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  حقوقدان -اميرفيض

بھمن  ٢٢يا ايرانيان بايد درروزآکه  برنامه ای درپاسخ به اين پرسش،قادری در آقای ايرانيارگرامی
نجا رسانيدند که تصميم با آرابه  ين پرسش ھمگانیپاسخ ا؛ خير سال جاری درتظاھرت شرکت کنند يا

  .نھا تعيين تکليف کنيمآاست وما نميتوانيم برای  ...عنی ايرانيان داخل کشوري ....خودشان

که  اين خودشان کجاستوشماره تلفن   مريکا  <نشانیآوزيرخارجه سابق  ھنری کسينجر آقایبقول 
   .نھا تماس گرفت>آبتوان با 

رھبری  ويا مديريت نفر منتسب به فرد ويا گروه وجمعيتی است که بوسيله يک يا چند ،خودشان
   .ن جميت شناخته ميشودآتصميم واراده وقصد  ،ن ھاآميشوند  وتصميم 

موقعيتی  ن کسانی که درمورد شرکت درتظاھرات نظرموافق داشته اند درآيا ايرانيان داخل کشور حتی آ
 در و ...مسلما خير ؟!ھايشان رھبری کننده اجرای خواست در را نھاآدارند که شخص ويا کسانی  قرار
نھا ھمان وضع سردرگمی وبی رھبری وبی تصميمی را دارند که ايرانيان خارج آالمی تشبيھی ک

  .ازکشور دارند

  نھا که ھمه عالفندآوای از     اھل معنا ھمه جمع اند  

اين اصلی است  ؛ن درمبارزه چيزی نيست که نيازبه اثبات داشته باشدآمسئله بی رھبری وتاثير منفی 
  .ن استآحقيقت بيان وھربرگ ازتاريخ ما گواه  نگ ما ايرانيان داردکه درخشانی خاصی درفرھ

نگ دست نميزنند  ن جات ازن و زندگی بھتر ه ھيچ اقدامی ولوب ن رھبر وبزرگترويرانيان بدا  
ادبيات ماھم  ،نھا ھم ھمين توصيه را دارد که تا رھبرمصمم ومطمئن نداريد  تقيه کنيدآدين 

  :ھمين حکم رادارد وميگويد

  کندر جھانیـــرچند ســــــھ  ی پير مرو تودرخراباتب

-  

  ھمه زوربازو، ھمه فن وکار  رنباشد نيايد بکارــــرھب چو

   :يکی ازجامعه شناسان نوشته است

 يچگاه ديده نشده است که ملت ايران بخودی خود برای عمل مشترکی قيام کند. ھمدردی باھ 
اره تابع اراده قائد توانائی بوده است ملت، قيام مشترک  وتشريک مساعی وجانبازی ھمو
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نادرشاه سبب تھيج احساسات  ١١٣٩سخت اوضاع داخلی ايران به سال  فشار اثر چنانکه در
  .صورت گرفتقيام سرداربزرگ ايران رضاشاه کبير  ١٢٩٩ودرسال  ملی ايرانيان شد 

   :ريکا نوشته استمآری سيک عضو امنيت ملی گ  

ايرانيان نميدانند که ، نھا جنبش را سازمان دھی کندآی ھستند که برای فعاالن سياسی ايران منتظرکس
  )٣٣٢+۴٩٢(مشروح درسنگر                                                   .چه رژيمی ميخواھند

مان دانشجويان دانشگاه  ھ ،وشنفکرانی که تا حدودی متشکل ھستندر الوه برمراتب باال قشرع 
 ابه خبرنگار بی بی سی گفته اند که ما ديگر درتظاھرات شرکت نميکنيم زيرنھا ھم آميباشند 

   .رھبری نداريم

  نقش رهبري اعليحضرت درسالهاي نخست ميارزه

  ١٣۶٢تظاھرات سال 

  ١٣۶٢مرداد سال ا ١۴در اعليحضرت رضاشاه دوم پيامی به ملت ايران؛ بمناسبت سالگرد مشروطيت
   .رويداد مشروطيت ايران شدند مع ايرانيان بمناسبت تجليل ازن خواستار تجآ ايراد فرمودند ودر

 ايشان  تنھا دوسال وچند ماه ازاعالم سلطنتاين اولين تظاھراتی بود که به دعوت اعليحضرت که 
تظاھرات  گزارش خبرنگاران خارجی سيل جمعيت تمام خيابانھای مطرح در بنابر ،انجام يافت ميگذشت
  :ن تجمع بزرگ را چنين عرضه کردآخر آيک بيت حرف  رد سنگرنشريه و را پوشانيد

  ن فرمان شاه        ھست برھان بروجودرستخيزآن تجمع بعد ازآ

 ضمن قدردانی از شھريور ٢٢ اعليحضرت درپيام بعدی بتاريخ ن دعوت وتظاھرات،آوبه موازات 
قاطع ترين از يام را ن پآبه چالش کشيده شد و ميتوان ينی خم ،مردم ايران صريحا با عباراتی خاص

    .را باھم ميخوانيم ین پيام تاريخآفرازی از چند ؛پربارترين پيامھای اعليحضرت دانست و

يش ازاين پمن  ،کرده ايد غصبکليه حقوق مردم را  (خطاب به خمينی) شما«
زادی وسپس آھم گفته ام که اول بنام يک ايرانی وبعد بنام يک معتقد به اصول 

  .اعاده حاکيمت ملی دفاع ميکنم از ايران سخن ميگويم و اھیبعنوان وارث پادش

وپايمال کرده ايد بدون ترس  غصبشما  نچهآروز ملت ايران برای پس گرفتن ام 
  »....مده اندآدمکشان شما به ميدان آ از

ن است آبارحقوقی اھميت  بار درکالم اعليحضرت  متضمن نھم دوآ= استفاده ازواژه غصب  حاشيه

ورد آرساگر اين دست و ،بارزه سياسی مخالفان جمھوری اسالمی را تشکيل داده استکه اساس م
وبا رفع قدرت  که تدام رژيم سلطنتی ايران حق است که غصب شده است( است حقوق سياسی داخلی

بدون نيازبه ھيچ عملی حفانيت وتداوم مشروطيت ايران درجايگاه قانونی خود  ،باھره غصق
 ۵٨ورفراندم سال  ۵٧شورش  ،صب به جمھوری اسالمیول تعلق صفت غشم . )قرارخواھد يافت

  (پايان حاشيه). را نامشروع وغيرقانونی وازثمرات غصب ميشناسد ۵٧ثارمتعلقه به شورش آوھمه 

  ....ادامه
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کرده  ايجاد تکليفاين خواستن وبرخاستن مردم برای من عالوه برحق ھم «...
دای اين تکليف بدھم (مفھوم ايجاد تکليف راه ا را در ماده ام جان خودآاست که 

مجموع رھبری معنوی ملت ايران  در درکنارحق برميگردد به سوگند سلطنت و
ماده جانبازی گواه اصالتی است که اعليحضرت برای آ و ازسوی اعليحضرت

  .)تکليف خود قائل ھستند

اراده اطمينان دارم که تمام مبارزان داخلی وخارج ازکشوردراين راه بامن ھم 
  .)توام با اطمينان (مفھوم رھبریاند 

دم کشان حرفه ای شما ازخانه آمشروطيت درسياھی وحشت  روز مردمی که در
رام نخواھند آت تمام نشان دادند انزادانه خودرا با متآ حضور مدند وآھا بيرون 
مديران  ،ارتباطند در کشور از زادايخواھان دورآ نان بامن وسايرآ. نشست

ن جامعه به ما ميگويند که اين مرد اساس نظام اجتماعی واقتصادی وکارگزارا
رابرھم زده است. سربازان ونظاميان ميگويند  موجوديت ميھن ما به خطرافتاده 

معتقدان به مذھب اظھارميکنند که بنام تقدس، دين ومذھب را مخدوش  ،است
م بيگناه کرده است. سياستمداران ميگويند مملکت رابه بن بست کشانده ومرد

مده ايم وھمه باھم آجنگ به جان  کشی و برادر اينھمه ظلم و از؛ ميگويند
  .».....ميگويند  اين مرد بايد برود 

بود دوپيام متوالی  ۶٢مرداد سال ا ١۴برای اولين بار اعليحضرت بمناسبت يک مورد که ھمان تجمع 
  .که کامال بيسابقه بود دريک زمان به مردم ايران دادند

  يھنا ن عزيزمھم م«

گاھانه ودليرانه شما درکوچه ھا وخيابانھای ايران آمرداد وحرکت اتجربه چھاردھم 
  زنده است..... به دنيا نشان داد که ملت ايران ھنوزز عزي

گاھی بيشتری داد که آ حرکت قھرمانانه شما به من وعموم مبارزان خارج ازکشور
  شما چه ميخواھيد وچگونه ميخواھيد.....

ه وکارگاه وکارخانه ومنطقه عشايری ھسته ی وبرزن ومدرسه وموسسدرھرکو
تلف  به ارتش ونيروھای مسلح ملی احترام بگذاريد از ؛ھای پايداری راسامان دھيد
درگيری ھای بی نتيجه بپرھيزيد به دامھائی که دشمن  کردن نيرو وجانھای خود در

  ه شما ميگسترد قدم نگذاريد....دررا

 ان نيست  مآشد اولين قدم بود واخرين  غازآلگرد مشروطيت حرکتی که درروز سا
شما نيز به دشمن ضربه ھای کاری وپی درپی زد  بيکارننشسته ايم  بايد 

  »د...ھوشيارباشي

و توصيه ضربه ھای کاری  است مادی وتشکيالتی شخص اعليحضرتمضمون فرامين باال رھبری 
   .ست)شوبگری اآشروع وادامه مبارزه  مبرھن ،پی درپی

  مالحظه فرمائيد) ۶٢شھريور ٢٧(مشروح بيانات اعليحضرت راميتوانيد درسنگر                      
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اعليحضرت درپاريس مصاحبه ای داشتند واظھار اميد واری   ،به موازات تجمع ايرانيان بفرمان شاه

  .ساعت وقت صرف نشود ٧٢ براندازی جمھوری اسالمی بيش ازکردند که برای 

   )نھم با شدت  وبرنامه ريزی قاطعآ براندازی جمھوری اسالمی (توجه خاص اعليحضرت به مبارزه 

مده است باستحضاررسانده آسنگر که خطاب به اعليحضرت  چند سطری ھم ازپايان ھمان بھتراست 
   .شود که موثر درنتيجه گيری اين تحرير است

   ااعليحضرت

 مسير نکه درآارزش اجرائی ندارد مگر  و نميرسد ھيچ وحدت وتشکل نيروئی به ثمرحقيقی**
   .ن باشدآاعتقاد راستين به نظام پادشاھی مشروطه وقانون اساسی ومتمم 

نکه مبارزات ملی با نام شاه آ ورد االآنميشعله ھای خشم ملت، ھيچ رستاخيزی را بوجود  **
   .ھماھنگ وبا مشروعيت تداوم قانون اساسی مشروطه ھمزاد باشد

 مسير نکه درآ گرايش ملی را جاذب نخواھد شد مگر و ديدچ رھبری افق پيروزی را نخواھد ھي **
  .تداوم اجرائی قانون اساسی مشروطه وتائيد پادشاه ايران بپا خيزد

 نميگردد مگراجرای عدالت وتامين امنيت  و ھيچ مبارزه ای مفتخربه نجات ايران وانتظام امور **
   .ن باشدآالت تاريخی متکی به قانون اساسی مشروطيت قدرت بخش اينکه فرمان شاه دراجرای رس

  که اين بتھا ھمه خود ميپرستند    ھا که ھستند ـمکن باوربراين بت

  ديد ارنده ای خودرا طلبکارـــــپ    ند سرگردان چو پرگارتھمه ھس

   )١٢(ازھمان سنگر صفحه                                                                                     

  چرا اينطوري شده است

ه خودرا متعھد به حراست ازقانون اساسی وتداوم سلطنت ميدانستند کرا اعليحضرت چ 
مقام وموقعيت رھبری معنوی مردم سخن ميگفتند کم کم  از ،سوگندنخست ودرھمان سالھای 

 ست دادند وسپس سلطنت ووفاداری به قانون اساسی وتداوم سلطنت را ازد ابتدا حرمت و
سلطنت به ميدان التاری ھم افتاد ھمان  ،جمھوری بی تفاوت شد ودرعين بی تفاوتی
   :فرمودند ۶٢اعليحضرت که درمصاحبه با پاری ماچ درسال 

ايجاد اين سوء تفاھم جلوگيری کنم  قانون اساسی پيش بينی نکرده که اصل سلطنت  اينجا مايلم از در«

اين  جانشيين پدرميشود  بنابر ن پسرآ در پادشاھی است و ايران يک کشور –د به سوال گذاشته شو

  .»امکان ھيچ سوء تفاھمی ويا سوء تعبيری نبايد وجود داشته باشد

  )١٩۶(مشروح مصاحبه درسنگر                                                                             
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کباره ي را اقدامات غاصبانه ميدانستند ۵٧سالمی وشورش ه جمھوری اکرا اعليحضرت چ 
    :عنوان انقالب قائل وفرمودند ۵٧رای شورش برخالف انتظار ھمه ايرانيان ب

نفی کند ازروند جريانات تاريخی بی اطالع  نراآبشود ھرکس  ۵٧ھيچ کس نميتواند منکرانقالب  «

  )٣٣٢+٣٧مشروح درسنگر ٧٢سال (                                                               ».است

را انقالب نميدانستند بلکه تنھا انقالب واقعی ملت ايران   ۵٧اين درحالی است که قبال نه تنھا شورش 
  .را انقالب مشروطيت ميدانستند

نتظردستورات م«ارھا گفته بودند ب ردم ايران ميدانستند وم ھبرر ار ه خودکرا اعليحضرت چ 
ھروقت که شما گفتيد قانون اساسی   -اشيد من درروز موعود به ميان شما خواھم بود من ب

ھرچه «نجا که فرمودند آرھبری رسيد به  ، چه شد که بعد امر»من درميان شما خواھم بود
  ».کنيد نه کسی را انتخاب ميکنم ونه رھبری ميکنم اصرار

ساعت بودند به موقعيتی  ٧٢دت م در ه خواستاربراندازی جمھوری اسالمی کرا اعليحضرت چ 
تا سران جمھوری اسالمی خودشان  ،دانستند کردن نجات ايران را صبررسيدند که بھترين راه 
   .نھا کمک خواھند کردآسايش بعدی آالبته اعليحضرت ھم برای  ايران را ترک کنند و

 ھا انجام ميشود و ديگرزادی ھا سازندگی آ کنار زادی بدھد بالطبع درآکم ،کاری کنيم که رژيم کم«
   »...مسائل وابسته ازجمله روابط بين المللی ھم برقرارخواھد شد

  )٣٣٢+۴٧٣(مشروح درسنگر                                                                               

ادگی برای نجات ايران وتحريص مردم به ايفای مآ رداد وما ١۴پيام  نآ زارا ديگرازبعد چ 
  ؟ارزه سياسی شدحضرت فاقد بوی مبپيامھای اعلي ،عھد با وطن

  چرا اين تناقضات 

  ؟تچرا وعلت چيس شکارآ اين تناقضات وتعارضات بيّن و

ولی   ،ارايه دھد ماجرای تناقضات اعليحضرت  از ھرکس ممکن است دالئلی به طبع وبرداشت خود
 بجاست قبول کنيم که تعارضات درگفتار ويا عمل افراد عادی  يک فصل است وتعارضات درافراد و

دم معمولی اھميتی به تعارضات درکالم نميدھد مانند آ ...سياسی فصل  ديگری است ھای شخصيت
، ولی يک شخصيت سياسی ميداند که تعارضات درکالم وبيان ؛نارگيد اي روآرخف سابع ،اميد دانا

   .اعتبار اوست سبب سقوط شخصيت و

   .>ميکنند بعلت تناقض گوئی مسخرهاروپائيان بوش را توماس فريدن درنيويورک تايمز نوشت  <

قدر ناچارباشد  ن ھرآ وزيربارگاه است آسياسی به مفاسد گفتارھای متناقض کامال يک شخصيت 
زيرا جامعه  فوق تحمل نميتواند ازجانب فرد باشد اين فشار و نميرود مگر اينکه فشارفوق تحمل باشد

 ،دردا يد خود يشتر ايران را درب دولتی مقتدر که نبض سياست جھان وحافظ حقوق افراد است  و تنھا 
   .ايرانی است یھا ايجاد انحراف ازاعتقاد سياسی شخصيت و تھديد و به ايجاد فشارقادر



  حقوقدان -بھمن (تصميم با خودشان) اميرفيض ٢٢اندر باب تظاھرات                          ۶ از ۶ برگ ٢٠١٨/٠٢/١۵، هپنجشنبشيد=  اورمزد

به مخالفت با  دائر ن کشورآايران خاصه طرح وزارت خارجه  مريکا درآدخالت  داقيق اگر اسنبتح

 بطور اتفاقی دردسترس تحقيق قرار )طرح ھنری پرشت( انتقال سلطنت به وليعھد قانونی ايران

اراده خودشان درمسير مخالفت با  که اعليحضرت به ميل و ه عمومی ميشد  مبتال ،نميگرفت  اين ظن

  .وچه قضاوت ناروا وزشتی بنام اعليحضرت ثبت درتاريخ ميشد  .سوگند سلطنت قرارگرفته اند

ن حد است که ايرانيان حتی طرفدارسلطنت ازطرح آ ) درھنری پرشتقدرت بازدارنگی طرح مزبور (
  .ن واھمه دارندآ

که شنونده کامال  قادری تبليغ سنگينی بود روی فاش شدن اسرار مھمی آقایکه دربرنامه شنيدم 
اينکه برای  قادری نگران است از آقایمعلوم شد که  ،رمھم چيستبيند اين سّ ص ميشد که بيحر

  .مطرح شود سلطنت ايران يکی ازنوادگان قاجار

   ...قادری آقای

سياسی تحميل برايشان است نه مبارزه ای وجود  ن تحريمآ زادی سياسی پادشاه باش که تاآبفکر 
   .خواھد داشت ونه ايرانی

  قادری  آقای

 ۶١ماه سال  سنگرمھر اين چند سطری که اکنون بعنوان يادگاری ايام مبارزه تقديم شما ميگردد از
  .است خواھش دارم قبول کنيد وفراموش ھم نکنيد ١٣٢بشماره 

   :فراموش نکن که  ی وطنت مبارزه کنیدزاآی ای ايرانی که ميخواھی برا

برای سرکوبی  و ، برای سازندگی ايران فرداھا، برای وحدت نيروھاھرگونه تالش برای رھائی ايران ما
 ،ميريزد گرنه  فرو ايرانيان است بنا شود و مالتی که برخاسته ازعادت ملی ما و مالھا بايد با نيرو

  .مدن فروريختآد ديگری به مجرد بوجو چنانکه يکی پس از

 بروئی وآ، ھيــــــچ ، ھيـــــــچ شرافتیھيـــــچ مبارزه ای ،، ھيــــــــچ سازمانیھيـــــــچ وحدتی 
قدرت سنتی پادشاھی که در زمينه ھای  از اگر ،ابدا وطنی باقی نخواھد ماند ،ابدا و ھيـــــــچ اميدی

ميثاق  قانون اساسی مشروطه محکم  است بر هدشن نھاده آبرملت  معنوی که قرنھا گامھای استوار
   .غاز نکندآرا  مصمم حرکت متھورانه خود و

 ز، به يك ناجي سنتي وبيك عزي، به يك نامعادت ملي ما ايرانيان چنين است  كه به يك قدرت
سال است درتحريم   40اين عزيز همان است كه  (و ملت كه عنوانش شاه است چشم دوخته ايم 

  )زادي ورهائي او نيستآت وكسي بفكر مريكاسآسياسي وزارت خارجه 


