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  مدعي موجود ادعا موهوم
  )2( دكترنصراحمدي موهومادعاي تكرار  
  حقوقدان -اميرفيض

ادعای  ايشان رسيده که تکرار دومی ازه که نامه نگذشت روز ٧تنھا قای دکترنصراحمدی آه نخست از نام
  .مورد تشريحی يک ، به اضافهاول است

دفاع باقی  رشده ام تکليف دارم که درسنگان ن ارادتمند وارد دفاع ازتعرضات نامه اول ايشنجا که ايآ از
تکليف دارد که درھمان ی قرارگرفت درسنگر کسی که درمقام دفاع  ،جبھه جنگھمانند  درست .بمانم

   .ترک سنگرمکن که نامردی استه گفته اند ک مقام باقی بماند تا تھاجم قطع وپايان يابد 

 ؛، نداردکه مدعی شناخته ميشود قای نصراحمدی آضی ه نامه دوم تعرب پاسخ ی بها اين تحرير ھيج عالقه
 و دررديف موضوعات مھم تربايد  ،تحريرات دوم اينکه ؛نامه اول ايشان است تکرار ،نآ بخشی از زيرا
نجا آ ولی از .وپاسخ اعليحضرت قرارگيرد نقد برنامه پرسشمريکا وآتحريم ھای جديد کنگره له جم از

تنه رفتن به  کقضاوت برپايه ي و ،ستی اھای وھو نسبت به اکنش ھایو ايرانيان شنيدنِ  ادت ماکه ع
غيرواقعی گردد لذا <به  ورده نشود ممکن است حمل برتوھماتآرب اين انتظار اگر و ،قاضی است
  .اجابت وفرمان حق رابرگردن نھاديم> قابوسنامه ،امرتکليف

الزم است با مدارک  نآعی که به مقابله ، ودفابه صحنه تھاجم مدعی ،ن محترماکنون برای توجه خوانندگا
   .شنا شويمآحمله ايشان 

  تكرارادعاي مدعي

   :قای رضا پھلوی (نامه دوم) چنين نوشته استآان  جناب عنو ايشان با خطاب قراردادن 

 ((جناب آقای رضا پھلوی / نامه دوم
» پيوند و مھر ديرين آنھم از سوی من، با آنھمه«شايد برای شما شگفتی بنمايد که به مناظره ای 

فراخوانده شده ايد، زيرا شما را، مشاوران و آموزگاران نياموختند که انقالب، عليه پدر شما، ) ١(
  )٢. (رخ گرفت و نھاد پيشين که شما وارث آن بوديد، از ميان بر داشته شد

 
مردم و از بی گمان، به حافظه خود سپرده ايد، دھھا بار مشاوران شما را، نادان يا مغرض می ش

بدينسوی، ھم نادان و ھم مغرض. اگر به عزيزی زنده يا مرده، باور داريد، اقرار  ٢٠٠٠سال 
  )٣( .در خواست دارم آن را، با سوگند از شما

 
ھواخواھان شما که کم، دشمن دانش پس از اعالميه فراخوانی شما و مشاورانتان به مناظره، 

دفاع » اين ھموار راه تقلب و دشن اخالق«مپيوتری ، به وحشت افتاده و در ھر مطلب کانيستند
  )٤(ناشيانه ای از شما دارند، گو که من شما را در سنگری بی سالح يافته ام. 
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   شاھزاده گرامی، جناب آقای رضا پھلوی،

 
سرنوشت ميھن و مردمش و نسل بر کار و نسل ھای پس از آن، در ميان است، اگر شما، به 

ين مناظره تن دھيد و از اسپ نخوت بيجای آنچه که ھست، به زير آييد که ھمراه مشاورانتان به ا
بدان گرفتار » رھزنان آزادی، دمکراسی و اخالق نيک«ھم پادشاه ايران را، چاپلوسان درباری 

  )٥. (کردند، و آنچه که نبايد، پيش آمد
 

، از شما و به ويژگی آموزه ھای ايلی و فرھنگی خود پايبندم. بی گمان» نصر احمدی«من 
نخواھم » تاريخ ، ادبيات ، مذھب ، بويژه جامعه شناسی«مشاورانتان، پرسشی از داده ھای دانش 

کرد. مناظره روشن من با شما و ھمراھا نتان تنھا و تنھا، پس از سوگندتان در قاھره تا امروز 
  )٦. (است و بس

 
چند ميليون ايرانی، حق يک از سويی شما بر شھروندی خود، پای می فشريد و من ھم، از سھم 

 .تن را ھم دارم و اين راه مالرويی را که برای دمکراسی باقيمانده است، در مناظره با من، نبنديد
  دکتر نصر احمدی بنيانگزار و رھبر نظام پارلمانی

   دبير کل جبھه رھايی و باز سازی ايران
23.07.2017 

  ))...٠٠تلفن : 

  الف دوستي 

ن آدعی دراين نامه ارمغان خوانندگان کرده درنامه اول ھم بود که به قای مآالف دوستی که  ) ١(
 و جدی بگيرد  نراآاھميتی، وھمی شده است که ايشان  يت چندانی داده نشد وگويا ھمان کماھم
زسرمايه موھوم بسازد ست ايعنی خواسته ا ،بدھد سرمايه وپشتوانه درخواست خود قرار نراآ

  .اعتبارات

   .که وصف الحال مدعی دوستی ومھروپيوند استخاقانی بيتی دارد 

  صفا تيرگی داری وبرون سو درون سو ينه      ازآالف يگرنگی مزن تا ازصفت چون 

  ادعاي دوستي جدي نيست 

  ن باشد که گيرد دست دوست      درپريشان حالی ودرماندگیآدوست 

باری جمھوری و حمالت اعتھنری پرشت وفشار طرح تحريم سياسی  رائطی که اعليحضرت دربحراندرش
دشمنی  وبی صفتان درخدمت جمھوری اسالمی به افراط در ويک جبھه ازنامردان اسالمی قرارگرفته 

نکه آيد نه آخود بر دوست ادعائی ن باشد که به حمايت ازآدوست  ؛عليه نماد ملی ايرانيان خنجربسته اند
ارزه را بوفلک م خچر و ،ی تشکيل دھددرحمايت ازمھاجمين به اعتباروشخصيت اعليحضرت جبھه جديد

   .مديريت کند، پرتاب سنگ فتنهبه 
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نھمه اتھامات وازجمله تف انداختن به آدم ھای بی سروپائی آن نيست ونبوده است که وقتی آدوست 
  :اين مصداق ھمان است که گفته اند .ندملی را رسانه ای ميکنند ساکت بما صورت نماد

ميانشان انداز تا تھی گاه  را  لقمه ای  ،مشفق ومھربان يکديگرندتاسگان را وجوده پيدا نيست 
   .ربدرندگيکدي

قای آبفرمائيد  کيستداکنون که باد مھرگان به وطن ما وزيده است، امروزاست که شود پديد که نامرد ومر
  شويدمبارزه مدعی مرد

   علت يابي اين تهاجم

نطورکه آقای مدعی آ سلطنت را برگزيدند  و سوگند اعليحضرت دردھه ھفتاد مسيحی راه عدول از **

سال  تا و ،داشته است ان دست برادری وپيمان با رضاپھلویبا مھروجان ورو ١٩٩٧کرده تاسال  ادعا
ی ومھروارادت او نسبت عدول اعليحضرت ازسوگند سلطنت چندان تغييری درمواضع دوست ،ھم ٢٠١٧

   .درمقام مدعی رضا پھلوی قرارگرفته اندنداده است تا ماه کنونی که ايشان به رضا پھلوی 

پس علت تھاجم اخيرمدعی مسئله عدول ازسوگند سلطنت نميتواند باشد و اساسا برای مدعی که مسئله 
تداوم سلطنت وموقعيت نمادی اعليحضرت مطرح نيست عدول ازسوگند سلطنت نميتواند قائمه وعلت 

 مادگی اين تھاجم را درآورده نشده ای ميتواند آبر چه توقع وانتظار ، پستھاجم ايشان شنا خته شود
   :که ورده باشد چراآايشان بوجود 

ھمه بدترفرزند  و از رضاپھلوی ازنظرمدعی کسی نيست شخصيتی بحساب نميايد، ھوادارانی ندارد
 نيانگذاربنصراحمدی  ھدف اليقی نيست که دکتر ، پسشاھنشاه ايران ھم ھست که مردم عليھش قيام کردند

ھدف  را و(يک کاميون عنوان بی محتوا) ا ارلمانی ودبيرکل جبھه رھائی وبازسازی ايرانھبرنظام پر و
  ١.  ميشود قضيه فيل وفنجان تھاجم قراردھد

  علت تهاجم مدعي

جبھه  با کسانی که درست درھمين چند ماه نزديک و ھموندی  چيزی جزھمصدائی ير،ت اين تھاجم اخعل
  غازکردند نميتواند باشد آا تھاجم به اعتباراعليحضرت ر

ھمه ميدانيم که اخيرا برخی توجھات خاص متوجه موقعيت اعليحضرت شده است که بطور طبيعی 
سخت ملتھب وردھای رفاھی آجمھوری اسالمی را ازبازگشت سلطنت بعلت زمينه ھای تاريخی ودست

 وردآن فضای سياسی  دستلود کردآبا گل  عوامل جمھوری اسالمی ميخواھند ساخته و به فکرانداخته.
  .ھائی برای رفع نگرانی جمھوری اسالمی فراھم سازند

                                               
ميداند ميخواھد اعليحضرت را که تنھا » رھبر و بنيانگذار پادشاھی پارلمانی«خودرا  شايد مدعی، به دليل اينکه -١

 ک-کند و خود را به مقام برساند. زھی خيال باطل. ح» حذف«نماد چنين سامانه چند ھزار ساله ھستند را 
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به شت شما گدرانتظاربازايران    نيست باد به کوره ايران سود اميد دانا بدميد. شان سرکار، قای مدعیآ
  .ناميد برادری  را نميتوان دوستی ومھروپيمان شما روش و اين راه ،تصوب حقيقت اس

  ن حرف حساب        ازکسانی بپرس وباورکنگرنداری قبول اي

  موزگارانآتهاجم به مشاوران و

نياموختند که انقالب برعليه پدرشما رخ داد و  را موزگاران، شماآادعای اينکه <مشاوران و  ) ٢(
  ؛ ن بوديد ازميان برداشته شد>آنھاد پيشين که شما وارث 

  :است نادرست 

رشيو سنگر ضبط است نشان ميدھد که آ ه اعليحضرت که درزيرا اسناد سياسی خاصه انتشارات دبيرخان 
مشروعيت جمھوری اسالمی وپايان مشروعيت نظام سلطنتی ايران را کردند  اولين کسانی که صحبت از
تالش  بودند  وداريوش ھمايون  و احمد قريشی امينی، فروغی،علی  دکتر مشاورين اعليحضرت مانند

 مريکا)آ(اسناد سفارت  ن اشخاصآ و مريکاآرابطه اطالعاتی بين  بلکه وجود ؛نھا ھم بدون علت نبودآ
) ٢( طرح ھنری پرشت که متضمن ھمين معنائی است که مدعی ادعا کرده یاجرا ايجاب مينمود که در

يا  ؛ وکه بايد به اعليحضرت بياموزند نچه راآموزگاران اعليحضرت آ يعنی مشاوران و ؛شوند پيشتاز
وپايان نظام سلطنت ايران بوده به اضافه اينکه مشروعيت برای جمھوری اسالمی  ھمان ايجاد ؛بقبوالنند

 متاسفانه اسناد سياسی ھم از ،داشته باشنداعليحضرت نبايد فعاليت سياسی باھدف حفظ تداوم سلطت 
که بھتراست عبارت  موزش ھای نادرست مشاورينشانآھمين » ناچار«مواردی ياد ميکند که اعليحضرت 

  . بسته اند را بکار ناميده شودتحريم سياسی اعليحضرت  حمايت از

   مدعي دنبال چه هدفي است  

 نھم با حسن نيت وصورت وفاداری بوده است آمدعی که بنا براظھارخودش سالھا درخدمت اعليحضرت 
شوده گت واعتراض ومناظره را اميد شده وباب شکاي وناده اکنون سرخورچه ھدفی را دنبال ميکرده که 

زيرا ھرھدفی نيازبه حرکت واقدام دارد وھراعتراض ويا تھاجم وتعرضی برای رسيدن به ھدف  است؟
   .تھاجم مدعی کامال مشھود است ولی ھدف وخواسته او کامال موھوم ومجھول است تعرض و ،است

  درخواست سوگند) ٣( 

   :ميگويدخطاب  به رضاپھلوی  مدعی  

 ٢٠٠٠ايد  ده ھابارمشاوران شمارا نادان يامغرض ميناميدم وازسال  <بی گمان، به حافظه خود سپرده 
شما  از با سوگند نراآ زنده باورداريد اقرار به عزيزی مرده يا اگر به اين سو ھم مغرض وھم نادان.

  .ميخواھم>
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بين نادان ومغرض تفاوت ا باطھای خاص مدعی است زيرناول اينکه قراردان نادان درکنارمغرض ازاست
گاه آ مغرض ھم پرسد وغرض کند والزمه غرض ورزی پرسيدن و ؛است. نادان نه پرسد ونه داند ربسيا

   .بودن است

زيرا نه درخواست به اين ادعا الزم نميداند  را فرصتی صرفتحرير اين  ،با اجازه خوانند گان محترم
   .سياسی است ونه متعارف ومعقول

که گفتگوی بين اشخاص ايجاد تعھد قانونی ويا  استن اين آن معلوم ومتعارف نبودن آسياسی نبود 
داشته باشد  خواست اعالم موضوعات مطرح شده رارکه ھرطرف حق داشته باشد که د نميکند اخالقی 

ھرگز با چنين  خوانندگان محترم درطی مبارزه سياسیمسلما  که بھمين دليل است  نھم ھمراه سوگندآ
  ند؟ ن مواجه نبوه اآدرخواستی وپيامد ھای 

   هدف مدعي ازاين شيطنت چيست

 ھيچ اعتبار نھم به ضمانت مرده يازنده آکه مدعی ازاعليحضرت خواستارشده  چنين اقراروسوگندی اين
افتاده است برای اينکه بھترين راه برای ايجاد  ميدانيد چرا مدعی به اين فکر .ندارد حقوقی وسياسی 

شاورين ايشان ن برھمه مآشمول چون  که ن راه استمنی بين اعليحضرت ومشاورينشان ھميدش نقار و
عمومی برای ھمه کسانی ميشود که حتی گھگاه به اعليحضرت مشاوره ای وارد وسبب يک بی اعتمادی 

 واال ازھيچ منظر ؛نھا با تمکين به خواسته مدعی مسلما اعليحضرت را تنھا خواھند گذاردآ ؛داده اند
اقرار اعليحضرت چه مزايائی برای  سم وظرقرارگيرد که اين قَ ديگری چنين درخواستی نميتواند مد ن

  .مدعی دارد

  دشمني با دانش

ميداند دشمن دانش  را ران اعليحضرتاانسانيت خارج شده وھمه ھواد دب وامدعی ازخط  )۴(درفراز
 چقدرغرورونخوت نا بخردانه الزم است که کسی دراين واديه  )مصداق (کافرھمه رابه کيش خود پندارد

طرف  نھم ازآچگونه انجام شده است؟ وای از اين قبيل قضاوت ھا  زمايشیآ؟ چنين فکرکند وياکالمی گويد
د که دانش وفھم زوميري<جامعه کشوری وقتی فر :يکی ازجامعه شناسان گفته است ؛تحصيل کرده ھای ما

   .تق ولق شود> وقضاوت مردم

واداران رضا پھلوی بشود تاچه رسد به صدھا کم اھميت نيست چنين قضاوتی که حتی متوجه يکنفرازھ
      .ھوادارسلطنتھزارنفر

س تاکنون به دشمنی با ھيچک زيرا ،ازدانش نميداند فکرميکنم معنای دشمن دانش را مدعی پرطراوتِ 
يا واقعا آ ؛نھا ھم با دانش غيراسالمی مخالفند نه دشمن دانشآخوندھای تشيع که آنشده اال  دانش معرفی 

 ...خير  ؟؟اين زياده گوئی نسبت به ھزاران ھزار ايرانی احساس کند واند شرمساری خود را ازمدعی ميت
   :زيرا

  شرم انسان ازمخزن وجدان بود
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  سنگر وسالح 

 ميتواند با سالح و اظره چه ارتباطینفھميدم من ؛مدعی صحبت ازسالح وسنگرميکند )۴( درھمان فرار
اسلحه قرارگرفت ميشود االت  کردن است ولی وقنی درکنار سنگربه معنای مقاومت ؟داشته باشد سنگر

  .ادوات جنگی و

قای مدعی آ<گوئی من شمارا درسنگری بی سالح يافته ام>  :مدعی خطاب به اعليحضرت نوشته است
دارد وبه کدام  را بفرمايند که رضاپھلوی که نه ھوادارانی دارد ونه کسی است ووووو کدام سنگری

  ؟سالحی مجھزاست

 ن سالحی که شما قدرآ سنگرمقاومی که پشنيبان اعليحضرت است مقام شامخ نماد پادشاھی است ون آ
  .ن ھستندآپايان  ن نيستنيد روحيه شاه دوستی ملت ايران است که شما مدعیِ آدان 

  درهم وبرهم

مبتدا وخبرش درست  .فھميد که مدعی چه ميخواھد بگويد دنميشو ؛ادعا درھم وبرھم است )۵(رديف 
نھم با تھديد وخواسته است بگويد که اگرمناظره بشود يا نشود چه ميشود آيست خواستار مناظره شده ن

  .نرا نياوردهآولی چه ميشود 

  توضيح خواسته اصلي مدعي

 محدود شده به سوگند سلطنت دراعالم مراتب سوال مدعی است که  ،دراين ادعا نامه مورد تشريحی
  قاھره تا به امروز

تقديم گشت  اشاره  ٢٠١٧/٧/٢٢رم استحضاردارند که درقسمت اول اين تحريرکه بتاريخ خوانندگان محت
قای آ. وضوع مناظره بايد محدود ومشخص باشدممده بود که آن شرائط آبه شرائط پرسش گرديد وضمن 

سوال  ادعانامه بعدی به اصطالح خواست از مدعی که متوجه اشکال دعوت به مناظره خود شده بود در
   .ه سوگند سلطنت درقاھره تا به امروز کرده استبرفع نقص نمايد وسوالش را محدود خود 

. سال گفتاروکردار اعليحضرت است که چنين عملی  سوال ناميده نميشود ۴٠يعنی محدوده سوال متوجه 
سال يک بازجوئی برای يافتن مراتب  ۴٠سوال درمحدوده عمليات  ،، کليدی است برای رفع ابھامسوال

  ازشرح ونقد فعاليت ھای شخص حکايت کند که نوشتن کتابی تحقيق وتفتيش برای  يا و ،تھام استا
به گفتگو  چنين امری نياز .يعنی گفتگو برای رسيدن به نظرمشترک ويانظرغالب برنظرمغلوب ،مناظره

 نوح الزم است يک عمر برای تامين خواست متقاضی  تصورميکنم د دار وزمان ودرنھايت جروبحث
نطور که مدعی درپايان ادعانامه اش اين حق را متعلق آ واگر اميد وارباشيم ھم ن آبدون اينکه به پايان 
    .اين مجمل نسته ادعای مدعی حق عمومی تلقی شود توخود حديث مفصل بخوان ازبه ھمه ملت ايران دا

  بي اعتباري مبناي سوال 
مسئوليت  موقعيت و ،بايد دررابطه با مقام سوالعرض شد  ٢٠١٧/٧/٢٢ھمانطور که درتحرير قبلی مورخ

. درحاليکه سوال کننده قائل به موقعيت قانونی وحقوقی دررابطه با سلطنت باشد سوال شونده  شخص
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ھم الکی  را ميشناسد ونماد ملی بودن او بدون ھوادار را واصال رضا پھلوی برای رضاپھلوی نيست
 نت اعليحضرت قائل به مرتبه ای شود که سوال پذيرنميتواند برای سوگند سلط ،وزيرسوال برده است

    .باشد

دام شخصی وخصوصی انجام داده ـــقاھره يک اق در ۵٩بان سال آه اعليحضرت درنھم درمنطق سوال کنند
. وقتی مدعی اعالم ميکند که باقيام مردم تداوم نظام نيست ن  مترتب آ بر قانونی ثارسوگندآاند که ھيچ 

ای سوال ايشان برای ئمعنائی ميتواند داشته باشد که مبديگر سوگند سلطنت چه  ،پادشاھی قطع شده است
  .سال قرارگيرد ۴٠

قای پرويز آسوی  بان اعليحضرت به يک اقدام شخصی وخصوصی اولين بارازآنظريه تشبيه سوگند نھم 
   :که نوشت دش قاضی سعيد مطرح

 سوگند ياد کرد کاری شخصی و ن موقع که شاھزاده رضا پھلوی درقاھره بعنوان پادشاه ايرانآ در«
مدن جمھوری آباقی ماندگان سلسله قاجارپس ازروی کار خصوصی انجام داد دقيقا ھمانطور که يکی از

  )٢۴٧٣عصرامروز شماره (                                         .»اسالمی درپاريس اعالم پادشاھی کرد

  زسوالهدف ا

معامل مطمئن باشد که ( ،استادامه طرح نامه ھشدارايجاد جبھه جديدی درمدعی ازمناظره  اگرھدف
   .>نچه منافق ميخواستآنگشت حاصل دل < و ) بيناست

که اميدوارم چنين باشد وبرداشتھای اين تحرير ھمه نادرست واصالح  ،اگرمدعی خواھان رفع ابھام است
کلی است يعنی به شخص معينی مربوط نميشود ازھرطريق که ابھام پرسش کننده رفع ابھام  باشد  پذير

مانند کسی که چيزی گم کرده وبه سراغ شخص معينی برای  ،رفع شود  تحصيل مقصود شده است
جوينده نميتواند بگويد  ،ميدانم کجاست گويد من گمشده راميرود واگرشخصی ثالثی ب مشده پيداکردن گ

کند  اگرچنين است مدعی ميتواند سواالت مورد نظرش را مطرح .جواب مرا ميدادخيربايد طرف پرسش 
اما اگرھدف سوئی  وگمشده اش پيدا شودازکسانی دريافت ميکند رفع ابھام اوبشود  هشايد با پاسخی ک

   .زمودن خطاستآزموده را آو  دارد بداند که معامل واقف ودانا ست


