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 بيانيه اعليحضرت بمناسبت

  بهمن 22فاجعه 

  حقوقدان -اميرفيض

بھمن بيانيه ای خطاب به  ٢٢اعليحضرت برسم سالھای قبل بمناسبت فاجعه  ھمانطور که انتظارميرفت
  .ايرانيان  تحت عنوان رئيس شورای ملی ايراد فرموده اند

ازنظر موضوعی  یبھمن تفاوت قابل توجھ ٢٢پيام مزبور باپيامھای سالھای قبل دررابطه با  فاجعه 
 ٢٢نچه تقريبا درتمامی بيانيه ھای آ .ستندن کسان ديگری ھآھا مشخص است که تھيه کننده ندارد تن
رب يکی اشاره به اعمال پليد واقدامات مخ ؛است چيز دو ؛عليحضرت متداول ومشھود استبھمن ا
توتاليترجمھوری اسالمی با دوران حکومت < ری اسالمی وديگری که بسيارمھم ميباشد وعدهجمھو

رنگ ظاھرپسندی  ،برای اينکه به اين وعده ومقوله است و اراده ملت ايران به پايان خواھد رسيد>
فريقای جنوبی ومجارستان واوکراين وشيلی شاھد آتحوالت کشورھای ديگرمانند  ھمواره داده شود

است که  ن شرط  حمايت خارجی ازمبارزات ملت ايرانآ چيز سومی ھم ھست و .يه قرارگرفته استقض
  .)دلخوشی موقتی(دھنده درپيام اخيرشان نيست  زارخوشبختانه اين شرط سومی آ

مول وزينت بخش غالب ازبيانيه مع که کشورھای خارجی با فرھنگ خاص خودشانقراردادن شاھد البته 
ودرمواردمشابه باذکردليل ونمونه  اعليحضرت بشمارميرود پايگاه اتکاء بنفس ،ميباشد ی اعليحضرتھا
ولی معھذا  به  ،شده استموميت دادن به فرضيه ايشان بيان فرھنگ ھا ابطال ع                 ِ سياق افتراق عملی   و

 به     ِعادت   ،نآ عبارت ضرب المثل حرف مرد يکی است ايشان ابدا درموقعيت تقاعد فکری وتجديد نظر
   .فريقای جنوبی وکشورھای ديگر قفل شده استآزادی ايران به فرھنگ آودرحقيقت جريان  ندارندقبول  

  موضوع مشروعيت جمهوري اسالمي 

وشن برھمگان ر< :مده استآاين است که دربيانيه تنھا تازه ای که دربيانيه حاضرميتوان مالحظه کرد 
  .ومشروعيت برخوردارنيست> قبوليتد مردم ازماست که نظام جمھوری اسالمی نز

وليت داشته برداشت ازبيان اعليحضرت رساگراين مقصود است که  جمھوری اسالمی درگذشته مقب
  .ن استآوامروز فاقد 

   زــتــپران

 کجا که بيانات اعليحضرت نشان نميدھد که ازنظراعتقادی در شايد اين تحرير شايسته اين پرانتز باشد
ومبارزه > وصف الحال اعليحضرت ، ای من چکارميکنمای من کجايم<              ِ درمجموع لطيفه    .دارند قرار

   .برای نمونه ماست 
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مقامی که مسئله حمايت اعليحضرت ازاکبرگنجی مورد اعتراض سلطنت  اعليحضرت درمصاحبه با قائم
بفھمند   ،ا ميگويم برای کسانی که تاکنون نفھميده انداين رطلبان قرارگرفته بود  ميفرمايند <

. من دراين حرکت حاضرم جانم رابدھم که ازحق کسانی ی چه داريم مبارزه ميکنيمکه برا
زادی بيانشان وحق انديشه ھايشان آ دفاع کنم که شايد بخواھند عليه من مبارزه کنند واز

ما بايد واقعا کاخی برای تمام مردم ايران  ؛واھمينده ميخآ ا دردفاع کنم من چنين مملکتی ر
 انھآژی ھای يولوشته باشند بسازيم که صرفنظرازعقايد وسليقه وايدن جا داآ که ھمگی در

. پس يکديکردفاع خواھيم کرد رابدھيم که درداشتن عقايد مختلف ازبھمديگراين تضمين 
  >اصال فايده کارامروز ماچيست

 تعارفات مجازی اعليحضرت نشان ميدھد که ايشان نه جمھوری اسالمی ونه مردم ونه فرھنگ ايرانی 
باد  وبا خصوصيات ملی ازاوھام تبعيت را نميشناسند وبجای تطبيق مبارزه با اوضاع واحوال وشرائط و

   .اوھام ھم تغييرموضع ميدھند

زمانی جمھوری اسالمی به قدرتمندی سال گذشته ھيچ  ٣۵براحتی قابل رويت ودريافت است که درطول 
ھمين   ،سفناک امروزی نبوده استضع ااسالمی به وامروزوھيج زمانی اپوزيسيون اصلی جمھوری 

ماموردردستگاه ھای اطالعاتی جمھوری اسالمی دارد  نمونه ن ت ۵٨۴قای اميد مھر که آاعالم مصرانه 
دراپوزيسيون ادعای جمھوری اسالمی يعنی شورای و نادانی کامل ازھرج ومرج وحاکميت نفھمی 

  .تجزيه  طلبان است

   ي اعليحضرت  شفتگي فكري واعتقادآنگاهي به سير 

تداوم حقانيت  قاطعانه درسکوی عدم مشروعيت جمھوری اسالمی و اعليحضرت ،درسالھای نخست
نانكه قانون آشنا فرمودند <آبااين توضيح مارا  يت قرارداشتند وحتی ساسی مشروطمشروعيت قانون ا

  .>موجوديت ايران را پاره كردنداساسي مشروطيت را پاره كردند 

درميثاق تحريرخودشان بنام ميثاق بامردم   .ولی اين پايگاه اعتقادی ايشان به اعتباراتی دوام نيافت
زاديخواھانه واصيل دانستند  وبعدھا اين امتياز راھم مرحمت کردند که ھرکس آرا انقالبی  ۵٧شورش 

   .! شک کند ازدرک کافی محروم استنسبت به اصالت انقالب

نامه ای ازسوی شورای  ٢٠١٣ماه می  ١٣ھمچنان ادامه يافت تا درتاريخ  ،به عقب           ِ اين پيشروی  
يت هللا سيد علی خامنه ای رھبرجمھوری آجناب «ان بود با عنوان  تجزيه طلبان که ابواب جمعی ايش

بيعت تمام عيارباشخص خامنه ای وھمچنين مقام وموقعيت رھبری ونظام نوشته شد که  »اسالمی
   .جمھوری اسالمی است

ترام وقائل بودن به مشروعيت مقام حملي كه موجب وموجد اع<وش نشود که ھرفرام
حتی خطاب کردن با عناوين محترمانه مقامی  >بيعت محسوب است وموقعيت كسي باشد
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سبی به حاکم ورھبربه معنای بيعت است ناصرخسرو بيتی دارد که نشانگراھميت خطاب          َ وعناوين ن  
   .طرف درعقد بيعت است

  است ونکرده به دگرکسيد سرورکه ترا خواند برادر      بيعت بتو کرده    ّ ن س  آ

 باز با اين کارنامه مشحون ازکم لطفی به مسئله مھم مشروعيت جمھوری اسالمی چطوربيانيه حاضر 
  .مشروعيت ندارد بتازگی  مده که جمھوری اسالمیآبسراغ مشروعيت جمھوری اسالمی رفته ويادش 

   قدري درباره مشروعيت 

  بيان . منطق مبارزه يعنیسستنی داردبا مشروعيت مبارزه رابطه ناگ ،ارزهمنطق مب ؛توضيح اينکه 
. اگردليل ومنطق مبارزه با جمھوری اسالمی  قانونی ويا مبارزه ما با جمھوری اسالمی دليل حقانيت

راسته آروعيت مش ھيئتمنطق مبارزه سبب ميگردد که مبارزه به  دينی ويا تاريخی وفرھنگی باشد
  .شود

   :منطق مبارزه ما با جمھوری اسالمی دردوحالت توام با مشروعيت ميگردد

حکومت به قانون اساسی کشوربی اعتناء باشد واقدامات حکومت منطبق باقانون اساسی نخست اينکه 
اعتياد وھمه چيزھائی که  –بيکاری  -فقر –دزدی زمامداران  –توقيف جرايد  –گرانی  ،نباشد  بنابراين

انون اساسی جمھوری چارچوب قانون اساسی ودولت برخاسته ازق در اگر مدهآدربيانيه اعليحضرت 
بلکه به  ،شکل قانونی وواجد مشروعيت نخواھد بود در ن حکومتآمبارزه با باشد  استواراسالمی 

  .قانون اساسی بنمايد را متھم به مخالفت باحکومت اجازه قانونی ميدھد که مخالفان حکومت 

  حالت دوم 

. قدرت اساسا حکومت قدرت نامشروع باشد حالت دوم که مبتالبه ما وکشورماست اين است که
برخاسته اند وازطريق تھديد ويا  نامشروع يعنی حکومت بوسيله افرادی که عليه قانون اساسی کشور

 ناظر ۵٧ن دست که درشورش آ ی ازومسائل و تعبدات مذھبی کودتا ويا حمايت خارجيان وفريب مردم 
دقيقا مانند نظام جمھوری اسالمی  ؛دنحاکميت قانونی مردم رامصادره وقدرت راقبضه کرده باشن بوديم آ

 که عليرغم مخالفت اسالم وتشيع وحمايت ھمه جانبه بيگانگان درحالت زور وتھديد وقتل وغارت  و
نظام جمھوری خالف اسالم را برملت ما تحميل   یوباورھای مذھب ناديده گرفتن ھويت اقرانی ملت ايران

   .کرده است

مده باشد درغيراينصورت واجد آھرموجودی ھنگامی حقيقی شناخته ميشود که ازطريق مشروع بوجود 
  .نمونه فرزند متولد اززنا)(و گرچه شکل موجوديت دارد ولی وجودی مجازی است مشروعيت نيست 

مده ولی وجودش مجازی وفاقد آ بوجود ۵٨سال  ساختگی یجمھوری اسالمی به استناد ھمه پرس
 ن وآقر زاوبرخالف جو ،سی مشروطيت ھمه پرسی برخالف قانون اسامشروعيت واصالت است زيرا 

   .داب ورسوم حکومتی ايران بوده ونميتواند ذره ای ازبارمشروعيت را متحمل بشودآ سنت محمد و
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درتطبيق مورد عدم   >ميگردد مقدمه نامشروع سبب نتيجه نامشروع<بقول فقهاي اسالمي 
ن به علت مخالفت با اسالم وشرط ابديت آبه علل ذكرشده وهمه پرسي  57مشروعيت شورش 

  .سلطنت درقانون اساسي مشروطه جمهوري اسالمي فاقد مشروعيت است

 و اين توضيح بجاست که درحقوق اروپائی مشروعيت بازمان حرکت ميکند ولی درحقوق اسالمی
 ١٠٠٠بنابراين اگر .ميرسدن به جامعه آناحيه خدا وطريق قرمشروعيت ثابت است واز فرھنگ ايرانيان

ن عمل نامشروع شناخته آن عمل خالف شرع باشد آند که يک جامعه اسالمی ازعملی پيروی ک سال
 ٣٣و ٢١يات آ ھفتم سوره نسا ويه آ و يه ھفتم سوره حشرآن ازجمله آيات قرآميشود مستند اين قول  

   .سوره اعراف است ١٩٩و سوره احزاب

   نتيجه تطبيقي با بيانيه 

ونميتوان گفت که جمھوری اسالمی امروز  ؛بنابراين جمھوری اسالمی ازابتدا فاقد مشروعيت بوده است
 مسير حاکميت غاصب جمھوری اسالمی را روالی در یبرقرار جريان کهکساني اگر و ؛مشروعيت ندارد

نميتوانند  کمبود ھا وکاستی ھا حتی درحد نھائی که درجمھوری  )اعليحضرت مانند(مشروعيت بدانند 
عدم مشروعيت نرا موجبات آاسالمی وجوددارد ويا موانعی مانند شورای نگھبان ودستگاھھای موازی 

نھا که بوسيله قانون متمايزشده اين است که درانتخابات شرکت آوراه قانونی  جمھوری اسالمی بدانند
 تصميمات شورای نگھبان والتزام به واليت فقيه ازطريق مجلس به اصالح اموروبا احترام به کرده 

   ١. بپردازند

تحريم انتخابات حق کسانی است که اساسا قائل به مشروعيت جمھوری اسالمی نيستند ودرک  ،بنابراين
رت نه اينکه ھمفکر اعليحض ،نھا ھم برسبيل اعتقاد به تداوم حقانيت نظام سلطنت مشروطه ايران باشدآ

 و دباشنيک مدتی قائل به مشروعيت تداوم سلطنت وقانون اساسی مشروطيت وتصدی سلطنت خودشان 
صباحی ديگرمشروعيت خودشان ونظام سلطنتی را ضايع ودرپناه مشروعيت جمھوری اسالمی  در

   .بفرمايند واقدام  بيانات

  تحريم انتخابات دربيانيه

نرا حرکتی برای نه گفتن آ ی اسالمی را توصيه کرده وپرھيزازشرکت درھرگونه انتخابات جمھوربيانيه 
خاصه که شرط دادن تعرفه رای به سفارتخانه  ،مبارک بيانيه باشد ؛ی دانسته استبه جمھوری اسالم

   .ھا دراين بيانيه برخالف بيانيه انتخابات رياست جمھوری شيخ حسن نيست

ئی نوعی حکم تلقی ميشود ونيازبه درمفھوم اجرارمورد تحريم انتخابات تحريم بطورکلی وخاصه د
   .ارکانی دارد که بتواند درجامعه حرکت کند

                                               
را » پس از انقالب«و » ش از انقالبپي«را ميپذيرد و در سخنان خود ونوشته خود » انقالب«بنا به اين تعريف ھرکس که  - ١

دھد در راستای پذيرش مشروعيت جمھوری اسالمی است و نمی تواند به قانون ويا انتخابات رژيم غاصب مالک تاريخی قرار مي
 ک-اسالمی اعتراض کند/ ح
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ه است  يعنی تحريم کننده موقعيت وصالحيت ملی ويا وجود صالحيت تحريم کنند، احرازنخستين رکن
نمونه ھای تاريخی تا فرمان تحريم برای مردم تاحدودی الزم االجرا باشد ( دينی ومذھبی داشته باشد

  .)م قبل وبعد ازمشروطيت ودوران حاکميت غاصبانه جمھوری اسالمی مويد مطلب استتحري

کافی نيست  درتحريم ھائی که ارتباط با امورسياسی دارد مانند تحريم انتخابات، شخصيت ومحبوبيت
   .مردم باشدفرھنگ شنای آنھم مقام وقدرتی که آمقام وقدرت اجراھم الزم است 

درتحريم ھائی که ازناحيه رھبران ھمانند حکم بايد ضمانت اجرا داشته باشد اينکه تحريم  ،رکن ديگر
تحريم مداوای افراد ) مانند فتواست( درتحريم ن مستترآنت اجرای  مذھبی صادرميشود حکم ضما

وابسته به نيروھای مسلح شاھنشاھی ازسوی اطباوداروخانه ھا درمشھد که بوسيله ھمين سيد علی 
که تحريم  ۵٨نمونه ديگر فتوای خمينی درشرکت درھمه پرسی سال  –مد آه اجرا درخامنه ای قرائت وب

  .شرکت درھمه پرسی را ارتداد ناميد

  موقعيت  تحريم انتخابات ازسوي اعليحضرت 

   ؛تحريم انتخابات دربيانيه اعليحضرت  فاقد ارکان الزم برای به حرکت افتادن درمسيرقبول مردم است

  :زيرا

 ن شورا بطوراعم درآخود فرمان تحريم ازناحيه کسی است که خودرا رئيس شورائی مينامند که  
فرھنگ سياسی ايرانيان محلی ازاعراب ندارد و باتوجه به فرھنگ ايرانی که فرمان را منتسب 

) نميتوان انتظار گرايش وقبول چه فرمان يزدان چه فرمان شاهبه مقام سلطنت ودولت ميداند (
    .درخواست تحريم بيانيه داشتمی را نسبت به عمو

تحريم ببانيه يک امرشخصی ال گلستان تحصيل مطلب شد که = ازمصاحبه خانم امانی با نازي حاشيه
  .پايان حاشيه)رئيس شوراست نه تصميم شورای تجزيه طلببان (

له تحريم انتخابات که بطورطبيعی مردم را درمسئ عامل ديگربی ثباتی درعقيده تحريم کننده است 
  .واين مانع استواری است که ازبيانيه تحريم  استقبال عمومی بشود به تامل ونا باوری ميکشاند

ن  آ بيانيه تصويراجرائی ھم برای تحريم تعيين کرده و. گرچه د ضمانت  اجرادرتحريم بيانيهنبو 
ين تصريح به معنای ضامت ولی ا ؛است نه ما به کليت نظامنشان دادن به جھانيان است که رای 

   .اجرای تحريم نيست بلکه نتيجه احتمالی تحريم است

ينده ازحمايت آ در ،کسانی که ازتحريم انتخابات تبعييت نکنند انت اجرای تحريم به اين معناست ضم
ن فقط آبنابراين ضامت اجرای تحريم يا مذھبی است ويا سياسی ومورد سياسی  دولت نصيبی ندارند

ريم دولت حاکم ويا دولت موقتی است که خودرا جايگزين مشروع وقانونی دولت حاکم ناشی ازتح
  .ميداند



 = حقوقدان-اميرفي -بھمن ٢٢ت بمناسبت فاجعه بيانيه اعليحضر                                        ۶    ٢٠١۶/٠٢/١۶سه شنبه) شيد (بھرام 

تنھادراين حالت است که مردم به اعتبارحتی احتمال روی کارامدن دولت موقت اپوزيسيون تحريم ھارا 
تبعيت ميکنند  واين مورد حساس فقط ازناحيه دولت موقت اعليحضرت به حکم قانون اساسی 

  ت ممکن بود ونه به اعتبارگروھا وسازمان ھا وشوراھا وامثال انھا  مشروطي

اعليحضرت درموقعيت قانونی ومشروعيت سلطنت قرارميداشتند وبه حکم تکليف  اگراست که  يقين
تحريم انتخابات ضربه بسيارھولناکی به جمھوری  وقت وارکان الزم را تدارک ميديدندقانونی دولت م

   .زيرا فرھنگ مردم ايران گوش بفرمان دولت شاه استاسالمی وارد ميساخت  

  سابقه عمل 

   .يت ھا درصدورفرمان تحريم وياحمايت بسيارمھم است) سابقه شخصغيرمذھبیدرجوامع سياسی (

يعنی کسی که درجريان رويدادھای سخت وبحرانی با اتخاذ تصميم ھای مناسب گره گشا بوده است 
   .فرامين وھدايت ھای او وجود خواھد داشتمردم از معموال پنجره بازی برای استقبال

وبنابرتائيد خودشان  تجزيه طلبان بکلی ازاين موقعيت خالی است صادرکننده بيانيه مزبوررئيس شورای
   .ھيچ کاری برای نجات کشورومردم نکرده اند که الاقل فرمان تحريم انتخاباتشان درمقام قياس قرارگيرد

ق وترغيب وتحريک اقليت ھا به تجزيه کشورواظھارات نادرست درباره ن ايشان با تشويآ عالوه بر
 کردن کشور درموقعيتی خود را قرارداده اند که تبعيت ازفرمان تحريم انتخابات را از استقالل وفدراتيو

ورد که تمکين ازفرمان تحريم آواين تبادرذھنی را برای مردم بوجود مي حرکت عمومی بازميدارد
   .ماھنگی با تجزيه کشورھم خواھد بودانتخابات  نوعی ھ

   

  

   

  

   

 


