متجاوز تااخرش رفته استآيابد ديگرنبايد گله کند که چرا  

  تجانس زماني اغماص ودرخواست كمك ازخارجيان

 ،درمقابل خارجيان            ِ زمانی اغماض  تجانس درمقام نقد قرارگيرد    ،يحضرتگرديد تااين توصيه اعل اما موضوعی که سبب 
ِ              خاصه به اينکه مسئله اغماض رادرعبارت  بيان مقصود،              ِ              درخواست کمک  ازخارجيان استبا که بدان معنی بکاربردند                                   

                ِ                  مادگی برای اغماض  درمقابل بيگانگان آ ،ن دو يعنیآ      ِ زمانی        ِ تجانس   الذ  .نرامطرح ميفرمايندآاست که باقصد واراده کامل 
 که موافقت ميکنند اعالم  که اعليحضرت وردآذھنی رابوجود مي                                        ِ ست کمک براندازی جمھوری اسالمی، اين تبادر  اودرخو

 حال   >نان  چشم پوشی ميکنيمآماھم درانجام خواستھای  ،اگرخارجيان بما کمک کنند دربراندازی جمھوری اسالمی<
وبارھای سنگين  یبھرحال طرح چنين مسائل .>التعد والتحصی<نراميدھيم آنان چيست که ازحاال وعده انجام آستھای اخو

  .وغيرسياسی نيستن است درشان ھيچ شخصيت سياسی آمسئوليتی که متوجه 

*****  
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فکرميکنم که  .يشتری رابه اعليحضرت نميدھد  وسوال ديگری رامطرح ميکنددراينجا مصاحبه کننده  فرصت فرمايشات ب
اين کار وتصميم مصاحبه کننده رابايد به فال نيک گرفت زيرا اگراعليحضرت به مسير فرمايشاتشان ادامه ميدادند  احتمال 

  .بسياربود يدآاينکه دردسرھای بيشتری برای خودشان ومبارزه بوجود 

  طرح مسئله رهبري

ذر تظاھراتی صورت نگرفت واز اعليحضرت علت آ  ١۶بمناسبت  ،مصاحبه کننده  بااحتياط ميگويد که برخالف انتظار
   .نراسوال ميکندآ

وياتشکل ھمآھنگی  نبود رھبری، که تشبيه مناسبی است ،درحال شروع                               ِ ، بعد ازتشبيه وضع کشوربه طوفان  اعليحضرت
اينکه اين حرکتی که عماليتيم شده بتواند دوام  بياورد  برای<وميفرمايند   سبب يتيم شدن مبارزه داخل کشور ميدانند را

وبعد ھم صحبتھای بسيارقشنگی درباره لزوم رھبری و ايجاد بديلی درمقابل > محتاج به يک تکيه گاھی ازاين جھت است
ھائيکه سی سال است ايرانيان وقدری ھم بنده بکرات بادليل وبرھان يعنی ھمان  واقعيت (جمھوری اسالمی ميفرمايند 

     )١( .بعرض ايشان رسانده ايم وواکنش ھای منفی داشته است نراآ

  :ودرجھت قدردانی  ازايرانيان مخالف جمھوری اسالمی درداخل کشور اضافه ميفرمايند

يتوانند وبعقل بود اين تشکل ورھبری درحدی که منودر مقصرنيستندبه ھيچوجه  من فکرميکنم که مردم داخل ايران<
 وتدامی داشته باشدقطعا بايستین حدی که بتواند يک کشش آامادر ،خودشان ميرسد دارند کارخودشان راانجام ميدھند

ولی مردم ھمچنان به مبارزه شان ادامه ميدھند منتھا  بوجود آورد بزودی ازمملکت يک ھمچين وسيله ای رادرخارج
  )٢( ئی بشوندھيچ مرکزيتی ونقطه اتکائی  ندارند که بتوانند يک راھنمائی ھاوه گاھی ھيچ تکي

  نقد مطالب باال

  اعليحضرت ورهبري )١( 

رھبری جامعه  ن درمبارزه ازاين جھت تازگی دارد که ايشانآاظھارنظر اعليحضرت نسبت به رھبری ونقش 
رھبرگرائی <وعقب ماندگی ميدانسته اند ودرعبارت  يک نارسائیرا فرھنگی واجتماعی ايران                ِ وبويژه درجامعه  

سير رھبری وعادت ملی مارا ضايعه ای ميدانند متاسفانه   >درفرھنگ مابصورت خرده شيشه ھائی وجوددارد
     .، اميدی ھم به رھائی نيستکه تااين ضايعه باقی است

باطبيعت                                   ِ می که دارند اين باورنادرست ومخالف  موقعيت واحترا و ايشان درھرفرصتی سعی داشته اند بااستفاده از ظرفيت
   .محکوم سازندبه رھبری  خاصه عادت مامردم رايعنی گرايش وپيوستگی جامعه انسانی 

نھاکه درھمين آخرين آو يادداشتھای مبارزه شاھد بسياری ازبيانات ايشان درمحکوم ساختن رھبری درجامعه ايرانی است
ومسرت ايشان است ازاينکه  جنبش سبز فاقد رھبری است دلشادی انجام شد ران سال جاری درگفتگوی باراديوصدای اي

 اين درحالی است که جمشيد اسدی احد از سبزھای خارج ازکشور به گويانيوز  ميگويد  ونيازی ھم به رھبری ندارد
درجنبش سبز  بود که يناين خرافه ا قای موسوی است که خرافه نادرستی توسط ايشان دردھان ھاگشتآ انتقادم به<

  >رھبراست ھرکس برای خودش

البد خوانندگان اين تحرير تصورميکنند که اعليحضرت به اعتباردرکی که بيان کرده اند يعنی يتيم شدن مبارزه ايرانيان 
کن نظر اصولی ودرست پيدا کرده اند ومم ،اکنون نسبت به رھبری مبارزه ،اند بعلت نداشتن رھبری دانستهداخل کشوررا

        ِ مع قبول      َ به س  رھبری درفرھنگ ايرانيان راملحوظ داشه و                                                    ِ است قدری خوشحال شوند که تذکرات واستدعای توجه به اصل  
چيزی که برای  ايشان افتاده است ولی خير اين خوشبينی  فقط درھمين جاپايان مييابد ودربقيه مصاحبه خواھيم ديد که

   .تايشان درمبارزه موضوعيت ندارد ھمين رھبری اس
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  مقصردرمعادله اعليحضرت )٢(

ن آ                         ِ شدن مبارزه وافول وپوکيدن   يتيموايرانيان داخل کشوررادررابطه با راگشوده اند  تقصير    ِ باب   ،اعليحضرت دربياناتشان
معادله ودرحقيقت  .کرده اندن متصل آمقصر ندانسته اند  واز طرفی موضوع اتھام وقصوررابه مسئله رھبری ونبود 

پيگيری  ھمدشوارباشد شايد ،مقصر                    ِ تصورنميکنم که شناخت   .. صراست                  ّاند كه مجهول آن مق اي رامطرح كرده 
ولش  ھيچ چيز را<خوشايند باشد ولی ازآنجاکه اعليحضرت توصيه فرموده اند که  ،نه چندان الزم ونه ،اين موضوع

ن واجد آخاصه که پيگيری  رد نميتوان مطلب مھمی که اعليحضرت بران تاکيد نھاده اند نيمه کاره رھايش ک> نکنيد
 فورا به قطع تقصير ،شخص اگربداند که دردائره تقصيرقراردارددستاوردھای مھمی ھم برای مبارزه است ازجمله اينکه 

  .ميدھد رفع اثر ازآن تن و

  :ن چنين استآھاتف تبريزی بيتی دراين باب دارد که         

  ای به خجلت وپشيمانی ماايو   گرفاش شود عيوب پنھانی ما     

ن آقبول ويارد است که ای کم نيست  مقدمه  ُ ح   ،غرض ازاشاراتی که ميشود ،کهبجاست  ، توجهاين درادامه اين گفتگو، 
   .تاريخ مبارزه ايرانيان خارج ازکشور عليه جمھوری اسالمی است با

  مقصركيست؟

                           ِ درقانون اساسی مشروطه واصول   ،نه اعليحضرت رضاشاه دوم که مقام پادشاه ،استرضاپھلوی  اعليحضرت ،مقصر
رھبری      ِ نبود      ِ مقصر  چنانکه خواھيد ديد ازمسئوليت است ولی اعليحضرت رضاپھلوی                                ِ سنت پادشاھی درايران وجھان فارغ  

   .بيسامانی مبارزه وبقول خودايشان يتيم شدن مبارزه است و

   :جه نمائيدبذل تو،به اين مختصر ،باکمی حوصله

دراپوزيسيون شاخص  گروھی، تنھافردی که ایھرسانه و خارجيھا وايرانی ھا           ِ ، اظھارات  بنابرشھادت ھا -١
پھلوی است که ھم سرمايه معنوی دارد تراست  شخص رضا ازھمه ايرانيان واالتر وبرتر واعالومشخص  و

  .سياری مراتب ديگرجھانی وھم امکانات مالقات ھا وسخنوری ھا وب                    ِ وھم موقعيت شخصی خاص  

  )ن ضرورنيستآمده ست وتکرار آداليل موقعيت برتری ايشان درتحريرات سابق ( 

  .به اين موقعيت وبرتری استثنائی خودشان اشاره فرموده اند>  زمان انتخاب<خرين کتابشان آشخص ايشان ھم در

حتم درخارج ازکشورميباشند واز طرفی ، واالترين ايرانی مخالف جمھوری اسالمی بطوربنابراين ايشان اعالترين
به معنای کسی است > اعليحضرت رضاپھلوی<عنوان  .به معنای حضور وحاضراست> حضرت<ھمانطور که ميدانيد  

مختص > اعليحضرت<، عنوان درخطاب و عالی ترين وباالترين شخص درخارج از کشورميباشد نام رضاپھلوی که با
   .ايشان خواھد بود

                           ِ نچه که درفوق عرض شد درقالب  آاست که واژه اعليحضرت يک  عنوان قانونی برای پادشاه است ولی درست 
  .اعليحضرت بود                 ِ معنی ومفھوم لغوی  

  
  داليل توجه مسئوليت به ايشان 

  
اسناد مبارزه نشان ميدھد که اعليحضرت دردوران شھروندی به اقدامات واظھاراتی مبادرت فرموده اند که ماھيت 

رزه راداشته ودارد وھمچنين ھمان اسناد که متکی برمصاحبه ھاست گواھی ميدھد که ايشان حداقل سه رھبری مبا
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اعالم رھبری فرموده اند وھربارھم  دليل اين تصميم  خودشان راخواست ھم ميھنان داخل کشور اعالم  بارصريح وقاطع
  .رارھبراپوزيسيون  معرفی کرده اندخودشان >  زمان انتخاب<داشته اندوتازه ترين مورد درکتاب خودشان 

   
  )پايان( مده تکرار ان اطاله است آنھا بتحريرآنظربه اينکه داليل مراتب باال قبال ھمراه مستند  حاشيه 

  
ھرگاه گروھی که بيش <بشرح رفته است  قبال درسنگر ھا که وعرف وسنت ايرانی گرچه درحقوق اسالمی  -٢

برقبول رھبری است گرچه رھبر به صداقت ووفاداری  ،حکم انمايدنھارآنفراز کسی درخواست رھبری  ۵از
  >.نھاترديد داشته باشدآ

ھا پيام انترنتی درسايت اعليحضرت  بحثی رادر ايجاد نمليو اصرارمداوم ايرانيھا برای رھبری مبارزه و معھذا 
  رابطه رھبری بين ايرانيان وايشان باقی نميگذارد  

ودرمقابل اين پرسش >  شبکه ای ازافراد وفادارداريم  مادرايران<ميفرمايند ) ويوپونيت دو(درمصاحبه بامجله  -٣
بسياری  اين قسمت<پاسخ ميفرمايند > ياجامعه ايرانی حرکت سياسی شماراتائيد ميکند؟آ< مصاحبه کننده که

قاطع رابطه  ،افاتاين اعتر درصد ازپوشش مالی ما ازداخل کشور تامين ميشود ٩۵ازھزينه ھاراتامين ميکنند و
 .رھبری وموقعيت رھبری اعليحضرت است

 ۴مليون پيام روی سايت  ايشان ظرف  ٧٠< ميفرمايند )پولتيک انترناسيونال(اعليحضرت درمصاحبه بامجله   -۴
اين جريانی راکه اعليحضرت درگذشته مطرح فرموده اند >  نھا ازايران بوده استآمده است که بيشتر آسال 

ورابطه  رھبریوقائم بوجود .پشت سرنھاده استقبول رھبری راع موض ھبری ايشان است کهگويای تداوم ر
 .ورود مسئوليت استتکليف ومکلف ودرنھايت 

دالئلی که درفوق مستند قرارگرفت کاشف ازرابطه رھبری اعليحضرت باايرانيان بود اکنون به اين دليل که  -۵
وبمناسبت اھميت  .خارجيان ثابت ميکند ھم نگاھی داشته باشيمموقعيت رھبری اعليحضرت راازديدگاه سياسی 

 ن ميدھيمآموضوع تيتر زيررابه 

  كنگره امريكا ورهبري اعليحضرت

  :به اينجامياوريم ١٣٨٠ماه سال عين جريان راازسنگراول بھمن

ِ                  بنابراطالعيه رسمی  نمايندگان کنگره  مريکاديدار آه مريکا اعليحضرت رضاشاه دوم بانمايندگان بلند پايه کنگرآ               
عضو برجسته کميسيون  روابط خارجی مجلس نمايندگان >  التون گاليگی<اين ديداربه دعوت . وگفتگو داشته اند

نماينده نيويورک  شرکت > گری اکرمن<رئيس مجلس  و> دنيس ھسترت<دراين اجالس . مريکا صورت گرفتآ
عضو برجسته سوکميسيون  ،رمنکا(درايران بود  داشتند موضوع اصلی مذاکره بحث درباره راه دمکراسی 

خوند آشاھزاده رضاپھلوی رھبری جنبشی راعليه ........ : گاليکی گفت) سيای جنوبی مجلس استآامورخاورميانه و
وی عدم خشونت ونافرمانی مدنی رابعنوان يک روش مبارزه برگزيده   استبرايران برعھده گرفته  ساالری حاکم

نھارابه خواست مردم ايران برای آتاتوجه  مريکاديدارکرده استآند باربانمايندگان حکومت است وتاکنون چ
  .سکوالرريسم ودمکراسی جلب کنند

  :اکنون به قبولی وپاسخ اعليحضرت رجوع ميکنيم

زادی به عنوان راه حلی پايدار آسطح  تفاھم وتعھدی که رھبران کنگره برای دمکراسی و<ايشان درکنگره فرمودند 
، چنانکه بارئيس مجلس ديدارھائی ازاين دست........ برای ثبات وصلح درکشورمن نشان دادند مايه دلگرمی من شد

کاليگی .  ھنگ خواھد دشتآداشتم دروزيدن نسيم تغييردرميھن من تاثيری دراز ،، کاليگی واکرمنونمايندگان
ن ديداری آموربين المللی وديگر اعضای ميسيون ابنجامين جليمن رئيس سوک ينده باآواکرمن موافقت کردند که در

 داشته باشيم  تادراين باره به بحث بپردازند که کنگره برای حمايت از حق سرنوشت ايران ازکدام وسائل سود ببرد
  )پايان(
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ت  مريکا درموقعيآوھم براساس برداشت کنگره   )ايجاب وقبول( بنابراين  اعليحضرت ھم برمبانی حقوقی ايرانيان
 .ھم به ملت ايران وھم به جھانيان اعالم داشته اند ار قاطع رھبری مبارزه قراردارند وقبولی خودشان

 نھاراآمعھذا اعليحضرت  رامسلم وقطعی ساخته باوجود چنين مبانی حقوقی  که رھبری اعليحضرت  – حاشيه
بنده بااعالم چيزی وياادعای چيزی نميتوانم نقشی برای خودم قائل بشوم  « وميفرمايند معياررھبری نميدانند

اين وکالت رادراختيارمن بگذارند  اگرقراراست چنين حقی راھمه بدانند  زمانی است که اين حق رابمن بدھند و
  »ضاپھلویر - ينکه  ازطرف ما برو اين حرف رابزن امروز، نه به دالئل تاريخی وياداليل خاص ولی به خاطر ا

 )پايان حاشيه(  
*****  

  نقل قول مصاحبه كننده
  

  :مصاحبه کننده  ميگويد نقل قولی دارم برايتان ميگويم
  
، تشکيل دشمنان الويت( سرداريدهللا جوان مسئول اداره سياسی سپاه پاسدارداران دريک گردھمائی گفته است<

ی درمقابل ايران درداخل ايران است  واضافه کرده منظور ازاپوزيسيون قوی اپوزيسيونی يک اپوزيسيون قو
  )١( >است که ازپايگاه اجتماعی ومردمی شکل گرفته باشد
درکشور شکل بگيرد خارج يا ميشود يک چنين اپوزيسيونی آمصاحبه کننده بعد ازنقل قول باال پرسش ميکند که 

  .اصالح طلبان وغيره ا زدستگاه حکومتی مانند
   

  پاسخ اعليحضرت
ماده است  گروھی ازجوانان که اخيرا ازکشورخارج شده ودرکشورھای ھمجوار درکمپ آموضوع کامال  مھيا و

دم ازروزنامه نگاروغيره ھست که خيلی خوب ھم به اوضاع آوارگان سرگردان ھستند بينشان ھمه جورآھای 
نند ميتوا سال قبل ھم ھست ندارند ۵٠ارھای اعتقادی که مربوط به ن کوله بآان واردھستند وخوشبختانه اير

  )٢( ھمين جوانان تشکيل دھنده ھمان ھسته مرکزی باشند
  

  دررابطه باسوگند نهم اباناعالم رهبري سوال ديگر
  

درواقع اعالم يک نوع رھبری کرديد وخودتان رادريک  ١٣۵٩بان سال آشمادرنھم <مصاحبه کننده ميگويد 
تاريخی پادشاه ايران ناميديد يعنی تداوم بخش پادشاھی شناختيد پس حاال چگونه ميگوئيد فرقی باديگران پيام 
  >.ندارم

  
  پاسخ اعليحضرت

اين بود که گفته باشم > بان ياد فرمودندآمقصودشان ازادای سوگند سلطنت است که درنھم < ن زمانآنيت من در«
پشت نکرده است وھمشه برای شماخواھد بود  واين  ، نھاد به شماپشت کرده ايد نھادبه مردم که اگر شمابه 

وردم  که مسئله بايد آسال  وبا تجربياتی که بدست  ٣٠البته دقت کنيد باگذشت  –شماھستيد که بايد تصميم بگيريد 
  )٣(کنم  درک تقدم ھاباشدوبيشتر ميتوان موثربرای مملکت باشم اگرازيک موضع بيطرف به قضيه نگاه 

  
  كافه شلوغ ميشود

ساله فقط حرف  زده ايد ويک عمل ٣٠بسياری معتقدند که شمادراين < مصاحبه کننده باطرح اين پرسش ھمگانی که
کوتاه وتندی و سواالت وجوابھای  .شلوغ ميشودکافه   ،يروباصطالح         ّ ضرت رامتغ  حاعلي >متھورانه ازشما ديده نشده است

   .ن ميايدير به ميا                   ّ توام باعصبانيت  وتغ  
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ير، صحبت ازحق بی بھاست<برخی راعقيده براين است که  ّ                       درتغ  ری ممکن است چنين باشد آ وبرخی ديگر ميگويند>    
ير پرده ھاباال رود پوشيده ھاعريان شود< ولی ّ                                     درتغ     <  

 دير وعصبانيت ھمراه بوده است به فرصت ديگری موکول شو                             ّ نقد اين قسمت ازمصاحبه که باتغ   بنده فکرميکنم که
  .ن کمک ميکندآن به اين تحرير، به اغتشاش آورود  زيرا بھتراست

  بشارت  براي مردم

  ؟مصاحبه کننده سوال کرد که شماچه بشارتی برای مردم ايران داريد  ،مجدد     ِ رامش  آپس از برقراری 

  احتراق ، احتراق، احتراق

مورد                                     ِ رامطرح فرمودند که بنظر ميرسد موانست  اعليحضرت  درپاسخ اينکه چه بشارتی برای مردم داريد  مطلب احتراق 
  .درآن ديده نميشودمصاحبه کننده وپاسخ اعليحضرت          ِ بين پرسش         ِ انتظار  

 نجاآاگرمابه . ن درجه احتراق نرسيده ايمآناراضی نباشد که درش راببندد ما به  ن حدیآ تا ،اگرامروزبازارميفرمايند
ن درجه ازاحتراق نرسيده آمابه ، ه حقوقمان قطع ميشود دست ازکارميکشيممابگويند باعلم به اينک نرسيدم که کارگران

ن درجه آزادی ھستيم به آن حد نرسيم که ازبلوچستان تاکردستان ھمه بگويند مادريک سنگرحقوق بشروآاگرمابه  .ايم
  .احتراق نرسيده ايم

  ١ .ن حد احتراق نرسيده ايمآد  مابه اگريک چپ  وراست ھنوز بحث کاغذ ديواری خانه ای راکه ندارند کنار نگذارن

چه رابطه ای بين بشارت به مردم واحتراق که به معنای سوختن است وجوددارد وديگراين که انتظاراحتراق  بنده نفھميدم
ھمان طورکه مامورين آتشنشانی  انگيزه مبارزه جلوگيری از احتراق جامعه است ،نميشود جامعه  راداشتن که مبارزه

سرزمين سوخته <نجاکه بخاطردارم  احتراق چيزی شبيه به اصطالح آ تا  دارند که ازاحتراق جلوگيری کنند تالش وسعی
ادبيات  بھرحال اين واژه تازه ای است که در. که دررابطه باجنگ کشوربيگانه به سرزمين خودی مصرف ميشده> است

نھامانع درک آبنده که کوله بارھای سنگين گذشته  راھمچنان به دوش دارم  سنگينی  ھم شايد مبارزه وارد شده است
         ِ درمقابل   ،اعليحضرت            ِ مورد انتظار         ِ احتراق   ياآکه  ناديده گرفت  اولی نميتوان اين ابھام  ر درمبارزه است  احتراقمفھوم 

چه  )کتاب زمان انتخاب ٢١٨( >شد جنبش بدون دخالت جامعه بين المللی موفق نخواھد< اعتقاد ايشان به اينکه
  اعتبارومشروعيتی دارد؟

وقتی  .ورده  استآرانه امواج ناراحتی عمومی رابه حرکت درھم اکنون خبرھا ميگويند که نارضايتی عمومی ازطرح يا
شد مانند حرارتی است که اگر کنترل بشود ميشود گرم  ن نبودآسازمان ورھبری وبرنامه ای برای بھره برداری از

  يابايد منتظر خاکستربود؟آ  ،واگرکنترل نشود ھمه چيزراخاکسترميکند

  درباره مطالب  باال

مردمی  که پايگاهاپوزيسيونی است  مقصود او از اپوزيسيون قوی چنانکه درنقل قول ازيدهللا جوان ديديد )١(
  واجتماعی داشته باشد

کی از افسران سپاه پاسداران که به خارج پناھند شده بود سال قبل ي ١۵يک  مطلب تازه نيست  حدود  ،ناقل         ِ اظھارنظر  
واين واقعيت  شنای سلطنت ميدانستآراه سقوط جمھوری اسالمی رااستفاده از پايگاه مردمی ولندن  درمقاله ای درکيھان

وانحصارا  يران فقطھمان است که تمامی شرقشناسان وايران شناسان وفالسفه  شرقی وغربی عقيده دارند که درجامعه ا

                                               
و نفاق می  از بغض خانه تو درون : گرفتن آتش). منتھی االرب. (شدن  سوخته. سوختن ) مص  ع] (ِ    ِ ا  ت    ] .احتراق احتراق -  ١

 دشاب رت کيدزن موھفم هب دياش دشاب هدوب »فارشا« ترضحيلعا روظنم رگا .... در احتراق من حال نبينی



 ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٠  
١٠ 

 ثابت شده در                                 ِ خوند اعظم است ودرتطبيق اين نظريه  آنيروی ريشه دارمردمی واجتما عی وجوددارد يکی شاه وديگری  دو
شنای مردم آخوند ريشه مردمی واجتماعی خود راخوشبختانه ازدست داده تنھا نيروی مردمی وريشه دارآحاضرکه وضع 

  .فقط وفقط شاه است

  .رپاسخ به نقل قولی که مصاحبه کننده ارائه  داد به صحرای کربال زده اندمتاسفانه اعليحضرت د   )٢( 

وارگی منتظر پناھندگی ھستند  پايگاه مردمی واجتماعی قائل شده اند  آبرای کسانيکه ازايران خارج شده ودرکمپھای  و
 را نھاآ داده اند  و که ملت ايران برای شاه قائل است به اين عده ناشناس تخصيص يعنی درواقع ھمان پايگاه انحصاری
دارای پايگاه ھای اجتماعی ومردمی  را نھا آواقعا ميتوان اين اشخاص ويا نظاير  ياآ ،ھسته ھای مبارزاتی معرفی ميکنند

   ؟خوند مقابله کندآدانست که بتواند درمقابل پايگاه سنتی 

  :فرموده اند وانگھی اعليحضرت که

ھسته ھاوشبکه  آغازشده ستبمنظوربراندازی رژيم غاصب واستقرار حکومت قانون  مرحله نھائی مبارزه«
تا درموقع درحال توسعه است   ودرميان ھمه طبقات مردم ھای مقاومت وبراندازی اکنون درھمه سطوح اجتماع

رھبری راحس کرده ام وازمدتی پيش دست  امکان بايک اقدام ھماھنگ طرح براندازی اجراشود من نيازبه
  )کيھان لندن( ام   بکارتشکيالت مناسبی شده

  ؟؟وبه کسانی اميد بسته ايد که ناشناخته ونامعلوم اند يندنھا استفاده نميفرماآچرااز 

 مده ودرخواست پناھندگی دارند وآانتخابات به خارج  عده زيادی ازکسانيکه بعدازحوادث<رتفسيری گفت راديو اسرائيل د
شنای آنھا آرانويسنده وفعال سياسی وحقوق بشرمعرفی کرده اند کوچکترين سابقه ای دراين موارد ندارند ونام  خود

درايران بامشکالتی روبروبودند درترکيه جمع  ودر خبرديگری عده از ازھمجنس گرايان که >نويسنگان باسابقه نيست
درخبرديگری    .زادی عمل بيشتری داشته باشند خودراوابسته به جنبش سبز ميدانندآشده اند باين تصورکه درترکيه 

 با >جنبش سبز بامشکل ھمجنس گرايان روبروست<قای جھانبگلو ازھمکاران ارشد جبنش سبز درخارج گفته است آ
ينده بھترخودرابه صف قافله می اندازند واصال نه اھل آکه درچنين مواقعی کسانی خاصه جوانان برای ی عمومين سابقه ا

ا     ً وبعض   خودشان رابااين باد ونسيم گذرا سياست ھستند ونه مبارزه چگونه اعليحضرت زمينه ھای مردمی وسنتی وھويتی
  ٢ .جابجا ميکنندتنفرملت ايران      ِ مورد  

سوال بسياردرستی است   ١٣۵٩بانماه سال آدرباره اعالم تصدی وقبول سلطنت درسوال مصاحبه کننده  )  ٣(
نيت من ازادای سوگند اين بود که به <ولی پاسخ اعليحضرت  بطور حتم محل اشکال است  اينکه ميفرمايند 
حيرت  نآبسيارضعيف واستفاده از>  مردم بگويم اگر شمابه نھاد پشت کرده ايد  نھاد بشما پشت نکرده است

قای  احمد احراربود که بصورت آ اولين باری که ايشان به اين بھانه خام استناد فرمودند درمصاحبه با .وراستآ
ولی نظربه اينکه بيان وادعای اعليحضرت دقيقا  نرابی اعتباردانستآن پاسخ وآکتابی ھم منتشرشد وسنگربه 

متضمن زيرسوال بردن تداوم  ،به ھدف واصابت تيرايشان رفته استتداوم مشروعيت سلطنت راھدف گ
بھی است که ايجاد تکليف ميکند امشروعيت سلطنت است لذا بی اعتبارساختن ادعای اعليحضرت فصل مش

  .ن ثبت تاريخ گرددآتادرتحريروتحقيق ديگری باارائه نمونه ھاابطال 

  

  
                                               

 نآ راوگان تيعضو رد ايو هديقع زاربا نآ هب تبسن ميرادن یتسرد یھاگآ یزيچ هشير و هنک زا هک ینامز ات دنک یم مکح ام هب تمالس رکف کي -  ٢
 رھ یوس زا اھ یمادعا اي ناينادنز ايو یگدنھانپ اب هطبار رد یبلطم رھ  مالعا فرص هب ترضحيلعا هلمج زا یرايسب هناتخبروش .مينکن ینابيتشپ
 ردی قاخال و یتافيرشت یاھ لکوترپ و یسايس رظن زا هک دننک یم ینابيتشپ دروم نآ زا دراد یپردا ر انآنی وھگر  یاھ تين املسم هک یھورگ
 هک »درجم« صاخشا نيا ناريا مدرم »لک« اب یھارمھ و ینابيتشپ یاجب ارچ .تسا هدوب رسدرد بجوم هراومھ و دراد رارق یتسردان هاگياج
  ک-ح .داد دھاوخ خساپ یخلت هب خيرات هک تسا یشسرپ دننکيم ینابيتشپ ار ستنين روشا ی مراب ھاآنی ھا هدنورپ
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  وكالت درمبارزه ورهبري

اين ......< نجاست که فرموده اندآمقصود ام باحيرت است تمسک اعليحضرت به وکالت ازآن سخنان بسيارتازه وتو    
 >، وبگويندشما امروز ازطرف ما اين حرف رابزنوکالت رادراختيارمن بگذارند نه به داليل تاريخی وياداليل خاصی

  )برای متن کامل به حاشيه درباال رجوع فرمائيد(

ت ووکيل وموکل مطرح باشد  بامراجعه به کتاب حقوق باب عقدوکال شنيده ام ونه خوانده ام که درکارسياسی ،تاکنون نه
وبحث  وکالت مطمئن شدم که دريافتم درست است  زيرا عقد وکالت ارکانی دارد که درکارسياسی قابل پياده کردن نيست

   .مسئله راروشن کرد ،ان                                                             ِ اين تحريررامفصل وحقوقی ميسازد وبھتراست  بامراجعه به تالی فاسد   ،نآ

جز واحصاء بودن موضوع وکالت واختيارات وکيل است که اگروکيل خارج ازآن اقدامی وياحرفی   ّ من   ،اصل دروکالت 
  .>اقدام فضولی است<وياعملی انجام دھد نافذنيست ودراصطالح حقوقی گفته ميشود 

مچنين نراازسوی ايرانيان داشته اند وھآرااعالم واصراردرقبول موضوعات مختلفی اعليحضرت درطول سی سال گذشته  
ازجمله موارد فراموش نشدنی مريکائی ھاداشته اند ازباب نمونه و آدرسخنرانی ھای خودشان  درخواستھائی بويژه از

مريکا  درخواست تقويت روحيه تضعيف آمريکا درشورای اموربين المللی دالوراست که ازآ درخواست ھای ايشان از
مريکا آبرای ايرانيان متحد اھی وطن پرستی  وگواھی شرافتمندی شده ايرانيان رادرمقابله باجمھوری اسالمی  ونيز گو

  )١١٣٣کيھان لندن (د؟؟ نيادراين موارد که دقيقا حيثيت واعتبار وشخصيت ايرانی ناديده گرفته شده وکالت داشتآ دننمود

يا وکالتی دراين آ انداعليحضرت نامه ای به دبيرکل سازمان ملل متحد درباره خانم نسرين ستوده داشته  زھمين ديرو
  مده است؟آوازميان ھزارن زن زندانی فقط ازخانم ستوده وکالت نامه  مورد درميان بوده است 

ن آياچند نفروياچند مليون نفروکالت راامضاکنند آ؟ يا درمورد سکوالريسم وفدراتيو ازمردم ايران وکالتی درکاربوده استآ
واين درحالی است که يکی ازھمسنگران  مريکاگدائی کندآمردم ايران ازووکيل حق دارد ازجانب   ؟؟وکالت درست است

يک مشکل بزرگ مااين است که نميتوانيم ازپول < مينويسد) ابراھيم نبوی(اعليحضرت ويابه عبارتی موکلين ايشان 
ولی عمال ( >ن ميزندمريکاتيرخالصی رابرپيشانی ھمکاران مادرايراآازاروپا ويا دريافت کمک مالی. خارجی استفاده کنيم

  )استفاده ميکنند

يادراين مورد خاصه آ>  من باخارجيان درباره مسائل ايران گفتگوھائی داشته ودارم<اعليحضرت بارھا فرموده اند  
  موضوع گفتگوھاوکالتی درميان بوده است؟

وليت واتھام به بھانه ھائی انسان برای فرارازمسئ>  درکارخيرھيچ حاجت استخاره نيست<ضرب المثل رايجی است که 
نھا   آ، نداشتن وکالت  مثالش درمورد درخواست وکالت اعليحضرت ازمردم برای بازگو کردن حرف متوسل ميشود ولی نه

ن است که کسی که درچاھی افتاده است وھرعابری تکليف دارد اھل ده وياپليس رابرای نجات اوخبرکند بگويد آھمانند 
  .بدھدن عابر فرياد کمک سرآبدھد تا  ن بيچاره درچاه افتاده به عابرمحترم وکالتآانتظاردارد که بمن وکالت نداده اند و

  

  اطاق فكروابداعات

خاصی دارد که بمناسبت کيفيت مبارزه ازسوی مبارزين ابداع ادبيات ھمانطورکه استحضارداريد، مبارزه سياسی ھم 
ميشوند  ازباب مثال واژه ی مانند وياتبديل به واژه ديگرمينھا درمدت بيشتروبرخی کمترباقی آميگردد برخی از 

 از>  شفاف ونافرمانی مدنی<مد جای خودرابه اصولگراداد وياواژه ھای آکه درسالھای نخست پديد > قشريون مذھبی<
  .زمان خاتمی به فرھنگ مبارزه افزوده شد



 ٢٨/ ١٢/ ٢٠١٠  
١٢ 

 و ،باتوجه به اينکه واژه احتراق کامال تازه رت دربيانات اعليحض وكالتونيز ورود  احتراقبنده پس ازشنيدن واژه 
 نجا که اين واژه ھا تاکنون سابقه ای درفرھنگ وآواز ورود وکالت دربيانات اعليحضرت بسياربديع وغيرقابل ھضم بود

 .شدادبيات مبارزه مانداشته است  به اين نتيجه رسيده ام که اين واژه ھا بايدساخت واز ابداعات اطاق فکراعليحضرت با
نرادرسال قبل اعالم فرمودند  مبارک اطاق فکراعليحضرت نباشد آکه ايشان برای اولين بادرھمين سال جاری خبرتشکيل 

  .بروئی محصولی نداردآاين بذرھای پوکی راکه ميکارندکه جزبی 

 پايان قسمت اول                                                                        


