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  گفتگوي مجاهدين خلق با اعليحضرت
  قسمت دوم 

  

  حقوقدان -امير فيض

   ٢٠١٠ –مه  ٢۶چهارشنبه 

  ٢۵۴٩خرداد ماه  ۵

  

  : فرمودند) خزه ها(اعليحضرت در گفتگوی با مجاهدين خلق در راستای ايجاد اعتبار برای جنبش سبز 

  » کسی که ميخواهد جنبش سبز را رد کند، بهتر است اول خود من را رد کند«

  . اين گفتار يک فرض و يک رد اصولی را پذيراست» ظاهرش آرام و باطن پر خلل«گفتار بسيار بزرگی است،

  : نخست فرض

گردم، فدايت شو، جان  تفرض اينکه، گفتار اعليحضرت از بار تعارفات است که معمول ما ايرانيان می باشد مانند، قربان
  . وی وامثال آنهانثار، نمی گذارم، مگر از روی جنازه من رد ش

  خسته ام از ديدن روی کسی    بس تعرف ديدم از هر کسی 

  . يا می توان گفتارشان را از باب تعارفات شاعرانه وعاشقانه گرفت، که ادبيات شعرای ما مملو از آنهاست

  جان خود رافدا کنم اول    گرکه معشوق من شود گريان 

نيم و آنرا در زمينه های عقيده جستجوکنيم با اين گفته يکی از حکما اما اگر گفتار اعليحضرت را خارج از اين فرض بدا
  : مواجه می شويم  که گفته است

شدت حمايت و دفاع از عقيده ای که شخص دارا می باشد، مانند پيل مست است که هيچگونه انديشه و گذشت و عاطفه «
   ».ای برای او مطرح نيست

  : از عقيده و نظر را دارد و می گويد يکی از حکما، تفسير ديگری از شدت حمايت

شدت حمايت از عقيده ونظرگاه در مسير لجاجت قرار ميگيرد و آن عبارت از مقاومت بدون علت است در مقابل آنچه «
  » که حق شناخته می شود

برداشت نظری از اين فرض اين است که شدت حمايت اعليحضرت از جنبش سبز با نظرات حکمايی که ارائه شد 
  . وانی بيشتری دارد تا باتعارفات معمولههمخ

  : دوم رد اصولي
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اين اصل می گويد؛ سنخيت ميان دو چيز باعث . السنخيت عنداالنضام» اصل تالزم سنخيت«در اصول، اصلی است بنام 
  . ضميمه شدن آنها ميگردد

  : جال الدين بلخی قاعده سنخيت را در بيت زير آورده است

  گرم گرمی راکشيد و سرد سرد    د درجهان هرچيز چيزی جذب کر

دامنه اين اصل بدانجا کشيده شده است که درجريان رد ويا قبول سنخيت دو چيز شامل شخصيت علم، موقعيت و امثال 
ودر تطبيق مورد، نميتوان شخصيت يک انسان را همرديف ودرطبقه شخصيت حقوقی يک جنبش . آنها بايد منظور گردد

اگرحزب را قبول نداريد، من را هم قبول نداريد و يا برعکس اگر من را قبول داريد؛ «: فتويا حزب سياسی قرارداد و گ
حزب يک شخصيت سياسی است و فرد . زيرا که رابطه سنخيت بين آنها وجود ندارد. »حزب را هم قبول داشته باشيد

اين اسب را قبول نداشته باشيد يک شخصيت طبيعی است و در تشابه منطبق مانند آن است که گفته شود اگر می خواهيد 
آخر اسب به انسان چه مربوط است؟؟ همانطور که شخصيت افراد آنهم اعليحضرت به جنبش سبز . اول من را رد کنيد
  . چه ارتباطی دارد

  . همانطور که اعليحضرت فرموده اند، ايشان نماينده يک نماد تاريخی هستند که نميتوانند آنرا ناديده بگيرند

وعقل اقتضای آنرا دارد که نماينده منحصر به فرد اين نماد تاريخی ملت ايران که قائمه هويت و مليت وتماميت  آيا منطق
ارضی ايران را برعهده دارد، بود و نبودش با جنبش سبز يا هر ماهيتی که باشد در مقام رد ويا قبول پيوسته قرار 

  گيرد؟؟ 

است و ) خزه ها(شانی از عقش و عالقه شخصی ايشان به جنبش سبز ه بکلی اصل سنخيت وجود ندارد و نلدراين معاد
  . تنها عشق است که سنخيت سرش نمی شود

  : اعليحضرت و خط قرمز

تعبير کرديم از اصطالحات ساخت جمهوری اسالمی است » رد«خط قرمز که در بيان اعليحضرت بکار رفته وما آنرا به 
در حقوق اسالمی حرام و حالل ودر . وعبارت ديده نمی شود ظزاين لفو در حقوق اسالمی و حقوق مدرن سابقه ای ا

  . قانون بجای خط قرمز بکار رفته است نحقوق مدر

مصلحت را » خط قرمز«اما از آنجا که تشيع زير سايه مصلحت سنگر گرفته است، با خلق وبکار گرفتن عبارت 
خته و همانطور که خمينی گفت و بعد از او هم سران حکومت غاصب آنها تاييد کردند که سا لجايگزين حرام و حال

يعنی خط قرمز ثابت نيست و به ميل حکومت  »حکومت می تواند حتا مساجد را تعطيل و نماز و روزه را متوقف کند«
  . تغيير می کند) مراجع تقليد(

گرديد، خط قرمز کامال ثابت است و آن احترام و اطاعت و در فرهنگ ايرانی که بعدها بصورت قانون اساسی مدون 
حقانيت سلطنت اصل مقدم و در خط قرمز است که اين اصل درقرآن نيز ثابت وغير قابل تغيير اعالم شده و قانون اساسی 

نسته مشروطه نيز متج فرهنگ ايران و اعالم قرآن عبور از خطر احترام و حقانيت و اطاعت از سلطنت را خط قرمز دا
  . است

  : نتيجه اينكه

بش سبز خالف فرهنگ ايرانی، خالف تکيه گاه فکری ايرانيان، خالف ناظهار نظر اعليحضرت نسبت به خودشان وج
  . ولذا اعتباری برای آن نمی توان قائل شد. قانون اساسی، و سوگند سلطنت و نيز تاکيدات قرآن است
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  : مفهوم در گفتار اعليحضرت

 –ممنوعيت اعتراض به جنبش سبز  -گفتار اعليحضرت عبارت است از قدغن کردن رد جنبش سبزبرداشت مفهومی از 
، و آن ضمانت اعليحضرت بسيار سنگين و غير قابل تحمل است هضمانت گفت. نقد انتقادی و محکوم کردن جنبش سبز

فرموده اند که الزمه رد جنبش  اين است که بين خودشان و جنبش سبز قايل به ارتباط و سنخيت شده اند و ابراز عقيده
  . سبز،؛ رد ايشان است

نا گفته پيداست که ضمانت اجرايی مزبور منتقد جنبش سبز را با احتياط زيادی مواجه می سازد که اين امر يعنی وجود 
و  احتياط و مانع، با نفس تحقيق که تنها وسيله رفع شهادت وجايگزين ساختن يقين بجای شک است را مسدود می سازد

  اين وضعيت، سد راه دموکراسی است که اعليحضرت به حرکت صحيح و سالم و بدون مانع آن عقيده مند هستند 

  : مونتسكيو مي گويد

آزادی تنها از يک طبقه خاص از يک گروه اجتماعی، از يک حکومت مقتدر ويا يک کشور استعمار گرخارجی به خطر «
ديخواهان به خطر می افتد تا آنجا که بياد دارم، سابقه تاريخی از اين نوع بيشتر اوقات، آزادی از سوی آزا. نمی افتد

قدغن کردن ها نديده ام، فقط موضوع هلوکاست است که سازمان ملل متحد بنا بردرخواست اسراييل قطعنامه ای صادر 
ين حالت کرد که تحقيق هلوکاست برود و در تطبيق مورد، قدغن ساختن رد جنبش سبز از طرف اعليحضرت هم

هالوکاست را دارد بدين معنی که بنده نوعی که ميخواهد جنبش سبز را تجزيه و تحليل واحتماال آنرا رد کنم اول بايد بی 
مهری ونارضايتی اعليحضرت را بپذيرم و اين جسارت را به خودمان بدهم که محکوم کردن جنبش سبز را مقدم و ارجح 

  . نگاه وارد مقوله جنبش سبز بشويمبرعنايت و رضايت اعليحضرت بپذيريم و آ

د قائل شده اند، آگاهانه و با توجه به مبانی دموکراسی مورد رمعلوم است که قيد و شرطی که اعليحضرت در اين مو
  . نظرشان نبوده و نيست و برروشنايی رويداد ها و حقيقت جريان وماهيت آنها کمک نمی کند

  : رد التفات جامعی داشته و می گويد جالل الدين بلخی به مسئله بحث و ورود به

  شن کندب، مطلب و روــــطلــــقدمــــن    ضد برضد، ردبر رد، دانشت افزون کند 

  جستجو يابنده را برحق مسلط می کند    ردبررد، قصه را پرسور و پرمعــناست

  : در مصاحبه با رسانه های گروهی فرمودند ١٣٧٧اعليحضرت در سال 

  » واند به کمک هم ميهنان داخل کشور منجر شود ايجاد يک زمينه بحث وديالگ استاقدام موثری که می ت«

  ١؟؟ . اکنون چگونه است که بحث و ديالگ و تحليل راجع به جنبش سبز را قدغن می فرمايند

  :پايان قسمت اول

ضرت است به فرصت آتی به اعتبار بيانات اعليح] خزه ها[اجازه فرماييد قسمت دوم اين تجزيه  تحليل که رد جنبش سبز 
  .موکول گردد

                                            
  ک-؟؟ ح»هر آنچه را من می گويم را باور نداريد طرفدار من نيستيد«چگونه است که می فرمايند  - ١


