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 ادعاي تازه اي ازبهمن زاهدي
  حقوقدان -اميرفيض

  .>يکی که فرياد کرد ھمه ھياھو ميکنند ولی نميدانند برای چيست ،<ھمواره چنين بوده وھست

خرين وليعھد ترتيب داده بود فردی آبه  تحت عنوان ھشدار (اميد دانا) رودستصاحب درکناربرنامه ای که 
ی که برنامه رودست نام خانوادگی خود بيانيه ای به اعتبار شباھت بنام بھمن زاھدی با سوء استفاده از

  .>سلطنت طلبان شاھزاده را بابيانيه ای خلع کردندساخته با عنوان اينکه < منتشر رو دستی خورد

 از . ھشداربه معنای خلع نيست . ھشدارای ھشداراستنبرمب بود رودست ای که ابتکارش در دستامه ن
رودست صاحب  خلع معنای وسيعی دارد که اگر ؛خطراست از گاه ساختن گيرنده ھشدارآ رخواھی وباب خي

درباره بيانيه ميشود که  ،ه تحريراتلجم از نوقت تکليف ھمگانی وآ ،درمقام رد بيانيه مزبور برنيامد
  .من زاھدی بحث شرمساری اورا بگشايدبھ

م بھمن زاھدی صرفنظرازاينکه ادعای او درمقابل قواعد بنيادی وتصريحات سنت وقانون وفرھنگ اقدا
قای اميد آاستفاده ازنامه ھشدار است که کارفرمای نامه مزبور که  ء، جعل وتحريف وسوبی اعتباراست

  .ن ميشودآ داناست مسئول مواجه با

و  قای اميد داناآخرين وليعھد است شخص آه خرين ھشداربآدروضع فعلی کسی که مسئول دفاع ازاليحه 
خلع شاه تلقي  بهمن زاهدي نسبت به ادعاي اقدامي نكند به منزله قبول اگر و ھمفکرانش ھستند

است كه بحث  گاهي به مباني حقوق پادشاهي وسلطنتآ كه عمل لغو بي اعتباري ودليل نا .ميشود
لطنت وشاهان قاي اميد دانا به سآفاداري  و اظهار با ايرـــغـــودرمعنا م مفصلي را پذيراست

      .پهلوي است

تش آرايش ميدھد مسئول است که ازدخالت ناکاران درتصاعد وگسترش آتشی را بمنظورمعينی آکسی که 
   .جلوگيری کند واگرنکرد مسئول است

 ميکنند ولی چون خودشان جرات ندارند تشی را با ماليمت وبا ھدفی قابل قبول برپاآعده ای ھم ھستند که 
 در و  ،ميدھند تش سوزی بوسيله دستان ديگری قرارآ تش وآنراوسيله گسترش آ ،انديشند يا دور و

ار عشخصی با نام مست(يا تطبيق مورد ميتوان گفت که نامه ھشدار، مقدمه توافقی بوده تا بھمن زاھدی 
   .نرا نشان بدھدآاقدامات متقابل رودست خالف  مگر ،تش افروزی که می بينيم اقدام کندآبه به اين شکل) 

 نارضايتی کرده اند و ن اظھارآانتشار  مده ازآه ھشدار خبری ميگويد عده ای ازکسانی که نامشان درنام
مجرای رسانه ھائی متوقف  ن نامه ازآ نھا، انتشارآ واکنش و بمنطور جلوگيری ازاقدامات به ھمين دليل و
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 رباشند که دقيقا شريک درنامه بھمن زاھدی ھم خواھند بودمستحض نامداران نامه ھشدار .شده است
 بھمن زاھدی سخت و اقدام حکوميت نامهبه م با مديريت اميد دانا رودست مگر ،ھيزم کش جھنم)(

   .موفق بشود و  اقدام اعتراض،

ادعای ناموجه بھمن زاھدی چنانکه منتظر  دست برای رفع اثر ازاست به اقدم رو اين تحريرات مترصد
  .ان نامه بی جواب نمانندآتا بھمن زاھدی ونامداران است به کسب صالحيت نامداران نامه ھشيار، 

  

***  

شخصي بنام بهمن زاهدي وجود دارد يا يفي است كه الزم به تفكر و تامل است. يا بسيار ظرنكته 
مستعار يا راستين باشد خواسته اند با آوردن نام جناب آقاي اردشير زاهدي هم مستعار است. اگر 

  .ست سبيل خودشان سوخته استاعليحضرت و هم خاندان زاهدي را در اين آتش بسوزانند ولي نخ

اين نامه از جاويد ايران پخش نشده بود هنوز برخي در خواب خرگوشي از اين آتش اگر 
  طرفداري هم ميكردند.

 ك-ح


