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  نقد فرمايشات اعليحضرت در
  برنامه افق ايـــــــران

  )7از بخش  2بخش  -و آخر شتمهقسمت (
  حقوقدان -اميرفيض

ن آ درقسمت اول اين تحريرتاثيرمھم ھمکاری ھای اعليحضرت با جمھوری درگذشته مطرح ومواردی از
نه ايام گذشته تسری داشته  ،حال و ن جوانک به تعبير روزآنجا که  موضوع نگرانی آ ازارائه گرديد ولی 

ويا تا اين سوء تعبير يد که تحريروظيفه داردآينده است بنظرميآ وبيان اعليحضرت ھم متوجه  زمان حال و
  .قصور را مرتفع سازد

می يک ھمکاری تحريرحاضراعالم ميکند که ھمفکری وھمکاری عملی اعليحضرت با جمھوری اسال
ھمکاری با جمھوری اسالمی رابصورت عملی که ھم اکنون  نآسياسی وفلسفی است که تارھای نازک 

   .نيزجاری وباقی است نشان ميدھد

  بيعت با جمهوري اسالمي 

يعت ب زردگی دارد،ی اعليحضرت درخششی خام وتوام با آحيرت انگيز ترين موضوعی که درناصيه سياس
   .علی خامنه ای استايشان با شخص سيد 

 که اذعان گرديده متعلق به اعليحضرت و »شورائ تجزيه طلبان« ٢٠١٣ماه می  ١٣نامه مورخه 
نرا برعھد دارند  دليل قاطع بيعت آرياست  که ھم نن بوسيله ايشان تھيه واکنوآقطعنامه ومبانی حقوقی 

  .شورا وشخص ايشان با شخص سيد علی خامنه ای است

بيعت محسوب است     کسی بشود،ام وموقع ل به مشروعيت مقوموجد احترام وقائھرعملی که موجب 
   .ناصرخسرو قائل است که حتی استفاده ازواژه برادر به حاکم ورھبربه معنای بيعت است

  ند برادر     بيعت بتو کرده است ونکرده به دگرکسان سيد سرور که ترا خوآ

، است يت هللا سيد علی خامنه ای رھبرجمھوری اسالمیآ)  جناب اعليحضرترکب  َ م  عنوان نامه شورا (

 مشروعيت  می وجمھوری اسالھمچنين قبول مقام او بعنوان رھبربيعت تمام عياربا شخص خامنه ای وکه 

  .جمھوری اسالمی استتام وتمام 

جمھوری اسالمی که داللت برمشروعيت  نامه اول اوباما ھم به سيد علی باھمين عنوان مشابه بوده است
 جمھوری  .بين حقوق سياسی داخلی وخارجی قائل به تفاوت شد مريکاست ولی بايد دراين موردآبرای 
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اسالمی بمناسبت عضويت درسازمان ملل مشروعيت بين المللی دارد ولی ازنظر حقوق سياسی داخلی به 

رکبش عدم  َ م   رت ونامه اعليحض بل فاقد اين مشروعيت است وعلل ومراتب مسطوره درتحريرات ق

   .مشروعيت جمھوری اسالمی درحقوق سياسی ايران را پايمال کرده است

قوقی ح برجامعه سياسی و اصل واليت فقيه واقتدارسيدعلیتائيد ، کلمه رھبر درعنوان مزبور تعارف نيست
 صورت ميگيردوقتی ازطرف گروھی ازجمله شخصيت ھای خاندان پھلوی  و ،جمھوری اسالمی است
ی  جمھوری اسالم ن ديگر درحدی نيست که بتوان گفت ھمکاری بين اعليحضرت وآمفھوم ومعنای سياسی 

   .شامل است سيد علی رايعنی ن آحکم حاکم اصالت اسالمی وبلکه حقيقت بيعت وتسليم به جمھوری 

به  نهبسياری افراد ھستند که به جمھوری اسالمی اعتقاد سياسی دارند ولی نه به شخصيت سياسی و
ازباال شروع کرده يعنی با ولی نامه اعليحضرت ومرکبشان  ميدھندمقام واليت فقيه سيد علی اعتباری 

   .جامعيت کامل داده است ،بيعت با سيد علی به بيعت

 جمھوری اسالمی رابکرات غاصب ميدانستند و ،نگاه کنيم به سالھای قبل که اعليحضرت درمقام سلطنت
ران ن دوآبه اين نتيجه جدی ميرسيم که امه ای رابه سيدعلی فرستاده اند يعت چنين ناکنون که درراه ب

   .غازشده استآگذشت ودوران بيعت با تشکيل شورای تجزيه طلبان 

   :شايد وصف ايام مبارزه رابتوان دراين دوبيتی داوريافت

  سان گذشت چه منھم کليم با توبگويآ    انه حيات دوروزی به بيش نبودــــــافس

  نآه کندن دل شدزاين وــــربــــــروزدگ  نآيک روز صرف بستن دل شد به اين و

  خواست بيعت كنند گان 

شش بخازحاکم دارد ازجمله بيعت کننده تقاضائی ھم  معموال ،سران قوم ويا سران احزاب سياسی       ِ دربيعت  
   .)= اھوازامام حسن عسگری (  حکومت فالن منطقهويا 

  .شتی ملی استآدربيعت اعليحضرت ومرکبشان  نخستين درخواست 

مانند غاصب خواندن جمھوری اسالمی وقلب واليت  ،نچه که قبل ازاين نامه رخ دادهآ يعنی عذرخواھی از
ودرمجموع ابراز ندامت ازگذشته والتماس به پذيرش  فقيه ونيز شکايت ازسيد علی دردادگاه الھه

  .استشتی آدرخواست 

اسا اس و ن تز منقرض نشده است آشتی ملی اززمان خاتمی مطرح شد واکنون نيز آفراموش نکنيد که تز  
استثنائی  ودرخواست اعليحضرت ومرکبشان يک امر ،تقاضای عفو يکی ازمراتب حقوق اسالمی است

     .نميتواند باشد
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رنظرخامنه ای بشوند مفھوم جريانی که عرض شد اين است که اعليحضرت ومرکبشان بدون اينکه منتظ
ا ن بھآ! سيد علی است که به ديگر اين بزرگواری اندرا کرده  شتی ملیآيکطرفه اعالم حضور درطيف 

     .بدھد ويا ندھد

اديده نرا يا اعليحضرت ميتوانند اين گذرومفھوم سياسی وحقوقی که متوجه نامه شان به سيد علی است آ
  ؟اسالمی کارنميکنندگرفته وبگويند ومدعی شوند که با جمھوری 

وزارت اطالعات جمھوری اسالمی وحتی شخص سيد علی ھم بارھا گفته اند کسانی که با ھدف براندازی 
   .نھا نداردآ وجمھوری اسالمی کاری با دزاآدرفعاليت سياسی  جمھوری اسالمی فعاليت نميکنند

ملی وبرقراری حاکميت ملی  شتی ملی وتقويت وحدتآمده است  که شورای ملی درمسيرآدرنامه مزبور 
  .ميداند زادآانتخابات تشکيل شده که راه رسيدن به اين مطلوب را 

  نامه مزبور متضمن دو معني است  

ازطريق اجرای تام وتمام قانون  !تقويت اصالت واستحکام جمھوری اسالمیشورا خواستار نخست اينکه 
ن درست ھمان چيزی است که مدام . واياساسی جمھوری اسالمی  ورعايت اصول دمکراسی است

     .ن ھستندآجمھوری اسالمی وشخص سيد علی مدعی داشتن 

ارتباطی نه تنھا  کدامھيچاعالم کرده  نچه که شورا خواست وھدف خودآشتی ملی ونه آنه   -دوم اينکه   
 ،راستای مشروعيت وقانونی بودن جمھوری اسالمی است دربا براندازی جمھوری اسالمی ندارد بلکه 

    .نيز ھست ء نامه است، سياست اعالم شده جمھوری اسالمیشتی ملی که سرمنشاآخاصه که ھمان 

 جناح طرفداران احتمالی  اقداماتن کامال ازآری وعلنی        ّ مدھای س  آجمھوری اسالمی با اين نامه وپی 
   .سوده خاطر گرديدآدرخارج وداخل ايران  (دوم) پھلوی رضايحضرت اعل

شاه حرکت کان وگرايش سياسی رابه ايرانيان نميدھد که درمقابل حرکت زيرا فرھنگ ايرانی اين ام
   .خودسرانه ای را برپا وموازی سازی کنند

  تدبيري باال تراز بي تدبيري ها 

ن آاقدامات ناشی ازبی تدبيری ھا فاقد ريشه حرکت است ودرزمان کوتاھی بدون اينکه رشد  معموال
نھا  ولی تدبيری آوامثال  »امروز فقط اتحاد«ويا  »کام تدارفراندم «مالحظه شود متوقف ميشود مانند 

   .بی تدبيری نيست ،که ازموقعيت بی تدبيری استفاده ميکند وبراوضاع سوارميشود، ديگر

مريکا برای تسلط براوضاع ايران بوسيله عوامل وگماشگان منتخب، تدبيری است جامع که يکی آتدبير
   .ليحضرت درسکان داری شورای تجزيه طلبان استن سوء استفاده ازبی تدبيری اعآازشقوق 

 که ن ماجراآ مشارکت خانواده سلطنتی در –ن جريان پرابھام آ با قطعنامه شورای تجزيه طلبانتنظيم  
عدم   –درمقابل اعتراضات وسيع ومستدل ايرانيان  قطعنامه  نآاصراردرحفظ مراتب  – بيسابقه بود 
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سرعت تشکيل شورا وھماھنگی  -وفاداری به قولی که نسبت به تجديد نظر درقطعنامه داده شده بود 
و ايجاد روابط گفتگ -مريکا ازکم وکيف انتخابات آايت اعالم رض -نھا با انتخابات رياست جمھوری آزمانی 

نميتوان يک بی تدبيری ناميد خامنه ای را شورای ايشان باه  بيعت نام  ،با روحانی ومتعاقب اين جريانات
   .شناخته ميشود بربی تدبيری اعليحضرتمسلط  تدبيری ،نآلکه  ب

 نجلس وھزينه ھایآس با داشتن پايگاه ھای خبری درپاريس ول »افق ايران«برنامه تلويزيونی  حافتتا
ت با سبی تدبيری بيان ميکند  واينکه ھمه اين فعاليتھا در از بسيارجدی وفراتر حکايت را ،نآسنگين 

 بربی تدبيری اعليحضرتن آمريکا وتسلط آ به اھميت  تدبيرانتخاب شيخ حسن روحانی صورت گرفته 
  .عالئم جدی داده است

  شورا ومخلفاتش  

بت مريکا نسآشورای تجزيه طلبان وتمامی مخلفاتش ازمالت خواست وسياست  ،درعبارتی کوتاه وپرمعنا
ديگر شورا وتمام اصل وفرعش برای پيشبرد منافع  به جمھوری اسالمی تشکيل شده است وبه کالمی

مريکا درمقابل جمھوری اسالمی شکل گرفته است به دليل زيرتوجه کنيد صدق ادعا برشما آوسياست 
   .ثابت ميشود

  دليل قاطع وبارز

مريکا نامه ای به خانم کلينتون نوشت وبه آنماينده کنگره  ،قای وينا روزباکرآ ٢٠١٢اوت  ١٢درتاريخ 
ذری آميليون  ١۶ذربايجان  که مدعی بود درشمال غربی ايران آدرخواست يک نماينده جمھوری   ِ د  استنا

ذربايجان آخواستاراجرای درخواست جمھوری  ذربايجان ملحق شوندآاقامت دارند وبايد به جمھوری 
 قای اوباماآدرنامه خود به خانم ھليالری کلينتون وزيرخارجه . نماينده کنگره ازطريق ھمه پرسی گرديد

  .>تجزيه ايران بمراتب موثرترازتالش برای توقف فعاليت ھای اتمی ايران استنوشت <

ذربايجان ايران تعلق ميگيرد درقطعنامه شورای آن به آ بفاصله کوتاھی طرح تجزيه کلی ايران که بخشی از
   .) پياده شد١١ماده تجزيه طلبان (

مه تجزيه تنظيم قطعناتاريخ  .است ٢٠١٢اوت  ١٢مريکا برای تجزيه ايران  آنامه نماينده کنکره تاريخ 
   .است ٢٠١٣ماه می  ١٣وتاريخ نامه شورابه سيد علی خامنه ای    ٢٠١٣وريل آ ٢٧ايران 

 مھم سياسی درکمترازيکسال نشان ازغيرعادی ووجود يک قدرت و سه تصميم عجيب ونزديک تقارن 
مريکا که مسئله تجزيه ايران را مقدم ومھمترازخلع قدرت اتمی آيعنی ھمان  ؛العاده است تدبيرفوق

  .خطکش ھارا جورومناسب ساخته استوھمه خط  جمھوری اسالمی ميداند

نقدر آسابقه فعاليت سياسی اعليحضرت نشان ميدھد که دراجرای تصميمات بسيارکند ھستند واين کندی 
ت به فراس ،ی ازناحيه اعليحضرتتباوجود چنين عاد ؛بخود گرفته استمشھود است که حالت فراموشی 

 تدبيری مافوق بی تدبيری بوده ،ياسی مزبورسرعت بسيارفوق العاده سه تصميم سدريافت ميگردد که 
  .است
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سال است ايرانيان رابه  ٢٠رضاپھلوی < :مريکائی نوشتآيادم ھست ھنگاميکه يکی ازروزنامه ھای 
ک مريکا اقتضا کند يآھرزمان که سياست  :نوشت >  سنگرولی موفقيتی نداشته است اتحاد دعوت ميکند
وبه اظھارات تاريخی  ،بسوی ايران خواھند کشيد را مريکاآباھم گاری  شرور رام وآشبه ھمه اسبھای 

 به چپ وراست متحد کرديم وايران راا ازما تمام مخالفين شاه ر< :گفتالکساندر ھيگ استناد کرد که 
   .ھمان زمان است ھم ن تاريخ فرستاديم> واکنونگورستا

ن است که آدرقطعنامه تجزيه ايران نشاندھنده  ١١رکبش درحفظ ماده            ِ اعليحضرت وم   ايستادگی ومقاومت
ايران  نيامده بلکه ازروی ميز !قطعنامه تجزيه ايران ازروی ميز اعليحضرت ويا زندان جمھوری اسالمی

نچه دراين ماجرا وبرای اپوزيسيون مھم است ترضيه خواست آ مده است وآمريکا آدروزارت خارجه 
ناحقی فرياد  ١١رانيان نسبت به ماده واينکه گروھی ازاي مريکاست نه منافع ايرانآ کارفرما که سياسی

 دست اندرکارشورای تجزيه طلبان کاره ای                                    ِ نھا نميشود برای اين است که ايرانيان  آميزنند واعتنائی به 
حاشيه  ھای ايرانی به خواست  بفرمان کارفرما کارميکنند نه نھا عملجاتی ھستند کهآد دراين ماجرا نيستن

   .نشين

 


