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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>

  مجنپبخش 
  حقوقدان -اميرفيض

  متاسف  ،تاسف  جبران

  >ب هاي گنديده به گودال ها آ ب به دريا ميريزند وآرودخانه ها  <

 يحه ای انتشارداده که واجد نکاتی ابراھيمی الامير غالمعلیقای آ يارايران ،درجريان جنجال نامه ھشدار
   .ود وادعا موجود> محسوب شوداصول مفقنھا ميتواند مکمل تحرير <آکه نقد  قابل تامل است 

وارد نيست  . تاسف ايشانگان نامه ھشدار نيستندننددارند که ازامضا کنخست احساس تاسف وحسرت 
نجا که آ زيرا ھمين اليحه ايشان نشانه ورود به نامه ھشدار ومشارکت درنفرين اعليحضرت است واز

گرايش وموافقت با اعالم  لذا اپ شده فقط اسمشان چ و ھمراھان نامه ھشدار ھيچيک امضا نکرده اند
   .بمنزله ھمراھی وتائيد تلقی ميگردد ونيازی به امضاھم ندارد  ،طريق بھر نامه مزبور

نامه ھم ھست  یيعنی ضمانت اجراي ،کم نامهشامل کليه مفاد نامه وخاصه حُ  ،بنابراين تائيد نامه مزبور
ياھمچنان متاسف آ ؛وجودی ايران قرارداده ايدرا درجرگه دشمنان شاھزاده خودتان  ؛کالمی روشن در و

شرکت نکرده  نودی ايراــــــشکارو حکم قلع وقمع ايشان بعنوان يک دشمن وجآھستيد که دراين نفرين 
  ؟ايد

شما که فرق بين انتقاد رابا اتھام ميدانيد چرا احتجاج داريد درحمايت ازنامه ھشدار که نام بی مسائی است 
يا وجدان آبا مجازاتی بسيارسنگين است  و * نامعلوم رجعی نامشخص وم ن حکم ازآوحقيقت وماھيت 

 وجودیدشمن يا فراموش کرده ايد که آ ؟ميداند دشمن وجودی ايرانان را تسياسی شما شاھزاده خود
  يعنی چه؟ ايران

(در نظر  !ومجازات شاھزادھ گان حکم محکوميتصادرکنند گان نامه ھشدار که درواقع صادرکنند 
زيراعوارض متوجه برحکم يک اقدام جنائی  ،را معرفی کنند ا خودھستند نبايد قاعدت خودشان)

    .ردگيشکارا صورت نميآ است ومعموال اين امور

، يک جامعه حقوقی اصولی بادشمن وجودی ايران چه ميکند؟ کسی که با وجود يک جامعه منور اجتماعی
  .)قوق کيفریح(  ؟لياقت زنده بودن وايرانی بودن را دارد وموجوديت ايران دشمن باشد کجا
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   »ن به که کشوربه دشمن دھيمآ ھمه سربسرتن به کشتن دھيم     از«دربيت مشھور فردوسی که  

  .ھمه ھم تن به کشتن دھيم کم استاگر  ھمين را گفته که برای حفظ موجوديت ووجود ايران 

 درسالھای بعد از .ابراھيمی)اميرقای آازنامه ( ؟!>يک بيانيه بسيارمنطقی استيا بازھم نامه ھشدار <آ
وخانواده سلطنتی ازسوی شورشيان داده فحاشی ھا واتھامات بسياری به شاھنشاه ايران  ۵٧شورش 

ن حکم  آ. ضمانت اجرای استفاده شده باشد دشمن وجودی ايرانشده يک نمونه بياوريد که ازواژه <
نرا امضا آبازھم متاسف ھستيد که  يت ايران استودـــــــالفت با موجمخــــــــنامه ھشدار) قتل به جرم (

     ؟نکرده ايد

يا ھرکس ديگر متاسف  ابراھيمی وغالمعلی اميرقای آوانگھی نامه ھشداريک کارفوق العاده ای نيست که 
ابراھيمی بنويسد اميرقای آخيلی ساده است يک نامه ھشدارھم  ،خيلی ،ن نرفته استآکه چرا براه  ،باشند

ھم گروھی  وھم خودش امضا کند و دتھام بنمايآتفھيم ام حجت با اتم قدری بيشترھم به اعليحضرت و
 . کاری را که انسان خودش ميتواند بکند وکسی ھم جلويش را نگرفته که تنچند  ن پنجاه وآ بيشتر از
    .ندارد ن جای تاسف آ کوتاھی در

   الوگود منجالبرابه اين  ابراھيمی اميرقای آورود  ازه ميخواھد که اتصال واج ،بھرحال برخالف انتظار
  .گويممد نآخوش

بدون دقت کافی به ازمسير اعتماد وه ھشدارشده اند کسانی که وارد حمايت ازنامممکن است گفته شود  
نميشود  ،ن نامه وصل شدهآگذشت اين مدت وتحريراتی که به  شده اند ولی پس از ھوادار ،مراتب نامه

مدلول ومفھوم نامه  ند که چرا نامه را امضا نکرده اند ازميخور ن جريانات تاسف آ ت کسانی که بعد ازگف
  .گاھی کامل نداشته باشندآ

  فرصت مناسب

فرصتی است که ازايشان  نھم با افتخارآقای اميرابراھيمی خاصه اعالم پيوست ايشان با نامه ھشدار آنامه 
   .ورده است بذل راھنمائی بفرمايندآ دعوت شود به ابھاماتی که نامه خودشان بوجود

  ابهامات درنامه اظهارتاسف ايشان 

   پيشنهاد كلكتو

البته درکالم شاھزاده) ھيچگاه ادعای نادرست اينکه اعليحضرت ( ابراھيمی باغالمعلی اميرقای آ 
در  گفتگوی چند جانبه نداشته وھمواره مصاحبه ھائی محدود داشته پيشنھاد جبران گذشته را

  .دارند »کلکتيو«قالب 

ا ايرانيان حضرت سالھای متمادی جلسات گفتگو بالزم است که برخالف ادعای ايشان  اعلي اين توجه  
سوب ميشدند داشته ــــــکه قطب وسردمداران مبارزه محخاصه مسئولين رسانه ھای گروھی نجلس آلوس 
شماره سنگر به بحث وگفتگوھای صاحبان  ١۵ه بيش ازاشاره شد قبلی مانطور که درتحريراتوھ اند
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فعالين سياسی ومبارزاتی ايرانيان با اعليحضرت وگفتگوی تلفنی با ايرانيان داخل کشور اختصاص رسانه و

 از فرھنگ ايرانی است که بغير ن گفتگوھا به جائی نرسيده ونخواھد ھم رسيد ناشی ازآ . اگريافته است
راين اصل است قائل نيست وروانشناسی ما ايرانيان ب و جامع کلی خوند اعظم برای کسی اعتبارآ پادشاه و

قای رضا پھلوی درمقام آيا  و !نجا که شاھزاده رضا پھلویآ از که ايرانی ھيچ ايرانی را قبول ندارد و
 ايشان فعاليت ھای سياسی گفتگوھای جمعی ونه رياست شورا و وموقعيت سلطنت نيست لذا نه حضور در

  .هسال گذشته ھم نداشت ٣۵که در ندارد یکوچکترين اثرمثبت

با  مريکا با اجرای طرح ھنری برشت مانع تداوم سلطنت ايران شد وآت که وزارت خارجه ھمين مھم اس
رضاپھلوی سيستم فرھنگی ومنش ايرانی را نسبت به رھبری پادشاه قطع کرد  تبديل شاه به شاھزاده و

 سنت ايرانی جايگزين پادشاه ساخت  وه مجازی غيراصولی وغيرقابل قبوِل برای ايرانيان يک پايگا و
مريکا غافل آن ازسوی وزارت خارجه آدرک اين برنامه وتحميل  نکه ازآانيان خارج ازکشورھم با اير

سنگرھا وتحريرات) معھذا به دليل وابستگی فکری وخدماتی به ( گرفتند گھی قرارآنماندند ودرجريان 
حت عنوان قای اميرابراھيمی يک اشاره بسيارسربسته تآدراليحه  .را انتخاب کردندمريکا راه سکوت آ

   .درمقابل دريا ھم حساب نميشود ای > ديده ميشود که قطرهدام کشورھای بيگانه<

  گاهي وشهامتآعدم 

 گاھی وآرا <عدم  اثرگذاری برمواضع سياسی شاھزاده! در رابراھيمی عدم موفقيت ايرانيانقای اميآ
 ۵۴ن آ و سوی نامه ھشدار اولين گام اساسی از<کرده که  یخوشبخت دانسته واظھار >شھامت مبارزان

  .برداشته شده است> نفر

بی  نھا ازآ اين عده که تعدادی از ايرانيان مبارز شھامت نداشتند ولی ،يعنی درطول سالھای مبارزه
   ١. گاھی کامل دارندآ ريا کارترين ايرانيان ھستند شھامت و و پرنسبب ترين

) را نبود شھامت( ايشان چيزی ازسابقه مبارزه وفعاليت ايرانيان برون مرزی نميداند که چنين اتھامی
. پس شده است غازآ ٢٠٠٠ايشان نوشته که کوششھای مبارزاتی ايشان ازسال  خود ميسارد اننآمتوجه 

فعال مبارزه عليه جمھوری اسالمی  ١٩٨٠و ١٩٧٩و  که ازسال  ت به مبارزانیچه صالحيتی دارد که نسب
   ؟!بازگشت سلطنت بوده اند اظھارنظرھای کوته نظرانه کنند و

  اقدام عليه شاهزاده 

 . اگرمقصود ازاقدام عليه شاهزاده تاكيد شده است از قاي غالمعلي اميرابراهيميآدراليحه  چند جا
راقدام سياسي گي انجام نداده ايد ولي ا! اقدام فيزيكي است كه بله چنين عملاقدام عليه شاهزاده

صد البته كه كرده ايد هم تفهيم اتهام كرده ايد وهم تعيين مجازات كه  ،حقوقي باشد واجتماعي و
مجازات درحكم  نچه عنوان تفهيم اتهام دارد گرفتارآ درصورت عدم تمكين به حكم يعني برائت از

                                               
 ک-تن از آن گروه  بی پرنسيپ جدا شد. ح ۵٢بنا به گفتگوی آقای کمالی با آقای پرويز قاضی سعيد، يکی ديگر از آن  - ١
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 مدت ندارد ،كه حكم تعليقي مجازاتدارد اين است  . فقط شانسي كه درحكم وجودخواهند شد
 با حضور! نسبت به شاهزاده نفر 54ن آبايد درپايان مدت ناظر اجراي حكم توسط  ايرانيان ماواال
     .وخانم ركسانا گنجي باشيم قايان اميد دانا واميرابراهيميآ

  پيشنهاد تشكيل نشست حقيقي

 .ينده  شده استآبوسيله شاھزاده! ظرف يکماه  !پيشنھاد تشکيل يک نشست حقيقیبا التيماتوم،  ،درنامه
مد ھای مھم آاولين گام سياسی که دارای پي نراآ< تائيد و را پيشنھاد مزبور ازناحيه کسی که نامه ھشدار

قای اميرابراھيمی) نه معقول آنامه  از> (ينده سياسی شاھزاده خواھد داشتآبويژه درنگرش  سياسی و
   .است و خود محوری نوعی موازی سازیاست ونه موجه و

ازتبعيت  ميدانند الّبدِ  نفر ۵٣ن آ گرفتن کنار قرار اميرابراھيمی که خودشان را مفتخر درغالمعلی قای آ
ديگر نميتوانند  ! ون عليه شاھزادهآبرنامه ھشدار خواھند بود يعنی تفھيم اتھام واجرای ضمانت اجرای 

 دار بلند شدن  ورودست نامه ھش واين را ميگويند موازی سازی و خودشان راه ديگری را برگزينند
راه نامه  ! پيشنھاد ايشان را پذيرفت وراھی بغيرازوانگھی درصورتی که شاھزاده .خيانت به ولينعمت

وشاھزاده! بايد به  ؟د شدن ضمانت اجرا چه خواھآتکليف نامه ھشدار با  ھشدار مورد تصديق قرارگرفت
   ؟ برقصد کدام ساز

  خرين ابهام  ومهمترين آ

 * با مقام وتعھدی که شاھزاده به ايران و١ معتقدم< :مده استآراھيمی اميرابغالمعلی قای آدرنامه 
وظيفه دارد که شجاعانه با مردم به گفتگو  *٣با تمام فشارھا ومحدوديت ھا شاھزاده  و *٢ ايرانيان دارد
  >.*۵-۴ به پردازد

  ؟؟مبنای اعتقاد شما براينکه شاھزاده مقام وتعھدی به ايران دارد چيست -*١

  ؟؟ن کجاستآمبنای قانونی وحتی سنتی  شاره کرده ايدن اآامی که شما به مق -*٢

  ؟؟ن تمسک جسته ايد چيستآعنوان قانونی تعھدی که شما به  -*٣

 ايشان ھست يا ن فشارھا درحيطه اقتدارآيا رفع آ فشارھا ومحدويت ھای شاھزاده کدام است  و -*۴
  ؟؟خير

 باشد بامردم صحبت کردنن جمله آ ه ازتکاليفی دارد ک عليحضرتادرکدام نص ويا سنتی ھست که  -*۵
   .صحبت منطقی واصولی شنيده ام ولی صحبت شجاعانه خير)( نھم شجاعانهآ

 


