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  حقوقدان -اميرفيض

 ھر از نجا که تنھاست بھرصدائی اميد ميدھد وآطبيعت انسان اينطوری است که درموقع گرفتاری خاصه 
کسی  ؛صدا برای چيست و ،کيست وصاحب صدا کجاست صدا از بداند نکهآصدائی استقبال ميکند بدون 

ن نيست که صدا کننده کيست آبند  بيرون چاه صدا ميکند در را از ه وقتی کسی اوکه ته چاھی افتاد
ن اميد می بندد  ولی بعد که دانست طرف کيست وچه ميخواھد آدزد است يا نه به  مسلمان است يا خير
   .راھش ر ا جدا ميکند

ارگرامی سوی ايرانياز »خرين وليعھدآھشدار به «اين جريان که امری عادی وطبيعی است درمورد نامه 
 ايشان درفيس بوک خود از شد و بکارگرفته (سپس از سوی آقای مھرداد ملک زاده) تابایآقای ضياء آ

حيثيت دارند با درفيس بوک خود اشاره ای مستند ومتنی  در وخرين وليعھد) عدول کردند آبه  راه (ھشدار
    :ن استفاده ونقل به اين تحريرميشودآ ا اجازه ايشان ازکه ب

بازگشت ونجات  ينده ايران چيزی نيست جزآشنائی ندارند توضيح ميدھم که باورمن به آنھا که بامن آ<
ايران ازدست اين حکومت ضد ايرانی وبديھی است که نجات ايران به رھبری شاھزاده رضا پھلوی است 

متاسفم  وبس و ايران دين وايمان من است ايرنمان مقدس نميدانم و من ھيچکس را دربرابر و، بس و
ياران تصورکرده اند که خدای ناکرده من درپندارم تجديد نظرکرده ام اين امرکامال اشتباه  که برخی از

صحبت  و بيش ازھرشخصيت سياسی دوست دارم ولی ايکاش مانند گذشته ديدار من شاھزاده را؛ است
  .ھای روبرو امکان داشت *

اين موضوع سوء استفاده نکند نه تنھا  اسالمی از نکه کسانی ومخصوصا جمھوریآبھرحال من بخاطر
تاحدی که  جلوگيری خواھم کرد و بلکه درفيس بوک ازاين سازمان نوپااين سازمان استعفا ميدھم *  از
  بدانم وجود من به شاھزاده کوچکترين لطمه ای خواھد زد ديگر ازمن صدائی نخواھيد شنيد. اگر

  >تابایآرضا پھلوی وخاندان پھلوی   ضياء  ز نده باد شاھزاده –زنده باد ايران 

  مردانگي ودليري

قای اتابای منتشرشده ازعمل ايشان بعنوان شجاعت ودليری ياد آنظرھائی که نسبت به عمل  اظھار در
 شجاعت ودليری از اگرديده بنظرميرسد ماھيت عمل ايشان به مردانگی بيشترشباھت داشته باشد زير

 برجسته ترين صفات نيروی روبرو قابل ارزيابی است ولی  اعتقاد راسخ ازمادی است که درمقابل  امور
ايستادگی  خرمدين که مظھری ازمقاومت وھم رکاب ميزند مانند بابک مردی است که بر مقاومت ودليری 

  درعقيده واستواری باورش بود. 

   :اھميت اعتقاد راسخ را درعبارت اين جامعه شناس ميتوان يافت که ميگويد
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روزي درجنگ دراثرسنگرهاي مستحكم وكشتي ها پي<
  >وسربازان بسيارنيست فقط  داشتن مردان معتقد است

 زود وخود ھرعملی چه مثبت ويامنفی، صالح وناصالح بوئی دارد که انسان ھا بفراخور تجربه ودانش 
صحنه ش نکنيم که نان ناسازگاری داشته باشد کنارميکشند. فراموآنرا درک ميکنند واگربا اعتقاد آ ديريا 

مثال وقتی می بينند که  ؛دنسازی ھا غالبا طوری است که انساھا به عادت معھود راه تاسی را برميگزين
ن جمع اعتماد ميکنند واين آامين ومطلوب جامعه درجمع اند به  و برو ودرستگارآنام ھای اشخاص با 

  .يدمشکلی است که درتمام جوامع انسانی نقش موثر خودرابازی مينما

  شاهد موضوع 

   :يکی ازنامداران ھمان نامه ھشدارنوشته است

<اينھم اشتباھی بود روی اشتباھات ديگرمتاسفانه بايد خدمت شما عرض کنم اصال من راجع به اين 
وگفتند يک متنی تھيه شده که ازشاھزاده  اقای اميد دانا بمن زنگ زدمحتوای نامه ھيچ اطالعی نداشتم 

  >-ن من کلمه ای نميدانستمآن ھستند واصال ازمتن وازمحتوای تقاضای حرکتی خواھا

آن متن را بدون امضا و سپس ھمان شخص متن ديگری منتشر کرد که نام  جاويدايران نخست ايميل( 
    .)کاملش که مھرداد ملک زاده است در ايميل جاويد ايران به آگاھی ھمگان رسيد

   .راديدم قبول کردمفراستی قای آ ور ودھقانپور وشخص ديگری نوشته که من چون نام خانم غفارپ

تاسی واقتدا به عمل ديگران ويا درخواست ديگران درامضای تقاضاھای جمعی امری است که  –حاشيه 
   :ازباب نمونه ؛باذات ما ايرانيان بسيارمانوس است

ھای ايرانی قای نصراصفھانی امضاھائی ازشخصيت آکنگره ھمبستگی ايرانيان به تصدی  ١٣٨۵سال در
ارجاع  وشھرستان ھا و به شھرھادادن  ياراخت ھدف کنگره مبنی بر ج ازکشور ارائه داد که متضمن خار

  .بودسلطنت به ھمه پرسی 

نرا امضا کرده اند با آ بعادت معھود به نامه مزبور اقتدا ون نامه آچون احساس ميشد که امضا کننگان 
درج  ٨۵شھريورماه  ١۵ن اشخاص درسنگرآوح گفتگوھا با نھا تماس گرفته شد که مشرآ ازتن چندين 

   :اين ھاست اننآنھا خيلی جای گيراست ولی کنه عبارات آاست  وانتقال 

به تيمساری که ورقه را امضا کرده بود گفتم تيمسار شماکه معتقد به تداوم سلطنت ھستيد چرااين ورقه [[
را کردم وقتی توضيح  وگفت من کی اين کارمتغيرشد  ؛ارجاع سلطنت به ھمه پرسی را امضا کرديد

قای نصراصفھانی بامن صحبت کرد اصرارکرد قبول کنيد آقسم ميخورم شھدهللا وقتی «بيشتری دادم گفت 
. دوم)رصفحه گومنھم گفتم اوکی (مشروح گفتگو درھمان سن مھستطلب  منھم مانند شما سلطنت وگفت 

[[  
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درسنگرياد شده است  وقتی جريان را  »مصلحت« نام تيمساراو ب که از ،ديگری تماس گرفتم تيمساربا 
گفتم واضافه کردم که من به شرافت سربازی شما شاھدم چرا به التاری شدن سلطنت رای داده ايد  وقتی 

 از قای نصر اصفھانی روزی تلفن کرد وآخراب شده   کجا از ی فھميدم کارآ< :بيشتر توضيح دادم گفت
ھزينه  واشنگتن دعوت کرد گفتم برای چيست گفت برای ديدارھمگانی و در من برای شرکت درجلسه ای

منھم گفتم چه کارخيری اسم مراھم بنوبسيد ..... ھمين  ،سفرمدعوين راھم يک شخصی پرداخت ميکند
اين چيزھا که شما ميگوئيد من کامال بی اطالع ھستم (مشروح که بسيارخواندنی است به  از وھمين ديگر

  .ديگر در ھمان سنگردرج است (پايان حاشيه)انضمام شھود 

   فرق است ميان مرد بامرد 

 ت ودرراه حفظ اعتقاد خودشان دوساما فرق مردان معتقد با مردم عادی ھمين است که مردان معتقد 
قای اتابای ھمين مقصود را درعبارت آچنانکه  ،دار وثروتمند وغيره نميشناسندسان باال وبلند ومقامارفيق 
   .ه است <من ھيچ کس را دربرابر ايران مقدس نميدانم وايران دين وايمان من است>زيرگفت

           ...باری

  فرق است ميان مرد با مرد        چون فرق بود ميان مرد ونامرد

   سابقه اي براي اتصال موضوع

اوائل  گويد  درھرصدائی است تا لبيک ب دعرض شد که انسان منتظروگرفتار، مترص، درابتدای اين تحرير
نھا بودم سخت منتظراقدامی بوديم که عليه جمھوری آ گروھی ازايرانيان که بنده ھم يکی از ١٣۵٩ سال

ايجاد پايگاھی  درکردستان درحال جمع کردن نيرو و زبانيپال شايع بود که سپھبد ؛اسالمی وارد عمل شويم
شان را واسطه سپھبد معرفی ميکردند برای اقدامات نظامی عليه جمھوری اسالمی است  کسانی ھم خود

ميشناختم  ايران ايشان را قای شجاعی بود که من ازآبا ايرانيان تماس ميگرفتند يکی ازاين افراد  و
پاليزبان معرفی ميکرد ھمينطور بنده را خودش را نماينده تيمسارسپھبد 

گاھی ھم تلفن ميکرد وميگفت امروز که تيمسارتلفن کرد   ميگرداند و سر
نش مدآباشد که ترتيب  کم حاضر، ئيد کمزحال شما پرسيد وگفت بگوا

 پرسيدند اين اميرفيض چه مھارت روزی ازمن پرسيد که تيمسار رابدھم.
ھائی دارد ومن نتوانستم جواب بدھم خوبست که بمن بگوئی چه خدمتی 

گفتم  بغيرازکارھای حقوقی به  بکنی بنده ھم  ميتوانی به مبارزه تيمسار
ن آ دارم وعالوه بر سالح کمری ھم ھستم وپروانه حمل  شناآتشين آسالح 

بنده  ،رشوم ھم عھده دا ميتوانم سرپرستی تيم ھای عملياتی کوھستانی را
يست وچه ميگويد ولی چون تنھا کسی وصدائی  ھيچ نميدانستم که پاليزبان ک

ھا معلوم شد که تمام صحنه  (که بعد يک نظامی بود ن صدا ھم ازآ و ن زمان شنيده ميشدآ بود که در
   .رفتن به اردوی پاليزبان شدم ماده حرکت وآبری بوده است)  سازی وگوش

  غرض ازعرض ان واقعه
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يک راه طبيعی پيوسته اند  به نامه ھشدار ھائی که قايان وخانمآن واقعه اين است که آغرض ازعرض 
به  نطور تھيه شده که ھم خواندنش مشکل وھم فھميدنش نيازآخاصه که مقدمه نامه انتخاب کرده اندا  ار

 نندميتوا ،ن رديف نامداران درنامهآ که بندرت کسانی از من يقين دارم ؛توضيح وھمراھی نويسنده دارد
ادراک  واينھم يکی ازشقوق شيطنت کاری است که عقل و درست بخوانند ن نامه کذائی راآحتی مقدمه 

  ١. ن)آفن شود (روش قرحرکلمات ددرسِ  ،خواننده

اين  ون انصراف پيدا ميکند آادامه  نرا موافق اعتقاد خود نميبيند ازآ ماھيت عمل اگر گاھی ازآ اما پس از
  .درراه اعتقاد است نفس وھشياری وميل به عملگرائی برگشن نه تنھا خفت نيست که عالمت  اتکاء 

  تاباي آقاي آاما اعالم 

 ورد وآرا دست کلمه سازمان استفاده شده يعنی نامه ھشدار از وبارتابای دآ ضياء قایآدراعالم  
تابای به آقای آاشاره  .ن ھستندآاعضا ومسئولين  ،تصميم سازمانی ميدانند که نامبردگان درنامه

انداختن  سازمان نوپا عالمتی است که نشان ميدھد سازمان مزبور برای ھمين منظور يعنی جا
   .ن ترتيب داده شده استآمد ھای آپی  و نامه ھشدار

نجلس صدر نشين ومجری برنامه بوده نميشود آمبارزات سياسی لوس  تابای که عمری درضيا آقای آ
گفت که معنای سازمان را نميداند تاکيد ايشان برروی فعاليت مزبور بعنوان سازمان مستلزم ھدفی است 

قای آميتوان اين دريافت را ارائه داد که  ن منظورشود و بازآمراتب مقدماتی  که نامه ھشدار ميتواند از
 که نچهآ نامه مزبور خيلی بيشتر از تابای با بصيرت وسابقه فعاليت سياسی خود ھدف سازمان را ازآ

ن سازمان نوپا آاعالميه تندی که درجھت جلوگيری ازفعاليت  قضيه حکايت دارد تشخيص داده اند و ظاھر
  .که جادارد مبارک باد رابپذيرند کاملترايشان استگواه دانستنی ھای بيشتر و ؛داده اند

  قاي اميد داناآمغايرت سازمان با اصرارهاي سابق 

تشکيل سازمان مبارزاتی با اھداف مختلف چيزی نيست که سبب حيرت وتعجب اين تحرير بشود ولی 
گھی آخودشان را محدوده فعاليت   ماه قبل ۴حدود  دانا قای اميدآن يعنی آه موسس ومدير ويا صاحب اينک

يکی  ميزی ومخفيانه سازمانی درست کنند که اگر اميدی ازکارسياسی اعالم کردند، حاال زير نا رسانی و
قضيه را فاش نميکرد ھيچ کس نمی فھيمد که جريان نامه  ،»خرين وليعھدآبه  ھشدار«ن آنامداران  از

    .ورد سياسی يک سازمان مخفی استآيک دست

 ن اظھارات ايشان نقد شده است)آوادامه  ٢٠١۶/۴/٢٢يد دانا چنين است (درتحريرقای امآمتن اظھارات 
٢  

                                               
 ک-نا ادعا کرده است متن نامه با نظر وکيل ھای خبره تھيه شده است. حآقای اميد دا - ١
٢ - .pdf2016Apr22-AmirFeyz-years.org/AmirFeyz/BineshDarBarnamehRooDast1400http://  
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مشکل جامعه ما بينش است. پس ازدوسال کارسياسی فھميدم که ای دل غافل ما ازنظربينشی خيلی <
 * ما ازنظربينشی به مقدار نظربينشی خيلی مشکل دارند مشکل داريم حتی فعالين سياسی مان ھم از

   .درک کرده ايم وامروز فقط بايد روی بينش مردم کارکنيم را ايرانشھر زيادی راه

* ما دومشکل داريم يکی شناخت تاريخ وفرھنگ ايران ويکی ھم دشمنان تاريخ وفرھنگ ايران * ما 
گھی آکارسياسی نا اميد شده ايم کارما فقط  از ما -گھی رسانی ميکنيم  آامروز فقط  روشنگری، صرفا 

  .>رسانی است

قای اميد دانا که آخود  چگونه باكساني كه مشكل بينشي دارند سازمان مخفي تشكيل شده است؟ *
تش آ دم بی بينش را جمع وآاعتراف به مشکل بينشی دارد چرا به خودشان اجازه داده اند که يک گروه 

  ؟اندازی کنند

 دم بی عقل وآيا تعدادی آ  دم بی عقل (ناظم االطباء)آدم بی بينش ميشود آ و توبصير بينش يعنی عقل 
مسائل  د وصحبت ازاصول ونابينا درتشخيص مسائل حق دارند که درمسائل اساسی وسياسی اظھارنظرکنن

  .تصورنميکنم ھيچ عاقلی به حرکت گروه بی عقل سبکسر اعتباری بدھد ؟؟!تابعه بنمايند

 و و به آن اعتراف ميکند تصديق قای اميد دانا بی بينشی (بی عقلی) خودشان وملت ايران راآحاليکه  در
 ؟مسائلی که مختص دارندگان بينش سياسی است دخالت ميکند در چرا ونه وگضايعه ای ميداند چ نراآ

  ؟اين تعارض را چگونه ميتوان تحليل کرد

ن مفھوم سنگين بی عقلی را آ = بينش اسم مصدراست وبدون مصدر قاي اميد داناآحاشيه براي 
   .ميرساند

 بينش  فلسفی وبينش اقتصادی و –ن بکارگرفته شود مانند بينش سياسی آره بايد با مصدر بينش ھموا
ن انسان ازعقل آنکه آ مگر دارنده نوعی بينش است انسانی بدون بينش نيست وکه ھيچ  نھا چراآامثال 

 ؛ست>زيکی ايبعبارت فيلسوفی <انسان معنوی انسان باعقل است وانسان بی عقل انسان ف و محروم باشد
  .برای ملت ايران استفاده نفرمائيد که اھانت بزرگ بی عقلی را ميرساند بتنھائی  واژه بينش لطفا از

    (پايان حاشيه)

 خودشان ومردم، راه سب بينش وپايان دوران بی عقلیباشد که برای ک قای اميد دانا آمبارک  
شاھنامه  ی وفکری برخاسته ازان شھری يک جھان بيند ولی راه ايرانتخاب کرده ان را ايرانشھر

دائره  از ھنوز جنبه انتزاعی دارد و بيشتر زرتشت است و و فردوسی وانديشمندان بزرگ ايرانی
ن راه تاريخی  راه پيش آھای فلسفی وھويتی وتاريخی بيرون نيامده  وبھرحال با احترام به  بحث

نظری. راه ھای  ای تاريخی واست نه راه ھ قانون اساسیروی جوامع امروزی ازجمله ايرانيان 
 ھم راه مذھبی شناخته ميشوند با ورود اصل حاکميت در نھاآمزبور ازجمله راه دين ومذھب که 

نھا گرايش پيدا آ استقبال از ره سازی وخواھش دارم به دوبا ؛ندکتابخانه ھاشد رھسپار ،جوامع
  .نکنيد

  



 حقوقدان -اميرفيض -قضاوتی منصفانه، در رابطه با ھشدار به آخرين وليعھد                    ۶از  ۶برگ  ٢٠١۶/٠٨/٢۴، چھارشنبه=تيرشيد 

  رزوي مذاكرات حضوري با اعليحضرت آ

 با اعليحضرت  رو در تابای اشاره ای است به گذشته که صحبت ھای روآ ضياء قایآدراعالم  
  :ورده شودآاھم دراين باره شھادتی اجازه ميخو  .. ؛امکان داشت

تابای آقای آنجمله آ نجلس ازآه ای با حضوررسانه ھای گروھی لوس ماعليحضرت دربرنا ١٣٨۴درسال 
ھم مبارزه است درسنگرھائی تحت عنوان اجالس اسناد م ن گفتگو ھا  که ازآشرکت فرمودند که مشروح 

ن رشته آ ؛پياده شد ٨۴تيرماه سال  ١۵شماره سنگرازشماره  ١۵پشت پرده مبارزه در –واشنگتن 
شھادت ميدھد که اظھارات  ؛است مستند به اظھارات مديران رسانه ھای گروھی واعليحضرتکه مقاالت 

   .ن درفيس بوک يکسان ومطابق استاتشا با اظھار ن جلسات آ در تابایآقای ضياء آ

  تاباي آقاي آبراي توجه 

 وپھلوی احساس ارادت  قای اميد دانا به خاندانآايرانيان وشايد ھم  از تابای ھمانند برخی ديگرآقای آ
 وفاداری به فلسفه سلطنت و اين مسير ولی متاسفانه در ،مبارکشان باد اين وفاداری ؛وفاداری ميکنند

 و عوامانه تبعيت ميکنند  حقيقت ازيک کار در و ن توجھی ندارندآقانونی وتداوم  حقانيت ومشروعيت
نھا جنبه احساسی وشخصی به افراد خاندان پھلوی پيدا ميکند درحاليکه احترام آوفاداری  بھمين اعتبار

ت سلطنت وحقوق ومشروعيت ان واينکه پادشاه نماينده ومظھرملي صميمت به خاندان پھلوی به اعتبار و
ن به آحقوقی  قوام يافته است واگراصل سلطنت وحيات سياسی و واستقالل وتماميت ارضی کشوراست

نان بصورت آينده موکول شود، نه تنھا سلطنت طلبی آاحتماالت  به ھمه پرسی وحاشيه رانده شود ويا 
اين درست  و  است تائيد پايان حقانيت ومشروعيت سلطنت بلکه عالمتی ازيد آيک مسئله عاطفی درمي

<ما خواھان بازگشت   ؛قايان شنيده ميشود که گفته اندآ از خانم ھا و برخی ازکه نچيزی است آخالف 
   >سلطنت ھستيم

ن مقيد هستند به آاين تحرير معتقد است كه طرفداران راستين نظام سلطنت مشروطه ايران وتداوم 
يت مشروعيت تداوم سلطنت ايران نها در ن وآتداوم اجرائي همان قانون اساسي ومتمم  طرفداري از

   3. به پادشاهي رضا شاه دوم

 قايان بين تداوم سلطنت وآدليل وفلسفه اي كه  ماده است كه ازآاين تحرير درنهايت اشتياق 
روعيت سلطنت ـــوفاداري به خاندان سلطنتي قائل به تفاوت ميشوند وخط بطالن به تداوم مش

     .گاه شودآ كشيده اند

 

                                               
اری اين مھم را و اين چيزی است که ما طرفداران مشروطه و  متمم قانون اساسی به آن اعتقاد راسخ داريم و بسي - ٣
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