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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>

  بخش دوم
  حقوقدان -اميرفيض

دانستن انتخاب شھروندان ايران  *١ که باسنجه شماری ازکنشگران وکوشندگان ملی باور <اينک ما
بھترين شکل دولت برای ايران دانسته  ر پادشاھی مشروطه پادشاھی وارث سنتی پادشاھی پھلوی راساختا

 خدمت پاسداری از در چيز ھر پيش از و بيش به تعريف، را *٢نھاد کھن پادشاھی واين ميراث نوين 
ران به خرين وليعھد تاريخی ايآپھلوی دوم  می شناسيم به حضرتعالی رضا *٣ ھستی ايران واصول ملی

  *۴ ميدھيم ھشدار خرين بارآجد وبرای 

 چھار وکليه کنش ھا واقدامات خودرابطورکامل به اصول و *۵ زموضع ضد ملی خود برائت جسته تاا 
  *۶ چوب ملی ايران متعھد گردانيد

نزد باورمندان به پادشاھی مشروطه بعنوان وليعھدی  درغيراينصورت، نه تنھا مشروعيت وجودی تان در
نام خانوادگی پھلوی به  از کسوت شھروندی ساده برکنار در نابود ميکند که حضرت عالی را را تاريخی

 رانيان پايبند به اصول ملی ميافزايدــــا يک ايــــدرپيشگاه يک *٧لت ايران ـــــنان وجودی مــجرگه دشم
٨*<  

  )رنخست اين تحري قسمت ھشدار و ز تحرير(ا          #                                                       

  تصديق وتعريف ازخود

چند  که ھمواره درابتدای نامه ھای عمومی و به سابقه وصاحب تجربه اند  انندگان محترم مسبوقِ خو ١*
امه ھشدار، تائيد ولی درن وبعد مسئله را طرح ميکنند امضائی نوشته ميشود <ما امضا کنندکان زير>

را مردمانی کنشگر وبيشتر کوشندگان ملی باور معرفی کرده اند. سابقه ندارد ويا ان خودش ،کنندگان نامه
 نقدرآکم دارد که کسانی دريک کارعمومی ازخودشان تعريف وايجاد مراتب وامتيازات بنمايند. اين حرکت 

 شيوه ای .فرھنگ واخالق عمومی زشت وزننده است که گفته اند <تعريف ازخود گه خوردن است> در
ن شيوه آ و ؛توريه ناميده ميشود ،ومعمول است جاریحقوق اسالمی  در رفته و ن نامه بکارآ ه درک

که ميخواھد به شنونده منتقل کند  را چيز نآتا  ،کلماتی استفاده ميکند چنين تعريف شده که گوينده از
راری ازطرف ميگيرد اق ،کلمات استفاده از با ،ملتفت قضيه بشود و به کالمی ديگر ،بدون اينکه شنونده

  .بشود بدون اينکه طرف متوجه نفس اقرار
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(توريه) گواھی وشھادت سلطنت طلبان  اين شگرد مده باآن نامه آ تائيد کنندگان نامه مزبورکه نامشان در 
يا واقعا آ. صاحب باورھای ملی ھستند دانشمند و مردمی، ن افرادآ را گرفته اند که درگير با نامه مزبور

   ؟ن نامه ورود کرده اند، چنين گواھی را داده اندآاميد سياسی شان به  انی که به اعتبارسلطنت طلب

اين عنوان گذاری (کنشگرو باورملی) شگردی است که  افراد به اعتبارھمين عنوان درمسيراعتماد به 
     ورملی ھستند؟دارای با ن نامه کنشگر وآيا واقعا ھمه تائيد کنندگان آيند ونخوانده امضا کنند. آنامه بر

افتاده شده زنده  کار از و مريکا ميداند ومينويسد <رضاپھلوی پيرآسھم  ايران را ،ن جمعآ يا کسی که درآ
ديک  به مديريت دختر قطر (اين زمان مصادف بود با زمان بوش پسر که دفتری در ديک چينی باد دختر

مخالفان جمھوری اسالمی) ميتواند رھبری ميليون دالر برای  ٧۵چينی ايجاد کرد با اعتباری به مبلغ 
  ؟ازسلطنت طلبان گواھی دريافت کندشخصی باشد با باورھای ملی؟ که 

باورھای  نھم درحد دعوت بيگانه به حمله ومداخله درامورکشورآيا باورھای ملی يعنی بيگانه پرستی آ
  ملی  است؟

 وورت ميدانی برای نرخ گذاری که متاسفانه بص  ؟طرح يک مسئله سياسی است ،موضوع نامه ھشدار
تصور نکنيد که  ؛شده استغسل تعميد دادن به کسانی که مطلقا شايسته عنوان ملی باوری نيستند 

   .گاه به مسئله نيستند <بازار که شلوغ است ھرکه خرخودش راميراند>آ ،حضرات دنبال نامه ھشدار

   سنجه 

وری تھيه شده که ھم خواندنش مشکل وھم تحرير(قضاوت منصفانه) عرض شد که <مقدمه نامه ط در
 ن رديف  نامگذارانآ بندرت کسانی از فھميدنش نيازبه توضيح وھمفکری نويسنده دارد من يقين دارم که

اينھم يکی ازشقوق شيطنت کاری است  ن نامه کذائی را درست بخوانند.آ ن نامه ميتوانند حتی مقدمهآ در
  .ن)آفن شود (روش قرحرکلمات دکه عقل وادراک خواننده درسِ 

ايرانيان چنين  بنده نفھيدم که واژه سنجه که درعبارت نامه بکاررفته به چه مناسبت است عادت خيلی از
 است که عاروننگ ميدانند که بگويند نميدانم ويا نفھميدم بھمين دليل خيلی ھا خيلی سوء استفاده ھا از

کتابھا ميگردم تا معنای حرف  م وميروم وميپرسم ودرنگرفته ا خو اين رفتار ما ميکنند بنده با اين عادت
   .کلمه را درک کنم و

 ورود واژه سنجه گيج شدم به کتاب متعدد لغات رجوع کردم با معانی سنگ ترازو و از ،بنابراين عادت
مورد  در ع نفھميدم که نامه مزبور چه ميخواھدومجم در وشدم  برو نھا روآامثال  کفه ترازو وقپان و

رفراندام موکول کند؟ خوب  و عمومی  به سنجيدن افکار يا ميخواھد تداوم سلطنت راآ ،گفته باشد سلطنت
به  <برسبيل حال مستمع نبود> ونامه  ن قسمت ازآبھرحال سخن  مينوشت رفراندم ويا رجوع به مردم.

   .توريه) جورھای مختلفی ميتواند تفسيرشود (درست روش 

  هي * ميراث نوين نهاد كهن پادشا2
 اشد تان عباراتی است که بايد نويسنده ومخترع عبارت ھمراه نامه بآ اين عبارت ھم درنامه مزبور از

ادشاھی ميراث نوين زائيده چطور نھاد کھن پ ميراث نوين چيست و که يم کندشايد بتواند به خواننده تفھ
   .است
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  * چهارچوب اصول ملي3

سياسی، استقالل ،رکن  ،۴ هشده است ودرابتدای نامناد است اصول ملي درنامه مزبور چند جا به واژه
وحدت ملی وحاکميت ملی را درچھارچوب اصول ملی شناخته ودرنھايت محتويات نامه  تماميت ارضی،
 تاوخيلی ھم غلو وجمله سازی شده   درچھارچوب معرفی شده نھاده شده است که لیبرھمان اصول م

   .مطالب نامه قرارگيردورِ اين بيھوده گوئی بصورت مبنا ومنشاء ظھ

   .نويسندگان نامه مزبور سخت اشتباه کرده اند ويا راه گمراه ساختن مردم را برگزيده اند

ن اينطوری آومسير توليد  چھارچوب اصول ملی ھمان است که درقانون اساسی کشور ھا پياده شده است
يق مذھب مردم نشات گرفته ازطررسوم و داب وآ فرھنگ وتاريخ و است که باورھای اصيل جامعه که از

   .را پيدا ميکند عنوان اصول قانونین پس آ يد که ازآحق حاکميت مردم بصورت اصولی درمي

  عنوان ملي 

ارکان ملی   بعدازتصويب قانون اساسی کشور ديگرعنوان ملی مفروق عنه ازمعناست ومعنا وحد وحدود
صويب قانون اساسی دررديف منافع وحقوق ملت ت نچه که بعد ازآ بايد درقانون اساسی کشورجست و را
دريک کلمه با بودن قانون اساسی قانون اساسی پياده ميشود لذا  يد بصورت متمم درآبوجود مي کشور و

   .عنوان اصول ملی ياوه گوئی است

  شيطنت ها درلواي عنوان ملي 

ندگی وخيانت خودرا بساط فريب »ملی«ارضی کشور ھمواره زيرنام  تان ودشمان وحدت وتماميناپاک
  اند  نمونه  ھائی از ياد داشتھا:گسترده 

  .زيرنام ارتش ملی راه تجزيه ايران را ھموارميديدعنوانی بود که فرقه دمکرات  -ارتش ملي 

ايران انتخاب کرده  ذربايجان ازآنامی بود که پيشه وری براعمال تجزيه طلبی وجدائی   -مختاريت ملي
   .دارد قطعنامه شورای تجزيه طلبان را ١١ده وشباھت نزديکی با مابود 

بان آ ١٩ذربايجان بود که درتاريخ آنام اجتماعی ازتجزيه گران  -  هيئت ملي ومجلس موسسان ملي
   .اعالم موجوديت کرد ١٣٢۴

بان آ ٢٩ذربايجان رای داد آاجالس عمومی تجزيه گران فرقه دمکرات بود که به جدائی   -كنگره ملي
  خورشيدی. ١٣٢۴



 حقوقدان -اميرفيض -٢-موجود، ھشدار به وليعھد ی، مفقود، ادعالاصو                             ٧از  ۴برگ  ٢٠١۶/٠٨/٢٩، دوشنبه=شيد مه

 ابزارھای پيشه وری برای خام کردن مردم ايران و جنبش ملی  ھمه  از – حكومت ملي – دولت ملي
   .استبوده ذربايجان آانجام جدائی 

  .ذربايجان دادآکه حزب ايران به تجزيه طلبان  عنوان پرطمطراقی است   -  نهضت ملي

نام بعدا ن وولگردان داده بود  ونام قشونی بود که پيشه وری به تجزيه طلبا -ارتش ملي، قشون ملي
مان، سرلشگر کی، سرھنگ مجتبائی وعده ای ين خلق وبعد افسرانی بنام عيسی پژارتش ملی را مجاھد

   .ديگر بجای ارتش شاھنشاھی ابداء!  کردند

وردھا وساخته ھای کمونيست ھا برای مقابله با آجنبش کوچک ملی  ازدست – ميزش مليآ –ستم ملي 
   .ی ايران بوددولت شاھنشاھ

 نکس حقيقتا ملی است که غمخوارآرضا داوری دررساله مليت واسالم نوشته است < -حقيقت ملي
        .>جمھوری اسالمی باشد

  )۶٠انتشارات سنگرسال ز (گرفته شده ازرساله ملی وارتش شاھنشاھی ا                                   

تاسی ازعمل پيشه وری درتجزيه ايران زيرنام ملی فعال است ه شورای ملی ايران  که درھمين سالھا ب
ذربايجان دارد ازجمله اينکه  ھردو زيرعنوان استقالل وتماميت آوجه تشابھاتی با فعاليت فرقه دمکرات 

شورای  و روسھا  فرقه دمکرات علنا طرفدار ارضی ايران، دام تجزيه ايران را گسترده اند وديگراينکه
   .تجزيه طلبان به طرفداری ازاسرائيل معروف ومعرفی شده است

  چارچوب اصول ملي درقانون اساسي جمهوري اسالمي ونامه هشدار

اده شده ين قانون پآاصل  ١٧٧چھارچوب اصول ملی درقانون اساسی جمھوری ھمان است که در *۴
اسالمی است  چون جمھوری ايران  ومسلمانان نوشته شده  است منتھا بجای وحدت ويگانگی ملت وحدت

 در ھم اصل حاکميت ملی  ن به وحدت مسلمانان تغييرداده شده است.آ، عنوان اسالم ملت نميشناسد و
    .دن خدا ميدانآ از نراآھست منتھا نھا آباصطالح قانون اساسی 

مجھول  گان چرا نويسند ديگر ؛ن قانون اساسی ھستآاستقالل سياسی وتماميت ارضی کشورھم دراصول 
 ۴ن آ جامع تراز و حالی که قانون اساسی جمھوری اسالمی اصول ملی را خيلی فراتر در ،هنام الھويهِ 
ر رکن درچارچوب نامه ھشدا ۴> کدام تفاوتی بين تعيين کرده <گرد بيابان ميگردند درنامه ھشدار رکن

  وجود دارد؟ازنظربيان  وقانون اساسی جمھوری اسالمی 

    ن اساسي مشروطه وامـــا درقانو

پياده شده است اما عنوان اصل  تحتدرقانون اساسی مشروطه سلطنتی ايران ھم اصول ملی کامال ودقيقا 
ن اين است که قانون اساسی ايران آ يک فرق عمده دارد وبا قانون اساسی جمھوری اسالمی ونامه ھشدار

   .ميت قانون پادشاه راميشناسدرکن اصلی برای مظھريت حيات ملی واستقالل وتماميت ارضی وحاک
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حقوق  ساختارسياسی ونظامی وپارلمانی کشوررا درچھارچوب ۵٧ تا ٣۵دراين است که دراصول فرقش 
ن به حقوق سلطنت اختصاس يافته آاصل قانون اساسی ومتمم  ١٠٣ اصل از ٢٣و سلطنت شناخته است

ا توسل به ابه کوچه علی چپ زده وبخودر  اين قيد تاريخی وحقوقی ازر اونامه ھشدار  برای فر است 
سايه ای ولو کمرنگ داشته  قانون اساسی مشروطيت وب اصول چارچاز نامه مزبور زبان بازی نخواسته

  . باشد

لفيق باھم حاکميت ماايرانيان ملت وکشور وشاه بيک معناست، حاکميت شاه وحاکميت مردم با ت گفرھن در
   .ملی راشکل ميدھد که عنوان قانون رادارد

  .نامه ھشدار وجمھوری اسالمی درچاشنی است واال مصالح يکی است، درتفاوت کار

ن ديگر اصول آاگرھرکس به ادعای کنشگربودن بخود حق بدھد که اصول ملی را احصاء کند  
    .ملی نيست اصول معده ای است

  هشدارنامه

کيست ولی طرف ھشدار ممکن است ھشدارشونده عام باشد ومعلوم نباشد که ھشدارمتوجه  ،درھشدار
محسوب نميشود  ن ھشدارآدھنده بايد معلوم ومشخص ودارای مقام ومسئوليت ويا ارجحيت باشد واال 

 ن درھمان حد است که برديواری نوشته ميشد لعنت برکسی که درآارزش  و اعتبار .غلط زيادی است
   ١. اينجا بشاشد

عمال معروف ھم باشد واجتماعی خاص نباشد گرچه  سبیدھنده اگرواجد مقام قانونی ويا موقعيت نَ  ھشدار
  .دم کوزه> ميشود ومصداق <حرفش رابگذارفضولی است 

هشداربه جِد  

برائت جسته وکليه کنش واقدامات  ازموضع ضدملی خود!! به رضاپھلوی ھشدار داده تا مزبور نامه* ۵
  .اصول وچھارچوب ملی متعھد گرداند* ۶ را بطورکامل به  خود

شدار معلوم نيست که چه کسانی وبه استناد چه حکم وموجبی بايد نسبت به کنش واقدامات اين ھ در
نظرنامه  چه رسد که تصديق کند که بطورکامل اصول ملی موردِ  د تانکن ودادری  ھشدار شونده قضاوت

   .زمائی) گذارده اندآمريکائيھا دربرجام (راستی آ. درست مانند شرطی که انجام گرفته است

                                               
 »راھشد«يد كه آغاز آن با اتاييد كرده ا ر یاشما توھين نامه  ف. آقاي ((يکی در ايميلی رو به يکی از امضا کننده ھا نوشته بود:  - ١

خطار ا«ر در لغت نامه عميد به معناي, ايد كه چگونه به كار برده ميشود, ھشداكرده  سیبررا ر راآيا معني ھشد ست.اشروع گشته 
  بكار ميرود. »وآگاھاندن وتنبيه

ر ايادگار چند ھز یابصورت تنبيه بر یخطاريه وآگاھاويا چه ھستيد كه  مينامند كه ھستيد یكنشگر سياسا كه خود ر یاعده و شما 
نيستيد  ین رسيده آموزگاراتازه به دور یدارد, شما وتعداست غلط داكه نوشته ا ر یاو ديكته اگر اساله يك سرزمين كھن بفرستيد, 

  ک-ح)) كنيد. یكه غلط ياب
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قعا ) واورد (گزنکرده پاره کردنآرھائی بوجود ميظرفيت چه دردس نيد که گنده گوئی ھای خارج ازمی بي
. حکم بی حاکم وحاکم ناموجود نده ابرو وحيثتی برای واژه کنشگر باقی نگذاشتآکه با نوشتن اين نامه 

  .ن حکم دفاع کندآ نھم تاسرحد جان) ازآقای اميد دانا بخواھد آ( یکس نديده که کس

  نفرينِ نامه هشدار

قای اميد داناست که آنکه نامه ھشدار فاقد نام وياشخصيتی است که مجری حکم شناخته شود وتنھا آبا
ضمانت چيزی بنام  معھذا  نامه مزبر متضمن   ی کرده است،نامه مزبور معرف وحامی متولی را خود

ن نفرين است  نفرينی آ نام متناسب باضمانت اجرا داد بلکه  نامِ  ،نآواقع نميتوان به که دراجرائی است 
ھيچکس عليه ھيچ ايرانی  سال مبارزه از ٣٧سنگين وپرمعنا که بنده شھادت ميدھم که درطول  بسيار

نھم به شخص اعليحضرت رضاشاه دوم که آنشنيده ام واين برای اولين باراست که چنين نفرينی ميشنوم 
  . مظھرملت ونمادھويت ملی ايرانيان است

ه جرگه بنچه نامه ھشدارگفته است رضاپھلوی کامل عمل نکند آ ه ھشدار نفرين کرده است که اگرنام *٧
    .دشمنان وجودی ملت ايران گرفتارخواھد شد

. جرگه دشمنی با ملت ايران است اعليحضرت ويا بقول نامه ھشدار مفھوم نفرين باال حکم محکوميت
ن آنفرين  و ن کجاست که نامه ھشدارآچيست وسابقه اين حکم  دشمنان ملت ايران کيانند ومالک صدور

   .ن جرگه ھل داده استآاعليحضرت راھم به 

ن آيا خوانندگان محترم اين نامه تاکنون چنين نفرينی ازکسی درحق کسی شنيده ايد  که اين دومی آ* ٨
   ؟باشد

ديده شده  ت ھا به شديد ترين مجازا جرائی اين چنين عباراتی درجھت محکوم کردن کسیايا دراحکام آ
  است؟

ن است که ميگويد ھرکه فالن کند ويا نکند جزايش آاين حکم مجازات (نفرين) چقدرشبيه به احکام قر
قدرت اوست  مده است <کسی که انجام تکليفی خارج ازآن آفالن است ولی درالبالی ھمان احکام قر

    >.اليکلف هللا نفسا اال وسعھا -مجازات نميشود

  ف وبي وجدان كنشگران بي انصا

اين  پيرو اين ھشدارنامه ھستند درصدورب که بھرترتي (ازنوع سياسی) کنشگران بی انصاف وبی وجدان
قاضی رفته  ات اعليحضرت نکرده اند ويکطرفه بهحتی نيم نگاھی به محظوررگ انسان سوز زنفرين ب

نکرده  و ت نميکننديک کلمه ازطرح ھنری برشت که نمونه کامل گروگان گيری سياسی است صحب  اند
   ارند.ذبراستقالل سياسی ميگ د ومبنای نامه خودشان رانخجالت ھم نميکش اند 

مريکا اعالم کند که انتقال سلطنت رابه وليعھد که قانون آاستقالل سياسی اين است که وزارت خارجه 
ی ازحقانيت اساسی مقررکرده قبول ندارد واين حضرات که بعنوان حاميان استقالل سياسی وجانبدار

مريکا آ شکارآحتی به اندازه يک نخود درمقابل اين تعرض  دمده انآگرد  راست بگويند) سلطنت (البته اگر
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واقعا ذلت برما که درمقابل حقيقت  ی نگفتندفالم وکا ،به استقالل سياسی ايرانيان خاصه سلطنت طلبان
گروگان  ويم که اعليحضرت ما درنميش ناد رامی بينيم وفرياد اس ؛نرا نداريمآايستاده ايم ولی جرات بيان 

مريکائی ھاست وبدون توجه به عوارض اين گروگان گيری به نفرين وليچارگوئی به شخص گروگان آ
  متوسل ميشويم.

(پيرزاده  نفر اين دو قای شھرام ھمايون ديدم که سخت گله مند بود که چرا شاھزاده! دست ازسرآدربرنامه 
کی ودرکجا ديده ايد که انتخاب ويا تغيير مامورين محافظ گروگان  ؛قای ھمايونآ) برنميدارد. گلستان و

   .يدآن بحساب آباخود شخص گروگان باشد که اين دومی 

***  
به شھادت کسانی که ھمراه شاھنشاه در مکزيک ويا تا زمانی که ايشان به بستر مرگ ميروند بوده اند، 

 منظور رابط وبدولت آمريکا کس و کسانی به اصطالح پس از ورود شاھنشاه و شھبانو به آمريکا، 
برقراری تماس در کنار شاھنشاه و شھبانو قرار داده بودند که در ظاھر برای حفظ جان ايشان ولی در 
اصل برای کنترل و جلوگيری از اقدام ھای احتمالی شاھنشاه بوده است. يکی از اين اشخاص که نام 

ف پھلوی در نظارت کامل به امور واالحضرت بوده است. نميبرم، تا لحظه مرگ واالحضرت شاھدخت اشر
اگر کسی به آن نزديکی در کنار واالحضرت شاھپور عليرضا پھلوی نبود شايد آن مرگ مشکوک ھمراه 

  با سکوتی مرموز در پی مرگ ايشان رخ نميداد. 

  ک-ح

  

    

  

  

   

  

 


