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اميرفيض -حقوقدان
درخبرجاويد ايران آمده بود تعداد کسانی که ظرف  ۶روز گذشته به سايت اعليحضرت برای ديدن دو
اعالميه »ھمدردی با مردم فرانسه« رجوع کرده اند  ٢٠٢نفربوده است١ .باسابقه ای که ازتعداد مراجعين
به سايت اعليحضرت در آرشيو سنگراست خبرمزبور بسيار تفکر و تامل سازميشود.
تحرير حاضرکه فرصت ادامه )تصويب طرح اسارت ايران( رابه خود اختصاص داده درباره اھميت اين
نقصان وتوجه به مراتب آن است.
آﻣﺎروارﻗﺎم وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺪاﻳﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ
آمار و ارقام تنھاوسيله مطمئنی است که صادقانه انسان را ھدايت ميکند کسرونقصان ويا زيادتی آن به
انسان ميفھماند که عيب کارويا علت موفقيتش چيست تا در آن زمينه تصميمات الزم رابگيرد.
قبل ازطرح رفراندم  ٢۶نوامبرسال  ٢٠٠۴يعنی زمانی که ھنوزاعليحضرت بکل درمقابل سلطنت و
سلطنت طلبان جبھه گيری جدی نفرموده بودند ودرمجرای )امروز فقط اتحاد فعال بودند( مالحظاتی از
تعداد مراجعه کنندگان به سايتشان چنين است:
موجب خوشبختی است که پاسخ وواکنش مثبتی که ازاين پيام )امروز فقط اتحاد( گرفته ام
بسيارزياد بوده است؛ سايت من دراينترنت از آن ھنگام ھرروز بطورمتوسط  ٢٨،٠٠٠بار
مراجعه داشته است.
)ازسخنرانی اعليحضرت درانجمن ملی مطبوعات آمريکا اول اسفند (١٣٧٩
ظرف  ۴سال گذشته  ٧٠ميليون پيام روی اننترنت سايت من آمده که بيشترين آنھا ازايران بوده
است وعقايد مراپذيرفته اند.
)مصاحبه با ھيئت تحريريه مجله پوليتيک انترناسيونال شماره (١٠٣
نعداد ١،٢٠٠،٠٠٠نفرايرانی درخارج ازکشورطرفدارسلطنت مشروطه اند.
)مصاحبه با کانال سوم فرانسه  ١٢اسفند ماه (١٣٧٢
خوشوقتم باطالع ھم ميھنانم برسانم که ظرف دوماه  ٣،٢٠٠،٠٠٠پيام روی سايت من در
اينترنت آمده است.
)مصاحبه باراديو صدای ايران(
 - ١آمار روز  ٢١نوامبر  ٢٠١۵و در آخر روز  ٢۴نوامبر  ٢٠١۵تنھا  ۴۴۵تن از آن دو نوشته مربوط به ھمدردی با مردم فرانسه
ديدن کرده اند .ح-ک
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اززمانی که پيام من درداخل مملکت پخش شد واقعا يک ھجوم وسيع ازارتباطات برقرارشد
درحدی که به زحمت ازش برميآيم .درحدی که واقعا دبيرخانه وخودمن گرفتاری پيدا کرديم که
تمام ميل باکس ما طوری پرشده که خيلی ازنامه ھائی که ميآمد برگشت ميخورد .تماس ھا خيلی
زياد بوده دراين مورد ميخواھم ازھم ميھنانم خواھش کنم که حتی المقدور کمکی باشند درجمع
آوری اطالعات به خودمن ويک مقدار فيلترشدن اين مسائل که آنقدر بار ِکار زياد است که شايد
بتوانم به تمام مراجعين پاسخ بدھم و واقعا جای خوشبختی است که اينھمه استقبال از اين کار.
)مصاحبه با رسانه ھای گروھی لوس آنجلس(
ﺟﺎي ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ،ﺑﺪ ﺑﺨﺘﻲ
ھرکاسبی وھرکسی که بامردم سروکاردارد وقتی تعداد مراجعين ويا مشتريان او از روزی  ٢٨،٠٠٠تن
تقليل پيدا ميکند به  ٢٠٢نفر در  ۶روز که ميشود  ٣٣تن درمقابل  ٢٨،٠٠٠تن تکان ميخورد و بفکرچرا
وچاره جوئی می افتد.
اعليحضرت دربياناتشان دراعالم ارقام مراجعين به سايتشان دوبارازعبارت >موجب خوشبختی است<
استفاده فرموده اند که با تغيير  ٢٨،٠٠٠تن به  ٣٣تن مراجعه کننده به سايت که آنھم قصد مراجعه کننده
معلوم نيست مثبت باشد ،ميتوان گفت موقعيت اعليحضرت در رابطه با مردم موجب بدبختی است آنھم
درحد عدول وکسر ٢٨،٠٠٠تن به  ٣٣تن.
ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت
مبنا وعلت مراجعه ،اميد به طرف مراجعه است .اگرکسی منتظرخبرخوبی باشد مرتبا به صندوق پست
خودش سرميزند وکسيکه نا اميد است ازدريافت خبری که انتظاردارد به صندوق پست ويا مامورپست ھم
اعتنائی ندارد.
اگرمردم درحد وسيعی به سايت اعليحضرت رجوع ميکردند به اعتباراميدی بود که به ايشان داشتند که
اين اميد به ارث فرھنگی وسنتی به آنان رسيده بود ولی وقتی اميد تاريخی وھويتی خودرا درايشان نديدند
وبرعکس چيزھائی ديدند که انتظارنداشتند ازسايت ايشان ھم بريدند.
بنده ازخودم مايه ميگذارم .به ايرانم سوگند که ھيچ رغبتی برای رفتن به سايت اعليحضرت ندارم زيرا
ميترسم با مصاحبه و يا بيانيه ای روبروشوم که >خانه خرابم کند< يا انگ بيگانه پرستی ويا حمايت از
تجزيه کشور ويا سخنان شخصيت زدائی وگمراه کننده وامثال آنھا زخمی برزخم ھايم بيافزايد؛ مصداق
٢
)مارگزيده ازريسمان سياه و سفيد ميترسد(.

 - ٢من به دليل اينکه ميخواھم ھم ميھنانم را ازھر آگاھی آگاه نگاه دارم حد اقل ھفته ای سه بار به سايت رسمی اعليحضرت نگاه ميکنم .جا ھای
ديگر مانند سايت افق ايران که اسم بدنامی است ،و سايد شورای به اصطالح ملی شھره به تجزيه طلبان را که آنرا ضد ايران ميدانم مورد بازديد
من قرار نمی گيرد زيرا ھمان نگرانی که استاد در پاراگراف به روشنی اشاره کرده اند مرا ھم می آزارد .ح-ک
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ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ
اگربتوان سرمايه يک فعال سياسی را ميزان طرفدارانش به حساب آورد) ،اشاره اعليحضرت به
١،٢٠٠،٠٠٠ايرانی خارج ازکشوربعنوان سلطنت طلب ،ازموارد تشبيه وشمول است( يک فعال سياسی
که آن شکست بزرگ را ازباب مراجعين به سايتش ميبيند واقعا يک ورشکسته سياسی است .فرق بين
ورشکسته سياسی با ورشکسته بازرگانی اين است که دومی راقانون محروم ازفعاليت ميکند واولی را
قانون دخالتی به کارش ندارد واورا آزاد ميگذارد که فکری به حال وروزگارخود بکند.
ورﺷﻜﺴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻚ وﻗﺖ دراﺛﺮﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻗﺪرت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد وﻧﻔﺮاﺗﺶ راازدﺳﺖ ﻣﻴﺪﻫﺪ وﻟﻲ
ﻳﻜﻮﻗﺖ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮي ،ﺑﻲ اﻋﺘﻘﺎدي ،ﭘﺸﺖ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ وﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﻋﺪول ازﺳﻮﮔﻨﺪ
وﻓﺎداري ﺑﻪ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﭘﺸﺖ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺪاران وﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮﺳﺨﻨﺎن ﻧﺎ آﺷﻨﺎي ﻣﺮدم وﻣﻬﻤﺘﺮازﻫﻤﻪ
ﺗﻨﺎﻗﺾ درﺑﻴﺎن و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
متاسفانه علت ورشکستگی سياسی اعليحضرت عوامل رديف دوم است؛ نميشود  ٣۵سال مردم را سر
درگم نگاه داشت وبا شعارھای فاقد عمل ونا آشنا و وعده ھای مکرر نکول شده توقع داشت که ٢٨،٠٠٠
ِ
کننده درروز ،به سايت ايشان ھزارھزارباال برود .خيرطبيعت کاراينطوری است که تعداد مراجعه
مراجعه
کنندگان از ٢٨،٠٠٠به  ٣٣تن تقليل يابد که تقليل ھم يافته است.
مالت طرفداری ،درفرھنگ ماايرانيان دررابطه با مقام وموقعيت شاه است که فرھنگ ماايرانيان قائمه
محکمی برای آن قائل ميباشد .اگردقت شود افول مراجعه به سايت ايشان ھمزمان با ترک جدی موقعيت
سلطنت واعالم گرايش به جمھوری ودرنھايت قرارگرفتن درسطح مردم عادی کشور بوده است؛ و ھمين
روزھا که آمار مراجعه کنندگان به سايت ايشان  ٣٣تن درروز اعالم شده ،رياست خود خوانده شورائی
را دارند که تجزيه ايران بزرگترين خواست آن شوراست ،واين چيزی نيست که با مالت طرفداری مردم
ايران ،در راستای يک پارچگی ،اقتدار ملی و تماميت ارضی ،نسبتی مستقيم داشته باشد.
اعليحضرت درمصاحبه با کانال سوم فرانسه فرمودند > ١،٢٠٠،٠٠٠ايرانی درخارج ازکشور طرفدار
سلطنت ھستند< چراين گروه ايرانی به سايت اعليحضرت رجوع ندارند که منھم ندارم برای اينکه سايت
متعلق به يک ايرانی است بنام رضاپھلوی جايگاه خودرا ترک کرده که ضمنا رئيس شورای تجزيه طلبان
ھم معرفی شده است و يک تلويزيون ھم دارند که بوسيله فرزند ابوشريف جمھوری اسالمی مديريت
ميشود) .مورچه چيست که کله پاچه اش باشد(.
چه تعداد ايرانی درخارج ازکشور درموقعيت انتخابی ايشان يعنی يک فرد وشھروند ايرانی وجود دارند
که بعضا نکبت تجزيه وفدراتيو کردن کشورھم متوجه آنھا نيست؟ بينھايت .چه تفاوتی بين آنان ورئيس
شورای تجزيه طلبان است؟ آيا ميتوان انتظارداشت که بتمام آن بی نھايت افراد روزانه  ٢٨،٠٠٠پيام
فرستاده شود .اصال چرا فرستاده شود؟ به نامه رئيس شورا به سران کشورھای  ۵+١رجوع کنيد تا به
ببينيد مغبون ھستيد که پيام موفقيت نفرستاده ايد يا بسيارھم خوشحاليد که درآن درخواست وقيح وبی
سابقه مشارکت نداشته ايد.
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وجه تمايز اعليحضرت با سايرايرانيان فقط وفقط درنسب قانونی سلطنت وحکم قانون اساسی مشروطيت
است که مورد احترام وتاکيد ايشان ھم قرارگرفت؛ که متاسفانه راه عدول ونقض آ نرا انتخاب فرمودند
بنابراين سوای اين موقعيت قانونی وسنتی ،ايشان کسی وچيزی که پايگاه اميد مردم باشد شناخته نميشود
وبين ايشان ومردم که يک مالت تاريخی وفرھنگی برای ايجاد احترام واعتماد وفداکاری وجود داشت،
اعليحضرت آن مالتھای تاريخی وسنتی را يکايک ازخودشان منتزع فرمودند ،و با اشتياق ،خودشان
رادرمقام يک شھروند عادی قراردادند که بطورطبيعی وقھری ھم تعداد طرفداران ايشان منتزع شدند وھم
طرفداران ايشان منحصربه گروھی تجزيه طلب کشورشد.
دﺳﺘﺎورد ﺣﻘﻮﻗﻲ
اعليحضرت بخوبی آگاھند )مستند ،بياناتشان( که انتزاع خود ازموقعيت سلطنت وتعھدات قانونی که
بخشی از آن درسوگند نھم آبان ايشان ومابقی درسنت کھن سلطنت وسياق اجرائی مشروطيت مقرراست
با تمردھا وبازی با الفاظ وپناه گرفتن درسنگر دمکراسی و کثرت گرايی ،منکسر ويا رفع اثر نميشود و
اين خود درد ورعشه بزرگی است که انسان بداند درچاچوب تعھدات قانونی مقيد است ولی سعی در فرار
دارد.
ﭼﺎره ﺟﻮﺋﻲ
انسان ھا غالبا نميفھمند که حاصل فعاليتشان چيست مگروقتی که به حساب خودشان رسيدگی کنند و
اين ھمان است که شرکت ھای تجاری وتجارملزم به تنظيم ترازنامه ھستند؛ که از آن طريق دريافت
خواھند کرد که فعاليت آنھا مثبت است ويا بااشکاالتی مواجه است.
مردان سياسی با مشارکت درانتخابات ويا ترتيب دادن نظرخواھی ھا موقعيت خودرا ارزيای ميکنند.
بررسی جاويد ايران درمورد تعداد مراجعين به سايت اعليحضرت واين تحرير اگرگفته نشود بھترين
موقعيت است ولی يکی ازبھترين موقعيت ھاست که اعليحضرت رابه فکرچرا وعلت اين سقوط عظيم
ھدايت کند البته درصورتی که نقصان مزبوررا کمبود نا متناسبی بدانند.
اﻋﻠﻴﺤﻀﺮﺗﺎ
ِ
موجه وقاطع است واين دوپايه اعتباری متاسفانه در
اعتقاد راسخ وکالم
اعتبارشخصيت ھا مرھون
ّ
اعليحضرت بسيارضعيف است.
تناقض درگفتاررا دنيای متفکرسياسی نمی پذيرد؛ آقای توماس فريدن درنيويورک تايمز نوشت:
>اروپائيان بوش رابعلت تناقض گوئی مسخره ميکنند<.

ازﻣﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﻴﻚ وﺑﺪ اﻣﺎ ﺗﻮﭘﺎدﺷﺎه
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