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  گفتگو با آرمان جاروستانيموضوع 
  حقوقدان -اميرفيض

  قای سعيد بھبھانی آايران يارگرامی  

رمان جاروستائی درباره نامه ھشدار آقای آ ومصاحبه حضرتعالی را بابرنامه  ،محترما با سربلندی وعالقه
اين  اينکه ارادتمند را دعوت دربرنامه خودتان کرده ايد سپاسگزارم  حيف که از لطف شما از از .شنيدم

    .سالگی معذورم ٩١فيض به داليل سالمتی وسن 

 د ھای الزم بنظرآمره نامه ھشدار وپی نوبت دربا ١۵++تمامی تحريراتی که در ،بنابرخواست حضرتعالی
به ھمت  سال موجود است، ١۴٠٠و اصل در سايت  پخش شده استبسياری  برای استحضار ميرسيد و

ن آاوقات شما مطلبی که انگيزه  واکنون بمنظور صرفه جوئی در جاويد ايران برای حضرتعالی ايميل شد 
   :وستانی بود  اين تحرير تقديم ميشوداررمان جآقای آھمان مصاحبه با 

نھا آل کشور وامثال ه را صرف تدريس حاکميت ملی واستقالتانی تقريبا تمام وقت برنامقای جاروسآ **

واصال بياد نداشت ھستند  سال ن برنامه جوانان کم سن وآميکرد که ھمه مستمعين  اينطور تصور .نمود
ھا گذرانده اند و  ثاين قبيل بح از ياسی سرشارـــــکه ايرانيان خارج ازکشورھمه عمری را درمبارزه س

   .ميدھدننھا آبه  ھا را  شرائط حاکم برمبارزه اجازه اين قبيل تدريسنھا وآصيت شخ

   :سعدی بيتی دارد که ميگويد

  حکايت برمزاج مستمع گوی      اگرخواھی که دارد با توميلی

خواھی که سخن ترابشنوند معادل با شخصيت سياسی  اگر ويعنی بنگر که مستمعين چه کسانی ھستند 
   .طرح مطلب کن اننآلمی وسابقه وتجربه وع

 . برخالف تصورايشان ونامه ھشدارعنوان شده تمسک جستندابتدای ايشان بارھا به اصولی که در **

ا ازمبانی شرعی نشئت يزھائی است که بصورت نص قانونی وين چآ ،اصول ،گان نامه ھشدارتائيد کنند
  .گرفته باشد

ا صطالح قانون اساسی جمھوری اسالمی مصرح است ه ب در ،درحال حاضر اصول ھمان اصولی است که
قانون اساسی  ست که درويا اگرقائل به مشروعييت جمھوری اسالمی نباشيم اصول ھمان اصولی ا

وردھای برازنده ای حافظ تداوم مشروعيت قانون اساسی آسال ھم با دست ٧٠گرديده و مشروطه احصاء
   .بوده است کشورمان  نظام سلطنت مشروطه و

 ۴توان اصول را منحصرا درتجزيه پذيرنيست نميکشور قانون اساسی  ،نجا که طبق تصريحات حقوقیآ از
قانون اساسی جمھوری اسالمی مالک  اگر و وبقيه را دور انداخت، شناخت نامه ھشدارپايه ادعای  ،مورد
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جمله  از ن وآومتمم  ١٩٠۶ گرفته نشود الزمه تشخيص مراتب اصولی کليه اصول مدون درقانون اساسی
    .ودرنھايت تائيد مقام تصدی سلطنت بنام اعليحضرت رضاشاه دومنت است تداوم سلط

 ،) اصل وبقيه را رد ميکنند قضيه۴وقتی کسانی به ميل خود برخی ازاصول قانون اساسی را قبول ( **

انتخابی  خارج وبصورت امر واصول ده نصوصمحدو يد وبه عبارت ديگر ازآمي بصورت امر نظری در
نرا رعايت نکرد آکه اگرکسی  ،اعتباری قرارداد نظرنميتوان برای  ،استنظرنجا که آ ميشود واز خود نما

  .)زاد نه جمھوری اسالمیآالبته به سياق کشورھای ( مستحق مجازات گردد

  ،استنظر ،انه ايرانويا حتی نام خليج فارس ويا مالکيت جزاير سه گ ،فدراتيو شدن کشور نظريهِ  **

عبارت  ؛ولی نميتوان محکوم به دشمنی با ايران کردمخالف را ممکن است سرزنش کرد  صاحب نظر
نه با  ،کرد ه>  ھمين را ميگويد که با نظربايد با نظرمبارزه ومقابلپريدن بازميدارد پرکاھی از را نظر<

به دشمنی باموجوديت ايران  را نظرنھايت صاحب  در ارعاب به اينکه بايد ابراز برائت کند و تھديد و
اين عمل خيلی نزديک به تھديد مسلمانان به کفاراست که يا برائت کنيد ويا جزيه بدھيد  .محکوم ساخت

     .يا کشته ميشويد و

دشمن با  ھم  يا سرکارآ ؛ديفدراتيو حمايت ودفاع کرد ازحضرتعالی درھمين برنامه ديدم که  **

  ؟؟ھستيدموجوديت ايران 

 نه در ازير دشمنی با موجوديت ايران را اين اقايان ازکجا اورده اندعا مانده ام که اين اتھام واق **

بنده به ايران  و دچنين اتھامی وجود ندار ،ايران ونه درقانون قصاص جمھوری اسالمی جزایقانون 
وبرو ومتھمی نه ر ھرگز با چنين اتھام تحقيق حقوقی وکالت و سال کار ۶٠ميخورم که درطول سوگند 

   .ن برخورد کرده امآدرخواندن به نه وشاھد  و بودم ونه ناظر

تحريرات  توضيح درمحکمه صحرائی ( نھم بصورت حکمی که ازآدشمنی با موجوديت ايران اتھام  **

ايشان تنھا نه  ؛است ورآعليه اعليحضرت رضاشاه دوم واقعا زجرصادرشده  نفر ۴۵با تائيد  ١ )سابقه
 ،قابل تحمل است غير ،تحميل اين اتھام ،باشدشرافت ملی برده  انسانی که بوئی از بھر(اعليحضرت) بلکه 

   .بکشند بھتراست تا اينکه با چنين اتھامی زنده باشد انسان را بدار

فدارجمھوری اسالمی باشد ويانباشد وفدراتيو وحتی تجزيه ايران راھم برای رکسی ممکن است ط **

د گفت  صاحب نظريه نميشو  ،تاين يک نظر ونظريه اس ،ينده ايران وسعادت ملت ايران ضروری بداندآ
 يعنی دشمن ايران در  ؛نی داردگدشمنی با موجوديت ايران خيلی بارسن  ،با موجوديت ايران دشمن است

    .برساندوزيان تاحد نابودی ايران امکان بايد به ايران صدمه  ھرشرائطی وباھر
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را دشمن  او رگزھ ،به شاھنشاه ايران داده اند مالھای ايران که بد ترين اتھامات را ؛نگاه کنيد **

ن شاھنشاه که ھرچه باشد آموجوديت ايران ندانسته اند که اين جوان  تازه به دوران رسيده به فرزند 

 یونماد تداوم مشروعيت رژيم سلطنت انيان داخل وخارج ازکشورازاير بخش بزرگی مورد احترام واميدِ 

صحرائی اعليحضرت رابا صلوات حکم محکمه ھم  نفر ۵۴ و  دانستها مشمول اين اتھام اوراست ايران 
  .)مده استآتشبيه به صلوات درتحريرات قبل ( دتصديق نموده ان

تازه ظھور کرده مدعی است که ما با نھايت احترام  ٢! قای برديا پارس که بنام فرزند کورش کبيرآ **

 .درست ضرب المثل دوستی خاله خرسه  .را نوشتيم نامه ھشدار حضرت وليعھدواستفاده ازعنوان 
 هلفافِ  قا که درآروزنامه کيھان تھران که اعليحضرت را نيم پھلوی خطاب ميکند کارش شرافت دارد براين 

  ميکند  به کارنامه سياسی اعليحضرت وارد حکم دشمنی با موجوديت ايران را   "حضرت"عنوان 

   ؛ینھاقای بھبآ 

   :ديجريان نامه ھشداراست گفتد که واقعا مھره براق يان جمله ای گفتحضرتعالی درضمن صحبت ھايت

فاش کن <>  واقعا ھمينطور است وتحرير قبل اينجانب با عنوان تله هائي دراين حمالت نهفته است<
   .درھمان موضوع تنظيم شده است ،منتشرشده که >حيلت بد انديشان

م برديا الھويه ای است که بناول ھجن ھمان شخص مآمتعاقب نامه ھشدار که معلوم ميشود نويسده  **

 اعليحضرت را خلبان پشه ھا و ؛قای فروزندهآظھور کرده درمصاحبه با  !!فرزند کورش کبير پارس
لبان که ھمه سلطنت ط ،نھا اعليحضرتانده ام ازعمق اين تحقيرھا که نه تمن واقعا درم .عروسک ناميد

يه به پشه شده اند تعبيروتشب ھستند  شخصيت واميد به مبارزه قائل به که بھرحال برای ايشانوکسانی 
ھمه عالقمندان   خودشان ھم پشه ھستند  حضرت خلبان پشه ھاھستنداگراعلي .)کبوتربا کبوتربازباباز( ازير

، ، رياست ورھبری، جمع، سازگاریا اقتضای اصل طبيعِی حرکتزير... به ايشان ھم پشه ھستند الغير

ونقطه اميد حشرات دانست ويا برعکس  منبعث ازاصل ھمجنسی وھم فکری است ونميتوان انسان را رھبر

   .يک پشه ويا عروسک را درمقام رھبری واميد انسان ھا شناخت

تحقير بيسابقه به  اھانت و رام اينآ قای فروزنده چه راحت وآمتاسف ومتعجب ھستم که دربرنامه 
       .باقی گذاشت ھيچ اشاره ای رسوب خود را با شد و غازآايرانيان خارج ازکشور  اعليحضرت وبيشتر

  ؟غازشده استآميدانيد چرا اين حمالت با اين شدت انفجاری  **
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با انجام  ،طلبان بود حتاچندی قبل اپوزيسون جمھوری اسالمی جناح اصال 
نھا آ ھم از قدرت حاکم شدند وحتی رئيس جمھور لبان بخشی ازاصالح ط ،انتخابات

ن تاريخ اپوزيسون واقعی عليه آ بنابراين از  .انتخاب واکثريت مجلس ر اھم بردند
تداوم مشروطيت وقانون  و رفداران نظام پادشاھیطفقط  فقط وی اسالمی جمھور

برای متالشی کردن اين  است و رضا شاه دوم ن بتصدی اعليحضرتآاساسی 
کردن شخص اعليحضرت  بی اعتبار ،ماده بھره برداریآ بسيار موقعيت تاريخی و

   .نزديک ترين راه است

 ،گفته باشم که اين دونفرعامل جمھوری اسالمی ھستند خيريقين ميخواھم اشتباه نشود بنده ن **

محسوب گذشته يک روند انتقادی که سالھا سابقه داشته وميتوانست تکرارانتقادات  جمھوری اسالمی از
    .وردآ را بکسلد در رفداران نظام پادشاھیط تشی که اعتباراعليحضرت ووحدت اعتقادیآبصورت   ،شود

اگرايشان قبول نکرد چه  ؛حضرتعالی درسوال خودتان اين مھم رامطرح کرديد که تکليف چيست **

   ؟بايد کرد

نپذيرفت بايد دنبال پادشاه ديگری  اگر ،ھستند ايشان نھاد ملی بايد مردم ايران بگويند< ؛رمان گفتندآقای آ
  .>بروند

ن ازسوی اعليحضرت موضوع آ نرفتپذيرفتن ويا نپذي و )(حکم محکمه صحرائی ھشدار نامهموضوع 
دارد که  يا اصال اصلی وجودآ؟ اين شرائط کنونی ميتوان موضوع رابه مردم محول کرد يا درآ ،روز است

محکمه صحرائی  ،اصول قايان که زير اصل وآ؟ شما مسئله شاه وسلطنت وابسته به رای مردم باشد
   .قدری فکرکنيد تشکيل ميدھيد

  موضوع قابل اشاره اين است 

که بصورت حکم محکمه صحرائی به اتھام دشمنی با موجوديت ايران عليه اعليحضرت  نامه ھشدار
رد وفقط انميگذ کم صحرائی جائی برای رد ويا قبول ويا برائت باقیاصادرشده است برحسب عرف مح

   .باقی است که بايد اجرا شودن آاجرای 

 ت ميفرمائيد که بنده ازاشتياق صحبت تلفنی با سرکارنخست اجازه ميخواھم از اينکه موافق ؛ قای بھبھانیآ
سالگی  ٩٢نزديک به  پيام اين سربازکھن سالِ ت دارم مينمايم و دوم درخواسی محروم باشم سپاسگزار

   .. پيام اين استبه استحضار بينندگان محترم برنامه شما رسانده شود

   چراغی که توسل جوئيم ن نيستآ رازن   غيآله کزپرتوی نيک چراغ است دراين قا


