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  »ادموند برگ«                                                                                                      

  حقوقدان -اميرفيض

فوتبال  ھوديان ومسيحيان درتيمبه دوران گذشته ومشارکت ي درمصاحبه ای  اعليحضرت چند ماه قبل
  .منظورميشدکه بطور عادی به حساب يادھای تاريخی دوران شاھنشاه ايران   خودشان اشاراتی داشتند

 ن مصاحبهآگفتگوی مزبور يکسال بعد ازمصاحبه کانال اول تلويزيون اسرائيل با اعليحضرت بود که در
ل را عنوان فرمودند وگويا درھمان مصاحبه بودکه ياعليحضرت تقاضای کمک مالی وتدارکاتی ازاسراي

  .ند اسرائيل بھتراست بجای حمله ھوائی به ايران به مخالفان جمھوری اسالمی کمک کنداعالم کرد

لق وخوی سياسی دارم وبه خُ  ليحضرت دقت وحساسيت ميھنی وحقوقیبنده که روی مواضع اع
گاھی نسبی دارم  برای آاعليحضرت ھم به اعتبارمصاحبه ھايشان که غالبا به نقد کشيده شده است 

    .ر زياد نگران نشدممصاحبه ھای مزبو

شکارتوام با طعنه به فعاليت ھای آمدتی نگذشت که سيد علی دريکی ازصحبتھايش اشاره ای نه چندان  
؟ اعليحضرت که فعاليت برای چيستسلطنت طلبان داشت که بنده قدری حساس شدم که چنين اشاره ای 

  .جدی ندارند که موجب نگرانی سيد علی گردد

ن فاجعه عظيم غيرقابل انتظار يعنی اعالم وتصديق آ و ھالوکاست نيويورکطولی نکشيد که جريان 
  .طرفداری اعليحضرت ازاسرائيل شھره عام وخاص گرديد

  امـــــا ترورشخصيت 

  .زوايای اين تحريرگفتگوی کوتاھی را درباره شخصيت الزم دارد

ت خاص درافکارعمومی ، اقدامات واعتبارات است که سبب ايجاد منزلشخصيت زنجيره ای ازاظھارات
  .برای شخص ميگردد

   .شخصيت  دونوع است شخصيت  ذاتی ومعنوی ويکی ھم شخصيت اکتسابی
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  ھمسرشان در پشت ديده ميشود شمولی بوتک در ديدار با اعليحضرت و دخترشانرابای 

دار بوتک با ای پک و ديگر سامانه ھای يھودی وابسته به البی اسراييل ارتباط تنگاتنگ دارد که ھمگی ضد ايران و طرفرابای 
  يران ھستند.حمله نظامی به ا
  

نوعی ازشخصيت است که صاحب شخصيت نماد ھويتی را نمايندگی ميکند مانند پيامبران شخصيت ذاتی 
   .اديان وشاه درفرھنگ کشورما در

ام پيامبران اديان با اتھامات بسياری مواجه بوده . تمنه ممکن است ونه کارساز ذاتی یترورشخصيت ھا
    .ن ترورھای شخصتی زود گذروبدون رسوب گذشته استآاند ولی می بينيم که 

بيات فردوسی د بکلی نامعقول است ادرفرھنگ ما بی مورد واصالشاه  پادشاه ھم ترورشخصيت مورد در
اينھا وھمچنين ذکرعدم مسئوليت  شناخته شدهن واينکه شاه سايه خدا درفرھنگ ايرانيان آوبسياری نظير 

  .ميسازد وبطورکلی شخصيت ھای نھادی دورتوجه ترورشخصيت را ازشاه  ،شاه درقانون اساسی
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ويا وياشرعی نص قانونی ناشی ازمقام وموقعيتی است که تحت ضوابط مصوب (، اما شخصيت اکتسابی
شنا و آواين نوع شخصيت است که ھدف   نص حاصل ازشخصيت ھای حقوقی) به شخصی تعلق ميگيرد

   .شناخته شده ترورشخصيت است

  شخصيت فرضي يا مجازي

که شخص خودش برای خودش شخصيت ميسازد. اين نوع مواجه ھستيم ھم  ازشخصيتع ديگری بانو
ن آترور  ن شخصيت اساس قانونی وبرخاسته ازنص نيستآشخصيت مجازی وفرضی است وچون 

 ن شخص طرف اتھام قرارگرفتن است وآن شخصيت نميشود وموضع آمتوجه شخصيت درمفھوم واقعی 
 اعتبار وبا اثرات ترورشخصيت که سبب ازپا افتادن ازمقام ون شخص آبه خود نھم محدود است آاثرات 

   .قابل مقايسه نيست که استواحترام عمومی 

سالھای  ايشان در ؛موقعيت اعليحضرت استورد آنمونه ای که ميتوان ازشخصيت ذاتی وشخصيت مجازی 
ذاتی  و دقيقا واجد شخصيت نمادی  به اعتبارسوگند سلطنت وقانون اساسی مشروطيت ۶٠دھه  نخست
   :ه اند عبارت زيرنشانی ازباورايشان به شخصيت نمادی خودشان استبود

، حفظ فرھنگ وحفظ تماميت ارضی مملکت وحفظ استقالل سلطنت نمادی است که بيان کننده حفظ مليت<
  .>ی وروحی استفکر

  .، درمنطق فلسفی قابل ترورشخصيت نيستندنھا که ازارکان سلطنت استآ مالحظه ميکنيد که ھيچيک از

اظھارات ايشان درسالھائی که برعايت اختصارسالھای پشت به قانون اساسی وسوگند سلطنت ناميده 
   :ميشود نمونه کامل ايجاد شخصيت مجازی وفرضی است ازجمله

 اين نوع شخصيت مجازی و >طرفداری مردم ازمن بخاطر حرفھا ونظرات خود من استاستقبال و<
  .فرضی است

  ترور شخصيت بجاي ترور فيزيكي

وصدا وبا حساسيت جامعه برخورد دارد جای خودش رابه  که غالبا پرسرمروزه ترور فيزيکی ا 

ترورشخصيت داده است  ترورشخصيت ھمان ترورفيزيکی است بااين تفاوت که درترور فيزيکی شخص 

شده جسما مرده است وممکن است شخصيت او محفوظ ومحترم مانده باشد ولی درترورشخصيتی  ترور

برو مرده بتمام عياراست واينجاست که برای آ وباب شخصيت واعتبار از شده جسما زنده است و ترور

ويا نمايندگان طيفھای مختلف اجتماع  ترورشخصيت به مراتب کارسازترازترورفيزيکی افراد باشخصيت 

  .است

اين است که ترورفيزيکی جرم جنائی شخصيت جايگزين ترورفيزيکی شده يکی ازجھت ھائی که ترور
شخصيت شناخته شود ويا کمترممکن است عامل ترور ،اتاست ولی ترورشخصيت درمراحل پيچيده اثب

  .قابل شناسائی گردد ،درقاعده جرم فعل انجام شده
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ن ابزاررا آ امروزه  ابزارترورشخصيتی چنان وسيع وعاميت پيدا کرده که بسادگی نميتوان استفاده از
  .ولی اين موقعيت برای ترورھای فيزيکی نيست جرم تلقی کرد

   تالش اين تحرير

يا ميتوان برنامه اجراشده درسالگرد آتا دريابد که  برد اين تحرير خيلی تالش فکری بکار ويسندهن
  .ھالوکاست رابه پای ترورشخصيت اعليحضرت گذاشت يا خير

ولی بايد  ترورشخصيت  تخريب شخصيت ومنزلت اجتماعی شخص مورد نظراست زيرا گرچه ھدف از
، صحنه سازی ھای تج به ترورشخصيت ميشود  اتھامبرای تطبيق عملی که من یتوجه داشت که رکن اصل

جريان  درحاليکه در ؛نھاستآ، گواھی ونقل قول نادرست وامثال ، سندسازی، جعل، دروغسازیخالف واقع
ازعواملی  تقدير ھيچکدام  اعليحضرت ازاسرائيل ونه دادن لوح اعالم طرفداریدرنه ھالوکاست نيويورک 

   .يحضرت باشد  وجود نداشته استارکان ترورشخصيت  اعل که از

نھم  قابل آره وتحميل واضطرارومسائلی ازاين دست  قرارگيرد که درقاعده کُ  ،بعد سعی شد که ان جريان
قبول نبود زيرا کره ھمانطور که استحضارعامه است ازموارد فوری وفوتی است که مکره دراولين فرصت 

د ولی انشاء مقام ش حضوراعليحضرت ،وریآنکه بقرارياد آبا  ،حثن  استفاده کند  که درمورد بآ بايد از
   .نھا شامل مورد نميشودآکه کره وتدليس وامثال  استفاده نفرمودند واين قرينه صارفه ای ميتواند باشد

مصاحبه (درحاليکه اعليحضرت دريافت کمک مالی وتدارکاتی ازاسرائيل را اعالم واقرارعام فرموده اند 
ويا کارخالف اخالق  را امرتحميلی ويا کره ن کشورآ دليلی ندارد که طرفداری از )يلبا تلويزيون اسرائ

   .بدانند

  افتراق ديگر بين ترورفيزيكي وشخصيتي 

 طرف يکی ازجھات افتراق ترورشخصيتی با ترورفيزيکی اين است که برخالف ترورفيزيکی ،
ا خرد نميشود مقاومت ميکند نھآدروغزنی وامثال  اتھام و به سادگی زيرچرخھایشخصيتی  ترور

 وتاسرحد جان ومال ازشخصيت واعتبارخودش دفاع ميکند  وازھمه مھمترھمانطور که در
ن شخصيت آن شخصيت ترورشده  درمراسم درگذشت آترورفيزيکی دوستان وبستگان وھمفکران 

ن شخصيت سياسی ھدف آمشارکت ميکنند  ھمانطور ھم دوستان وھمکران وھمراھان 
م قوا تالش ميکنند که اعتباروحيثيت ومنزلت شخص ھدف ترورشخصيت شخصيت، با تماترورِ 

ن شخصيت موثری کامل درعدم آمحفوظ وبا اعتباربماند دراين خصوص است که نقش طرفداران 
   .موفقيت وتا تضعيف برنامه ترورکننده شخصيت ميشود

 سيله نزديکان ودوستان ھمانطور که شواھد بسياری گواه است که ترورفيزيکی غالبا بو
فريدون فرخ زاد  وترور چمران که  –ريامنش آ -تروربختياربرنامه ريزی ميشود ( ،ترورشونده

) درترورھای شخصيتی ۵٧= گتاب اسرارانقالب بوسيله ابوشريف ازدوستان او صورت گرفت 
زوال  رند نقش بسيارموثری ددار دوستان ظاھری ومامورينی که ماموريت تخريب شخصيت راھم 

   .عھده دارا خواھند بودشخصيت 
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  دبيرخانه اعليحضرت  دراين مورد بھترين وزنده ترين شاھد  نقش دوستان ونزديکان وخدمه
اعليحضرت را برباد  وحشمتخود بخشی ازاعتباروشخصيت  است که ھريک به نوبت وسھم 

 و به احمد مدنی (کارگذارکه ازباب مثال نميتوان ازياد برد که احمد قريشی بود که خطاب  ؛دادند
رضا پھلوی ديگرادعائی ندارد> ووقتی اين ماموريت او تمام شد  < :) گفتيار جان برکف امام

 ويا داريوش ھمايون که .مد وبه کجارفتآ کجاکه بود از يکرکس ندانست اوب شد ودآقريشی 
  .استتنفر ذکرش مزيد تاسف ويادش موجب تجديد

  اگرترورشخصيتي نيست پس چيست 

جريان ورد اکنون پاسخ اين پرسش رابياورد که  اگر دستاورد آتحرير ضامن است که با توضحياتی که اين 
 ھالوکاست يعنی اعالم طرفداری اعليحضرت ازاسرائيل وتفويض لوح تقديربه اعليحضرت نوعی ترور

   .ن چه بوده استآشخصيت اعليحضرت نبوده  پس ماھيت 

نچه که درمراسم آ ؛اده ازمالحظات تاريخی ميتوان گفتباحد اکثربضاعت ودوره گردی افکارواستف
بزرگداشت ھالوکاست دررابطه با اعليحضرت روی داد صرفا تدارک وزمينه سازی با ھدف مشخص بوده 

  .است 

  "زمينه سازي با هدف مشخص"توضيح ودفاع 

. د صورت نميگيرد. ھيچ امری وکاری خود به خوھراقدام وعملی نيازبه ابزار وحرکت ھای مقدماتی است
دستوراتی که قراربوده  يا ميتوان گفت که  اعليحضرت بدون مقدمه ودعوت واستحضار ازآدرتطبيق مورد 

ن مطلب زشت آ حضوريافتند و و دخترشان ن جلسه با ھمسرشانآ ، تصادفا درن جلسه اجراشودآ در
ھه رھم فی البدان لوح تقديآاتھام يعنی اعالم طرفداراسرائيل بودن اعليحضرت وھمچنين  از وسبک وپربار

البته که خير ھيچ عقل سالمی اين ادعا را نميکند  ؟ھمان جا چون کسی نبود بنام اعليحضرت رقم خورد
   .قبول نميکندنراآ وھيچ ديوانه ای ھم 

 ن عرض شد نه تنھا بخودی خود صورت پذيرآ سوال بعدی اين ميشود که تشريفات باال که سايه ای از
فردی که اين موقعيت را نزد اعليحضرت  ؛نيست بلکه افراد کارکشته واردی بايد دست اندرکارقضيه باشند

شده  پيرزاده است که مجری سياست دستگاه اطالعی فرانسه معرفی رضا دارد رئيس دفترايشان يعنی
است  وفرانسويان تنھا کشوراروپائی ھستند که درھمه موارد تالش دارند که به اسرائيل خدمتی کرده 

  .باشند

ھمانطور که درترورھای فيزيکی ؛ متوقف ميکند اين استقرينه ای که موضوع را روی نقش پيرزاده 
ستگيری او اقدام يست ودردوستان نزديک وپيروان شخص ترورشده درمقام کنکاش برای شناخت ترو

درعين اينکه سعی  ،ن شخصيتآ مسئولين دفتر نھاآدرراس  و ، درترورھای شخصيتی ھم دوستاننندميک
اينکه  مگريند آد بسرعت برای مقابله با اثرات ترورشخصيت برمينشناسائی نماي را ميکند کانون ترور

رحی باشد که با با انجام برنامه ترور موافق ويا ترورشخصيت ازاجزای ط سئول ن مآخود 
  .ن شخصيت برنامه ريزی شده باشدآ مسئول دفتر دست اندرکاری
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    ورد اسرائيلĤدست

تحکيم برنامه استقالل اقليت ھای کرد درکشورھای خاورميانه  ،ورد اسرائيلآمھمترين دست
  .وايران است

 بنابر انرآ درست است که شورای تجزيه طلبان زمينه ھای تجزيه کشورايران را فراھم ساخته و 
ن قدرت شخصيت ايرانی رسانده ولی مالت اجرائی اي و ھزارگروه ٢٠ادعای خود به امضا 

حتی کمک مادی اسرائيل ھم کافی بمقصود  يدآازقوه به فعل در  نميتواند بدون اتکای کشورخارجی
اعليحضرت رئيس شورای تجزيه طلبان ازاسرائيل  يک وصلت اعالم اسرائيل به طرفداری   .نيست
به اين معنا   ن ازيکطرف واسرائيل ازطرف ديگراست آورئيس طلبان  يهبين شورای تجز سياسی

ازابوابجمعی اسرائيل  وافق وغيره که شورای تجزيه طلبان ازاصل وفرع ورئيس ومرئوس
   .درمسائل ايران خواھد بود

وھرچه بود وھست اصالح طلبان داخل کشور  درمسئله ايران پايگاھی نداشته اسرائيل تا کنون  
 چتر علی االصول تمايلی به اينکه  زير ھم نھاآ مريکا ميباشند وآکه کامال متمايل ودراختيار 

اه مھمی که گبرنامه ھالوکاست نيويورک به پاي اکنون اسرائيل با ؛ندارنداسرائيل قرارگيرند 
) دست يافته وميتواند تجزيه طلبانشورای اپوزيسيون جمھوری اسالمی درخارج ازکشوراست (

  .مريکا ازاين گوسفندان قربانی خيلی خوب استفاده کندآمعامالت با  در

مادامي كه ازاين اعالم عام اسرائيل ويا لوح تقدير، ازسوي اعليحضرت رفع اثرنشود شخص  
ران ) درهمه اقدامات اسرائيل ازفشاربه ايشوراي تجزيه طلباناعليحضرت وطرفدارانشان (

، نرا محكوم كرده استآوتصرفات دراراضي اشغالي فلسطيني ها كه قطعنامه شوراي امنيت 
 . مباركشان مباد ازشريك خواهند بودفلسطيني ها واحتماالحمله هوائي به ايران  كشتار از

سال بنام ايرانيان خارج ازكشورثبت دراسناد مبارزه  30ناستوده وخيانتي كه بعد از اين كار
  .كرده اند

  اهد ثبوتش

جاويد  ن گزارش که ازآدر ؛هلمان ازترکيآاخيرا گزارشی منتشرشده است ازبازديد خانم مرکل صدر اعظم 
ان مرکل را غمده است اردوآ ،دننرا درپايان اين تحرير الصاق کنآ ارم درصورت امکاندرخواست د ايران

موزه عراق  ده و داعش ازطال که مربوط به زمان حمورابی بو دعوت کرد که روی يک صندلی ساخت از
يا دعوت اردوغان  . گزارش ميگويد که خانم مرکل اين درخواست ونشيندب کردهاردوغان ھديه غارت  وبه 
 البغدادی به غارت عراق  ائيد ضمنی عملت؟ ميدانيد خودداری خانم مرکل ازچه جھت بوده –را نپذيرفت 

   .ازناحيه خانم مرکل
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ری به ووقتی ازجانب کشگاه ھستند وميدانند آ طرفداری و لوح تقدير تطبيق مورد کسانيکه ازجريان  در 
ن آبه سياست کلی  طرفدار خدمت ،نآمفھوم  داده شود،عنوان طرفداری ولوح تقديرشخصی ديگری 

ی درست داران يوا ،است ن خيانت به کشورخودیآو محتوای  نوعی وابستگی وحاملگی سياسی و کشور
استراحت رد دعوت به  ، باکه خانم مرکل ؛د بودنم مرکل درجريانی که عرض شد خواھموقعيت مشابه خا

نخواسته شريک اقدامات اردوغان  شده از سوی البغدادی (داعش) تچند دقيقه ای روی صندلی غار
     .والبغدادی شناخته شود

  دمهاي خوب آ

 يا ازآولی  ؛ھستند شر عمله ھاینھا آ حرجی نيست که ھا وابوشريف ھا  اخالق باخته ھا و پيرزاده بر
  که دم بارگ وجود نداردآکرده اند يک  شورای تجزيه طلبان را  امضا ١١ھزارنفری که ماده  ٢٠بين ان 

  ؟ن بشودآ درک اين نکبت وننگ عظيم  تاريخی غافل نماند ومتقاضی رفع اثراز از

   .، دست روی دست نگذاريد حداقل اعتراض کنيددمھای خوبآ

****  

 !!افشاگری صدر اعظم آلمانی عليه اردوغان

برای مذاکره در مورد آوارگان  ) ٢٠١۶(نيمه ماه مه  صدراعظم آلمان که ھفته گذشته» آنگال مرکل«
جنگ داخلی سوريه به ترکيه رفته بود در بازگشت از آنکارا مطالب جالبی از اغتشاش فکری و روانی 

  رئيس جمھور ترکيه را افشا کرد.» رجب طيب اردوغان«

ترکيه کشوری بود که «مرکل که آشکارا ميکوشيد در پرده و با احتياط صحبت کند اظھار داشت: خانم 
طی دھه گذشته با سرعت به دنيای مدرن و پيشرفته پرتاب شد اما اکنون در حال بازگشت به روزگاران 

  »سياه گذشته است!

اعظم آلمان بوده است مترجم وزارت خارجه آلمان که در اين سفر ھمراه صدر» ھانس شيللر«ھمچنين 
در مصاحبه با خبرنگاران آلمانی از وجود اشيا تاريخی و باستانی سوريه و عراق در کاخ عظيم تازه 

سرکرده داعش آثار منحصر به فرد موزه ھای « :ساخت رياست جمھوری ترکيه ابراز شگفتی کرد و گفت
  »عراق و سوريه را به ترکيه اھدا کرده است!

آلمان که در مالقات ھای خانم مرکل با اردوغان حضور داشته است با ابراز  مترجم آلمانی صدراعظم
شگفتی از انتقال اشيا و آثار تاريخی موزه ھای عراق و سوريه به کاخ رياست جمھوری ترکيه فاش 

توسط  ستا ساخته است که صندلی تمام طالی باستانی منسوب به حمورابی يکی از پادشاھان باستانی
  ه شخص اردوغان ھديه شده است!ابوبکر البغدادی ب

در اين سفر اردوغان، رئيس جمھور ترکيه از صدراعظم آلمان دعوت کرده تا روی اين صندلی بنشيند 
  اما خانم مرکل اين دعوت را رد کرده است!
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 مترجم آلمانی خانم مرکل که قبال در سفارت آلمان در ترکيه خدمت کرده است به خبرنگاران گفته است:
در مالقات با صدراعظم آلمان بيشتر شبيه يک بيمار روانی خود شيفته به نظر ميرسيد تا اردوغان «

رئيس يک کشور! و در اظھارات خود رعايت عرف ديپلماتيک و پروتکل ھا را نمی کرد! وی در حين 
(پدر مذاکرات از سابقه کار خانم مرکل در آلمان شرقی سابق سئوال کرد و پرسيد آيا حقيقت دارد پدر شما 

  ») برای سازمان جاسوسی و امنيت آلمان شرقی سابق (اشتازی) کار ميکرده است؟صدراعظم آلمان
ھانس يوھان شيللر (مترجم ترکی استانبولی وزارت خارجه آلمان) ھمچنين گفته است علت اصلی جنگ 

  در سوريه منابع عظيم گاز قطر است!

حمايت مالی گسترده و سخاوتمندانه قطر و عربستان  داعش را کمپانی ھای نفت و گاز اروپا و آمريکا با
سعودی ايجاد کردند تا با تغيير رژيم سوريه گاز قطر و نفت عربستان را از طريق خط لوله و با عبور از 

  !سوريه و ترکيه به اروپا برسانند و وابستگی اروپا به نفت و گاز روسيه را برای ھميشه قطع کنند
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رابای پاسدار ارزش ھای اسراييل و ھلوکاست: چھارمين سال قھرمانان چپ به راست در مراسم از 
اعليحضرت رضا شاه دوم، واالحضرت ياسمين ھمسر اعليحضرت، پامال اندرسون، ھنرپيشه شمولی، 

  .اس مراسميھمان سرشنم –سکسی وبازيگر سينما 
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  شخصيت جھانی يھود طرفدار بمباران ايران و حمله نظامی به ايرانلدون ادلسون، ش
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