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  حقوقدان -اميرفيض

 (اين تحريربابی ميلی تمام تنظيم
نق  ميشود زيرا درطوفان حوادث به

  )بچه ھا نبايد پرداخت ونوق

  قسمت دوم

) اشاره شد که مھدی خسرویپارسا ( رياشاسازی ھای مورد ازصحنه  ٣درقسمت اول اين تحرير به 
شتربه بھانه يکه ب استدالل منطق و از فاقد يکی تجليل ازمصدق درحد نا متعارف و ،عبارت بودندنھاآ

واقع اپوزيسيون  در سفه حقانيت ومشروعيت مبارزه سلطنت طلبان وديگری تخريب فل و ،جوئی ميماند
 معرفی کردن  رضاپھلوی ارـــــي را ، خودتسومی که بسيارقابل اھميت اس و ،حقيقی جمھوری اسالمی

شنای منحصربفرد ملت ايران  آ ،تقدير شخصيت ونمادی ازھويت ملی ايرانيان ودرعبارت ساده که بھر
 ن تحرير جاسازی گردد وآ اين صحنه سازی ھا در که بھره ھا ونتايج از . ولی فرصت نشدستندھ

  .ن فرصتآتعظيم ودرود به  اکنون سر

  رابطه صحنه سازي وهدف

ازطريق  ن قبول ھمگانی است که صحنه سازی بدون ھدف ممکن نيست وبه عبارت ديگر اول ھدفاي
   .برنامه ريزی ميشود ن صحنهآ متناسب با يد وبعدآبوجود مي انديشه 

 رابطه بين ھدف او ويکی ازاصول رايج دربين صحنه سازان اين است که صحنه سازسعی ميکند که 
نمونه  ؛ن زده ميشودآه اگرشود پنبه ھای ھدف وساختگی بودن نشود ک شکارآصحنه ھای تدارک شده 

   .پيش پا ھمان شعبده بازی است

طماع  وياکسانی که بسيار می افتند گظرفيت وکسانی که ازھول حليم به ديبی ولی افراد کم جنبه و
نميکنند خيلی ساده خودشان را لو  اط مزبور رايترعايت اح مده وزود ميخواھند بروند،آ ودير ھستند

ن به ھدفی ھائی که ساخته اند اعم ازگقتاروياکردار برای رسيد هميدھند يعنی نشان ميدھند که صحن
    .تشخيص بدھند نراآمردم ميتوانند  و است

 رن قضيه ياشااگربخواھيد که ازاين قبيل افراد نمونه ای ارائه شود راست  بايد رفت به سراغ ھمي
  پارسا 

   .مده استآن بيانيه آ قسمتی از . درزادی منتشرساختآ بيانيه ای که او پس از و
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) مرا دستگيرکند وبه ١خوانندگان عزير حتما ميدانيد که دولت ايران تالش کرد ازطريق اينترپل (((
) ھمچنين ٢( نيااند. پليس ايتاليا مرا بازداشت کرد ولی با اعتراض ايرانيان درسراسرددايران بازگر

، حمايت ديپلماتيک ، سازمان ملل وسازمان عفو بين المللدخالت مستقيم وفوری شاھزاده رضاپھلوی
   .، تالش دولت ايتاليا ناکام گشتزادآ چند کشور

) ھستم وبه سمت لندن شھرمحل مسکونی ام ٣( چند ده ھزارمتری اکنون من درھواپيما ودرارتفاع
 . من مديون)۴( ماگربگويم من اکنون روی ابرھا درحال پرواز نيست ميکنم درنتيجه پربيراه پرواز

نھا پاسخ آحمايت شما عزيزان ھستم بيش ازچند ھزارايميل دريافت کرده ام که تالش ميکنم به تک تک 
  ))....)۵( دھم

نشان ازھوس ويا جنبيدن کرم  قسمتی ازنامه ايشان که باخط تاکيدی مشخص شده با دقت مفھومی
 ،خمينی درماه خودرا درموقعيت رھبری مجسم ساخت .درمغز اوستری بزرگ  بينی و بيمارھبری 
تجربه < .که خيلی به نظر معقول ترازعکس درماه است ابرھا در درپروازھم  ازنظرسياسی)(اين بچه 

  .>وردآاشتباه ديگران بصيرت  و

رتفاع سکوالر ا متر ھا ھزار ميان ابرھا وده از ی سياسی!!اين بچه کوچولو ورد وآخمينی ازماه اسالم  
   .وردآمي

، اعتراض وغوغای درسازمان ھای جھانی بمناسبت به اعتراض ايرانيان درسراسردنيا تعارف واشاره
 نھاآقول پاسخ دادن به  و و آنھم در زندان نھم ظرف دوروزآھزاران ايميل  ، ودريافت رويداد پارسا
اين بچه عجول بی فکر معنای  ست. ميتوان فکرکردجنبيدن ھای کرم رھبری ا دقيقا از از ھواپيما،

 درھواپيمانوشته که < ا درھمين نامه اشاعداد دارد زير ھزاران را نميداند وقدری احواالت خمينی را در
 ١٠درحاليکه ھواپيمای ھای مسافری درارتفاع بيش از  مھزارمتری ھست ١٠چندين ارتفاع  در

   ١ .ده ھزارمتری تاچه رسد به چندين  )مستند نظرکارشناسی( پرواز ندارنداصال ظرفيت  ھزارمتری

> معموال گفته ميشود وبالک نوشته ام ١٠،٠٠٠وشايد ھم  ۵٠٠٠من < :ارسا درمصاحبه اش ميگويدپ
خمينی ھم اين اشکال را داشت که نميفھميد  .»ھزار ١٠تا ۵نه   ،دوسه –ده  دوازده  -ھزار ۶تا  ۵«

  :درکتاب کشف االسرارش نوشتهرقم چيست  

  :درکتاب کشف االسرارش نوشتهخمينی ھم اين اشکال را داشت که نميفھميد رقم چيست 

ھم  در را نھاآ ھزارلشگررومی حمله کردند و ۶٠هنفرشان ب ۶٠<درمقابل دشمن دين نظاميان اسالم 
  )ھمان کتاب٧(صفحه                                                                      .>شکستند .........

                                               
ھزار پا) است که تنھا در  ۶٠ر پا (متر نه ھزا ۶٠واند پرواز کند االترين سطحی که يک ھواپيمای مسافری ميتب - ١

 ۵٠ھای معمولی مسافری بيش از پرواز کنکورد که امروز ديگر منسوخ و از رده خارج است رخ داده است. پرواز 
ھزار  ۴٠ھای مسافری از پرواز  ھزار پا (پا) ھرگز پرواز نمی کنند که تنھا درموارد ويژه به آن ارتفاع پروازميرسند.

ھزار  ٣٠معمول پروازھا در متر ميشود. بطور  ١٢١٩٠ھزار پا برابر با  ۴٠پرواز نمی کنند که نه متر پا) باالتر پا (
  ک-ح پا انجام ميشود يا پايينتر تا بتوانند فشار داخل کابين ھواپيما را با ھزينه کمتر تنظيم کنند. 
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  داليل ارتباط كردار وگفتارپارسا با رهبري 

  ** درارتباط با تجليل ازمصدق 

   :مده استآبا عنوان بسيارمحرمانه  اوضاع سياسی ايران   آمريکادراسناد سفارت 

اگرشاه ازصحنه ناپديد شود ھرکس ھرگونه ادعائی برای رھبری داشته باشد بايد ازصحنه مصدق 
  ٢٣جلد (       .                                 پشتيبانی عمومی برخوردارگرددوردن آرای بدست ب

  )٨۶صفحه 

 او درجھت بی اعتبار ميزآن اشاره شد ديديد که تالش موفقيت آدراظھارات پارسا که درتحريرقبل به 
کردن اعليحضرت وخارج ساختن ايشان ازموقعيت قانونی وعرفی وسنتی ملت ايران بود وبه اين ترتيب 

 آمريکان کارشناس سياسی سفارت آکه  ھمانطور يد وآظه سياسی ملت ايران بوجود ميخالئی درحاف
وردن پشتيبانی آھرکس که  کرم رھبر درمخش  ميجنبد بايد برای بدست درنبودن پادشاه  ؛نوشته است

  .ايادی مصدق استفاده کند نام و مردم از

دربرج راواعليحضرت  استفاده کرده آمريکادقيقا ازھمان نسخه کارشناس سفارت ھم  پارسا رياشا
اقاريری نشانده که تاکنون ھيچ فردی چنين خواری وذلت برای شخص اعليحضرت ازنظرتوده مردم 

دارد وکامال ھم  ميداند که مصدق بدون حمايت ناعتقادی به مصدق  تنھا  نه او  واال فراھم نکرده است 
. درگرفتاری ھای بزرگ ھمه چشمھا بسوی شاه است. وازمصدق است که گفته <نميشد شاه مصدق

سل به ذات مبارک شاھنشاھی راه وت برای مردمی که مورد تجاوزوتعدی قرارگرفته وميگيرند  جز
توجه وحمايت  موفقيت درملی کردن نفت مرھونوھمچنين ازاوست که گفته <  >نجات ويا پناھی نيست

   >.ران استشاھنشاه اي

منتھا ن است آمتوسل به  اشار پارسا ھميکه  ناگفته نماند که سياست شورای تجزيه طلبان ھمين است
  .ھا شکسته ميشود> ھميشه کاسه وکوزه سربچه يتيم<

  صحنه سازي سكوالريسم
 ازفرازابرھا وچندين دهدرحدی که نھم آميکند  سکوالريسم جانبداری از سخت تظاھربه پارسا

توام بافرصت طلبی  اينھم خود يک صحنه سازی .ميفرستدم سکوالر خودش را پياھزارمتری زمين 
  است به داليل زير: وموقع شناسی 

 که در ن کنگره دارند ويا افرادیآ ه نقشی درک افرادی  اسناد کنگره سکوالرھای ايران نام  
رشده نفردرج ومنتش ١۵٠٠دررقم  اخير اند ونام اين گروه جھت سکوالريسم مقاله نوشته

  پارسا ويا گمناميان ويا مھدی خسروی نيسـت)ر نامی ازياشا(است 

 :ازمصدق است که درمجلس گفت .؟ ھرگزبوده اند ق وحسين فاطمی ھم سکوالريا دکترمصدآ 
   .مصدق وخانواده او معروف به دينداری بوده اند >محمد پادشاه حقيقی ايران است<

زيرا تجليل  که با عقايد او مخالف ھستيد ،تجليل کرد ه درمماتچچه درحيات ونميتوان کسی را <
  )جبران خليل(                                                      .>متوجه عقايد شخص است نه جسم او
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   :حکيم مولوی دراين باره بيتی دارد که چنين است

  ھريکی باھم مخالف دراثر        ھست احوالت خالف يکديگر   

ن متمسک شده آيعنی روشی که پارسا به  برای بھره برداریوبراه صحنه سازی البته که ميشود اما  
  .است

ن بشود ھمواره وجود آژی تازه ای نيست که کسی مدعی پرچمداری ولديوسکوالريسم يک اي 
بعد ازاسالم  از ؛ستخود نشان داده ا مشروطيت ھم نمائی مشخص از داشته است ودرصدر

 نھا درگذشته اند وآ اين راه کوشيده اند که متاسفانه بيشتر خمينی ايرانيان بسياری در وردنآ
بی  است که حتی تا مرز تشکيل لشگرن افراد آ وش لشگری يکی ازقای سياآگرامی  يارايران

ند که با ھمفکرانشان مجله بيداری را منتشرميکندينان ھم رفتند واکنون تنھا کسی است که 
 .نرا کشيده امآم انتشارسنگر سختی مبارزاتی است که من خود بھنگا سخت ترين کار

شنا آپارسا درپيام سکوالريسم خود چنان با نوشته ھا ونام ھای ايرانيان سکوالريم بيگانه ونا  رياشا
   .ويا کينه وعقده خود بزرگ بينی ورھبری داشته که به خارجيان برای اثبات نظرش متوسل شده است

نھا آالبته که اين کاريک پرھيزاخالقی واصولی است ولی ازسوی کسانی که کرم رھبری درمخيله 
که موريانه چوب را ھمانطور  .چون کارکرد کرم رھبری اول خوشکاندن مغزاست د معمول استلولمي

   از درون ميجود و ميجورد و پوچ ميکند.

بود نحتا مھدی خسروی ھم  کنم پارسا چه عرض رن زمان که ياشاآسال قبل  ٣۶در 
   :ا داد کهاين صراحت ر و سنگردرمقاله ھای متعددی که درباره  اسالم نوشت

برای اداره جامعه وروابط افراد با  ادين ومذھب مجموعه مقرراتی است که بنا برادعا ازناحيه خد<
ھنگامی که مردم تصميم گرفتند که برای اداره خود وجامعه شان  خودشان  از .مده استآيکديکر بوجود 

اند ومسئله ای بنام لزوم مداخله  حافظی مودبانه کرده خدا ين ومذھبعمال با د ،وضع مقررات کنند
  .>دين درحکومت وسياست با قبول اصل حاکميت ازسوی مردم نميتواند باقی بماند

   .بعنوان يک سرمايه رھبری کسی شناخته شود ادعای سکوالريسم نميتواند بنابراين 

ن کامال آاجرای قانون اساسی ومتمم  تداوم ساله ٧٠وانگھی با توجه به اين حقيقت که دوران  
راه معقول  ديگر ،ری وسياست ودولت بوده استقانونگزا امر الر وعدم مداخله دين درسکو

اجرائی قانون اساسی مشروطيت است نه بازکردن دکان  حمايت ازھمان نحوه وسير
  .يسمسکوالر

ن دوران شاھنشاھان يا سکوالرھا ويا اين بچه تازه وارد پرمدعا ميتواند ثابت کند که قوانيآ 
شنای ملت ماھم ھست رھا کرده آ ؟ پس چرا چيزی را  که داريم  ونبوده است سکوالر ايران

  ؟شنا برای مردم وتوھم ساز استآ به دنبال چيزی ھستيم که ھرچه باشد نا و

   .دميشو ، پودرن کرم لهآعقل وانصاف زيردست وپای چرايش دراين است که کرم رھبری که جنبيد 
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  صحنه سازي يـــــار بودن

اھميت است اعليحضرت که پارسا به خودش داده  ارـــــيعنوان استفاده از، تعجب کنيدممکن است 
   ...وری؟ اينطچطوری زادی اوباشدآاسباب امتيازی برای  نکه ازآبسزائی درمراتب رھبری دارد بيش از

  قديم االيام فرھنگ رھبری درتاريخ کشورما اينطوری بوده است که: از

ايران وچيرگی بردشمنان خويش رابسته بتخت شاھی ازنسل شاھان  گی<ايرانيان ازقديم استقالل وبزر
ھی بی . چون شائين انھا بودآقديم ميدانستند وبدين سبب شاه پرستی درمفھوم ميھن پرستی امروز 

حال ميشدند وازپی شاھزاده ای به جستجوبرميخاستند فرزند سپری ميشد سران کشورآزرده وپريشان 
ازتخمه  اک تازی برجمشيد پيروز شد وبتخت شاھی نشست تازمانی کهچنانکه بنا برتاريخ چون ضح

مد بياری وی آبرخود ھموارکردند اماچون فريدون پديد  ھای اورا اچارستمشاھان کسی پيدا نشد ن
مقاله فردوسی  ١٠گرفته شده از(                                 .برانداختند برخاستند وشاه بيگانه را

  )٧٩ذرماه آسنگراول 

، يعنی اليق ترين فرد برای شاه بودن يعنی خود شاه بودن  يعنی نزديک ترين فرد به شاه  ارـــــــي
، يعنی مظھری ازامنيت وقدرت که متاثرازشاه ، يعنی اگرشاه نيست يارشاه که ھسترھبری درغياب شاه

طورکه درنابسامانی ھا يعنی ھمان زاديخواهآ است با اين محاسن که سکوالراست وطرفدارمصدق و
ن نيست که مردم طالبند يارش آاميد مردم به شاه است  اکنون که شاه نيست واگرھم ھست  ھا ومشچ

    !بچه است ھست ککه ب

   .بله کرم رھبری اينطوری است که خراب ميکند خانه حق را وميسوراند ھستی مردم را

کشورنيست که کرم رھبری احواالتش را تنھا اين بچه تازه به دوران رسيده زيرشعارتجزيه  
رفتن به  رارزشی برایخراب کرده است  تاريخ مبارزه ايرانيان صدھا نمونه دارد که اين تحري

حيوان  نھا سرھنگی بود که نشريه ای ھم داشت رضاشاه دوم راآ يکی از نھا را نميبيندآسراغ 
شاه ھم رضاشاه  است که پدرمدعی بود که بايد شاه انتخاب کرد ودليلش ھم اين  ميناميد و

اول  شاه درسنگر و مقاله  ما .نزديک به ديوانگیکرم رھبری خيلی ناراحتش کرده   .نبود
ن سنگرکه وصف الحال اين بچه آ تی درعبار ؛به ايشان اختصاص داده شد ٧٩ذرماه آ

 .ورده ميشودآاينجا  کوچولوھم ممکن است بشود

  درجام جھان نما نموده    ودهنوری است به چشم ما نم<

  اھراگرگدا نمودهـــدرظ    نگرکه پادشاه استــــــبا طن ب

واساس مبارزه که  ه وجود اسمی ھمين اعليحضرت استَنَفس مبارزه وحيات سلطنت طلبان قائم ب
  استبرتداوم مشروعيت سلطنت مستقراست استواربرھمين اعالم قبول سلطنت ازسوی اعليحضرت 

لمات م سوست اماھمين نورضعيف اگرنبود ظ. البته که چراغ کلماتظچراغی است درصحرای بی امان 
  .سياسی برتارک مبارزه ما ابدی بود

  >يک چراغ است دراين قافه  کزپرتوان     غيرازان نيست فروغی که توسل جوئيم<
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ساله  ٢۵٠٠اين چراغ را فرھنگ  بگيرتا کسی بشوی.جريه بزرگان ياری بچه جان عاقل شو ازعقل وت
.  توتجربه سياسی نکس که پوف کند ريشش بسوزدآايرانی وخدای جان وخرد ايرانيان روشن کرده ھر

خوانساری  تحصيل مھرداد يک کسی بود بنام    ،ازاينجھت کودکی تسلط برجريان مبارزه نداری و
ب بينی اوھم نميشوی باد رھبری به کله آو درمقايسه با ت ؛سياسی داشت پدرش ھم شخصيت کرده و

 نيازمند ارائه کردن تصوير ما ،بيايد اوبايد به دنبال ما ماچرا دنبال رضاپھلوی بريماش خورد وگفت <
 يک پسره ای بنام جھانشاھی مثل خودش را .وبايد باگذشته قطع رابطه کنيمتازه ای ازخودمان ھستيم 

، فرھنگ ايرانی سنت و، . جامعه ايراننجا که عرب نی ميانداختآميدانيد چه شد رفت   .انتخاب کرد
به نسخه  و ازده کردیشاه را ش خيال نکن که اگر ؛ند نيستخوآ ذيرای رھبری غيرشاه ودين ايرانی پ

  :انگليسی که گفته است ن سياستمدارآ

سکه بی  ل وشاه راعم> ن قھرمانان رابی اعتبارسازيدآاگرنميتوانيد مانع رشد قھرمانان ملت شويد <
اين بيت رابرايت مينويسم که  کسی شمارا درجامعه ايران تحويل ميگيرد ،که کرده ايد ارزش کرديد

   .گفتنی را کوتاه ميسازد

  اگردروغ جايگزين راستی ميگردد        جغد ھم جانشين عنقا ميگردد

  صحنه سازي اصلي 

) را خسرویپارسا ( رکرد زيرا صحنه سازی اصلی که قضيه ياشا اين تحرير رانميتوان درھمينجا رھا
ن  آاجازه بفرمائيد باھمه مزاحمتی که ادامه  .سياھی به سفيدی برگردان کرده  ناگفته مانده است از

    .ن ازتکليف اين  تحرير خارج نماندآنسبت به مسائل مھم دارد طرح 

    

   

 


