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  ضميمه  بهانه ساختمان پالسكو
  وبچه پررو رودست

  >سكوت  استزانتقاد ناقص، بدترا <
  حقوقدان -اميرفيض

ن آعلت  ،ضميمه زير الزم است  ١  ٢٠١٧/١/٢٧مورخ  »بھانه ساختمان پالسکو«تکميل  تحرير  در
ده وگفته اند ايرادات بسياری متوجه ش ،انتقاد ناقصاد ناقص> ميباشد که نسبت به ھمان فلسفه <انتق

 ،انتقاد قرارنگرفته، منتقد ٢ طِ ورد که نسبت به مواردی که درمحّ آانتقاد ناقص ايجاد اين توھم را بوجود مي
   .موافق است

 شمول اين قاعده برتحرير بھانه ساختمان پالسکو واينکه مراتبی ازادعا ھا واظھارات رودست وبچه پر
ن موارد به حساب عدم آبی توجھی تحرير به  ،ن استممک احتماال مده وآن بنقد اعتراضی نيآروی 

   .را الزم ساخت تقديم ضميمه مزبور ن تلقی شود،آمخالفت تحرير با 

  ادعاي سواد وبي سوادي

انسانی ھمراه است  ادعای مکرر بچه پررو به بی سوادی  اخالقشديد زردگی يکی ازمواردی که با آ
ن آزی خالف ميل اوباشد گوينده يچ ھر ،ی ادعاھای اوستواقع مالت تمام اين ادعا در و ،ديگران است
   .بی سواد است

رفع  به قدرند توابی سواد کسی است که ن و ،ندبخوا سواد، يعنی کسی که بتواند درحداقل ونياز بنويسد و
 ؛نيست معياری برای درک مفاھيم سياسی وعلمی ومسائل ديگر ،بنابراين سواد .بنويسد بخواند و نياز

درست خواندن الزمه  نوشتن و درست .دررشته ھای مرتبط استتحصيالت واحاطه  ،مراتبن آ ياربلکه مع
ا مورد استفاده متکلمين زبان علم دستورزبان علم ديگری است که غالب .نيست نآ داشتنوشناخت سواد 

ن آت معرکه ای است که پايان ندارد وھرروز با تحوالتی روبروست که سرع ،قراررنميگيرد. علم زبان
   .تند ترازقدرت ارتزاق فھم ودرک انسانی است بسيار ،تحول

  (بھانه ساختمان پالسکو) عرض شد  درتحريرھاست وھمانطور که  ايه خواستسواد وسيله ای برای ار

زبان ويا امالی نوشته  به رعايت دستورنويسنده  حالت استثنائی است که ھا بسياره واژ استفاده از در 
  . را مقيد سازد خود
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نوشته ھايش  در ،رئيس شورای سلطنتی شد ۵٧که درسال شورش   یمعروف است که سيد جالل تھران
نکه نوشته مرا ميخواند ميداند که آ ؛وقتی به او ايراد گرفته ميشد ميگفت و ،اصال نقطه نميگذاشت

    .مقصودم چيست ونيازی به نقطه ندارد

ی ويا رعايت امالی لغات الزم باشد ولی دريک زبان فارس ممکن است دريک متن ادبی رعايت دستور
رويه  ن نميتوان ازآسياسی ومتون  کار ر درگمقاله ويا متن سياسی اين الزام متصورنيست ودرکالمی دي

را روی مطلب سياسی متمرکز  ،بايد اين حساسيت ،متون ادبی وامتحان ادبی استفاده کرد معمول در
   .ساخت

  شاهد مقصود 

ن متن يک واژه ای درست آ قای مھندس روحانی منتشرشده است که درآجانب  ی ازھم امروز اليحه ا
 هفکرخوانند در نويسنده بود بايد متمرکز رشماشين نشده است ولی توجه به اصل موضوع که مورد ن

   .شود نه انشاء ويا امالی نامه

  گاهيآ گاهي وآ نا

 ،نھا عاجزيمآدرک  نھا ازآ ند که ما بعلت دوری ازواژه ھائی استفاده ميکن و جمله ھم اکنون مردم ايران از
را ويا انتخاب  درک  اين تفاوتِ  ،را طوری مينويسند که درسابق اصال سابقه نداشت ھاه ھمچنين واژ و

   . نھا گذاشت ونه بی سوادی خودمانآنه ميتوان به حساب بی سوادی 

 را خود واتھام بی سوادی به ديگران بھمين دليل است که ھيچ عالم وبافضلی تاکنون ادعای دانشمندی
انسان  و  ،اساسا ادعای فضل که درمعنا ھمان ادعای باسوادی است رذيله شناخته شده است .ستنکرده ا

 ھا ھرقدر شمول بربضاعت علمی ودانش فھمی داشته اند خودرا فارغ ازمقام علمی ودانشمندی دانسته 
   .اندشده مقام ن ن آومتکی به 

 ابن سينای بلخی بوده است که اين بيت معروف از ،نش طب، نجوم، الھيات، علوم طبيعیستاره علم ودا
   .اوست

  که بدانم ھمی که نادانم       بدان جا رسيد دانش من    تا

به تيغ اتھام بی سوادی کشيده است چه خوب است خود  کبيرھمه را و صغير رروی رودست ازبچه پ
اعليحضرت چوب بی سوادی را  ما حتیھد تا بدانيم اين کيست که اش را ارائه د یايشان مدارک تحصيل

    .ميخوريم او از

  :نمونه ازاتکای ايشان به سواد دو

  تفروريخ - 1

 ن سوارآبھانه را برای حرکت بر و ،شده است »فروريخت«متوجه واژه رو  بچه پر ،دربيانيه مورد بھانه
 ن فرورآبايد بجای  و نميداند که چيست انرآوايشان  بی معناست »فروريخت«مدعی شده که  ساخته و
   .ھمين شد يکی ازموارد توجه بی سوادی به نويسنده بيانيه و ،يختن باشد
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اين  از دوم اينکه ھيچ چيزی بد تر و ،درست نباشدنباشد ويا  اوال چيزی را که ما نميدانيم دليل نيست که
نام اين عمل   ؛ن باشدآ ولی حقيقت غيرنرا اعالم کند آ نيست که انسان مدعی نادرستی امری بشود و

  .نھاستآکه سرمايه وقيح  رو دم ھای پرآ از ن بيزارند بغيرآ رسوائی است يعنی چيزی که ھمه مردم از

  :ورده ميشودآينجا اوئی که به ر طنزی ھست درباره اھيمت پر

   >پارتی و پرروئی –مايه خوشبختی است  پول  »پ«<سه 

اوب نريخت بت ادبيات فارسی بصورت فرو در افتادن چيزی ازباال به پائين استفروريختن که به معنای فرو
   .ن جمله استآ فردوسی از اشعار در بسيارزياد استعمال شده است  خاصه و

  فروريخت چون رود خون ازسرش    بزد تيغ وانداخت ازتن سرش  

بجای  »فروريخت«ز ود ااشعارخ نيز در ازجمله ملک الشعرای بھار خاقانی وديگران -فرخی–سعدی
  ٣ .فروريختن استفاده ھای بسيارکرده اند

 نيست مگر ن آ ھيچکس مدعی که  ،ديگری است نھا بی سوادند امرآحال اگر به زعم بچه پررو ھمه 
  .وقيح باشد پررو و  اينکه واقعا  گوينده

  روئي رــُـپ

مان اشخاص عقيده دارند که ھ ،روانشناسان عقيده دارند که پرروئی نتيجه اختالل دوقطبی درانسان است
 ،که به معنای درک نکردن قبح اعمال است بطورطبيعی دروجود انسان نھادينه نميشودوقاحت  روئی و پر

   .ميشود نماسبب رشد اختالل دوقطبی ميگردد که درموارد مناسب خود ،رفتارھائی فردی درکودکی بيشتر

 اظھارات واعمالش ثارآ ه به ھيچوجه به قبح وقای اميد دانا ديد کآ نمونه اش را ميتوان دررفتاروگفتار
   .توجه ندارد

  رقص تماشائي بچه پررو

حال رقص با حالت  ئينه درآايشان را بتنھائی درمقابل  و شان ديدم که ازخودشان گرفته بودفيلمی ازاي
 ؛حالت خاصی نشسته است حمام سونا در فيلم ديگری ھم ديدم که ايشان لخت در ،ھای خاصی نشان ميداد

معنای  نا ولخت نشستن درس کنار در ن به عموم مردمآولی ارائه است  ھم بگويم که رقصيدن بدنميخوا
 بگيرد جای اعليحضرت را رای کسی که ميخواھددرستی نيست خاصه ب کار دعوت به خوشگذرانی دارد و

    .سندی ميشود به اصالت برخی اعتراضات و

                                               
  فروريخت از ديده سيندخت خون -٣

 . فردوسی    ؟که کودک ز پھلو کی آيد برون

  نداد ايچ پاسخ مر او را ز شرم
 . ردوسیف . فروريخت از ديدگان آب گرم
 يکی طشت خاکسترش بی خبر

  لغت نامه دھخدا . سعدی    .فروريختند از سرايی بسر
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گفته باشم افراد ن يھمچن و ايشان باشد شکارآ اعمال نمونه ای از ورده شد که آاين نمونه  بدان جھت 
 با موزش ھائی درباره برخوردآالبته روانشناسان  .پررو اساسا فاقد درک قبح نسبت به موارد ميباشند

   .ن دستورات نميشودآنھا داده اند ولی مورد اميد دانا فرق دارد ومتاسفانه شامل آ

  مورد ديگر  - 2

  واژگان هالكت 

 »ھالکت« »واژگان«رفتن  بکار ؛مرادش سوارشده خر بر غنيمت يافته و انرآمورد ديگری که بچه پررو 
   .است نيه مورد اعتراضبيا در

وچون نويسنده  گيرد قرار »ھالکت« کنار جمع است ونميتواند در »واژگان«بچه پررو مدعی شده که 
 نراآرضاپھلوی ھم که  سواد است وه وبی تش نشانان توھين کردآپس به  بيانيه ازاين واژه استفاده کرده
   .امضا کرده اوھم بی سواد است

  بچه جان 

    .عالمت جمع است مانند واژه ھا  )ھا(واژه ھا عالمت جمع نيست   خرآ در »گان« 

 –گروگان  –يد وعالمت نسبت است  مانند بازرگان آکلمات درمي خرآ ی است که در، پساوند»گان«<
   ٤.  جمله واژگان > ازنھاآخدايگان  وامثال  –ان رايگ

  )١۶٧٣فرھنگ عميد جلد دوم صفحه (                                                                          

که گوئی نويسنده نامه واقعا مرتکب  ،ترکتازی کرد ھالکت مانور وواژه  و ،چقدربچه پررو روی اين واژه
ھين تش نشان ساختمان پالسکو توآجنايتی ھولناک شده است ونتيجه گرفته که رضا پھلوی به مردان 

  .کرده است

                                               

مزيد مٔوخر نسبت و اتصاف است که در آخراسماء و صفات بجای موصوف درآيد. شمس قيس در المعجم (چ مدرس  پسوند) . گان( - ٤
اسماء معنی نسبت دھد چنانکه  حرف نسبت و تکرير اعداد و آن گاف و الف نونی است که در اواخر بعضی«آرد:  )١٧٥ رضوی ص
پدر، و  را شايد و چنانک مادرگان و پدرگان يعنی آنچ بفرزند رسيده باشد از مادر و ، گروگان يعنی آنچ مال شمارندو آنچ گرودرمگان

 : از اين قبيل است دوستگان...» خدايگان يعنی گماشته ٔ خدا بر خلق 
  عاشق از غربت بازآمد با چشم پرآب

  بسرشک مژه برکردز خواب دوستگان را
  دوستگان دست برآورد و بدريد نقاب
 . منوچھری    . از پس پرده برون آمد با روی چو ماه

  اگر نه آشنا نه دوستگانم
 .ويس و رامين     . چنان پندار کامشب مھربانم

 )و ويسه ديد تير دوستگان را. (يعنی تيرچ
  ويس و رامين  ...برو نامش نگاريده نشان را

 نامه دھخدالغت 
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  5 هالكت

ن آ حوادث مرگبار ازاست که بمنظور اعالم وقوع  ای ھالکت واژه ،انسان استنای مردن ھالکت به مع
نوقت معلوم ميشود که علت ھالکت آرسيدگی به مورد وعلت حادثه وشخص متوفی  استفاده ميشود وبعد از

 يا زد ؟ دراثرمصرف مشروبات وهد؟ خدمت درانجام وظيفه بوخدمت به ميھن بوده ياآ ،چه بوده ناشی از
نوقت نسبت به آ. دراثروقوع حادثه طبيعی ويابی احتياطی وياشبه جرم بوده  است ، ياو خورد بوده است

 ؛ن انتخاب ميگرددآان مناسب ن ھم اقدام ميشود وھم عنوآتماعی ھرموردی متناسب با وزن حقوقی واج
   .قانون پيش بينی شده است ائی است که درباختگان مستلزم مزايزيرا عناوين اختصاصی به جان

وعمل تبليغی  ھا بدھند يک باد ھوانآاينکه بدون وضوح قضيه عده ای عنوان شھيد ويا جانثارميھن به 
  . ن نميشودآمتوجه حقوقی ومزايای مادی  ثارآزيرا  ؛اری استباز و

راه خدمت اداری  نھا درآ ،ندارد ميھن نداشته و ھيچ ارتباطی به دفاع ازتش نشانان آ ای از ھالکت  عده
واقعه  ،الزم وعدم مديريت مجھز و نداشتن وسائل  –موزش کافی آنھم دراثرعدم آ ،به ھالکت رسيده اند

گاه سازی آ تشويق و ،که بجای مويه کردن ،شبه جرم استن ھم  آموضع حقوقی و ،مراتبی ازاين دست و
تش آ يل ازسئله تجلم ؛. متاسفانهتضوع مقدم استعقيب  مو مردم به مسئوليت ھای جمھوری اسالمی و

برخورد  می را دارد لوث ميکند ومده که موضوع مسئوليت جمھوری اسالآ حدی بنمايش در نشانان در
  .ت که حادثه يک امرطبيعی تلقی بشودجامعه ايران با حادثه مزبور طوری اس

 رين کشته شده درھيچکدام تعداد مامو تش سوزی ھا ديده ميشود ولی درآھمه جای دنيا اين چنين  در
اين يعنی مسئوليت حکومت جمھوری  ؛تش چند برابر ساکنان ساختمان ھا نيستآجريان خاموش کردن 

   .اسالمی

  توهبن

اينکه بچه  و ،تش نشانان حرف بی ربط وبھانه جويانه استآطبيق دادن واژه ھالکت به توھين متوجه ت
 ھيچ جای دستور در مرسليقه ای است ود اورمي پررو مدعی است که اين واژه فقط برای دشمنان بکار

 انتخاب واژه ھا دررابطه با قصد استفاده کننده وبه ميل او است  و .زبان فارسی اين الزام ديده نميشود
     .تش نشانان بگيرد چيزی جزبھانه جوئی نيستآاينکه بچه پررو انتخاب واژه ھالکت را مبنای توھين به 

  ساعت 20ادعاي 

توسل به تاخيربيانيه اعليحضرت نسبت به حادثه ساختمان پالسکوست که پررو يکی ازمراتب ادعای بچه 
   .ن متمسک شدآبه  ربا چند

                                               
 . اين صورت در مآخذ لغت عرب مضبوط نيست . در اقرب الموارديادداشت مٔولف . مردن . مرگ )ک َ ] (از ع ، ِامص هَ  [. ھالکت - ۵

خاتمت به ھالکت و ندامت انجامد. (کليله و دمنه ). و چون خمره ٔ شھد  :ھلکة (به فتح اول و دوم و سوم ) به معنی ھالکت است
  .)  لغت نامه دھخداهاقبت به ھالکت کشد. (کليله و دمنيدن آن خوش کند ليکن عاست که چش مسموم



 حقوقدان -اميرفيض -رودست بچه پررو -ساختمان پالسکو ضميمه بھانه                           ٧ از ۶ برگ ٢٠١٧/٠١/٢٩ ،يكشنبه=مھرشيد 

ايرانی  کدام قانون وعرف ويا نصی وجود دارد که ھر ،ادعا وجھی است که ناشی ازحق ويا نص باشد
سم وارد موضوع تش سوزی ساختمان پالسکو بيانيه بدھد ويا بھرقآمکلف باشد که نسبت به وقايع مشابه 

     اند.بخو منبع گندبچه پررو سبب چنين وقاحتی شده که اعليحضرت را دعائی ساعت ا ٢٠ ؟ کهبشود

  گند 

ن است که آجديد ترين فحاشی ھا ونسبت ھای کثيفی که اين بچه پررو متوجه اعليحضرت کرده است 
دميزاد آفضله بوی  جمله از گند بوی بد و .تعييرکرده است »گند«اعليحضرت رابه واقدامات اظھارات 

 دمی وآفضله  از اند غيربوی گند بدھد خودش نميتو واعمال ويا بيانيه اش  وقتی کسی اظھاراتش .است
   .غيرقابل تحملی باشد يا چيز متعفنِ 

بار ياد  چندمينيف دارد کلکسيون تکميل شده ازسوی بچه پررو را برای لنجا اين تحرير تکيبنابراين ھم
   .>، ملکه ياد ھا گردديدآمعرض چشم وگوش ھرچه دروربشود چراکه <آ

  كلكسيون فحاشي هاي بچه پررو

  :تازه ترين کلکسيون فحاشی واتھامات او نسبت به اعليحضرت رضا شاه دوم

 کوته بين – احمق –شارالتان  – بيکاره – مرگ برشاه – دشمنی باملت ايران –دشمن موجوديت ايران 
 -باز هحق – عروسک –پشه  – مفتضح – بی ابرو – بی شرف –خائن  –پول پرست  – بی سواد –
 کسی که چاره ای جزکوبيدن سرخودرابه – خمينی دوم -دروغگواست  واضافه شده يرقابل اعتماد غ

 -  انديشه ھای رضا پھلوی گند است  -ور خدااز بابت غر -بد جنس -نااليق -فضوالت انسان -ديوارندارد
  درود برمردمی که درفيس بوک به رضاپھلوی توھين ميکنند  وباالخره 

  ي به سلطنت طلبان كلكسيون فحاشي ها

  .! وتربييت ذاتی اش بی نصيب نگذاشتسلطنت طلبان راھم ازادببچه پررو برای اولين بار

نھا ھم فرد پرستند ومرتبا قربون صدقه آ نيستند و بيشتر نفر ۴يا  ٣اول اينکه مدعی شد سلطنت طلبان 
   .قد وباالی رضا پھلوی ميروند

يادان بيت  ؛»اميد دانا ازعاشقان شاھزاده بودم ،من« :جالب است که خود بچه پررو درھمان برنامه گفت
   :بخير که ميگويد ،معروف

  وردش ليک ازاين راه آخواھد که بدام     اوعاشق پولش شده نی عاشق خوبيش                  

ديوارندارد. دمی که چاره ای جزکوبيدن سرش به آ، شد دمیآعاشقی که يکدفعه معشوقش شد فضله 
واقعا که نامرد  ھلھله ميکند که مردم به معشوق سابقش درفيس بوک فحش بدھندذوق و عاشقی که 

   .است

فعال درحد مراتب زير به نشان لياقت ھمکاری  نيز ن بچهآسلطنت طلبان ازخوان تھمت وفحش وناسرای 
   .ه اندبا او مفتخرشد
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  .روسپيان وجانيان باجگير –اوباش وولگردان  –چاقوکشان حرفه ای  –دزد 

   .اين توجه فحاشی ھارا درتحرير بھانه ساختمان پالسکو مالحظه فرمائيد داليل

  سرافرازي 

 قایآ خطاب ميکنند و »ھمايونی«عرب که اعليحضرت را مصطفی قای آفرصت را مناسب دانسته وبه 
نان آاين سرفرازی  ،مراه اميد دانا ھستندھو  خطاب ميکنند »شاھنشاه«فراستی که اعليحضرت را  احمد

 نآتبعات  و ماجرای نامه ھشداردر هشرکت کنند یرا تبريک ميگويم وھمچنين فرصتی است که خانمھا
   .نھا داده شده بی التفات نمانندآعنوان روسپی که به  ياداور شوم نسبت به

  ده تير

نرا برای آ نرا برای خائنين داخلی ويک تيرآ تير ٩تفنگش دارد  در تير ١٠بچه پررو مدعی است که اگر
    .جمھوری اسالمی مصرف ميکند

که ھرچه تيردرچنته خودش وھربی پدرومادربی سروپا  دبررو نشان ميدھ کلکسيون فحاشی ھای اين بچه
حضرتی که بقول اعلي .نھم اعليحضرت کرده استآاست ھمه را متوجه يکنفر  ٦ بدنام ومابونورد گول

امروزھمان عاشق  يروز اميد ملت ونماد ملت ومعشوق بچه پررو بوده است  ورو تا د خود بچه پر
     .معرفی ميکندبصورت کھنه حيض  را بيقراراو

   .وای ازاين دوروئی ھا وای ازاين نامردی ھا  و

  قاي اميد داناآ

  محالو منی وعده محال است  گرچه با سن      گر زنده بمانم ادبت خواھم کرد من ا

   

                                               
خير و شرھر دو مستعمل می شود يقال ھو مأبون گفته که لفظ مأبون در  ) متھم و صاحب قاموسم َْء ] (ع ص [ . مأبون -٦

باشد. (منتھی االرب ) (از ناظم االطباء).  مأبون بشر، ليکن اگر آن را مطلق استعمال کنند مراد از آن متھم به شر بخير او
َمِرک . . دار و حيز و مخنث و پشت پايی . (ناظم االطباء). خارشکی . مجبوس . مخنث متھم . (اقرب الموارد). || ابنه

جی َحّناج . (يادداشت به خط مرحوم دھخدا). آنکه ديگران با او  . ُدعبوث . ُدعبوب . حيز. ھيز. ِمثفار. ِمثَفر. َھکيک . ُکرَّ
  : امرد .مباشرت کنند

 گفت شوھررا که ای مأبون رد
 ک اضافه شده است.-زير نويس ھا از سوی ح  لغت نامه دھخدا  . مولوی  .کيست آن لوطی که بر تو می فتد

٧ -   


