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  حقوقدان -اميرفيض

ناچارازقبول تحميالتی ميگردد که متناقض با اراده ونيت  که انسان درموقعيتی قرارميگيرد وگاه ميشود 
وقتی اکراه  . کرهاستره موسوم شده وضعيت کُ  واين ھمان است که درعلم حقوق به ،خواست اوست و

 ويکی از دراولين فرصت ممکن واکنش خودرانسبت به جريان کره اعالم کند ،شناخته ميشود که ُمکره
   .است  فوريتکره،  دِ رّ  شرائط معمول ومقبولِ 

خبرازيک فاجعه مد که تحرير(آفاجعه ای تدارک شد وبه اجرا در ،لوکاست  درنيويورکرجريان سالگرد ھد
  ١  .ن تخصيص يافتآ) به ٠١۶٢/٠٧/٠۵مورخ      

زمينه سازی قبلی برای معرفی اعليحضرت بعنوان يکی ازطرفداران اسرائيل  ،ن فاجعهآ مالحظه کردنی در
ن آدر طرفداران اسرائيل ومعرفی جلسه مزبور به ھيچوجه ارتباطی به شناختومناسبت مبتدا وخبر .بود

د> کامال مصداق موضوع بوده است  ودرھمان فالن به شقيقه چکاردارضرب المثل <  .نداشت جلسه 
واقع  ايجاد  اده شد که درلوح تقديرھم به کسانی ازجمله اعليحضرت د ی يک اسرائيل ، ازطرفجلسه

  .ن برنامه بودآرکيب بين مقدمه وموخره ت

 يقين براين است که دردنيا بی سابقه است که دولتی يکی ازرھبران اپوزيسون کشورديگری را  که در

. درک نکبت چنين کاری ن کشوراست دراعالم عام طرفدارخود به جھانيان معرفی کندآ خالفت باقطب م
 شکاراست چرابايد اين نکبت نصيب اپوزيسون جمھوری اسالمی درخارج ازآبرای عموم مردم جھان 

    ؟بشود کشور

قدام اسرائيلی ازا نيست که  گاه به روحيه وفرھنگ ايرانیآ اھل منطق و تصوربراين است که ھيچ ايرانیِ 
نه  ااستقبال کنند زير ن عمل آ از ھم نميتوانند ی ھااسرائيل حتی  ؛متاثر ومتاسف نباشدن جلسه آ ھا در
رسانه ھا  به اسم ورسم دردرکشورھای ديگر است ونه امرقراردادی که کشوری طرفداران خودرا معمول

اين عمل اگربه قصد تخريب حيثيت وحتی  ؛داده شود ن طرفدارآه که تقديرنامه ھم به وخاص دالم کناع
شخص  ، فقط ممکن است ناشی ازيک امرقراردادی بين اسرائيل وشخص طرفدارنباشدامنيت 
 ن شخصيت طرفدارميباشندآ کسانی که مريدِ  ،چنان اعالمیآدرازای که  ؛سرائيل شناخته شودطرفدارا
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نان استفاده آ سياھی لشگر ويا مدآکار  فی وازنيرویدرزمره طرفداران اسرائيل معر گاه آ بطورطبيعی ونا
    .گردد

من است  هركس طرفدار< :ن زمينه هائي كه ازاعليحضرت دردست است كه فرمودندآمعياراين سخن ميرسد به 
اسرائيل هستم پس همه  چون من طرفدار<حجت اين حكم اعليحضرت اين ميشود كه  >هرچه ميگويم بايد قبول كند

  )منطق –قياس مساوات ( .>رفداراسرائيل ميباشندطرفداران من هم ط

با اعالم طرفداری اعليحضرت ازاسرائيل اپوزيسون خارج ازکشور که بھرحال  بنام  ،درتطبيق مورد 
 بشماريکا واسرائيل نسبت به ايران مرآوزنه ای درسياست صورت  بھر اعليحضرت رقم خورده است و

مريکا  آ وباتوجه به اينکه اسرائيل وسرائيل معرفی ميگردند بعنوان سربازان وطرفداران ا  ،رفت دخواھ
اسرائيل  اين اعالم طرفداری اعليحضرت از و ميدانند طرفداران جنبش سبزرا سربازان خودشان ميدانستند

نجا که اعليحضرت آ واز  ايران سنگين وبا اعتبارميسازد ٨٨ادعای اسرائيل را نسبت به جريان سال  بارِ 
ن آاين عمل اسرائيل سبب وصله وبزرگ نمائی ازجنبش سبز نميفرمايند  سابق افتخاراين روزھا مانند 

اعليحضرت  . زيرا وقتی اصالح طلبان داخل کشور وجدائی ظاھری اعليحضرت ازاصالح طلبان  ميشود
اعليحضرت واصالح طلبان ھم متفق ومتحد  ،ھردو طرفداراسرائيل باشند به حکم قاعده قياس مساوات

   .اھند بوديکديگرخو

  اين تحرير توضيحي براي اصالت بييشتر

ازبيگانگان جانبداری ميکند اين  ،کسی بعلت اظھاراتی که اينطورمتبادربه ذھن اشخاص ميشود ک وقتي
ن متصورنيست واگرپای اثبات ھم پيش بيايد  بافقدان دليل آحملی براست ومَ وگمان ، متوقف برخيال مورد

  .روبروست

حالت  درمکرر خواستارحمايت ازبيگانگان  است مانند شخص اعليحضرت  دراينيک وقت کسی مکرر 
 توسل به بيگانگان ازمراتب ورود اتھام بيگانه پرستی است ولی نشانگر نکه نفس وذات درخواستِ آبا 

 ،متوجه موضوع است )درخواستوقوع عقد خيانت به وطن وھمراھی با دشمن نيست زيرا گرچه ايجاب (
  .عمل خيانت صورت اجرائی يافته استنميتوان گفت  و دردست نيست  نآولی قبول 

 ن کشورآبا قبول بخواسته کمک وحمايت  شورخارجیمورد ديگرزمانی است که ايجاب يک ايرانی ازک
 مده درآدرست وضعيت پيش  ؛ن اعالم ميشودآاعالم عام ميگردد وتقديرنامه ای ھم ضميمه بيگانه 
 اسبت درخواست قبلی اعليحضرت ازاسرائيل که متضمن حمايت مادی وواينجاست که بمن ؛نيويورک

ايجاب) ( ) واعالم قبول درخواستمصاحبه با تلويزيون اسرائيل درسالھای قبلتدارکی بوده است (
بين اعليحضرت  عمل اتھام وجانبداری ازکشوربيگانه را ،درفاجعه نيويورکاز سوی اسرائيل  اعليحضرت
محتويات  ورد وثمن اين معامله راھم ميتوان به تقديرنامه وآتمام وکمال درميبصورت عقد واسرائيل 

   .ن تشبيه کردآاحتمالی مالی 
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اجعه انگيزاست  ودرکمال تاسف شمول اقعا ھولناک  وفون آ ای ناشيه ازيراست که نگرانی اين مورد اخ
   .اعتبارسياسی وشخصی اعليحضرت ناديده گرفتنرا نميتوان درناصيه آ

  

 ء وجدان وکه ازمنشااعليحضرت  وميھنی باھمه ظرافت وصحنه سازی اسرائيل يک تصميم مدبرانه
 ن برگشت دادن تقديرنامه وآ ثاراين توطئه فاجعه باررابرطرف کند وآشرافت ملی جوشش دارد ميتواند 

   .استن جلسه آاعتراض کتبی وصريح به اظھارات اسرائيل  ازسوی شخص اعليحضرت در

 بسرعت غيرقابل تصوری ،نديادست بدست ھم بفرم .نچه عرض شد ھشدارتاريخ است خدمت اعليحضرتآ
   .دراوراق تاريخ مبارزه ثبت وغيرقابل عالج خواھد شد

 فكسي  خرين سفرشاه تاليف ويليام شوكراس ضمن آاعليحضرت بياد دارند كه بعد ازانتشاركتاب 
رضاپهلوي ازپدرش دربسترمرگ عكس گرفت وبه  <بعرض رساندم كه دركتاب مزبوراظهارشده است 

 دفتر ورشدم وبالفاصله ازآراياد  كتاب واثرات نامطلوب اين نوشته >پاري ماچ فروختروزنامه 
شما وكيل هستيد <اعليحضرت بوسيله تلفن با اينجانب تماس گرفته شد وشخص اعليحضرت فرمودند 

وتكذيب هم نشد ودرتاريخ بنام اعليحضرت درمفهوم  >نيد كه هرچيزي قابل تكذيب نيستميدا
ن عكس صغراوكبرائي ساخت آاگربتوان براي مورد درحالي كه  .وفاداري به پدرشان باقي ماند

براي اعالم طرفداري اعليحضرت از اسرائيل وتقديرنامه موصوف هيچ راهي جزتكذيب  شخص 
  .تاعليحضرت موجود نيس

يا تشخيص آ؟ يا مسئله حاضرنيازبه قانع کردن داردآاعليحضرت دو ياسه بارفرموده اند که مراقانع کنيد 
؟ اينکه عمل وصحنه سازی مزبور پای شرافت ملی ونماد ھويت ملی ايرانيان را ھدف گرفته روشن نيست

يا شخص آ صدی ميفرمايند يت تاريخی ملت ايران راتفرموده اند  نماد ھوبدرستی  اعليحضرت ھمانطورکه
 کشوربيگانه  اعليحضرت ويا ھرايرانی حق دارد که نماد ھويت ملی ايرانيان را به نوکری وطرفداری از

  د؟ اسرائيل مفتخرسازوياا

  دستاورد اين فاجعه

 دربردارد جزتائيد وازکشورديگری چه مفھومی ) اعليحضرتاساسا طرفداری يک فرد ( 
ياقضاوت وبرداشت عمومی ازاين طرفداری چيست آ .وسط طرفدارتن کشورآحمايت ازسياست 

   ؟بيگانه پرستیجزورود اتھام 
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قای ادلسون يھودی  که به حمايت تمام عيارازسياست خارجی آدرھمان جلسه نيويورک  
اعليحضرت به  حضور داشت  ارحمله اتمی به ايران شده اسرائيل معروف  وازاوست که خواست

     .ارداشتند که با حرفھای ادلسون درحمله به ايران موافق نيستمبی بی سی اظھ خبرنگار

نطور که آمن طرفدارمشروط ھمه کشورھا ھستم نه خوب چه اشکالی داشت درھمانجا ھم ميفرمودند <
  >دراين جلسه  درباره اسرائيل اعالم شده است

ن ابوشريف خوردن وبرد ممکن است که حاصل اين برنامه با ايجاد امکانات مالی برای 
ی ابوشريف گشورای تجزيه طلبان فراھم شود ولی شرافت ملی کجا ودلدادختگان  ھا  واخالق با

وسنت  طرف عقد وقرارداد خدمت به اسرائيل معرفی شدن وانتظارات وتوقعات مردم –ھا کجا 
   ؟وفرھنگ ايرانی کجا

وطرفداراسرائيل  ھمه ميشوند وابسته  ،چه راحت شورای تجزيه طلبان وتلويزيون افق 
  .راين فروش بيچاره که ھم چوب راميخورد وھم پيازن ماشآنھا بعالوه آافتخار!! برھمه 

  اعليحضرتا

نماست که افتخارطرفداری ازاسرائيل که  ون شما برای تجزيه ايران ھنوز خودگتوصيه وتالش نا ش
يا دشواراست که درمراتب  آ ؛ن برق ناراحت کنده ای را اضافه کرده استآبھرحال کشوربيگانه است به 

ن کشور ودادن تقديرنامه آ اين تشخيص  قرارگيريد که اعالم عام اسرائيل به طرفداری شما از ابتدائی 
  ؟ن گرددآ ضايعه  وفسادی است که بايد بھرقيمت که شده رفع اثراز

  طرايران ابه خ به اميد التفات اعليحضرت                                                                     

  ارادتمند  اميرفيض                                                                                    

  

 ++++  

شاھنشاه آريامھر نشان لژيون دو نور  نيرابه ويژه يکی از سف خصيت ھايیشتاريخ ثبت است که در 
  خ را بوجود آورده اند. فرانسه را با يادداشتی پس فرستاده اند و يکی از افتخارات تاري

  اين ژست افتخار آميز ھمراه با يادداشتی مناسب و حقوقی را به ملت ايران بدھکار ھستند.اعليحضرت 

تنظيم  از پيش و طراحیدر مراسمی که با نيت  ای مھر به فرزندوبر پدر ومادرھا با تشويق فرزندانگاھی 
در راس  و ھمسرشان ر مراسمی شرکت ميکنند که پشيمانی آن نمودار ميگردد، ولی اعليحضرتدشده 

اعتبار و بی يستند، ھر شرکت و حرکت اعليحضرت در جھت مولی و نا آگاه نمبارزه ايرانيان پدر مادر مع
  اعتباری و افتخار و خفت ايران در تاريخ ثبت ميشود. 

    ک-ح

 


