
ن راه   ر

ه د ون پارس و ا و ت رت    اع

ض  ر  ن –ا دا   و

ه  ید(  ن  ١٣) ام     ٢۵۴٨ھ

  ٢٠١٠ور  ٢

های متفاوتی  ق و برداشتعمسبب تسال جاری ماه ژانويه  ١٢مصاحبه اعليحضرت با تلويزيون پارس و انديشه در 
  . چنانکه در فکس های زير تفاوت برداشت آنان قابل درک است. برای سلطنت طلبان شده است

کيل شورای رهبری وظائف مارا هم مشخص ساخته اند آيا اعليحضرت با تصميم تش«: در يک فکس گفته شده -١
بهترنيست که سازمان ها هريک چند نفری برای عضويت در شورای رهبری معرفی کنند تا به پيشرفت کار 

 . اعليحضرت کمک شده باشد
 .ارمبارزه دارد شروع می شودفرمايشات اعليحضرت را من به فال نيک گرفتم مثل اينکه ک -٢
نون که شورای رهبری اعليحضرت در حال تشکيل است خوب است ترتيبی داده شود اک: ويدفکس ديگر می گ -٣

 .که شورا های اسمی موجود ديگر کنار بکشند که تداخل نشود
ن دولت موقت است که شما مدافع آن تصور می کنم شورای رهبری اعليحضرت هما«: فکس ديگری ميگويد -۴

 (!) »تبريک می گويم هستيد خواستم اولين کسی باشم که به شما

ن    : دف از ا
ه آن کاری مفصل است تنها قسمت هائی که بنظر هدف از تنظيم اين تحريم، تجزيه و تحليل کامل هردو مصاحبه نيست ک

  . واجد اهميت بيشتر است به اتفاق مورد نقد و تفسير قرار ميگيرد



 

بارزه ری  وع ر   : و
مطرح شد، ) پارس و انديشه(مهمترين و حساس ترين مسئله ای که به اعتبار اهميت به وسيله مصاحبه کنندگان درکانال 

فهوم دو سئوال مزبور به يک جا ختم شده و به يک راه حل وجواب رسيده بهتر است موضوع رهبری است وازآنجاکه م
  :برسد رهردو سوال بنظر خوانندگان اين تحري

ميليون  ۵٠آينده مملکت دست «: مسئله کلی خالء رهبری را مطرح کرد و اعليحضرت فرمودند: ميبدی -تلويزيون پارس
در اين وسط تنها رسالتی که داريم اين است که کاری کنيم . ده و شما چيستسال است بنابراين تکليف بن ٣٠جوان زير 

که اين جوان ها زودتر خالص بشوند، وضعيت مملکت، خفقان شديد وخشونت ورژيم سبب گرديده که يک خالء رهبری 
  » .احساس شود

ضوع، بچگانه، و با توجه به سئوال مزبور با توجه به مو» ش کرد َر   ــُ چرا نمی شود پ«: دراين موقع ميبدی می گويد
ــ ر کرد، اگر به اين سادگی بود . سئوال کننده حيله گرانه است                                                 ُ                             مگر خالء رهبری يک چاله است که بشود با خاک آنرا پ

ر نمی کند، چرا ده ها و بلکه صد ها نفر چه در داخل و خارج که خواسته اند اين خالء را پرکنند  ـُ چرا خود ميبدی آنرا پ
   ؟دل مانده ان  ــِ در گ

ری  نا  باره ر ساس و رپ   : وال 
بارها بمن گفته اند که جنبش . ما در شرائطی هستيم که امکان نوعی سازش و مصالحه در بين است« :تلويزيون انديشه

م که سبز شبکه هائی دارد که خود بخود حرکت می کند و اين حرت ورهبری آن خود جوش است ولی من باور ندار
  . بتوانند دوام بياورند) بدون رهبری(کسانی که به مبارزه برخاسته اند و تا پای جان ايستاده اند بدون خط گرفتن 

يکی از کسانی که ميتواند به اين جريان خط بدهد و انرژی بدهد شما هستيد، اما شما خود مشکلی داريد يکی اينکه 
خودتان را مسئول می دانيد و از طرف ديگر جامعه انتظار دارد که شما  وارث پادشاهی هستيد و بالطبع در مقابل تاريخ

نه تنها بعنوان يک رهبر انديشمند بلکه يک رهبر واقعی وارد عمل بشويد و اما اين با نقش پادشاه غير مسئول منافات 
   »دارد شما با اين مشکل چگونه برخورد می کنيد

که طبق تصريح قانون . ير مسئول بودن پادشاه کليد نجات ايران استبرعکس ديدگاه ناقص مصاحبه کننده، نقش غ
اساسی و سنت مشروطيت، با تشکيل دولت موقت خالء رهبری و اجرايی مباره و سپس تشکيل مجلس موسسان ودولت 

ــ    . می کندـر      ُ را پـ

رت خ اع   : اما پا
» بهترين راه«اتکاء دارند راه حل زير را بعنوان  اعليحضرت پس از گذر از حاشيه هائيکه عادتا درمصاحبه ها بدان ها

  . ارائه فرمودند



ری  رت وخالء ر   : اع

اين است که متفکرين سياسی، فرهيختگان جامعه بايد يک پايگاهی باشند که اگر  بهترين راهبنظر من « : ميفرمايند
  . مردم در داخل که ميتوانند کاری انجام بدهند يک جائی در خارج داشته باشند که بتواند به آن دست داشته باشند

گانی باشند از جانب مردم ايران و مشروعيتی بدهند به يک تيم اجرائی که عهده دار بخش يک شورائی که واقعا نمايند
چرا اينرا می گويم؛ برای اينکه خارجيان به يک جائی رسيده اند که بايد . خلابا همکاری مبارزين درهبری ميباشد 

، يک جائی بايد باشد که خارجيان تصميمی بگيرند، چرا از ارتش ميليونی مردم که مخالف رژيم هستند استفاده نکنند
را رژيم سرشان زير آب کرد، مبارزه که نمی تواند بدون ) جنبش سبز(بتوانند پل ارتباطی بزنند و اگر رهبران مخالف 

  . رهبر باشد

ضمنا اينرا هم بگويم که اين فرصت اليتناهی نيست، وقت دارد می گذرد و من بصورت علنی دارم می گويم واگر بعد از 
  ». انی انجام نشود خودم داوطلب خواهم شدزم

رت رن راه اع   : ری  

 .که ارائه داده اند برای خود قايل نيستند» بهترين راه«اعليحضرت هيچ وظيفه وتکليف ويا موقع دخالتی در  -١

ن راه«زيربنای  -٢ ين شورا بايد به تيم تشکيل شورايی است که واقعا نمايندگانی باشند از جانب مردم که ا» ر

 .هم عهده دار بخش رهبری می باشد اجرائی مشروعيت بدهد که اين تيم

يل تيم رهبری بردوش شورائی گذاشته شده که الاقل درشرائط کنونی بهيچوجه بنابراين مالحظه می فرماييد که تشک
  . بهمين دليل هم بنده نام اين شورا را شورای مشروعيتی گذاشته ام. تشکيل آن ممکن نيست

پای حقوق مدرن و دموکراسی را پيش مياورد که انتخاب » واقعا نمايندگانی باشند از جانب مردم«عبارت و شرط 
وراست به وسيله يک انتخابات عمومی و با مشارکت مردم که بديهی است هر انتخاباتی نيازبه قانون دارد و اعضاب ش

وعدم رعايت آن تشريفات الزم هم به شورا . اينها مشکالتی است که درحال حاضر بواسطه وضع ايران ممکن نيست
ارج بسازيم چنين شورائی به هيچوجه نه واقعا اگر هم اين شورا را محدود به ايرانيان خ. مشروعيت قانونی نمی دهد

  . نمايندگان مردم هستند و نه واجد مشروعيت قانونی می باشند که کسانی را انتخاب کنند

ن راه«در  جبنابراين شرط مندر اعليحضرت از نظر حقوقی بی اعتبار و از نظر اجرائی غير ممکن و متعلق به محال » ر

  .است

حاد  تط  ا   :جا
  :تيجه ای را مطرح کرد به وجه زيرتلويزيون انديشه سئوال با ن



قرمزی  خطآيا برای اتحاد گروه ها که اعليحضرت آنرا برای تشکيل شورا و تيم رهبری الزم ميدانيد شرط و شروط و«
  » دارد

باشد، اعليحضرت حاشيه سکوالر را که درهمين  داشته» هـــــن«با آنکه اين سئوال می توانست پاسخی کوتاه 
الجرم مصاحبه کننده اين سئوال را مطرح کرد که موسوی و . مصاحبه هم قبال آنرا کامال شکافته بودند تکرار فرمودند

کروبی و جنبش سبز معتقد به جمهوری اسالمی وواليت فقيه هستند چگونه شما انتظار داريد با شما و تيم شما که 
؟  که البته اعليحضرت پاسخ روشنی ندادند و بطور حتم . (!)هستند برای تشکيل شورا هم آهنگی داشته باشندسکوالر 

  ) جمع اضداد محال است. (پاسخ روشنی هم ندارد

وال   :آگا و 

ن راه«اعليحضرت دقيقا به محال بودن  نيان مخالف واقفند به اظهارات ايشان در کنگره پاريس که متشکل از ايرا» ر

  . جمهوری اسالم بوده نگاه می کنيم

اعليحضرت در آن سخنرانی برای اولين بار درک و آگاهی خودشان را نسبت به مشکالت همبستگی ايرانيان چنين اعالم 
  . فرموده ند

 یاين نيز حقيقتی است روشن و بديهی که تحقق بخشيدن به اينگونه همآهنگی ها در شرائط بسيار سخت و پيچيده زندگ«
براين گونه دشواريها که ناشی از . ايرانيان در خارج از کشور کاری سهل و آسان نيست که در مدتی کوتاه به ثمر برسد

جهان است می توانيم دشواريهای ديگری را بيافزائيم که از تجارب پراکندگی نيرو ها در کشور ها و قاره های متفاوت 
ه ته پيش آمدو ديد ما و بسياری از جريان ها و نيرو ها نسبت به آنجه در گذش.های تاريخی بر ميخيزد یگذشته و جداي

يکسان نيست، گذشت زمان هنوز آنچنان کار ساز نبوده است تا زوايای تاريک رويداد های مهم تاريخ کشور مارابه گونه 
ای روشن کند که همه ما نگرانی هماهنگ تا حدامکان عينی نسبت به مسائل داشته باشيم و بتوانيم فارغ از مقاصد 

ی اندک است، در کار سازمان دهی و تشکيالت هنوز کتجربه ما در مبارزه دمکراتي. مداوری کني گروهی ويا شخصی خود
اينهاست نمونه هائی از مشکالت و دشواريها که در سرراهمان قرار گرفته و اگر همه اينها را . راه درازی در پيش داريم

ی متفاوت يک طيف سياسی معين و باهم در نظر بگيريم در می يابيم که ايجاد وحدت نظری و عملی در بين جريان ها
  » .وار استهمآهنگ کردن آنها با هدفها و مقاصد مبارزات سياسی ديگر تا چه حد دش

باتوجه به فوريت مسئله و لزوم يافتن راه حلی عملی که مارا به مقصودمان نزديک کند آيا بهتر «: سپس چنين فرمودند 
گيرم و اعالم کنم که اين گروه وی شما بپذيرم و گروهی را در نظر بآن نيست که خودمن اين ماموريت و رسالت را از س

  » .بعنوان گروه هماهنگی وارتباط دو وظيفه اساسی را برعهده دارد

  :اعليحضرت در همين سخنرانی کيفيت اجرائی انتخاب افراد ويا گروهی را از سوی خودشان چنين ارائه فرمودند

د واين چاره انديشی را در شرايط کنونی درست بشماريد من هرچه يو همراه باشاگر شما در اين تحليل با من موافق «
که آنها بتوانند با برخورداری از   ١ زودتر ترکيب تعداد اعضا و مسئولين اين گروه را انتخاب کرده و اعالم خواهم کرد

يدن به هدف هائی که بر حمايت کامل من و پشتيبانی بيدريغ شما و ديگر نيروهای طرفدار پادشاهی دراه تحقق بخش
  » خيزندتالشی مستمر بربه  شمردم 

                                            
شايسته خواهد بود که اين افرادراز ميان کسانی مثل؛ نوريزاده، مخملباف، سازگارا، آهی، فاطمی، داريوش همايون و ديگر مهره های سوخته  - ١

  ک-ح. نباشد، خبره ترين و با تجربه ترين ها دراين گذر پيچيده مسلما مورد پذرش همگان خواهد بود



س ل اجالس پار   : حا
کنفر اظهار مخالفت يتا حنظربه اينکه در اجالس پاريس پس از بيانات اعليحضرت تمام حاضرين بشدت کف زدند و

انتخاب اعضا مسئولين و نظر به اينکه بعد از اجالس پاريس هم هيچ سندی دال براينکه با پيشنهاد اعليحضرت و. ننمود
ولی بــگروه رهبری مخالفتی شده ويا بحث منفی متوجه آن گرديده باشد در دست نيست، بنابراين الزام اعليحضرت به ق

که خودشان ايجاب آنرا عنوان کرده اند تداوم داشته و همچنان به اعتبار اجرائی خود باقی و نمی توانند يعنی حق نيست 
بول کرده اند آنرا از خود ساقط و برعهده شورائی که هرگز تشکيل آن براساس آنچه که که تعهدی را که اعالم و ق

  .بگذارند ،اعليحضرت اخيرا مطرح کرده اند ممکن نيست

محدود شده » هرچه زودتر«تصور نمی کنيد شايسته باشد که قولی و تعهدی که فرموده اند که زمان آن با عبارت 
  . به شکلی درآيد که غيرممکن وغير قابل اجرا و فاقد مبانی حقوقی مشروعيتی باشد است، پس از سالها بی اعتنائی

تفاوت عمده بين آنچه که اعليحضرت درسابق تعهد فرموده اند با آنچه که امروز در برنامه تلويزيون پارس وانديشه 
يش از سوی ابه لحاظ آنکه اعض گروه براندازی ويا شورا) درگذشته(کردند اين است که درتعهدی که فرموده اند  حمطر

اعليحضرت انتخاب می شدند واجد مشروعيت سنتی و قانونی بودند ودرحقيقت رئيس شورا نقش رئيس دولت را عهده 

ن راه«دار بود وتمامی مسئوليت ها هم برعهده او بود ولی در مورد  شورای امروز، کوچکترين مشروعيتی ندارد و » ر

  .رائی است که ايرايان خارج از کشور مدام تشکيل داده و می دهنددرست در همان حد ده ها شو

دف   : فاوت  
هدف تعهد اجالس پاريس پيشبرد اهدافی است که اعليحضرت درهمان اجالس آنها را يکايک برشمردند که بطور کلی 

  . ازی به انتقال به اين تحرير نيستهمگان آگاهيم و ني

را اعليحضرت دو چيز اعالم ) نام بی محتوائی که برای آن شورا برگزيدم(امــــــــا هدف از تشکيل شورای مشروعيتی 
  . فرموده اند

ه ن انيارا رژيم سرشان را زير آب کرد جائی باشد که اير) مقصود رهبران جنبش سبز است(؛ اگر رهبران مخالف  ا

  . داخل کشور بتوانند با آن تماس بگيرند

ه   . ؛ يک جائی باشد که خارجيان بتوانند با آن تماس بگيرند يعنی پل ارتباطی بزنند بين داخل و خارجدوم ا

  

  

ری    :  



ن راه«را ارائه داد که هدف از طرح  از مالحظات دست يافته از بيانات اعليحضرت ميتوان اين برداشت -١ و  »ر

 (!)نجات جنبش سبز است (!)  ورای مشروعيتی ش
فکر وهم ارتباط دائم و ق هم رهبردارد و هم اطا) بخوانيد جنبش خزه ها(ز باست، جنبش س مهمانطور که معلو -٢

که تنگاتنگ با آمريکائيها و هم سخنگو دارد که مخملباف و سازگارا هستند و سازگارا چنان موقعيتی دارد 
 . بوش بهنگام افتتاح بنياد و کتابخانه اش صريحا نام اورا بعنوان همکاری برای تامين آزادی ايران آورد

آيا با اين سوابق که مسلما جزئی از کل است تصور نمی فرماييد که اطاق فکری جنبش، فکر احتمال زير آب 

ن راه«کردن سر موسوی و کروبی را کرده باشد و اگر اعليحضرت  خودشان را به اجرا بگذارند، روی » ر

  ؟ .جنبش سبز دوتا قابله کار کنند و دردسر بوجود بيايد

ن راه«ی است در صورتيکه نزير آب کردن سررهبران جنبش يک امر آ -٣ اعليحضرت در سريعتيرن وضع » ر

 . سال های سال بدون نتيجه و رسيدن به جائی صرف وقت خواهد کرد
 : حبه با پارس و انديشه فرمودنداعليحضرت درهمين مصا -۴

با اين تصور،  »يل هستند که نيازی به آقا باال سر ندارندجوانان ايران آنقدر هوشمند و فهميده و مسلط بر مسا«
  .ديگر چه نيازی به تيم رهبری آنهم از مجرای شورای مشروعيتی و امثال آنهاست

اند که  ده کردهآقای حميد باشی از تئوريسين های جنبش سبز درآمريکا و خانم شيرين عبادی اظهار عقي -۵
خود «ونيازی به رهبری ندارد، ) مانند مرواريد غلطان(نوينی است که غلطان است  شجنب» جنبش سبز«

آيا تشکيل شورای مشروعيتی و تيم رهبری وامثال آن ها غلطان بودن رهبری  »جوش است و خود رهبر
   جنبش را به سنگ بام غلطان  سنگين غير قابل حرکت تبديل نمی کند؟ 

م ادبخشی از استدعای م(باور کردنی است که آمريکائيها که روی جنبش سبز سرمايه گذاری کرده اند  آيا -۶
و دائم هم با افرادی در جنبش در تماس هستند و راه وچاره می گيرند و بخشی ) اهياعليحضرت از آمريکائ

مقصودم آنجاست که  نوشت،» جان هانا«را هم لس آنجلس تايمز به قلم  جنبشی ازاين تماس ها و چاره انديشی
و همزمان بمباران ايران » فلج کنيد ،ران و اکسن نزنيديبه ا«اطاق فکر به آمريکائی ها پيشنهاد وفکرداد که 

فکر اين را نکرده باشندکه اگر . بشوند تاسيسات اتمی و مراکز سپاه پاسدار و بسيج را هرچند مردم نابود لشام
گذاری ها که کرده اند، بی کاله  هالئی بسرشان آمد؛ اين سرماياطاق فکر ويا رهبرارن به اصطالح جنبش ب

 نماند؟
  

اين سرباز كوچك تصور نمي كند كه مصحلت اعليحضرت باشد كه دركاري دخالت كنند كه 
  . شاپيش به آمريكائي ها داده استرا پي مو فلج كردن كشور و مردجواز حمله نظامي به ايران 

  
بغير از طرح (ما از هيچ سازمان و شخصی حمايت نکرده اند سسال است ر) ٣٠(چرا اعليحضرت که سی 

امروز خودشان را دالل مظلمه ای می کنند که بهيچوجه ) فراخوان جنبش اتحاد ملی داريوش همايون وسازگارا
  .قابل دفاع نيست

   
همراه باشد ويا برسد؛ طرح فراخان  اعليحضرت» بتو چه« باک مورد راعرض کنم که شايد م ياجازه می خواه

ه داريوش همايون و سازگارا تهيه شد بخواسته رفراندم برای تعيين نوع نظام بود و گفته لجنبش اتحاد که بوسي
رين طرحی بود که ميليون امضا به جريان خواهد افتاد و اين طرح اولين و آخ ۶٠که اين طرح با  می شد

پ رسيد و اعليحضرت در يک اعليحضرت وعليا حضرت هم آنرا امضا فرمودند و در کيهان لندن هم به چا
می بينم که جمهوری اسالمی بتواند در مقابل اين طرح  کمتر« :مصاحبه در رابطه با طرح مزبور فرمودند

  » مقاومت کند
  



هزار امضا  ٣٢ ات کيهان لندن و امضا های شخصيت ها فقطه تبليغبدنيست بقيه اش را هم بشنويد؛ طرح با هم
َ پيدا کرد و م  راکه دست اندر کار طرح مزبور بود در کيهان نــــونی   ــُ يکی از اعضای همين اطاق سبز ک(لکی            
  » علت عدم استقبال ايرانيان از طرح مزبور اين بود که رضا پهلوی آنرا امضا کرده بود«: لندن نوشت

  
طور حتم جنبش خزه ها به شکست و وابستگی به بيگانه متهم و متالشی خواهد شد همين جنبشی ها فردا که ب

خواهند گفت؛ علت اينکه جنبش حقيقی و خود جوش ملت ايران دچار نا بسامانی شد اين است که رضا پهلوی 
  . برروی اطاق فکری ورهبری پل زد

  
ميليون دات کام را گرفته بود را چنين نوشتند که  ۶٠که نام  حجمهوريخواهان نيز علت شکست مفتضحانه طر

سلطنت طلبان در آن مشارکت داشته اند آنها حد بی حيائی را به جائی رساندند که نوشتند در غذايی هرچند 
يک . يک قطعه فضله افتاده باشد؛ هرقدر انسان گرسنه باشد تمايلی به خوردن آن ندارد یخوب و خوشمزه وقت

که  ».جمهوريخواهان نبايد گوهر اصيل خود را با جنس بدلی معامله نمايند«: نوشتجمهوريخواه ديگری 
    .معلوم است مقصودشان سلطنت طلبان است

  

ھام   ن راه«ا   » ر
بار صريح وقاطع قبول رهبری خودرا اعالم فرموده ) ٢(اسناد مبارزه نشان می دهد که اعليحضرت تا کنون دو 

  : دسترس و حاضر است چنين می باشداند که يک مورد آن که در 
  
به خاطر  اکه به اين شکل وارد صحنه شوم اساس) قبول رهبری(اگر من دوماه پيش اين تصميم راگرفتم «

ج داريم شما بيائيد وپشت مارا انگيزه و اراده هم ميهنانم بود که از من خواستند که آقا معطل چه هستی ما احتيا
واقعا اين حقيقت را . ن ما از شما انتظار داريم واقعا کسی ديگر نمانده استبگيريد ديگر بيش از اين صبر نک

بگويم من احساس مسئوليتی که داشتم هميشه ترجيح ميدادم که دخالت بيش از حد در کار ها نداشته  نبهتو
اين حد نصيحت و درهمان حد همبستگی ولی امروز، واقعا بايستی اين کار را پيش بردو اگر من ن انباشم دره

نه بخاطر اين است که بخواهم خودم را مطرح کنم بلکه بخاطر اين است  مکار را در اين موقعيت برگردن گرفت
  ) مصاحبه صدای آمريکا(»  که اين حرکت آغاز بشود

در اجراي « ؛اعليحضرت را ستودند کيهان لندن هم در تيتر درست نوشت یهمه سلطنت طلبان اين همت واال
  ) ٨۵٢کيهان ( » رضا پهلوي ؛ومي رهبري مخالفان رژيم را بدست گرفتمخواست عم

ن راه«سئوال اين بنده اين است که آيا  زين اعالم و تشکيل شورای مشروعيتی و تيم رهبری طرحی است که جايگ» ر

قبول رهبری مبارزه است که در مصاحبه صدای آمريکا نويدآن داده شد و يا خير آن قول و تعهد به اعتبار خودش باقی 
  ؟ (!)که هدف وفعاليتش مربوط به جنبش سبز است است و اين تيم رهبری سناريوی جديدی است

رت ت اع مام    : ا

ن راه«همانطور که مالحظه کرديد طرح    : چنين است اعليحضرت با اتمام حجتی هم همراه است که عبارت آن» ر



بعد از  م واگرهی نيست، وقت دارد ميگذرد و من بصورت علنی دارم می گوياضمنا اينرا هم بگويم که اين فرصت اليتن«
  » زمانی انجام نشود، خودم داوطلب خواهم شد

ن راه«اتمام حجتی که اعليحضرت دراجرای طرح  فرمودند سابقه تکراری در تاريخ مبارزات ما ايرانيان خارج از » ر

  : فرمودند نگاه می کنيم» نهيومن ايو«کشور دارد از باب نمونه به اتمام حجتی که در مصابحه با 

اگر تا دوسه ماه ديگر گروه های تبعيدی در چار چوب مستقل اعتقادی و سازمانی خود بر سر اصول واهدافی مستقل «
به توافق نرسند من حاضرم شخصا وارد معرکه بشوم و هرابتکاری را که الزم است بکار بندم و معتقدم که در چنين 

  . رز ديگری هم از هر راهی که صالح بداند همين کار را خواهد کردط هولناکی هرايرانی مبايارش

ببنيد نقش من ميتواند موثر باشد ولی اگر تا به امروز صبر کردم دليلش اين است که ميخواستم به بينم آيا اوپوزيسيون 
تا . حرکت کندايرانی قادر خواهد بود صفوف خود را مستحکم کرده و بصورت جمعی در چهار چوب يک برنامه مشخص 
  » دوسه ماه آينده معلوم خواهد شد که آيا تالش های پی گير وخستگی ناپذير دراين راه بارور خواهد شد يا خير

: اعليحضرت فرمودند» آيا تا دو ويا سه ماه ديگر؟«: دراينموقع يکی از پرسش کنندگان خطاب به اعليحضرت گفت
  » .ن تابستان که در پيش استبــــلــــه دوتاسه ماه ديگر تا اي«

مشروح ) (سال پيش صورت گرفت ٣يعنی ( ١٣٨۵والتيماتوم اعليحضرت و تعيين سه ماه در سال اين مصاحبه و گفتگو 
  ) ١٣٨۵تيرماه  ١۵در سنگر 

  . به همين شاهد اکتفا شود کافی است

مدت مديدی نطق ها و «. ما نباشد برنارد کوسانتر، در کتاب جزيره روشنائی، سخنی دارد که اميدوارم وصف الحال
  » خطابه ها باورم ميشد تا اينکه فهميدم همه آنها پوششی برای عمل نکردن است

ند ی  ک  رت را  ی اع ت    : دم 
  : مصاحبه کننده تلويزيون انديشه سئوالی را چنين مطرح کرد

اعليحضرت پاسخ » ی اعليحضرت را درک نمی کنندخمينی با زبانی ساده با مردم صحبت می کرد ولی مردم صحبت ها«
  » ....من درصحبت هايم واژه های معلوم و ساده ای را بکار ميبرم که برای همه قابل درک است«: فرمودند

اده و جنبه فته های منتسب به ايشان که از واژه های غير معمول اساعليحضرت درست می فرمايند برخالف برخی بياني
يسی رادارد صحبت های اعليحضرت روان و ساده و قابل درک است و اگر مردم آنرا درک نمی مسابقه انشاه نو

  . کننداشکال جای ديگر است که به اين اشکال نگاه ميکنيم

  : امير کبير می گويد

  » .بالغت در کالم آن است که برای هر قومی به آنچه می فهمد سخن گفته شود«

  : ده است کهدر حقوق اسالمی هم اين توجه داده ش

فتوای عرب، بوی عرب، فتوای عجم، بوی عجم؛ فتوای دهاتی بوی دهاتی، فتوای شهری بوی شهری؛ مجتهد واقعی «
  » اين است که اين رمز را بداند

  : اعليحضرت درمورد سخنرانی های خاتمی فرمودند



ی رکردند به خاطر حرف های تکراديه را ترک جمردم خسته شده اند چند روز پيش مردم وسط سخنرانی آقای خاتمی ام«
تيرماه  ١۵نقل از سنگر » به خاطر حرف های بی مفهوم، مردم ايران تا چقدر می توانند حوصله وصبر داشته باشند

١٣٨٠   

متاسفانه اعليحضرت با آنکه استحضار دارند که سخنان تکراری مردم را بی عالقه به شنيدن می کند ومطالب اصلی که 
درالبالی حاشيه ها و تکرار ومکررات گم می شود ودرنهايت، همانطور که خودشان فرمودند  ن برسد بايد بنظر شنوندگا

هم با نمعهذا بمناسبت عادت؛ مطالبی فرعی و تکرارموضوعات آ» قدر مردم ميتوانند صبروحوصله داشته باشندچتا «
  . ته استمفاهيم متضاد وقابل بحث جای مطالب اصلی واساسی را در مصاحبه هايشان گرف

کسانی که به بنده لطف دارند خبر مصاحبه های اعليحضرت را ميدهند وقتی ميپرسم که ايشان چه ها فرمودند، جواب 
  ) همان حرف های هميشه(ميگيرم 

پل سارتر سخنران . ميدادند» وراجی«به سخنرانی های او عنوان  يددکتر علی امينی هم همين عادت را داشت که جرا
 ١٩۶٨سال  داشت، دوستانش بهنگام سخنرانی تظاهرات معروف کارگری تمشهور فرانسه نيز به شهوت کالم شهر

  » حرف بزن ولی وراجی نکن زسارتر عزي«: به او گذاشتند که نوشته شده بودنامه ای بدون امضا روی ميز خطا

مسئوليت نقش بارز و قاطعی در سخنرانی ها ومصاحبه ها دارد، مقامات مسئول بيشتر توجه به مفهوم ومطالب و 
مسئوليت موضوعات تعهد او دارند چرا که هرچه می گويند سند است و مخدوش ويا باطل بودن آن متوجه شخصيت و 

  . سخنران و يا مصاحبه شونده است

افراد غير مسئول ويا کسانی که مسئولند ولی احساس مسئوليت ندارند به کلمات و گيرائی سخن توجه دارند و در مقام 
ميتوان روضه خوان هارا مثال زد که چون فاقد پايگاه مسئوليتی هستند بی پروا هرچه به زبانشان آمد می گويند  همقايس
  .طه مقابل مراجع تقليد است که در گفتن بسيار احتياط می نمايندو نق

  :می گويد تسخنران مبرزی بوده اس ديکی از فضال که خو

د که بتوانيد آنرا يچيزی را بنويس -چيزی را بگوئيد که بتوانيد آنرا بنويسيد - يدگوئيد که قبال فکرش را کرده ابچيزی را «
   ».يد که بتوانيد آنرا عمل ويا از آن دفاع موثر کنيدرا امضا کنچيزی  –امضا کنيد 

ميرهاشم . را بکار می برد» کوکری«که کريمخان زند، در صحبت کردن عادت کرده بود که مکررواژه معروف است 
  . را ترک کرد استعمال مکرر واژه مزبور تا او   ٌ                        تغي رات کريمخان را تحمل کرد حتا وزير مشاور او خيلی سعی کرد

حکيم مولوی هم . هيچ مسئله ای در بيانات شخصيت ها همانند تضاد در گفته ها باعث دردسر و هتک حيثيت نمی شود
  : به موضوع تضاد در کالم توجه خاصی داشته و بيت زير از اوست

  هر يكي باهم مخالف در اثر    هست احوالت خالف يك ديگر

  : شتتوماس فريدن در نيويورک تايمز نو

  » اروپائيان بوش را بمناسبت تناقض گوئی های مکرر مسخره می کنند«

  . اميدوارم علت اينکه بيانات اعليحضرت آنطور که بايد با درک مردم نزديک نمی شودروشن شده باشد

ی ادبان ه ای از  و   : ادب از  آ



نظر سخيف و بی پايه خمينی است که در موضوع غير عادی و قابل بحث دراين مصاحبه، استناد اعليحضرت به اظهار 
  ٢» پدران ما چه حقی داشتند که برای ما تکليف تعيين کنند«: گفت ۵٧اوائل شورش 

توسل خمينی به عبارت باال که ساخت خود او است برای اين بود که بتواند مشروعيتی عوامانه برای همه پرسی سال 
  . و تبديل رژيم سلطنتی به جمهوری فراهم آورد ۵٨

مراجعه به نظر مردم برای تعيين نوع نظام و باصطالح قانون اساسی اعليحضرت برای اينکه بخواسته خودشان در
مگر خمينی نگفت که «:   ِ                                                                            ــ لی پيدا کرده باشند با خوشحالی ووجدی که کامال از سيمای ايشان هويدا بود فرمودندحم ـَ م

وبالفاصله هم شهادت مصاحبه کنندگان را خواستند که آنها هم » بودند که برای ما تعيين تکليف کردند پدران ما چکاره
خوب اين نسل هم می گويد؛ به چه حقی پدران « : سپس اعليحضرت فرمودند. استناد اعليحضرت شهادت دادند حقيقتبه 

   » کردند يفلتک ما برای ما قانون اساسی جمهوری اسالمی را نوشتند برای ما تعيين

يعنی نميشود عمل بی » ادب از که آموختی؛ گفت از بی ادبان«از کوچکی بما آموخته اند؛ . تاسف کامال خودنماست
  . دبان را سرمشق قرار داد و به آن تاسی کردادبان، اظهارات بی ا

، کينه توز، خونريز، قشری و عقب مانده سياسی و نميتوان به اظهارنظر خمينی که معروف به فساد اخالق و فساد عقل
  . حتا اسالمی است استناد کرد و از آن ممر تحصيل مشروعيت ويا مقبوليت نمود

آيامی شود اين نظريه را گرفت و مبنای کار اقتصادی قرارداد؟ البته تنها » اقتصاد مال خراست«: آخر کسی که ميگويد
  . ت و عقب افتادگی گوينده است الغيرموردی که قابل استناد است اثبات خري

اينها متهم نيستندمجرم هستند، نياز به محاکمه ندارند فقط اسمشان را بپرسيد «: خمينی خيلی غلط ها کرده از جمله اينکه
  ٣» .اعدام کنيد

آيا اگر همين دادگاه های امروزی اين روش و نظر خمينی را بکارببندند حق اعتراض برای کسانی که بنظريه او استناد 
  ؟؟ .می کنند بوجود ميايد

حتا نظريه محققين و دانشمندان وفضال اگر برخالف قانون و شرع باشد، نميتواند مستند قرار گيرد و ايجاد مشروعيت 
در همان سالی که خمينی اين . ريه يک مجنون و آنهم به دوراز حقوق اسالمی و حقوق مدرننمی کنند تا چه رسد نظ

شد  حوان کرد در مقاله ای در سنگر فساد اين نظريه ومحکوميت آن در حقوق مدرن و حقوق اسالمی مطرنل را ع َم ـه ـُ م
ضع کند که تا ابد غير قابل سال قبل يک عربی قواعدی را و ١۴٠٠و نوشته شد اگر اين قاعده حجت است چرا بايد در 

تازی هريک افسانه هائی بسازند و اجبارا گروهی از مسلمانان به  ١٢؟ چرا بايد . تغيير و مردم ملزم به اجرای آن باشند
  . حقانيت و اصالت آنها ناچار باشند

ودرا به آن وصله کرده اصوال اين چنين ابداع کينه توزانه در کدام کشور جهان اجرا شده است که خمينی نيات شرآلود خ
د که چه نظامی راميخواهيد، سرنوشت قوانين بين المللی و عهد نامه يمگر ممکن است هر چند سال از مردم پرس. است

  های کشور ها چه می شود؟؟ 

  (!)اصال چرا نگوئيد پدران ما چه حقی داشتند که مارا پس انداختند؟ 

                                            
اگر اين روش در تمام جوامع رايج شود و همين روند ادامه يابد هرروز بايستی قوانين و مقررات کشوری و لشکری واداری عوض شود  - ٢

پدر ويا پدربزرگش  در مورداستناد مراحل زندگی هر انسانی افتخار ميکندبه استناد تاريخ، به . وهرروز ما در حال انقالب بسر ببريم
باستان شناسان و پژوهشگران ريشه های فرهنگ و تاريخ در کتاب های . حرف بزند به کرده ها و چالش های آنها اشاره می کند ويامادربزرگشت

امروز ايرانی با حافظ و فردوسی و مولوی و کوروش زندگی می کند مگر می شود آنچه . گذشته می گردندکهنه دنبال کرده و گفتار هرهيختگان 
  ک-حدر تاريخ اتفاق افتاده را همه شست و پدر ومادر را هم لعنت کرد؟؟ 

م اين حرف رادر پی استعالم احمد خمينی از برای اعدام افسرانی همانند خسروداد، رحيمی، و ديگران که در پشت بام مدرسه رفاعی شبانه اعدا - ٣
  ک-ح. شدند و ابراهيم يزدی هم حضور داشته گفته است



يدانستند که  چه می خواهند ولی امروز می دانند که چه ميش مردم نسی سال پ«: اعليحضرت درهمين مصاحبه فرمودند
  » می خواهند

سال پيش هيچکس نميدانست حکومت اسالمی چيست حتا بنابراعالم خود آقای نزيه رئيس کانون وکالی  ٣٠کامال درست 
ان به من می گويند دم خبرنگارياز خمينی پرس«: ميگويد.  دادگستری تهران هم نميدانسته که حکومت اسالمی چيست

  » (!)بگوئيد عين حقوق بشر است ؛آقا گفت. حکومت اسالمی چيست؛ من چه جواب بدهم

که حتی رئيس کانون وکالی تهران نميدانسته که حکومت اسالمی چيست چگونه ميتوان به  ۵٨در همه پرسی سال 
لق وعام، رژيم پادشاهی مشروطه ايران را نتيجه آن همه پرسی اعتبار قانونی ويا مشروعيت داد و به اعتبار آن جهل مط

  . به جمهوری اسالمی تبديل کرد

مشروح و  بی اعتباری جمهوری اسالمی و عدم مشروعيت  آن داليل قانونی وشرعی بسياری وجود دارد که برای اثبات
استناد فرموده  مانده ام که چگونه به اين مورد نادرست وفساد آوری. ها بحضور اعليحضرت تقديم شده است مستند آن

  . (!) اند

ز ت  ز ویا سا ند    چ 
عمل  تا آنجا که ميتوانم شهادت بدهم اعليحضرت بارها فرمودند که من از هيچ گروه و هيچ شخصی حمايت نمی کنم ودر

يت هايشان از جنبش سبز ازيکطرف ولی حما) طرح فراخان جنبش اتحاد ملی(هم همينطور بوده است به استثنای مورد 
» را بسته ايد و منهم ساعت مچی سبز را بسته ام شما دستبد سبز«به اينکه ) تلويزيون انديشه(واعالم مصاحبه کننده 

  . جائی ديگر برای شهادت من باقی نمی گذارد

م یدا فم را  ک   : ن 
  » يفم راميدانممن تکل« : اعليحضرت در اين مصاحبه دوبار با قاطعيت فرمودند

  : درشبکه سراسری اخبار از اعليحضرت اين پرسش را مطرح کرد) خانم فريمن( ١٩٨۵در دوم مارس 

: اعليحضرت در پاسخ فرمودند» .دقانون اساسی که براساس آن حق داريدبه ايران برويد و سلطنت کنيد چه می گوي«
يک وظيفه است، اجرای قانون اساسی مملکت، اجرای قانون است، مسئله  اينکه شما می گوييد تنها حق نيست بلکه«

  ) ١٣٧٩اسفند  ١۵مشروح اين مصاحبه در سنگر (» ...حق مطرح نيست

   -توجه ندارندن عمل وآآری، اعليحضرت کامال به تکليف قانونی و سنتی خودشان آگاه هستند ولی به 

  : قاآنی بيتی دارد که مصداق موضوع است

ف  ھ  ک ند   دا  وده دا دا     حکم  بد  ود  د  ف عمل  ک    
يد دارم و آن اين است که آيا اعليحضرت مسئوليت های ناشيه از عدم انجام تکاليف را هم بنده در يک موضوع ترد

   ميدانند؟؟ 


