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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>

  ومسبخش 
  حقوقدان -اميرفيض

  اتهام جنگ طلبي 

مده اتھام راه انداختن آ خرين ھشدارآيکی ازمھمترين ودرعين حال بی پايه ترين اتھاماتی که درنامه 
 ست که اين تحريرا اننآ »شاھزاده رضا پھلوی« جنگ عليه ايران ناشی ازاقدامات اعليحضرت ما و

قای اميد دانا آمشخص ترين بخش دفاع  تحرير اين بخش از م ميگردد وبنظرميرسد کهن تنظيآبمناسبت 
   .تشکيل ميدھد وعلت اين توجه خاص درھمين تحريرنمايان خواھد شد را

  ادعاي نامه هشدار

خواستاربررسی پرونده  ٢٠١٢، درسال ، عليرغم ابرازمخالفت با حمله نظامی به ايرانحضرتعالی<
خواستی که درصورت  * > درايران توسط شورای امنيت سازمان ملل متحد شديديتجنايت عليه بشر<

بالقوه   * اراده ونيت حضرتعالی که دربھترين فرض ضد جنگ بوده ، خارج ازجدی گرفته شدن وموفقيت
مداخله بشردوستانه به توسل به زور < * منشورسازمان ملل متحد زيرعنوان ٧ميتوانست  تحت فصل 

...  اين اقدام حضرت عالی بالقوه نقض استقالل سياسی ايران بود که خوشبختانه معدوم بيانجامد ....
  متن ازنامه ھشدار)(                                                                               ..>.ماند

شد که بکل اشاره خواھد  ی، به مورد) پرداخته شودبشرح فوق( قبل ازاينکه بنقد ادعای نامه ھشدار
ارزيابی  قای اميد دانا را درآودرھمين اشاره است که موقعيت  دنامه مزبوررا برباد ميدھ حمايت از اعتبار

   .روشن ميسازد اقدامات خودشان دررابطه با نامه ھشدار

  رجوع به سابقه

که نسبت به اعمال ضد بشريت علی خامنه ای   اعليحضرت اظھارتمايل کردند ٢٠١١دسامبرسال  ١۵در
صفحه ای حقوق بشربا مستندات تھيه  ٢٢استناد اعليحضرت به شکايت مزبور گزارش شکايت شود <

فروردين به  ٢٢شده توسط تيم حقوقی شامل وکيل مجرب فرانسوی ايشان بود که شکايت مزبور در
   .ملل داده شد سازمان ملل وروسای کشورھای عضو شورای امنيت سازمان
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  بي اعتباري درراستاي دوروئي

برجسته که  ازسوی ايرانيان خارج ازکشوربا استقبال عمومی روبرو شد ،اعليحضرت ازخامنه ای شکايت 
اقدام  شعارحمايت ازکه باترتيب دادن تظاھراتی و  ؛قای اميد دانا يافتآترين استقبال را ميتوان دراقدام 

ارائه  ن تظاھرات با ذکرنام وآ گان درشرکت کنند از »نفر« ٣۴حدود کردند و اعليحضرت پشتيبانی
ن آکردند  که دربين علنی وجدی  تصويرشان ازطرح تعقيب خامنه ای وخواست اعليحضرت حمايت

خانم فيروزه  و حميد وحدتی  اميد دانا  و - قائیآميالد  –تابای آضياء  –براميان آنامھای  ھومر ،اشخاص
   .حمايت ازنامه ھشدارھم ثبت وضبط است ھمين اشخاص نامشان در که د،ديده ميشو غفارپور 

ن برنامه حمايت ازطرح تعقيب آ اين تعارض مفھومی قابل مالحظه است اين است که در تنھا تفاوتی که در
ملی  و کنشگر ،حمايت ازنامه ھشدار تائيد و در حضرات بنام فعال سياسی معرفی شده اند و ،خامنه ای
معرفی شده اند وتفاوت ديگر  )توضيح خواھد داشت -ده بی معنا وحرف بردارعنوان اختراع شباوری (

 دداشته ان ضورـــــقای اميد دانا حضرات ھمراه تصويرشان وسخنان نغزشان حآاينکه دربرنامه حمايت 
زيرا نه امضائی دارد ونه  نھم زيرسوال استآواصالت  ودرجريان نامه ھشدار فقط نامشان ديده ميشود

   .امکان تماس

 فتاب گردان است که به ھرآ، نامردی و گل بوقلمون صفتی ،منافق ،، رياکاریعمل حضرات دوروئی نام
کشورھمان  ن گل ھم ميچرخد ولی متاسفانه درفرھنگ سياسی ايرانيان خارج ازآطرفی که خورشيد باشد 

   ١. ملی باوری کنشگر و  ندرياکاران شده ا

قای اميد دانا نيست پس آدربرنامه  ھست وت از نامه ھشداروحماي درتائيدِ  نھائيکه نامشانآنکنيد  فکر
تظاھرات نھا خبرنشده بودند واال باسروجان دربرنامه آخير  ؛قابل احترامی ھستند اشخاص با عقيده و

ستثنائی برای مطرح شدن نامشان فراھم موقعيت ا زمان ھم نآزيرا  ،شرکت ميکردندھھم قای اميد دانا آ
   .گشته بود

 چند بدھد و سر را ، حمايته را چنان تائيد کند که شعارجمعی حمايتيک برنام يشود انسانم چطور خرآ

 و  اھرمتظ رو و دم دوآ ؛مد نفرين ھا باشدآنرا چنان نفرين کند که سرآسال بعد ھمان موضوع ومجری 

  .ديده شده ولی نه دراين حد بسيار رياکار

  رياکاران  عالم را که ديدی      بسان مردم ايران نديدی

 و  >بمناسبت دوروئی مردم مقاله ای نوشت <تحت نام بلوط ونی ٢٠نفيسی بعدازشھريور استاد سعيذ
 داعتقا از مردم رابه دودسته تقسيم کرد انسان ھائی که چون بلوط درمقابل حوادث ايستادگی ميکنند و

  .خودشان فرمان ميگيرند ودسته ای که مانند نی سرخم ميکنند

                                               
بوقلمون «خريد ميشود نه اگر کسی در قالب قانون بوده باشد و قانونمدار باشد و اعتقاد راسخ به چيزی داشته باشد نه قابل  - ١

 ک-ح». صفت
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  روال غيرعادي الزم است 

به  انسان راعواملی الزم است که  ،وردآبوجود  وردی راآيک روال عادی بتواند چنين دستتصورنميکنم 
دوستی واحترام به اشخاص ، روابط ن عواملآ تمام بکشاند که يکی از بروئی تام وآاين راه متضاد وبی 

نيست  نآبرماھيت واقف  و وارد عمل واقدامی ميشود که ناظر ،عاملی است که انسان به اعتبارھمان رابط
قای آ اندرکاری وروابط دوستی وفعاليت ھای يافت که توصيه ودست اين فرض ميتوان اين گمشده را در و

   .اصالت نامه ھشدارشده استبه  باور افراد بر در اميد دانا عامل مھم وموثردرايجاد اعتماد

   .ر نميکندگان نامه ھشداابدا وھرگز رفع مسئوليت ازتائيد کنند نچه عرض شد استباط روانی است وآ

ي ايراد جد  

درمعنا  و نميتوان اين ايراد را مطرح کرد که چرا کسانی که حمايت وپشتيبانی ازطرح تعقيب خامنه ای
 که تائيد و ااقدام اعليحضرت را تائيد وداد سخن داده اند ھمان ھا چند سال بعد ھمان اقدام اعليحضرت ر

   .نه تنھا محکوم ميکنند که نفرين ھم مينمايند حمايت کرده اند

ناموس  عده ای ھمه چيز حتی جان و .بلکه ايراد خاص وارد استگرفت  عامبه اين دوگانگی نميتوان ايراد
نکه تصوير ويا نامشان درجائی مطرح شده  کافی است را خرج فقط مطرح شدن ميکنند وھمي خودشان
  .چه خواھد بود ن ماجراآ در نآ ثارآوحتی  ه چه دليل اھميتی ندارد که برای چه وب زگديگر ھر

اقدام  ساخت که ايشان سازنده برنامه حمايت ازــــقای اميد دانا نآاما نميتوان اين ايراد مسلم رامتوجه 
 از ،خرين نفسآاعليحضرت درتعقيب قضائی خامنه ای بوده وامروز ھم رھبرعمليات وحداقل مدافع تا 

اقدام عمومی که نھم آ ،ل واقدام کامال متضاد نسبت به يک موضوع واحددوعم. تشريف دارند نامه ھشدار
ميان  وسوء استفاده ازاعتماد عمومی در مسئله اغوا درمورداقدام عمومیبا اقدام خصوصی  (فرق است 

<که درعين حال مدعی است  سياسی است منتقد و تی که برنامه سازياين دوگانگی برای يک شخص )است
شسته  مردم  صابون بی اعتمادیاو بوسيله  اعتباریشخصيت  کند> قابل قبول نيست وکه کارسياسی نمي

ن تظاھرات ونه آنه به شوری شور ونه به اين بی نمکی> ن آنه به < :واقع ميتوان گفت در و  ميشود
  .به اين نفرين ھا

  مسئله اعتماد درجريان اين ولوله

دمی آسخت اثرگذاراست ودرواقع بنيابت عقل وھوش  ،اعتماد يک قوه نامرئی است که براراده وتصميم
، بی ، دانائی. شخصيتوستد ھای فکری ومالی برمبنای اعتماد عمومی است تصميم ميگيرد تمام داد

 نھا ازعوامل ومالت اعتماد است که درآ ، پيش کسوتی وبسياری نظير، رفاقت، نسب، مقامنيازی مالی
 ابطه معنوی چرخ فعاليت ھا ازھرقسم خاصه سياسی ميچرخد مگرشخص ايجاد ميشود وبه اعتبارھمين ر

   .ن با سرخوردگی وبرخی برخوردھا به اثبات برسدآخالف 
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مجرای اعتماد به جريان افتاده است نه  از اين مقدمه بدان سبب الزم افتاد که ولوله ناشی ازنامه ھشدار
که  که بگويم حتی نامه مزبور را پيدا کنم شايد اين جرات را. انديشی دور مجرای اراده وتصميم و از

نخوانده ومرجعی شده برای درست تا اندازه فھم قای اميد دانا آقای اميد دانا نيست خود آحتم انشای  بطور
   ٢. ن نامهآ توصيه حمايت از

شنيدم براساس  را ھمان نامه صدای انقالب شما اين حرفھا مھم تراست جريان اعتماد به اشخاص خيلی از
  .جريان اعتماد ازسوی شاھنشاه خوانده شد

جريان تالشی ھستيم که اعليحضرت  وايشان ميگفت در ميگرفتم قای اميد دانا قرارآبنده ھم اگرطرف تلفن  
. انسان ميگرفتم قرار ، بنده ھم تحت تاثيرجايگاه ومقام قانونی عمل کنند ) درنه شاھزادهرضاشاه دوم (

   .ھميشه تاثير پذيراست ،اميد ومنتظر نا و گرفتار

 اينھم خصلتی از معرفی کنند و را نخواستند پيشگامان ونويسنده نامه مزبور اناقای اميد دآمتاسفم که 
اگرمعلوم ميشد که تھيه کنندگان اين نامه . واال رازداری است انی وفای به عھد ومب از خصلتھای خوب و

 بيشتروبطورکاملتر ھاله ھای اعتمادی ،چه کسی ويا کسانی بوده اند رابطه تلقين وسوء استفاده از اعتماد
   .لوده کرده ھويدا ميگرديدآدانا راھم  قای اميدآکه شخص 

يا  قای اميد دانا تمايلی به معرفی نويسنده نامه ندارد اين خود تاثير رابطه اعتمادی بين شخصآاينکه 
    .ستقای اميد داناآ و گان نامهاشخاص تنظيم کنند

  توضيحي درباره دعواي تعقيب خامنه اي 

نگرانی  مطرح شده وواکنش جمھوری اسالمی نشانی از ۶٧ه کشتارسال اين روزھا که بارديگرمسئل
خوند پورمحمدی باصطالح وزيردادگستری آ. امروز که ن جنايت ضد بشريت استآشديد دست اندرکاران 

ھا نآرا درمورد  من افتخارميکنم که حکم خدا) اعالم کرده که <۶٧قاتلين وجانيان کشتارسال  احد از(
   .اعليحضرت نسبت به تعقيب خامنه ای بيشترقابل درک وتجليل است ت  خواست> اھمياجرا کردم

موانع ديوان کيفری < درتحرير ؛دعوای مزبور با موفقيت ھمراه نبود مسئله غيرقابل پيش بينی نبود اگر
يدگی به دادگاه الھه صالحيت رس<انتشاريافت  نوشته شده  ٣ >٢٠١١/١٢/٢٠بين المللی که درتاريخ 

 بين المللی حقوق مدنی وسياسی بتصويب رسيدهپروتکلی که دررابطه با ميثاق  ندارد زيرا ااين شکايت ر
ايران خارج  ازقای مصطفائی وکيل دادگستری تھران که بعلتی آولی  .>نرا امضا نکرده استآجمھوری 

را  صالحيت دادگاه الھه احراز ودخالت وعقيده بردرستی دعوا  ؛بود ودرکناراعليحضرت قرارداشتشده 

                                               
» اعتماد«امميد دانا زمينه  ديگر امضا کننده ھا ھم درست نخوانده اند و اگر خوانده اند نفھميده اند، چون مدتی آقای - ٢

گذاران) ھمانند خروس بی محل چشم بسته (دستينه » نام داران«ھای رودست فراھم کرده است مردم  را از طريق برنامه
اند ولی ھنوز جرات و چه جای اعتراض است که برخی متوجه اشتباه خود شده . داده اند..» قوقولی قو«روز را و آغاز 

 ک-ح بيان در آنان مقطوع است. 
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دست  شفاھی در ھيچ سند ويا حتی اظھار ھم داشت واعليحضرت ھم قبول کردند راجع به وکيل فرانسوی
    .دويا حتی پيش بينی کرده باش موفقيت دعوارا تائيدنيست که او 

ناچارشکايت بايد به دبيرکل  وانست راسا به شکايت مزبور وارد شود،انجا که دادگاه الھه نميت بنابراين از
   .به شورای امنيت محول ميساخت نراآل ميرفت ودرصورتی که سازمان ملل نظرموافق داشت سازمان مل

سوابق نشان ميدھد که شکايت اعليحضرت به سازمان ملل داده شده ولی سازمان ملل با ارجاع شکايت 
   . به شورای امنيت موافقت نکرده است

  علت عدم موفقيت 

ائل تحت الشعاع مس کامال جھانیاست که مسائل قضائی اين طرح تعقيب خامنه ای  علت عدم موافقت
منشورسازمان باقی  ی برای اعالميه جھانی حقوق بشروجائ ،يعنی قدرت سياسی ؛سياسی قرارگرفته است

وقاحت محکوميت عربستان  نبوديم که دبيرکل سازمان ملل متحد با چه زبونی و ناظر مگر .نگذاشته است
قدرت بوده بواسطه  رتاکنون کدام رئيس کشوری که د  ؟نقض کرد ودب که خود اعالم کرده  سعودی را

که خامنه ای  ،جنايت عليه بشريت ازطريق شورای امنيت به دادگاه الھه رفته است و نقض حقوق بشر
   .ن باشدآدومين 

داشت   محرمانه بسيار وری اسالمی درعدن مذاکرهبا جمھ مريکاآسالی است که دولت  ھمان ٢٠١٢سال 

امنه ای به برجام ودرنھايت رياست جمھوری روحانی وتسليم خ ۵+١مذاکرات ھسته ای با  غازآکه به 

مريکا بگذارد که طرح تعقيب خامنه ای سبب تاثير آکه سياست جھانی  جای انتظاری است  چه ؛منتھی شد

برای مريکا آن کسی است که آنھم طرحی که مجری آ؟ رگی برمذاکرات محرمانه عدن بشودبز منفی بسيار

به او  يعنی انتقال سلطنت را ؛را گروگان گرفته وحقوق سياسی او را جمھوری اسالمی او ترضيه خاطر

اجرای اين تصميم وزارت خارجه کشورش بايد نشان دھد که به قراری که گذاشته  لطبع دربا قبول ندارد و

گروگان گرفته که  ذاردگمريکا نميآ ،برجاستيعنی جلوگيری ازفعاليت سلطنت وليعھد قانونی ايران پا 

دگی سيدعلی خامنه ای بشود که درجھت تامين منافع رزآ) امتيازی کسب کند که سبب اعليحضرت(

 ٤   .قدم برميداردمريکا آونگرانی ھای 

  ماهيت دعواي مزبور

                                               
احتمال اين نظريه ھم وجود دارد که تظاھرات به نفع عمل اعليحضرت در بردن خامنه ای به دادگاه از سوی آقای اميد دانا و ھمين  - ٤

يحضرت جھت مقابله با آن و نفرين ھردو از جمله طرحی طوالنی باشد که ھرکدام به نوبه خود در جھت بی اعتبار کردن اعلھشدار در 
 ک-رده است. حضربه محکمی را وارد ک
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 ھردعوائی منافع واحتماال ھزينه ھا واحتماالت شکست رادارد  دعوای اعليحضرت عليه خامنه ای ھم از
رم نظر شد که موضوع با فِ  اظھار دراليحه ای حضور اعليحضرت تثنی نبود بھمين دليل اين قاعده مس

   .نھا محول شودآھای حقوقی مسلط برحقوق بين الملل نه تنھا مورد مشورت که ماموريت دعوا به 

درطرح <اين ھشداربه وکيل فرانسوی شکايت  داده شد که  ٥ ٢٠١٢/١/٢١حتی ضمن تحرير مورخ 
  .>و قراردان ليبی وساحل عاج کارناموجھی است وبھتراست حذف شودنه ای الگشکوائيه عليه خام

 وبطورمستقيم نه نميگويم که دعوای عليه خامنه ای نبايستی مطرح ميشد بسيارھم الزم وبجا بود ولی 
زيرا عالوه براثرات شکست ويا تصميم سازمان ملل برعدم قبول شکايت که متوجه  !اعليحضرتنام  زير

حمايت ازطرح ( تحرير شخص اعليحضرت ميشد اساسا شکايت مزبور يک فساد عمده ای ھم داشت که در
   .نوشته شد  ٦ )٢٠١١/١٢/٢٧محاکمه خامنه ای وحمايت ازکيفيت اجرائی ان بتاريخ 

نرا غصب کرده اجازه آاسالمی برايش مبارزه ميکنيم ومعتقديم که جمھوری حق حاکميت ملی که ما 
متھمين  اجازه نميدھد که مافصل محاکمه مسئولين و .کنيم بيگانه تمنا ھد که ما نجات کشورمان را ازنميد

توسل به بيگانه برای محاکمه مسئولين . درھيج زمان ومکانی بوسيله خارجيان بگشائيم کشورمان را
   .ھايت دعوت بيگانه به مداخله درامورکشوراست، نکشور

  علت بي احتياطي 

 مزبور قرارگرفته اعتقاد سياسی و علت اين بی احتياطی که اعليحضرت  درمقابل اثرات منفی شکايت
   .فلسفی است

ست ديگران ازجمله شھرام ھمايون که اعالم کرده وميکنند که شاھزاده را دو قای اميد دانا وآکسانی مانند 

. مفھوم دوست داشتن با استفاده کردن مترادف است .استفاده ميکنندوجود شاھزاده  ند بطورطبيعی ازدار

نھا که به آويا وسيله ای را که دوست داريد مصرف ميکند روی طاقچه نميگذاريد ولی  خوراکشما 

ومی ميدانند سلطنت اعتقاد دارند وشاه را مظھرھويت ملی ويگانه فروغ تابناک ومنبع اميد واعتماد عم

ه کرده ن طنت مقرر درمتمم قانون اساسی احصاءنطور استفاده ميکنند که اصول سلآنام شاه  وجود و از

  .قای شھرام ھمايون ميخواھندآقای اميد دانا ويا آنجورکه آ

سيبی آقانون اساسی مشروطيت بسيارکوشيده است که درھيچ حال ومرحله واقدامی به اعتبارسلطنت 
شاه  اه را فارغ ازمسئوليت ميشناسد فقط برای حفظ ھمين اعتباراست چراکه اعتبارنجا که شآ ونرسد 
برای کسانی که اعليحضرت  ،ستاريخی وحتی مقد اين قيودات معتبرولی اين چيزھا و .ملت است اعتبار

ايشان ھمانطور استفاده  از نسب شاھزادگی ميدانند نميتواند وجود داشته باشد و يک شھروند عادی با را
                                               

٥ - .pdf2012Jan21-AmirFeyz-years.org/AmirFeyz/DarRabetehBaMohamekehKhamen1400http://  
٦ - .pdf2011Dec27AmirFeyz-years.org/AmirFeyz/HemayatAzTarhetaaghibKhamenehiConcress1400http://   
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ھم  بعد که می بينيم سخنران شورای تجزيه طلبان و ؛رفقا ودوستانشان استفاده ميکنند د که ازميشو
ھمه اينھا درمظنه يک شھروند عادی  معرفی ميشوند که ين حال مجری طرح تجزيه کشوردرع رئيس و

    .است نه نماد ملی يک ملت

مده اند بالطبع  گرايش آدرروندی عادی معنوی به موقعيت شھ اوج اقتدار دراين حالت که اعليحضرت از
يا انجام شود  تا ھمه کارھا بنام وبوسيله خودشان مطرح وبرايشان عادت ميشود ھم  به صفات شھروندان

نجا ضايع ميگردد که طرف نفرين آاعتماد عمومی ايشان تا  و که خوب حاصلش ھمين است که اعتبار
وبه حکم  يحضرت را با عقل خودشان ميسنجندقای اميد دانا دربرنامه ای صالحيت اعلآويا قرار ميگيرند 

   .فاقد صالحيت سلطنت ميدانند اعليحضرت را عقلشان

  عروسك زيور

ده  گيک حيوان وحشی که وارد دھکده ای ميشود دوراه برای دورکردن آن وجود دارد يکی اينکه بزر
رخود بمالد يکی شدن را ب بروآشکست وزخمی شدن وبی  يهن حيوان درنده برود وپآ خودش به مقابله با

تمام  در اعليحضرت به عادت شھروندی حالت اول را ؛اينکه جوانان وصاحبان تجربه را وارد معرکه کند
ک زيور مورد کشمکش تاريخی ايرانيان مانند عروس ن ميشود که نماد ملی وآونتيجه  ل برميگزيندثمسا

  .ھا دوست داشتند ارند که عروسک زيور را ھم بچهگرفته که ايشان را دوست د کسانی قرار
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