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سان دارد سان،  ی ل ی   ع
  

  حقوقدان - اميرفيض

   ٢٠١٠جون  ١سه شنبه 

   ٢۵۴٩خرداد ماه  ١١

  

ت های آقايی بنام جهانشاهی گفتند، نظرمرا يايرانيارانی در گفتگوی تلفنی با ارادتمند، پس از آنکه قدری از فعال
تند نسبت به فعاليت هايش جويا شدند و همچنين اين پرسش را مطرح کردند که ايشان از کدام جهانشاهی ها هس

عرض کردم چون موضوع قدری کلی است اجازه فرماييد که در اين مورد، اليحه . وبرخی صحبت ها در ميان است
  . سال به استحضار رسانده شود ١۴٠٠کنم که به وسيله ايميل جاويد ايران و سايت  ای تقديم

ور ه  ون ال   : ا

متخصص همان امر داده شود که آنرا نظر يله يکی اينکه به وس. نظر، در دومورد تاحدودی قابل اعتبار است
  . کارشناسی مينامند که بنده خودرا متخصص درمبارزه نميدانم که صالحيت چنان ابراز واظهار نظری را داشته باشم

ديگری اينکه نظريه استناد به مدارک و سوابق و شهود و تحقيقات و مالحظه قرائن و استفاده از نمونه های يکسان 
اين قسم نظر، به نظريه تحقيقاتی موسوم است که شايد تا حدودی که هرکس تن به اين تحقيقات بدهد، . داده می شود

  . بتواند اظهار نظر کند

که  ر، نه از باب تخصص و صالحيت است و نه يک نوع اظهار نظر احساسی است،نظ رابا اين مقدمه، اين اظه
دومی زيربنای اظهار نظر عوام بشمار می رود و اعتباری برآن متصور نيست، بلکه يک تحقيق تطبيقی است که 

   .هرکس راه تحقيق را انتخاب کند و قدری هم حوصله به خرج بدهد می تواند به آن تحقيق ونتيجه آن برسد

اظهار نظر تحقيقی نسبت به موضوعاتی که سابقه دارد، يعنی بکرات اتفاق افتاده کار نسبتا سهل و موفقی است چرا 

سان دارد«که  سان  ی ل ی واينکه نحوه عمل وفعاليت دريک مورد با نتيجه عمل وفعاليت موارد مشابه متفاوت » ع

  » تشابه عمل وتشابه نتيجه است«د و اصل باشد بسيار نادرممکن است روی ده

موارد ونمونه  بنابراين برای پاسخ به پرسش مطروحه، بهترين طريق استفاده از روش تحقيق وتطابق ومراجعه به
ابه ونتيجه مشابه در شهايی است که در سه دهه مبارزه ايرانيان خارج از کشور روی داده است و مالحظه وجه ت

   .می باشد) ی نتيجه يکسان استعلل يکسان، دارا(قاعده 

ولی اجازه فرماييد قبل ازمراجعه به موارد مشابه ورسيدن به پاسخ سوال مطروحه به سوال فرعی آن ايرانيار مبنی 
  . براينکه جهانشاهی کيست اشاره بشود
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ده جا آ ت و از ی  شا   : ھا

ل اطالعاتی است که البته به درد مبارزه اينکه اوکيست وازکجا آمده، يک سوال دررابطه با مبارزه ويک سئوا
  . وجريان اجرايی آن می خورد ولی در مرحله مبارزه اعتقادی که مادرگير آن هستيم چندان نقش با  اهميتی ندارد 

مبارزه اعتقادی سياسی همانند جنگ است، در جنگ هرکس که در جبهه مخالف هست، هدف است و فرقی هم نمی 
  .ر باشد پيرويا جوان باشد، پدرمارش که بوده و هستکند که سرباز باشد، افس

ما در جبهه مبارزه اعتقادی نقش همان سربازان جبهه جنگ را داريم، نبايد انجام وظيفه ای را که اثبات حقانيت 
همانطور . ومشروعيت تداوم سلطنت وبراندازی جمهوری اسالمی است، به اعتبار اينکه طرف کيست، معطل سازيم

سرباز جبهه جنگ طرف مقابل را زير پرچم غيرخودی ديد وظيفه اش روشن است، برای يک مبارزه  که وقتی يک
سياسی اعتقادی هم وظيفه اودرآگاهی از عقيده سياسی اوست و عقيده سياسی اوست که حرف آخر را می زند نه 

  .اصل و نصب او

فرمان فرمانده را بنمايند ماهم وظيفه داريم  همانطور که سربازان در جبهه های جنگ بايد فقط انجام وظيفه واجرای
ده سياسی خودمان در برخورد با عقايد مخالف از سنت وفرهنگ ايرانی وقانون يکه در مقابل حمايت وحقانيت عق

  . اساسی فرمان بگيريم

ن نار  ه ای     : حا

پاسخ اين . عرض شد نمی دهد ممکن است گفته شود؛ اصل دموکراسی اجازه چنين روال وبرخوردی را که در باال
  : ادعا چنين است

در جامعه دموکرات، رعايت اصول دموکراسی هم ممکن و هم واجب است ولی در جامعه ای که اصول دموکراسی 
در جامعه ايران که اصول دموکراسی برقرار نيست . رايج نيست، رعايت دموکراسی نه ممکن است و نه مطلوب

 .مبارزه در چهار چوب دموکراسی امری واهی است نوردن آزادی است، محدود کردومبارزه برای تامين و بدست آ
زيرا چيزی راکه مردم ندارند وبرای بدست آوردنش مبارزه ميکنند، نمی تواند از چيزی که ندارند، برای پيشبرد 

  . سازندوط نمبارزه خودشان استفاده کنند و مبارزه خودشان را درقالب آن چيزی را که ندارند محدود وم

ح . ممکن است ان دموکراسیدتمرين دموکراسی در مي. چنين ادعايی نقض غرض است ن ص گ  حا 

ت ن  وحقوق و عدالت اجتماعی رعايت حقوق انسان ها تحت الشعاع در زمان جنگ قانون و دموکراسی  .م

  . قانون جنگ است و قانون جنگ هم تحت الشعاع پيروزی است

قوانين مربوط به حقوق  (!)ی مبارزه عليه تروريسم نعيدرهمين آمريکا وانگلستان بمناسبت رعايت مسايل امنيتی 
عمومی و آزادی ها ناديده گرفته شده و شماری از آزادی ها در محدوده ممنوعيت ها  افتاده است، چرا؟ زيرا جامعه 

  . در حالت مبارزه با تروريسم است
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هم نميتوانيم رعايت اصول دموکراسی را درحاليکه مانع پيروزی ماست، آنهم درحالتی که طرف در تطبيق مورد، ما
بکل فارغ از رعايت حقوق بشر واصول دموکراسی، مقدم بر مبارزه سياسی اعتقادی خود قرار ما رژيمی است 

  .بدهيم

در زمان مبارزه «: فرمودند که اعليحضرت هم در سالهای نخست که خودرا مقيد به رعايت قانون اساسی ميدانستند
  » مان عادی تفاوت هايی داردز کيفيت اجرای قانون اساسی با

 ارعايت اصول قانون اساسی که برپايه دموکراسی بنا شده ر يعنی نمی شودکه در زمان مبارزه با جمهوری اسالمی
   .کرد

نشستن بی بی در خانه از «اق ضرب المثل کسانی که صحبت از دموکراسی ويا مبارزه بدون خشونت می زنند مصد
يک مثال قضيه را به اثبات می رساند؛ فرض کنيد که مخالفين جمهوری اسالمی بهر . ميباشند» بی چادری است

ترتيب که باشد خودرا به مقابل و نزديک کاخ سيد علی رساندند و می بينند که با از بين بردن پاسداران سيد علی 
سيد علی ممکن است ولی چون گفته  نخليفه مسلمانان يعنی آتش زدن کاخ وسربريد» مانعث«تکرار کردن واقعه 

ه مبارزه بدور از خشونت است، آيا مخالفين که به دوقدمی سيد علی رسيده اند، دست از تمام کردن کار کشده 
فکنده ايم که نافرمانی ميکشند و ميگويند چون مبارزه مابدور از خشونت است، ببخشيد که تا اينجا هم آمده ايم سرا
  مدنی و مبارزه بدون خشونت گامی فراتر نهاده ايم و اصول دموکراسی را رعايت نکرده ايم؟؟ 

ود بارات ز  بارزه  کا  ی  ده  بارزه و ت  ھای    : سا

ويم تا آخر نکنيد که مجبور شکاری  –ساعت بيشتر صرف وقت نشود  ٧٢اميدوارم برای براندازی جمهوری اسالمی 
: از مدتی که مسئله فرار از مبارزه تز اصلی مبارزه شد کار بجايی کشيد که گفته شدوبعد  –شما را از پا درآوريم 

برای سران جمهوری اسالمی جای  ،از دوستان خودم تقاضاخواهم کرد که در کشور های خودشان که سلطنتی است«
يمی ست که کرنش کسانی را می کشيم که از بدنه های همان رژواکنون روزهايی ا. »اقامت واستراحت فراهم کنند

واين روال اگر همچنان پيش برود ديری نخواهد پاييد که . را برافکنيما ساعته بنياد آنه ٧٢است که ما ميخواستيم 
  » تو موالی و مارا بندگی بس«: گفته خواهد شد

سان  ی  ل ی   : سان داردواما ع

آرشيو مبارزات ايرانيان خارج از کشور مملو از کسانی است که خواسته اند خالء رهبری را پر کرده ويک حرکت 
  . کرده و به جلو ببرند زاسی کار آمد را برای مقابله با جمهوری اسالمی آغايس

رت آمريکا اشارات روشنی از به مجرد چيرگی شورشيان آغاز شد، اسناد سفا ۵٧اينگونه فعاليت ها از همان سال 
  . فعاليت آن افراد با نام و نشان دارد

درهمان سالهای نخست کسانی به علياحضرت فرح پهلوی برای سازمان دادن مبارزه عليه جمهوری اسالمی رجوع 
  : کردند که علياحضرت در مصاحبه ای چنين فرمودند

ا آمد وما هم ترتيبی داديم که گذرنامه او مهر نخورد دربحبوحه جنگ عراق وايران، افسری از داخل ايران نزد م«
پيام از داخل . صبح نشسته بود و صحبت ميکرد ۵شب تا  ١٢وکسی نداند که از کجا آمده و بکجا ميرود و از ساعت 

 کشور آورده بود ما را ديد و به داخل ايران برگشت، از افراد عادی مرد مکانيکی وطن پرست از داخل ايران به ديدار
    )علياحضرت در مصاحبه با خانم پيرنيا( »     .د ورفتبرای نجات ايرا ميکرد وگزارش هايی دا یما آمد فعاليت هاي

  . کسانی از ايران خدمت اعليحضرت آمدند و وعده هايی گرفتند و رفتند که رفتند
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بهه وسازمان و ها سازمان وفعاليت های نجات بخش از ارتش و نيروهای رهايی وغيره تا جنبش جددرخارج ص
. حزب بوجود آمد که ذکر همه آنها اين تحرير را مفصل ميکند ودر اخذ نتيجه هم نيازی به احصاء همه آنها نيست

  . اشاره به چند مورد برای نشان دادن علل يکسان کافی است

 :جبهه نجات ايران -١

آمريکايی ها ازو ومشارکت اين جبهه برهبری علی امينی با سابقه نخست وزيری در ايران، حمايت کامل 
دراسناد سفارت از ايشان بنام محمد علی فاطمی با شماره رمز سازمان اطالعات (وهمکاری شاهين فاطمی 

شاهين فاطمی ) نام برده شده ويکی از افراد بسيار فعال کنفدراسيون دانشجويی عليه شاه معرفی شده است
درحال حاضر هيچ رهبر سياسی از شخصی ونظامی «گفت  ١٣٨٠در مصاحبه با راديوصدای ايران در سال 

ومذهبی وجود ندارد که آشنای مردم ومورد اعتماد آنان باشد جز رضا پهلوی که بقول خودشان يک 
 ».روزی که رضا پهلوی خودرا شاه بداند بنده ديگر طرفدار ايشان نخواهم بودشهروند عادی است ولی 

  » مصداق استفاده از يک دستمال«

جات دارای دو نشريه هفتگی با نويسندگان بسيار وبودجه هنگفت سازمان سيای آمريکا بود که اين جبهه ن
مراتب در روزنامه های آمريکايی هم منتشر گرديد وبخود کشی اسالم کاظميه هم منجر شد ولی همانطور که 

  می دانيد، بکل متالشی گرديد چرا؟؟ وبه چه علت؟؟ 

 : جبهه بازگشت -٢

 ١٠٠حدود . اين جبهه که از آلمان به وسيله يک شخصی که خودرا مهندس معرفی ميکرد اداره ميشد
امر کامال بی . شماره کيهان لندن نيم صفحه اول آن روزنامه به تبليغ برای پيوستن به اين جبهه آگهی داشت

از . ن آگهی ها می شدهزار پوند هزينه های اي ٢۵٠سابقعه ای از نظر مالی، با يک حساب سطحی حدود 
چرا؟؟ و به چه . اين جبهه با همه سروصدايی که داشت بکل متالشی و ناکام ماند. ساير هزينه ها بگذريم

  علت؟؟ 

 : جبهه رهايي ايران -٣

اعالم موجوديت  ۶٩در سال » پاسدار ملی«جنبش رهايی ايران باطرح تشکيل دولت موقت وشورايی بنام 
تشکيل دهنده جنبش مويد اين حقيقت است که جبنش از سرمايه شخصيتی  نگاهی به شخصيت های. کرد

مردانی با درجات نظامی باال، وطن پرست، اهل تحقيق  وبافضل و . واعتبار مردمی بهره کافی داشته است
انتشار آن  همصمم پايه گذار اين جنبش بوده اند واز باب اعتبارات مالی هم دست خالی نبودند واال موفق ب

  . های بلند باال در کيهان لندن نمی شدند آگهی

ما به شما نيازداريم «: از سوی جنبش رهايی با سنگر هم تماس گرفته شدواين عبارت آنهاست که گفتند
که منهم دو ويا سه شماره سنگر را به جنبش » که بدون شما کار به دشواری خواهد کشيدوميدانيم 

يف اين شخصيت ها  وسرمايه فکری که درراه پوچ وواهی اختصاص دادم ونوشتم و به آنها هم گفتم ح
مطلبی را که به آنها در سنگر نوشتم باتفاق فکر ميکنم ... بکار ميرود ، شمارا ملت ايران تحويل نمی گيرد

  . مرور کنيم بدنباشد و به هدف اين تحرير کمک ميکند

  ايرانياران گرامی؛ «

يل دولت موقت توسط شورای پاسدار ملی را ارائه داد در که جنبش رهايی ايران طرح تشک ۶٩در سال 
  . خطاب به جنبش گفته شد ۶٩سنگر شماره اول تيرماه 
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جنبش رهايی ايران، مشکالت تشکيل شورای پاسدار ملی وتشکيل دولت موقت يا فرمان آن شورا  آقايان«
يحضرت به رسالت پادشاهی و با تمام بی ارزشی يکصدم اين مشکل نيست که موانع را برطرف سازيدتا اعل

  .تکاليف مقرر در متمم قانون اساسی عمل بفرمايند

در برخورد با موانع بايد موانع را برداست، نميتوان با انتخاب راه های انحرافی که به پرتگاهی مخوف ختم 
  . می شود کاروان مبارزه را هدايت کرد

که می توانيد  بين ايرانيان محبوبيت داريدو م شما اگر تصور ميکنيد که انقدر پشتکار، اصالت، نفوذ کال
چنان شورای پاسدار ملی درست کنيد که آن شورا با فرمان خودش دولتی را تشکيل بدهد که مردم فرامينش 

با خرج يکهزارم از آن نفوذ کالم، را تحويل بگيرند، اوراق قرضه اش را خريداری کنند و مسائل ديگر، 
ت ميتوانيد دفتر سياسی اعليحضرت همايونی را از آدم های حقيقتا لجن و خل و پشتکار و اعتبار و محبوبي

خائن به سلطنت و شاهنشاهی ايران پاک کنيد و بجای آنها افراد با وجدان و ايثارگر ووطن پرست که 
  . براستی معتقد به اصالت و حقانيت تداوم وقانون اساسی ومتمم وسلطنت اند بگماريد

البته اگر مجلس (شورای پاسدار ملی ترتبيت وليعهد و نظارت برامور سلطنت است  نوشته ايد که وظيفه
بياييد همان ) از نوشته آرمان نامه جنبش گرفته شده است ...موسسان رای به برقراری سلطنت داد واال 

 شورای پاسدار ملی را تشکيل بدهيد ووظيفه اش را قراردادن اعليحضرت همايون رضا ضاه دوم در مسير
يعنی همان وظيفه ای که تا حدودی . رسالت سلطنت برطبق موازين و اصول متمم قانون اساسی مقرر کنيد

  . نزديک به يکی از وظائفی است که شما برای شورای پاسدار ملی درنظر گرفته ايد

الجرم چنين وظيفه ای برای شورای پاسدار ملی ايجاب ميکند که موانع را ازپيش پای حرکت سياسی 
نونی شاه بردارد ودر عبارت مبارزاتی شاه را از اسارت عوامل بيگانه، عوامل مخرب آزاد سازد و اين وقا

تالش را همچنان تا صدور فرمان تشکيل دول موقت پيگيری کنيد و همين جاست که نظر جنبش رهايی 
و نقی نيست ايران از تشکيل دولت موقت تامين می شود، با اين تفاوت که دولت موقت ديگردولت تقی 

دولت قانونی است که فرامينش، تصميماتش بمناسبت موقعيت حقوقی ناشی از قانون اساسی ومتمم الزم 
  . االجرا می شود

مراجعه  ٣٣٢+٣٢عالقمندان به معنای حقوقی الزم االجرا و تفاوت آن با قابل اجرا بودن قانون به سنگر 
  . فرمايند

» شورای پاسدار سلطنت«ورای پاسدار ملی را تحت نام بهتری وارد عمل بشويد، شفرماييد همين حاالب
تشکيل بدهيد وفقط همين بند از وظائيف را که برای شورا معين کرده ايد در ماموريت شورا بگذاريد تا 

گانه مظهر حقانيت ومشروعيت مبارزه عليه جمهوری اسالمی اند شورا اعليحضرت رضا شاه دوم را که ي
د يو رسالت تاريخی وقانونی منتبع از متمم قانون اساسی بنماييد يعنی موانع را بردار قادر به انجام وظائف

     »   ...که در اين مسير بحق مبارزه تنها نخواهيد ماند دتا سلطنت در مسير رسالتی خود حرکت کند يقين بداني
  ) ٣٣٢+ ۶٨همان سنگر  ١٢و  ٨از صفحات (

تی واعتماد مردمی کارش به کجا رسيد، درهمان صفر يعنی چند ايران با  آن سرمايه شخصي یجنبش رهاي
  ه علت؟؟ ـــــــــــرا؟؟؟ و به چـــــــــآگهی تبليغاتی ماندو از هم پاشيد چ

ا و   ع   ؟؟ چ

درنمونه هايی که ارائه گرديد وصدها نمونه امثال آن در آرشيو مبارزات برون مرزی ثبت وقابل مالحظه 
که حرکت سازمان ها و جنبش ها در جهت سنت و  ن استاست يک امر و موضوع مشترک است وآن اي
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فرهنگ ومنش ايرانی نبوده است ومسيری را انتخاب کرده بودند که غريبه مردم و نا آشنای ملت ايران 
  . بوده است

فرهنگ ما مردم همانطور که محققين وتاريخ نويسان و شعرای ما بيان کرده اند با نام و موقعيت ومقام شاه 
هيچ مبارزه ای بدون اتکای به . آجين شده است و درنتيجه ميراث اعتباری سلطنت را بوجود آورده است

دم مواجه می شود که برف در ميراث اعتباری سلطنت نه تنها موفق نمی شود بلکه چنان با عدم تحويل مر
  . مقابل حرارت خورشيد است

اعی وسياسی را تشکيل يافته از باور های ملت است که زيربنای تحوالت اجتمام اسی مبارزه، قويفرهنگ س
رت معتقدات ملی در آمده، جايگاهی دارد غيرقابل اين باور ها که از طريق اصالت ريشه ای بصو. می دهد

تغيير که اگر هم تغييری در آن بوجود آيد بسيار کند و نياز به گذشت زمان ها دارد، تا باورهای اصيل و 
  . عميق مردم صيقل بخورد و بتواند قائمه رويداد ها و تحوالت گردد

اعتقادی مردم، اصال قائم بوجود نميشود اسی وباورهای يمبارزه سياسی بدون حرکت درشاهراه فرهنگ س
  . تا بحث حرکت آن مطرح گردد

ازفرهنگ جامعه انسان ن دودور ب. ن را جان جامعه گرفته استوروا ،يکی از حکما فرهنگ را روان جامعه
  . يواليی همشکل مينمايد که مردم از آنان فرار می کنند، انسان را به هرا بی روح و جان می سازد

هيچ چيزبدتر از آن نيست که انسان به وطن خودش برگردد و هيچکس انسان را «: پاسکال ميگويد
حرکت های سياسی در غير شاهراه فرهنگ سياسی وباور های اعتقادی مردم، پرده ناشناسی » نشناسد

  . ميکشاندضخيمی را بين مردم و آن حرکت سياسی 

د ما واب  ی  بال  وا   :  

درفرهنگ سياسی مبارزه ما ايرانيان آمده است که هرکس که ادعای رهبری ويا تشکل موضعی سياسی را 
مينمايد در مقابل دوسئوال عمومی قرار می گيرد؛ اول اينکه پول ومخارج مبارزه را از کجا می آورد و دوم 

ه است و همينجا است که فرهنگ وباورهای مردم حکم پشت کردن به اينکه چه کسی پشت سر اين مبارز
  . اين مدعی رهبری را ميدهد

ولی اين دو سئوال، سئوالی نيست که فرهنگ سياسی و اجتماعی مردم پاسخ آنرا از شاه بخواهد زيرا 
نب خواست درباور ايرانيان، شاه مامور خدمت به مردم ورهبری مردم است و تکاليف او احصاء شده از جا

  . ومردم هم قبول رهبری شاه و اطاعت از شاه را فرمان خدا می دانند

سومين سئوالی که از مدعی رهبری می شود اين است که چه کسی اورا به مقام رهبری منصوب کرده 
است؟ چون درفرهنگ ما ايرانيان، رهبر چه در حقوق اجتماعی ويا حقوق اسالمی از جانب خدا تعيين می 

  . گردد

قای جهانشاهی ويا امثال ايشان در مقابل به سئوالی که مطرح ايرانيان است پاسخی ندارند که با فرهنگ آ
ايرانی هماهنگ باشد و اساسا ايرانی ها آنقدر با مسئله رهبری افراد به غير از شاه بيگانه اند که حتا 

  . بايد می فهمانندسئواالت مزبور را هم مطرح نمی کنند و با بی محلی به مدعی آنچه را که 
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د زا ر ی ه    : آب 

کسانی که به تشکيل در اين تحرير گفته شد . اين تحرير، بيشتر ناقص است اگر اين اشاره را نداشته باشد
جبهه وسازمان و جنبش ودولت موقت دست يازيدند همه ميهن پرست ومخالف جمهوری اسالمی بوده اند، 

  . م وجود دارده یولی البته که در هر کلی استثناي

درهرجامعه ويا تحوالت سياسی ويا اجتماعی کسانی هستند که منتظر فرصت بوده و ميخواهند از آب کره 
  . بگيرند و يا از  آب گل آلود ماهی بگيرند

اززمانی که آمريکاييها کمک خودشان را به سازمان های فعال عليه جمهوری اسالمی آشکار کردند، 
ياسی بظاهر برای نجات ايران ولی در باطن با هدف گرفتن پول از آمريکاييها سازمان وجبهه و تحرکات س

خود نما گرديدند ويا آنکه پولهايی هم بدستشان رسيد ولی بعلت همان کمبود اساسی و يکسانی علت که 
اکنون هم اين روز ها که فعاليت . عرض شد واز طرفی توجه آمريکاييها به کالهبرداری آنها مضمحل شدند

مين رجيان به ويژه اسرائيل وآمريکا هم افزون وهم بی پروا ترشده کسانی به فکر گرفتن کره افتاده اند هخا
روزها که اين تحرير در دست انجام است کسانی با تظاهربه تشکيل دولت موقت و سازمان های پارتيزانی  

ل نيستند با تظاهر به آمادگی فکر کرده اند که موقع مناسبی است که اکنون که ريگی و جنداهللا ديگر فعا
که البته چونکارشان از کمبود اساسی وعلت . برای جايگزين شدن آنها آمريکاييها و اسرائيل را بدوشند

  . روشن برخوردارند، حتا موفق به ليسيدن دست بيگانگان هم نخواهد شد

  

  

    


