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  زمان انتخاب بخش  نهم کتاب

  اسالم گرائی وتروریسم
  حقوقدان - اميرفيض

م کند  ميخواند  سواالت وپاسخهای اين بخش از کتاب  کمتر با عنوان بخش کتاب  که بايد رابطه اسالم وتروريسم راترسي
  :بحث ونقد قرارگيرد، به اتفاق مورد دردوقسمت ودوموضوع اين بخش، ،ه اجازه ميخواهمبهمين اعتباربند

 دررابطه باسواالت –قسمت اول 

ِ سوال اول    :مصاحبه کننده که هيچ ارتباطی بااسالم گرائی وتروريسم ندارد چنين است        

  سرنگونی صدام حسين اقدام مثبتی برای منطقه بود يابالعکس وظيفه تغيير دموکراتيک رادرايران پيچيده ترکرد؟ ياآ

مريکا درامورداخلی آ ه وهدف ازطرح چنين سوالی ايجاد حقانيت برای مداخله نظامیچنانکه، مالحظه ميفرمائيد انگيز
ّ                  عراق است  تا ازاين مم ربرای حمله نظامی   .مريکابه ايران، راهگشائی  شده باشدآ                    

، اعليحضرت به ماهيت  وانگيزه سوال التفات الزم رانشان نميدهند ومطالبی ميفرمايند که مصاحبه کننده ؛متاسفانه
  .ازطرح سوالش راضی ميشود

ن آ ،البته که سرنگونی هرحکومت مستبد متجاوز بسيارخوب وقابل تقديراست ولی وقتی که بوسيله خود ملت=  حاشیه

نهم اقدامات نظامی که برخالف آمريکا درسرنگونی صدام تائيد شود آاگرعمل  ؛حکومت سرنگون گردد نه قدرت خارجی
مرگ <نرادرمورد جمهوری اسالمی محکوم کرد آوده چگونه ميتوان اقدام مساوی منشورسازمان ملل  وشورای امنيت ب

  > خوبست فقط برای همسايه؟

مسئله  ِد هروقت يا< حمله نظامی به عراق محکوم کردند وحتی بوش درکتابش نوشته کهدر مريکا راآدرحاليکه دنيا عمل 
ِ ميافتم حالت  عراق که  ،ده شيطنتی است برای دستاورهای خاصاين سوال مصاحبه کن >تهوع بمن دست ميدهد           

ِ درصدر    )پايان( نها قرينه سازی برای حمله نظامی به ايران است آهمه     

  پاسخ اعلیحضرت

د بسياری ازايرانيان داخل کشورفکرميکردند که نوبت ما نيز بزودی خواهد ندمريکائيها درعراق مداخله نظامی کرآوقتی 
  :نان ميگفتندآرسيد 

  »بيانجامد، مشروط براينکه به سرنگونی رژيم ما نيـــــز حاضر به تحمل بمباران هستيم« 

درصورتی که پشتيبانی  تکرارميکنم که شخصا، کامالوبعنوان يک اصل بامداخالت نظامی مخالفم فکرميکنم که ايرانيان
  »ورندآ تزادی خود رابدسآ ،درستی ازآنان بشود قادرند به تنهائی

بنام ومشخصات  معرفی کرد ونه محدود هستند  وفقط عالمت  نهاراآ ميشود نه، عليحضرت ازايرانيانی کهنقل قول ا 
 با ن اين است که درست است که اعليحضرت شخصاآومفهوم  پاسخ بجائی نبوده است است> بسيار<نها آمشخصه 

نها توسط رضا پهلوی درهمين مصاحبه  آافقت باحمله نظامی موافقتد ومو مداخالت نظامی مخالفند ولی بسياری ازايرانيان
ودرحاليکه اعليحضرت خودشان رايک شهروند عادی ميدانند مخالفت يک شهروند عادی درمقابل  .اعالم شده است

  ؟بسياری ازملت ايران چه تاثيری دارد
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ّ درصورتی که خالف نص  ،نقل قول ازکسان  رهمين بياناتشان  درحاليکه اعليحضرت د قابل اعتبارنيست واصول باشد                 

ِ  ر نميرسد که استناد به نظريه ای خالف  ، بنظ>مداخالت نظامی کشورهارادرامورکشورها خالف اصل دانسته اند< اصل                                   
   .بوده استبجا 

ازايرانيان چنين فضولی هاراکرده اند ومجرای اطالع اعليحضرت ازچنين مطلبی > بسياری<چه  دليلی هست که  الاص
بسياری < قلب وبی اعتبارنگردد اين است کهاگر  ،درتاريخعکاس اين چنين گفته ها وشنيده هاان ،اصالت داشته باشد

  >دمريکا مشروط براينکه رژيم ساقط شود موافق بودنآازايرانيان باحمله نظامی 

ِ مده بود که سناتور گراهام امريکائی درکنفرانسی درهاليفاکس آهم امروز دراخبار=  حاشیه درگيری «که کانادا  گفته بود                                                        

وبطورکلی بايد وتمام تاسيسات نظامی بايد محدود به فعاليت های اتمی باشد بلکه نيروی دريائی وهوائی ننظامی باايران 
مريکائی  هاست  آاظهارات اين سناتور درست منطبق باپيشنهاد جنبش سبز به   »جمهوری اسالمی ازقدرت ساقط شود

مريکابشرط سقوط آبسياری ازايرانيان باحمله نظامی مبنی براينکه اعليحضرت نقل قول مينه های ز  باوهمچنين ميتواند 
  .داشته باشدفقند  همخوانی ارژيم اسالمی مو

شهود برای حقانيت استفاده و ازهرگونه دليل وسند وقرينه وامارات  ،دردعاوی بين افراد ههمانطور ک – حاشیه دوم

  ٨۵ ازباب نمونه  درسال ؛معمول است هم استفاده از دليل وشاهد وغيره برای ايجاد حقانيت ميشود درروابط بين المللی
مريکابه ايران آنود درصد ايرانيان موافق حمله «هنگاميکه روزنامه عصرامروز درمقاله ای بقلم قاضی سعيد نوشت 

مريکائی آن ي ِد نگذشته بود که مايکل لدرست  يکهفته ازانتشارمقاله مزبور  » نهاجاومکان بدهندآهستند وحاضرند به 
  »مريکابه ايران حمله کند مورد استقبال ايرانيان قرارخواهد گرفتآاگر « :گفت

د دخالت درامورکشورهای ديگراست  بايد احتياط کرد وجاده صمتر مقصود ازاين حاشيه هااين است که بيگانه همواره
بيگانگان خواستهای خودشان راقبل ازطرح دردهان افراد ميگذارند  گواه تاريخ چنين است که  نکرداين دخالت راهموار

  )پايان(نها بامستند يعنی خواست مردم کشورمورد مداخله باشد آکه طرح 

   کافه راشلوغ نکنید

همان باشد که  هوم ميتوانودرمف ت بکاررفته ازسوی اعليحضرت استاازاصطالح> کافه راشلوغ نکنيد<عنوان  
  >دعوا نرخ نگذاريد ميان<ميگويند 

ازايرانيان نسبت داده اند فقط ازسوی  >بسياری< واسناد موجود نشان ميدهد چنين مطلبی راکه اعليحضرت به هسابق
نمايندگان جنبش سبز درخارج ازکشورصورت گرفته وارتباطی به بسياری ازملت ايران وحتی کسانی که خودشان راجزء 

مله چنانکه اعليحضرت که خودشان راسپر باليای جنبش سبز معرفی کرده بودند  باحندارد   ،اليتجزای جنبش سبزميدانند
نجلس تايمز گزارشی آدرتحريرات سابق هم به اشاره رفت  روزنامه لوس همانطور که  .مريکابه ايران مخالفندآنظامی 

سسه واشنگتن درسياست ؤمشاورامنيت ملی  وهمچنين يک از اعضای ارشد م  ٢٠٠۵اوازسال (> جان هانا<از مالقات 
باعده ای از شخصيت های ايرانی خارج  )يت داردلخاورنزديک است موسسه ای که درزمينه طرحهای براندازی  نرم فعا

   .از کشور دراروپا خبرداد

  .جان هانا، عناصرشرکت کننده درمالقات را شخصيت های نزديک به رهبری جنبش سبز معرفی کرد

ن هابعضی شخصيت های آمی که اخيرا ازگرد همائی فعاالن ايرانی دراروپا  که درميان من پيا«او صريحا نوشته است  
يم تحر نها گفتند برای اينکهآ.... ها بايد اعمال شود نزديک به جنبش سبزحضورداشتند شنيدم اين بود که تحريم

  .هاموثرباشد بايد بصورت شوک  وارد شود که فلج کند نه بصورت واکسن
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بمباران همزمان تاسيسات اتمی  ومراکز سپاه وپاسداران <نها پس ازگفتگوهائی  پيشنهاد دادند  آ یدرمورد حمله نظام

  >کرد دوبسيج هرچند مردم رانابود کند موجبات جمع کردن بساط حکومت اسالمی رابدست اپوزيسون تسريع خواه

اوال به هيچ عنوان به حساب  يران داده شدهکه ازسوی عده ای چند نفره دائر به حمله نظامی به ای بنابراين پيشنهاد
  .قابل منظورکردن نيست> بسياری< نهمآمردم ايران 

ِ فرهنگ ملتها درواحد                             ِ  يشنهادی که خالف اصول تصديق شده  دوم اينکه هرپ ِ مغاير  ،عد جهانی   ُ ودرب  ،ملتها                   منشورسازمان  با     
  >ت نيست ّج  ُح  ،برفهيم< نآواستناد به  ملل متحد باشد  بی اعتبار وواهی است

مريکا رادارند که آارمندان سفارت ه گروگانگيری کسابق نندسوم اينکه کثيری از کسانی که جنبش سبزرانمايندگی ميک
ِ بهرحال درجريان اتهام هستند  وبه حکم  نها همان آازنظر وپيشنهاد  ده نميتواندنمصاحبه کن  >نافذنيست ،شهادت متهم<                                   

  .ن گفتگو داشته اندآدربرداشت  راکند که ديگران حاضر 

جرم  جنائی محسوب  ،یخوداینکه ایجاد استعداد نظامی بوسیله اتباع کشورها علیه کشورچهارم اينکه  نظربه  
ی روشن اگر موضع  حقوق خارج ازکشور، ايرانيا ن تائيد کننده وقوع جرم جنائی است> جان هانا<وگزارش  میگردد

  .عکس العمل مطلوب نشان بدهند ،سبت به موضوعيتوانستند نم>  دولت موقت<داشتند  

  نالیز شرط درحمله نظامی به ایرانآ 

ِ قبل ازاينکه اين بحث ادامه يابد  اين واقعيت وحقيقتت     .برجسته رادرذهن وباورخود حک کنيم                                                   

  :مريکائی گفته استآ گحقوقدان بزر> مايکل هادسون<

  »سياست چيزی جز جستجو برای ايجاد مشروعيت نيست«

بمامياموزد که پرهيز ازهرعملی وياحرفی که برای جمهوری اسالمی ايجاد مشروعيت ميکند ويابرای  گاين درس بزر
مد هرفعالييت سياسی باشد اين رابه اضافه آسر بايد وردآحمله بيگانه به کشورما سايه ای ازحق ومشروعيت بتصويرمي

ديگر همانطور که ايجاد حقانيت ومشروعيت نميکند  دولتی راکه حمله نظامی کشورها به کشورهای  ويزه يادهايمان کنيمآ
  .ن حمله تشکيل ميشود غيرمشروع ميسازدآبعد از

ِ درحمله نظامی به ايران فاقد اعتبارحقوقی ووجدانی وخالف  بنابراين اساسا وجود شرط  منشورسازمان               ِ اصل مورد تائيد                                                     
ناليز شرط درحمله نظامی پرداخته ميشود برای آگردراين تحقيق به وا استبيعت  بشری وازقوانين ارگانيکی طواصل ملل 

ِ توجه واحتياط بيشتر درموارد    .تی استآ                          

  شرط درحمله نظامی

ِ   ماهيت شرط      ِق                                      ّ يک شرط باطل ومضحک ومسخره است زيرا  تحق > حمله نظامی به ايران به شرط سرنگونی رژيم<        
ِ شرط  سالحهای  بدون محدوديت زمانی ويامنطقه ای ويانوعکه  وابسته به حمله نظامی شده است ،سرنگونی رژيم   

 و  مايل ست مريکادستش بازاست که برای انجام تعهد يعنی سرنگونی رژيم بهرطريق کهآ ،ودرمعنی است بکاررفته
  ن سازيم؟آصاحبه رامتکی به نرااعالم کنيم ومآ حقيقتا اين شد شرط که ما .ايران رابکوبد وزيروروکند ميخواهد

) راين جريان جنبش سبزدرخارجد(متعهد له  ويانخواست به تعهد خود عمل کندن است که اگر متعهد نتواندآتعهد وشرط  
نقدر جنگ راادامه دهد تاسبزی های خارج ازکشور بگويند آمريکاراملزم به انجام تعهد نمايد يعنی آمتعهد يعنی  ندبتوا

مريکا ادعای آمريکا استنکاف کرد وهمچنان رژيم اسالمی پايدار ماند  ازآواگر  ؟چنين عملی ممکن است ياآ، بس است
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مريکارابه آست به اين نادانی هاعنوان شرط وتعهد بدهد وبااين افکارکودکانه  جواز حمله اچه کسی ممکن  ،خسارت کند

  ١ .ايران صادرکند

شناخته شده است چه حقی دارد که نسبت به کوچکترين مسئله مربوط مريکا آسبزی که متعلق به اسرائيل وجنبش  خرآ
مقصودم اين است که چرادرمصاحبه اعليحضرت به  - ؟به ايران اظهارنظر کند تاچه رسد به اين فضوليهای بزرگ

  يرد؟اعتباری داده شده که درجايگاه اعالم قرارگ خواستهای بی اصل گروهی وابسته به بيگانان بنام جنبش سبز چنان 

  ......مـــــا نیزحاضریم 

ّ حاضر به تح  مانيز<جمله  ِ مل           صدام حسين زيرا   ميشود به سابقه بمباران عراق وبراندازی عطف> بمباران هستيم  
   .، ترسيم وتقليد  وتجديد گذشته استنيـــــــز

مده اند آن دارد که مليونها نوزاد عراقی ناقص بدنياآمد که تازه ترين خبرها حکايت ازآنچه برسرعراق آمورد  درتطبيق
، برسرملت ايران بيايد تااين جنبش سبزيها به مريکائی هاستآتوسط  ،نهم استفاده ازسالحهای اتمی کم بارآوعلت 

ولی می بينيم که  ،گمان نميکنم ،ين تلفات وخرابيها صدام راساقط کنندياعراقيها حاضربودند  بااآ ؛دنحکومت ايران برس
ِ حاضرند که همان جريانات معهذا  امروز اين سبزی های کثيف ونوکربيگانه که ناظر جريانات عراق هستند  ،برعراق رفته                      

  ورضايت چه نام ميدهيد؟واقعا به اين تعهد وشرط وحضور.  برايران هم برود

 پشتیبانی درست 

فکر  « عين عبارت ايشان چنين استاشاره فرموده اند  درست رپاسخ اعليحضرت ديديم که ايشان به مسئله پشتيبانید
  »زادی خودرابدست بياورندآ نها بشود  قادرند به تنهائیآيرانيان درصورتی که پشتيبانی درستی ازميکنم که ا

  :عات عنوان فرموده اندوشن مطالب وموضوابه بيان ساده ورعالقه خود شان ر،اعليحضرت درهمين کتاب 

َ ه پرورش کچنان          سرزنش  به خود روئی چمنم  مکن دراين    م داده ايد ميرويم      

بااين سخن وفکر حرکت  ،یکروشن نيست واهميت موضوع اجازه نميدهد که درتاري ،بيانات اعليحضرت درباره پشتيبانی
  . ست  برای نزديک کردن معلومات به مجهوالتی افکر، فعاليت نامحدود ذهن آدم کرد

ّ است معلوم نيست که چيست  وچگونه است وح  پشتيبانی درستدرفکروبيان اعليحضرت معلومات که همان  دش کجاست                                     
ونيز پشتيبانی درچه ابعاد  ،مادی است يامعنوی ،کيست وشرط وشروطش کدام استوپشتيبانی شونده کننده  یوپشتيبان

ابهامات صرفنظرازاينکه مورد عالقه  اهميت رفع اين ،ميايد درست ويانادرست ومفاهيمی بنظر وفکراعليحضرت
که باچه  اعليحضرت است مبنائی برای دعوت خارجی به مشارکت بيشتر درمبارزه است وبايد موضوع کامال روشن باشد

َ ات سی ساله خودمان رابه ننگ وش شرط وشروطی ماحاضرشده ايم مبارز وبجای بکاربستن نسخه  لوده سازيم؟آرم                             
  .وخودباوری چسبيده ايمپشتيبانی  ملت به نسخه های فکری تاريخی 

  :درگذشته فرموده انداين سخن ازاعليحضرت است که 

ريم که اوضاع رادرايران نراداآماقوای خودرابرروی اين اصل متمرکز ساخته ايم تابه جهانيان تفهيم کنيم که توانائی «
  )سی -بی -بی(عوض کنيم  وميخواهيم که هموطنانم بدانند که ماموفق خواهيم شد وهم به توفيق خودمان اطمينان داريم  

                                                
حمله سناتور ليندسی گراهام وپشتيبانی کسانی مثل ميرفطروس از پيشنهاد علی آقای » ستايش و سپاس«توجه خوانندگان را به نامه - ١

 ک-ح. دی و ديگران در خط فکريشان جلب می کنمآقای عليرضا ميب
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واطمينان به توفيق خودمان بااين التماس های کمک وپشتيبانی   ، اطمينان دادن به هموطناناين اطمينان دادن به جهانيان

ناموفق است جورنميايد ومردم رابه گيجی غيرقابل  نافرمانی مدنی بدون حمايت خارجيان ه حتی استراتژیاينکاعالم و
   .درمان گرفتارميسازد که ساخته است

 ايرانيان پشتيبانی بيگانگان را ،، شاه پشتيبان ملت شناخته شده نه بيگانهوباورمردم ما ودرتاريخ کشورما درفرهنگ ما
 رها ميفرمايند وعليرغم انتظار ملت را اعليحضرت که سرمايه حقيقی پشتيبانیبوطن ميدانند يانتنراخآبرنمی تابند و

ِ  ميپندارند وترک  نراحرام آوعادت ايرانيان سی سال استفاده از ِ  نرا اولی برضبط  آ              ، چگونه فکرميکنند که ن اعالم ميفرمايندآ             
ِ کمک درست  يو مبارزه نشان ميدهد که اززمان رياست جمهوری ريگان رشآبيگانگان ميتيواند اين خالء هويتی راپرکند؟         

ِ کمک به ايرانيان  شکارا يعنی باتصويب کنکره ويابوسيله سيا که بعدا فاش شد آمدعی مبارزه باجمهوری اسالمی چه                
ُ وتمام اين کمک هاهم تبديل به م  شروع گرديد  وتاکنون همچنان ادامه داشته است وياحيف وميل شده لک وسهام شده                             

  .ستا

   .ن چشم داردآ، کمک بيگانه رانه هضم ميکند ونه به اين دليل است که  ذات مبارزه ايرانيان عليه رژيم غاصب

 درصد مردم ايران ازحکومت مالها ناراضی هستند  ٩۵ونظرات درست اعليحضرت صادق است که امارهای منتشره 
نهاايستاده اند وماافتاده ايم بقول  اعليحضرت آوچرابااين تعداد مخالف بازهم  است به پشتيبانی خارجی بنابراين چه نيازی

لنگی مبارزه  ازخود اعلحضرت است که نه خودشان راميشناسند  ؛ری درست ميفرمايندآ> يک جای کارلنگ باشد<بايد 
شنای مردم رارهاميسازند وبعد آسرمايه اصلی ومشروع و ه دارند ارج ميدهندکه کجاهستند ونه به اقتداروقدرت معنوی ک
  .>  ِ           باد  مشمشه است<که درباورمردم   به پشتيبانی درست خارجی متوسل ميگردند

  :نميدانم اين بيت ازکيست که گفته است

ِ                 رز  دست  پهلوان آرد دمار ُگ     هرکسی درجای خود آيد بکار        ِ    

اجازه فرمائيد قسمت اول اين بخش کتاب درهمين جا پايان يابد وقسمت دوم که  اسالم وتروريسم است به فرصت بعد  
  موکول گردد

      

 


