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  معركه هاي شاگرد تخس

  ساله 10فيلسوف 
  (قسمت سوم)

  

  حقوقدان -اميرفيض

   :نخست ارزيابي تحريرات قبلي

بھای تضييع وقت  براميان ميتواندآتحريرات قبلی درباره معرکه ھای  حاصل از درک رضايت نسبیِ 
   .باشدمربوطه  خوانندگان محترم تحريرات 

  خست تاثير استيضاح ن

ده رمانروفيرش کمانگآھستی ونيستی ميھن رابه نام رستم وسيمرغ وبت ادعای <استيضاح ايشان بمناس
ن نامھا نباشد کشورايران وخليج فارس ھيچ آنھم درحدی که اگرآونيروی دريائی داريوش منوط دانستن 

  >ارزشی ندارد

يان ب وخاک ايران به مآورد که زشت ترين سخنان را درباره ميھن وبی ارزشی آايشان را کمی بھوش 
   .انداخته است

  :دهشن چنين گفته آچيزھائی گفت که مختصر ،نآبراميان دربرنامه  متعاقب آاحات بود که تاثيراستيض

. ميھن ازخداھم باالتراست واگر فدای يک ذره ازخاک ميھن مندشھزاران پادشاه وھزاران جان ودان«
رش آصدای  –يزی ازتن خداست ميھن پاره عز –ميھن نباشد خداھم به اندازه يک پشه ارزشی ندارد 

خاک سيستان وبلوچستان تکه ای ازخداست   –الوند تکه ای ازخداست  –کمانگر تکه ای ازخداست 
   »دريای مازندران ودريای فارس تکه ای ازخداست

وخيلی  ور است اظھارات بعدی که خواسته است رفع رجوع نمايدآھرقدر که اظھارات اول ايشان شرم 
بنوعی ديگر شرم   چيز ھائی را که بھيچ شمرده ھريک را دررفع رجوع خود بياوردھم دقت کرده که 

تصور نميکنم افاضات   ومصداق اين است که <خواست زيرابرورابردارد چشم اوراکورکرد> وراست آ
ايران  ب وخاکآوميھن  ،شايد ھمينقدر اشاره کافی باشد که درافاضه ايشان ؛ايشان نيازبه نقد داشته باشد
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که ت ،ن خدا تن دارد وتنش ازتکهآيعنی بايد ثابت شود که خدائی ھست و ،ای ازتن خدا شناخته شده تکه
   .ن موجوديت پيدا کندآھا تشکيل شده تا ميھن و درياھای 

يج فارس ازافاضه دومشان فکر ميکنم افاضه اولشان درباره سيستان وبلوچستان وايران وخراسان وخل
  .ارجح است

ه احمد خاتمی امام جمع ،رش ورستم وسيمرغ به خدا بی سابقه نيستآان وسنجاق کردن البته افاضات ايش
  <مخالفت باولی فقيه، مخالفت باامام زمان وخداست> :تھران ھم قبل ازايشان گفت

  )٨٨تيرماه  ١٧(کيھان لندن                                                                                       

ھای ديگری رابه خدا سنجاق براميان ھم چيزآ ؛خوند، خداوند رابه ولی فقيه سنجاق کردآاحمد خاتمی 
  ميکند.

تش زدن آبراميان ھم مردم رابه نفھمی، خيانت وآ، خوند ھا مردم رابه کف وخاشاک تشبيه کرده اندآ
   .کشورمتھم کرده است

 ،ستميھن ا –شاه  -ن سه چيز خداآشرط پذيرنيست قول حکما گفته شده که سه چيز از ،درتحريرات قبلی
ھائی برای خدا وميھن  چنين شرطبی وطن باشد خيلی مناسب تراست  که انسان خدا ناشناس ويا 

   .قراربگذارد

يز که ھرچيزی باچ ن مجاز نميسازد آدی دارد که رعايت قواعقرارگرفته  براميانآ که مورد استفاده ،تشبيه
رارگيرد البته درشعرگوئی رعايت اصول تشبيه معمول نيست ولی دربحث فلسفه ديگری درمقام تشبيه ق

ج دران وخليرش کمانگيروسيستان وبلوچستان ودريای مازنآاين سرکشی ھا که صدای  ءويا اثبات شی
   .کامال بيسابقه است فارس تکه ای ازخداميباشد 

سودگی وجدان آت موجب بالندگی وعتراف به کارزشا ؛سمان وريسمان نيستآتوسل به  ،راه رفع رجوع
  .براميان ديده نميشودآکه در عمل   است

   .کننده رارفع کند درکِ  رفع رجوع، يعنی حرف ويا اعمالی بکارگرفته شود که اثرات حرف ويا عمل بد و

ھا برای خدا متنفرند   مردم ايران نسبت به اين شرط وشروط؛ براميان بگويمآبنده جرات ندارم که به 
باد  نھاآ تش برآن مردم ضحاکی ھستند می افتد فرياد ميکند اي براميان آ غفورا باد درپره ھای دما چراکه

ت شريک اھان محرک ايشان و ودرنتيجه بنده بنوعی –اصال بی مغزواحمقند  ،است که جايشان درخاکروبه
  .(تحريک افراد خاصه سفيه وديوانه جرم است) مردم وباورھای مردم ايران ميشوم به

  تاثير استيضاح ديگر

که درسرفصل برنامه ھايشان  ،استيضاحی که موثر افتاد موضوع پيشکاری ايشان ازايرانياران بود
ن اليحه توضيح کافی واثرات اين خودسری وخود آکه چنين ادعائی نيازبه اثبات داشت ودر ،تکرارميشد
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 زا ايرانياران راا >ايرانياران پيشکاری<واژه از استفاده ی عرض شد که خوشبختانه با عدول خواندگ
   .براميان تااندازه ای مصون خواھد ساختآتوجه پليدی اظھارات 

  سومين مورد 

ن امور آموثر افتاد، موضوع دخالت ايشان دراموری است که از ،تحريرات سومين موردی که استيضاحِ 
 بيماری اختن پل ويا درمانوردن نمونه ھائی مانند سآوبا  پذيرفت نراآکه خوشبختانه  ،ع استبی اطال

   .دراموری که ناوارد است نبايد دخالت کند نشان داد که قبول کرده 

متاسفانه درھمين توضيحات وافاضاتی که درجھت تائيد توصيه عدم دخالت دراموری که درصالحيت انسان 
می يزگاه ھای عموبرآکشيد به خاکروبه دان و باز نراآ وزد نيست  يکباره به صحرای قانون اساسی ومتمم 

  .درست مصداق (ترک عادت موجب مرض است)

 کسی که احاطه برتاريخ مشروطيت ايران وقانون اساسی ومتمم ندارد دخالت در واقعا چه اصراری است 
من اين راسفاھت توام  به .. بکشد  ن قانون راآن حدی که آ نھم در، ۀن قانون وسيرمشروطيت نمايدآ

 د که درخالت دراموریسی بداند که مسائل حقوقی خارج ازحد اوست وبازھم بدانباکينه توزی ميدانم  که ک
پيچ بخورد به مسئله حقوقی قانون  تخريب کننده است ولیکارنادرست و ،شان نيستکه درتخصص اي

  .ورآن دخالت ھای تھوع آنھم آن دخالت نمايد آاساسی وتداوم اجرائی 

وبست که با خواندن تحريرات استيضاحی نسبت به پليدی ھا مورد راندارم وچه خبنده بيشتر ازھمين سه 
وبقول خودش فحشھائی که به سلطنت طلبان وقانون اساسی ومتمم وتدوين کنندگان قانون اساسی ھم  

نرا آ ورده وآاحساس شرم به رفع رجوع واظھارندامت ازتشبيھاتی که برقانون اساسی ومتمم  داده  با
گرھم بخواند گرچه ميدانم که اھل خواندن نيست وا ،ه ھا ميداند بنمايدبريزگاآدر راچرک وخون وجايش 

 چه تفاوتی داردمتن تدوينی قانون اساسی با تداوم اجرائی قانون اساسی  کهبفھمد  نرانداردآقوه درک 
  .راھی به تقاعد اوبازنخواھد کرد ،ن تحرير رابخواند بادغرورآواگر بنابه اصراروضرورت 

  نقالي 

ه د و اعتراض دارد که چرابناراحت ميشو ،نقالی خودشان برسندايشان توصيه ميشود که بکار وقتی ھم به
   .ايشان گفته ميشود نقال

ند نقاله مان ،وياسخنی رانقل ميکند واقعه اينھم خود دليل نادانی بيشتر اوست . نقال يعنی کسی که عين
 ه کار ونقال ک  ،ه رانقل ميکند نقال استکه به شی ای گفته ميشود که ناقل اشياء است  کسی که شاھنام

 .تندی نقال ھسنويسندگان ھم بنوع ،نقال ھستند ،ھمه خبرنگاران وگويندگان خبر ،صفت بدی نيست يا
  .ک برداشتنش انتظاربودنقدر توجه صفت نقالی به ايشان سبب ھيجان وناراحتی شد که ترَ آ

ن اعتنائی آازديگران دارد ولی خودش به يکی ازحکما ميگويد <توقع چيزی است که انسان ھميشه 

به و به مردم  او نميدانم چرادرک نميکند اھانت ھای ،براميان را منفجرکردآ >نقال< ندارد>  يک کلمه

    ؟ن حد غيرقابل تصور ورذيالنه کارزشتی است ومرتبا تکرارميکندآ به قانون اساسی در نناآباورھای 
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وازه خوان ھا آ رکستروھيتی ازا ت <عمله طرب> برای عبار يادم ھست دريکی ازتحريرات سنگر
درحاليکه  .کسی اعترض کرده بود وسخت سنگر رابباد استيضاح ھمراه بافحش کشيده بود بکاررفته بود.

م ميشود عمله طرب عمله يعنی کسی که عامل انجام يک کاری است وکسی که عامل شادی ونشاط مر
  .است

ی شاھنامه. بنده که درتحريرات قبلی از اوپرسيدم که موقعيت حقوقی واقعا شغل ايشان چيست غيرازنقال
ايشان درفرھنگستان جھانی کوروش بزرگ وبنياد فرھنگ وسازمان سرباز وپيشکاری ازايرانياران  

ت ن پاسخ، صفآچيست تا به اقتضای  وبنياد فرھنگ ايرانوموجوديت وشخصيت حقوقی فرھنگستان 
اشکالی ندارد حاال ھم ديرنشده بفرمايند چکاره اند   خودشان  ،بی داده نشدکاری ايشان معلوم شود که جوا

کره زمين برای معرفی وفروش مجسمه کوروش چرخيده ام خوب بنده ھم نوشتم  دور بار ٢۶گفته اند 
   .فعاليتشان منحصربه فروش مجسمه يعنی سمساری ونقالی است

ام بددھنی واتھ ،کاربد .ھم کارم فريم سازی استه بند ،اين کارھا اصال بدنيست بسيارھم کارخوبی است
ب وخاک ايران  ودخالت کردن دراموری که خارج از آ ه قانون اساسی ون تشبيھات رکيک بآ زدن و

   .يعنی فضولی کردن ،حدانسان است

 مدشآ کاربد، بد عھدی است يعنی انسان قول بدھد که حساب فعاليت فروش مجسمه ومسافرتھا وممردر
   .ماه به مردم بدھد (چون بنام بنياد فعاليت ميکند) وبوعده اش وفا نکند ۶را ھر

  سوال صالحيت 

خودشان را دراظھاراتی که ميکنند بيان وارائه دھند عين درتحريرقبل ازايشان خواسته شد صالحيت 
   :دوورده ميشآن تحرير آ مطلب از

اثبات حقی است، اصالتا مدعی است  که مدعی براميان)آ<صالحيت بدان معناست که معلوم شود شخصی (
احرازنشود مدعی صالحيت  اين موقعيت نھا وتاآوصايت وپيشکاری وامثال  ويابوکالت وياقيمومت ويا

  وحق رانخواھد داشت> شرکت دربحث 

اشاکن تم بيا و براميان بامراجعه به کتاب لغت متوجه شده که يکی ازمعانی صالحيت، شايستگی است وآ
سته شاي نھاآاز برخیکه شايد ،رش ھا وداستانھائی برای اثبات شايستگی خودش بيان کردھا وغّ ه چه نعر

   .توضيح باشد

براميان دررابطه بامسئله حقوقي يعني اثبات ادعا وحق است بنابراين مفهوم آقاي آ سوال صالحيت از
   .صالحيت هم برميگردد به صالحيت حقوقي وقانوني نه شايستگي كه واژه عام است

نرامشخص کرده است وابدا به شايستگی شخصی واجتماعی آکه قانون  یحيت قانونی يعنی صالحيتصال
ی گسال ١٠باشد که از !براميان فيلسوفیآقای آازباب مثال ممکن است يک شخص مانند  ،ارتباطی ندارد

 نجھان وازشايستگی بی ھمتاست ولی چورگترين فيلسوف زکتب فالسفه راميخوانده وبالطبع امروز ب
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قانون به ايشان صالحيت قضاوت نداده درعين اينکه شايستگی تمام عياراجتماعی وشخصی دارند ولی 
   .دق صالحيت راباشايستگی فھميده باشفربراميان آقای آ اميد وارم که  ،صالحيت قضاوت ندارند

ين نچثبات که ادارد قانونی به احراز صالحيت  نياز واليت برصغير ويا قيمومت و پيشکاریوکالت ويا 
   .که بامالحطه اسناد احراز صالحيت ميکند است دادگاه ويا مدعی صالحتی با

ين نصالحيت شد برای اينست که اظھارات وکيل وپيشکار وھمچ تحرير سابق خواستار احرازاينکه چرا 
ا نھآب وخاک ايران وبھيچ گرفتن آنچه که ايشان درباره آنھا متوجه موکل ومردم ميشود يعنی آتعھدات  

  ١ .قانون اساسی واھانت به مردم گفته منتقل به موکل ايشان ميشود يا و

نجا که ايشان بنمايندگی ازسازمان سرباز وھمچنين بنياد فرھنگ ايران وفرھنگستان جھانی کوروش آاز 
ن شخصيت ھای حقوقی مالحظه آد الزم گرديد که اساسنامه ياران اين افاضات را کرده وميکنبزرگ وايران

ن سازمان ھا موجوديت حقوقی دارند ويا جعل عنوان است واگر آيا اساسا آتا معلوم شود که  شود
دارند ويا فضولی  ب وخاک ايران بارستم وسيمرغ راآموجوديت دارند حق ورود درسياست ومعامله 

   . وعبور ازحد است

  كوچه علي چپ

ت اجاب درخواست موجه مرا ازد يعنی ر، به صالحيت خودش بپردنکه بمنظور تعاطی افکاآبراميان بجای آ
   :ادعا کرد را براه احراز صالحيت موارد ز ير و بسيار درکوچه علی چپ پرسه زد، ياربس ،کند

  شنا آ هفبا کتب فلس هسوم ابتدائی بود سالگی يعنی زمانی که درکالس ١٠ازايام کودکی که ازسن
 گيرائی قبول داشته باشداستانش ) که دورده استآراه ھم  (اسامی فالسفه ميخوانده نراآ و

  .<ھنرخاص نقالھا>
 قوق ح ۵٨سال  در ھزارتومان ٣۵٠عالقه خودشان به ماشين ھای راھسازی واينکه روزانه از

  ٢. داد سخن راندهه دگران ميدارھزارتومان غذا به کا ٣۵٠بلوچستان روزانه  در ميداده و
 خبر ،وبه خارجه فرارکرده ھا گذاشتهايران تن در ن روزھای شلوغ آھمسرشان را در ۵٨سال در 

  . ميدھد
  ميفرستادهبا نام مستعارھرمز رسام مقاله ای نشريه گام استراليا داخل ايران بر از ۵٨ازسال.   
 نشريه سنگر بمناست نصب پيکره کوروش دراستراليا ازمن تمجيد کرد وھمچنين ازمقاالت من.    
 با ودندان شکستن ومی خوری الربه استرالياد ١٠٠وفرارازايران با ٣ ازمانوس بودن باکردھا 

   .صحبت کرد نھاآ
  ازتمام علمای اديان  ، بھتربه اينکه ش اضافه کردهبرخودنمائی ھای خوداخيرا ھم فصل جديدی

 ،ميداند را ھا نآدرصد کتب دينی  ٩٠به ان اديان مسلط است ووبھائيان  يھود ومسيح وزرتشت

                                                
  ک-باشد که مفھوم اين جمله حقوقی را بخوبی وروشنی درک کند. ح» کسی«اگر آن بيرون  - ١
پس از استقرار رژيم غاصب اسالمی شخصی با آن رژيم ھمکاری و ھمسويی و ھمفکری داشته و  ١٣۵٨آيا اين نشان از آن ندارد که در سال  - ٢

 ک-ن دستمزدھم دريافت ميکرده است. حدر قبال آ
 ک -کدام دسته از کرد ھا؟؟  ح - ٣
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ھائی ب را نقدر به دين بھائی مسلط است که ھمه اوآ ؛يشناسدن مآمفسرين قر از بھتر حتی قران را
   . نميدادند به او دختر ميشناختند و

وی ر ،ودرضمن  وگفت  گفت .ونخوت فروشی رافراھم ميساختميدان خودنمائی  ديگر مراتبی که کامال و
ايران  در<چشمه ای  :گفته عالمت فرط عالقه به موضوعی تازه است ک ،س عميقدو نکته ھم با نفَ 

   ن نخوابيده باشم>آنی درکويری نيست که روی نرا نياشاميده باشم وشِ آب آنيست که 

  براميان آبرداشت ازاظهارات 

سوال ودرخواست بنده احراز صالحيت دررابطه با مواضعی بود که ايشان خودشان رانماينده وپيشکار 
 سالگی چکارميکردند و ١٠ه اينکه درسن ن .يعنی صالحيت قانونی ؛دنھا ميداننآوصاحب ويا مديروامثال 

دای ماشين ھای راه سازی ن سن معموال بچه ھا بازی ميکنند ايشان سرگرم فلسفه بودند ويا ازصآ در اگر
ايران نوشته  ويا ادعای  از ١٣۵٨نھم بااسم مستعاربرای نشريه گام درسال آويامقاله د مآخوشش مي
وچون دررابطه بادرخواست روشن  ؛که فقط ادعا محسوب استنھا آ ايشان وبسياری نظير از تجليل سنگر

نھا ھم آلذا رد وبی اعتباری  ،صحبت ميکند نيست نناآقانونی ايشان ازطرفھائی که بنام کردن صالحيت 
  .ضرورتی ندارد

 ن حاضرآ دارد وغير انتظار راه ری ويا نآجواب ھا قاضی ازمتھم سوالی که ميکند ديده ايد که دردادگاه 
سمان وريسمان آ از نقدرآمتھم نيست. برای اينکه ھمه متھمين ميتوانند  سمان وريسما ن ازآ نيدنبه ش

 ؛براميان بجای اينکه بگويد بله من وکالت ونمايندگی دارمآقای آ .صحبت کنند که به پايان عمرقاضی برسد
   .ن وقت سوال مجدد اين خواھد بود که ارائه بدھيدآ که در

سخن ميگويد که يک مدال جوانمردی  به استراليا نوعی ايران وفرار شان درن ھمسرازتنھا گذاشتايشان 
       ٤. طلبکاراست

 فرھنگ ايران و بنياد و موضوع احرازصالحيت برای طرح مسائل بنماينگی وپيشکاری سازمان سرباز
ميتوان بين اساسا  چه رابطه ای  ،دارد نايشافرھنگستان جھانی کورش کبير چه ارتباطی به زن داری 

براميان مدعی است وجود دارد؟ درست مصداق <کلنگ آصالحيت قانونی که شرح داده شد با مواردی که 
  >سمان افتاد ونشکست واالمن.........آ از

    براميانآسري  به ادعا هاي 

بنده ازھمين قاعده  <صدھا ادعا مغلوب يک دليل عينی است> اصلی است درعبارت تقريبی يک  ،درمنطق
  .استفاده ميکنم وسری به ادعاھای ايشان ميزنيم

  

                                                
 ک-شايع است در استراليا تجديد فراش کرده است... مسئولش کسانی که مدعی ھستند سندی در اين رابطه در اختيار دارند... ح- ٤
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  ادعاي رهاكردن همسر

 به موضوع طرح سرھنگ ھم اصال ارتباطی ادعای ايشان گرچه ابدا به سوال بنده مربوط نميشود و
   .معھذا بازگوکننده حقيقت بزرگی است که نشانی ازشخصيت ومردانگی ايشان است ،وزين ندارد (سرگرد)

اموس ھمسرانشان ازھمه <نزد مردان ايرانی حفظ شرافت ون :يکی ازجامعه شناسان خارجی ميگويد
رد مکسی که پايبند حمايت ازھمسرش نباشد  ؛اين است ،درست چيزباالتراست> مفھوم مخالف اين حقيقتِ 

  .ايرانی شناخته نميشود که دراصطالح گفته ميشود < فالنی بی غيرت ونامرداست>

غيرمسلمانان  که خاصه ن روزھای ھرج ومرج آ در ھمسرش  راقبح اين عمل که او  نقدر ازآ براميانآ
امه کارن در نراآغافل است که  تنھا گذاشته وفرار کرده، قرارداشتند بيشتر درطوفان تجاوز وعدم امنيت

   .کرده است اعالم  از ازلياقت وشايستگی  ای بعنوان مرتبه شخصيتی خودش 

ش رجوانخانوادگی خودش باشد که ھمس وناموس يلی بايد بی خيال وبی اعتناء به شرافتواقعا انسان خ
بنده تصورنميکنم ھيچ مرد  !سايش به فرنگ فرارکندآ وخودش برای راحتی و چنان ايرانی رھا  را در

   .براميان کردهآبه چنين فداکاری!! برای ھمسرش بشود که  ايرانی حاضر

چنين شخصی که به ھمسرش رحم  ،بخود است بی شخصيت، تيشه روچنين شخصی غيرقابل اعتماد، 
   ؟!ھا کنده نميکند باديگران چ

  كويرها چشمه ها وشن ب آ

ط افرا شتن وذغلو يعنی ازحد گ ،ھمراه غلّو باشد ،ش براحتی فاش ميشود که دروغقتی دروغدروغگو، و
 موضوع است درحدی که عقاًل فرق بين غلو ومبالغه اين است که مبالغه وصف کردن  .بيان است در

 وھم عادتا دروصف چنان باشد که ھم عقاًل ن است که افراط آلو ولی غّ  .ممکن ولی عادتا ممکن نباشد
  .ن محال باشدآانجام 

ميز کليدی آ دو اشاره غلو ،سمان وريسمان دانستآ نرا صحبت ازآيد براميان که باآدرادعاھای مفصل 
   .ا نشان ميدھدنرآ است که ماھيت دروغھا واعتبار

 ،ستا يک غلو تمام عيار ،نرا ننوشيده باشدآب چشمه ای نيست درايران که ايشان آبه اينکه ھيچ  ادعای 
 اساسا تصور ھائی ھست و نشان نميدھد که درايران چند چشمه ودرچه محل ماریآزيرا ھيچ کتاب ويا 

خاصه   . محال وھم عادتا ممتنع استب تمام چشمه ھا نوشيده باشد ھم عقالآ اينکه يک انسان بتواند از
برای اينجانب که ورزش مورد عالقه ام کوه نوردی وعبور ازمناطقی بود که اداره جغرافيائی ارتش 

از  مشروح درکتاب خاطرات وماجراھای وکيل دربار)عکس ھوائی داشت ولی بررسی زمينی نداشت (
   .عجايب است

يعه ه حيات شک توان گفتواصال مي حالت غلو بسيارمعمول است ،خوندھای شيعهآدربين که يد البته ميدان
   .برغلو بنا شده است
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بيان موضوعات  غالبا در ، کهنقدر نسبت به غلو حساسيت  ونظرمنفی دارندآ دانا و انسان ھای بصير
 هوھستند کسانيکه تصورميکنند که ازغلو ميتوان سرماي ،ن نباشدآو درھم غلّ ن ميکاھند که توّ آازسنگينی 
 ده اند) تحصيل فلسفه ميکرده سالگیباب مثال مدعی ميشوند که ازکالس سوم ابتدائی ( از ؛حيثيتی يافت

 سالگی تمرين بد ١٠اگرايشان ميگفتند از ،فکرميکردم ،يگانه دارند و ونسبت به تمام اديان تسلط ممتاز
       .دھنی وتشبيھات رذيالنه ميکردم بيشتر قابل قبول بود

  يرادعاي شن هاي كو

   :يرايکه خوردم ز بسيار، ن نخوابيده ام بسيارآبراميان که ھيچ کويری نيست که درشن آبنده ازاين ادعای 

روزنامه ھا خبردادند که يک ھيئت سه نفری ازبھترين موتورسواران  ۵٧قبل ازشورش  حدود  دوسال
نده با ب ،عبورکردندازدريای نمک کوير بين سمنان ويزد  برای اولين بارترپمريکائی تحت حمايت ھليکوآ
  .مريکائی ھا گرفتيمآبرنامه واری بيابانی  تصميم به اجرای ھمان سوتوردوستان مسلط به م از نفر دو
 ئیمريکاآاجرای برنامه  تجديدسازمان تلويزيون ملی بودم تصميم حقوقی  مشاور و وکيل که  ن زمانآ در
قمند شدند که يک تيم اشتم وايشان عالقطبی سرپرست سازمان تلويزيون درميان گذ قای رضاآ با ار ھا

 مبردار وکمک يار باتيم ماھم يک فيل ؛ھزبه اتومبيل مناسب برای اين برنامه ھمراه ما کنندفيلمبردار مج
    .فراھم ساختاتومبيل وراننده مخصوص 

پيموديم را يزد است  تر درکويرنمک سمنان تاکيلوم١۵٠ طول درياچه نمک که حدود ما باموفقيت تمام 
   .دمسيرکويری بما پيوستن از درياچه و خرآمايت ھليکوپتر که البته اتومبيل ھا درابتدای درياچه وبدون ح

دربارھم نوشته شده اينجوری است  وماجراھای وکيل ن درکتاب خاطراتآچه که مشروح مشخصات دريا
متھا ساتيمتر ازنمک وشن ھای روان دارد وبرخی قس ٢٠يا  ٠برخی نقاط درياچه ضخامتی درحدود  ؛که

ولی جريان مدام بادھای کويری ووجود کوھھای سرگردان شنی مرتبا تغيير وضعيت  ،ضخامت بيشتر
ت اس کوير بخشی ازيکه نه اتومبيل ونه چھارپايان نميتوانند ازاين درياچه که بظاھر تبصور ،ميدھد

ق باعت فرورفتن درباتال هن وشکستن رويه درياچآويا افتادن  تسيکلموتورعبورکنند وتوقف 
درياچه  از تکنيک عبور ،وگفته ميشود که بھرام گورھم درھمين کويرسربه نيست شده است کويرميگردد

   .نمک بوسيله موتورسيکلت فقط سرعت وعدم توقف است

نشان داده شد بدون اينکه نامی  درتلويزيون فيلمھای تھيه شده از سوی سازمان تلويزيون بعدازشورش 
ھيه کرده بود با گذاردن موزيک د فيلمی راکه تيم فيلمبردارھيئت ما تورده شوآازشرکت کنندگان برنامه 

   .بود به غارت رفتکارمن  رنچه که دردفتآبا  بسيارعالی  کارھای فنیور وآھای ھيجان 

  )مده استآوکيل  درباروماجراھای ن درکتاب خاطرات آمشروح اين سفرودقايق (                           

ن آ براميان را که گفته ھيچ شنی درکويری نيست که برآاست که وقتی ادعای زاين اشاره  اين مقصود ا
درشن ھای دريای نمک کويرھم خسبيده  يا ايشانآ. برمت غلو ايشان پی مينوقت به عظمآ ،نخوابيده باشم

  ؟است براميانآواينکه اکنون اين بلبل زبانی ھاراميکند روح  اند 
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د  نميتواند تصوركند كه يك دليل عيني ويايك شاهد عيني سبب رسوائي اوخواهد كسي كه غلوميكن
   .شد

  1358ر ومقاله نويسي ايشان درسالادعاي تجليل سنگ

  نخست ادعاي تجليل سنگر

ورده آبه اينجا  ١٣٧٣براميان منتشرکرد عينا ازسنگر اول ديماه آقای آ خبری که سنگر دررابطه با
  :ميشود

که درسيدنی استراليا فعاليت دارد پس ازيکسال تالش سنگين  بنياد فرھنگ ايران<
 گکوروش بزر هپيکرومستمرموفق گرديد که درمراسمی بسيارشايسته وباشکوه 

ن آ نصب وبا حضور شخصيت ھای خارجی وايرانی از ٢٠٠٠رادردھکده المپيک سال 
   .بھره برداری نمايد

ايرانيان برون مرزی کامال ميھنی راکه درتاريخ فعاليت  گسنگراين موفقيت ستر
رامی يارگبراميان ايرانآقای آه بيسابقه وبدون قرينه است به بنياد فرھنگ ايران بويژ

  .شادباش ميگويد

ه درسيدنی دراين جشنواره بزرگ وبی ھمتا چنآاميدواريم درشماره اتی شرح بيشتری از
  >ياران گرامی رسانده شودگذشت به استحضارايران

 از ،گھی مزبور يک گزارش مفصلآ خرآمت با مالحظه قس براميان ازگيرندگان سنگربودآای قآنجا که آ از
مطلب ١٣٧٣وعده ای که داده بود درشماره اول اسفند  جريان امر به سنگر ارسال داشت وسنگربنابر

  .زير را منعکس کرد

گزارش بيشتری  ،ه داده شد که درشماره اتی سنگردوع٧٣درسنگرمورخ اول ديماه <
ده گذشته باستحضاررسان گنی استراليا بمنظورنصب پيکره کوروش بزره درسيدنچآ از

   .شود

صفحه ھمراه تصاويربه سنگررسيده است که متاسفانه  ٢۵گزارش جريان مزبور در
ن به الويت ھا آوتخصيص  بواسطه محدوديت صفحات سنگر رگن به سنآانتقال 

   .مقدورنيست

وبويژه کسانی که درباب مبارزات برون  ی وبرای اھل تحقيقنگزارش مزبوربسيارخواند
   .مرزی تحقيق  ميکنند سندی قابل استفاده است

، کارشکنی ، موانع ودشمنی ھادرگزارش مزبور لحظات اين تالش شگرف وبيسابقه
نھا ونيزھمکاری شخصيت ھای آھای اشخاص حتی برخی ازسلطنت طلبان ونشريات 
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 حقوقدان

گفتگو شده   گورد اين تالش بزرآاالخره دستھا وب، ازنااميدی يارانخارجی وکمک ايران
  .است

-ینايران درسيد گعالقمندان به مطالعه گزارش مزبور ميتوانند به نشانی بنياد فرھن
 P.O. box 577 Gordon   swبه نشانی زير مراجعه ومکاتبه نمايند   استراليا
2074    

ل ھزينه پست ناراحت اميد وارم که بنياد فرھنگ ايران ازاين جسارت سنگر وتحمي
   >.نشود

  تجليل واستيضاح دررابطه بانفس كاراست 

درميدان شھريک کشورخارجی البته که کاربسياربرازنده وقابل تقديراست نصب پيکره کوروش بزرگ  
بوسيله علی   ١٣٢٩=  ١٩۵٨رم پايتخت ايتاليا درسال  کما اينکه اولين مجسمه فردوسی که درشھر

ان خيابان ھم بنام فردوسی نام گذاری شد  مورد تجليل شاھنشاه ومردم ت نصب گرديد وھماصغر حکم
  )مشروح  خاطرات حکمت(                                                                     .ايتاليا قرارگرفت

ھانت ا ارضی ايران وولی دربرنامه نصب پيکره کوروش کبيردرسيدنی اين مھمالت وافاضات ضد تماميت 
ن جريا براميان شنيده ميشود  درآھائی که امروز از ن وبقيه زشتیآی ومتمم ساختن قانون اساس وخوار

ن آازبيھوده گوئی ھای امروز در یترديد نيست که اگراثر ،نصب پيکره کوروش دراستراليا درميان نبود
   .زمان ازناحيه ايشان وياھرکسی شنيده ميشد نميتوانست بدون واکنش باشد بلکه خيلی شديد ترازامروز

ھستيم  واعتقاد سياسی ارتباطی به  »اعتقاد سياسی« ن نبايد فراموش کند که مادرميدان مبارزهِ برامياآ
نروز يک کارفرھنگی کرده بود وبرعکس امروز يک فعاليت مخالف تداوم سلطنت آبراميان آ. شخص ندارد

سی فردو  وشاھنامه گوقانون اساسی مشروطيت  ودرکمال تاسف اين فعاليت مخرب را زيرنام بنياد فرھن
  .انجام ميدھد وسازمان سرباز

  اميرفيض بهانه موضوع

فيض به امير اگر« ؛بھانه ايشان افتادم وگفت ه جائی رسيد که بنده به دام ايشان ب پيکر و افاضات بی در
اميرفيض بجای کمک به طرح به مخالفت  ،مک ميکرد طرح متوقف نميشدطرح بانو فرح مادرملت ک

    .اينطور نتيجه گرفت که اميرفيض مانع رھائی ملت ايران گرديد يان برامآودرنھايت  ».باطرح برخاست

دارند  یيک مثل معروف سيمرغ عوض ميکند با نام رستم و نراآبراميان آھمان سيستانی که  اھالی سيستان
> يعنی کسيکه نميتواند کاری راانجام دھد عقب يک بھانه ای رد جوستکه ھمان <بھانه زن گوزو آ

   .ميگردد

 طرح درست وکامل وحساب ،بامخالف وياموافقی روبروميشودويا پيشنھادی درعرصه طرح  ھرطرحی
رايش الزم درمسيراجرا قرارگيرد آ دوم اينکه چنان باقدرت و نست که اوال فاقد مخالف اصولی باشد وآشده 
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ت يسمستتر دربحث وانتقاد است واال طرح ن ،واساسا طرح که مخالفين رابه سکوت وبه جذب طرح وادارد
  .وقانون است

وابخورد   ام) سالگی ٨٩يکماه مانده به (حقوقی يک پيرمرد  طرح ويا پيشنھادی که با بحث ھای تجربی و
ميخواھد  وزين (سرگرد) طرح ويا پيشنھاد سرھنگبراميان برطرح گذاشته آتفسيری که  طرح نيست  بنابر
ی تجربی نه مخالفت اميرفيض نرا ازايران بيرون بياندازد  طرحی که درمقابل بحث ھاآبا اسالم بجنگد و

که بالطبع  ازحمايت ميليارد چگونه ميخواھد با ميليون ھا ايرانی مسلمان داخل کشور مبارزه کند  وابدھد 
  ؟ھا مسلمانان خارج از کشور ونيز اعالميه جھانی حقوق بشربرخوردارند

طرح سرھنگ ھستند خوب  براميان ميگويد ھزاران نفردرتماس مستقيم وموافقت باحرفھای اووپشتيبانآ
   .؟يا اين يکنفربرابرھزاران نفراستآدراين ميان يکنفرھم مخالف باشد چه تاثيری دارد 

ته داشــگرچه بنده صعودی ن ؛قوط کرده استــمدعی شد که امير فيض س ،پی در پیيان دردوبرنامه برامآ
طرحی بانو فرح  چيست که مانع اجرای سقوط کردهِ  سالهِ  ٩٠ن باشد ولی يک پيرمرد آام که سقوط درپی 

   !؟مادرملت بشود

قای آ ،ميگذارند يکنفر راسر دم ھای ضعيف ھميشه کاسه وکوزه شکسته شدهآاينھا ھمه بھانه است 
به گردن ايرانيان ا شکست خودر ،وزين (سرگرد) قاضی  سعيد ھم که درطرح مشابه با طرح سرھنگ

   .انداختنجلس آمقيم لوس 

ه حمله وھتاکی به قانون اساسی مشروطيت را وسيل (سرگرد) براميان طرح سرھنگ وزينآاميرفيض تا 
ب وخاک ايران را به بھای رستم آ)  نکرده بود تا زمانی که تداوم اجرائی قانون اساسی مشروطيت(

معامله نکرده بود غيراز ارائه  »ھيچ« نيروی دريائی داريوش با هفرماند و رش کمانگيرآ وسيمرغ و
پيه طرح قاضی سعيد است  چه مخالفتی با طرح تجربه ناکاری طرح قاضی سعيد که طرح سرھنگ وزين ک

   .اظھارنظر حقوقی نسبت به يک طرح بمنظورمحکم کردن پايه ھای طرح است نه مخالفت ،کرده است

مخالفتش ميتواند  ستای اجرای طرح موثراست  که جزء افراد مجری طرح باشد  کهدررا یمخالفت افراد
   .ح ھيچکاره استنه کسی که دراجرای طر تااندازه ای موثرباشد 

براميان شکست مفتضحانه خورا به گردن کسانی ازجمله بنده خواھد انداخت آکامال قابل پيش بينی بود که 
نده ب ردم که چه کمکی ميخواھيد که فردابه ھمين دليل دراليحه ای که خوانده ايد ازسرھنگ وزين سوال ک

  .درخواست کمکی ندارندندھيد که جوابی ندادند يعنی  نوعی را بھانه شکست طرح قرار

وزين به سراغ قانون  (سرگرد) براميان بجای تشريح وتبليغ روی طرح سرھنگآبنده ازھمان روزی که 
  رحط فھميدم که به کوچه علی چپ ميزند که از ؛ب وخاک ايران رفتآبی ربط نسبت به  اساسی وحرفھای

   .فرارکند

  >وبخواھيم تصدی راقبول کنندکه برويم بدرخانه علياحضرت <گفت  اجرای طرح ھمين را براميان ازآ
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 اين ساعتی رابرای شروع و روز ياآگرفتند؟  جلوی اين حرکت راديگری  اميرفيض وياکس ياآ ،خوب
ما اميدی به علياحضرت نداريم ودرگذشته که به اميد کمک < که فتگبراميان آخود  ؟حرکت تعيين کردند

   يشان بوديم وقتمان تلف شد>به بنيادفرھنگ ازناحيه ا

 ند رفت وابازی ميکند خودش اول راه افتاد وبعد ديگران دنبال  را براميان نقش بدلی اوآھنگر که آاوه ک 
  .ب وخاک ايران ندادآھمه ايرانيان وبلندگو بدست نگرفته وفحش وفضاحت به  یھنگر اصلآکاوه 

     به اميد ادامه اين بحث                                                                                               

  

         

  

  

  

  

     

  

  

    

                          
                            

 


