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  حقوقدان -اميرفيض

رای واند بکه ميتاست  ٢٠٠٩دسامبرسال  در ای احترام به بيانات اعليحضرتانگيزه اين تحريردرراست
   .انتشارمحسوب شود تحريرحاضرنوعی لزوم

  هم ميهنانم((

 ايستاده ايم و نآبيائيد دراين روزھای سرنوشت سازھستی مان، بيائيد دراين پيچ بزرگ تاريخی که در
 انديشه وگويش وگنش مان ميتواند نه تنھا زندگی شخصی بلکه ھستی نوادگان ونسل ھای بی شمار ھر
راستان  تاجائی که درتوان داريم وقوه خودمان اجازه ميدھد درراه راستی و * ينده مان رانيز دگرگون کندآ

 ملھم از باھم، ھمراه بانياکانمان و ری بيائيد تاھمگیآ * بکوشيم وازدروغ ودروغ منشان دوری جوئيم
دروغ  نه تنھا امروز بلکه ھميشه ازدشمن و را نان ازخداوند جان وخرد بخواھيم که ايران عزيزماآ

         .وخشکسالی معنوی ومادی دورنگھدارد

  خداوند نگھدارايران باد 

  ))رضاپھلوی

 و که بوسيله گفتاراست  ص بيانات ونيت اعليحضرت نگرانی ازنقش دروغ وصحنه سازی ملخّ  
ی را درھم ننه تنھا زندگی شخصی افراد که ھستی نوادگان ونسل ھای بيشمارا< ،افراد کردار

  .>خواھد پيچيد

ن درھستی ما، دربيان اعليحضرت  نيازی به آ وتاثيری تشريح عظمت نقش ويرانگر دروغ وصحنه ساز
  .تعلق بحث وتفسيرندارد <دانايان را اشارتی کافی است>

کوشش درافشای دروغ وصحنه سازی ومحکوم ساختن دروغگويان وصحنه سازان  ،ھمراه پيام کليفِ ت
   .است

بنابراين به اعتبارتکليفی که اعليحضرت مقرر فرموده اند اين تحرير منظم وباتفاق ايرانياران حضور 
   .اعليحضرت تقديم ميگردد

  دم سه اسمه آ صحنه سازي 

خود را معرفی  نھا استفاده وآ ازمھدی خسروی گمناميان که ياشار  ارسا وپياشار نامھای متعددی ازقبيل 
 ،ن کامال بی اطالع بوده اندآ از که ايرانيان خارج ازکشور است ورد پيش پا افتاده ایآميکرده  يک دست

سوی  از که معلوم شده نطورآ اين رازخسروی بوده ومھدی  سه اسمه  !دمآن آاينکه نام اصلی  نآ و
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شده واين درحالی است که ھم شخص مزبور درميدان مبارزه عليه جمھوری  شکارآاسالمی  جمھوری
دروغ  ازابتدا شفاف سازی وپرھيز از ،ن موقعيتآ اسالمی درمقام وموقعيتی حساس قراردارد وھم قرار

عليه جمھوری اسالمی  بی بند وباری بخشی ازمبارزه اين جريان نشان از و ،وصحنه سازی بوده است
 .دارد درمبارزه ايرانيان  اشراف جمھوری اسالمی گاھی ازآوعدم  نانآوسرزيربرف کردن  اده انگاریوس
١  

  ماهيت ماجراي خسروي 

   .ن به صحنه سازی درکارسياسی ايجاب ميکند که بی پرده گفته شودآحساسيت بيانات اعليحضرت وتوجه 

باشد  کالھبرداری سياسی نزديک به صحنه سازی وياممکن است  خسروی مھدی ظاھرماھيت ماجرای 
   .اصل احتياط وحفظ سالمت مبارزه ايجاب ميکند که نسبت به موضوع باحساسيت بيشتری نگاه شودلذا  و

  صحنه سازي وكالهبرداري چيست

 در اگر .ن ميتواند کالھبرداری باشدآورد آدستاست که  واھی صحنه سازی ه ساختن مردم به امورغرّ 
اگر درنتيجه صحنه سازی کسی به  ی ازکسی برده شود کالھبرداری مالی است ومال ،نتيجه صحنه سازی

   .ميشود کالھبرداری سياسی مقاماتی برسد ويا کسب نام وشھرت کند عمل او

سوء استفاده ميکند ويا  وسيع است حتی کسی که ازاعتماد مردمدامنه کالھبرداری وصحنه سازی بسيار
 مدار درو نھا آ وامثال اوعده ھای توخالی درمبارزه ميدھدوي وقت کسی را بی مورد تلف ميسازد

  .اشخاص)ی از(قابل توجه بسيار کالھبرداری قرارميگيرد

  موقعيت خسروي 

ن با صحنه سازی ويا کالھبرداری سياسی نميتوان موفقيتی آجريان خسروی وتطبيق  درمدارتشخيِص 
   .ن وارد ميشودآرارگيرد که اين تحرير به نکه موقعيت سياسی خسروی مورد ارزيابی دقيق قآاال  ؛داشت

اين تحرير ميخواهد گفته باشد كه خسروي برجسته ترين ايراني است كه توانسته است با صحنه سازي 
فلسفه  اعليحضرت، ويا اعتماد ضعفواستفاده از حاكم برمبارزه وظاهرسازي  و استفاده ازهرج ومرز

   .دارحقوقي ساقط سازدمشروعيت مبارزه سلطنت طلبان را ازحيطه اقت

قشری مذھبی، چه  ھيچ ايرانی چه  ،خسروی دراين راستا به جمھوری اسالمی کردهمھدی خدمتی که 

جھت محکوميت سلطنت  در نراآھم تاکنون حتی يک د خلقی، سبزی وچه مجاھد چه جنبش مونيست،وک

                                               
البته بسيار مھم و قابل توجه است که اصرار و تاکيد در شورای به اصطالح ملی، در آغاز، اين بود که کسی با نام  - ١

-از ھمه شرکت کننده ھا کپی پاسپورت و آدرس دقيق و مشخصات کامل خواستند. ح مستعار ودروغ وارد شورا نشود و
 ک
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مشروعيت تداوم سلطنت  ودرنھايت عدم شاھنشاه ايران وطاغوت وغاصب بودن ايام سلطنت شاھان پھلوی

مھوری اسالمی که اصل عدم مشروعيت ج ،اين مھم کنار در ن نکرده است  وآوقانون اساسی ومتمم 

   .به حاشيه رانده استنراآ، پايه واساس مبارزه فلسفی وحقوقی سلطنت طلبان است

  .ھم باال به تفحص وتحقيق برويمبفرمائيد باتفاق در مراتب م

   .قدمه موضوع بايک تشبيه بنا شودموافقت بفرمائيد که م

اھميت ميدھد  سازفکری پيدا کرده که به نجابت زن بسيار ساخت و ،کسی را منظور داريد که درمحيطی
خانواده محترم ولی  از -اھل ھنر–زيبا روی  –خوش بيان  -دختری برای ازدواج کانديد ميشود باسواد
زمان ومکان واھميتی که برای  وجّ  به اعتبار ن مردآ .استمعروف به فساد اخالق وھرزگی وفحشاء 

 را ن دخترآوقيد  ن مزايا ميگذرآ از شعاع قرارداده ون زن را تحت الآنجابت زن قائل است تمام مزايای 
  .ميزند

  تشبيه مورد 

 پا گرفتاراست. ھرکس با ھرموقعيت دست و و دموکراسی خواھی زادی خواھیآو اکنون جھان درجّ 
 دنه تنھا افرا گرفته است محکوم ساختن ديکتاتوری سنگر زادی وآ مبارزه زيرچترشکسته ای درميدان 

 زادی خواھی ونفرت ازآپبدا کرد که دراين سنگر، جايگاه  براستی که نميتوان کسی را که حتی دولتھا.
 . اصالعالمت زنده بودن وانتخاب نکرده باشد ھرچه بلند وباال برای خود راست يا دروغديکتاتوری 

  .زادی خواھی شده استآ شعار ،سان بودنان

ن بصورت وام  استفاده آ از يرتحليل موردی عبارتی بکاربرده که اين تحر يت هللا زاده درآيحيای  قای اميرآ
  :عبارت مزبور چنين است ؛پشتيبان اين تحريرساخته است نراآ و

  د>ونی قربانی ميکنرژيم کن راتھام استبداد، ھمه خيرھای رژيم پيشين ايران رابه پای شّ <

وردھای صنعتی، رفاھی، آھمه دست به ديکتاتوری يعنی اھميت متھم ساختن رژيم شاھنشاھی ايران
موقعيت حقيقی وطبيعی خود خارج وبه پای  از ران دوران آ موزش وپرورشآو امنيتی اقتصادی و

   .وردھای ذلت باررژيم جمھوری اسالمی قربانی ميکندآدست

وردهاي دوران پهلوي ها كه تنها دستمايه مبارزه صاحبان Ĥي كردن همه دستاين مهم  يعني قربان
عليه جمهوري  ومشروعيت مبارزهيرانيان حقيقي ايران  عليه جمهوري اسالمي است  وسرمايه افتخارا

   .صورت گرفته است مهدي خسرويهمين  يد بوسيله Ĥبه حساب مياسالمي 

  چطوری؟ اينطوری 

  ي با افكارخسرو شنائيآ اول
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ايران خارج شده است  از ٨٨تظاھرات سال  از نطورکه مدعی است بعدآ .است خسروی يک وبالک نويس
 سخت عليه شاھنشاھی ايران و ،مھارکند نراآاينکه بتواند شورای تجزيه طلبان وسخنگوی  قبل از و

ايت را در کجا در ھمان وب سايتی که اعليحضرت مدتی با اصرار آن وب س .شاھان پھلوی فعال بود
قای شھرام ھمايون آله بوسي کهعناوين مقاالت او برخی از کما اينکه اکنون ھم ھست. پشتيرانی ميکردند.

     :اينھاست شنائی با افکاراوستآومعرف ومستند منتشرشده 

دم آنوقت ميشود گفت آ دارد ھروقت رضاپھلوی گفت ازکودتای پدرش عليه مصدق انزجار< 
   .دمکرات بودن! شيره را خورد وگفت شيرين است سان استآچه  .>دمکراتی است

ميليون دالرثروت پدرت اھميت ندارد مھم روش ديکتاتوری  ۶٠٠يا  ۶٠قای رضا پھلوی رقم آ< 
  .>پدرشماست که سبب پيدايش جمھوری اسالمی شد

 ۵٧خارجی وماھيت شورش نقش کشورھای که از  باشد پرت ۵٧جريان ايران وشورشسی بايد ازچقدرک
رئيس شورای اجرائی شورای تجزيه  (خسروی) فراموش نکنيد که يارو – غافل مانده باشد  حددراين 

  .)نقدربزرگ!! است درخت خربزه هللا اکبرآدرخت گردکان (طلبان ھم ھست 

دشمان  و البته که ازنظرحمقا >؟پھلوی ھا به ايران خدمت کرده اند ياآدرسالگردمصدق بزرگ < 
  .خير

برای  چرا ؟اعالميه بدھيددرجمھوری اسالمی قط بايد برای اعداميان يا فآ ،قای رضاپھلویآ< 
  ؟چرا خود خسروی نميدھد که ھمه به اوبخندند – >؟اعدام دکترحسين فاطمی اعالميه نميدھيد

 تازمانی که نقض حقوق بشرپدرتان را محکوم نکرده ايد لطفا ادعای سخنگوئی، قای رضا پھلویآ 
   .شورای ملی را نداشته باشيد

رئيس قسمت اجرائی  ،کسی است که امروزباقرارداشتن درھمان مواضع اين مواضع فکری واعتقادیِ 
يا کسی با اين آولی  ؛شورای تجزيه طلبان است. ميگويند درشورا صاحبان ھمه عقايد سياسی جمعند

لطنت ازھمين ممرھا قابل ارزيابی است. سانسان  عقايد شيطانی ميشود رئيس قسمت اجرائی باشد؟ غيرت
که بخش کوچکی  مواضع فکری خسرویيک مواردملی قرارگرفته اند به يکا ن حوزه ضدآ طلبانی که در
وجدان سياسی خودشان راجع به غيرت وانصاف ومردانگی خودشان  از وقتنآ قت کنند وازکل است د
   .نظربخواھند

تالشھای   رند ولیھا ھم کم وبيش دا چپی ،نيست مواضع فکری واعتقادی درشخص خسروی چندان مھم
که نشان ميدھد کاری که وتسليم ازجانب اعليحضرت مھم است  اخذ اقرار و ن افکارآاندازی  او برای جا

ساقط ساختن مشروعيت تداوم سلطنت واجرای  وراستای جمھوری اسالمی او درجھت سياست وخواست
   .تا چه حد مھم است انجام داده  ت درعدم انتقال سلطنت به وليعھدشطرح ھنری بر

  جريان اجرا
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پدرتان را محکوم نکرده ايد  (تازمانی که نقض حقوق بشر ؛مقصودخسروی مختصرجريان اجرای طرح 
  لطفا ادعای سخنگوئی شورای ملی را نداشته باشيد) 

شورای تجزيه طلبان به سردستگی ھمين خسروی اعتراض داشتند که  به اين کيفيت بود که افرادی از
اپھلوی که پدرش ديکتاتوربوده وقانون اساسی رازيرپاگذاشته بعنوان سخنگوی شورا انتخاب رض چرا

   .شده  است

با  »شاه فقيد« ازنجا آنسبت به اعتراض باال اين بود که <درست است که شاه فقيد (در جواب شورا
راين تصدی بوده ولی پسرش اعمال پدرش را محکوم کرده است بناب ديکتاتور شده) عنوان مردک ياد

   .قابل ايراد نيست  یايشان بعنوان سخنگوي

نجا کشيد که محکوميت شاھنشاه ايران بوسيله فرزندشان وضعيت حال آکشاکش گفتگو درجلسه شورا به 
   .تا ثابت شود که محکوميت شاھنشاه بوسيله فرزندشان مستمرومتوالی بوده است دکن وروز پيدا

ھمين خسروی  قای شھرام ھمايون ترتيب داده شد که آدرکانال  برای اجرای برنامه مزبور برنامه ای
رضاپھلوی  ليون ھا شنونده وتماشاچی ازيچشم درچشم اعليحضرت درمقابل م

خواست که شاھنشاه ايران را دررابطه با ديکتاتوری وناديده گرفتن قانون اساسی 
اجابت که درکمال تاسف ھم اعليحضرت تمام خواست ھای خسروی را  ،محکوم کند

حقيقت> اسناد فلسفی وحقوقی  ،حقيقت و ؛<واقعيت واقعيت استودرعبارت 
   .ملوث ساختند »باطل شد« مبارزه سلطنت طلبان رابه مھر

عنوان اجازه  فرھنگ وھويت ملت ايران چه دادند؟ھنده شرافت ود ميدانيد درمقابل اين تمکين برباد
   .ن استآاجرائی شورای خسروی رئيس  که ھمين به اعليحضرت سخنگوئی شورای تجزيه طلبان

 ازسلسسله تحريرات رجوع کنند) پدر و پسر ٢٠١٣(عالقمندان به مفصل جريان باال به تحرير ششم اکتبر
٢  

سوال ميبرد زيرا  ن شاھنشاه را زيرآوردھای ايام آتائيد ادعای کذب ديکتاتوربودن شاھنشاه تمامی دست
ورد ملی محسوب آودست ،مده استآزادی بوجود آنبود  و اساسی) (نايده گرفتن قانون غيرقانونی مسير از

ائه بدھند ورايام سلطنت شاھنشاه را ارھم سلطنت طلبان بکوشند وکارنامه منّ  بنابراين ھرقدر ؛نميشود
ميشود داستان  ن است راه بجائی نميبرد وآمدافع (فرزند شاھنشاه) که اعليحضرت درمقابل ادعای ناحقی 

   .شاه ميبخشد وشيخ عليخان نمی بخشد ؛ش وياآ از کاسه داغتر

است وبرداشت اھل علم وتحقيق ازمحتواست وقتی فرزندی اعمال  برداشت توده مردم ازظاھرھمواره 
درخت  از سار افته است وتا شما بخواھيد به جنبيدپدرش را محکوم کرد، برداشت توده مردم تحقق ي

   .پريده است
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واقعيت  لایر(درعبارت واقعيت اعليحضرت سی که درکمال تاسف مورد تائيدادعای ناديده گرفتن قانون اسا
را به حکومت  بزرگرضاشاه  تمام دوران سلطنت شاھنشاه و قرارگرفته حقيقت است) ،است وحقيقت

وليعھد است ن عدم تداوم سلطنت وانتقال سلطنت به آ ثارآوطاغوت تبديل ميسازد که ازجمله غاصب 
 مريکاآوزارت خارجه  جانب جمھوری اسالمی و مھم که سالھای سال است ازاين (طرح ھنری برشت) 
خسروی بصورت سند کامل وبه تائيد فرزند شاھنشاه مھدی بوسيله ھمين  ؛دنبال ميشود و عامليت اسراييل

   .کسی که بھرحال درمسئله مشروعيت تداوم سلطنت حق مسلم قانونی وشخصيت اول است رسيده است

ساله  ٢۵٠٠قدمت  صحنه سازی خسروی مبارزه سياسی وفلسفی سلطنت طلبان بابا اين  به اين ترتيب و
به سينه تاريخ ميخکوب شد که نسلھای  واسناد وشھادت ھای بسيار وپشتيبانی فرھنگ وتاريخ ايرانی

  .نرا بخوانند ويا نخوانندآتی شايد آ

مبارزه  فعال سرکوب  ين نگينگاه شويد؟ خسروی بزرگترآيا دشواراست به اھميت اين خدمت خسروی آ
   .عليه جمھوری اسالمی درجھت خلع سالح فلسفی واعتباری سلطنت طلبان است

  تحقيرملت 

 ضرت يکی ديگر ازملت بوسيله اعليح بلکه تحقير ؛کارخسروی به ھمين مقوله محدود نشد 
نبودند  برای ملت موجوديت حقوقی قائل ۵٧وردی که ميدانيد شورشيان آدست وردھای اوست.آدست

   .دننھا رنج ميبرآاحترام ملی وقدرت ملی وامثال از ونيستند و

   .ن اين استآاعليحضرت بيانی داشته اند که بکرات بازگوشده و

يعني  >نميتوان تحقيركرد چنين تحقيري تحقيرملت است را اثري كه نماينده يك ملت بوده است<
كه بوسيله همين  ؛تبوده مساوي است با تحقيرملشاهنشاه ايران كه نماينده هويت ملي ايرانيان  تحقير

   .به تائيد اعليحضرت رسيد و خسروي پايدار

  تائيد بي نزاكت بودن 

 درمقام قضاوت و را بايد بی نزاکت باشم که بخواھم خود <من بسيار :مصاحبه با فيگارو فرمودند در
  .( دقيقا فرھنگ وتربيت ايرانی) دھم> داوری پدرم قرار

زاکت ت منفی نسبت به پدرشان تائيد بی نروی توانست با قراردان اعليحضرت درمقام قضاوديديد که خس
   .بودن راھم ازايشان بگيرد

  دركتاب انتخاب زمان 
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ازاعليحضرت سوال ميکند.  شاھنشاه به اتھام ديکتاتوری ، راجعدرکتاب انتخاب زمان مصاحبه کنندهِ 
 دردناک  که يک فرزند نميتواند درسخن گفتن از <برای من اين پرسشی است :اعليحضرت ميفرمايند

  )٢۵(صفحه    .نھم وقتی که پدرنميتواند ازخود دفاع کند>آ ،واژه ای استفاده کند ھر پدرش از

نچه که درکتابشان فرموده اند پدرشان را باقوی آمالحظه ميکنيد که اعليحضرت باچه صراحتی عليرغم 
   .خسروی است» کار«ور آھنرنمائی حيرت  مينمايند. اين مترين الفاظ حقوقی محکو

  مهره ناب 

 برروح و تاثيرنقش خسروی دراثرگذاری مد خواننده را درآاستناد به اظھارات اعليحضرت که به اشاره 
يد آاو مھمترين وناب ترين مھره ای بحساب  ميکه  ھاست شنا ميسازد ودراين برداشتآروان اعليحضرت 

 متضمن  ی ن سو که منافع جمھوری اسالمآزيسيون جمھوری اسالمی را به اپو ،وتوانسته است که ميتواند
   .مھره ناب يعنی ھمين که عرض شد  ،است بکشاندن آ

  صحنه سازي ديگر

 مينويسد  و پھلوی را او قای شھرام ھمايون مدعی شد که تمام وبالکھای رضاآخسروی درمصاحبه با 
   .تھيه ميکند او )بدون ذکرنام( بالکھای ديگران را ھم ھمچنين اضافه کرد که و

خود خسروی ديکته  ،شده ابه نخست وزيرايتاليا نوشتهاين تحريرعقيده دارد که متن نامه ای که ظاھر
ميساخته که اعليحضرت خودشان است زيرا مقدمه وموخره وموضوع نامه به ھيچوجه حتی ذره ای الزم ن

بعناوين  بسياری حاکی است که توصيه کننده  متھم را .  نمونه ھایمتھم معرفی کنند خسرویِ  ارـــــي  ار
 به اعتبار نھا معرفی ميکند وآامثال  و وعيال وار ، اھل تحقيق ومردم دوست، خدمت گذارجامعهمردخوب

به نخست وزير اتياليا اين  شورا رييس . چنانکه درنامهاين مالحظات درخواست کمک به متھم رادارد
  .نيازبه پشتيبانی دارد> فعاالن سياسی است و از ايشان<: هدگردي واظھارروال معمول رعايت شده 

. اگرھم ياران متھم قصد کمک به خود معرفی کند ارـــــي ديده نشده است که توصيه کننده متھم را ھرگز
 اين تحريرممنون و( متھم راداشته باشند درکنارموضوع وبدون وابستگی وياربودن وارد عمل ميشوند 

 واستفاده ازبه نخست وزيرايتاليا  منتسب به اعليحضرت با نامه ی مشابهاگرکسی با نمونه ا متشکراست
  .)اين تحرير رادرمقام گوشزد قراردھد ،برخورد داشته بودن  ارـــــي

يا غيرمعمول نيست که متن نامه شورا با متن نامه منتسب به اعليحضرت باچنين تفاوت فاحشی ھمراه آ
ناحيه  به نخست وزيرايتاليا به امضای رضا پھلوی ازاين خود ميتواند دليل ديکته کردن نامه  ؟ وباشد

   .شناخته شود »او! پشت پرده ياران«و  خسروی

ميتوان به خصوصيات  ارــــيکه ازطريق  به اين توضيح ن افرادمعياری است برای شناخت ،درفلسفه ،ارــــي
ن آبه  ارـــــــي  ،دادن خسروی به اعليحضرت ارــــــي وبا استناد به عنوانشنا شد آشخص ويا اشخاص 

بيند که خسروی يخواھد بداند که اعليحضرت کيست وچه ميفرمايند برود وبميشود که اگرکسی م معنا
   .کيست وچه ميگويد  وبرعکس
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موضع  وسوء استفاده ازصحنه سازی برای کسب موقعيت موھوم ته ممکن است اين عمل که صورت گرف
مھدی ( پارسا روبالکھا نام ياشا ومالحظات وسايت ھا  چنانکه ھم اکنون در ؛منشی گری شناخته شود

   .ميشود پھلوی ديده رضا  ارــــــبا پسوند ي ) خسروی

ی قای خسروآ نخست وزيرايتاليا اين ميشود که اگرعنوان به درنامه مزبور  ارـــــــيمه مفھوم حقوقی کل
خسروی الزم  نظر حقوقی اگرتحقيقی از از و ؛اودرقضيه اتھام است ارــــــيمتھم است اعليحضرت ھم 

   .ف اعليحضرت به ياربودن با متھم نيز سرايت دارداازجمله اعتر است دائره اين لزوم به ياران او و

   .معلوم است که اين تحريرپايان نيافته است

  

  

  

  

 


