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  حقوقدان -اميرفيض

  قای چمن اراآايران يارگرامی 

شادباش ميگويم پيش بينی سرکاردرباره سقوط جمھوری  ٢٠٢٠موفقيت حضرتعالی را درتنظيم کتاب 
شده  ١ قای سام قندی نکولآ که ازاين تفاوت  سام قندی دارد با قایآاسالمی شباھت زيادی با پيش بينی 

   .رسيد نشده است سر سرکار از است و

  وامــــا بعد 

   .ازتصديع حاضرتقاضای تفھيم بنده است غرض

 ن قرارگرفتم دربارهآکه به ھمت جاويد ايران درجريان قای سربی آدربرنامه  درگفگوی حضرتعالی -١
اصالحات توسط  مد که مردم ايران ازآوقتی پيش  ۵٧انقالب که < ديا هاظھارنظرکرد ۵٧شورش 

خوندھا اھل صحبت آچون مانند . ايشان دريامھردرمورد قانون اساسی نااميد شده بودنآشاھنشاه 
  >مد وگفت يا پيام داد شاه گفت سعی ميکنم که قانون اساسی را رعايت کنمآھرکس  و بودندن

   :وارد مورد استدعای تفھيم بنده اينھاستم

اميدی مردم   کدام اصالحاتی درقانون اساسی مشروطيت مورد تقاضای مردم بود که سبب نا 
  ازشاھنشاه ايران شد؟

برداشت ازاظھارات سرکارممکن است اين باشد که پيامھای مورد ادعای شما درخصوص اعتراض  
پاسخ  کرده  که ازقول شاھنشاه نقل ،مبنی برعدم رعايت قانون اساسی بوده است ،به شاھنشاه

  .>سعی ميکنم که قانون اساسی را رعايت کنمايد که ايشان گفته اند <

 ار ميشود که شاھنشاه ايران قانون اساسی کشوربه ذھن  متبادر نجاآربه مستفاد ازجريان مزبونابراين ب
موارد عدم رعايت قانون ن دارد که آاصالت تحقيق واھميت موضوع اقتضای  ،بنابراين .رعايت نميکردند

  .ن ازجانب شاھنشاه ايران را اعالم بفرمائيدآاساسی ومتمم 

                                               
 نکول - ١
 ]اسم مصدر) [عربی( 
 .خودداری از پرداخت وجه برات يا حواله اقتصاد، بانکداری) .١
 .برگشتن و روگرداندن از چيزی] ٢
 .خودداری از جواب دادن يا سوگند خوردن] ٣
 .گرداندن از دشمنترسيدن و رو بر] .۴
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که واالحضرت شاھدخت اشرف پھلوی فروشنده  ايجاد اتھام کرده ايد نسبت به راکتوراتمی بوشھر -٢
   .ھم کھنه وفرسوده بوده است ن راکتورآ لمان بوده وآزيمنس  از راکتور اتمی بوشھر

يخ حسن روحانی استناد شده که به اظھارات ش ،                         ِ               اخبارجمھوری اسالمی منتشرشده  درکيھان تھران رد
دربسته بندی نوبوده ماخيال  فرسوده بوده وچون ١٣٨٢درسال  ايران يفيوژھای خريداری شده<سانت

 راکتور اتمی بوشھرکه  ستيا خوانده نداشته ا ولی درھيچ جا ديده و ،کيھان تھران)( >کرديم که نواست
   .بوده است اشرف ن ھم واالحضرتآفروشنده  کھنه بوده و

تابوس اخسوی جمھوری اسالمی تحت عنوان  ( اعالميه مفصلی از ۶٢، درسال حضرتعالیبرای کمک به 
علياحضرت   واالحضرتھا و پھلوی و پا) منتتشرگرديد که تمام فعاليت ھای تجاری بنياد ١٠٠ جغد و

صفحه ای  ١٠مفصل  سند ،نآبه در پاسخ که بنده ھم  ؛گرانديسمان ذکرشده استآبتفصيل  درحالت 
ل مفصن  ليست آ در .درج فتوکپی شده است استناد و پاسخ داده، درکتاب خاطرات وماجراھای وکيل دربار

   .، نيافتمقای سربی متوجه واالحضرت اشرف کرده ايدآکه حضرتعالی دربرنامه ھم مورد اتھامی 

   .ای روشن ومستدل حضرتعالی احساس قناعت گرددھ مزيد تشکراست که ازپاسخ

  بااحترام اميرفيض                                                                                         

====  
***  
**  

  اميرفيض -الف» خاطرات و ماجرا ھای وکيل دربار«کتاب  -٢٧٨برگ 

  
  پا 100دجغ
  
تھيه و منتشر شده به علت فتوکپی » پا ١٠٠اختاپوس، جغد «چند صفحه ای تحت عنوان  صورتاين [[

حمل زحمت نشوند، اينجانب با سابقه ذھنی ھای پی در پی بسيار ناخواناست وبرای اينکه خوانندگان مت
مان و مستخرجه زير را تھيه و متن ھکه نسبت به نام شرکت ھا داشته ام آنرا با ھرزحمتی بود قرائت 

  .صورت را نيز در ذيل اين گفتگو وبنظر خوانندگان ميرسانم
  

ه تھيفوق که به منظور ارائه کيفيت سرمايه گذاری ھای خاندان پھلوی در ايران منتشر شده صورت در 
که مسلما به اداره ثبت شرکت ھا مراجعه نيز کرده اند، توانسته اند ھرگونه سرمايه گذاری  کنندگان آن
  چه سببی و يا نسبی را ذکر کنند. فراد خاندان پھلوی، ھريک از ا

  
ته ی است گذاشعفرقی بين شرکت که يک موسسه انتفاعی است با سازمان ھايی که غير انتفاھمچنين 

ھم به حساب شرکت ھای تجاری و صنعتی قلمداد  نھا حتا باشگاه ھای ورزشی و بنياد ھاآنشده و تمامی 
  شده است.
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صورت اين است که اگر درشرکتی يکی ازافراد خاندان پھلوی تنھا چند سھم ھم  قابل توجه ديگراينته نک
ور و تعداد سھام آن سھامدار ذکر نگرديده تا معلوم داشته است، آن شرکت به حساب آن سھامدار منظ

  ٢نشود که موقعيت آن صاحب سھم در آن شرکت چيست. 
  
بنياد  شرکت، ٨۵عدد ميباشد که از آن تعداد  ١٩۴کل اين شرکت ھا وکلوپ ھا و بنياد ھا مجموعا  عجم

شرکت بنياد  ٣سازمان شاھنشاھی و خدمات اجتماعی و شرکت،  ٩پھلوی در آن سرمايه گذاری نموده و 
که آنھا نمی توانند به واالحضرت ھا تخصيص داشته باشد، زيرا که  اشرف پھلوی و خيريه فرح پھلوی

ن ندارد م ويا تعلق به موسسي                                                                ُ  شخصيت بنياد با شخصيت موسسين آن تفاوت دارد و بنياد در آمد قابل تق سي
  و در واقع يک موسسه عام المنفعه است. 

  
نفر از خاندان پھلوی از واالحضرت  ٢٧شرکت ميشود،  ٩٧شرکت بقيه که برابر با  ٨۵از وضع آن پس 

  از او در صورت ياد شده در آن سھيم می باشند. ھا تا آتابای که تحت عنوان نوه رضا شاه کبير 
  

نفر از خاندان پھلوی (نسبی  ٢٧يز است که خيلی فرق است بين آنکه رای ھر عاقلی قابل تمواقعيت باين 
 ٢٢شرکت با  ٩٧اين ادعا و شايعه تفاوت آشکاری است بين شرکت سھيم باشند. با  ٩٧و سببی) در 

  ھزار شرکت ثبت شده در ايران. 
  

سالھای شکوفايی ايران، افرادی که چندين شرکت با فعاليت ھای مختلف وحتی يکسان داشتند کم در 
در چندين مورد وکالت چنين شرکت ھايی را داشتم که يک مورد آن قبال در اين کتاب ذکر  مننبودند. خود 

  ٣ل به يکنفر بود. شرکت معدنی عمال و حقيقتا متعق ١٢گرديد که حدود 
  

ه در اينکھيچ منبع قانونی در اينکه شخصی در شرکت ھای مختلف سرمايه گذاری کند نبود، کماوانگھی 
حضرت ھا محدوديتی در اين زمينه وجود نداشت، که و نه برای واال دھيچ کشور نيست و نه برای افرا

  گناه پر سرو صدايی باشد. شرکت چنان ٩٧نفر از خاندان پھلوی در  ٢٧سرمايه گذاری 
  

آنجا که من در جريان شرکت ھايی بودم که واالحضرت ھا (موکلين) در آن سھم داشتند، به جرات تا 
ب می شده و ومنحل شده ويا عمال منحل شده محسی از شرکت ھای مندرج صورت يا ميگويم که تعداد

 اينجانب از نظر سھام در اقليت کامل بوده اند، متاسفانه ست و چون موکلينھيچگونه فعاليتی نداشته ا
  اقدام به انحالل شرکت ممکن نگرديده. 

  
آمده ھمه و ھمه در  عمل و مکاتباتی که با مديران اين قبيل شرکت ھا برای تصميم به انحالل بهسوابق 

  پرونده ھای امر موجود است. 
  

                                               
در بسياری موارد صاحبان سرمايه از روی ارادت و گاھی ھم از روی نيت بھره وری از نام خاندان پھلوی چند سھام صوری به  - ٢

ان از خاندو ارتباطی به سرمايه گذاری مستقيم آن شخص (ھمانند دکتر افتخاری)  خاندان پھلوی صادر ميکرده اند  نام يکی از افراد
 ک-. حمی توانست داشته باشدنپھلوی 

گفتگو کننده ھا، به ويژه کسانی که با تلويزيون يا راديو ھايی گفتگو می کنند که سھم نگھداری و ادامه کار آن راديو يا تلويزيون  - ٣
 يون ھای بيگانه ھای ضد ايران ويا مستقيم از سوی وزارت اطالعات رژيم جمھوری اسالمی تامين ميشود، در اين راديو تلويزاز سو

يا دزدی ھای مجتبی و مصطفی ويا ھاشمی ھای  ھزار ميلياردی  ٧ حفاری ميليارد ھا، گم شدن دکل ٣٠٠٠ر بجای اشاره به فرا
ريک ھستند چيزی ويا بدھی ھا و شرکت ھای تو در تويی که آغا زاده ھا و بچه مالھا ويا خود مالھا در آن شبھرمانی و طبسی ھا 

سال پيش را مطرح می کنند و خوب ھم  ۴٠ای اينکه سھمی از نمد، نمد مالی برده باشند موضوع ھای بی مصرف نمی گويند وبر
در رژيم اسالمی قانون شکنی رواج بيشتری دارد ولی بدون سند به قانون شکنی در نند که سندی برای ارائه ندارند. ھرروز ميدا

  ک-ثبات ادعای دروغين خود ندارند. حمی کنند و سندی ھم برای ادوران شاھنشاه اشاره 
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 ١٠٠اختاپوس جغد «برگ در دو ستون صورت شرکت ھايی که روزنامه کيھان زير عنوان  ٩کتاب در 
ی در پی پديده ميشود، چون ليست به دليل فتوک نوشته اند» اشتاپوس«را ھم » اختاپوس«که واژه » پا

  پی بسيار ناخوانا است از کپی آن خودداری شد. 
  

  زوركيشريك 
  

اينجاست که در جريان شورش وپيروزی شورشيان، تنھا شايع نشد که واالحضرت ھا در کليه شرکت  نکته
افه شد و در برخی از جرايد ھم خوانده شد که ھای بزرگ سھيم وشريک اند بلکه اين مسئله ھم اض

 ه برای امور سود آوری تشکيل می شد، واالحضرت ھا با تھديد و ارعابھرشرکت فعالی ويا شرکتی ک
 ع شريک زورکیقموسسين شرکت، مقداری از سھام آن شرکت ھا را به خود تخصيص ميدادند و در وا

  می شدند.
  

که ساخت چنين مطلبی، بھترين مستمسکی بوده است تاموسسين شرکت ھايی که تصور ميکنم من 
ن مانده و اموالشان مصادره صوواالحضرت ھا در آن سھيم بودند بتوانند از آزار و صدمات شورشيان م

کنيم، کسی با التماس وواسطه تراشی واالحضرت ھارا در شرکت خودش شريک کرده وقبل . فکر نشود
روخت، حال جواب حضرت فخر ميفواال ١٠٠افتخار ھم ميکرده ويک واالحضرت ميگفته و  شاز شور

غاصب را چه بدھد تا از خشم آنان مصون باشد جز تمسک به اينکه تحت فشار و اجبار  ،مالھای حاکم 
  ...]]االحضرت تن داده است؟به مشارکت و

  
   


