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  نقد فرمايشات اعليحضرت در
  برنامه افق ايـــــــران

  )پنجمقسمت (
  حقوقدان -اميرفيض

   .است »افق ايران«نادردرمانی در آقایبخشی ازاين تحرير دررابطه با موقعيت 

**	 	

مل نکه ايشان متحآبمناسبت  .اشتنادردرمانی وجود د آقایدربيانات اعليحضرت تاکيدی ھمراه باقدردانی از
نجا که خيلی اصراراست تا شفاف بودن وصداقت وحقيقت درھمه آھستند. از »افق ايران«تمام ھزينه ھای 

 و ،ن چيزی است که مدعی عنوان ميفرمايندآ ربدان معناست که حقيقت د ،امورنمايان باشد واين اصرار
می  اصل را به عينه نا که تدليس وتقلب وخالف و ،نيدحقيقت را نمی بي ،وقتی انسان درمقابل ھرعنوانی

   .ن گناه است>آ<اگرساکت نشستی نوقت آ، بيند

  كپه با فعله 

معمول  لاين تحرير استفاده شده است که  اين اص بدين جھت بعنوان کليد ا فعله است)ازضرب المثل (کپه ب
  .ن کارآنه عمله ھای ه ھزينه ھرکاری برعھده کارفرماست مستند قرارگيرد ک ،ومتداول

 پرداخته شده که مبارزه اپوزيسيون و یبه کرات به اين موضوع بسيارقابل اھميت ،درتحريرات سابقه
ت سآمريکاسخت درمھارسياست  ايشان شورای تجزيه طلبانخاصه اقدامات سياسی اعليحضرت وبالطبع 

است، درمبارزه  اپوزيسيون وجود مبارزه سياسی  هالزم ف استقالل فکری واعتقادی کهودرکمال تاس
  .ديده نميشود

  .برای اثبات عدم وجود اعتقاد سياسی توجه فرمائيد ھا به اين نمونه

  درباره نوع رژيم بحثی ندارد. »افق ايران«اعالم شد که  »افق ايران«دربرنامه  

 شده واشاره ای به نوع رژيم کشورن شورای تجزيه طلبانھمانطور که درقطعنامه  اين بدان معناست 
ھم ھمان روش را دنبال خواھد کرد بنابراين  شورا  »افق ايران« ،را منتزع ازاعتقادسياسی ساخته شورا

 افقش درنقش وشورا ومتاثرازنص بوده                                ِ ن فاقد اعتقاد سياسی وفکری مشخص  آافق وھمه وابستگان  و
ھماھنگ است   ئی نسبت به ايرانآمريکای که با ھدف واظھارات شخصيت ھای اجرائی خواست وھدف

    .عمل ميکند يعنی عمله اجرائی ھستند نه متفکرسياسی

   مده (طرفداران  رضاپھلوی)آدرسايت اعليحضرت می بينيم که  

 وقتی عقيده و ست عقيده واعتقاد است که مطرح ميباشدفرد مطرح ني ،درمبارزه سياسی دمکراتيکی 
ئی است که ھرچه باشد به اعتقاد رات چيزھامطرح ميگردد وطرح فرد ھم به اعتبا ،واعتقاد نبود، فرد



 حقوقدان-اميرفيض -۵بخش  -نقد بيانات اعليحضرت در افق ايران                       ٧از  ٢برگ  ٢٠١۴/١٢/١١پنج شنبه (اورمزد شيد) 

ربطی ندارد وبه کالمی ديگر، انسانھا ازطريق اعتقاد به پيوند ھای ناشی ازرابطه رھبری، مريدی  شخص
  .طرفداری جسمانی کارسياسی نيست ،نھا ميرسند نه ازنظرجسمانیآوامثال 

طرفدارداردويا فالن خواننده تعداد ھزار ٩٠زالتان ملی پوش سوئدی  آقایخبرگزاری ھا خبرداده اند که 
   .ھا ناشی ازامورجسمانی است  نه فعاليت سياسیی کثيری ھوادار دارد اسباب اين نوع طرفدار

اپھلوی پرسش شود که به چه دليل طرفدارايشان ھستيد؟ قادرنخواھند بود عقيده اگراز طرفداران رض
الجرم  د از رضاپھلوی ارائه دھند وسياسی  ثابت ومنجزی که ناشی ازنص وسنت حقوق سياسی باش

اخته ايشان شن فصل نسب ايشان وفرزندی شاھنشاه ايران وسنت شاھدوستی ايرانی معيارھای طرفداری از
      .طرفداری سياسی نيست واين کار ميشود 

نمونه بسيارپيش پا افتاده ھمان نامه شورابه خامنه ای است که  ازسوی ايرانيان اقدامی عجيب  
سيد علی را درصندلی اتھام قابل  ،شورا ن رئيسآ ل انتظارشناخته شد  خاصه که قبل ازوغيرقاب

    .تعقيب  دانسته بود

شورای درن آاعتقاد واستقالل سياسی وکاربرد                                                 ِ علت بی انگاری تحريرنامه مزبور به خامنه ای، نبود  
  .بوده است آمريکاتاسی ازسياست وبيشتر تجزيه طلبان  

نوشتن نامه  بر سياست باراک اوباما ،خواھانعليرغم مخالفت جمھوري ن بود کهعلت نامه مزبور اي
اولين نامه محرمانه خودش  ٨٨اوباما دراوائل سال  آقایو  .قرارگرفت خامنه ای به سيد علی ازسوی او

 شورای تجزيه طلبانرابه سيد علی نوشت وقبل ازاينکه نامه چھارم اوباما به سيد علی اعالم شود 
  درست مصداق نامه مبتذل ولی واجد مفاھيم حقوقی مھمی رابه سيد علی نوشت آمريکاسياست درجھت 

  .(به دست ننه نگاه کن وغربيله کن)

اف برای تحقق اھد ،شورای تجزيه طلبانباری به دليل اينکه کليه فعاليت سياسی وباصطالح مبارزاتی 
در واقع  و استبرنامه  زھمان وسايل (کپه)ھم يکی ا »افق ايران«درمورد ايران است وبرنامه  آمريکا
به  يد آافقش وھرنوع ھزينه ای که پيش  ی شورا ولذا ھزينه ھا افقش عمله محسوب ميشوند  شورا و
  .درمانی آقایبنام  نھم فقط يکیآ ،ست نه ايرانيھاآمريکاعھده 

   وجود تشابه درهدف  

   .جود تشابه درھدف ومسيراستو  ،اصوال يکی ازطرق اثبات وپيوستگی دوموضوع ويا حرکت

   ن شوراآ زاد  ودمکراسیآھدف انتخابات  ونيز  شورای تجزيه طلبانقطعنامه  ١١ماده  درحاليکه 

ن حرکت آدليل ندارد که ھزينه ھای  ھماھنگ ومشابه است، آمريکا با اظھارات شخصيت ھاوطرح ھای
  .کاشان قديم کپه با فعله  است ھم مانند آمريکاوگفته شود خير در قرارنگيرد آمريکابه حساب 

 نگاهي به طرح پنتاگون درراستاي آنچه عرض شد 

مسائل تامين  وشامل   ميزدرايران بنام <طرح دمکراسی درايران>آ<طرح پنتاگون برای تغيير مسالمت 
 ۵٠ک افشا شد وی گفته است ببراون  توسط سناتوراست که   نعمليات مخفی عليه ايرا –عمليات مالی 

  .يون دالربرای حمايت ازگروھای مخالف ايران اختصاص خواھد دادميل
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افق وشورای تجزيه ور آبازھم ميفرمائيد که ھزينه ھای سرسام  ؟ وشاھد ومستند را مالحظه ميفرمائيد
معموال شياف برای شاف کردن يک اندازه  ،شفاف ،نھم بابرات شفافآنادردرمانی ميدھند؟  آقایرا  طلبان

  .قابل شاف کردن نيست که حضرات ادعا دارند بزرگی ای دارد به اين

ام ن ارقآدرمانی کشيده ميشود پس  آقایبوسيله  »افق ايران« شورای تجزيه طلبانھزينه ھای        ِ اگر جور  
برای کمک به  آمريکاميليون دالرمصوبه کنگره  ٢٠وچند  آمريکازادی آقانون      ِ ليون  يم ٧٢ليون ويم ۵٠
  ری اسالمی به کجارفته وميرود؟زاديخواھان واپوزيسيون جمھوآ

مزد عملگی دريافت ميکنند و محل رايج ومعمول عموم کسانی است که ازبيگانه پنھان کاری  اين شيوه
است که   »افق ايران«چه افراد وچه رسانه ھای گروھی دراين ميان فقط  را مخفی ميکنند مد خودآدر

عرفی م شورای تجزيه طلبان ورده بسوی افق وآباد  درمانی را گنج قارون آقایموقعيت استثنائی يافته که 
  .کند

 ر شناخته شود ولی چونتحرياين ورده شد بايد پايان آبا وجود اينکه قضيه بشرح بسيارمختصری که 
دست بردارنيستند باب قضاوت نسبت به موضوع ھم گشوده ميشود  تا  ،تصديان شفاف به اين سادگیم

   .موضوع باشندنسبت   ھيئت منصفه ،اين تحرير خوانندگان

  درماني  آقايحقيقت  درنقش 

کی ي اال اينکه در؛ دست نيست نادردرمانی سابقه سياسی ويافعاليت سياسی درخارج ازکشوردر آقایاز
مد ومھارت ھای مالی خاصی به ايشان نسبت داده آازبرنامه ھای تلويزيون انديشه نام ايشان به ميان 

  نرا اعالم داشته استآمده ازمراتبی است که انديشه آد دراين تحرير نچه بعنوان مستنآشد. بنابراين 

   .معلومات براي هيئت منصفه

 شناخته ميشود  ازبعد آمريکاتلويزيون انديشه که در گروه رسانه ھای تصويری جزء ابوابجمعی  -١
    .قاسلطان وارد کارسياسی شدآازجريان ندا 

ه فروزند آقایمديريت  به شه معرفی شده است کهنادردرمانی صاحب امتياز تلويزيون اندي آقای -٢
   و امروز آقای پرويز کاردان آنرا اداره ميکند. اداره ميشده

فروزنده جمھوريخواه  آقایدرمانی يک سلطنت طلب است وخود  آقای فروزنده، آقایبه اعالم  -٣
  .است واين مطلب راھم به شخص اعليحضرت گفته اند

مد دارد وظرف دوسال گذشته آھزاردالر در ٧٠اردالر ھزينه وھز ١٢٠تلويزيون انديشه ماھيانه  -۴
   .درمانی پرداخت شده است آقایضررمزبور مرتبا ماھيانه ازسوی 

تلويزيون  مديرت بخشی از مدتی به برای کورش عرفانی را آقای ،سلطنت طلب       ِ درمانی   آقای -۵
 م سلطنتی ايران استعرفانی ازمخالفين سرسخت وبيشرم رژي آقایانديشه دعوت بکارکرده اند. 

نرا درمصاحبه اش آوزنده شرح فر آقایکه صريحا به علياحضرت عنوان فاحشگی داده است و
  گفتگوی دو ھمکار)  -(تحرير                                     ١  .است گفته 

                                               
) نام دانشجويی اش -علی اکبر مال جانی(، در رابطه با و عليرضا ميبدی ودشخسيرکی با شرکت به گفته ھای آقای فروزنده در   - ١

ارالتان ش اوستا ياوشساو علی عباسی مشھور به پشتوانه را اينجا ببنيد.  افشاریجھانگير – عرفانیپارسا و بعدا کوروش  کوروش 
  است.

ci0GA-https://www.youtube.com/watch?v=b_CvA     
  ک-. حکوروش عرفانی چندين نام در مسير تالش ھايش عوض کرده است. اين گزارش در گذشته به آگاھی ھمگان رسيده است
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نادردرمانی گفته که <من (درمانی) حاضرنيستم زنده باشم ويک گوشه  آقایفروزنده ازقول  آقای -۶
   .من ديگربه ايران برو نيستم ولی ميخواھم کاری الاقل کرده باشم> –ايران تجزيه شود 

فروزنده نگران است که با برکناری ايشان بوسيله درمانی مديرجديد انديشه درجھت شورای  آقای -٧
   .ملی نباشند

  .درمانی مخ شوئی کرده است آقایفروزنده مدعی است که يک سازمان سياسی معروف از  -٨
    :ن بازميشود ميگويدآ بسيار دريچه ھا ازظھارات فروزنده جمله ای است که درا -٩

اگرطرفدارتجزيه ايران نيستيم، فرصت تجزيه  –<دردمکراسی ما نميتوانيم بپای خودمان شليک کنيم      
  طلبی را نبايد درتلويزيون فراھم کنيم>

   مبناي كارهيئت منصفه

   .صفه نسبت به امری را دراين نيم بيتی يافتشايد بتوان مبنا وماخذ تصميم ھيئت من

  رديگران مپسندخونمي پسندي بآنچه بر

د ميباشن ترم خوانندگان مح ،دراين تحرير د،وجدان اظھارنظرمينماي ساس انصاف وھيئت منصفه که برا
  .دنقرارداده ميشو درجايگاه ھيئت منصفه که 

  خودشان را جای متھم  ذھنی، درتصوروقياس معمول براين است که  اعضای ھيئت منصفه
ير خ که متھم کرده مرتکب ميشدند يا ميگذارند تا به بينند که اگربجای متھم بودند ھمان عملی را

  .ازوجدان خود رای منصفانه ميدھند                    ِ وبراين مبنا واستعالم  

ون تلويزي و »افق ايران« يا داستان پرداخت ھزينه ھای شورای تجزيه طلبان وآاکنون برای احراز اينکه 
موضوع به  يا خير ميتوان قابل قبول شناخته شود،نادردرمانی  آقایانديشه ازطرف يک ايرانی بنام 

  .انصاف وتجربه  خوانندگان اين تحريراحاله ميشود

  ھزاردالرضررشبکه تلويزيونی انديشه را ميپردازد واين  ۵٠درمانی ماھيانه  آقایادعا شده که
   .سه سال است ادامه دارد اقلدرمانی حد ایآقن ازطرف آحالت ضرر وجبران 

انی يک درم آقایگاه باشيد که آ؟ ووقتی اين ادعا را تائيد ميکنديا تجربه کاری وزندگی خوانندگان محترم آ
 ۵٠مد وشغل ماشين فروشی با ماھيانه آفروشنده ماشين درمونترال کاناداست عدم توازن در

  ؟شمارابه ترديد دراصالت ادعا فرا نميخواند الھانھم سآ ھزاردالرضرريک فرستنده تلويزيونی

 يک خانه در )»افق ايران«( ی شما زندگی مجللی داردگتشابه اين ادعا اين است که کسی که درھمساي
نجلس با خدمه متعددی دارد مدعی شود که ھزينه ھای زندگی او وخانه ھا آپاريس ويکی ھم درلس 

يگری نخ ريسی ميکند ميپردازد واصرارھم دارد که شما وحقوق خدمه اش  رايک پيرزنی که درشھرد
   شما دراصالت اين ادعا شک روا نميداريد؟باورکنيد  نراآ

  درمانی بواسطه عشق به سلطنت ومخالفت با جمھوری  آقایممکن است اين توھم فراھم شود که
انسان <جاکه  نآ از واسالمی ازسرمايه ودارائی ھای خودش ضرر متوالی انديشه را تامين ميکند 

ھزاردالر چيز قابلی  ۵٠ماھيانه > ھائی ھستند که درراه عقيده وايمان جان خودشان را ميدھند
   .نيست
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عرفانی مخالف سرسخت وبی حيای سلطنت،  شفروزنده به اينکه کور آقایاما اين تصورواھی با شھادت 
  .ای ذھنی شمارا باطل ميسازدمنصوب شده است بافته ھ هدرمانی به مديريت بخشی ازانديش آقایازطرف 

تھام ا وازمخالفت با سلطنت وايمان باشيد يک کسی که مخالف سلطنت  يا شما اگرسلطنت طلب معتقد وباآ
شھرت او  فاحشگی کسب شھرت کرده است به ھمکاری خودتان ويا سرمايه گذاری برای موفقيت و

  دعوت مينمائيد؟

  گفته است <حاضرنيستم که زنده باشم ولی يک درمانی  آقایفروزنده ميگويد که  آقایشھادت
  .گوشه ايران تجزيه شود>

است  (قسم حضرت  شورای تجزيه طلباندرمانی ازاعضای اجرائی ومديريت  آقایولی می بينيم که ھمين 
  يا شما اين تعارض رايک امرغيرعادی نميدانيد؟آعباس ويا دم خروس)  

  .ن برونيستم ولی ميخواھم کاری برای ايران کرده باشم>درمانی نقل شده که گفته <من به ايرا آقایاز

  وحمايت مالی برای تجزيه ايران است؟ شورای تجزيه ايرانت اجرائی يا کاری برای ايران کردن عضويآ

قيم ارتباط مست در فروزنده آقایدرمانی ويا تلويزيون انديشه ويا آقایتصورنفرمائيد که ترديدی برای 
نکه ارتباط قاطع آفروزنده عالوه بر آقایخود  ؛دارد وجوديه کشورزن) با تجآ ١١قطعنامه شورا (ماده 

   .نرا بيان کرده اين عبارت راھم گفتهآ

  <.......اگرطرفدارتجزيه کشورنيستيم، فرصت تجزيه طلبی را نبايد درتلويزيون فراھم کنيم)

است نميتواند ونبايد ھم نطور که گفته حقيقتا معتقد به تماميت ارضی کشورآدرمانی  آقایيعتی اگر
وشورا وسيرکردن شکم الشخورھای  »افق ايران«ھزينه ھای بشود وھم شورای تجزيه طلبان عضو

  .منتظرتجزيه ايران را ببپردازد

 درمانی مخ شوئی کرده  آقایفروزنده مدعی است که يکی ازسازمان ھای سياسی معروف از آقای
   .است

 وری داشته باشد کهآالم نباشد نميتواند  فعاليت تجاری سود اين ادعا واھی است زيرا کسی که مخش س
  .وغيره را بپردازد »افق ايران«طبق ادعا مخارج سنگين  انديشه و

  راي هيئت منصفه 

درھيئت ھای منصفه رسم براين است که پس ازاستماع  واستحضارازموضوع، افرادی ازھمان ھيئت 
ھم برعايت ھمان شيوه برداشت خودرا حضورھيئت ن اکنوبرداشتھای خود را به اطالع سايرين ميرساند 

  .محترم خوانندگان عرض ميکنم

تامين ميشود  آمريکاکشورکليه اقدامات مربوطه ازسوی  و »افق ايران« و شورای تجزيه ايرانبودجه 
وجوھی به  آمريکاخزانه داری  ؛ئی گواه استآمريکاوبطوری که اسناد واظھارات شخصييت ھای 

جمله بنياد دمکراسی برای ايران بمديريت تيمرمن  برای اھدافی که ز ا آمريکاردولتی موسسسات غي
ن موسسات غيردولتی وجوه آ زاد وحقوق بشراست ميپردازد وآبظاھر متوجه دمکراسی وانتخابات 

به  و محل اعتماد ھم تا حدودی ھستندمربوطه رابا واسطه ايرانيانی که نقش صراف  رابازی ميکنند 
   .ريز مينمايندطرف وا
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ننگ ميدانند که ازبيگانه کمک مالی  و نچه عرض شد چيزتازه ای نيست بطورکلی مردم کشورھا عارآ
دولتھا که درمجرای کمک به  ودولتھا ھم ازافشای کمک به مخالفان دولتھا واھمه دارند. دريافت کنند

ه کشورشان پولی به عملجات ايادی وعمال خود درکشورھای ديگرقرارميکيرند ھيچگاه مستقيم وازخزان
  ٢. خود درکشورديگری نميدھند

ليون يدرزندان ھای جمھوری اسالمی با وثيقه ھای م آمريکادرھمين سالھا عده ای ازعملجات ايرانی 
نه  کردند پرداخت آمريکااردن به حساب  هسلطان قابوس وپادشا ن وثيقه ھا راآزاد شدند  وجه آدالری 

   .آمريکاخزانه داری 

ه شوب وغيرآھا ھروقت نياز داشتند که به عمله ھای ايرانی خودشان درايران برای  ذشته ھم انگليسیدرگ
   .وجوھی بپردازند بوسيله برادران رشيديان ميدادند

 بازار راھم بنام تجار درانقالب مشروطيت ھزاران ايرانی درسفارت انگليس خوراکھزينه ھای شام و
  ٣ .پرداخت ميشد نه دولت انگلستان

 درجريان واقعه ميدان ژاله ھزينه ھای تجمع
وغيره بوسيله شيخ نوری تامين  شورشيان

ھزارتومان  ۴٠ميشد ودرموقع دستگيری او 
   .وجه نقد ھم ھمراه اوبود

درھنگاميکه خمينی درفرانسه اقامت داشت  
 را اوھم اصرارداشت که ھزينه ھای مبارزه او

سخ به بازاری ھا ميدھند ولی بعدھا درکتاب پا
 اختيار درقذافی  ميليون دالر ٢٠٠مد که آتاريخ 

 آمريکاذاشت که مسلما به حساب گشورشيان 
   .مدآوانگلستان اين پرداخت بعمل 

ھمانطور که صراف به عقيده سياسی وھدف 
دھنده وگيرنده پول اھميتی نميدھد وصراف به 

 آقای ،کميسيون وحق العمل خود فکر ميکند
تجزيه شورای تجزيه  ھدفنادردرمانی ھم به 

ن که شست ،مانند مرده شوی ويا بی قيدی شورا به سلطنت وجمھوری وموارد مشابه اھميتی نميدھد طلبان
باراه واصوال کسب وکارراھی را ميرود که  مرده ودريافت مزد برايش مطرح است نه عقيده سياسی مرده

  .ارزه سياسی برخوردی نداشته باشدبم

                                               
ان که مدعی بود ارگ »روزنامه باختر امروز«شرکت نفت ايران و انگليس که در کنترل انگليسی ھا بود آگھی ھای بی مصرفی به  - ٢

آگھی ھزينه چاپ و توزيع روزنامه را کامال تامين  يک ميداد که ھمان اداره ميشد، حسين فاطمی و شرکا و توسطجبھه ملی است، 
ميداد که بارھا در روز » ران آراد«راديو و تلويزيون آگھی بی مصرفی با عنوان «سياری از رسانه ھای ايران می کرد. اسراييل به ب

پخش ميشد ودو عمل انجام ميداد ھم جاسوسی ايرانيانی که تماس ميگرفتند را ميکرد ھم ھزينه ھای راديو تلويزيون ھارا تامين می 
اتومبيل از آقای درمانی می خرند و بجای بھای اصلی بھای » مشتری ھا موھومی«کرد. اين روش در ھمه جا مرسوم است. شايد 

 ک-کالنی بابت آن می پردازند. ح
 ک-ح -نگاره باال را گنجاندم – ديگ پلوی سفارت بود و خرج تجار و روضۀ وعاظ - ٣
 



 حقوقدان-اميرفيض -۵بخش  -نقد بيانات اعليحضرت در افق ايران                       ٧از  ٧برگ  ٢٠١۴/١٢/١١پنج شنبه (اورمزد شيد) 

  قطعيت حكم هيئت منصفه

نرا تکذيب ومتعاقبا اظھارنامه مالياتی خودشان آدرمانی  آقایين نظريه درصورتی قابل تجديد نظراست که ا
مد آدر از نجلس وحقوق وغيره راآدرپاريس ولس  »افق ايران« را مبنی براينکه ھزينه ھای انديشه و

   .سبی خود پرداخت ميکنند رابعنوان دليل بررد نظريه ارائه فرمايندک

 شورای تجزيه طلباندرمانی برای ھزينه ھای  آقایکه اعتباری که  ن سند معلوم خواھد شدآارائه  درتنھا 
تی حتی ھزينه ھای زيرا ازنظر اصولی ومحاسبا وغيره قائل شده است ساليانه چقدراست. »افق ايران« و

عيين بدون تصورت بودجه پيشاپيش تعيين ميشود وھيچگاه وھيچ موردی وجود ندارد که نظامی کشورھا ب
  .چه اقتصادی ونظامی شروع شدنی باشدن يک فعاليت چه سياسی وآ نسبت به واريز            ِ بودجه وتعھد  

                                                                                       ِ  يا ممکن است کسی يک فعاليت سياسی ويااقتصادی ويا رسانه ای را شروع کند به اميد اينکه يک فرد  آ
ن فرد خاص ھم خود آال نھم برای مدت نامحدود  ومتقابآن فعاليت ھزينه داشت بپردازد آخاص ھرقدرکه 

   .ء استفاده داشت پيشاپيش بپردازدن فعاليت سياسی ريخت وپاش وسوآرا چنان اجيری بداند که ھرچه 

   .کاشان نيست که کپه بافعله باشد آمريکابنده تصورميکنم که 

    ..ن دل خوش بود اگردلی باشدآبه ادامه 

  

  

   

  

 


