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  حقوقدان -اميرفيض

   :حکما سخنی دارد که وصف الحال اين تحريراست ميگويد يکی از

<کسی که ازخودش دفاع نکند لياقت دفاع ازکشورش راندارد> دامنه اين سخن فراترازموضوع است 
  .اباخوددارددفاع رابلکه تمام ابعاد وجنبه ھای مادی ومعنوی 

نرا آبراميان آقای آمانند ھمين موردی که  ،ن اتھام استآدفاع معنوی متوجه مراتبی است که محمول 
   .متوجه بنده ساخته است

مانند سربازی  ،ن موجب ازبين رفتن قدرت دفاع ميگرددآدفاع مادی متوجه مراتبی است که عدم رعايت 
  .يد دفاع ازوطن ازحيطه عمل اوخارج استآ که درسنگراست اگرازخوددفاع نکند وازپادر

***  

  ن بربنده چيست؟اتھام ايشا

فرھنگ ايران متھم وطرف سوال واستيضاح بنياد  ،ناحيه متولی خود خوانده بنده از ،نطور که دانسته شدهآ
سال قبل  ٩قرارگرفته ام که چرا اميرفيض که امروز تاب شنيدن سخنی خالف باورھايش ندارد، در

 پوزه« مھرخاموشی  بر وقتی شيخ مطھری عليه نوروز وسيزده بدرسخن گفت اميرفيض ۵٧ازشورش 
   .و اکنون مانع فعاليت ميھن پرستان عليه جمھوری اسالمی است دز »اش

که براميان آن به يک صدھزارم اظھارات آحت البته که زشت گوئی ھای مطھری قبيح است ولی حد قبا
ی به بدرکجا ودتکذيب سيز .ور راگفته است نيستآن سخن ھای زشت ونفرت آب وخاک ايران آنسبت به 

يب جشن سده وتکذ !ن نيست کجاآتفاوتی نسبت به سيستان بلوچستان بمناسبت اينکه نام رستم ورخش بر
                    ؟!کجا وبيتفاوتی نسبت به خليج  فارس کجا

ب وخاک ايران بدست ايرانيان برسد  آبراميان نسبت به آننگ گوئی ھای مطمئن ھستم سالھای بعد که اين 

ب آاين بی تفاوت نسبت به  ود که به دھانبازکشور که کسی ن  ن خارجلعنت خواھند کرد برتمامی ايرانيا

 .براميان) بزندآبند (گرفته ازادبيات ه وخاک ايران پوز
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ب وخاک کشورمان آبراميان درمورد بی تفاوتی نسبت به آبه اين واقعه تاريخی توجه کنيد که اظھارات 
   .خواھد شدارزيابی  راحتیبه 

د اتھدين معروف وبسيارقشری زمان محمد شاه قاجاربود که خود فتواميدازمج <سيد محمد باقررشتی
يد موقعی که محمدشاه به ھرات لشگرکش .وميانه خوبی ھم بامحمد شاه نداشت ،وخود اوھم اجراميکرد

محرمانه حرکت قشون ايران رابه سوی ھرات به حاکم ھرات اطالع  <مک ھيل> وزيرمختارانگليس
ايران  از را وزيرمختارانگليس که دراردوی محمد شاه بود حکم خروج او محمد شاه مطلع شد ،دھميد
با محمد شاه سردوستی ندارد به شيخ  گليس که ميدانست سيد محمد باقررشتی مک ھيل وزيرمختاران ،داد

اختالفی داريم بين خودمان است  ما <بتومربوط نيست اگر :جواب داد رشتی  ،استمداد طلبيدنامه نوشت و
  (علی اکبرواليتی تاريخ محمد شاه)  >تماميت ارضی کشورباشد ما ھمه يکی ھستيم برسراگربحث 

نداشت درمورد پيش او  و سيزده بدر را نام نوروز بردن خوند قشری که کسی جراتآمی  بينيد يک  

ب وخاک ايران چه آنسبت به نقال متجدد بی انصاف کشور چه ميگويد واين اراضی  حاکميت ايران بر

   !دميگوي

  مزاحمتي براي شاهزاده نيست  

   .مزاحمتی برای شاھزاده وبرنامه ھای اوندارد ،فرح بانو صدارتبراميان گفته است طرح آدانستم که 

مخالفين رژيم سلطنتی ايران وحتی طرفداران سلطنت درداخل . اثراين حرفھا کجاست بنگريد وبه بينيد
ب وخاک ايران عقيده يک فرد ارمنی است بلکه آبه کشور نخواھند گفت که اين بالھت گوئی ھا نسبت 

 !است که درخارج جيره بگيربيگانگان ھستند افسران شاهعقايد  ،خواھند گفت اين اظھارات ضد ايران
يجه ميگيرند که ھمان خوب شد والبته قرائن ديگری راھم که ذکرش فالن سرباالست اضافه ميکنند ونت

   .ازبين ميرفت بب وخاک ايران صدقه سررستم وافراسياآرنه افتاد وگ يم  سلطنتی ايران ورکه رژ

سد ميکنيد وبنام رستم وافراسياب يک  براميان  که چگونه راه بازگشت سلطنت راآقای آمتوجه شديد  
گويند زرنگيی ھمين رامي  ،نی جايگزين حقيقت سلطنت طلبی ميکنيدو نکبت ودشمنی فراموش نشد کينه

، سلطنت طلبان خارج ازکشور خاصه افسران نيروھای ستی وشاھنامه خوانیکه انسان درلباس فرھنگ دو
   ١. مسلح رابه بی وطنی ووطن فروشی وبی تفاوتی بين رستم وسيستان وبلوچستان معرفی کند

  استاد عاليقامي كه پوزه بند نياز دارد

سوزانده  را راميانبآقای آخيلی  با لزوم احرازصالحيت واھليت،خری بنده دررابطه آ دانستم که تحرير
 رفی شده بودم ونھا معآاستاد عاليمقام وامثال  ،ازطرف ايشانبنده  ،ن نوشتهآ چراکه قبل از ٢است 

                                                
در نامه ای که خصوصی به سرگرد (سرھنگ) ھوشنگ  وزين و ديگر افسران و تيمسارانی که به ترتيبی با سازمان سرباز ارتباط دارند  - ١

ارتش  يام نيافتهفرستاده شد به آنان ياد آوری شد که اين شخص مغلطه گر و ريويزيونيست در پی بی آبرو کردن آنان و پاشيدن نمک به زخم الت
شاھنشاھی است و در پی آن در پی بی آبرو کردن سلطنت و سد راه بازگشا نظام پادشاھی، ولی چون آن آقايان در خود محوری ھای خود غوطه 

 ک-ح» الزم را به کسی که الزم است ببندند. (بھره گرفته از ادبيات مصرف کننده پوزه بند» پئزه بند«ورند حرف را نشنيدند تا 
٢ -‐AmirFeyz‐http://www.1400years.org/AmirFeyz/MoghadamenhibarMahkumiyateEdeayeAbramian 

19Aug2013.pdf   
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 رد ودرجای ديگنشدم حيوانی که پوزه بند براو می بند ،خواست احراز صالحيت واھليت در يکدفعه بعد از
گری بکوبد (بردھان خر، انسان نميکوبد بلکه ھمان استاد تبديل شده به خری که بايد دردھان خرزاد ديباز

  .خروھمجنس اوست که بدھان خرميکوبد = کبوترباکبوتر بازباباز)

  درحاشيه دفاعتوضيح بنده 

 زير دالئل عدم رشد فکری وعقلی ودرمعنا وجود حجر ؛براميان نيستآتوضيحی که داده ميشود پاسخ به 
ن ابرازنشود صيغه <ابلھان راخاموشی بھتربود آرد  که نوعی سفه است ارائه شده ومادام کهدرايشان 

   .=  جواب ابلھان خاموشی است> جاری استازدادوقال 

   .صالحيت واھليت چندان مطرح نيست ولی اين رويه عوامان است اصلِ  ،درست است که درروابط عمومی

عی که مطرح اولين موضو ،چنانکه درمحاکم ،دم سفيه ومحجورجاری شدنی نيستآحکم قضا نسبت به 
وکيل گاھيد يکی ازمواردی که آاست صالحيت دادگاه ودوم احرازسالمت عقل درمتھم است وھمانطور که 

عقل موکلش است چراکه سفاھت باعث توقف جريان ل ن دارد ھمين سفاھت وزواآ احراز متھم سعی در
   .محاکمه ميشود

رات اخيرايشان ھم نکته ای برجسته ازوجود براميان ارائه شد ھمين اظھاآقای آدرکناردالئلی که برسفاھت 
  :سفاھت ايشان است توجه به توضيح زيراستدعا ميشود

 قرار خر سگ و ،رديف دررا  خطاب ساختن بنده به استاد عاليمقام وظرف دوھفته ھمان استاد عاليمقام 
 اندیکسی راکه امين خو. درفلسفه اصلی است که ميگويد <سفاھت وديوانگی نيست دادن چيزی جز
کنی وبرعکس> يعنی اگرکردی براساس عقل وتفکروشعور عمل نکرده ای. يعنی چنين نميتوان متھم 

ئين دادرسی تحت عنوان موارد رد صالحيت قاضی پرونده پياده آ (اصل مزبور درشخصی محجوراست 
  .شده است)

  شاهدي برموضوع حجرايشان 

داشتم  تلفنی ،دنارد ومرتبا باتلفن حال واحوال ميکقديم که اکنون درونکور اقامت د از يک يار ،دوروزپيش
 نم.به بي را يم شماآدقيقه ای ميپسرم چند  ناصر مده ام تورنتو برای سروصورت دادن به کارآ ؛که گفت

 ،نھا کدام بودآخرين آگفتم  ،نوشته ھای شمارا ميخوانم ؛گفت ،قدری صحبت ھای خاطره ای مد پس ازآ
 ،ن تحريرمن جواب داده ياخيرآبنده ازموقع استفاده کردم وگفتم نميدانم به  ،براميانآ یقاآگفت درباره 
وگند س با قاجان ولش کن اين مردکه ديوانه است> (اين مختصرآ< :اعتراض گفت ھيجان توام با يکدفعه با

  .است) به حقيقت ھمراه

  دفاع من 

ودش  که قانون مقررکرده ھرکس درموقعيت خ، ان برپايه قانون استواراستآ درجوامعی که ساختار
جايگاھی  اال درافراد درھمه جا تشريف دارند  ،حضوردارد وبرعکس درجوامع عقب مانده وھرج ومرج

   .راستنمونه بسيا ،که بايد باشند
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دارد فعال باشد مطالعه به او تعلق درجامعه حقوقی ومنظم ھرکس تکليف دارد درحرفه وکاری که قانونا 
کند وھم  بتاطبيب خوب نميتواند ھم طب يک ،يند وتالش کند که بھترين باشدببموزی آ تحقيق کند کار و

   .متخصص سالمت طبيعتھم  کارشناس اقتصاد و مباشد وھ سياستمدار

مانند درياچه ای  نھاآ، وادعای دانستن ھمه چيزرادارند يک خارجی گفته است ايرانی ھا ھمه فن حريفند
   .حوضچه ای ھستند بعمق بينھايت وھرروز ھم عميق ترميشوندولی اروپائی ھا  ،ھستند بعمق يک وجب

 دولت واگذار به نمايندگان مجلس و داری را سياسيت وکشور مردم کار ،ومنظم یدريک جامعه قانون
   .دخالت ميکنندوھرج ومرج ھمه درکاردولت وسياست  يک بی نظمی در وميکنند 

دولت ومجلس وشاه داشت  ،م برپايه قانون بودايران ما درزمان سلطنت شاھنشاه ايران يک کشورمنظ
ميداد واين نظم  محتاج  اجرا ت ودستورن نظارآ دولت مصلحت کشور راتشخيص ميداد وپارلمان بر

   .که ھرکسی درکاردولت ويافرھنگ ويا ديگرمسائل کشور دخالت کندنميساخت 

درھمان سالھا که مطھری  ،ده استقای مدعی ازميان پيامبران جرجيس يعنی بنده راپيدا کرآنميدانم چرا 
ت بنياد فرھنگ ايران برياس ،مطرح کرد چنان مطلبی که نه تنھا او بلکه دربسياری ازکتب نوشته شده بود

باسرمايه دولتی فعاليت وسيع فرھنگی وحفظ ميراثھای تاريخی  احضرت ودبيری دکترپرويز خانلری علي
نھا ھم پوزه بند بردھانشان آيا آقرارنگرفته است؟  چرا ھدف اعتراض  ،وسنت ھای کھن ايران را داشت

  نھا مکلف به تعرض به مطھری بودند ويا بنده؟آيا آ ؟بسته بودند

 دخالت درکاردولت و و  .اجازه پوزه بند زدن نميدھد زادی بيانآزيرا اصل  ،نظرمنطقی ھيچکدام از

مان ن زآ افسوس تمام ميگويد در ابراميان بآقای آ ؛وکالتی فرھنگی است نه کار نه کار ،مصلحت کشور
  ٣ .ساواک ھم بود  يعنی انتظارداشت ساواک مطھری را خفه ميکرد

رد کدر سال قبل  درمصاحبه ای ازساواک دفاع که  ثابتیپرويز قای آبراميان ھنگامی که آقای آولی ھمين 
 رارد کنم يعنی ساواکبشدت ناراحت شد وباارسال ايميلی برای جاويد ايران ازمن خواست که دفاع ثابتی 

   .رامحکوم به شدت عمل عليه مخالفان کنم

گاھی وجدان ويا ھشياری آن درچه حدی ازشرافت وآوبانی واقعا اين تضادھا راچگونه ميتوان تحمل کرد 
   .عقل قراردارد نميدانم

رات تری بودم وبه حکايت کتاب خاطوکيل دادگس ،مدعی بی انصافبنده درسالھای مورد انتظارواشاره 
فعاليت سياسی برای کسب مقام ويافعاليت فرھنگی ومذھبی  ابدا ،موفقی ھم بوده ام ل بسياروکيل دربار وکي

   .وچنانکه اکنون ھم ھستمقانون اساسی ونظام کشوربودم  به شاه و وفادار ،داشتمن

وع روز درلندن شر ١٠ه لپس ازخروج ازايران که يکھفته پس ازعزيمت شاھنشاه صورت گرفت  بفاص
 گويا ومصدق قضيه مقاالت سنگر، شواھدِ  ؛به مبارزه عليه حکومت اسالمی ازمجرای حقوق اسالمی کردم

مريکائی آ، اسالم ھانی درجھنم ،هنيروی بازدارند ،رخآجزای  و حقوق بشر اسالم، غارت و اب قضاوت،کت

                                                
را ھم دنبال شاھنامه خوانی بی ربط به موضوع را با فريدون » آزادی بيان«بودن و » سکوالر«و » دموکرات«و اين چنين جماعتی ادعای  - ٣

  ک-فريدون کردن يدک ميکشند. و پوزه بند را که دردست خودشان دارند به ديگران می بندند.. ح
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 افتتاح دکان مجسمه ل ازقب ميتواند بگويد تا، دھن ی مدعی بدقاآيا آ  ٤. ستبسياری نوشته ھای ديگراو
  کورش کبير فعاليت سياسی ويا فرھنگی ايشان عليه اسالم وجمھوری اسالمی چه بوده است؟ فروشی

  دركتاب قضاوت چه نوشته شده 

مده وممکن آدرلندن منتشرشده به ميان  ١٣۵٩ماه  نجا که درچند تحرير نام کتاب قضاوت که  دربھمنآاز
زرگ ه معنائی بدوانتھای کتاب مزبور دراين تحريرقابل استناد ودربردارن است اشاره به چند سطری ازابتدا

   .ورده شود غيرالزم نباشدآبه اينجا  ؛باشد

 نچه درجريان شورش وحداقل تا زمان تحريرکتاب رویآموضوع کتاب قضاوت اثبات اين حقيقت است که 
بوده که کتاب به حالت دفاع  داده کامال اسالمی است  وانتخاب عنوان قضاوت برای کتاب بدين جھت

   .بنده عھده داربوده ام واتھام تنظيم شده که دفاع ازاينکه اعمال خمينی کامال اسالمی است را

اين توضيح ھم بجاست که کتاب سرشار ازمستندات حقوق اسالمی است وتحصيل مستندات مزبور برای 
دات نتحصيل مست ،مدمده بوآرسی بيرون ئين داآمن که ازايران فقط با کيف وکالتی بامحتوای يک کتاب 

 دغازشآمزبور نيازبه مراجه دائم به کتابخانه لندن داشت واين مھم يکی دوماه بعد ازخروج ازايران 
   .ميرسد ۵٨ت به اوائل ويا اواسط سال وغازتحريرکتاب قضاآ ،بنابراين

   :مدهآاست  ١درباورنامه کتاب که درصفحه 

ويرانی وغارتھا که پنجه ھای  تھا،ھريک وتمام اين جنايات وخشون
ھولناکش رابرقلب ملت وايران ما فروکوفته است  منطبق باموازين شرع 

ورده ھای آفر از نچه که درحال حاضرآ ومقررات اجرائی اسالم بوده و
 نچهآحکومت! اسالمی درايران ميبينيم عملکرد وبرداشت ناچيزی است از

ن آ ومتی جامعه گرفتاراجرای کامل مقررات اسالم حککه درصورت 
  .(صفحه اول کتاب)                                                .خواھد شد

**  

قايان قضات برای پايان دادن به اين قسمت ازمدافعاتم بارديگر بلند ورسا آ
   :ميگويم

ھمه اقدامات فردی واجتماعی وفرامين ودستورات متھم (مقصود خمينی 
درايران شده  ۵٧است) که بھرشکل وصورتی سبب حوادثی تاقبل ازبھمن 

تبعيت ازسنت ه نھا اشاره شده ھمه وھمه بآست ودرکيفرخواست به ا
 را انجام ويک عمل اسالمی است واگرزشتی اعمال متھم شما رسول خدا
ديد قوانين  ن است که نسبت به اعمال اوباآناراحت کرده برای  مشمئز و

 گرا اسالمی کنيد، ديد خودتان را اگر، مترقی وانسانی امروز نگاه ميکنيد
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سال قبل فکرکنيد، اگرھمه ترقيات جامعه رابه  ١۴٠٠اس قوانين براس
نوقت مالحظه آقرن قبل بيانديشيد  ١۴ھيچ بگيريد وھمانند يک راھزن 

  .خواھيد فرمود که متھم يکی ازصحابه است

اگرشما ازاين اعمال متھم احساس رنج ونفرت ميکنيد بحرکت افکاری 
اجرائی وجنايت ميدھد او، منشاء فکری ومستنداتی که به او قدرت 

(غيرازسياست خارجی) بيانديشيد وتنھا نفرت رابه چند کيلو گوشت 
واستخوان پيچيده شده دريک قبا وعمامه ومقداری مخ خشکيده دريک  

ان رابه تعمامه سياه محدود نکنيد وازاين طريق سطح فکروقضاوت خود
م رامحکو حد شعوراوپائين نياوريد، واقع بين باشيد وبجای اينکه عمامه

   .محکوم کنيد را نچه که زيرعمامه استآکنيد 

اعمال متھم خالف انسانيت است، اما خالف اسالم نيست، اعمال متھم صد 
درصد ضد مردمی است، اما  ضد اسالمی نيست، اعمال متھم براساس 
ھمه قوانين دنيا جرم جنائی است زيرا قوانين اجرائی اسالم ضد مردمی 

   )ھمان کتاب ٧۴(ازصفحه                                                 .است

**  

چگونه ازتخم وترکه ھای فکری عرب صفت که متھم  ؛قايان قضاتآ
ثارتاريخی وفرھنگی ايران که آنھا قراردارد انتظارداريد که آدرراس ھمه 

يزارند نيان بمثل خاربه چشم اين قوم ويرانگرکه ازافتخارات ايرا
   .دنازبين نبر را فروميرود

اگرحکومت اسالمی درجامعه ايران استقراريابد وبقدرتی که الزمه حيات 
ثارتاريخی وعلم آ ن است برسد، ھيچ اثری ازفرھنگ وھنروآاجرائی 

ودانش باقی نخواھد بود زيرا جامعه اسالمی فقط يک کتاب ويک علم 
  ھمان کتاب) ١۵۴(صفحه                        .نھم قران استآ نيازدارد و

**  

   :مده استآکتاب  ٢٣٣خرين سخن کتاب با عبارات زير درصفحه آ

بااعتذارازطوالنی شدن عرايضم خواھش دارم موارد  –ايان قضات دادگاه آ
زمايشگاه فکری خود بکشيد واستوارودليرانه آتطبيقی مدافعاتم رابه 

  قاصد اين پيام واعالم باشيد که:

درصورت ادامه حيات حاکميت اجرائی اسالم درجامعه ايران تحت 
ديگری، اثری ازايران دفرماندھی ومسئوليت اين ابليس وياھر فر

زادی وانسانيت، رحم وعدالت، کاروفعاليت، آوايرانيت، ملت ومليت، 
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ت، مردانگی ومروت، اخالق واصالت وپيشرفت ومدنيت سايش وامنيآ
   .باقی نخواھد ماند

يک شورش تکليفی راالزم بدانيد تابابيرون راندن اسالم اجرائی 
دگرباره حيات بخشيم وباسرکوبی کامل  اراده ملت را ،وحکومتی ازجامعه

، اين بی اعتقادی بمبانی خداشناسی که توليد دالالن وواسطه ھای دين
نوعی کمبويد سرشت انسانی است ودرحال حاضرمسيرعميق کننده 

ما طی ميکند جای خودرابرای ھميشه به  هجامع ووحشتناکی رادر
خداشناسی به معنای پاکی،  راستی، عدل وانصاف واحترام به حقوق 

   .ھاست بدھد ھا وسازند اميد وتوکل ديگران که نابود کننده غم

يران را، رسوا سازيد اسالم کنيد فساد حاکم برا مخواھش دارم محکو
رگ زسھای کوچک وبگحکومتی را، بننگ وکثافت بکشيد اين سيره خرم

راکه پاشيده اند کثافت ضد انسانی رابنام مقررات اسالمی وجمھوری 
   .اسالمی برکشورما

  د که:يقايان قضات اراده ملت رامقتدر وباايمان سازآ

ش، مال وفکرتشيع مال وعمامه اش، مال واعتقاد به حکومت اسالمی ا
حکومتی اش رايکجا درھم بکوبيم ودرھم بماليم وازھم بدريم وبه گنداب 

   .تاريخ برای ابد مغروق سازيم

ندای تجربيات تلخی که سيل مھيب خون ميھن پرستان ه ب -قايان قضات  آ
اسالمی بودن اگربه ضد –ورده است عنايت بفرمائيد آ ايرانی بسوی ما

رای بفرمائيد وبين ماھيت اعمال اين ناکسان  ارصراعمال اين ابليسان ا
يشه ، رحاکم وقوانين اجرائی وحاکميتی اسالمی تفاوت وجدائی قائل شويد

ريشه فساد، ريشه جھل، ريشه ارتجاع  تعصب، وبی وطنی، ريشه خرافات 
حفاظت فرموده ايد  وفقط شاخه ھای  آبياری و وريشه عقب ماندگی را

ھرس  را ا که مالھا ھستندــــسالوس وريکوچکی ازاين درخت تنومند 
نھا آ، ناله ھای کرده ايد وفردائی نه چندان دور که ايران رادوباره ساختيم

نھا به فوج گرگھا تبديل ودريدن انسانھا وويران آبه زوزه ھا وگله ھای 
   .غازميشودآساختن ايران ما دوباره 

ن وط يم  کثافت ومگس راوپاکسازيمباين درس تاريخ است که بايد برو
  .راوبرقرارپاينده داريم ايران را

  ) (پايان الرحمندعب –باتشکر ازقضاوت شما وبه اميد بيداری ملت 

  اين پرسش جاي سوال دارد 
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ن ن زماآ؟ البد ممکن است گفته شود ايشان دربراميان کجابودآن سالھا که کتاب قضاوت نوشته شد آدر
واکنون ھمينکه  نزديک به پيری  ٥بجای اينکه دنبال رستم باشد بدنبال  منيژه بود وده.  وجوان ببچه و

اسکندرمقدونی به مالحظه عشق تابيس تخت جمشيد  ،دتم افتاده وھمانطور که گفته ميشواست به دنبال رس
 <خيلی  .بھای نام معشوقه اش رستم  به فالن گاو ميزنده ب وخاک ايران رافقط بآايشانھم  ،تش زدآرا 

  >مانده وار ميازنظرسن وھيکل پشت سرميگذارند ولی فکروعقلشان ھمچنان بچ افراد دوران بچگی را
  .وای به حال کسی که گرفتاراين ھيکلھای درشت بچه فکربيفتد

بازگوئی برخی مسائل درشان تحريرات من نيست ولی برخی ميگويند که مبارزات باصطالح فرھنگی 
  .غازشد که ايشان ازسفربه اسرائيل بازگشتندآاززمانی  ايشان درھامش اسالمی

  وامــــابعد  صدارت علياحضرت 

يارانی است که ممکن است درجريان بلکه برای توجه ايران ،براميان استآقای آاين گفتگو نه درپاسخ به 
تا لحظه گزارش موفق  نفر ٧٠تنھا  ؛دھرچند بنابراطالعی که شخص وارد ومطلعی دادن ،قرارگرفته باشند

 گوش ايشان را !رفشانی ھاین تعداد قليل ھمه دُ آبرنامه ايشان شده اند ومعلوم ھم نيست که شنيدن  به
  ی ھای ايشان بوده باشند!البته برخی به احتمال خودکه . کرده باشند

ودن صدربدر نخست وزيری نيست بلکه باالنشستن و ،صدارت دانسته شده که ايشان گفته مقصود از
   .ضرت استحعليا

ان براميان يکسآقای آفسيری معنای خاص خودش رادارد که باصدرنشينی ت صدر نشينیدرکارسياسی 
   .نيست

مردان مسن درصدر  ھا ويا رفی است که ھمه خانمــبراميان صدرنشينی عُ آقای آ صدرنشينی مورد نظر
ی اين نوع صدرنشينی مصرف سياسی سسيا م مورد پذيرائی قرارميگيرند ودرکاردَ قَ د ومُ ننشين می

  .واعتباری ندارد

صدر درکارسياسی  .ت وزيری راميدھدی ونخسی ھمان معنای صدارت وصدراعظمسصدردرکارسيا
   .نه اينکه شخصی به کارھای خيروانسانی شھرت داشته باشد ،يدآازناحيه قانون اساسی بوجود مي

  ادعاي سقوط رضاپهلوي وتداوم نيابت سلطنت 

با عدول شاھزاده رضا  شنيده شده ھمين است که ميگويدی که تاکنون ازھيچيکس اال ايشان ادعای جلف
وارجاع موضوع سلطنت به ھمه پرسی  پس ازسقوط جمھوری اسالمی ديگر  سوگند سلطنت از پھلوی

ولی چون متمم قانون  ،وشاھزاده رضا پھلوی يک فرد عادی است ن منتفی است آبحث سلطنت وتداوم 
سال تمام برسد واين بدان معنی  ٢٠شھبانو نايب السلطنه است تا وليعھد به سن اساسی مقررکرده که 
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نبايد سلطنت درايران بدون تصدی بماند پس شھبانو ھمچنان درمقام نيابت سلطنت قراردارند تا است که 
  .سلطنت درجايگاه تاريخی خود قراربگيرد

   ؛بدليل جلف بودن اين ادعا نگاه ميكنيم

وايشان سلطنت رابه مثابه  ،وساده لوحانه است يان ازنھاد سلطنت بسيارخام برامآقای آبرداشت  –الف 
   .روزمزدی گرفته است که کارمند ميتواند استعفا بدھد ويا ازکارکنارگيری کند خدام قراردادی ويايک است

من به ميل خودم وليعھد نشده ام يک جريان تاريخی اعليحضرت دريکی ازمصاحبه ھايشان فرمودند <

 زااين است که متصدی سلطنت جزئی  ،> معنای اين سخن درستمرا به وليعھدی منصوب ساخته است

درحرکت  ،که درجريان کل است ن نقشی نداشته وجزئیآشاه درايجاد  است که کھن تاريخی يک جريان
 سلب مسئوليت وتکليف  ،گيری وياعدول ويا بی اعتنائی ازوظائف سلطنته يعنی کنار ،ستوجودی ا

   .نميکنداعليحضرت را وزوال سلطنتِ 

ن پادشاه آجرائی قانون اساسی ومتمم ساله سلطنت وتداوم ا ٢۵٠٠شاھزاده رضا پھلوی بموجب سنت  
برای  نآسی ومتم اعتباری که قانون اسا ازگمراه  ،ء به تکاليف قانونی سلطنتاعتنااما پادشاه کم  ،است

نھا آ م ازھيچکالی و ،ناديده گرفتن سوگند سلطنت ،بی توجه به وصيت سياسی پدرشان ،ايشان قائل شده
  .ه تداوم سلطنت نيستمفھوم پايان دادن حقوقی به نھم بآ بيشتر از و

ادعا شده که چون اعليحضرت ازسوگند سلطنت عدول فرموده اند لذا يک فردعادی است ومسئله  - ب
   .تداوم سلطنت ايشان منتفی است

 ايشان  يک فرد عادی است چراکه حاصل قبول اين ادعای نادرست اين است که علياحضرت ھم
 وسوگندشان ضبط شد  يابت سلطنت راياد فرمودندزاده شفيق درقاھره سوگند نآ درحضوربنده وواالگھر
قاھره به پاريس عدول  ما از ولی به فاصله پرواز ؛مدهآن درسنگرھا به کرات آکه مراتب ومستندات 

يعنی  ؛داعالم فرمودن با پيام تلفنی رھبه واالگ ،نآقبول تصدی عدم  سوگند نيابت سلطنت و از اخودشان ر
 و عدول فرمودند علياحضرت درفاصله دو خود ازسوگند سلطنت سال  سر ۶الاقل بعد از تاگر اعليحضر

   .سه ساعت زيرسوگند خودشان زدند يا

اگر  و ،علياحضرت ھم يک فردعادی است ؛است عادیدبراميان شاھزاده يک فرآقای آربزعم گلذا ا
   .ديباشنم مينه ھاعليا حضرت ھم خيلی بيشتر فاقد اين ز ؛اعليحضرت فاقد زمينه ھای سنتی سلطنت است

حيرت دارم کسی که ھيچگاه  درطول مبارزه درکارسياسی نبوده وکارفرھنگی درمحدوه فروش مجسمه 
   ؟کورش داشته چه اصراری دارد که وارد جرياناتی بشود که ھيچ ازسابقه اطالع ندارد

 يکی اينکه ماموريت است برای ھدف ايجاد تنفرووحشت ازسلطنت وفرض دوم  ؛وفرض متصوراستد
واگر اين دومی است که اين  سبب اين رسوائی ھاست ،کله کاله بودن ه جاتشريف داشتن وصدبيماری ھم

   .بيت شايسته گوش وقبول ايشان است
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  نفی حکمت مکن بھردل عامی چند 

  پيچش علياحضرت درمجموعه چرك وخون 

رابرای اثبات موقعيت ت سلطنت مربوط به نياب بادقت تمام اصول متمم قانون اساسی مدعی بی اطالع 
   .تدوام مشروعيت نيابت سلطنت علياحضرت خواند ومورد استناد قرارداد

 حدی از ودر شناخته شده تهي مغزن قانون آوطرفداران  که چرک وخون معرفی شده قانون اساسیخرآ

ت ابت سلطنعلياحضرت ومسئله ني چه اعتباری دارد که ،است جايش درخاكروبهکه  دهساقط ش اعتبار

استناد به قانونی که چرک وخون وجايگاھش درخاکروبه است چه ارزشی دارد  ؟ن پيچيده شودآايشان در
يا آ؟ ه استساسی ومتمم را چرک وخون ناميدکه مورد استناد ازطرف ھمان کسی قرارگيرد که قانون ا

  ؟شتنراداآ سالمت عقل انتظار يک انسان با دشواراست وميتوان از درک اين تضاد

شخصی بمن اين توجه راھم داد که تنھا چيزی  يک ،چرک وخون غذای دوزخيان است ،که نوشتم روزی
   .که باچرک وخون معروف است کھنه حيض زنی است که سقط جنين کرده است

ن چرک وخون ويا کھنه حيض باشد ميتواند طرح نجات آکه پوشش اصالتی شنھادی يپ خر طرح وياآ
  ايران معرفی شود؟

، بی اھميتی به مسئله تعارض ويا قعا مانده ام که چنين تعارضاتی ازچه باب ميتواند باشد ازسرنادانیوا
   .اثرکالم رانميکند سفاھت است که درک معنا و

  دست خورشيد پشت شهبانو

واين محبوبيت نه ازنظر رابطه سببيت  ،شھبانوست محبوبيت پشتِ  مدعی است که خورشيدِ  ؛براميانآ
   .مختص وجود خود شھبانوستباشاه است که 

گ عاليت ھای بنياد فرھنفبانرا عنوان نکرده است وحتی خود شھبانو دررابطه آادعائی که ھيچکس تاکنون 
معرفی کرده است وحمايت شاھنشاه ايران  نفت  از مد کشورآ محصول در ايران موفقيت ھای بنياد را

ی وتداوم اجرائی قانون اساسی ومتمم يعنی اقدامات فرھنگی ومحبوبيت علياحضرت  منتبع نظام سلطنت
   .ن بوده استآ

ن آ چنانکه اگر ،محبوبيت علياحضرت ابدا جدا ازرابطه زوجيت باشاه ومقام شھبانو بودن ايشان نيست
  .مد ونه ايجاد محبوبيتی ميکردآن موفقيت ھابوجود ميآخدمات فرھنگی راکسان ديگری انجام ميدادند نه 

  محبويت يا ظرفيت سياسي 

کارسياسی محبوبيت است ودرکالمی ديگر محبوبيت سياسی با محبوبيت ناشی از رسياسی محبوبيتِ درکا
. ظرفيت سياسی شکل يافته محبوبيت سياسی ھمان ظرفيت سياسی شخص است ،اجتماعی فرق دارد

   .مده ازقانون به بھترين وباظرفيت باالستآ ووظائف بر ازتوجھات خاص به قانون
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که عرض کنم اساسا علياحضرت فاقد ظرفيت ويا محبوبيت  ،اين اجازه را ميدھد، حقيقت دراين مجرا
  :سياسی ھستند چراکه

وقاطع، ازتکليف مقرردرمتمم قانون اساسی درتصدی به مقام نيابت سلطنت خودداری کردند   صريح -اول  
    .>گناهعذر بدترازگيری کردند  <ه وبعد ھا مدعی شدند که بنفع وليعھد ازنيابت سلطنت کنار

   .اين قانون شکنی نيازبه توضيح ندارداثر سنگين ورسوب دارِ 

ه ک سخنان شاه [اراده] خرين آن متنی بعنوان دشاھنشاه وارائه داپنھان ساختن وصيت سياسی  –دوم  
يا دشواراست ارزيابی اين عمل درفرھنگ ايرانی وامانت آ .خرين سخنان شاه نبود وساختگی بودآنھم آ

  ؟داری

 وايستادگی  ،رضايت وموافقت با تجزيه ايران است ملی که جواز قطعنامه شورای ١١ده امضای ما - سوم
  .ميسازدره واجبار رامرتفع وجود کُ  که   نآوتاکيد  ايشان برقصد ورضايت درامضای 

  رهائي از عرصه سفها 

ن مخمصه آ درجستجوی راھی است که از ؛اھل وبی منطق وسمج ميشود انسان وقتی گرفتارمردمی نا
کت خودراھم بدھد که دست  استت که درمحاصره ديوانگان افتاده است حاضرا شود بعضی اوقارھ

   .ازسرش برداشته شود

ياران ن برپاساخته است يکی ازايرانآدررابطه با مشغله ای که سازمان سرباز وپيشکارخود خوانده 
   .ويشی داشت که رھايش کنيم و سربسرش نگذاريم تا بيفتد وبيند سزای خپيشنھاد

وق بوده اند ولی اين طرح نسبت به ن مشّ آوادبا ھم به اجرای  دنکه محتوائی باسابقه دارآ اين پيشنھاد با
 ست نھا که بھانه گيری کارشان اآبان درازی موثراست ونسبت به دمھای باوجدان وفاقد رياکاری وزآ

   :مل اين است کهموثرنيست پيشنھاد مکوازطريق رياکاری وزبان بازی امرارمعاش ميکند  

  خطاب به سازمان سرباز

   )ھنوزمعلوم نيست چنان سازمانی ھست ياخبر( ! سازمان محترم سرباز 

ازسلطنت  ،وردن وموفقيت طرح صدارت بانو فرحآن سازمان برای به حرکت درآ
 اب  ؟تيه درمعرض بھانه قرارنگيرندآ در که سلطنت طلبان  طلبان چه توقعی دارد

موکول به موافقت سلطنت طلبان نشده است معھذا چه اشکال  نکه شروع طرحآ
مدام شرسازی  بجای حرکت درجا ميزند و ،بود ھائی سازمان دارد  که طرحوکم

   .چه نيازی داريد  که سنگ  راانداخته ايد وخود گريخته ايد ؟ميکند

    م اميرفيض بااحترا                                                                                        


