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  يك چند ميان خلق  كرديم درنگ       زايشان به وفا نه بوي ديديم نه رنگ
  »ولويم«
  با بيگانهيي همرا

  حقوقدان -اميرفيض

   :ياران نوشته استيکی ازايران

ھييچکدام ازمسئوالن وکارداران رده باالی مملکت  )است ۵٧مقصود دوران قبل ازشورش ن دوران (آ در
اداره مملکت  نھائی که درآ. زيرا ھرطبقه ای بنوعی ھمراه بيگانه بوده اندرا نميتوان بيگناه دانست 

  .ترجيح دادند را برقرار کارميکردند ومسئوليت داشتند فرار

مريکا بوده است نه کشورھای ديگر زيرا بيگانه آود نويسنده ازبيگانه دولت تصوربراين است که مقص
   .لق موضوع را ممکن نميسازدتعَ ممعنای وسيعی دارد که 

 ھمکاری با ؛ھمراھی با بيگانه فصلی است که درحقوق اسالمی وحقوق عرفی  معنای يکسانی ندارند
 مناسبت در ط مستحب ورخی موارد وشرائکه به معنای کمک به کفاراست دربدرحقوق اسالمی  بيگانه

   .ستئی منع شده  است ولی حد پذيرنيھا

عيت واستفاده عموم مدون) که شايد مورد نظر نويسنده نامه باشد فصلی است مورد تباما درحقوق عرفی (
سازمان ملل متحد نسخه اجرائی تمامی  مده ومنشورآصورت يک اصل بين المللی درکه ب مردم وکشورھا

عالوه  ن برنامه ريزی شده استآکشورھاست که براساس ھمکاری وھمياری وھمراھی وکمک وامثال 
نھا ھمياری آ کارناميده ميشوند فعالند که  N G Oن امروزه صدھا انجمن ھای دوستی بين ملت ھا که آ بر

ايد تارپآجمله موضوع  ی ھم داشته اند ازوردھای نشاندارآدستوھمکاری وھموندی ملت ھاست که 
  .فريقای جنوبیآدر

  شاهنشاه همراهي بابيگانگان درزمان
که تجسم فکری ايشان متوجه زمان شاھنشاه ايران يد آبوجود مي ازنوشته ھای سابق  نويسده، اين تصور

توجه  مان زمان واين تحرير ھم درمدارھ ،. بنابراينئيھا باشدمريکاآوبيگانگان ھم ممکن است محصوربه 
  ١ .مريکائيھا گفتگو خواھد داشتآبيگانگان به 

                                               
البته فراموش نميتوان کرد که ھمکاری با بيگانگان در ميان گروه ھايی مانند کنفدراسيون، جوانان حزب توده و حزب توده و - ١

ھای فدايی خلق و از جمله مصدقيون و جبھه ملی، ھمکاری با روسيه، چين، وانگلستان رواج فراوان داشت ريک مجاھدين خلق و چ
در ارتباط بوده اند مخرب تر و بنيان کن که با چين و روس و انگليس اينانی  تر شده بود. ولی مورد آمريکا در سالھای آخر پررنگ

  ک-ح تر عمل کرده اند.
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  قرارداد مودت 
روابط ھمراھی کشورھا باھم  سازمان ملل متحد الزامات اخالقی وبين المللی در نکه منشورآعالوه بر

ماده بتصويت مقامات  ٢٣در ١٣٣۴مريکا قرارداد مودتی درسال آ داشته بين ايران شاھنشاھی و مقرر
طرفين مايلند مناسبات مده است <آن آقرارداد مودت است ودرمقدمه  ،نآرسيده که نام صالحه دوکشور
تمام  .زمان بين مردم اين دوکشوروجود داشته بنحوموکدی مورد توجه قرارگيرد> دير دوستانه ای که از

 و مريکا برقرارآن دوکشورايران ومواد قرارداد مزبور درزمينه اقداماتی است که برمبنای دوستی بي
   .است ن به تاکيد کشيده شدهآپايداری 

ھمنشينی  است  و ميزآدوستی درحقوق بين الملل برمبنای اشتراک منافع وصميمت وھمزيستی مسالمت 
ازمنافع وحقوق کشور دوست خود دفاع کند برخی ازحقوقدانان  ،بطوريکه ھريک ازکشورھای دوست

ھم با کشور دوست درميان ودشان راکشورھا حتی مشکالت خرا درحدی ميدانند که < دوستی کشورھا
  .>ميگذارند وانتظارمساعدت رادارند

  عهد شكني درقرارداد مودت
رعايت قرارداد مزبو صادق  ريامھر نشان ميدھد که ايران کامال درآتاريخ سياسی ايران دوران شاھنشاه 

 وجدانی و نھايت بی در مريکاآاستواربوده است ولی درکمال تاسف طرف قرارداد مودت يعنی دولت  و
ماده مساعدت به دولت وقت ايران برای تامين امنيت کشورداشته ( نامردی سياسی عليرغم تکليفی که در

حقی جھت اشتغال به فعاليت ھای سياسی به که عھدنامه <  ٢٠ھمان قرارداد) وبرخالف بند د ماده  ٢٠
نھم بنفع آان دخالت سياسی اير امور مريکا علنا برخالف بند مزبور کامال درآ> طرفين اعطا نميکند
به  مريکا برفشارآچنانکه درقسمت نخست اين تحرير به مواردی ازابعاد دخالت  ،شورشيان کرده است
  .ومحروم کردن خانواده سلطنتی ايران حتی ازحقوق سياسی ارايه شد شاھنشاه برای استعفا

  ورد Ĥدست

مريکا امری آومساعدت ايران به نچه عرض شد اين است که ھمکاری وھمراھی وھمفکری آ وردِ آدست
 بھيچوجه ايرادی متوجه دولت ايران و بوده که درمجرای قانون وقرارداد مزبور جريان داشته است و

نويسنده  واينکه ن قانونآ از تجاوز مگر ،فعاليت ميکرده اند نميشود و مريکائی ھا کارآطيف ھائی که با 
تشخيص  افراط در متھم دانسته، را ھی کرده اندوھمرامريکا ھمکاری آھمه طيفھائی که بنوعی با  نامه

  .جای قبول وپذيرش ندارداست 

  مريكا نسبت به قرارداد مودت آتعدي 
 پا زير دت رابرخالف ظاھر که گفته ميشود اين جمھوری اسالمی بود که با گروگان گيری قرارداد مو

 مريکا درآسی دخالت سيا کالمی ديگر در به قرارداد و شروع تجاوز ؛واقعيت ملموس ميگويد ،گذاشت
شده بود  غازآقبل ازجريان گروگان گيری  ممنوع شده بود از ٢٠ماده  »د«که بموجب بند  ۵٧شورش 
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مقاالت نشريه نھا ھم درتحريرات وبيشترآ اسناد دراين باره موجود است که قطراتی از از کوھی و
   .سنگرپياده شده است

  دوستي بجاي وفا 
تی دوس بشکل شاه  فاداری بين مردم و صيغه و ،شدخست اين تحرير بيان موضوع ھمانطور که درقسمت ن

حقيقت اين است که مذھب مردم که تشيع است خود مدعی سلطنت  مده بود.آ در دوست داشتن شاھنشاه و
ورھبری بدون قيد وشرط برمردم است واين يک عھد وپيمان مذھبی ودينی است که با وفاداری به شاه 

جمع اضداد (ن دو معارض باھم ھستند آچيزی وفادارباشد که انسان نميتواند به دو .مغايرومتضاد است
 اساس سلطنت مخالفتی نداريم خمينی درکتابش نوشته است ما بانجا که آ. يادتان باشد )محال است
مجتھدين  بطن علی وفاطمه باشد ودوم که بسيارمھم است اعلم بر سلطنتی است که اوال شاه از مقصودش
تسنن فرض وفاداری به دولت وشاه منتفی است  ال درکشورھای اسالمی غيرکه اصواين است  ،زمان باشد

اين رابطه  ،خوند شريعتمداری بودآقرباغی مقلد  عباس ازباب مثال ارتشبد ،ھم ھست ظاھری است اگر و
ولی ن نمودی دارد که مانع توجه به اصل ميشود آمانع وفاداری اساسی به شاه است ولی صيغه ظاھری 

   .که ديديم زد ن لنگ خواھد زدآچرخ  ،درموقع کارائی وفاداری

  

    :يکی ازبزرگان گفته است

دوست حقيقي كسي است كه دوست خودرا درخطاهايش تنها نگذارد زيرا هنگامي كه حق با دوست 
   .توست همه طرفدارش هستند

نداشت که دوست حقيقی ھم نداشت شاھنشاه درکتاب پاسخ به تاريخ اشاره  شاھنشاه نه تنھا مردان وفادار
ايران را  از مورد اعتماد شاه به عنوان حج عمره قصد فرار افسر که چطور .دراين مورد دارند ای ھم
     .داشت
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 ھمه دوست وطرفدارش ھستند وقتی که در رطبيعی جاذبه دوست داشتن دارد وبطو ،شاه درمقام قدرت
الف بچه بی سروبی پائی محکمه صحرائی برايش تشکيل ميدھد ويک  نوقت است که ھرآ ،قدرت نيست

رسانه ھای  و ، ھرز گوکه گروھی مذبذبتشی برای سوزاندن اعتبارسلطنت ايران برپا ميکند آبی ھويت 
    .تش ميدمندآن آاحساس وفاداری به سلطنت به  فاقد از  ھوچیِ 

> مصداق دوست ودوستی است نه گھی زين به پشت گھی پشت به زين< :نيم بيتی فردوسی که ميگويد
خوند واعراب وطنمان را آوفاداری به مذھب و همان نيايد ما ايرانيان بمالحظ. بدوفاداری  که ثابت است

نرا قويا آن نيستيم واين حقيقت دردناکی است که مستشرقين خارجی ھم آدوست داريم ولی وفاداربه 
عالقمندان به موضوع، به رساله نيروی بازدارنده ازانتشارات سنگر بخش احساس کرده ونوشته اند (

  .واسالم رجوع فرمايند) ميھن پرسی

  ورد نهائي Ĥدست
 را متھم ساخت  مردم کشور ،دستاورد نھائی اينکه نميتوان قبل ازتحقيق ورسيدن به رابطه علت ومعلول
  .معلولی که وجودش درجامعه ايرانی مربوط به نسل ھای حاضروغائب نيست

  .تشاه نه ازذات ماست که ازفرامين مذھب ماسو زيرا بی وفائی ما به کشور 

  فراربرقرار

 سطحی و بسيار یقضاوت ،را متھم به فراربه جای قرارکرده است ھمه مسئولين کشور ،نويسنده نامه
   .نادرست

نظام حکومتی ايران ھم متشکل ازنخست وزير وھيئت دولت  ن تحت نظام حکومتی ھستند وآکشور ومردم 
را برعھده ميگيرد يعنی مسئوليت افراد کشور اعم  اوست که بارای مجلس وفرمان شاه مسئوليت کشور

ستاد ا يا فالن وزير و رئيس ستاد و حکومتی ويا افراد بوسيله دولت تعيين ميشود وھيچکس اعم از از
   .دانشگاه نميتواند سرخود تصميمی بگيرد

بود که بفرمان شاه ورای اعتماد مجلس به نخست وزيری رسيده  نخست وزيروقت ايران شاپور بختيار
 قرباغی) و اعالم بختيار(او حمايت وکسب دستور کند  بود واين فرمان راھم گرفته بود که ارتش از
 اختيار ازنظامی وپليس وساواک ومنابع مالی وسياسی در بنابراين ازنظر قانونی مجتمع قدرت کشور اعم

  .بود (بختيار و کابينه) دولت

صدا وسيمای ايران  خبرنگار ۵٧ماه سال  بيعت کرده بود دربھمن ۵٧بختيارشخصا با خمينی وشورش 
طرفداران بسياری برخورداراست دراين شرائط  يت هللا ازآبھرحال بايد اعتراف کرد که  ؛ميپرسد بختيار از

  :رميگويدبختيا ؟نقش ايشان چيست

نچه را آ ،بنده عرض ميکنم که  نقش ايشان چه ازنظرروحانيت وچه ازنظرمملکت بسياربا اھميت است<
 يک فرصت کوتاه و نھم درآکه ايشان ميخواستند بنده سه چھارم ازخواسته ھای ايشان را عملی کرده ام 

 در وھمکاری خواھم کرد  نھاآمايل باشند باقی اين برنامه نيز اجرا خواھد شد من با کمال ميل با  اگر
  .>نھا مفتوح خواھم داشتآمذاکرات رابه روی 
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زادی آ –انحالل ساواک  -  -توضيح اينکه سه چھارم خواسته ھای خمينی شامل خروج شاه ازکشور
لغو قراردادھای  -خروج ازپيمان سنتو –برسميت شناختن سازمان تروريستی الفتح  –زندانيان سياسی 

الزم بتوضيح   ،انده عبارت بود ازتغيير قانون اساسی وتبديل کشوربه جمھوریيک سوم باقيم -  نظامی
ازکتاب ( با تغيير رژيم کشوربه جمھوری اعالم موافقت کرده بود ۵٧سوم ديماه سال  در است که بختيار

  .ختيارازانتشارات خود او)ب روز ٣٧

خص خميني بيعت كرده بود بنابراين بختياربا داشتن سكان قدرت قانوني ونظامي ومالي كشور با ش
  .هيئت دولت اونيز دربيعت بختيارحضورحقوقي داشت و

    :دروزنامه ھای انگليس بنقل ازبختيار نوشتن ۵٧درتاريخ سی ام ديماه

   >بختيارگفته است تاماداميکه نخست وزيراست ازخمينی اطاعت ميکند وھمراه او خواھد بود<

  )١١١سال نھضت مقاومت بختيار ٣٧روز پس از٣٧ نقل ازکتاب(                                            

   .است ۵٧مفھوم حقوقی اظھارات نخست وزير کشوربيعت با شخص خميی وشورش 

صالح خو تشکيل شد  ھادی و ،با حضورمفتح ۵٧اه م بھمن ١٩تاريخ درکنفرانس مطبوعاتی که در<
 ٧اين  وبه دولت بازرگان اعالم کرده اند  وزارت خانه وفاداری خودشان را ٧مفتح اعالم کرد که 

، (احمد ميرفندرسکی) ، امورخارجهدارائی ،را)آرزم منوچھر دکترخانه عبارتند ازوزارت بھداری (وزارت
  .>(سيروس آموزگار ب وبرق  ووزارت اطالعاتآ، مسکن بادانی وآ، (يحيی صادق وزيری) دادگستری

  ز ازانتشارات نھضت مقاومت بختيار)رو ٣٧ ئينهآ نقل ازکتاب در(                                           

را ھمان کسی است که بيشترين اھانت را به اعليحضرت رضا آرزم منوچھر قای دکترآازياد نبريد که اين 
اوضاع شرب اليھود است کسی که  پھلوی دررابطه با محکمه صحرائی کرد يعنی مالحظه بفرمائيد چقدر

    .کری ميخواندبا خمينی بيعت کرده امروز کر

نکه آنون اساسی مسئوليت وزراء اشتراکی است يعنی عالوه برمتمم قا ۶١نظربه اينکه  بموجب اصل 
ی طلذا درچنين شرائ ؛وزرا بتنھائی مسئول مشاغل وزارت خانه خودھستند مسئوليت اشتراکی ھم دارند

  )الم بيطرفی ارتش بودهاين بيعت قبل ازاعدولت او با شورشيان بيعت کرده (وھيئت  که نخست وزير
درچنين . ناميد ونه ميتوان فرارمسئولين زير نخست وزيری وحتی مردم عادی راحمل براتھام فرارچگ

 ايران را ترک کند وبيعت نخست وزير، ۵٧شرائطی حق ھرايرانی است که درصورت مخالفت با شورش 

  .يکی ازھمان افراد ميتواند نويسنده نامه باشد

   علت فرارمهم است
اسناد  ،از فرار بعد نھاآد بدون توجه به اھداف واقدامات کافی نيست که فصل فرارايرانيان مفتوح شو

جھت  نظامی وشخصی که در از ،مريکا نشان ميدھد که ھرايرانی قادربه عملياتآمنتشره ازسوی سفارت 
گيری شورشيان مريکا مخالف با جھت آمد وبتصورباطل اينکه آاقدامات براندازی جمھوری اسالمی بر
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 ذخائر مريکا درکشورھای ديگر ازجمله ايتاليا تماس گرفتند برنامه فعاليت وآعليه شاه است با سفارت 
ن افراد ازسوی جمھوری اسالمی بدليل آرا گفتند وبزودی ھمه  تسليحاتی ونفرات ومحل فعاليت خود

بور مفصل ومشروح با نام اسناد مزوازبين رفتند ( مريکا وجمھوری اسالمی دستگيرآھمکاری تنگاتنگ 
  .است) مدهآنگر وقدری ھم درتحريرات ومشخصات درمقاالت س

  ورد Ĥدست

 خدمت ودفاع از از يا فرار نهم اتهام ارتباط با بيگانه وآ اين تحرير ميخواهد بگويد توجه اتهام و
نكه با اتهام به ديگران خود قهرمان وطن آبرخي حضرات به خيال اتهامات كوچكي نيست كه  كشور

 . متاسفانه برخي ازويا محكمه هاي صحرائي تشكيل بدهند ستي ميشوند قضاوت هاي سطحي كنندپر
واژه هاي خائن استفاده كرده توجه اتهام و  از نقدرآما ازجمله همين نويسنده نامه حالتي دارند كه 

همين نويسنده نامه براينكه  اعليحضرت را  هيچ يادم نميرود اصرار .نها شده استآاند كه ملكه ذهن 
  ن بود آميز آخائن معرفي كند  كه اين حركت او قبل ازمحكمه صحرائي وپيامدهاي توهين 

     پايان 

 


