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 حقوقدان -اميرفيض -کندو کاو در مصاحبه تلويزيون با آقای سرھنگ صبوری                     ٢ برگ  ٠۴/ ٠٣/ ٢٠١٣ ، دوشنبه 

؟ نميدانم ولی ميدانم که ن شدند به اعتبارعالقه وتوصيه سرھنگ صبوری بوده استآنجام مفتخر! به ا صدر
نھم سوابقی که آمالحظات معمول درمصاحبه اجازه نميدھد که مصاحبه کننده خودسرانه به سوابق خدمت افراد 

   ١. دست بزند ثيت واعتبارملی مصاحبه شونده است،منويات يک مبارزه ميھنی وباعث سلب حي بھرحال مغاير

د که ازوجنات چيزی نبو ،لجنی یازاين معرفي او نه تنھا سکوت سرھنگ صبوری بلکه دلشادیتاسف اينجاست که  
  .سرھنگ خوانده نشود

 گی وايران وسوابقی که ازايشان دردست است (منھای وابست یبھرحال، ھمان سابقه وابستگی به ارتش شاھنشاھ
نچه دراين مصاحبه برايشان رفته آبه  راقای سرھنگ آدھد که ، اين حق راميانيانمريکا) به ايرآخدمت درارتش 

   .متوجه ساخته واين بيت برايشان زمزمه شود

  چون بھرميلی که دل خواھی سپرد      ازتوچيزی درنھان خواھند برد

  سوال براي رفع ابهام 

 ھمکاری داشته است خارج ازکشوردر بختيار گفته شد که ايشان با يزدی صبوری محمود قای سرھنگآدرمعرفی 
  اين ابھام وجود دارد:

قای سرھنگ صبوری ھمکاری بابختياردرخارج ازکشورباوفاداری به شاه وسلطنت مغايرت نداشته آياازنظرآ -١
  ؟است

وعرق وشرافت ميھن  يا وابستگی بختياربه عراق وحمايت ازعراق درحمله به ايران با سوگند سربازیآ -٢
   ؟پرستی متضاد نبوده است

  ارگان مبارزه 

قای آ ،اين موضوع مھم دررابطه با ،بخش عمده ازاين مصاحبه صرف موضوع مبارزه وراه پيروزی شده است
   .بوده است »ارگان«متکلم بودند وعقيده داشتند که علت رکود مبارزه درسی سال گذشته نداشتن  ،سرھنگ

سی واعتقادی يک گروه سياسی ای است که افکارسياکه به معنای نشريه  »ارگان« ،واج شده امبنده ھاج  - حاشيه

قای صدر که تحمل يک آچگونه ادعا شده که دراين سی سال وجود نداشته است وعجيب تراينکه  ميکند  معرفی را
ترجيح  ندارند چگونه درمورد ادعای عدم وجود ارگان درمبارزه سکوت رانظرخودشان را شنای باآ حرف ديرکلمه 
ھا  تجليل ھا وتعريف خر برخی ازآ> بيفتد وبيند سزای خويش تا يد ھم مصداق اين باشد که <بگذارنميدانم شا ،دادند

  (پايان حاشيه)     .بی ھدف نيست

اگربيماری  ،، دستگاه رھبری است»ارگان« قای سرھنگ متوجه شدم که مقصود ايشان ازآدر ادامه فرمايشات 
رض ايشان ميرسانم که بين رھبری وارگان بسيارتفاوت است بع ،اختراع لغت به ايشان ھم سرايت نکرده باشد

ف عقيده حزب وياگروھی که روزنامه وابسته به چنانکه درمعرفی روزنامه ھا انحصارا از واژه ارگان يعنی معرّ 
رھبری يعنی کسی که افراد رادرجھت عقيده  ،، اسم است ورھبری صفت فاعلی ستنھاست استفاده ميشود. ارگانآ

  .مينمايد ان معرفی وتفسيرميکند رھبری ارگای که 

   فشرده هيجانات سرهنگ 

 تشکيل شود وازچنان نفود معنوی و »ارگانی«کته متمرکزبود که بايستی ھيجانات سرھنگ براين ن ختصروفشردهِ م
 را باشند وچون دارای نفوذ معنوی است مبارزان پذيرا نراآدوستان بدون چون وچرا  روانی برخوردارباشد که ايران

  وو...منسجم ميکند وسازمان دھی ميکند ونيازھای مبارزه راتامين ميکند 
                                                            

آقای مسعود صدر، به زياده گويی و زياده خواھی مشھور است، در ھمه برنامه ھا وحتا در گفتگويی که در گذشته با علياحضرت داشته  - ١
است، بجای پرسش از جمله ھايی بسيار بلند  تشريحی و بی سروته استفاده کرده و ھمواره  بدون رعايت نزاکت و ادب در ميان سخن 

 ک- نده وارد شده اظھار نظر ھای بی ربط و نا ھمگونی می کند. حگوي
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 حقوقدان -اميرفيض -کندو کاو در مصاحبه تلويزيون با آقای سرھنگ صبوری                     ۵ برگ  ٠۴/ ٠٣/ ٢٠١٣ ، دوشنبه 

ن آ ن منشورھا باطله وآ ،بعنوان افراد عادی داشته ودرجريان کار قطعنامه امضای اعليحضرت وعلياحضرت را
  ٢  .سوم ھمين منشورکذا وکذا و ٩١نامه قطع دوم و ،کامت ميليون دا ۶٠يکی قطعنامه  ؛امضاھا عاطله شده است

ن شخص شاه است نه آدارنده سرمايه ملی که ھمان اعتبارملِی است، ناشی ازجريان ھويت ملی است که شاخص و
  ،وحقوق شاه ھم درمشروطيت وقانون اساسی امضا کردن اين چنين قطعنامه ھا نيستعادی وغيره  ھيچ شھروند

   .لطنت متوجه منشورمزبورنيستزاعتبارملی سبنابراين ذره ای ا

 ،که شايد اينطورباشد ،تائيد نميکنند را د، درحاليکه ايشان منشورناين عقيده ھمراه باش قای سرھنگ باآاميدوارم 
   .حق نيست که با برداشت نادرست ازامضاھا بنحوی به منشوراصالت واعتباربدھند، اينھا متعارض است

  ت ـِساَ وري قاي سرهنگ صبآمخاطب  –وامـــا بعد 

   .سه ھزارعضو داشت يیسال قبل سازمانی را سر پرستی ميکرديد که بگفته ھا ١٠حضرت عالی حدود 

سال تعداد  ١٠ورد ظرف آ طبق جدولی که مرسوم است اگرھرعضوی درسال تنھا دونفررابه عضويت سازمان در
 قای صدرآ کرديد که يکنفرھستيد وازدرحاليکه درھمين مصاحبه اعالم  ،نفرميرسد ١،٩٠٠،٠٠٠ سازمان به اعضای

  خواستيد که نفردوم باشد  چرا اين ورشکستگی ورسوائی؟

يروی اليزال درمبارزه برای اينکه حضرتعالی به تعلق انحصاری نيروی معنوی به شاه قائل نيستيد و ازتاثيراين ن
   .اد نميکرديدبوديد ازشاه بنام يک فرد افتاده وبدورازمقام سلطنت ي اگر و ،گاه نميباشيدآ

بين نيروی از تفاوت  که يقينم شد ،> وسرمايه شاھزاده استفاده کرديد Assetياسه باری ازواژه <اَِست و دو
   .نھاست غافليدآکه ناشی از ثروت وتحصيالت وامثال  معنوی وسرمايه اکتسابی

 ،شود نه عموم فرزندان شاهاعتبارونيروی معنوی ازمخزن سلطنت وبه موھبت الھی به شاه وسپس وليعھد منتقل مي
ن ارج ميدھيد آوبه تی که شما برای بقول خودتان شاھزاده ميشناسيد ـِ ساَ  بنابراين  سرمايه و .يا بستگان شاه و

وتاحدودی غيرقابل  اعتباری نمايشی  ،درکارمبارزه سرمايه اکتسابی  هک، نه نيروی معنوی ،است سرمايه اکتسابی
   .استفاده است

نفرکه واجد نيروی معنوی باشند متوسل  شديد   ۵ين مصاحبه برای ارگان مبارزه مورد نظرتان بهحضرتعالی درھم
 و قای صدرآخوب يکی ھم  ،ھم يکی ازکسانی معرفی ونامبرديد که واجد صالحيت است قای دکتراسد ھمايون راآ و

 مريکا وايران راآش شماھم چون ھم نظامی ھستيد وھم متخصص عکسھای ھوائی وھم سابقه خدمت درارت خود
نفرديگرازبين سه ميليون ايرانی خارج ازکشورکارمھمی نيست که حضرتعالی سی سال  وانتخاب دو ،داريد نفرسوم

دست بعصا راه ميرويد وامرنجات ايران وپايان دادن بختکی که روی ايران وملت ايران افتاده است بايک ھمت  است
  ٣  .وبگفته خودتان سی سال است که دائم به فکرايران ھستيد انيد مختصرکه انتخاب دونفراست به سامان نميرس

نراھم بنويسد ودوای درد راھم  بتواند باقبول آاين درست وقابل قبول نيست که انسان درد راتشخيص بدھد ونسخه 
انيش عمل کند فراھم کند ولی معھذا بجای اينکه بجنبد وبوظيفه انس ماده،آليون ھاانسان يزحمِت انتخاب دونفرازبين م
   .سی سال به فکرمريض باشد

  !بکنيد نفرقال قضيه ايران  را ۵مدن ان آفراھم  وبا !قاجان لطفا بجنبيدآ

  

                                                            
ديگران در برنامه ھای تلويزيونی خود بدون اشاره به نا مطلوب وناگوار بودن اصل تشکيل شورای به اصطالح ملی، اشاره داشته و -  ٢

شاره ميکرد ويا آنطور که ما ميگوييم با نظر ما ) منشور به امور اداری در سطح استان و شھرستان ا١١مدعی شده اند که اگر ماده يازه (
تنظيم ميشد قابل پذيرش بود. اين پارادوکس گويی نشان از خودمحوری وعدم توجه به خطر اساسی تشکيل شورای مورد نظر آمريکا است. 

 ک- در ھر صورتش غير ملی و خطر تجزيه و حمله نظامی به ايران را تشديد می کند. ح
که آگاھی ھا در دست است، آقای دکتر اسد ھمايون ھمواره خودرا از ھر نوع تشکل، يا سازمان و دسته بندی و کنگره و البته تا آنجا  -  ٣

 ک- کنفرانس و کنگره ای بدون نگاه داشته اند. اين ياد آوری ھم بدون ھمآھنگی با آقای دکتر ا. ھمايون عنوان شده است. ح
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