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رگرم س سرھنگ وزين شنوندگان برنامه را آقای دربرنامه اخيرشان ازيک گفتگوی خيالی با آبراميان آقای
 آقای ه ودبرنامه خيالی ايشان يک گفتگوی واقعی بين بن ساختند ولی خوشبختانه درست يک روز قبل از

   .ن گفتگو خواھيم رفتآروشن ساخت واکنون به ارائه مطالب  سرھنگ وزين رويداد که مسائلی را

وزين به اين تحرير اشاره ای داشته باشيم به  (سرگرد) اجازه فرمائيد قبل ازانتقال گفتگوی باسرھنگ
  .قرارداشته نآبرامياسرھنگ وزين که مورد استفاده  آقایبا  آبراميان آقایگفتگوی خيالی 

جب خيلی جای تع ،سرھنگ وزين راپيدا کرده است آقایاظھار خوشوقتی کرد که تلفن  آبراميان آقایابتدا 
 نداشته شماره ايشان را ،است کسی که خودرانماينده سازمان سربازميداند وازطرح سرھنگ دفاع ميکند

    ١. باشد

   وامــــا بعد

بپرسد که سرزمين اھورائی وسرزمين کوروش  کسی نيامد که چرا  سخت گاليه داشت آبراميان آقای
   .مده استآوماندانا چرا درپيشنھاد سازمان سرباز 

   .ی عالقه وحق ورابطه بميان باشدايت وقتی قائم به ظھورميشود که پابه معنای شکايت است وشک ،گاليه

ع صرف وقت کند وبرود کسی که به موضوعی ويا طرحی عالقه ندارد چه لزومی دارد که نسبت به موضو
مده آبپرسد که سرزمين اھوائی کوروش ماندانا يعنی چه که درپيشنھاد سرھنگ وزين  آبراميان آقای از و

   .است

جوع به ايشان ر  کسی ياآ ،خبرداد شکيبخسرو  آقایازتشکيل دولت به اتفاق  آبراميانيکی دوسال قبل 
ھيچکس به  ،ارج ازکشور اعالم دولت موقت کردندايرانيان خ ھم بار ٩حدود  ؟کرد که دولت شما چيست

مردم به حرف  ،کيشوت بازی نميروندن؟ چون مردم دنبال حرفھای نمايشی ودواچر  .نھا اھميتی ندادآ
دل دادن مقدمه عمل کردن است  .رق دارددل دادن باگوش دادن ف .ل نميدھندنھا نيست دآشنای آکسی که 

                                                
به مديريت آقای ھمايون ھوشيارنژاد چاپ است. » صر امروزع«شماره تلفن سرھنگ (سرگرد) وزين در زير ھمه آگھی ھايش در روزنامه  - ١

 ک-سازمان سرباز از آن شماره آگاھی نداشته؟؟ اين نوعی دروغ و مغلطه بازی که به اثبات ميرسد. ح» پيشکار«چطور 
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برند ولی بلذت ھم ممکن است به حرفھای نقاالن گوش ميدھند و م. مرددادن است گوش دادن مقدمه دل و
   .ھمين ھمين و

اشد ن ادم خوشنام ودرستی نبآاگرگوينده  ،ن کيستآميشوند اول ميبيند که گوينده  انسان وقتی حرفی را
  .ن شخص وسخن اوھم گريزان ميشودآنزديک شدن به  از

 رن جنس دآمغازه نگاه ميکند اگربه بيندکه نمونه  بخرد اول به ويترين خواھد جنسی رايانسان وقتی م
   .ن مغازه نميشودآچيزی که اوميخواھد وانتظاردارد نيست وارد  نآ ويا ھست ولی  ن ويترين نيست آ

ين ا ،راستيرش کمانگآايران به بھای نام رستم وسھراب و کب وخاآکه فروشنده  آبراميانويترين دکان 
 ب وخاک کشورمآبپرسد که چرا قيمت  ن بشود وآوطنپرست وارد  و ک انسان باشرفدکانی نيست که ي

ميرسد نفرين ميکند وميرود ويک ايرانی  آبراميانيک  ايرانی اصيل که به دکان   !را به ھيچ ميفروشی
   .کمين ميکند که کرده است آبراميانديگرھم بجای توسل به نفرين به رسوائی 

سرزمين کوروش ماندانا  ان رااير بپرسد که چرا او يامده ازگاليه ميکند که چراکسی ن آبراميانحال 
د که ھستی وموجوديت ھمانقدر اعتباردار آبراميان نسبت به سرزمين کوروش و آبراميان. قضاوت مينامد

  .تان بانام رستم وسيميرغ وابستگی داردسيستان وبلوچس

 ،يفھمند که مقصودش فرحزاد استبايد به مردم افتخارکند که او وقتی ميگويد <ف> مردم م آبراميان
سالگی فيلسوف  ١٠فيلسوف بزرگی! که از ؛بگويد وا و بيايند ن مردم ھوشيارآچرا توقع دارد که ديگر
  ؟سرزمين اھورائی يعنی چه ،بوده

که  د وپرسش کنندندسته بياي ،هبرخاسته ازخودخواھی است که متوقع است مردم دست آبرامياناين انتظار
ب وخاک ايران با رستم آيعنی مردم نميدانند که قمارکردن  !که شما ارائه ميدھيد چيست کاالھای ھرزین آ

  رش يعنی چه؟آ وسيمرغ و

کسيکه مايل است کله پاچه بخورد جويا ميشود که جنس کله وقيمتش چيست وکسيکه کله پاچه نميخواھد  
   .نميپرسی قيمت کله پاچه چند است نميشود يقه اش راگرفت که چرا

 سالگی کتب فالسفه را ١٠از اگر ،ودنساله ميش ١٠ن ھرروزچيزھای عجيب تری ازاين فيلسوف انسا
  ؟نخوانده بود چه معجونی ميشد

سرگرم ياوه  ياوه ميگويند وخودشان را نراآقيدش راميزنند و، شنا نيستندآمردم ايران که با الفاظی 
   .نميکنند

  سرزمين اهورائي 

   ،شنا ومصرفی مردم ايران بجای مملکت وکشورنيستآواژه  ،راستسرزمين که به معنای مملکت وکشو

ن  زمي ه نيستند گفته ميشود سرِ دردھات ايران، زمين به معنای زمين کشاورزی است وکسانيکه درخان
   .زمينـــَـِر سيعنی رفته  است
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   .ن استقبال کنندآ از بندند و بکار نراآکسی ميسازد ھمه که ازمردم نميتوان توقع داشت که ھرواژه ای را 

شنائی نسل به نسل دوام داشته آشنا ھستند وقرنھاست که اين ر آمردم ايران باواژه ھای مملکت وکشو
مردم به مملکت ھجو شود وبه بھانه اينکه عربی است محال وممتنع است که بتوان  باور است اگر

  ،نجا رانده وازاينجا ھم ماندهآ د ازلذا جامعه ميشو ،نھم درشرائط فعلیآ ،ن رواج دادآسرزمين را به جای 
  .وميشود حرف خمينی که ايران چيست ھرچه ھست اسالم است

   .شنای مردم حرکت کند نه روی ھوس اشخاصآمبارزه بايد روی باورھا وکالم 

  اهورا

ھم  که درفرھنگ ايران باستان خداوند ناميده شده است. خداوند  ،اھورا يعنی وجود مطلق ھستی بخش
    .وهللا عربی استفارسی عنای اھورا راميدھد  خدا ھمان م

 خوب ازمصرف واژه عربی وحشت داريد؟ دردتان چيست ازواژه خدا استفاده کنيد که شاھنامه ھم در
  استفاده کند گفته بنام خداوند جان وخرد ..... اھورا صفحه اول بجای اينکه از

  جای ديگر ھم گفته  در و

ُ ام خـــــبن   ينـنمانم زگردون يکی برزم    نـيفرآدای جھان ــ

  ه نباشد خداوند کســــازاوب    خدای است بھرنگھداروبس

يا تغيير شعارمزبور  که آ ،ميھن است –شاه  –شعاری که قرنھا بين مردم ماجاری وساری است  خدا 
ر ھمان باوھمان گيرائی وبر >سرزمين – ماندانا کوروش و -<اھورابه  شده گوھرجان ايرانی استگفته 

  شنای مردم حرکت خواھد کرد؟آميز وآاحترام 

 نآبن وريشه بکنيد وبجای  را از چراکوشش داريد که سرمايه ھای باوری ناسيوناليستی مردم ايران
 درمبارزه چه سياسی وچه نظامی بايد از ؟!ن عالقمند نيستندآبياری آچيزھائی بکاريد که مردم ايران به 

نه اينکه به توھم اينکه اين واژه ھا عربی است مردم  ،د استفاده کردشناھستنآن آنچه داريم ومردم به آ
   .حساسيت به مملکت وخدا وميھن خلع سالح کرد را از

 يرو رو نميتوان اصطالحات نظامی را ز ،بھم ريخت وعوض کرد درزمان جنگ نميتوان سازمان ارتش را
وقتی ھدف متالشی ساختن ا ھمه اينھا رسيدگی کرد. امکرد حتی نميتوان درجريان جنگ به جرائم جنگی 

  .البته که بکارگرفته ميشوند  ،وازکارانداختن قدرت مقاومت درمقابل دشمن باشدارتش 

زمانی که جمھوری  نه در ،درزمان جنگ نه  نھا ھم ممکن است الزم باشد اماآھمه اينھا وبيشتر از 
  .خود داردقتدارعدم مشروعيت حيطه ا در اسالمی کل وجزء فرھنگ وادبيات وساخت وسازکشوررا

  كوروش وماندانا  سرزمينِ
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گر ن رساآيا اين عبارت ومعنی آمانداناست)  مفھوم عبارت باال ميشود (سرزمينی که متعلق به کوروش و
  است؟  »ايران«معرفی 

ائی معرفی ميشود که نميشود دوتا مالک مختلف داشته باشد يکی رسرزمين اھو »ايران«ی وقتی ھوانگ
   .ديگری کوروش وبعضا ھم ماندانا که معلوم نيست سھم ھريک چقدراست و و اھورا

 ايام سلطنت تمامی شاھان  ايران وھم  که ھم ايام سلطنت کوروش است  »شاھنشاھی ايران«نام ايران، 
روابط  در ن عھد نامه ھا تنظيم وآ واين نامی است که به اعتبار ،ريامھر را درخود داردآتا شاھنشاه 

وتالش ھرايرانی   ،مشخص وبال منازع بوده است ۵٧قبل ازشورش  وحتی سازمان ملل متحد تا حقوقی
ده ن مسلط شآ ميھن پرستی بايد حفظ تداوم اين نام باشد  نامی اصيل که نام غصبی جمھوری اسالمی بر

  .است

ن مھمالت  از کوروش ومادرش ماندانا ست؟ و اي يا تاريخ شاھنشاه ايران فقط محدود به ايام پادشاھیآ
  دم عاقل تاکنون گفته شده است؟ آ

 خودسری وسفاھت وخودخواھی وفضل فروشی  سرکش باشد که يکنفردرفرنگ بنشيند و چقدر بايد حس
 »شاھنشاھی ايران«يعنی ھمان کاری که خمينی ابليس با نام   ،را زيرو روکند »ايران« نام وھويت کشور

   .کرد

سرزمين  کسانی ھم ايران رااسالمی نام ميبرند چه جای گله است که  وقتی مالھا  ازايران بنام ايران
    .خانم ميشناسند ماندانا

 سيارب، ء بسيارگفته اند <بازی بازی بافالن باباھم بازی> انسان با چيزھائی بازی نميکند که يک جز
   .ب وخاک کشورش وھويت تاريخ وطنشآتاچه رسد با موجويت   ؛ن استآ ناچيزی از

سرزمين کوروش وماندانا وعمه وايران سرزمين کوروش وماندانا شناخته شود  وال ميکنم چرابنده س
دائی وعموی کوروش وماندانا شناخته نشود؟  کدام کشوری درجھان بنام فرد شناخته  و وخاله وھمسر

  ؟تجاور ازحدمنقال  که ايران سرزمين کوروش وماندانا  شناخته شود  ،شده است

  رهنگ وزيني باسعگفتگوي واق

سرھنگ وزين الزم ميسازد که به ھمان تحريرباال اکتفا شود وبه  آقای با بنده مستقيم اھميت گفتگوی
   .گفتگوی مستقيم باسرھنگ وزين برويم

نجام شده ا آبراميان آقایاھميت اين گفتگو ازاينجھت بيشتراست که درست يک روز قبل ازگفتگوی خيالی 
   .است

  ،ام گذاشتمپي  ،برايم فرستاد بالفاصله تماس گرفتم سرھنگ وزين را آقایوفکس  ايرانياران تلفن يکی از
گرفت ولی من خواب بودم  شب تلفن مرا ١٢سرھنگ ساعت  آقای ،جمعه شب بود ٨اين جريان ساعت 

   .پيام داد که فردا يعنی روزشنبه خودشان تلفن خواھند کرد و
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ھنگام  نگران بودم که وضعيت اضطراری من در بسيار شھريور سرھنگ وزين تلفن کردند ٢۴شنبه 
د ومجبور به قطع تلفن بشوم وچون سرھنگ ازوضعيت استثنائی من خبرندارد قطع تلفن مکالمه پيش بياي

 ان که خوشبختانه درتمام مدت يکساعت نيم ھيچ ناراحتی و ،بکند رگمسائل دي يا بی ادبی و راحمل بر
  دا خواھد)يد اگرخآتحملی برايم فراھم نشد (خير

تحريرات سنگرنيست وبايست به حساب اخالق  نھا معھودِ آميز داشتند که فصل آبرخوردی درنھايت احترام 
ابھای کت ايشان گفتند که دردوسال اولی که درفرانسه بودم تمام نوشته ھای سنگر و .ايرانيان گذاشت ما

 مريکا رفتم ديگر اينآوقتی به  و ،دشمارا ميخواندم وھمواره دلم ميخواست که تماس داشته باشيم که نش
   .فرصتھا ازدست رفت

   ؟پرسيدند نظرشما نسبت به پيشنهاد من كه طرح نيست وپيشنهاد است چيست

عرض کردم ھمانطور که درتحريرات راجع به طرح شما نوشته شده طرح مزبور سابقه داراست وسالھا 
 علت محظورات سياسی خاندان  ،رت استقبالی نشدناحيه علياحض از ارائه داد و نراآقاضی سعيد  آقایقبل 

گيری علياحضرت ازمحدوه تداوم ه کنار سوگند سلطنت اعليحضرت و پھلوی است که سبب عدول از
   .قدری ھم درباره طرح ھنری برشت توضيح دادم ناچار .سلطنت شد

رح ايشان وھمچنين درجريان استماع عرايضم اين احساس برايم پيدا شد که تحريراتی که دررابطه با ط
   .مالحظه نکرده اند را نوشته شده آبراميان آقایاظھارات 

ولی مطلبی مريکا قائل ھستند ويک نمونه ھم ايشان اضافه کردند آناحيه  ايشان به وجود محظوراتی از
ست ن نيآ برای بنده ذره ای اصالت درکه را پشتيبان طرحشان قراردادند که استباط شخصی ايشان است 

مريکا نسبت به ايران عوض شده آسرھنگ به اين نتيجه رسيده اند که سياست  آقایاين است که  نآ و
برمياندازد وما بايد ازاين فرصت  مريکا دارد اسالمی ھا راآاست وھمانطور که درمصروتونس ميبينيم 

   .وبعد مجلس موسسان تشکيل دھيم ايران بکنيم> از <ريشه اسالم رااستفاده کنيم و

ھم نآا مطالبی ازطرف سرھنگ عنوان شد که ھيچ دلم نميخواست ميشنيدم ايشان به اين برداشت دراينج
مريکاست وشاه ھم خيال ميکرد آھم مال  مريکاست وايرانآ بصورت قاطع رسيده است که دينا دراختيار

مرج ھمه سرجھان بردارد ھرج و از مريکا سايه اش راآ ،مريکا بودآايران مال اوست ولی ديديم که مال 
ه مريکا استفادآما بايد ازاين موقعيت عالی   مريکا چکارکرد.آديديد  شوروی را ؛خواھد گرفت فرا جھان را

  ٢ . کنيم

سال است که روی  ٧ای است پاسخ شنيدم که ما  پايهدرپرسش اينکه اين برداشت مطمئن شما برچه  
   .اين برنامه کارميکنيم ھمه چيزرا که نميتوان گفت

                                                
جلوه ميکند انگار که  طوری» ستاد«آمريکايی که امروز در حل مسايل داخلی و سياست خارجی اش در مانده است، در نظر جناب سرھنگ  - ٢

است. درست است آمريکا  ارتشی بسيار قوی دارد، ولی تنھا ارتش و زور بازو نيست که در جھان سياست برنده » آمريکا«خالق مطلق در جھان 
سال است در است. سياست شيوه ھايی دارد که بر ھر زور بازو مسلط و پيروز می شود. در طرح ھای زورگويی آمريکا به ايران، سی و چھار 

 واشتباه خود ميلولد، در طرح اخوان المسلمين مصر وطرح ليبی و عراق و افغانستان اشتباه ھايی وجود داردکه موجب خالی شدن خزانه آمريکا 
 ک-تيراندازی  ھايی از نوع تيراندازی در حياط خلوت نيروی دريايی در واشنگتن ميشود. ح
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  .باشنيدن اين سخنان بھترديدم که به موضوع ديگری پرداخته شود

قاضی سعيد انداخت که نوشت (ايران سھم  آقایمريکاست> مرابياد نوشته آعبارت <ايران مال 
ن نوشته آمريکاست) وھمچنين درخاطرات مھديقلی ھدايت که نوشته (باغبان توده ای من ميگفت درقرآ

  .که ايران جزئی ازشوروی است)

  تفاوت طرح سرهنگ وزين با طرح قاضي سعيد

نون مد جادارد اکآن با طرح سرھنگ بميان آ يرنام طرح قاضی سعيد وسابقهنظربه اينکه درابتدای اين تحر
ه بشده سرھنگ  آقایبرداشتی که ازطرح  به ،که سرھنگ وزين توضيحات کافی نسبت به طرح داه اند

چراکه  ،البته چه بساکه اين برداشت درست نباشد ؛طرح ھم اشاره ای بشود ن دوآتفاوت ماھوی 
   .ھربرداشتی درست نيست ودربسياری موارد قصِد واقعی مستور زيرالفاظ  است

(مصلحت کشور، مصلحت ملت درانتخاب اصلح وانتخاب اصلح فرح قاضی سعيد که زيرشعار  آقایطرح 
بری مبارزه وقصور اعليحضرت را ارائه شد يک طرح سياسی بود که ميخواست کمبود رھ ،پھلوی است)

سرھنگ يک طرح ضد اسالمی است که ميخواھد  آقایولی طرح  ،بوسيله رھبری علياحضرت جبران کند
جمھوری اسالمی ھم جزء  ،اسالم وتشيع پاک کند که دراين جريان از طريق مبارزه با اسالم ايران را از

   .ابوابجمعی مستھلک شدگان است

گاھی وماھيت آنھا ھم به مالحظه آسعيد ميتوانست سلطنت طلبان باشند که منبع کمک به طرح قاضی 
 بين اعليحضرت وعلياحضرت، وايجاد شکاف واختالف توھمی سنت پادشاھی خالف قانون اساسی و

   .دگرايشی به طرح نشان ندادن

جاذب سازمان سربازمطرح ميکند  ادعائی سرھنگ وزين ومسيری راکه سخنگو ونماينده آقایولی طرح 

   .درجھان عليه اسالم فعاليت ميکنند ،امکانات وسيع است که با اقليت هائيکمکھای 

  راجع به پيشنهاد ايشان 

ی کنند بررس نراآايشان گفتند که من طرح ندادم بلکه يک پيشنھاد کلی دادم که حقوقدانان وسياستمداران 
ه جملاين  بار دو .دنرا طراحی کنآرای ن ھستم اجآرکل سازمان سرباز که من دبي ،وپس ازاصالحات وقبول

ات تصميم حقوقي نيستيم اهل اجراي فرامين و ما افسران اهل مسائل سياسي و< ؛کردند تکرار را
  .>هستيم

با افراد زيادی مطرح ساخت تا به عبارت پيشنھاد رسيد بسيارھم سعی  پيشنھادش را زگفتند سازمان سربا
   .ه نشدکردم که ازشماھم نظربخواھم که متاسفان

اهل  ما اكنون هم شما بيائيد واين طرح راسرپرستي بكنيد<کردند که  تکرار اين جمله را سه بار
   >كارسياسي نيستيم
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 نظور ازگفتند م ؛مطلب ديگري گفتند كه تاكنون نشنيده بودم ،راجع به ماهيت پيشنهاد وياطرح
است  كه اينلبشوند ب دار بودن بانو فرح اين نيست كه ايشان رهبري مبارزه را عهده مادر صدارت و
 ،ي بزرگي دركشورايجاد خواهد شدها راميآ نا ،سازمان سرباز طرح راستاي اجراي دركه چون 

 ضع و رامش وبرگشتآوبه  زموقعيت خودشان استفاده رت اكه جنبه انتقامي خواهد يافت  علياحض
   .كمك كنند

اسالمی راھدف بگيرد اسالم را ھدف نکه جمھوری آ قبل از ،درتفسير ھدف پيشنھاد، تفھيم شدم که طرح
 یميخواھد جمھوری اسالم طريق ريشه کن کردن اسالم از وبه عبارت ديگر طرح ضد اسالمی است و دارد

  .)اگرتفھيم درست باشد( برانداخته شود

بھی ازنقش اسالم درجامعه ايران قبل ازشورش وبعد ازشورش بيان کردند  که خيلی افصل مش ايشان 
د خونآشاه روی يک صندلی مينشست ويک  ،جمله گفتند درمسجد از و است آبراميانت شبيه به اظھارا

   .. اين چيزھا بسياربود که تحمل کردنی نبود ونيستميرفت روی منبر سی پله ای وفرياد ميزد

 آبرامياننوشته  ،طرح سرھنگ که متن   دايجاد ميکن نزديک به يقين را اين فکر ،اظھارات سرھنگ
  ٣ . است

گوشه وکنارگوسفند قربانی  ھر که اسالم گرايان جه فعاليتی دارند وعيد قربان در ،ثال زدندترکيه م از
وانھا ايران زد ج از جمھوری اسالمی است بايد ريشه اسالم را از ترکھا خيلی بيشتراسالمی يت لکنند فعايم

   .دست بدھيم از درايران حاضرند ما نبايد اين فرصت را

 د ازبدھي مقابل خود قرار اسالم وجمھوری اسالمی را ،شما چند نفرستراتژی مبارزه اين نيست که ا ؛گفتم
دانند که مردم مي رفاه وافسوس است استفاده کنيد م بامردم به ايام سلطنت شاه که توا ميزآباورھای احترام 

سالمی را دريک  جمھوری ا مبارزه عليه اسالم و نميشود .امنيت و ھم تامين رفاه و ھم دينشان محترم بود
که پاسخ اين بود که نميشود  ؛بسياری نمونه ھا دراين مورد عرض کردم .عمل کردجبھه  دريک  زمان و

 ودرراه  !بين برد از اکنون که موقعيت فراھم وقدرت دست ماست بايد يکجا ھمه رارفت  قدم به قدم جلو
فته گ ادن استآقوت بخشيدن به اظھاراتشان به گفته يکی ازاستادان مدرسه نظام خودشان استناد کردند که 

ورد آبه خليج فارس ريخت وچند نفری ازخارجه  بود بايد ھزاران بولدزر فراھم کرد تا ھمه مردم ايران را
نھا که نزديک دريای مازندران آن استاد پرسيديم که چرا آ وقتی از که نسل جديدی ازايرانيان بسازند و

ب آ يکی ازاينھا از راگ ونکه درخليج فارس کوسه ھست آگفت برای  ؛ن دريا ريخته نشوندآھستند به 
  ٤. يران گرفتارميشودبيرون بيايد بعد ازچند سال دوباره ا

                                                
احتمال زياد طرح از سوی آقای سرھنگ به  .منافع دارند اصطکاکمنطقه ای وابستگی و » اقليت ھای دينی«برخی يا طرح کسانی است که به  - ٣

بود که پاسخ ھای الزم » ايی از اسالمجنبش رھ«م زير عنوان در گذشته ھم ايشان در پی براندازی اسالسياوش لشگری ھم مطرح شده باشد. زيرا 
  ٢٠١١مارج  ٢٧ -"جنبش رھايی از اسالم" ضد منشور حقوق بشر  -لشگری ولشگرش وانيد: اينجابخدر  –به او نوشته شده است 

 2011.pdf‐Mar27‐AmirFeyz‐Islam‐http://www.1400years.org/AmirFeyz/LashgariVaLashgarash ک-ح  
 ک-استدالل خارق العاده و استعداد مافوق عادی به اين ميگويند..... ح - ٤
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ين مسلمانان درقيد نکوچک وبزرگشان وھمچ یخوند ھاآاحساس کردم که ايشان حالتی را متصوراست که 
د دارن عده ای ميگويند محاکمه شان بکنيم وايشان ھم اصرار آنکه حال و ؛ايشان ھستند اسارت و زنجير
   .يکجا از بين ببريم اکه ھمه شان ر

مروز دنيای ا ،ريشه کن کند توضيح دادم که ھيچ کشوری ھرقدر قدرت داشته باشد نميتواند ھيج دينی را
 قدرتِ  اديان ومذاھب و حمايت از سازمان ھای جھانی بر و دنيای زمان مغول ومحمد نيست حقوق بشر

  .دنکشورھا نظارت دار

   .ن تفاوت داردآريشه کندن  ھدف از اعالن جنگ با يا و توضيح دادم که نقد اسالم  با ھجو کردن اسالم

ردم م رو اسالم و زيرسوال ترديد ميبرد وکشيدن شمشير از نقد که درحقوق اسالمی ھم جايزاست اسالم را
سری چه جنجالی  رو فرانسه يک تصميم منع استفاده از می بينيد که در ،مسلمان را يکپارچه ميسازد

   .ورده استآتحت حمايت حقوق بشربوجود 

با استراتژی تفاوت دارد   ،احساسات حاکم برمبارزه وجنگ ،واقعيت است از توضيح دادم که خيال غير
    .ميدانيد چه گفتن دارد را اينھانظامی ھستيد  شما که 

مملکت داری است اين جمھوری اسالمی است که اين دوچيزمختلف  از غير ،دين ،برای مردم ايران
 واسالم است  جمھوری اسالمی به معنای مخالفت با رامخلوط کرده ومدعی است که مخالفت با

وشگرد جمھوری است  یاين استراتژ و >جمھوری اسالمی سيلی بخورد اسالم سيلی خودره استاگر<
   .ستکه پشت اسالم پناه گرفته ا

فرمان خمينی    ۵٨درمرداد سال  اکنون ھم اين اشاره رابرای مزيد استحضارسرھنگ  عرض ميکنم که
 ضميمه فرمانِ  ،صادرکرد که خواستار حقوق اھل تسنن بودند کردھای مسلح که درغرب کشورحمله عليه 

  :اين عبارت بود ،حمله

 اينھا –اينھا ازقوانين اسالم ميترسند  –اينھا ميخواھند که اسالم نباشد  –اينھا ازاسالم ميترسند <
ن وقتی که توطئه شد ما ديگر آ از وميخواھند که اسالم نباشد گرچه چيزديکری باشد واين توطئه است 

 ،. مسئله اسالم است ومسئله مصالح مسلمين واسالم استناديده بگيريم توطئه را نميتوانيم تحمل کنيم و
  >ما نبايد مسامحه کنيم

بااين سخنرانی که دريک جلسه افطارشد حمله به کردھای مسلح وکشتارواعدامھا بوسيله خلخالی شروع  
  .ن بنام يک فاجعه انسانی ياد کرده استآ که تاريخ ازايان يافت شد وباقلع وقمع فجيعی پ

  ن آدررابطه باقانون اساسي ومتمم  آبراميانتائيد اظهارات 

دعی م آبراميانن چيزھائی که آن به آقانون اساسی وتشبيه  درباره آبراميانرانسبت به اظھارات  نظرشان
راجع به قانون اساسی  ؛رش پرسش کردمآ رستم وسيمرغ و ب وخاک ايران باآاست وھمچين ارتباط 

لی باورش نسبت به متمم قانون و !تاسی نکرد آبراميانجلف  ن به تشبيھات بسيارآمشروطيت ومتمم 
يعنی تفاوتی بين تداوم اجرائی قانون اساسی  دارد آبراميانواصل دوم درکمال تاسف ھمان بود که  اساسی
که فقط يک دوره دوام اجرائی داشت نميگذاشت م درطول عمرمشروطيت با متن ماده دوم متمم مومت
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جرائی قانون اساسی بامتن مدون قانون راھم مفصل مربوط به تداوم ا واينطورفھميدم که حتی ھمان مقاله
  .استنخوانده واگرھم خوانده نفھميده 

دوم  لازباب نمونه وقتی عرض کردم که اص .چيزھائی ايشان گفت که واقعا نااميد شدم ازتاثير تحريرات
ن دوره خوند قرارداده بود ازھماآ ۵زادی وقوه قانونگراری را تحت اراده وقيمومت آ که مشروطيت و

يران ونه رضاشاه کبيرونه احمد شاه نقشی دراين دوم مشروطيت ازجريان اجرا خارج شد ونه شاھنشاه ا
د بنده معترض شد مستن ايشان به اين گفته ،رکود اصل دوم نداشتند وعامل توقف طرح خود مالھا بودند

توضيح  نھا راھم خمينی اعدام کرد درآ خوند درمجلس بودند که يکی ازآ  ۵ فت درزمان شاه ھمان گو
اين  انتخابات عمومی مجلس بوده است و خوند جزء نمايندگان مجلس بوده اند ناشی ازآاينکه اگرچند 

پنج  نفر ٢٠ن آند ومجلس ازبين انتخاب کن ار نفر ٢٠مورد با اصل دوم که مراجع تقليد وعلمای اعالم 
نند  قوانين اسالمی ک برگزيند که قوانين پيشنھادی دولت ونمايند گان مجلس را مقابله با را نفر )۵(نفر 

   .قناعتی برای ايشان حاصل نشد که متاسفانه  داردفاحشی  تفاوت 

 ھنگ سر> ی قانون اساسی راميخواھيممد وگفت مافقط اجراآخمينی ضمن ابراز دليل سرھنگ وزين گفت <
که  ميخواھيم ودوم اينکه ھمين  م راصل دوم متممتوجه نبود که اوال خمينی گفته بود ما فقط اجرای ا

ان شاه اصل دوم که نظارت روحانيون مز ميخواسته دليل براين است که در اخمينی اجرای قانون اساسی ر
   .جريان نداشته برقوانين است

اگرشاه اصل است که گفت < آبراميانزھمان اظھارات ده اسرھنگ به اصل دوم گرفته ش آقایاين تمسک 
  >ميکرد انقالب نميشد اجرا دوم را

 ھويتی سياسیطرح ايراد کردم وتوضيح دادم که نام  در >سرزمين اھورائی وکوروش وماندانانسبت به < 
 شانگرھمين سکوت ن و !سکوت کردند ،ايران است یشاھنشاھ ،ھا وسازمان مللايران وھمچين عھدنامه 

   .بوده است آبرامياند به قيد مقيّ   ،بحث درطرح موردن است که عبارت مزيورآ

 وقانون اساسی مشروطيت  غافل باشد که سوگند افسران به پاسداری ازتصورنميکنم که سازمان سرباز
که  )وصيت سياسی شاھنشاه ايران( >يران اجراميشدهبنحوی که درجريان سلطنت شاھنشاه ا< سلطنت 
  .ايران کوروش وماندانا ھمخوانی داشته باشدن است با آھمان تداوم اجرائی قانون اساسی ومتمم رساگر 

      .شنائی باطرحشان دادند تشکرمينمايمآسرھنگ وزين وھدايتھائی که درجھت  آقایتلفن  از

  

   

  

   

   

  



-) اميرفيض۴(-گفتگوی خيالی و. -معرکه ھای شاگرد تخس                                          ١٠ برگ  ٢٠١٣/٠٩/١٧، شنبه  سه= بھرام
 حقوقدان

  

  

   

 


