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  سوء تفاهمي ديگر
  حقوقدان -اميرفيض

مسيرسوء تفاھمی که  برازنده قبای کھنه سياسی  که  در ،جاويد ايران مطلع شدمايميل ھای رسيده به  از
   .ايستمن بآمقابل  ارادتمند نيست افتاده ام وتکليف دارم که در

اين تفاھم در رابطه با سلطنت گروگان  پوره زقای دکترحمآيارگرامی نجاست که برای ايرانآسوء تفاھم  
  !داشته ام سياسی  ريانپور ھمکاریآاميرھوشنگ  دارکه اين سرباز با دريا موجه تداعی شده  نا

واند با تکسی که معتقد به تداوم حقانيت سلطنت اعليحضرت رضاشاه دوم است نمي ؛سنگرھا گواه است
   .ھمکاری سياسی داشته باشد کسانی که به عناوين مختلف قائل به ختم سلطنت ايران ھستند

نامه سرگشاده ( ريانپور نامه سرگشاده مفصلی تحت عنوانآ داردريا  ١٣٨٠خ بيستم اسفند ماه سال درتاري
شنا آن آرئوس  زمان با انتشارنامه مزبور که دراين تحرير با . ھمانتشارداد )به شاھزاده رضا پھلوی

درنامه سرگشاده شان ريانپورآقای آحمايت وتائيد مطالب درنشريه نيما در جعفرنياکیقای آخواھيم شد 
   .ريانپور بودآمقاله ای مندشرساخت که درواقع تشريح مطالب مورد ادعای دريادار

قای آريانپور ومقاله آقای دريادارآدرپاسخ به نامه سرگشاده  ،قطع سنگر ،صفحه ٣٢سنگررساله ای در
کی را نيز نياريانپور ومقاله جعفرآه سرگشاده دريادارخررساله متن نامآکی انتشارداد ودرقسمت نياجعفر
   .رساختشمنت

کرد زيرا ھمانطورکه درمقاالت دررابطه با شورش  انتخاب ندازا رباتھای تيررا سنگرعنوان رساله مزبور 
م سلطنت ت بيان شد مخالفت با تداوشوطرحھای محافظت ازجمھوری اسالمی ازجمله طرح ھنری پر ۵٧

يا عالقمند به  مريکا وآبصورت فريضه ای برای عوامل نزديک به سياست  شاھنشاھی وعنوان شاه و
منور وبا  گاه وآرا بازی ميکنند نه انسان  تربانقش  اننآ مده است ودرواقعآمريکا درآتبعيت ازسياست 

   .ارده ای را

  :شنا ميشويمآاکنون قدری با رساله مزبور 

اعالم جمھوری اسالمی مبنی   با کی مصادف بودنياقای جعفرآريانپور وآبرنامه نامه سرگشاده دريادار
بکاربردن عنوان شاه به دنبال نام محمد  <به تمام روزنامه نگاران ايرانی دستور داده شده که از ؛براينکه
پادشاه افغانستان خودداری کنند وحتی االمکان ازوی نام برده نشود ودرصورت ضرورت  ،؛شاه ظاھر

  )ز(خبرگزاری رويتر                                  >         )شاهنه ظاھرفقط محمد ظاھر نوشتنه شود (

، فراھم شدن زمينه نا گفته پيداست که نگرانی ووحشت جمھوری اسالمی ازبازگشت سلطنت به افغانستان
   .دوم به ايران بوده استشاه ھای فکری وگرايشی برای بازگشت سلطنت ورضاه 
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ھدفی است که جمھوری  تدقيقا متوجه وتقويکی نياجعفر ريانپوروآقايان دريادارآيعنی تير اندازی رباتھا 
  .)ازھمان رسالهشت سلطنت به ايران انتخاب کرده است (گاسالمی دررابطه با باز

  ها تاهداف  تيراندازي ربا 

عنوان سرلشگر ھم  از که دربرخی مقاالت او (کی) کینياريانپور وھمراه او جعفرآی که مخرب اھداف
  :استفاده شده عبارت  است از

مردم ايران سلسله پھلوی را ازسلطنت خلع  ۵٨يست ومطابق رفراندم  سال رضا پھلوی  شاه ن .١
   .کرده اند

   .ميليون مردم ايران اورا نمی شناسند ٧٠درصد از ٩/٩٩رضا پھلوی ھيچ گونه محبوبيتی ندارد و .٢

، پس طرفداران رضا پھلوی نه حرف اورا گوش ميکنند ونه به خواسته ھای اواحترام ميگذارند .٣
   .ن يک دھم درصد ھم اگرفرض کنيم  طرفدار اوھستند قالبی استآيعنی  ؛دارندارداصال طرف

  رضا پھلوی تحصيالت درست وحسابی ندارد .۴

که قانون اساسی را به يکی ، خودسر، خودبزرگ بين ** رضاپھلوی فرزند پدری است خود کامه .۵
   .ازعقب افتاده ترين قوانين اساسی کشور ھا تبديل کرد

اخيتارايشان  گذاشته مريکا درآامکاناتی است که  مريکا وآرضا پھلوی دررابطه با خواست مبارزه  .۶
  !است

  .رضا پھلوی ھيچگونه شناختی ازمردم ندارد .٧

  .که با او گفتگو کنند ؛الفان سلطنترضا پھلوی فرصتی به مردم نداده وبخصوص مخ .٨

  .ده وکارنکردهستين ھارا باالنزآش رضا پھلوی حتی يک روزبرای سيرکردن خود وخانواده ا .٩

فی گرم زندگی را چشيده نه به اندازه کاو د ونه سر خبردارد رضا پھلوی نه ازمشکالت مردم  .١٠
او گذشته است که بتوان  درس خوانده وبا سواد است ونه تجربه مملکت داری دارد ونه سنی از

  ازھمان رساله صفحه دوم)(                 .ن استفاده کردآ بعنوان ريش سفيد ويا يک مرجع از

   :بودمده آذيل موارد اشاره شده دررساله مزبور رد

عنوان ب) قائل شده ايد چرا اعليحضرتبا اين موقعيتی که برای رضا پھلوی ( ريانپورآقای دريا دارآخوب 
دکامه که قانون اساسی را به يکی ، خوبه ھمان پادشاه خودسردريادار معاون فرمانده نيروی دريائی يک 

ويسد به کسی که مين هقسم وفاداری خورده است نامه سرگشاد ،ه ترين قوانين دنيا تبديل کردهدازعقب افتا
  ؟ازبنده نوعی ھم حقير تراست
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ايرانی خواند که تشکيل دھنده موقعيت اعليحضرت رضاشاه  پاسخ اين چراھا رابايد درھويت ملی وفرھنگ
مھمترازھمه  . و. اميد ھا ھمه بسوی اوسته يگانه قدرت محبوب ومقبول مردم ايران استک ؛دوم است

   .ی ايران وملت ايران را پشتوانه بوده استسال بقا ٢۵٠٠متصدی  ونماد رژيمی است که 

 فی داده شده مورد مطروحه درنامه ايشان جواب بامستند حقوقی وداليل کا ١٠دررساله مورد اشاره بتمام 
ن دعوت آبه رجوع به  عالقمندان را الزم نمی آيد لذا ن به اين تحريرآت که بمالحظه سنگينی کارانتقال اس

    .مينمايد

 ==========  

حمزه پور اين مطالب را گفته و به ميھن دوستی در گفتگوی تلفنی با آقای بانوی ثبت در تاريخ؛ برای 
  صورت ايميل به جاويد ايران فرستاده بودند: 

 ک -قای حآ((

گفتم دکتر  .ريان پور کار ميکرد را ميشناسدآفتند دکتر امير فيض را که با دريادار گقای حمزه پور آ
  .نين به ميھن نيستيفيض را کاری با خاامير

ی راستگوی حقوقدان و محقق عالی گفتم ما در ايران يک ميھن پرست واقعی پاکدست پاکنھاد مبارز ايستا
راسخ من دکتر امير حسين اميرفيض ميباشد قاد قاطع تن به اعآذاتی داريم که حکم اجتھاد ھم دارد و مقام 

  .ه او به راستی و ايستادگی دماوند استک

  .گفتند دوباره مجله سنگر و پيام را نگاه ميکنم

و کوشايی قاطعيت و ن يک سنگر به حق مبارزاتی تحقيقی به تمام معنا آ. سنگر ھرگز مجله نبوده :گفتم
گفتم شانس ديکر  . وگاه او ھستمشکی ندارم که من از خوشه چين ھای پر .نترس در تاريخ ايران است

ھمين  ک مرد استوار ديگری در کنار ايشان است که مبارزی از خود جھيده است. که با-قای حآما وجود 
شايستگی  .ھندرا در اختيارتان قرار د الزم نام از جاويد ايران مايلند با شما تماس بگيرند و مدارک 
  .تحصيالتی و ميھن پرستی ايشان در کنار دکتر ميدرخشد

    با احترام

   )) ث  م

 


