
 حقوقدان -اميرفيض -مجاھدين خلق و نامه ھشدار                                                    ٧از  ١برگ  ٢٠١۶/١٢/١١، يكشنبه=شيد مھر 

  مجاهدين خلق و
  نامه هشدار

  حقوقدان -اميرفيض

عرضه  ،تروال وسيره کارمطبوعا و ؛ايران است آذربايجان اين روزھا مصادف با روز تاريخی نجات
 ل کشوراست  ووخدمت ميھنی شاھنشاه به حفظ وحدت ملی واستقال ن جريان تاريخیآوری آمقاالت وياد 

تقاضا دارد  ؛ن روزتاريخی تقديم ايرانياران کرده استآاسبت ھم به اقتضای مقاالتی که ھرساله بمنبنده 
   .بدانند ن روزمينگارند شريک ومفتخرآاشت دنچه دربزرگآ که مراھم در

  وامــــــا بعد 

(اصول، مفقود، ادعا موجود) بوقوع  ھایرشته تحرير نچه برمبارزه ميگذرد ورويداد ھائی که بعد ازآ
موضوعی  به درجه معلوم نزديک شد  مسيراين تحرير را درجھت  پيوست و انگاره ھائ نامعلومی که

   .اذررا گرفت ٢١گداشت زرزديک نشده بود  قرارداد  وفرصت شرکت دربکه  تحقيق تا کنون بدان ن

ن آن است که اين تحرير به آمد ھای آن موضوع مھم نقش مجاھدين خلق دربرنامه نامه ھشدار وپی آ
   .اختصاص خواھد يافت

  ي تحقيق درخششها

مشھود درفعاليت ھای رئيس شورای  ،اپوزيسيون جمھوری اسالمی درخارج ازکشور ،بتحقيق -١
البته اين واقعيت ممکن است به  ؛سوی ديگر مجاھدين خلق ھستند از و ،يکسو تجزيه طلبان از

قای نصراصفھانی ولی واقعيت چنان ميگويد که عرض آقبای برخی ازمدعيان مبارزه بربخورد مانند 
  .دش

  گرترا غيرازاين بود دعوا    عارض ومعترض کنند فرياد

نسبت به ايران بشود،  مريکا که ممکن است سبب تغييرات سياسی آ تحوالت رياست جمھوری  -٢
فراھم ساخته  ن شورای تجزيه طلبان ومجاھدين خلقدو اپوزيسيو موقعيت حساسی را برای ھر

کمک وھمکاری با  کرده وازعوامل موثر دريافتمريکا را جلب آاست تا بتوانند  توجھات حمايتی 
  .يندآمريکا بحساب آ

مريکائيھا) با مردم  آ(بيانات رئيس شورای تجزيه طلبان درمصاحبه ھای اخيرمبنی برلزوم گفتگوی غرب 
ھمچنين نمايشات مجاھدين خلق درپاريس نشانگر تالش ھردو  و راه نجات ايران معرفی شد، که کليد

   .مريکاستآتوجه ونزديکی به  اپوزيسون برای جلب
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  تشبيه

که به  ؛است ھمانند دو دختر ،اپوزيسيون دو نآ ی دراين مورد بکاربسته شود تشبيهاگربخواھيم تشبيھ
نشان  مريکا)آ( را مقبول مرد د که درعين اينکه خودداوج نگاه ميکنند وھريک سعی ميکنيک داوطلب از

  .ن تنھا مرد بياندازندآشم چ طريق که ممکن است ازترديگررا بھربدھند تالش طبيعی دارند که دخ

طبيعت مبارزه سياسی جزاين نيست که دواپوزيسيون موجود ھريک خواستارسرنگونی وتوقف  
درست است که شايد دمکراسی حرف ديگری بزند ولی واقعيت  ،فعاليت ھای طرف ديگر بشوند

ن آ حاضر است. نمونه زنده وھمين است که ملموس است ودرتمام جوامع سياسی کامال خود نم
جمھوری  اصولگرا در مبارزه جناح اصالح طلب و مريکا وآانتخابات رياست جمھوری ھمين 

  .ستاسالمی ا

دراين واقعيت ترديت نيست که مجاھدين خلق راضی به وجود اپوزيسيون اعليحضرت  نيستند  
وئی برای انصراف احتمالی وتنھا به اين عدم رضايت اکتفا نکرده وطبق معمولشان براه چاره ج

 ميتوان در نراآ شورايش اقدام ميکنند که بخشی از استفاده اپوزيسيون رضا پھلوی و زامريکا آ
  اروپا دانست. مريکائی وآيارگيری ازشخصيت ھای سياسی 

ھرچند ظواھرامر ونکته ھای تحقيقی نشان ميدھد که چنين خواست متقابلی يعنی توقف فعاليت مجاھدين  
رسيره شورای ملی وجود ندارد البته شايد ھم  علت  <نشستن بی بی درخانه ازبی چادری باشد> خلق د

  .نه رعايت اصول دمکراسی

  ازبين رفتن اپوزيسيون بنفع كيست

يون رئيس شورای تجزيه طلبان درنھايت بنفع جمھوری اسالمی است درست است که ازبين رفتن اپوزيس
 مريکا نسبت به جمھوری اسالمی ايجاد شود وآت درسياست ولی دروضع حاضر ووضعی که ممکن اس

بين رفتن اپوزيسيون رئيس شورا ويکه تازی اپوزيسيون مجاھدين خلق بمراتب  نھايت خالء حاصل از در
خاصه با  ،برای جمھوری اسالمی نگران کننده تراست تا فعاليت اپوزيسيون متعلق به رئيس شورا

 وحشت جمھوری اسالمی از ؛اعليحضرت سراغ دارد ی اسالمی دراخالقی که جمھور خصوصيات ذاتی و
مريکا به شورای تجزيه آی مريکا به مجاھدين خلق به ھيچوجه قابل مقايسه با نگرانی نزديکآنزديکی 
   .يستطلبان ن

اينجاست که می بينيم بطورطبيعی مجاھدين خلق بايد فکری برای جلوگيری ازنزديکی احتمالی  
براه انداختن ھمين ميتواند  ن فکرآ گرفته اند و و گيرند ون رئيس شورا بکارمريکا به اپوزيسيآ

   باشد. نامه ھشدار

ست يک قسمت انتخاب طريقی ن معموال شامل دوقسمت اآفکرويا تدبيرنسبت به مشکالت ورفع  
مخمصه وگرفتاری خالص شد وقسمت دوم راه وروشی است  ن ازآ است با استفاده از که ممکن
 نجات از (ھمانند گرفتاری حقوقی که فکر وردآقوه بفعل در طريق را از و ن فکرآ دکه ميتوان

ين جھت اين توضيح ازا ن با وکيل است)آگرفتاری مراجعه به دادگستری است ولی راه اجرائی 



 حقوقدان -اميرفيض -مجاھدين خلق و نامه ھشدار                                                    ٧از  ٣برگ  ٢٠١۶/١٢/١١، يكشنبه=شيد مھر 

مجاھدين خلق ازوجود اعتباری اعليحضرت که بھرحال نه تنھا  رھائی وارد شد که بدانيم فکر
گاھی ھای خارجيان آ اين عيان از( سنتی وقانونی وھويتی تمام ايرانيان ھستندرئيس شورا که رھبر
پيامد  ن که بصورت نامه ھشدار وآبا اجرای  )کرده وميکنند ابدا بدورنيست که درمسائل ايران کار

   .ن دراين تحرير گفته خواھد شد فرق داردآناگفته ھای  ن که بخشی ازآھای 

مريم رجوی ويا مشاورين ايرانی او  نميتوان فکر ارکردن اعليحضرت رانامه ھشداربرای بی اعتب فکر 
نھا آ سطح کار و ،کردن اعليحضرت بوده است زيرا سياست مجاھدين خلق ھمواره بی اعتبار ؛دانست

بوقوع پيوسته  نآ پيامد ھای و نچه که درطرح نامه ھشدارآولی  ،کامال برای اھل فن شناخته شده است
نميتواند قابل  لذا دارد و شکارآبکلی با ظرفيت وسابقه عمل مجاھدين خلق تفاوت  ه دارداکنون نيز ادام و

  باشد. ھمان ھمين افراد کنونی مجاھدين خلق  از فکرنامه ھشدار قبول باشد که

 ت اين تحرير براين پايه است که فکر کلی بی اعتبارساختن اعليحضرت ازسوی کارشناسانبرداش
نطور که برداشت آارائه شده وسپس  خلق مجاھدين ويا نزديک به دمت خارجی درخ وشخصيت ھای 

  .فراستی با دقتی خارق العاده پياده شده استاحمد قای آتحريرات بوده است بوسيله 

  هاي خاص طرح نامه هشدار ظرفيت -3

  هدف گيري  

 و نامه ھشداربندھای  و بدين طريق که ھمه زير ؛بادقت تعيين شده است بسيار نامه ھشدار انتخاب ھدفِ 
نه  و حتی شورای تجزيه طلبان  ،شخص اعليحضرت گردد نه ھيچکس ديگر ن متوجه اعتبارآمد ھای آپي

 . زيرا برای مجاھدين خلق وحتی جمھوری اسالمی تنھا وتنھا اعتبارسلطنت طلبان نزديک به اعليحضرت
 خلق ی مجاھدينبرا و ،است اعتماد عمومی که نسبت به شخص اعليحضرت وجود دارد خطرناک و

محبوبيت اعليحضرت بزرگترين  و اعتبار، مريکا مطرح استآکه مسئله وصلت سياسی با  درشرائط فعلی
روانشناسی ميدانند که با زايل شدن  کارشناسان سياسی ومريکا خواھد بود. آنھا با آمانع برای وصلت 

اعليحضرت شکسته شود  تباراع اگر و ؛ن شروع خواھد شدآريزش بطورکلی  اعتباروحتی تکان خوردن 
 کنار گرفتن در قرار کامل اپوزيسيون و ھيچ مانعی برای گسترش فعاليت ھای مجاھدين برای تسخير ديگر

   .مريکا عليه جمھوری اسالمی وجود نخواھد داشتآ

  سلطنت طلبان عليه سلطنت  

بان سی سلطنت طلکه درطرح اجرائی نامه ھشدار بکاررفته ودرعصرمبارزه سيا بزرگترين شاھکاری!!
 توضيح اينکه ھمانطور ،ستفاده ازسلطنت طلبان عليه اعليحضرت است، اخارج ازکشورکامال بيسابقه است

طراح اجرائی طرح  ،استفاده ميشود ويروس ھمان بيماری برای معالجه بيمار بيماريھا از که دربرخی از
اعليحضرت استفاده کرد. نا گفته  عتبارسلطنت طلبان برای انھدام ا عناوين سلطنت طلبی وجمعی از ھم از

مخالفين سلطنت بودند ويا مشھوربه  ن ازآتبعات  و پيشگامان ويا پيوستگان به نامه ھشدار پيداست که اگر
   .مخالفت با سلطنت ويا شخص اعليحضرت بودند طرح مزبور ابدا حرکت سياسی نداشت
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اعالم احتياط ھائی مواجه نشود ابتدا با ترديد ويا  ،طرح برای اينکه درجريان اجرا واستقبال 
ھائی  نام نبا گنجاند و ؛شد که طرح توسط حقوقدانان وشخصيت ھای زمان شاه تنظيم شده

اميرحکيم (موسس سازمان خشم ازقديمی ترين  عرب ومصطفی قايان احمد فراستی وآمانند 
لھا مسئوليت که سا ١ورپغفار فيروزه خانم ،ھا ازجمله خانم سازمان ھای سلطنت طلب) و

 زيرا از   ؛فتندنامه مزبور رُ  ترديد وشک را از دفتراعليحضرت را داشته است فرض وجود
قايان آيا  و پاک فکری امثال اميرحکيم ويا خانم غفارپور فلسفی وقتی ما به صداقت و نظر

 اصالت حقيقت و نميتوانيم در گاه بوده ايم،آت به اعليحضرت ونماد سلطنت نسبفراستی وعرب 
   .استصواب استاصل شک کنيم اين شک، خالف نان آدرکنادر  امضا کنندگان ديگر

امه ھشدار حساسيت درعبارات ن، برنامه ھشدارمنتزع گردد ھم از برای اينکه بکلی فرض ھرگونه ترديدی
ھمايونی که  عناوين شاھنشاه و چنيناعليحضرت رعايت شد وھمز ميآ ايرانيان نسبت به نام ھای تحقير

کامال بيسابقه  يک وزن اعتمادی خاص  بيسابقه بود درجريان تبعات نامه ھشدار ومحکمه صحرائی  کامال
   .داد نامه ھشداربه 

 شاھکار!! ديگراينکه  نامه ھشدارطوری تنظيم شده بود که برای برخی شرطی تلقی شود و 
ا ت شدومحکمه صحرائی  بازپرسی ھيئت نامه ھشدار شخص اعليحضرت در خواستارحضور

نطورکه ھدف دارند اعتباراعليحضرت را برای خالی شدن آليون ھا شنونده يدرحضورم
 چون اين رکن اصلی طرح و ،بکل زايل سازند بنفع مجاھدين خلق  وجود ايشان اپوزيسيون از

را  برنامه ھای مصاحبه با ھمان افرادی که نامه ھشدار ،مدآبه اجرا درنيگاھی اعليحضرت آبا 
 بازجوئی از ميخواستند در نچه که مجريان طرح نامه ھشدارآ مد وآامضا کرده بودند بعمل 
 در حقنه کنند، و مريکائی نشان بدھندآھا ايرانی وکارشناسان سياسی  ناعليحضرت به ميليو

ورند وبرای اينکه شنوندگان قبول کنند که مصاحبه کنندگان آ ھمان مصاحبه ھا بنمايش در
شخصيت ھای  با نھا خودشان راآ ؛ی واجتماعی ھستندشخصيت ھای سياس با يارمردمانی بس

رنشی  ـھمين افراد چنان کُ  ھستند معرفی کردند و ميليون طرفدار ٢٠استثنائی که دارای  بسيار
نسبت به بچه تخسی که گرداننده اين برنامه است نشان دادند که برای مردم تداعی شود که  

  !درخت اميد دانا هللا اکبر ،گ استبزر نقدرآدرخت گردکان 

به اعتباراتی الزم نديدند اگرمجريان نامه ھشداراجرای طرح بصورتی برنامه ريزی شد که  
،  طرح توجه درحکم محکمه ای که صادرکردند اتھامات عوام پسند را متوجه اعليحضرت کنند

طريق مصاحبه  ند ازنھا حساسيت خاصی دارآ که توده مردم نسبت به ھريک از ن اتھامات راآ
 گان محکمه صحرائی صورت ميگيردھائی که ھمان افراد وحاميان وشايد ھم تشکيل دھند

    .دھند انتشار

                                               
شايع است زمانی که در دفتر اعليحضرت و در دوران آقای رامبد مشغول بکار بوده است با مجاھدين خلق ارتباط داشته و  -١

 ک -ه است. حکيف آقای رامبد که پر از اسناد بوده را به مجاھدين خلق تحويل داد
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دربرنامه مصاحبه ھا که دست اندرکاران نامه ھشدار فراھم ساخته بودند ونيز برنامه ھای تلويزيونی 
با دقت اتھاماتی را  اکنون يادم نيست ديگران که نامشان و ، سعيد بھبھانیمسعود صدر شھرام ھمايون و

  .ورده ميشودآبه اينجا ھم  پياده کردند که برای چندمين بار حالت تکرار در و

 –کوته بين  –احمق  -شارالتان   –بيکاره  –مرگ برشاه  –دشمن با موجوديت ايران وملت ايران  
حقه  -تھی از مغز –روسک ع –پشه  –مفتضح  –برو آبی  –بی شرف  –خائن  –پول پرست  –بيسواد 
   .غيرقابل اعتماد باز  و

  شرم برمـــــــا 

اين اتھاماتی که بنام سلطنت  که حتی يکی از ،وجدان ھرانسانی نميتواند ازاين رويداد ناراحت ومتالم نباشد
جانب مجاھدين  از ،نرا شنيده اندآليون ھا ايرانی يطلب وبا امضای گروھی متوجه اعليحضرت شده وم

جموری اسالمی وکمونيست ھا وجمھوريخواھان به اعليحضرت داده نشده وسخيف ترين تحقيرات  ،خلق
وزن  و ،عادت شده است جمھوری اسالمی (شريعتمداری)ھمان واژه نيم پھلوی است که ازسوی کيھان 

سوی تحقيرھائی که از اھانت محسوب داشت بھيچوجه با اتھامات ودشنام ھا و و بتوان تحقير ن واژه اگرآ
يعنی اعليحضرت رضاشاه دوم داده اند قابل مقايسه سه ھزار ساله  گروھی بنام سلطنت طلب بنماد ملی 

يک اقدام  نراآميکنيم که  نادان وسطحی فکر نقدرآيا آ اھميت اين ھجوم بيسابقه غافليم و يا از. آنيست
   ؟!خودجوش سلطنت طلبان فرض کنيم

ن ادعا نامه آبه اعتبارھمان نامه ھشدار که ماھيت  بنابراين گرچه درحکم محکمه صحرائی که 
ذکرشده است ولی اتھامات باال ھمگی بدون  دشمنی با موجوديت ايرانتنھا اتھام  ،شوديمحسوب م

استثنا ازتبعات حکم مزبور ودرواقع بعنوان ضميمه حکم محکمه صحرائی عليه اعليحضرت 
   .شناخته ميشود

م عوام نباشد ولی  اتھامات ت ايران چندان نزديک به فھاگرتفسير ومفھوم دشمنی با موجودي 
 شنا وآزمايشگاه فکری عوام آ رشارالنان کامال د و  احمق حقه باز، برو،آبی و بی شرف، خائن،

 جای خود >تانباشد چيزکی مردم نگويند چيزھامتداول مردم < شنا وآپخته شده است وبا عبارت 
ناحيه اپوزيسيون  از يک نه حتی  صه به اينکه تاکنونخا ،باورعمومی باز ورسوب ميابد در را

   ٢. گفته نشده است  به اين اتھامات وتوطئه ھا وابسته به اعليحضرت 

  خودپرسي فرمائيد 

دفاعی ھم  و ھيچ انکار ن به چنين اتھاماتی منتسب است وآچنين اپوزيسيونی که رھبرورئيس  
ھای که خواھان  مريکائیآايرانيان وبيشتر  ناحيه شورای ھمان اپوزيسيون نشده است قضاوت از

به چنين شخصی که کوھی خارجيان  ؟استفاده وکمک به اپوزيسيون باشند چه خواھد بود
ويا مريم رجوی که تنھا اتھامی  ،ازاتھامات ازسوی سلطنت طلبان متوجه اوشده رجوع ميکنند

                                               
ويکی دو تن ديگر  مورد از سوی نويسنده ھمين نوشتار و ايميل جاويد ايران ٣۶- ٣۵جز نوشته ھای پی در پی بيش از  -٢

 ک-ح
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ھا  مريکائیآخواست ھای  نھم ازآکه متوجه اوست ھمکاری با عراق درحمله به ايران است که 
  .بوده است

قوادی،  يا ان مرد به دختری که به انواع اتھامات فحشاء،آدرتشبيه  دودختردرمقابل يک مرد،  
ن آل فاميل ودوستان بَ قِ  اين اتھامات ھم از شارالتانی معروف شده وھيچ انکاری ھم نکرده و

ن آ يا ه به اين دخترخواھد شد ون مرد متوجآيا آ (درتطبيق سلطنت طلبان)شده  دخترمتوجه او
  .(تطبيق مجاھدين خلق) دختر که بھرحال علنا به اين اتھامات منتسب نشده است؟

  تماس با مردم 

د. تاکيد کردند که خارجيان بايد با مردم تماس بگيرن بار اعليحضرت درمصاحبه ھای اخيرشان دو 
ن ميفرمايند با مردم تماس بگيرند نجا که ايشاآ اعليحضرت ھستند و نماينده ونماد مردم ايران

مقام رياست شورای تجزيه طلبان درکه  ھستند،نفسی ميفرمايند ومقصودشان خودشان شکسته 
   .قراردارند

  بفرمائيد به داوري 

خوب اکنون خود داوری کنيم با اين اتھامات وخصوصياتی که بنام سلطنت طلبان متوجه  
 وارد گفتگو شوند و ن کسی ھا خواست که با چني ئیمريکاآ يا ميتوان ازآ ،اعليحضرت شده است

واين ھمان چيزی است که خواست وھدف اصلی  يا ترجيح بند قضيه متوجه مريم رجوی ميگردد؟
   .اين لحظه ميباشد ن تاآبرپائی نامه ھشدار وپيامد ھای  مجاھدين خلق از

  جبران نقائص

ن اعالم نتيجه گيری و به کالمی آ و ،وديک کمبود ويا ضعفی روبرو ب با طرح اجرائی نامه ھشدار 
   .ن بودآتبعات  و جريان نامه ھشدار ازد ورآديگر اعالم دست

رکن استواراست يکی صالحيت صادرکننده حکم ويا  دو اھميت يک تصميم وياحکم بر ،توضيح اينکه
   .ودوم که بسيارمھم است  مسيرابالغ حکم ،تصميم

 ديد درعدم صالحيت صادرشد که ميتواند چاله چوله ھای تراھيمت ابالغ حکم بنظرميرسد درحدی با
احترام به حکم را متوجه  وتصميم را تاحدودی برطرف سازد  واساسا عامه مردم  توجه و کنندگان حکم

   .وابستگی مرجع اجرا به صالحيت  صادرکنندگان حکم است ،مرجع اجرائی حکم ميدانند زيرا اصل

بب تبعيت وقبول حکم ميشود اين است که  حکم ويا تصميم يکی ازمواردی که دراجرای حکم س 
حکم شناخته دشمن تابعين ومشمولين  ،ازسوی کسانی درموقعيت اجرائی قرارگيرد که مجريان

  .اجراوقبول حکم ممکن نيست مگربا اجرای خشونت  غيراينصورت ، درنشوند
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  ن آاشكال مهم ورفع 

حکم محکمه  دن است اين بود که خوآوپيامد ھای اشکال مھمی که بصورت ظاھرمتوجه نامه ھشدار
ن که بتوضيح دراين تحريررفت آصحرائی عليه اعليحضرت به اتھام دشمنی با موجوديت ايران وضمائم 

محکمه صحرائی قادربه اجرای حکم يعنی تطبيق دادن مجازات با حکم  ن چگونه ممکن است زيرآاجرای 
ھمين  نرا درآه است که حکم محکمه صحرائی ومجازات طرح طريقی را ابداع کرد ،ولی طراح نيست

   :اينجوری ؟چگونهاست   کشورھای خارج به اجرا گذاشته 

  نتيجه گيري ازعرايض

 امری خود فاقد صالحيت و ،ه استمدآاگرتشکيل محکمه صحرائی به داليل عديده ای که درتحريرات 
حقوقی  نميتوان اثر ،حکم وصالحيتبعلت نامعلوم ومجھول بودن مدعيان  جھت ديگر، از سرانه بوده و

ومشمول  نھا اساسا حکم محکمه ای که قابل اجرا نباشد حکم نيستآوعليرغم ھمه ن دانست آمترتب 
طراح طرح  حکم محکمه صحرائی را نزد يک  و توطئه گران د>ميشو ،بگذاردم کوزهضرب المثل <

شھرام ھمايون  (امير حميد) يک؛فرستنده تلويزيونی معروف ومشھور به سلطنت طلبی يعنی کانال 
ن حکم محکمه آميفرستند تا ايشان با توجه به مصاحبه ھای اخير اعليحضرت وساير سوابق  نسبت به 

  .تعين تکليف وتعيين مجازات نمايد صحرائی

شھرام ھمايون اقدامات  داوری تلقی کرد که اگر مفھوم حقوقی عمل مزبور راميتوان نوعی حکميت و
) درست متوجه اعليحضرت کرده اند نگااتی که بوسيله مصاحبه کننداتھامن (آمحکمه صحرائی وتبعات 

رويه معمول ( نرا رد ميکندآ ؛نھا ميداندآنرا تعرضاتی من غيرحق وخارج ازصالحيت ويا امثال آ نميداند و
بوسيله  نراآ نرا بجا ودرست ميداند به تشخيص خود مجازات را تعيين وآصورتی که  در و نزد رسانه ھا)
 تعزيرات ( قاعده تشخيص مجازات بوسيله داور( ؛ابالغ ھمگانی وجھانی شودتلويزيون خود  دستگاه خبری

  .)اسالمی  پيش بينی شده است درحقوق

محکوميت اعليحضرت  تشخيص  ن برآقای شھرام ھمايون درجھت تائيد حکم محکمه صحرائی وتبعات آ
   :برده واعالم کرد ھم بکار را خود

  !!گيری کرده انده پادشاھی اعتقادی ندارند وازاين سمت کنار شاھزاده اعالم کردند  ديگربه 

   ...البته که نا تمام است

   

  

 


