
 حقوقدان - اميرفيض  –آخر بخش  –ليچار ھای بھرام مشيری       ١ برگ  ٠۶/ ٠٧/ ٢٠١٢ 

  ليچارهاي بهرام مشيري
  خرآقسمت 

  حقوقدان - اميرفيض

دمکرات نبودن کشور درزمان شاھنشاه ايران  اعليحضرت چنين پاسخ  ، درمقابل سوال نالينآدرمصاحبه فوکوس 
   :فرموده اند

موزش بدھد تادمکراسی امکان پذيربشود ميخواست ابتدا جامعه مدنی آپدرم براين باوربود که بايد ابتدا به مردم تاحدی «
   .»خرھم بااصالحات موافقت کردآصالح  پذيربود ودر. نظامش اايجاد کند

ھات   و رت و ھار اع ن  آ قد ا د ن اشاره  ود  ا ن  وط  ا ودا ن  یان و شان  شات ا ما ل  د  خ      .تت الزم 

مردانگی ومروت  منتظربقيه نميشود ورعايت که اولين شکاری راکه ميبيند ،شکار قای مشيری مانند شکارچی گرسنهِ آ
> راگرفته وھرچه درچنته ليچارھايش وجود داشته موزشآشروع به تيراندازی ميکند  ھمين واژه < ندارد، شکار در را

تعدادی ازتصاويرافسران عضو شبکه  ،اين تحريراشاره شد وباتکرارھمان ليچارھائی که دربخش اول ،بکاربرده است
اينھا تعليمات دمکراتيک پدرشما ارائه والاقل ده بارگفت < نظامی حزب توده که به حکم دادگاه اعدام شده اند را

نھارا فقط عضويت آران شرافتمند ووطن پرست ياد کرد وگناه ن افسران خائن بنام افسآ) بوده است وازشاھنشاه ايران(
   :حزب توده اعالم واضافه کرد در

 –نقدردروغ نگو آ –مرحوم پھلوی بود دمکراتيکی  ؟ اينھا تعليمات ، چراينھاراکشتنداينھا افسران اين مملکت بودند<
  خجالت ھم خوب چيزی است کی گاندی مثل توبود .......

. زبان ھا ھم که بسته يک قراضه ای ھم بنام خواندنيھا سرتاسرملت ايران ،تا ٢حترم شما کرده بود روزنامه راپدرم ٩٨
؟ اينھا تعليمات دمکراتيک اين دروغھاراچراميگوئی ،. پدربود قلمھا ھم که شکسته بود احزاب سياسی ھم که تعطيل بود

  نقدر دروغ نگو........آپدرجان  ، مردمی باشارمردماقاجان اينقدر دروغ به مردم نگوئيد يک کمی دلت رابگذارکنآ بود 

 در پدرش ھم پول نفت راگرفت و ،ھم ساخته را البته تونل و ،زاديخواه بود نابود کردآھرچه  !!ھنیآپدربزرگش باچماق 
  ١ »تھران خرج کرد اين شد تعليمات دمکراتيک ..........

زمان نظامی حزب توده بعنوان وطن پرست ياد ميکند  اولين باری است که ميشنوم که کسی ازافسران وابسته وعضو سا
قای مشيری مدعی است که وظيفه آزيرا  ،البته نبايد تعجب کرد ،کتبی سران حزب توده درکتابھايشان نھم بعداز اقاريرآ

  دارد که حقايق رابه مردم بگويد !!

 ن زمان  وخطر ازآ د به شوروی وّجونھا ووابستگی شديآنھا که ازتاريخ شبکه ھای نظامی حزب توده درارتش وتعداد آ
  .!! راکه ايشان مستند قرارداده کامال درک کنندگاھند ميتوانند حقيقتیآبين رفتن استقالل وتماميت ارضی ايران 

. محاکمه ومجازات افرادی که برخالف ن استآتعليمات دمکراتيک مقيد ومقدمه احترام  به قانون واجرای  –وامابعد 
قانون عمل کرده اند کامال منطبق بااصول دمکراتيکی است  اين تصاويری که مشيری ارائه داده خود دليل رعايت اصول 

واساس دامکراسی است  واين  تبوسيله دادگاه اس دمکراسی است که اطاعت ازقانون واجرای قانون ومجازات مجرمين
رفتارجمھوری اسالمی  ،رفتار غيردمکراتيک بامتھميناست که درتمام جوامع مترقی بشری جاری است  قاعده ای
   .است ۶٧ارتشيان رژيم سلطنت مشروطه ايران وکشتار سال  باسران و

                                               
کسی می تواند ھم سازنده و چگونه  در بسياری موارد خودش را محکوم می کند.ضدونقيض در حرف ھای مشيری بسيار جالب است. خودش  - ١

 ک- ح– دلسوز باشد و ھم آن شخصی که مشيری می خواھد از آن شخص جلوه دھد؟ 
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 حقوقدان - اميرفيض  –آخر بخش  –ليچار ھای بھرام مشيری       ۴ برگ  ٠۶/ ٠٧/ ٢٠١٢ 

به دمکراسی رادرک کرد وبطور سطحی ھرنارسائی ومشکلی رابه شاه  جامعه ايران مانع بزرگ ترقی ورسيدنبايد 
  .ودولت نسبت نداد

   .اين تحريراجازه ميخواھد يک نمونه ای تقديم دارد که خود اينجانب ھم تاحدودی شاھد قضيه ھستم

   :نمونه

استاد تحقيقات درمرکز تبليغات وزارت زير  ات علمیت دارای امتيازساسيوناليبسيارميھن پرست وندکترمحمد مکری  
جلد ١٠٠مولف حدود  مردم شناس وزبان شناس ومحقق افکارومذاھب فرھنک وعلوم واستاد دانشگاه سوربن پاريس

دارای  عضويت دراغلب مجامع بين المللی ،مقاله درروزنامه ھای معتبرجھان ١٠٠کتاب پژوھشی وعلمی  وبيش ار 
ھمکارفکری دکترمنشی زاده  ،فرھنگستان تاريخ وادب فرانسه به پاس چندين دھه خدمات علمی علمی از جايزه ونشان

   .موسس حزب سومکا

گاھی نسبت به مسائل تاريخی ودينی وعلمی داشته آايرانيانی چنين موقعيت علمی و تصور نميکنم ھيچ وياحداقل کمتر
برتری داشت  گرايشات دينی ومذھبی او براحساسات ناسيوناليستی اشيران بود باشند باچنين موقعيتی درسالھائی که درا

   .من شاھد موضوع بوده ام و

 ازمريدان وھوداران سخت اوبود ودرمصاحبه ۵٧وچه سال  ۴٢اين چنين شخصيتی چه درجريان شورش خمينی درسال 
درايران کسی ديگرصاحب ثروت ھای بزرگ نخواھد ضمن طرفداری از انقالب اسالمی گفته بود < باکيھان  ١٩٧٩فوريه 

زمينھا ملی ميشوند وبسود مردم صرف خواھدشد ودرتفسيرجمھوری اسالمی ھم اطمينان داد که جمھوری اسالمی  –بود 
  >باحکومت اسالمی تفاوت دارد

ت تام به مسکو اعزام نقدر مورد اعتماد شخص خمينی بود که بعنوان اولين سفيرجمھوری اسالمی بااختياراآدکترمکری 
     .شد

ماھيت يک عامی عجيب که علم وتجربه ودانش وتحقيق وفھم وشعوررادورميزند ويک متفکربرجسته را دراين گرايش 
ھزار روشنفکر ادعائی ھمان کردند که دکترمکری کرد نتيجه باورھای مذھبی  ،ناھزار وامثال او ،وردمقلد درمياورد که آ

   .ن ميبيندآجھل رابرميگزيند واميد رستگاری رادرتبعيت از ،است که درتضاد بين علم وجھل

به حضرت ھنگام قسم خوردن درھمين برنامه  ،قای مشيری که بخشی ازعايداتش ازتکذيب تشيع تامين ميشودآھمين 
غير  ريشه يافته ازاعتقادِ  ،اين عادت ،دبازھم شکرش باقی است که به دست بريده اوسوگند نخور ،عباس سوگند ياد کرد

من به جمھوری < :نشان ميدھد  وميشود دکترمظفربقائی که گفت را خود تاثير وجودی  محسوس است ودرمواقع حساس
  .بود اول  اسالمی رای ميدھم > دکتربقائی که درعين ادعای ناسيوليستی درھمه فرقه ھا بازيکن

، ، فکر، ذھنجامعه تشيع که عقل ولی  ،شنا کردآگروھی ميمون رابه روشھای دمکراتيکی  بتوان  قابل قبول است که 
ن مرجع ھم بادمکراسی مخالفت اصولی واساسی دارد آمرجع تقليد است که  نظرواراده حواس وعمل وتصميمش مقيد به

   .ممکن نيستميتوان درمورد ميمون ھا عمل کرد  سانی کهآن آبه 

نکه درتعارض بين قوانين مصوبه وقانون محسن پژشکپور رھبرحزب پان ايرانيست وحقوقدان ھم بود ولی درپاسخ به اي
    .باتائيد مراجع تقليد دانست؟ ارجحيت رابه  قانون شرع شرع کدام حجت است

 عوارض حاکميت تشيع و ح مسلمان ومتشيع ھم ھستيم وزاد تحقيق ميکنيم وباصطالآفرق ما که سی سال است درجامعه 
وشاه راعامل بازداشت مسيردمکراسی معرفی  ھمه داشته باشيمايد درشناخت علتھا وااسالم راھم درک عيينی ميکنيم  نب

   .کنيم
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   ليچارگوئي ديگر

رضاپھلوی اعتقاد ندارد که درمملکت دمکراسی نبود وديکتاتوری بود بنظرش خيلی خوب ميايد وگرنه جھان ميگويد <
  ميداند که پدرشما يک ديکتاتور بود وشما ميگوئيد نبوده >

تا بدانجا  ،نا متعادل نشاه ايران نداشته اند واين بيان بارھا نقد خوبی از دوران سلطنت شاھنخست اينکه اعليحضرت 
رضاپھلوی باپدرخود محمد رضاشاه دست به مبارزه زده  نوشت < ١٩٨٩فوريه  ٢٧روزنامه تايم درشماره کشيد که 

  >است

ن حقانيت ادگی سلطنت طلبان وپيرورزآ ھم درفرمايشاتشان بوده است که ميزیآناخشنودی ھای مبالغه  ،نآافزون بر
 ۴٠به خاطر< :نجلس فرمودندآازجمله دراجتماع افراد نيروھای مسلح خارج ازکشور درلوس  ،راسبب شده است سلطنت

  نھا بودم >آميليون ايرانی سوختند که منھم يکی از ۴٠نفر

برنامه  درھمين ودوچندان رذالت وپستی که او ،نرا ھمه ميدانند ومشيری ھم ميداند ولی کينه ودشمنیآاينھا ومشابھات 
   .در وجود خودش انباشته است  مفری به اونميدھد که علت واقعی رابيان کند که ئل شدقاخوندھا آبرای 

 نچه درکشورميگذرد به حساب خلق وآديگر اينکه بين نظام حکومتی وشخص پادشاه افتراق بزرگی وجود دارد  نميتوان 
يران ديکتاتوربوده خالف واقع اينکه مشيری مدعی است ھمه جھان ميدانند که شاھنشاه ا ،ذاشتاراده پادشاه گ خوی ويا

دمکرات  يک فرد امريکا که نزديک  ترين شخصيت به شاھنشاه بوده اند شاھنشاه رآسفرای انگليس و ،درست است نا و
اھنشاه درتماس بوده اند مراتب شخصيت ھای ايرانی که بمناسبتھائی باش ،گاه به مسائل جھانی معرفی کرده اندآ و

مسئولين اوبه طرح پيشنھادات  شديد وازعالقهدمکرات بودن ايشان را مفصال درخاطرات خودشان شرح داده اند 
   ٥. کشورگواھی داده اند

نھا رود شاه رامسبب ميدانند وکاری آعوام عادتشان براين است که ھم نجات راازپادشاه ميخواھند وھم ھرسختی که بر
اين چنين  ،ب است نه شاهآدی ودمکراسی ونان وزاآمسئول تامين  ،نھا فھماند که حکومتآشود کرد ونميشود به ھم نمي

    .قای مشيری باسوء نيتآوامثال  است  عوام باحسن نيست ولینھاست آبرداشت ناصحيح  درذات 

  !!قاي حقيقت گوآديگر ليچارگوئي 

دم آيک  نام ن کسی که خيلی به ايشان نزديک است وھمآ [اعتماد کرد به شنيده ھا نميتوان[ ،شنيده ام< :مشيری گفته
 دوايزرکرده من بايد  اَ  وقتی بچه بود خيلی به سروکله من ادرار )اعليحضرت( چون ايشان"  ؛ديگری است گفته

[Adviosor] اوباشم" <  

 با ظن و ود مشيری بنا به اعالم خ ،رحاليکه مطلب اود > ديتکليف او اين است که  حقايق رابگو< مشيری مدعی است 
دريک  را تره بار شت وسخن ميداندارانچگونه اين دروغ ز ،نرا باورنداردآو خود او حقيقت بودن   احتياط ھمراه است
  ؟کندعنوان ميبرنامه رسانه ای 

يا آادرار ميکنند که اين لييچارھارا متوجه سرھنگ اويسی ميکند و مگراطفال به سروصورت پرستاران خودشان دائم
خصوصی ورسانه گروھی  . بين يک محل؟ يک کمی ادب پيدا کناويسی پرستارايام شيرخوارگی وليعھد بوده است گرم

    .نرا درک نکندآميخواھد که انسان قبح اين حرف وموقعيت بيان  !بيت خاصی ی شرمی وترب ،تفاوت بگذار

 در ، قول متوجه ناقل است وانت نباشدمعروف به صداقت وام زافراد اگرصاحب قول معرفی نشود وياشخصنقل قول ا 
   .نچه که بھرام مشيری ارائه داده ساخت خودش استآتطبيق مورد 

                                               
ور آقای ھنری کيسينجر، ريچار نيکسون، انور سادات، ژنرال دوگول، از جمله کسانی بوده اند که دموکرات و مسلط بودن شاھنشاه را به ام - ٥

 ک- نی ستوده اند. حجھا
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  جمهور اسالمي وپوكربازي  ،ليچار ديگر

به بازی  ،ضع جمھوری اسالمی رادرتحصيل فرصتمو ١+۵گروه  اعليحضرت دررابطه بامذاکرات جمھوری اسالمی با
  .کرده اندتشبيه  پوکر

 پوکر> زوم شد ودرحاليکه دستش رابه صورتش ميکشيد که عالمت خوشحالی وفی الفور روی واژه < ،ليچارگوی بيمار
> درشان ايشان نيست واساسا برای بی بی تونبان نميشود< استعمال اين واژه پوکربازويا< –تصورموفقيت است گفت 

  >فارسی ايشان خوب نيست .......

الفاظ سبک وجلف تحقيرو ،، تمسخره ليچارھای چاله ميدانیراالزم ميدانيد اينھم اگرحفظ شخصيت وشئون اعليحضرت
؟ جزاينکه بيماران روانی عقل وبار درست وحسابی ندارند ونه درک موقعيت ميکنند ونه چه علت دارد بدرقه ايشان کردن
  .وزن واعتبارکالم را

  ليچارگوئي علي بهانه گير

  .ده که اول که بتھران رسيديد چه خواھيد کردفوکوس انالين  ازاعليحضرت سوال کر

فريقای جنوبی برگشت انجام داد بھرگوشه ازايران آھمان کاری راخواھم کرد که گاندی وقتی از« اعليحضرت ميفرمايند
  »سفرخواھم کرد تاخوب ھمه جارابشناسم ........

ست  بتوچه که بروی به استانھای کشور نگفتم اين ھوای ديکتاتوری ا<يک دفعه فرياد ميکند  ،منتظر فرصت ليچارگوی
سربزنی گاندی اگراين کارراکرد ميخواست ھند راازچنگ انگليسھا بيرون بکشد  کی بشما گفته است که اين کارھارابکنيد 

.........<  

و چه ميکنند بر ھابرودرمرز ترکيه به بين ايرانيخطاب به اعليحضرت ميگويد < ازتھاجمات خود یھمين ليچارگو دربخش
  ........>واقعا که شجاعی  به کردستان ھيچکس با توکاری ندارد 

ی کشور صحبت ميکنند يک دفعه علی بھانه گيرسربلند ميکند  که ازموقعيت بازديد ازاستان ھااما ھمينکه اعليحضرت 
  و........نخيراين عالمت ديکتاتوری سوم است 

علی بھانه  ،تابه بينم که مردم بمن خدمتی رجوع ميکند يانهميفرمودند يک گوشه ای رااختيارميکردم اعليحضرت  اگر
دم بی آگيرميگفت  سی سال ازمملکت دور بوده ای نميخواھی يکی سری به استان ھابزنی به بينی چه خبراست عجب 

   .يرانتفاوتی است نسبت به مسائل ا

  اين ادعارا مطرح نميکند  اط شد وھيچ عاقلینميتوان بين ديدن قسمتھائی ازوطن واراده وقصد ديکتاتوری قائل به ارتب
قای مشيری ھم ازاين قاعده مستثنی نيست ولی آرزويمان ديدن کشورمان است خود آھمه ماکه ازوطنمان دوربوده ايم 

   .ھمه  ناپديدندبھانه جوئی مسيردر ، اخالق وانصاف ، شرافت ووجدانمنطق وعقل

تيرامسال خبری ازيک مرجع جمھوری اسالم  ١۴روانی دارند درکيھان لندن  قای مشيری ناراحت نباشند ازاينکه بيماریآ
قای آاميدوارم که  –به طبيب راکسرشان ميدانند  هبود که يک چھارم مردم ايران مبتالبه بيماری روانی ھستند ولی مراجع

   .شتری نشان دھندنصاف خودشان حساسيت بيب روی مشکل وجدان وانراکسرشان نگيرند ودرمراجعه به طبيآمشيری 

   

            

 


