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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>

  ــمدهــيزسبخش 

  12اره بخش در بوضيحي ت
  حقوقدان -اميرفيض

  

جواب بوسيله اعليحضرت  در اصرار دربخش داخلیِ ) ، ادعا موجوداصول مفقود( درقسمت دوازدھم
   .توضيحی الزم است که اکنون مطرح ميشود

 گان نامه ھشدار انتشارداده وحضوراعليحضرت  دراليحه ای است که يکی ازتائيد کنند علت اين توضيح
   .شداررا سبب رفع ناھنجاری ھا دانسته استتلويزيون وپاسخ گوئی به نامه ھ

ھرج ومرج مبارزه بطورکلی به چيزی که اھيمت داده نميشود ھمان اصول است  پر توضيح اينکه دربازار
   .استو در کمال کراھت از حد گذشته گرفته  ن سنگرآم پشت که اتفاقا نامه ھشدارھ

رت گان نامه ھشدار که بصوتمام جوامع انسانی بجرتائيد کننداصل مھم حقوقی که 
درمورد محکمه صحرائی ( کمه صحرائی نسبت به اعليحضرت عمل کرده اندمح

که مدعی عليه ملزم  اين اصل را محترم ميدانند )اتی توضيح خواھد داشتدرتحرير
عنی تائيد ، يبل ادعای مطروحه دفاع کند واين با مدعیازخودش درمقا نيست
    .ثابت کنند نه مدعی عليه است که ادعای خودشانرا گان نامه ھشدارکنند

 نه تلويزيون و ،است دادگاه ودفاع مدعی عليه ادعای مدعی ھمان اصل ميگويد مرجع تشخيص حقانيتِ 

   .زبان دراز ازحد خود گذشته فضول، يا مقابله با مدعيان

  تتوضيحا

، يک وقت يک مقام قانونی است ولی يکوقت يک فرد ويا جمعيتی است که اتھامی را متوجه ندهزناتھام 
سيع وبی ماج وآ، افترا ناميده ميشود وشخصيت ھای سياسی نخستين اتھامدوم نوع  ،يک فرد مينمايد

، به افترا اھميتی سياسیرشخصيت ھای تبھمين دليل است که بيش .جھت وبابتانتھای افترا ھستند ازھر
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مطبوعاتی به ھمين مناسبت است که  افترا واھانت وتوھين به شخصيت ھای سياسی و باز نميدھند و

نباشد دربسياری موارد قابل تعقيب  خاص  معموال دررديف کارھای سياسی تلقی واگرتوام با سوء نيت
  .ک عذرخواھی قضيه فيصله مييابديا بشناخته نميشود و

 دادگاه به اثبات  نکه درآ ازجانب مقامات صالحيت دار به کسی وارد ميشود  پس از اتھاماتی که
بنابراين درھيچ شرائطی شخص طرف  ؛خود دفاع کند ويا بازھم دفاع نکند رسيد متھم ميتواند از

د ويا دانمقامات قضائی را صالح برای محاکمه ن ،متھم اگر و اتھام الزامی به دفاع ازخود ندارد
  .به پاسخ گوئی نميشود مدعی عليه اجبار لحت را درسکوت بداند بھردليلی مص

  فساد دراين ادعا

 دارند که ايشان در ن حضرات اصرارآ نطور که برخی ازآاعليحضرت درموضوع ويا  دخالت شخِص  **

ايجاد  نھا برسميت شناختن وآتالی فاسدی دارد که نخستين  تلويزيون ازاتھامات نامه ھشدار دفاع کنند
محکمه صحرائی را عليه  ،درعبارت درست( را ترتيب داده اند ای کسانی است که نامه ھشدارصالحيت بر

 تیآ تحرير ھيت محکمه صحرائی استما در درمورد اينکه نامه ھشدار –اعليحضرت تشکيل داده اند 
 اعليحضرت ساخت اعلييحضرت ين بدعتی ميشود که ھرکس اتھامی برایودرنھايت  ا )توضيح خواھد داد

. وازطرفی پاسخگوئی شخص اعليحضرت  قبول کلی اين امری ناممکن است و؛ د وجواب بدھندند بيايباي
يت توجه اتھام راقبول دارد ولی درابعاد تعلقات اتھام  ومالحظات اتھام تلقی ميشود يعنی متھم کلُ 

  .ومحظورات وفقدان قصد واراده درانجام جرم حرف ودفاع دارد

نميتوانند چنين  ،ست که سلطنت طلبانی که به تداوم سلطنت معتقدندتالی فاسد مھم ديگر اين ا **

 جواب مدعيان بی نام ونشانی را بدھند زيرادرخواستی ازاعليحضرت داشته باشند که بيايند ودرتلويزيون 
 وپاسخگوئی جزئی ازکه اين مقصود خالف قانون اساسی است که شاه را منزه ازمسئوليت دانسته است 

   .تامرمسئوليتی اس

بان درحفظ وحراست ازقانون اساسی خاصه آشخص اعليحضرت ھم به مناسبت اتيان سوگند نھم  ھمچنين

  .مده است <طبق قانون اساسی عمل کنم> نميتوانند به اين قانون شکنی تسليم بشوندآنجا که درسوگند آ

د ولی اين بی ن بی توجه بوده انآدرست است که اعليحضرت درموارد عديده ای به قانون اساسی ومتمم 
نيست وبقول معروف جلوی ضرر ھرجا گرفته شود منفعت  ن امرآتوجھی دليل عموميت ورسميت دادن 

    .است

اين است که کدام مقام صالحيت داری است که درمرافعه نامه ھشدار واظھارات  تالی فاسد ديگر **

که يکی  نت ۵٢چه الزامی است که اين  ،مدآمقامی بوجود  فرض ھم که بر و ؟اعليحضرت قضاوت کند
برکناری  از ايشان به کمتر حساس کردم که به ھيچوجه من الوجوهقای مصطفی عرب است وبنده اآنھا آ از
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روحيه ما  ،برعکس شود  وليحضرت دربرنامه تلويزيونی راضی اظھارات اع از ،اعليحضرت قانع نيست

   .افزايش تنشھا نشودکه سوء استفاده ازچنين مواردی است سبب  يانايران

را سبب تنش زدائی ميدانند بنده دراين جھت قرارگرفته ام  پاسخگوئی به نامه ھشدار ،اگرحضرات **

پس  ،کرده است پاسخ ميداد که نداد قای اميد دانا که اعالم دفاع ازنامه ھشدار راآانتظارھم داشتم که  و
   .موردند ی پيچيدگحضرات درقالب پاسخ ورفع سوء تفاھم نيستند وخواھان 

نھاست آنگرانی ازاستقالل وتماميت ارضی وامثال از رگفت ھدف مخفی حضرات خيلی باالتميتوان  **

قای آافراد است ھنگامی که  کردن رسوا درزحضرات خاصه اميد دانا که تخصصش زيرا نه تنھا ھيچيک ا
ن بلوچستتا ابراميان دربرنامه ھای متعدد تلويزيونی خودش چوب حراج خليج فارس وسيستان وھومر 

رای محکمه ( گان نامه ھشدارتائيد کنند ۵٢اين  ھيچيک از ونه  ، نه اميد دانا دنام رستم وسميرغ ز با را
 بی قيدی حضرات نسبت به حراج خليج فارس وسيستان وبلوچستان تا و ١ .) اعتراضی نکردندصحرائی

. کسيکه نسبت گرفت رارگان حکم محکمه صحرائی قنندنجا کشيد که ھمان شخص دررديف  اول تائيد کآ
وملت  نشان ميدھد که ولينعمت خودش !!به سکوت اعليحضرت درمقابل کلمه خليج تا اين اندازه حساسيت

نميتواند نسبت به باد دادن تمام خليج فارس وسيستان ميداند دشمن موجوديت ايران را تاريخی ايران 
نھا آ که نه شخصيت افراد مھم است ونه افکارمگرھدف بزرگتری درپی باشد وبلوچستان بی تفاوت باشد 

   .بلکه نفرمھم است نسبت به استقالل وتماميت ارضی 

  

                                               
قانون اساسی <وزين گفته بود: ت شده از سوی سرھنگ داخھومر آبراميان در برنامه تلويزيونی پر ٢٠١٣در آگوست سال  - ١
قانون اساسی مشروطيت استاد اميرفيض نوشته بودند:  >خاکروبه دانھا بادخوندی امروز خوراک آاسی ديروز وقانون اس نوشتهخوندآ

االغ چرانی به استادی  سنجابی ازدم شديم وبقول آاگرما ، ايران پشتوانه تمام دستاوردھای اقتصادی واجتماعی وسياسی کشورماست
حفظ استقالل وتماميت ارضی، تحصيل  ،دانشگاه رسيديم نتيجه قرارداشتن زيربال ھمان قانون اساسی مشروطه بوده است

بدور ازمردانگی  و اين درست نيست ،اعتباروشخصيت جھانی وپيشرفتھای محيرالعقول رفاھی زائيده جريان ھمان قانون بوده است
 وبعد ازحدود يکصد سال ازعمرن قانون را خوراک خاکروبه دانھا بدانيم آ شده ايم  کسی ه درپناه ھمان قانون بخيال خود ک ما ؛است

که حقيقتا ما درمورد قانون اساسی دميت انصاف داشتن است  آ اولين شرط  ،نرا به خاکروبه دان ھا بسپريمآن قانون جای سربلند آ

  يد: اينجا نگاه کنبه   .انصاف ھستيمن بی آوکيفيت تداوم اجرائی 
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زيرا ( نرا منتسب به يکفرد دانستآنه ميتوان  واست  انب يک شخصيت حقوقینامه ھشدار نه ازج **

نابراين ب گان نامه است نفر تائيد کنند ۵٢اه انتساب نامه به ھمان ونزديک ترين ر د)رترديد وجوددا
را قانع وراضی کند واگريک ويا رد ف ۵٢ن آاظھارات تلويزيونی اعليحضرت ودفاع ازخودشان بايد ھمه 

بقوت خود باقی است ولی  اعليحضرت  !باقی بمانند اتھام >مرغ يک پا دارد<چند نفردرھمان جايگاه 
ن به آوتوجه  فس اتھامن ،اين حالت معلوم است که مھم در و اتھام زنندگان ممکن است کمتربشود تعداد

   .گاناست نه تعداد اتھام زنند شخص 

  ورد Ĥدست

مقصود اين نيست که اعليحضرت درمقابل اين اتھامات بی تفاوت باشند بلکه حرکت درمسيرقانون اساسی 
ن ھا به کسانی که آمشروطيت يعنی خودداری ازدخالت مستقيم درمسائلی که جنبه اجرائی دارد واحاله 

 وبعد ھم اگر عاملی است که سد راه حرکت اين قبيل اتھامات ميشود ن اعمال معرفی ميشوندآمسئول 
محققانه   اعليحضرت پاسخگوئی عاقالنه و موردی باشد که حقيقا قابل اقدام باشد بايد بوسيله دفتر

   از سوی سازمان ديگری.. نه وبانزاکت داده شود ودرصورت لزوم ھم به اقدامات الزم مبادرت گردد

   حد قباحت

يت حکم دشمنی با موجود ئی خودسر تصميم کثيفش کهکمه صحرامح يک ؛واقعا ناگفتنی استقباحت  حد
بجای  و وبازھم خجالت نميکشند  ايران کردهاعتباروشخصيت سياسی نماد ملی متوجه  رااست  ايران

اند که اعليحضرت بايد  مدعی ،اند ايجاد برائت وعذر خواھی کنندنچه کرده اند وگفته آ اينکه خودشان از
  .>فالن ميکندمرده را که روبدھی به کفنش ق <درست مصدا بيايد وپاسخگو وعذرخواھی نمايند 

  بي اعتبار يك كس

ازباب اظھاراتش ( خودرا را به اعتبار يک کس که اصال صالحيت ايرانی بودندررابطه با ھمين موضوع  
  :مدعی شده که ازدست داده  )فلسفه ميھن پرستی

اگرکسانی سخن نادرست ميگويند چراخود شاھزاده رضاپھلوی نادرستی اينگونه سخنان را نشان «
   .»نميدھد

 ديگرانبتمام سخنان نادرستی که  نفريا ممکن است يکآ ؟سبکی درسخن اين مدعی را ميبينيد **

 و اظھارات بی در درمقابل ؟ مگرچنين کاری ممکن استيا آ  ؟ميگويند جواب بدھددرباره او   نامحدود)(
بلوچستان  واحمر وبی اھميتی سيستان  ن با بحرآدرباره خليج فارس وبی تفاوتی  ،پيکری که ھمين مدعی

گان درمحکمه کنندبه شرکت  ميخواھد که اعليحضرت که اکنون ن شخص جوابی گفتندآاعليحضرت به  گفت
 درھمان افتضاحی ؟نادرستی يک موضوع راثابت کرد ،يان. اصال مگرميشود به ايرانجواب بدھند صحرائی 
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 جوابھائ اعتراضی که  گرفت  وتان وبلوچستان برپا کرد نسبت به خليج فارس وسيس ،که ھمين مدعی

  ٢  .روکه نيست سنگ پاست ؟مگرعذرخواھی کرد

شايسته  نويسندگان نامه را )ن شاھپوراستآدرست ( رضا پھلوی اگرشاپور< اقای سنگ پا مدعی استآ
   .>پاسخ نميداند الاقل به ملت جواب بدھد

نميداند برود وبه  که اگرکسی نويسنده نامه ای را شايسته !! اين تتبع اين است که مبنای سوال **

 ؟ کسی که شايستگی دراست ورخش رستم  موزش ھای سيمرغآ > اينھم ازملت جواب بدھد چيست؟<
 ست کی نوشته است وبين نامه ای که معلوم ني وشتن ھم ندارد وانگھی پاسخ ندارد صالحيت درنامه ن

چه رابطه  ،محکمه صحرائی دائر به محکوميت طرف به دشمنی با موجوديت ايران استحکِم  ،نآھيت ما
نه مرحله  ؛فقط  مرحله اجرا دارد است  صحرائی  هنامه ھشدار يک حکم محکم  با ملت وجود دارد؟ ای 

  .)(درتحريراتی اين موضوع با توضيح بيشتری ھمراه خواھد شد جواب 

دمکراسی واتحاد ومردم صحبت ميکند چرا به  سال است از ٣٧شده که شاھزاده که  قای سنگ پا مدعیآ
  ؟ جوابگوئی تن نميدھد

 اول برود خود را از ؟اده ميکنداستف چراه ملک پا چکاره است دراين مورد که از قای سنگآاوال  **

ش و وبعد چراگو وحسابکِ دتطھير کنوخليج فارس کرده  تماميت ارضی ايراناظھاراتی که نسبت به 
   .اول خودت را پاک کن وبعد کيسه کش حمام شو  بشود  که گفته اندعذرخواھی ديگران خواستار

کسی  ،ئیھمان دمکراسی اجازه نميدھد که کسانی بدون صالحيت قانونی ومقام قضاديگر اينکه  ** 

اره او حکمی بدھد که جرای کمه صحرائی کند ودرباتاچه رسد به يک شخصيت مورد احترام جامعه را مح
   .ن اعدام استآ

  نها آوتعقيب كيفري  سري ها نبايد پاسخ داد مگردر داداگاه به اين خود

    

                                               
  نگاه کنيد  ٢٠١٣به اين نوشته ھا در سپتامبر و آگوست سال  - ٢
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يا ارزشی آباخود نداشته باشد  ميدھد اگرکوه ھای ايران نام آرش را وقتی ميگوئيم ايران، چه  چيزی درانديشه مارخ((ه بود: او گفت

  .ميگويم نــــــــــــــهبی درنگ  براميان) آ( مندارد که برايش جانفشانی کنيم  

 ان برای من دارد ؟ارزش بيشتری ازخاک ھندوست ياآاگرخاک سيستان وبلوچستان نتواند ياد رستم وسيمرغ رادردلھای مازنده کند 
  .ميگويم نـــــــــــــــــــــــهبی دريغ  من

   )).من ميگويم ھيــــچ ،خاک ترکمنستان دارداگرخراسان بوی خوش فردوسی راندھد چه ارزش بيشتری از

  ک-ح

 


