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  قای سالمی آران يارگرامی اي

تالشھای ميھن پرستانه ای که با  برخی حضرتعالی بمناسبت فرصتی است که از ممتاز ،بادورود
درباره طرح بنظرميرسد که گفتگوئی  د تشکرنمايميمايفرنوشتارھای خودتان درعرصه مبارزه مي

   باشد پيشنھادی بجا

   .بطورکلی مقبول عامه استپيشنھاد اخيرحضرتعالی درمورد اجالس بمنظور رفع سوء تفاھمات بين افراد 

طرفين است يعنی طرفين که درمعادله باال  برای سوء تفاھمات دوجودرچنين مقوله ای  ولی شرط اصلی
سلطلنت طلبان ھستند ھمديگررا درست نفھميده باشند  واگربجای سوء قابل درمادعائی  سلطنت طلبان 

  .ه ھيچ مشکلی را حل نميکندسوء نيت باشد مذاکر ،تفاھم

رتعالی بين سلطنت طلبان با تشکيل دھندگان محکمه صحرائی ازھمان ضمذاکره مورد نظرح 
تا  شد و غازآه ھای خبری ابتدای ھجوم انھا به اعتبارسلطنت بصورت لوايح ومتقابال دستگا

 وقضيه برمبنای سوء تفاھم بود اينھمه استدالل  يا اگرآ .امروز ھم سخت ادامه داشته است
بنده  ؟يا يک ذره دراقدامات مھاجمين تاثيرگذاربوده استآ ؟سبب کاھش تفاھمات نميشدتحريرات 

نھا آان تھاجم يدکه درجريان ھستم اطمينان ميدھم که کوچکترين تاثيری نداشته است اال که م
   .شده استھم  زننده تر و وسيع تر

قای فراستی ومصطفی عرب دررابطه با آھمه سلطنت طلبان شاھد وناظرند که درنامه ای که  
استدالل  ِاظھاراتشان با وقار ن نامه وآ ن به جاويد ايران فرستادند بنده ازآ نفیِ  و نامه ھشدار

 ستقبال به چه مطالب وھتاکی ھا وشعارمرگ برن اآمد آم که پی يديد استقبال کردم ولی ديديد و
     .شاه منتج شد

مفروش  وجدان داوری، انصاف و  اشتباه، قبولِ ھمواره ازصداقتوتفاھمات  پھنه ھای سوء تعبير 
ايجاد  ، وصحنه مينشيند وازسنگينی تعبيرات نادرست ميکاھد بر ،حق است اين است که کالمِ 

تابای آ قايان قاضی سعيد وآای که ميتوان ارائه داد اقدام  . نمونهدموازنه عقلی وانصاف ميکن
بحثھا  غازآ برايشان رفع سوء تفاھمات شد واين مورد ھم قبل از بود که با ورود به ماھيت امر

وتحريرات بوقوع پيوست واين نشان ميدھد که امرتشخيص موضوع يعنی تشکيل محکمه 
ن بوده آم مبنی برنادرستی وعا صحرائی ومحکوم ساختن اعليحضرت يک تشخيص روشن

وھرايرانی ميداند که اتھام   مدی وتشکيل جلسه وبحث نداشته استآ ونيازی به تخصص وکار
   .وتحقيربه شاه درفرھنگ ايرانيان نيست

 حسادت وناکارکردن طرف مستقراست وکلمات و ،انتقام گيری ،دشمنی ولی پھنه ھای سوء نيست برابعادِ 
 مينه دشمنی را متقابل وتقام وکينه را خاموش کند بلکه فرصتی است که زتش انآ تابی نميشود آبيانات 
  .ودشمن را جسورترسازد متکامل
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متوجه شخص اعليحضرت است ولی  بظاھر ن گرچهآموضوع تعرضات نامه ھشداروپيامد ھای  
 بانی است که به تداوم مشروعيت سلطنت معتقد ودرقاعده مبارزه سياسی متوجه ھمه سلطنت طل

يا آ. مدندآدفاع ازاعتقاد خود بربه  ،به شاه  احتراماينھا درشاھراه عقيده وفرھنگ ايرانیِ  ؛دمقيدن
تاثيری  ه سازانمن دفاعيات وتوضيحات وارائه اصول قانونی والجرم بی اعتباری ادعای محکآ

ھم مادگی دفاع آيا اميد دانا که مدعی اصلی است واعالم آ؟ داشت برتھاجمی که شروع شده بود
واين  پھنه سوء نيت ميچرخد  نھا برآھمه  زيرا؛ کرد اعتنائی به تحريرات نمود؟ البته که خير

   .يرتعب ، نه سوءمده استآ ازقوه بفعل در نيت بوده است که بصورت نامه ھشدارسوء 

يا ميتوان ازجريان محکمه صحرائی وتھاجمات به اعليحضرت دانست که چه کسی مدعی واقعی آ 
اساسا او که  و ><نميخواھم شاھزاده را مالقات کنم :اميد دانا که بارھا گفته ،اين جريان است

 .ندارد چنين اجالسی را در جانب خودش صالحيت حضور از اعليحضرت را خائن ميداند قاعدتا
ن آ ،فتابی نميشودآ ،ن نامه را تھيه کرده امآگفت من خودش  ن برديای قالبی ھم کهآ ،ن مردکآ

نان دراين توطئه آ يد واصال معلوم نيست که ادعای حضورآايشان درنميھم که اصال صد نفر ۵٠
يد با کدام با پس جلسه مورد نظر ،نھا درميان است ونه تائيدیآ چون نه امضائی از واقعی باشد

  .کس وياکسانی تشکيل شود

 نظر ازکرده اند  نظر صدر وديگران که قبال نسبت به نامه ھشدار صريحا اظھارمسعود  شھرام ھمايون و
  .فاقد صالحيت نسبت به ورود ومشارکت دراجالس پيشنھادی ميشوند حقوقی

ن چنان تنظيم شده که اگرامکان تعقيب کيفری ھم آمالحظه ميفرمائيد طرح ادعانامه ھشدار وپيامد ھای 
نميشد مدعی عليِه مشخصی را به دادگاه  و !يدی نديدی فراھم بود دعوا نميتوانست جريان يابد زيرا شترد

  .وردآ

طرح حضرتعالی به اجتماع حقوقدانان وسخنوران اشاره شده است  فراموش نکنيد که قبول  در 
محکمه  اين پيشنھاد ازسوی اعليحضرت بمنزله قبول تمامی اتھاماتی است که دراين ماجرا چه در

ن جلسه تشکيل دھندگان آ در اگر و ،داده شده است نسبت ن به اعليحضرتآصحرائی وچه تبعات 
ازادعای خود عدول وعذرخواھی که اصال معلوم ھم نيست که چه کسانی ھستند  ی محکمه صحرائ

د ن ايجاآ از مھمتر اعليحضرت  وکرات سندی است برحقانيت توجه اتھام  به ن مذاآجريان  ،نکنند
 در و را نشان خواھند داد کم خود ،که کماست  صالحيت برای تشکيل دھندگان محکمه صحرائی

نھا به آمتعرضين به دليل تھاجم حتی سرزنش حقوقی ھم نسبت به  امکان ،نھايت درھيچ فرصتی
  .مدآبوجود نخواھد ايرانيان نمادملی شخصيت 

 بازھم فراموش نفرمائيد که طراح نامه ھشدار وھمه کسانی که دراجرای اين طرح دخالت دارند و 
يشنھاد نھا چيزی شبيه پآصدر وشھرام ھمايون خواسته مسعود نھا اميد دانا وآصدرھمه  در

 نامه ھشدار ،معرکه مزبور بعنوان متھم ادعانامه حضرتعالی است يعنی حضور اعليحضرت در
   .دفاع ازاعليحضرتع ازخودشان ويا حضورکسانی بمنظورودفا

خرين دفاع ھيچيک ازموارد ادعا شده درادعانامه محکمه صحرائی جرم آ درحاليکه بنا برتحرير 
ن ادعانامه ھم آنويسنده  خودسرانه فتوا مأبانه است وواساسا محکمه صحرائی يک عمل  نيست 

  تبارداد؟بی اعتباری اع خودنمانيست  چرابايد به چنين امر
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کسانی کم  درطول ساليان مبارزه  نشان ميدھد که رشيو سنگرآ ؛دانا بی سابقه نيستمورد اميد  
ومدتی ھم بيش نقش اميد دانا را درتعرض وبی حرمتی واتھام سازی به اعليحضرت شروع  و

ن افراد آتفاوت عمده جريان تھاجم  .ن دراين نامه مزاحمت استآموارد  که ذکر ،ادامه داده اند
لباس سلطنت طلبی تھاجم  ن افراد ھم درآاين است که گرچه  به اعليحضرت با برنامه نامه ھشدار

با  فراستی نداشتند که خودشان احمد قایآطراح ورزيده ای مانند نھا آولی  ،را نشان دادند خود
تفاوت  بدھند اراعليحضرت ھمايون طرح را نوازش وردست ايشان با شع شاھنشاه ايران و شعار

 خود ،دارد نھا قرارآدوم وجود دستگاه ھای رسانه ای است که طرح نامه ھشدار کامال درحمايت 
م اعليحضرت را قای مسعود صدر ايشان وقتی ناآ یبنده شاھد ھستم که دراولين برنامه تلويزيون

سلطنت تظاھر از ھمايون که چه بگويم که کس نداند شھرام يا نظامی داد و ورد سالمآبان به ز
   .طلبی ايشان

  دشمن چو ازحيلتی بازماند       سلسله دوستی بجنباند

ی مقابله با طرح محکمه صحرائی برای محکوميت اعليحضرت بايد با توجه ژفکرميکنم استرات 
نھا آاعتنائی به پيش برود وبھترين راه شايد بی ل وسابقه امربه روحيه ايرانيان واوضاع واحوا

پس ازعرض مطالب اصولی است واين استراتژی درگذشته ھم کاربرد موفقی داشته است  واين 
   .استراتژی ھمان است که شعرا ونامداران ادب ايران به عبارات گوناگونی بما ياد دھی کرده اند

   م بااحترا

 ==============  

  آقای سالمی به اينصورت بوده:نوشته 

 ک،-درود بر شما جناب ح

و ھمچنين پايان ھفتۀ بسيار آرام برای شما و جناب دکتر امير فيض گرامی،  ضمن آرزوی تندرستی 
اعليحضرت بشود تا با  پيشنھا ميکنم که از سوی جاويد ايران و به اھتمام جناب اميرفيض، پيشنھادی به

دعوت از چند تن از اربابان سخن و آشنا به حقوق سياسی ايران و حقوق بين الملل و مطرح در 
اوپوزيسيون، برای خنثی سازی ھجمه ھائی از سوی اميد نادان ھا، شھرام ھمايون ھا و حشمت رئيسی 

رد به اين اميد که در درون ھا و مسعود صدر ھا و و و و و، اقدامات و انتشارات مقتضی صورت بپذي
 اوپوزيسيون سلطنت طلب و مشروطه خواه، گونه ای آشتی با شاھزاده رقم بخورد.

  ارادتمند

  سالمی

 ==========  

ھستند که کمر ترور  »ھرز نويس«و » ھجمه«برخی  -نميرود اعليحضرت با کسی قھر باشندگمان 
  شخصيت برای ايشان بسته اند.

    ک-ح


