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  موجود ياصول، مفقود، ادعا
  هشداربه آخرين وليعهد
  <مطلبی که ھمه درباره اش ميگويند نميتواند يکسره

  کامال غيراصولی باشد> بی اساس باشد ولی ميتواند 
  چهارمبيست و بخش 

  .. به اعتراضاسخ پ
  حقوقدان -اميرفيض

                                                   

ن به آن وسپس پاسخ آقای مصطفی عرب نامه ای خطاب به اينجانب ارسال داشته اند که ابتدا متن آ
   :استحضاررسانده ميشود

با درود جناب امير فيض[[  

پيروانتان ايکاش ايميلتان را داشتم و مجبور نميشدم با واسطه با شما صحبت کنم. آقای امير فيض، شما و 
تمامی سعی و کوششتان را بعد از انتشار بيانيه به حواشی معطوف داشته و متآسفانه اصل ماجرا در اين ميان 

فراموش شده است. آيا بجای اينکه شما و مريدانتان وقت خود را صرف انتقاد از امضاء کنندگان و 
شود که گفته ھايشان صحيح و دلواپسی آنان روانکاوی آنان کنيد، بھتر نيست تحقيق نمائيد تا بشما نيز ثابت 

از آينده ايران بجاست؟ از طرفی، اگر شما اين اجازه را بخودتان ميدھيد که ديگران را روانکاوی کنيد، آيا 
ھمانند » تعصب«بدانند. البته شما بخوبی ميدانيد که » متعصب «آنان حق ندارند شما و مريدانتان را افراد 

   ری روانی است، حتی خطرناکتر!؟يک نوع بيما» ساديسم«

خواھش ميکنم يک دھم وقتی که شما و ھمراھانتان صرف توھين، توجيح موقعيت، روانکاوی و قضاوت 
کنندگان ميکنيد، به اصل موضوع که ھمانا جااندازی فدراليسم و بخطر  ءامضا

   توسط ايران ستيزان است، بپردازيد!!؟ افتادن تماميت ارضی ايران 

بخاطر داشته باشيد که شما شخصأ با کليات بيانيه موافق بوديد و بمن اظھار ضمنآ 
کرديد اگر نحوه نگارش يک پاراگراف بيانيه کمی آرامتر نوشته ميشد، شما ھم آن 

 بيانيه را حتمأ امضاء ميکرديد
رضی کشور يکبار ديگر خواھش ميکنم از حاشيه بگذريد و به اصل وقايع اتفاقيه که يکپارچگی و تماميت ا

 عزيزمان ايران ميباشد، بپردازيد

]]پاينده ايران - با تشکر   
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  ايران يارگرامی اقای مصطفی عرب 

برای وحدت ويکپارچگی ايران ازقوانين ارگانيکی است که بصورت احساسات دروجود ، نگرانی بادرود 
ن  را ايرا ،ھمانطورکه شاھنشاھی ايران با ھويت ايرانيان .رسوبی اقرانی وکھن دارد ،تيبامل ايرانيانِ 
  .وسجين يکديگرند وردهآبوجود 

ترديد نيست که ھمه کسانی که درجريان نامه ھشدار قرارگرفته اند با قانون ارگانيکی حراست ازوحدت 
اند که حفظ ھويت  متاسفانه دراين ماجرا عقب ماندهنھا آولی  جوشند ھمخو وھمتماميت ارضی ايران  و
 موجوديت ايران باشد  يتواند منفک ازايرانی يعنی اعليحضرت رضاشاه دوم نم وھويت نماد اعتبار و

 ، گواه شکل گيری فرھنگ ايرانيان ازتوامان شاه وفرھنگ روشنگرپربھاست ز – شعار خدا شاه وميھن
   .ميھن است

درنتيجه درجريانی قرارگرفته اند که نه تنھا بوحدت وتماميت ارضی ايران کمکی نميشود بلکه قائمه 
 ستن وبی اعتبارشک ھدف را نگ وباورما ايرانيان پادشاه استوحدت ملی واستقالل کشور که درفرھ

  .شدن قرار داده اند

 ارضی کشور يتکه ھم استقالل وتمامابوده وھست تمام تحريرات ومقاالت متعدد سنگردراين راست
 محفوظ بماند وھم اعتباروشخصيت سياسی واجتماعی وقانونی اعليحضرت رضاشاه دوم مصون از

   .تعرض بماند

بصورت  ده نميگويم قانون اساسی مشروطيت  وسنت پادشاھی ايران ازابتدای مشروطيتبن اين را
   .بنا گذارده است قانون

 نميتوانند از ازجمله سرکار بالطبع طرفداران پادشاھی وحقانيت تداوم مشروعيت سلطنت مشروطه ايران
ليت ميداند ما که ازقانون حاليکه قانون اساسی مشروطيت شاه را منزه ازمسئودر ن غافل بمانندآرعايت 

 واساسی مشروطيت خط سياسی وفلسفی وحقوقی ميگيريم نميتوانيم شاه را درمدارمسئوليت قراردھيم 
 بارمحکوم کنيم  ۴نھم آدرنھايت نميتوانيم محکمه صحرائی ترتيب بدھيم واورابه شديد ترين مجازات ھا 

. نگرانی ودلواپسی ازتجزيه نھا باشدآ اينھا متعارض است وانسان منطقی واصولی نميتواند پذيرای
 ايران حکمش وضدش اين نيست که محکمه صحرائی برای نه اعليحضرت که ھيچکس تشکيل داد و

   .طرف رابه دشمنی با موجوديت ايران محکوم کرد

ولی موثرنشد به ونه عمال کشيد شد وخيلی ھم سعی کردی  حرفینھم آشما اگرفرزندتان به انحرافاتی 
   .؟  حتما نهائی که زده سرش راميبريدخاطرحرفھ

  شاهد رفتارسنگر
د مبنای گفتگو براساس تحقيق بد  تا ھمانطور که خواسته ايصحبت ادامه يا ،اجازه فرمائيد بايک سابقه

   !ند وموضوع متوجه متن باشد نه حاشيهس و
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ھارچوب يک ازخودمختاری کردھا درچخبری راکيھان لندن منتشرنمود زيرعنوان <  ١٣٧۴سال  در 

> مشروح خبراين بود که اعليحضرت به اتفاق منوچھرگنجی وبا حضور کنت ايران متحد جانبداری شد
ساعت  ٢پس ازوحزب دمکرات کردستان  مريکائی متصدی تز تجزيه کشورھای خاورميانهآ تيمرمن

وھمکاری  ن متحدوب يک ايرابرای خودمختاری کردھا درچارچ موافقت نامه ایمذاکرات محرمانه 
    .امضا شده استطويل المدت با گنجی 

مرداد  ١۶سنگری تحت عنوان فوق العاده به تاريخ  ،ر که بوسيله اينجانب مديريت ميشدبالفاصه سنگ
 و استفاده ازمرکب قرمز برای اولين بار( با مرکب قرمز انتشارداد موافقت شومتحت عنوان  ٧۴
  .)بکارگرفته شدخرين بار درمورد موافقت شوم درچاپ سنگرآ

، تجزيه کشور موضوع اينجانب نسبت بهد تا حساسيت ورده ميشوآغازين مقاله به اينجا آيک جمله 
    :. عبارت سنگرچنين است گوشواره اين تحريرباشد

، گاه شدم  اکنون درحاليکه بسيارمضطرب وپريشان وقدری ھم عصبانیآدرکمال تاسف ازخبرکيھان ««
. برايم باورکردنی نيست که شاه چنين موافقتی اباشتاب ھرچه بيشترتنظيم ميکنماين تحريرفوق العاده ر

دراتھام ناشی ازاين فاجعه طلبان  اھميت است وعموم سلطنت قضيه بسياربانجا که آاما از ؛کرده باشند
 شريک ودخيل شناخته ميشوند لذا نميتوان قضيه را به اعتبارشک وترديد به دفع الوقت گذرانيد وبايد

  »»........، اصالت خبررا گرفت  مگراينکه بصورت موثرومتناسب تکذيب شود اصل

  )٧۴امرداد ماه  ١۶ھمان سنگر(                                                                                  

مد نشان ميدھد که سنگروتحريرات کنونی ھمه درمتن است نه آاشاره باال ومراتبی که درذيل خواھد 
ن موضوع حساس يعنی موافقت شوم آبه ذره ای  اصاليا سرکارکه مجله پژوھش را داشته ايد آ. حاشيه

 پس قبول کنيد که بنده ھم نسبت به وحدت وتماميت ارضی کشورم سخت حساس و اشاره ای داشته ايد
با اين مھم که اعتباروسالمت سلطنت واعليحضرت رضا شاه دوم ازمبانی واسباب حتمی م ولی نگران

   .استقالل وتماميت ارضی است

که به مورد است  ١۴اختصاص داده شده است که  آيــــــا ھايک عنوان داخلی به ن مقاله آدر
به تماميت ارضی برای شما  تاحساسيت بنده  نسبت نھا اشاره ميشودآ مناسبت اين تحرير به بعضی از

   .مکشوف ومستند باشد

اسناد سياسی نشان ميدھد که بين اعليحضرت ومنوچھرگنجی ھيچگونه ھمکاری سياسی وجود  
کنت  نھم با حضورآردھا مسئله خود مختاری کُ  ،چگونه است که دراولين مالقاتنداشته است 

  ؟جرميشودنتيمرمن مطرح وبه موافقت نامه ھم م

 دقيقه ای اعليحضرت وکلينتون ١۵که مالقات شاه وگنجی بفاصله کوتاھی پس ازمالقات نجا آاز 
با حضورتيمرمن وموافقت شوم با  يا ميتوان بين اين مالقات وجلسهِ آصورت گرفت  تصادفی)(

گنجی را برای توجيه خواست قای کلينتون آقبيل اينکه  از ؟مختاری کردھا رابطه ای دانست خود
  معرفی کرده باشد؟درعبارات ديپلماتيکی  ئيھا مريکاآ
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چنين  نه حقوقی)( مسئوليتکه يکباره وبدون مقدمه بارِ يا فشارخاصی روی شاه بوده است آ 

موافقت شومی که بدون ترديد منافی با استقالل وتماميت ارضی کشوراست برعھده گرفته اند  
وافقت با خودمختاری که مقدمه ، ميا برای کسی که ھمه چيزرابه حاکميت مردم رجوع ميدھدآ

  ؟تجزيه ايران است امری خارق العاده وپلی برروی اصل حاکميت نيست

اعليحضرت درمصاحبه راديو صدای  ،يا درحالی که درست دوھفته قبل ازاين موافقت شومآ 
 چگونه ممکن است کبريت تجزيه ايران را خطرتجزيه ايران ابراز نگرانی  فرمودند ازايران 
  ؟بزنند شخصا

  حاشيه مهم
نظراتشان نيز متاثر ازخواست کشور گروگان  و گروگان بودن اعليحضرت به ھمين معناست که افکار

 ن موافقت نامه تحميل آ ،اعليحضرت وگنجی وتيمرمن گيراست وھمانطور که درموافقت شومِ 
به مراه بوده است ھ ، تحميلشورای تجزيه طلبان نيز با ھمان ماھيتِ  -١١ماده  ،شده بود اعليحضرت

ماده قطعنامه شورای تجزيه طلبان حتی يک اشاره ای ضمنی به  ١٧بين  نکته توجه شود که دراين 
مسئله  ،رصولی محکم وقُ  وھيچ اثری ھم ازسلطنت نيست ن نشدهآتداوم  حقانيت قانون اساسی و

تداوم سلطنت وحقانيت قطع زيرا ھم تجزيه ايران وھم ؟ چرا  ,پياده شده است ١١تجزيه ايران درماده 
    .مريکاستآقانون اساسی مشروطيت خواست گروگان گيريعنی 

سال بعد  ١۶ولی  وزمينه سازی برای تجزيه ايران شکست خورد موفق نشد ١٣٧۴تيمرمن درسال  
منھای ھزارايرانی وامضای اعليحضرت وخانواده سلطنتی  ٢٠با مالحظات وسيع ازقبيل  ھمان برنامه

پايان ( تجزيه طلبان تحميل اعليحضرت گرديدشورای  ١١زيرعنوان ماده  ،لنحضورتيمرمن درع
 حاشيه)

  گزيده هائي ازهمان مقاله

   :ورده ميشودآگزيده ھائی ازھمان مقاله برای اخذ نتيجه معتبربه اينجا 

سوگند  در مگرمده است آحدشاه ھمان است که درمتمم قانون اساسی وسوگند سلطنت  
  ؟د مختاری ھم بوده استسلطنت وفاداری به خو

، رضاپھلوی ويا يک فردعادی ميدانند که کاره ای اگرايشان خودشان را شاه نميدانند 
  .)شيدازکيسه خليفه که نميتوان بخچنين توافقی بفرمايند (  تا نيستند

  
نجا که مباين با استقالل مملکت وتماميت ارضی آعقايد ونظرات وخواستھای شاه تا  

 قوانين بنيادی جامعه نباشد قابل تحمل است گرچه متضمن زيان ھای مادی و و کشور
ولی برخی ازمسائل ازجمله ھمين خودمختاری اقليت  معنوی فردی باشد ازقبيل .........

  .نيستقابل تحمل ماميت ارضی کشوراست ھا که مسلما موجب فساد دراستقالل وت
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  قاي عربآقابل توجه 
  :مختصرتوضيحی گفته شدهپس از سنگرزير عنوان  چه بايد کرد، درصفحه  نھم ھمان 

ازطرف ديگر ماسلطنت طلبان وبطورکلی ايرانيان ناسيوناليسست يک وظيفه ديگری ھم داريم <
فرپادشاھی را اھورامزدا به ايرانيان داده است < موزشی بنيادی وفرھنگی است کهآن آ و

  * >ايرانيان بايد شاه راازشراھريمنان وپليدی ھا حفظ کنند
، دراين مسيرپرخروش اتھام تجزيه طلبی دراين ماجرای سياه ولحظات ھيجان انگيزتاريخ ما

بايد شاه  نھا به فکربرائت خود باشيمتنبايد  *کشورکه گناھی بس عظيم وخيانتی وحشتناک است
  * را نجات بدھيم وازاتھام پاک کنيم

  
  پيشنهاد ميشود 

ول شاه ازچنين موافقتی ان مشترکا ازھمه امکانات برای عدسلطنت طلبان ومشروطه خواھ<
، تعطيل مبارزات مدت دار عدم شرکت درمجالس وھرکاری که نند با اعتصاب مطبوعاتکقيام 

فقت شاه اعالم دارند وازشاه قاطعانه بخواھند که مخالفت خودشان را باموا *يدآازدستشان برمي
  >موافقتی که برايشان تحميل شده است فورا عدول فرمايند از
  

= انتقادات سلطنت طلبان ومقاالت متعدد سنگرتا اول مھرماه ھمان سال سبب شد   توضيح اينكه
   .که اعليحضرت ازموافقت شوم با منوچھرگنجی عدول فرمودند

  )تشکروسپاس ازاعليحضرت - مقاله رفع اثر ٧۴شروح درسنگر اول مھرماه م(                   
  

  *شاه واهريمنان
دراين روزھا ھمين کسانی ھستند که محکمه   مده استآشاه واھريمنان که درفرمان اھورا مزدا 

زار دھنده به آ وظالمانه  اتھامات بنيان کن و اندصحرائی عليه اعليحضرت تشکيل داده 
  .اعليحضرت ميزنند

   
   *يدآازدستتان برمي

ن نھاده نه آ، حکم برنچه که  سنت وفرھنگ ايرانی واعتقاد به الوھيت ومقام شاهآيعنی 
    .دشمنی با موجوديت ايران که اعدام است محکوم کنيم هاينکه ب

 *ت خود بودنئبه فكربرا

که امروز مورد  دقيقا موردی است درمقاله سنگر، >مانبايد  تنھا به فکربرائت خود باشيمعبارت <
وناديده گرفتن حکم محکوميت  محکمه صحرائی وھواداران است که سعی ميکنند با سکوتعمل 

  .برای خود تحصيل اعتبارمجازی کنند  ،اعليحضرت به دشمنی با موجوديت ايران
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  *مقصود ازاتهام چيست

نه حقوقی وقانونی زيرا اتھام ناشی ازقانون شکنی ومسئوليت  ،مقصود ازاتھام به شاه اتھام عوام است
 دارد شاه را ازمسئوليت مبرا دانسته و است وھمان قانونی که صالحيت تشخيص اتھام را نآ قانونی

قبول  ن وزيرآ نرا امضا کند يعنیآفرامين وخواستھای شاه را وقتی قابل اجرا ميداند که رئيس مربوطه 
   .مسئوليت کند

ظرحقوقی تمام جزء کل  اظھارارات اعليحضرت درھامش قانون اساسی وسنت سلطنت ايران فاقد ن از
مسئوليت والجرم عدم ورود اتھام قانونی است ولی بين اتھام ناشی ازقانون واتھام ناشی ازبرداشت 

 رنکه ريشه حقوقی وقانونی ندارد ولی ضايع کننده اعتباآاست وھمين دومی است که با  عوام تفاوت
  .متھم است

   .افکارعمومی خاصه عوام مانند زلزله است درفروريختن اعتبارواعتماد عمومی

زادی آدرکالس  بعنوان يک شھروندنھا آاظھارات اعليحضرت درباب فدراتيو ويا تقسيم قدرت وامثال 
واساسا شرط ورود اتھام  بيان شناخته ميشود ومشمول صيغه اتھام وخيانت به کشورمحسوب نميگردد

  .قصد وفعل است نه حرف ويافکر

وتخصيص عنوان تجزيه طلبان به  ١١مقاومت سرسختانه  تحريرات درمقابل ماده 
مخالفت بابيانات  تحريرات قراردارد، نشان  وھمه  که محتوی وراس شورای ملی ھمه

بنابراين  فدراتيو شدن کشورومسائل تابعه استاظھارات اعليحضرت دررابطه با  و
با اعتراض به جريانی که بھرحال با احتمال بسيارضعيفی  ،نوعی نميتوان گفت که بندهِ 

ولی فرق است بين ھم ممکن است به تماميت ارضی ايران لطمه ای بزند مخالفم 
نھمه تحقيرکه آ ديت ايران واعتراض وانتقاد با تھديد کردن وحکم دشمنی با موجو

 .ونی رضاشاه دوم داده شده استبه اعليحضرت ھماي عامدانه 
   
  :ميگذارم ن اتھامات راباھم مرور ميکنيم وقضاوت راھم برعھده شماآ يکبارديگر   ؛قاي عربآ

بی  –پول پرست  –بی سواد –کوته بين  –احمق  –شارالتان  –خائن  –دشمن موجوديت ايران 
  .عروسک وغيرقابل اعتماد –پشه  –مفتضح  -حقه باز -بروآ
   

يا به اتھامات وفحاشی ھای باال نام انتقاد ميگذاريد؟ واين قبيل گفته ھا آمصطفی عرب قای آشما 
تجلی  »اعليحضرت ھمايونی رضاشاه دوم«درعبارت  نراآکه با باورشما به احترام به مقام شاه 

ھا درشناسنامه سياسی شما فحش  نآ يا شما حاضريد که تنھا يکی ازآ ميدھيد  ھمخوانی دارد؟
  قيد شود؟

  
تشکيل محکمه صحرائی خودسرانه ومحکوم ساختن اعليحضرت به دشمنی با موجوديت  با ياآ

 مسئله وحدت وتماميت ارضی کشور حل شدهکه درواقع سلب صالحيت عام ازايشان است  ايران
شناخته شد مشکل يا اگراعليحضرت خائن واحمق وشارالتان وپشه آوديگرجای نگرانی نيست؟ 
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 واست جمھوری اسالمی که دربی اعتبارکردن اعليحضرت  است نجات ايران حل شده است ويا خ

ھمان شعار چوفرمان يزدان   مدفون ساختن يا اين اعمال دوستان شما گواهآ؟ تامين شده است
   ؟نيستنرا نگبانی ميکنيد آ فرمان شاه  است که سرکار چو
  

  روانكاوي ديگران
اعی ھستند کارنادرست ويا خالف درکارسياسی ويا فعاليت ھای اجتمکه  یروانکاوی ديگران

درمورد روانکاوی اميد دانا خود ايشان بنده را پدرمعنوی سلطنت طلبان ناميده  قانون نيست
است  اين عنوان برای بنده ايجاد تکليف کرد که به ايشان بگويم بچه به بيماری خود بزرگ 

 مت خود شھره گشته ای به بی وفائی به ولی نع رسانی به ديگران مبتال شده ای زارآبينی و
خود را به پزشک متخصص نشان بده  ازحد خودت غافل شده ای وبرای اينکه بتوانم ايشان را 

   :مگرنگفته اند قانع کنم متوسل به استدالل ونمونه ھاشدم 
   >ن گناه استآاگربينی که نابينا وچاه است    اگردستش نگيری  <
  

  تعصب وساديسم
   .دراين فرصت کوتاه اين توجه اضافه شود که تعصب با ساديسم خيلی تفاوت دارد

 که ن نيست خاصهآونھی ومنعی برتعصب جانبداری ازفکروعقيده ويا روش وعادت است 
 ولی ساديسم يک بيماری منفور راشکل ميدھداديان  و اساس مليت ھا ،ب نسبت به باورھاتعص

وبيشتر متمايل به عمل  نرا تحت الشعاع قرارميدھدآ و است که وارد برعادت وتعصب ميگردد
به غيراست  مھمترين تفاوت  رسانی زارآن ھمان آنھا که معروفترين انواع آاست نه فکروامثال 

ض نميکند ولی ب ھنجارھای قانونی واخالقی را نقو ساديسم اين است که  تعص بين تعصب
. تعصب را برخی به غيرت ی ازتعصب خير. عمل ناشيه ازساديسم جرم است ولساديسم ميکند

ساديم را غيرت ندانسته اند  تشبيه کرده اند ولی ھيچکس حتی کسانی که به ساديسم مبتال ھستند
  .بلکه رضايت خاطرونفس ميدانند

  
  خواهش متقابل

) که تطرح ھنری برشتحريرگروگان شاه (  متقابال بنده ھم ازسرکارخواھش دارم  اول اينکه
ن آ با دقت بخوانيد وبر برايتان فرستاده شده طرف جاويد ايران از واست حضرتعالیدرخ بنابر

نچه را که آتا  کليد تشخيص مشکالت حاکم برمبارزه است  ،ن موردآ مسلط شويد که بيداری در
  .ينه ميبينند حضرتعالی درخشت خام به بينيدآ ديگران درخيال و

  
به تداوم حقانيت سلطنت تشکراتم رابه مناسبت عدول شما ازانچه که با اعتقاد فکری شما نسبت 

ا رابه رآروناس اعليحضرت منافی ومتضاد است تجديد ميکنم وازشما ميخواھم اين عبارت 
  وری کنيدآدوستان خودتان ياد 

    .برای برگشتن ھيچوقت ديرنيست اما بشرطی که زياد دورنشده باشی


