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  يکسره بی اساس باشد ولی ميتواند
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  ششمبخش 
  

  حقوقدان -اميرفيض
  ا شتابــــروارد شدستی بـــــن دگآ  رون ازمنجالبــــمد بآک نفر ــــي

  ھيچ ،ھان نبَود اصولی ھيچــــدرج  پيچ ،اراين دنيا چنين است پيچـــک

مقدمه اين تحرير به موضوعی که درصدر جريان نامه ھشداربه وليعھد سابق قرارگرفته اختصاص دارد 
نامه رودست که با شرکت ردرب  .نامه مزبور عدول کرده اند ی است که ازن موضوع استيضاح کسانآ و

 قای قاضی سعيد وآبه تصميم  گيرد ن برنامه ھم شايسته نقد قرارآخانم رکسانا گنجی جريان يافت وشايد 
اين جريان مصادف با  و توجه استيضاح شد ،نامه مزبور دربرائت از  مانوک خدابخشيان تابای وآضياء 
ن نامه آ که واقعا ميتوان از نھم با افتخارآ ،يرابراھيمی به جمع نامه ھشداراستامغالمعلی قای آورود 

  .ن مناسبت يافتآباال به  که شعرمنجالب ياد کرد بعنوان  نآومحتويات 

  استيضاح ناوارد

ازنظرمنطق  نامه ھشدار و ديگران بمناسبت عدول وبرائت از قای قاضی سعيدآ استيضاح خانم گنجی از
  :مردود است زيراحقوق اجتماعی بکل 

عدول ازتصميم وحتی قرارداد ھای رسمی حق مسلم انسان ھاست منتھا اگرعدول متضمن  
 منشور حتی در ؛قرارداد است ه ازخساراتی به طرف باشد تامين وجبران خسارت بعھده عدول کنند
کشورھای  دادھای با حتی قرار ،سازمان ملل ھم به ملتھا اجازه داده شده درمسيرحق حاکميت

  .نھا ملی کنندآھم به شرط تامين خسارت  را يگرد

ايجاد تعھد داشته ن مقامی است که حق آکننده  که نه امضا دارد ونه مرجع صادر پاره ایاغذ ک 
 نراآنھاست که وقتی آاين حق مسلم  ،نرا شفاھا وحتی کتبا تائيد کرده باشندآ کسانی که ،باشد

 ن نامه ابرازآ نداشتند ازن نامه آبادقت خواندند ويا بھردليلی تمايل به ھمکاری وتائيد اجرائی 
سوی يک شخصيت حقوقی صاحب صالحيت ھم  از نامه ھشدار اگر  .گيری کننده ارکن برائت و
اجرائيات  ن نامه را امضا وحتی دربخشی ازآن نامه برای کسانی که آ حق عدول از ،شده بود صادر

است  چنانکه کسانی نسبت به  نھاآ ن نامه ھم مشارکت داشته باشد حق مسلم قانونی واخالقیآ
شورای  از ،نآن قطعنامه واجرای برخی تشريفات آامضای  تجزيه طلبان پس ازی قطعنامه شورا
ا ذکرنام کسانی ارج ازکشور قطعنامه ای به امضا وبورد درخچنانکه  صدھا م .کشيدند مزبور کنار



 حقوقدان -اميرفيض -۶-موجود، ھشدار به وليعھد ی، مفقود، ادعالاصو                           ۶از  ٢برگ  ٢٠١۶/٠٩/٠٣، شنبه=شيد کيوان
قبول  . چنانکه افرادی عضويت سازمان ھائی رانھا واقع شده استآشده است وبعد مورد برائت 

  .گيری کرده اند که مخالفت ھم کرده انده کرده وبعد نه تنھا کنار

خريد خانه مزبور  جھت از رکسی خانه ای را قولنامه ميکند بعد بھ ؛ورده شود بجاستآمثالی  
 اگر ت باشد ونامداشت ممکن است مسئول پرداخت ض قولنامه ضمانت اجرا اگر ؛خودداری ميکند

اساسا درحقوق اروپائی حق عدول  .کارغيراصولی انجام نگرديده است ضمانت نداشته باشد ھيچ
که طرفين اسناد وقرارداد ھای رسمی برای اين در ؛يکی ازحقوق مسلم انسان ھا شناخته ميشود

اسقاط کافه خيارات بخصوص < :عدول وفسخ استفاده نکنند نوشته ميشود ازحق برائت و
   .نوشته نشود ھريک ازطرفين حق فسخ يعنی برائت را خواھند داشت اگر خيارغبن> و

  بعد ازفروش پس گفته نميشود

 ولی در ؛برگرداند اخريدار حق دارد که معامله خريد را فسخ کند وجنس ر ،ميدانيد که درمعامالت درست
 پيشقرواالن نامه ھشدار  از ؛عمل معامالت است ) معيارپس ازفروش پس گرفته نميشودبرخی کشورھا (

رو مورد  در و زانداوبيکه غالبا اجناس قالبی   ١، فروش پس گرفته نميشود استفاده ميکنند رويه  بعداز
اعتراض  خواھند عدول ازمعامله کنند باگان نامه ھشدار) بتائيد کنند( خريدار جنس اگر و ،نھاستآمعامله 

    .گنجی)رکسان اعتراضات خانم فروشندگان جنس قالبی مواجه ميشوند (

جمعی که ادعای کارھای خيرواجتماعی دارد وارد ھمکاری ميشود وحق عضويت ھم  باکسی  
يا آميدھد بعد متوجه ميشود که حضرات کارھای غيراجتماعی وبيشترغيرقانونی ومخرب دارند 

کشد نامرد ب کنار رگوا نھا شريک بشودآجنايات  ن گروه را قبول کرده بايد درآضويت چون ع
   !؟است

قاضی يز پروقای آبرنامه رودست عليه  در نراآبرداشتی است که خانم رکسانا گنجی  و فکرز اين چه طر
   .تابلو کرده است ديگران  و سعيد

ت ميکنم  پس د نامه ھشدار مخالفقای اميد دانا دفاع کردم ودرمورآ ازدرموردی ، نويسنده اين تحرير
  ؟قابل استيضاح ھستمچون مخالفت ميکنم  

مخلوط  د ونرا نميدان شخص ومورد اين است که فرق بين حمايت از در و ھمانند ھا او اشکال خانم گنجی
 در ارد که مبارزه اعتقادی به شخص مربوط نميشود وبرخاسته وپيوسته با موارد ودو توجه ن ميکند

   .نھايت عقيده است

مريکا عليه تماميت ارضی آقای قاضی سعيد درمورد ايجاد استعداد سياسی برای آدرتحريرقبلی  
ن نامه درموقعيت تصميم آگان نھم درحدی که ھمه تائيد کنندآاستيضاح سخت قرارگرفت مورد 

ی داشت وتحرير اخير توجه ن تحرير توجه به موردآ .گيری درھمکاری با ايشان قرار داده شد
ن تحريرات توجه به شخص ايشان ندارد بلکه به مواردی آ د ديگری دارد وھيچکدام ازبه مور

  .ن موارد قرار گرفته استآقای قاضی سعيد درجريان آدارد که 

                                               
 ک-ه به ملت تحميل کرده را پس نميگيرد. حماليان انجام ميدھد و چيزی را که رژيم اسالمی درست مانند عملی ک - ١
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و اگر خوانده  پايان نخوانده نھم تاآ بادقت الزم و را يقين دارم که ھمين خانم گنجی نامه ھشدار 

 .ن نامه نداشتهآتفکرانه به ھرگز نگاه م ،نخوانده مالھستيم کهبرسم اغلب ما ايرانيان  و نفھميده
را تھديد  او اين نامه بدترين وکثيفترين نامه ای است که ممکن است کسی درحق کسی بنويسد و

دشمن وجودی ايران شناخته گرفته نکند  اموری که مورد حکم قرار درصورتی که برائت از ؛کند
   .نرا گواھی کنندآوعده ای ھم  ميشود

ن آبه  را !دشمنی وجودی با ايران را نميداند که شاھزاده رضاپھلوی نھمآمگرخانم گنجی معنای دشمنی 
   ؟؟صفت متصف ساخته اند

کم ح نرا درک کند بطور حتم ازآتاپايان بخواند ورابطه مقدمه ونتيجه  رانامه ھشدارھرکس  
   .حکم دشمن وجودی ايرانت خيلی حرف اس. ميشود اجرائی نامه سخت متالم ومنقلب 

کسی ويا  يا چنين نفرين ويا قضاوتی ازآيک مبارز باسابقه ھستيد مدعی  شما که ؛خانم گنجی 
که شما ن اعليحضرت رضاه دوم آمقامی درحق يک ايرانی خارج ازکشور شنيده ايد که دومی 

  ؟خطاب ميکرديد باشندايشان را  درگذشته

 نھا نھيب زد وآ نان برآشدند ووجدان  نامه مزبور اين قسمت از متوجهيا ديگران  قاضی سعيد وحال اگر
 نھاآرا محکوم وخود  نھاآليون ھا مردم عمل ينھا راه برائت ازنامه را انتخاب کردند بايد شما درمقابل مآ
تقبيح عمل شما  تصور نميکنم کسی در ؟!ن نامه متھم سازيدآبه بی بند وباری درعقيده نسبت به  را

  .ترديدی داشته باشد

روزنامه عصرامروز نوشته  ن نامه ھمراه شود زيرا درآقاضی سعيد نميتوانست با پرويز آقای  
)  ھمراھی با نامه ٣٣٢+٣۵٨مشروح درسنگر( >بود <قلم من بشکند اگرعليه سلطنت بنويسم

بيداری وھشياری  . ھشدار با اعالمی که ازناحيه قاضی سعيد منتشرشده بود کامال منافات داشت
   .خاص قابل تقديراست قاضی سعيد در اين مورد

  اثر حقوقي نامه هشدار

ن نامه را تائيد ميکنند اين است که  شاھزاده آشکارترين اثرنامه ھشدار برای کسانی که آ اولين و 
  :انھا نميتواند فعاليت سياسی داشته باشد زيرآ

 در و  خلع کنند ايرانيت از وبرانند  د بايد اورا ازخودنکسانی که شخصی را دشمن وجودی ايران ميدان 
 او ن نجات ايران است ازآدرراس  انتظارات سياسی عديده ای کهاينکه  نه ؛اولين فرصت مجازاتش کنند

  .داشته باشند

فکر نميکنم درجامعه  !نجات ايران را خواست دشمن وجودی ايرانازکه  عجيبی است هاين مضحک اواقع
  .باشدسياسی ھيچ کشوری اين چنين ھرج ومرج فکری رواج داشته 

و دريک مبارزه اصيل وپاک ھمه کوششھا براين امرمقدم است که دشمنان ايران شناخته شوند  
ی درخواست رھبر دشمن وجودی ايران از ومده اند آحال ايرانيان  نھا شکل گيردآمبارزه بطرفيت 
   .مبارزه سياسی نيست  جنون سياسی است ،اين رفتارمتناقض ؛مبارزه دارند
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 )شان است!مقصودشان شاھزاده( ماروی شما<: دربرنامه رودست ميگويدگنجی رکسانا خانم  

خاک ايران حساب ميکنيم و......>  ب وآ ، ماروی شما برای محافظت ازحساب ميکنيم
  ؟است اين حسابھا راکرد دشمن وجودی ايرانچطورممکن است روی کسی که 

  >زاده را ماھمه دوست داريماھھيچ فردی باالترازايران نيست شايشان درھمان برنامه دوبارگفتند که <

  ؟و اين تناقض قابل توجيه ھست را دوست داريد دشمن وجودی ايرانيا ھنوزھم آ

ورد که شما آبوجود مي را خانم گنجی اينھا که بعنوان نمونه عرض شد قرائنی است که اين باور 
يده ايد ويا درک نرس دشمن وجودی ايراننخوانده ايد وبه عبارت  خرآھنوز ھم نامه مزبور را تا 

  .نرا نداشته ايدآ

   .نرا تائيد کندآن حمايت ويا آ واال شما وياھرانسان باقدری وجدان محال است که از

دمکراسی است ولی  بله   .را امضا کرده اند که عده ای نامه ھشدار اين دمکراسی است ؛شما ميفرمائيد
. دمکراسی اين نيست که با ايران کندنه حکمی که يک ايرانی وطن پرست را محکوم به دشمنی وجودی 

ھای خراب کاری است ه گرو کار ،. اين طريقشوبی بپا کند وخودش را معرفی نکندآکسی با تھيه نامه ای 
  .که فرمان وحکم ھای محرمانه ميدھند

 دشمنی وجودی نراآاجرای دمکراسی اين نيست که کسانی تحميل محدويت برای ديگران کنند وضمانت 
  .غيراسالمی روی ميداد بطورحتم قابل تعقيب بود شوریکاين امر اگردر با ايران بگذارند

چه کسی نوشته است چرا نامه را  يافتم که شما ميدانيد که اين بنده ازصحبت ھای سرکارخانم در 
دمکراسی وخيرخواھی صورت گرفته  چرا  امتناع داريد  شما که معتقديد يک کار از معرفی او

به يک فرد وطن پرستی که  ايران کاری اين لجن پراکنی واعالم جرم دشمنی وجودیدرپنھان 
   که در لفافه ميبريد شناسايی نيست.. نامی ه ايد مشارکت داريدتخود شما به اودلبس

اجرای نامه مزبور پس ازاطالع ازضمانت ما نبود بی شک زنانه ش خود شما ھم اگرروابط دوستی وغرور
   .فرموديدن نامه برائت ميآقاضی سعيد ازتائيد  تابای وآيان قاآ قبل از

برو که آيک زن بدنام بی  ھستيد دشمن وجودی ايران نرا داريد که بشما گفته شودآيا شما خودتان تحمل آ
جمھوری  وابستگی به  درک اتھام فاحشگی را ھم ندارد به تائيد کنندگان نامه ازجمله به شما عنوان

 دشمنيا المی سنگين تراست يا عنوان وابستگی به جمھوری اسآ ،داده ازکوره دررفته ايد اسالمی را
ن نامه بی حرمتی آبازھم ميگوئيد <در ؟که شما به يک ايرانی وطن پرست داده ايد وجودی ايران بودن

  ؟؟شما چيست گ> پس بی حرمتی درفرھننشده است

 :دارد که گفت خوند پور محمدی آھی با اظھارات تشابدردفاع ازنامه مزبور  ميدانيد رفتارشما 
   ».کارخوبی بوده وامرخدا اجراشده است ۶٧ل اعدام ھای سا«

امان نيست  تند روی در اشتباه و از قای اميد دانا ھم جوان است وآاينکه  خانم گنجی به اشتباه و 
انداختن اشتباھش  درجا . کامال درست است ولی کسی که اشتباه ميکند اصرارتمسک جست

ن آ حمايت از قای اميد دانا ازآت سخ اصرار >عذر تقصير بخواھد که معامل بيناست< ؛نميکند
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اتھام دشمنی ن نامه يعنی آتمام اتھامات سنگين ن نامه آنامه وتالش درمخفی سازی نويسندگان 

   ٢. قای اميد دانا ميسازدآرا متوجه شخص  وجودی با ايران

       دومين اثر سياسي نامه مزبور

نجا که آ از عليه جمھوری اسالمی است و ،ن درکارنامه سياسی مبارزه ايرانيانآدومين اثراين نامه ثبت 
نتيجه وقضاوت مورخين اين خواھد  اپوزيسون شخص شاھزاده رضاپھلوی!! است بھرحال رئيس ورھبر

  .گرفته استشکل  بردشمنی وجودی با ايران که قائمه مبارزه ايرانيان اپوزيسيونشد 

> فقط به اين نام نميشناسيم ايران چيه ما کشوری< :دوبارگفتنديادتان ھست که خمينی وموسوی يکی 
مقايسه کنيد با ھيچ امضائی ھم جمع نکردند ودرھيچ تلويزيونی ھم ازاين فاجعه دفاع نکردند ( گفتند و

نامه  دفاع از در و... اميرابراھيمیغالمعلی  قای اميد دانا وآ گنجی و رکسان ھنگامه ای که خانم
 ۵٣درحاليکه حکم صادره با امضای  ل کن ھمان اھانت به ايران نشدند.و ) معھذا ايرانيان رکردنداھشد

ھزاران مرتبه مھم ترازاظھارات موسوی وخمينی  دشمنی وجودی با ايرانرنفرعليه شاھزاده! مبنی ب
بروی آه ای وثبت اين فاجعه عظيم درتاريخ سياسی مبارزه ايرانيان برون مرزی ذردرباره ايران است 

 را در ما و ؛ھوادارسلطنت باقی نخواھد گذاشتخانواده پھلوی وايرانيان  ميھنی وميھن دوستی برای
   .ھواداران خمينی نسبت به مسائل ميھنی قرارخواھد داد از موقعيتی به مراتب بدتر

 و )و ... قای اميد داناآ( کسانی که خودرا دوستدار ووفاداران به شاھان پھلوی معرفی ميکنند 
ن آميدھند فراموش نکنند که روح  اطاق کارشان سند ودليل قرار نان را درآ د تصاويروجو

ازسوی چند ناشناس وتائيد عده ای  اننآپادشاھان وطن پرست ازچنين حکمی که عليه فرزند 
   .تش کشيده ميشودآ ايرانی قرارگرفته به درد و

ن عقايد به آنهاست كه آقايد راستاي ع قاي اميد دانا بدانند كه احترام به شاهان پهلوي درآ 
 نه اسم و ؛منجرشده است موزشي وافتخارات عظيم مليآ، وردهاي اقتصادي وسياسيĤدست

روطه وتداوم سلطنت حفظ وحراست ازنظام سلطنت مش نانآراس عقايد  در .اننآيا هيكل 
 نا باقاي اميد داآ نهم اكتفا نكردند وآگسستند وبه  نراآ كه حضرات رضاشاه دوم قراردارد

 و باز حواله فكر خودشان اساسا سلطنت اعليحضرت رضاشاه دوم را منتفي شده اعالم كردند
 به نام فرزند ان پادشاهايران را با  شمني وجوديلوح داين نامه   به اين هم اكتفا نكردند در

   .ثبت كردند

                                               
از فحوای گفتگو ھای خانم گنجی و آقای دانا کامال برآورد ميشود، ھدف آنان خانم ليال (نازيال) گلستان است که يک روزنامه نگار  - ٢

خوانده و ککش ھم نگزيده و ميخواھند او و ھمفکر و ھمکارش رضا پيرزاده را از کنار اعليحضرت » فاحشه سياسی«للی اورا بين الم
بھانه ای » تماميت ارضی«و » ملت سازی«تيرکمان را درست به قلب اعليحضرت گرفته اند و ھمه داستان دور کنند ولی نشانه 

 ک-که دو نشان را اگر نزند حتما نشان دوم را که بی اثر کردن تالش ھای اعليحضرت است را خواھد زد، ...حاست. طرحی 



 حقوقدان -اميرفيض -۶-موجود، ھشدار به وليعھد ی، مفقود، ادعالاصو                           ۶از  ۶برگ  ٢٠١۶/٠٩/٠٣، شنبه=شيد کيوان

  پرده پوشي عام

 دشمنی وجوی با ايرانمسئله به   مدهآ قام دفاع ازنامه مزبور برعجيب اينکه حتی يکنفرازکسانی که درم
اين  ن است که يک اجماعی درآھمانند  که به اعليحضرت ما نسبت داده شده اشاره ای نکرده ونميکنند

   .مورد جريان دارد

يعنی نخواست که  خرآرا خواند ولی نه تا  صدر ايشان نامه ھشدار قای مسعودآبرنامه  در  ؛باب نمونه از
    .فاش شود ن نامهآ در ستدشمنی وجودی با ايران ان زخم بزرگ که آ

 نامه ای دفاع ميکند که فرزند چگونه از دادقای صدر که سالم نظامی به شاھان پھلوی درھمان برنامه آ
 تارھایاين رف وای از ؟محکوم تعدادی ازايرانيان شده است دشمنی وجودی با ايرانلوی به ھمان شاھان پھ

  .دوگانه

  خراب کرد خانه مارا ھمين دورنگی ھا     نھادم پا بھرجمعی نديدم يک طريقی را

  سوال محترمانه ازخانم گنجي 

ازعنوان قانونی اشاره کرديد که سالھا  رودست شما دربرنامه اخيرسرکارخانم رکسانا گنجی  -١
دادن اعليحضرت  سوال اين است که مبنای خطاب قرار ؛اعليحضرت رضاشاه دوم استفاده ميکرديد

 ن عقيده وآ با عنوان قانونی رضاشاه دوم چه بوده وبه چه علت منطقی ويا قانونی وياسنتی از
  ؟؟درويه عدول وبرائت جستيد واعليحضرت را شاھزاده خطاب ميکني

يا بنظرسرکارخانم  برائت ويا عدول ازنامه ھشدار مھم تراست ويا عدول ازاعتقادی که درنھايت آ -٢
 ؟؟تبديل به شاھزاده رضا پھلوی شداعليحضرت رضاشاه دوم الجرم 

  

       


