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  »ايران فردا«تلويزيون  وضع حمل 

  چه فردائي !!  چه فردائي !!
  حقوقدان-اميرفيض    

  »دنھيچگاه بدون سايه انداختن درزيرخود نميگذر ،مسائل سياسی واجتماعی مانند ابرند«

                                                  **  

ن ابرباران مساعد ومفيد دارد ويا يک طوفان سھمگين آبرفرازاسمان است نميتوان تشخيص داد که  ھنگاميکه ابری
 ،ميشناسند ويا بادستگاه ھای علمی ولی کسانی که درھواشناسی ممارست دارند ونمونه ابرھا را ،ساآ وسيل

   .شناسائی کنند را ن ابرھاآبادرصد ھای احتمالی ميتوانند که حامل ھواشناسی ميکنند 

مسائل سياسی ھم ھمانگونه است يعنی بظاھرنميتوان ازپيدايش يک حرکت سياسی ويا ايجاد يک رسانه استثنائی 
 ات وبستگی ھا وقرائن وامارات وسوابق دست اندرکاران وورد ولی با توجه به مالحظآبدست زرادريافت مطمئنی 

   .ناسائی کردن حرکت راشآميتوان بااحتماالتی علت  ،ن فعاليت جديدآسرمايه  ممر زني

  موضوع اين تحرير

   .نام گذاری شده راجستجو کند »ايران فردا«تلويزيونی که بنام  اين تحريرقاصد است که انگيزه وضع حمل 

، دانه ھای تحقيق وعالئمی ھستند که زيرا معلومات ،نخست به بينيم معلوماتی که دراين راستا اعالم گرديده چيست
   .وم ويا مستورھدايت ميکندمحقق رابه ابعاد وگوشه ھای نامعل

   »ايران فردا«سرمايه راه اندازي تلويزيون 

زاده مدير وماموراين تلويزيون اعالم کرد سرمايه راه اندازی اين تلويزيون بوسيله عربستان سعودی نطور که نوريآ
ا که بودجه نجآ از ايشان مبلغ سرمايه گذاری عربستان را ذکرنکرد ولی ،ن کشورتامين شده استآخاصه وليعھد  و

 به مراتب بيشتر از »ايران فردا«ليون دالراست ميتوان حدس زد که بودجه تلويزيون يم ١٣تلويزيون انديشه حدود 
حساب ومقررات  ،ن کشوردرخرج کردنآدولت عربستان خاصه مقامات سلطنتی  زيرا ،بودجه تلويزيون انديشه است

   .ندارند

  معلوم دوم 

معلوم دوم  مديرومامورتلويزيون است که عليرضا نوريزاده معرفی شده است وبا تجليلی که او ازعربستان  سعودی 
   . [!]ن پول واعتباريک علقه وفاداری ھم به ضمانت کشيده شده استآکرد نشان داد که ھمراه  ن کشورآووليعھد 

> وھيچ ايرانی نيست که ی زيادی استازخائن ھرچه بگوئوبقول دکتربقائی < ،معرفی نيستبه زاده الزم نوري
ی اوست که عربستان ماموريت راه اندازی تلويزيون رابه اوداده ! استثنائوميتوان گفت ھمين شخصيت اورانشناسد 

   .است

  معلوم ديگر

مريکا فعال بودند به آيون صدای عده ای ازکسانی که درتلويز معلوم ديگر اينکه به مجرد تشکيل اين تلويزيون
   .مدندآ بجمعی اين تلويزيون دراابو
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مريکا وانديشه تعطيل گردد آاين معلوم نشان ميدھد که نظريه ای که شنيده ميشود که قراراست بخش فارسی صدای 
وتلويزيون  دادن پول است چندان بيجانيست ريخته تلقی وھدر مريکائی اين دوتلويزيون فروآکارشناسان  بنظر و
 نراآاين تفاوت که عربستان جورمالی  مريکا راخواھد داشت باآی صدای ھمان ماموريت بخش فارس »ايران فردا«

   . [!]ھم يک نام ايرانی استن تلويزيون آونام  ميکشد

  معلوم ديگر

    .ن استآن تلويزيون وکارکنان آ معلوم ديگر تجليل اعليحضرت از

است که مقدمه تجليل  گاه وموافق ھستند. درستآاين معلوم ميرساند که اعليحضرت ازمسيرسياسی تلويزيون مزبور 
 ن تلويزيون که ماھيت سياسی وبيگانه پرستی او وآايشان متوجه کليت رسانه گروھی است ولی تجليل ازمتصدی 

ثار آ، براعليحضرت پوشيده نيست  ست، نھاآ وراه اندازی تجزيه طلبان وحمايت از کمک موثربه موفقيت شورشيان
   .رسانه ای که ھنوز شروع اساسی نکرده است متوجه اعمال ورفتاراو ميشود نه خدمت ،تجليل

تنھا رسانه گروھی نيست که  »ايران فردا«ن اين است که تلويزيون آ ، نامعلومی راھم معلوم ميسازد واين  معلوم
درخارج ازکشورمتولد شده ولی ھيچکدام ازنعمت وبرکت تجليل اعليحضرت منتفع نشده اند اال تلويزيون ايران 

ن آمريکا بدنبال آبايد بلند گوومجری برنامه ھائی باشد که ھم عربستان وھم  مزبور زيونبنابراين تلوي [!]فردا
ماھيت اين تلويزيون برسلطنت طلبان  تا ،ن مزبور جزئی ازبرنامه کلی استوتجليل اعليحضرت ازتلويزيو ،ھستند

ف سلطنت وحتی فعاليت نجا که اين روزھا بسياری ازکسانی که شديدا مخالآ از و ،شکارنگرددآ داخل وخارج ازکشور
نشان ھای رضاپھلوی ھستند اصراردارند که ازسرمايه ايشان درراه مبارزه عليه جمھوری اسالمی استفاده شود 

   .شده است که برای حمايت اين تلويزيون بکارگرفته ھمان سرمايه ای است ،اعليحضرتميدھد که تجليل 

  معلوم ديگر سابقه كمك عربستان 

اقای جعفرنديم که گويا سفيردولت شاھنشاھی ايران درعربستان سعودی بوده ويا سمتی داشته که  ١٣۵٨درسال 
د وبه اميداينکه باپادشاه رغازکآبرای براندازی جمھوری اسالمی  بامقامات عربستان مربوط ميشده درلندن فعاليتی را

مقامات عربستان به او کمکی برای زندگی  و ،به عربستان رفت دوبار ،شنائی داردآ ن کشورآديگرشخصيت ھای  و
   .اش کردند ولی برای مبارزه عليه جمھوری اسالمی حاضربه مساعدت نشدند

 ١٣۵٨رانندگان شاھنشاه بوده است سازمانی درھمان سال  شخصی که نامش رابياد ندارم ولی گفته ميشد که يکی از
سبز نوشته شده بود وچيزی  گت الاله اال هللا برنن عبارآتشکيل داد که عالمت سازمان او دوشمشيرکه دروسط 

، ھرچه شنائی نزديک داردآنطور که خودش ميگفت باسران کشورعربستان آ داشت و بسيارشبيه پرچم عربستان را
   .رابرای مبارزه عليه جمھوری اسالمی بدست بياوردويا اردن  کوشش کرد نتوانست موافقت عربستان 

يک نشستی ازمخالفين جمھوری اسالمی  ٨٩ ه ای ترتيب داد که درمراسم حج سالزاده برنامقای عليرضا نوريآ
ھم  ٩٠زاده درسال نوري .مخالفت کرد یترتيب بدھد ولی دولت عربستان با چنين فعاليتدرجده درخارج وداخل کشور

يل کنفرانس خيز برداشت وخودش ھم به جده رفت ولی دولت عربستان اجازه تشک ٨٩برای انجام ھمان برنامه سال 
  .زاده راندادمورد نظرنوري

مادگی عربستان سعودی دردخالت درمسائل ايران وياری مخالفين جمھوری اسالمی باتوجه به بستگی سياسی بين آ
به ھمان  زاده تلقی گردد بلکه اتصالمريکا وعربستان نميتواند يک امرخصوصی بين وليعھد عربستان ونوريآ

مريکا محول آکه حکومت ايران به عوامل منتسب به  ،نسبت به جمھوری اسالمی استمريکا آموضوع کلی سياست 
  .گردد

  وهابي ها وشيعيان –معلوم ديگر 

واين معادله درھمه قرنھاست که سنيان وشيعيان درپاکستان وھندوستان درنھايت مسالمت باھم زندگی ميکردند 
ولی درسالھای اخيرچنانکه مشھود است يک نزاع  ،کشورھای اسالمی ازجمله لبنان وعراق وترکيه ادامه داشت

 ۵٠٠شيعه درپاکستان کشته و ٢٠٠بطوريکه دريکماه گذشته حدود  ،خونين بين سنيان وشيعيان به جريان افتاده
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