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و  بان ا ت  ط   یزو
  حقوقدان -اميرفيض

جاويد ايران فيلمی ازتظاھرات گروھی ازايرانيان مقيم استکھلم رابنمايش گذاشته که عده ای ايرانی به 
ھواداری ازايران يکپارچه تظاھراتی را برپاکرده اند ومتقابال اين تظاھرات محدود به مذاق تجزيه طلبان 

به حمله واھانت به ايرانيان ھواداريکپارچگی ايران را اننآ مده وآمقيم سوئد ناگواروغيرقابل تحمل ايرانی 
   .واداشته است

ای به د وناين توجه  را داده که تجزيه طلبان که ھنوز دستشان به جائی بند نيست  اين چنين انرجاويد اي
  .روزی که دستشان به جائی بند بشود

يران تا ا  امروزی مده وپيشرو تجزيه طلبانآظيم ميشود که موقعيت بسياربراين تحرير به اين مناسبت تن
   .حدودی ترسيم شود

مايت درھيچ  زمانی مانند اين روزھا برخوردار ازحموقعيت تجزيه طلبان ايران  تحقيق نشان ميدھد که
مينه وبرعکس زاندبدون مزاحمت حرکت نميکرده  یودر زمينه ھاي وخارجيان نبوده بی وطن ايرانيان

  .نه تنھا بی سابقه بلکه غيرقابل تصورھم بوده استدراين روزھا، ن آھای حمايتی 

 بوسيله فرقه دمکرات وکردستان شديد ترين و ١٣٢۴بنظر ميرسد که خطر تجزيه ايران درسال 
اتب مر                                               ِ بوده است ولی چنين برداشتی درمدار تحقيق ومالحظات  ما خطرتاکترين برھه  زمانی تجزيه کشور

   .گو ومويد موضوع نيستجواب ،نآ

  :ن نگاه ميکنيمآبه اتفاق به مراتب 

نشان  ١٣٢۴مھمترين عواملی که برتری موقعيت تجزيه طلبان امروزی رابرتجزيه طلبان سال از -١
پادشاه کشور سخت درمقابل خواست تجزيه طلبان ايستادند وبه  ٢۴ميدھد اين است که درسال 

ن آلندن ھم به تائيد  ایھوروزنامه ھم بود  محمد مصدق نان که مورد موافقت دولتآتقاضاھای 
جواب  هقاطعان ،وجناح اقليت مجلس برھبری دکترمصدق ھم  ابراز مخالفتی نداشت ندکمربسته بود

 بلکه  ندارد درمقابل تجزيه طلبان قرار       ِ مقاومت          ِدرجبھه  ن پايگاه آ، نه تنھا رد دادند ولی اکنون
   .طلبان عمل ميکند ميز تجزيهآيت درمسير زمينه سازی برای حرکت موفق

مسئله کم وعلياحضرت وھمسرايشان  ازطرف شخص اعليحضرتامضای موافقت نامه تجزيه ايران  
ن نشده واگرھم شده منتشرنگرديده آکنکاش وارزيابی الزم ومساعدی روی  متاسفانه  اھميتی نيست که

   .است

ازسوی اعليحضرت  تنظيم  نآايران خاصه امضای درراستای تحريراتی که نسبت به قطعنامه تجزيه 
پيامی بعنوان مخاطب دريافت داشته ام که فکرميکنم مناسبت است وتقديم خوانندگان محترم شده 

   .نراھم ميدھدآتحريرحاضر اجازه طرح 
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  مخاطب يك پيام 

رضا بعنوان يک شھروند عادی قطعنامه ای را امضا کرده <  :مخاطب شخصيتی قرارگرفتم  که گفتند
ورائی رضا يک ش –ن امضا را منتسب به مقام سلطنت مينمائيد آ، مناسبتی درميان نيست که مانند ديگران

يکنيد ن است شما که سلطنت طلب ھستيد اگراورا کمک نمآ برای مبارزه تشکيل داده وخودش ھم رھبر
  ١  .>القل  ايجاد مزاحمت نکنيد

**  

مقام وموقعيت ومسئوليتی که نص قانونی تا چه رسد به  نص حاصل ازقانون اساسی وقوانين بنيادی 
 عبارت فلسفی و ن به ميل شخص دارنده مقام ومسئول نيستآد بقا ويا سقط برای شخصی معين ميکن

  >تعهد ناشي ازنص قانوني ازطريق سركشي نسبت به تعهد باطل شدني نيستن چنين است <آقانونی 

 زانيست وقطعنامه مزبور  > واردرضابعنوان يک فردعادی قطعنامه را امضاکردهبنابراين اعالم اينکه <
ت ايران  که يکی ازوظائف ارجح ايشان حراست ازتماميت ارضی کشور است امضا سوی متصدی سلطن

   شده است

پس  1359يا درسال آ؟ يك مولود عادي وازيك پدرومادرعادي بود ،روزي كه وليعهد متولد شديا آ
يا سوگند سلطنت مويد آ و ؟بعنوان يك فرد عادي شناخته ميشد (پدرش) ز درگذشت شاهنشاها

البته که بود وخود اعليحضرت ھم درھمان  ؟ن نسبت به تصدي سلطنت نبودمسئوليت ايشا موقعيت و

نرا تائيد وتاکيد فرموده اند بنابراين سرکشی ويا کم انگاری نسبت به قانون آبکرات  ۶٠سالھای دھه 
ستند ماساسی وموضع سلطنت سبب پايان مسئوليت وتبديل موقعيت ايشان به يک فرد عادی نخواھد شد (

  .)نص

 شخصيت و  که يه طلبان اندمتعھد له يعنی تجز ٢ )١١ماده ھا وازجمله قطعنامه تجزيه ايران (دقراردادر
رنص د.  پشتوانه اعتباری رضا پھلوی نھاستآ پشتوانه وامتياز ،ھويت  سياسی واجتماعی امضا کنندگان

حظه ن عنوانی که بمالآنه   ه ميشودوشناخت هساله وفرھنگ ايران خواند ٢۵٠٠قانون اساسی وسنت 
  .)(فردعادی انتخاب کرده اند مريکا آويا فشار ازمسئوليت ھای قانونی نگرانیخضوع بيش ازحد ويا 

                                               
 ک-ت ارضی ويکپارچگی ايران اھميت بدھد و اين ساده لوحی را ھم داشته باشد. حباور کردنی نيست شخصی ايرانی باشد و به تمامي - ١
قطعنامه ھمکاری با نمايندگان کشوری امضا ميکند  رييس آن يیناپيدا ئر عين کهح ملی!!  است منظور منشور (قطعنامه) شورای به اصطال - ٢

 ک-. ح..که به گيرنده ھای مزد از دولت آمريکا شھره اند.
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خيلی ناشيانه است اگرتصورشود که امضاھای اعليحضرت وعلياحضرت وھمسرشان درقطعنامه تجزيه 
  .ده اندبه قطعنامه ميدھد که افراد عادی دای ايران ھمان قدرواعتبار

  به مراتب زير متفكرانه نگاه كنيم

يربه درزھزارامضا دارد ولی با امضای اعليحضرت به دالئلی که  ٢٠ ،سند مزبور به ادعای ظاھر
  .عتباری غيرقابل محاسبه وارزش پيدا کرده استاشاره ميشود  ااختصار

  د ويا اقدام ميکنندان ميفرماينيشنچه اآموافقت افراد با مقياس تشخيص طرفداران اعليحضرت 
  )(بيان اعليحضرتست ھ
  رانی خارج ازکشور طرفدارايشان ھستنداي ١،٢٠٠،٠٠٠اعليحظرت اعالم نظر فرموده اند که.   
  ما با نظاميان تماس داريم وميدانم که  ،ماده است وازمن بيش ازھرکس طرفداری ميکندآارتش

  )٧٣مصاحبه با ايندپندنت  سال (             ماده ھستند                 آنھا آاگرعالمت داده شود 
 بيان ايشان .روحانيون مخالف حکومت  طرفدار ايشان ھستند)(.  

نرا آايرانی  ١،٢٠٠،٠٠٠حال متوجه شديد که امضای اعليحضرت زيرقطعنامه يعنی چه؟ يعنی حداقل  
ال ح  ،تايرانيان وارتشيان وروحانيون مخالف حکومت اسبه نيابت  امضا کرده اند وامضای اعليحضرت

  >؟امضای ايشان پای قطعنامه مانند يک امضای فرد عادی است< معقول است قبول کنيم که

ته . بسکنونی داده است است که قطعنامه تجزيه ايران به تجزيه طلبان ، امتيازی اين امتياز فوق العاده
نست ويا ندانست واگرامتياز دانسته دا ميتوان امتيازنوقت آ ناليز کرد وآ ، وارسی وامتياز را بايد گشود

  .ن ارزيابی شودآشد قدروقيمت 

 ندارد اال اعليحضرت ايران  ھيچ ايرانی سوگند وتعھد قانونی به حفظ استقالل وتماميت ارضی. 
  .ازسوی ايشان راد اھميت امضای قطعنامه رضايت با تجريه ايران ينارزيابی ک

 مسائل ايران است ومن در ھمه موارد با  متخصص مادرم< :مصاحبه ای فرمودنداعليحضرت در
  >.او مشورت ميکنم

يا متوجه ھستيد که امضای متخصص مسائل ايران در کنارامضای اعليحضرت درتائيد ورضايت قطعنامه آ
ودرحقيقت به بحث پايمال شدن حقوق ايران  تجزيه ايران چه اعتباری به قطعنامه مزبور داده وميدھد؟

   .پايان ميدھد ھم  وردرقطعنامه مزب

  واما امضاي همسراعليحضرت پاي قطعنامه تجزيه ايران 

ی ھمسرمحترم ثارامضاآپژوھشی درباره علت وھمچنين  ناليز وآنجا که درجريان ھستم تاکنون آتا 
ی شخص امضا و ،ثاراستآدرحاليکه ھرامضائی مترصد ومنشاء  ؛اعليحضرت پای قطعامه نشده است

رو ورد وياميبرد وتا امضا نباشد فکآثار را باخود ميآ ،اموريت نيابتی است وکلیناشی ازقصد مستقيم ويا م
  .قصد جوازحرکت پيدا نميکند

موضوعی است که  ؟ثاری استآواقعا امضای ھمسراعليحضرت زيرقطعنامه برچه اساسی ومتوجه چه 
  .شايد درتحريرات بعدی تحريری رابه خود اختصاص دھد
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 يعنی وجود کره وتدليس وه قطعنامه شورا را خودايشان نوشته انداعليحضرت اعالم فرمودند ک ، 
ی وقطعنامه سند ،زائل استرمتن قطعنامه رازيرسوال ببردبکل نھا که ميتواند اعتباآاجبار وامثال 

ن بنا آبدون غل وغش محسوب ميشود واين جريان سبب ميشود که نتوانند عذری برامضای 
تحريرقطعنامه به اعليحضرت که مشتمل بر منطوق ومدلول   ِ ب  انتسا اقرارو . به اھميت نمايند

   .قطعنامه است توجه نمائيد

، متضمن اين معنا ھم خواھد بود که اساسا ادعای تنظيم متن قطعنامه تجزيه ايران ازسوی اعليحضرت
پينوند  نآی بوده که ايشان ارائه فرموده وديگران به حتجزيه ايران وتبديل کشوربه فدراتيو فکروطر فکر

بيانات اوليه ايشان درحمايت ازفدراتيو شدن کشورونيز موافقت نامه با سابقه  ،خورده اند واين تصور
   .غيرمانوس نميباشدمريکا ئی درجھت خود مختاری کردھا آگنجی با حضورووساطت تيمرمن 

 > دارمن نھا قبول ندارند طرفآکسانيکه ھرچه من ميگويم اعلحيضرت چند بارتاکيد فرموده اند
  ٣ . >نھا ندارمآ نيستند ومن کاری با

 اين صراحت ايشان يک نوع تھديد عمومی متوجه کسانی است که به اعتبارباورھای فرھنگی وملی و
که اين نچنا ،اقل سکوت ميکنندوالجرم حد ؛سنتی نميتوانند رنجيدگی پادشاه را ازعمل خودشان تحمل کنند

نسبت به قطعنامه تجزيه ايران کامال ازسوی ايرانيان  ھم اکنون  ،سکوت بسيارموحش وغيرقابل انتظار
   .خارج ازکشور مشھود است

!! قطعنامه تجزيه ايران به حساب تجزيه اين سکوت عمومی را پشتوانه اصالت وحقانيت يا دشواراستآ
   ؟طلبان منظور نکرد

ھم شده برای فرقه قطره ای ازاين امتيازاتی که دراين سالھا برای تجزيه ايران فرا ١٣٢۴يا درسال آ
  .؟ البته که خيردمکرات وجود داشت

 ن اين است که شخص آيکی ازمفاھيم  !اعليحضرت به مديريت شورای تجزيه طلبان قالب شده اند
، امروز ستندھدرقانون اساسی مشروطه  رانايشان که متولی ومتعھد به حفظ يکپارچگی اي

يا اھميت اين توطئه را ميتوان ناديده آ ؛ندمتصدی حمايت وپيشبرد قطعنامه تجزيه ايران شده ا
  ؟گرفت

تنظيم قطعنامه بوسيله شخص اعليحضرت،  –يا ھمه اين برنامه ھا يعنی تشکيل شورای تجزيه طلبان آ
ر ونيزتفويض مقام سخنگوئی وعده ای ديگ ، ھمسرشان، علياحضرتبوسيله اعليحضرتامضای قطعنامه 

ائل ديگرمس البته که خير تمامی اين حرکات و ؟ھمه وھمه يک امرطبيعی بوده وبعدا مديريت به اعليحضرت
شده تجزيه کشوراست که بوسيله خارجيان که برنامه تجريه  ومصاحبه ھا بخشی ازيک برنامه حساب

  .نھم تامين شده استآکشورھای خاورميانه را مديريت ميکنند فراھم وبودجه 

   

  دردست  ،تجزيه طلبان ھيچ قطعنامه ويا سندی باامضای گروھی درتحقق خواست ١٣٢۴درسال
امضا علنی است واين نشان ميدھد  ھزار ٢٠نطور که ادعا شد آنيست ولی اکنون قطعنامه ای با 

                                               
 ک-يکی از اظھارات بسيار سنگين و ناگواری که ايشان فرموده اند. ح - ٣
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 ن منظورآقبح وشرم روبرو بوده ولی اکنون ھيچ قبحی برای   ِ د                 ّ تجزيه طلبی با س   ٢۴که درسال 
   .ازکشورمشھود نيست واگرھم ھست قطره است ايرانيان خارج بين برخی در

است وقتی قبح نباشد حرکت جرم وخيانت وتجزيه کشورامری مباح  قبح  ،حرکت جرم وخيانت تنھا مانع
. سمينارھا وکنفرانسھای متعددی که درکشورھای اروپائی با که متاسفانه اکنون شده است تلقی ميشود 

بوسيله کسانی که بھرحال منتسب به دفترسياسی  حضورتجزيه طلبان تشکيل ميشود ومتاسفانه
نشان غيرقابل انکاراست که قبح  ؛ھی مديريت ميشودآ حضرت ھم شناخته ميشوند مانند شھرياراعلي

وحضورشخصيتھای خاصی دراين جريان درکمال  ميان ايرانيان خارج ازکشوربرخاسته از تجزيه کشور
  .تاسف قبح رابه تکليف ملی وحسن ھم مبدل ساخته است

  مريکا سخت آن بود ولی اکنون ھمان دولت مريکا مخالف با تجزيه ايراآدولت  ١٣٢۴درسال
 مريکا داده شده آتجزيه ايران ازکنگره به دولت  نھم علنی که اجازه آزيه ايران است ھوادار تج

تصويب کرده است واساسا سياست  اجرای طرح تشکيل خاورميانه جديد فتی ھم برایگبودجه ھن و
ران اي تجزيه کشورھای خاورميانه وخيز وحفظ اسرائيل بر مريکا برای تسلط برکشورھای نفتآ

  .اکونوميست لندن)ترسيم شده است (
  درپايگاه مخالفت با جامعه مذھبی ايران بعلت گرايش ھای کمونيستی تجزيه طلبان ٢۴درسال ،

کمونيست ويا مخالف اسالم نيستند وجامعه  ،تجزيه کشورقرارداشت ولی اکنون تجزيه طلبان
ايران ھم  درموقعيت تصميم گيری است  وبرای قدرت حاکم بر ٢۴برخالف سال روحانيت ھم 

وتجزيه ايران ھم به اسالم  ،وحدت وتماميت ارضی مھم نيست وحدت مسلمانان مھم است ايران و
  )(ازشناسنامه سياسی سران جمھوری اسالمی >اسالم مھم است نه ايران<صدمه ای نميزند 

  که واژه فدراتيو را درمجلس بموازات خواست نمايندگان مصدق اولين کسی بود ١٣٢۴درسال
فدراتيو شدن ايران ھم ممکن است بد نباشد ولی نيازبه طرفدارفرقه دمکرات عنوان کرد وگفت <

  >تغييرقانون اساسی است

ی تجزيه طلبان حضوری روشن ندارند ولی نکه ظاھرا جبھه ملی وطرفدران مصدق درشوراآ اکنون با
رمصدق قائمه قابل محاسبه ای درپيشبرد قطعنامه تجزيه کشورويا تبديل کشوربه فدراتيو نھا به اعتباآ

  .بود دخواھن

است که اين تحرير توانسته باشد امتيازاتی که بخشی ازايرانيان خارج ازکشوربرای تجزيه  آن اميد واری
     .طلبان فراھم کرده اند بازگو نمايد

    


