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 قسمت اول

 فصل دوازدھم

  زمان به سرعت ميگذرد

  نادقوقح – ضيفريما

  

 ،بدون دستاورھا وسقوط مبارزه            ِ ايام مبارزه   که اتالف متوقع است ،که فصل پايانی است خواننده دراين فصل ازکتاب
گفتگوھای اين فصل  ،انتظار اشاره ميشد که باصطالح تاحدودی جبران مافات گردد ولی برخالف مطرح وبه تدابيری

  .تجانسی باعنوان ندارد

  :نقد حاضرموضوعات زيرراواجد است

موقعيت حقوقی  -نافرمانی مدنی يعنی چه  وازکجا آمده است–نافرمانی مدنی  –دو چيزمھم بی اھميت  –گذشت زمان 
ت اين سواال –تأمالت نامتعادل  - موقعيت هللا اکبر –امتياز نافرمانی مدنی چيست  -نافرمانی مدنی ونافرمانی قانونی  

 –اطمينان به پشتيبانی  - شھادت اعليحضرت    -تصورنامتعادل  –اعليحضرت به مصاحبه کننده  پاسخ –فصل کتاب 
   .ين بيانورد اآحيرت اندرحيرت 

  گذشت زمان

قابل  ايم  ما کجا ايستاده ،سريع زمان ِ ر  ن نيست ولی اينکه دراين گذآمنکر ، وھيچکس ھم ، زمان بسرعت ميگذردریآ
  .بررسی است

دسته ای که باکرداروياگفتارھای استثنائی حرکت زمان راسرعت ميبخشند  ،چند دسته ھستند ،زمان انسان ھادررابطه با
، دسته ديگرازحرکت زمان عقب ميبردنھاراباخود آ، زمان وبه عبارت بھتر دسته ديگرباحرکت زمان حرکت ميکنند  –

ه به زمان برسند ولی ھمچنان عقب ميباشند دسته چھارم کسانی ھستند که اصال به ھسستند ولنگ لنگان تالش ميکنند ک
   .است> اين نيز بگذرد<وشعارشان  ،ن اھميتی نميدھندآزمان تاچه رسد به سرعت 

 درسالھاقبل درمصاحبه راديو دراتشکيل ميدھماايرانيان مخالف جمھوری اسالمی خارج ازکشور مبارزه ،اين دسته آخری
سال ازحکومت مالھا ميگذرد وکاری  ٢٠کشور خطاب به اعليحضرت عرض کرد که يک ايرانی داخل  ،يرانصدای ا

ساله يک ملت زيادنيست تاايران  ۵٠٠٠سال ازعمر ٢٠« :فرمودنداعليحضرت   .برای نجات ايران انجام نگرفته است
سال ھم خواھد  ١٠٠اي  ۵٠م بزنيم به سال وچشم به ھ  ٣٢سال به ٢٠واکنون ھمان  »قطعه قطعه نشده ماخواھيم جنگيد

  .رسيد

       ِ ن برای  آبيحاصل                                                                                           ِ فرھنگ وتربيت ماايرانيان چنين است که بعمل وگفتاربزرگان تاسی ميکنيم  وقتی زمان مبارزه وگذشت   
نان عليه آدرايرانيان ومبارزه  ،اين باور بی اھميت باشد اعليحضرت که نماد ومسئول قانونی وتاريخی مبارزه ميباشند

  .اسالمی اثرگذارميشود رژيم

  )مولوی( خضرخاک راخضراکند     چرخ ا خوی شاھان دررعيت جاکند                         

             دوچيز مهم بي اهميت

                                                                                                         ِ واقعيت تاسف باراين است که ما به دوچيز درمبارزه عليه جمھوری اسالمی اھميت الزم رانميدھيم يکی استفاده ازلحظات  
 .است لزوم مرکزيت سياسی درچارچوب عقيده سياسیزمان مبارزه وديگری 
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                  ِ ما درمبارزه سياسی  علت اين است که . مده  استآامرعادی درصو رت يک برای ما ب ،زمان    ِ درک                   ِ اين بی حالی وعدم    

محدود به حرف زدن  دردوران آشوبگری آرام ھمچنان درجاميزند و ومبارزه ماقرارنداريم  بارژيم اسالمی  ِ ی     ّ وجد  اصيل 
 باشد؟ مطرح وقت مطرح است که درباصطالح مبارزه ما مسئله اتالف ،درقصه گوئیمگر است چه کتبی وياشفاھی شده

  >قصه ھرچه طوالنی تر بھتر<

   .ن رانميتوان ناديده گرفتآرفی جنبه ح ،برعکس ،اگرمبارزه ماجنبه عملی نداشته حق مطلب رانبايد ناديده گرفت

 ظی نيست بسيارفراگيربوده است وھرقدرازنظرتشکيالتی وعملياتی واعتقادسياسی پوک و        ّ غيرازلفا   ماکه چيزی مبارزه
بيش ازمجموع روسای  ،توفيقشان بدھند درسال خدا ،اعليحضرت ما .درعوض پرونده حرفی مامفصل استخالی است 

، وباتوصيه ای که فرموده اند  ايرانيان راھم به ايستادگی درجبھه حرف ،مايندمصاحبه وسخنرانی ميفر کشورھا جمھور
  .مشوق شده اند

  »است گميتواند به کمک ھم ميھنان داخل کشورمنجرشود ايجاد زمينه بحث وديال هاقدام موثری ک«

  )١٣٧٧ی لوس انجاسمصاحبه بارسانه ھای گروھ(                                                          

  قدر وقت ارنشناسد دل وکاری نکنيم        بس خجالت که ازاين بازی الفاظ بريم

اھميت زمان واينکه اين اھميت درگذشته رعايت نشده ووعده اينکه ديگراين < ،دد       ّ ، به تع  درگفتگوھای سابق اعليحضرت 
اب ازآب حرکت < ولی چيزی که ھيچ تکان نخوردديده ميشود اشاره جامع واميد وارکننده > فرصتھا تلف نخواھد شد

شخص اعليحضرت ھم ازاحساس مشھود وعيان مبارزه بود که       ِ واتالف   ،ھمان مسيربی توجھی به زمان مبارزه >نکرد
خودشان متاسف احساس   >کسانی که ميبايست درمبارزه بودند کنار کشيده اند< درعبارتو ،مغلوب آن درامان نماندند

بدون فرمانده  ،بادشمن    ِجنگ         ِ داوطلب       ِ سرباز   ،سال ھاده  ورشان عريضه کردم که نميشودحضکه بنده ھم  ارائه فرمودند ار
ن سربازان ترک آبطور طبيعيی  ،ھمينطوردرسنگرمبارزه منتظر فرمان فرمانده خود باشد ،برنامه وعنايت وتوجه و

 ميکنند سنگر

  ديده انداو که ازو بی لطفی  سستیزين ھمه   نبرد کليفــتترک سنگرکرده اند مردان ز

 ی که بادل رفته اندآھابسی افسوس ازراھــــب  زلت گرفتند و سکوت  ُ ع  اديان وحاميان ،ــھ

   مدني نافرماني 

 ونظربه اينکه درکتاب است دررابطه بانافرمانی مدنیدراين فصل کتاب  نظربه اينکه اولين سوال مصاحبه کننده 
بانافرمانی مدنی پيوندی  ،نظرايشان                         ِ تز واستراتژی مبارزه مورد   ا                                               ً اعليحضرت بکرات به نافرمانی مدنی اشاره شده واساس  

ھتراست به  ،بکه درباره نافرمانی مدنی استقبل از طرح اولين سوال مصاحبه کننده  هبنظر ميرسد ک ناگسستنی دارد
  .انی بطورکلی درمبارزه نگاھی داشته باشيماتفاق به موقعيت حقوقی نافرمانی مدنی ونافرم

  نافرماني مدني يعني چه  ازكجاآمده است

جامعه مدنی ھيچ ارتباطی به مبارزه  ،ند اين واژه ما اززمان خاتمی وارد فرھنگ مبارزاتی شد واژه نافرمانی مدنی
  .رژيم اسالمی بودمی برای اغفال مردم وتظاھر به مخالفت باتن ازطرف خاآسياسی ندارد وانگيزه ساخت 

برای اولين باردرتاريخ مرداد  وايادی او بامبارزه، سه ھفته بعداز زايش ازطرف خانمی                   ِ ، اين واژه نامانوس  درکمال تاسف
 باراديو اسرائيل که ايرانيان داخل کشورھم پرسش کننده بودند مطرح گرديد ودرگفتگوی اعليحضرت  ١٣٨٠ماه سال 

رادر اجرای نافرمانی مدنی دانستند واعالم فرمودند که اين تنھاراھی است که رژيم راناچار به نسخه نجات ايران ايشان 
  .ترک قدرت مينمايد
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 ن طرح وعدم تجانس آن باآبه ناکاربودن  مشرحا ١٣٨١خردارسال  ١۵ درسنگرمورخزنيدرھمان تاريخ  - حاشيه 
  )پايان حاشيه( مبارزه عليه جمھوری اسالمی  اشاره شده است  

  1  قعيت حقوقي نافرماني مدني ونافرماني قانونيمو

ن ميگويد خودداری ومقاومت درمقابل فرمان است  بنابراين، نافرمانی رابطه مستقيم آھمانطورکه معنای لغوی  نافرمانی
 ، مقاومت وسرپيچی از، نافرمانیازموضع قانونی باشد ،پس اگر فرمان. دھنده دارد فرمان وفرمان            ِ مفھوم وموضع   با

قانون تلقی ميگردد که چون قانون حافظ حقوق عمومی است لذا نافرمانی ميشود سرپيچی وتجاوز به حقوق عمومی که 
   .موجب مجازات است

ت درمورد ميشود مقاوم ،به حقوق خصوصی يعنی حقوق مدنی باشد اگرفرمان ازموضع حقوق عمومی نباشد ومربوط
  .اين واژه راجايگزين متعھدين درروابط حقوق مدنی گرفته اند> نافرمانی مدنی <که ظاھرا سازندگان واژه   حقوق مدنی

حقوق خصوصی يعنی حقوقی که شھروندان يک کشورنسبت   ،مقاومت درمقابل حقوق خصوصی نافرمانی مدنی ميشود
نچه آپرداخت طلب طلبکار وبطورکلی  -ازقبيل کرايه خانه معامالت وتعھدات –مانند ازدواج  به يکديگردارند وياپيداميکنند

نراتفسيروکتاب قانون آئين دادرسی آليه منظورشده است وکتاب حقوق مدنی        َ له وياع                                ِ درکتاب قانون مدنی بعنوان حقوق   که
   .نرامقررداشته استآئی مدنی کيفيت اجرا

ايجاد  و تاخيروياخودداری ازپرداخت اجاره .کجای اين قبيل نافرمانی ھاسبب سقوط جمھوری اسالمی ميگردد نميدانم
  ؟رژيمی که دنيارامستأصل کرده است خواھد شد سقوط دردسربرای مالک  چگونه سبب

ی است اگر تصورشود که ساده لوح اين اشاره نيز بجاست که سازنده اصلی واژه نافرمانی مدنی طبرزدی بوده است
کسانی راکه زير نافرمانی مدنی سنگرگرفته  ،ولی توده مردم گاه نبوه اندآطبرزدی به مفھوم نافرمانی مدنی  خاتمی ويا

به مبارزه                                                                                            ِ اند به حساب مبارزين ومخالفين جمھوری ا سالمی می گذاشتند وازاين فريب بزرگ ودرعين حال خوشخيالی  
  .سالھا استفاده شد

  نافرماني مدني چيست امتياز

 يا و که درمقابل قانون دولتی مقاومت کنند يعنی ازمردم بخواھد  عمومی رابدھداگرکسی فرمان مخالفت باقانون وحقوق 
   .ن فرمان استآ  عواقب                            ِ ريب کنند  فرمان دھنده مسئول  اموال عمومی راتخ

ثال از پرداخت بدھی خود به طلبکار وياتاديه اما اگرکسی به ديگری ويابه چند نفردستورويافرمان وياھدايت کند که م
چون  .مسئوليت کيفری متوجه شخصی که فرمان ويادستورداده نميشود ،خودداری کن تاطرف بزحمت بيفتد هکرايه خان

  >آنھم به شرطھاوشروطھا<وناشی ازحقوق مدنی است  ،حقوقی                                      ِ که امتناع از پراخت است جرم نيست و عمل   ،عمل    ِ نفس  

   .ن متوسل شده استآرمانی مدنی يک شعاری است برای رفع مسئوليت احتمالی ازکسی  که به ناف نيبنابرا

                                               
1 Civil disobedience is the active, professed refusal to obey certain laws, demands, and commands of a 
government, or of an occupying international power. Civil disobedience is commonly, though not always, defined 
as being nonviolent resistance. It is one form of civil resistance. In its most nonviolent form (in India, known as 
ahimsa or satyagraha) it could be said that it is compassion in the form of respectful disagreement. One of its 
earliest massive implementations was brought about by Egyptians against the British occupation in the 1919 
Revolution.  Civil disobedience is one of the many ways people have rebelled against what they deem to be unfair 
laws. 
Thoreau's 1849 essay "Resistance to Civil Government" was eventually renamed "Essay on Civil Disobedience." 
After his landmark lectures were published in 1866, the term began to appear in numerous sermons and lectures 
relating to slavery and the war in Mexico. Thus, by the time Thoreau's lectures were first published under the title 
"Civil Disobedience," in 1866, four years after his death, the term had achieved fairly widespread usage. 
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 رضابسيارباھوش است ولی ھوش و« :شاھنشاه ايران درکتاب خاطرات علم نسبت به وليعھد وقت ميفرمايند – حاشيه
  »استعدادش رابرای فرارازمسئوليت بکارميگيرد

نافرمانی مدنی توجيه واثبات قضاوت شاھنشاه نسبت به وليعھد وقت  وپوچ بی معنااصراراعليحضرت درادامه تز
  )پايان حاشيه( واعليحضرت کنونی است                         

نی مدنی مجموعه قوانين دولتی است  لذا نافرما ،باحکومت وحکومت ھم به تعبيری                            ِ ا مبارزه سياسی  يعنی مخالفت      ً اساس  
اگرنافرمانی « :ولی معھذا اعليحضرت درکتابشان ميفرماينديک فريب ويک آپانديس است  ،درفرھنگ سياسی مبارزه

   »طی نميکنم  ّ تخ   ،مشی                                                                           ِ مدنی دررابطه بابراندازی رژيم خونخوارساده لوحانه به نظربرسد اما من ازاين خط  

  موقعيت اهللا واكبر

 يا يا نافرمانی مدنی است وآبوسيله مخالفين حکومت درپشت بامھا مصرف ميشد  شعار هللا اکبر کهاکنون به بينيم 
  ؟نافرمانی قانونی است

ِ  ھرقدر که ذاکرين   ،وطبق روايات نافرمانی قانونی ،نافرمانی مدنی است ونه ،نه کراست              ِ ادای هللا اکبر، ذ    بيشتر اين ذکر              
ن اين شعاربرخورد ھای آمنبع حقوقی رژيم اسالمی باذاکرکدام پس به استناد وبه اعتبار. نھم بيشتراستآباشد مقبوليت 

  ؟داشته استقانونی سختی نظير برخوردھای حاصل ازنافرمانی 

پاسخ پرسش باال از اينجھت قابل اھميت است که موقعيت اجرائی نافرمانی مدنی رادرحقوق وفقه تشيع که مانيفست 
نافرمانی مدنی تاچه حد                    ِ ن نشان ميدھد که تز  آوفراگيری اجرائی وتوجه به وسعت  حکومت اسالمی است مشخص ميسازد

  .خاصيت درمبارزه است پوک وبی

ن دراين تحريرعرض شد متوجه حقوق مدرن وقوانين موضوعه است  آنچه درررابطه بانافرمانی وسيطره مدنی وقانونی آ
احتياط وبازھم احتياط بيشتر ممکن است محدوده نافرمانی مدنی وقانونی رابه حقوق اسالمی ھم کشيد ولی قضيه  با و

تعلقه به ھريک درفقه تشيع ملحوظ نگرديده واينکه نافرمانی، ثارمآتقسيم بندی نافرمانی به نافرمانی مدنی وقانونی و
  .است مصلحت و تشخيصنافرمانی مدنی است وياقانونی برمبنای  

صی ندارد ھرچه راحکومت اسالمی                                                                   ّ تشخيص مصلحت درجامعه تشيع که ايران امروز گرفتارحکومت شيعه است حد ون  
چنانکه شعارهللا اکبررانافرمانی  ح دانست اجراميکندمتمرکزاست صال ،ع که دررھبر وشورای تشخيص مصلحتمتشي

ساله را تخريب اموال دولتی ونافرمانی قانونی  ١٢بوسيله يک جوان  ھمچنين خط کشی ديواريک مسجدقانونی گرفت و
 ولی درمورد موسوی وکروبی وخاتمی که ازعوامل اصلی نا) ۴٨٨کيھان لندن(ن جوان مطرح شد آدانست ومسئله اعدام 

وبقول يکی ازسايتھای مخالفين  نھا مستقرگرديدآبرعدم تعقيب خيص مصلحت نظام شوقتل وکشتارھابودند ت ی ھارامآ
ولی >  باراعدام ميشد ١٠موسوی به اعتبارقانون اساسی جمھوری اسالمی ونظرات خمينی بايد تاکنون <جنبش سبز

   .تشخيص مصلحت چيز ديگری گفته است

 ادامه دھند با اگر او وامثال اورفتارخودرا <ری اسالمی به موسوی اخطار کرده اخيرا دادستان کل جمھو – حاشيه
 اين را>   مفھوم اين اخطاراين است که اگر موسوی رفتارخودرامتوقف کند تعقيب نخواھد شد>  نھابرخورد خواھد شدآ

  .مصلحت  که درھيچ جامعه حقوقی نظيرش يافت نميشود      ِ تشخيص        ِ ضابطه                 ِ ميگويند حاکميت  

 يک دلخوشی واھی است که طرف قبول ندارد  ونتيجه اينکه دررابطه بامبارزه باجمھوری اسالمی صيغه نافرمانی مدنی 
  .مگر نخست مسير اثبات  راطی کند چيزی ھم که طرف قبول ندارد نميتواند مبنای حق قرارگيرد
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  وامـــــــا بعد  سواالت اين فصل کتاب  

    َ             تا مالت  نامتعادل

  چنين مطرح ميکنداولين سوال اين فصل کتاب را،مصاحبه کننده 

  ايرانيان چگونه ميتوانند نافرمانی رابه اجرابگذارند؟

ايرانيان  ونامتعادل بابيانات سابق                                     ِ باواقعيت ھا، نامتعادل با فرھنگ وباور   گويای مراتبی است نامتعادل پاسخ اعليحضرت
    .بسيارغريبه برای ملت ايران املی، توعخودشان  ودرمجم

ِ                  خطاب  به مصاحبه کننده  ،پاسخ اعليحضرت   :چنين است   

مادامی که اين رژيم سرکاراست ھيچيک از  اوازرژيم متنفراست ومتقاعد شده است. انی بگذاريديرخودتان رابجای يک ا«
اوال راه حل   - پيش روی خود مطرح ميکند مشکالت وی حل نخواھد شد وقتی به اين نتيجه ميرسد چه پرسشھائی

 او از ياآکه ودرآخرميخواھد بداند ؟ ثالثا، مخاطرات اين راه حل کدام استن  دست يافتآثانيا چگونه ميتوان به  ؟چيست
دن نان درمبارزاتشان برای رسيآاز ابھامدرعمل وبدون زاد آکه جھان  نباشند مطمئن؟ مردم اگرپشتيبانی خواھد شد يانه

   »کرد دست به قيام نخواھند زد خواھد  پشتيبانیبه ازادی ودموکراسی 

قراردادن افکار يک فرد خارجی درمقابل باوروفکريک ايرانی تشبيه نامتعادلی است  تفاوت ھای فرھنگی وبسياری  - ١
ِ       ، معلوم  معادله  مورد الجرم عوامل ديگر اجازه اين تجانس وبھره برداری ازآنرانميدھد        ِ ، مجھول است     ِ           استنا د اعليحضرت      

  .مجھول، سبب معلوم وازاسباب نتيجه گيری نميباشد و

وباورھا وتربيت وعادت ايرانی نمی  ی که درپاسخ اعليحضرت برای ايرانی گرفتارمطرح شده درقالب روحيهپرسشھائ -٢
ايرانيان  ما اين حقيقت وعادت .ندنچه که اعليحضرت فرموده اند بکلی غريبه اآدريافت پاسخ  یجستجودروايرانيان  گنجد
  :چنين بيان کرده انددور شخص اعليحضرت درعبارت زير درگذشته ای نه چندان  را

نھا ميخواھند بدانند که کی ميايد آاين صحبت ھاکه مادرخارج ميکنيم برای ايرانيان داخل کشوربی اھميت است « 
  »نھارانجات ميدھدآو

به مسائلی که اعليحضرت  قتی ميخواھد دست بکاری برای رھائی خود بزندوائی مريکآ ممکن است يک اروپائی ويا
ن توجه آند حساسيت توجه پيداکند ولی ايرانيان ھرگز وابدا به چنين برنامه ريزی ھاکه اعليحضرت به عموميت ا فرموده

  .داده اند خو نگرفته اند وحتی يک مورد ھم سابقه اجرائی ندارد

سيسرون مورخ  ،ودرعين پناه برخدا اميد وانتظارش ازشاه است) پناه برخدا ؛شعار( اپناه ميبردايرانی ھمواره به خد
ِ  واگرشاه ضعيف وياعامل  >   درموقع بروز مشکالت ھمه اميدھا به سوی شاه است<مينويسد  گرفتاری ھاباشد اميدھا به                    

ری ازمردم باھمه اميدی که به شاه دارند واگر سلطنت دچارفترت ھای غاصبانه قرارگرفته باشد کثي سوی وليعھد است
  :وبقول حکيم مولویباقدرت حاکم کنارميايند

  بالئيمان بسته نيکان زاضطرار         ز اضطراراست آدمی مردارخوار

   مريکا وقدری ھم به اسرائيلآچنانکه درگذشته ھا قليلی به شوروی ملتجاء ميشدند وحاليه به  
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  تصور نامتعادل

وتاريخ اين رافرھنگ وادب ايرانی  ، نجات کشورش راازبيگانه نميخواھد، ھيچ ايرانی اصيل وپاکتصورنامتعادل برخالف
بيش ازبيش احتياط وبازھم  ومبارزه آنانبه ايرانيان  اين اتھام نادرست بجاباشد که درچسباندن ميشودوتصور ميگويد

  .احتياط الزم باشد

  سروری داد          که تقديرش بدست خويش بنوشتن ملتی راآخدا 

  )زرين کوب ( ه دھقانش برای ديگری کشت          ـــــــبه آن ملت سروکاری ندارد          ک                           

ھمانطور که شک، چون جاری شود يقين نامتعادل دارد ثبات ادل راميلرزاند  ونياز به ، افکار متعاوياافکارنامتعادلتصور
   .راپيداميکند نياز به پاکسازی ازشک ويقين ميشود

ِ                                    واقعا اعليحضرت چه دليلی دارند که چنين صفت  ناپاک وضعف وزبونی وتوسل  به بيگانه رابه مردم نسبت ميدھند  و                                                                   
   .بصورت کتاب جاويدان ميسازند نراآ

چنينی واقعا اگرموضوع درمسائلی اين  .اثرگذارميشود ،گويندهاعتبارکالم افراد دررابطه باشخصيت ومسئوليت وموقعيت 
ماحق نداريم شناسنامه ھای اخالقی وصفاتی برای مردم تنظيم  درست نيست ،ن به عامآ، اطالق ھم اصالت داشته باشد

نھم چنين خصوصياتی که ننگ يک ملت است  وھيچ ملتی تاچه رسد به ملت تاريخی ايران تحمل ـزمان است کنيم اين کار
  .ندارد نراآ

ارتباط دادن قيام ھای ملت ايران به پشتيباتی جھان آزاد واجد اين مفھوم ومعناست که کليه قيام ھائی که تاکنون درداخل 
 ، باتبانی قبلی ودرسی سال گذشته صورت گرفته وباسرکوب سخت وبيرحمانه جمھوری اسالمی مواجه شده کشور،

صورت  درآينده که ازسوی مردم ايران عليه جمھوری اسالمیروی داده ونيز ھرگونه قيامی پشتيبانی کشورھای خارجی 
  .بود دجھان نخواھ زادآنھم خارج از ضابطه  تبانی قبلی وپشتيبانی کشورھای آگيرد 

زيرا  به ظھورميشود برائت جمھوری اسالمی درسرکوب معترضين است                                         ِ مفھوم ديگری که براين ادعای نامتعادل قائم  
نھاراقانونی سازد وابستگی  آبچسباند تاسرکوب  انناراضي و تالش دارد به قيام مردمچيزی که ھمواره جمھوری اسالمی 

براحتی برای جمھوری اسالمی  اعليحضرت،                                                                 ِ قيام مردم به بيگانه است واين درست ھمان چيزی است که تصور نامتعادل  
  .فراھم ميکندرا قانونی سرکوب  ناراضيان  قتدار وا

برای  )که معلوم است کدام کشورھاھستند(پشتيبانی جھان آزاد ابستگی قيام مردم به ، يعنی اتھام ويادمان باشد که اين
عنوان شده  وچشمھاھمه بسوی اوستاولين باراست که بصورتی جدی ازطرف شخصيتی که  واال ترين وبرترين است 

ن نميتواند اعليحضرت آوچون برای مردم کامال غريبه وبی سابقه است باحيرتی فوق انتظارمواجه ميگردد وواکنش است 
  .رامتاسف نسازد

نجاکه مشارکت درچنين قيامھائی ازنظر آواز شده است وازآنجاکه قيامھای مردم متصف به وابستگی وحمايت بيگانگان 
وطن پرستی خواھد قيامھا باتعصب  یاصالت ريشهشرعی حرام وازنظروطن پرستی مذموم وکمال بيگانه پرستی است 

  .خشکيد

ازآن خود اعالم کرد ازجنبش سبز بجز چند نفری که حقيقتاھم گماشته اسرائيل  ئيل جنبش سبز راچنانکه وقتی اسرا
  .وداخل کشورچيزی باقی نماند ھستند درخارج 

مطروحه ازسوی اعليحضرت به اثبات برسد زيرا مدعی بايد ارائه دليل                ِ ادعای نامتعادل   الزم  نيست که بی اعتباری
  .به شھادت خودشان استناد شود بجاست که برای کم کردن زحمت ايشان ميکرد ويابنمايد که نکرده است ولی 
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  شاهد  خود اعليحضرت هستند

  :اعليحضرت  درپيامی که دراول آذرماه سال جاری خطاب به ملت ايران داشته اند ميفرمايند 

رافشرده  ھا اعتقادم ھمچنان براين است که برای زدودن سايه شوم واليت فقيه ازخاک ميھن بايد صداھارارساتر وصف«
                                ِ ه ھراسان شده اند وآزادی  خواھان  ازفرياد شمازنان ومردان آزاده است که غاصبان حقوق ملت امروز اينگون ترساخت
  »چنين بی سابقه به تحسين وھواداری ازپيکاربرحق شمابرخاسته اند ،جھانسراسر

اعليحضرت راکه ميتوان ناسخ رابطه پشتيبانی خارجيان ازقيام مردم دانست  کامال متضاد باپاسخی است که  اين اظھارات
درحاليکه درشھادت شناخته شده الزمه قيام مردم پشتيبانی خارجيان  ه انديعنی درپاسخی که داد به مصاحبه کننده داده اند

مده وچنان ھم ازپشتيبانی وارتباط آ خودمردم به شھادتقيام مردم بردوش ) ١٣٨٩= ٢۵۴٩ رذآبيانيه اول (  اعليحضرت
دگان برخاسته ازپيکارقيام کننآزادی خواھان سراسرجھان چنين بيسابقه به تحسين وھواداری  <خارجيان دور بوده که  با
  >ند ا

  اطمينان به پشتيباني

 ياحقيقتا يک قاعده استوار وآچگونه ممکن است ايرانيان از پشتيبانی خارجيان مطمئن بشوند تا به قيام دست بزنند؟  
 چتر ، قيام کننده گان مطمئن شوند که زيرشناخته شده ای وجود دارد که قيام مردم که خودجوش وبدون رھبری است

درمعامله سياسی ديگری بسته که  ميشودبه چه قيمتی بازوچيست  ،رلعنت                               ُ گانگان قراردارند ضمانت اين چترپ  يپشتيبانی ب
  ؟نشود

نيروی  زستفاده اوحمايت مادی ھم دونوع است يکی پول است وديگری ا بردونوع است حمايت مادی ومعنوی حمايت
  .اجرائی

 جلو وعقب قيام کنندگان راازاستفاده ازنيروی نظامی وشرکت ھای امنيتی است که ) درعمل(مقصود ازحمايت عملی  ياآ
  حمايت وپشتيبانی نمايند؟

موازين بازيرپاگذاشتن شکار وبدون پرده پوشی وآواين است که بيگانگان علنا > پشتيبانی بدون ابھام<يامقصود از آ
  ؟ورندآقوه به فعل در رااز قيام کنندگان ازودخسازمان ملل  حمايت  منشور

 ری داد که حمايت کنندگان خارجی دست درجيب عقب شلوارقيام کنندگان بگذارند تا  ّ تس   نجاآعملی راميتوان به حمايت يا آ
  ٢ .نھاستآقيام کننگان مطمئن بشوند  که دست بيگانگان پشت 

ليت ورھبری برخوردارباشد، وارد دوران جدی ومبارزه ، ازمرکزيت ومسئواگرمبارزه اصالت ومشروعيت داشته باشد
وکمک ھای مادی وانسانی ايرانيان وحمايت ھای سياسی  اساسی شده باشد بطور طبيعی موقعيت جذب راپيداميکند

خارجيان جذب به مبارزه ميشوند انقد رھم دامنه اين جذب وسيع وسريع است که مبارزه درقبول ان به احتياط کشيده 
  ميشود

  ورد اين بيانآ يرت اندرحيرتح

   ؟که اين سخنان چه درمانی است برای درد نجات ايران> مالمت                  ِ حيرت مانده ام غرق   به<

                                               
 و ناريا مدرم یارب دھعت داجيا هزرابم نديسر رمث هب هب ناھج دازآ حالطص هب یاھروشک و ناگناگيب ینابيتشپ و کمک ايآ- ٢
 هب تشادمشچ نودب نوريب نآ یسک ايآ ؟دوب دھاوخن ناريا مدرم یلخاد لئاسم و اھ یريگ ميمصت رد هناگيب نامھ تلاخدر د تيعورشم
  ک-ح ؟دش دھاوخ هعجاف بجوم یوالسگوي و ناتسناغفا و قارع هب کمک دننامھ شکمک اي ؟؟درکدھاوخ کمک نايناريا
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 ،احساس نميشود که اين ھا نکبتھائی است که تاريخ ياآچه لطفی دارد و ،طرح اين نظرات موسمی وبی پايه ودردسرساز
   .کوبدميبه مبارزه وعدم مشروعيت رای بی اعتبار گان

ازواژه  ،نقدر ممسک ھستند که حيرت سازاست وھرجاھم که ناچارباشندآاعليحضرت دراستفاده ازواژه شاه وشاھنشانی 
 درپيوند زدن مبارزه ايرانيان به حمايت و ژيم سلطنتی ندارد استفاده ميفرمايند پس چراکه ھيچ ربطی به ر> مشروطيت<

بارمبارزه ايرانيان رامشروط ومعلق  ٣که دريک صفحه ازھمين فصل کتاب  نقدر اصراروشتاب دارندآپشتيبانی خارجيان 
برکسی پوشيده ھست که  ،ثاراين سخن ھاوتأمالت نامتعادلآبيگانه و يا قبح حمايتآ ؟به حمايت بيگانگان فرموده اند

  .براعليحضرت نباشد

  انندعالم وعامی وعارف ھمه سرگرد  شأن لطف سخنت نيست دوای دردی   

  به تحريرآتی موکول گردد>  زمان انتخاب<کتاب  ١٢اجازه فرمائيد بقيه نقد فصل 

     

  

  

  

  

  

  

 


