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  تحقیق

  ادعای جمهوری اسالمی برثروت شاه
  حقوقدان - اميرفيض

ضرت درمصاحبه اخيرشان درباره ثروت نقدی شاھنشاه ايران، ضرور گشت که حاظھارات اعلي
    .تحقيق زيرتنطيم وبه بارگاه حقيقت وراستی تقديم گردد

    .ن استآاين تحريرمشتمل بر دوقضيه  ويک حکم استخراجی از

   .ا درمورد ثروت شاھنشاه ايرانادعاھ – قضیه اول

   .ثروت شاھنشاه ات جمھوری اسالمی برای ضبطاقدام - قضیه دوم

اشاره مختصری نسبت به کيفيت تبليغات دراسالم وبويژه  ،برای جفت وجوراين تحرير – مقدمه

ی درمورد ثروت يمبلغين جمھوری اسالمی است ودرقضيه ادعادرتشيع که موردعمل نويسندگان و
  .ه ايران نقش سازميباشد الزم بنظرميرسدشاھنشا

نھا چنين است آاسالم وتشيع بطورمستقيم روی موضوع ومطلبی تبليغ نميکند سيره وروش قديمی 
دشوار وغيرمعمول  ،ن پايگاهآاعتباری ميسازند که ترديد دراصالت  ابتدا ماخذ ومنبع محکم وبا که

وسيله معمول  ،ن پيوست ميدھندآردھند به که ميخواھند درمرکز تبليغ قرا نچه راآباشد وسپس 
   .نقل خبرازطريق روايت است ،وشناخته شده اين روش

روايت خبری است که ازطريق نقل خبرازناقلی به ناقلی وياسينه به سينه وپشت به پشت به منقول 
عنه (کسی که خبرراميگويد) رسيده است اصل مھم درروايات اين است که ناقلين امام 

   .دناشوياپيغمبرب

ند، لذا ی است که پيامبروامام دروغ نميگوينجا که برمسلمانان واھل تشيع حکم وباوردينی ومذھبآاز
  .ميشود متصل به منبع معتمد ،ن خبرساخته شدهآ

يعنی اول يک کتابی  تروشی که بسيارمختصراشاره شد دقيقا مورد عمل جمھوری اسالمی اس
ن کتاب مطالب آاه ايران جعل ومنتشرميکنند ودردوران سلطنت شاھنش ازقول يک شخصيت معتبر
وخواننده  ،ودرجاھائی ازکتاب وارد ميکنند ميسازند ن شخصيتآبه قول                        ِ مورد نظرخودشان رامستند  

مراتب اعالم شده ازطرف نويسنده متقلب  ،کتابصاحب       ِ شخصيت  به مناسبت اعتباروموقعيت  کتاب
نھم باقطرزياد وجلد زيبا اھميت آشته ھای کتاب وجاعل کتاب رامی پذيرد زيرا مردم عادتا به نو

  .بيشتری ميدھند تامقاله روزنامه وغيره

ن ميشود يک روايت وخبری که گرچه ازپيغمبروامام نيست ولی آھمين کتاب وجعليات درون 
   .ازشخصی است که بھرحال نافذالمقام ونافذ الکالم است

تابای آسال درکنارشاه) بقلم ابوالفضل  ٢۵ام (عملی که توضيح شد دقيقا وبادقت، درکتابی که زيرن
   .درجمھوری اسالمی منتشرشد  ١٣٨١(معلوم نيست که اسم حقيقی باشد) درسال 
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   :قای اردشير زاھدی درمورد ثروت شاه نقل شده است کهآن کتاب ازقول آدر

رابشکل <دادستان تھران درزمان نخست وزيری شريف امامی فھرست دقيقی ازافرادی که پولھائی  
ميليارد  ٣١شخص اعليحضرت به خروج  ،ارزخارج کرده بودند استخراج کرد ودرھمان فھرست

  ١  شده بود> متھمدالر

وريم تا آحقيقت موضوع رامي ،قای اردشيرزاھدی نسبت داده شده يک جعل مطلق استآنچه که به آ
  .بيشترھويدا گرددمعمول جمھوری اسالمی                  ِ دقت وظرافت درجعل  

ن چنين آخميمی فتوائی داد که متن  (نخست وزيری شريف امامی) ١٣۵٧ماه سال ذر آدرھفتم 
  :است

<براشخاص مطلع ازاوضاع کشوراست که ليستی ازوزرای دولت ياغی وخائنين به  
  کشوروصاحبمنصان تھيه کنند>

ازکسانی بود که نفر ١٧۵تھيه که شامل  درپی اين دستورليستی ازسوی کارکنان بانک مرکزی
واين ليست زيرعنوان <خائنين اين مرز  دقانونی ازکشورخارج کرده بودن رومھرارز غيردرشھريو

   .وبوم رابشناسيد> انتشاريافت

درمقاله ای درسنگرھا اين مھم فاش گرديد که مجری برنامه مزبور شخص اسالم کاظميه   حاشیه

  بنابراقرارخودش بوده است (پايان)

نکرده فقط بجای اينکه بنويسد کارکنان بانک مرکزی تھيه  مالحظه ميکنيد که جاعل کتاب کارمھمی!
بظاھرکوچک که ممکن است به  وھمين تزوير ،منتسب به دادستان کرده نراآن بوده اند آکننده 

زيرا اصل اين است که  ،اصالت محکمی به نوشته کتاب داده است ،نظرخواننده کتاب ھم نيايد
ميليارد دالرھم به اعتبارتھيه ليست  ٣١اعالم و ،عمل وکارش قانونی ودرست است ،دادستان

احاديث  اعتبار درعرض  اھدی ميشود يک خبرز قایآستان واعالم موضوع بوسيله ازطرف داد
   .وروايات مذھبی ودينی

احاديث وروايات درباور مردم بيشتراشناشويم  به موردی  برای اينکه به اھميت واعتباروقطعيت
   .اشاره بجاست

  حدیث مگس 

   :که پيغمبرگفته است ری ازابوھريره روايت کرده بخا

م بزنيد زيرا دريکی ازدوپرھای نچه درظرف است بھآ <ھرگاه مگس درظرف يکی ازشما فروافتاد،
  ديگری شفا> در درداست و مگس

مسلمانان بود انتقاد ھمچنان مورد عمل واحترام مصون ازتعرض و ١٩۵١حديث مزبورتاسال 
واء السالم درباره اين حديث آبين دکترسالم محمد (طبيب) ومجله  ١٩۵١وحاليه ھم ھست. درسال 
بودکه مگس ناقل ميکروب است ونظريه  به استناد علم ثابت کرده اختالف وگفتگو افتاد دکتر

  .(کتاب الشيخ المضيره) تمزبورمورد تائيد جامعه اطبای مصری ھم قرارگرف

                                               
در قوانين معتبر ھر کشوری ھمه بی گناه ھستند تا گناه آنھا ثابت  -توجه دارند که اتھام با حکم محکوميت فرق ميکند - ١

  ک-شود. ح
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 ندقرارگرفت تراض سخت فقھای مصریاع ،ن موردآاطبای مصری به اعتبارحديث وناقلين 
نوعی توھين وبی حرمتی به اسالم ومحمد وحتی راويان حديث مانند  واظھارات اطبای مصری را

   .به عقب نشينی شدند بخاری وابوھريره دانستند وجامعه  اطبای مصری ناچار

ثارحديث آت ون قائلند، دررابطه باماھيآاعتباری که جامعه مسلمان مصربرای حديث مزبوروامثال 
ن نيست بلکه متوجه شخصی است که حديث به اوپيوسته است وچون آويامنافع ويازيان متصوره در

ن شخص مورد احترام مسلمانان است، لذا روايتھای نسبت داده شده به اوھم ھرچه باشد مورد آ
   .تائيد است

  ثروت شاه مدعیان 

مھوری اسالمی انتشاريافت که کتابی درتھران ازانتشارات مرکز اسناد ج ١٣۶٣درسال  -١
نويسنده کتاب نقل قولی ازفريدون  ١۴۶درصفحه  ،ظاھرا ازگفتگوی فريدون ھويدا است

   .ورده که بقرارزيراستآھويدا 

ھميشه ارقام نجومی درمطبوعات انتشاريافته است بطورمثال ه <بايد بگويم درمورد ثروت شا
خود به استناد گفته منابع بانک  ١٩٧٩يه سال شماره مورخ دھم ژانو در روزنامه نيويورک تايمز

تا  ٣جھانی ادعا کرد که فقط اوراق بھادارمتعلق به شاه بيش ازيک ميليارد دالرقيمت دارد ونبز بين 
   >ازسوی خانواده سلطنتی ارز به خارج منتقل شده است ۵٧و ۵۶ميليارد دالرتنھا درطول دوسال  ۴

  ميليارد دالر ۵٣   -٢

ميليارد دالر ارز  ۵٣متھم کرد که  مريکا پدرم راآک شبکه تلويزونی غاز انقالب يآ<در 
روز  زمان کشف نفت تا مد نفتی ايران ازآميتوانيد تصورکنيد؟ کل در ياآازکشورخارج کرده است 

مد نفتی آسال در ٧٠بيش از % از۴٠نکرد براساس اين اتھام پدرم  ميليارد دالرتجاوز ١٣٠ ،انقالب
  ) ۵٢زمان انتخاب صفحه (           >!د؟  اين حرف مضحکی نيستايران پنھان کرده بو

نھم آواسناد ازايران خارج کرده بود داشت وھمان مبلغ را مليون دالر ۶٢پدرم درموقع مرگ «
  (درمصاحبه پارازيت بااعليحضرت)                   »موجوداست

  ميليارد دالر اموال ودارائی شاه خارج ازکشور ٣۵  -٣

   :دارائی شاه ايران راچنين توصيف کرده است ،کتاب تاريخ معاصرايران

 کاخھای گلستان، مرمر،، رسيده مقداردويست ھزارھکتارزمين ھائی که ازپدرش به ارث به او<
ران، درتھران. کاخھای متعدد درکالردشت، رامسر، نوشھر، کيش، وبسياری باد، فيروزه، نياوآسعد 

 تاسيس بنياد پھلوی جھت پوشش دادن به فعاليتھای اقتصادی دربار ب وھوای ديگر....آنقاط خوش 
کشتيرانی و ھتل سازی وخريد  جمله سرمايه گذاری درکارخانجات سيمان وقند وبيمه وبانک و از

مليون دالربودجه  ١۵اختصاص ساليانه ، ١٣۵٢نيويورک درسال طبقه در ۵٠يک ساختمان 
ميليارد دالر اموال ودارائی خارج ازکشور(کل  ٣۵حدود ، درباربرای خوشگذرانی ھای خانواده شاه

 ای ششھزار دقيقه، )معادل يک ميليارد وچھل مليون دالربود ١٣۴۶مد دولت درسال آدر
تاج ، خالص ازمحل سرمايه گذاری شاه درنقاط مختلف دنيا سود دالروساليانه بالغ برسه ميليارد دالر

حبه مرواريد وباوزن دوکيلو وھشتصد  ٣۶۵ قطعه زمرد و ۵٠قطعه الماس و ٣٣٨٠شاھنشاھی با
وتعداد معتنابھی ازجواھرات  قطعه الماس ١۶۶۴ گرم وازنظرقيمت غيرقابل تخمين وتاج ملکه با

 لطنتی وھزاران ھزارسرقت وزجواھرات ربوده شده س، بخش اندکی اليون دالريم ١۴تقريبی بقيمت 
  (کتاب ھفتم نوشته مسعود احتشامی)    .>ن عاجزاستآحيف وميل ديگرازبيت المال که قلم ازشرح 
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  ميليارد پوند ثروت شاه  ٣٠احمد علی انصاری    -۴

ی ثروت ميليارد پوند انگليس ٣٠<شاه  :وز ازقول احمد انصاری نوشتگ نيننييروزنامه ايو
نرابه آقای شرفشاھی آنجلس بمديريت آدربانکھای سوئيس دارد> روزنامه صبح ايران لوس 

     .ميليارد دالر دربانکھای سوئيس پول دارد ۶٠-  قيددالرتسعيروباتائيد خبرروزنامه نوشت شاه ف
  )٢۴٩٧روزنامه صبح ايران شماره (

  ست وچند ميليارد دالری وصيت بي  -۵

بيست وچند مليون انصاری  از وصيت نامه ای صحبت کرده که مقررشده (مسعود) احمد علی 
  .اختصاص يابد درصورتيکه به سلطنت برسد دالربه رضاپھلوی

   :انصاری راماخذ قرارداد ونوشت (مسعود) شھرام ھمايون ھمين نوشته احمد علی

فرارکرد بيست وچند ميليارد دالر دريکی  ازبانکھابه امانت  ن سال که ازايرانآمحمد رضاشاه در
زاد آ توانائی بھره برداری  ازاين ثروت کالن رادارد که ايران راگذاشت ووصيت کرد که تنھا کسی 

  .کرده باشد

  فت شاه گشھرام ھمايون وثروت ھن -۶

م اينکه من ضمن اعال ١٣٨٩بان آ ١٧قای شھرام ھمايون دربرنامه تلويزيونی خودش بتاريخ آ
   :طرفدارنظام پادشاھی نيستم ولی برای شاھنشاه ايران احترام جدی قائليم اظھارداشت

  فتی است که دراختيارشاه واطرافيان او قرارداشت>گ<يکی ازنقاط ضعف خاندان پھلوی ثروت ھن

را نآقای زاھدی که جمھوری اسالمی آايشان دليل اين ادعای خودشان رافقط کتاب مجعول منتسب به 
   .منشترساخته است معرفی کرده است

قای شھرام ھمايون که متصدی يک رسانه گروھی است بی خبربوده آچگونه است که   -حاشیه

قای زاھدی آ ،قای اردشيرزاھدی مجعول استآاست که کتاب مورد استنادشان يعنی کتاب منتسب به 
گھی مزبور آايشان بدون توجه به گھی کرده بودند واينکه آدرکيھان لندن  ن کتاب راآمجعول بودن 

ن استناد کرده اند خود آدرجھت اثبات عقيده شخصی خودشان به خفت دادن شاھنشاه ايران به 
  پايان حاشيه)(     .ی ديگراستياگويای قضا

  صورت مفصل از دارائی ھای شاه  -٧

مز مفصلی ازدارائی ھای شاه رابه روزنامه نيويورک تاي منصوری صورت صی بنام رضاشخ
اران وکارشناسان گن صورت مورد تائيد خبرنآفرستاده که روزنامه مزبور نوشته است <جزئيات 

 ،قای زاھدی استآتسب به نمنصوری تنھا کتاب مجعول م مريکائی قرارنگرفت> مستند رضاآ
نوشته است اسناد  سيروس پارسا نوشته ای بدوراز ادب منتشرساخته وبنام ھمچنين شخصی 

وجالب اين است  انکاری وجوددارد که شاه ميلياردھا دالر ازپول ملت رابرده است.معتبروغيرقابل 
قای زاھدی وکتاب مجعول منتسب به آاسناد معتبروغيرقابل انکارايشان ھمان کتاب مجعول  که

  ديگری بنام فريدون ھويداست 

  مرکز اسناد جمھوری اسالمی وثروت شاھنشاه   -٨
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ارصورتی از دارائی شاه ومبلغ نقدی اواشاره کرده ومستند مرکز اسناد جمھوری اسالمی به انتش
نوشته خودرا ھمان کتاب مجعولی که جمھوری اسالمی (مرکز اسناد جمھوری اسالمی) نوشته 

  تقرارداده اس

  روزنامه فايننشيال تايمز وثروت شاھنشاه  -٩

ازايران خارج ميليارد دالر   ٢۵روزنامه مزبوردرجريان قيام ھای عربی نوشت <محمد رضاپھلوی 
  .قای زاھدی استآھمان کتاب مجعول  ن روزنامهآکرده> مستند 

  ميليار دالرثروت شاھنشاه  ٢٣شمشيری   یدھقای مآ  - ١٠

  شمشيری نوشت: یدمھقای آ

وجوه قطعی محمد  گاهآبعنوان يک مقام رسمی و ،قای اسداله مبشری وزيردادگستری بازرگانآ<
ھمين مقام وزيردادگستری طی يک بيانيه ای که  ،کرد ميليارد دالراعالم ٢٣ درخارجه رضاشاه را

وجوه خارج شده ازايران توسط محمد  رسمامخابره شد  دراختيارخبرنگاران قرارگرفت به تمام دنيا
وروزنامه  ،ميليارد دالر اعالم کرد ١۵خرين ماھھای قبل ازانقالب آ فقط در رضاشاه پھلوی را

نوشت دارائی ھای شاه درسوئيس توقيف  ١٣۶٧اسفند ماه  ۵مورخه ١۵٧٩٢اطالعات شماره 
  ٢ يری به اعليحضرت)ششم مھدی قایآشاده گسر دوم ( نامه          .>شد

  ميليارد دالر ٢٣ميليارد و ٣٢افکارنيور وسايت جرس بترتيب    - ١١

درخارج ازکشورشده اند که  رانثروتی بشرح باال برای شاھنشاه ايافکارنيوز ھم مدعی  جرس و
   .قای اردشيرزاھدی استآنھا کتاب مجعول منتسب به آمستند 

  ميليارد دالری  ٢٠ھبه   - ١٢

قای سيروس آ اری به امضای دکترشھپر که نام مستع درمجله رايگان نامه سرگشاده ١٣۶٧درسال 
   :زيرتصويرشھريارايران نوشته بود ،که نويسنده نامه ساخت شرفشاھی بود منتشر

 ،طبق دستورمحاکم اينکشورتوقيف شده استد موجودی پدرشمادربانکھای سوئيس ميليار ٢٠<  
   .ن استآزيرا جمھوری اسالمی مدعی مالکيت 

ميليارد دالرنقدينه متعلق به شاه راکه دربانکھای سوئيس است به يک دولت  ٢٠شھريارايران ر اگ
  کم بنفع جمھوری اسالمی رای بدھند>اکالی ملی مبرز نخواھند گذاشت مح ملی واگذارکند،  و

  واکنش دفترسیاسی شهریارایران 

قای پرويز قاضی سعيد آدفترشھريارايران نسبت به نامه مزبور که بوسيله صبح ايران شرفشاھی و
   :ش نشان داد ودر اطالعيه ای گفتنسخت حمايت ميشد واک

ليارد دالروياکمترويابيشتر نه مي ٢٠<اصوال وجود چنين پول وثروتی وچنين محاکمه ای چه مبلغ 
وبرای اينکه نويسنده قبول زحمت فرموده  ،بطورکلی مورد تکذيب است وجودد اشته ونه دارد و

مبلغ مزبوربه ايشان واگذارميشود مشروط  هووجود اين مبلغ واين محاکمه رابه اثبات برساند کلي
معيتھای ايرانی جھت کمک به ج يا براينکه حداقل يک ميليون دالرجھت مبارزات عليه خمينی و

                                               
٢ - http://iranhistory.org/LeterToRP2.asp  ک-ح  
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(متن کامل اطالعيه دفترشھريارايران وادعای    >وارگان تخصيص وپرداخت نمايند ....آدرماندگان و
مده آمفصال  ١٣۶٧ذرماه سال آ ١۵درسنگرھای اول و ،قايان وجواب سنگروبحثھای مربوطهآ

  است)

 ثروت شاھنشاه ايران، درباره تصورميکنم ھمين اشاره ھا برای ادعاھای مشروحه ومطروحه
  .ورسيدن بحکم قضيه  کافی باشد

  اقدامات جمھوری اسالمی برای تصرف ثروت ادعائی شاه  – قضیه دوم

   .حداقل اصالت ادعا دررجوع به دادگاه است

دادگاه است که ادعای  ی نميشناسد و فقط انسان درادعای واھی خود برديگران حد ومرز - مقدمه

  .مشخص ميکند درست را از ادعای واھی

ازطرح  راميشود خط قرمزی است که مدعی  درخواست رسيدگی به دادگاه که <دادخواست>  ناميده
نھا به محکوميت آادعاھای واھی وبی دليل بازميدارد زيراکه طرح ادعای بی دليل وواھی وامثال 

  .مدعی ختم وخسارات عمده ای متوجه مدعی ميگردد

ئين دادرسی ھمه کشورھاست ووکال ھم آکه مقرردر عرض شد يک قاعده عمومی است نچهآ
امضای داخواستی نيستند که باادعاھای واھی تنظيم شده باشد زيراباعث  حاضربه قبول دعوا و

  .تضييع حيثيت وکيل ميگردد

  جمهوری اسالمی و مصادره اموال شاه

فقيه است حق م وياولی ظمقدمتا اين اشاره بجاست که مذھب تشيع به حاکم که ھمان مجتھد اع
نھا آکه مصلحت ميداند مصادره کند و نيازی به محکمه ودفاع وامثال  را واختيارداده که مال ھرکسی

خمينی مصادره شد بنابرھمين اصل فقھی درمذھب  دستور ندارد بيشتر اموال کسانی که باحکم و
  .تشيع بوده است

  وامـــــا بعد 

ايران که درايران بود نيازی به دادخواست وحکم حکم ودستورخمينی نسبت به مصادره اموال شاه 
ھا ثروت دربانکھای خارج ازکشوردارد ی ادعای اينکه شاه ايران ميلياردمحکمه نداشت ول

   .نيازبه حکم دادگاه داشت ،نآومصادره 

ھنگاميکه شاه درپاناما اقامت داشت جمھوری اسالمی باداشتن دووکيل فرانسوی بسيارکوشيد که 
  .ھوری اسالمی شودجمشاه تحويل 

<صادق قطب زاده وزيرامورخارجه جمھوری اسالمی امروزباارسال دونامه جداگانه به رئيس 
جمھورپاناما ووزارت امورخارجه اينکشور رسما خواستارتحويل پادشاه ايران به رژيم جمھوری 

   روزنامه کيھان) ١٣۵٨(دوشنبه  سوم ديماه                               >اسالمی شد

درخواست وزارت خارجه جمھوری اسالمی  وشورای انقالب اعالم کرد که  دولت پاناما درمقابل<
پاناماھمراه به دادگاه روز  ۶٠درصورتيکه مدارک کافی ازسوی دولت جمھوری اسالمی ظرف 

  )١٣٨۵ديماه  ١۵(روزنامه کيھان          >ود دادگاه وارد رسيدگی خواھد شد.تضمين کافی داده ش
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دقيقه  ٣/١۵<رئيس جمھوری پاناما ساعت  :رگفتگوی باروزنامه کيھان گفتصادق قطب زاده د
مادگی دولت پانامارابرای استرداد شاه ايران اعالم کرد آبامداد دريک تماس تلفنی به قطب زاده 

واضافه نمود که شاه ايران ازلحظه برقراری اين تماس تحت نظرنيروھای انتظامی پاناما قرارگرفته 
جرائم سياسی وغيرسياسی شاه مدارک توضيح داد برای بازگرداندن شاه منتظراست. قطب زاده 

قطب زاده افزود  ،ھستند تاپس ازرسيدگی واثبات اين جرائم نسبت به استرداد شاه اقدام کنند
>   »مامشغول ھستم ودراولين فرصت مدارک راباترجمه اسپانيولی به پاناما خواھيم فرستاد«

  )١٣۵٨ھمن (روزنامه کيھان سوم ب                                     

وری آخمينی ودادستان کل کشور ازقضات ومردم خواستند که درجمع  ابااعالم رئيس جمھورپانام
  .مدارک عليه شاه اقدام کنند

دادستان کل انقالب اسالمی ازھمه ايرانيان درداخل وخارج ازکشورخواست چنانچه   –راديو لندن <
حکومتش دراختياردارند بدفتراين دادستانی  اسناد ومدارکی مربوط به نحوه رفتارشاه ايران درزمان

ارسال نمايند. ھفته پيش يک سخنگوی دولت پاناما درپاسخ به درخواست جمھوری اسالمی مبنی 
مورد مطالعه قرارخواھد دادکه برطبق  پانامادرصورتی اين درخواست را«براسترداد شاه گفت 

  )١٣۵٨بھمن  ٢٣(کيھان مورخ       >»قوانين بين المللی اسناد درست ومعتبری ارائه گردد

روح هللا خمينی رھبرانقالب اسالمی دريک پيام راديوئی ازطرفداران خود خواست به کوششھای «
  )١٣۵٨اول اسفند ماه  (کيھان مورخ  »خود برای تحويل شاه ايران به جمھوری اسالمی ادامه دھند

وری اسناد ومدارک وداليل اتھامات آتری برای گرد وزارت اقتصاد ودارائی ودادگسزی، بانک مرک«
  )۵٧( غائله چھارم اسفند             »شاه که مورد نيازمحاکم پاناما بود دست به اقدام وسيعی  زدند

، الجزاير، سوئيس، رضانوبری رئيس کل بانک مرکزی ايران پس ازبازگشت از سفرليبیقای علي<آ
استخدام  نھاآدرسفرش سه ھدف رادنبال ميکرده که يکی از«مريکا به خبرنگاران گفت آگليس وان

  ( ھمان ماخذ)          »>بود امات حقوقی عليه شاهوکالی حقوقی مجرب ومورد اعتماد دراقد

وکال وحقوق دانھائی که دولت ايران برای استردادشاه استخدام نمود وکيل پانامائی بنام  درمجموعه
حتمی اعالم کرد وبه  اترنو اسکونز> وضع بارزوشاخص تری داشت او استرداد شاه را<خوان م

مارکوس به <مطرح نمود که اتھام ژنرال  صورت نمونه استرداد رئيس جمھوری ونزوئال را
   .ازاموال عمومی بود سوء استفادهھزاردالر ٧٠٠قريب  >رزخه

درظرف  پانامائی منتظرھستند که مدارک، مقامات«وزيرنفت وقت اظھارداشت که  ،قای معين فرآ
بنابراين دولت ايران  ،نھا فرستاده شود تااسترداد شاه رامورد مطالعه قراردھندآروز برای  ۶٠

جھت صدور قراراسترداد تحويل وزارت دادگستری  مکلف است کليه اسناد ومدارک اتھامی شاه را
   .پاناما بنمايد

 را رای تھران کارتھيه مدارک واسناد وداليل بزھکاری شاه ......دادگاه پاناما، دادس درپی اين قرار
درکادروسيعی شروع نمود ودراين اقدام قضات وکارشناسان ومترجمين دريک گروه عظيم دست به 

نوبری رئيس کل بانک مرکزی به آقای ی عمو، دق نوبریاص ھم دادند وازطرف دولت محمد رضا
دارائی امضا نموده، دراتباط  و اقتصاد امور وزير صدراقای بنی  وکالت انتخاب شد وبرگ وکالت را

گروه فعال  وری ميکردند باآباگروھی که دربانک مرکزی تشکيل شده بود ومدارک جرم شاه را جمع 
  .ن مدارک رابرای استفاده تحويل مقامات قضائی ميدادآدادگستری درارتباط بود و

صاب نوبری برياست کل بانک مرکزی صادر بنی صدر) درانتدرابالغی که وزيراقتصاد ودارائی (
   :ستمده اآکرده چنين 
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وری شود تا دراولين آ<ونيزبايد اسناد فساد مالی شاه سابق وخانواده اووسران ررژيم سابق جمع 
  )ھمان ماخذ(                »استرداد اموال دزديده شده فراھم گردد فرصت ترتيب قانونی و

کالی پانامائی وعده ای ازوکالی ت جمھوری اسالمی باھمکاری وکالی فرانسوی وودادخواس - باری 
صفحه ويک شکوائيه  وتضمين  ٣۵٠تنظيم گرديد  دادخواست حاوی يک مقدمه وحدود  ايرانی

   .بانکی بود

دادگاه نميتوانست به  ،نجاکه بين ايران وپاناما قرارداد استرداد مجرمين وجود نداشتآاز – حاشیه

دادرسی پاناما ميشد ئين آموضوع مشمول باب سوم قانون  و ،سالمی تمکين کندست جمھوری اخوا
   :که ميگفت

به مجرد شکايت يک دولت خارجی عليه اتباع يک کشورخارجی وياشکايت يک خارجی عليه يک <
ق پاناما پانامائی درصورتيکه شاکی تضمين کافی برای جبران خسارات احتمالی متھم به صندو

متھم) ، قرارعدم خروج طرف شکايت () بسپارد بالفاصله پس ازثبت دادخواستبانک دولتی پاناما(
   >ازطرف دادگاه پاناما صادرخواھد شد

  شرح دادخواست جمهوری اسالمی 

نجا که مستند وھدف اين تحقيق محتوی داخواست جمھوری اسالمی است که مرزبين حقيقت ادعا آاز
تن داخواست موثری کامل درحکم قضيه است لذا به اتفاق به موارد مورد وم استن آوواھی بودن 

    .يکنيماستناد داد خواست رجوع م

   .شکايت ودادخواست جمھوری اسالمی متوجه دوموضوع وياقسمت است

ايران تحت عنوان تصرفات غيرقانونی شاه دروجوھات  [جمھوری اسالمی] قسمت اول ادعای
    .ن قبال شرح داده شدآکه مسئولين تھيه بود ن عنوان دزدی وسرقت داده شده آمملکتی که به 

مشتمل برخبرھای روزنامه ھا ومقاالت ومسائلی ن داده بودند آقسمت دوم که نام جنايات شاه به 
  .ازاين دست بود

نگرانی مردم  داست که مامورين ساواک شاه برای ايجا مدهآسالمی درمقدمه دادخواست جمھوری ا
يران کليه اسناد سرقت شاه از ی اتش کشيدند ودرنتيجه سوختن بانکھاآبدستورشاه تمام بانکھا رابه 

ين دادگاه ارائه خزانه مملکت وھمچنين دفاترحساب جاری وسايراسناد که ميتوانست بعنوان دليل به ا
زکارمندان بانک پيوست است شھادت گروھی ا ،ن ممکن نيستآ، سوخته ودسترسی به شود

ورعدم خروج شاه ازپاناما دستاول دادگاه  ،تقاضاداريم ،س ماژور استبنابراين مورد از موارد فر
  .تاچنانچه دعوی بطول انجامد خروج شاه سبب بی نتيجه ماندن شکايت ايران نگردد  راصادر

  باتفاق ، دادخواست  رامیخوانیم 

  ايران رابشرح زيربه اطالع دولت پاناما ميرساند  [جمھوری اسالمی] موارد مورد ادعای دولت

کاخ خود  برای ١٩٧۵ا دالرصرف تعميروخريد وسايل لوکس زندگی درسال ليونھيشاه م -١
نموده درحاليکه طبق اظھارنظرکارشناسان قسم خورده ايران اين کاخ احتياجی به 

وشاه ميتوانسته بدون خريد اين  ،ستتعميرنداشته ووسائل خريداری ھم بسيارلوکس بوده ا
   .ستفاده کندوسايل وياانجام تعميرات ازھمان وسايل سابق ا
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درمورد رقم دقيق تعميرات بعدا مدارک الزم راخواھيم فرستاد صورت ريز وسايل خريداری برای 
   ٣. پرده ووسائل زندگی است –ست صورت شامل مبلمان کاخ پيوست ا

وردی که توسط کارشناسان قسم خورده ايران شده است مبلغ يک ميليون آبابر  -٢
 زمايشی برایآيجاد تاسيسات ورزشی والبراتواری اازبودجه کشورطبق دستورشاه برادالر
   .مال مردم است زستفاده پسرش به مصرف رسيده که اين دزدی اا
ميليون دالربرای خريد يک فروند ھواپيمای  ۵بدستور شاه اداره کل ھواپيمائی کشوری  -٣

طبق مدارکی که ضميمه است اين ھواپيما بنام ھواپيمای  ،پرداخته است ٧٢٧بوئينگ 
نکه ازبودجه کشورخريداری شده آ ذاری شده واختصاصا دراختيارشاه بوده وباگنام شھباز

   ٤. ن محروم بوده اندآدولت وملت ازحق استفاده از

ن بعنوان سند پيوست آسابق ايران که متن  قانون اساسیاين نکته دادگاه رامتوجه ميسازد که  با 
 وازنظرقوانين انقالبی واسالمیداشته باشد ست به شاه اجازه نداده است که ھواپيمای اختصاصی ا

   .عمل شاه دزدی است

ھزاردالربرای کمک بپادشاه  ۵٠مبلغ  ١٩٧٨تا  ١٩٧٣سال  زبه دستورشاه ھرساله ا  -۴
   .افغانستان ويونان پرداخت گرديده است

جه حقی نداشتند که ازبود و دادگاه محترم استحضاردارند که پادشاه يونان وافغانستان نميتوانستند
. اضافه ست پس اين عمل دزدی استايران استفاده کنند وچون اين دستورازطرف شاه صادرشده ا

ن زياد نيست ھمه ساله ازطرف شاه برای آمبالغی که رقم ی که پيوست است مينمايد که طبق اسناد
ف ن قابل توجه نيست ولی چون خالآھزينه تحصيل نوه پادشاه اتيوپی پرداخت ميشده گرچه مبلغ 

   .قانون وشرع بوده عنوان گرديد

کيلو طال جمعا  ١٧قطعه کلکسيون و ٨٠مده نشان ميدھد که شاه آدفاتر واسناد بدست  -۵
ين خريد گرچه دراسناد موجود نوشته شده که ا ،خريداری کرده بمبلغ يک ميليون دالر

ن صورت مجلس دراي برای ھديه به ميھمانان خارجی واعياد ملی بوده ولی چون رسيد ويا
استفاده شخصی بوده که برای  ءوباره موجود نيست لذا دادگاه توجه دارند که اين يک س

   .ن عنوان ھديه داده شده استآه پوشی به پرد
شاه دستورداده که دوباب خانه برای فرزندان خودش ساخته شود (فرحناز وعليرضا)   -۶

شاه جای کافی داشته  کارشناسان اظھارعقيده کرده اند که کاخ شاه برای سکونت فرزندان
ت ونيازی به ساختن کاخ برای فرزندان ايشان نبوده است واين يک حيف وميل وجوھا

برای سوء ا ستفاه شاه  ين ساختمان ھامملکت است وبعضی ازکارشناسان عقيده دارند که ا
   .ستبوده ا

                                               
که بنام ايران در سرتاسر دنيا » دکتور اتمی«الزم به توضيح است، پس از آنکه سرگرد سخاوت مخترع  - ٣

که می تواند تشعشعات اتمی بدن انسان را در زير خروار ھا خاک و سنگ رديابی کند به ثبت رسيد. دستگاھی 
به دفتر  ١٩٧٣يا ١٩٧٢نمايش در سال د. برای وجان انسان ھای مدفون در اثر زلزله يا خرابی را نجات دھ

در دفتر و  نبود چه تشعشعاتی از کدام سوھا برای تنظيم آن وقت صرف شد. معلوم شاھنشاه برده شد. ساعت 
از آزمايش ھای زياد معلوم شد مبلمان، پرده ھا و برخی ساختمان بود که دستگاه را از کار می انداخت. پس 

ن مبلمان و پرده ھا نه تنھا آلوده به مواد راديو اکتيو بوده است. بنابراين مسلما تعويض ھمه آ اپارچه ھا شديد
چون سرگرد سخاوت که بعد ھا به درجه سرھنگی رسيد، آغاز ثبت اختراع الزم بلکه حتمی و يقين می بود. 
به سفير شاھنشاه آريامھر درگذشته تيمسار حسن پاکروان فرستاده گزارش را خود را از پاريس اقدام کرده بود، 

سخاوت در سازمان انرژی اتمی مشغول تا ايشان را در جريان فعاليت ھای بعدی خود بگذارد. سرھنگ  بود
  ک-ح چه بسا که بيماری شاھنشاه ايران در اثر ھمان پرده ھا و مبلمان آلوده بوده است. .شدبکار 

شد وابسته به اين ھواپيما پس از رسيدن به مراکش با اصرار اعليحضرت شاھنشاه توسط خلبان معزی که معلوم  - ٤
 ک- باز گردانده شد. ح مجاھدين خلق بوده است به تھران
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زی بانک ست که دفاترحساب جاری وانتقاالت ارمورد مھمتری که باطالع ميرساند اين ا  -٧
فقره چک جمعا  ٢٣بوسيله  ١٩۶٠تاسال  ١٩۵٠دولتی ايران نشان ميدھد که شاه ازسال 

واين نشان ميدھد که  ،دالر ارز ازبانک ملی بخارج کشوربرده است  ١،٨٨٠،٧٧۵ مبلغ
بخارج برده است کامال وارداست  ادعای دولت وملت ايران براينکه شاه پولھای کشوررا

  .کشيده نشده بود موارد بيشتری ارائه ميگرديدتش آواگربانکھای ايران به 
ليونھا سرمايه گذاری شده وچيزھای خالف شرع وغيرالزم ساخته شده يدرجزيره کيش م -٨

، سرمايه گذاری اين برنامه که جزحيف وميل سرمايه کشورچيزی نيست ازطرف است
ھا ن جزيره کاخآانجام شده ولی چون طبق دستورشاه در ساواک شاه ويکی ازبانکھا

است يک نوع حيف وميل بارز وجوه متعلق به مردم وتفرجگاه ھا برای اوساخته شده 
  ٥ .است

ازمردم به زورگرفته بود شاه دستورميدھد که اراضی رابه زيادی که پدرشاه  اراضی -٩
ن اراضی رابه صاحبانشان بفروشند آصاحبانشان مسترد دارد ولی سپس دستورميدھد که 

   . برداشت ميکند که اين عمل چيزی جزدزدی نيست دع خومد راشخصا بنفآواين در

اين بود متن دادخواست قشريون مذھبی که بدادگاه پاناما ارسال شده است توضيح اينکه متن 
ن کامال وبدودن تحريف آدادخواست ازنظرمتن خالصه شده ولی موضوع اتھام ونوع ورديف 

ن دعوا به کجاکشيد آزبورواينکه سرنوشت عالقمندان به بحث درباره دادخواست م .ذکرگرديده است
   .رجوع کنند ۵٩فروردين  ١۵رگميتوانند به ھمان سن

  حکم قضیه 

  برداشت ازقضیه

  :تحقيق ازمستندات واخباروسوابق حاکی است که برداشت

استرداد شاھنشاه ايران بوده است  ۵٧عاليترين خواسته وھدف شخص خمينی وشورش  -١
ودادستان انقالب موقعيت رھبری سياسی ورھبری مذھبی خود ودراين راه خمينی از

کوشش برای استرداد شاه ذره ای کوتاھی  وری داليل وآازموقعيت اداری خود برای جمع 
   .نکرده اند

اسناد تحقيق نشان ميدھد که تالش حکومت اسالمی حتی به سازمان حقوق بشرايران که قاعدتا 
عضو سازمان < قای الھيجیآری اسالمی نداشته نيز کشيده شده است وازمشروعيتی درجمھو

   .> ھم خواستار ھمکاری شده استمجاھدين خلق

نوبری رئيس بانک مرکزی به اروپا برای انتخاب وکالی مبرز وحقوقدان بمنظور  عليرضا قایآسفر
ازطرف دادگاه پاناما دليل مھمی است به اھميت وحساسيت موضوع  دعوی حقوقی در تجھيز

   .جمھوری اسالمی

ھزار  ٧٠٠اظھارات وکيل پانامائی دررابطه بااتھام سوء استفاده رئيس جمھوری ونزئال بمبلغ 
دادگاه پاناما برای ورود وقبول اتھام به شاه ايران به ميليارد ھم  دالرنشان ميدھد که سطح انتظار

   .ليون دالربوده استيتايک م ٧٠٠نميرسيده بلکه درحد ھمان 

                                               
اشته کداميک از اين ساختمان ھا و آبادانی و سرمايه ھا از کشور خارج شده است. اينھا ھمواره به مردم ايران تعلق د - ٥

  ک- ودارد. ح
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حقيق نشان ميدھد که مسئله تقديم دادخواست واعالم مراتب سوء استفاده شاه ازوجوھات اسناد ت
وتمام ارکان کشورازقوه قضائيه واجرائيه  مده بوده استآمملکت بصورت يک تکليف دولتی در

   .مسئوليت داشه اند ! فعال ودرشناسائی موارد سوء استفاده شاه

، دادخواست محکوميت که غرض ازدادخواست دراين بررسی اين مھم ازنظردورنبايد گردد -٢
شاه به پرداخت وجوه ادعائی جمھوری اسالمی نيست ويااثبات مراتب ادعائی جمھوری 

. دادخواست مورد بحث فقط برای اسالمی درورود به اتھام جرائم کيفری نيست
   .صدورقرارموقت عدم خروج شاھنشاه ازکشورپاناما بوده است

ترين وساده اقفند که درخواست قرارتامين معمول گاه ميباشند وآقضائی کارھای حقوقی وبانھا که 
که جمھوری  ،دادگاه است که تنھا نيازبه دالئل ابتدائی وسپردن وثيقه دارد از             ِ ترين درخواست  

سالمی وثيقه بانکی ھمراه دادخواست خود کرده ولی دادخواست تنظيمی فارغ از ادله واسناد مثبته ا
ليست که علی اکبرمعين اين درحا و  ،روج شاھنشاه ايران ازپاناما بوده استبرای صدور قرارمنع خ

مقامات پانامائی درانتظارند که اسناد ومدارک < :اسامی گفت وعضوشورای انقالبوزيرنفت  فر
 را ن مدارک استرداد ویآنھا فرستاده شود تابراساس آبرای روز ۶٠مجرم بودن شاه درظرف 

  )١٣۵٨کيھان ھفتم بھمن (     مورد بررسی قراردھند>

  سرنوشت دادخواست جمهوری اسالمی 

خواست جمھوری اسالمی بمناسبت فقدان دليل وضعف اتھامات ونفرستادن مدارک ازطرف  ددا
مدت کرده بود رد ميشود وشاھنشاه ايران بعد  روزی که دادگاه تعيين ۶٠جمھوری اسالمی بعداز

   .ترک ميکنند را خواست جمھوری اسالمی پانامادازرد دا

اگرحکومت جمھوری اسالمی مدارک « :وزيرخارجه پاناما درراه سفربه ژاپن به خبرنگاران گفت< 
اه برای استرداد شاه تنظيم ميکردوبموقع دراختياردولت پاناما ميگذاشت ش را معتبر رسمی الزم و

  )١٣۵٩فروردين   ۵( کيھان                                       >»نميتوانست خاک پاناما راترک کند

 مادگی کامل داشت که درصورت تسليمآاظھارات وزيرخارجه پانامانشان ميدھد که دولت پاناما 
 ،وقت استصدورقرارم ن کشوربرایآمدارک الزم ازطرف جمھوری اسالمی  که معمول دادگاه 

  .پاناما موافقت ميکرد دادگاه باصدورقرارعدم خروج شاھنشاه از

  سوال رفع ابهام برای حکم قضیه 

وری مدارک واسناد کوتاھی وقصورکرده است آيا ميتوان گفت که دولت جمھوری اسالمی درجمع آ
ھمانطور که اسناد نشان ميدھد جمھوری اسالمی ازھمه بصيرت براين است  اقتضای عقل وويا

امکانات دولتی ومذھبی خود برای تھيه مدارک واسناد وبه جريان انداختن دعوای خود استفاده کرده 
   . ، واھی بودن اتھامات شاھنشاه استوعلت عدم موفقيت جمھوری اسالمی درتھيه مدارک

   .س کرد ھمانطورھم نمشود ادعای واھی راداد خواست کردفقھمانطور که نميشود باد رادر 

دادخواست جمھوری اسالمی که درباال ارائه شد خود دليل قاطعی است برواھی  نگاھی به شرح
   .ن باميالرد دالرآسطح پائين ادعا ی جمھوری اسالمی ومقايسه  وبودن اتھامات ميليارد دالری شاه 

  :مبنی براينکه می درداد خواست خودبدادگاه پانامااعالم جمھوری اسال

ارز از حساب شاه به دالر  ١،٨٨٠،٧٧۵بمبلغفقره چک  ٢٣جمعا  ١٩۶٠تاسال  ١٩۵٠ازسال <
خارج رفته است  دليل قاطعی است که جمھوری اسالمی وتيم مامور تعقيب دعوی به حرکت مالی 

تش سوزی بانکھا اسناد بانکی سوخته آحسابجاری شاه دسترسی کامل داشته  وادعای اينکه در
نجاکه  مسيرانتقال پول ازحساب آزورسيدکی به حساب شاه ممکن نبوده واھی وبی اعتباراست و ا

خاصه ارقام درشت  ،ھا به حسابھا وھمچنين بانکھا به بانکھا واشخاص غيرقابل مخفی کردن است
  .خارج ساختن ميلياردھا دالر رادراوج ابطال قرارداد یميتواند علت واھی بودن ادعا
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  سالمی درناتوانی ازتهیه اسناد ومدارک بهانه جمهوری ا

وادعای واھی نسبت به اسالمی درمقابل اين رسوائی بزرگ  اشيد که بدانيد جمھوریشايد بی ميل نب
  .شاھنشاه ايران چه بھانه ای راسازکرد

 صادق نوبری وکيل وزارت اقتصاد ودارائی که جھت رسيدگی به دارائی ھای شاه معين شده بود با<
  )غائله چھارم اسفند(                    اسرائيليھا ھمکاری داشته است

  اعتراف صریح مقامات جمهوری اسالمی 

کابينه  ۴قه وزارت درقای بھزاد نبوی ازاعضای ارشد سازمان مجاھدين انقالب اسالمی باسابآ
دوباردرکابينه ميرحسين  -محمد جواد باھنر –کابينه ھای محمد علی رجائی جمھوری اسالمی <

بعدا وزيرصنايع سنگين درمصاحبه  و مشاور درمقام وزير ونايب رئيس مجلس ششم >موسوی
ھای  درباب دارائی ١٣۶١بانماه سال آ> ارتش جمھوری اسالمی بتاريخ صفمطبوعاتی بامجله <

   :شاه چنين گفت

، مسئله اين بود که چکنيم وچطوری اموال اورابحساب بياوريم يکفردی يک راجع به اموال شاه<
ميليارد دالردارد گفتيم خوب سنگ مفت  ٢٠موقع درروزنامه ھا خوانده بود مثل اينکه شاه 

مدرکی نداشتيم ھيچ سند وميليارد دالرحساب ميکنيم چون  ٢٠اموال شاه راھم  ،وگنجشک ھم مفت
  .حتی يک سند راجع به اموال ودارائی شاه درخارج ازکشوربدست مانيامده وھنوزھم که ھنوزاست

مامورينی ازمافياوسازمان ھای جاسوسی خارجی به بعضی بارھا شد بعد ازامضای بيانيه الجزاير، 
، درفالن جا انيمانقدرمال وامالک ازشاه ميدآ ازمقامات جمھوری اسالمی مراجعه کرده اند که ما

وجود دارد وماھم فعاالنه دنبال ميکرديم وميفھميديم که دروغ است اگربياد داشته باشيد روزھای 
مورد جواھرات فرح که دربانک  ميخواست برود ھياھوی زيادی براه انداخت درخری که نوبری آ

ارھم شديم سوئيس توقيف کرده که مشخصا يک حرکت تبليغاتی بود ومادراين رابطه کلی بدھک
   >وبدادگاه جريمه ھم داديم وبعد معلوم شد که جواھرات مال يک پيرزن ثروتمند است نه فرح

  قای فردوست آشهادت 

   :درباره ثروت شاھنشاه ايران گفته است شتيمسارفردوست درکتاب

نفردرجريان  ۴من درجريان نبودم ولی  سخن گفتن درباره دارائی شاه برای من دشواراست زيرا<
  >رام وسپھبد طوفانيان –بھبھانی  –بوده اند شريف امامی 

قای رام درکنارجمھوری آھمانطور که ميدانيم ازھمان زمان که شاھنشاه ايران راترک کردند  
 الزم داشت برای جمھوری اسالمی امضا اسالمی قرارگرفت واسنادی که امضای نمانيده مالی شاه را

شخص مطلعی نسبت به  ،قای رامآبنابراين باحضور ،وغيرهکرد مانند بانک عمران وبنياد پھلوی 
ورد که بعداز سی سال آبميان  ين فرض ضعيف راانميتوان خاصه وجوه خارج ازکشور ،ثروت شاه

اال اينکه  ،ھنوز جمھوری اسالمی نتوانسته به ميليارد ھاثروت ادعائی شاھنشاه دسترسی پيداکند
 نکه جمھوری اسالمی شرم دارد کهآ د ھا دالرواھی وباادعای ميليار حکم قضيه راچنان بخوانيم که

   .خوند ھا حيا ندارندآکند ولی متاسفانه برخی ازايرانيان ھنوز درحد شرم  دنبال  نراآ يا و عنواننراآ

  :اعالم اعلیحضرت براینکه

ايران خارج کرده بود واسنادش ھم  از مليون دالرداشت وھمان مبلغ را ۶٢پدرم درموقع مرگ  «
نجا که اعليحضرت فرموده آوازديسی است که دراين تحقيق خود نماست نپاآبمنزله »  ستموجود ا
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تحقيق  ٦ درمحط اسناد مزبور دارد جا ،اند اعالمشان مستند به اسنادی است که موجود است
ولی بامبلغ کمترکه  ،ی ميليارد دالریادعائی است درکنارادعاھا اين مھم انجام نشود قرارگيرد وتا
قيق اين تح ونظربه اينکه اينجانب کار دتھام خارج ساختن ارز ازکشورتغييری نميدھدرماھيت درا

مليون  ۶٢خواھان ارائه اسناد  ن،آرگی مدافع تحقيق وممانعت ازتي راعھده دارشده ام بعنوان يک
   .يران ھستمخارج شده ازايران توسط شاھنشاه ا دالر

  ملیون دالر خارج شده ازایران  ۶۲تالی فاسد اعالم 

را به مريکا آدرمريکا متعھد شده است که دارائی ھای شاھنشاه آنظربه اينکه دربيانيه الجزاير دولت 
مليون  ۶٢ ونظربه اينکه اعليحضرت درموقعيت فرزند شاھنشاه از جمھوری اسالمی مسترد دارد

ه اند، مطالبی قابل استفاده جمھوری اسالمی گفت !!اه که ازايران خارج کرده اند ثروت نقدی شاھنش
مريکا قرارخواھد گرفت که رقم مزبوررابه آبيانيه الجزاير اين تکليف برعھده دولت لذ ا براساس 

   .بستانکارحساب جمھوری اسالمی منظورنمايد

قدم   ی  ل کا رت، نده  دال ه پدرم  اعالم اع ا ت  ۶٢ی  باه ا ا ی  ه  ان خارج سا ون دالرازا م
ن قاضاد د  ا ر ذا ند ون وع  ت ر یارشان ا ا نادی   باردی  ا د آارم ی ما ی  ن با حا چ نان  س ھ د پا

دد شان را  ی ا را لم و باب    .وا
****  

 روزی ز سر سنگ عقابی به ھوا خاست
  از بھر طمع بال و پرخويش بياراست

......  
 دنگه کرد و پر خويش بر او ديزی تير

  »ز که ناليم که از ماست که بر ماست«گفتا: 
  حجت، تو منی را زسر خويش بدر کن
 بنگر به عقابی که منی کرد چھا خاست

     ناصرخسرو قباديانی   ديوان

  مينوی و تقی زاده نصرهللا تقوی به ھمت

  

 

 ک-چکامه اضافه شد. حاين 

                                               
 فرودآمدن فرودآمدن . محل االطباء). جای االرب ). موضع و منزل . (ناظم ِ                ا ) منزل . (منتھی         َ   َ       حط. [ م   ح  طط ] (عم - ٦
 ک- ح --   -فرھنگ دھخدا  ...محط به از مھبط رحم چون :
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