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  !شوراي ملي 11هيئت حقيقت ياب وماده                           
  حقوقدان - اميرفيض

بايد ھيئت ھای وحتی شخصيت ھا اظھارنظرفرمودند که < گاھيم که اعليحضرت دربرخورد نظرات نسبت به رويدادھاآ
  >ی بی ثمرپايان داده شودحقيقت يابی تشکيل وحقيقت راکشف وبه گفتگوھا

  >....که چه کنيم راه وچاره پيشنھاد کنيد علياحضرت گرامی نيز درمصاحبه ای فرمودند که <

  ،ازمسيروھدف ايرانيان خارج ازکشور پس ازسی سال دربدری ونامشخص اينکه مبارزه ما واقعيت تلخ وناگوار
 عجيب اينکه .ه استشکل يافت درجھت مبارزه باتماميت ارضی ايران ايران !ملی ا اصطالحب زيرنام شورای اکنون
قراردارد ودرکالمی ساده  !جمھوری اسالمی نيز درکنارشورای باصطالح ملی ،مبارزه باتماميت ارضی کشوردر

اختيارات وسيع وداشتن  کشوربه فدراتيو وتشکيل دولتھای تمام عياربای اسالمی وشورای ملی درجھت تبديل جمھور
  . قوه مقننه ومجريه دريک جبھه قراردارند

ن آطلب حساس وناگوار، گزارش مرکزپژوھشھای مجلس شورای اسالمی است که مفصل ونقد سند اين م
 مرکزدرگزارش (: به استحضاررسيده که مختصرگزارش مزبور چنين است)  ١(  ٢٠١٣/٣/٢٢درتحريرمورخ 

 کشور پژوھشھای مجلس شورای اسالمی توصيه اکيد شده که برای موفقيت درانجام برنامه ھای عمرانی واقتصادی
به سمت نظام  راالزم است که کشورايران  داشتن قوه مقننه ومجريه دراستان ھا واياالت  با يجاد دولتھای تمام عيارا

  .فدراتيو نزديک کند

بنابراين يک ھمکاری سياسی بسيارنزديک وھماھنگ بين شورای باصطالح ملی وجمھوری اسالمی دريک جبھه  
   .ت ارضی ايران درجريان استشدن تمامي شترک به خواست تجزيه کشور وپايمالم

محدود به تجزيه کشور  نراآنميتوان  !درباب ھماھنگی جمھوری اسالمی وشورای باصطالح ملی
اد قای موسوی نژآ. کشوراست دانستوتشکيل دولت ھای تمام عيار که مقدمه استقالل مناطق 

که دامنه وسيع  مديرکل امنيت وزارت اطالعات جمھوری اسالمی نسخه وراھکاری رامنتشرکرده
   .باجمھوری اسالمی نشان ميدھد را !ھماھنگی سياسی بين شورای باصطالح ملی

جمھوری اسالمی باکسانی که قصد براندازی < :مديرکل امنيت وزارت اطالعات جمھوری اسالمی گفته است
   .بشنويم نھا راآماده ايم که سخنان آ ما خصومتی ندارد، جمھوری اسالمی راندارند

قدرت  اين گروه با نابود کنند ما با ند بھرشکل که شده نظام جمھوری اسالمی راگروه ديگری ھستند که مبخواھ
سلطنت طلبان  داريم اين گروه شامل مجاھدين خلق و ار نھا ھم نشان داده ايم که قدرت اين کارآبرخورد ميکنيم وبه 

  )کيھان لندن(                                                                                                       .ھستند

می بينيم که شورا درگروھی قراردارد که قصد براندازی جمھوری اسالمی  !ملیبامالحظه منشورشورای باصطالح 
زاد است که ھم اصالح طلبان وھم دولت جمھوری اسالمی وحتی خامنه ای آدارد وخواسته اش انتخابات ــــــــــن را

  .زاد ميباشندآن يعنی انتخابات آھم خواھان 

                                                                                  نتيجه گيري ازمختصرعرايضي كه معروض گرديد                 

که مستند جمھوری اسالمی گزارش مرکز پژوھشھای مجلس شورای اسالمی  جبھه مشترک تجزيه ايران  -١
   .استامنشورشور ١١ومستند شورای باصطالح ملی ماده 
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ق با راھکارمديرکل امنيت وزارت اطالعات جمھوری منطب !مبارزه سياسی شورای به اصطالح ملی  -٢
دررديف گروھی قرارداده که  شورای به اصطالح ملی است که شورا را ن منشورآاسالمی است ومستند 

   .باب گفتگو مفتوح وباب مزاحمت ھا مسدود است

  مالحظات اصلي ومالحظات تبعي 

به  ،محترم اعليحضرت وعلياحضرت وھمسر رف اعليحضرتن از طآ ١١ينکه امضای منشوروماده مالحظه اصلی ا
نه تنھا خطری ويازمينه سازی برای تجريه ايران نخواھد بود بلکه طريقی است که ھدف  ١١اين باوربوده که ماده 

ن به امضای آ ١١خاصه ماده  اين جھت است که منشور زاد تسھيل ميکند وازآرسيدن به انتخبات  در را شورا
   .اعليحضرت رسيده استاعليحضرت وعلياحضرت وھمسرمحترم 

کرده اند  نرا امضاآ ١١ماده  و کسانی که  منشور ؛ن اين استآ يک مالحظات تبعی نيز وجود دارد و درکناراين باور،
   .بوده استامضا فرموده اند  را ١١اعليحضرت که ماده احترام واعتماد به به 

  ضي كشورتماميت ار –نقطه ثقل 

نه يک مسئله شخصی  ،شوردارند نقطه ثقلش تماميت ارضی کشوراستمن ١١باوری که اعليحضرت نسبت به ماده 
تجزيه وبه کشورھای کوچک مبدل  ار وکشور منھدم ميکند وحدت يک کشورتاريخی را ،ايشان ی باورتيعنی نادرس

    .خواھد ساخت

ن بيانديشد نميتواند وحشت نكند آي تهركس به اهميت اين باور ونادرس
تش آاري نمايد تا كشورش به نقدر پافشآكه انسان دريك خطاي خود 

   .گرفتارشود
   .ھمانطورکه رجعت ازاشتباه ازخصوصيات انسان ھای دموکرات است ،ازخصوصيات انسان است ،اشتباه درتشخيص

زمينه ای  ،منشورمعضلی است که بمناسبت امضای اعليحضرت وعلياحضرت وھمسراعليحضرت ١١اکنون ماده 
نجا معضل مھم است که به امضای آ واين معضل از ،ته استھدف گرف را اميت ارضی کشورماست که وحدت وت

   .شخصيت ھای موصوف رسيده است

 بيش ازهركس برعهده شخصيت هاي 11اعتبارافتادن ماده  از بنابراين تضعيف اين معضل ويا
فسادي رابراي تماميت ارضي  11امضا كننده منشوراست كه تصوركرده اند كه ماده  موصوف 

 برخالف باور ١١شود که ماھيت ماده  احراز ن اين است که اگرآمفھوم مخالف  .وردآكشوربوجود نخواهد 

   .تجديد نظر خواھند فرمود ١١درتصميم خود درتائيد ماده  ،نھاستآ

  هيئت حقيقت ياب 

وعنايت خاصه اعليحضرت به تشکيل ھيئت ھای حقيقت ياب   >چه بايد کرد<اينکه به اعتبار تذکرعلياحضرت به 
 ١٣٢٠يک ھيئتی ازحقوقدانان ايرانی که به مسائل سياسی سالھای  ناسره  پيشنھاد ميشود که برای شناخت سره از 

منشورممکن است قابل استفاده  ١١يا ماده آاين ھدف که  تشکيل شود با از طرف اعليحضرت  گاه باشندآن آوبعد 
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