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  تحقیق ثروت شاهنشاه دررابطه با
  حقودان - ضياميرف

مليون دالر، نه ضرورت داشته ونه  ۶٢عليحضرت به درست است که اشاره ايکی ازايران ياران سنگری گفتند <
خصوصی است چنانکه چنين سوالی معمول درمصاحبه باشخصيت کامال  ومسئله باطی به فعاليت ھای سياسی ايشانارت

   .ھا نيست

نرابه دمکرات بودن آن مورد چندان درتوجه ايرانيان قرارنگرفت وممکن است برخی ھم آاعليحضرت درامااظھارات 
                                            ِ من مطمئن ھستم که موضوع ميتوانست باگذشت زمان   ،يشان گرفته باشند که عقيده دارند نبايد چيزی ازمردم پنھان ماندا

ن نھاده شود آن شديد وسرپوشی که ميرفت تابرآمحو ولی شما باتحقيقی که ارائه داديد مانع  ،کوتاھی بکلی محو شود
  )منظم شده توسط اينجانب (من اين  رانمی پسندم ...... ،کرديد هبرداشتيد وموضوع رازند

  :ورده ميشودآياردرميان گذاشته شده باختصارومنظم شده به اينجا ن ايرانآاکنون مطالبی که با

> انسان خيال ميکند که کبک وبرف استی ھا ھمان ضرب المثل <شتن روی نارسائی ھا ونادرستاسياست سرپوش گذ
خيمی ن است که کسی زخم بدآروی نادرستی وياحقيقتی سرپوش گذاشته شده است ولی چنين نيست وقضيه ھمانند 

ن زخم سبب ميگردد که آن پوشاندن سبب خوب شدن زخم ميگردد ويا اثرات آيا آ ،لباس ميپوشاند با نراآدربدن دارد و
   .لوده سازدآود نماشود وديگران راھم خ

ذاشتن دردوران ھای خيلی قديم کاربرد معمولی داشته است ولی امروزه بکلی اين سياست است سياست سرپوش گممکن 
اعليحضرت ھم نارضايتی خودشان  کما اينکه فضال وحکما رابرقاعده سرپوش گذاشتن ارجی نيست و ،ورشکسته است

   .ذاشتن برقضايا ابراز داشته اندرا ازپچ وپچ کردن وسرپوش گ

توسط  کشور از ليون دالريم ۶٢وسته است يکی مسئله ادعای خروج گرامی متوجه دوموضوع بھم پي يارنن ايراآ ايراد
   .يقت ادعای ثروت نقدی شاھنشاه درخارجشاھنشاه ايران ودوم حق

 ی  ثروت نقدی شاھنشاه ايران نميتواند ازمسئله مزبورباھم ارتباط مستقيم وپيوسته دارند يعنی تحقييق درباره ادعا دو
نی برخروج مبديگران  يد ادعای جمھوری اسالمی وليون دالری اعليحضرت جداباشد  نتيجه اينکه يابايم ۶٢ادعای 

شود ھم ادعای يواال نم ،غيرقانونی ارز ازکشور توسط شاھنشاه راپذيرفت ويابايد دراصالت اعالم اعليحضرت ترديد کرد
   .ناخت وھم به اعالم اعليحضرت اصالت دادمدعيان راباطل ش

خاصه که خطا متوجه انسان ذاتا جايزالخطاست انسان ھرقدردقت وھوشياری بخرج دھد ازاشتباه وخطا مصون نيست 
، ارجاع محاسبات به رسيدگی قضائی دردووياسه مرحله برای ترميم اشتباه احتمالی است .نھا باشدآعدد واسناد وامثال 

درھمان تحقيق درباره کسانی که نسبت به ثروت نقدی شاھنشاه قاطعانه  .خورده ازھمين باب استحسابدار قسم 
   .جمھوری اسالمی را به اثبات رسانيد نھا وآن تحقيق اشتباه آراه اشتباه راپيموده اند وديديم که اظھارنظرکرده اند 

مليون دالر)  ۶٢بيانات اعليحضرت نسبت به قرائن وامارات منطبق نيست ( چه اشکالی دارد که اعالم موضوعی که با
ن وبه اميد زمان که آدرست ومعمول صحيح است وياسرپوش گذاشتن روی           ِ يا اين کار  آمورد رسيدگی مجدد قرارگيرد 

  ؟نرامحو کندآ

مورد بحث  در ھزار ممکن نيست حتی يک در ياآ ،نمونه ھای بسياری دردست است که اعليحضرت اشتباه فرموده اند
، احتمال يک رادرجايگاه ن وارد شده استآبر که ، اھميت حفظ حقيقت ورفع اثرازکدریدراينصورت ؟ده باشنداشتباه کر

   .ھزارقرارميدھد

 بااحترام   اميرفيض                                                                                  


