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ن بيانات مستند

قيقت مکمل ھم
دارد يعنی تالش

اعت يعتا من به
قانون اساسی م
تاکنون ھمه امک
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کثريت عظيم ھ
غيرقابل اجتناب

سی من ناشی ا

ميان و  ........

دم ببا ھمه وجو

طنان من نيزبه
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  حقوقدان - امير فيض - خلع سالح مبارزه سلطنت طلبان -ی و ھفتمين ھنگامهس                            ۴ برگ ١۴/ ٠١/ ٢٠١٣ 

بيراھه کشيد که  سلطنت طلبان رابه اين تصور ۵٧بيانات اعليحضرت دررابطه باعدم مداخله خارجيان درشورش 
 ۵٧خاصه که باوربه مداخله خارجيان درشورش  ،نان ازمبانی فلسفی وتحقيقی وحقوقی برخوردارنبوده استآباورھای 

   . !نوعی خوش باوری وساده لوحی شناخته شده است

ن مبارزه ميکنند ويابطورکلی کسانی که آحقی که برای تحقق  ،به مشروعيتِ  دِ يقّ م اگھانی درافرادِ چنين ضربه ھای ناين 
دليلش اين  ،ن ميشوند بسيارموثراستآکنند وازراه دليل وبرھان مستعد قبول ــــميــــمجرای احساس تحمل ن از را درک 
ن قبول آانگيزه ايراد  هست کاعليحضرت بطوراخص نوعی باورا بيان موضوعات بطورکلی وازجمله بيانات که است

   .شنونده است سابقهِ  ن باور بجای باورھایِ آمستمع وجايگزين شدن 

حل  ااول ر مطرح شود باورِ  ناحيه شخصيت برتر ويامورد احترام از اگر ،اول برباورِ  واردِ  ، باورِ ازنظرفلسفی وروانی
 ،ن شخصيتآمنتسب به اتبی است که باورِ ميسازد چراکه احترام به شخصيت وعالقه واعتباروبرتری وخيرخواھی ازمر

   .اول راجاروب ميکند باور

فلسفه دخالت بود حقيقتا  ۵٧شخصيت خاص اعليحضرت که پشتوانه بياناتشان درمورد عدم مداخله خارجيان درشورش 
نان آخلع سالح ساخت  ومبارزه  فروريخت ودرکالمی روشن مبارزه فلسفی سلطنت طلبان را ۵٧شورش  در بيگانگان را

   .به مبارزه شخصی والتھابی واحساسی تبديل ساخت را

احساسات ميھن  که با ۵٧شواھد غيرقابل انکارازدخالت بيگانگان درشور و اقارير ازيکسو واقعيتھای عينی ودالئل و
سوی متقابل شخصيت واالی وخيرخواھانه بی ھمتا ونيز  ن جوش خورده بود وازآپرستی وحقانيت سلطنت ووفاداری به 

 به قبول فرامين ونظرات شاه که خود فصل بسيارريشه داری است سبب گرديد که اظھارات اعليحضرت درمنش ايرانی 
مداخله  در قاطعيت باورھا واعتقاد راسخ ايرانيان خاصه سلطنت طلبان را ۵٧باعدم دخالت خارجيان درشورش رابطه 

   .متضاد تبعيت کند اورِ ب دو زيرا بطور طبيعی انسان نميتواند از ،ردبزيرسوال ب ۵٧خارجيان درشورش 

دخالت کرده  ۵٧رش ، يعنی ازراه تلقين پذيرفته اند که بيگانگان درشونھا اکتسابی استآ، کسانی که باورھای در اينحالت
 ختم خودشان رابه فراموشی ميگيرند وبيان اعليحضرت را ، باورده بيگانگان است بدون معطلیرون شورش دست پآ و

، برای رھبری نکرد نکرد، شورش را داخلی ايران دخالت ه بيگانه درامورقبول ميکنند ک الکالم خواھند شناخت يعنی
عليه رژيم سلطنتی ايران  را نبرد وراه خدعه وتزوير بکار را موفقيت شورشيان قدرت مادی ومعنوی وتبليغاتی خود

 خلی ساختگی است وشخصيتھای خارجی ودا نگرفت وباشاھنشاه ايران دشمنی نکرد وھمه اسناد ومدارک واقرار بکار
   ١ .يک انقالب برخاسته ازخواست ملت است ومشروعيتش راھم ازملت گرفته است ۵٧شورش 

پذيرفته اند باھمه  ۵٧شورش  در ، مسئله کلی دخالت بيگانگان راستدالل ومطالعات ومالحظات عينیئی که ازراه انھاآاما 
المحاله اگرتضاد اين  ،تعلل خواھند کرد ول فرمايشاتشانالوھيتی که برای بيان اعليحضرت قائلند درقب احترام وعالقه و

 اعتقاد سلطنت طلبان و به تضعيف اعتبارايشان وايجاد شکافی بيننشود  اعليحضرت منجر برخورد ناشگون به غلبه نظر
   .وردآبوجود خواھد  ۵٧گانگان درشورش نظريه اعليحضرت نسبت به حضوربي و باور

   :نظريه ای دارد که مطلوب تحريراست ،واحساس وبينو دراھميت وبرتری عقلگکنت 

، ھمينکه از سرحد عقل واستدالل قدم بيرون گذاشته شود ھرچه ھست نيستی <درماورای عقل ودليل ھيچ چيزنيست
  >است

   وجوهات دراظهارات اعليحضرت – حاشيه

   :متضمن دو وجه است ۶۶بان سال آبشرحی که رفت بيانات اعليحضرت درپيام نھم 

                                               
کتاب ھا می  اذعان داشته و از جمله بی بی سی امروز حتا بيگانگانی از جمله برژينسکی، ھنری کسينجر، وديگر آمريکاييان و اسراييلی ھا- ١

 ک-ھان غرب به سفارش شرکت ھای نفتی در امور ايران دخالت کرده است. حنويسند که آمريکا و ج
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۵ برگ ١۴/ ٠١
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  حقوقدان - ض
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