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اورمزد شيد= پنجشنبه ٣٠/٠٨/٢٠١٧ ،برگ  ١از ۴

ﺑﺪرك واﺻﻞ ﺷﺪن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﺰدي
دﺳﺘĤورد
اميرفيض -حقوقدان
ھررويدادی دستآوردی ھائی ازخود رسوب ميگذارد و ھريک ازاين رويداد ھا نصيبی از سھم اشخاص
ميگردد ،اھل متافيزيک يا الھيون به سھم انسان ھا از رويداد ھا خيلی سخت اعتقاد دارند وميگويند:
ھرچه نصيب است ھمان ميرسد

گرنستانی به ستم ميرسد

اﻣـــــﺎﺑﻌﺪ
تجمسم ونصيب ازرويداد به درک واصل شدن ابراھيم يزدی حل يک معمای بظاھرپيچيده مبارزه ما
سلطنت طلبان را درمعنای تشبيھی دارد به اتفاق به ابعاد ونتيجه آن نگاه ميکنيم.
** ابراھيم يزدی قبل ازشورش ۵٧ازفعالين و مخالفان عليه شاه بود ودرنھضت آزادی فعاليت داشت و
قبل از شورش به بھانه تحصيل به آمريکا رفت؛ تبعه آمريکا شد وشعبه نھضت آزادی را در آمريکا
تاسيس کرد وبفعاليت ضد سلطنتی ايران ادامه داد.
** ھنگاميکه خمينی ازعراق اخراج شد وقصد عزيمت به کويت را داشت درمرز کويت متوقف شد
ودولت کويت اورابه کويت راه نداد وخمينی ناچاربود که به عراق ويا ايران بازگشت کند.
آنطور که خوديزدی وديگرمراجع گزارشگر نوشته اند يزدی مثل صاعقه خودرا ازآمريکا به مرزکويت
رسانيده وبه خمينی پيشنھاد اقامت درفرانسه را مينمايد وباتفاق خمينی سرخر را کج ميکنند و وارد
پاريس ميشوند/
** آيا بنظرخوانندگان محترم اين اقدام يزدی يک امر فوق العاده وحساب شده نبوده است؟ ظھور يزدی
درست درروزی که خمينی درمرز کويت بال تکليف بود يک امرغيرمترقبه وحسابشده نبوده است؟ خمينی
نه فرانسه ميدانست ونه سابقه اقامت درفرانسه را داشت ونه کشور فرانسه يک کشور مسلمان بود و
با کويت که يک کشورعربی زبان ومسلمان وبسياری ازمردمان آن اھل ايران بودند تفاوت داشت؛ ولی
خمينی راضی به رفتن به فرانسه شد ،ھزينه حرکت يزدی به کويت وبرگشت او و خمينی به پاريس ازکجا
تامين شد؟ آيا يزدی ازجيب خودش داده است؟ ھيچ جا چنين چيزی گفته نشده است.
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** ميتوان نا آگاھی خمينی ازوضع فرانسه وسياست آمريکا وانگليس را تاحدودی مقايسه کرد با ضعف
آگاھی اعليحضرت از وضع ايران وسياست جھانی ومسائل تابعه آن؛ آنھم درسن  ٢٠سالگی ولی دولت
آمريکا يک ايرانی تابع آمريکا را که مار خورده و افعی شده است رت مامور ھدايت خمينی ميکند و او
خمينی را صحيح وسالم وباعزت وارد فرانسه ميسازد.
** ھمانجا اولين دستآورد خود نما ميگردد؛ اعليحضرت رضاشاه دوم در آن موقعيت ھيجانی کشور و
تيره گی اوضاع جھانی بسيار جوان و در آمريکا بود ،چه کسی مشاور و مامور ھدايت و ليعھد جوان
بود؟ فروغی فراماسيون ومامور اجرای طرح ھنری پرشت – داريوش ھمايون از رابطين مورد اعتماد
سيا و احمد قريشی از رابطين مورد اعتماد آمريکا.
** مطھری از اينکه خمينی ھرروز بعد از نماز صحبت ھائی ميکند که فراخور مبارزه ايشان نيست را
با يزدی درميان ميگذارد ويزدی موفق ميشود که خمينی را ازسخن گفتن بسيار ومکرر بازدارد.
** اين چشمه کاريزدی ومطھری فراموش شدنی نيست؛ درصورتيکه ھرچه تذکر داده شد که
اعليحضرت با صحبت ھای زياد وناسازگار موقعيت حقوقی ومشروعيتی خودشان را متزلزل ميسازند و
کوھی از تفاسير گوناگون وبعضا متناقض برجای ميگذارند ھيچ گوش شنوائی نبود؛ زيرا آمريکائی ھا
به اعتبار مخالفت با تداوم سلطنت کسانی را در کنار اعليحضرت گذاشته بودند که ھنر يزدی را در کنترل
حرف ھای خمينی بکارنبرند.

** بعد ازقدام يزدی ومطھری قرار ميشود که يزدی مھمترين مسائل ايران وجھان که الزم ومصلحت
بيان آن ازسوی خمينی است فراھم کند وخمينی فقط روزھای شنبه درباره آنھا صحبت کند و ھمينطور
ھم عمل شد.
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** تمام کسانی که ميخواستند با خمينی مالقات کنند اول بايزدی مالقات ميکردند ،يزدی نميگذاشت >ھر
که از آب گذشت آمد يارما خواھد بود< )ازبيانات اعليحضرت( جريان پيدا کند.
** يزدی آنطور که درکتابش )جلد سوم صفحه  (٧٣٧نوشته واحمد خمينی راھم شاھد آورده برنامه
سياسی و اجرائی خمينی را تنظيم کرد که برطبق آن شورای انقالب – دولت موقت – محاکمه سران ارتش
)خود يزدی ھم نقش دادستان را داشت( -طراح وموسس سپاه پاسداران – طراح روز قدس و طراح
برخی ازنھاد ھای حکومتی بوده است.
ﺣﺎﺷﻴﻪ – اظھارات يزدی درباره تاسيس وطراحی سپاه پاسدران ناقض ادعای سازگاراست که خود را
موسس سپاه پاسداران معرفی ميکند ،سازگارا يک پاسداربوده نه موسس سپاه پاسداران )پايان حاشيه(
دﺳﺘĤورد
دستآورد از جريان ابراھيم يزدی اين است:
وقتی يک حرکت سياسی )شورش  (۵٧مورد حمايت آمريکا باشد يک نفر )نفر( مانند يزدی به ھدايت
خمينی مامور و گمارده ميشود و وقتی ھم که حرکت سياسی تداوم سلطنت مورد حمايت و تائيد آمريکا
نــــــبــــــاشد يک زنی بنام )ليال( نازيال گلستان را مامور توقف فعاليت ھای سياسی اصيل اعليحضرت
ميکند که کرده است ،و يک سياست ديگر براين پايه است که اصال کسی نداند که مسئول دفتر اعليحضرت
کيست و اين درست روشی است که گروگان گيران بکار ميبرند ونميگذارند که معلوم شود رئيس گروگان
گيران کيست.

برای ثبت درتاريخ با طالع ميرساند که درتاريخ  ٢٣/٨/٢٠١٧عرضه ای به پيشگاه اعليحضرت تقديم و
خواستار معرفی مدير دفتراعليحضرت شده ام که تاکنون عنايتی ديده نشده است.
ازجاويد ايران درخواست ميشود قبول زحمت کرده نامه خطاب به اعليحضرت رابه اينجا منتقل کنند:

ﻋ
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ﮕﺎه ا

ﺮت رﺿﺎﺷﺎه دوم

ﺑﺎ ا ﺨﺎروا ﺮام؛ ا ﻦ ﻖ
ﺪه
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ﻮ ﻮدی و ﻮ ﻮﭼﮏ و ﺰ ا ﺖ ﺪا ﺪ

ﻮد را ﻮﭼ ﺮ ﻦ اراد ﺪ و دو ﺪار ا

ﻋ

ﺴﺎ ﯽ

ش

ﺮت ﺪا ﻢ ،ﺪا ﻢ د ﺮﺧﺎ ا

ﻮد ،ﯾﮏ زﻣﺎن ﯾﺎدم ﺖ ا

ﻋ

ﻋ

ا ﯽ ز ﺪ ﯽ ﯿ ﺪ،
ﺮت ﻮ ﯿ ﻪ ﺲ و ﯾﺎ

ﺮت ﺷﺎ وان را ﺪ را ﺑﺎ ﻣﺎ ﯽ ا ﻦ ﺖ

ﻮب

ﻮده ﻮد ﺪ.
ﻋ

ا ﻦ ﺶ وا ﺪﻋﺎ ا ﻦ ا ﺖ ﻣﺎ ا ا ﯿﺎن رگ ﺪه ِرژ ﻢ

ﺳ

ﯽ ا ان ﻋﺎدت ﺪار ﻢ

دﺷﺎ ﻤﺎن را ﻄﺎب ار د ﻢ ﻮاره ﻢ ادب ا ﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ وا ﻪ ﺮان ﺷﺎه ﻮرت ﯿ ﻪ ا ﺖ.

ﻋ
ازا ﺮت ا ﺪﻋﺎ دارم ر ﻊ ا ﻦ ﻧ ا ﯽ وا ﻈﺎرﻣﺎ ﻮ

ﺨﺎو ﺪا

ﻣﺎ ﺪ .
دو ﺪار ا

ﻋ

ﺮت

ﻮﭼ ﺮ ﻦ اراد ﺪ ا ﺮ ﺾ

ﻤﺎ

