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  حقوقدان -اميرفيض

 لوکاست بطورناروا به شخص اعليحضرت تحميل شد واز فاجعه ای که به بھانه سالگرد ھ ١ ،حرير قبلت
شنائی آن تحرير فاقد تشريح وآن فاجعه اعالم طرفداری اعليحضرت ازاسرائيل بود  مطالبی داشت ولی آ

الجرم  چون اصل موضوع که . سرائيل به اعليحضرت نسبت دادهطرفداری بود که ا وارکان  با صفت
ن تحرير آدر، گويائی بيشتروالزم نا درنيامده بودمعفداری اعليحضرت ازاسرائيل بود به نقد وتشريح وطر

   .واکنون جبران مافات دريغ شده بود

  طرفداري چيست 

 يا و طرفداری که ھمان جانبداری است درمفھوم فلسفی وقتی قائم به ذات ميشود که انسان درانتخاب دو
  .ان رجحان دھدچند چيزمتمايز يکی رابرديگر

. ازطرفداری عام ن به طرفداری عام وخاص تقسيم ميگرددآ، دامنه طرفداری وقتی متوجه به انسان شد
طرفداران مده <آن تعريف آ تعريفی ازاعليحضرت دردست است که اين تحرير ازھمان استفاده ميکند در

کالم اعليحضرت  صفت عام  در ،ھرچه من ميگويم( >من كساني هستند كه هرچه من ميگويم قبول كنند
  .)است

ازجمله عقايد سياسی ويا  ،است ردرمحدوده وسيعی کشيده شدهگخص ازشخص ديدامنه طرفداری ش
  .نھاآصفات شجاعت وکرامت وامثال  –بستگی خانواده ای  –اخالق  –شکل وقيافه  –مذھبی 

حالت طرفداری رخ ، طرفداری موضعی است يعنی نسبت به يک موضوع مشخص ومعين طرفداری خاص
نھم آرای ھيئت ھای داوری وژوری است که نسبت به يک مورد ن آنشان ميدھد نمونه بارز ودم دستی 

رين نسبت به يک قسمت ازاظھارات درسخنرانی ھا که حاض –با استدالل ازمتھم جانبداری ميگردد 
   .ن ھم نوعی ازطرفداری خاص استآ، دنخنران ابرازاحساسات نشان ميدھس

 ن طرفداری عاطفی است مانند جانبداری پدروفرزند وآ عينی دارد ووع طرفداری ديگرھم وجوديک ن
   .ارتباطی ندارد ربه اين تحري ن مواردآ برعکس ويا شاه ومردم وبرعکس که

  طرفداراي ازكشورها واحزاب 
است  ودراين نوع طرفداری  عام  طرفداری احزاب ويا اديان ومذاھب ازنوع طرفداری ازکشورھا ويا 

که ممکن است کشورويا حزب ومذھب باشد جانشين  شخصيت حقوقیاصال شخص مطرح نيست بلکه 
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متمرکز به کليه راه وروش واعمالی است ، طرفداری شخص ميگردد ودرمجموع طرفدارای ازيک کشور
   .ن کشورباشدآويا مورد عمل دولت  ن کشور پياده شده آنون اساسی که چه درقا

 ، درسخت نيست گفته شود وقتی يک فرد خارج ازتابعيت کشوری خودراطرفدارکشورديگری نشان ميدھد
طرفداری کامال ن آواقع ھمانند يک فرد تابع ھمان کشورمورد طرفداری عمل ميکند ودائره عمل ونتايج 

  .ن کشوربا حکومت خوددارندآھماھنگ وھمطراز رابطه ای خواھد بود که افراد تابع 

 ،طور که پيروان وطرفداران يک مذھب ويايک دولت نميتوانند قانون اساسی ويا فلسفه مذھب را شقهھمان
کشورھا  طرفداری از قبول کنند ويا نکنند نراآھمه  ويابايد وبخشی راقبول وبخشی رارد نمايند شقه کنند

قائل به سبک  دنميتواننن کشورآن کشوريا طرفداران خارجی آھم نميتواند تفکيک پذيرباشد واھالی 
وسنگين کردن حرکات کشورمورد طرفداری خود بشوند نمونه ای که ميتوان ارائه داد رای اعتماد مجلس 

مورد به مورد طرفداری ويا مخالفت خورا اعالم يند آ) نميطرفداران دولتبه دولت است که رای دھندگان (
  .ويا نميدھند ورای اعتماد ميدھنداعالم طرفداری ميکنند کنند وبطور کلی 

 بطور آمريکاکشورھای طرفدار ؛درصحنه بين المللی ھم ميتوان گردش طرفداری کشورھارا مشاھده کرد
قرارميگيرند نه  آمريکااردوی طرفداری  در آمريکاصادی کلی بارعايت رفتاروسيره کردارسياسی واقت

   .ن قرارگيرندآ ازيا جدائی  آمريکااينکه به اعتبار اقدامات مثبت ويامنفی درخط طرفداری از

  تطبيق مورد با طرفداري اعليحضرت  ازاسرايئل 

 حقی شناخته نشده که اھالی ساير ،ھا مختص به اھالی ھمان کشوراستطرفداری از کشورھا  
عنوان اين عمل درمراحلی به خيانت وحتی  ؛ن بنفع کشورھای ديگراستفاده کنندآ کشورھا از

ال اھالی کشورھا ازاتھام جانبداری ازکشوربيگانه واصو ،نھا منجرميگرددآجاسوسی وامثال 
   .امردرشناسنامه فرھنگی ھمه کشورھا خواندنی استواين  بسيارنگران وھراس دارند

  نمونه اي ازهراس 

مطليی است که  ،وبختيار ۵٧دراسناد منتشرشده ازسوی وزارت خارجه انگلستان دررابطه با شورش  
   .ورھای بيگانه ازايرانيان استشاھد نگرانی ووحشت ازاعالم حمايت کش

بختياربا <  :دريک گزارش سری ازقول ونس وزيرخارجه نوشته است آمريکاسفيرانگلستان (جی) در«
ونس خواسته که اين پيام را علنی نکند چراکه بقول  از )١(رازدولت بختيا آمريکاحمايت شنيدن خبرپيام 

اين مجموعه نشان  ، اسناد ديگربا اين ھمه >شکارغرب ازبختيارموجب دردسراوخواھد شدآحمايت (جی) 
افکارعمومی  در ميدھد که بختياروھمکارانش ازعلنی شدن حمايت واشنگتن ازدولت بختيارناراحت شده و

  ».ضرر کرده بودند

اين سندکه ازاسناد سياسی وزارت خارجه انگلستان است  گويای حساسيت بختياربه خبرحمايت  ) ١(
بسياری اسناد داللت برتوسل  آمريکااليکه دراسناد سفارت اراست درحازدولت بختي آمريکا

ن جھت سبب درميان گذاشتن موضوع آ بختياربه غرب دارد معھذا نگرانی وحساسيت بختياراز
 آمريکاشده است که مسئله حمايت ازدولت بختياربصورت اعالم دولت  آمريکابا سفيرانگليس در
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بين اظھاراتی که ميتواند وصله اتھام شود ن است که فرق است آمقصود   درجريان بوده است

ن کشورخودشان واين دومی است که فاجعه بار آراد به با اعالم مقامات کشورھا دروابستگی اف

   .است

سبک ترازظرفيت طرفداری يک ايرانی ويا اعليحضرت  رازدولت بختياربسيا آمريکاحمايت   ظرفيتِ  ،تازه
که ممکن است حتی يکطرفه باشد  کارسياسی بوده ختياريکازدولت ب آمريکا. حمايت از اسرائيل است

ولی اعالم اسرائيل به اينکه فالنی طرفدارماست صحبت ازاعالم وفاش کردن يک رابطه خدمتی وفداکاری 
   :زيرا .است که تا تحقق نيافته باشد نميتواند باعنوان طرفداری جوش بخورد

دليل اصالت ن آواستمرارمده باشد آه ازقوه به فعل درپيدا ميکند ک ومعناءطرفداری فعل است وزمانی ظھور
ن صورت واجد مفھوم ومعنای طرفداری نميتواند باشد  ودرتطبيق مورد آ واال ودرغيرطرفداری است 

ن آ، اسرائيل نباشد ورضايت کاملميتوان گفت که اگرارتباطات وخدمات شخص طرفداردرحد فوق انتظار
. زيرا عنوان طرفداری  که دولتی به اتباع يک سی نميدھدکشوربيخودی عنوان طرفداررابه ک

ازقبيل کمک مالی و مسائلی که  ،ھم مينمايد  ايجاد تکليفن دولت آميدھد  ايجاد تکليف برای کشورديگر
   .درحد معقول مورد انتظارطرفداراسرائيل خواھد بود

ولت خود را مکلف به ن دآرا طرفدارخود ميشناخت اننآ يا روس درتاريخ قاجارکسانی که دولت انگليس
مقصود اين  .مقامات وديگرچيزھا تفويض بعالوه تفويض مصونيت به طرفدارانش ميدانست حمايت و

واينجاست که قضيه اعالم طرفداری   دوطرفه است ،نآاست که رابطه طرفداری وخاصه اعالم عام 
ب ايجاد تکليف ب به موضوع سبامکان وجود رسوائی ھائی را ممکن وتعصاعليحضرت ازاسرائيل 

  .ميشود

 ،يک ايرانی شناخته شده به طرفداری اسرائيل ،، بين اسرائيل وايران کنونی، يعنی دربرخورد منافعدوطرفه
 . ھمانجور ازمنافع اسرائيل وبه ضرر ايران تصميم وعمل ميکند که يک اسرائيلی تبعه اسرائيل عمل ميکند

ھمه  وحتی یايران نقض يکی ازقوانين بنيادی فرھنگ صورت اينجاست که مسئله طرفداری ازاسرائيل ب
    .ملتھای کشورھای جھان خود نماميشود

  ؛دربين عربھا اين اصل جاری است< :قبل نوشته است سال ١٣ذکروقايع  لمانی درآکورت فريشلر مورخ 

  >خائن محسوب ميشود ،) بخواھد ازخصم طرفداری کنداختالفکسيکه درھنگام جنگ (

 فرھنگ ايرانی است که قانون مجازات عمومی ايران شاھنشاھی برای افرادی که منافع کشوربيگانه را
  )به توضيحی در آخر نوشته توجه کنيد( .برمنافع کشورخود ترجيح دھند قائل به مجازات شده است

  نمونه اي ازنفرت عمومي 

ازاسناد سياسی نمونه ای ازھراس ووحشت ازکسانی که متھم به عامليت وطرفداری ازبيگانه ميشوند 
 ورده شد اکنون نمونه ھائی ھم ازنفرت عمومی ازاتھام طرفداری وحمايت ازآخارجه انگلستان وزارت 
   .توشه اين تحرير گرددن آارکان طرفداری وضايعات  که تاحدودی  ورده ميشودآبيگانه 
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، رجحان منافع کشوربرمنافع کشورديگر حمايت وطرفداری ازکشورھای بيگانه و ،اصل دشمن ياری 
 کارميھن پرستان براق است که اگرشخصی مھمترين خدمات رابه کشورش کرده باشد اگرنقدرمھم ودرافآ

)  ھمه تا چه رسد که وفاداری شخص ازطرف کشوری اعالم عام شودروبروی چنين اتھامی قرارگرفت  (
ن پيرالوال  ومارشال پتن درفرانسه که آ یخدماتش ناديده گرفته ميشود واعدامش ميکنند نمونه تاريخ

اتھام ناديده گرفتن منافع الملل دوم کردند معھذا بمناسبت  مه خدماتی که به نجات فرانسه درجنگ بين باھ
  .گاھيد گرفتارشدندآلمان به سرنوشتی که آ فرانسه وطرفداری از

بين انبوه نمونه ها اين نمونه انتخاب شد كه دراين نكته پافشاري شده باشد كه برفرض محال كه  از
ازاسرائيل حتي دوطرفه باشد ودرنهايت به نجات ايران ازيوغ جمهوري طرفداري اعليحضرت 

ود نمائي نجات ايران ومشروعيت مجالي براي خاسالمي هم منتج گردد ننگ طرفداري ازاسرائيل 
  .ن فراهم نميسازدآ

  ساله به اعليحضرت رضاشاه دوم91ازكهنه مبارز

ِرژيم ايران  تغيير ياآ ؛اديو فردا دائربه اينکهگاه است که  اعليحضرت درمقابل سوال رآاين کھنه مبارز 
  ؟ بھای کمک ومداخله خارجيان ھم قابل قبول استه ب

يد براساس خواست مردم باشد مشروعيت الزم را آگرنظامی که روی کارمينظراعليحضرت اين بوده < 
  )١١۶٢کيھان لندن (                                                                                    >داراست

 ميتواند چنين باشد که اگرباطرفداری اعليحضرت ازاسرائيل و ،درتطبيق با اين تحريرنظر اعليحضرت  
 ايران  ن نظام مشروعيت دارد وھم ملتآھم  ،روی کاربيايد درايران کمک  متقابل اسرائيل نظام ديگری

   .دان اعليحضرت است قدر

   شتباه قاطع ميفرمايندا، اعليحضرت خير

 خاصه ايرانيان اينطوری است که تحت تاثيراحساسات فکرنميکنند که نجات کشورجھان   روحيه مردم 

رام وطبيعی آيا موفقيتی که تحصيل کرده اند به چه قيمتی است ولی ھمينکه قدری گذشت وھيجانات  و

 )۵٧نمونه شورش (نوقت قضاوت وارزيابی درست درجای خود قرارميگيرد آشد 

 ن بخاطرم وافتخارفرانسه بودند مارشال پتوافسران پرنا رت ھای مشھوال پتن وپيرالوال شخصيمارش

نجات بخش  اول مقام مارشال فرانسه را گرفت وعنوان  قھرمانفداکاری وفرماندھی عالی درجنگ جھانی 

به اتفاق الوال  ويشی گرديد درجريان جنگ جھانی دوموردن نشان اوشد ومدتی ھم نخست وزيردولت 

پيرالوال چنان درفرانسه محبوبيت داشت  .ن کشورشدآلمان ومماشات با سياست آ متھم به طرفداری از

 درفضای سياسی فرانسه وحتی اروپا مواج بود ل اکه شعار الوال يعنی فرانسه وفرانسه يعنی الو
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 فکر اه روح وگباھمه اين افتخارات وھيجانات ملی چندان نگذشت که اصل نفرت به بيگانه پرستی درجاي

اعدام ومارشال پتن ن دوشخصيت پرنام رابه خيانت متھم والوال آيدارشد ومردم فرانسه ملت فرانسه ب

 .زندانی گرديد بعلت کھولت سن

 شخصيتورده شد که شخصيتی نزديک به آاحمد چلپی باشد بلکه ازالول وپتن  نخواستم نمونه تقديمی از
   اعليحضرت داشته اند

اصه قرارگرفتن درصف طرفداران اسرائيل  قربانی ترغيب وتشويق اعليحضرت به توسل به بيگانه وخ

نھم ازباب طرفداری آ، اتھام  کردن شخصيت واعتبارکھن سلطنت ايران درجھت منافع مادی مشوقين است
   .خرد ونابود ميسازد را ه رسد به اسرائيل ھرکس درھرمقام وجاھی که باشدچازکشوربيگانه تا

جنگ ويتنام ھمينکه بااتھام واترگيت مواجه شد خرد ن شخصيت ومعروفيت به پايان دادن آ نيکسون با
   .شد

 ،که وقتی شکست ه ھستند مانند يک ظرف بلورينھا درمقابل اتھامات بسيارحساس وشکنندشخصيت 
شکسته شده است ومردم عادی در مقابل اتھامات مانند يک کاسه حلبی ھستند که کج ومعوج ميشوند 

   .نميشوند ولی شکسته 

  گرکه شھرت شخص را ھارون کند  گرکه ثروت شخص را قارون کند

  امه حرمت زتــــــن بيرون کندــــج  د بـــــر او ــــــيآچونکه زخم اتھام 

++++  

   ح:توضي

از طريق سفارتشان در ھنگاميکه جنگ اعراب و اسراييل در جريان بود، شوروی (روسيه امروز) در 
زه بدھند ھواپيما ھای روسی از فراز ايران گذر تھران از وزارت امورخارجه درخواست کرده بود اجا

  کرده به مصر کمک برسانند. 

مديرکالن وزارت امور خارجه مراتب را به عرض شاھنشاه رسانده بود ولی شاھنشاه اجازه گذر از يکی 
مديرکل (نامش محفوظ)، به بيست يا شمار ديگری پروانه  را داده بودند ولی آننھا يک فروند ھواپيما ت

  گذر از فضای ايران را داده بود. 

  بود.  شده حذف و مورد غضب قرار گرفته که به آگاھی شاھنشاه رسيده بود آن مديرکلمراتب 

در باطن چنين مورد به حساب طرفداری آن مديرکل از شوروی به حساب آمده بود. درصورتيکه اين 
  نبود، تنھا زشتی کار جنبه طرفداری پيدا کرده بود. 

 ک-ح


