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اميرفيض -حقوقدان
ﻧﻮﻳﺪ ﺑﺨﺸﻲ
درسرلوحه پيام اعليحضرت ميخوانيم:
>>سرزمينمان ،ايران با دوران حساس وپيچيده تاريخی روبروست ،از يکسو فروپاشی شيرازه ھای
حکومت اختالس گر جمھوری اسالمی وازسوی ديگرتحوالت منطقه ای ودرنھايت تغييرخط مشی جھانی
دربرابرسياست ھای تررويست پرور و تنش زای جمھوری اسالمی ميتواند نويد بخش تغييرات بنيادی
برای ملت ايران باشد ،به ھمين دليل ،نقش تاريخی بردوش يکايک ما ايرانيان است تا از اين دوران با
کمترين ھزينه به سوی آزادی وحاکميت مردم برمردم گذرکنيم .گردھمائی ھای اعتراضی درون کشور را
آنچنان ھدايت کنيم که ازوقوع خشونت دوری شود وبراساس رفتارجمعی ملت ايران جامعه جھانی در
سياست گذاری ھا خود ازگزينه جنگ بپرھيزد .براستی ازخود بيرون شويم وغرق درايران شويم ودست
دردست يکديگربه عنوان يک عضو خانواده بزرگ وکھن سرنوشت فرزندان اين مرز وبوم رارقم
بزنيم<<
.....
 ھرلحظه ازدوران کشورمان ازشورش  ۵٧با تحوالت وااليشھای داخلی وجھانی روبرو بوده است
ولی ھيچگاه از آن استفاده مطلوب برای نجات ايران نشده است .بيانات اعليحضرت مصداق
>خوش خواه که خوش بود خوش خواھی< است ،نويد بخش است ولی نه درمان درد ايران است
ونه کار مبارزاتی شناخته ميشود.
 دراين فراز ازبيانات اعليحضرت برنامه بسيارحساس ومھمی که ھمان ھدايت گردھمائی داخلی
وتاثير درسياست جھانی است بردوش يکايک ما ايرانيان قرارداده شده است.
اين خواست اعليحضرت بيشترجنبه تعارف دارد تا اجرا ،کارسياسی نياز به تشکيالت ،فرماندھی،
امکانات ،برنامه ريزی ،اعتقاد راسخ دارد اينکه اين برنامه مھم بعھده يکايک ما ايرانيان نھاده شود
ھمان سنگ ُبزرگ عالمت نزدن است؛ بنده نوعی چگونه ميتوانم گردھمائی ھای داخل کشوررا ھدايت
کنم و رفتار جمعی مردم ايران را بسوئی سوق دھم که سياست جھانی گزينه جنگ را کنار بگذارد؟
ھرچه گوئی به جان دھم انجام
اداﻣﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت
>>ھم ميھنانم،

ليک فرق است بين قول ومقام
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ازابتدای به روی کار آمدن اين نظام مستبد ،ھمه تالش وھم وغم من ياری دادن به ھمبستگی وھمياری
برای آزادی وسربلندی سرزمينمان ايران بوده است بويـــــژه تحوالت دھه اخيرپس ازرويداد خرداد ٨٨
نسل جديدی باورمند به آزادی برای حق انتخاب شدن وحق انتخاب کردن به دور از ھرگونه وابستگی
ايديولوژيک وارد صحنه مبارزات شد .ادامه سرکوب ،وضعيت نابسامان زندانيان سيا سی عقيدتی،
افزايش آمار اعدام ،توسعه اقتصاد رانتی ،افزايش نجومی اختـــــالس سردمداران ،گسترش فقر ،بيکاری،
فساد ،اعتياد ،فحشا وتنش زدائی درسطح منطقه وجھان شرائط را بگونه ای تغيير داده که بوجود آمدن
بستری فرامسلکلی را در برون ازمرزھای کشورمان برای بازتاب صدای مردم ستمديده ايران الزم
دانستم<<
...
 تاريخ شاھد وناظراست که اعليحصرت ھمه فرصت ھای ممکن وتالش وکوششان را صرف
ھمبستگی وھمياری ايرانيان فرموده اند؛ و باز تاريخ شاھد است که ھيچ موفقيتی نداشته اند
علت اين عدم موفقيت ،برشخص اعليحضرت روشن وايرانيان وقدری ھم بنده به کرات به آن
اشاره کرده اند واکنون جای تصديعی نيست.
 اوضاع نابسامان کشور برحسب آنچه که درپيام اعليحضرت آمده صحبت امروز وديروز نيست و
با روی کار آمدن اين نظام غاصب بوجود آمده منتھا به وجوھات مختلف و اعليحضرت ھم از
فرصت استفاده نفـــــرمــــــودند ما ميدانيم که عدم ايفای عھود ملی اعليحضرت و از دست دادن
فرصت ھا برای نجات کشور امری غيرمترقبه وتحميلی است ولی نميتوانبم دراين سرزنش قرار
نگيريم که کوششی برای رفع تحريم ھای سياسی اعليحضرت درحد الزم انجام نگرفته است.
اداﻣﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت
>>اينچنين با ھمياری ياران برآن شديم تا دست در دست ھم ،بديلی دموکراتيک در برابر نظام جمھوری
اسالمی سازمان دھيم .نھادی که حول منشور ھفده گانه ،ساز و کار مناسب برای شروع يک حرکت
فرامسلکی در راستای انحالل ديکتاتوری جمھوری اسالمی در ايران و سپس شرايط برگزاری انتخابات
آزاد ،سالم و عادالنه برای تعيين قانون اساسی نوين ايران مبتنی بر دمکراسی ،حقوق بشر و گيتی گرايی
را ايجاد کند.
بدينسان ،شورای ملی ايران برای انتخابات آزاد به تاريخ فروردين ماه  ١٣٩٢در شھر پاريس بنيان نھاده
شد .با توجه به راھکارھای پيش بينی شده در سال نخست ،نقش سخنگوی اين نھاد را به رای مجمع
موسس به مدت دوازده ماه برعھده گرفت .در جايگاه سخنگوی اين نھاد به ياری ھموندان ھمراه ،موفق
به شناسايی باورھا و اھداف محوری شورای ملی ايران برای انتخابات آزاد در عرصه جھانی شديم.
در مجمع عمومی  ١٣٩۴که در شھر تورنتو ـ کانادا برگزار شد ،نياز مبرم برای ارايه سياست ھای
راھبردی ـ کالن و نمودارسازی نقشه راه برای دستيابی به اھداف اين شورا ،با پيشنھاد و رای آن مجمع
نقش رياست را به مدت  ٣۶ماه پذيرا شدم<<.
...
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 اين قسمت ازبيانات اعليحضرت ،داری فرم وشکل گزارش کناره گيری ازشورا و رياست شورا
است؛ خاصه که از مدت رياست  ١٢ماه باقی بوده و رئيس مايل به کناره گيری شده اند علت
چه بوده درفرازھای ديگر پيام علت بيان شده است.
اﺷﻜﺎل درﻛﻨﺎرﮔﻴﺮي اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت
اول -اعليحضرت درمقام رياست شورا بارھا ياد آوری کرده اند که قطعنامه شورا يک حکم اذلی نيست
و موقتی است ودرمواد آن تجديد نظرخواھد شد .ايرانيھا که نگران ماده  ١١واين ننگ آشکار و خفت
زننده دراسناد حقوقی شورا وھويت مبارزه بودند به اعتبار بيانات و قرار اعليحضرت منتظر تحوالتی
درقطعنامه و اساسنامه شورا شدند و اکنون که اعليحضرت شور را رھا ميفرمايند ايرانی ھا نميتوانند
تاسف خودشان را ازاين ناديده گرفتن وعده اعليحضرت بازگوئی نکنند.
دوم – اسناد سياسی مبارزه نشان ميدھد که اعليحضرت شورا را متعلق به خودشان ميدانستند ،وضعيت
حقوقی شورا ازاين پس چگونه قابل تفسيرخواھد بود ،و موقعيت افق ايران در بطن تلويزيون انديشه
ھم مورد ديگری است.
ﻋﻠﺖ ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي
 ** درآخرين فراز ازبيانات اعليحضرت علت کناره گيری ازشورا اين طور بيان شده است:
>>درشھريورماه پيش روی ،به برگزاری چھارمين مجمع عمومی شورای ملی ايران نزديک ميشويم با
توجه به رويکرد چشمگير شورای ملی درعرصه جھانی وھدايت نيروھای درون مرزبه مرحله کنش
راھکارھای کاربردی نمودارسازی شده سياست ھای کالن توسط دفترسياسی وکميسيون ھای وابسته به
آن گزينش دوباره سمت رياست برای طرح سياست ھای کالن نيازنميباشد.
ساختار نوين شورای ملی بدون شک نقش اين نھاد رابرای پيشبردکارزارھای راھبردی برای ھدايت
جامعه جھانی ونيروھای درون مرزدر مسيرگذاربه سوی دمکراسی ،حقوق بشر ،و گيتی گرائی در راستای
منافع ملی دارای حساسيت واھميت بيشتری ميکند<<.
ﻋﻠﺖ ازﺗﻮﺿﻴﺢ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت
 رويکرد چشمگيرجھانی شورای ملی واتخاذ سياستھای کالن توسط دفترسياسی سبب بی نيازی
شورا به رياستی اعليحضرت ميباشد.
شورای تجزيه طلبان که تھيه کننده اين بيانيه بوده سنگ تمام ازغلووتظاھر به دروغ را ميان دعوا آورده
است.
 کدام رويکرد چشمگيرجھانی شورا؟ واتخاذ سياستھای کالن؟ غيرکالنش کو تا به کالنش برسيم.
کدام ھدايت نيروھای درون مرز؟ غلو ھم حدی دارد ولی دروغ گوئی خير.
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چرابايد اين غلوھای بی پايه ودروغ ھای آشکار از نام و اعتبار اعليحضرت مايه بگيرد؟ چرا نويسنده
اين بيانيه که مسلما شورای تجزيه طلبان بوده تا به اين حد به بی احتياطی وغلو گرائی کشيده شده است؟
آيا اين بيانيه با سياست روشن وشفافيت وحقيقت امر اعليحضرت ھمخوانی دارد؟ ابدا ...فراموش نشود
که مخاطب بيانيه ايرانيان طرفدار اعليحضرت ھستند که از کنه شورا ومخلفات آن آگاھند؛ نه جمھوری
اسالمی که فصل رجز خوانی را جواز بدھد.
درعقل نمی گنجد درفھم نميايد

بارغلو ايد
ازنسل بنی ادم اين ِ

)سعدی با تغيير(
ازاعليحضرت استدعا دارد اجازه فرمائيد دالئل ابرازی را به سختی تمام وتنھا به احترام اعليحضرت
بصورت صوری قبول کنيم ومسئله شفافيت وصداقت درگفتاروکردارکه شعاراعليحضرت ميباشد دراين
مورد استثنا ء باشد.
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻧﻮﻳﻦ ﺷﻮرا
توضيح بيانيه درباره ساختارنوين شورای ملی درعبارت >بدون شک نقش اين نھاد را برای پيشبرد
کارزارھای راھبری برای ھدايت جامعه جھانی ونيروھای دورن مرز< مويد اين مطلب است که اگر
شورای مزبور تاکنون موفق به آن اقدامات نشده است بعلت رئيس بودن رضا پھلوی است که درساختار
نوين شورای مزبور ايشان ديگرسمتی نخواھند داشت ،ودرکالمی ديگر شورا برای اينکه عزت واھی
خود را حفظ کند بقول معروف کاسه وکوزه را سر اعليحضرت شکسته است.
وداع وﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﻲ
درپايان بيانيه آمده است:
>>يقين دارم که ايستادگی وتالش مبارزات آزادی خواھان کشورمان درراه دستيابی به آزادی به ثمرخواھد
نشست ودگربارايران به کاروان جھان آزاد وپيشرفته خواھد پيوست.
پاينده ايران
رضاپھلوی<<
اميدارم که اشتباه کنم ولی عبارت مزبور بوی کنارکشيدن ازمبارزه وتوکلت علی ﷲ را دارد.
ﻋﻠﺖ ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت
درمصاحبه آقای دکترحمزه پور )به اصطالح( مشاور ايرانی آقای ترامپ ،ايشان گفتند که درزمان اوباما
برای نزديکی آمريکا با جمھوری اسالمی دولت آمريکا به شاھزاده رضا پھلوی تکليف کرد که فعاليت
سياسی خودش را از آمريکا خارج کند و ايشان ھم فعاليت خودرابه فرانسه منتقل کرد )پايان بخشی
ازاظھارات ايشان(.
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اين ھمان موقع بود که شورای تجزيه طلبان ايران تحت عنوان شورای ملی درفرانسه به ثبت ظاھری
رسيد و فعاليت سياسی اعليحضرت درچارچوب تحريم ھای سياسی )طرح ھنری پرشت( به فرانسه منتقل
شد وکليه ھزينه ھای متعلقه ازھربابت ازسوی دستگاه اطالعاتی فرانسه تامين گرديد که در ظاھر بنام
آقای درمانی پالک خورد و دو نفر از مامورين دستگاه اطالعاتی فرانسه بنام نازيال گلستان و رضا پيرزاده
متصدی شورای مزبور وکنترل فعاليت ھای سياسی اعليحضرت گرديدند وبقيه داستان را که ھمه ميدانند.
پس ازانتقال رياست جمھوری آمريکا به آقای ترامپ تقريبا تمام تصميمات آقای اوباما ازسوی ترامپ در
محدوده تجديد نظرقرارگرفت ازجمله ھمين فعاليت سياسی اعليحضرت که از يد آمريکا خارج و در يد
فرانسه قرارگرفته بود.
آقای ترامپ ،راضی به ادامه سياست اوباما نسبت به رضا پھلوی به بھای ترضيه خاطر جمھوری
اسالمی نبود )مستند اظھارات آقای دکترحمزه پور( لذا بازگشت فعاليت رضا پھلوی به آمريکا در دستور
کار قرار گرفت.
بازگشت فعاليت سياسی رضاپھلوی ازپاريس به آمريکا کارساده ای نبود  ۶سال است که آن فعاليت ھا
در فرانسه است؛ وزارت خارجه و سرويس ھای اطالعاتی فرانسه درگير آن ھستند ،ھزينه آن فعاليت ھا
ازسوی فرانسه تاديه شده است .شورا درفرانسه ثبت شده است ،رئيس شورا شخص رضاپھلوی است.
اين شورا با اين کيفيت نميتواند از زير مھره سياسی فرانسه خارج و زير مھره سياسی آمريکا قرارگيرد،
تنھا راه مغتنم کناره گيری اعليحضرت از شورای پاريس است که نوسانات وپس لرزه ھای اين اقدام،
خواست آمريکا را تامين خواھد کرد .شتاب تصميم دولت آمريکا را در کناره گيری اعليحضرت ازمقام
رياست شورا راميتوان در آن دانست که با آنکه مدت يکسال ازمدت رياست شورا باقی بوده کناره گيری
مقدم شمرده شده است .دراين راستاست که ميتوان منتظر تحوالت بسيارمھمی درحوزه مبارزه
اعليحضرت وشورای درجريان موت تجزيه طلبان بود.
دراين ھنگامه سياسی است که اگراحتماال تحريم ھای سياسی عليه اعليحضرت قدری سبک ويا لغو شود
ميتوان به يک حرکت سياسی نمادين که ھم درصالحيت سياسی وقانونی اعليحضرت وھم آشنای ملت
ايران است اميد وارشد.

