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<مطلبی که ھمه درباره اش ميگويند نميتواند 

  يکسره بی اساس باشد ولی ميتواند
  کامال غيراصولی باشد>

  ــــــمدهبخش 
  

  حقوقدان -اميرفيض
                

  نكه گدا معتبرشودآحيرتم ازنخوت رقيب           يارب مباد درتنگناي 

   است گانبا خوانند كه يچفت وبست

يک جبھه وسيع دشمن < :سيد علی خامنه ای دريک سخنرانی اشاره ای داشت وگفت ،حدود سه ماه قبل
ياد خرج ز و!! >پسرشاه مخلوعاشاره ای ھم به فعاليت <سخنرانی ديگری  در مقابل خود داريم  ودر

   .اوکرد

ھا  چندی نگذشت که خبرگزاری ؛ن اقدام نکردمآط مشروح زبورغافل ماندم وبه ضباھميت خبرم بنده از
 سفيرشاھنشاه ايران در آخرين راجی پرويز قایآ زيتا راجی دخترآخانم خبری را منتشرکردند که <
نجا آاز و ؛تدرسوئد برگزيده شده وبه موافقت کنگره ھم رسيده اس آمريکا انگلستان به سمت سفيرکبير

درجمھوری است نوبت به سوئد ميرسد که حافظ منافع  آمريکاکه بعد ازسوئيس که اکنون حافظ منافع 
خطر ساخت که ممکن است  ددرجمھوری اسالمی باشد اين موقعيت برای جمھوری اسالمی ايجا آمريکا

برای فعاليت  آمريکای که محدوديت اعليحضرت وھمچنين کسريشتراين تحول زمينه را برای فعاليت ب
  .کند د) ايجاطرح ھنری برشتاعليحضرت فراھم ساخته (

  مشروح خبر

   .نظری نباشد گان متوجه امرورده شود که برداشت خوانندآاجازه بفرمائيد مشروح خبربه اينجا 

 در آمريکا رسانه ھای ايران درطی چند روزگذشته ازيک زن ايرانی نام برده اند که به عنوان سفير<
خانواده  که فرزند چه کسی بوده وبولتن نيوزعالوه برسوابق اين خانم ش . به گزاراستسوئد انتخاب شده 

   .سوئد استدر آمريکادليل انتخاب اين فرد به عنوان سفير ،چه عملکردی داشته نکته اساسی او

اين لحاظ  حائز اھميت است که سفارت سوئد طی  از آمريکاتوجه به انتخاب اين فرد به عنوان سفيرکبير
 اين شخص را آمريکادرايران باشد لذا  آمريکاقراراست بجای سفارت سوئيس حافظ منافع  ٢٠١۵سال 
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امورباشد وزمانی که سوئد  به عنوان سفيرخود درسوئد انتخاب کرده تا درارتباط بامسائل ايران درجريان

  .ميشود ازمشاوره وی استفاده کند آمريکاحافظ منافع 

مخلوع بوده است لذا توجه قبل ازانقالب ودرزمان شاه  درسوئد فرزند سفيرايران درانگليس آمريکاسفير
  ١ .درسوئد که ريشه ايرانی دارد حائز اھميت است آمريکاخانواده اين خانم سفير به سوابق

  پايان خبر)(                                                                                                          

 شاه  جمھوری اسالمی که بطورکلی ازنام شاه وحشت دارد وحتی به جرائد کشوردستورداده که نام ظاھر
 يرايرانی که پدرش سفخانم ازخبرانتخاب يک  اه بکاربرندفقيد افغانستان راھم بدون کلمه شپادشاه 

يکباره روزنامه ھای داخل کشور شروع به ھتاکی  ونھم بعنوان مشورت نگران شد آده شاھنشاه ايران بو
    .زيتا دختراو کردندآ راجی پدر و  عليه شاھنشاه

 کامال باشدت وبی سابقه عليه اعليحضرت رضا یرشته فعاليت ھای جديد ،ايام مصادف با ھمين احوال و
نامه  چيزی جز غازآاين  شد و غازآگران بازگشت اوبه کشوراست دوم که جمھوری اسالمی سخت نشاه 

ھشدار نبود چراکه نامه ھشدارعالوه برمتھم کردن اعليحضرت به بی تفاوتی وبلکه ضديت با استقالل 
اوتی به استقالل بی تفم وقضاوتی بود که مسئله اتھام وتماميت ارضی وحاکميت سياسی ايران ھمراه حک

بنابراين  .تبديل ميساخت ن اعدام است آتصريحی که مجازات  به حکم  ،دننظری بو ايران را از امر
ن آکسيکه بعلت دشمنی با موجوديت ايران بايد اعدام شود وگروھی ھم ازايرانيان وصاحبان رسانه ھا 

حکم را تائيد کرده اند چه مقامی ازتوجه ومشروعيت ميتواند داشته باشد که جای نگرانی برای جمھوری 
  .يدآازاحتمال ھواداری ازفرزند شاھنشاه بوجود  اسالمی

 اجی ھرچه بود،رپرويزخترمرحوم دزيتا آميتوان گفت که واکنش جمھوری اسالمی نسبت به انتخاب 

   .درنقطه عطف ھمين نامه ھشدارقابل مالحظه است

او  زيکیيف او ميشود وبعد حيات اول سلب صالحيت وحق زندگی از ؛کسيکه به اعدام محکوم ميشود
ن سلب آگان بشود ويا نشود برای صادرکنند بنابراين  حکم اعدام چه اجرا .يله اعدام سلب ميگرددبوس

 قای اميد دانا وآن نامه وخواست آطبق (اساسا حق حيات برای اعليحضرت است  صالحيت سلطنت و
  .)گان نامه  نه ازلحاظ اصولی ويا منطق حقوقیتائيد کنندامضا کننده ھا و ھمچمين 

برای تصدی سلطنت  ھارعدم صالحيت اعليحضرت رااظ قای اميد داناآھشدار که قبل ازنامه فراموش نکينم 
چون ايشان  ، تائيدشان کنيم، حمايت کنيمبا عقلمون به ھيچ وجه نميتوانيم تائيد کنيمبود ودرعبارت <داده 
  .منتشرساختند  درستی نکرده اند> کار

حق  ھرکه خالف نظرايشان معتقد به مفھوم اعالم ايشان که کامال بيسابقه بود متضمن اين معناست که
اه عقلی بی بھره است ودرکالم ساده ھمه سلطنت طلبان گازمنطق وپاي انتقال سلطنت به اعليحضرت باشد،

  .ن به وليعھد قانون اساسی ديوانه تشريف دارندآومدعيان تداوم مشروعيت سلطنت وانتقال 

                                               
 ک-اشاره شده ولی تاريخ نادرست است. ح ٢٠١۵خبر در ھرجا تکرار شده است عينا سال  - ١
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ان معناست که دراين تصميم موی ميدھد وبدحکايت ازقطعيت بيان وحکم عقل را نشان  ،واژه به ھيچوجه

  .وقطعی والزم االجراست نميرود  وجای بحث وسخنی نيست  نآالی درز 

   توضيح الزم

، وکال تنظيم کرده اند و ......نقدرقویآ، اين بيانيه خيلی محکم است ,قای اميد دانا مکرر ميگويدآاينکه  
ذھن  نچيزی که درآارخيابان اول از سھای کنيوکيل ويا نامه نوحتا  . الزم بتوضيح است که تاريخی است

را درعبارات الزم پياده  خواسته او دبع مطلع ميشوند و ھست)  يعنی خواسته اوموکلمتقاضی نامه (
ترشحات  ميکنند چنانکه نامه ھشدارھم درھمين مسيرتنظيم شده يعنی عدم صالحيت اعليحضرت که از

ورد که عدم آ! دردرفرم اصولی نراآکرده يا نويسده نامه سعی وکيل و ؛هبود ، و ھمفکرانشی اميد داناعقل
   .! باشدامرنظری نباشد ومستند واصولی اقای اميد دانآ صالحيت مورد نظر

قای اميد آنوشته او کامال متوجه موکل وسفارش دھنده يعنی  ثارآ ،بنابراين نويسنده نامه ھرکه باشد
موکل است که بوکيل  ؛بنويس استنقش ميرزا  ،نقش نويسنده نامه ھشدار ،نه نويسنده نامهست دانا

  . استيناف بدھد يا ندھد ،ميدھد که تصديق کند يا تکذيب کار دستور

نيست ھمين است که او برای نوشتن نامه ای خود  رسمی حاضربه معرفی کی ازدالئلی که نويسنده نامهي
را  خود وھيچ شرطی ھم نداشته که ،متن را تھيه کرده وکارش تمام است براساس خواست اميد دانا 

د که خودش را به گيرنده خيابان الزامی دار نامه نويس کنار مگر ويا نامه راھم امضا کند. معرفی کند
  ؟رفی کندعنامه م

مقصود نکرده> ( کاردرستی ايشان< عقلمون اجازه نميدھد.....) عبارتقای اميد دانا (آاظھارات  در 
نرا با آ ؟ اين ابھام را نويسنده نامه درک کرده ودرست چيست معلوم نيست که کار )اعليحضرت است

   .ستمنجرشود پياده کرده ا به عدم صالحيت اعليحضرتا تنا ميخواسته قای اميد داآنطور که آ توضيح و

  خلع يد ازسلطنت 

سلطنت  ندبودکه گفته  تلويزيون انديشه را و) نوری زادهعليرضا يکی ازبرنامه ھايشان ( قای اميد دانا درآ
قای اميد دانا بوده وھست آحاليکه اين خود  در ؛طلبان شاھزاده را خلع کرده اند مورد انتقاد قرارداده است

مرگ خوبست فقط برای نامه ھشدار اعليحضرت را به عدم صالحيت برای سلطنت  معرفی کرد ( که قبل از
  .)ھمسايه

وليعھد  رت بود که بھمن زاھدی مسئله خلع يد ازاظھارات اميد دانا مبنی برعدم صالحيت اعليحض بعد از
کسی که . نھا سخن بی مرجعی نگفته اندآ ؛ھم ديگران راه تاسی را پيش گرفتند او وبعد از را عنوان کرد

   .با موجوديت ايران دشمن باشد صالحيت زنده بودن ھم ندارد تاچه رسد به قبول مسئوليت

  بيشرافتي 

موضوع را تحريف  نجاست که آبی شرافتی ه توگف نوريزاه گله کرده و افتی افق ايراناميد دانا ازبی شر
     .کنند
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مراتبی را مطرح کند  ،بنام رعايت اصول ھم اينھاست که کسی ھا جمله بی شرافتی کامال درست است واز

   .ن صالحيت اصولی داردآکه بھيچوجه نه اصولی است ونه مدعی 

رابه دشمنی با ايران بدھد ودرجھت تحريف به  حکم محکوميت شخصی   ی است که کسیبی شرافت

ودرھرموردی که  ھيچوجه به اين خطا وتجاوزبه حقوق سياسی يک انسان و اصل برائت او اعتنائی نکند

مراتب  اين باالترين  .تقلب وتحريف وپنھانکاری متوسل شود و به بی شرافتین ھست آجای ارائه وبحث 
که کسی حکمی عليه کسی صادرکند که ھيچ مسئوليت قضائی ست ازبی شرافتی ا یو نمود نخوت وغرور
  .ويا الھی ندارد

اول   درتمام مواردی که بحث نامه ھشدارمطرح است تنھا به يک قسمتالبته که بی شرافتی است که   
    .ن اشاره شود وبقيه انگار نه انگارآ

کم برعھده نيروی ماورائی ، قضاوت وصدورحتونميتوانی برايم به قضاوت بنشينی وحکمی صادرکنی<
  )مھاتما گاندی(                                                                               .خداوندگاراست> و

ھم قضاوت ميکنند ھم حکم اعدام به  ،لوده به کبروغرورآخودخواه وتھی ازعقل وانصاف و ولی مردم
   .اتھام دشمنی وجودی با ايران را نسبت به ديگران صادرميکنند

ميخواھم بينش مردم ايران را تغيير بدھم  روزی که اميد دانا اظھارداشت   ايران راشاھد ميگيرمخدای 
گرفتارسفاھت وبيماری  )عنوانی که اميد دانا برای مخالفين نامه ھشدار بکاربردهفھميدم که اين بچه (

واھد رسيد که حکم نخوت شده است ولی نميدانستم که گرفتاری سفاھت توام با نخوت او به مرحله ای خ
ھمين است که  درلباس  ،م با نخوتيکی ازعالئم اين سفاھت توا. ھداعدام متصدی سلطنت ايران را ميد

   .دوستی حکم اعدام صادرميکند

  ھن              نگردد دوست ھرگز ھيچ دشمنآنگردد موم ھرگز ھيچ 

ان که ازحد خودش خارج شد ميشود مھره انس ؛حدی است خر بچه جان حد خودت رابشناس  ھرکسی راآ
حيه ای نزد کسی سراغ اھل از چنين رو مردم ناوقتی و  ؛رھبریمقام  ميشود انسان گرسنه تملق و ،ھرز

 ؛کجا که خواستند ميکشند بھر و ،بادش ميکنند با تملق وچاپلوسی ،خيلی راحت براومسلط ميشوند ؛گرفتند
تاسف  حبت ھايش باد غرور ومستی نخوت انسان را دچارکه ازھمه ص ؛قای اميد داناآکه طرف ميشود 

   .ميکند

  >هاكس نديده اين چنين رفتار ،كبروغروراينهمه خودخواهي و<               

  پدر معنوي 

فرزندانش را ميخواھد  خير پدر .معنوی سلطنت طلبان ميدانسته قای اميد دانا نبايد ازمن برنجد او مرا پدرآ
به او  ؛دارد خودش وسلطنت طلبان ونماد سلطنت ايران را ميسوزاند ،فرزندش گمراه شده بيندنميتواند ب

به ....... < ميشوی بس کن که به نفرين ايران گرفتار ،خجالت ھم خوب چيزی است ميگويد پسر
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احترام  ھرمملکت که گرفتم به پادشاھان جز ؛گفت ؛جھانگشای رومی گفتند که جھان چگونه گرفتی

  .>نکردم

رسيدی  يا تحقيق وتفحص الزم را کردی وآ ؛ميگوئی تا تحقيق نکنی حرفی وبرنامه ای اجرا نميکنی، پسر
؟ دشمن موجوديت ايران است ، نماد سه ھزار ساله،به اينکه پدرمعنوی ملت ايران نماد ھويت تاريخی ما

تابه  يا تحقيق کردی که مفھوم اجرائی ومعنوی اين اتھام آ ؟ميفھمی معنای اين درشت گوئی ھا چيست
   ؟بچه جان  ؛کجاست

 عليه اعليحضرت شده است  ای نامعقول وبی پروائی دراتھامتنھا اميد دانا نيست که گرفتاراين حرفھ
چنين  زانھا آولی ھيچيک  ، (استراليا)نشريه گام جمله  سرھنگ مدنی مدير از ؛ديگران ھم بوده اند
دارد وارد عمل قای اميد دانا قرارآ با استفاده ازرسانه ھا وعوامل مستعد که دراختيار برنامه وسيعی و

مد که شاعری گفته آيادم  ؛نھا بال استثناء برای ھميشه خاموش شدندآنشدند ولی عجيب است که ھمه 
   :است

  >کند ريشش بسوزد کس پوفن آھر –چراغی را که ايزد برفروزد <

وقتی که  از . توکه کردی ،خودت راگم نکن ؛يربغلت راقبول نکن، شاخ زداشته باشظرفيت  –بچه جان 
تو امثال  و . يقين کن که ھيج ايرانی توتشت شده ایرتی شدی يکدفعه عوض شدی وخيال ميکنی ززرتش
منشاء  يا از ،گرفته ويا خواھد گرفت . ھرکس مورد تحويل ايرانيان قراررا تحويل نميگيرد م گويانمن

  .منشاء رھبری مذھب سلطنت بوده ويا از

  مده است آمقاله فردوسي  10در 

زرگی وسرافرازی وچيرگی بردشمان خويش رابسته بتخت شاھی ازنسل شاھان ايرانيان ازقديم استقالل وب
   .قديم ميدانستند وبدين سبب شاه پرستی درمفھوم ميھن پرستی امروز بود

  )٧٩ذرماه آازسنگر اول (                                                                                          

  راه فيصله 

اين داستان تنھا يک راه فيصله دارد که ايشان شخصا بيايد و پاسخگو < :گقت وقتی شنيدم که اميد دانا
گنجی ھم چه بلبل  رکسانا خانم و >که بايد عذرخواھی ازملت بکند دھم اضافه کر ممتازشھال  باشد وخانم 
سنت  حد اخالق و از ،کرده وبی عاطفه ومغرور تغيير نقدرآيا ايرانی آواقعا ريزش کردم که  ،زبانی ھا کرد

وقتی طوفان ميشود ھمه اشغالھا يک جا روی  ؛مد که بزرگی گفته استآ؟ ولی يادم شته استی گذايران
  ميرسند. بھای گنديده به گودال ھاآبه درياھا وھمه  يد ھمه رودخانه ھاآوقتی سيل مي ور ميشوند ھم تلمبا

  ، به راه حق بنه گامین خواھی       بيا ختم مقالش کنآشما تاکی دراين بازی  فريب اين و

دردوران شاه عباس دوم يک بازرگان مقتدرايرانی به دربارمغول بزرگ رفت واميرمغول ضمن مطالب <
سخی نداد بازرگان سربه زيرانداخت وپا ؟کشورشما چه خبر، والی ايران چه ميکند در پرسيد او از ديگر

اميرمغول سوالش را تکرارکرد وگفت ازشما ميپرسم عباس والی ايران رئيس کشورشما که برشما 
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اميرمغول با ناراحتی گفت به  ،. بازرگان پاسخ داد که نميدانم مطلب چيستحکومت ميکند  چطوراست

نون متوجه شدم شاه ه اعليحضرتا اکآ. بازرگان گفت شاه عباس ميناميد را شما درباره کسی ميگويم که او
   .عباس تندرست است ودرکمال سالمتی بودند که ايران را ترک کردم

   ) ١٢٧سفرنامه شاردن جلدھشتم صفحه (                                                                        

 را درھمه حال وازجانب ھمه کس الزم ميدانستندعايت احترام اوايرانيھا اين قسم ازپادشاھشان دفاع ور
ھم حکم اعدام اعليحضرت را ميدھند وحکم احضار  امروز با کسانی روبرو ھستيم که مالحظه ميکنيد و
نخوت  مدار عجيب اينکه درچرخش در و ؛ملت شده اند از او خواستار معذرت خواھی وھم ؛را ميدھند او

  .را نماينده ملت ھم ميشناسند خود

   فرزند رضاشاه كبير

ن حرارت ميدھد که خودش آنه وزيرکانه ازکسی ديده ميشود ودائم به عجيب اينکه اين حرکات بسيارخصما
شاه  ودشمن رضا فرزند رضاشاه کبير نميدانست را خودنکس آوکاش  را فرزند رضاشاه کبيرھم ميداند

    ٢. زيرا ازھيچيک ازدشمانان شاھنشاه ايران اين حرکات ديده نشده است معرفی ميکرد

  تحريف نامه هشدار

   .تامل ت است قسمت اعتراض به مصاحبه ھا واظھارنظرھای زيرنامه ھشدارسه قسم

حيط برمبارزه سياسی ايرانيان بوده است به شھادت م مشخص ازمسائل  يک مورد ھمواره  اين قسمت
مشروح تکاليف ومحدوديت ھای قانونی  بطور ۵٩ماه سال  بانآمورخ ھشتم  ۵٠سنگرشماره  ،مندرجات

ماچ  ی اولين مصاحبه ايشان با پار در سوگند بعرضشان رسيد واتيان  اعليحضرت درست يکروز قبل از
انتقادتی  ؛دستھا درج شد کوه ازبان زيرعنوان شِ آ ٢٢مورخ  ۵٣تالمات ومسائل انتقادی درسنگرشماره 

 در ن تاريخ حتی يک لحظه سنگرآ از . وبود بشرح رفتن مصاحبه آ در که متوجه بيانات اعليحضرت
توجھاتی که  .توجه دادن به اعليحضرت بود کوتاھی وغفلت نشده استانجام اين وظيفه ملی که انتقاد و

حال رعايت  ؛حد يک سلطنت طلب است اين نھايتِ  ھمراه بود. تماما باصراحت وحکم قانون اساسی
برائت بشويم ودرنھايت  خواستار چه که تا ،وخارج ازحد است ؛با امثال بنده نيست ديگر ريخ فرمودند يا

   .حکم دشمنی با موجوديت ايران راھم بدھيم

شنيده  ن راآورده زيرابراي اولين باردرعمرم آواقعا كه اتهام دشمني با موجوديت ايران كفرم را در
اين اتهام بنيان كن رابه متصدي قانوني  پهلوي ها ميداند و كسي كه خودرا طرفدار نهم ازآام 

   .ه استدداسلطنت ايران 

  

                                               
 ک-اميد دانا خودرا فرزند رضا شاه و پيرو راه رضا شاه بزرگ ميداند. ح - ٢
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  برائت 

تصديق دارند که  )اعليحضرت (واين بدان معناست که برائت کننده   ،مرحله دوم نامه ھشداربرائت است
گان نامه جنايتی است درحد اعال يعنی دشمنی با کب گناھی شده که بتصريح نامه وتشخيص تائيد کنندتمر

  .ايش اعدام استزموجوديت ايران که ج

 ادعای ناموجه خود ،گان نامه مزبور خواسته اند با گشودن بحث برائتھيه کنندباکمی دقت می بينيم که ت
مسئول ناشناخته ای ادعائی را عليه کسی  کالمی ديگر افراد غير در و را بتصديق برائت کننده برسانند

حکم  .ن ادعا ھا صحه ميگذارند يعنی اعتراف ميکنندآن کس که اعليحضرت ھستند به آ عنوان ميکنند و
   .ی با موجوديت ايران را قبول دارنددشمن

 ممکن است ازاسباب تخفيف مجازات باشد ولی بعد از ،حکم نسبت به موارد جرم، قبل ازصدوربرائت
   .ابرازپشيمانی ويا برائت ويا عذرخواھی ھيچ تاثيری دراجرای حکم ندارد ،حکم صدور

 شده است وخواستِ درمورد نامه ھشدار توجه داشته باشيد که قبل ازبرائت متھم حکم صادر
   .فقط برای گرفتن اقرارورضايت حکم ازطرف متھم يعنی اعليحضرت است ،برائت

عمل نامه ھشدار استفاده  ؛کم توجه نمانند ،وتوطئه شگرفگان محترم به اين ريزه کاری ننداميد وارم خوا
د وبعد متھم ميگير را ه جرم وتقاضای بخشش ازمتھمکه اول اقرارب تازرويه جمھوری اسالمی اس

   .رامجازات ميکند

  حكم نامه هشدار

قسمت سوم که نتيجه نامه است حکم به محکوميت اعليحضرت به دشمنی با موجوديت ايران است که 
 رنجا که دآ وری دارد که ازآاين نکته جای ياد  و ؛درباره اين قسمت قبال توضيحات الزم داده شده است

، اعالم برائت دشمنی با موجوديت ايران وجود ندارد بنام یجمھوری اسالمی جرم قانون مجازات ايران و
جرمی ن دشمنی با ايران شناخته شده نوعی تائيد چنين آاعليحضرت ازاتھامات مورد نامه که مجازات 

 و معتبر یر بوسيله وکالاميد دانا مدعی است که نامه مزبو قایآاينکه  خاصه ،ميتواند محسوب شود
   .نرا تائيد کرده اندآ نيز ايرانيان ازای ن شاھنشاه ايران نوشته شده ونيز عده ديپلماتھای ايرانی دورا

  پنهانكاري 

 راآرزم  اميد دانا و امير ابراھيمی، مده اند ازجملهآبر ی که درمقام دفاع ازنامه ھشداريا خانم ھاي قايانآ
ر کوچکترين اشاره به قسمت دوم وسوم نامه ھشدا ،ميکنم ھرگز تکرار ،ھرگزوخانم گنجی  وخانم ممتاز
 ھم حاظربه دست برداشتن از به اين مسئله اساسی اشاره شد باز ،نکه درتحريراتآا ب و ای نکرده اند

      .ن بچه ھاستآه ياين پنھانکاری نشدند اين عمل نوع کامل تحريف وتقلب ازناح

 


