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  مقدمه اي براي  محكوميت يك ادعا

  براميانآقاي هومر آ
  حقوقدان -اميرفيض

درگير ميسازند تا فرصتی که  انسان را اينھم خود مسئله ای است که  انسان درگيرموضوعی ميشود ويا
  .(استراتژی)ن مھم مقدم گردد آبايد صرف انجام کارمھم بشود ازدست برود ونتواند به انجام 

قای سرھنگ وزين براه انداخت ودامنه آبراميان به بھانه طرح آقای آکه  یموضوع گرفتاری ودرگيری
ه بطور طبيعی مرا بان ميھن پرست کشانيد به قانون اساسی مشروطيت وديگرمسائل حساس ايراني نراآ

    .من گرفت مرداد را از ٢٨اليحه ای بمناسبت فرصت تنظيم  ودفاع کشانيد

  وامـــــا بعد  

 وبحث درباره مسائل مورد ادعای ايشان دررابطه بامادگی برای تعاطی افکارآبراميان آی قاآدربرنامه 
قانون اساسی احساس شد. احساس خوبی است  زيرامبارزه برپايه تعاطی افکارورفع ابھامات وتبديل 

 گاھی ھا ورسيدن به حقايق اموراستآگاھی ھا به آ ونيز تبديل نا به حقيقت برداشتھا و سوء تعابير
کشف حقيقت باشد نه مسائل  ،مشروط براينکه ھدف ،اال بابحث وانتقاد ،وحصول اين مھم ميسرنميشود

وامثال  دشمن تراشی ،بزرگ بينی، اصراردرحمايت ازنادرستی ھا وکژی ھادخو قبيل احتجاج، ديگر از
    نھاآ

ی اصول شته تابع نظم وزندگی مردم سروکاری دا درنيای امروز ازعھد نياکان وبزرگان ما ھرچيزی که با 
که ريشه ای بسيارقديمی درايران وفرھنگ ايرانی دارد   ،بوده است وازجمله مناظره وبحث درمسائل

ه ی افکار کبه شرائطی بعنوان اصل وجوب درتعاطنھا آ ،وعلمای بزرگی دراين ميدان شناخته شده ھستند
   ؛بغلط مناظره گفته شده اشاره کرده اند که ازجمله است

  پايگاه اعتقادي –اول شرط 

حث ن بآپايگاه اعتقادی يعنی طرفين يا ھردوطرف واجد يک پايگاه اعتقادی مشترک باشند ودرفروعات 
   .الزم بدانند ويا ھريک به پايگاه اعتقادی مختلفی وگاھی ھم متضاد مربوط باشند نقد را و

زنصوص دينی ويا سنت ھای ، اعتقادی است که برخاسته ازنص باشد اعم امقصود ازپايگاه اعتقادی
بجای اينکه اعتقادی باشد ازنظرات شخصی طرفين شکل يافته باشد تعاطی  ،حقوقی وقانونی واگرپايگاه

افکارنيست ومناظره است يعنی نظرات گوناگون مورد بحث ونقد قرارگرفته است واين گونه مناظرات  به 
. نه دريکی دوسال بلکه قرنھا ھم به نميرسد ھيچوقت به نتيجه ،اعتبار متغيربودن ووسعت بی پايان نظر

  .نھا فراوان است (جديد وقديم بودن قران)آای ھ نتيجه نخواھد رسيد که نمونه
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  :گفتارنابی دارد ميگويد ،گوته درباره اعتقاد ونظر

ازھم دورميکند. بشريت خونھائی که بابت  را نھاآبھم نزديک ميکند واعتقاد  مردم را (نظر) احساس،
داده است به مراتب بيش ازخونھائی است که درراه تامين منافع اقتصادی د تقاد وياغلبه اعتقاد خوحفظ اع

   .وحتی استقالل کشورخود داده است

ان ادي نمونه تعاطی افکار راميتوان درمواضع سلطنت طلبان وجمھوريخواھان ويا مسلمانان وپيروان ساير
ھمانند يک دعوی حقوقی وياکيفری که مالک  ،ابت استنص است که ث ،ھاگفتگو يافت زيرا مالک قضاوتِ 

   .قضاوت قانون است

  شرط ديگر، صالحيت 

ا اصالت ،صالحيت به اين معنا که معلوم شود شخصی که مدعی اثبات حقی است
اين  تا و ،نھاآامثال  پيشکاری و ت، وصايت،مدعی است ويا بوکالت، قيموم

 اگر و ندارد ی افکارراوتعاط صالحيت حضوردربحث ،نشود مدعیموقعيت محرز 

نوقت مسئله صالحيت به کنارميرود وموضوع اھليت طرفين مطرح آمدعی شخصا عنوان مطلب ميکند 
   .خواھد بود

معلوم نيست که صالحيت ايشان  ،براميان دررابطه باصالحيت بسيارمغشوش استآقای آموقعيت  -١
   .م چيستيتده ھسرزن گونه که ميدانيم وبسيارھم آآبه درطرح مسائلی 

ن آميدانند واين ميرساند که اساسنامه  گموسس فرھنگستان جھانی کوروش بزر مالک و را ايشان خود
ب وخاک وحقوق ايرانيان وقانون اساسی آتبھکارانه نسبت به  فرھنگستان درمسيرھمان اظھارات بسيار

   ؟يا چنين استآشکل يافته است 

اسناد حقوقی  ر اساسنامه وگزيرا ا ،واجبات است از مالحظه اسناد حقوقی موسسه مزبور بنابراين
براميان آقای آنداشته باشد ھمه اظھارات  یچنان تجويز وتصريحفرھنگستان جھانی کوروش بزرگ 

   .فضولی شناخته ميشود

ا ي، آبراميان به ثبت رسيدآقای آبنياد فرھنگ ايران درسيدنی استراليا بوسيله  ١٩٩٠درسال  -٢
احراز اين  وش بزرگ ھمان بنياد فرھنگ ايران است ويا يک بنياد ديگرفرھنگستان جھانی کور

  .موضوع رابطه الزم با صالحيت ايشان دارد
را نماينده سازمان سرباز ميداند که  يک جا خود ،براميان بسيارپيچيده درابھام استآقای آصالحيت  -٣

نقش  در خودشان را ظھورھمچنين  درعين حال پيشکارھمه ايرانيان وميھن پرستان ھم ھستند و
ی کره زمين برا دور بار ٢۶نشان ميدھند وبموجب شھادت مطلعی ايشان گفته است  »کاوه«

م خودشان ھ اخيرا يعنی درحقيقت ايشان سفينه ھستند و ستگرديده ا شناساندن کوروش کبير سفرو
   .ن اوستآ فاش کردند که لقب <رستم سھراب نيا> از

  پيشکاری ايرانياران  -۴
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رانياران اي پيشکاری ايشان از ،دا مھم نيست وقابل تحمل است چيزی که بھيچوجه قابل تحمل نيستاينھا اب
  .توضيحی الزم است تا علت تحمل ناپذيری مرا شايد بپذيريد  ،است

يعنی کسی که درنقش فرمابرداری ارباب خود کاری را انجام ميدھد ويا تصدی ميکند که خواست  پيشکار
  .ارباب ودستوراوست

  .کنون به بينيم ايرانياران کيستند وسابقه ورود اين واژه به ادبيات مبارزه چيستا

درمقاله  ۵٩ايران مداران وايران پناھان درتاريخ ھشتم ديماه سال  –برای اولين بار سه واژه ايرانياران 
 ارگرفتکم کم مورد قبول واستعمال نويسندگان وروزنا مه داران قر رفت و بکار ۵٨شماره  سکوت سنگر

قدری تفصيل داده شد که به چه علت واژه ايرانياران به معنای  ودرنوشته ای کوتاه  اين توضيح با
که مديريت مبارزه راعھده دارخواھند شد وايران  مداران به معنای شخصيت ھائی ايران  مبارزين و

  .دميباش غازکرده بودندآ ن زمان فعاليت برای رھائی ايران راآ پناھان اميران ارتش شاھنشاھی است که در

 وچکک ايرانيار بنده، خطاب به گروه عظيمی ازايرانيان است که ھرچه باشد ونباشد »ايرانياران«بنابراين 
  .ھستمان نآ يکی از

   .امثال بنده  محتوای چه موضوعی است براميان ازآقای آبه بينم پيشکاری  است اکنون الزم

جمله بنده قصد داشتيم وميخواستيم که قانون اساسی  از و »نايرانيارا«که ن اينست آمحتوا ومفھوم 
بياندازيم ولی چون فرصت  خاکروبه داناست به  غشته به خون وچرکآمشروطيت را که بتشخيص ما 

غشته شود به پيشکارخودمان دستورداديم که چنين آنداشيم ويا نميخواستيم که دستمان به خون وچرک 
     .بکند

 ماده دفاع ازآ من تا اين حد پريشان وافسرده وثال امحق ميدھيد که  حال
ذالت ر به درجه ای ازخباثت و ياآ م؟يقانون اساسی مشروطه باش و حيثيت ايرانياران

نھا ن تآخواھم که قانون اساسی مشروطيت که تداوم اجرائی ب انپيشکارم که از يمده خيانت رسيده اماآ و
بی اعتباروموجب نفرت ھمگان  بياندازد که خون وچرک باراعت از چنان راسند مشروعيت مبارزه ماست 

   .است

م وبرای قضاوت تاريخ وايرانياران به تکليف عقالئی يونمی مان غافل مانده نبايد به اين دليل است که 
   .واعتقادی خود نه احساسی عمل ميکنم

  !يدĤطالع مانيست  ودشمن دسته دسته مي عجبا كه دوست در

   ايران  فرھنگموضوع بنياد   -۵

متوجه بنياد فرھنگ ايران است  که عالوه  ،ن نھايت لزوم استآاما موضوعی که حل وفصل       
    .برصالحيت به مسئله اھليت ايشان ھم کمک است
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قای آن بنياد آبنياد فرھنگ ايران برياست افتخاری شھبانو تشکيل ودبيرکل  ١٣۴٣درسال 
   .دکترپرويزخانلزی شدند

که جمھوری اسالمی کرد ان توسعه يافت خدمات اززنده ودستاورھای شگرفی ايجادن چنبنياد فرھنگ ايرا
سلطنت شاھنشاه ايران کوشيد نتوانست اين  يامآورد وحتی نامھای آلع وقمع دستکه باھمه توانش به ق

ن بنياد را تحت نام <پژوھشگاه علوم آسال بعد ابوابجمعی  ٢٣يعنی  ١٣۶٩بنياد را متوقف کند ودرسال 
فتر مخصوص علياحضرت تھران (استفاده ازگزارش داداره کرد  وورد آدر انسانی ومطالعات فرھنگی>

  )١٣۵۴سال 

تغيير  يعنی مقارن ھمانسالی که جمھوری اسالمی نام بنياد فرھنگ ايران را ١٩٩٠قای ابراميان درسال آ
 ن بنياد راآ  ١٩٩٣ سال نداخت وچون اعتراضی نديد درا »فرھنگ ايرانبنياد «روی نام  داد خودش را

ن آالبته بدون اينکه ھيچ اشاره ای به بنياد فرھنگ اصلی وخدمات  ،استراليا ثبت کرد بنام خودشان در
  ١. (بنده نديدم) بنمايد

براميان روی بنياد فرھنگ ايران با تغييرنام بنياد ازطرف جمھوری آقای آتقارن تاريخ دست اندازی  ياآ
نزديک به واقعيت است   ،بنيادربودن نام  در ،ترصد و ،ده است؟ گمان نميکنماتفاقی بو اسالمی يک امر
نزاکت  باب رعايت اخالق و ھم از اجازه علياحضرت را نام مزبور حتی برای استفاده ازوعجيب اينکه 

  .الزم نديدند

کند ت ميزنی که اھل تحقيق ومطالعه وکتابخانه ای درخانه داشته فو نيشابور شوھر در ،بنوشته کيھان
   .ميگذارد »بنياد فرھنگ ايران«ن خانه را آھمسراو ازجمھوری اسالمی کسب اجازه ميکند ونام 

ن زن وفرھنگ واخالق ايرانی آن زن نيشابوری ھم رعايت اصولی راکه آبراميان حتی درحد  آقای آولی 
  )ن مشھود نيستآ درجائی غيرِ ( ،الزم ندانست الزم دانسته نکرد وکسب اجازه را

يک کارفرھنگی واخالقی ويا يک  !!؟براميان چيستآقای آنام اين عمل  ،يا بنظر شما خواننده اين تحريرآ
  اھليت؟ کسر يا و  ايجاد اھليت است مراتب  يا ازآ و ؟دستبرد به حقوق ديگران

  دباش قای فرامرز دادرسآنسبت به عمل  براميان آقای آتوجه به قضاوت قضاوت دراين مورد ميتواند با 

  ن چنين است:آکه 

 بنام خودش ثبت کرده و فرامرز دادرس تارنمای بنياد فرھنگ ايران رابراميان مدعی است که آقای آ
  دزدی ناميده است. ن عمل راآايشان 

براميان عمل دادرس آقای آحاليکه بنظر  در ؟بنياد فرھنگ يا تارنمای بنياد فرھنگ مھم تراست يا خودآ
  روی نام بنياد فرھنگ چه درجه ای ازدزدی دارد؟  يا دست اندازیآ ،دزدی است

                                                
ارنمايی ادرس شد که ھنوز تگويا بنياد در جايی به ثبت نرسيده است و بعد ھا اين بنياد مورد دعوای بزرگی با شخصی معلوم الحالی بنام فرامرز د - ١

ذ اغبنام بنياد فرھنگ ايران به مديرين آن خاطی در اينترنت موجود است. بدو بيراه نويسی ھومر آبراميان و فرامرز دادرس طوماری ھفتاد من ک
ا نامی روی کاغذ ھستند. و ده ھا است.  کسی سند ثبت  اين بنياد را نديده است. ھمانند بسياری از سازمان ھای ديگر که به ثبت نرسيده اند و تنھ

 ک-تشابه سازی به سبک جمھوری اسالمی رواج ھمگانی دارد. ح—مدعی برای ھر نام
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ق به متعل »بنياد فرھنگ ايران«براميان نتواند اسناد حقوقی انحالل آقای آاگر احراز واثبات شود يعنی  
ارائه دھند  که اين خود   اسناد ثبت <فرھنگستان جھانی کوروش کبير> را ارائه بدھند و خودشان را

ل نوقت مسئله جعآ ،اد فرھنگ ايران استان جھانی کوروش کبير ھمان بنين است که فرھنگستآنشانگر 
    .يدآپيش ميھم ن آ سمت وسو استفاده از

  شرط ديگر احراز قصد درتعاطی افکار -۶

يد يعنی با ،معلوم شدن قصد طرفين ازبرخورد عقيده وافکاراست ،يکی ديکر ازشرائط درتعاطی افکار
   .به گفتگو نشسته اند چه چيزیقانيت وبرتری معلوم باشد که طرفين برای اثبات وح

لجن مال کردن قانون  براميان ازآقای آتطبيق اين شرط بايد معلوم باشد که  در و
نھم به کيفيتی که کامال بيسابقه است خواستاراثبات چه امری آاساسی مشروطيت 

 ن درآخون بودن قانون اساسی وتشخيص جايگاه  يا اثبات چرک و؟؟ آھستند
وبه به اضمحالل جمھوری اسالمی کمک ميکند ويابه تامين ھدف ديگری می خاکر
ن ھدف بايد معلوم باشد واال بحث درباره خواسته وھدف نامعلوم که آ ؟؟انجامد

   .بحث عقال نيست

براميان است ازاينجھت ھم الزم است که برخی ازمتبحرين آقای آروشن شدن اين مھم که فقط درصالحيت 
برای حفظ  ،ازاصول ه دارند که <اگرمعلوم شود که انحرافات طرف گفتگو ويا مناظرهِ درعلم اصول عقيد

  ناديده گرفت> است بايد انحرافات را زيان کشور صدمه مردم و شوب وآ ازاصول ويا جلوگيری 

   .ورد اين استآمثالی که ميتوان 

کسی  گرحال ا، پادشاه است انتقاد نسبت به برخی بيانات اعليحضرت برخالف اصل ومنش ايرانی نسبت به
که درجريان انتقاد ازاعليحضرت قرارگرفته باشد عقيده داشته باشد که انتقاد ازايشان (انحراف ازاصول 
احترام به شاه) باقصد وھدف استحکام بخشيدن به حقانيت سلطنت ومتقابال مساعد ساختن زمينه سقوط 

   .جمھوری اسالمی است، انحراف مزبور قابل پذيرش است

  موضوع اهليت درگفتگو

اھليت اين است  کسيکه طرف ادعا قرارميگيرد بايد عاقل وبالغ ورشيد باشد وسفيه وديوانه نباشد (شرائط 
اين است که مدعی ومدعی عليه به مورد ادعا ودفاع خود مسلط حقوقی) وشرط حضور درتعاطی افکار

زم ال نراآيکطرف   ن باشد وآسالمت  يست ودرباره محيط ز تعاطی افکار باب مثال اگر از ،باشند ومتبحر
يکی وارد باشد وديگری مثال متخصص بنائی  شنا باشند واگرآدو به مراتب محيط زيست  نداند بايد ھر

   .مقصود نميشود متحولِ  ،باشد تعاطی فکر

ون اجرائی قان براميان ازسيرآ قایآرھان  ثابت شود که اطالعات ب ارائه دليل و درتطبيق مورد اگربا
 ۵٧ھای ايشان نسبت به علت شورش  اساسی مشروطيت بسيارناقص است ويا ثابت شود که ديدگاه
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را  ازموارد سلب اھليت است زيرا ايشان واقعيت است اين موضوع  از و دور بسيارمنحرفِ ، بسيار
  .ددرمعرکه تعاطی افکار درجايگاه سفيه قرارميدھ

  تجربه درطرح صدارت علياحضرت 

ای است سراسردانش وتجربه اندوزی واگرنياموزی، باطله خود سوزی که ھم خود وھم <زندگی مدرسه 
  )١١٩ سنگر  حکما يکی از از (ديگران رابسوزانی> 

 منتشر زير اعالميه ای بقرار، نام فرھنگستان جھانی کوروش کبير براميان زيرآقای آ ٢٠١٢درسال 
   :ساخت

 ،دوستان گرامی وھمکاران ارجمندم در فرھنگستان جھانی کوروش کبير<
شما ھرروز دامنه کارفرھنگستان  پرتوی ھمکاريھای کارساز بسيارشادمانم که در

ن زمانی که من برباد آدريغ افزوده وکارھای فراوانی رايکی پس از ديگری می بينيم. 
ژی انر و ن ھمه کارآ دھی کنيم. اگردادم تاشايد باپشتيبانی شھبانو اين کاررا سازمان 

  >گام جلوتربوديم ١٠دراين راه گذاسته بودم  اکنون  را

ی را کارسال گذشته تالش کرده که باپشتيبانی علياحضرت  در براميانآ اظھارات ايشان نشان ميدھد که
را ن مدت آ اگرباد دادن زمان ميداند که  بر نراآ<حدی که  نتيجه بوده در تالش او بی سازماندھی کند و

  >گام جلوبود ١٠قای ابراميان  صرف سازماندھی ميکرد آخود 

که علياحضرت عالقه ويا تمايلی به دخالت درفعاليت ھای سياسی ويا  دموخته بوآاين تجربه به ايشان 
 سنگر »صدارت علياحضرت«زير طرح  يشاناين تجربه چرا ا با ،براميان را ندارندآقای آھمکاری با 
رای بی حرمتی به قانون بھانه ای ب »صدارت بانو فرح«براميان به طرح آقای آيا تمسک آ ؟گرفته است
چرا که فرض فراموشی گذر چند  ؟خاک ايران ميباشد ب وآ وطيت وسلطنت وسلطنت طلبان واساسی مشر
 شده چيزی نيست که بتوان فراموشی رانصيب دارد. منتشر بيانيه ايشان  ابی که درت ب وآن آ ماه قبل با

٢  

 هاندطله ای است که ھم خودش راسوزبااگرگفته شود که به تجربه شکست چند ماه قبل اھميت نداده  <
نادانی است که بانادانی وسفاھت خود، خودش وديگران راسوزانده  دراينجا باطله رساگر) (وھم ديگران را

  )است

  براميان آداستان فرامرز دادرس وفريب 

براميان آقای آبه امضای  ٢٠٠٧گ ايران که درتاريخ چھارم سپتامبرگاھنامه شماره دوم بنياد فرھن
  ميگويد: قای فرامرز دادرس کشيده گفتار مفصلی داردآ انتشاريافته ازاشتباه وفريبی که از

                                                
شکيب) در برنامه تلويزيونی سعيد سکويی، طرح دولت  نيست، در گذشته طرح گروه چريکی با ھمکاری يک يھودی (خسرواين تنھا مورد،  - ٢

با جدايی طلبان، و مالقات با آنان، که ازفکر آنرا از شخصی در کانادا ربوده بود، نقشه ھمکاری » کوروش بزرگ دانشگاه جھانی«موقت، عنوان 
 ک-وو که ھمه با شکست روبرو شده است قابل ذکر می باشند. ح» الیاسب زينلھر«پشتيبانی از شخصی بنام 
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 سلطنت طلب معرفی کرد و مد وخود راآ به دين زرتشت در )براميانآ(او فرامرز دادرس برای نزديکی با 
 رمان ھای پليد آکه عنوان  را دادرس عمليات فرامرز بھی ازاان فصل مشراميبآ ،را قبضه کرد کارھا
دراين  و ،توضيح داده است وسه بار به فريب زدگی خودش ازناحيه دادرس اعتراف ميکند ،ناميده

ودر اعالميه  به دزدی تارنمای بنياد فرھنگ متھم ميکند ........ دادرس را عترافات است که فرامرزا
گنجشک تشبيه وازايرانيان  بهرا قای فرامرز دادرس آ ،فريب زدگی خودشانشماره يک پس ازاعالم 

   .نگاھی نداشته باشند زھر پراکنی ھای اود که به ميخواھ

نطور که ميدانيم علت فريب چيزھائی آ و !براميان نشان ميدھد که فريب گراستآصريح  اين سند واقرار

ر ، تحت تاثيبی تجربگی بی خبری و حقوق غير،تجاوزبه  یمادگآ، نا پاکی سرشت، است ازقبيل طمع

، ضعف ودرماندگی ذاتی که مغلوب زبان وچابلوسی ،سفاھت ،ظاھربينی، ، عدم تعقل وانديشهقرارگرفتن

موقعيتی قرارميدھد که  را در انساننھا آ از وھرکدام ،امثال اينھاستبھرکس وناکسی اميد می بندد و

   .تشايسته معاشرت وقبول مسئوليت نيس

  يا تفاوتي بين دادرس وسرهنگ وزين هست آ

 نقش نفريب داد ھما را او براميان بازی کرد وآبا  )براميانآبه توضيح (ھمان نقشی راکه فرامرز دادرس 
 س دادر ن فرامرزيا سرھنگ وزين ھماآ؟ ودبرنامه ريزی سرھنگ وزين وطرح اوديده ميش و کار در

ت فعالي نردبان ترقی و براميان فرامرز دادرس راآقای آکه يا ھمانطور آ ؟ ونيست ،برای يک فريب ديگر
  ؟وزين ھم جريان ندارد رمورد سرھنگ بی خبرد خود ساخت ھمان برنامه

امرز برای فرخيلی بيشتر  ،براميان ھمان اعتباری راکه برای سرھنگ وزين قائل استآقای آعجيب اينکه 
   .دادرس ھم قائل بوده است

يا است وقای دادرس گفته واھی آنچه درباره آ و ،دمی خياالتی وغيرقابل اعتمادآبرميان آقای آبنابراين يا 

  .به بيگانه ودشمنان ايران وشاھنشاھی ايرانديوارکوتاھی است برای فريب خوردن وکولی دادن 

  بي وفائي به وعده 

ه به فرھنگستان ک ماه نام کسانی ر ا ۶ھرست که <براميان قاطعانه اين وعده رابه ايرانيان داده اآقای آ
ايشان قول داده که  ،دننھا خواستار مکتوم ماندن نامشان باشآنکه آ مگر ،کمک کرده اند منتشرسازد
  >ھا چه بوده اند رفت در و مدآ ھمگان خواھند دانست که در

 ھای دريافتی از فروش مجسمه کوروش وکمک مد ھای ناشيه ازآ براميان ھيچ حساب درآقای آيا آ
وش مجسمه کوروش چنان کاراصلی ايشان بود که ازبنياد دامنه فر( ز اعالم کرد؟ھرگ رامردم  کشورھا و
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باری که به  ٢۶براميان درآقای آوبه اقرار خود  –نام برده ميشد  >فروشنده سنگ قبربنام < فرھنگ 
  ٣ نقل قول ازشاھد)(ش مجسمه ھای کوروش کبيربوده است دوردنياسفرکرده برای فرو

د باش هھرچ ؟؟!؟ خلف وعده است ويا چپاول مال به اعتبارنام کوروش کبيررانه چيستنام اين عمل تبھکا
    .نرا مذموم ترين صفات ميشناسدآ پيمان شکنی است که فرھنگ ايرانی عھدی و دليل بارز بد

  ن است که قولش به صالبت باشدآ ن نيست که چيزی به ميان دارد او           مردآمرد 

ھمان وقت که کاسبی سنگ قبر فروشی  بی ماليات در بی حساب و مد سرشارآ اين در ان بابراميآقای آ
دارد عاقالن دانند که اين ايرانيان درخواست کمکھای ماھيانه داشت واکنون ھم  ايشان رواج داشت از

   .نيست هبازی کمک خواستن چيزی برای خالی نبودن عريض

  براميان آقاي آمعناي ياري ازفرهنگ 

   :مده استآمه بنياد فرھنگ ايران رمان ناآ در

، بنياد نآيران به ھيچ سازمان وحزب وياجنبش سياسی وابستگی ندارد وتنھا جھت گيری بنياد فرھنگ ا<
خون جمھوری اسالمی است ودراين راستا  اندازی حکومت جھل و بر خوندی وآاھريمن  پيکار با

  >ان ياری ميرساندنآی سياسی می ايستد وبه درکنارھمه سازمان ھا وجنيش ھا

ن سازمان سياسی ويافرھنگی نيست دکان شيادی است آرمان نامه اش عمل کند آسازمانی که برخالف 
   .که درظاھر يک چيز بنمايش ميگذارد ودرعمل چيزديگری تحويل ميدھد

اتکای وابستگی بنياد ، به »صدارت بانو فرح«ھايشان دررابطه با طرح  صحبت براميان بکرات درآقای آ
قدری  ياران وحدی که ايران تا ،مطرح کرده اند اگ به سازمان سرباز ادعاھای ناموجه خودشان رفرھن

  .سرباز وسرھنگ وزين سوال کتبی کرده اند درمورد اين وابستگی ازسازمان ،ھم بنده

کارسياسی منع کرده است  از ، بنياد رارمان نامه بنياد فرھنگ ايرانآحاليکه  در
درمسائل سياسی درحدی مداخله ميکند که پای قانون  ن برامياآقای آ به چه علت

   ؟؟وظيفه خود قرارميدھدنرا آساسی مشروطيت ولجن مال کردن ا

ئين نامه بنياد آذليالنه بشود به اعتبار ر نچنان اظھارات پست وآب وخاک ايران آيا اينکه نسبت به آ
  ؟نگی استنظرھای سخيفانه يک امرفرھ اظھار اساسا اين عناوين و ياآ فرھنگ است و

براميان نسبت به سازمان ھای آقای آھمين است که سازمان ھا  درکناربنياد فرھنگ  معنای ايستادن  ياآ
 ودن سلطنت طلبان به معنای ايستادن درکنارب ز؟ بی مغت طلبان روا داشته استسلطنت طلب وسلطن

  ؟نھاستآ

                                                
دل نوشته ھای رد وب آمده است که آن نوشته بارھا پخش شده است. آبراميان گفتار تلويزيونی آقای ه نقل ازبدر نوشته ای از آقای نادر پيمايی  - ٣

 ک-ح شده بين آقای آبراميان و دادرس ھمگی درآرشيو موجود است.
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درکنار  ی) به معناساسیائی قانون اتداوم اجرتحقير وبی اعتبارساختن فلسفه مشروعيت سلطنت طلبان (
   ؟تسلطنت طلبان ايستادن اس

  داليل درحكم به قضايا

نسبت به قضايا برپايه مجموعه داليل است ولی معموال مھم ترين ومحکم ترين دليل بعنوان  گرچه حکمِ 
ھت ارعايت عرف قضائی  به مھمترين دليل درنشان دادن مرتبه سف اکنون در ،مستند حکم قرارميگيرد

  .براميان درمسائل سياسی ارائه ميشودآقای آ

موزشھای سياسی به ايرانيان دررديف آمده است که آ زرگ،بامه فرھنگستان جھانی کوروش رمان نآ در
براميان آی قاآ. اين تصريح ميرساند که متصدی ومالک ويا دبيرفرھنگستان يعنی وظايف فرھنگستان است

   :ئين نامه فرھنگستان عينا چنين استآعبارت  ،گاه باشدآاقل دبايد درمسائل سياسی کشورمان درح

باالترين برنامه ھای خويشکاوی خود جای خواھد  در موزش دانش سياسی راآفرھنگستان جھانی، <
  داد>

علت انقالب اسالمی عدم رعايت اصل دوم داشت که < مکرر برنامه ھای اخيرشان تاکيد براميان درآقای آ
نرا آ زيرپا نميگذاشت و > ونتيجه قاطع گرفتند که اگرشاه اصل دوم متمم رانشاه بودمتمم ازسوی شاھ

  .اجراميکرد انقالب اسالمی روی نميداد

اتخاذ سياست مستقل را به  ۵٧ن است که صدھا سند علت شورش آ ايشان پس ازچنين قضاوتی ازناحيه 
 ازجمله اظھارات پارسونز سفير( دننازسوی شاھنشاه ايران مربوط ميدانفی وباال بردن بھای نفت 

ستن وبسياری د، ژيسکار) شخصيت ھای جھانی مانند ريگان۵٧ن درايران درجريان شورش انگلستا
منافع کشورھای بزرک درسد کردن پيشرفت  ۵٧ن رادرتدارک شورش مريکا وانگلستاآديگر علت دخالت 
ايرانيان داخل وخارج درتوضيح کيفيت  - گفته اندوتحديد منافع شرکتھای نفی جھان  اقتصادی ايران

يم سلطنتی ايران ھمت کرده اند که شايد مريکا دربراندازی رژآکامال ازنقش مشخص وقاطع  ۵٧شورش 
که درسال  >غرب ويرانگرويا شاه وغرب<> وانقالب ايران رابشناسيدنھا که رساله <آبتوان ازاولين 

   ٤ .منتشرشد ياد کرد ١٣۵٩

مريکا صريحا گفت که آقای الکساندرھيگ فرمانده نيروھای ناتو وبعد وزيرخارجه آفراموش نکنيم که 
   .مريکا (ما) ايران رابه گورستان تاريخ فرستاديمآ

! نتيجه عدم اسالمیکسی که عليرغم اين ھمه شاھد وسند بعد ازسی وچند سال مدعی شود که انقالب 
توجه به مسائل  سفيه است که قادرِ   !ه چيزديگرسفيه است ن رعايت اصل دوم متمم ازسوی شاه بوده

نيست زيرا سفاھت که مقابل عقل است الزم نميداند که به جستجوی علل وقايع  ۵٧مربوط به شورش 
   .برود

                                                
٤ - http://www.youtube.com/watch?v=aywPCFwBY_o    

http://www.youtube.com/watch?v=hM5CjrxVZxA   
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گزارشی به وزارت خارجه  ١٣۵٩ارديبھشت سال  ۴درتاريخ  مريکا درايرانآام مترنيکو> ازسفارت < 
   .فته استن چنين گآ کشورش ارسال ودربخشی از

  مريکا درجريان انقالب اعتقاد دارد>آتقريبا ھرايرانی بافرھنگی به نقش بزرگ <

   ا)مريکآاسناد سفارت  ١۴جلد   ١٣٧صفحه (                                                                   

قارير ا ۵٧سال قبل است که ھنوز درباره ماھيت شورش  ٣۵مريکا مربوط به آاين شھادت سفارت 
   .شخصيت ھای خارجی دست اندرکارانقالب انتشارنيافته بود ولی ايرانيان حقيقت راکشف کرده بودند

ن سال درجمع ايرانيان بافرھنگ قرارنداشت بلکه بعد ازسی آ براميان نه تنھا درآقای آولی 
  ؟ وپنج سال ھم ھنوزدررديف ايرانيان بافرھنگ قرارندارد  چرا

نيازی نمی بيند که با ماھيت وحقيقت  ،ند که بافرھنگ سروکاری داشته باشدزيرا سفاھت نيازی نميبي
زی درک نميکند که چي ، نياز. زيرا نيازی نمی بيند اشتباھات خودش را تصحيح کندشنا شودآ ۵٧شورش 

نادرست  سفيه قادر به تشخيص حرف درست و ،نگويد وپافشاری نکند که باعث مسخره ھمگان شود
نرا آثار تھاجم ھای کثيف به قانون اساسی مشروطيت وناديده گرفتن تداوم اجرائی آاند سفيه نميتو ،نيست

   .درک کند واصال بقول معروف  درباغ اين مسائل نيست

   :شاعری گفته است

  سفيه ، ميرود به مغزسفيه رابه داللت جواب بايد گفت        دليل

مانند بازرگان مبنی  ۵٧اريِرحتی دست اندرکاران شورش اق ، اعالمات وتھای سی سالهلولی سفيھی که دال
ن آوترک ن سفيه خدادادی است آش نرود  سفاھت زبه گوش مغ ۵٧بردخالت موثر بيگانگان درشورش 

  .ممکن نيست

   :قای پارسونز نوشته استآ

   :يک دخترجوانی نامه ای بمن نوشت بااين محتوا ۵٩درسال

  کنم که کشورھای بزرگ ميخواھند>ه تش ميگيرد ولی چآدلم برای وطنم ايران ميسوزد که دارد <

 اگر ، سفيه ذاتی است وگاه نشودآسال درحد ھمان دخترجوان به درک مسائل ايران  ٣۵کسيکه بعد از
    .ثارش عدم دخالت درمسائل سياسی ايران بودآدرحد اين سفاھت کوچکترين تزلزلی پيدا ميشد اولين 

  موءخره پايان 

 نه پاسخ به اظهارات ايشان قاي ابراميان تنظيم شده آصالحيت واهليت  دف  ورود بهاين اليحه باه
  .خاصه دررابطه باقانون اساسي



 حقوقدان -اميرفيض –برای محکوميت يک ادعا مقدمه ای                                                    ١١ برگ  ٢٠١٣/٠٨/١٩ ،دوشنبه(مھشيد)  

بدان معنانيست که ولی اين اعالم  ،داده خواھد شد نپاسخ ايشان بعد ازاحراز صالحيت واھليت ايشا
 ياران گرامیبرای استحضار ايران ابراميانقای آتوضيحات الزم درمورد قانون اساسی وليچارگوئی ھای 

    مطرح نشود. 

  به اميد  ايفای اين عھد  

  

  

    

 


