
 حقوقدان -اميرفيض –ارقام و حرف آخر                                                                                      ۴از  ١برگ  ١١/٢۴/٢٠١۵

  حقوقدان -اميرفيض

برای ديدن دو  گذشته به سايت اعليحضرت روز ۶مده بود تعداد کسانی که ظرف آدرخبرجاويد ايران 
باسابقه ای که ازتعداد مراجعين ١. نفربوده است ٢٠٢رجوع کرده اند  »ھمدردی با مردم فرانسه«اعالميه 

   .ميشودسازتامل  و تفکر خبرمزبور بسيار رشيو سنگراستآ دربه سايت اعليحضرت 

) رابه خود اختصاص داده درباره اھميت اين اسارت ايران حتصويب طرتحرير حاضرکه فرصت ادامه (
   .ن استآنقصان وتوجه به مراتب 

  ماروارقام وسيله هدايت انسان هاآ

به  نآکسرونقصان ويا زيادتی  نی است که صادقانه انسان را ھدايت ميکندارقام تنھاوسيله مطمئ و مارآ
  .گيردرابصميمات الزم ن زمينه تآ که عيب کارويا علت موفقيتش چيست تا درانسان ميفھماند 

 اعليحضرت بکل درمقابل سلطنت ويعنی زمانی که ھنوز ٢٠٠۴نوامبرسال  ٢۶قبل ازطرح رفراندم 
 از) مالحظاتی امروز فقط اتحاد فعال بودند(ند ودرمجرای دسلطنت طلبان جبھه گيری جدی نفرموده بو

  :به سايتشان  چنين است ان تعداد مراجعه کنندگ

امروز فقط اتحاد) گرفته ام موجب خوشبختی است که پاسخ وواکنش مثبتی که ازاين پيام ( 
بار  ٢٨،٠٠٠ن ھنگام ھرروز بطورمتوسط آ سايت من دراينترنت از ؛بسيارزياد بوده است
  .مراجعه داشته است

  )١٣٧٩مريکا اول اسفند آجمن ملی مطبوعات ازسخنرانی اعليحضرت دران(                                

نھا ازايران بوده آمده که بيشترين آميليون پيام روی اننترنت سايت من  ٧٠سال گذشته  ۴ظرف  
  .است وعقايد مراپذيرفته اند

  )١٠٣(مصاحبه با ھيئت تحريريه مجله پوليتيک انترناسيونال شماره                                         

   .نفرايرانی درخارج ازکشورطرفدارسلطنت مشروطه اند١،٢٠٠،٠٠٠ نعداد  

  )١٣٧٢اسفند ماه  ١٢مصاحبه با کانال سوم فرانسه (                                                         

 پيام روی سايت من در ٣،٢٠٠،٠٠٠دوماه  خوشوقتم باطالع ھم ميھنانم برسانم که ظرف 
   .مده استآاينترنت 

  )صدای ايران مصاحبه باراديو(                                                                                   

                                                
تن از آن دو نوشته مربوط به ھمدردی با مردم فرانسه  ۴۴۵تنھا  ٢٠١۵نوامبر  ٢۴ و در آخر روز ٢٠١۵نوامبر  ٢١آمار روز  - ١

 ک-ديدن کرده اند. ح
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اززمانی که پيام من درداخل مملکت پخش شد واقعا يک ھجوم وسيع ازارتباطات برقرارشد  
من گرفتاری پيدا کرديم که د. درحدی که واقعا دبيرخانه وخويمآدرحدی که به زحمت ازش برمي

. تماس ھا خيلی مد برگشت ميخوردآه ھائی که ميتمام ميل باکس ما طوری پرشده که خيلی ازنام
کمکی باشند درجمع  ه دراين مورد ميخواھم ازھم ميھنانم خواھش کنم که حتی المقدورزياد بود

است که شايد  زياد کار ِ  بار نقدرآوری اطالعات به خودمن ويک مقدار فيلترشدن اين مسائل که آ
  .اراين ک شبختی است که اينھمه استقبال ازواقعا جای خو بتوانم به تمام مراجعين پاسخ بدھم و

   )نجلسآمصاحبه با رسانه ھای گروھی لوس (                                                                  

   ، بد بختيجاي خوشبختي

 نت ٢٨،٠٠٠روزی  از ھرکاسبی وھرکسی که بامردم سروکاردارد وقتی تعداد مراجعين ويا مشتريان او
بفکرچرا  تکان ميخورد وتن  ٢٨،٠٠٠درمقابل ن ت ٣٣روز که ميشود  ۶ رد نفر ٢٠٢تقليل پيدا ميکند به 
   .افتد وچاره جوئی می

 >موجب خوشبختی استاعليحضرت دربياناتشان دراعالم ارقام مراجعين به سايتشان دوبارازعبارت <
کننده  نھم قصد مراجعهآمراجعه کننده به سايت که تن  ٣٣به تن  ٢٨،٠٠٠با تغيير  استفاده فرموده اند که

نھم آرابطه با مردم موجب بدبختی است   ميتوان گفت موقعيت اعليحضرت در ،معلوم نيست مثبت باشد
  ن.ت ٣٣به ن ت ٢٨،٠٠٠درحد عدول وکسر

  علت عدم مراجعه به سايت اعليحضرت 

دوق پست ن. اگرکسی منتظرخبرخوبی باشد مرتبا به ص، اميد به طرف مراجعه استمبنا وعلت مراجعه
ميزند وکسيکه نا اميد است ازدريافت خبری که انتظاردارد به صندوق پست ويا مامورپست ھم خودش سر

  .اعتنائی ندارد

اگرمردم درحد وسيعی به سايت اعليحضرت رجوع ميکردند به اعتباراميدی بود که به ايشان داشتند که 
دند ويتی خودرا درايشان نديرسيده بود ولی وقتی اميد تاريخی وھ اننآاين اميد به ارث فرھنگی وسنتی به 

   .وبرعکس چيزھائی ديدند که انتظارنداشتند ازسايت ايشان ھم بريدند

يرا ندارم ز تی برای رفتن به سايت اعليحضرت . به ايرانم سوگند که ھيچ رغبميگذارم هبنده ازخودم ماي
 از نه پرستی ويا حمايت> يا انگ بيگاندکميترسم با مصاحبه و يا بيانيه ای روبروشوم که <خانه خرابم 

داق مص ؛فزايداھايم بي نھا زخمی برزخمآوامثال وگمراه کننده  ت زدائی يسخنان شخصيا وتجزيه کشور 
  ٢ .)مارگزيده ازريسمان سياه و سفيد ميترسد(

  

                                                
ھای من 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  - ٢
ديد بازگر 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 دي

 ک-من قرار نمی گيرد زيرا ھمان نگرانی که استاد در پاراگراف به روشنی اشاره کرده اند مرا ھم می آزارد. ح
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   سياسي ورشكستگي 

(اشاره اعليحضرت به  ،وردآبتوان سرمايه يک فعال سياسی را ميزان طرفدارانش به حساب اگر
فعال سياسی  يک )ايرانی خارج ازکشوربعنوان سلطنت طلب، ازموارد تشبيه وشمول است١،٢٠٠،٠٠٠

بين  فرق. ازباب مراجعين به سايتش ميبيند واقعا يک ورشکسته سياسی است ن شکست بزرگ راآکه 
 زفعاليت ميکند واولی رارشکسته بازرگانی اين است که دومی راقانون محروم اورشکسته سياسی با و

  .زاد ميگذارد که فکری به حال وروزگارخود بکندآقانون دخالتی به کارش ندارد واورا 

ميدهد ولي  ازدستاورشكسته سياسي يك وقت دراثرتقابل باقدرت مقابل شكسته ميشود ونفراتش ر
د وگنساز، پشت كردن به هويت ملي وتاريخي، عدول ، بي اعتقادييكوقت بمناسبت بي تدبيري

شناي مردم  ومهمترازهمه آ سخنان ناتكيه برطرفداران و ن به، پشت كردوفاداري به نص قانوني
   .گرايش به بيگانه است تناقض دربيان و

 سر سال مردم را ٣۵نميشود  ؛متاسفانه علت ورشکستگی سياسی اعليحضرت عوامل رديف دوم است
 ٢٨،٠٠٠توقع داشت که  ھای مکرر نکول شده وعده وشنا آ درگم نگاه داشت وبا شعارھای فاقد عمل ونا

 ه. خيرطبيعت کاراينطوری است که تعداد مراجعبه سايت ايشان ھزارھزارباال برود ،درروز      ِ کننده   همراجع
   .که تقليل ھم يافته است تقليل يابد تن  ٣٣به  ٢٨،٠٠٠کنندگان از

ست که فرھنگ ماايرانيان قائمه اشاه  دررابطه با مقام وموقعيت درفرھنگ ماايرانيان ،مالت طرفداری
. اگردقت شود افول مراجعه به سايت ايشان ھمزمان با ترک جدی موقعيت ن قائل ميباشدآمحکمی برای 

ھمين  و ؛سلطنت واعالم گرايش به جمھوری ودرنھايت قرارگرفتن درسطح مردم عادی کشور بوده است
رياست خود خوانده شورائی  ،ز اعالم شدهدرروتن  ٣٣گان به سايت ايشان دنمراجعه کن مارآروزھا که 

واين چيزی نيست که با مالت طرفداری مردم  ،ن شوراستآرا دارند که تجزيه ايران بزرگترين خواست 
   .داشته باشدمستقيم  نسبتی  ،و تماميت ارضی ، اقتدار ملی، در راستای يک پارچگیايران

 ازکشور طرفداردرخارج ايرانی  ١،٢٠٠،٠٠٠<فرمودند اعليحضرت درمصاحبه با کانال سوم فرانسه 
که منھم ندارم برای اينکه سايت  چراين گروه ايرانی به سايت اعليحضرت رجوع ندارند >سلطنت ھستند

که ضمنا رئيس شورای تجزيه طلبان  جايگاه خودرا ترک کرده متعلق به يک ايرانی است بنام رضاپھلوی
يک تلويزيون ھم دارند که بوسيله فرزند ابوشريف جمھوری اسالمی مديريت  و معرفی شده استھم 

  .ه پاچه اش باشد)مورچه چيست که کل( .ميشود

د وجود دارن يعنی يک فرد وشھروند ايرانی  نتخابی ايشاندرموقعيت ا درخارج ازکشور چه تعداد ايرانی
ورئيس  اننآ. چه تفاوتی بين بينھايت ؟نيست نھاآوفدراتيو کردن کشورھم متوجه نکبت تجزيه که بعضا 

پيام  ٢٨،٠٠٠ن بی نھايت افراد روزانه آام ت که بتمشيا ميتوان انتظارداآ؟ شورای تجزيه طلبان است
رجوع کنيد تا به  ۵+١ی ؟ به نامه رئيس شورا به سران کشورھااصال چرا فرستاده شود فرستاده شود.

ح وبی ن درخواست وقيآينيد مغبون ھستيد که پيام موفقيت نفرستاده ايد يا بسيارھم خوشحاليد که دربب
   .سابقه مشارکت نداشته ايد
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وطيت اساسی مشر اعليحضرت با سايرايرانيان فقط وفقط درنسب قانونی سلطنت وحکم قانونوجه تمايز 
نرا انتخاب فرمودند  آه راه عدول ونقض نکه متاسفا ؛ايشان ھم قرارگرفت است که مورد احترام وتاکيد

 يشودمايشان کسی وچيزی که پايگاه اميد مردم باشد شناخته ن ،بنابراين سوای اين موقعيت قانونی وسنتی
 ،وبين ايشان ومردم که يک مالت تاريخی وفرھنگی برای ايجاد احترام واعتماد وفداکاری  وجود داشت

خودشان  ،با اشتياق و ،ن مالتھای تاريخی وسنتی را يکايک ازخودشان منتزع فرمودندآاعليحضرت 
ان منتزع شدند وھم عداد طرفداران ايشبطورطبيعی وقھری ھم ت رادرمقام يک شھروند عادی قراردادند که

   .منحصربه گروھی تجزيه طلب کشورشدطرفداران ايشان 

  دستاورد حقوقي 

ه ک وقعيت سلطنت وتعھدات قانونی ازم ) که انتزاع خودبياناتشان ،مستندگاھند (آاعليحضرت بخوبی 
  بان ايشان ومابقی درسنت کھن سلطنت وسياق اجرائی مشروطيت مقرراستآن درسوگند نھم آ بخشی از

 يشود  ونم ثرمنکسر ويا رفع ا و کثرت گرايی، دمکراسی تمردھا وبازی با الفاظ وپناه گرفتن درسنگر با
 ارفر گی است که انسان بداند درچاچوب تعھدات قانونی مقيد است ولی سعی دراين خود درد ورعشه بزر

  .دارد

  چاره جوئي

 تشان چيست مگروقتی که به حساب خودشان رسيدگی کنند ويانسان ھا غالبا نميفھمند  که حاصل فعال
ن طريق دريافت آ که از ؛اين ھمان است که شرکت ھای تجاری وتجارملزم به تنظيم ترازنامه ھستند

   .نھا مثبت است ويا بااشکاالتی مواجه استآخواھند کرد که فعاليت 

   .موقعيت خودرا ارزيای ميکنندمردان سياسی با مشارکت درانتخابات ويا ترتيب دادن نظرخواھی ھا 

واين تحرير اگرگفته نشود بھترين  بررسی جاويد ايران درمورد تعداد مراجعين به سايت اعليحضرت
موقعيت است ولی يکی ازبھترين موقعيت ھاست که اعليحضرت رابه فکرچرا وعلت اين سقوط عظيم 

   .بدانند نقصان مزبوررا کمبود نا متناسبیھدايت کند البته درصورتی که 

  اعليحضرتا 

واين دوپايه اعتباری متاسفانه در ه وقاطع است              ّ راسخ وکالم موج                              ِ اعتبارشخصيت ھا مرھون اعتقاد  

   .اعليحضرت بسيارضعيف است

 :نوشت رنيويورک تايمزقای توماس فريدن دآ ؛نمی پذيرد تناقض درگفتاررا دنيای متفکرسياسی
  .>ننداروپائيان بوش رابعلت تناقض گوئی مسخره ميک<

  فكري به حال خويش كن اين روزگارنيست           ازما گذشت نيك وبد اما توپادشاه    
 


