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  قاي اميرابراهيمي آايران يارگرامي  
  حقوقدان -اميرفيض

مقدمه ای را عرض ميکنم تا علت اينکه الزم نمی بينم وقت بيشتری صرف پاسخ به نامه شما شود روشن 
  .گردد

وجود نداشته باشد ميشود عھد  شخصيت طبيعی رارداد دوطرفه است که اگرطرفِ يک ق ،عھدوپيمان*
  .عھدش ميشود خداوند اھد (عھدکننده) انسانی مذھبی باشد طرفِ مع بستن با وجدان ويا اگر

دروغگوئی  شکنی است درقاموس وفرھنگ واخالق ايرانی نامردی وبی وجدانی و عھدی که ھمان عھد بد
باشد که مصداق اين بيت مقابل ثالث باشد که جزای قانونی دارد واگردرمقابل وجدان  در اگر است  و

انش بدعھدی کسی که بخودش وبه وجد ) يعنیدا کنھ خود زنا کند با ديگران چهکسی که با مادرردد (ميگ
رفع مشکالت  و قرار لذا لياقت طرف قول واحوال عقل را ازدست داده است> < وبی وفائی ونامردی کند
  .وسوء تفاھمات را ندارد

  ؟نبيند کودکی احوال عقل      عاقلی ھرگزکند ازعقل نقلگر

حق  ز ميدانيد نبايد وه بازپريشان گوی ودو دو اری است يعنی وقتی شما بنده رافلسفه باالھم ج عکس *
 و پريشان فکر و دوزه باز مگراينکه خودتان ھم مثل بنده دو، طرف مکاتبه قراردھيد نيست که من را

   .احوال باشيدپريشان  حال وپريشان 

  عاقالن با عاقالن صحبت کنند       کودکان با کودکان بازی کنند

(کافرھمه رابه را ازدست داده ام  خوانندگان خودايد که بنده به دالئل بسياری  اطميان به بنده گفته با *
  ١. کيش خود پندارد)

  ن قھرکرده باشدآ ی که شغال ازغخوشا با              ====> ازه دارم که بگويمـــــاج

   .کرده اند باغ قھر نآ ھستند که ميفھمند شغالھا ازاولين خود  ولی معموال شغالھا

   واما پاسخ اساسي

تنھا موضوعی که درنامه ايشان شايسته جواب است مسئله اتھام خيانت به اعليحضرت است واين مورد 
 برديا قالبی وعده ای از عليه اعليحضرت بوسيله اميد دانا وھرز ھشدار، ادعانامه  ھم ھمان است که در

                                               
 ٩٩تا  ٧٨فيض، روزانه نزديک به سال و بخش مربوط به نوشته ھای استاد امير١۴٠٠به استناد آمار بازديد کننده ھای وب سايت  - ١

ھزار تن از سايت بازديد ميکنند و نوشته ھای استاد اميرفيض را ميخوانند. بخش بزرگی از صاحبان فيس بوک که نوشته ھای فرستاده 
ويد ايران د. کسانی که در ليست جانشده استاد اميرفيض را در فيس بوک ھای خود به سايت پيوند ميدھند ھزاران، ھزار خواننده دار

نيستند (از جمله آقای اميرابراھيمی) ايميل و نوشته ھای استاد اميرفيض را از کسان ديگری که اين نوشته ھارا باز پخش ميکنند 
 ک-دريافت ميدارند. ادعای نادرست. ح
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وايشان يعنی  نھا ارجاع گرديدآشد وسی تحرير درپاسخ به  مطرح ميليون طرفدار ٢٠ ی که باجمله مرد
وره است که اينھم خود روش آسردر ،موضوع نآختم مقال ويا فروکش کردن  قای ابراھيمی پس ازآ

   :مصداق خاصی است

  كله پز برخواست وجايش سگ نشست

   :درحد و مناسبت ايشان باشدبيت زير، شايد ولی نه

  مدیآوبعد ازمرگ سھراب  !! نوشداروئی       مدیآمدی جانم بقربانت ولی ديرآ

    وامــــا بعد

   :را درعبارت زير عنوان کرده است حضرات ادعانامه ھشدارھرز ادعای  تجديد قای ابراھيمیآ

<رئيس شورای تجزيه طلبان ھمان اعليحضرت رضاشاه دوم منظورتان است ودرتمام دنيا فردی که ادعا 
  .ن دياراست>آاشته باشد خائن به ويا نقشه تجزيه کشورش را د

  ازيك راننده تاكسي سوال كنيد

 تجزيه طلبی از موضوعادعا به معنای کسی است که مدعی حقی برای خود است طرح  ،قای محترمآ *
فدراتيو وتقسيم  نظريهکشيدن با  را ودوم اينکه نقشه تجزيه کشور ،است نه ادعاٍ  رـــــظــــنسوی افراد 

  .وسوم اينکه نقشه تجزيه کشوررا فرد نميکشد که متھم به خيانت به ديار شناخته شود دتفاوت دار ،قدرت
  .اگراين روشنی ھارا نميتوانيد درک کنيد  ازيک راننده تاکسی سوال کنيد

اگرايشان مينوشتند که <نظرشان اين است که فرديکه ادعا ويانقشه تجزيه کشورش را داشته باشد  *
نسبت به مسائل ازھرجھت وھرباب  اظھارنظربود و نظر اظھاررفی نبود زيرا ن دياراست> حآخائن به 

غالمعلی قای آنجا که آ ولی از  ؛اصول دين ممنوع است اظھارنظرخالفزاد است وفقط دربرخی ازکشورھا آ
ناچاراست منبع اصل قول را ارائه  ،کرده است دنيا ن شناختن افراداصِل خائ  ازابراھيمی نقل قولِ امير 
 فارغ از زيرا چنين فردی اگر  .نخواھد داشت بحث وصالحيت طرف جواب را بهد  واال لياقت ورود دھ

  .چنين ادعائی کرده باشد جاعل به اصل واصول است ،اصول

جاعل به اصل واصول درحقوق مدرن ادعای ناموجه وغيرقانونی است ودرحقوق اسالمی بنام جعل  *
 اسالم ھمان صدر در ،اشد ايشان تنھا نيستبيرابراھيمی نگران نام ]غالمعلی[ قایآ .حديث موسوم است

ھميشه اين قبيل  ،ھست ٣٠١صفحه  ۵جاعل حديث بوده اند که نامشان ھم درکتاب القديرجلد  نفر ١٢٢
   .افراد وجود داشته اند
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 ابراھيمیامير قای آن عرض شود که ھيچ اصل وقاعده ای دردنيا وجود ندارد که ادعای آ پيش از **
زادی بيان وعقيده کذب ادعای ايشان رابه اثبات آبرعکس اعالميه جھانی حقوق بشر وحق  و ،کند را تائيد
   .ميرساند

قوانين  و به اصول اعالميه جھانی حقوق بشر ،در رابطه با ھرز نويسان ھشدار امين تحرير درسیُ  **
 و بيان و ی برنظريتدکه محدو ی وافغانستان استناد شدمريکا وحتی جمھوری اسالمآ اساسی فرانسه و

بايد با نظرمتقابل  را نظر و ،وايجاد طرفدارنيست وعقيده فکر و تالش برای مشروعيت بخشيدن به نظر
    .يا ازصحنه دورساخت تعديل کرد و

است ولی متاسفانه اين  و در اين آقايان رسوب داشته چه حدی تاثيرگذاربوده ن تحرير تاآنميدانم  **
اميرابراھيمی  غالمعلی قایآ خرآدس روحانی ودست نقای مھآ دربرخی ازافراد مانند اميد دانا و ميدانم که را

قانون اساسی کشورھائی مانند فرانسه  -خوب وقتی اعالميه جھانی حقوق بشر  .ھيچ تاثيری نداشته است
 واتم اين بنده کجای کارھستم که بت ،نشود باقبول حضرات روبرومريکا وقانون اساسی مشروطيت آ و

روحانی= ادعای مھندس قای آ( بديدهآبنده کی ھستم که بتوانم فوالد  ؛کنم »تفھيم«نھا آبه  حقيقت ساده را

ينده ايران را برمبنای تقسيم قدرت آيا ھرکسی که  اعليحضرت وکه  ،ھن سرد تبديل کنمآبه  خودشان) را

با  اگر زادی بيان وعقيده است وآنھا ازباب آبيان ونظر وفعاليت  ويا ميخواھند مرکزی به استانھا ميدانند

  .ناميد وملت  را خائن به ايران نھاآنميشود  ،موازی نيست عقيده ديگران و نظر

ازطريق ھمه  ٢٠١٧مريکا قصد دارند درسال آحاکی است که مردم کاليفرنيای  ھمين روزھا خبرھا **
خواندم که کمپين استقالل کاليفرنيا اعالم کرده و حتی  مريکا اعالم کنندآ ز را پرسی استقالل وجدائی خود
   .روسيه افتتاح کند را در که قصد دارد سفارت خود

واعالميه جھانی  حقوقی نظر ری ولی ازآابراھيمی اميرقای آ بنظر ؛مريکا ھستندآيا اين افراد خائن به آ
غالمعلی  قایآبه اندازه  مريکا کسی نيست کهآ در ياآ نآ از مھمتر و !خير زادی عقيده آ و حقوق  بشر

  ؟را بگيرد مريکاآبه  ابراھيمی بفھمد وبا اعالم به دادستانی جلوی اين خيانت امير

  واژه خيانت درمبارزه سياسي 

برعکس اصطالحاتی رواج ميابد  اصول رعايت نميشود و خيلی از ،وريکتئ مبارزه سياسی بازار در **
 ولی به مصداق دربيشتر جنبه احساساتی را دارد  وست که نه تنھا اصولی نيست بلکه اتھام سازھم ھ

   .خيرنميکنند مبتالبه عموم استا دعوا نان وحلو

استفاده کننده ازواژه خيانت، به افراد است  که منظورِ  خيانتژه وا ن عبارات ھمين استفاده ازآ يکی از
 سر از يھن تلقی شود اگروعقايد اوست ولی اينکه  نظرات کسی به اتھام خيانت به م خيانت به افکار
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اراده ورود  قصد وقبيل  به ارکانی دارد از زيرا خيانت به ميھن نياز ،دشمنی است نادانی نباشد حتما ازسر
  .يتبوجود رابطه سب ن مھمترآ از و زيان به کشور

نيان  وايرا ايران ارتباطی به مردم ايران درتظاھراتی که ھيچ گروه عظيمی از تظاھرات اربعين درھمين **
شرکت  مينمود شرافت ايرانی بودن بدور يعنی از وھست بودھم گانه يمملوازعشق به ب ھيچ  کهندارد 
  نھا دشمن موجوديت ايران ويا خائن به ملت ھستند؟آيا ميتوان گفت که آ ،کردند

 ورکيک ميزنند خيلی حرفھای سبک الت ھا خصوصايا ميدان ھا درگيری ھمسايه ھا  ديده ايد که در **
 از دادگاه اظھارات مزبور متاثر زيرا در ؛ديده نميشود محاکم ن درآی يک صدم ول ،رايج استواتھامات 

  .شمول قانونی دارد ولی درکوچه وبازارخير و اثر

دارد ولی  راياسی ايرانيان شده است ھمان حکم ازفرھنگ حزب توده وارد کارس که واژه خيانت ھم **
 نوقت ايجاد حساسيت ميکندآرنماد مبارزه وشخصيت وھويت ايرانی شد ن شمول بآ ھنگاميکه استفاده از

صدای  و ديديم که سر .الزم ميشود که سی اليحه تحت عنوان (اصول مفقود وادعا موجود) نوشته شود و
    ٢. نفرمانند موش پنھان شدند ۵٠ن آمد وھمين حساسيت بود که آ مردم در

ھيچ  ازناحيه وداليلی بگوئی که اظھارنظروبيان عقيده انچون سوءنيت است ھرچه باھرکالم وزب لیو

اتھام جرم خيانت به  ،که مطلوب مردم وتنھا پايگاه اميد است کسی جرم نيست و درست نيست به کسی

خدمت دوست است  ،دوست سفير ،وھرچه فرياد کنی که انتقاد ،گوش شنوائی نيست که نيست ايران داد

با دشمن کين خواه چه تفاوتی دارد بازھم تفاوتی بين انتقاد ودشمن  خيرخواه انتقاد نکند دوستِ  اگر و

  .موجوديت ايران قائل نيستند

زادی ھای آ روحانی نه تنھا به حقوق و ابراھيمی واميد دانا وامير قايان آميدانم که گروھی ازجمله  **
سد که نظريات رتاچه  ،اساس واصول ميدانند را ان می انديشندوھرچه خودش نميدھنداھميت  بيان وفکر

ميشود که  ورآولی معھذا برای استحضار خوانندگان محترم ياد  ،نھا ارائه شودآبه  فيلسوفان معروف
عبارت  ،پاسکال فيلسوف معروف فرانسوی سخت معتقد به حکومت فدراتيو وتقسيم قدرت مرکزی بود

   :درکتاب ھست که ميگويد او معروفی از

شفتگي نيست. وحدتي كه نتيجه كثرت آ چيزي جزت كاهش ندهد كثرت گرائي كه خودرابه وحد<
  )١٩۵٨سال  ٢۶١(صفحه                                                 >گرائي نباشد تنها ستمگري است

                                               
يس بوکھايشان برخی از آنان مانند شھال ممتاز و آقای احمد فراستی نوشته ھايی که از جاويد ايران پخش ميشود را در ف -٢

ميگذارند. نوشته ای که در باره پيشينه اميد دانا منتشر شده بود در فيس بوک خانم ممتاز ظاھر شده است. نوشته آقای ع. 
بود و خطاب به آقای اوباما نوشته شده بود در فيس بوک آقای فراستی ظاھر شد و » طرح ھنری پرشت«ھـ که در باره 

 ک-ودند. حکسانی ھم از آن استقبال کرده ب
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ھيچ  اگر وپاسکال ھم خائن به کشورفرانسه است  ،اميرابراھيمیغالمعلی قای آادعای  بنابر حال  **
قای اميرابراھيمی آ داننــــــدانشمندی ھم  اننآ، برای اين است که خائن ندانسته فرانسوی پاسکال را

بديده ای مانند مھندس روحانی که ازھيچ چيزی درحد خائن شناختن اعليحضرت آيا فوالد  نداشته اند و
   .ارضاء شدنی نيست نديده اند

وقتی به ميدان عقايد ونظرات عرضه دنيای نظرھای گوناگون وبيان عقيده ھای نووتازه است که  ،دنيا *
گاه دراستواری مقام چنان باقی ميماند که  ميشود گاه مانند پرکاھی درمقابل نظرات ديگرازبين ميرود و

    .تبديل به اصول ميشود

نکه آخورشيد داشته اند بعلت  که نسبت به مسطح بودن زمين وگردش چه تعداد ازدانشمندان بعلت نظراتی
ن مقتولين آه نظرات نظرات مخالفان نبوده است به قتل رسيده اند که بعدھا معلوم شد کنظراتشان مقبول 
  ؟قاتلين نادرست درست بوده ونظر

  كينه جوئي نه مبارزه سياسي

ود ــتقسيم قدرت وحتی خ ،جمله بنده به دليل تجربيات ومالحظات تاريخیز ازايرانيان ابزرگی  گروه
 بين رفتن استقالل وتماميت ارضی کشور ی کشور خطرناک وباعث ازبه استان ھا مختاری ھای محدود را

وگروھی سان ميشويم انغمه ای ھر ھر اين زمينه حساسيت ونگرانی داريم که از در نقدرآ وميدانيم 
نه معلوم است  ،وبدنبال تقسيم قدرت وفدراتيو کردن کشورند ھم عقيده پاسکال فرانسوی ھستند ،برعکس
نھا که الگوی پاسکال فرانسوی را برای ايران آ ه معلوم است که نظرــــــن باشد وا درست ــــم که نظر

زادی وتالش برايجاد آ است ودرميدان تعاطی افکارحق فعاليت ورــــــظـــــن ن ھاآھردوی  .پسنديده اند
ھم  گرا و ؛افراد اين دوگروه خائن به کشورشناخته نميشوند ولی به ھيچوجه ھيچيک از ؛دارند طرفدار

تلقی ميشود نه خيانت طرف به  نظر مبارزات سياسی مسئله خيانت مطرح است خيانت به عقيده و در
سد که افراد کينه جوئی بکل عنوان خيانت به نظر وعقيده را کنارگذاشته ودقيقا خيانت به رتاچه  ميھن

قايان آ .نام  اين عمل چيست جز کينه جوئی ؛ھم انحصارا متوجه اعليحضرت ساخته اند نراآ وطن و
  ؟اميد دانا روحانی و اميرابراھيمی و

  پايان

  سپرسياسي
  اين تحرير با استدعای امعان نظربيشتر ھمراه است 

ن آاحترامی که برای جان  تا به اعتبار را سپرقرارميدھند، انای بيگناھ انسانی راشنيده ايد که عدهسپر 
منتھا  ،کارھای سياسی ھم معمول است عين اين جريان در ؛عرضات مصون مانندت بيگناھان وجود دارد از

  .انسانی درجنگھای فيزيکی  شھرت عام ندارد به رواج سپر
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  اعليحضرت سپرسياسي تجزيه ايران 

اسرائيلی  مريکائی وآگاھيد که طرح تجزيه کشورھای خاورميانه ازجمله ايران يک طرح آ ميدانيد و **
برای تحقق  وايجاد داعش بسياری ازتحوالت وجنگھای منطقه ای ،اجرا قرارگرفته است است که درجريان

   .است که بشريت  ناظراست ھدف تجزيه کشورھای خاورميانه

ن آنچه درسوريه ميگذرد با ھدف تجزيه آابتدای اغتشاشات داخلی سوريه صاحبنظران نوشتند که  از
 سوريه را حلب در د تفويض خودمختاری به شرق شھرسازمان ملل متح( است و امروز ديديم که کشور

  بان سال جاری)آ ٣٠(                                         )                               پيشنھاد کرده است

 . با استفاده ازوردندآھا برای پيشبرد مقاصد تجزيه ايران شورای تجزيه طلبان را بوجود  ريکائیآم **
اعليحضرت واجد يک مقام الوھيتی ونھادی وھويتی ھستند واخالق وفرھنگ ايرانی ايشان ت که اين موقعي

گروگان بودن ايشان   اعتبار اعليحضرت به را مصون ازھرتعرض واتھامی ميشناسد باقدرت ونفوذی که بر
تعرض به سياسی ساختند تا ايرانيان به اعتبارايشان از شورای مزبورسپر ، اعليحضرت را به صدردارند
زمينه را برای  رامش خاطرآخودداری وشورای تجزيه طلبان تحت رياست اعليحضرت بتواند با  شورا

مريکا درتنظيم توافقنامه آ(درتحريرات قبلی به اسناد دخالت فراھم سازد  ايران  گسترش فکرتجزيه طلبی
کردستان) اشاره شده (داريوش ھمايون وحزب دمکرات  نيز مختاری با کردھا (تيمرمن وگنجی) و خود

  .است)

کنندگان نه ا اعليحضرت بود که قطعنامه شورا به امضای گروھی رسيد يعنی امضھمين سپرسياسی **
وجود ونام اعليحضرت به اين گردونه  بلکه تنھا به اعتبار ١١ماده  قطعنامه ويا ترس از به اعتبار

   .خطرناک ملحق شدند

ضربه  ،انسانی بدون ايجاد صدمه جانی برای سپر درسپر البته ھمانطور که بسيارمشکل است که **
سپرسياسی  در اسباب احتياط حمله به دشمن نميداند) (حقوق اسالمی سپرانسانی را از به دشمن زد الزم را

که با وجود تعلق رياست شورا به و ھست  وغيرقابل قبول بود ل دشواريايرانيان اص برای ھم بسيار
ولی  ،ن معترض شدآ ١١ماده  اسی) بتوان به شورای تجزيه طلبان و(سپرسي (مجازی) اعليحضرت

 زدن سپرانسانی  انسانی قراردادن بيگناھان مانع ازحمله به دشمن نميشود وبايد با دور ھمانطور که سپر
 احتياط کامل  با را معارضان ومخالفان تجزيه ايران ھم حمله به شوراحمله را ادامه داد حد اکثر احتياط  و
جزئی از  اگر ودنبال ھم ميکنند  و غازآاعليحضرت اصالت مقام وموقعيت حقيقی  ی منفک ازجبھه ا در
ناخواسته ای است که مسلما بارضايت قلبی  امر ،خاک اين تعرض احتماال متوجه اعليحضرت گردد و گرد

متصل وگره  مريکائيھا چنان شورای تجزيه طلبان رابه اعتباراعليحضرتآزيرا   ،اعليحضرت ھمراه است
نخواھد بود  واينجاست دون ايجاد تاثيربراعتباراعليحضرت دربرداشت عوام زده اند که تعرض به شورا ب

به اعتبارشخصيت اعليحضرت تعرضی  ميشود چراکه اگر با مشکل روبرو ،مخالفين تجزيه ايران که کار
کرد خاصه که جمھوری  به شورا نشود شورای تجزيه طلبان بدون برخورد بامخالفان پيشروی خواھد
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 واين امراسالمی ھم درمقام اجرای طرح تفويض قدرت وحتی ايجاد مراکزقانون گذاری به استانھاست 
  .ا تجزيه ايران بتوانند ناديده گيرندچيزی نيست که مخالفان ب

ققان ايرانی درسندی بنام اعترض مح ،عضو ١٠٠= پس ازتشکيل فراکسيون ترکی درمجلس با  حاشيه
ن برای استقالل وتماميت آسيب ھای آران به تشکيل فراکسون ھای قومی وزبانی واشاره به وھگشپژ

                             (پايان حاشيه)   .بان سال جاری)آ ١۶= (  ارضی ايران تسليم دولت ومجلس اسالمی کرده اند

رشت په اعليحضرت تسليم طرح ھنری تازمانی ک مبارزه ما ايرانيان نشان ميدھد،تاريخ سياسی  **
حتی کوچکترين اشاره ای  ،نداشتد مريکا قرارآشنا در گروگان سياسی آ درعبارت کامل و نشده بودند و

دائم درھمه  قطعنامه شورا نداشتند و ١١يا تقسيم قدرت ويا تائيد ماده  و به فدراتيو کردن کشور
 اجبارا زمانی که از ميت ارضی کشور مطرح بود وفرمايشاتشان قانون اساسی مشروطيت واستقالل وتما

مريکا فعاليت سياسی کردند اين ضايعات  که بھرحال آناچارتحت سياست  رشت شدند وپتسليم طرح ھنری 
ن آاستقبال وعالقه امريکا واسرائيل به تحقق  ،با روحيه وتجربه ايرانيان ھمراه نيست خاصه که بکرات

کم تبديل به شورای تجزيه طلبان  ،کم و اظھارات ايشان نخ نماشد رسوی متخصصين بيان شده است د از
ھم مال ايشان معرفی  ايران برخاست وشورا تاجائی که فکرتجزيه ايران (قطنامه شورا) ازروی ميز گرديد

 امر مضامين حقوقی خالی است بمنظور ادغام کردن شخصيت واعتباراعليحضرت در شد. اينھا ھمه که از
   .وھست تجزيه کشوربود

زادانه با فالن روزنامه ه نوع گروگان گيری است که ايشان آ<اين چ :فراستی نوشته بوداحمد قای آ **
   .صحبت ميکند؟>عربی نگار

برطبق زادی عمل سياسی وآسياسی است يعنی مقصود ازگروگان بودن گروگان جسمانی نيست گروگان 
سياست  ناچارند که ازايشان  سلب شده است وزادی ابرازعقيده سياسی ازاعليحضرت آ بشرمنشورحقوق 

 مريکا نسبت به اعليحضرت تاچه اندازه قوی وآوبرای اينکه بدانيد که اين سياست  مريکا تبعيت کنندآ
گروگان  رشت وپريشه ای است نگاه کنيد به رسانه ھای عمومی که ھيچگاه اشاره ای به طرح ھنری 

 مطلب مزبور رشت درسنگرپطرح ھنری  انتشار ست که قبل ازاعليحضرت نداشته اند واين درحالی ابودن 
منتشرشده  که نگويند چون اين مقاله درسنگر قای شھرام ھمايون فرستاده شدآ برای صبح ايران و

ن اشاره آرسانه ھا که صدائی دارند به  نھا ونه ھيچکدام ازآولی نه ن آ انتشار نھاست درآکسرشان 
  .نکردند

  استفاده ازاعليحضرت 

 اين واقعيت مورد تائيد  ھمه ايرانيان و و يندآبحساب ميفوق العاده  اعليحضرت ھرچه باشد نيروئی
<درداخل ؛ نوشته است <درخارج ازايران نامی بجز رضاپھلوی نيست> مريکائی آيک  .خارجيان است

و  حقيقتبه اين کامال  مريکائيھا آ ؛کشور اگراميدی به رھائی است اين اميد بسوی رضاپھلوی است>
ايشان درراه ھدف مشخصی که دارند يعنی عدم اقدام  خوب چرا از .گاھندآ موقعيت استثنائی اعليحضرت

ت که عدم اقدام سقسمت نخ ،عليه جمھوری اسالمی ونيز زمينه سازی برای تجزيه ايران استفاده نکنند
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رشت بود پرح ھنری اساسی عليه جمھوری اسالمی بود با کنارگذاشتن سوگند سلطنت که ازمشخصات ط
مريکائيھا درجھت آ ھويتی اعليحضرت بال مصرف نماند و ت عملی شد وقسمت دوم يعنی اعتبارھس و

ن بعنوان آ مريکائيھا قرارگرفته است که بخشی ازآجمله تجزيه ايران مورد مصرف  از اھدافی که دارند و
ميتوان گفت که نقشی را ھرحال  درکه  قطعنامه شورا متبلوراست  ١١فدراتيو کردن کشور واجرای ماده 

 ھا به اعليحضرت دررابطه با تجزيه ايران وشورای تجزيه طلبان تحميل کرده اند به طورمسلم مريکائیآکه 
تاثير منفی خواھد داشت  استوانتظارملت براعتبارسلطنت که متوقف برسوگند سلطنت  افکارعامه، نظر از
واعتبارملی سلطنت را فدای  ساس سلطت ايران مخالف استمريکاست که با اآاين درست ھمان سياست  و

سلطنت رابه اتھامات گوناگون تاحد  ن ازجمله استآايران ميسازد که الزمه  در منافع وبرنامه ھای خود
قايان اميرابراھيمی آواين ھمان است که  ؛متھم ساختنوخيانت به ايران دشمنی با موجوديت ايران 

ن بودن را پيراھن عثمان کرده اند بدون اينکه نسبت به موقعيت گروگانآو ديگران روحانی مھندس و
  داعليحضرت توجھی داشته باشن

  حقيقت ومجازدرمسئله 

  .نه درحقيقت مسئله مسئله است تحريرتقديمی درحاشيه ومتن مجاز

 اين است که اعليحضرت بنام يک شھروند ايرانی درمسائلی ورود ويا اظھارنظرميفرمايند ،مجازموضوع
 که چون ازنظرسنت وفرھنگ ايرانی وتداوم مشروعيت سلطنت وقانون اساسی ايشان پادشاه قانونی کشور

متوجه مقام واعتبارسلطنت يد که فعاليت ھا واظھارات ايشان آذھنی بوجود مي است برای گروھی اين تبادر
  .است درحاليکه چنين نيست وبرداشت مزبور منفک ازحقيقت مسئله وحالت مجازی دارد

حقيقت مسئله دراين است که اعليحضرت به اعتبارات حقوقی که مفصال بيان شده است متصدی سلطنت 
نراھم متقبل شده اند ولی بعلت  قوه خارج ازحيطه اقتدارايشان آايران ھستند وسوگند پادشاھی وتعھدات 

اعتبارممنوعيتی ودرکالمی روشن به  مريکا ازموقعيت سلطنت کنارگذاشته شده اندآيعنی قدرت سياسی 
به اين ھم مريکا آ رشت) ايشان اجبارا منتزع ازتکاليف خود ھستند وپ(طرح ھنری  مريکا ايجاد کردهآکه 

 وجمھوری اسالمی تحميل ايشان شده است. مريکاآوحالت گروگان وسپرمنافع سياسی اکتفا نکرده 
اقدامات اعليحضرت ازمنشاء بنابراين برطبق اصول مورد تائيد ھمه کشورھا اظھارات وبيانات وحتی 

زادی بيان وقصد واراده سالم وحقوق قانونی ايشان نبوده ونميتواند موثردرمقام وموقعيت حقوقی شناخته آ
  .شود

گاھند که درمعرکه حاضربعنوان شھروند عادی خودرا معرفی آشخص اعليحضرت ھم به حقيقت باال 
  .دوم ميدانندميفرمايند ودرعين حال عنوان قانونی خود را رضاشاه 

اينکه اگرھيچ نوع فشاروالزامی به اعليحضرت نبود ايشان دربيان نظرات گوناگون وقبول  – فرض قوي
د متمم قانون اساسی شاه فاقد به استنداامسئوليتھا ھيچگونه مسئوليتی ويا ايجاد تعھدی نداشتند زير

د وتاھنگامی که چنين تشريفاتی مسئوليت است ونظرات وپيشھدات ايشان بايد به امضای وزيرمسئول برس
اعد برای ايجاد حق نکه قابل احترام است ولی موثردراجرا وزمينه مسآ نظراعليحضرت بابعمل نيامده 

   ]ک-ح -يم شده باشد[ای کاش رسوب کند و تفھ                                              .وتعھد نميگردد


