
  حقوقدان -اميرفيض –           کمک یاضاقت هن اکيرمآ زا قح هبلاطم                 ٣ از ١ برگ ٢٠١٨/٠١/١٠، شنبه راھچشيد=  ريت

 كمك ضاي اتق نه  آمريكالبه حق ازمطا 
ترامپ  آقایمالحظاتی درباره اظھارات  ١) ٨٢٠١/١٠/٢٠تظاھرات را ميخشکاند  مورخ  آمريکادرتحرير (

نه  آمريکا مطالبه حق از ن تحرير درباباکنون اي .تقديم شددرحمايت ازتظاھرات اخير ايران مفتخربه 
   .گان محترم استدرمالحظه خوانندحاضرِ  ،آمريکا کمک از

ثبات فکری گرفتارسالمت فکری وروحی و آمريکامقامات دولت  ايم کهما اکنون درموقعيتی قرارگرفته 
گفته است که ايشان به ھوش  ترامپ آقای ابحث ميکنند واخير آمريکارئيس جمھوری  آقایوحواس  

 آمريکاوزيرخارجه  آقای و )ھيچ بقالی نميگويد ماست من ترش استس خود اطمينان دارد مصداق (اوھو
سالمت حواس وھوش  > يعنی درترامپ را تصديق ميکند آقای ايشان سالمت فکروحواسم گفته که <ھ

وچون وزيرخارجه مده است آمدد ايشان وزيرخارجه به  آقایاللی باشد که تترامپ ممکن است اخ آقای
  .مسئله سالمت فکری ايشان ميتواند زير سوال باشد ،متخصصين نظر پزشک متخصص نيست لذا تا اظھار

ترامپ شده است  ذره ای  آقای و آمريکااين وقايع واتھاماتی که متوجه رئيس جمھور  آمريکايا درتاريخ آ
ظرفيت سياسی  اين نوعی انحطاط و ،نه ن کشورسابقه دارد؟ اگرآرئيس جمھور ھای  ن نسبت به سايرآ از
   .ن کشوراستآ

  .قدرانسان ھمه ازباب سخن مکشوف است

  ظرفيت سياسي

  :کمکی درخواست کنند زيرا آمريکانشان ميدھد که ايرانيان نميتوانند از آمريکاظرفيت سياسی 

تشکيالت  ھمانطور که عرض شد  به مالحظه اينکه مبارزه ما ايرانيان دارای رھبری وسازمان و -١
  .نيست  ھرنوع کمکی موجب بدنامی واتھام بيگانه پرستی خواھد شد

سان آد که ظرفيت کمک را داشته باشد واساسا درک کمک ھم برايش بنظر نميرس ی کنونی آمريکا -٢
  ٢.نيست

 >مک وحمايت ميکنيمکيران ا در يزمآطريق انتقال قدرت صلح  از ام< ميگويد مريکاآزيرخارجه و  
ديگری  ميز چه نيازی به کمک کشورآميز وانتقال قدرت بطريق صلح آمرد حسابی مبارزه صلح 

  ؟ددار آمريکاازجمله 

 از ٣> دراعتراضات اخيردرايران را رد کرده است کشورش  ادعای دخالت< رئيس سازمان سيا ھم امروز
تظاھرکنندگان ايران  ما ازتيلرسون چند بارگفتند که < سکر ترامپ و آقایروز شروع تظاھرات ايران 

وعی دخالت رئيس سازمان سيا نميداند که حمايت ازتظاھرات داخلی کشورھا ن آقایظاھرا  ،حمايت ميکنيم>
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 مدرم هب دراد رظن رد ار یسک هچ رابنيا تسا هداد ليوحت ار ینيمخ هدرک یراي ناريا مدرم هب اکيرمآ هک یراب نيرخآ - ٢
 نايماظن و لارنژ رگيدو ینايلوج دور ،چيرگنيگ توين ،نوتلوب ناج دننام یناسک طباور هب هجوت اب ؟؟دنک ليمحت ناريا
 یرنھ حرط دنب رد یتسياب ترضحيلعا زونھ و دراد رظن رد ار اھ فرصم یب نيا قلخ نيدھاجم اب یياکيرمآ هتسشنزاب
 ک-ح ؟؟دننامب ريسا تشرپ
  ک-ح .دننکيم تلاخد یاعدا ٣۵٩١ لاس رد ناريا مدرم یلم ريخاتسر رد اھنت دندرک راکنا مھ ینيمخ ندروآ رد - ٣
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وع تظاھرات ايران درشورای امنيت به اين مورد درطرح موض( يشوددرامور داخلی کشورھا محسوب م
  .)ايران شد امور مرييکا متھم به دخالت درآ اثبات رسيد و

مبارزات وتظاھرات ملتی اعالم  شکارا ازآحتی دراين حد ھم نميفھمد  که نبايد علنی و آمريکا -٣
اکنون ھم باز تجديد نمودند  کشوری  و ،کردند ٨٨اين ناشی گری را درتظاھرات سال  ،حمايت کند

   !؟با اين فھم وشعور سياسی را چگونه ميتوان پايگاه کمک شناخت
به قرارداد مودت  آمريکاعالوه برخيانت  ،شھره به بدقولی ورفيق نيمه راه بودن است آمريکا -۴

 ٨٨ن کشور درتظاھرات سال آرفيق نيم راه بودن   ۵٧شورش  وايران قبل از آمريکاودوستی 
  .ا قابل مالحظه استحوھمين تظاھرات ايران ھم صري

  نه كمك  ميخواهنديرانيان حقشان را ا

زرکترين وموثرترين کمکی که ميتواند حرکت سياسی مخالفان جمھوری اسالمی را درقالب ب  

ملی  نقش تاريخی وھويتی نماد ،به صف اپوزيسيون معرفی کند را نھاآوحرکتی پيش رو قراردھد 

. اين حق مسلم ايرانيان مبارزه ايرانيان قرارگيرند رھبریدرمقام  اتاست يعنی اعليحضرت  ،ايرانيان

 .قرارگرفته است آمريکااست که من غيرحق وتنھا براساس تمايالت سياسی درتصرف غيرقانونی 

روگان گ مناسبت عدم مشروعيت جمهوري اسالمي) دربين قدرت مشروع وقانوني (ا  
طرح هنري پرشت فعاليت سياسي اعليحضرت  بر بنا آمريكاوزارت امورخارجه  و ،ستآمريكا
وتحريم  ممنوع  يعني تداوم سلطنت انون اساسي مشروطيتجوب سنت ايراني وق چهار را در

    .كرده است
بجای کمک ھای لفظی که ھمواره به ضرر مبارزه ايرانيان عليه جمھوری اسالمی تمام  مريکاآ  

 ،ازتحريم سياسی نماد ھويت ملی وتاريخی مارا کند و طبيعی ملت ايران رجوع به حقِ شده است 
اعالميه  و آمريکاازاين گروگان گيری غيرمنطقی وخالف اصول  سال  دست ۴٠ بعد از و کند زادآ

  .جھانی حقوق بشر بردارد
 اسفِ ت ظھاراکشور با صدور اعالميه ای ضمن  نآويا رياست جمھوری  مريکاآزارت خارجه و  

تاکنون ادامه داشته ازطرح مزبور اعالم برائت  ١٣۵٨که اقدام نامناسبی ازسال سست  يسيار حتی 
   .بنمايد

 تفوق سياسی و مريکاآبلکه حق مسلم ملت ايران است که  ،اقدام نه ھديه است ونه کمک ينا  
  .ن  يعنی گروگان بودن سلطنت ايران  اعمال کرده استآحقوقی خودرا بر

که بايد باشد بزرگترين کمکی است که  ،اگرھمراه با اظھارتاسف حتی کلی باشد مريکاآين اقدام ا  
   :کرده است  زيرادرشاھراه حق ايرانيان  عليه جمھوری اسالمی به مبارزه ايرانيان آمريکا

فعاليت عملی برای  اعليحضرت  سبب رفع اتھام ازاعليحضرت ميشود که درسی وچند سال گذشته -١
ايرانيان  و ھمواره درمعرض انتقاد قرارداشته اند  و ،تهنجات ايران وحفظ تداوم سلطنت نداش
با  ھنگِآنا ھمبرخی اظھارات وحتی اقدامات  واعليحضرت خواھند دانست که علت رکود فعاليت 

   .تحريم سياسی اعليحضرت بوده است که اکنون رفع شده است ،قانون اساسی
مايل به  آمريکا اگر اعليحضرت درمقام اقتدارناشی ازتداوم سلطنت به تشکيل دولت موقت اقدام و -٢

 باب مذاکره با مردم ايران که ،خواسته است آمريکاھمانطورکه بارھا اعليحضرت ازکمک باشد 
  .ميگشايد ومتعاقبا مذاکرات با جمھوری اسالمی را متوقف  ميسازدست نآ، نماد حقوقی دولت موقت
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ولی تحريم   ؛تحريم است کهسال است  ۵٠امروز دارنده انحصاری سالح تحريم است کوبا  آمريکا -٣
يعنی ھيج  ؛قه استباساب آمريکاکه درتاريخ تحريم  ،است يعھد ايران تنھا تحريم شخصیسياسی ول

   .شخصيتی درجھان به بالی تحريم سياسی مبتال نشده اال وليعھد قانونی ايران

 گروگان گرفتن سلطنت  ايران از و .د ايرانھفکرميکنم روزی بايد اين ننگ تحميل تحريم سياسی وليع 
ه ھم اکنون است  که دنيا نگران اوضاع وامنيت جھانی ن لحظآ پاک شود و آمريکاارت خارجه دامان وز

اين موقعيت حساس نبايد  در و ھانیج اقدامات خودسرانه عليه حقوق ملت ايران وامنيت اثر در ،است
جمھوری زاد گذاشتن سگ (آ ) ورھبری اعليحضرتب مبارزات ملت ايران( عامل بستن سنگ آمريکا

  .خته شودشنااسالمی) 

   :ھمينجا برای توجه مورخين ومحققين اين اشاره بجاست که **

. مفھوم محسوس است آمريکا ، توجه خاص اعليحضرت به کمکدربسياری ازمصاحبه ھای اعليحضرت
 ،رفع تحريم ھاست انبلکه متوجه ھم ؛واژه کمک است نيست از کمک مزبور، کمک ھای  مادی که متصور

زاد سياسی مطلوب خود نيست کمک ھای نقدی آبه فعاليت ھای  قادر زيرا شخصی که درتحريم است و
    .ن شخص خواھد داشتآوحتی غيرنقدی چه سودی برای 

ن قيد آ ن شخص انحصارا متوجه رھائی ازآدرخواست کمک وفرياد کمک  ،کسی که افتاده درچاھی است
   .خواست کمک نقدی) نه درته چاه بودن است(

اين  حتی اين بنده نيز از ؛درگذشته ھيچگاه به اين تکته حساس دربيانات اعليحضرت اين توجه الزم نشد
   .نبوده ام غفلت عمومی برکنار

  انتظار نا معقول

سخن ازموقعيت  وتحريم ھای سياسی تحميل  ،ميتوان انتظارداشت که اعليحضرت گروگان رفتهن 
ش موقعيت خود يچ گروگان ويا اسيری درمدت اسارت وگروگان بودن  اززيرا ھ ؛برخودشان بکنند

   .اعليحضرت چنين انتظاری باشد صحيتی نميکند ونکرده است که از

  رخساره نشان ميدهد ازسرنهان  رنگ

ح تاکنون ونيز طر ۵٩بان سال آراظھارات واعمال اعليحضرت اززمان سوگند نھم ينگاه تحقيقی به س
تحقيق  زادی کامل برخوردار نيستند وآ نشان ميدھد که اعليحضرت از  ١٣۵٨ سال ت درھنری پرش

درجستجوی علت با مھمترين وموثرترين عاملی که تحقيق مواجه ميشود ھمان طرح ھنری پرشت وزارت 
   .داشته است را که تاکنون جنبه اجرائی ونظارتی برگفتاروکرداراعليحضرت  ستآمريکاخارجه 

  تكليف ملي 

ايرانيان  عموما درمقابل يک تکليف مقدس ملی که اکنون ميتوان گفت مافوق ھمه وظائف  ما
حضرت يل شده براعلين رفع تحريم ھای سياسی تحمآ ، واقع شده ايم وملی مان قراردارد

 ارزه وبست وايرانيان بدون توسل وتوکل به رھبری او عادت به ماست که نماد ھويت ما
  .تاريخی واجتماعی را ندارندتنگناھای  رھائی از


