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  >رابھانه بسياراست حيله جو<
  حقوقدان -اميرفيض

 راد خود که اھانت ومُ  خر بر ديگر بارتش سوزی ساختمان پالسکو بھانه ای شد برای اينکه اميد دانا آ
   .اتھام وتخريب شخصيت اعتباری اعليحضرت است ھجوم ببرد

نھم با لفظ آ ؛دروغگو خواند »رضاپھلوی«اعليحضرت را با عنوان  اميد دانا دربرنامه اخيرخود چند بار
   .يقين او بوده استبيانی که واجد  و

ودرھمين برنامه ھم  اعليحضرت را خمينی  دروغگو وبی شرافت است  توقع ازکسی که بنظراميد دانا
   ندارد که چاره ای جزکوبيدن سرش به ديواردوم وبسيارخطرناک دانست وباز ايشان را کسی دانست 

   ؟سيب ديدگان چه معنائی  داردآبازماندگان ويا برای ھمدردی نسبت به 

  

مراسم درگذشت ويا مشارکت درتسليت بازماندگان  در ، دروغگو بی شرافت صالحيت حضورشخص فاسد
مراسم وتسليت  متوفی دران گوال دوستان وبستمعم ،جامعه پذيرای اين چنين مشارکتی نيست و ؛راندارد
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شنايان ودلبندان آ دوستان و نھا ازآدروغگو وامثال  دم ھای بی شرف وآشرکت ميکنند واصل اين است که 
   .متوفی محسوب نميشوند

قبيل بی شرافت  دروغگو  يک فرد ايرانی است با صفاتی از ،اعليحضرت د گاه اميد دانا وجميع منکرانازدي
است که بسيارخطرناک است   >ينی دوماو خم< موجوديت ايران واخيرا ھم ، دشمنیمخالفت باملی گرائ –

  .کوبيدن سرش به ديوارچاره ای ندارد وبيچاره ای است که جز

ساعت تاخيرداشته که بيانيه  ٢٠اين چنين شخصی چه لزومی دارد ويا نيازی ھست که اميد دانا ميگويد 
 ٢٠مھم است که  نقدرآترسيم کرده  او دانا ازچنان شخصی که اميد اين بدان معناست که بيانيه  !بدھد

. درست ھمانند شکارچی که برای شکارخاصی ساعت ترصد وھشياری ووقت اميد دانا را صرف کرده است
ساعت  ٢٠اصال چه ضرورتی داشته که اميد دانا   .زھا درکومه شکارخودرا مخفی وتحمل زحمت ميکندرو

دلجوئی  م که بيانيهتکليفی داشته ويا داريک فردعادی مثال بنده نيازی ويا  مگر !منتظر اقدام ايشان باشد
مگرھيچ ايرانی انتظاروتوقعی دارد که بنده نوعی بيانيه ای برای جريان ساختمان پالسکو  ؟ن بدھمآوامثال 

   ؟را کرده است »رضاپھلوی«نيه ساعت کمين بيا ٢٠ا که اميد دان دبدھ

جمله  ايران رويداده که به حکايت گزارش ھا  از تش سوزی درآابتدای تابستان امسال تاکنون بسياری  از
 انبار – سيتی سنتراصفھان – پتروشيمی بوعلی – بندرپھلوی ومشھد درطبقه طاوس  ٢٢برج است 

تش آيا برای اين آ ....طاقستان کرمانشاه – اريخی ھمدانميدان ت -شھرک صنعتی پرند – غالت تھران
سوزی ھا که با تعدادی تلفات ومصدوم ھمراه بود اعليحضرت بيانيه ای دادند که درمورد اخير کوتاھی 

   ؟تلقی بشود

چرابايد يک فردی که تاچندروز قبل نماد ملت ايران بود وھمين اميد دانا خودرا عاشق ايشان معرفی 
  ؟خمينی دوم وبسيار خطرناک شودميکرد يک دفعه ب

  کلکسيون فحاشی واتھامات 

ياد  رانسبت به اعليحضرت فحاشی ھا واتھامات اميد دانا وديگران  تازه ای از کلکسيون فرمائيد اجازه 
  :ن بی اطالع نمانندآويا ازتکميل  ورشويم که ازملکه فکری ايرانيان بدور نيفتند آ

 کوته بين – احمق –شارالتان  – بيکاره – مرگ برشاه – ايران دشمنی باملت –دشمن موجوديت ايران 
 -باز هحق – عروسک –پشه  – مفتضح – بی ابرو – بی شرف –خائن  –پول پرست  – بی سواد –
 کسی که چاره ای جزکوبيدن سرخودرابه – خمينی دوم -دروغگواست  واضافه شده يرقابل اعتماد غ

درود برمردمی که درفيس بوک به  -  بد جنس نااليق  – انديشه ھای رضا پھلوی گند است -ديوارندارد
  رضاپھلوی توھين ميکنند 

  ؟واقعا چرا
بايکی ازاتھامات باال ازشخصيت واعتبارمنتزع ميگردد وبقول معروف سکه يک تنھا  چرابايد وقتی کسی

نرا آی پاسخ بيت سعد از ؟!شی ھا پايان نداردپول ميشود  درمورد اعليحضرت ھمچنان اين اتھامات وفحا
   :دريابيم
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  سابقه امر
صدر مسعود  شميرانی وسعيد درسالھای قبل ھمين موجی که امروز بوسيله اميد دانا وشھرام ھمايون و

 مده بود وافرادی مانند دريادارآجھت تعرض به سلطنت جريان دارد، بوجود  در ديگر تعدادی و
 ايرانيان ون بودند که روزنامه آ پرچمدار سرھنگ عقيلی پور...  ،سرلشگرکيا و ريانپورآاميرھوشنگ 

   .بود نھاآنشريه نيما بلند گوی فعاليت 

جمھوری اسالمی به تمام روزنامه نگاران < :که اعالم کرد با اين خبر رويترزنھا مصادف بود آفعاليت 
خودداری شود وحتی االمکان  شاه بکاربردن عنوان شاه بدنبال نام محمد ظاھر از تاايرانی دستور داده 

  .>اه سابقنوشته شود نه حتی پادش د ودرصورت لزوم فقط محمد ظاھروی نام برده نشو از

بقلم  تحت عنوان اينکه جمھوری اسالمی ازکلمه شاه وحشت دارد سرمقاله ای روزنامه  عصر امروز
  .داد ز انتشارخبررويتزبه استناد قای قاضی سعيد آ

ناگفته پيداست که نگرانی ووحشت جمھوری اسالمی ازبازگشت احتمالی سلطنت به افغانستان ميتوانست 
ضرب المثل چوب راکه بلند کنی گربه دزده  .شت سلطنت به ايران باشدگفراھم شدن زمينه برای باز

  .است ؛ميفھمد

 م نامن تيآزايرانيان که برخی ازافراد درھمين موقع بود که تيمی ا
 پشت جبھه سلطنت گروگان) بيان شده وبقيه درتحريرات ( برده شد

وارد معرکه شدند ودرست ھمانند امروز اتھاماتی وسيع ولی نه 
افراد تيم او متوجه اعليحضرت کردند.  اتھامات اميد دانا و درحد

ريانپور متوجه آنھا بنمايندگی دريادارآعجيب اينکه اتھاماتی که 
که  رديف دررساله رباتھای تير انداز ١٠ در واعليحضرت کردند 

ازانتشارات سنگرذکرشده ھمپايه  ١٣٨٠دربيستم اسفند ماه سال 
تيم اميد دانا ونامه ھشدار  وھم مفھوم اتھاماتی است که ھمين

   .ن متوجه اعليحضرت ساخته استآوتبعات 

ريانپور جمله ای نوشته شده آادعانامه دريادار زير ن رساله درآ در
ھنگی آتقارن وھم که برداشتی از ؛ورده ميشودآا به اينجا نکه عي

   .ريانپور وتيم اميد داناستآھدف تيم دريادار 
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  ريانپورآخطاب به 

 بايد ھدف تيراندازی دريا دار ) چراگانه است ١٠مقصود اتھامات وقعيت (خوب شخصی بااين م
يا شنيده ايد که کسی گنجشک رابا گلوله توپ آ ؟نايب حسين کاشی قرارگيردريانپور نوه آاميرھوشنگ 

بنده  تی ازن اليحه ذکرکرده ايد حآ اين خصوصياتی که شما ازايشان در رضاپھلوی با ؟يردگھدف نمي
   ؟ين اين ميليون ھا ايرانی تنھا ايشان ھدف تيراندازی رباتھا قرارگرفته استراست چرا ازبنوعی ھم حقيرت

پاسخ اين چراھا رابايد درموقعيت اجتماعی وتاريخی وسياسی اعليحضرت رضاشاه دوم دانست که يگانه 
تائيد قدرت محبوب ومقبول مردم ايران است  اميد ھابسوی اوست ، شخصيت اجتماعی وسياسی او مورد 

متصدی ونماد رژيمی است  ھمه مھمتر از مبارزه برای رھائی ايران است  و لترناتيوآھمگان است  وتنھا 
   /سال قدمت تاريخی وفرھنگی دارد ومشروعيت او اظھرمن الشمس است ٢۵٠٠که 

  )ھمان رساله صفحه دوم وسوم( .                                                                                 

  را دراين تحرير درتوجه به اميد دانا مالحظه مينمائيد  باال م ھمان عبارتمفھو

ريانپور وياران او که بعنوان ربات ھای آگانه اليحه ديادار ١٠يک فرصت استثنائی الزم است تا موارد 
 ھر خوانند گان دريابند که ھدف از اھای اميد دانا مقابله شود  تا تيرانداز معرفی شده با اظھارات وادع

ن بوسيله افرادی است آدو برنامه تحقق خواست جمھوری اسالمی يعنی قطع تداوم سلطنت ايران وپايان 
   .عمل ميکنند ربات ھا بصورتکه درلباس سلطنت طلبی 

  شنائي مختصرو مفيد آ

  نداشتن طرفدار  **

 دعی شد که اعليحضرت ھيچ طرفداری ندارد واول اينکه ھمانطور که اميد دانا دربرنامه اخيررودست م
بيانيه  ھمانطورھم در ،دم فھميده نداردآد وحتی يک نميباش متجاوز دم ھای ھجو وآکه ھم ھست  ھر

 مده که رضا پھلوی ھيچگونه محبوبيتی ندارد واگريک درصدی ھم طرفدارآرباتھای تيزانداز دربند دوم 
  .ندنھا ھم طرفداران قالبی ھستآبرايش قائل شويم 

  سلطنت طلبان لپمن 
حد اقل سلطنت <به بيان اعليحضرت   هسلطنت طلبان را لپمن خواند ،مورد نقد اميد دانا دربرنامه رودستِ 

  >طلبان خارج ازکشور يک ميليون ودويست ھزارنفرھستند

 واقعا بی معرفتی ودورازشان انسانی است که يک الف بچه بنام اميد دانا درحمايت شھرام ھمايون و
   .برد نھا بکارآری به حقوق سلطنت طلبان باشد که صفت لپمن را درمورد متجّ  نقدرآعود صدر مس
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افراد اطالق ميشود که بکارھای ناشايست وضد انسانی تن  فرھنگ علوم سياسی به طبقه ای از درلپمن 
را شامل  نايتکاران باجگيرروسپيان وج –اوباش وولگردان  –چاقوکشان حرفه ای  –ميدھند  دزدان 

   .دميشو

  )١٣۶۶(تعريف لپمن ازفرھنگ علوم سياسی علی بابائی نشرويس سال                                     

   .؟ اعترض کندقا وخانم سلطنت طلب  متوجه ھستيد که ازسوی باند اميد دانا درکجا قرارگرفته ايآ

  ، مھرخاموشی برلب زدن          تيغ رازيرسپر درجنگ پنھان کردن استدرمقام اتھام

شما سلطت طلبان درکناراعليحضرت دردامی قرارگرفته ايد که ازمالت بی وجدانی وبی ناموسی تدارک 
ن بشويد  اتن متجاوين به حقوق سياسی وانسانی خودآنميتوانيد منتظرعکس العمل وجدان  ،شده است

   .نھاعامل شرم مفقود استآ زيرا عکس العمل وجدان شرم است  ودر

  شرم انسان ازمخزن وجدان بود       كند احساس شرم   بي حيا كي مي

  صالحيت فرزندان اعليحضرت 

فرزندان اعليحضرت  يادار به قطع تدوام سلطنت به اين مناسبت است کهدر اصرار يکی ازدالئل، مورد ديگر
امه واين موضوعی است که بطورغيرمستقيم ازسوی اميد دانا درھمين برن  درخارج ازايران متولد شده اند

  .مالحظه خواھيد کرد  ھمين تحرير در نرا آاکنون  مطرح شد وھم رودست 

   ادعاي بيسوادي 

 اما بطور .وی را بی سواد ميدانندريانپور رضاپھلآھردو يعنی ھم تيم اميد دانا وھم دريادار  ،مورد ديگر
 نميشود کما اينکه دريانپور ديده رآياداررن بی حيائی ھا که مورد عمل اميد دانا ست درلوايح دآمشخص 

   .وشتجات جمھوری اسالمی ومجاھدين خلق ھم ھرگز مشاھده نشده استن

  ، خواسته ها مجهول اهانت ها معلوم

 ، استيضاحی مينمايد  يک ھدف معين ومشخص در، انتقادی ميکندعلی االصول ھرکس نامه ای مينويسد
ھم تشخيص  را نھاآ تقادات را بشنود ھدف ازن انآيا  که ھرکس نامه و ھمان نامه واقداماتش معلوم است

نکه رشته اتھامات وفحاشی آميدھد ولی نه درفعاليت ھای تيم ربات ھای موصوف ونه درتيم اميد دانا با 
مشخص ومتوجه شخص اعليحضرت است اما نميتوان فھميد که حضرات چه  ھا وتحقير ھا کامال

حقوق سلطنت است که ازعوامل  و قط تضييع اعتبارنھا فقط وفآدرخواستی دارند بھمين دليل است که ھدف 
رشت دائر به ن درصدر ھمه طرح ھنری پآومنتفعين  نھا الزم است آ الزم برای قطع تداوم سلطنت بنظر
   .د جمھوری اسالمی ومجاھدين خلق اندقطع تداوم سلطنت ودرمرحله بع
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کران حقيقت وانصاف من ن مکرر ازآای مربوط به  نامه ھشداروپيامد ھای  درتحريرات سی شماره
ھيچيک حاضربه پاسخی  ؟رت چيستنھا ازاين اتھامات وفحاشی ھا به اعليحضآدرخواست شد که ھدف 

چيزی نيست که قابل اعالم  ،است رکردن سلطنتبيان ھدف نھائی ومخفی که ھمان بی اعتبا ،چراکه نشد
    .باشد

  بهانه هالكت 

واژه ھالکت را  قای اميد دانا استفاده ازآ اين بار ،ميکند ازھرچه بتواند بعنوان بھانه استفاده ،بھانه جو
اين بھانه شنيدنی  اما برداشت واستفاده ايشان از ،بيانيه ای منتسب به اعليحضرت بھانه کرده است در

    .ومصداق گم کردن سوراخ دعاست است

واژه ھالکت استفاده  وقتی رضاپھلوی از ،ميگويد ھالکت بارمنفی برای دشمنان است که کشته ميشوند 
خانه با فرزندانش فارسی صحبت  در اگر ن اين است که فارسی بلد نيست وآميکند توھين است وعلت 

د راھم اضافه کرده که فرزندان رضاپھلوی حتی کلمه درو و ،ميکرد ميدانست که ھالکت چه معنائی دارد
   .به فارسی نميدانند

زبانھای خارجی مورد  تسلط اعليحضرت به فارسی و  ،بسطی به اين بيھوده گوئی الزم نيست ارائه گردد
، ادعای اينکه ن مھمتر چه دليلی ھست که بيانيه نوشته اعليحضرت استآ از تائيد دوست ودشمن است و

ن دو معلوم است آنيست ونام است وفرق زيرا اوال امضا  ،امضای اعليحضرت را دارد ھم درست نيست
ھمه  از و .سوال ميبرد نرا ھمواره زيرآدوم اينکه کارھای اينترنتی با اشکاالئی مواجه است که اصالت  و
 .ھم به فارسی بلد نيستند اميد دانا چه دليل قاطعی دارد که فرزندان اعليحضرت کلمه درود رانھا گذشته آ

ی اجازه مصاحبه با فرزندانشان رابه خبرنگاران فارسی زبان درھمين مصاحبه گفته است <که رضاپھلو
فرزندان  انه رادرمورد ناجوانمرد ن اين حمله نامساعد وآيا اين دليل شد که اميد دانا به اتکای آنميدھند> 

متقلبی با فرزندانش معاشرت ويا  و دم بی سروپاآ پدری اجازه ندھد که ھر اگر ؟اعليحضرت بکارگيرد
  ؟؟نقصان عقلی وياسالمی فرزندان است و ليل برفقرمصاحبه کند د

  علت اين تهاجم چيست 

 مسئله وليعھدی واالحضرت نوراست که اخيراشده به فرزندان اعليحضرت  علت اين تھاجم خاص وحساب
و شخصی مطرح شده است  واالحضرت نور)( وسواالتی درباره تابعيت ايشاند بحث ونقد قرارگرفته مور

ھمانطور که   نميتواند درموقعيت وليعھدی قرارگيرد  مدعی شده که ايشان فاقد تابعيت ايرانی است و
 وريانپور) مطرح شد آسوی رباتھا ( از ضوع تابعيت فرزندان اعليحضرت برای اولين باروعرض شد م

 حد اينکه  نھم درآت نور اکنون اميد دانا ھمان برنامه را با وصل کردن به ادعای فارسی ندانستن واالحضر
قطع تداوم سلطنت را کوبيده ميخواھد ميخ  اقل کلمه درود ھم نميداندواالحضرت نور اصال فارسی را درحد

  درمجموع ميشود: وباشد 

 بی شرافت است  وبھمين دالئل  –دروغگو  –ايران وملت  ديت، دشمن موجون خاننآکه متصدی  سلطنتی
انتقال سلطنت  ، پس ھد اوھم که فارسی بلد نيست ودرخارجه متولد شدهحذف شده است وليعازسلطنت 

   .به او ھم منتفی است



 حقوقدان -اميرفيض -حيله جورا بھانه بسيار است -بھانه ساختمان پالسکو                    ٧ از ٧ برگ ٢٠١٧/٠١/٢۶، پنجشنبه=شيداورمزد 

 عقيده دارم که ھمه اين تالشھای مذبوحانه  فقط وفقط درراستای ھمين ختم تداوم سلطنت است  که
  .ميباشدمطرح  ماموريت اصلیِ   بصورت

  فرق بين مبارزه سياسي با كارادبي 
نچه ملحوظ نظراست آادبی  ولی در کار ،لی ھدف استنچه گفته ميشود درمفھوم تجّ آدرمبارزه سياسی 

ھمه مکالمات روزمره ما بمنظور مشخص ساختن  ،ھا با مفاھيم استه زبان وارتباط واژ رعايت دستور
مقيد به رعايت اصول ودستورات زبان ويا  را کالم به ھيچوجه خود ،ھدف وخواسته است ودراين مورد

احساس  ،طبيعی وحتی بدون اراده به واژه ھائی متوسل ميشود که ھدف بطور و نميداند امالی واژه ھا
به ھمين دليل است که می بينيم دربعضی تحريرات ويا توضيحات الزم ميشود  ن را کرده است آبه  نياز

ه واژ از هکه يک عبارت با واژه ھای متقاوت بکارگرفته ميشود اين بدان سبب است که نويسنده ويا گويند
   .ن تجديد نظربشودآ ھائی که استفاده کرده چندان راضی نيست ومايل است در

ء بشود ه وانشاتاينکه درکارسياسی کسی نقطه به خشخاش بگذارد وبخواھد معلم زبان فارسی وديک
موقتا رھا سازد  ،مشخص ساختن ھدف ازقط ميتواند وسيله ای باشد که طرف را کارمعقولی نيست ف

  .اوست مسخره رودست اميد دانا وکاری که نسخه عمل 


