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  بي تفاوتي دربيانات اعليحضرت
  )دهمياز(قسمت 

  ملکه سوم دکتر عباس ميالنی!

  

  حقوقدان -اميرفيض

  :اين تاکيد شروع ميشود که ادامه تحرير با

 دخالت عامل خارجی در ،برای مبارزه مخالفان بنيادی جمھوری اسالمیاعتبارترين سرمايه  مھمترين وبا
   .است ۵٧شورش 

رسيده   آمريکاچرايش روشن است نخست اينکه عھد نامه بين المللی که به امضای کشورھا ازجمله 
  آمريکارات مفسرين حقوقی مشروح عھدنامه بين المللی ونظدخالت درامورکشورھارا محکوم کرده است (

  .درج شده است) ١٣۶۵اسفند  ١۵درمقاله قانون منع مداخله درسنگر 

 ثارآمحسوب ميشود يکی اين است که  آمريکانتايج اجرائی عھد نامه مزبور که مافوق قوانين داخلی 
اين  نآومعنای دقيق تر  حقوقی سالم وقابل اعتبار برعمل دخالت خارجی درامورکشورديگرمستقرنميشود

، غيرقانونی مدآمده ويا خواھد آد نچه که دراثردخالت خارجی بدون مجوزدرامورکشورثالت بوجوآ ؛ميشود
   .ومانند زائده ای است که بايد برطرف گردد

مده ولی ازقوانين آ دوم اينکه عدم مداخله درامورکشورھا گرچه بصورت عھدنامه ومنشورجھانی در
م محکو الت ثالث را درامورديگران تا چه رسد به کشورھا نھی ودخ ،وطبيعت بشروجوامع ارگانيکی است

   .ميسازد

   :تنھا وتنھا ،بنابراين زيربنای فلسفی وحقوقی مشروعيت مبارزه ايرانيان عليه جمھوری اسالمی

ن درمسيرمبارزه وتحقق آ ستفاده ازوا ۵٧وتدارک عامل خارجی درشورش  ثاردخالتآ حراست از -١
واين مھم فقط حاصل رسوب دخالت عامل  است یمھوری اسالمعدم مشروعيت وغاصب بودن ج

  .خواھد بود ۵٧خارجی درشورش 

 مسائلی ازاين دست را نميتوان ازکسی وسکوالريسم و –رفراندم  -زاد آانتخابات  -رعايت حقوق بشر
يف عاين قبيل مطالبات اگربعنوان سالح مبارزه برای تض ؛مقامی که مشروعيت قانونی ندارد مطالبه کرد

اشکال دارد واگربعنوان ھدف وخواست مبارزه معرفی شود  بدنامی بيشترجمھوری اسالمی  باشد کمتر و
 از و ن ادعا ميشود حرف وخواست بی اعتبارـ ) ومشروعيتی که از۵٧شورش( !٧۵درمقابل انقالب 

   .اسباب گواھی وشھادت به موضع حقوقی جمھوری اسالمی است
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  جبهه مقابل 

 ، دوجبھه است يک جبھه ای که درسنگرخود جوش بودن انقالب بناشده ویجبھه مقابل عامل خارج
  .) سنگربندی شده اندبيماری توطئه خارجی = دائی جان ناپلئونديگری جبھه ای که زيرعنوان (

 ازنظرحجت و و ندھست ۵٧ھای مداخله کننده درشورش ھردو جبھه مورد حمايت بيگانه خاصه کشور
دراين حد پررونشده بود که مدعی شود با نھا آ تاکنون کسی از  مفلوک ورسوا ودليل وسند بسيار

دوم اينکه خود انقالب ايران اوال ايرانی بوده نه اسالمی و«سند به اين مھم رسيده که  ١٠٠،٠٠٠مطالعه
   .»جوش ھم بوده است

سندی را باطل  وبه  ١٠٠،٠٠٠بخشی ازتحريرحاضرمتضمن شھودی است که ذلت وخواری ادعای 
  .کشدرسوائی مي

  ركن اصلي مبارزه ما

 ین مبارزه ويا حق است  واگررکن اصلآرکن اصلی ھرمبارزه ويا حقی مترتب برمشروع وقانونی بودن 
ه بارزه سياسی شناختن مبارزه، مآوقابل اثبات نباشد  باشد ويا معيوبنبرحق ويا مبارزه ای متضمن حق 

  .نميگردد

 نيت رژيم سلطنتی است که بموجب قانون اساسی ومشروعيت مبارزه سلطنت طلبان ايران ناشی ازحقا
سندت پارلمانی برکشوروحکومت تصدی داشته واين مشروعيت قانونی وسنتی  درنتيجه دخالت عامل 

رت بصو رژيم قانونی ايران بوده ازفعليت وحضورخارج گرديده و ازحيطه اقتدارخارج  ن آخارجی که دفع 
 احق ر عدالت تالش دارند که تصرفات قاھره را ساقط وومبارزين حق و ؛حق قانونی وفلسفه باقی است

   .ورندآن درآقوه به فعل درچھارچوب قانون اساسی ومتمم  از

بب س با تفسيرباال اين حقيقت مجسم است که حضورودخالت عامل خارجی برای استقرارجمھوری اسالمی
سلطت وعامل خارجی  بنابراين بين توقف تداوم ؛توقف تداوم مشروعيت رژيم سلطنتی ايران شده است

 شورش يک رابطه علت ومعلولی وجود دارد که درصورت اثبات سبب سلب مشروعيت قانونی وحقوقی از
  .ميگردد ۵٧

  :بنابراين تکليف حاکم برمبارزه ما بردواصل مستقراست

 پاک ومنزه نگاه داشتن مبارزه ازاتھام وابستگی به بيگانه وطرد تمامی کسانی که بنحوی با -نخست

   .روشن ومصداق رطب خورده منع رطب چون کند است ،ھمکاری دارند  اصالت اين اصل بيگانه

لوده به فساد وابستگی آما ھيج مبارزه ای نکنيم  امکان موفقيت ما بسيارزياد تراست تا مبارزه ما  اگر
  .به بيگانه باشد
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 دردخالت بيگانگانتالش وھوشياری دائم دراثبات ھرچه بيشتر وحفظ شھود وداليل واسناد تاريخی  -دوم

واين محکم ترين سنگرمبارزه ماست که ازمالت عھدنامه ھای بين المللی وقوانين   ۵٧درتدارک شورش 
  . بسج شده است سات ناسيوناليستی ملت واحساوفرھنگ  کی يارگان

  ادامه شهود  –وامــــــا بعد 

اھميت شھادت اين  ؛ئی استآمريکاقای ژنرال ھويزر آشاھد ديگری که اکنون به تاريخ شھادت ميدھد 
   :شاھد را ميتوان درتوضيحات زيريافت

اينکه او مستقيما ازجانب رئيس جمھور وقت يعنی کارترماموريت ايران ودخالت درامورشورش  نخست

  .مستند اظھارات الکساندر ھيگ فرمانده ھايزر)( را داشته است 

ت سا رفرمان ب              ِ اويک افسرمطيع  < الکساندرھيگ فرمانده ھايزر اورا معرفی ميکند که نطورآاينکه  دوم

 ۵٧نچه ھايزر دررابطه باشورش آازاين معرفی اين استفاده ميشود که  >ھدفش فقط اجرای دستوراست و
  بوده نه ابتکارشخصی او. آمريکات طه با دستوردولانجام داد درراب

 نکه قرارنبود که بمن حکم عملياتیآ مد باآ ھايزر بعدا اعالم کرد که ماموريت من با دستورکتبی به اجرا در
ھند کتبی بد البته اول به ھيچ وجه حاضرنبودند که بمن دستور< :. ھايزر دراين باب گفته استداده شود

  بی بی سی)۶۶(ھايزر اول فروردين  ؟>ستورکتبی دادندولی بااصراربيش ازحد من باالخره د

ن است که کارتروھيئت دست اندرکاراو کامال آ   ِ گر  اظھارشاھد مبنی برخودداری ازدادن دستورکتبی نشان
  .حکم به ھايزر مقاومت داشته اند نخالف قانون است که دردادتشخيص بوده اند که ماموريت ھايزر در

ماموريت من اين بود که بالباس شخصی با ھواپيمای باری بطور محرمانه به تھران ھايزر گفته است  
  ھمان ماخذ)(   .نظامی ارتش ايران مالقات کنم ھای بروم وبا شخصيت

تر گاھی کارآخود دليل  آمريکا وبا ھواپيمای باری ینھم بالباس شخصآمحرمانه بودن سفرھايزر به تھران 
 آمريکاروابط  در .انونی ھايزر يعنی مداخله درامور ايران ميباشدازماموريت غيرق آمريکاومسئولين 

  .رددگ وايران اين رفتارھای غيرمعمول ديپلماتيک نميتواند بدون اعمال اقدامات غيرقانونی توجيه پذير

  قسمتهائي ازشهادت شاهد

 دولت من نگران شد زيرا ميدانستند که ارتش ايران بخصوص رھبران رده باال عميقا به شخص 
ک نيست درفرھنگ ايرانيھا بسيارمھم ئيھا قابل درآمريکاشاه وفاداربوده اند اين وفاداری که برای 

دولت من فکر ميکرد که  ؛نھا به شاه مانند عشق يک فرزند به پدرخود استآاست وفاداری 
اگرشاه برای استراحت ازايران خارج شود حتما رھبران ارتش ھم باوی خواھند رفت روی ھمين 

يالت شاه برای تعط را قانع کنم که اگر ل دستورکتبی من اين بود که بتھران بروم وسران ارتشاص
شاه به  از وماموريت من اين بود که وفاداری ارتش را نھا درمملکت بمانندآازتھران رفت 
  .>بختيارمنتقل کنم
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   .ست وزيری رسيدقای ھايزر درھمان مصاحبه گفته است بختيارکه ازمخالفين شاه بود به نخآخود    

 مريکاآدستکاه امنيتی برای انتقال وفاداری ارتش به بختياريک امرخلق الساعه نبود  آمريکابرنامه دولت 
 دقيقا ميدانست که بختيارکسی است که دراولين فرصت عليه شاه اقدام خواھد کرد به اين سند توجه فرمائيد

   .شاه سلب وبه بختيارانتقال دھد زا داری ارتش رااتا روشن شود که چراھايزر ميخواست وف

گزارشی ازمخالفان سرسخت  آمريکا) سفارت به تاريخ دقت کنيد( ١٣۴٨دراول ارديبھشت سال 
صفحه ای نام  ٢٢ن گزارش مفصل آ غيرکمونيست درايران رابه وزارت خارجه کشورش ميفرستد در

   :ختيارپس ازمعرفی نوشته استتمامی فعالين غيرکمونيست عليه شاه ذکرومعرفی شده اند درمورد ب

سياسی عليه  بختيارتقريبا بطور حتم درپی بھره برداری از ھرگونه فرصتی  خواھد بود که برای اقدام<
)آمريکااسناد سفارت  ٢٠جلد  ٩٩صفحه (                                 >                  شاه پيش بيايد  

 ٢۶/٨/۵٧١٣است خير درتاريخ  ۵٧سال قبل ازشورش  ٩فکر نکنيد که گزارش مزبور مربوط به 
نوشته است  رن پس ازمعرفی بختياآ درتھران رسيده که در آمريکاگزارشی ازسازمان سيا به سفارت 

>بختيار استعداد خود برای اقدام به عمل سياسی عليه حکومت شاه را ازدست نداده است<  

   )آمريکااسناد سفارت  ٢٠جلد  ١٩۴صفحه (                          .ماده استآره برداری يعنی برای بھ

گاه وباسابقه بوده است که بختيارکسی است که منتظر فرصت برای اقدام آکامال  آمريکا مالحظه کرديد
ن برای موفقيت شورشيان درپايا فرصت عليه شاه است وانتقال وفاداری ارتش به بختيار نخستين گام و

   .استبوده  دادن به رژيم سلطنتی ايران 

   :قای ريگان درسازمان ملل متحد نوشته استآجين کرک پاتريک  نماينده  

  .>ترديد نيست که اياالت متحده به خروج شاه وانتصاب بختياربه نخست وزيری کمک کرده است<

ری نميدانسته که انتقال وفاداماايرانيان دروفاداری به شاه داشته درستی که ازفرھنگ  يا ھايزر با تفسيرآ
ن که آ ؟ حتما ميدانسته واين راحت ترين راه بوده که ھم ظاھرارتش ازشاه امری غيرممکن است

  .شود هبختياردولت قانونی بوده حفظ شود وھم شيرازه کشوربکل گسيخت

   :ساليوان نوشته است ؛خاطره ھولناکی روبروستھايزردقيقا ميدانست که انجام ماموريت اوبا چه م

 ھايزر دستورالعمل خودرا چنين تشريح کرد ........ماموريت ديگری دارد که بسيارمشکل خواھد بود  او
 نھاآارتش کامال به شاه وفادارند ومن بايد ازنظرروانی کوشش کنم که  گفت من ميدانم که اکثرامرای

کلمه شاه را حذف کنند وفقط مطيع دستورات فرماندھان خود باشند ھايزر  >شاه ميھن –خدا <درجمله 
 نھا تفھيم کنم که شاه را فراموشآچطورميتوانم به  ،اضافه کرد ازانجام چنين ماموريتی بسيارناراحت ھستم

  .کنند ولی اين دستوری است که بمن داده شده وبايد اجرا کنم>

لم به اينکه وفاداری به شاه يک سنت ايرانی                         ِ اداری ارتشيان باشاه با ع  يا ماموريت ھايزر درقطع رابطه وفآ
   ؟انقالب خود جوش است ۵٧نيست وھنوز ھم شورش  ۵٧است دخالت درشورش 
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شناخته  ۵٧حضورموثرعامل خارجی درشورش  ۵٧درجريان شورش  آمريکايا اقدامات ھايزر بنمايندگی آ
  ؟سندی  ١٠٠،٠٠٠قای آ ؛نميشود

دم با غيرت ميخواھد که بتواند آای ھايزر دخالت درناموس وشرافت ملی يک کشوراست ل دخالت ھبقب اين
تشبيه به رابطه پدروفرزندی کرده است چقدربی غيرتی وبی  نراآ خود ھايزر نرا تشخيص بدھدآ     ِ و زن  

رابطه  در آمريکاسال ھم منکربه دخالت  ٣۵شرافتی است که انسان به اين رابطه لگد بزند وحال بعد از
   .وفرزندی ملت ايران وشاه شودپدر

 حسنين ھيکل مطلبی دررابطه با انتقال وفاداری ارتش به بختياردرکتابش نوشته که برازنده استفاده از
   .ن دراين تحرير استآ

 تيار. بخمدآروزبيست ونھم دسامبرباانتصاب بختياربمقام نخست وزيری تحول تازه ای دراوضاع پيش <
 جرج بال اطالع کامل داشت وماده ای  ۵طرح  ئيھا بود ازآمريکا با که درجريان مذاکرات بازرگان

زيرفرمان خود داشته ھم  را نرا خود متقبل بشود ولی عالوه براينھا ميخواست ارتشآميخواست اجرای 
ژانويه وارد تھران شد برای انجام خواست بختياريعنی  وريت ھايزر برای ايران که روز سوممام ؛باشد

ان نظامی ايران به ھمکاری باحکومت بختيارويا بعبارتی انتقال وفا داری ازشاه به وارد ساختن فرماندھ
  )۴۵حسنين ھيکل صفحه (                                                                             .بختياربود

ميدانستند که بدون ناتوان ساختن ارتش قادرنيستند که  آمريکاھيکل ميخواھد بگويد که ھم بختياروھم 
رفع  ھايزر رابرای، ئيھا ازاوداشتند يعنی درفرصت مناسب عليه شاه اقدام کندآمريکا نقشی را که بختيار

   .اين مشکل به ايران اعزام کردند

شاھد ميگويد شاه باعجله بسيارشديدی داشت اقتصاد وکشورش رابه طرف قرن بيست ويکم  
مشغول باسواد کردن وتعليم طبقه متوسط ھم بود اما نحوه حکومتش  اينکه ھدايت ميکرد ضمن

   !مدآمانند سالھای قرون وسطائی بود واين دوبھيچوجه باھم جورنمي

 دم راومر نھم باعجله بسيارآ، ردبحکومت قرون وسطائی که اقصاد وکشوررابطرف قرن بيست ويکم نمي 
  ؟قای ژنرالآ ؛سودا نميسازد با

واينھا که نوعی  ؟ئی استآمريکاقتصادی واجتماعی کشورھا برعھده ژنرالھای يا نحوه حرکت ھای اآ
   ؟است ۵٧فضولی است ازمراتب خود جوش بودن شورش 

 :لجنس ريويو درعبارت زيرداده  استتقای رابرت دريفوس عضو انآپاسخ اظھارات ھايزر را 

چون با قدرت ارتش  ه گذاری گرديدوانگلستان و شوروی پاي آمريکاانقالب ايران باھمکاری سه کشور<
اين سه غيرقابل تصورايران توازن قدرت درمنطقه بشدت نا متعادل گرديده بود  رفتھایايران وپيش

 ن زمان ايران دچارآ کشوربراين عقيده بودند که کشور ايران بايد به دوکشورکوچک تقسيم شود در
 ورند وبدين ترتيب حد اکثرآدين روی مي جنگھای داخلی شده ومردم متعصب با تبليغات بيش ازبيش به

  )گروگان خمينی(                                           .سال اينده ازايران نمود ۵٠استفاده را ميتوان در

 گزارشی تحت آمريکابخش سياسی سفارت   )گروگان خمينیقای روبرت دريفوس (آتائيد اظھارنظر  در
بصيرت  که مفصل وبا دقت و ارسال داشته آمريکابه وزارت خارجه  ۵۵درسال  عنوان تصيممات درايران
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مطالعه ميشود اصالت ودقت گزارش بيشتر مجسم ميگردد  سال ۴٠بعد از تھيه شده است واکنون که
تائيد  مده که درآن گزارش مطلبی آبھرحال در  .خاصه درمورد وليعھد وعلياحضرت وخالء سلطنت

   :ميگويد ؛اظھارنظرروبرت دريفوس ميباشد

د خوديافته است کمترازگذشته به راھنمائی ھای کشورھای غربی نفسی که دروجو بهاعتماد شاه با
ته ا نداشھره برداری ازايران  رــــواين حقيقت که ما قصد ب کاـــآمري. شاه ازتوجه ميکند آمريکاخصوصا 

ايم متشکراست واز طرف ديگرچون شاه اعتماد بنفس خودرابازيافته وايران بصورت يک قدرت منطقه 
نھا استفاده آ ترسی ما به خيلی ازبخشھای جامعه متمدن ايران که قبال ازمده درحال حاضردسآ ای در

  )آمريکاجلد ھفتم اسناد سفارت  ٧٧و ۶٠صفحات (              >          ميکرديم ممکن نيست

  د:به اين اقراردر دخالت درامورکشورھا  توجه فرمائي

يک کشوردرمسير اھداف ما کارميکند ما تازمانی که <  :ھايزر درادامه مصاحبه خود ميگويد 
  .>ن کشور دخالت کنيمآنبايد درامورداخلی 

  .>فالن رھبريک حرامزاده است اما حرامزاده ای که متعلق به خودماست< :روزولت ھم ميگفت

ميرساند که کشورھا تازمانی  ،ست نه نظريه خودشآمريکامفھوم اين اعالم ژنرال که بيان سياست کلی 
ق حمصونيت دارند وھمينکه درمسيرخود کفائی وترقی قرارگرفتند  ھستند آمريکاکه تابع وفرمانبردار

   کند. ن کشورھا دخالتآ ست که درامورآمريکا

  .چيزتازه ای است خير آمريکاتصورنفرمائيد که اين سياست 

ايش توليد کشورھای توسعه افز ھنگاميکه طرح صنعتی کردن وموازين ضروری برای١٩۵۵درسال 
ی واجتماعی سازمان ملل مورد بحث قرارگرفت  طرح مزبور نيافته درنوزدھمين اجالس شورای اقتصاد

يازمندی ابع نـــــصاد کشورھای توسعه نيافته بايد تـــاقت< :وگفت قرارگرفت آمريکامورد مخالفت نماينده 
 ھت که ميتوانندمصنوعات مورد احتياج ران جآ نان ازآھای بازارجھانی باشد وتوسعه صنايع ملی 
   .ازکشورھای ديگر وارد کنند ضروری نيست

   )سازمان ملل –نيويورک  ١٩۵۵سال  ٍ /  ٢۶٧٠سند شماره (                                                   

نه برای حقوق بشروامثالھم بوده است ھرکشوری که  ۵٧مالحظه ميفرمائيد دخالت وتدارک شورش 
وبعد ھم عاملين  ن فراھم ميشودآحرکت نکند بھانه ای برای سرنگونی  آمريکاخواست واطاعت درمسير

نھم آکه درامرشورش نقش موثری داشته اند  زيرعلم خودجوش بودن انقالب ايران ! سينه ميزنند  مريکاآ
   .آمريکا نه برای اعتقاد وبرائت خودشان بلکه برای کمک به رفع اتھام از

  )آمريكاورها حق ماست (دخالت  دراموركش

   ؟ی ديگر مداخله ميکنددرامورکشورھا آمريکامصاحبه کننده ازھايزر سوال ميکند چرا  

   :به جواب ھايزز بادقت توجه فرمائيد که ختم کالم است



 حقوقدان -اميرفيض -٣عامل خارجی–بی تفاوتی در بيانات اعليحضرت ملکه سوم            ٧از  ٧برگ  ٢٠١۵/٠٢/٢٧) آدينه(شيد  دناھيد

من اعتقاد دارم که ما ھمه نوع حقی داريم که درامورداخلی ملتھا دخالت کنيم ھمانطور که ميگويد <
) ودرتمام دنيا به مواد خام نيازداريم مقصود نفت است( ابت منابع طبيعی خود کفانيستيمميدانيد ما ازب

. دربعضی جاھا شايد ممکن نباشد که بنابراين نميتوانيم دريک گوشه بنشينيم ودرالک خود فرو برويم
ود يجه رابسن موقع سعی ميکنيم که بااعمال نفوذ نتآ نجا دخالت کنيم  درآکامال ومستقيما درامورداخلی 

   ١ .>خودمان برگردانيم تابتوانيم يک اقتصاد کامل وقوی داشته باشيم

اگرکشوردوستی مورد حمله يک < خرکتابش استناد کرد وگفتآصفحه ھايزر درھمان مصاحبه به نوشته 
ن کشوردوست ميکنيم پس چرا نبايد درامورداخلی آکشورخارجی قرارگيرد ماھمه نوع کمک نظامی به 

  ، دخالت کنيم ......... که اصل حکومتش ازطرف نيروھای داخلی ازخارج ھدايت ميشوند يک کشوردوست

  برداشت ازشهادت هويزر

ورده يعنی آنھم دليل آده است وبرای کر ۵٧درشورش  آمريکاشاھد صريحا وقاطع اقراربه دخالت  -١
مسئله مورد استفاده اين  ره است کهالزم به اشا .شھادت را مستند به سند ودليل ساخته است

  .نآنه تبعات  است ۵٧درجريان شورش  آمريکاتحرير ازشھادت ھايزر ھمين امردخالت 

  :برداشت جنبی ازشھادت ھايزر چنين است

  شاھد بيان حقيققت ميکند که: 

واھی است ومسائل اقتصادی است که رعايت حقوق بشرامورکشورھا برای بردخالت در آمريکاادعای 
ن آدخالت درامورکشورھا ترغيب ميکند يعنی ھمان چيزی که محققين خارجی وداخلی به رابه  آمريکا

  رسيده اند 

   

  ئي با هايزرآمريكاگفتگوي سه 

  تی آبه اتفاق درتحرير 

   

    

 

                                               
، يا بوکو حرام يا القاعده و طالبان ھا را عليه جمھوری يمناوکراين را در مقابل روسيه علم ميکنند و داعش را عليه عراق و سوريه. حوتی  - ١

 ک-.... حنشد اسراييل را مانند زنبور وزوزو مرتب علم ميکنندرا کوک می کنند. اگر 


