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  حقوقدان -اميرفيض

  ود! بديشب خبری منتشرشد که برايم بسيارغم انگيز وفاجعه بار

انی ھی با واقعه کشتاريھوديان درجنگ جھمدرد سالگرد درمراسمی که درنيويورک بمناسبت ؛خبراين است
اسرائيل  قای شلدون ادلسون که ازميليارد ھای طرفدارآحضورچند يھودی پرنام ونشان ازجمله  بادوم 

درکمال تاسف  ،تشکيل گرديد دردوسال قبل خواستاربمباران اتمی ايران شدوھمان کسی است که 
بنام  ازجمله اعليحضرت  حاضرين از ،ن جمعآحضور داشتند وسخنگوی اعليحضرت وھمسرشان  ھم 

ازجانب يک يھودی سرشناس ديگربه حاضرين ازجمله ودرھمين مراسم  اسرائيل نامبرد طرفداران
  .رضاپھلوی لوح تقديربمناسبت فعاليت ھای حقوق بشری داده شد

اعليحضرت که بنظرميرسيد 
 ت خوددرسکامال درک موقعيت نا

ن جمع يافته آ رابا حضوردر
درمعرض  که  ؛ زيرابودند

اعتراضات موجھی قرارخواھند 
به  فاع ازخودد در ؛داشت

خبرنگارحاضر دراين ضيافت 
قای آمن با نظر <  :ميفرمايند

 –)١نيستم (ادلسون موافق 
زادی فکروبيان آمسئله برای من 

دراينجا بھانه ای است که بتوانم حرف  من حضور) برای ٢باشد؟(وجود داشته  بايد سانسور ياآ –است 
  )۴که من دارم ( افکاروافرادی است د بعلتميدھنجايزه ايکه بمن  –)٣مردم رابه جھانيان برسانم (

  توضيح كلي
خبری کامال احساس ميشد که اعليحضرت بايک خودباختگی وافسوسی مواجه است  وھمين  تصاوير در

   .اظھاراتشان بی ارتباط به موضوع وسرگردان باشدحالت ايشان سبب شده که 
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 با شخصيتی است که اجتماع ومراسم به معنای ھمدردی وھمفکری  حضور افراد بعنوان مدعو در -)١(
   .يد ونيايدآيا ضيافت به افتخاراو داده ميشود نه افکاروعقايد او که ميتواند جزئی ازشخصيت او بحساب 

داشته  ودرھمين برنامه ھم اظھار ،قای ادلسون شخصيتی شناخته شده وحامی سفت وسخت اسرائيل استآ
اوست که  و بمناسبت ھمين باورت مپ به خاطرحفظ منافع اسرائيل اساتر_دانالد_  که حمايت من از

متمول  بيشتر ادلسون يک اسرائيلی بی نام ونشان و يا اگرآ  توصيه حمله اتمی به ايران را داشته است
؟ پس  شخصيت است که مدعو ن ميھمانی شرکت ميفرمودندآخراج برای اسرائيل نبود اعليحضرت در و

 دعوت او ن يھودیآ چه چيز الفند پس برایگراعليحضرت با عقايد ادلسون مخ. اپذيرميگردد يا نميگردد

 ؟ پذيرفته اند را

برای  اول ثروت ودست به بخشش او ؛ده استادلسون ازدوجھت شخصيت معروف وجاذب اعليحضرت ش
واين  ؛اسرائيل است که عقايدش ھم محصول جانبداری از ،دوم عقايدش و ؛ن کشورآاسرائيل وطرفداران 

بال دوالزم وملزوم يکديگرند يعنی نميشود کسی بدن
   .پول ادلسون باشد وباعقايد اومخالف باشد

زادی فکروبيان آبرای من مسئله عبارت < -)٢(
يا بايد سانسوروجود آ> وبالفاصله بکاربردن <است

نشان  (آنھم با آن لبخند معنی دار!) >داشته باشد
چاله است واال يک دفعه  ازسردرکمی وافتادن در

زاد به ازادی فکروبيان  آزادی ايران وانتخابات آھدف 
د است  به  سانسور مبدل که نه متصورومحدو

   .نميگرديد

ھان بابھانه ملت ايران ومردم ج -بهانه حضور -)٣(
شنا ھستند ولی آن درتنگناھا کامال آحضور وکاربرد 

ادلسون  ودرموقعيتی برای  ھمين البی اسرائيل وبا حضوريا جای مناسب برای رساندن حرفھای مردم آ
  ؟بوده استاعليحضرت بعنوان طرفداراسرائيل 

شکاراعليحضرت نسبت به تعھدات ميھنشان به بھانه رساندن حرف آسی سال است که قصوروکاھلی 
مردم به جھانيان پرده پوشی شده است مگرجھانيان کروکورھستند که اعالمات خبرنگاران ومفسرين 

 تمام اطالعاتی که اعليضرت ازايران و ؛خودشان را نشنوند وفقط منتظر اظھارات اعليحضرت باشند
   .رجه دارند ازمخرج خارجيان استخا

؟ فقط مردم جهان ازاوضاع ايران مطلع نميشدند ،ن ميهماني حضورنميافتندآاگراعليحضرت در
 قاي ادلسون الزم بود تا خبرفراگيرشود؟ آ حضورطرفداران اسرائيل و
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 ارميھمانی اعليحضرت طرفد نامدرحاليکه درھ منبع خبروقتی واثق شناخته ميشود که بيطرف باشد
   .منبع خبرفسيل است نه منبع ن است آاسرائيل معرفی ميشود وسکوت اعليحضرت ھم مھرتائيد بر

ن جمع وقبول عنوان سياسی پراھميت جانبداری ازاسرائيل آ عاقالن دانند که حضور اعليحضرت در

   !!ن سرجمع ايرانيان ميشودآست که نکبت ھ ھم متضمن منافع اسرائيل واحتماال منافع مادی اعليحضرت

ظرف ساليان گذشته به اعتباربياناتی که اعليحضرت داشته اند وبموقع مورد  متاسفم که ميتوان گفت  در
نھم درحد آ ؛مريکا داشته اندآنقد وانتقاد ھم قرارگرفته شھرت کامال تامه ای درطرفداری ووابستگی به 

کارا ازصفت شآن کشور ولی تااين حد آ درخواست گواھی وطن پرستی وگواھی رعايت حقوق بشراز
   .طرفداری ازاسرائيل برخوردارنبوده اند

اين تحرير نميخواھد بگويد که چرا اعليحضرت اسرائيل رابرای طرفداری انتخاب کرده اند اين تحرير 
قاصد است  بگويد که ھرايرانی که متھم به جانبداری ازکشورھای بيگانه اعم ازاسرائيل وغيره بشود 

  .وب وتنھا وبی امان خواھد ماندپشت کرده به فرھنگ ايرانی محس

دم دروازه ايران مي ايستم وهركس كه جانبداري ازبيگانه < :اعليحضرت يادشان ھست که فرمودند
نرامقايسه کنيد به اعالم سخنگوی ضيافت اخيراسرائيلی ھا که رسما آ> كرده باشد به ايران راه نميدهم

   .وعلنا اعليحضرت را ھواداراسرائيل شناخت

 ن است که زنی به خانه مرداجنبی ميرود وآن جمع اسرائيلی ھا  ھمانند آحضرت به حضور دردليل اعلي
قابل  ن زن آ اگراين بھانه. که بگويم شوھرم مرا دوست دارد مگويد رفتيوقتی ازاو ايراد گرفته ميشود م

ھم قابل نم مبنی براينکه رفتم تا حرف مردم ايران رابگوش جھانيان برسا قبول است بھانه اعليحضرت 

 ن است شنيد

  لوحه ويا جايزه 

ن ضيافت به تعدادی ازيھوديان آدر
حاضروشخص اعليحضرت لوح تقدير 

  ن آ که اعليحضرت از ،داده شد

ن آتفاوت بعنوان جايزه ياد کرده اند (
  .دو ناديده گرفته شده)

که  دستی  رامثلی است که ميگويند <
   .داددست ھرناکسی > نميتوان بان خون ميچکد نميتوان بوسيدآاز
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به منافع اسرائيل کرده  ن شخصآمفھوم لوح تقديری که اسرائيل به کسی بدھد تقديرازخدماتی است که 
ی مقامی اسرائيل ويا ھردولت .ھمين است ،  نيزاست  معنای لوح تقديريکه دولتھا به اشخاص ميدھند

. لوح تقديرکشورھا ه باشندرمانان حقوق بشری راداشتھتشخيص ق و رنظ نيستند که صالحيت اظھار
و لوح  ؛تقديراست ازای کمک به منافع کشوردھنده لوحِ  سابقه فراوانی درجھان سياسيت دارد وھمگی در

نکه طرف توھم آدارد که شخصيت ھا برای  نامطلوب  سياسی وحقوقی اثر نقدرآکشورھای بيگانه  تقدير
ن لوحه ننگين را رد آرای اعليحضرت که واين فرصتی است ب نرارسما رد ميکنند آاتھام قرارنگيرند 

   ١ .بفرمايند

 مريکا داشتيد که يکی ازآ مريکا درخواستھائی ازآاعليحضرت بياد دارند که درسخنرانی باشگاه دالور 
  ؟گواھی ميھن پرستی ودومی گواھی حمايت ازحقوق بشربود انھآ

لوح  ند وعمل پوشانيد مريکا را جامهآ امروز اسرائيلی ھا ھمان درخواست سالھا قبل اعليحضرت از
 دبختی ووب تدرمعنای نکب ،اين لوح تقدير .به اعليحضرت داده اند راتقديرکه بمعنای ھمان گواھی ست 

  .پايان فصل ميھن پرستی وسند بيگانه پرستی است

 )بی مايه فطيراست( ،برداشت عمومی وحتی باسابقه تاريخی، تعلق حقوق مادی به دارنده لوح تقديراست
   ؟نکبت باران ميتواند ناديده گرفته شود ثارآبه يا توجه آ

  بخشش ازكيسه خليفه

  نجاست که فرموده اند آمقصود  ھست که بنده راخيلی سوزانددراظھارات  اعليحضرت اشاره ای  -)۴(

>  معنای اين فرمايش ناپخته ايشان اين است جايزه ای که بمن ميدھند به علت افرادی است که من دارم<
 ھمانند بنده که طرفدارتداوم مشروعيت سلطنت ھستيم والمحاله بمناسبت ھای قانونی ازکه کسانی 

اين  چنين نيست  ودا ، ابنخير  ؟اعليحضرت ھم حمايت نسبی وموضعی ميکنيم  طرفداراسرائيل ھم ھستيم
  .مصداق ازکيسه خليفه بخشيدن است

محسوب ميشوند ھمشان از طرفداران  دم ھای ايشانآحاصل ديگرش اين است که شورای تجزيه طلبان که 
کسانی که  نھاست نه بنده ولی ازآاسرائيل ھستند که نميدانم شايد ھم باشند ودفاع ازموضوع متوجه خود 

اعالم  ت که  ازشعاروننگی احساس نميکنند نبايد توقع دا ازاتھام فاحشگی ويا بستگی به ابوشريف
    .وابستگی ونوکری اسرائيل احساس تالمی نمايند

                                               
يت ھای سياسی از جمله شخصيت سياسی مھمی در دوران شاھنشاھی را ميشناسم که نشان لژيون دو نور، باالترين من شخص - ١

 ک-شخصيت ھنوز زنده و از مفاخر ميھن ما است. حکرده و پس فرستاده است. اين  نشان دولت فرانسه را رد
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 :نوشته شده بود ايميل جاويد ايراندر امروز

ترامپی که چشم ديدن مسلمانان، بيگانه ھا، ايران را ندارد، يھودی ھا که چشم ديدن ايران مستقل  دانالد
) ايران بوده اند (به يقين و بدون ۵٧( ١٩٧٩و آزاد و مقتدر را در ايران ندارند ويکی از حاميان شورش 

 ميھماندار اعليحضرت رضا شاه دوم و ھمسرشان بوده اند. شک) 

 نقطه ھا:

 دانالد ترامپ در پی حمله به ماليان است 
 در پی باطل کردن برجام و اعالم جنگ عليه ايران استدانالد ترامپ  
اسراييل و ميلياردر ھای يھودی سالھای سال است در پی تجھيز و مسلح کردن کرد ھا و تجزيه  

 طلبان است
اسراييل سالھای سال است به توسط يھودی نادان طرح خاورميانه بزرگ و تجزيه خاورميانه را  

 »برنارد لوييس«داده است 



 حقوقدان -خبر از يک فاجعه!! اميرفيض                                                 ٧ از ۶ برگ ٢٠١۶/٠۵/٠٧، شنبه=شيدکيوان  

و يھودی ھا از جمله صدای اسراييل در مسلح کردن کرد ھا و جنگ در منطقه تالش  اسراييل 
 دارند تا جلوی اقتدار و تماميت ارضی ايران را بگيرند

اسراييل و ميلياردر ھای اسراييلی و درکنار آنان جمھوريخواھان طرفدار جنگ عليه ايران ھستند.  
 ع نفتی بيشترند.به ويژه پس از سقوط قيمت نفت در پی تصاحب مناب

به احتمال دانالد ترامپ اگر برنده انتخابات بشود مجری برنامه ھای اسراييل و ميلياردر ھای  
 يھودی خواھد بود.

با حضور » ببخشيد رييس شورای ملی!«شورای ملی و درراس آن اعليحضرت رضا شاه دوم  
 در تجزيه ايران ھمچنان کوشا و پيشرو است.  ١١ماده 

اعليحضرت، ھمسرشان و مادرشان (علياحضرت شھبانو) از امضا کننده ھای منشور شورای  
 ملی (ببخشيد تجزيه طلبان) ھستند

اعليحضرت و ھمسرشان به دليل اينکه در گذشته مخالفت ھايی با اتمی شدن ايران ابراز داشته  
مراسم يھودی اند، و مسئله حقوق بشرو اظھاراتشان در باره تحريم ھا عليه ايران در 

 ميلياردرشرکت داده شده اند
مسئله شرکت اعليحضرت در اين مراسم به دليل پرسش بھمن کلباسی و پاسخ اعليحضرت مسئله  

 سانسور نيست.. 
 يک سازمان يھودی به اعليحضرت جايزه ميدھد 

 

 اين نقطه ھارا بھم بچسبانيد و سپس مطلب زير را بخوانيد و به گفتگو نگاه کنيد.. 

 و ھيھات. ھيھات

 ک-ح

 

  حضور رضا شاه دوم و پرنسس ياسمين در مراسم يادبود و بزرگداشت ھوالکاست در ميان بزرگان جھان

 
  .در اين مراسم جايزه دفاع از حقوق بشر به رضا شاه دوم اھدا گرديد

اھميت حضور رضا شاه دوم و پخش خبر چشم پوشی عليرغم ميل باطنی بی بی سی نه تنھا نتوانست از 
  کند، بلکه گزارشگر بی بی سی نيز با رضا شاه دوم مصاحبه کوتاھی انجام ميدھد

 
2704771https://www.facebook.com/dina.azad.3/posts/107353749 

 
به  ٢٠١۶شنبه شب پنجم می در چھارمين دوره مراسم ساالنه ارزشھای جھانی جامعه يھود که پنج

مناسبت روز يادبود قربانيان ھولوکاست، در شھر نيويورک برگزار شد، شاھزاده رضا پھلوی جايزه 
ھای اين ای تالشرا به خود اختصاص داد. اين جايزه بر» يادبود ھولوکاست برای دفاع از حقوق بشر«
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ھای گذشته در راستای ايجاد گفتمان سياسی مبارزه مدنی مبری از خشونت و دوستی رھبر سياسی در سال
 .با ملل جھان به وی اھدا شد

بين المللی در آمريکاست ھای ھای جھانی جامعه يھودی، يکی از مھمترين گردھمايیمراسم ساالنه ارزش
ترين مقامات سياسی در آمريکا، مھمانی از رھبران و مقامات ديگر کنندگان در آن از عالیکه شرکت

 دھند.ھای مشھور دنيای ھنر، سينما و موسيقی را تشکيل میھای جھان و چھرهکشور

ز بروز خشونت در عرصه ھای جھان و پرھيز ااين مراسم با ھدف نھادينه کردن احترام و دوستی ملت
کشی برپا می شود و عالوه بر تبادل ھای صلح جويانه و مقابله با نسلبين المللی برای دفاع از سياست

ای با عنوان لوح يادبود ھای مھم جھانی جايزهانديشه در راستای ترويج صلح، به برخی از چھره
ھنرپيشه  پامال اندرسوند. پيش از اين کنھای يھودی) اھدا میالمللی ارزشھولوکاست (جايزه بين

 سرشناس ھاليود نيز اين جايزه دريافت کرده بود.

شاھزاده رضا پھلوی در اين مراسم طی سخنان کوتاھی که ھمزمان با دريافت جايزه يادبود ھولوکاست 
وز برای حاضران ايراد کرد به ابعااد صلح دوستی در تاريخ و منش ايرانيان از کوروش بزرگ تا امر

 اشاره داشت و دغدغه خود را احيای آزادی عقيده و بيان در ايران و جھان عنوان کرد.

شاھزاده رضا پھلوی که رياست شورای ملی ايران برای انتخابات آزاد را به عھده دارد. از دو سال پيش 
يران و کرد که ھدف آن بيان صدای مردم ا» افق ايران«اقدام به تاسيس يک رسانه ديداری با عنوان 

 است.تالش برای ترويج آزادی بيان و مبارزه مدنی بدور از خشونت بوده

المللی برای پيشبرد ھای جھانی جامعه يھود، که يکی از مھمترين نھادھای بينبرگزارکنندگان مراسم ارزش
ته تبار را شايسھای اين رھبر سياسی ايرانیکوشش کشی است، اھداف بشر دوستانه و جلوگيری از نسل

 تقدير دانسته است.


