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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>

  دهــــمانزپبخش 

ظهور برديا فرزند كوروش كبير ! 
  فاش كن حيلت بد انديشان

  حقوقدان -اميرفيض
  

اين . وردندآبصورت عينی در نراآ يند وآوشناسائی است که حيله ھا بھم ھيوالی حيله وقتی قابل مالحظه 
حيله دراطراف نامه ھشدار که  پازل ھائی که بصورت واحد ھای کوچکِ تااين مسيراست  تحرير در

 تا ساخته  متمرکز رانھا آ شناسائی و را وجود دارد استظھور کرده درماھيت حکم محکمه صحرائی 
   .ابل خود ببينيمھيوالی حيلت را درمق

  ماهيت فعاليت محكمه صحرائي (نامه هشدار)

ازاظھارات اميد دانا قبل از انتشارنامه مزبور  ،بادقت درمراحل ومدارج فعاليت ھای مربوط به نامه ھشدار
ھمچين  ن معرکه است وآای مصطفی عرب که يکی ازمدافعان قآن وگفتگوی اينجانب با آوپيامد ھای بعدی 

، اين دريافت کلی ديگرو بسياری مراتب ومالحظات قای برديا پارس آھا با و تلويزيون رادي مصاحبه 
شده شباھت تامه ای به فعاليت ھای انتخاباتی ھمانند رياست جمھوری  ميشود که فعاليت ھای ياد منظور

که فعاليت قای اميد دانا صريحا اعالم کرده بود آخاصه که   ؛عليه جمھوری اسالمی دارد نه فعاليت سياسی
  .ودرتطبيق مورد کمپين انتخاباتی ميکنند ر اطالع رسانی (تبيغاتی) ميکندوفقط کا سياسی نميکند 

کسانی است که برای کانديدای رياست جمھوری سينه  کار  شبيه قای اميد دانا بسيارآاتفاقا نحوه فعاليت 
رتلويزيون ھم کامال مشابه اصرار ايشان به حضوراعليحضرت د و ،چاک ميدھند وحنجره پاره ميکنند

    .معموال جريان داردھا  است که بين کانديدا  (مجادله) ای ھمان ديبيتی

يزی رقيب خودشان رابی سعی ميکنند قبل ازھرچھا  درانتخابات رياست جمھوری کانديدا ھمانطور که
پ خابات پيش روی ترامدراين راه ازھيچ اتھامی خودداری نميکنند (انت کنند و توجه مردم دور از و اعتبار

ن نامه که بصورت رای محکمه آِل نزديک به نامه ھشدار واثرات ــَ بـــِ قِ  وکلينتون) عين اين جريان از
   .ديده ميشود ، کامال بروئی متصدی سلطنت ايران ميشودآسباب  بی ا صحرائی
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وتشبيه ه اعليحضرت بدشمنی با موجوديت ايران انسان درمقابل اين سوال که اينھمه حمله وبستن اتھام 

  گذشته بيسابقه بوده برای چيست؟ نھا که کامال درآوامثال ايشان به پشه  وعروسک 

  (درمورد تشبيه اعليحضرت به پشه درتحرير اتی توضيح کافی داده خواھد شد)

  چاره جوئي كمبود

ند چه کسی اعليحضرت سلب اميد کن صورتيکه از در ،اين بود که طرفداران نظام پادشاھیمشکل بزرک 
   .کسی ھم نباشد که تداوم نميتواند جريان يابد اگر تداوم سلطنت ايران گردد و ميتواند پرچمدار

برنامه نامه ھشدار (محکمه صحرائی) ضمن خارج ساختن اعليحضرت ازمدارحقوقی سلطنت  پايگاھی 
که بعنوان فرزند برديا پارس است ن شخص آ که بتواند تداوم سلطنت ايران را حفظ کند معرفی کرد و

 نت سه ھزارخاندان پھلوی درمقام حفظ سلط ودرشرائطی که کسی ازخود نماشده است  کورش بزرگ
 ؛فرزند کورش کبير که بنيان گذارشاھنشاھی ايران است نيست از شايسته تر ساله ايران نباشد ھيچکس

 گرفته واعليحضرت قرار که اکنون درمقابل اعليحضرت (به ادعای شھرام ھمايون) !اين فرد شايسته و
   .(برديا پارس نام فرزند کورش کبير است)برديا پارس نيست  کسی جز ،پشه مينامد را

 وحتی مقابل خود را درحد ممکن تحقير ميکردندبوده که رقبای گذشته  زورمندان قليلی از اين روشِ 
زمين محل  را زير نھاآجنازه ند افتنھا دست ميآھم به  اگر و ،يدانستندم پادشاھان را عالمت اقتدار تحقير

 رامگاه رضاشاه کبيرآ(اقدامات جمھوری اسالمی وخلخالی نسبت به ؛ ورود به تخت سلطنتی دفن ميکردند
   ).وتخت جمشيد نمونه ھای سردست است

  تحقير درحد اعال

مه برنا) درشاھزاده رضا پھلوی( واتی ھااھانت برديا پارس به اعليحضرت رضاشاه دوم ويا بقول صل
برنامه  ؛به پشه وعروسک ھيچ چيز فوق العاده ای نيست وتشبيه اعليحضرت فروزنده قای فرامرزآ

ای جمھوری اسالمی نگاه کنيد ھبه نوشته  مبارزه با متصدی سلطنت ھرگفتار وھرعملی را متوقع است
وانمردانه وناجع که دامنه اتھامات واھانتھا به شاھنشاه وخانواه پھلوی تا چه حد وسي تائيد خواھيد کرد

ونمک شاھنشاه ايران را خورده اند علمداراين فحاشی  نوحتی چه کسانی که نا وحتی ناموسی بوده است
 )نھاوندی وبسياری ديگرھوشنگ  -نويسنده کتاب شاھد –انصاری مسعود  -ھا بوده اند (منوچھرگنجی

ن يحضرت را تشبيه به پشه کردنی اعليع تاکنون اين چنين تحقيرینچه غيرقابل تحمل است اينکه آولی 
 ،ن تکليف وعادت انسانھاستآتلف ساختن  فع وانسانی ازپشه است ور ن انزجارھرآکه يکی ازمفاھيم 

واقعا  ؛نماد ملی وھويت ايرانی راپشه دانسته استکه برديا پارس شايسته  به ھيچ ايرانی نسبت داده نشده
اين زمينه  اھنشاه مينامند دراعليحضرت را ش کسانی که مانده ام چه طلسمی درجريان است که حتی

عرب که شھرام مصطفی قای آھمين . نھا پشه استآضمنی قبول ميکنند که شاھنشاه  بطور ند وساکت

اعليحضرت ساخت متوجه ھست که ايشان  از ھواداری ايشان يک شخصيت کامال استثنائی در ھمايون از

   .قای عرب ميشود ھوادار پشهآيعنی 
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  رس كيست برديا پا

 نام برديا پارس انتخاب شده؟ چرا ؛برديا پارس نام فرزند کورش کبيراست. نام مستعار که قحط نيست
پادشاھی است واسناد تاريخی وگرايشھای فرھنگی ملت ايران گواه  ،مسئله مطرح ازير ؛جواب حاضراست

 خود را ناچار ه کند ويا باشاه مبارزه ومنازع است که ھرکس خواسته است درمقام سلطنت قرارگيرد
انتخاب نام برديا پارس  و ده استزده ويا به مالھای مذھبی متکی شايران پيوند  ن مقتدربا شاھا یبطريق

که نام فرزند کورش کبير بوده است بھترين ومحکم تريت طريق بستگی وجلب اعتماد وراحتی خيال 
   .س فرزند کورش کبيرھسترضاپھلوی نيست برديا پار اگرکه  طرفداران سلطنت خواھد بود 

ن استفاده آنام مثال عليخان قلندری ويا مشابھات  بجای نام برديا پارس از ميفرمائيد که اگر يا تصورآ
  که نام برديا پارس دارد ميداشت؟ یميشد گرايش

استاد  ؛داريد ازدست ندھيدکه  يکی ازبزرگان توصيه کرده است که تا چيزی جايگزين نيافته ايد چيزی را
    :مائی استاد دانشگاه تھران ھم بيتی دارد که ميگويدھ

  تا نبيند سيبی     ندھد پيازگنديده ازدست کطفل

حکم عدم لياقت ودشمنی اعليحضرت با موجوديت ايران ختم شده به ن که آحاال جريان نامه ھشداروپيامد 
   .را ازدست بدھند ل استاد ھمائی وقتی است که مردم سيب گنديده!واست  بق

گفت نام شما برديا پارسی است خطاب به برديا  نيوقای ھماآديدم وقتی  ،قای شھرام ھمايونآبرنامه  در
نام فرزند کورش برديا پارس بوده نه  اايشان فورا واکنش نشان داد وگفت خير برديا پارس است. زير

ادش نبود ولی حفظ ي وسن خودش نام حقيقی ود که ايشان يعنی برديا پارسجيب اينجا بع برديا پارسی.
   .يادش بود ه پارس وپارسی حساسيت روی کلم

حضورنام  اوال برخی ازکنجکاوی ھا انجام شود ودوم اينکه  نميخواھد با اعالم نام واقعی خود برديا پارس
که بايد نام برديا پارس ميدان بالمتنازع بدست  نطورآ بودن نام برديا پارس ميافزايد وواقعی، برمجازی 

   .وردآنمي

مختلف حاضرنشد که  تن نداد وبه معاذير !کورش کبير -پسر قاآ ،قای شھرام ھمايون اصرارکردآھرچه 
  ١ .سن ونام واقعی خودش را بيان کند

  خرين وليعهد آ

 )خرين وليعھد استآ( ،ھشدار درتحريرات قبلی (اصول مفقود) اين سوال مطرح شد که چرا خطاب نامه
اکنون جواب  ؛نشد و پاسخی داده دادنجوابی کسی از امضا کننده ھا   ؟خرين وليعھد کيستآ ومقصود از

  :ن اين استآ

                                               
چون مجبور بودم برای بيرون آمدن «در برابر پرسش شما چند سال داريد؟ برديا پارس حاشيه پردازی کرد و گفت:  - ١

(به مضمون) موضوع را لوث کرد و آقای ھمايون » از ايران شناسنامه را عوض کنم. و تاريخ آنرا دستکاری کرده اند....
  ک-از پرسش گذشت. ح
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وليعھد  که  سوالِ  اين  اعليحضرت درمقابل ؛دريکی ازبرنامه ھای گفتگوی اعليحضرت وشھرام ھمايون

ارکان الزم برای حفظ  ياد فرمودند وھمين اشاره از از واالحضرت شاھدخت نوراعليحضرت  ؟ايران کيست
   .دام مشروعيت سلطنت پھلوی استت

به اين نويسنده نامه معرفی شده پارس که  ازطرف برديا خرين وليعھد برای اعليحضرتآ عنوان انتخاب
خرين وليعھد ھمين واالحضرت رضا پھلوی آ فاقد اعتباراست و مفھوم است که وليعھدی واالحضرت نور

پايان  با حکم محکمه صحرائی اعليححضرت ار ازتا بدين تريب ختم سلطنت پھلوی ھا با سلب اعتب ،است
  .حتی مانع ضعيفی درميدان داری برديا باقی نماند و يافته تلقی گردد

ايشان به لزوم كنارگذاشتن  وقتي درمقابل اصرار ؛عرب صحبت ميكردممصطفي قاي آهنگاميكه با 
ن چه كسي خواهد بود  جاي ايشا خوب ايشان را كنار گذاشتيد چه خواهيد كرد و ،گفتم ؛اعليحضرت

 مشكل داشتم و ،ه عرض كردم خيربند ؟»شما مصاحبه برديا پارس را شنيديد«خطاب به من گفتند 
 درجريان برديا  بعد تاايشان درباب برديا چيزي نگفت ومن هم متحمل موضوع نشدم  ديگر

   .قرارگرفتم

كه البته بنده  ؟شاه بود ، رضاشاه پدر يكبارهم توجه دادند كه مگر قاي عرب آدرجريان صحبت با 
فرزند كورش باشم  بدون اينكه بنده درجريان ظهور ياآ هم توضيحي دادم ولي متوجه نشدم كه

  ؟يا خيرش بوده اند ريا خواب نماي فرزند كو و جريان ظهور قاي عرب درآ

حضرت است با اين موضوع ممکن است اين ھدايت رابدھد که نامه ھشدار که دقيقا سلب صالحيت ازاعلي
به جريان افتاده است زيرا  ظھورکرده استعلم به اينکه  شخص ديگری برای پرکردن خالء پادشاھی 

 باز سلطنت دريچه ای که ممکن است بسوی نور ازبدون اطمينان  عده ای سلطنت طلبمعقول نيست که 
  .قانونی ايران را با چنين حکمی خاموش کنندسلطنت مشعل شود 

  رفع نگراني ها

ازسالھای نخست مبارزه انتقادات نسبت به اعليحضرت ازباب بی اعتنائی به تکاليف مقرر درقانون اساسی 
مقابل  ولی در ،قطع نميشد ن ھا يک لحظهآه تداوم سلطنت وامثال ور ايشان نسبت بآاظھارات مالل  و

تنھا  ،برو نميشديمسکوت با پاسخی رو جز ،ايشان چه جايش خواھيد داشت گيریه اين اظھار که با کنار
مجلس < ؛نی مديرنشريه گام است که مدعی شدموردی که ثبت درتاريخ مبارزه است اقدام سرھنگ مد

من (سرھنگ مدنی)  ايران را انتخاب کرده وايشان اکنون درايران تشريف دارند و از جديد مھستان پادشاه
  نخواھيد که اورا معرفی کنم>

<....... : نھا ميگفتآبه  را سنگراين بيت حضرت را مطرح ميکردند که حذف اعليدرمقابل کسانی  معموال
  .ن نيست چراغی که توسل جوئيم>آ غيراز
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که ھرچه  !زيرا فرزند کورش کبير برديا پارس ،بدھيم ن بيت را مستمسک قرارآ !اما حاال ظاھرا نميتوانيم

ادعانامه ای  و يست وووووووــفرزند شاھنشاه ايران که تفاوتی بين سلطنت وجمھوری قائل ن باشد بر
را  که او که اکنون خوداين خاصه  ؛کرده است ظھور ،رجحان دارد شان صادروبه حکم رسيده ھم عليه

تاسف ھای سلطنت  لودگی ھای گذشته وآحرفھائی ميزند که  ساخته ايران ظاھر یصحنه شاھنشاھدر
  .يحضرت را پشه وعرسک ميداندنقدرھم به خود متوکل است که اعلآ و .طلبان راھم تسکين ميدھد

  ای مگس عرصه سيمرغ نه جوالنگه تست      عرض خود ميبری وزحمت ما ميداری

سلطنت  ھمه ايرانيان که کورش را پدر شاه بشوم خير ،مده امآبرديا پارس اعالم کند که بنده  تاالزم نيست 
به مصداق   و نت ايران قبول دارند را بشايستگی تصدی سلط ھرتوجيھی فرزند او از ايران ميدانند بی نياز

جنبه  در ش کبير رات شاھنشاھی کوروبيگانه خوانش نه پسر> ھمه وجنا<پسرگرندارد نشان ازپدر ت
ھا بسوی پادشاه  اساسا درخالء پادشاھی ھمه چشم و ميبينندکرده است  فرزند او برديا پارس که ظھور

   .ينده استآ

  تجليل ها ازبرديا غاصب

ت زنده ھمراه بصور قالبی  یبرديا غ رویتبلي (برديا) وش کبيررفرزند کو رموازات ظھوعجيب اينکه ب
 مدحی ومحمد رضا درست موضوع  ،جريان يافت او ظھور تاخير ھا وخيرمقدم ھا وافسوس از با تجليل

فرصتی بشود وجريان تجليل شھرام ھمايون ازمدحی ارائه گردد  اگر .وردآھمين شھرام ھمايون را بياد 
ھمين  ،تجليل کرد او مدحی را نميشناخت وکلی ازبه ھمراه نوريزاده  ،خواھيد ديد ھمانطور که شھرام

 ھم نميدانست اجرا کرد و را نام او که حتی سن و یغيرقابل قبول نسبت به برديای قالبحد برنامه را در
     اريوش ھمايون برابر کرد.، اورا با دچه افسوسھا که ازاين مردظھوريافته درگذشته استفاده نشده است با

  عقلمان اجازه نميدهد

 ايشان و حمايت از هعقلمان اجاز :برنامه ای که مورد نقد تحريرات ھم قرارگرفت گفت قای اميد دانا درآ
ن آگويای  ،»عقلمان«واژه جمع  استفاده اميد دانا از د.نميدھ تائيد ايشان (مقصود اعليحضرت است) را

به نتيجه مزبور  ،نفراست ن دوآکه حداقل  جمعی ،نيست ميم يکنفره خودشر تصاست که تصميم مزبو
جاری  صادر ورا  که حکم محکمه صحرائی دائربه محکوميت اعلحضرت کسیواقع ھمان  در و درسيده ان

   .دوم يعنی برديا پارس ھمفکر ايشان دراين مقوله بوده است نفر  ساخته اند،

 تنھا<وا ھ به نميشود گفت سر ،قالبی است یديگری برديا دانا و نھا اميدآ که يکی از !ول کلاين عق 
با موجوديت ازپايگاه اميد فروکشيده وبه اتھام دشمنی  >(بيان اميد داناست) رااميد شان به نجات ايران 
که به چنين  اند فرزند کورش کبير بوده ظھور گاھی ازآنھا با آ ،رای داده اند ايران به فنای وجوديش

  .دا کرده اندمھمی اقت

تائيد  حمايت و تدبير ميدانند، ان را صاحب عقل ون حد خودشآ واال دشواراست قبول کنيم کسانی که در
   .مثال اول چاه ومناررا فراموش کرده باشند .دنبعدش را نکرده باش فکر يحضرت را منقطع کنند واعل
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  نام مستعار

نام  هاعالم کند نامی که برای خودش انتخاب کردگرچه وقتی کسی نام واقعی خودش را نداند ويا نخواھد 
  اما: واقعی او محسوب است 

زاد است که ھرنام ويا عالمتی را برای معرفی خود انتخاب نمايد ولی مشروط براينکه نام انتخابی آھرکس 
   .سبب اغوای مردم به جانشينی شخصيت ويا استفاده ازاعتبارديگران ويا فريب مردم نشود

خاندان ديبا درخيابان ثريای تھران يک بوتيکی افراد  يکی از ۵٧ازشورش  پيشچندسال يادم ھست که 
به اران تھران بوتيک د  ن بوتيک نوشته شده بود (بوتيک نمره يک)آروی تابلوی کرده بود که  باز

 ،ادعای اينکه بوتيک نمره يک يعنی واقعا ازنظر محصوالت نمره اول است باعث اغوا وفريب مردم ميشود
   .برخاستند او به شکايت از

استفاده ازنام وشخصيت كورش فرزند كورش كبيراست يك سوء  به عين نامنام برديا پارس كه 
 بنام شود  ن است که کسی ظاھرآودرست مانند   ؛طورحتم باعث اغواي مردم خواهد شدب است وكبير

يک  حاليکه مردم ايران منتظر دتی طول خواھد کشيد که حيلت او فاش شود. درمالبته که  ؛امام زمان
 ميسازد را ھموار برديا پارس فرزند کورش کبير راه توجه به او ناجی ھستند (بيان اعليحضرت) ظھور

دشمنی با موجوديت ايران با تائيد يکطرف به حکم محکمه صحرائی به  نھم درشرائطی که اعليحضرت ازآ
قالبی به پشه تشبيه گرديده وصدای اعتراضی سوی ديگر ازطرف ھمان برديای  از و نفرمحکوم شده ۵٢

    .ھم بلند نشده است

 ازجای نام حقيقی ــبود که چرا بقای مصطفی عرب به جاويد ايران سخت خرده گرفته آ= ديدم  حاشيه
 از فاميل است و ک نام مستعارنيست واستفاده ازحروف اول نام ونام-گرچه ح؛ استفاده ميکند ک–ح

قای عرب کوچکترين آنجاست که ھمين آولی حيرتم  نام شناخته ميشود ه ازاستفاد روش ھای اختصارِ 
برديا پارس  را کرده ونام خود کورش که يک دفعه ظھور پسر بی ھويت، قایآاعتراضی نکرده که اين 

   )(پايان حاشيهچيست  نام حقيقی اشواعليحضرت را پشه  ناميده  گذاشته 

  تجليل ها 

بارساختن اعليحضرت عالوه برمحکوم وبی اعت غاصب، یت سياسی برديام برای حرکيکی ازابزارھای مھ
زيرا وقتی بد معرفی ميشود خوب  ،ھم کامال الزم است ،قالبی یکردن  برديا رگتجليل وبز رضاشاه دوم 

برخی  اين مھم را گرنه نقض غرض محسوب است و و (فعاليت ھای انتخاباتی) نراھم بايد معرفی کردآ
نجا که بنده آ فرامرز فروزنده (تا صدر ومسعود  انی مقيم خارج  مانند شھرام ھمايون واز رسانه ھای اير

   .که خود نيازبه تحريرات مکمل دارد عھده دارشده انددرحدی بيسابقه ) درجريان قرارداده شده ام

يون اعتنا نکرد من درشھرام ھما ھرچه شھرام ھمايون اصرارکرد که نام حقيقی برديا غاصب چيست برديا
مقابل پرسش  برديا در ؛غاصب ديدم یاين چنين قالب سنگ شدن را نديده بودم که درمصاحبه با برديا

ذل ذل به شھرام ھمايون نگاه کرد داريوش ھمايون را ميشناسد يا خير برديا برديا شھرام ھمايون که 
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بشناسد اين  سان ديگری راکه داريوش ھمايون ويا کيد که برديا الزم نميدانسته آمي ربنظ ،ودمی برنياورد

نه اينکه برديا مردم  ،کرده بايد بشناسند که پسرکورش است وظھور ايرانيان وکسان ھستند که برديا را
به حساب جوانی ا نرآدرک کرد ويا  نميدانم شھرام ھمايون اين نکته را ،يکايک با سوابقشان بشناسد را
شاره بجاست که ذل ذل نگاه کردن برديا وسکوت او ولی اين ا ،درمبارزه گذاشت برديا کم تجربه بودن و

) را داريوش ھمايون وھمه ايرانيان ھستند که بايد مرا (برديا ؛به اين معنا بوده که سوال بی معنائی است
   .بشناسند نه من ديگران  را

  هديه به برديا قالبي

  انهد ،لف خورد گه دانه ،گھی لف     شتردرخواب بيند پنبه دانه    

  

    

     

   

  

   

 


