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مشروعيتش را ازدست داده است>                        ،<چون مردم ازحکومت شاه ناراضی اند لذا حکومت
( روح هللا خمينی)

  دانحقوق -اميرفيض

مشروع  نظام پادشاھی ايران را غير عدم رضايت مردم،واھی معلوم ھمگان اين است که خمينی به ادعای 
اموال بسياری را  شت وــُـاين فلسفه شرعی بسياری را ک بارتوشاه ودولت را طاغوت خواند وبه اع

ارکنان دولت خواست ک پرداخت ماليات به دولت گناه وطاغوت پروری است، از تادستورداد . مصادره کرد
وکالی  کنند، از خانه ھا فرار سرباز از تاسربازان خواست  گيری کنند، ازه خدمت کوتاھی وکنار در تا

فرماندھان ارتش را  و نخست وزير اسالمی تشکيل داد وھند، بيدادگاه ھای د مجلس خواست استعفا
  .قطعه شدند ،، ھرجاکسی وفادار نظام پادشاھی بود قطعهتيرباران کرد

شاھنشاھی صورت  عدم مشروعيت نظامھمه اينھا که بسيارمفصل است تنھا تحت عنوان ادعای نادرست 
اسباب  از وھمانطورکه ميدانند کلمه عدم مشروعيت نظام مانند بمبی بود که ھمه چيزرا متالشی  و؛ گرفت

  .سقوط نظام شاھنشاھی ايران گرديد

  خبري به ارزش بمب اتم 

خواھی  ش مرکزاسترتژيک رياست جمھوری يک نظرفارديماه سال جاری به س ٢۵تا  ١۵روزھای  در
مده  ھمان بمبی است آجه بدست يمد که نتآمردم ايران بعمل  دانشجويان از ازسوی مرکز سنجش افکار

درصد ازمردم  ٨/٧۴يعنی نتيجه ھمه پرسی اين بود که  ؛پروراند به دروغ نراآ ۵٧سال  که خمينی در
معياراين اصال اميدی به اصالحات ازسوی حکومت ندارند   درصد ٣٢مت ناراضی اند ووازحککشور 

   .استان کشور بوده است ١١نفر ودر ۴۵٠٠نظرسنجی 

  تفاوت دوبمب مزبور

 ،تفاوت مھم دردو بمب مذکور اين است که بمب خمينی نه با واقعيت عينی ونه با واقعيت علمی ھمراه بود
  .مصمم بود بود که به کينه توزی وشقاوت نسبت به نطام کشور معروف و کسی يک نظريه ازتنھا 

نکه آاما بمب اخير  اوال توسط دستگاه حکومت جمھوری اسالمی  توليد شده است ودوم اينکه عالوه بر
گرانی  بوسيله کارشناسان نظرخواھی وبا استفاده ازمراتب واسباب علمی تنظيم شده عدم رضايت مردم از

دھان  از و را ديد نھاآقاچاق ومواد مخدر چيزی نيست که نتوان واکنشھای نسبت به  و حشاءوفوبيکاری 
   .وکالم مطبوعات وحتی عملجات رژيم جمھوری اسالمی ھم شنيده ميشود

خطرفروپاشی حکومت، ايران < :ھمين ديروز محسن رضائی دبيرمجمع تشخيص جمھوری اسالمی گفت
  .نرا نداردآشپز ھم تحمل آاست که  شور چقدرش آ> می بينيم که را تھديد ميکند

به  ه شاھان پھلوی خود گويای درک مردم نسبت ب ماه  ن  توجھات شعاری درتظاھرات دیآ افزون بر
   .بوده است ونوعی تائيد نظرسنجی وحکومت با رفاه عمومیشاھنشاھی  رابطه نظام 
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اسالمی است، جمھوری  اخص جمھوریبنا براين برميزان فلسفه مورد عمل خمينی که ھم امروز ھم ش
جمھوری اسالمی طاغوت زمان انتشار نتيجه نظرسنجی  از ن فاقد مشروعيت بوده وآوجزء  اسالمی کل

   .وقدرت نامشروع است

واال عدم مشروعيت  ؛= عدم مشروعيت دراين تحرير برمبنای اظھارات خمينی وعملکرد اوستحاشيه
  (پايان حاشيه)  .جمھوری اسالمی  فصل حقوقی ديگری است

جه يحد اقل ازتاريخ اعالم نت اعمال جمھوری اسالمی است که نخستين اثر عدم مشروعيت متوجه **

عدوانی محسوب  تحميل و و وغيرقابل اجابت وقبول ازسوی ملتھمگی باطل وخودسرانه  نظرسنجی،
  .است

 ايجاد  تکليف مقاومت درمقابل دستورات دولت (دولت نامشروع موجوديت حقوقی وشرعی ندارد **

    .باشد) که آمر

   .وواجد مشروعيت است مقاومت وحمايت ازنظر اکثريت تلقی خواھد شد ،خرابکاری دراعمال دولت **

 بعنوان عساکر نھاآ ميگردد و خود بخود سلب مصونيت شرعی نآاز افراد دولت ونگھدارندگان  **

 ؛)۵٧نکشند مستوجب مجازات خواھند بود (سابقه اجرائی درسال  کنار قدرت ناحق وطاغوت اگر
(مصونيت شرعی، به اين اعتبارکه جمھوری اسالمی يک نظام اسالمی تشيع است ومصونيت افراد درنظام 

  .موازين اسالمی واقوال مراجع تقليد (خمينی) است  نه قانون) اسالمی تشيع بر

از جزء وکل قابل مصادره ميباشد  نھاآبستگان  و درکاران جمھوری اسالمیاموال دست انتمام  **

  .به اتھام طاغوتی بودن) ۵٧(سابقه اجرائی درسال 

 ازوخواست مردم به احترام افکارعمومی  کارمندان دولت  تکليف ملی وميھنی خواھند يافت تا **

رژيم  وبا اعمال اعتصابات دولت و ناروا خودداری کنند  و (جمھوری اسالمی) ھمکاری با دولت طاغوت
   .جمھوری اسالمی را به توقف مالی واعتباری وحيثتی بکشند

لل کنند تا دولت قانونی عت ميتوانند  تا موديان ماليانی وبدھکاران به دولت بايد درپرداخت بدھی خود **

وابسته  نجريان افتاد تاحدی که کارمندابه  ۵٧(عملی که درشورش  دولت کنونی طاغوت شود جايگزين
  .به وزارت خانه  شدند) به شورش مانع ورود وزرای بختيار

دست  جمھوری اسالمی  پاسداران وسربازان وافسران بايد ازحمايت طاغوت ودولت نامشروع **

  .داد) ۵٧(بسابقه دستوری که شخص خمينی به ارتشييان سال بکشند 

  .نظرسنجی ورای مردم  مجلس را ترک کنندربه اعتباوکالی مجلس اسالمی بايد  **
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    .مدآازسوی خمينی پيچيده شد وبه اجراھم  در ۵٧نسخه ای که درسال 

 ادعای عدم مشروعيت کرد بعينه به اعتبار نجه که خمينی با طرفداران نظام پادشاھی به اعتبارآھر **

  .يدآبه اجرا در مرين ومامورين جمھوری اسالمیآميتواند درحق  ،نظرسنجی دولت

  بخشھای دولتی با اعتصاب کارگری درراه احقاق حقوق ملی ورفاه زندگی چرخھایکارگران  **

  .)(دقيقا دستورخمينی باعتصابات سراسری وکارگران شرکت نفت ،اقتصادی دولت را متوقف سازند

ر تحميل به اعتبارادعای واھی عدم مشروعيت رژيم قانونی کشو ۵٧درمجموع ھرچه شورشيان  **

  .به اجرا بگذارند تادرصد ازمردم ايران است  ٧۵کردند  به عينه حق 

  حقوق بشر 

 ۵٧اقدامات ميھن پرستان ومخالفان حکومت طاغوت جمھوری اسالمی الگوی تکراری اعمال شورشيان 
نھا به محکوميت ھای جدی سازمان ھای حقوق بشری روبرو نشد  آن اقدامات آاست وھمانطور که 

اقدامات ميھن پرستان ايران که برپھنه ھای اکثريت افراد ملت ايران مستقراست جائی برای مخالفت 
  .وردآسازمان ھای حقوق  بشری بوجود نخواھد 

  تكليف امروزپيش رو

است که البته تمام ھم  ۵٧زجريان شورش نچه درفرازھای قبل مطرح شد دستورالعمل ھای گرفته شده اآ
مکانھای  ساير تش زدن سينما رکس وآ ميز وآن که متوجه اقدامات خشونت آ بخش مھمی از و ،نيست

ن رعايت احتياط آبيان  ميدان ژاله است به فرصت ھای ديگری موکول ميشود خاصه که در عمومی و
   .ھائی ھم الزم خواھد شد

دولت رابطه با نظرسنجی جمھوری اسالمی بسيارروشن وبراق است   دره زاما تکليف پيش روی مبار
به استناد  ومريکائی آ درروزنامه ھای اروپائی و با درج اعالن گزارش ھمه پرسی  موقت اپوزيسيون

رنظرسنجی فاقد تاريخ انتشا اظھارات خمينی وحق حاکميت ملی اعالم ميدارد که جمھوری اسالمی الاقل از
درصد مردم ايران را ازنظرمخالفت  ٧۵- زيسون جمھوری اسالمی بدليل اينکهت و اپواس مشروعيت ملی

رسما اعالم ميدارد که قرارداد ھای منعقده بين جمھوری اسالمی با جمھوری اسالمی نمايندگی ميکند 
   .دولت ھا وسرمايه گذاران را تائيد نخواھد کردو

درصد  ٧۵اپوزيسون خواھد توانست بنمايندگی  واين يک موقعيت بسيارمطلوب واسثنائی است که دولت
وازسوی ديگر درجھت يک مبارزه سياسی  مريکائی وارد مذاکره شودآ ملت ايران با دولت ھای اروپائی و

    .گل نشستن جمھوری اسالمی کمک کند رام  باقدرت ملت به مراتب درآ

  موقعيت ما وموقعيت شورشيان 

ز ديده نشده است که دولتی که حاکم برمردم است گت ايرانيان ھريقين داشته باشيد که درتاريخ مبارزا
ن است که آمانند  ؛اين عمل خارق العاده است ،گردد که اکثريت ملت را مخالف با خود معرفی  کند ناچار
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را خدمتگذارمردم معرفی ميکند وبسياری ھم ھوادار دارد روزی رسما اعالم کند  قاتلی که ھمواره خود
ن آاين اعتراف رسمی است وتکليف مردم را با  .من ھستم ،ھستند که ھمه مردم دريافتن اون قاتلی آکه 

  .ص ميگرددالقائل روشن ميکند وجامعه ازنگرانی خ

اعالميه دولت جمهوري اسالمي درمخالفت ونارضاتي اكثريت ايرانيان ازجمهوري اسالمي واقعا يك 
 سال است  40ت كه مخالفان جمهوري اسالمياعالم موضوعي اس و اقرار ،بمب سياسي بي نظيراست

عدم رضايت وملي نبودن رژيم جمهوري اسالمي ونوشتاري  تالش دارند با برنامه هاي ديداري
راثابت كنند  واين غيرمترقبه است كه نظام جمهوري اسالمي با همه ادعاي اسالمي بودن خود 

   .خود اعتراف ميكند به تحميلي وطاغوت بودن

ن بھره برداری خاص خودشان آ از يک بمب قالبی وتوخالی ساختند و ۵٧او درشورش  ايادی خمينی و

که خود جمھوری اسالمی ساخته است وميتواند با  را کردند ولی ما مخالفان جمھوری اسالمی بمبی را

جمھوری اسالمی را متالشی کرد به ھيچ می انگاريم   چرا اين نارسائی  ن،آ ن يعنی استفاده ازآ انفجار

 :لودگی؟ زيراآخواب  و

داريم ولی برھبری عقيده به رھبری نھا رھبری داشتند وما رھبری نداريم. بعبارت ديگر رھبری آ **

  .ندارند

  .نھا مبارزه را جدی گرفتند  وما حتی درحد شوخی ھم برای مبارزه حسابی بازنکرديمآ **

سال  ۴٠ما . اسالمی ميخواھند نھا ميدانستند وازھمان روز نخست ھم ميدانستند  که جمھوریآ **

بھمن  ٢٢روز به  چه بگويم ازاين بدبختی خودمان که دو .است که ھنوزھم نميدانيم که چه ميخواھيم
 مانده ھنوز معلوم نيست که ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی بايد درتظاھرات شرکت بکنند يا خير و

  ؟دارند يا خيراصال معلوم نيست که مخالفين جمھوری اسالمی تظاھراتی 

  چرااين نابساماني مبارزه

ازمجرای بی رھبری  ،ميدانيد اين نابسامانی چطور برمبارزه مخالفان جمھوری اسالمی تحميل شده است
طريق طرح تحريم سياسی  اجرائی که تمام اين معضل از رھبر نھايت عدم وجود تشکيالت و در و

  .(طرح ھنری پرشت) برمبارزه ايرانيان تحميل شده است اعليحضرت

   .که اين قافله تا به حشرلنگ استچه سخت است گفتن اين درد  

 


