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  تجليل قبل وبعد ازحيات
  حقوقدان -اميرفيض

لطف ايشان موجب تقديم  .دارد )کارنامه مرا(شده که عنوان  منتشرقای سالمی آگرامی  يارتحريری ازايران
   .اين تحريراست

 اگرميخواھيد خدمات مرا تجليل کنيد بعدازدرگذشت من<  :ه گفته استکرضاشاه کبير جمله ای است  از
  .کنيد>

خدمت  و ،نوعی عوض تلقی ميشود ،مفھوم واھميت اين بيان دراين است که تجليل درزمان ادامه خدمت
نجا که با آ اين معامله فرضی از و ،تبديل مينمايدکه ھمان تشويق وتجليل وتقديراست را به معوض 

انجام  بانيت تجليل شونده از که عقد موثر شناخته شود چرا نميواند ھمراه نيست تجليل شونده رضايت 
  .خدمت منافات دارد

موضوع به قضاوت  و ،تجليل منتفی است ولی درزمان فوت خدمتگذار مسئله حضورورضايت درسفره عقدِ 
خدمات سابقه  خللی در تصور ،وچون ادامه خدمت تجليل شونده متوقف است فردی تجليل کننده برميگردد

   .تجليل شونده ممکن است منتفی باشد

قای سالمی دارم تجليل ايشان آبا ھمه احترامی که به ديدگاه ھای  اين ارادتمند اجازه ميخواھد ،راينبناب 
  .طرف عقد تجليل نميدانموحاضر را شايسته  را منصفانه  قبول ننمايم وخود

   :نويسنده سنگر خودرابا جمله زير معرفی کرد ،دراوائل انتشارسنگر 

نرا ندارند اين آرصت نگارش ايرانياران گرامی می انديشند ولی ف نچهآکه  رايک کارگرفکری بدانيد من
  .دنرا می نويسد وبه اطراف  ميپراکنآ ،کارگر

شامل فکر،  -. نوشته قرارداده شده است ھای سنگرنوشته قای سالمی مناسبت  تجليل  آدرتحرير 
 ته  موضوع وتحليل وودرواقع اصل مھم وقابل توجه دريک نوشباالخره تنظيم است  تحقيق و ،موضوع
حد تکليف وماموريت  ھمانطور که نويسنده سنگر،ورد است که تمامی اين مھمات آارائه دست تحقيق و

شيده که می انديشند وانديِن ايران ياران است آ است واز حد نويسنده سنگرخارج از ،بيان کرده را خود
  .خواھند انديشند واند 

      .زادی ايران وتجليل ميھن پرستانه ازھمه ايرانيان مبارزآبا اميد  

***  
استاد اميرفيض بصورت ايميل فرستاده بودند در پی نوشته ای  يعت و ھمسويی بابآقای سالمی در نچه آ

  به ليست خود فرستاده بود. ٢٠١٧سال بود که شاگرد استاد اميرفيض (اينجانب) در دومين روز 
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تلقی شود و نه به خدمتی که » عوض«نوعی  تابود  ینه به مفھومتنظيم شده بود؛ به ھيچ عنوان ه آنچ
ويژه در آخر تمام نوشته به  تلقی بشود.» معوض«استاد اميرفيض کرده اند جسارتی شده باشد و نه 
را در زير . متن که به شھادت تاريخ نيازمند است دھای استاد به کوزه ھای خموشی تشبيه شده بو

  يم.نميخوا

تنھا پس از درگذشت بلکه بيشتر قدير نه ش ھای اخالقی تجليل و تدر فرھنگ ھای ديگر، و در آموزاما 
در زمان زندگانی صورت ميگيرد تا اگر کسی ھنرمند، نقاش، يا موسيقيدان يا نويسنده را نميشناسد با او 

  بشود.  آشنا

  به اين صورت معنی شده است:Tribute  ؛زبان انگليسیدر 

A tribute is wealth that one party gives to another as a sign of respect, submission, or allegiance. 

به  و ھمسويی تسليم و بيعت ،به عنوان احترامشخص  است که يک معنوی (تجليل) ثروتی رتقدييک 
  ميبخشد.  ديگری

ھا که در زير آمده  هاين نوشتجسارت کرده و عنوان ميکند؛ تمام احترامی که به استاد قايل ميباشد، با 
آنچه  ». عوض و معوض«و نه عنوان احترام، تسليم و بيعت و ھمسويی و تلمذ و يادگيری است تماما 

  فرموده از روی سعه صدر و بزرگواری ميباشد. رضا شاه بزرگ يااستاد نوشته و 

  ک-ح

-------------  

 ک،-با درود بر شما جناب ح[[

پيش از ھر مطلبی بايد بعرضتان برسانم که آمار و ارقام کتبی و محاسبات شما در بارۀ کارنامۀ نفيس 
زندگی استاد بزرگوار، جناب دکتر اميرفيض، عمرش به درازا باد و تنش به سالمت، مرا نيز ھمچون 

 عاع قرار داد.بسياری از مريدان ايشان، بطور فوق العاده ای تحت الش

از شما ھم بسيار ممنون و سپاسگزارم که با اين جمع بندی، سبب خير گرديديد و شرايطی را فراھم 
نموديد تا انسانھائی که سعادت بھره برداری از آثار اين استاد بزرگوار را دارند، بطور ملموس و 

  محاسباتی نيز، پی به عظمت نجومی يادگارھای تاريخی ايشان ببرند.

ايد برخی از خوانندگان ايميل پيشين شما نتوانند با آمار و ارقام ارايه شده، عظمت گنجينۀ زحمات ش
   استاد گرانقدر را مجسم کنند.

از اينرو اجازه ميخواھم با استفاده از داده ھای شما، محاسبۀ کوچکی را، ولی بنوعی ديگر، به 
   سھل تر بشود. محاسبات شما بيفزايم، به اين اميد که درک اين عظمت

  



 حقوقدان -اميرفيض -تجليل قبل و بعد از حيات                                                      ۵ از ٣ برگ ٢٠١٧/٠١/٠٣ ،شنبه سه=بھرامشيد

 ١٨٫٠٠٠در سالھای سنگر و پس از آن، حداقل  اگر شمار کل برگ ھای نوشته شدۀ استاد را، 
  بپنداريم، محاسبۀ زير نيز جلوۀ ديگری دارد:

سانت فرض کنيم، مساحتش ميشود  ٣٠سانت در  ٢٠اگر عرض و طول ھر برگ کاغذ معمولی را  -
   سانتيمترمربع ۶٠٠

  سانتيمترمربع يا بعبارت ديگر ١٠٫٨٠٠٫٠٠٠ برگ ميشود رويھمرفته  ١٨٫٠٠٠بنابراين  -

  متر مربع ١٫٠٨٠

 ٣٠متر در  ٣۶مترمربع (بطور مثال سالنی با طول و عرض  ١٫٠٨٠اگر بخواھيم سالنی به مساحت  -
  متر) را آبرومندانه و ماندگار بپوشانيم، نياز داريم به

  اش ، آنھم از نوع جانانه۴در   ٣تخته فرش  ٩٠

  ارادتمند

  ھوشنگ سالمی

  

 گرفتن تاريخ پر شکوه ايراِن پيش از اسالم و ننگ آور برای يک ايرانی است.ناديده   بکار گيری تاريخ بيگانه (ھجری شمسی)
 Dey 2555     =Monday, 02 January, 2017  13 --****٢٠١٧/٠١/٠٢  ٢۵۵۵دی    ١٣  تير) مه شيد  (

 To Medina 539 years BC, 1160 years prior to the deceptive escape from Mecca     .سال پيش از فرار خفت انگيز محمد از مکه به مدينه ١١۶٠ سال پيش از ميالد  ۵٣٩
  … This date effective Forwarding 2545 will be updated in every e-mail     ھرروز تازه خواھد شد... تا زماني که ھر ايراني٢۵۴۵اين گاھشمار از فروردين 

  Noble Iranian calendar         گاھشمار با شکوه ايراني
  Until such time that every Iranian uses it       زی بکند..را جايگزين تاريخ ننگين تا

  درخشانی)-( شيد= نورروزھاي ھفته: کيوان شيد، مھرشيد، مھشيد، بھرامشيد، تيرشيد، اورمزد شيد، ناھيد شيد 
  تـــــو گفتی برآويــــــخت بــــا شيد ماه      ِدھـــــاِده بـــــرآمد ز ھــــر دو ســپاه

  است   آمده» ايرانيان«  و  »ايراني«بار نام   ٣۵٠  و  »يرانا«   نام  بار  ٧٢٠  فردوسي  شاھنامةدر 
  -آبان -١٠ -آذر-٩ –دي به آذر  -٨-امرداد  -٧ –خرداد  -۶ –سپندارمز  -۵ -شھريور -۴ –ارديبھشت -٣ –وھمن  -٢ –مزد ھور
  -ورھرام -٢٠-فروردين -١٩ -رشن -١٨-سروش -١٧-مھر-١۶ -ردي به مھ -١۵ -گوش -١۴-تير -١٣-ماه -١٢ -خور (خير) -١١

  »بھيزک«سال کبيسه –(افزوده روز)  اَوَرداد – ٣١ -انارام-٣٠ -مانتره سپند -٢٩ -زامياد -٢٨-آسمان -٢٧-اشتاد -٢۶ -ارد -٢۵ -دين -٢۴-دي به دين -٢٣ -باد -٢٢ -رام -٢١
am committed to raise public awareness. I  

  اين ايميل در آن است که به ده نفر ديگر ھم رسانده شود... ياري کنيدتاثير 
You can multiply the effect of this email by forwarding it to 10 friends.  THANK YOU!  

    Information is powerاست  نيرومندی داشتن آگاھی
  ھستم  و بت پرستم،  کافر و گبر  گر      ز می مغانه مـستم، ھستم  گــر مــن

  ھستم  من زان خودم چنان که ھستم،       دارد   گــمـانی   بمن   ھر طايفه ای
  اين پست ھمه آگاھی ھای رسانه ای را در بر ندارد، برای آگاھی بيشتر به رسانه ھا نگاه کنيد

مربوط به استاد اميرفيض نگاه به فايل ھای  -است ٢٠١٧امروز دومين روز از آغاز سال مسيجی   
سال به گرد آوری و بازپخش نوشته ھای  ١۴٠٠سال که سايت  ٩ميکردم، جالب توجه بود، در مدت 

 ٢٠) بصورت پی دی اف در سايت در قالب ١٢٩٨فايل ( ١٣٠٠استاد اميرفيض پرداخته است نزديک به 
ر خود جا داده است که زير ھم قرار فايل را د ۶۵تا  ۵۵برگ گرد آمده است. بطور متوسط ھر برگ بين 

  گرفته اند. 
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واژه بدانيم و ھر  ۴٠٠بايت ميباشد. اگر ھر برگ نوشته را  ٣۵٧،١٣١،٩٣٣اندازه فايل ھا رويھمرفته  
برگ نوشته اند که رويه  ٣٠برگ بشماريم (گاھی استاد بيش از  ٧فايل (ھر نوشتار) رابصورت متوسط 

واژه ميشود. اگر متوسط واژه  ٣٠٠٠تا  ٢٨٠٠وشته ايشان نزديک به سنگر ھارا تشکيل ميدھند)، ھر ن
واژه در اين نوشته ھا گرد ھم  ٣،٨٩۴،٠٠٠فايل  ١٢٩٨در نظر بگيريم در  ٣٠٠٠ھا در ھر نوشته را 

 آمده است. 

نوشته ھای استاد اميرفيض از ايميل جاويد سالی که سنگر تعطيل شده است و  ٩البته اين فايل ھا تنھا به 
ايران پخش ميشود مربوط ميگردد. سنگر ھا و کتاب و جزوه ھا و نامه نگاری با سران کشور ھا و مقام 
ھای رسمی دولت ھای گوناگون و نامه نگاری و فکس ھايی که بصورت خصوصی به دفتر اعليحضرت 

برگ بوده است يا برخی  ٢٠-١٨رکدام بطور متوسط و ديگران فرستاده شده و انبوه آرشيو سنگر که ھ
برگ بصورت کتاب است  ١۵٠که بيش از  »پيروزی تاريخی شاھنشاه«جزوه ھا مانند پژوھش تاريخی 

که » اسالم و حقوق بشر«برگ است و  ۴٠٠که بيش از » شرح زندگانی و ماجرا ھای وکيل دربار«يا 
به منظور نشده است. اگر ھمه آنھا را شمارش کنيم در اين محاس  برگ است ووو ٨٠کتابچه ای بيش از 

ميليون واژه نوشته و دستخط و فکس و  ٣٠يا  ٢٠سال مبارزه بيش از  ٣٨استاد امير فيض در درازای 
  يادگار تاريخی از خود بجا گذاشته است.

ملی  استاد اميرفيض به صورت نوشته ھای مستند حقوقی و» تنھای«اين کار به تنھايی و با دستان 
  سال مبارزه ننوشته است.  ٣٨ميھنی در آمده است که نظير آنھا را کسی در دارازای 

ھر موضوع و ھر سرفصلی با استناد به سند ھای حقوقی و نقل قول ھای کسانی مانند اعليحضرت، 
کيسينجر، ھنری پرشت، سران کشور ھای گوناگون و کتاب و جزوه وزارت خارجه کشور ھای گوناگون 

کاخ ھای رياست جمھور ويا گفته ھای حاکمان غاصب جمھوری اسالمی و اسناد سفارت آمريکا و ويا 
گاھی به نوشته دانشمندان ايرانی، شاعران، و سخنوران و کتاب ھای تاريخ، اسالمی و غير اسالمی، 

با  ووو تنظيم شده است و ھربرگ از نوشته استاد برگی تاريخی است ھمراه قرآن و سنت ھای پيامبر 
نمی » پرت و پال و مزخرف«سند، و برخالف ادعای آقای منوچھر گنجی در برنامه آقای سياوش آذری، 

باشد. زيرا پرت و پال و مزخرف به چيزی ميگويند که به سندی متکی نباشد و نمونه ای ھمراه آن برای 
نوشته ھای استاد  اثبات موضوع نباشد و بر اساس منطق و اصول حقوقی استوار نبوده باشد. که تمام

اميرفيض ھمگی مستند و برگی از تاريخ و به مستند ھای حقوقی و منطقی استوار است. برخالف کتاب 
  نيست. راستی ھای تاريخ مبارزه است. » شعار نويسی و داستانسرايی«برخی در آن بيرون 

است که بسيار » اهپيروزی تاريخی شاھنش«اين يک نمونه از نوشته ھای استاد امير فيض با عنوان 
  خواندنی ميباشد:

years.org/Books/PirouziTarikhi.pdf1400http://   

ھرروز آرزو ميکنم درازای زندگانی ايشان از زندگانی من بيشتر باشد و غرق در نوشته و رھنمود ھای 
  م. استاد باش
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سال گذشته که مسئوليت تنظيم وفرستادن نوشته ھای استاد اميرفيض با اين کمترين بوده است  ٩در 
شاھد فحاشی، توھين و بد دھنی ھای کسانی بوده ايم که خود ذره ای برای آگاھی مردم و در راه تنظيم 

کرده اند. » بزرگنمايی«سند ھای معتبر نکوشيده اند و ھمواره با ارتزاق از دسترنج ديگران خود را 
درصورتيکه ھمزمان شاھد بوده ام کسانی که به استاد اميرفيض بد دھنی و فحاشی ھم کرده اند بار 
سنگين دانش ايشان به قدری بوده که در کمال ثروت دانش با خضوع و سعه صدر، آنطور که درخت پر 

و متمم  ١٩٠۶پادشاھی، قانون اساسی بار سری به سمت پايين دارد پاسخ ھای مستدل داده اند. از تداوم 
آن، از آبرو و حيثيت و اعتبار تاريخی اعليحضرت رضا شاه دوم به سختی دفاع کرده اند. در مورد ھمين 
ھشدار مشتی بی وطن که اعليحضرت را به محاکمه صحرايی کشيدند و به تنھايی رای صادر کردند، تنھا 

  و از موقعيت اعتباری اعليحضرت دفاع شده است.  برگ تنظيم کرده ١٠-۵مورد نوشته ھرکدام  ۴٠

اگر اين تالش ھارا به کارگه کوزه گری تشبيه بکنيم، و اين نوشته ھا را به کوزه ھای پر از سندی تشبيه 
سال و در آرشيو سنگر که نزد استاد محفوظ است و به تاريخ  ١۴٠٠بکنيم که گويا و خموش در سايت 

  بزنم..سپرده شده اند بايد فرياد 

    کو کوزه گر و کوزه فروش... 

از شماره يک تا بيست، ھمه را ببنيد  ؛امروز برگ بيستم نوشته ھای استاد آغاز شده است در اين آدرس
(اگر شماره کنار نام را از يک تا بيست تغيير بدھيد يا از شماره برگ ھا در باال و پايين ھربرگ استفاده 

  ھمه تاريخی و مستند است.   کنيد ھمه در اختيار شماست)
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