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  نقد بيانات اعليحضرت 
  در راديو فردا

-3-  
  حقوقدان -اميرفيض

  نگه شود پديدکه نامرد ومرد کيست آفردا که وزد برمن وتو باد مھرگان                       

  :نجا رسيد کهآنتھای تحرير قبل به ت

انه روز ھزارعضواست و ۵٠دارای  قای سعيد جباری ازاعضای شورای تجزيه طلبان گفت که شوراآ
اعضای فعال وبرجسته شورای  قای جباری وديگرآاست که  ن افزوده ميشوند. چطورآنفرھم به  ٣٠٠

ن به اتھاماتی بسيارسنگين وپرمعنا مشھورشده آاين درک غافلند که شورائی که رئيس  تجزيه طلبان از
صويری دستگاه خبری ت ۴بقول خودشان عمله سياسی بعالوه  نفر ۵٠شھرت ھم  و است ومنبع خبر

ن آزاد باشد. زيرا شورائی که رئيس آانتخابات  نميتواند شورائی باشد که خواستار ن شورا ديگرآ ،است
سوی شورا مزبور  معارضه ای از و دشمن موجوديت ايران ودشن ملت ايران معرفی شده وبا انکار

زاد فراھم آنتخابات ی مردم اسياسی ندارد تا چه رسد که بخواھد برا روبرو نگرديده اصال صالحيت کار
  .ازدس

  واما ادامه مطلب 

  مهرگان وزيده است  باد - 1

اکنون برای ريختن وازجا کندن  ؛را ميريزاند اندرخت پائيزی است که برگباد مھرگان که به معنای باد 
دراين حال تکليف  ؛ن بيشترميشودآروزھم شدت  رياست شورای تجزيه طلبان وزيده است وھر اعتبار

يا آھستند  شورا قائل به اعتبارسنتی وھويتی رئيس نانکه برای شخصيت واعتبارآ ورا ومردان وزنان ش
لوده آباريکه  بآچاره انديشی وجلوی اين  ،اه کنند ويا مانند يک مردذل نگ ذل و اين است که به ايستند و

   ؟به کثافت را بگيرند

ن گاو بی غيرت باشد ھمانطور آ رحمله ميکند اگ يوان درنده به يک گوساله کوچک درتشبيه وقتی يک ح
ذل نگاه ميکند درست مانند کاری که شورای تجريه طلبان  ،حيوان درنده به گوساله ذل هبه صحنه حمل

يک شاخی ميزند که  ن گاو حداقلی شجاعت وغيرت داشته باشد الاقل يک فريادی ميکند وآ اگر ميکند و
  .ونکردند نراھم اين شوراچی ھا ندارندآ
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  غبن عنامه شورا وابطال قط - 2

 قطعنامه شورای تجزيه طلبان به اعتبارشخصيت ووطن دوستی وملت داری  رئيس شورا امضا  **

رئيس  شورا درجھت دفاع از اکنون که اين اتھامات متوجه رئيس شورا شده است وھيچ صدائی از ؛شد
اصالت   ،شوراست (ازنظرعوام)رئيس بت به نس ناموجهِّ  معمول تائيد اتھاماتِ  ،بلند نميشود واين امر، خود

فات چنين ص ن گروه معرفی شده، ازآ از زيرا حتی يکنفر ،ل ميکندزاي را طرفدار ھزار ٢٠قطعنامه مدعی 
اين ايجاد  و  گاه نبوده اندآھم روبرو گرديده   ابا سکوت شور شده و واتھاماتی که متوجه رئيس شورا

  .را) را متزلزل ميسازدکننده حالت غبن است که اصالت عقد (قصعنامه شو

  فعاليت هاي سياسي جهاني اعليحضرت -3

به اعليحضرت اساس موجوديت شورای تجزيه طلبان را ب نه تنھا بی اعتنائی به اتھامات منتس **

زيرا  .جدا ميسازد اعتبار از درخواست ھای جھانی اعليحضرت را زير سوال ميبرد، تمام مکاتبات و
 ،ن نگرديدهآھيچ اعتراض جدی نسبت به  و متوجه اعليحضرت شده اتھامات وصفاتی که ازسوی گروھی

. به عبارت ديگر نظربه اينکه مبنای توجه به نامه ھا ن نامه ھاآمانعی حقوقی است برای حرکت اصيل 
موانع اعتباری است   اتھامات اشخاص يکی از ،روابط بين المللی  شخصيت واعتبارمتقاضی نامه است در

خاصه که جمھوری  سنگينی که  به اعليحضرت نسبت داده شده است  اتھامات بسيار تاچه رسد به انبوه
وامانده  خر< مراجع بين اللملی را مصداق ،گاھی ازجريان اتھاماتآبا  اسالمی ھم بی تفاوت نمانده و

   .ميسازد >ش استمنتظرھُ 

ن بحث اعالميه جھانی آولی  ،اعتباری قرارنميگيردبی اين درست است که تا امری اثبات نشود درمدار
  .را بمناسبت وجود اتھام ناديده گرفت است  ونميتواند ترديد انسانھا حقوق بشر

   هزارعضو براي تجزيه ايران50  -۴

به تن  ٣٠٠يا  ٠٠٢ھم  روز ھزارعضو دارد وھر ۵٠ايران مدعی است که  طلبان شورای تجزيه **

زمينه سازی تجزيه کشور استفاده شود  يا حق است نيم اين اردو بايد فقط برای  يا ازآ ،ن افزوده ميشودآ
  داشته باشند؟ ھجوم به اعتباروشخصيت رئيس شورا  نگاه والتفاتی ھم به

  قاعده فلسفي وقاعده مبارزاتي - 5

موثراست که بنده  نقدرآاين تحرير نميخواھد گفته باشد که حمالت واتھامات گروه محکمه صحرائی  **

 نقش ،خير ؛تفاده ازنفرات اعالم شده شورای تجزيه طلبان ترغيب کرده استرا به تنطيم اين تحرير واس
فيل  مورچگان خيال کردند که کار ،که وقتی اتفاقا به گردن فيل رسيد ھستند یانھا ھمانند ھمان مورچه آ

مقابل مغول واعراب مقاومت وسربلند بوده درمقابل اين حرکات الف بچگان  . نھاد سلطنت که درتمام است
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وقاعده روانی که زيربنا  ،نچه عرض شد قاعده فلسفی استآقه زيانی را متحمل نخواھد شد ولی  بد ساب
   .نه متغيرھای فلسفی مبارزه سياسی است معيارن آ وروبنای مبارزه سياسی است حرف ديگری ميزند که 

  اعتبار، تنها سرمايه كارسياسي است  -6

ب شسته گردد پاک ميشود آن جلوگيری بشود وبا آيک لکه  افتاده برلباس اگربالفاصله ازبقای  **

  .ن ميماندآ نيست وباالخره اثر یک شدنمدتی بھيچ نحو پا ولی ھمان لگه ناچيز پس از

ن آفت افتاد  وقتی آ است  به اين اعتبار اعتبارط ھم فق باز و ،است واعتبار اعتبارسرمايه کارسياسی  
چنان شل  نراآواگر ھم نتواند ساقط کند  کندساقط مي نراآ نرا ميجود وآمبانی  و فت مانند خوره اعتبارآ

  .ميکند که نتواند درمقابل ناماليمات مقاومت کند

   نق زدن  -7

 نت ھزار ۵٠ميشود شورا که مدعی است  اجماع ونفرات متبلور مسيرقدرت درمبارزه سياسی از **

قای اميد آانيه دربي  ؟ونامرد وبی اعتنا شده استقدر ذليل نآنفری  ۵٠مقابل يک تجمع  چرا در ،دھستن
   .ه شده استدعنوان  نق زدن دا ،ن گروه منحرف به اعليحضرتآديدم که به اين اتھامات سنگين  مھر

    :وردآليست اتھامات ودشنامھائی که متوجه اعليحضرت شده به اينجا مي اين تحرير برای چندمين بار

پول  –بی سواد  –ته بين کو –احمق  –شارالتان  –بيکاره  –مرگ برشاه  –دشمنی با موجوديت ايران 
  .حقه بازو غيرقابل اعتما د –عروسک  –پشه  –مفتضح  –برو آبی  –بی شرف  –خائن  –پرست 

  ؟حسابی مرد نق زدن است ،، شارالنان ونفھم، خائنيا اتھامات دشمنی با موجوديت ايران وملت ايرانآ

  ؟بفھميدنرا با قلقلک آشود که فرق  دم ھای بی تعصب فروآکجای شما  چه چيزی وچطوری وبه

   قاي نادردرماني آ - 8

پل  دنز باحه اتھامات وحمله به اعليحضرت گويا خواب ھستند که واين بھب قای نادردرمانی ھم درآ **

مولوی بيتی دارد که جواب ايشان  ؛ی تجزيه طلبان مردم را به پيوستن به شورا ترغيب ميکندروی شورا
   :است

  ش کنکن        وانگھان درجمع گندم کو اول ای جان دفع شرموش

 يا برنج ن گندمآميدانيد  درکيسه گندمی که چند فضله موش ديده شود مردم رغبتی به خريد  ،قای درمانیآ
   .واقعيت است ن گندم ھا فريب دادن مردم ازآ ميدانيد که تبليغ درباره استفاده مردم از ھا ندارند و

سوی گروه ديگری به  ن گروه ازآکرد که رئيس  چگونه ميشود مردم رابه پيوستن به گروھی ترغيب
مريز است که  و اين کج دار ،ھم روبرونشده اند یشھيچ واکن با وجنايات متھم گرديده وبدترين اتھامات 
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ن آرا دعوت به محلی ميکنيد که ميدانيد درن است که شما کسانی آھمانند  ،نامش دعوت مسخره است
   .منتظر نشسته اند محل عده ای تبھکار

  اي درماني مرد باشيدقآ -9

بدون  برای پيوستن مردم به اعليحضرت  د وجاده را برای اجرای دعوت خوديمرد باش قای درمانیآ **

 د که يتکليف دار ،ديازاعتباررضاپھلوی مايه ميگذار نجا که دربيانيه خودتانآاز و يدرادع ساز و مانع 
موقعيت  نام و ات محکوم کننده را ازد وتھاجمات ظالمانه واتھاميغش سازو بی غل  را ن اعتبارآ مسير

رام امروزی آمبارزه  کار زيرا در ،با يک پتيشن امضای گروھی انجام پذيراست اين کار د ويايشان پاک کن
   .ھمين اجماع نظراست ،حقانيت معيار

ونه ممکن است که بتمام کسانی که دراين جبھه گيری عليه اعليحضرت مشارکت دارند نه معمول  **

الل ومنطق ميتواند دنه ھا پاسخ ھای انفرادی داد اين قبيل پاسخ ھا دردائره فھم واستافراد تا رسا از
 نميتوان گروه عظيمی که عقل و .مانند اکسيرناياب استانصاف  فھم و ،که درھيجان مبارزه موثرباشد

نھا آتفھيم  درمان درد وتنھا وسيلهِ  ،است درميدان مبارزه ناديده گرفتوگوش  کشان ازمجرای چشمدر
   .ن متجاوزين به حرمت انسانی اعليحضرت استآھمان اجماع نظرات درجھت محکوم ساختن 

  سكوت معنا داراعليحضرت  - 10

 بود که اساسا دفاع ازاعليحضرت درمصاحبه راديو فردا درمورد دوبيانيه به اين دليل  سکوت قابل تقدير
 و اعتبار صل قضيه که دفاع ازنيست که ا بدان معنا سکوت ايشان ؛شاه مردم است نه خود شاه کار

ک به جانتان افتاده ھم ــَ ناديده گرفته شود که شما مرئوسين ايشان درحد ک ،شخصيت اعليحضرت است
  .نگرفته ايدجدی  نراآ

   صدا قابل قياس نيست  100يك صدا با  -11

   ؛گرفته ام قرار بيش کم ون آبنده درجريان اعتراضات افراد به تشکيل محکمه صحرائی وتبعات  **

 شخصی  احساسات يا ابراز مبارزه انفرادی نق زدن ونھا بی اھميت بوده اند ولی آنميخواھم بگويم که 
 .حق وحقيقت است وبه ھيچوجه قابل مقايسه نيستمسير در کلی قدرت نمائی مبارزه عمومی و است و

  .نرا بدھندآشعار ضد نفره يکنفرشعاری را بدھد ويا صد قابل مقايسه نيست ک

  تخصيص عنوان فوق العاده به بيانيه ها  -12

<ميشود گفت  :که واجد اھميت است گفت بکارگرفت درمصاحبه راديو فردا مصاحبه کننده عبارتی **

  >؟، نظرشما دررابطه با اين دوبيانيه چيستاتفاق فوق العاده ای بوده استبيانيه  که اين دو
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بيانيه  کافی است که ھرمحققی که چه اکنون ويا  ن دوآھمين اشاره مصاحبه کننده  وفوق العاده دانستن 
اين مسيراست  در و ،ن برودآبعدھا درباره اين موضوع تحقيق کند بدنبال يافتن مھم وفوق العاده بودن 

ن آکه محقق با انبوھی ازفعاليت ھای مخرب دستگاه ھای خبری صوتی روبرو ميشود که  درک مھم 
مقابل  در و ن مايه تحقيقاتی پيدا ميکندآامه ھا وتبعات ھمان دستگاه ھای خبری ومحتوای ن محقق از

  .ھيچ دفاع ارزشمندی نمی بيند

يکی  ن واقعا به مھم بودن ختم ميشودآبايد به اين قضيه ساختگی مھم بودن پايان داده شود واال ادامه 
  .که محقق باسکوت روبرو ميشود مجاری تشخيص مھم ارزيابی روند موضوع است از

  جمعيه اقدام دست -13

 ،عليهبايد ازجانب کسانی باشد که متعرض ن آ غازآجمعی است که ه الزمه اين کار يک اقدام دست ** 

ھزارعضو  ۵٠نطور که ادعا دارند آنھاست ودرسبد مبارزاتی خودشان آوپايه اعتباری شورای  ،رئيس
فراتی که ن رياست اعليحضرت و نھا به اعتبارآموقعيت  ؛نھاستآ. اين پيشقدمی تکليف جمع شده اند

 قای درمانی به حرکت درآصدرھمه  در نان وآجانب  از اين موتور اگر ،اين حرکت است مدعی اند موتور
اسباب  است که ازفرستنده  قای درمانی دارای  دوآيد آدرنيايد نميتواند ازجانب کسان ديگری به حرکت 

  ١ .استجمعی ه مھمه کارھای دست

   مدي توصيه ها ي اخالقيآناكار -14

اين ھا درست  ،نھاآامثال  و ؛نگوئيد جواب ابلھان خاموشی است ؛سگان مھم نيست وق ،نگوئيد وق **

  ،ميرود جلو و دارد قرار ھا وشخصيتد افراد تعدا و پايه نظر ربارمبارزه سياسی که ک است ولی نه در
ن توصيه ھای اخالقی باشد نه اتھام به آبی اعتنائی به اتھامات وتوھين ھا درمورد افراد ميتواند شامل 

 تاثير است و مگانیھحق  ،حق فردی نيست ،مبارزه است در ن فراگيرآ يت ھای سياسی که تاثيرشخص
   .ن متوجه کل وجزء مبارزه استآ

  مشت نمونه خرواراست  -15

اند که با جمھوری وبسياری ازايرانيان خاصه سلطنت طلبان ميخواھند ومدعی شورای تجزيه طلبان  **

سکوت وبی  ؟!ھمين است ،خرواراستالمثل مشت نمونه  خوب  ضرب ،دارند مبارزه ميکننداسالمی  
نماد  رئيس و ی ونامردی ما درمقابل يک گروه کوچک مخفی وتعرضاتی واتھاماتی که به ولينعمت وحال

 وقتی نميخواھيم و ،عالمتی است که ما لياقت مبارزه با جمھوری اسالمی را نداريم،ھويت ملی ما ميزند

                                               
بخشش، «اگر اين کار به عھده مھدی آقا زمانی که شيوه گفتار و رفتارش ھمواره مورد انتقاد بوده گذاشته شود بجای لبته ا - ١

معنی خواھد داد و بجای » بخشش الزم نيست، اعدام شود«اھد خواند له و نوشته را طوری خوجم» الزم نيست اعدام شود
فظ قلم صحبت کردن خط اصول و مبانی را گم ميکند و مھدی آقا زمانی در لآقای ک تن بی گناه اعدام خواھد شد. بخشش ي

 ک-است. ح سيار خطرناکاز اصل خارج و نظر ھای بيمورد مربوط به موضوع را مطرح ميکند که ب
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نھم درباب اين چنين تعرضات آرضات عوامل جمھوری اسالمی مقابل تع بی غيرت ھستيم که در نقدرآ
   .نيستيم ھم  بی تفاوتيم اصال مرد ،شکارآ

    موقعيت حقوقي اعتراض ومعترض - 16

به ھيچوجه نبايد ازشخص اعليحضرت ويا رئيس شورا انتظاراقدام متقابل را داشت بلکه اين انتظار  **

   .متوجه پيروان ومرئوسين ايشان است

اين اتھامات وفحاشی ھا متوجه کسی شده است که رياست يک شخصيت حقوقی  شورای ملی نجا که آ از
موضوع  ايران را برعھده دارد اتھامات ودشنام ھا متوجه کل وجزء شورای مزبور ميشود ومداخله در

   .ازحقوق شورا سترفع اتھام و

ی ايرانيان است لھذا حق دفاع ه بنا براسناد تاريخی سلطنت نماد ھويت ملا کنجآ درمورد سلطنت طلبان از
  .ھمه سلطنت طلبان است نِ آ ورد اتھام از

17 - ت اعليحضرت ازشكايت ازمفتريان ني   

شکايت  ميزنند غافل نميمانم وازکسانی که اتھاممن < اعليحضرت درسالھای نخست فرمودند که **

  >......خواھم کرد 

 ملت خودش ی نيست که شاه عليه افراداعليحضرت ميدانستند که اساسا درسنت سلطنت وفرھنگ ايران
توجه ايشان به حساسيت واطمينان  کسانی بود وھست  که علی القاعده درصورت مرد بودن  ،شکايت کند

ام اتھ ھتاکان و مقابل دشمنان و دررا  و داشتن شرافت ايرانی  حاضرنيستند که رئيس ويا ولی نعمت خود
  سازان تنھا بگذارند.

   عني چهدفاع دراين مورد ي -18

که مستلزم  نتظاراين ا ،ه ايرانيان به محکمه رجوع کنندن نيست کآمقصود ازحق دفاع ورد اتھام  **

 حق برپايه اجماع و نجا که مبارزه مدنی برای احرازآ نيست بلکه از تحرير منظوربرخی مخارج است 
 نظر قوی که از عمل ناشايست تشکيل دھندگان محکمه صحرائی با اجماع ايرانيان مخالفِ  ،جماعت است

طريق  عيان را ازمحکوميت مد ،وری امضاآنفرات دارند ميتوانند وبايد با جھت دادن مبارزه بسوی جمع 
   .اجماع ثابت کنند

ھزارعضو دارد که با محسوب داشتن افراد خانواده  ۵٠شورای تجزيه طلبان مدعی است که  **

 ترکتازی وھم که مخالف ان وديگران ھزارامضا داشت وسلطنت طلب ١۵٠ودوستان ميتوان رقمی برابر 
را  نھاآ را باطل و نفر ۵٠ن آادعائی  اثرکه بدون دنياری خرج پايکاه ديگری است  ،کنی ھستندقانون ش
که  مريکا وفرانسه آباسياست  جمھوری اسالمی است ونه مغاير اين کارنه به ضرر ميسازدکامل مفتضح 
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 ی حقوق بشرن افراد که دقيقا مغايربا اعالميه جھانآت چراکه نفس عمل اقداما برخی افراد احتياط کنند 
  .محکوم ميکند حتی حقوق اسالمی ھم ھست را  و

  اين گوي واين ميدان -19

نتوانيم ازخودمان دفاع کنيم چگونه  ما اگر< :اعليحضرت درھمين مصاحبه راديو فردا فرمودند ** 

   >ميتوانيم ازوطنمان دفاع کنيم

نرا نداريم آمفھوم عبارت باال اين است که اگرما لياقت  و ،ه ما مردم استدربيان عليحضرت متوج  ،مـــا
دارد  شاه وميھن دريک کفه قضاوت تاريخی وعمومی قرار نجا که خدا وآ از ،پادشاھمان دفاع کنيم که از

   .وطنمان راھم نداريم پس لياقت دفاع از

طريق  نھا ازآات ورد وجرح دفاع ازاعليحضرت ويا ميھن درحال کنونی ھمين مقاومت درمقابل اتھام
   .ن شده استآاجرای  مبارزه دمکراتيکی است که  اين تحرير خواستار

  .بايد يکبارنشان داد که مردعمليم نه تنھا حرف ونمايش

  مد به گورآنچه داری زمردی وزور        که دشمن بپای خود آبيار 

  سابقه تاريخي  -20

 برپاشده بود ازسوی دادگاه عالی فرانسه به زندان وخلع لباس و وی که عليه اوجّ  اثر دريفوس در لفردآ
يک نويسنده فرانسوی بنام اميل زوال  تحمل اين بی عدالتی را  ،محروميت ازحقوق اجتماعی محکوم شد

روشنفکران را به حقيقت امرجلب کرد ھمان مقاله او سبب شد که  نکرد وبا نوشتن مقاله ای افکار
نھا يک سند آنسبت به اعتراض حکم برخاستند واعالميه  ،ی تفاوت بودندنروز بآروشنفکران که تا 

   .زادی دريفوس شدآگرديد وموجب  ١٨٩٨تاريخی مشھور به سال 

 ن اتھامات ناروا وآدريفوس باحکم دادگاه به محکوميت کشيده شده بود وروشنکفران فرانسوی تحمل 
 حاليکه اتھامات و در ،دتراض جمعی مبادرت کردنلمان را نداشتند به اعآ دشمنی با اسرائيل و وجّ  زير

حقوق  مرجع کسانی است که خود بعنوان ناقضمتوجه اعليحضرت از ھای شکنی فحاشی ھا واعتبار
شده اند دريک جنايت تاريخی  خود نما ،با عدم صالحيت درجايگاه صالحيت و انسانی متھم قضيه ھستند

ن ويران کرد .د عنکبوت ديده نميشودميکنند که خومتحد درکالم گرديده اند وبصورت تارعنکوبی عمل 
وشخص  بطورعام ،انسانیبه يک حرکت جمعی درجھت حفظ حرمت واعتبار عنکوبتی تنھا نياز ن خانهآ

  .اعليحضرت بطور خاص دارد

چگونه حکم دادگاه  نفر ٣٠٠وزن تنھا  يک کارجمعی با نيد اثريوردم که به بآقضيه تاريخی دريفوس را 
قای درمانی به اھميت يک کارجمعی درحفظ احترام واعتبار آمتوقف وباطل ميکند و  عالی فرانسه را

  .اعليحضرت شک نکنند
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  گاهي تاريخيآ

   .اين تحرير سخن نمايشی نميگويد ازقانون وحکمت  است که سخن دارد

راستای مبارزه  ی درحمايت ازشاھزاده رضا پھلو قای نادردرمانی  با انتشاربيانيه ای پيشتازآنجا که آ از
ای بيشتازی اعتباررياست شورا جزء اليتجز ست ازتعھد حفظ وحرا  ،پيوستن به شورای ملی شده اند و

اتھامات منتسبه  از اگربه اين تکليف پيش روی توجه نکنند ودرمقام رفع اثر .ودعوت عام ايشان است
راه فساد انگيز  قدام نکنند وی امده ويا طريق موثرديگرآاين تحرير  به رياست شورا ازطريقی که در

 ھارات واتھامات تحميلی برضمنی براظ بطور دھند،  برتکليف خودشان ترجيح يعنی سکوت را کسانی
 سراسر را بر با پيشينه بد حال بچه بديک الف تغوط  و ،صحه گذاشته اندبعبارت خودشان  شاھزاده

  .نفرادعائی پذيرفته اند ھزار ۵٠ن آوھمه  شورايملی 

روزگارمبارزه  اه است وميداند تکان دادن کسانی که سی وچند سال است خوابند وگآن آاين تحرير ازتبعات 
دوران  تعارف وپرده به ند که يند واين راھم ميداآ چقدر دشواراست که بحرکت دربه تعارف گذرانده اند  را

    .ه شودبايد پايان دادپوشی 

  ــــــــا نپـــــــــــــــــا يــــــــ

  

   

   

     

  

  

 


