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  بقيه بخش هفتم

  اصرار درنمايندگي
  نچه خود داشت زبيگانه تمنا ميکردآ

  حقوقدان - اميرفيض

  :دراين تحرير، مطالب زير رابه اتفاق  تجزيه تحليل ميکنيم

 –قول به صاحبان اموال غارت شده - هدف ازالماس  -حاشيه دررابطه بااصرار –ازجمهوريخواهان  اصراردراخذ نماينگی
 –شرکای مبارزه –کشف مجهول تشکيل دولت موقت  -فرانسه پايگاه مبارزه –قول شخصی تبعات  – ثارحقوقی اين قولآ

  .ثارآنآهاوه نوسان خواست –عرض خيرخواهی  –چرااعتراض الزم است 

*****  

من تنها کسی هستم که امروز ميتوانم ......من تنهانقشی که امروز مطالبه ميکنم نقش عامل اتحادی است«ميفرمايند 
  »ين نقشی را ايفاکنم وحقيقتا وصادقانه وشرافتمندانه ميگويمچن

زادکردن  کشورمان پشتيبانی کنم آبشما قول ميدهم اولين کسی باشم که ازاوبرای  اگرنماينده ای بهترازمن پيداکنيد«
اپشتيبانی شمابه اما اگربتوانم سخنگوی امروز شماباشم اين کارراب........ اگرکسی راپيدانميکنيد من خدمتگزارشماهستم

  »بهترين نحو انجام خواهم داد اين وظيفه من است

ِ روند  ن است مظهراتحاد ويگانگی ايرانيان است وايرانيان با اينآسلطنت که اعليحضرت متصدی  هويت ّ تاريخی وهو      يتی          
  .نجاست که عاملی راجزپادشاه دراين راه نميشناشندآشنائی تا آهستند ودامنه اين  شناآ

رت   ده  اع ض  و شان  ی  ا گان دت و م و ع ای  ی  ا گ ا ر و ی را  ند وآ عام ما ی  نا دت ن ا ای و ماس،  راه ا

ی  د ن  وا ور حاد با رتبارت <وا   .ندی را > اع

د  وا رباز اجازه  ن  ندا<ا را م  > تا وصاد و راض  حاد  ع جاد ا ی   ا و ن  ر وچ ت   و س فاده از دون ا ت 

ی یا ی  و و  حاد  ر ا ا و ش  رت   ه اع ذ ی سال  ت  م ند دا وا د  ه با ی دا و ه ع ی   ا ه  ن  بل وا ور

ت  و دم  وبار  حا اعالم را ودید وبار ر خاب روشآدید ون ھم  باه  وا ساب ا ودید ؟؟  ا  ور  ک یک کارآ ت  ای    یا

ی آ ا ق و ا ذا ت  ٣٠نا  ی  رف و کا   ؟سال 

من تنها کسی هستم که امروز ميتوانم چنين «د  ا اين سخن شنيده شده که فرموده انسال گذشته بارهاوباره  ٣٠درطول 
و قطعه د مانند عمله ساختمان نيست که باقدری مالت ،د زيرا عامل اتحاد وهماهنگینونتوانست» نمنقشی راايفاک
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ن درتاريخ وادب وفرهنگ ودين مردم دوانيده شد آجروياسنگ رابهم يچسباند  نياز به يک عامل معنوی دارد که ريشه آ
سال گذشته درتز مصنوعی اتحاد موفق  ٣٠ردرگباشد  اعليحضرت اين ريشه رابی اعتبارميسازند  وبعد تصورميکنند که ا
نهادرخواست آوبالحن ملتمسانه ای از  نداشته اند نشده اند علتش اين است که ايشان از طرف جمهوريخواهان نمايندگی

  ی ميفرمايندگنمايند

  ، مصداق مورد استمنامیکردتنچه خودداشت زبیگانه آحقیقتا  

تفسيرشده است  يعنی ماموريت شاه ويابقول > انگی ملت واستقالل کشورمظهروحدت ويگ<واژه شاه همواره باعبارت 
ِ وض ازهويت    ّ ، مف ینمايندگ ،اعليحضرت ساله دارد  اين کجا  ٢۵٠٠قدمتی  ،ملی ايرانی است، تاريخی است، الهی است         

  ]؟؟[ .ونماينگی که ازراه گدائی والتماس از چند جمهوريخواه تحصيل  گردد کجا

ِ معلوم نيست که التماس برای چه موضوعی است دراول درهمين التماس نامه  التماس  التماس نامه ، عامليت برای اتحاد،                                             
ِ ر، التماس گشده ودرقسمت دي ی برای گزاد کردن کشورمان  ودرقسمت آخرهمين التماس نامه، نمايندآنمايندکی برای          
  .سخنگوئی شده

ِ اعتبارحقوقی   ِ نمايندگی             ی گحق نمايند         ِ  است وايجاد  نفرجمهوريخواه امضاکنند کافی  مورد التماس اعليحضرت چيست؟ چند        
 ياآ. البته که خير ؟وجوددارداينچنين  نمايندگی  برای ضابطه ای ياآ جمهوريخواهان خارج کشورچند نفرهستند؟ ميکند؟

ِ تصميم  ياآ .نمايندکی ثابت است البته که خير اعتبار درراه خوب  اين نمايندگی بی  ،البته که خير ،نماينده قطعی است     
  .مبارزه باجمهوری اسالمی چه فايده ای دارد که پای التماس به جمهوريخواهان راپيش بياورد

مسئله ای توافق ندارد چنين ودرکوچکترين جمهوريخواهان خارج وداخل کشور خودشان ناهماهنگ وحتی باهم دشمنند 
مين سايتهای جنبش سبزيها نگاه کنيد  مصداق اين بيت به ه لتماس  همراه باشدا نهم باآی چه اعتباری دارد که نمايندگ
  .لقمه ای راميانشان انداز    تاتهيگاه يکدگربدرند   ؛شده اند

ِ بااين آگاهی چگونه »  جمهوريخواهان بما نخواهند پيوست«شخص اعليحضرت درمصاحبه ای فرموده اند   ،تجربه شده           
  ؟ هيمميد شرط قرارد باز تجديد مطلع را

  .که به چند نوشته جمهوريخواهان استناد شود تاارزيابی التماس نامه اعليحضرت براحتی ممکن گردداينجابجاست 

  .همه  فعاالن سياسی ازجمله جمهوريخواهان رابه وحدت ويکپارچگی  دعوت فرمودند ۶٨اعليحضرت دربهمن ماه سال
  .نگاه کنيد به واکنش ها

ملی دربرابراين موج تبليغاتی جديد  شکستن بلوک واحد سلطنت سياست جمهوريخواهان «جمهوريخواهان ملی نوشتند 
طلبان است ماسخنان رضاپهلوی را نميتوانيم جزکوششی برای رنگ وروغن زدن به اين بلوک استبدادی تلقی کنيم  

ِ گار دافزون براين روشنفکران سياسی که امروز به سلطنت مشروطه تمايل دارند بايد آگاه باشند که پادشاهی درکشورما ي    
پهلوی اگربردوش مشروطه خواهان  صورت گيرد وخشونت ودخالت خارجی درامورملت ماست  بازگشت خانواده  ،قهر

  ٢۴٩کيهان لندن شماره      »بدون جنگ داخلی وافروختن آتش دشمنی ديرينه امکان پذيرنخواهدبود

من يک جمهوريخواه هستم «فتند جالب ترين واکنش هاازحسن نزيه است ايشان پس ازتعريف مفصل ازخودشان گ 
  »تحت هرشرائطی حاظربه همبستگی نيستم ،وباهرکسی حتی جمهوريخواه

  ١٣٨٩نفرمائيد اين شهود وداليل مربوط به سالهای قبل است اينهم شهادت سال  جاری 

  :داريوش مجلسی ازفعاالن جبهه ملی مينويسد 
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بکاربردم، هنوز حتی دو سازمان ازسازمانهای جبهه ملی باتمام کوششهائی که نويسنده اين نقد درسالهای متمادی 
يااين قصوررابايد به حساب شاهزاده پهلوی گذاشت                   آدرخارج ازکشور موفق به هيچگونه  وحدت کالمی نگرديده اند 

  )١٣٨٩ارديبهشت  ٢٩کيهان (

مظهريت وحدت ملی را نمايندگی  هست کهسال درانتظارنشستن وبعدا التماس نمايندگی کردن  درشأن کسی  ٢١يا آ

ت<درست مصداق  ميکند؟ دیدن ا ھان  د وزه و   >آب 

لود دادند آبغض  و پس ازاينکه جمهوريخواهان به دعوت همبستگی اعليحضرت جوابهای منفی ۶٨درسال   -حاشیه

ن  مطالبی بعرض اعليحضرت نهابال جواب نماند وکسانی ازجمله سرهنگ ايمآالبته که ازطرف سلطنت طلبان واکنش 
رسانيد که درسنگرهم منعکس شد وسنگرهم ضمن نامه ای مسئله رامطرح ساخت که تصور ميکنم درجريان قرارگرفتن 

  .خوانندگان اين تحريربجاباشد

  :قسمتهائی ازآن نامه

بنياد مبارزه  ن طوفانی است کهآبهمن سال گذشته درميدان مبارزه کاشتيد محصول  ٢٢بذری راکه در –اعليحضرتا 
 نزديکسلطنت طلبان را ازجاميکند که کنده است  بدون اينکه حتی يکی ازآشغالهای سياسی رابه اشغال سياسی ديگری 

  .........کند وبدون اينکه کوچکترين نوسان ويالغزشی درموجوديت رژيم غاصب راسبب گردد 

بعرض همايونی ميرساند که هربذری رادرهرزمينی ......... زمودن کافی است، پاسخ به تاريخ آسان نيست آسال  ١٠
ِ ميتوان کاشت ولی قابل  به ثمررسيدن نيست  درسرزمين ايران وميدان مبارزه ايرانيان، بذرهمبستگی پوچ وبی معنی                     

بذری که ايرانيان آنراميشناسند ودرسرزمين ايران ميرويد وچنان هم . نهالش از تخمه بيرون نيامده خشکيده است است،
ن جذب به قدرت است واين همان بذری است که خمينی آيد که نميتوان جلوی انراگرفت  بذر قدرت ومحصول ميرو

  .ن محروم نماندآوچنان محصولی برد که حتی جسدش هم  ازمواهب  شناخت وکاشت

  )پايان حاشيه(  ...........اعليحضرت درفرهنگ وباورمردم مامظهرقدرتند و

  هدف ازالتماس

ن بدين آنراتجربه کرده اند ولی طرح آگاهند وسی سال آاعليحضرت به  بيحاصلی اين التماس نامه دقيقا عقيده دارم که 
ّ اين اد  و >چراايشان کاری نميکند<جهت است که ميتواند شاهدی باشد درمقابل اين ايراد عمومی که  که  رنگ بزندرا عا     

   .هانميکشيداگر جمهوريخواهان به ايشان نمايندگی داده بودند کاربه اينجا

  قول ازطرف دولت 

 –نگران نباشيد <به کسانيکه خانه هاوکارخانجات واموال مردم راعدوانا متصرف هستند  گفته است  ب کتاب زمان انتخا
  »دولت مسئوليت جبران خسارات مالک قديمی را برعهده خواهد گرفت

یدا  ت  ل دو ا ه  م ت   ازآ ف س کا رغ از ا و ه  ون ی و ازھم ا ت چ ده ا جاق  دی  و ا  و ت  و قام و د  و

ند ی ف  ک ن  ود ل  و  ت چ وم  ع ماال  ی  ا به متجاوزين به اموال  ،ن دولت نامعلوم ومجهولآوازناحيه  ای دو

ده لوح باشند که اين وعده بی نقدر ساآياتصورميفرمايند که متجاوزين به اموال مردم آمردم قول هم ميدهند 
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اعتباری نميدهند  وبرای همين اعتباروپادرهواراباورکنند مردم وعده دولتهای قانونی راهم باورنميکنند وحتی  بقانون هم 
ِ ايجاد  َ اعتباربه قانون وو       عده وحکم دولت است که قانون اساسی وسنت ايرانی توشيح شاه را پس از تصويب قانون                 

ِ دانسته  تابه اين طريق پشتوانه قانون وقول  وصدور احکام الزم    .دولتها، شاه باشد                                        

  آثارحقوقی قول ازطرف دولت

اين قول واجد . چنين قولی که درکتاب به صاحبان حقيقی اموال داده شده واجد هيچگونه اعتبارحقوقی نيست
قول وياطرحی راعنوان ازمنشاء حقوق سلطنت وقانون اساسی مشروطيت چنان  اگراعليحضرت ،اعتبارحقوقی بود

ازاختيارات وحقوق شاه است ودولت ومجلس رادرمقام چنين طرحها ونظرات ميفرمودند، البته که بموجب  قانون اساسی 
چاره انديشی وتصميم نسبت به طرح قرارميدهد ولی در موقعيتی که ايشان خودراقرارداده اند چنين قولهائی تعهد 

   .شخصی محسوب  ميشود

  ل شخصیتبعات این قو

ِ ازآنجاکه مدتی برای تجاوز  -١  ،متجاوزينلذا  ،متجاوزين به امالک مردم تعيين نشده مثال گفته نشده تاتاريخ فالن                        
ِ  تجاوزبه اموال   که یوسيع ترميسازند وکسان را خود تجاوز ودست به تجاوز نميزدند به  مردم راقبيح ميدانستند            

 .دمآبحساب خواهد   ،ن رفتهگروه متجاوزين خواهند پيوست وقبح عمل تجاوز ازبي
ازآنجاکه قول مزبورازطرف دولت داده نشده لذا قولی که به متجاوزين داده شده هيچ توجهی  به دولتهائی که  -٢

ينده ای نامعلوم وترکيبی نا مشخص وبرنامه ای غيرقابل پيشبينی بوجود بيايد نخواهد آاحتماال ممکن است در
 .داشت

ّ                                         ِ  قيقت تبديل تعهدی است  که ذمه  متجاوزين رابری ساخته است، وازآنجاکه تعهد  ازآنجاکه قول به متجاوزين درح -٣                            
                                    ِ     تعهد فضولی محسوب ميگردد لذا قول دهنده  به ) دراين مورد، دولت واهی(ازطرف ثالث، بدون موافقت ثالث 

ِ                                                                      حق ومتجاوزين  به حقوق مردم، طرف مراجعه صاحبان حق قرارخواهند گرفت وبظاهرمشمول خسارت صاحبان             
   .ن ميتواند چنين باشدآميشود مثال تطبيقی 

می  داشود به اعتبارقول ثالث که خسارت من بازپرداخت ميشود من برای رسيدن به حقم اقمدعی  ای که همال باخت
  .نکردم وزيان ديدم  ادعای ناموجهی نيست

وز به حقوق ديگران ميشود وارد اين بحث نميشويم که اين چنين تصميمی ايجاد يک ضابطه حقوقی برای تجا -حاشیه

ساله  ٣٠فرياد واستدعای  .ولی چنين راهی وياراه های ديگر، ازامتيازاتی است که درمحدوده دولت موقت است نه افراد
لزوم تشکيل دولت موقت برای استفاده ازهمين امتيازات است که با صدور تصويب نامه موقت هم به طرح اعتبارعمومی 

  )پايان حاشيه( ازموقعيت ثالث خارج ميساخت         ه اعليحضرت راميدهد  وقول وتعهد وعالق

  اه مبارزهگفرانسه، پای

وازجمله  درکتاب اينطوربيان شده که اعليحضرت ترجيح ميدهند که پايگاه مبارزه خودشان را به فرانسه منتقل کنند
ه ايران بلکه بازگشتن به ايران است  نزديک شدن ب«که برای اين تصميم وعالقه خودشان بيان کرده اند يکی  یداليل

  » .........البته پيش ازسقوط  رژيم 

ِ  مريکائيها بسيار محبوب هستند امااروپائيان وبويژه فرانسويان شناخت بهتر ونزديکی  آدرست است که «ديگراينکه                                                                              
ِ فرهنگی    »به مراتب بيشترباايران دارند      

  سمان همین رنگ استآبه هرکجا که روی  
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ِ مبارزه سياسی اگر دربغل  کشوربيگانه عامل رشد مبارزه   ،ن مبارزه نيست تخم حرام استآکه  کند کشوربيگانه بايد رشد                      
  .وچنان پيروزی هم اسارت دوم استنميشود عامل اسارت مبارزه ميشود که تاکنون شده است 

یاج دار ز ا ی   دو یا ت دبارزه  رو قا  خ   د را ت دوم بارزه   اول ا ّ اين دو  ، کهھ واولی هم  می بکل مفقود است     

  .مترلزل

  ن باای دوپر گردد رها      يک پرش شاهم بود نامش رضاـاين وط

  يميا گرديده است يارب چرا؟ــــک   يک پرش همت بود، کونزدما   

نم کدامين اقدمند، ليک ميدانم که داميمن ن<  :ازحکيمی پرسيند که  ثروت، قدرت  وياهمت کدام رمز موفقيت است گفت
  .خربردآ ،هرکه داشت همت

  :ميخوانيم> رمز پيروزی<درکتاب مردان بزرگ درباب 

نان کارکوشش آکسانيکه جهان راتکان دادند ازنظرمواهب عقلی وفکری، زياد فوق العاده نبودند بلکه شالوده موفقيت 
ً وبعد     .ا ثبات واستقامت بوده است   

  دان روزگار       ازهمت بلند به جائی رسيده اندهمت بلند دار که مر

 مريکاآ اگر خمينی از فرانسه به جائی رسيد هم همت داشت وهم اعتقاد به حقانيت چيزی که دنبالش بود واال فرانسه ويا
  ١  >شاها خوش باد هرکجاکه صفای دلت بود<بااين حال . نه همت ميافرينند  ونه اعتقاد

  قتتشکیل دولت مو کشف مجهول

د که برای اولين بارلزوم تشکيل دولت موقت درخارج از کشور بفرمان اعليحضرت به استنا ١٣۶٢ل از فروردين سا
ِ بکرات وبه هرمناسبتی، لزوم تشکيل دولت > ١۵۵مشروح درسنگر< شدقانون اساسی وسنت مشروطيت مطرح  موقت                                     

ِ ن درباور آ اثيرحرکتن همراه بادستاوردهای مبارزاتی وتآوزمينه های حقوقی ومشروعيتی   ايرانيان  بادليل ونمونه ها        
 درمصاحبه ای دررابطه با ٧٠ارائه گرديد ومتاسفانه باعنايت اعليحضرت روبرونشد وتنهايکباردرمصاحبه فروردين سال 

ِ که سنگرهم دررد » طرح تشکيل دولت موقت قانونی نيست«جديد مسئله دولت موقت فرمودندت قانونی بودن  ،نظرشان              
   .درچندين سنگر استالل کرد را ن چه درايران وخارجهآه وسابق

ن طرح رامامورشد ودرشمارهای آهنگاميکه طرح تيم نجات ازداخل کشورتقديم حضورشان گرديد وسنگرامردفاع از
اعليحضرت به طرح مزبور چرابه نظرات وتوضيحات ايران ياران پاسخ گفت  واين حيرت هرروز بيشترميشد که  ،ددعمت

 ٧٢ساعته ايران زمين درداالس درديماه سال ٢۴علی تاجبخش مديرراديو  قایآ درمصاحبه ای دارند،توجهی ن
  .ازاعليحضرت چنين سوال ميکند

تاچه حدمعتقدهستيد که برای مبارزه بارژيم سرکوبگرجمهوری اسالمی، تشکيل جلساتی باعنوان کانون های مشروطيت  «
اند درکارمبارزه موثرباشد وآيادرمقايسه طرح تقديمی ازسوی نشريه بعد بانوشتن اساسنامه وآئين نامه ميتو و

ِ نميتواند برای برنامه براندازی مؤثر سنگر   »درکارباشد                                  

                                                
ميزان . ه نفع شرکت های نفتی و ضرر تمام عيار ايران بودآن نکته ديگر که خمينی را به مقصد رساند آمادگی او به خيانت ب-  ١

کمک مالی که شرکت بريتيش پتروليوم برای به مقصد رساندن خمينی و از سر راه برداشتن شاهنشاه آريامهر کرده است از حساب 
 ک-ح. دبدون شک پيروز خواهد ش. هرکسی به اين خيانت تن بدهد هرجا که باشد کارش پيش خواهد رفت. خارج است
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  :اعليحضرت پاسخ ميفرمايند

ت کار عا  ورد وا ن  ا ی  ون  م  ی ب ھار ه ا م ازا ی ز  وارد رپ ن  اغ ا وال  ديماه  ١۵مشروح درسنگر (  ن ا

٧٢(  

انتظار مردم ازاعليحضرت به تشکيل دولت جنبه ای حاد وعمومی يافت که بعنوان  شاهد قضيه که سخن بادليل همراه 
  ورده ميشودآباشد يکی دونمونه 

چطوردوگل دولت موقت تشکيل داد ودرحاليکه تعداد ماايرانيان « :قای کردستانی درکيهان لندن نوشتآ –نمونه اول 
مهوری اسالمی چندين برابرفرانسويان گريخته هستند  تاکنون موفق به تشکيل دولت موقت نشده اند گريخته ازج

  ٨۶تيرماه  »تشکيل دولت مبادرت نکرده است هوچرانهضت آزاديخواهان ايران  ب

ل راديو صدای ايران مصاحبه ای بااعليحضرت ترتيب داد که ايرانيان داخ ۶٩بان ماهآدوشنبه هشتم  - نمونه ديگر
  :کشورهم درطرح سواالت شرکت داشتند  يکی ازايرانيان داخل کشوراين پرسش رامطرح کرد

نها فقط آوحق تغيير....... سال است که اعالم پادشاهی کرده ايد ومسئوليت قانونی راازهرجهت قبول کرده ايد ١٠«
 -حالت  فرماندهی چه کرده ايد بسياری ازمسائل راتغيير داده ايد، برای ،چطورشمادرعمل دراختيارقوه مقننه است

درموارد الزم موظف به تعيين نخست وزيروبراه انداختن قوه مجريه بوده ايد،  -اعالميه های مختلف شماهمه مباينت دارد
چه کرده ايد حکومت درتبعيد راچراتشکيل نداده ايد؟ ازنظاميان خارج  کشورچه استفاده ای کرده ايد چراخودتان  شما

  ) ٨۶تيرماه ١۵گرفته شده  ازسنگر(       »؟معرفی ميکنيدرايک فرد عادی 

 نکه بعضی از مصاحبه کنندگان آ باوجود همه اين تالشها وخواست های بحق ايرانيان درتشکيل دولت موقت وبا
مريکائی تشکيل دولت موقت رابه اعليحضرت توصيه وحتی غيرمستقيم هم آمطبوعات خارجی وشخصيت های  سياسی و

معهذا معلوم نبود  که به چه اعتباری اعليحضرت، به اين ) ٨۵اول فروردينموارد درسنگر(چارجوئی ميکردند استدالل  و
  .فصل مهم يعنی تشکيل دولت موقت بی عالقه هستند

  شکارگرديدآمعماحل  ومجهول > تخابنزمان ا<کتاب  دراين مجهول همچنان باقی بود تا

  :باتفاق ميخوانيم

تابحال از تشکیل  لماتیک میان حکومتهای خارجی ورژیم اسالمی اعتراضی ندارم من به وجودمناسبات دیپ«
دومرجع قانونی  خود بخواهیم که میان شرکایید که ازآبینانه نمی  واقع حکومت درتبعید  خودداری کرده ام زیرا

با اپوزيسيون دمکراتيک نهاميخواهم که صرفابانمايندگان رژيم گفتگو نکنند بلکه آما امروز ازا .ندیکی راانتخاب کن

  ١۴۶   رويه              »شوندتگونيزوارد گف

  شرکای مبارزه

وهربارحيرت م نوشته راباورنميکردم دوباروسه بارخواند. اين قسمت ازکتاب سخت جاخوردم  نبه حقيقت که ازخواند
که  یجی درمبارزه سياسزيرا برای اولين باراست درعمرم که باموضوع  مشارکت کشورهای خار. فزون ميشدوبهتم 

  .ازحقوق سياسی داخلی است روبروشده ام
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ن فعاليت سهم ميبرند بنابرين ازنظر آعاليتی مشارکت دارند وازدستاوردهای ف، يعنی کسانی که دريک ءشريک وشرکا
انون ن مانند سايرروابط حقوقی  اوال بايد موضوع مشارک راقآحقوقی يک نوع رابطه حقوقی محسوب ميشود که الزمه 

   .ن مشخص باشدآ ِ                               حد  مشارکت، حقوق شريک وسايرشرايط  - مجاز شناخته باشد ودوم

وهدف مبارزه که اداره ايران آزادشده فرداست  یکدام کشورهاهستند که دراستراتژ» شرکای ما«معلوم نيست که اين 
پايه گذاری وموافقت کرده چه کسی وياکسانی اين مشارکت وسهم بندی را  --نا ن چيست آسهم  –شريک تشريف دارند 

يامعنای تمرين دمکراسی آ<که درمبارزه شريک خارجی دارند  دچگونه قابل توجيه است که سی سال مبارزين ندانن –اند
ُ ؟ مبارزه که م نها تاچه مدت است واصال چرا شريک شده اندآشراکت >  ؟؟اين پنهان کاری هاست لک شخصی کسی             

کدام قانون  –نين اقدامی رادرکدام مبارزه سياسی کشورهای خارجی ميتوان يافت نيست که به شراکت بگذارد؟ سابقه چ
  وياعرفی اجازه چنين مشارکتی راداده است؟

ّ قابل تو  نجاآداستان شرکای مبارزه تا  ّ جه وحس        ِ اس است که دولت       که يک حق مسلم مبارزه ايرانيان است  ،موقت              
ّ مع نراتائيد فرموده اند آواعليحضرت هم قانونی بودن    مبارزهلق وناديده گرفته شده برای احتمال زحمت شريک وشرکاء  

  که چراغ خانه غيرروشن ازچراغ شماست          نميگردد بيش ازاين ماسياه بختی 

 ديگری مشارکت کشور و ،دوچيز رانديده ونشنيده بودم يکی مشارکت درناموس ام مشارکت در عمرحقوقی من درتمام
  .ن که به اداره کشورختم ميشودآای خارجی درمبارزه ودستاوره

 ،انسانی وياباانتظارکمک متقابل است ودومی ورعی                 ّ فاوت دارد اولی تب کلی ت ،ناگفته نماند که کمک وهمکاری بامشارکت
   .قراردادی است که اگريکطرف  دولت خارجی باشد يک مشارکت وقراربندگی است

گيرنده ميتواند يکطرفه به آن پايان دهد ولی شراکت به اين کمک خارجی باآنکه مذموم است ولی چيزی است که کمک 
سادگی نيست چه بسا که شريک، راحت تربتواند شريک ديگرراازجابکند شريک مثل  اختاپوس  است وقتی افتاد به جان 

  .اند وبا دنهم شريک وياشرکائی که کشور خارجی باشنآن هيهات است آکسی ديگر رهاشدن 

  چرااعتراض

 وآنرابی اعتبار ترين اتهامات وصله ی درکتاب  ازسوی اعليحضرت اصالت وپاکی مبارزه مارا به زشتچنين اعالم 
  نراچگونه ميتوان تحمل کرد؟آنکه اعالم ايشان واجد اثرات حقوقی نيست ولی درد اتهام آ وبا ميسازد

سيون ناميده اند  بيانشان خودشان رارهبر اپوزي ،سکوت وعدم اعتراض ما، بمناسبت اينکه اعليحضرت درهمين کتاب
  .موثراستواستقالل آن  نسبت به مشارکت خارجيان درمبارزه، درچاچوب  مبارزه 

  اجازه ميخواهم اين خيرخواهی بعرضشان رسانده شود که مصلحت فوری رفع اثراز اين اظهارات است

  يستمد عيب نيست      عيب خادم درسکوت است ودراين ترديد نآاين سخن کزمرکز تشخيص  

  نوسان خواستها

نسبت به روابط سياسی کشورهاباجمهوری اسالمی ) درهمين اعالم مشارکت کشورهادرمبارزه(دربيانات اعليحضرت 
   :ايشان چنين بيان شده است خواست 

من به وجودمناسبات ديپلماتيک ميان حکومتهای خارجی وجمهوی اسالمی اعتراضی ندارم اما امروز ازآنهاميخواهم  «
  »ابانمايندگان رژيم گفتگونکنند بلکه با اپوزيسيون دمکراتيک نيز وارد گفتگو شوندکه صرف
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درسه دوره  قابل بررسی است  دوران اول  که دوران کوتاهی بوده   ،از حکومتهای خارجی ،نوسان خواست اعليحضرت
ت واستدالل ايشان هم اين ايجاد روابط ديپلماتيکی بين حکومتهای خارجی باجمهوری اسالمی بوده اس ،خواست ايشان

  .زاديهای بيشتری ازطرف حکومت ايران ميگرددآبوده که اين امرسبب 

دوره دوم که تاانتشارکتاب جريان داشته اصرارمدام اعليحضرت درهرمصاحبه وسخنرانی برقطع گفتگوی باجمهوری 
زادی ايران اعالم آتوانه مبارزه اسالمی بوده است تا جائی که پشت کردن به جمهوری اسالمی وگفتگوی بامردم را پش

  .ميفرمودند

 ست  تعديل بزرگی درخواسته ايشان دررابطه باگفتگوی حکومتهای خارجی باا ن انتشارکتابآدوره سوم که شروع 
جمهوری اسالمی وارد شده است  به اين توضيح که راضی شده اند که حکومتهای خارجی با نمايندگان جمهوری اسالمی 

  .نيزگفتگو کنند )ن هستند آکه ايشان رهبرومسؤل (ی بااپوزيسيون گفتگو بکنند ول

ّ ن زنی بود که به شوهرمس آمد که درايام جوانی وکيل تسخيری پرونده ای بودم که متهم آيادم   با و ميکرد نش خيانت                      
ئيس  دادگاه من قای رآبه رئيس دادگاه گفت   )شوهرزن (داشت درداد گاه کيفری شاکی  جوانی که کفاش محل بود رابطه 

  ............اوباشم ومن بان پسره کفاش باشد ولی گاهی هم به خانه پيش من بيايد آحرفی ندارم که زنم با 

   .وقتی زن با رضايت همسرش روبرو ميشود، ميفهمد که همسرش غيرت وحساسيت الزم راندارد وميرود تاآخرش

  ونکه باقی رابديدچونکه راضی شد به انگشتی که ديد        ازچه نالد چ

کنند وهم با ما يک عقب نشينی ونوسانی است که خواست اعليحضرت به اينکه خارجيان هم باجمهوری اسالمی گفتگو
  .نچه ميگوئيم چندان جدی نيستيم وبيشترميل داريم شرکای ما راضی باشندآن اين است که به آمفهوم 

صب شناخته اند موردی ندارد که به گفتگوهای دول خارجی درحاليکه اعليحضرت بحق جمهوری اسالمی رادرکتابشان غا
ِ بااين دانستن  .يک حکومت غاصب اظهاررضايت بفرمايند اين دومتضاد است با که دول خارجی فکرمنافع  ،يقين            

نهاميدهند چرامابايد باطرح چنين آکشورشان هستند ومنتظرنيستند که به بينند مردم کشورهای ديگرچه دستوری به 
   .نهم پيشاپيشآ  رای جمهوری اسالمی ايجاد مشروعيت کنيممسائلی ب

ايرانيان خارج «اين قبيل نوسانات، اعتبارمبارزه ومبارزين رامخدوش ميسازد  چنانکه يک روزنامه نگارخارجی نوشت 
  »ازکشور نميدانند چه رژيمی ميخواهند

    


