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  موقعيت ممتازازدست رفته
  و

  داعش حمايت سياسي از

  حقوقدان -اميرفيض

ن بھانه داعش که ايبسيارممتاز ازدست رفته است که  بيان يک موقعيت ،ھدف نھائی ازتنظيم اين تحرير
                        .ن فراھم شده استآروزھا مطرح است موقعيتی برای تجديد ياد 

 و فلسفی از داعش درفصلی نھان –اين تحرير درھامش اين موضوع قراردارد که حمايت سياسی مقدمه 
را کامال تحت الشعاع قرارداده  داعش از که حمايت ھای مالی وتسليحاتی  چنان جريانی دارد ،شکارآ

   .است

***  

 تصميمگزاريھا باتفاق ھنوز حرکتھای نظامی مشھودی ازداعش درخبرگزاريھا منتشرنشده بود که خبر
نطور اين خبر عموميت يافت که ھرجا نام داعش مطرح آ. اعالم کردند راالمی به دولت اس داعش تبديل

ميخکوب  م شده بود بياد خواننده خبرکه دولت اسالمی اعال آنميشد با کلمه سابق ھمراه شد ونام تازه 
استفاده شود چيزی که  »دولت«الح دربکاربردن واژه واژه باصط . حتی يکبارھم شنيده نشد که ازميشد

   .ست تا ايجاد تائيد ضمنی بشمارنرودمعمول استفاده خبرگزاری ھا

گذاشته است ولی درباطن اھميت ھمين يک دولت ظاھر خبرکوچکی است يک گروه اسالمی نام خودرا ب
 به داعش اگترين قدرت سياسی وفلسفی واجتماعی ودينی راعش است بزررف مشروعيت د       ّ ه که مع  ملک

   .داده است

را دردست  افکارمردم جھان  و ض وسياست جھانیميکنيد که خبرگزاريھای جھان که نبيا شما تصورآ
  ؟دارند  تاثير وتخصيص اين کلمه رابرای يک گروه شبھه نظامی نميدانند

 در ميدانسته و را درکاربرد مبارزات سياسی  دولتاھميت  ۶٢١٣درسال  قبای سنگروقتی نشريه يک ال
پياده کرده چگونه ممکن است تصورکرد که تخصيص عنوان دولت به يک  ١۵۵رگسنگرھا ازجمله سن

   .گروه اسالمی مسلح يک امرحسابشده نبوده است

ن مقاله تحت آدرفصل داخلی  ،>لزوم تشکيل دولت درتبعيد ازسوی اعليحضرت<درمقاله  ١٣۶٢درسال 
> اشاراتی به موقفعيت حقوقی وشرعی چرا تشکيل دولت درتبعيد ويا دولت موقت الزم استعنوان <

 ،»امروز فقط دولت موقت«خاصه جوامع اسالمی شد ودرسنگرھای بعدی خاصه درمقاله  ،دولت درجوامع
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به  تيجه گيریاکنون برای ن ؛پيگيری گرديد ٨٠شھريور  ١۵درسنگر بحث مزبور باجامعيت بيشتری
   .ن ھا اشاره ميشودآ قسمتھائی از

ھمگی درارتباط با مفاھيم  نکه معانی مختلفی دارد ولیآ دولت واژه ای است عربی ودراصطالح سياسی با

دولت سلطنت < :داری است وبه ھمين دليل يکی ازتعاريف جامع واختصاری دولت چنين است کشور

  >وحکومت گروھی برکشوراست

، مجموعه ای ازشخصيتھای فردی وحقوقی ھستند که مسئوليت اداره کشوررابه د عامه مردمدولت درنز
ن است که آ وبرداشت حاصله ازدولت  مفھوم عام کلمه عھده دارميباشند ومردم درارتباط با ھمين کلمه 

الم ھم اسالم ومذاھب تابعه ازاس ؛صرفنظرازعادت فرھنگی مردمخودرا مکلف به اطاعت ازدولت ميدانند (
  .)اطاعت ازدولت وحکومت را تکليف مسلمانان شناخته است

ھمين تاکيدات اسالمی وفرھنگ مردم است که مردم مشروعيتی خاص وانحصاری برای دولت ھا بنابر
ن آبه دانستن مبانی مشروعيت دولت وکيفيت حکومت وچگونگی تشکيل  نياز قائلند بدون اينکه خودرا

  .بدانند

. مشروعيت يعنی عملی که د مردم مطاع ومعتبرھستند که واجد مشروعيت ميباشنددولتھا ازاين نظر درنز
ن اين است که ھرطريق وروشی که بربندگان خدا آ ومعنای وسيع تر ،شرعی ومطابق دين ومذھب باشد

اسالم  مھوری درانتخابات وسيستم جن ننھاده باشد امری است شرعی (آ شود وخداوند منعی بر شکارآ
  .)نھی شده استفاقد مشروعيت و

وھمين زنظرعامه واجد مشروعيت بوده اند تاريخ حقوق  اداری نشان ميدھد که دولتھا ازقبل ازاسالم ا
   .ن پياده شده استآمشروعيت بوده که درحقوق اسالمی وقر

 اين نکته بياد داشتنی است که مشروعيت دولتھا قبل ازاسالم به اعتبارمشروعيتی بوده که پادشاھان از
   .ن تکيه گاه مشروعيتی کنارنکشيده استآ از اسالم ھم خودرا و داشته اند (اھورامزدا) خداناحيه 

  >تخم دولت سالھا برامتحان افشانده اند<  :خاقانی شاعر بزرگ ايران درصدھا سال قبل گفته است

د نچه خودرامكلف ميداننآاصيل ميدانند وبه شناس هستند وقول وقراردولتهارا دولت  ،يعني مردم
اطمينان به قول وقراردولت رابه سازمان وگروه وجمعيت وكنگره  . مردم يك هزارمحكم دولت است

   .نها نميدهندآوشورا وحزب وامثال 

 نھم با پسوند اسالمی برای يک گروهآکلمه دولت  ؛يندآشنا وباسابقه به حرکت درميآمردم به اعتبارعالئم 
اين مسيرمھيا برای قبول داعش را  ؟ايجاد نکندن گروه آ يشھای دينی وروحی وروانی برایچرا نبايد گرا

) فراھم ساخته است که ارزش يسم استندرصدخبرگزاريھای جھان دراختيارصيھو ٨٠مريکا واسرائيل (آ
   .نگ وتوپ استان درکارسياسی ومبارزه ھزاران برابر با تآ
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 پيموده سياسی و          ِ نتيجه راه   دولت ؛ملل  نماينده حق حاکميت يک ملت وکشوراستدولت درحقوق بين ال

ب حز اين موقعيت ھا برای  ،يک تشريفات استفاصله دولت با عضويت درسازمان ملل  .دمکراسی است

غيراسالمی ھا  داعش يک گروه مسلح وبقول .نيست فراھم وگروه باھر اسم ورسمی وکنگره وسازمان 

ولی وقتی ھمان غيراسالمی ھا اين گروه را دولت اسالمی خواندند ودرتمام  ؛کش استدمآ تروريست و
، دولت اسالمی معرفی شد  تحصيل موقعيتی برای داعش شده است سخنرانی ھا وخبرگزاری ھا داعش
   .ن برسدآمبارزه حتی مسلحانه به طی مسيرکه محال بود ازطريق طبيعی يعنی 

ش سبب ميشود که نه تنھا مسلمانان جھان بحکم کلمه دولت اسالمی تخصيص اين موقعيت به گروه داع
 راه بيعت وتبعيت ازداعش را انتخاب کنند (فطرت مسلمانان دربيعت با خلفا) بلکه غيراسالمی ھا ھم در

که مخالفت با دولتھا احتياط برداربوده ورغبت عمومی را  چرا ؛مخالفت ومبارزه با داعش احتياط نمايند
   .ھمراه ندارد

   .ازھرگونه اتھام ترور وبی عدالتی مصون ومبراساخته است داعش را ،تخصيص عنوان دولت به داعش

ی دولت اسالم توان بی عدالت ومتجاوز شناخت چراکه،ا نميتوان تروريست ناميد ونميزيرا دولت اسالمی ر
ن اذعان آن قروحق بود ن است وجامعه اسالمی ھم به عدالت وانصافآمقيد به اجرای احکام اسالم وقر

 نکه خالفش ثابت شودآ پاکی وعدالت گری ازارکان دولت اسالمی است مگر ،صداقت ،   ِ اصل  . پس دارد
  .باشد ن وسنت عمل شدهآيعنی برخالف قر

به دولت ھمان اصل اصالت ومشروعيت جاری است يعنی دولتی که برطبق  درحقوق مدرن ھم نسبت
توان عنوان يملش منبعث ازحاکميت مردم است ون، عمقانون اساسی کشور ورای مجلس عمل ميکند

  .اراده ملت وطريقی که قانون اساسی مقررکرده است ن داد مگرباآتروريست وبی عدالتی وزورگوئی به  

مريکا واسرائيل چنين موقعيت استثثنائی که ھيچ گروه سياسی تاکنون دردنيا نداشته خيلی راحت وبی آ

روز داعش بصورت يک دولتی شناخته ميشود که تمام مراتب وام  وردندآسروصدا برای داعش بوجود 

  .طی کرده استمريکا واسرائيل آمقدماتی برای رسيدن به موقعيت دولت رايکشبه بوسيله 

 فرق بين دولت اسالمی وگروه داعش دراين است که يک گروه سياسی پس ازطی مراحل سياسی وپيچ و
يا درنيمه راه مضمحل گردد ولی داعش بدون طی خمھا وشکست ھا ممکن است به موقعيت دولت برسد و

  .>ناخوانده درس شد مدرس وامام ودانشمند<رسيد به مقام دولت اسالمی به ن دوران يک شآ

طبيعت دولت اعتماد زائی است  افراد براحتی به دولت کمک ميکنند زيرا قول دولت رادرجبران وواريز 

   .ت به حزب وشورا وکنگره وشخص وجود نداردولی يک ھزارم اين اعتماد نسب ؛ن قبول دارندآ

مردم کمک به دولت اسالمی را تکليف شرعی ميدانند ولی کمک به گروھای سياسی را نوعی کالھبرداری 
  .ن ميپندارندآوتسليم به 
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ولی کمک به گروھای سياسی را  ،ميداند زادآا امری سالمی رولت ھا به دولت احقوق بين الملل کمک د 
 ودومی پنھانی ومواجه با احتياط و ندیاولی علنی وتوام باسربلرکشورھا تلقی ميکند ومداخله درامو

   .اعتراض کشورھاست

دولت ميتواند ازدول ديگرتقاضای حمايت وکمک کند ولی ھمين امروقتی ازجانب يک گروه سياسی بعمل 
  .مد وطن فروشی ونوکری بيگانه تلقی ميشودآ

  از مقدمه باالنتيجه گيري 

بشود  که مشخص ترين وبرجسته  گاين تاسف بزر ورآمد که ياد آباال بدين سبب  به تحرير اشارات 

تشکيل دولت موقت برطبق اصول مقرردرمتمم قانون  ؛ن بودآير تحقق گپي موضوعی که سنگرترين 

رھا ن دولت درسنگآکه بھرمناسبتی درجامع بودن واصالت قانونی تشکيل اساسی ازسوی اعليحضرت بود 

قيم ستری مگشد حتی ھنگاميکه طرح تيم نجات کشور ازسوی عده ای ازقضات کشور ووکالی داداستدالل 
 ن اليحه وپاسخگوئی بهآ امردفاع از ،گرديدحضور اعليحضرت  ايران نسبت به تشکيل دولت موقت ارائه
   .ايردات واشکاالت را سنگرعھده دارگرديد

 باره ايران فردا با پاری ماچ  درخودشان در ھنگاميکه اعليحضرت ازبرنامه ھای شدنی نيستفراموش 
  :سخن گفتند  وفرمودند١٣۶٣ماه سال  بھمن

. اين مسئوليت پادشاه نسبت به ملتش برای ايجاد من نسبت به تمام مردم ايران احساس مسئوليت ميکنم<

ثابت  ا. مابايد يک سيستم حکومتی مانوس داشته باشيم تابه دنيق جانشين  نسبت به شق خمينی است ِّ ش  

  .>کنيم وتابدانند که ميتوانند روی ماحساب کنند

  :درمقابل بيانات اعليحضرت گفتاچ مگزارشگر پاری 

ه يد .منظورم اين است کآبدست مي ستاوردی ازراه تشيکل دولت درتبعيدولی مگرغيراين است که چنين د
وجود شق ديگرمحروم  زا يا نبودن چنين مرکزيتی مردم راآ ،يک محل تمرکزوتوجه بايد بوجود بيايد

  ؟نميکند

   :اعليحضرت پاسخ فرمودند

ن ھستم آی است که من درحال حاضرسرگرم انجام . درعمل اين ھمان چيزشما کامال درست ميگوئيد<

امروز اکثريت مردم به اين نتيجه رسيده اند که تنھا کسی که ميتواند اين اقدام راانجام دھد خود من ھستم 

.......<  
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وھمچين اعالم داشتند که  راه منحصر ھمان تشکيل دولت موقت استرت تصديق کردند که يعنی اعليحض
د وازھمه مھمتر به اين حقيقت تاريخی اذعان ھم نازھمان زمان سرگرم تحقق وتشکيل دولت موقت ميباش

  .يشان ھستندفرمودند که تنھا کسی که ميتواند اين اقدام يعنی دولت موقت راتشيکل بدھد ا

  كجابودند واكنون به كجا افتاده انديشان درا

راه تشکيل دولت موقت وحرکت درشاھراه تداوم ولی معھذا بعللی که پوشيده نيست وبارھا مطرح شده 
يه طلبان را انتخاب موزی شورای تجزآ طی دوران کار     ِ طريق   ،نآمشروعيت اجرائی قانون اساسی ومتمم 

قطعنامه شورای تجزيه طلبان وقبول رياست با نوشتن ن دوره مسئوليت تجزيه ايران را آوبا گذراندن 
  .گرفتندرا برعھده  نھاآ

  دنيا درانتظار تشكيل دولت موقت شاه 

 انتظار جھان در – ١٩٨٣زاد نسبت به جمھوری اسالمی يعنی سالھای آ ازابتدای تغييرنظروانتظارجھان
يک سند تاريخی ارائه ميشود که شايد  ،سوی اعليحضرت رضاشاه دوم بود تشکيل دولت موقت از

  .کمترمورد توجه قرارگرفته باشد

کشورھای جھان  از -مريکاآ از ٧قای شمسون درکانال آس بنام نجلآگزارشگرمفسرکانال تلويزيونی لوس 
   .دنم رابرسميت بشناسخواست که دولت تبعيدی ايران برھبری رضاشاه دو

زيرا قانون اساسی مشروطيت  ،بوده استتکيه برتشکيل دولت درتبعيد به رھبری شاه  ،گزارشن آ در
ن گزارشگر به اين آ ،ايران انحصارا تشکيل دولت راازحقوق شاه ميداند نه سازمان ھا وافراد وغيره

 گاه ويا مستعد به ناآ رانيان يا ناگاه بود که ايآموقعيت وامتياز خاص تشکيل دولت موقت ازجانب شاه 
  .گاھیآ

  ري كه هرچه خوانده شود بارتاسف بيشتر خواهد بودسند ديگ

 نجلس درتفسيری ازآدرلوس  ١٩٨٣سی  دردوشنبه شب چھاردھم فوريه  –بی  –شبکه تلويزيونی ان 
   .ن شبکه گفته شدآقای ھرشن مفسرسياسی آاوضاع جھان وايران بوسيله 

اران انسان بی گناه جان خودراازکف دادند ھزرتکب شديم که درنتيجه مااشتباه بزرگی م<
ممکن است  ؛چنين سياست غلطی دنيای امروزبيش ازگذشته درھم ريخته است وبه خاطر

سلایر ھائی درباره ايران برپرده تلويزيون ھا منعکس گردد وبچه ھا  سال ديگر ۴٠روزی 
نھا اين آ؟ وظيفه ما به ؟ نقش ما چه بودردازوالدين خود خواھند پرسيد اياالت متحده چه ک

ورديم ودراثرسياست خود به مخالفين اين آبرسرشاه ما اين بال ھارا خواھد بود که بگوئيم 
ھا ئيمريکاآايران حاکم شوند وبايد بگوئيم که اغلب  توان راداديم که قشريون مذھبی بر

    >.د وچاره ديگری برای شاه وجود نداشتنچه که شاه ايران انجام داده بود گمراه شدنآدرباره 



 حقوقدان -اميرفيض -دست رفته و حمايت سياسی داعش موقعيت ممتاز از                          ٧از  ۶برگ  ٢٠١۴/١٠/١٣شنبه (مه شيد) دو 

ميگويد حاال بايد  ؛درج است ٨۴ن درسنگراول تيرماه سال آمفسرمزبور بعداز ادامه صحبتھا که مشروح 
   .چه بکنيم  وخود او چنين پاسخ داده است

بلكه  يت اهللا خميني راآالبته شناخت ديپلماسي نه رژيم  ،ايران رابرسميت بشناسيم
قدري اين . بانرابه رسميت بشناسيم –لت درتبعيد شاه جوان ايران برسميت شناختن دو

هم شفته امروز مآكارصحبح واخالقي است واين شهامت بقدري ازنظرسياسي دردنياي 
  )(پايان   ......... سال بعد در موضع بهتري قرارميدهد 40است كه دولت ما رادر

وای برما که پاسخش  ؟؟جھان ازتشکيل دولت موقت بوسيله شاه چه استفاده ای شد اين توجه وانتظار از
ن امتياز وموقعيت انحصاری آوفساد ازدست دادن  ش که باھيچ غانله ختم ميشد که نميشودھيچ است و کا

  .اظھرمن الشمس است برای مبارزه عليه رژيم غاصب جمھوری اسالمی 

    ...باتاسف ازتاسف مشترکمان 
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