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  ويزĤدست

  دزد ناشي به كاهدان ميزند
  حقوقدان -اميرفيض

ويا چيزی ويا برائت ازاتھام وگناھی  ديگران حقينجوری است که برای چنگ اندازی به طبيعت انسان ا
   .يدآنباشد ضرب المثل باال بکارمي ويز درست وبجاآاگرانتخاب دست ،ويز ومستمسک داردآنيازبه دست

وبه نوشته ای ازسالھای قبل  ،تمانند ھميشه اين بارھم به کاھدان زده اس قای غالمعلی اميرابراھيمیآ
البد خيلی زحمت کشيده  ،ن اعليحضرت بعنوان شاھزاده خوانده شده استآ کرده که در داجاويد ايران استن

 منمبه رخ خوانندگان خود رسانده < پيدا کرده وبا حروف رنگين را ويزآاست وبا دلشادی تمام اين دست
  بشود  لشادی ايشان چندين برابراکنون بنده جريانی را اعالم ميکنم که دکه شھره شھرم به ھوشياری> 

  که ايزد دربيابانت دھد باز    ودردجله انداز  تونيکی ميکن

  دوروئي هاي من 

اتيان سوگند اعليحضرت رضاشاه  يعنی چند روز قبل از ۴۶درسنگرشماره  ١٣۵٩مھرماه سال  ٢۵در
  ».امنشورمـــــ«داشتم تحت عنوان   دوم  مقاله ای 

  ورده شود زيرا مستند دوروئی ھای بنده است آن مقاله به اينجا آ اين تحريرالزم ميسازد که بخشھائی از

  ن ماست،آ ايران از

  ملت براه ماست 

  شاه رھبرماست 

  راست راوعده ميدھيم،  مـــــــا،

  غازمبارزه برھبری پادشاه را خبرميدھيمآ ،انتظاررانويد ميدھيمپايان 

  اريم ايران پادشاھی ايران تازی گردد ذمـــا به حرکت تاريخ شتاب ميدھيم ونميگ

  مــــا نميگذاريم نظام پادشاھی جمھور وتوده گردد –مــــا نميگذاريم ايران باستانی ايران قشری گردد 

زادی آايران طويله گردد، دربند مال گردد. ما نميگذاريم  ميگيريم ونميگذاريم مــــــا ازاحساسات ملی ياری
  . ردد، ما نميگذاريم فرھنگ ملت ما اسيرمال گرددگملت فدای مذھب 

  ما نميگذاريم غروروسنت ما فدای حرف واھی گردد 
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يران گردد. وو  باد فقيرآ فکری ملت ياری ميگيريم  ونميگذاريم ايران مترقی و زادآ زادمنشی وآ مــــــا از
  زادمان اشغال بيگانه گردد ما نميگذاريم ايران آ

  مــــا ازغرورملی وروح انتقام ملتمان استعانت ميجوئيم ونميگذاريم 

رام وساکت آمــــا نميگذاريم فرياد و قھرملت  ،ھرگزفراموش گردد ،خون اميران ما، خون عزيزان ما
  .گردد

   .نابودی قشريون تکليف ملی ماست    ،نتقام  فرياد ملت ماستميگوئيم انتقام، ا ،مــــــا

  .بی اعتناء به مليت ونظام پادشاھی را نميخواھيم وبه درک واصلشان ميکنيم روحانی وقشریِ  مــــــــا،

نرا درجايگاه نعمت پذيرقلوب ملت به اصالت وبزرگی آ را ميشناسيم و مقام محترم وواالی اسالم ،مــــا
لوه به جنايت وخشونت مالرا که بردامان پاک اسالم مھرخشونت وخونخواری آپايدارميسازم ودستان 

   .کوبيده است با خون بی کران مالھا شستشو ميدھيم

 ای قرن قرارگرفته وکشی ھ دامآن کريم که بدست جنايتکارانه مالھا مستند بزرگترين آيات قرآمـــــا، 
 روحانی پاک ميکنيم و و بخون ميھن پرستان ايران خونين نموده اند با خون جگرمال ن راآصفحات قر

   .ابدی قرارميدھيم ميزآن موقعيت ارجمندی واحترام آ در ن راآديگرقر بار

استعمارملت  به طريقزبان ملتمان بازميکنيم وبرای ابد به اين  و فکر تعبد وتقليد را از مـــــا، افسار
   .برای مال پايان ميدھيم

ين ن يادگاه ابدی اآوبوی بد ھيبت  افتخاربرملت ايران که درکويرايران دريائی ازخون مال بسازد که شکل
   .قوم ويژه جنايت باشد

   .فکران وعرب گرايان رارسوائی ميکشيم عرب  وبدار ادگان رامـــــا، محکوم ميکنيم عرب ز

  ننگ ميزنيم خدمت گذاران ومداحان عراق را ه محکوم ميکنيم  حمله عراق عرب به ايران را وبمـــــا، 

   .راه اعتقاد وبه اتکای اراده شما در مــــــا،

زادی وحريت زينت بخشش ميکنيم شکوه و عظمتی که آايران را بازميستائيم وبازش ميسازيم وبه فروغ 
   .يداريمشايسته ملت ماست دگرباره نصيب ملتمان م

 برھبری پادشاه راباخون خودمان پيمان نجات ايران مينھيم و مـــــا، بفرزندی وسربازی ايران افتخار
   .امضا ميکنيم

ورھبری پادشاه را زادی وسرافرازی ميجنگيم آمــــــا، درراه اعتقاد به حقانيت سلطنت وملت ايران به 
   .يشناسيميگانه تابشگاه پرفروغ اين مبارزه ورستاخيز ملی م

مـــــا, ھرگزنميگوئيم که پيروز ميشويم، اما تضمين ميکنيم که بجنگيم ومبارزه کنيم وھمين شرط پيروزی 
   .ماست وھمين راه ايفای دين وتعھد ما به وطن ماست
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مــــا، نميگذاريم ايران جوالنگاه وچراگاه قشريون مذھبی گردد. ايران وملت ايران راميرھانيم، افتخاراتش 
   ؛سوده وراحت ميخوابيم  کهآرا بازميگردانيم ودرزيرخاک مقدس وطنمان برای ابد 

  بدين سان ميتوان گفتن که ما مرديم وايرانی

  سند دوروئي بنده 

وتشخيص اعتراف بنده به حمايت ازاسالم  گواهِ  و سند مشخص شدهِ  کيدیبا خط تا قسمتی ازمنشور که
رساله ھای قضاوت  نچه که بنده درآ نگاه وباوری است به غير  ،ن به عنوان جايگاه اصيل قلوب ملت ماآ

_ جھنم  ھانی در -اسالم وحقوق بشر –جزای اخ  -نيروی بازدارند –مريکائی آاسالم  –غارت ايران  –
سالمی با حقوق تطبيق حقوق ا –کدام دينی را داريد  –ودھھا مقاله ازقبيل سه رکن منحوس  اوچنين بود

غالمعلی  واين دوروئی که تاکنون افشا نشده بود واکنون بعنوان طعمه ای به  نھا نوشته امآعرفی وامثال 
را به اعليحضرت که  ميرساند که بنده برای اينکه بتواتم خود البد در فکر ھرز ايشان، ،تقديم ميشود خان

ودرميان ايرانيان خارج ازکشورکه مخالف جمھوری اسالمی ھستند  تشريف دارند نزديک کنم سکوالر
ن رساله ھا ومقاالت تن ميدھم که بعنوان يک سکوالرمخالف اسالم آبه تنظيم  ،حيات سياسی داشته باشم

کسی ديده است <کس نديده اين يا دوروئی وپرده پوشی ازاين مھمتردرجريان مبارزه آ ،شناخته شوم
  چنين تزوير درکارکسی>

کی تھاجم دست بردارند چراکه ي از و سايش بيشتری استراحت کنندآاين طعمه به ايشان تقديم شد که با 
  .نھا طعمه بدھيد که مشغول باشند>آامان بودن ازبھانه کودکان به  <برای در :حکما گفته است از

يد، مھم آ<ھمواره خرابی ھائی دردل وفکرانسان بوجود مي :گفته استويکتورھوگو فيلسوف فرانسوی 
  .>نرا اصالح نمايدآ نرا درک کند وآاين است که انسان 

بحثهاي سياسي وعلمي وهمه تحركات فكري  و موزشي،آهمه نوشته ها برنامه هاي 
که اين تنھا دراسالم است  ؛وعقيده برعقيده ديگراست وعملي انسان ها براي جايگزيني فكر

  . ن وارد ميداندآبر اعتقادی  را قبول ندارد وسزای قتل راتحول فکری 

قای اميرابراھيمی نتوانسته آيا اين امرساده را آ ؟؟ن ساختآيا اين ھم مطلبی است که بايد تحريراتی ھمراه آ
باورم دراين مورد بسيارضعيف است  زادی بيان وعقيده درک کند؟آمورد  در دراعالميه جھانی حقوق بشر

خواندن  ولی بيشتراين باورخودنماست که غرروونخوت وخودبزرگ بينی عواملی است که انسان را از
  .ميدارد هاوقبول نظرات واستدالالت بازميدارد وانسان رادرھمان نقطه صفرنگ

جائی گفته  در و ،ا داردرويھ اصالح کج حکيم مولوی بحث جانداری درقبول اشتباه وعدول براه راست و
  .<اين دوقضيه بعنوان دواصل انسانی شناخته ميشود> :است

  است  وباليدن به زيبائی موجب زشتی است یاعتراف به زشتيھا موجب زيبائ

  ۵٠۵جلد دوم دفتردوم صفحه                                                                                     
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 ون تکليف ناشی ازاصل انسانی است آ ثارآن ودرصورت لزوم رفع آ عتراف به اشتباه وعدول ازيعنی ا
   .استاصل انسانی  از درحفظ زشتی ھا عبوراشتباه واصرار ن اين است که سماجت درآمفھوم مخالف 

استفاده کرده ده ن اصل انسانی که جاويد ايران وبنآ قای غالمعلی خان اميرابراھيمی سعی کنيد شماھم ازآ
   .داشته باشيد و قبول حرف حق راوشجاعت دراعتراف  ايم استفاده کنيد

ھای مورد نظر  زشتی يکی از ،اعليحضرت حقوقی نسبت به موقعيتاما درمورد اظھارنظر ايشان  **
ديگراينکه چيزی را که  ون ندارد دخالت کند آ ھمين است که انسان درامری که احاطه کامل برمولوی 

بی معنا  شما که تحريرات را  ،ن کندآنرا بی معنا وبيھوده ميداند، تظاھربه مطالبه آ مطلوبش نيست و
برايتان تھيه کنم مانند  نراآتکليفی بربنده نيست که   ميدانيد وحيف ميدانيد که فرصتی صرف انھا بکنيد

    . تقديم شما شود ن است که زھرآ

 ،عدول نموديد وبراي تحريرات ارزش خواندن قائل شديدهرگاه ازتصميمي كه اعالم كرده ايد 
مقاالتي كه درباره بل بنده قرارخواهد گرفت والبته تكليف طرح موضوعي كه عنوان كرده ايد درمقا
نوسته شده راهنماي  و نوشته هاي ساليان دراز تداوم مشروعيت تداوم سلطنت درسنگرها

     .سركارخواهد شد

******  

نوشته ای به مضمون زير آماده شده بود تا به ھمراه نوشته ای از آقای سالمی به ليست فرستاده شود. 
چرا با سونامی ايميل ھای تان، مردم ...«آقای سالمی رو به آقای غالمعلی اميرابراھيمی نوشته بودند، 

را از نادرست تشخيص نداده اگر چيزی تا کنون نياموخته ايم و يا راه درست ...را دچار آشفتگی ميکنيد؟ 
  .»..ايم، بايد قبول کنيم که از اين پس ھم به جائی نخواھم رسيد

ناچارم کرد در آن تجديد نظر کرده و به صورت  (باال) نوشته مستدل و حکيمانه جناب استاد اميرفيض
  زير که تنھا به اعتراف من اشاره ميکند بسنده کنم. 

و کنفسيوس گفته است: » به دانش خود، بدترين نوع نادانی است مغرور بودن«جرجی تايلر گفته است: 
  .و مرد كوچك غرور دارد، ولی وقار ندارد)) ،((مرد بزرگ، وقار دارد، ولی مغرور نيست

) در آرشيو خود من ھم موجود است و از اينکه در آن ٢٠٠٧ايميلی که مربوط به سالھا پيش است (
خطاب ميکردند نوشته شده است. روال » شاھزاده«شان را زمان طبق رسمی که دفتر اعليحضرت، اي

دفتر رعايت شده است. پس از خواندن استدالل ھای استاد اميرفيض، و باال رفتن سواد به اين نتيجه 
برطرف کردن اشتباه   . اگراشتباه خودرا اصالح کرده امدر سالھای پس از آن رسيدم که اشتباه بوده و 
محکمه صحرايی «و ما در  باقی بماند» جرم«د به زعم ايشان ی جرم است بگذاريدر نظر آقای اميرابراھيم

را اصالح کند و به آن اقرار کند در  کسی که به اشتباه خود پی ببرد و خود ».ايشان مجرم شناخته شويم
، . ولی از آنجا که ما در دنيای ديوانهاال در محکمه صحرايی! ھيچ محکمه ای گناھکار به حساب نمی آيد

ديوانه، ديوانه بسر ميبريم و ھمه چيز بجای باال رفتن در حال سقوط است شخصی که به غرورش اضافه 
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رضا « است که وقارش را از دست ميدھد. اگر آنروز کسی کس کوچکتر و کوچکتر ميشود آن ،تر ميشود
رضا «امروز اعليحضرت را » غرورش بيشتر ميشد«کم که  ،اعليحضرت ميخواند و کم را» پھلوی
ولی افتخار  ،خطاب ميکرد سير به قھقرا بود »يا خائن و دشمن وجودی ايران« يا رضا جون» پھلوی

 نبه قھقرا رفتموجب شده بجای دارم که در مکتب استاد اميرفيض تلمذ کرده و به سوادی رسيده ام که 
روال دفتر اعليحضرت بود امروز ايشان را طبق به اشتباه، که » هشاھزاد« بکار گيری واژه و بجای

  خطاب ميکنم. » اعليحضرت« و به روال سه ھزار تاريخ کھن ايران، قانون و به حکم سوگند تاريخيشان

امروز ھم بخواند گرچه در آن انتقاد سازنده از اعليحضرت ھست  حتا گذشته از آن اگر کسی آن نوشته را
و ھمفکران تازه به دوران رسيده » ھرز نويسان و محکمه پسندان صحرايی«را مانند  ولی ھرگز ايشان

اين  . ستوده امنخوانده ام و ايشان را در جايگاه احترامی و تاريخيشان » دشمن وجودی ايران«شان 
اين به نظر خواننده حسن است يا عيب؟؟ کسی که ادب بيشتر وفاداری ھنوز به قوت خود باقی است. 

ت؛ اگر و ھمواره در کنار ايشان بوده اس برده ولی ھرگز به تنھا نماد سه ھزار ساله پشت نکرده بکار
  . جرم و دورويی است؛ عاقالن بھتر ميدانند

شاه را که دوباره  بنشانند،» شاھی«ھست، وظيفه مردم نيست که اورا به مقام » شاه«اگر کسی درمقام 
و  سه ھزار سال است که شاه است »شاه است«يرانيان شاه در دل ھمه ا به شاھی برنمی گزينند.

نجات در کنار ايشان  وظيفه مردم ،طبق قانون اساسی در آن مقام قرار دارند رضا شاه دوم اعليحضرت
را نميفھمد فرق اين » اصل«و » نظر«خودشان و کشورشان و نظام پادشاھی است... کسی که فرق 

  کاھی کوھی ميسازد. و برای خودش از » نميفھمد«مورد را ھم 

گله از کارمندان دفتر اعليحضرت در سال ، ھمه جا شده» مچ گيری«که سند  ،نوشته ، در آنگذشته از آن
  بوده که امروز ھم ھمين گله و انتقاد به اطرافيان اعليحضرت وارد است. ٢٠٠٧

  ديگران يا در نوشته ديگران بوده مسئوليتی متوجه من نمی کند. مطلبی که در سايت 

؛ انتقاد ھای سازنده در قالب احترام به سلطنت خواھد ديدخواننده  امروز ھم خوانده شود،مطلب آن اگر 
ثابت کرده » ھرز نويسان ھشدار«نگارش استاد در باره  ٣٠و قانون بجای خويش باقی است ولی تنھا 

  .»ر بودن به دانش خود، بدترين نادانی ھا را بر انسان ھا مستولی ميسازدمغرو«چقدر  است؛

ی سرتاسر تعريف از اسالم و ومول ،استاد اميرفيض به حکيم مولوی اشاره کرده اند، مثنوی ھفتاد من
 ميبينيم، ولی تا آنجا که برخی حکيم مولوی ومثنوی اش را درکنار قرآن ميستايند، آيه ھای قرآن است،

 را او» خورشيد تابان تبريز« و ديدنو نگاه ژرف حکيم مولوی  ،آن رخدادی که نميدانيم چيست پس از
نمی شناسد و تنھا از  ھم را» خدا«که حتا ديگر ميکند و ديوان شمس را تنظيم  کردهدرجه منقلب  ١٨٠

  ..به حساب می آيد؟؟ زھی.» ابله«سخن ميگويد. آيا حکيم مولوی  »خود«» من واال و عرفانی«

  آن ھای و ھوی و نعره مستانم آرزوست    گريان، شدم ملول زين خلق پر شکايتِ 

  ھر است بردھانم و افغانم آرزوســــــتمُ     گويا ترم ز بلبل، اما ز رشـــک عــــام

  انـــــم آرزوسـتــکز ديو ودد ملولم، انس    دی شيخ با چراغ ھمی گشت گردشھر
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