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 قايآنامه اخير اعليحضرت به 
 لد  ترامپاناد

  حقوقدان -اميرفيض

اين ضرب المثل ھنگامی  ؛توی اين کارموش دويده>درزبان فارسی ضرب المثلی ھست که ميگويد <
واجد اشارات ويا اعمالی است که بطور مخفيانه وارد يک   ،مصرف ميشود که کاری برخالف معمول

ويا محلی  وخوراک و نجا که موش حيوان موذی ومنفوری است ايرانيان به کارآ از و ؛جريان شده است
  .بل نفرت ھم دارند و ن وارد شده است اطمينان ندارندآ که موش بر

که تنھا در فيس بوک ظاھر شده  دهپ تنظيم شقای ترامآدرکمال تاسف نامه ای که بنام اعليحضرت برای 
  .که اصالت نامه را زير سوال ميبردن نامه دوانده شده است آ در یئھا سوی تنظيم کننده موش از است؛

 ازنگرانی  ابرازقای ترامپ نوشته شده آژانويه خطاب به  ٣١موضوع نامه اعلحضرت  که درتاريخ 
 ليحضرت دراع و ورده اندآوضعيت بسياری ازايرانيان است که ازجمھوری اسالمی به اياالت متحده پناه 

ن ايرانيان آمريکا سبب قربانی شدن موقعيت آن نامه اظھاراميد واری فرموده اند که تصميمات دولت آ
  .نگردد

  موش يهوديان 

   :مده استآدربخشی ازنامه مزبور  

، ، ھمچون تحصيلزمينه ھای متعدد مريکا درآ پس ازسکونت در  ازجمله يھوديانبسياری ازايرانيان <
رژيم فعلی حاکم  وری درخشيده اند بنابراين بايد مردم ايران را ازآنر، مھندسی وفن ، ھ، پزشکیحقوق

  .شمرد>نھا متمايزآ بر

خبرنامه ھيچ  مبتدا و .يک موش دواندن است ،درنامه اعليحضرت يھوديانقراردادن  عنوان و  **
بايستی ازعبارت نويسنده ميخواسته نامه محصور به ايرانيان نباشد مي اگر ارتباطی به يھوديان ندارد و

   .ميکردايرانيان ومردم جھان > استفاده  بسياری از<

که ايرانيان بواسطه استيصال وحکومتی نامشروع  ،، ممکن است قابل قبول باشدواقعيت اين است  **
مريکا کوچيده اند وھمچنين قبول کنيم که اھالی کشورھای بسياری نيز مانند آبه  ،وضد ايرانی کشورخود

مده اند ولی آمريکا آبه  ويا زندگی وفعاليت بھتر ايرانيان بواسطه عدم سازگاری با دولت کشورخود
 د مريکا رابرای اقامت پذيرفته باشآکه حتی يک اسرائيلی بعلت مخالفت با دولت خود  نميتوان قبول کرد

  .تا چه رسد که پناھنده محسوب شود
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پانديس بحساب آنيست ودقيقا يک  الزمات متن نامه از بھيچوجهيان درکنارايرانيان قراردادن يھود  **
وم کرده روی زودقيقا  گوناگونیاين ھمه  چگونه نويسنده نامه ازبينيد وميتوان متعجب بود که آمي

ھا به  يندنھمه آبران به جرجيس چسبيده = ازميان ن ھمه يپامآازميان مصداق ضرب المثل ( ؛يھوديان
  .)يھوديان چسبيده

گيرد  اسرائيل قرار از برنامه خاص حمايت اعليحضرت کنار ،ن موش کشی ويا موش دواندنوقتی اي **
نه اشتباه ويا  گذاشتيک جريان خاص بايد بحساب  که نقش نويسنده نامه را ؛قابل دريافت استنوقت آ

   .بی تدبيری

 بوسيله شخص ثالثی نوشته ميشود و شورای تجزيه طلبان اعالم داشت  بيانيه ھای اعليحضرت  **
وقتی نويسنده نامه مشخص نباشد نوشته نامه منتسب به کسی ( پنھان ميداردھم  را م ونشانان شخصنا

اعليحضرت به  متن نامه اخير )اعليحضرت ؛ن شخص نوشته شده است يعنیآرنامه اسم ميشود که زي
  .با جريان فاجعه ساختمان پالسکو را دارد ترامپ ھم ھمان سرنوشت بيانيه ھممدردی 

؟ سالھا واقعا چرابايد منشی ويا نويسنده بيانيه ھا ونامه ھای اعليحضرت مشخص ومعلوم نباشد **
 پارسا ھمان کسی که متھم به قاچاق است رياشا ؛ن ميشودآيکباره سعی درپنھان کاری  چرا ؛معلوم بود

سايتش  در) مصاحبه او با اعليحضرتا قائل به شخصيت واعتباری برای اعليحضرت نيست (اساس و
يا اين نامه آتنھا بيانيه ھای شاھزاده را نمی نويسد بيانيه ھای ديگران ر اھم مينويسد> نوشت که او <

 مه اخير؟ بھرحال ھرکه نانوشته است تش سوزی ساختمان پالسکو راھم اوآن بيانيه کذائی راجع به آ و
   .ن موش دوانده استآ اعليحضرت به ترامپ را نوشته بطورحتم در

  ديگر موش دواني 
  مليونها تبعيدي 

  مده است آدربخش ديگری ازنامه مزبور 

 تبعيدتن  ميليون ھای رژيم جمھوری اسالمی ) براثرفشارھا١( براساس مرکز اسناد حقوق بشرايران<
   .دراين کشور کشته وزندانی شده اندتن و ده ھاھزار )٢(

مريکا آباکمک يک ميليون دالری وزارت امورخارجه  ٢٠٠۴مرکز اسناد حقوق بشرايران درسال  ) ١(
انجام ميگيرد  وھمه  ن بوسيله مجاھدين خلقآمديريت ايرانی  کات  تاسيس شد ويدرايالت کانت

مريکا آبودجه مرکز را وزارت خارجه  ٢٠٠٩ل بودجه دارد درسا ساله حدود سه ميليون دالر
ست اقطع کرد وگفته شد که علت قطع بودجه مذاکرات دولت اوباما با جمھوری اسالمی بوده 

مريکائی مرکز اسناد حقوق بشرايران گفت که فعاليت ما کماکان آمديران  قای رنه ردمان ازآولی 
  ١ .ادامه خواھد داشت

                                               
در فاميلی يھودی در تھران دنيا  ١٩۶۶اسناد حقوق بشر ايران نخستين بار توسط رويا حکاکيان که در سال مرکز سايت  -١

فرنوش ھاشميان جاناتان فريمن، پيام اخوان؛ رامين احمدی؛ دست اندرکاران سارتا اشرف، ديگر  آمده است بنياد نھاده شد. 
 ک-ميباشند. ح
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معامله با جمھوری اسالمی  و رکز اسناد حقوق بشرايران برای فشارجريان مزبور نشان ميدھد که اساسا م
    .مده استآبوجود 

اينکه درنامه اعليحضرت بجای استناد به گزارش شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد وگزارش نماينده  
مديريت مجاھدين  مريکا که زيرآکز اسناد حقوق بشرمان برای امورحقوق بشرايران به مرن سازآرسمی 

   .دقيقا يک موش دواندن استاستناد شده  ق است خل

 مضحک وباعث  بسيار ی شده استکه درنامه اعليحضرت جاساز تبعيدیتن ميليون ھا  ادعای  ) ٢(
نکه آنکه درھيچ گزارش مرکز اسناد حقوق بشرايران با آزيرا اول  ؛نامه ميباشدی بی اعتبار

ليون ھا ايرانی  بوسيله جمھوری يم ی کهيمريکا ومجاھدين خلق است چينن ادعاآمنتسب به 
   .اسالمی تبعيد شده اند ديده نميشود

ن آ نھم حالت خاصی دارد وآاجرای  و يدآيک نوع مجازات است که باحکم محکمه به اجرا درمي ،تبعيد
گردد و تبعيد که نوعی مجازات است بدون  سلب سايش اوآاينکه شخص تبعيدی به محلی تبعيد ميشود که 

اينکه درنامه  و مريکا مقيم ھستند به ھيچوجه تبعيدی شناخته نميشوندآ ايرانيانی که در مدت نميشود
 .ناراحت کننده وحتی مضحک است نھم درعبارت ميليون ھا تبعيدی معرفی شده اند بسيارآمورد بحث 

 خاش در  یجمھوری اسالم مريکا تبعيد کند تبعيدآغيرقابل تصوراست که جمھوری اسالمی ايرانيان را به 
مريکا تبعيدی جمھوری آاگرقبول کنيم که ايرانيان مقيم  ؛کاليفرنياواشنگتن و  است نه نيويورک و ممکن
باشند که ھم حقوق ممنون  جمھوری اسالمی از مريکا بايد خيلی ھمآمی ھستند ايرانيان مقيم اسال

 م ميروندرا درايران ميگيرند وھم ھروقت که ميل دارند به ايران ھ مد ھای خودآبازنشستگی شان ويا در
  !ن تبعيدی ھاآ. واقعا خوشابحال ودسته وسينه زنی راه مياندازند

 محسوب نميشوند  چرا شده نھا تبعيدآ ازتن  که حتی يک مريکا حدود يک ميليون ايرانی مقيم ھستندآ در
 اين که مريکا جاسازی شود؟آنامه اعليحضرت به رئيس جمھور  موشدوانی به اين مھمی در بايد يک

   .اثرسازد ن نامه رابیآفساد 

  يك كالغ چهل كالغ 

گرانديسمان کردن کارھاست حدی آو که به معنای غلّ 
حد است که  غلو ھم به معنای عبور از دوخو  ؛دارد

ن ھمان يک کالغ به چھل کالغ است نه صفر آ حداکثر
يک چيزی بگو که بقول معروف < ،به ميليونھا تن

  .>بگنجد

  ؛دربيانيه اعليحضرت نسبت به فاجعه ساختمان پالسکو
که بتقريب  بود تعداد کشته شدگان صدھا نفرذکرشد

که صفرتبعيدی رقم ميليونھا ايرانی ذکرشده است  درنامه اخيرھم از ودانست تن ھم  ٩٩٩نرا آميتوان 
ونامه  پالسکو هاين قرينه نشان ميدھد که نويسنده بياني ،ستصدھا برابريک ميليون ايرانی مقيم امريکا

   .است که به بيماری غلوگرائی مبتالست یاعليحضرت به ترامپ يک
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  تالي فاسد اين سخنهاي ناهنجار
صرفنظرازاينکه سخنھای بی پايه ودروغ وناھنجارسبب کسرشخصيت سخنگو ميشود اساسا ازطريق 

ھمين فلسفه ای است  داستان چوپان دروغگو بيان کنندهشخصيت گوينده ارزيابی ميشود ( نآسخن ووزن 
  .)که عرض شد

   :مده استآدربخش پايانی نامه اعليحضرت 

حمايت وتقويت جامعه مدنی ايران تنھا راه برای  ؛جنگ نميتواند راه حل غلبه براسالم راديکال باشد
درمنطقه به ارمغان  موفقيت دراين مبارزه است. مامعتقديم  ايران دموکراتيک وسکوالر، صلح وثبات را

   .وردکه درجھت منافع مشترک جھان ومردم ايران استآخواھد 

ميز است ونشانی ازعدم آدرحاليکه نامه اعليحضرت به ترامپ متاسفانه متضمن مراتبی نادرست وغلو 
 بت به مسائل ايران است چگونه ميتوان به توصيه ايشان قائل به اصالت وتشخيص ايشان نس گاھی وآ

   ؟درستی شد

فکرکنند که کسی که ازاوضاع کشورش تا اين حد بی اطالع است که نميداند اقای ترامپ وھمراھانش آ اگر
 گاھی ميليونھا تبعيدی ايرانی بشمارآوعليرغم اين نا  نکرده است مريکاآبه  کسی راجمھوری اسالمی 

بنا شده است ھم نميتوان اعتباری قائل شد  چه  معتقديمرد  نسبت به اظھارات ايشان که با پشتوانه آ
  وداد پاسخی ميتوان

  اعليحضرتا 

  .کارھای کوچک بمن مربوط نميشود>درفرمايشات اخيرتان اين توجه درست رامرحمت فرموديد که <

اعليحضرت ھيچ تکليفی درنوشتن بيانيه  ؛کامال درست است مسئوليت ھرکس درحد مقام وموقعيت اوست
 اعتبار منافع ملی وسلطنت ومراه باھ راستکارِ  م فھميده وآدھا ونامه ھا ندارند ولی تکليف اينکه يک 

اعتنا نفرمائيد   ،اعليحضرت مسئوليت دبيرخانه را برعھده داشته باشد درزمره مسئوليت اعليحضرت است
  سنگينی ميکند.د بردوش  اعليحضرت حظه مينمائينھا بشرحی که مالآ رسوائی  و رمحصول کا

لی مالحظه داشته اند و قای ترامپ ھدفی ملی وميھنی را منظورآاعليحضرت با ارسال نامه مزبور به 
ايجاد  و ن ھدف محترم با موش دوانی ھای زيرکانه با چه رسوب منفی وشکننده اعتبارآد که يميکن

قای ترامپ نسبت به آداشت که  . چگونه ميتوان انتظارگرائی مواجه شده استاتھامات خالف گوئی وغلو
  ؟م به پاسخ شودقدِ نامه ای که خالف واقع وسراسر غلواست مُ 

رت تحمل توجه اين تحقيرھا واتھامات رابه اعليحض وفرھنگ ومنش ايرانی يرانيان با مليتا ،اعليحضرتا
   .دنندار

  ما نيايد ھيچ کارتت ميرسد کاری بکن     بيش ازاين کزتاکه دس

 =======  
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بار ديگر نامه ای از سوی اعليحضرت به آقای ترامپ نوشته شده ولی رسما در سايت رسمی خود ايشان  
حضور ندارد و تنھا در فيس بوک که ھر چيزی آنجا ھست ھرکسی به آن دسترسی داشته و دخالت ميکند 

 و با امضای رييس شورای ملی با لوگوی شورای ملی گذاشته شده است. 

ت رسمی اعليحضرت انگار يک سايت دور افتاده و فراموش شده است. ھيچ يک از نامه ھای اخير ساي
اعليحضرت به آقای ترامپ يا گرفتن کليد بورلی ھيلز و گذاشتن گل در يک ايستگاه آتش نشانی در 

  کاليفرنيا و ديگر فعاليت ھای اعليحضرت ھيچکدام در سايت رسمی ايشان نمادی نداشته و ندارد. 

  ک-ح

شاھزاده رضا پھلوی خطاب به پرزيدنت ترامپ: اميدوارم ايرانيان پناه آورده به آمريکا قربانی تصميمات 
  امنيتی نشوند

  ١٣٩۵, ١۵بھمن 

جمھور آمريکا، يادآور شد، بسياری از ای خطاب به دونالد ترامپ، رييسشاھزاده رضا پھلوی در نامه
اند و تصميمات امنيتی ری اسالمی به کشور آمريکا پناه آوردهايرانيان به دليل فشارھای جمھو

 .تواند منجر به قربانی شدن آنان گرددمتحده میاياالت

ماه بھمن ١٣ای که روز چھارشنبه به گزارش تارنگار حقوق بشر در ايران، شاھزاده رضا پھلوی در نامه
ھا و فرآيندھا مروری بر سياست“ست: ژانويه) خطاب به پرزيدنت ترامپ نوشته، عنوان داشته ا ٣١(

حال، اميدوارم که اين بررسی، وضعيت درک است؛ بااينمتحده آمريکا قابلبرای بھبود امنيت ملی اياالت
اند را تحت تأثير قرار ندھد و قربانی متحده پناه آوردهبسياری از ايرانيانی که از جمھوری اسالمی به اياالت

 ”.نگيرد

ھای ی در اين نامه ضمن تقدير از استقبال کشور آمريکا در پذيرش ايرانيان طی سالشاھزاده رضا پھلو
ھای بسياری از ايرانيان ازجمله يھوديان پس از سکونت در آمريکا، در زمينه“گذشته، افزوده است: 

ان اند؛ بنابراين بايد مردم ايرآوری درخشيدهمتعدد، ھمچون تحصيل، حقوق، پزشکی، ھنر، مھندسی و فن
 ”.را از رژيم فعلی حاکم بر آنان متمايز شمرد

، اشاره و تأکيد کرده است ۵٧شاھزاده ھمچنين به نقض حقوق بشر در چھار دھه گذشته، پس از انقالب 
ھا نفر تبعيد و که بر اساس مرکز اسناد حقوق بشر ايران، براثر فشارھای رژيم جمھوری اسالمی، ميليون

 .اندان کشته و زندانی شدهھا ھزار نفر در کشور ايرده

حل غلبه بر اسالم راديکال باشد، حمايت تواند راهشاھزاده رضا پھلوی در پايان با اشاره به اينکه جنگ نمی
ما معتقديم ايران “و تقويت جامعه مدنی ايران را تنھا راه برای موفقيت در اين مبارزه دانست و افزود: 

در منطقه به ارمغان خواھد آورد که در جھت منافع مشترک جھان دموکراتيک و سکوالر، صلح و ثبات را 
 ”.و مردم ايران است
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