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  تكلمه اي بر

  شوراي ملي ونيروهاي نامرئي شاهزاده رضاپهلوي
  حقوقدان  - اميرفيض

 ميز منتشرآای شکوه  اليحهر راتنظيم وپيگری ميکنندوپرديس که برنامه اعتراض به موزه لوی عخزا دکترخسرو قایآ
   .قابل مطالعه است کرده وورت ايميل پراکنده آنرا بص جاويد ايرانساخته که 

نطور که خودشان انتظارداشتند مورد استقبال ايرانيان آکه دادخواست ايشان اعتراض ايشان براين مقوله است  زيربنای
   .نگرفته است قرار

ايشان درتحقق انتظارشان سبب شده که نتايجی ھم عجوالنه بگيرند که مھمترين نتيجه ای که گرفته اند اين است تعجيل 
سبب افسردگی وسرخوردگی  است بانيروی نامرئی يعنی سراب واين سرابشورای شاھزاده رضا پھلوی شورائی که <

  ھمگی ماست>

****  

 پيشرفت برنامه دادخواست بخواسته بيدارساختن وجدان ايرانيان ناشی ازعدم احاطه ايشان به جوّ عدم  تکدرايشان از
وری آحاکم برفضای سياسی واعتقادی وروانی ايرانيان خارج ازکشوراست ايشان اگربه جريان صد ھا دادخواست وجمع 

 حظه وھمگانی برای ماليکی از وسائل  مه دارد وکيھان لندنھم مرتبا ادا وھم اکنون امضا که درخارج ازکشورمرسوم
   .پيشرفت برنامه شان شکايت ميکردندعدم  زاحتياط وتامل بيشترا نگاه ميکردند با دعوت کندگان برای امضاست

به ھمين شکوائيه ايشان رجوع  يعنی عدم احاطه ايشان به جو حاکم مستند باشد بی دليل نباشد برای اينکه مطلب باال
   .ميکنيم

پانزده ھزارسازمان ويامنفرد به اين شورا پيوسته اند « :وی ميگويدھلشورای ملی شاھزاده رضاپ((ايشان نوشته است 
 اميد داشتيم که ھموندان سازمانھای اين شوراکه اکنون درنبرد تن به تن باخامنه ای نيستند دست کم برای دفاع از ما

   »)).......ھويت وفرھنگ وتاريخ ايران پيشگام شوند...

  :ايشان اضافه کرده

منفرد  ۵٠٠٠سازمان و ١٠،٠٠٠اگرتصورکنيم که ھرسازمانی دراين شورادست کم ده ھموند داشته باشد وشورا ((
 ، دادخواست ما ميبايست ھموند داشته باشد بنابراين ١٠۵،٠٠٠بايد  داشته باشد بايک حساب سرانگشتی اين شورا

ولی شوربختانه ما تاکنون نتوانسته ايم ازاين  ،م امضا داشته باشدبادوھزار دستينه ای که خودم جمع کرد ١٠٧،٠٠٠
  ))اکشف کنيم ؟ براستی کوشش کنيم اين راز ررادالوران شورايملی درزمينه يک امضا بھره ای داشته باشيم چ

وشش ک، درواقع مشکل ومانع امضای دادخواست راباانکه طرف پرسش قرارداده وخواسته اند که <ايشان باطرح چرا 
شورای شاھزاده رضاپھلوی <ين نتيجه رسيده اند که نراکشف کرده وبه اآ> خودشان يکطرفه ف کنيمشکنيم اين رازراک

  >سراب است

ترين ککوچ ،ل شده باشد  دليل قاطع است که  مجری طرحسازمان تشکي١٠٠٠٠ تصور اينکه شورای باصطالح ملی از 
 ١٠٠٠٠خارج ازکشورندارد ويا نميداند که سازمان مبارزاتی چيست ويا رقم گاھی ازجوحاکم برمبارزه ايرانيان آ اطالع و
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تاچه رسد به مبارزه ايرانيان خارج  سازمان مبارزاتی وجودداشته باشد ١٠٠٠٠درتمام دنيا  بعيد است  ؟يعنی چه
  ؟حقيقتا چنين برداشتی فکاھی وعالمت جھل به موضوع نيست .ازکشور

  اميد بستن به بي محل 

عدم بصيرت ومحدوديت به مسائل  از اميدی ايشان به شورای باصطالح ملی حاکی است ه مجری طرح ازناشکوائي
   .شده است باصطالح ملی  سبب اميد ايشان به شورایکه  مبارزاتی 

 ١١شورای باصطالح ملی اگربه ھويت وتاريخ ايران اھميت واعتبارملی ميداد ازھم اکنون بقای سياسی خودرا به ماده 
  .ريان تجزيه کشورپيوند نمی زد وبه اعتراض ميھن پرستان نگران تجزيه ايران بی محلی نمينموديعنی ج منشور

منشورچشم  ١١مجری طرح اگرتجربه کارسياسی ويااعتقاد سياسی داشت به بھای چند امضای شورا ازحضورماده 
> که مفھوم مخالف ازھمکاری سبب افسردگی وسرخوردگی ھمه ماست خودداری شورا< :که نوشته است پوشی نميکرد

زيردادخواست ايشان ميگذاست سبب سربلندی وافتخارھمه ما ميشد =  اگرشورا چند امضای مستعار( :ن ميشودآ
  معاوضه استقالل وتماميت ارضی ايران به بھای چند امضای مستعار)

  گاهي به فرهنگ اجتماعي ايرانيان آعدم 

ايشان  ،رمی ازکارفرھنگی راحامل اندآ و گاه نيست گرچه نمايشآ نيان ھمعجيب تراينکه ايشان به فرھنگ وعادت ماايرا
ھيچ ايرانی برايرانی ديگری نفوذ کالم ندارد اال شاه ومرجع تقليد اعظم  واينکه ايشان انتظار دارند دی نگرفته اند که جّ 

ارگيرند دليل خاصی ) قرادعای بدون دليلکه اعضای شورای باصطالح ملی تحت نفوذ کالم شاھزاده  سخنگوی شورا (
 از است که ايشان حتی به روند ھمين روزھا که مصادف بافعاليت امضا جمع کردن ايشان است ھم بی اطالع است  و

برسرخواستھا وتوصيه ھای اعليحضرت جاری است ومقاومتی که ازناحيه سلطنت طلبان ميشود کامال مناقشه ای که 
   .دور تشريف دارندب

سازمان که ھريک قاعدتا بايد رھبرواساسنامه تشکيالتی داشته  ١٠٠٠٠توقع دارند که  به چه جھت ويادليل ايشان 
، شخصيتی نيست که چنين توقعاتی ازاو داريد وبقول بست درنفوذ کالم شاھزاده قرارگيرند شاھزاده کسی نيست در ،دباشن
  .>سه چيزدرايران بسياراست شتر وشپش وشاھزاده< ازتااريخ قاجار ونآبرد ادوار

چه تفاوتی بين  ،است نه شاھزادهدرتوسل به پادشاه  ناشی ازعادت فرھنگی ايرانيان ن توقعی که مجری طرح داردآ
مجری طرح  ،سخنگوی شورای باصطالح ملی است ،رضاپھلوی به ادعای بی دليل اگر ،ھلوی استرضاپ و مجری طرح
 و ابھت ترازسخنگوئی شورائی بی در سيارباکه ب > ھستندموزش جھان بينی زرتشتآای کانون اروپائی بر< ھم رئيس

  >ب ميگيردآلولھنگش بيشتر وبقول معروف < .است طرف اعتراض و پيکر

   توصيه نامهاي مستعار

    .شده استتوصيه  نامھای عاريه ومستعاراستفاده ازت که برای انبوه ساختن امضا نجاسآشکار آاسف ت

تبديل به يک نامه مجعول وبی  نراآ اصالت خارج و زا رادادخواست  ،ايشان نميدانند که اعالم اين مراتب ياآ
 اراده وقصد شخص مشخص است که دارای ھويت و امضا نمودار ، فدای ظاھرسازی ميگردد؟؟ وماھيتاعتبارميسازد
درمقررات گوگل تصريح شده که  .ن ھم زيرسوال استآنترنت که اصل ينھم بوسيله اآ ؟يعنی چه نام مستعار .اھليت باشد
  .ارکان معتبروثبت شده باشد استھائی ترتيب اثرداده ميشود که بابه درخو

  .يعنی نام مستعار وامضای جعلی وسازمان ھای به ثبت نرسيده نافذ ومعتبرنيستند
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نجاست که نوشته آمقصود  ،مده که وسواس واحتياط ايرانيان رادرامضا بيشترميکندآعبارتی دراليحه اخيرشان  خاصه 
 وری امضا باآ> يعنی جمع برای اينکه وزنه ای به حساب بيائيم بايد چندين ھزاردستيته گرد بياوريمما  ........< :اند

ن اشاره کرده اند آاول به  تانشان که دراليحهــــــــودشان ودوســــــا يعنی خــــــــــھدف وزن سازی واعتبارگيری برای مـ
   .متبادر به اذھان حساس ميگردد

ن با آه ورده شود که امکان مقايسآس که کمپين موفقی بوده به اينجا کمپين يک ميليون امضای نام خليج فار بجاست
ھمچنين قابل مالحظه باشد که کمپين خليج فارس باچه دقتی وزن واعتبارسازی را متوجه  وسان آر وکمپين موزه لو

  .ر رعايت نشدهوکار الزمی که درطرح لوموضوع کمپين کرده است 

  >ميليون امضابرای جليج فارسکمپين يک <

  < سالم به دوست گرامی 

           چندی است که اعراب اسم خليج فارس راتغييرداده اند امااين بارسايت گوگل
          . درصورتی که طبق اسناد جھانی نام خليجکاری خارج ازعرف انجام داده است

          ت گرامی باکليک برروی لينک زيروارد سايتی خواھيددوس .فارس صحيح است
نکه گوگل راواداربه برگرداندن نام آبرای  .شد که برای امضا طراحی شده است

  >امضا جمع کنيم خليج فارس بنمائيم بايد بيش ازيک ميليون

ر ھم ودرطرح لو مصلحتيا اين آ؟ و اضی امضا کيستتقوم مپين خليج فارسبگوئيم وبشناسيم که مجری کميتوانيم  ياآ
  ؟ستمشابه ا

  ومتانت دركالم نرمش

 نا ، انتظاردارند واژھای  قدری تند وتقاضای مجری طرح مزبور، فارغ ازاصولی است که مردم ازمتقاضی درخواست
گريزان ميسازد ودرحالت  نھا مقبول درخواست نيست وطرف راآامثال  ميزو اتھامات وآطعنه  مرانه وآ، سخنان مانوس
 به زبان خوشت و< - >زبان سرخ سرسبزميدھد بربادتمثيل ھائی ازقبيل  < ،ھم جائی برای قبول درخواست نيستگريز
  :ازکسی است که گفته .مدهآبوجود  بطه بالزوم متانت درتقاضا> درراراه درازت يا

  صفا ومھرومحبت سپاه خوبان است      نگشت فاتح دل ھرکه اين سپاه نداشت

  ط ايرانيان احتيا

دراموراجتماعی وھمکاری محتاط ھستند واين  ،ايرانيان به مصداق ضرب المثل مارگزيده ازريسمان سياه وسفيد ميترسد
! که امضا معلمين ھزار ۴٠٠طومار –ذشته مانند جمعيت طرفداران صلح رويداد ھای گ ،ط عقل استھا ھم شرنآاحتياط 

ھای خارج ازکشور که ازامضاھا سوء استفاده قطعنامه   ،مريکا ارائه دادآمحمد درخشش وزيرفرھنگ وقت به سفارت 
 طرحھا بطورکلی است  و تياط ايرانيان دراستقبال ازسبب اح ،شد که فصل مفصلی است )مريکاآنزديکی به ھای خاص (
که متاسفانه النه مسمومی درفکرمجری طرح  حساب بی تفاوتی وياکم وجدانی ايرانيان دانستنبايد به  اين فنومن را

   .ر گذاشته استولو

  فكر قابل بررسي 

کمپين يک ميليون امضا برای ی ازتجربه موفق دست اندرکاران عقای دکترخزاآاين فکرھم قابل بررسی است که اگر  
 .رممکن است کمک بشودوحفظ نام خليج فارس استفاده بنمايند به اجرای طرح لو


