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        رويداد  برشاهدي 

  اميد دانا آقاي افق ايران و
  حقوقدان -اميرفيض

اميد دانا بعنوان مطلع اظھارشھادت  آقایافق ايران نسبت به  !بنده مايلم نسبت به جريان اعالميه سانسور
   .کنم

نھا توجه داشتند دريکی ازبرنامه ھائی آنجلس ومبارزه آکه اعليحضرت به ايرانيان مقيم لوس  درسالھائی
ای تابآضياء  آقایان که گويا آقايکه با حضور ارباب رسانه ھای  فارسی زبان تشکيل شده بود يکی از

 ھست که) دقيقا يادم ؟شاهزاده چرا ازپدرشان دفاع نميكنندبعرض اعليحضرت رساندند که ( ؛بودند

  .>شماھا اگرالزم است دفاع کنيداعليحضرت فرمودند <

ادم ستودم وي نراآنگربراين شھادت اضافه ميکنم که بنده ازسخن اعليحضرت استقبال کردم ودرنقدی درس
  )ھيچ بقالی نميگويد ماست من ترش استن تمثيل (آکه  ھم اشاره شد به تمثيل نه چندان مناسبھست که 

ناسب مت يادداشتی اين توجه را داد که انتخاب مثل مزبور در که يکی ازمشترکين سنگر يادم ھست باز .بود
  .که بنده ھم قبول کردم وميکنم ؛ه استدبا مقام پادشاه نبو

   :باري

متوجه تجليل ازشاھان پھلوی بوده يعنی ھمان عملی که اعليحضرت  اميد دانا آقایبخشی ازصحبت ھای 
 ،قدردانی وتجليل ازشاھان پھلوی را دارند افرادی دانسته اند که عقيده بر نرا برعھدهآدرسالھای قبل انجام 
 متوجه شخص اعليحضرت است نه اميد دانا زيرا ،درمفھومميزوعاق کردن اميد دانا آبنابراين اعالميه تکدر

   .)مامورمعذور است( .که اميد دانا برحسب نسخه وتوصيه اعليحضرت عمل کرده است

 ندارم  خيلی تالش کردم ولی نتوانستم بين اراده وقصد اعليحضرت و کامپيوتر رامورنکه تسلطی بآ بنده با
 ووقتی رابطه سببيت نبود عمل فضولی است  افق ايران قائل به رابطه سببيت بشوم  و ميزآاعالميه تحقير

وبرعکس برای اعليحضرت حق اعتراض به فضول  به اعليحضرت نميشود ضثاری ازقبيل اعتراآ متاثر
  .است

   .ساخته دفاع ازساواك است !يضااعليحضرت را نار !اميد دانا كه بظاهر آقايديگر اظهارات  بخش

وال . اصدفاع ازشخصيتھای حقوقی متوجه دفاع ازعملکرد استساواک يک شخصيت حقوقی قانونی است 
يا  ن شخصيت حقوقی وآامردفاع ازاشخاص خاصه شخصيت ھای حقوقی وقتی قائم بوجود ميگردد که 

دفاع فيزيکی ازشخص طبيعی ممکن است ولی نسبت به  ؛ت طبيعی مورد اتھام قرارگرفته باشدشخصي
   .شخصيت حقوقی ممکن نيست
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اتھام درحقوق بشراوليه وھمچنين حقوق بشرکنونی ايجاد حق دفاع برای متھم ميکند واگرمتھم خود نتواند 
  د.ازمتھم رادار قادرنباشد  که ازخود دفاع کند ھرکس که قادرباشد تکليف دفاع يا و

جرم مشھود شده اند ازحق دفاع ازاتھام خود استفاده ميکنند ودادگاه  بدرجامعه بشريت قاتلين که مرتک
   .نھا ميگماردآوکيل تسخيری برای 

ماتی که متوجه ساواک شده ايشان ازدفاع اميد دانا ازاتھا ايران (تلويزيون) بايد اعليحضرت ويا افق چرا
 يرغ اتھاماتی بسيارسنگين و که ھزاران نفرسی وپنجسال است بيش از   است احساس تکدر بفرمايند؟
توضيحاتی داده اند وکسانی ازجمله وقت ساواک  اخيرا يکی دونفرازمصادر ؛انسانی متوجه ساواک کرده اند

به تشريح نادرستی اتھامات وجايگاه ساواک  ١ سال، ١۴٠٠و ھم تارنمای  اميد دانا وقدری ھم سنگرھا آقای
ه نھم ازسوی کسی کآ ،را بدنبال داشته باشدپرداخته اند اين ديگرمسئله ای نيست که اين ھياھوی غيرالزم 

زادی بيان ودمکراسی را بدوش دارد وبارھا ازايرانيان خواسته است که نسبت به موضوعات ابراز آپرچم 
خوب چه  ؟استيک دام نشان دادن اين واکنشھای نا مناسب  نظر يا مقصود ازتشويق به اظھارآ .نظر کنند

. کم نيستند دشمنان بی وجدان شاھان سند بياورد اميد دانا آقایاظھارات  اشکالی دارد افق ايران ھم به رد
   .پارسار پھلوی ازقبيل ياشا

وديکتاتورمعابانه افق ايران وشخص بازتکرارميکنم بنده ھيچ رابطه سببيت بين اعالميه بی ادبانه 

 ناراحت و ن حدآاعليحضرت نيافتم که دفاع ازاتھامات نادرست وساختگی عليه ساواک ايشان را در

 .متاثرکرده باشد که حکم برعاق کردن اميد دانا بفرمايند

  ميانه روي شاهزاده

 ازاعالم مزبور دوبرداشت ممکن است يکی اينکه ھستند  ميانه رومده که اعليحضرت آايران دراعالميه افق 
ه دد ويا موقعيت اعليحضرت وسوگند ايشان را فراموش کرنميدان را الميه يا معنای ميانه رونويسنده اع

  .است

  كردن است برداشت دوم كه قابل قبول 

به معناي اعتدال است وهمانطور كه ميدانيد اعتدال واميد صفات وعالمت سياسي دولت  ،وي       ميانه ر 
اعتدال يكي ازخصوصيات اصالح طلبي شناخته <شيخ حسن است كه درجامعه سياسي ايران امروز 

  >ميشود
برميگردد به پيروي ايشان ازاصالح طلبان وسبزي ها كه  >شاهزاده ميانه روهستند<پس مفهوم 
وابسته بودن به اصالح طلبان، با تجليل ازشاهان پهلوي ويا تجليل ازخدمات ساواك منافات  جانبداري و

                                               
١ - http://1400years.org/savak.asp  
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نشان ندهد موقعيت رئيس شورا را دربين اصالح طلبان  را افق ايران واكنش مزبور اگر دارد و شكارآ
  2  .تضعيف كرده است

  

ن است که بخشی ازصدا وسيمای جمھوری اسالمی ازشاھان پھلوی تجليل کند. اين آت ھمانند ين درسا
 المی درمھوری اسجاتفاق بيفتد که بوسيله افق ايران اتفاق افتاده قابل تحمل مامورين  کاری نيست که اگر
 قایآن يعنی ن جھت ايجاد واکنش تند کرده که کارمند افق ايراآاين موضوع از. حساسيت اپوزيسيون باشد

   .اميد دانا قرارگرفته است آقایساسان کمالی ھم درتائيد تجليل 

  :نچه عرض شد بياورمآاجازه بدھيد يک نمونه درجھت اثبات 

  نمونه براي اثبات 

چندی قبل شخصی بنام زند درمقام خبرنگاربين المللی رئيس شورای تجزيه طلبان رابه قوادی متھم ساخت 
شورای تجزيه طلبان  ؛داد ت صريحا عنوان فاحشه بودن رارخدمت شورای اعليحضوبه دونفرازخانمھای در

 قایآولی درمورد تجليل  ؛افق ايران وشخص اعليحضرت کوچکترين ناراحتی ويا تعصبی نشان ندادند و
علت ھمان است که عرض  ،اينچنين برافروخته وعصبانی شدند و دفاع از ساواک اميد دانا ازشاھان پھلوی

 یتنھم حقيقآ دانا درجھت حقيقت و قایآياست اصولگرايان بود واظھارات زند درجھت س آقایشد اتھامات 
   ٣. که به ھيچوجه خوشايند اصالح طلبان نيست

  دومطلب قابل طرح

نھاست  که درعرف کالم به دفاع آدفاع ازشخص ويا توجه اتھام به اشخاص متوجه عمل وکارکرد  -١
 دفاع ات دفاع عملی ومادی است  ودفاع ازشخص مانند دفاع درمقابل حيوان ؛ازشخص گفته ميشود

ويا فيزيکی  نسبت به خود  ودفاع مادی ،است دفاع معنوی ازشخص ،منتسب به شخص      ِ ازعمل  
   .شخص ميباشد

فاع ويا تجليل ازعمل خوب ونھی ازمنکريکی ازصفات برجسته وتکاليف کلی دولت وانسان ھا نسبت به د
ودفاع ازشخص  ھيچ ارتباطی به شخص ندارد دفاع ازعمل خوب ويا محکوم کردن عمل بد انسانھاست

منتسب به شخص است ولی ذات ونفس عمل است که درمقام خوب  ،درست است که عمل ؛محسوب نميشود
   .چه بسايک انسان بد عامل يک کاربسيارخوب بشود ويا برعکس و ،ويا بد قرارميگيرد

نميتوان  ،نسبت به مجموعه کاراست قياسکه دفاع ازکارھارا مقيد به درستی ميسازد ترازو یعامل مھم
تمرکز تشخيص را روی فقط  رايک شخصيت حقوقی که سالھای متمادی مصدرمسئوليت ھای متعددی بوده 

   .گذاشت اين قبيل اظھارنظرکينه توزی است نه قضاوت يک کار

                                               
  ک-و درستی است و بجا عنوان می شود. ح ، بموقعبسيار نکته ظريف و بسيار توجيه بجا - ٢
شخصيت ن و ترور حکوم کردمبه ويژه در کوران و جريانی که از چندی پيش از سوی وزارت اطالعات رژيم و ايادی بيرونی آن در  - ٣

به ويژه که آقای  دوران شاھنشاھی و به ويژه ساواک در جريان افتاده است. در مقابل تجليل از شاپور بختيار شدت گرفته است. ھا و
  ک-ح تنظيم کرده است. » شھره به تجزيه طلبان -شورای به اصطالح ملی«انتقادی رو به » رودست ھای«اميد دانا 
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  ترور شخصيت

ه د کرده اند  سانسورکه بيا سانسوراعليحضرت بنام  ايران منتسب به افقنامناسب  رفتار اميد دانا از آقای
اقدام افق ايران ترورشخصيت است که  ؛معنای کنترل سخن ويا نوشته ھاست ازسوی دولت ھا اجراميشود

شامل اقداماتی است که مانع توسعه شھرت وشخصيت وتوجه عام به کسی ميشود وفرقش با سانسور اين 
بی پائی  و است ولی ترورشخصيت ازطرف ھرسر ممکن ت قانونیسانسورفقط ازسوی يک قدراست که 

   .قابل اجراست

  اميد دانا وديگرسلطنت طلبان  آقايخطاب به  -2

سال است  ٣۵و سال ازشما بيشترسن دارد ۶٠را خطاب اين مختصرقرارداده که  اميد دانا کسی شما آقای
    .استدالل ايستاده است اهگشاھی ايران وشاھان پھلوی درپايکه در موقعيت دفاع ازنظام شاھن

سال است که به  ٣٠شماراھدف گرفته است ھيچ چيزتازه ای نيست حداقل  زترورشخصيتی که امرو
صورمختلف ادامه دارد اولين باری که بی لطفی اعليحضرت مشھود شد درلندن درسالھای اوائل سوگند 

به مگس ھای گرد شيرينی تشبيه ايشان بود که گروھی ازسلطنت طلبان خدمتگذاردوران شاھنشاه ايران را 
   !نھا ازمگس کش نويد دادندآدن وازمتفرق کر

که دربرخی فرياد اعتراض ودربرخی رشيو سنگرثبت است آ تمام اين مراتب ومراحل غيرقابل تحمل در
   .افسردگی کامال خوانده ميشودبا سکوت توام 

 صب بودن جمھوری اسالمی وھمين اشاره کافی است که حتی نشريه سنگرکه ھدفش اثبات نامشروع وغا
 حقانيت تداوم نظام پادشاھی مشروطه ايران است واين ھمان است که مورد سوگند اعليحضرت ھم بوده از
 اين بی انصافی ھا وبی مروتی ھا مصون نبوده وشخص اعليحضرت درمقابل سوال يک روزنامه نگارايرانی

  ٤ مشروح درسنگر)(    .را حکم ميفرمايند، اعليحضرت نخواندن سنگرنجلسآدرلوس  حقوقی  آقایبنام 

نبايد حضرتعالی چنان واکنشی نشان ميداديد که دشمن  گفته باشم تاوردم آرا  بسيار ازکوتاه             ِ اين اشارات  
   .احساس کند ترورشخصيتی که نسبت به شما مرتکب شده است کارسازبوده

د اين ضرب المثل اين است که بازی اشکنک دارد سرشکستنک دارد> مقصوشما شنيده ايد که ميگويند <
که بوده ولی  ؛واھانت ھای متوالی حتی ازشخص اعليحضرت ھم ھستمراتب ترورشخصيت  مبارزه واجد

   .. جنگ است ودرجنگ حلوا پخش نميکنندتحمل کردنی است

 ھمانطور که شما ھم احساس ميکنيد دشمن درتمام خطوط مبارزه ايرانيان رخنه ھای فوق العاده عميق و 
دارد وبرجسته ترين اين فعاليت ھا اکنون درگروه اصالح طلبان وشورای تجزيه طلبان که بخش پشت شکارآ

نچه توسط افق ايران روی داده غير انتظار ياد آ گاھی ھا نميتوان ازآاين  ن است متمرکز است باآجبھه 
   .کرد

                                               
٤ - http://1400years.org/Amirfeyz/SangarArchive.pdf    دليل بسته شدن سنگر و ادامه دفاع از تداوم پادشاھی را

 ک-سال در اينجا بخوانيد. ح ١۴٠٠يت در سا


