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 حيف ازاينهمه احساسات
  حقوقدان -اميرفيض

گرفتم  قرار ،ھائی که ازتظاھرات مردم شھرھای ايران منتشرشده است منھم کم وبيش درجريان فيلم
   .مدآدرحاليکه ميدانم بسياری را خوش نخواھد  ،را مينويسميک جمله برداشت خودم  در

شھرھای  شروع وبسرعت به ساير ١٣٧٢ رات ضد رژيم که ازشھرک ھای تھران درسالاھدراولين تظ
   .مده استآمقاله ای درسنگر که دررابطه با تظاھرات مزبور نوشته شد  در ايران گشترش يافت

وجمھوری اسالمی تصميم گرفت  مردم را مصلحت ندانست ت درمقابلفرض کنيد که خامنه ای مقاوم
ازجمھوری  را کشور تاکه به خواست مردم تمکين کند واعالم کرد که رھبر قيام کسانی را تعيين کند 

را وزير بھداری بختيار چنين آرزم منوچھر  تحويل بگيرند (مانند ھمان زمان که دکتر اسالمی 
    .داشت) بازرگان ويا خمينی از درخواستی را

؟ ما چه پاسخی به دعوت تحويل گرفتن کشور را داريم ما مخالفان جمھوری اسالمی  دراينصورت 
امر متمرکز اين يادمان نرفته است که خواسته سياسی ما برای  ؛مبارزه ميکنيم که رژيم راساقط کنيم

نھا آھم ويالھائی برای  ما وکاری کنيم که رژيم اسالمی  خودش کشوررا ترک کند  تاشده بود 
اگر جمھوری اسالمی  به  خوب حاال ....اردن فراھم خواھيم کرد درکشورھای دوست مانند مراکش و

را  خانه خاله نيست که کشور خواسته ما تمکين کرد وخواست خلع قدرت شده و کشورراترک کند،
وقی  .ن ضد حکومتی بدھدمدعيان ومبارزي تحويل نراآابوابجمعی  و که کشوربايد ، يکسره ترک کند

دولتی دارند ونه سازمان سياسی چگونه امر تحويل  رھبری دارند، نه  مخالفان ضد حکومتی نه
اينجاست که دنيا وکشورھای ناظربرجريان کشورما حسابی برای  صورت گيرد؟وتحول ممکن است 

   .ن خالص شدآمبارزات ما بازميکنند که تا قرنھا نميتوان ازسرکوفت 

فرانسه درسازمان ملل پيشنھاد  سفير؛ جريان ارجاع موضوع تظاھرات ايران به شورای امنيتدرھمين 
راه  کرد که جمھوری اسالمی با رھبرمخالفان جمھوری اسالمی که تظاھرات را دارد مذاکره کنند و

يم  وپيشرفت اين پيشنھاد چه يا ما دارای چنين موقعيتی ھستآ .وردندآحلی مرضی الطرفينی بدست 
  ؟ريزی وسلب حيثيت ازمخالفان جمھوری اسالمی خواھد شد بروآ

گاھی ھائی که ايرانيان نسبت به اشتباھات آ، حيف ازاين حيف ازاين احساسات ضد جمھوری اسالمی
ن قدرشناسی ھائی که ايرانيان ازشاھان پھلوی آ حيف ازانقالب کرديم) اشتباه کرديم خود يافته اند (ما 

وباالخره شد  ن نفرتی که نسبت به سيد علی خامنه ای ابرازآ حيف از –کردند اعالم دراين تظاھرات 
حيف ازان جوانانی که دراين تظاھرات جانشان را ازدست دادند چراکه مبارزه بدون رھبری بدون 

ھای ضربتی ھست، بدون خانه ھای امن  تشکيالت است  بدون پست ھای حمايتی ھست، بدون تيم
  .دنحلی است که بتوانند مسير مبارزه را درجھت اصلی واساسی حراست کناست، بدون فرماندھان م

 سرپرست نداشته باشد و بی است که اگرآچنين مبارزه ای خيلی زود خشک خواھد شد مانند  و
   .شکافھای بی ربط زمين فروخواھد رفت رددرمسير مورد نظر براه نيفتد خيلی زود  
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سياسي فعاليت بدون رهبري را  كار وارد كنم ولي درست برتظاهرات بحق مردم نحو ،نميخواهم
تظاهرات بدون رهبري ومانيفست كارسياسي نيست يك نق  .نميتوان كاروفعاليت سياسي دانست

   .زدن رفاهي است  كه نميتواند دوام بياورد
 فکر ن چيزی که اساسا درآورد که آنظاره برجريان تظاھرات اين التھاب سخت را ھم بوجود مي

وقتی مبارزه روی  ؛رھبری ھمه چيز مطرح است بغير از ،تظاھرکنند گان نيست  مسئله رھبری است
بل  نرا خواھد گرفت وصدھا وآرويش رھبر جای  جنبشِ  ،نداشت شخص معينی بعنوان رھبر قرار

   .غازشکست استآخوانده ظاھرميشود واين ھمان  بيشتر رھبران خود

  ايران ياران گرامي  فرزندان ايران 

منش وباورھای اصيل ايرانی  تابلوی نجات ايران  تدوين شد که  به اعتبار ١٣۶٠ردين سال ودرفر
   :منعکس گرديد  باتفاق ميخوانيم ۶٩سنگر شماره  در

  گاه وھرگز:چھي

وحقانيت با اعتقاد به نظام پادشاھی  مگر ،ھيچ نيروئی به تشکل اساسی وبنيادی نميرسد -١
   .تداوم قانون اساسی  جوشيده باشد

نميگردد مگراينکه سلطنت  سلطنت  ، وحدت وقانون به ايران بازھيچگاه امنيت، رفاه، عدالت -٢
  يد آتارک قدرت معنويت ملی در بر ن خواست ھاآ شطلبان، پيشاپي

 ايران درنکه بنام پادشاه آ مگر اعراب وشانسی درمبارزه ندارد ھيچ رھبرسياسی محلی از -٣
  .قانون اساسی وبا تائيد شاه ايران برای نجات ايران بپا خيزد سنگر

بيگانه   ھراينکه به اين شورش کثيف اسالم مُ  مگر ؛ھيچ نيروئی به حيات ملی نخواھد رسيد -۴
اعمال وتصميمات خشونت حاکم را کان لم  و ثارآبن ھمه  بيخ و از سازی وضد ملی بزند و

   .يکن سازد
جامعه زنکه تعصبات مذھبی وخشک فکری را اآنميتواند ايران رابسازد مگرھيج نيروئی  -۵

سياسی  جتماع از ارا يکسره متعصب  (مکال) روحانی وعمامه ای وکالھی  مال و و برکند
  .بيرون بريزد

  هرگز ايران  ايران نميكردد  اگرسلطنت به ايران بازنكردد

  امــــــــا بعد و 

که بارديگر لزوم اکنون  مد وآن بميان نيآچرا ودليل  ؛تقديم شد ۶٩ که آن نوشته شماره ١٣۶٠درسال
رھبری مبارزه بمناسبت تظاھرات اخير مطرح است اين فرصت الزامی است که دليل وچرای اينکه 

   .بيان شود تر شکارآرھبری شاه نباشد مبارزه  ما بجائی نميرسد  قدری  اگر

 يروست نيروی مادی ونيروی معنوی ونه ب نياز نآرمبارزه وھرمقاومتی اصل مشخص ھ 
  .قانون نيروی ناشی از

   :ن نگاه ميکنيمآرھبری رضاپھلوی  واجد ھرسه نيروست  که به اتفاق به ابعاد 
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  قدرت قانونی  )١

حقوق عمومی  مسير نکه ازآ عالوه بر زيرامنشاء اين قدرت، عدم مشروعيت جمھوری اسالمی است 
خارج شده است اصوال رفراندم جمھوری اسالمی  ۵٧خارجيان درشورش بين المللی بمناسبت دخالت  و

  .وقيام عليه شاه امری است خالف اسالم

بنابراين  رضا پھلوی بمناسب قدرت قانونی تنھا فردی است که بموجب قانون اساسی مشروطيت 
   :معرفی شده است  لذا حق دارد پادشاه کشور بعنوان نماد ملی و

نمايندگان  **فرماندھان ارتش ونيروھای مسلح را منصوب کند **رئيس دولت را انتخاب کند  **

درغياب مجلس تمام اختيارات قانونگزاری کشور **دولت موقت را به کشورھا معرفيی نمايد 
   باشد.باشخص ايشان 

که استعفا وتاکيد برنمايندگان مجلس شود  نرا خواستارآمجلس اسالمی را نامشروع وانحالل  **
  .ن تمکين کردند)آبه نخستين بودند که  دھند (کاری که خمينی کرد ونمايندگان پان ايرانيست 

و مورد تدولت موقت بصورت دوفاک تابا کشورھای خارجی وارد مذاکره شود و کوشش کند  **
  .شناسائی قرارگيرد

   .ا بانکھای بين المللی استقراض کنديميتواند ازدولت ھای خارجی و **

   .منتشرنمايد را نجات ايران ميتواند قرضه ملی مبارزه  **

  . ميتواند  با وضع مقرراتی ازايرانيان خارج ازکشور ماليات نجات ايران مطالبه نمايد **

قط تعلق به شخص رضاپھلوی دارد که بموجب قانون اساسی فقط وف ،نآمنتبع  ِواختيارات بسيار اينھا
   .مشروطييت پادشاه کشوراست

رفت توجه به سطح وسيع اقتدارات قانونی شاه ه نھا به اشارآ مقصود از اين موقعيت ھا که اندکی از
نھا استفاده خواھد شد مانند يک آ از ،بمناسبت امکانات ولزوم يت ازمبارزهاست که درھرموقع

    .برای مواقع الزم وجود داشته باشد متخصص که درکيف ابزارھای او ھمه گونه ابزار

  مرجع اقتدارات باال ميدانند (مصاحبه) ، رضاشاه دوم اعليحضرت نيز عنوان قانونی خودراشخص (

  قدرت معنوی  )٢

   .درھربرگ ازتاريخ ايران قدرت معنويت سلطنت وشاه براق ترين موضوع پيش روست

   :مقاله  درقسمت روحيات ايرانيان نوشته است ١٠يکی ازمحققين درکتاب 

وبزرگی وسرافرازی وچيرگی بردشمان خويش را بسته به تخت شاھی ازنسل ايرانيان قديم استقالل 
ئين آن با ميھن پرستی امروزی يکی است  آھوم فشاھان قديم ميدانستند وبدين سبب شاه پرستی که م

   .ايشان بود
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پی شاھزاده  از پريشان حال ميشدند و زرده وآن کشور آسران  ،چون شاھی بی فرزند سپری ميشد
برتخت  چون ضحاک تازی چيره شد و ؛تاريخ داستان ايرانی چنانکه بنابر ؛جو برميخاستندای به جست

ھای ضحاک را  ايرانيان ستم تازمانی که ازتخمه شاھان کسی پيدا نشد ناچار ،شاھی ايران نشست
   .مد بياری او کمربستند  وشاه بيگانه را برانداختندآاما چون فريدون پديد ؛ برخود روا دانستند

 محروميت از<ھمان  عبارت <بی فرزند سپری شد> ؛درست قابل تطبيق با موقعيت ايران حاشيه 
>  ضحاک  ھمان جمھوری اسالمی است  وفريدون ھمين رضاشاه دوم تداوم سلطنت است فعاليت و

  پايان حاشيه  .است

کشور شوب آن آ سالگی در ١٣معنويت سلطنت وسنت ايرانی است که  شاه اسماعيل صفوی درسن 
   .به سلطنت رساندند اورا به سلطنت رسيد يعنی

و او با االغ به سفارت  ی نبودندضپدرش را نکه مردم ازآمعنويت سلطنت است که احمد شاه قاجاربا 
  اندند.سالگی به سلطنت ايران رس ١٢درسن   روسيه ميرفت تا پناھنده شود، او را

ن برخاسته ازنھاد ھای سنتی است آسرچشمه  ورده ھای معنويت سلطنت، اعتبارملی است  کهآفرز ا
   .ن متفق القولندآکه درجامعه ريشه داشته ومردم درشناسائی  واصالت 

تنها  يرد وگنمي ان قرارگهم اختيار در خاصيت انحصاري اعتبارملي دراين است كه اين اعتبار
  .متوجه كساني است كه نماينده نهاد هاي ملي ميباشند

  .اعتبارشخصيت وصالحيتشان دارای اعتبارفردی ھستند ولی نه اعتبارملیھمه افراد به 

 ژنرال خواندم که خوان کارلوس پادشاه کنونی اسپانيا که بھنگام حاکميت، درمقاله ای درسالھای قبل
فرانکو ھم برای  مردم ھم به حکومت فرانکو عادت کرده و فرانکو موقعيتی درجامعه اسپانيا نداشت و

 طی سفرش دراسپانيا  به دھکده ای رسيد که درسالھای قبل از روزی در ،ی کارکرده بوداسپانيا خيل
کارلوس ميل ميکند به ھمان  ,بی گرفته بودآن ان دھکده ليوآيکی ازخانه ھای  از و ن دھکده عبورآ

ن يک آ ن خانه ميبيند که روی ميز يک ظرف بلورين است که زيرآ کارلوس در ؛خانه سری بزند
ن آ نکه خوان کارلوس ازآ به افتخار :صاحب خانه ميگويد چيست.....دارد پرسش ميکند قرارليوان 
   ١.نرا عزيز ومحترم ميشماردآبی نوشده است آليون 

نزد مردم  ؛نکه کارلوس تنھا عنوان وليعھدی را داشته نه شاهآاين را ميگويند اعتبارملی  که با 
   .تباب اعتبارملی داشته اس اسپانيا تقربی از

  )۶٣خرداد  ٢٢(ازسنگرشماره                                                                               

  نمونه ديگر

  :سرلشگر زاھدی نوشته است

                                                            
ھم در زلزله طبس و ھم زلزله سرپل ذھاب در تاقچه خانه ھای خراب شده نگاره شاھنشاه ھنوز بجا بود و در فيلم  - ١

 ک-و عکس ھا ديده شد. اينرا ميگويند اعتبار ملی. ح
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مقابل شھربانی که  مرداد برای تصرف شھربانی حرکت کردم درا ٢٨با چند نفرازھمراھان درجريان 
 با ماشين پياده شدم و از ؛پليس مسلح  است ساختمان شھربانی مملو ازرسيدم ديدم تمام پله ھای 

 نخست وزيرھستم ماموريت تحويل و ؛بموجب اين فرمان شاه ،زاھدی صدای بلند گفتم من سرلشگر
   .تصرف شھربانی را دارم

بتصرف نھا به درون شھربانی رفتند وخلع سالح شدند وشھربانی براحتی آھمان کلمه شاه سبب شد که 
   .مدآدر

   .ن نبودآبه انجام  نچنان کارسازشد که بسياری سالحھا قادرآاين را ميگويند اعتبارملی  که کلمه شاه 

  نمونه ديگر

ورضاشاه  اميدواری ياد ميکردند رضاپھلوی با عزت واحترام و جوانانی از ،درھمين تظاھرات ايران
کوچکترين که عمرشان اقتضای گرچه را خطاب اميد خود ساخته بودند  ريامھرآشاھنشاه  و کبير
نھا نسبت به سلطنت آ معھذا اين احساسات وکششی که در ؛نداردشنائی با سلطنت شاھنان پھلوی را آ

ست  واال انسان وقدرت معنويت سلطنت  ا نھاآھست نتيجه وجود ھويت پادشاھی درخون پدران وخود 
نھا برود وقطب امديش بسازد آ چرابايد  اين چنين مشتقاقانه به استقبال از نديده انسان چيزی را که

  /نھم با اينھمه تبليغات ناجوانمردانه ای که عليه شاھان پھلوی شده استآ

   اقتدارمالی )٣

قدرت معنويت سلطنت وشاه  کنار در ،وجود يک شخصيت قاطع، وطن پرست ومقيد به تداوم سلطنت
مالی خواھد شد که کوچکترين نيازحقيقی به کمک مالی بيگانگان  ومحکمترين اقتدارواجد وسيع ترين 

   .نخواه داشت

  كروگان سلطنت 

مريكا بظاهرمخالف جمهوري اسالمي، منبع ومنشاء اين قدرت آاياالت متحده  ي، چه حيف كهرآ
ياسي تحريم س ملي را با گروگان گيري سلطنت وطرح هنري پرشت و اقتدار مادي ومعنوي و

    .اعليحضرت ازمبارزه اصولي مردم ايران سلب كرده است

***  

  ك-برماست تا با همكاري اين بند ها و موانع را از اعليحضرت بدور سازيم. ح

  


