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با اعليحضرت مصاحبه ای داشته اند که  قای جمشيد بزرگمھرآدوشنبه نھم ارديبھشت سال جاری 
قای برزگمھر آزيرا  ،ممکن است اولين مصاحبه بعد ازنشست به اصطالح مجمع عمومی شورا باشد

  >ستباايشان گفتگوئی داشته ا ،تسدقايقی بعد ازنشاعالم کرده که <

 نشست مجمع موسس شورايملی ايران پس ازدوروز بحث وگفتگو در< مدهآ اين مصاحبهمقدمه  در
دراين نشست ھدف شورايملی ايران تالش برای سرنگونی جمھوری  ،پاريس به کارخود پايان داد

  >زاد وسالم وعادالنه  اعالم شده استآاسالمی وايجاد يک حکومت سکوالرازطريق انتخابات 

  برداشت نادرست 

. ھدف شورا نادرست است !ملی از نشست مجمع موسس شورای به اصطال حبرداشت مصاحبه کننده 
 نھم ازآ ،زاد استآبلکه فقط انتخابات  ،ن تالش برای سرنگونی جمھوری اسالمی نيستآمجمع  و

   .طريق نافرمانی مدنی وبدور ازخشونت

می نيست  ثار براندازی جمھوری اسالآ به معنی و ،مدهآبميان  شورا که درنشست عبارت انحالل طلبی
از  و يک عبارت غريبه وساختگی ،نکه يک عبارت غريبه درمبارزات سياسی وحقوق سياسیآ با و

دارنده  بردر  دميتوان ،ن به حقوق سياسیآچسباندن نادرست معھذا  ،اصطالحات حقوق تجارت است
سالمی نمايندگان مردم تعيين شدند طرح انحالل جمھوری ا ،وقتی ازطريق انتخابات اين تصورباشد که

  >...يدآزک نميربھارمــُـمجلس مطرح ومجلس به انحالل جمھوری اسالمی رای ميدھد < ب در

ھرچند گفته شده اعليحضرت درگفتگوی کوتاھی درلوموند ادعای سرنگونی ويابراندازی را متوجه 
سخنگو نميتواند است که  نته اند ولی موضوع قابل توجه دراين تعارض ايسھدف شورای ملی ندان

  .اظھارنظرنمايد ويا خالف منشوروخط سياسی شوراشورا  اجرائی زقاعده تصميمات ھيئتخارج ا
دراين صورت اين مشکل وابھام پيش روست که اصال ھدف شورا نامشخص است ودرباره ھدف ھم 

   .ھنورحرف واحد وھماھنگی نيست

  وامــــــا بعد 

 که اعليحضرت جريان شورا ،است ورد ھای شوراآاولين پرسش درباره رضايت اعليحضرت ازدرست
را کال قدم بسيارمھمی اعالم ميفرمايند واظھارداشتند که شورا مقدارزيادی ازخواسته ھای ايرانيان 

ازطريق تماس مستقيمی که خودم باايرانيان  را <اين اطالعات :وميفرمايند داخل کشور رافراھم ميکند
  داخل کشوردارم ميگويم>
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 رينه ای بود وق گذشته نسبت به شورا رد ھا وتاکيدات اعليحضرت درست است  که بيانات وحمايت
 ھا ونظرھا بامصاحبه و اقتدارشخص ايشان قراردارد ولی اين قرينه ھا وبحث چتر زير ھست که شورا

به اعليحضرت  ميزآوسکوت تائيد  ،مصاحبه کننده که يک مقام معروف وشناخته شده است نظر اظھار
   .يدآحالت اثبات درمي

د ولی  نسياسی مالک خاص ندارواساسا جمعيت ھای  !الح ملیطدرست است که اسناد شورای به اص
   .ن به اعليحضرت  منشاء اثراستآتعلق  ،به دو دليل

نھا حضور شاخص اعليحضرت درجريان شورا آامضاکرده اند غالب  نخست اينکه  کسانی که منشوررا
   .دليل امضای خود ميدانند دخالت درتنظيم منشور ازطرف ايشان را و

اعضای شورا  وعده ای از ماينده اعليحضرت شناخته شدهقا ی پيرزاده که بعنوان نآدليل دوم حضور 
 با نيز و  ايشان کنارگيری کرده اند  معرفی ودراثراختالف با بنمايندگی اعليحضرت پيرزاده را قایآ نيز
 بر ، قرينه ای دبيرخانه سوال شده است بی جواب مانده است از قای پيرزادهآسمت  موضوعنکه آ

توجيه ميکند که  تصميم گيری را نظر ظاھر نوعی اقتدارباشورا ست که از اعليحضرت  روابط خاص
   .>  نام ميبرندالــــمن بنام <آ عوام از

منشورش ننگ است نه  با > ولی شورادارائی وبرازندگی است< ،چيزبدی نيست ،ال داشتنـــالبته م
   .برازندگی

 کافی بود اعليحضرت به اندازه يک دھم فرصتی راکه صرف مطرح نبودن سلطنت درھمين مصاحبه با
مال من نيست ھشياری بيداری خودشان  !ملیی فرمودند با تاکيد براينکه شورا جمشيد بزرگمھرقای آ

   .کثيف متوجه ايشان بشود اين منشور ثارآرا نشان ميدادند ومانع ميشدند که 

 مانوس باشند که در اين تصور اده انگاری اعليحضرت اجازه نميدھد که بامتاسفانه حسن نيت وس
يادمان نيست که  مگر ،شخصيت افراد برباد ميرود و ھاست که اعتباروريزه کاري ھا ھمين مصاحبه

   .باشاھنشاه ايران که به بطری شکسته معروف است چه ضربه ای زدمصاحبه 

  شناخته شده يسازمانها -2

مشابه  سيارنھا متنی بآ نکه منشورآسازمان ھای شناخته شده با که <اعالم مصاحبه کننده به اين 
  ؛باتوجه به مراتب زير> شما درواقع منتشرکردند درمراسم شورا حضورنداشتند منشور

 که درمعنا   ،که چرا شرکت نکردند ھا بپرسيدمانن سازآپاسخ اعليحضرت به اينکه ازخود  - اول   
ن ميکشد آاست  ودامنه  !باشورای به اصطالح ملی ازمان ھان سآگيری وعدم ھماھنگی ه تائيد کنار

ھای ه روی وچند سال گذشته درھماھنگ کردن گنھا اعليحضرت درست نجا که نشان ميدھد نهآ به
   .شريک تازه ای دراين ناکامی استسياسی توفيقی نداشته اند بلکه شورای به اصطالح ملی ھم 

خود دارد که سازمان  با ھای شناخته شده اين معنی ران سازمان ھا بعنوان سازمان آمعرفی  -دوم 
 در است و !ملیبه اصطالح باسابقه تراز شورای  و ھائی که مشارکت درشورا نکرده اند معروفتر

ن سازمان ھای شناخته شده با منشورشورای آ حاليکه منشور در ،نھايت اين پرسش  قابل طرح است
ادبيات ازی بوده که <ملی يکسان ومشابه است چه لزومی به تشکيل شورای ملی وشبيه س

   )بيان اعليحضرت( >برنمی تابد نراآاعليحضرت ھم 
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  اتخاذ سند -3

گرفته    دارشده ام بکرات بکارنرا عھده آکه يک اصالح حقوقی است درتحريراتی که تنظيم  اتخاذ سند
سوی اعليحضرت  ن ازآ اعليحضرت موردی است که استفاده از اکنون درمصاحبه حاضر .شده است
   .اتخاذ سند استاز نمونه ای

  .ن دراين تحرير مطرح گرددآ نيم وبعد استفاده ازيبھتراست ابتدا مورد راباتفاق به ب 

شرکت نکرده اند بامنشورموافق بوده اند  ھائی که درشوراه گروليحضرت برای اينکه نشان بدھند عا
 تا اتخاذ سند شده ن جريان آ يعنی ازبرگ بوده استناد فرموده اند  ۴٢نھا واينکه حدود آبه نظريات 

   .خواھند بودبوده و ن شريک آ تصميمات شورا ومنشور◌ِ  ثارآ نھا ھم درآثابت گردد که 

نه  نان وآنظردھندگان عنوان شده ونه کيفت پيشنھاد نه نام  ،دراين ماجرا يعنی اتخاذ سند اعليحضرت
ابھام  رجريان پُ ن آيحضرت درمصاحبه خود به معھذا اعل ،نھا ارائه شده استآ از یامضائ سندی ويا

   .اتخاذ سند فرموده اند

  :نتيجه گيري اينكه

ن با نام ونشان حدود بيست ھزارنفربه امضا رسيده وامضای آلعنتی  ١١درحاليکه منشورشورا باماده 
البته که سندی است که بطور حتم درجھت استفاده  ،ھم ھمراه دارد شخصيت ھای سلطنتی ايران را
   .قرارخواھد گرفت تجزيه طلبان درمقام اتخاذ سند

حال وحشت کنيد ازاين  سند چه نقش حساسی درمرافعات حتی سياسی دارد اتخاذکه  مالحظه فرموديد
دشمنان وحدت وتماميت ارضی کشور بايگانی  اتخاذ سندامضاھا وسخن ھای بی غالف که دربايگانی 

   .ميشود

  لبخند جهان براي باراول -۴

قابل مستقيم نداشته  گلترناتيو جمھوری اسالمی ديالآ بابيان اعليحضرت به اينکه جھان تاکنون 
 و اعالمات مکرر مريکا وآدالئل بسيارھمراه قوانين مصوبه  ،ولی قبول کردنی نيست ،شنيدن ھست

  .زمينه ھای درستی دربيان اعليحضرت رامفقود ساخته است ،متعدد

گفته اند  لندن درج شده است ١١٣۶اعليحضرت درمقاله ای درواشنگتن پست که درکيھان 
برای نيل به ھايشان  ايرانيان درتالش متعھد کرده است که از مريکا راآپريزيدنت بوش به کرات <
   زادی ودمکراسی پشتيبانی خواھد کرد>آ

واجد اين نتيجه گيری ھم ھست ادعای عدم اعتنای جھان به اپوزيسيون جمھوری اسالم  –بھرحال  
دارند ولی جھان ھيچ  واست لبخند جھان رابروی خودن درخکه سی وچند سال است گروھی ازايرانيا

يک  درست ھمانند يک زن فاحشه ای که مدتھا درکنارخيابان ايستاده وانتظار ،ندارد نھا آبه  اعتنائی
   .لبخند رادارد

ونماينده طويله الريجانی معاون کميسيون وزارت خارجه جمھوری اسالمی  ١٣٧٢درتيرماه سال 
ھا حاضرند ميلياردھا دالربھای يک لبخند مارابدھند   مريکائیآ< ؛طويله)  گفتاکنون رئيس اسالمی (

  مريکائيھا ميزنيم>آحتی کمک اقتصادی کنند اين افتخاربرای ماست که دست رد به سينه 
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است کمک
 به حمايت

د که شورا ھ
مکتوب ومنط

ضرت در مقام سخ

قطعه شد ،عه
با شوراچی !!

نو وقبول ننگ
تجزيه ايران
نوک شورا در

ی اين جھان

ھمه کشو گن
ن ياد شآ ش از

مريکآدخالت
حمايت واقعی
تھای فردی م

مايت ودرخو
ھستی شورا
نشان ميدھد
تعارض درم

صاحبه اعليحض

 تجزيه وقطع
طورمستقيم !

  ؟رت ملی

جزيه ايران و
 دادن سند تج

يعنی ش ، اند
می است ولی

که فرھن رجی
ه وخبرخوش

سخه کمک ود
يک ح< ؛ست

ن به حکومتھ

حم !ملیالح
قوام وھ !ورا

گوی محترم
اين يک ت ياآ

<.....    

در اولين مص شھ

شاپيش سند
 اولين باربط
 شرافت وغير

دادن سند تج
نی عليرغم
ست نکرده
مقيد وصميم

 

وحمايت خار
رت يک ھديه

نس ،يحضرت
شريح شده اس
ی پايان دادن

 

به اصطال  
م ھمان شو

سخنگضيحات
آ ،خواھد بود

من نبودم  ،

پژوھ  ۵ برگ   ٠

پيش !الح ملی
ھا براینآتا  

نآکجاست 

  ي كنند

م دکه عليرغ
يعن >سی کند

 بررسی درس
مريکا مآست

 

 خبرخوش

شوم دخالت و
ميداند  بصور

   ك

مصاحبه  اعلي
ست چنين تش

برای ی ديگر

  ه گري

طالح شورای
نگوی محترم
جاتی که توض
 به شورا خ

ی بودــــک ،د

 ٠/ ٢٠١٣۵ /٠١

رای به اصطال
،ريکا ميکند

 ،نھا بزنندآ 

رست بررسي

اينجاست ک ور
درست بررس
ين است که
رحسب خواس
 .کرده است

وخزه دخالت 

رت وسايه ش
قبای ملی م ز

ه كمكه ورا

ن قسمت ازم
ن استآار نتظ
یکشورھا از
   >ند

ست يا حيله

امه به اصط
سخنربيانات 

رده است تا ج
نگاه جھان 
ودـــکی ب< ی

، شنبه چھار 

حال شور
مرآتقديم 

لبخند به

اگردر -۵

وآحيرت 
جھان <د
دليلش اي
بر کشور

درست نک

انگيز -۶

انگيزه 

ننگ ونفر
نشدنی از

نسخه -٧

خرينآ در
ملی دران
درخيلی ا
ديگرکردن

تعارض ا

دراساسنا
است ودر
گره خور

منتظر و
حيله گری

   

 


