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  موجود ياصول، مفقود، ادعا  
  هشداربه آخرين وليعهد

<مطلبی که ھمه درباره اش ميگويند نميتواند يکسره بی 
  کامال غيراصولی باشد> اساس باشد ولی ميتواند

  و يكم بيستبخش 

  )3ميليوني...( 20مصاحبه مرد 
  حقوقدان -اميرفيض

    

 ٢٠سوی مرد محکمه صحرائی به بازی شطرنج از در رابطه با تشبيه، يستمبنوزدھم و  تحريرقسمت 
. اکنون ن بودآھمراه کيفيت حقوقی حکم محکمه صحرائی اعليحضرت  ازميليونی بود که اشاره ای ھم 

   .ن استآاين تحرير درادامه 

  ، سنگين ترين محكوميت كيفري استنيست يشك

  ميليوني  براي توجه شماست  20اقاي 

کارنامه مردود حضرتعالی (مقصود <ادعانامه محکمه صحرائی با عبارت زيرشروع شده است  
پايبندی به چارچوب  اصول ملی  در )واصال يک ايرانی عوام، رضاپھلوی ، شاھزادهاعليحضرت

 نراآ ته پرشماريکايک اصول نامبرده که چندی ازه با نقض پيوسدريک دھه گذشتايران 
  .را فراھم ساخته است خرين ھشدارآبرميشماريم اسباب اين 

ميدانيد   ؟پيوسته استقالل وتماميت وحاکميت مردم يعنی چه ميدانيد اتھام نقض ميليونی ٢٠قای مرد آ
ايجاد چه اتھام وحاکميت مردم ل که به معنای شکستن است درحالت مداوم وشکستن استقال ،نقض
استقالل وحا کميت واصولی که متکای ادعانامه عليه اعليحضرت است   ميکند؟ البته که ميدانيد زاتی ومجا

   .حد اکثرمجازات استن ھرکس باشد قابل آوقتی شکسته شد ديگرقابل وصله وپينه نيست و شکننده 

 به اصالت وقاطعيت دھندگان محکمه صحرائی وشماکيل محکمه صحرائی به استناد ادعانامه باال که تش
   .داده است به دشمنی با موجوديت ايرانسخت ايستاده ايد حکم محکوميت متھم را ،ن ادعانامهآ درستی و

محکمه  ازات متھم، مجازنظرواعتقاد شما وھمچنين مبانی حقوق کيفری ،ميليونی ٢٠ای مرد  
. اين بدان معناست که شما که ادعانامه را نيست باتھام نا متناس با وزنِ  صحرائی اعليحضرت

دفاع  ، ھم ن حمايت ميکنيد ازاجرای مجازات متھمآ صحيح ومنطقی واثبات شده ميدانيد واز
   .ن که اعدام متھم است مشارکت خواھيد داشتآدراجرای  و ،ميکنيد
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به جريان باال ميشود گفت شما متھم را کيش کرده ايد ومتھم  ،ليون پيرويم ٢٠مدعی  ،قای علی فرازندهآ

  ؟؟بيايد وشمارامات کند

   ساده انگاري ،نه، ساده لوحي 

را نامه ھشدار) ھرز ن حکم (آ ازکسانی که ھيچکدام -اين برداشت تقديم ميشود  ،با قاطعيت واطمينان
از  بغير ،گاه نبوده اندآضرت بريده است ماھيت جرمی که محکمه صحرائی برای اعليح تايئد کرده اند از

  .کمه که دوياسه نفربيشترنيستنددست اندرکاران مح

  دليل اين برداشت 

که عده ای به کمپين ويا قطعنامه ای کشيده  درکارھای سياسی ھميشه اين حقه بازی ھا وفريب کاريھا
اھراتی بمناسبت سالگرد تظ ١٣۶۴درسال  .بکرات ديده شده است .ن اگاه نباشندآشوند که ازماھيت 
  ٧٠٠٠گان را ھای خارجی تعداد شرکت کنند اریزبرگزارشد که خبرگ درواشنگتن انقالب مشروطيت

  .گفتند یايران

تمام شعارھا شعارسلطنت طلبی بود برگزارکننده تظاھرات ھم شورای مشر وطه بود ولی قطعنامه ای که 
قد تائيد سلطنت رضاشاه دوم واساسا متمم قانون گان بتصويب رسيد فاشد وبا فرياد تظاھرکنند صادر

مقاله ای داشت  درھمان تاريخ سنگر  )شده بودرعايت کامل طرح ھنری برشت ( اساسی مشروطيت بود
محتوای  ن اجتماع ندانستند کهآ زيرا ھيچکدام ازشرکت کنندگان در ايرانی را سربريدند ٧٠٠٠تحت عنوان 

 و وعلی امينی  کرده برپا نراآاينکه شوراھای مشروطه  به اعتبارنھا آ؟ يستحقوقی قطعنامه تظاھرات چ
عنامه ابراز موافقت وقدری ھم دلشادی کردند ولی طولی قطن آبا  ،دنھم دخالت داراکمل خسرو قای آ

وافق ـــن مآ اـــــوچه چيزی را تائيد وقطعنامه کرده اند که ب گرفتند درچه دامی قرار نکشيد که دانستند
. چنانکه ن موضوع اختصاص يافتآشماره سنگر به  ۴مان مقاله خاتمه نيافت والبته کارباھ .نبوده اند

يا کاری راشروع نکن ويا يکی دوتحريرخالص نگرديده است < اکنون ھم موضوع محکمه صحرانی با
  .>خربرسانآوقتی شروع کردی تمام وکمال به 

  )درج است ٢۶٠تا  ٢۵۶وز درسنگررام مشروح اين مالحظه تجربه(                                       

صلواتی عمل   ،حکم محکمه صحرائی تجربه باال  به اين بنده گواھی مطلق ميدھد که حضرات تائيد کنندهِ 
ھا عادت قبول  ما ايرانی. منتھا متاسفانه واشتگتن عمل کردند در یايران ٧٠٠٠ن آکرده اند ھمانطور که 

تابای ويا قاضی سعيد آکسی ھم مانند ضياء  اگر و ھستيم  )ردمرغ يک پادا( نداريم وھمه ما را اشتباه
  .واظھاربرائت کردند انگشت نمای اتھامی ميشوند د کردن را درکئيننگ اين نخوانده وندانسته تا

  عدول ازتصميم وامضا 

اعالميه  در  ؛اين حق انسانھا وفرمان انصاف وعقل است که انسان ازخطائی که کرده بازگشت کند 
يا بايد سرزنش آ ،ن شدآامضای خودش عدول کرد وخواستارھذف  از ، ارتشبد شفقتتشبيطرفی ار

  شود؟ 
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تحت فشاروتھديد ھای خودشان برای پس زدن ازامضا گانکه امضا کنند اميد دانا مدعی است 

  .است وارعاب قرارگرفته اند، دروغ محض ونا ممکن

انی عمل کرده اند دوم اينکه اميد نھا صلوآ ن سند ديده نميشود وآ دربه عنوان امضاء اوال ھيچ امضائی  
با زندانيان جمھوری اسالمی يکی گرفته  را کشور زاد بودن ايرانيان خارج ازآ زاد انديشی وآدانا موقعيت 

وھمدستش او باج به خداھم نميدھند تاچه رسد به زنی که بدنامی وبدسيرتی  کشور . ايرانيان خارج ازاست
  .شھره اندنھا آ به دشمنی عامه مردم با

   دشمني درلباس دوستي

مدن آ جھاتی شبيه جنگ است ھمانطورکه يکی ازخدعه ھای جنگی به لباس دشمن درسياسی ازمبارزه 
واشک   ظاھرصالح طريق بيانيه مبارزه سياسی ھم از ؛ساخت را نھاآ کار نان شد وآاست تابتوان مخلوط 

اه کنيد اين بچه ھای تخس نگ .لباس دشمنی نميتواند بکند کاری ميکند که ھيچ دشمنی در وطن ريختن
نھم دسترسی آنعمتشان چه کرده وميکنند که جمھوری اسالمی به يک ھزارم  نسبت به ولی نمک بحرام

جمھوری اسالمی بشنود وجشن شادی نگيرد خيلی احمق  اخير اميد دانا را اگر . اين صحبت ھاینداشت
  .نمونه اين نمک بحرامی است )او اشاره نقدی خواھد شد درفرصتی به صحبت ھای اخير(است 

  حكمه داران م

بی اعتنا   نھاآنان به ھشدارھای خيرخواھانه آخرين وليعھد آد که صحرانی مدعی ان محمکه گانبرپا کنند
ادرت ـــخرين وليعھد) مبآمحکوميت ھمان ( نھا که صبرشان لبريز شده به انتشارنامه ھشدارآ بوده و
   .کرده اند

   :فرمودند ٧١عليحضرت درسال ا

الزاما معتقد نباشند من ھستند که شايد ازاين طريقی که من مسئله رامی بينم من ميدانم که يک عده ای <
واقعا خوشحال خواھم شد اگريک روزی کسی بتواند مراقانع کند که راه بھتری درنظرداردوميتواند ارائه 

  .>ن راهآبدھد  بسيارخوب ميرويم دنبال 

  )٣٣٢+١٣٣با راديو صدای ايران مشروح درسنگر (مصاحبه                                               

نچه که اعليحضرت درسال ھای قبل فرموده اند پاسخ اين مدعيان محکمه صحرائی است وبه اين معناست آ
فراموش نکنيم که افراد ميتوانند مشاورينی   .تذکرات حضرات برای اعليحضرت قانع کننده نبوده است که 

نکه مسئول است ميتواند آ .که قبول مسئوليت کرده است باشند ولی اتخاذ تصميم با کسی است داشته
 عينا در. حقيقت مزبوراوضاع واحوال ومسائل تابعه ھمراه است تشخيص بدھد که کدام راه با امکانات و
    .مفھوم کالم اعليحضرت دريافتنی است

. تشخيص ماھيت پيشنھاد است بودن يرخواھانهھرکس ھرپيشنھادی ويا تذکری ميدھد فکرش متوجه خ
يا ضابطه ای ھست که يک مسئول بتواند آ ؛ن با مسئول استآوردھای آپيشنھاد وامکانات اجرائی ودست

 ،را انتخاب کند؟ که اين بچه ھای خودسربا اين ادعا انھآپبشنھاد، خيرخواھانه ترين  بين ھزاران ھزار
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آيا  ؟محظورات اعليحضرت وموقعيت سياسی ايشان را ميدانستنديا آ؟ محکمه صحرائی تشکيل داده اند

  ١را خوانده و طرح ھنری برشت را ديده بودند؟ » تز گروگان سلطنت«آنان ھرگز نوشته 

    .، منزلتی درطريق دشمنی نداردوميدانندولی حقيقت وانصاف ومردانگیميدانستند  برخی البته که

  تكليف روبروي محكمه سازان 

خرين وليعھد! ھستند آويانظرات خيرخواھانه به محکمه سازان صحرائی که مدعی ھشداردادن ھای مکرر 
) بايد احساس تکليف کنند که  نست که قبال ھشدارھای ديگری داده شده استآاخرين ھشدار به معنای (

ن ھشدارھا آماھيت ومحتوای  گاھی ايرانيان ازآدروغ وصحنه سازی وبرای  برای اثبات ادعا وفراغت از
  .ندنھا با ذکرسابقه انتشاروتاريخ اقدام نمايآ به انتشار خرين ھشدارآن ھا به آارتباط  و

چه تشکيل دھندگان محکمه صحرائی وچه صلواتی ازجمله ھمين  ھيچيک از از سنگررشيوآ توضيح در(
 .يا نظرات اصولی ديده نميشود) و ھشدار ميليونی ھيچ اثری از٢٠ قایآ

 سوال كليدي 

 در رااين سوال  و اتھام کوچکی نيست؛ . حاکميت ملی وغيرهنقض پيوسته وپرشماراصول استقاللاتھام 
درده  ،صادرکنند گان نامه ھشدار)که چرا تشکيل دھندگان محکمه ( ميدھد ابل محکمه صحرائی قرارمق

خرين وليعھدشان بوده اند آتکرارجرم) اصول ملی ازسوی سال گذشته که ناظر نقض پيوسته وپرشمار(
وزھا را مناسب اين ر و وھمين برنامه ای که اکنون اجرا کرده اند مبادرت ننموده اند به ارسال نامه ھشدار

  ؟ديده اند اين کار

  :قرائن وامارات چيين ميگويد

اپوزيسيون جمھوری اسالمی شناخته ميشدند  ،، اصالح طلبانتاقبل ازپيروزی اصالح طلبان درانتخابات

نھا انتخاب شد ديگر آ ھائی که نصيب داشتند وحتی رئيس جمھور ھم ازی انتخابات وپيروز ولی پس از

اين سلطنت طلبان ھستند که  و ی جمھوری اسالمی شناخته نميشونداپوزيسيون واقع ،اصالح طلبان

برای متالشی کردن  بھترين ونزديک ترين راه .اپوزيسيون مشروع وقانونی جمھوری اسالمی ميباشند

نماد سلطنت ايران است که درنامه ھشداربه مردود  ،محکوم کردن اعليحضرت و بی اعتباراپوزيسيون 

نھضت معنايش اين است که  و ،خيانت به اصول ملی معرفی ومتھم شده استمه ايشان بعلت بودن کارنا

شورش اينکه برخی سايتھا به اعتبارنامه ھشدار نوشته اند   .اصال متصدی سلطنت ندارد ،سلطنت طلبی
وبرخی ھم نوشته اند که سلطنت طلبان رضا پھلوی را خلع کردند   -رضا پھلوی  سلطنت طلبان عليه

                                               
١ - .pdf2011-09June-Amirfeyz-Gerokan-Saltanate-years.org/AmirFeyz/Thesis1400http://  
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رداشت نامتناسبی نيست زيرا کسيکه ده سال به کرات به اصول ملی تجاوز کرده لياقت تصدی سلطنت ب
  !!ندارد را

عبارت شورش سال برخورد بامسائل ومباحث سياسی به  ٣٧يا شما درطول آخواننده محترم اين تحرير 
دردناک حاصل عمل  ؟ اگرنه بدانيد که اين واقعييتسلطنت طلبان عليه رضا پھلوی برخورد داشته ايد

   .ميليونی است ٢٠ھمين بچه ھای عقده ای وامثال اين مرد 

 موضوعات ازمتن و اختصاص يابد وھمه رمسائل سياسی ده ھا تحري يا ديده ايد که نسبت به موردی ازآ
    .تحرير درجھت پاک کردن کثافتکاری اين بچه ھای تخس تخصيص يافته باشد حاشيه از

برايش  وردھای جمھوری اسالمی است که اين بچه ھاآاينھا وبسياری مراتب ديگر ھمه وھمه ازدست
   .فراھم ساخته اند

  ميليوني وتعداد  20مرد

نفرحاميان حکم محکمه صحرائی اعليحضرت است وگفته اگرفرصت  ۵۴ميليونی مغبون ازتعداد  ٢٠مرد
   .امضا ميکردند ۵۴٠٠بود 

معموال پيروان  ؛تعداد زيادی است ھوادارمحکمه صحرائی درمحکوم کردن بيگناھی به مرگ بسيار ۵۴
زنجان  سنگباران کردن زنی در در ،دبسيارکم ھستن، محکمه صالحيت که درعمل قرارميگيرند بسيار

يک که  نفر ۵۴پيدا کردن  ،نفرشرکت کردند ۴دعوت مردم به اجرای حکم شد  تنھا  باھمه تبليغی که در
تقدس ايرانيان است را به دشمنی با موجوديت ايران محکوم کنند  بيگناھی که درعين حال قطب اميد و

   .کاری بسياراستثنائی است

جلد برای  ١٩ در سنگر مديريت کرد و ،ايران امور مريکا درآدرطرح اعالم عام که باھدف اثبات دخالت 
کرده بودند فرستاده  ) را امضاامورکشورھاقرارداد منع دخالت دری (گنيکشورھائی که قرارداد ھلس ١٩

به دشمنی با موجوديت  تبسيارکم بود ولی برای محکوم کردن اعليحضر، امضا ايرانيان بسيار شد ده ھزار
  )٣٢١+  ٣٢٠طرح اعالم عام درسنگرھای (                  .بسياراست، بسيار نفرھم  ۵۴ھمين  ايران

  ثبت درتاريخ 

 نتوانست دلشادی خودش را ازاينکه اين نامه و ،امضا مھم نيست مليونی ضمن ادعا که تعداد ٢٠مرد 
 خيال ميکند که ھرچه درتاريخ ثبت شود خوبست و ،ن ثبت درتاريخ مبارزه ميشود نشان ندھدآجريان 

خير تاريخ تنھا  ؛ثبت ميکند را محکمه سازان  تصميم جاھالنه ادعاھای کاذبانه و تاريخ ھم فقط نامه و
  .به قاضی نميرود

  ١٣٠٣وجھی به وظائف سلطنت نداشت ودربازگشت به ايران تعلل ميکرد درسال ت چون ه قاجاراحمد شا 
ضايت ) با نامه ای به پاريس برای گفتگو وتامين رسيای وسطیآمديرروزنامه شخصی بنام رحيم صفوی (

يح ه کرد وطبق تصرشت به ايران رفت وبسياردقيق وپرمحتوا با احمدشاه مذاکراحمد شاه برای بازگ
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قيت رحيم صفوی شدند>  مانع موف ،درفرانسه اقامت داشتندنھاھم آ<بعضی ازرجال ايرانی که  ينمورخ

  .ختصاص داده استرا بخود ا صفحه تاريخ قاجار  ٢٠ عگزارش موضو

   به بعد تاريخ حسين مکی) ٣٠۴صفحه از (                                                                       

   :ن واقعه تاريخی دوچيزاستآه به مقصود ازاشار

 يکی اينکه نميشود رويداد ھارا به حال خود رھا کرد واگربنده تقال ميکنم که کمترنکته ای در .١
ماند برای ھمين است که مورخ باقی ن  و محکمه صحرائی محکوم ساختن وفاش کردن اين حيله

   .غافل نماند

 اعليحضرت ومحظورات وممنوعيت ھای سياسی ومليونی بادرک موقعيت  ٢٠دوم اينکه مرد .٢
 نامه ھشدار که از نتيجه ای ، ازسپه حمايت ازسردار نھم درآعمل احمد شاه  زادیآن با آمقايسه 

حکم محکوميت اعليحضرت به دشمنی با موجوديت ايران گرفته است قدری احساس شرم وحيا  و
کسی  لی ازو م وحيا داشتشر ده ای نميتوان انتظاربچه ھای تخس عق درست است که از  .کند

  . شايد.اين انتظار را داشت که موھايش سفيد شده ميتوان

  خشت خام 

  ».ينه بيند      پيردرخشت خام بيندآنچه جوان درآ« :بزرگان گفته اند

حضرتعالی بنابراظھارخودتان وشھادت وضع رخسارتان، دورانی را ميگذرانيد  ؛هدازنقای علی فرآ 
خشت  وعمل يک پير اين کار ،ديای قالبی درخيال واوھام ميبينندمی بينيد که  امثال اميد دانا وبر و

نھم آداده ايد  خام ديده نيست که بال به بال کسانی که به دام عقده حقارت گرفتارند بدھد که سرکار
 ه به ولی نعممت خودشان وشما ناسپاسین حد ناسپاس ونمک ناپرورده ھستند کآ کسانی که در

   .کرده اند

تحميل طرح ھنری  يا شما ازآازسرکاراين است که بفرمائيد  يت وشھامتتوقع حقيقت وانسان 
فعاليت درجھت بازگشت سلطنت  برشت وممنوع ساختن اعليحضرت وحتی خانواده سلطنتی از

گاه نيستيد که آقوت وحمايت ميدھيد ويا  ،گاھی به چنين تھاجمات ظالمانهآن آبا  و ؟گاھيدآ
کارھای سياسی درجھت  خودداری از ريکا برایمآاعليحضرت ما وشاھزاده شما درگروگان 

گاھيد آ ن مطلب ديگری است واگرآ ،وريدآروی خود نميه ب گاھيد وآ اگر .خواست ايرانيان است
زار آ ميدھيد که غرق دربيماری ساديسم وس به نفس کسانی نفَ  ن مھم توجھی نداريد وآچرا به 

نھا آشوق ــئيد که مامثال شما ،نيستند ین بيمارانآ ،مسئوالن حقيقی ،گری  اعليحضرت ھستند
  .شده ايد

ش را به حساب اعليحضرت نسانصاف به شما وبنده اجازه نميدھد که اقدامات پيرزاده وھمج 
، خودش را خودش تعيين نميكند ، محافظ ويا مشاورگروگان ،گروگان شده بگذاريم
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روگان گيرعمل ميكند نه قدرت گ ن مشاورهم به دستورآ تعيين ميكند و روگان گيرــــگ
   .گروگان شده

 اصرارشھرام ھمايون وشما وديگران درتحميل اقدامات پيرزاده وجفتش به حساب اعليحضرت از 
وزارت خارجه  جامعيت طرح ھنری برشت و گروگان بودن اعليحضرت و اسارت و گاھی ازآنا  سر
   .مريکا  نيستآ

 عيف واداب شناس ميشکنند وازمقابله با شاخ دمھای ضآکوزه را سر  و نجا که انسانھا معموال کاسهآ از
كه  گوياي   ،طرح هنري برشتدارند كه هيچگاه مسئله  اينجا هم حضرات اصرار ؛گاو اجتناب ميکنند
       .پيش نيايد  ،اقداماتي  كه درمفهوم تائيد  تداوم سلطنت است منع اعليحضرت از

    تی آبه فرصت  ومسقسمت 

  

     

    

  

   

  

                                                                                                 

  

 


