
1 | P a g e  
 

  نقد بيانيه اعليحضرت بمناسبت

  بازگشت يکی از قاتلين بختيار به ايران
  

  حقوقدان  –اميرفيض 

   ٢٠١٠مه  ٢۶چهارشنبه 

   ٢۵۴٩خرداد  ۵

  

  : نرخ ميان دو دعوا

در مورد بازگشت يکی از قاتلين بختيار به دامان ) ٢۵۴٩( ١٣٨٩بيانيه اعليحضرت مورخ سی ام ارديبهشت 
اساسی روبروست و آن گواهی نادرستی است که برای بختيار در بيانيه صادر شده است و پرورندگانش با يک اشکال 

  . ساخته است» قضاوت يکطرفه«ويا » ميان دعوا نرخ گذاشتن«بيانيه را مصداق 

ولی قبل از اينکه داليل بطالن و بی اعتباری گواهينانه مزبور ارائه شود، بنظر ميرسد که موضوع مهمتری هم در بيانيه 
  . وجود داد که کليت آن تقدم طرح آنرا هم مجاز می سازد

  : عذر تقصير يا تاسف

دربيانيه به تاسف و تاثر اعليحضرت از اينکه هم ميهنان عزيزمان با چنين صحنه هايی از جنايت های اشغالگران وطن 
  .روبرو هستند و خون ميخورند اظهار شده است

که بعرض ايشان رسانده شود که هم ميهنان اعليحضرت هم نمی  احساس می شود که اين سخن، جايش همينجاست
توانند تاسف و تاثر خودشان را از اينکه اعليحضرت به وظايف وتکاليفی که سنت و فرهنگ ايرانی و قانون اساسی 
 مشروطيت برعهده ايشان گذاشته است و نسخه رهايی ايرانيان در آن ثبت و منظور شده است، اعتنايی نمی فرمايند

  . ه ها پر می کنديبيانيه ها واعالم با ودرمقابل اينطور وانمود ميسازند که جای خالی خودشان را

ندارد زيرا، جای آنرا  ای ورودجابراز تاسف برای کسيکه قدرت اجرايی وقدرت معنوی دارد و از آن استفاده نمی کند، 
  . گرفته است »عذر تقصير«

  : ير قبول قرارگرفتن استکردن ودرمس تاسف در دومورد قابل عرضه

  ک کند، مانند پيش آمد مرگ و تصادفات مانسان نتواند به رفع اسباب تاسف ک –يکی 

  . وقتی است که انسان از همه امکانات خودبرای موفقيت خود ويا ثالثی استفاده بکند ولی موفق نشود –دوم 

مومی همراه نيست، لذا محتوای آن مشمول قاعده با توجه به اينکه تاسف اعليحضرت با هيچ يک از ارکان کلی تاسف ع
  . و عذر تقصير هم زمانی مطلوب است که به ادامه تقصير پايان داده شود است» عذر تقصير«
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  تقصير های رفته به خدمت ادا کنيم    برخيز تا به عهد رسالت وفا کنيم 

و آسان شود اظهارات نخست وزير ژاپن راحت » عذرتقصير«نمونه زنده ای که ميتوان ارائه داد تاتطبيق مورد يا 
مردم اين  است  که بخاطر عمل نکردن وعده اش در مورد برچيدن پايگاه نظامی آمريکا در اوکيناوا از» يوکيوهاتويا«

  ) ٢٠١٠مه  ٢٣اخبار (نه اظهار تاسف     . کشور عذر خواهی کرد

  : يك مثال مي تواند سخن را كوتاه كند

پسر در . مادرش به بيماری سختی مبتالست، نسخه درمان مادر درجيب تنها پسرش است کسی را درنظر بياوريد که
آيا با . اوقاتش را صرف دوستان و خواندن آواز کوچه باغی می کند. پيچيدن نسخه و درمان مادرش کوتاهی می کند

  (!)ابراز تاسف، کار پايان ميابد يا جبران قصور با پيچيدن نسخه و نجات مادر ممکن است؟؟ 

  : گواهي هاي قالبي وطن پرستي

چرا که . تاسف ديگری که بيانيه موجد آن است اين است که در اين حيص وبيص، وطن پرستی بی بها شده است
، )کيهان لندن –سخنرانی در شورای امور بين المللی دالور (اعليحضرت هم از آمريکاييها گواهی وطن پرستی ميخواهند 

رستی وآزاديخواهی صادر می فرمايند آنهم برای کسانی که قصد، قطعه قطعه کردن ايران گواهی وطن پ» گر گر«و هم 
  . را داشتند و دارند

  » تا ايران قطعه قطعه نشده ما خواهيم جنگيد... «: بيان اعليحضرت است که فرمودند

ات پايان مبارزه که نهايت آيا اين تحليل ها و گواهی های نادرست، قطعه قطعه کردن ايران را تسهيل نمی کند و موجب
اعليحضرت است به نمايش در نمی آيد؟؟ آيا ضرور نيست که ما در صدور گواهی نامه های وطن پرستی از  همورد عالق

  تجزيه طلبان احتياط بيشتر و بيشتر و باز هم بيشتر بنماييم؟؟ 

  : اما گواهي وطن پرستي بختيار

تيار به ماهيت واهداف واقعی خمينی که در بيانيه آمده است، تصديق گواهی وطن پرستی، آزاديخواهی، آگاهی ژرف بخ
رعايت صدق » بايد در ادای حق و تقرير رعايت صدق گردد«: بی وقوف،مخدوش و بی اعتبار است و بقول حکيمی

از بی  نشده است و اثر چنين بی توجهی اين می شود که وقتی يک قسمت از بيانيه بی اعتبار شدساير مراتب بيانيه نيز
  .اعتباری بی نصيب نخواهد ماند

  : رد ادعاي وطن پرستي بختيار

دو دليل اکتفا گردد زيرا مشروح کالم در نزد بزرگان وعلما پسنديده دراين اليحه اجازه فرماييد، به اتفاق فقط به ارائه 
  . وپای حقارت را به ميان می آورد هنبود

  انا هزار ديوان استبنزد مردم د    ابرو کنند اهل بيان  که اشارتی

انيد، اقرار دبنابراين به ارائه فقط دو نمونه که متکی به اظهارات واعالمات خود بختيار است استناد می شود که مي
  : واعالم متهم آخرين کالم در قضاوت است

  ) آمده است ١٠٧در شماره ١٣۶٠نقل و در سنگر نهم اسفند ماه   ٨٢-١-٢٣از روزنامه السياسيه مورخ : (اولنمونه 
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روزنامه السياسيه والعرب در مصاحبه ای نقطه نظر  –الجزر الثالث ليست ال،ايران وال يجب ان نقاتل جيراننا : بختيار
سال به همت شاهنشاه فقيد و ارتش  ٨يج پارس که پس از های آقای بختيار را در مورد جزاير سه گانه ايران در خل

و بخاک ايران پيوست سئوال نموده و جواب آقای بختيار به اين دشاهنشاهی ايران از اشغال انگليسی ها واعراب آزاد ش
  : شرح است

بعنوان .  جزاير سه گانه متعلق به ايران نيست و ايران نبايد برسرآنها با همسايگان خود کشمکشی داشته باشد
ما اين توطئه های مشترک .  خودبه دنيا ارايه داده است ٨٢ژانويه سال  ٢٣وسندی در شماره مورخ !!! ارمغان

تدارک شده ونيز گويای خاک ايران  هتجاوز عراق ب نروزنامه های عربی وشاپور بختياررا که برای محق جلوه داد
  . ر و عراق است بشدت محکوم می نماييممعامالت خائنانه ای در مورد جزاير ايران بين بختيا

گردآوری  ١٠٩و  ١٠٧ه بر آن در سنگر های شماره دآيا سندی که مالحظه می فرماييد ومشروح آن واعتراضات وار
شده است، بازهم بختيار وطن پرست شناخته می شود ويا يک وطن فروش مسلم بنفع کشور بيگانه و به زيان کشور 

  خودی؟؟ 

  . خارک را به بمباران کشيد ،باد، اين قلب بزرگ و ناديده گرفتن حقوق ايران، بوسيله يک نامرد سياسی  ــَ مبارک بيانيه م

  : 1983اكتبر  13مصاحبه بختيار با پاري ماچ به تاريخ 

) ١٩٨٠(دولت عراق از کشور فرانسه تعدادی هواپيماهای سوپراتاندا که پيشرفته ترين هواپيما های آن زمان بود 
بود و از طرفی اين هواپيما ها قادر به گ رده بود ولی دولت فرانسه به مناسبت اينکه عراق آغاز کننده جنخريداری ک

بمباران صنايع نفتی ايران براحتی بودند و اين امر منجر به بحران انرژی در جهان می شد، آن موقع رييس جمهور 
گفته است؛ فرانسه در تحويل  ،ژيسکارد دستن«: يدفرانسه ژيسکارد دستن بود، گزارشگر پاری ماچ به بختيار می گو

مرتکب يک بی احتياطی بزرگ شده که ميتواند موجب يک بحران نفتی بشود، بختيار پاسخ می  هواپيماهای سوپراتاندا
من به هيچوجه با او همعقيده نيستم و حتامتاسفم که ژيسکارد دستن بعداز آنکه خمينی را به فرانسه پذيرفت «. دهد

    »...جرات می کند برای دومين بار از او دفاع کندهنوز 

اگر عراقيها تصميم بگيرند که ترمينال نفتی خارک را بمباران کنند سوپراتاندارهای فرانسوی : گزارشگر سئوال ميکند
دن اگر عراقيها با بري.... بهتر بود عراقی ها به جزيره خارک حمله ميکردند«: چه خواهد شد؟  بختيار پاسخ می دهد

جنگ ... ميليون تن نفت درروز محروم می شد ۶٠شاهرگ نفت ايران زير پای خمينی را خالی ميکردند وايران از درآمد 
  » .ام می شدمفورا ت

مشروحا  ١٣۶٢ميليون تن در روز عين کالم بختيار است پاسخ اين مهمل گويی بختياردرسنگر هفتم آذرماه  ۶٠: حاشيه
  ) اشيهپايان ح(توضيح داده شده است 

  . مراجعه نمايند ١٣۶٢آبان و هفتم آذر ماه سال  ٢٩عالقمندان به مشروح جريان ميتوانند به سنگر های 

فکر ميکنم همين دو سند ودليل برای بطالن وبی اعتبار بودن بيانيه نسبت به بختيار کافی باشد زيرا وجدان هر انسانی 
  . هاراتی درامان بماندهرقدر هوايی باشد نميتواند از ناراحتی از چنين اظ

خوانده است يکی همان گفتگوی با  ادعای غاصبانه و تجاوزکارانهبختيار دوبار حقوق ايران را نسبت به جزاير سه گانه 
وباردوم با روزنامه گويش ترکيه به تاريخ ) بصورت تايپ در اينجا آمد(روزنامه السياسيه که فتوکپی آنرا مالحظه کرديد 

  ) مراجعه فرمايند ٢۶٣، و ٢۶٢، ٢۶١ندان می توانند به سنگر های عالقم( ١٩٨۵ -۶- ٢٣
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  : بياد بياوريم وفكر كنيم

درآغاز حمله عراق به ايران، اعليحضرت با صدور اعالميه ای آمادگی خودشان را برای حضور در جبهه جنگ ودفاع از 
ند مسلما حضور در جبهه به معنای دفاع حمله عراق اعالم فرمودند و بالطبع بنابر تخصصی که درامر هواپيمايی داشت

  . هوايی از حمله های عراق بود

ر که بنا بر فشار بختيار در اختيار عراق برای آيا حضور اعليحضرت در جنگ های هوايی با هواپيما های سوپراتاندا
ق وطن پرستی بختيار بمباران خارک قرار گرفته بود و اعليحضرت می بايستی با آنها مقابله هوايی بنمايند، از مصادي

  محسوب می گردد؟؟ 

  

    

  


