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  مدعي موجود ادعا موهوم
  گر زحكمت به ني كني دعوت     ن كشيدن از سوراخااتورمار 

 )3(  
  حقوقدان -اميرفيض

د ايران که به ھمت جاوي ؛قای نصراحمدی نامه سومی پيرو نامه ھای قبلی ايشان منتشرشده استآ از
  .من قرارگرفته اآدرجريان 

  مبناي ادعا

 ی درنامه ايشان خود نماست که مقدمتا نيازدومورد کلبرسيم  قبل ازاينکه به بخش مھم نامه اخيرايشان
   "که ايشان درابتدای نامه خودشان مدعی شده کهيکی اين است  به طرح دارد 

  > يزنانتان مناظره کندرا اين حق ھرايرانی است باھرانديشه ای است که با شما (شاھزاده بقول ايشان) و<

به دنبال بازنده  نيست گذاشته ومنازعه مناظره که بی شباھت به  بررا  نجا که مدعی، پايه ادعای خودآ از
قضاوت  مقام داور و مردم ميتوانيم در ) لذا حداقل مانامه اخيرمدعی خرآاقتباس ازقسمت ( ،وبرنده است

 براساس اين حق ميتوان اين پرسش را از و ؛شناخته شويم مناظره مزبور کننده درمورد بازنده وبرنده
ادعای اينکه ايشان ميتواند وحق دارد که با ھرکس خاصتا با اعليحضرت رضاشاه دوم  ؛کرد مدعی مطرح

ی ئقانون اساسی ادعا يا و مستند اين ادعا چيست درکدام قانون اساسی ،مناظره ومنازعه داشته باشند
ويا   ئين پادشاھی ايرانآساله  ٢۵٠٠يا سنت مشروطيت وياسنت  حقوق بشر،ويا اعالميه جھانی  مدعی 

   ؟ن اين حق متبلور شده استآيه قرآا درکدام سنت اسالمی وي

اينجاست که به اين قبيل اشخاص  ؛ادعائی که ازمنشا حق ونص نباشد مردود وغيرقابل استماع است
روزی ات را جای ديگری حواله  خدا«يا  است »پی کارت برو«ن آ و يک حرف گفته ميشود  ،مدعی
  ».کند

ومقام  ، مصاحبه، مناظره وبحث وانتقاد قواعدی دارد وپای صالحيت وسمتجامعه برای گفت وشنود
احمدی تصور ميکند خرتوخری نيست که ھرکس حق داشته  نطور که نصرآ ،را مطرح ميداند وشخصيت

   .کس رابگيرد ومناظره راه بياندازدباشد يقيه ھر

  مناظره وزمان 

کسی به خانه ديگری دعوت ميشود معلوم است که مناظره وھرنوع دعوتی نيازبه تعيين زمان دارد وقتی 
ن آچه روزی وچه ساعتی بايد برود اينطوری نيست که کسی برای مناظره کسی را دعوت بکند ومدت 

   !!جناب رھبر! نظام پارلمانی  ،گذاشتن الی االبد باشد. اين  را ميگويند استخوان الی زخم
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  مورد ديگر نمادملي است 

ملی بودن شاھزاده را زيرسوال  تحرير توجه دارند درنامه دوم مدعی، مدعی نمادچنانکه خوانندگان اين 
ويا اتفاق خوب اکنون ھم  بد حادثه که نماد ملی چه از اين بود رساگر برده بود واين امر حادثه بد از

   .داشته ومنتسب به اعليحضرت است وجود

 داده ھای اجتماعی پيش از ازنماد ملی  که<مدعی يک گام به جلو برداشته ومدعی شده  ،نامه اخير در
 انقالب بوده و مده مربوط به قبل ازآن بوجود آحادثه ويا خوبی  بوده> يعنی نماد بودن چه ازبد انقالب

  .)(خاکم به سرترقی معکوس کرده ايد مصداق  ؛ميان برده است از رفته و نراآ) ۵٧انقالب (شورش 

  هديه به جبهه تهاجم

 ن جبھه باھمه دقتی که درآزيرا  ؛اميد دانا ميدھد ای است که مدعی به جبھه تھاجم ھديه  ،بارزه مزبور
جبھه گيری عليه اعليحضرت داشته فراموش کرده که نسبت به حذف نماد وھويت ملی ھم  نيشی بزند  

ن شد که تمام فحاشی ھا واھانت ھای به آمحفوظ ماند ونتيجه  ؛اعليحضرت ملی الجرم حريم نماد
   .ويت ملی که ملت ايران باشد ھم گرديدت متوجه نماد وھاعليحضر

 اساسا نماد ملی چندين ھزار ،نصراحمدی  نقيصه مزبور را جبران کرد وبا کشيدن قلم قمع برنمادملی
اين   دبه مرگ وفراموشی ابدی فرستا ۵٧وشورش درماه  ساله  ملت ايران را با ديدن تصويرخمينی 

ی مدعی  با ايران که درنامه اش نوشته است <من ميھن را فدای يک تن است نمونه ای ازپيمان وفادار
دين ھزارساله ايران که جزء نچليون تن نمی کنم>  ديديم ومی بينيد که چگونه نماد ييايک ھنجارونھاد وم

برای  وواين نامه تبديل به ھيچ کرد  روز درفاصله بين نامه اول ١۴تنھا ظرف اليتجرای ايران است 
  .قبول اين خفت وسرشکستگی بباد داد با د دانا نماد ملی وھويت ملی ايرانيان راشادی امي

بيھقی جمله ای دارد که نزديک به اين است <نقاب ازچھره ديو برافتاد وظاھرگشت که ديو ازمقربان  
  .خاقان است>

تھران (شاه زدائی وکيھان  =  درکلکسيون فحاشی ھای جبھه تھاجم به اعليحضرت که درتحريرحاشيه
که بعنوان <نماد بودن اعليحضرت ھم زيرسوال برده شده>  ٣٧مده رديف  آبنقل  )٢٠١٧/٧/٣١مورخ 

 سابق ايشان درباره نماد نظر اظھار ايشان، به حساب نصراحمدی منظورگرديده، با توجه به نامه اخير و
  .بودن> <ادعای پوچ نماد؛ د بوداھزير خو قابل اصالح بقرار  ٣٧بودن اعليحضرت رديف  

   وامـــــــا ادامه تحرير

سوالشان را مطرح  قای نصراحمدیآ اينکه تحريرقبل به درخواست تشکر بجاست که  نخست ادای اين
 د وقبول افتا يند>آ رامش نفس بازآ سايش خيال وآبه < فت کنند وبفرمايند شايد ازکسانی جوابی دريا

  :دادندمورد نظررا چنين بازتاب  ايشان ھدفشان ازمناظره 
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رومعترف نيست. من شمارابه بی لياقتی متھم نمی کنم جناب شاھزاده، ھيجکس به بی لياقتی خود مقّ «
-) ٢( ازسوگند تان را تا به امروز بگيرمرانم ازشما ومشاورانتان اعتراف به لغزش، خطا وپس . ب)١(

  )٣( .گاھيدآئی بی گمان من اين توانائی رادارم که براين پای ميفشارم وشماھم ازاين توانا

رايزنان نادان، مغرض وسرسپرده حکومت وبيگانه است  ورتان ميشوم، انتخاب با خود شما وآبازھم ياد 
 تاجفا برملت ستمديده  اسب شديد بتاز برندهاگردراين مناظره درپيشگاه جامعه  (عين عبارت است) 

  .»)۴( ميتوانيد

  بی لياقتی  ) ١(

را به بی لياقتی متھم نکرده   جناب شاھزاده اشداده! که  مدعی خيلی بزرگواری وسعه صدر نشان **
   .است

 که رو دقيقا مرده را ،با تمام قد بايد تشکرکرد! واقعا عجب روزگاری شده استالبد انتظار ھم دارد،  
. حجب، حيا، احترام بزرگترھا ھمه وھمه ازميان رفته  لعنت ايران باد ش فالن ميکند استنبدھی به کف

  .را رواج داد اعليحضرتثيف اھانت کردن وتحقيردانا که اين بدعت ک ن اميدآ بر

واژه جناب عنوانی  ؛ميرود عنوانی است که برای بزرگان وکسانی که استحقاق احترام دارند بکار ،جناب
 چنانکه عنوان اشرف درميرفته  دوران سلطنت شاھان پھلوی بکار در است که برای وزرا ونخست وزير

    .رفت قوام السلطنه بکار جناب برای کنار

جواز  رفته ديگر مقصود ازاين اشارت اين است که عنوان جناب که برای شاھزاده ازسوی مدعی بکار
فلسفه عبارتی  در ،اخالقی ندارد که ھمان مدعی وارد قضاوت دربی لياقتی ويا بالياقتی شاھزاده بشود

وقتی که صفت  ن خطاب کنيد مگرخائ را يد اونميتوان ،<اگرشما کسی را امين دانستيد :است که ميگويد
وزيری که تحت تعقيب  ؛او سلب شود> ھمين قاعده درروابط حقوقی ھم بکاربرده ميشود از امين

  .عنوان جناب استفاده نميشود برای او از قرارگرفته  ديگر

  :ورده استآتی بشرح زير يحکيم مولوی ھم مسئله امين واتھام را درب

  سمان را اززمينآد امين           گربگويم گرامينم  متھم نبوَ 

 واجد اين معناست که ھمان اتھام بی لياقتی که ازعبارت <من شمارابه بی لياقتی متھم نميکنم>  **
ومن  کلکسيون فحاشی ھا) ٢٢(رديف داده شده کافی است  به اعليحضرت سوی اميد دانا وھمفکران او

زيرا اتھام بی لياقتی فعل است  ؛ادعا وارد است اين  .ن اضافه نميکنمآھستم چيزی به  که نصراحمدی
که وقتی متوجه  ،وفعل که وارد شد عمل فعل تمام است وديگر ورود بعد ورود بی اثراست مانند اتھام است

  .اراتھام موجه نيستوديگرتکر متھم شد  فصل تعقيب را ميگشايد 

 شاھزاده را مغرض، نادان وسرسپره بيگانگان دانسته است مدعی دردنباله نامه اش  تمام رايزنان  **

اين بدان معناست که شاھزاده ويا ھرکسی که تمام رايزنانش نادان ومغرض وسرسپرده بيگانگان باشد  و
يکی ازاسباب شناخت افراد، شناخت  مشاوران ودوستان شخص  ؛دم بی لياقتی نباشدآخودش نميتواند 

   گويم که کيستی>است  <بگوباکيان دوستی تا ب
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  اعتراف گرفتن  )  ٢(   

بيش ازاندازه وظرفيت  ،عای تدوين قانون اساسی را داريدرده ھستيد ادشما تحصيل ک ،قای نصراحمدیآ
يک اصطالح پليسی   اعتراف گرفتنالف بای علم حقوق است که   اين از انسان ھا به خودتان باليده ايد

برای نامه نگاری  ناسبترنتوانست واژه ای م علم وادب سرکار ،ليس وشکنجه گران استپ کار ابزار از و
  ؟ باھمين روحيه ادعای تنظيم قانون اساسی کرده ايد؟دانتخاب کن

قبول قانون  از حقوقی ھم متاثر کار معرفی شده نه تنھا جرم است بلکه در اعتراف گرفتن که ھدف سرکار
   .وعناوين کره وتدليس را دارد حق نيست  و

 > به معنای قاصد بودن وشما ومشاورانتان اعتراف بگيرم برانم که ازت شما مبنی براينکه <عبار **
 است  مکر متجاوزاستنطاق  مامور اعتراف گرفتن است که دقيقا بازگو کننده ماموريت يک در ندبو مصر
 توانيد بکنارنرا نميآماموريت داشته ايد که اصطالحات رايج  احمدی به اين کارھا عادت و ای نصرقآشما 

   .حال الفاظ معرف شخصيت است بھر ؟؟دينن استفاده ميکآ بگذاريد وعادتا از

  ای برادر توھمی انديشه ای         مابقی خود استخوان وريشه ای

  تعريف ازخود  ) ٣(

ضرب المثل شيرازی ھا که البد شنيده ايد که ميگويند تعريف  ،تعريف نکنت خود قای محترم ھيچگاه ازآ
   .ن خوردن استازخود فال

 ـــن) وسنگ اندازی به خلوت خيلی غره شده ای يک دوبيتی ازدرنامه ات ديدم که ازمصرف واژه (مـ
  :بياد بياوری نراآورم که ھرگاه باد غرور وتکبر بردماغت افتاد آشيخ بھائی برسم ياد بود مي

  غالی ھيچ طاوسی مکنــــھای ای فرعون ناموسی مکن          توش

  لوه ورسوا شویـــسان اگر پيدا شوی         عاجزی ازجوی طاوــس

  ادعای مغشوش  ) ۴(

  :ورده ميشودآرديف چھارم ادعای ايشان خيلی مغشوش است عينا به اينجا 

  >بتازيد اسب جفابرملت ستمديده تاميتوانيد رنده شديد<اگردراين مناظره به پيشگاه جامعه ب   

که  چه ارتباط حقوقی وحتی انقالبی وجودداردوشاھزاده نتوانستم بفھمم که بين مناظره مطلوب مدعی 
   .(فالن به شقيقه چکاردارد)ھرگاه شاھزاده برنده شده ميتوانند اسب جفا برملت ستمديده ايران بتازند  

سال ھم جمھوری  ۴٠به  رژيم پادشاھی ايران خاتمه داد . ۵٧مدعی که سخت اعتقاد دارد که شورش 
شاھزاده موقعيتی  ،است چگونه ممکن است با يک مناظره مدآ برقراروکار ۵٧اسالمی برخاسته ازشورش 

  ؟برملت بتازاند پيدا کند که بتواند اسب جفا را

مدعی پای جامعه را دررابطه با مناظره مورد عالقه اش که با اعتراف گيری پيوند خورده درحدی پيش 
ه دوران راندن اسب جفا توسط شاھزاد غازآ کشيده که قضاوت جامعه را پايان حکومت جمھوری اسالمی و
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اجازه ادعای قانون  روحيه ایيا چنين آ ؟يا اين نوعی ازبالھت ويا مستی درکالم نيستآ ؛ش دانستها
  ؟اساسی نوشتن را ميدھد

درحاليکه مدعی برای شاھزاده اش قائل به موقعيت سياسی وطرفداران کافی نيست که ھيچ يک کلکسيون 
ن حد واجد اھميت باشد که چنان آ ايشان ميداند  مسئله مناظره نميتواند درفحاشی واتھام ھم نصيب 

دگرگونی را بدنبال داشته باشد مگراينکه طرف شاھزاده که نصر احمدی است دارای چنان شخصيتی باشد 
بنده  را کارجمھوری اسالمی ساخته شود (بنگربه حد تفرعن که خدا ، که درصورت شکست درمناظره

  .نيست)

  نده منازعه** بر

به  ،اقع منازعه با اعليحضرت استو درکه  مناظره ( ،ين معناستبکاربردن واژه برنده درمناظره به ا
بتواند به معموال  فصلی نيست که ن آ و ؛و بدل کردن نظرات وچيزی نزديک به مشاجره است معنای رد

   .)برنده ويا بازنده ختم شود

تطبيق مورد مدعی پيشاپيش  در ،برنده است شد طرف حاضردرمدت منظور نيکطرف حاظربه منازعه  گرا
مدعی  نخواھند داشت  بنابراين رت با ھموطنان خودشان منازعه ومناظره وجنگميداند که اعليحض

خوب   به  دست زدن ابوابجمعی اميد دانا ھم دل خوش باشد  و ميتواند خودرا پيروز اين منازعه بداند
رفتن اعتراف نطورکه نوشته درصدد گآيا بازھم ، آبدنبال چيستی ؟ ومدعبعد ازاين تحصيل حاصل چی

اين اعتراف بنفع  ؟اين ميدان داری تابه کی ادامه خواھد يافت و ازشاھزاده اش درموارد ديگر خواھد بود
متھم اعتراف  چنانکه شکنجه گران از ؛ن ديده نميشودآ بنفع مدعی که نيست زيرا انتفاعی در ؟کيست

اف شاھزاده وارد اعتر که انتفاع ازشکنجه است دراينجا ھم جانوری  مرن برای آآسود سودی نميبرند و
   .ديده نميشود جانور جمھوری اسالمی جانور ديگری  ن ميشود جزآ

  وامـــــــا بعد 

   .بان اعليحضرت استآکه مدعی درنامه اخيرش ادعا کرده سوالش درباره سوگند نھم  نطورآ

بان درتاريخ ژوئن آسوال راجع به سوگند نھم  ،پرت است ،ارزه بکلی پرتظاھرا مدعی ازجريانات مب
کتابی بنام  ن مصاحبه درآبا اعليحضرت مطرح شد که بعدا مشروح  قای احمد احرارآازسوی  ٢٠٠٠سال 

 ن به اين تحريرآانتقال  انتشارات کيھان لندن منتشرشد که بعضا سه صفحه است و از »يندهآ گذشته و«
ن گذشته درھمين ھفته گذشته تحريری تحت نام راديو فردا وپايان سلطنت تقديم آ از نيست و سانآبرايم 

پايان  بنادرستی استناد و قای احمد احرارآگرديد که راديو فردا به بخشی ازھمان پاسخ اعليحضرت به 
   .تداوم سلطنت ايران را اعالم کرد

 قرار لليتجزيه وتح صل که سالھا مورد نقد ومفن جريانات آمعقول نيست که مدعی ھمه  بااين مالحظات
  نو ھمان سوال ھارامطرح کند؟ نوبازی از از سر گرفته دور زده و

ن سواالت وپاسخ ھارا با دقت بخواند ومالنصرالدين نشود که بيخودی سوزن آمعقول اين است که مدعی 
   .بخودش ميزد که داد بکشد ومردم متوجه او بشوند



 حقوقدان -) اميرفيض٣ن کشيدن از سوراخ.. (ااتورمار -مدعی موجود ادعا موھوم              ۶از  ۶برگ   ٢٠١٧/٠٨/٠٨، شنبه سه=شيد مه

  ايراد منطقي

   :منطقی که ممکن است ازسوی مدعی قابل شنيدن باشد اين است کهايراد 

سبب پايان رژيم سلطنتی وقانون اساسی  !انقالب ملت ۵٧مدعی معتقد است که دربھمن نظربه اينکه 
چرا اين ايراد مدعی  که سياسی! با اين مانور  ،ھلوی وسلطنت ايران شدمشروطيت  وپايان سلسله پ

ی ھم ھمين مطلب را عنوان وارد است چنانکه جمھوری اسالم د کرده اند،يا رابان آشاھزاده سوگند نھم 
 ميگويند مخالفان تداوم سلطنت ھم ھمين را و ،چنانکه طرح ھنری پرشت ھم ھمين را ميگويد و دميکن

  .ادعاست  <به حقيقت بنگرصحنه حق راکه  تعالی است> ولی اينھا ھمه ظاھر و

  

   

  

 


