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م ده ا مان     ؟؟ای و
  حقوقدان -اميرفيض

طرح اين پرسش است که يکی ازعباراتی که درادبيات مبارزه ايرانيان خارج ازکشور ظھور يافته  
که گاه بصورت اظھارندامت وگاه اعتراض به ديگران بکارگرفته  >کرده ايد<برای وطن چکار

  .ميشود

انسان ازايشان است که < ،وپشيمانی بيانات اعليحضرت است اظھارندامتبرجسته ترين نمونه ھای 
  >وطنش نکرده استرش رابلند کند که کاری برای شرم دارد که س

اعليحضرت ديده  ميتوان گفت که درتاريخ مبارزات برون مرزی ھيچ بيانی به سنگينی اظھارمالمت
   .ف تمکين نکرده استوميتوان گفت که ھيچ ايرانی دراين حد به انصانميشود 

. عبارتی بسيار ديده شده است که بمنظور تخطئه ديگران عبارت مزبور ھم وسيله قرارگرفته است
    .راسته وگيرا وباطنش فارغ ازمعناستآکه ظاھرش 

  >؟براي وطنمان چه كرده ايم<منطوق ومفهوم درعبارت 

وھرکس که دردايره  ،ستچراکه نام وطن وخدمت به وطن درميان ا ؛راسته استآظاھرعبارت 
 خدمت و چنانکه محروميت از ممکن ميشود او محروميت ازخدمت بوطن قرارگيرد توجه خفت بر

محروميت ازحقوق ( ،برای وطن درمواردی نوعی مجازات حاصل ازجرم شناخته ميشود کار
   .)اجتماعی

نکردن کاری الزم است که اتھام  ی عوامل. زيرا بسيارحکايت ديگری است ،ن عبارتآاما مفھوم 
الجرم نميتوان عبارت مزبور که مقدمه ای برای ورود اتھام به  ،برای وطن متوجه شخص شود

   .ن عوامل بکاربردآديگران است را بدون توجه بوجود 

  كاربراي وطن يعني چه 

اين تعريف مواجه ھستيم با بينھايت انواع افعالی  با ،بھرفعلی که ازکسی صادرشود کارناميده ميشود
   .سرميزند وعنوان کارراھم دارد که ازانسان ھا

    .حکما فعل ناشی ازافراد را بطورکلی به دوقسمت کرده اند افعال مادی ويا بدنی وديگرافعال معنوی

  ن است آورت ارنيست بلکه متعلق به صکليت اين تقسيم بندی متعلق به ماھيت ودستاورد ونيتجه ک

قانونی وشرعی بودن يانبودن  ،، حسن وقبحرعرصه الزم وغيرالزمد ،درشناخت کارھاجوامع بشری 
جوامع کوچک ومحلی حتی وداب ورسوم ملتھا آبه حقوق اسالمی وحقوق مدرن ويا ( ثابت نيستند
   .)رجوع شود
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جامعه توسل به  ،دبرای اينکه باورھای متناقض نسبت به ماھيت کار به رسوب معضل کمک نکن
 يراستاجرت پذ وقانون منع نکرده کار محسوب  ھرفعلی راکه ؛قانون را اتخاذ کرده است وگفته

   .)دنی(قانون م

ن کاربرای وطن قابل آن کاربازده دارد آبنابراين ھرکس ازاھالی کشور که کاری انجام ميدھد چون 
   .چه مثبت وچه منفی ،محاسبه است

) وکسی که ازحق ديگری دفاع ميکند وياقضاوت ويا کارمادی وبدنی(کسی که درختکاری ميکند 
   .) خدمت به ھمنوع ودرنھايت به وطن تلقی ميشودکارمعنویطبابت ميکند (

  ؟براي نجات وطن چه كرده ايد

درادبيات مبارزه خارج ازکشورروئيده   که >؟برای وطن چه کارکرده ای< ؛عبارت ،تصوراين است
> است  يعنی قصد ازبکاربردن اين عبارت سوال ويا ؟نجات وطن چه کرده ايدبرای است مقصود <

  ؟برای نجات کشورچه کرده ای لاستيضاح است نسبت به ثالث که دراين مدت سی وچندسا

   .<برای وطن چه کرده ايد> بشود بنا براين مسيراين تحريربايد متوجه سوال

  نجات وطن درحكم قانون

مبانی حق وتکليف وروابط بين افراد وجامعه متوسل به تقسيم حق جوامع حقوقی برای استحکام 
   .تکليف مردم نسبت به يکديگر وکشور ودولت معلوم باشد ،شده تا بامشخص ساختن ھريک

ن تنظيم روابط افراد با دولت است که آمده که موضوع آدراين راستا حقوق عمومی داخلی بوجود 
است واين بخش ازحقوق است که الزامات وتکاليف ن به حقوق اساسی اختصاص  يافته آبخشی از

   .نچه که مربوط به کشوراست تعيين کرده استآنسبت به وطن وحکومت وقانون اساسی و ارافراد 

کليفی برای افراد ھيچ ت ،بامالحظه به فصول حقوق اساسی می بينيم که قانون اساسی کشور
 اال اطاعت از ،مقررنکرده حرانی وجنگدفاع ازکشور ويا نجات کشور درمواقع ب معمولی کشوردر

اين بدان معنا نيست که مردم  و ،لطبع ازتصميمات دولت درچھارچوب قانون اساسیبا و قانون 
 تکليفی دردفاع ازکشور ونجات کشورندارند بلکه قانون خواسته که دفاع ازکشور ونجات کشور و

ن باشد وبه ھمين دليل قانون ن ازبرخورد بانظرات گوناگون وايجاد ھرج ومرج مصوآمسائل تابعه 
  شورساخته است.جايگزين نظر واحساسات وتصميمات شخصی درامرکشورازجمله نجات ک را

  نجات كشور درتعارض معنائي

نجات کشور با  ،، قانون اساسی منبع معتبروانحصاری محسوب نشوداگردريافتن ماھيت نجات کشور
  .پيش برويم بھتراست با نمونه ،دسرانه مواجه ميشودمعانی ومفاھيم بکلی متناقض وخو

کسانی که معتقد به حقانيت جمھوری اسالمی ھستند بھيچوجه کشوررادرموقعيتی نميدانند که فصل 
البته مخالفت با کيفيت  ،نھا کشورنجات يافته ھستآوبرعکس به عقيده  ،ن مطرح باشدآنجات 

  .کشورداری بانجات کشور تفاوت دارد
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 از را چون ناخواسته وياندانسته مبارزه خود سالمی نيستنداکسانی که معتقد به حقانيت جمھوری 
قانون اساسی مشروطيت منتزع ساخته اند نتوانسته اند که معنای واحد ومتحد الشکلی برای نجات 

مايت عده ای نجات رابدون ح –> ميدانند مريکاآکليد نجات ايران رادردست عده ای <   ايران بيابند
عده ای ھم که ازمنش وفرھنگ ايرانی نسبت به مقام رھبری خيلی  –مريکا عملی نميدانند آکمک  و

گروھی جدائی دين  –نھا ميدانند آپرت ھستند نجات ايران رادر تشکيل حزب وگروه وکنگره وامثال 
عده ای ھم که شايد ازھمه بدبخت ونادان ترباشند  –ابزار نجات ايران گرفته اند  از حکومت را از

   .ابزار نجات ايران ميدانند از قول وقرارتجزيه کشوروبيعت باخامنه ای را

وبھمين دليل است   ،دندار را راسته به باورمردمآ ن نظراست وپشتوانه ھای حکمتیِ آ نھا ونظايرآ
   .صحبت ازنجات کشوراست ويک قدم ھم برداشته نشده که سی سال 

اين نسخه  .ھم معنای نجات ايران رادارد وھم کيفيت رسيدن به نجات را  نون اساسی مشروطيتقا
بلکه درطول ھزاره ھا تنھا راه  ،نشان نداده را رائی خودآسال ازعمرمشروطيت کار ٧٠تنھا در

    .نجات کشور وحفظ تماميت واستقالل ووحدت ملی ماايرانيان بوده است

نرا خواھد گرفت وچرخش آجای  ه کنارگذاشته شود  باب نظر،وقتی اين نسخه تاريخی وعمل شده ب
 ته ودرحاليکه نص قانون اساسی مشروطيت دوران نظرات راپشت سرگذاش ،نظر ھم بی پايان است

   ١  .قائمه مشروعيت عام قرارگرفته است در

  نتيجه گيري 

شورحق حقانيت مبارزه برای نجات ک ،اگرقائل به حقانيت جمھوری اسالمی نيستيم که نيستيم
درمقابل  و متمم آن) ١٩٠۶( دراين راستا اعتبارتداوم اجرائی قانون اساسی  ،مشروع مبارزه است

زمايش شده است که بايد جايگزين آ خواست ما که نجات کشوراست تنھا راه قانونی ومشروع و
 .نظرات متفاوت نسبت به کيفيت نجات ايران بشود

 راندارد در فرد پرستی ان روحيهمانند مردم ايرجامعه شناسان عقيده دارند که ھيچ ملتی درجھان 
ايرانيان بھنگام گرفتاری وتنگنائی چشم ھايشان < :رابطه باھمين برداشت است که سيسرون گفته

  >بسوی پادشاه است

درطول تاريخ ايران حتی يک مورد ديده نميشود که ايرانی ھا بدور ازروحيه فردپرستی به موفقيت 
و  يا برای رھائی ازگرفتاری به تشکيل حزب وشوراويا ذلت ھای تاريخی کشيده شده باشند  و

   .نھا دست زده باشندآکنگره وامثال 

حال  ؛که ازخداوند وپادشاه شروع ميشود قوام وھستی جامعه ايرانی متوقع بررھبری ازباالست
بری به رھ برای اولين مرتبه درتاريخ ايران  اگرچند نفربچه تخس مدعی ميشوند که درتشکيل شورا

ميخواھند گفته باشند که بجای رھبری شاه که مقبول مردم وسيره فرھنگی  ،فق شدندپائين مو از
يرانی خود جعل کرده ايم جايگزين مقام شاه درفرھنگ اای نھاست ما که عنوان دفترسياسی راھم برآ

که  ھمان پادشاه نشان بدھيم خودرا !!شده ايم وبرای اينکه عظمت قدرت وموقعيت رھبری
داديم وشغل  قرار درزمره کارمندان خودھم  را ،ی ونماد ھويت ايرانی استمظھرمليت ووفادار

که مساوی با مامورپست ونامه رسانی است به اومحول کرديم ونشاط ووجد اوراھم  »سخنگوئی«

����������������������������������������������������������
صيه وسفارش ميشود نوشته اين پاراگراف را بارھا بخوانيد بار سنگين تاريخی،عرفی و قانونی ژرفی دارد که نا آشنا بودن به اين اصل تو - ١

�ک-را در بيراھه رھا می سازد که ساخته است. حمبارزه 
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اعليحضرت دريکی ازبياناتشان مطلبی دارند که رابطه بين قانون اساسی مشروطيت وموجوديت ويا 
   :فنای ايران را تشريح ميکند ميفرمايند

  >راپاره کردند سند موجوديت ايران را پاره کرده اند نھا که قانون اساسی مشروطيتآ<

، تامين رفاه وسعادت ملت واستقالل وتماميت ارضی کشور ازمجرای ، نجات ايرانيعنی بقای ايران
قانون اساسی ورھبری شاه ميگذرد ووقتی قانون اساسی مشروطيت به ھيچ گرفته شد امرنجات 

   .ايران ھم معلق ميشود که شده است

 و هبه چند مقام باالی ارتش شاھنشاھی که درخارج ازکشوربودند مراجع ،سنگر لھای مبارزهدرسا(
نھا اين بود که ما قسم آپاسخ ھمگی  ؛خواستارشد که راسا به رھبری نيروھا ونجات ايران اقدام کنند

 خورده ايم که به فرمانھای شاه وقانون اساسی اطاعت کنيم وقسم نخورده ايم که به درخواست شما
  ٢  )يا سازمان ھا وگروھا وغيره عمل کنيم و

روح اطاعت وفداکاری  ،ازباالست نه ازپائين خاصه رھبری داریساختمان فرھنگی ايرانيان درکشور
  .نھاآنشئت يافته ازفرماندھی شاه است نه سازمان وکنگره وشورا وامثال 

م بين شاه ومرد وقانونی  کمیوقتی پادشاه به وظائف وتکاليف قانونی خود عمل نکرد رابطه حُ 
ن باقی ميماند که درکمال تاسف درشرائط حاضرحتی آه احساسی واحترامی منقطع ميشود وفقط جنب

تصورنميشود . ستن ھم نسبت به موقعيت اعليحضرت ازدست رفته اآجنبه ھای احساسی واحترامی 
  .ندانند با سخنگوئی شورا که مردم فرق بين پادشاه سوگند ياد کرده را

  ارجيان جايگزين قانون اساسي مشروطيت خ

 شاهنان درآايرانی ھا چون عادت به قبول رھبری ھمکالسان خودشان راندارند وقيود قبول رھبری 
قدرت  ن شخصيت ھا سرگردان برای جذب بهآلذا درغياب  ،است و محدودمتبلور مرجع تقليد اعظم و

   .قدرت راپرکند ءميکند خال ن قدرت سوم، قدرت بيگانه است که سعیآديگری ميشوند که 

درتطبيق مورد اکنون که برای مخالفان جمھوری اسالمی موضع رھبری شاه مفقود است قدرت 
مديريت وامکانات  مادی بيگانگان جايگزين ظاھری خالء قدرت معنوی پادشاه شده است ودرنھايت 

برنسخه قانون اساسی مريکا وبيگانگان ميدھند نسخه ای تلقی ميشود که ميخواھند آطرحھائی که 
د نه تنھا موفق نشده بلکه مبارزه بحق ومشروع مخالفان يد که ميبيننمشروطيت پل اجرائی بزن

  .جمھوری اسالمی راھم بننگ وبدنامی کشيده است

  پاسخ سردستي به استيضاح كساني كه ميگويند براي نجات ايران چكاركرده ايد

يران چه کرده ايد> سنگرگرفته اند برای نجات ازيرشعار<فکرميکنم پاسخ استيضاح حضراتی که 
  ؛تشبيھی بجاباشد

ن آفرض کنيد که دشمنی به سرزمين شما تجاوزکرده وميھن پرستان برای مقاومت وبيرون راندن 
نان درمقام آ دشمن به تعبيه سنگرھا پرداخته اند به اميد اينکه فرمانده تاريخی وھويتی مورد انتظار

   .گرھای موجود استفاده نمايدفرماندھی عمل کند وازسن
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  ک- ح –ھايی دربيراھه افتاده اند  مورد توجه اشخاص ارتشی که با تشکيل سازمان - ٢



�وقدان

 ميمانند 
 سنگرھا

 در و ،د
ع ميکند 
درپايگاه 

اتھام زد 
  

حقو - اميرفيض

بالتکيفرھا 
رفرمانده به س
مقابله ميکنند
عت خود دفاع
مانده خود د

  مسلمی

ا ،طنتی ايران
 ؛هللا انصاری

 چه کرده ايم؟؟ 

گيرد وسنگر
د تا باحضور

ن مآتيرانداز
ع وبضاعيوس

ی حضورفرم

ه اند برات م

م رژيم سلطن
خواجه عبدهللا

برای وطنمان  

ھی قرارنميگ
 ترک ميکنند

ک تت ند وبا
ن به اندازه و
مسلمی برای

   .ی

  کس رانداده

حقانيت تداوم
ولی بقول خ

                   

مقام فرماندھ
ھی ھم موقتا
 باقی ميمانن

باقلم وبيان ،
ھيچ برات م
 افق پيروزی

نت است    

ت مبارزه وح
 !ریآ  ؟؟>

><  

��                  

رماندھی درم
يکنند وگروھ
م درسنگرھا
نمت خودشا

ميدانند که ھ
سد به ديدار

ش گرفتار محن

فع مشروعيت
رده ونميکنند

����۶برگ�  ٠٨/ ٠

بھرعلتی فر
رک سنگرمي
يان قليلی ھم
بارزه ومقاوم

نھا مآت که
تاچه رس ،رند

 بقدر خويش

سربازان مداف
ت ايران نکر

٧/ ٢٠١٣ ، شنبه

، اين انتظار
تر اميدی با نا
دراين ميا ،د

شروعيت مب
رحالی است
ی مبارزه ندار

ھرکس

د به چنين س
ی برای نجات

دوش (مھشيد) 

برخالف
گروھی ب

گردند باز
واقع ازمش

اين در و
فرماندھی

يا ميشودآ
کاریکه <

  

  

  

   

  

  

 


