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  موجود ياصول، مفقود، ادعا  
  هشداربه آخرين وليعهد
<مطلبی که ھمه درباره اش ميگويند نميتواند 

  يکسره بی اساس باشد ولی ميتواند
  کامال غيراصولی باشد>

  دهــــــمدوازبخش 

  دعوت به مجادله
  حقوقدان -اميرفيض

  

 شھال خانم دانا و دقای اميآجمله  گرفته اند از قرار وجه مشترک کسانی که درصف مقدم نامه ھشدار
نھا) آدارند که شاھزاده (بقول  اصرار در اصرار ، ھومر آبراميان و اميرابراھيمیگنجیرکسانا و ممتاز

<اين کارتنھا يک جورتمام  نھا برای پايان يافتن اين ماجرا متوجه دوامراستآوشرط بيايد وجواب بدھد 
    .بگويد اشتباه کردم> ومعذرت بخواھدو جواب بدھدميشود که شاھزاده بيايد درتلويزيون 

   .به اوج غرور نگاه كنيد

<من عالقه ای : مقام وموقعيتی می بيند که ميگويد درخودش را قای اميد دانا آ ،دربين حضرات نامبرده
   >.ندارم که با شاھزاده گفتگوئی داشته باشم

تسليم  که ی حاضرنبودربکرغرور ومتپ اميد دانا مراياد يک  داستان  تاريخی انداخت که حاکم اظھارات 
   .دند اصطبل وپای اسبم را ببوسنبرو وميگفتد شدگان را برای پابوسی  وپوزش خواھی بپذير

ببوسند  تا  را بايد کجااعليحضرت نماد ملی ايران  ،نداريد اميد دانا اينجا که اصطبل واسبقای آشما 
  حضرتعالی راضی بشويد؟

 را نھاآدشان نميفھمند که به چه منجالبی افتاده اند ناظرين ھستند که فنای خودخواه خو و دمھای متکبرآ
  .می بينند

   حكم، نه بازجوئي

حکمی عليه ايشان بوسيله افرادی برياست اميد  ؛ازاعليحضرت پرسشی نشده که ايشان بيايد وجواب بدھد
الل وتماميت ارضی دان استق باد حکومت اعليحضرت برتعدی وتجاوز وشده که متضمن م دانا صادر

اين حکم که مستتر درنامه  از بعد ؛تعيين شده استنھم درھمان حکم آو مجازات  وحاکميت ملی است
 .برائت نه ندامت ودرنھايت ت ونه معذرت خواھی ونه ابرازھشداراست نه جواب دادن موثردرحکم اس
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با معذرت مدعی ھستند  آنطور که اين حضراتفراموش نکيند که اتھامات ملی مانند خيانت به وطن 

  .خواھی ازبين رفتنی نيست

  عذرخواهي 

ازصميم  ،حضرات که خواھان عذرخواھی اعليحضرت شده اند نميدانند که عذرخواھی که عذرخواه 
ذرخواھی ا عذل ،عذرخواھی نيست درمقام عذرخواھی برنيايد،زادی اراده وقصد کامل آ قلب وبا

مجازات  نميشود وبه معنای تحميل خفت قبل از عذرخواھی محسوب نند،آکه حضرات خواھان 
  . که در رژيم اسالمی ھم مرسوم است.وتائيد حکم ازسوی محکوم است

سوء  خواھی او سبب تعدی و خواه مطمئن باشد که عذر ارکان عذرخواھی اين است که عذراز ديگر یيک
  .>دد بلکه طمع زيادت کند<دشمن به مالطفت وعذرخواھی دوست نگر :که گفته انداستفاده طرف نميشود 

ھرچيزی قابل عذر خواھی نيست، ناديده گرفتن مسائل اخالقی ناشی ازحقوق فردی ممکن است  
اتھاماتی که به اعليحضرت نظير قابل عذرخواھی باشد ولی تعرض به حقوق عمومی وازجمله 

يعنی  به ھيچوجه ازجانب متھم ھرکه باشد قابل عذرخواھی نيست اده شدهدرنامه ھشدار د
     .عذرخواھی موثر دراجرای مجازات نيست

که  اعليحضرت بايد  مدعی است ،نامهو امضا کننده ھای تائيد کنندگان  از یممتاز احدشھال خانم  
نماينده  خودشانرا گم کرده اند که نقدر حضرات خودشان راآ ١ خواھی کند. عذر ملت از بيايد و

که معلوم ھم نيست چند نفراصالت نامی دارند وچند ار مستعنام (تن نه) با  نفر ۵٠ .ملت ميدانند
  ؟شدند نماينده ملت ،ن نامه  درک معنا کرده اندآ از نفرواقعا

  فالن به شقيقه چکاردارد خانم ممتاز؟

  اثرمهم عذرخواهي 

ن دارند اين است که عذرخواه مسئوليت ھای آاثرمھم عذرخواھی که حضرات اصراردرانجام  
عذرخواھی اعليحضرت به معنای قبول  ،ھی را می پزيرد ودرتطبيق موردناشيه ازمورد عذرخوا

نمونه  .متوجه ايشان (برباد دادن استقالل وتماميت ارضی وحاکميت ملی) ميباشد تمام اتھاماتِ 
مقاومت کروبی وموسوی درعذرخواھی است که سبب  و مرتضویسعيد اش ھمين عذرخواھی 

    .نھا ميشودآ از رفع حصر

                                               
است، شاپور رضا پھلوی ھم اکنون ھم ھومر آبراميان يکی از امضا کننده ھا رندانه نوشته است: ((بباور من ھنوز ھم دير نشده  - ١

واکنشی  می توانند برای از ميان بردن اينگونه تنشھای نا خوشايند (که پيايندی جز شکاف بيشتر در ميان ھواداران نخواھد داشت) 
خود  »مردم« در خور از خود نشان دھند، اگر نويسندگان و دستينه کنندگان آن بيانيه را شايسته ی ھمگويی نمی دانند دستکم به

 ک-ح-ايشان را متھم کرده اند و پرسشی ھم نبوده  –پاسخ چه پرسشی را بدھند  –پاسخ دھند.)) 
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  خ اعليحضرتاصراردرپاس

    .دارد که اعليحضرت شخصا بيايند وجواب بدھند قای اميد دانا اصرارآ

 ثارآ راوشات ذھنی ازتائيد کنندگان نامه ھشدارمقامی نيستند که ايجاد الزامی برای افراد بکنند اينگونه ت
گو باشند يا زادی بيان دارند حق ھم دارند که پاسخآھمانطورکه افراد حق  ،گ بينی استبيماری خود بزر

 غروراستاين چه ديوانگی وباد . ی ندارندھم الزام به پاسخگوئه گامقابل داد انسان ھا حتی در .نباشند
  .دنکه ھمه خطوط اخالقی راميخواھد بشکن ،دراين حضرات

   انحصار جواب 

 خيرچنين  .ديدم که يکی ازحضرات گفته است خود شاھزاده بايد بيايد وجواب بدھد ،يرتدرنھايت ح 
مطرح شده موضوع عام است وھرکس حق دارد وارد موضوع  ھشدار موضوعی که درنامه .نيست
کسانی که  قای شھرام ھمايون وآن اقدام کند. ھم اکنون آويا به مخالفت  دفاع  نامه از شده و

ن نامه دفاع ميکنند چرا نبايد متقابال آ درتنظيم ويا تائيد نامه ھشداردخالتی نداشته سخت از
را کشوده  <سنگ رابسته ايد وسگھايايد بوجود بن نامه آھی برای تنقيد ومحکوم کردن جايگا
  .ايد>

  ايجاد تكليف 

وانگھی نامه ھشداربرای گروھی ازايرانيان که اعليحضرت را درمقام تاريخی ودرجايگاه نمادملی  
اين قاعده  .ندساکت نمان اتھام دشمنی با موجوديت ايران ميدانند ايجادتکليف ميکند که درمقابل

پادشاه ناموس  .بايد به حمايت ازدوست برخاست ،به دوست که درمقابل حمله دشمن ،خالقی استا
مردان  يت کشوراست وقتی درمقام تعرض قرارميگيرد ھويت ملی وموجود پرچمدار ،ملی است

  .دفاع کنند شان دفاع ميکنند بايد ازشاھشان ناموس باغيرت ھمانطورکه از

   ت نزدن است گ عالمسنگ بزر

 چند و ن نامه ندارند وسکوت کرده اندآاميد دانا مدعی است که چون اعليحضرت اعتنائی به  
چنين نيست خيلی ازجواب ندادن ھا ممکن  خير  .اصيل است پس نامه درست وروزی ھم گذشته 

ثارخشم آن آھمه خطوط  نامه ای که از ،شخصيت نويسنده نامه باشد است به علت فساد در
جواب ابلھا ن ؟ چه جوابی دارد نھم معلوم نيستآوحتی نويسده  منی وغرور ونخوت ميباردودش

   .را برای ھمين موارد گفته اند است خاموشی

تماس ويا جوابگوئی  ھرنوع ،ميداند نامه را دشمن موجوديت ايران طرفِ  ،نامه وانگھی نامه ای که صاحب
به مقامات صالحه باشد نه نھم بايد آاال اعتراض که  است تائيد ضمنی متن نامه محسوب ،به صاحب نامه

   .خود صاحب نامه
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  مصادره به مطلوب 

  ؛دشو اثبات شده فرض ،ه بايد اثبات شودبه معنای اين است که چيزی راک ،مصادره به مطلوب 
 . نامه ھشدار درمسيرمصادره به مطلوب حرکت کرده است  ونتايج دلبخواه گرفته شود ،نآ از و
متھم نامه مشخص  وبه شخص متھم احراز نگرديده ھا ھم نآتوجه  ولی ثابت نشده مسائ از

ب آ استفاده از درست قضيه بھانه گرگ وميش در ؛حکم محکوميت صادرکرده است *نيست

   .رودخانه

  * متهم نامه كيست 

ت يک درموقعي ،توجه اتھام متوجه رضاپھلویبنابراين  ،مت ويا عنوان قانونی نيستشاھزادگی يک سِ 
رفته ھيچيک نام ھويتی شخص مشخصی نيست ومفھوم  نامه بکار عناوينی که در ؟است شھروند عادی

 نظرھائی که در اينحال تمام اظھار در لوی ميداند.نامه توجه اتھام رابه شخصی بنام شاھزاده رضا پھ
 و ت نظرحال شده، رضا پھلویسوی شخص  از رابطه با استقالل وتماميت ارضی وحتی حاکميت ملی

زادی عقيده آحواشی  راساسا د ،ايجاد مسئوليت نميکندبنابراين نظريه را داشته که ضمن اينکه نظراست 
حق ت خودشان را درمورد تجزيه ايران سعی دارند که نظرا يانايران بسياری از وبيانان است چنانکه 

فعاليت ھای تجزيه طلبی تن ناديده گرف ،مشخص نشان بدھند بنابراين تعرض به يک شھروند ايرانیِ 
ماھيت اعتراض مزبور متوجه فعل است نه شده منظورشود. زيرا  وميتواند امری حساب بودهديگران 

اين استثنا پذيری و وھرکه صاحب وعامل فعل باشد درمعرض اعتراض ويا اتھام قرارخواھد گرفت فاعل 
   .مولدغرض واھداف خاص است

متصدی سلطنت  م،رضا شاه دو حضرتدراين مقوله اگراعلي 
حسب قانون اساسی  ،ميشوند شناخته  شوند کهايران شناخته 

 مشروطه اظھاراتشان فاقد مسئوليت است وتازمانی که به تائيد وزير
  ٢ .مربوطه نرسد فقط حرف است

  خطا امري عام است

ری اظھارات نه چندان الزم وبل ناسازگارازسوی يک شھروند عادی ويا حتی يک شخصيت فوق آ 
 شفتگی ھای ملی است.آ متضمن نگرانی ھا وضايعات و اده که ھمه چشمھا واميد ھا به اوستالع

   :گاندی دراين مورد سخن قاطعی دارد گفته است

                                               
» شاھزاده«ای کاش اين نکته ھای حقوقی را که بسيار ھم ساده و به زبان ساده است را اين .مدعيان درک بکنند و تفاوتی بين  - ٢

  ک-ا درک بکنند. حر» اعليحضرت«در مقام شھروند با » رضا پھلوی«و 
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متفاوت ولی  د ودارای خصوصيات يکسان با اندکی <انھائی که ھرروزميبينی ومراوده ميکنی ھمه انسانن

  .ھمگی جائز االخطا ھستند>

واال خطا واشتباه ويا  ؛ست وجود قصد واراده وعلم به اثرات ونتايج اظھارات استنچه که مھم اآولی 
 مجازات يک خطا اگرھمو درھرحال  ت که بتواند جايگزين قصد واراده گرددندانمکاری خصوصياتی نيس

يا آاينھا نشانه کينه توزی وبھانه سازی است   .نيست محکوميت به دشمنی با موجوديت ايرانثابت شود 
بت شده است که اظھارات اعليحضرت درمقام يک شھروند عادی براساس قصد برباد دادن استقالل ثا

نھم چه حکمی آکه نامه ھشدار به صدورحکم  ؟ چه کسی و چگونه اثبات شده است؟ايران بوده است
  ؟مبادرت کرده است

  تاثيرحكم نامه هشدار

برای کسانی که نامه  با موجوديت  ايران !!شاھزاده رضا پھلویدشمنی تاثيرحکم نامه ھشدار مبنی بر
   .محروميت اعليحضرت ازھرگونه فعاليت سياسی است تا اجرای حکم ،نآھشداررا تائيد ميکنند حد اقل 

گاھی به تصميمات آ ن نامه را تائيد کرده اند ھدفشان ھمين بوده است؟ تصورنميکنم. ناآيا ھمه کسانيکه آ
ن آ دفاع از ولی اصرار ؛ميشود شکارآکم  ،ورود فساد کم بعد از و ،نيست شکارآواثرات کارھا چندان 

نامه که غيرقابل تفکيک است ومحکوميت اعليحضرت را به دشمنی با موجوديت ايران اعالم کرده  
اين . نميتوانم قبول کنم که به کسی اتھام دشمنی با موجوديت ايران داده شود.  موضوع ديگری است

ناموس  اعمال غيرقانونی و تجاوزبه جان و يانت، جنايت، بی ناموسی، دزدی،اتھام درمقابل اتھامات خ
   .نھا دريا درمقابل قطره استآامثال  غير  و

  عزل ونصب 

   .< امضا کنندگان اين نامه درمقامی نيستند که عزل ونصب کنند> :اميد دانا گفته است 

ولی درمقامی ھستند که حکم دشمنی با موجوديت ايران را نسبت به متصدی سلطنت ايران  ؟عجب
وخود اميد دانا سلب صالحيت ازکسی کند که سنت پادشاھی کھن ايران وقانون اساسی  ؟؟صادرکنند

   .فت خود بزرگ بينیآ مشروطه  به صالحيت او حکم داده است؟ وای از

  بيانيه تاريخي

نقدرقوی است که درتاريخ خواھد ماند، آ ،هادعا شده که بيانياھی را ببنيد. زياده روی در خودخو 
حکم محکوميت اعليحضرت به دشمنی با تاريخ باقی خواھد ماند حتی ھمين  در آری، ھمه چيز

ھمان اظھارات ؛ موجوديت ايران ونام ايرانيانی که به اين حکم بی اعتبار سعی ميکنند اعتباربدھند
   .)  را نميدھدتاعليحضردانا که گفت عقلمون اجازه حمايت تايئد ازايشان ( خود پسندانه اميد

ھمين خانم رکسانا گنجی که  چنانکه روزی که منوچھرگنجی پدر ،دتاريخ باقی خواھد مان درز ھمه چي
 را داری سلطنت فعاليت داشته  شاھنشاه ايران را دزد وعلياحضرت سالگی بھوا ١٧سن  مدعی است از
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ھم ھيچگاه  که اينطور سنگ به سينه ميزند، گنجی رکسانا خانم و ؛ثبت در تاريخ ھست ھم يدفاحشه نام

  .اتھام عذرخواھی کند <مرگ خوبست برای ھمسايه> پدرش نخواست که ازاين جسارت و از

 ھم خواھد کرد که را تاريخ نگار اين اظھارنظر ،عالوه براينکه ھمه اين رويداد ھا ثبت درتاريخ ميشود
ايران  چنانکه کسانی که فرزند شاھنشاه  ،ترين مردم روزگارند دورو ه ترين وفبی عاط ،ازايرانيان برخی

ھمان ناجی  ،و جانشان را نجات بدھند خارج شوند جمھوری اسالمی ازمخفيانه نھا آسبب شدند تا 
  .دنارد ھم  حفظ اين اتھام را در خودشان را به دشمنی با موجوديت ايران متھم کردند واصرار

  ھرکه را دستش گرفتم دشمن ديرينه شدوای ازاين مردان آلوده به بخل       

   قاي مصطفي عرب آاي درباره ايرانيار  حاشيه

لی عدم وبنده رامستفيض کردند  ،مجله پژوھش با تلفن عرب مديرمصطفی  قای آد دوساعت وامروز حد
دشمنی با موجوديت عليحضرت متھم به خرنامه که اآخاصه قسمت  نسبت به نامه ھشدار توجه ايشان

 عقيده داشتند که چون ايشان (خطاب ايشان اعليحضرت وزيرا  ؛ن شده برای بنده غيرمترقبه بودايرا
 بايد گنار برخالف اصول ملی عمل کرده اند پس خائن ودشمن ايران ھستند و گاھی ھم رضاشاه دوم بود)

   .شته شونداگذ

تکليف ايشان مقررشده ويحضرت برخالف اصول ملی که درقانون اساسی البته که اعل ،ھرچه توضيح دادم
است عمل کرده اند وصد البته که اظھاراتی برخالف وحدت ملی ويکپارچگی ايران کرده اند (امضای 

نھاست که تھيه آ يکی ازمريکائی آموافقت نامه خودمختاری کردھا با منوجھرگنجی با وساطت تيمرمن 
ايران اتھامی اينھمه اتھام دشمنی با موجوديت  باولی  ٣)ن بی اطالع بوده اندآ زکنندگان نامه ھشدار ا

با چنين اتھامی ايشان ازھرگونه فعاليت سياسی برای نجات  و سنگين ونامناسب وغيرقابل قبول است
مقامی نيستيم که چنين اتھامی را به کسی  خاصه به اينکه ما در ،کشورش ممنوع ومحروم خواھد شد

   ٤. بدانيمھم چه رسد که طرف را اعليحضرت رضاشاه دوم  نيم تاوارد ک

سال است که ايشان به تذکراتی که گرفته  ٣٧ ازير ،ولی ايشان عقيده داشت که ما حق اين عمل را داريم
عرض کردم که انتظار اينکه ايشان به پيشنھادات ما  ؛نکهآ با .وبايد کنارگذاشته شونداند  اند عمل نکرده

حت قانون اساسی اايشان ھمان صر از انتظار ما در دِ ـــحّ  و ،موجھی نيست بان عمل کنند انتظارسلطنت طل
  .؟گذاشتيد چه جايش خواھيد گذاشت ......... خوب کنار که بنده ھم عرض کردمولی قانع نشدند  ؛است

فرزند  ازشود که مي کسی پيداکند باالخره  ميمادری که فوت ھمانطور  اين مورد عقيده داشتند،ايشان در
   .ھم ھمانجورخواھد شد نگھداری کند  وضع پادشاھی ايران او 

                                               
 سال موجود است. ١۴٠٠بارھا در گذشته در سنگر و در ايميل جاويد ايران به موضوع پرداخته شده است و آثار آن در سايت  - ٣
داشتن نشريه ويا سامانه پژوھشگری و دادن نام ھای گمراه کننده دليل بر دانش اشخاص نيست درکی که از موقعيت اجتماعی و  - ٤

 ک-د نشان دانش و تسلط اشخاص است. حھمگانی دارن



  حقوقدان -اميرفيض -١٢-موجود، ھشدار به وليعھد ی، مفقود، ادعالاصو                        ٨از  ٧برگ  ٢٠١۶/٠٩/١۴، چھارشنبه=شيد تير
 رايد کناعلت خيانت به اصول ملی ببه  )داشت که ايشان (اعليحضرت عرب سخت اصرارمصطفی قای آ

وردند که وقتی تيمی مرتبا گل ميخورد بايد کاپيتان تيم را عوض آبال را گذاشته شود وبعد ھم مثال تيم فوت
    ٥. ردک

ن که با فرھنگ وباورھای کھن ايران جوش خورده است قابل آعرض کردم که سلطنت وتداوم  ؛بنده
 بسيار مورد اعليحضرت خير و ولی در ،است تيم فوتبال جانشينش فراوان، مقايسه با تيم فوتبال نيست

ضعيف  ولی اين نوراست  واقع غيرقابل استفاده در سلطنت بسيارکم فروغ و نکه نورآبا  ؛توضيح دادم
، دوام مشروعيت سلطنت قطع شده استسلطنت طلبان ت نھم بدست ماآخاموش شود  اگر ردد وبايد حفظ گ

اعليحضرت  گذاشتن کنار بر اصرار ولی ايشان ھمچنين سلطنت خلع سالح ميشود ،ازفلسفه مبارزه، و
  . (منطق را ببنيد!)داشتند

؛ مسائل مبتالبه مبارزه مانند ا ميکرد اين بود که ايشان ازبت ھن صحآ مشکل در چيزی که برای من ايجاد
اعالم وزارت خارجه  ، واکنش علياحضرت،مکزيک ن به شاھنشاه درآکيفيت ابالغ  طرح ھنری برشت و

 ن طرح وآمحظورات ايجاد شده پيامد  ،مريکا به وليعھد قبول نداردآمريکا که انتقال سلطنت را دولت آ
درخواست کردند که برايشان ارسال  و ،نداصال اطالعی نداشتمفصل دراين مورد مسائل مشابه وتحريرات 

   ٦ .شود

ن احساس آ تکرار ازيد آالزم ميشود که نامی ازطرح ھنری برشت به ميان  ،ھرگاه درتحريرات ،براستی
ه درحالی که شايد ده ھا بارطرح مزبور مورد نقد وبحث وارائه اسناد شد  مکررات ميکنم ضايعه تکرار

 ن بی اطالع باشند البد يک جای کارآ ھستند ازھم افرادی که اھل تحقيق ومتصدی انتشارات  اگر و ،است
  !!نھم بی ثمرآ وتکرار ناقص است 

 در ن مواردی که موثرآکه با حال نامساعدی که دارم به توضيح  و ھست بنده بسيارمشکل بود برای
يعنی برويم به سالھای  ،بپردازم تتندروی اعليحضرت دربرخی موارد استشخيص علت کوتاھی ويا 

   .نھا محروممآمن از ھردوی دريغا که   >عمرنوح ميخواھد وھمت واال<  مبارزهالاقل سی ساله  ونخست 

                                               
کاپيتان تيم بازی خودش را ميکند و ھريک از بازيکنان مسئوليت خودشان را دارند، آنجا که بازی کنان کاپيتان تيم را تحويل  - ٥

تک تک و  است . عدم ھمکاری تيمی کاری و ھمکاری ھمگانی نيست، و تقصير باخت تيم متوجه تک تک بازيکنان نميگيرند و پاس
اخراج کاپيتان نھايت خالفت عقل و خالف اصول دموکراسی و رفتار تيمی است. آقای عرب پس از سالھا  بازيکنان بد بازی ميکنند

پاسخ ايشان ناشی از فکر ديکتاتوری است نه بازی تيمی.  ھنوز به اصول بازی تيمی آشنانيست ويا تظاھر ميکند.فوتبال بازی در تيم 
ھرکدام را  زی تيمی فوتبال يا واليبال فرق دارد و قوانين بازی سياسی با قـــوانين بازی ھا بـــکلی متفاوت است.البته سياست با با

 ک-حبايستی در قالب قوانين خودشان بررسی کرد. 
نوشته آقای مصطفی عرب در ليست جاويد ايران بودند و بارھا مسئله بازدارندگی آمريکايی ھا و مورد طرح ھنری برشت در  - ٦

موضوع دوباره مطرح شده » ھشدار«ھای استاد اميرفيض، از جاويد ايران پخش شده است و در يکی دو مورد آغازين انتقاد از 
است و آقای عربی به آن بی توجه بوده اند. توجه به موضوعی خواست شخصی است و نميتوان به زور به کسی تحميل کرد. در پی 

ای عرب درخواست کرد از ليست ايميل جاويد ايران خارج شود. عدم آگاھی پيگيری و ممارست و اعتراض و انتقاد به [ھشدار] آق
برای  –. و نمره ردی می آورد خواندن و پيگيری خواندن ميخواھد. کسی که قھر کند و گوشه نشينی کند شاگرد تنبل کالس ميشود

   :موجود است ۴٠٠١دست چينی از نوشته ھای اخير که در سايت  آگاھی آقای مصطفی عرب
 10Sep2016.pdf-AmirFeyz-10-http://1400years.org/AmirFeyz/OsoulMafghudDarHoshdar 
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قای مصطفی عرب درمورد حکم محکوميت اعليحضرت به دشمنی با موجوديت ايران نظری داشتند که آ

  .ح شودشايد درفرصتی دررديف ھمين تحريرات الزم به توضي

***      
به زير نويس باال برای آگاھی آقای مصطفی عرب و کسانی که به طرح ھنری برشت بی توجه افزون 

  بوده اند: 

http://1400years.org/AmirFeyz/ShahedeMozouRouDastTadavomSaltan
at2-AmirFeyz-29May2016.pdf  
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نه خروار است که در نوشته ھای استاد اميرفيض به مسئله طرح ھنری برشت ين ليست تنھا مشتی نموا
به اندازه يک جزوه کامل در اينباره نوشته ھای جامع  سال در اين رابطه ١۴٠٠اشاره شده است. سايت 

  دارد. 

  از آنھمه کسی از طرح ھنری برشت اظھار نا آگاھی بکند بايستی چيزی در جايی لنگ باشد.. پس 

  .از ماست که برماستفتا ز که ناليم نيک نظر کرد و پر خويش در آن ديد گ چون

   ک-ح

 


