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  كندو كاو  درمصاحبه تلويزيون پارس

  با آقاي سرهنگ صبوري 

  ( قسمت دوم)

**  

  وطبقه خاموش آب بجوي رفته 
  حقوقدان - رفيضيام

مصاحبه کننده [آقای مسودصدر] وآقای سرھنگ صبوری ازاينکه گروه وسيعی ازايرانيان به مسائل ايران ومبارزه 
طبقه ھم طبقه خاموش  وطبقه ای که القل چوب الی چرخ مبارزه ن آتوجھی ندارند احساس تالم نشان دادند واز 

   .نميگذارند ياد کردند

 اين تحريرتصورميکند که طرح طبقه خاموش درمصاحبه مزبور بی اھميت نباشد چراکه يک موضوع اساسی و
رمبارزه مبتالبه مبارزه است وشخص اعليحضرت ھم درچند مصاحبه ای ناراحتی خودشان راازاين مصيبت وارده ب

  .نشان داده اند

   :به چتد قسمت ترسيم فکری کرد قای سرھنگ صبوری ، جامعه برون مرزی ايران راآدرمصاحبه مورد بحث، 

ن آاول طبقه ای که مسيرمبارزه خودشان رابرقائمه مشروعيت تداوم قانون اساسی مشروطه قرارداده اند وخارج از
وشاھزاده رضا پھلوی راھم  ،ساسی مشروطيت باشد سخت مخالفندبه قبول ويامشارکت دراموری که مغايرقانون ا

  .پادشاه ميدانند

   .ويند چون شاھزاده رضاپھلوی وعلياحضرت منشوررا امضاکرده اند بايد امضاکردگدسته ديگر کسانی ھستند که مي

  .مخالفت کرددسته ديکرکسانی ھستند که ميگويند چون شاھزاده رضاپھلوی  درمورد شورادخالت کرده اند بايد 

ن نميشناسند وبه ھمين آقای سرھنگ صبوری تاکنون غيرازخودشان کسی رادرآدسته ديگرکسانی ھستند که بقول 
 ٢دعوت کردند که ايشان ھم به ايشان به  يپوندند که گروھشان بشود   قای مسعود صدر)آلحاظ از مصاحبه کننده (

  .نشدقای صدرھم شنيده آن گفتگو نشانی ازقبول آنفر ودر

وباالخره دسته بزرگتری که اکثريت راتشکيل ميدھند کسانی ھستند که کاری به کارمبارزه ندارند وپی کاروزندگی 
ن مصاحبه به اين گروه آ خودشان ھستند اين دسته اگرکمکی نميکنند الاقل چوب ھم الی چرخ مبارزه نميگذارند ودر

  .<عنوان طبقه خاموش> داده شد

  ب رفته بجوي آگرداندن باز –خواست گروه اول 

قای سرھنگ صبوری مطلبی درمورد گروه مزبور گفتند که شايد بتوان گفت انگيزه کندو کاو آمصاحبه شونده يعنی 
   .ب رفته رابجوی برگردانند>آن اين است که گفتند <اين عده ميخواھند آ دراين مصاحبه ھمين اظھارايشان بود و

 نان قابل توجه، اعتراض وحتی محکوميت است، نه اشخاص سفيه وآيت اظھارات افراد به اعتبارشخصيت وموقع
  .افتادگان جوامع فرو ويا محجور
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ثارش ميسازد، حتی اگراين کاربرخالف ميلش آ <ھرنويسنده وياگوينده تاحدی شمايل خودرادر :گوته، گفته است
  باشد>

ثاری است که آاخرسند ومتضمن ب جوی  نشان دھنده شمايلی نآاظھارات سرھنگ صبوری در قياس سلطنت و 
   .گاه ومدبرنسبت دادآنھارابه يک انسان آنميتوان 

ن مشروعيت شورش آقای سرھنگ مشروح گردد که حداقل آثاراين ادعای ناموجه آاين تحريردرمقام اين نيست که 
ن ميتواند اين باشد  آوازتبعات فرعی   ،وجنايات  جمھوری اسالمی ونامشروع بودن نظام سلطنتی ايران است ۵٧

  .ن جعل محسوب شودآکه استفاده ازعنوان سرھنگی ومشابھات 

 تاثير درھمه افراديکسان نيست کسانی مانند برگ بلوط ھستند که باتغييرنورخورشيد رنگ ميبازند و تاثيرتبليغات
   .ميکنددمھای خودباخته مبدل آبه  نھاراآنھا چنان اثرگذارميشودکه آ تبليغات مخالفين سلطنت در

  ازباب نمونه:

   :نجلس که درحمايت ازبختيار فعال بود نوشتآاحمد انواری مديرروزنامه پيام ايران چاپ لوس 

سال چه ويرانی  ۵٠ھا درطول  گاه باشد که سلطنت پھلویآ<من ميخواھم اين انديشه ھارابپرورانم تانسل جوان 
  )۶۴سال  ٢۴۵(مشروح درسنگر                                         ورده اند>                             آ ھاببار

 <بايد صريحا بگويم کارھائی که دردوران گذشته شد کمترازحمله مغول نيست وچنانچه درمملکت ماانقالب نميشد و
  فقيرترين کشورھای دنياميشد ونه حتی يکی ازفقيرترين> ٢٠٠٠ھنگ پيش ميرفتيم ايران درسال آھمان  با

   )احمد مدنی – ۵٧(روزنامه اطالعات نھم اسفند                                                                           

  نھا نيست وچنانکه: آنان درخور شخصيت آانسان ھای ديگرکه نسبت به خود باختگی مقاومت دارند  مقاومت 

ب ميگيرند وازاين تشخيص غافل ميشوند که سلطنت نورالھی آماھيت وعظمت وبقای اقرانی سلطنت رابه فال جوی  
است، سلطنت، فروغ تابتاک حق الھی است، سلطنت رکن مھمه ھويت ملی است، سلطنت ضامن استقالل وبقای 

قانون اساسی  ،ته شده استکه موھبت خدائی شناخ ،ايرانی است سلطنت حق ملی ايران است گايران وفرھن
ن قانون آ اعالميه جھانی حقوق بشرومنشورسازمان ملل متحد اعالم گرديده <و ن باآمشروطيت ايران که مطابقت 

   .بامترقی ترين قوانين کشورھا برابری ميکند> (اعليحضرت) پشتوانه مدون حقوق سلطنت است

اری شده است به خواست اھورمزدا وخداوند باماموريت بيآسلطنت باريشه ای کھن که باجان وخون ووفاداری مردم 
 اينھا ھمه رسالت و داب وسنن وحراست ميھن است وآتامين امنيت ورفاه وعدالت گستری مظھرقوام ملت وحفظ 

   .ماموريت الھی است که برپادشاه محول شده است

ھارولد  -گوبينو –ھگل  –ريشمن گ –کريستين سن  رتورآاينھا رامحققين وپژوھندگان تاريخ وشرقشناسان مانند 
تجارب  –مجمل التواريخ  –گردريزی  -زين االخبار –ن آقر –تورات  -لمب  ووووو وکتب دينی وتاريخی  اوستا

 –سياستنامه  –مرزبان نامه  –قابوسنامه  -  تاريخ بلعمی –احسن التقاسيم  –تحف الملوک  - عين االخبار –االمم 
   .ری ديگر گفته اند وشرح وبسط کافی داده اندملوک الفرس وبسيا -غرراالخبار

  (برای جلوگيری ازطوالنی شدن تحرير ازذکرشخصيت ھای فرھنگی وشعرای ايرانی خودداری شده است)

   :شادروان تيمسارسعادتمند درمقدمه کتابش نوشته است

قتی به نقشه ايران <استادی که دردانشکاه سن سيرفرانسه تدريس ميکرد روزی بھنگام درس جغرافيائ نظامی و
ردان گبلعيد؟ شاب ياميتوانيد اين جسم راآرسيد تکه فلزی که روی ميزش بود برداشت وبدست شاگردانش داد وگفت 

   .ن جسم جواب منفی دادندآباتعجب ووارسی 
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