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  نقدي بربيانيه علياحضرت

  حقوقدان –اميرفيض 

اشاره ای وجوددارد که احساسات  ،دربيانيه منتسب به علياحضرت که بمناسبت سالگرد شاھنشاه ايران انتشاريافت
 »انقالب اسالمی«عنوان  ١٣۵٧شفته ساخته است دربيانيه مزبور به شورش ايران برافکن آ فلسفی سلطنت طلبان را

  .استداده شده 

اھميت مسئله ووجوب حساسيت بدان جھت است که مشروعيت مبارزه ما سلطنت طلبان بردو قاعده اصلی قراردارد که 
ن قاعده ھا دخالت خارجی ھا درتدارک وحمايت شورشيان است که ازنظر حقوق سياسی سالب مشروعيت آيکی از

   .است  ۵٧المی که دستاورد شورش جمھوری اسالمی است وقاعده دوم مخالفت صريح اسالم با جمھوری اس

نھم ازنوع آ »انقالب«بعنوان يک  ۵٧زيرا شناختن شورش  ،از نظر فلسفی ومنطق مبارزه تاسف سلطنت طلبان بجاست
ايجاد حقانيت ومشروعيت برای نظام غاصب است  ممکن است به ظاھر تفاوتی بين شورش  وانقالب  ،نآ »اسالمی«

سفی  ايجاد حقانيت واعراض ازتداوم مشروعيت سلطنت است کما اينکه وقتی درلغت نباشد ولی درمفھوم سياسی وفل
اين بيان حمل برمشروعيت انقالب گرديد وچنان ھم  ،استفاده کردند صدای انقالب شماراشنيدم>جمله < از شاھنشاه ايران

شد درمقابل ھياھو واستفاده ن جمله بگذارد واگرھم گذاشته آن پايگاه حقوقی داده شد که کسی حاضر نشد تفسيری برآبه 
   .ن عبارت مکانی از توجه نيافتآاز

  57علياحضرت ونقش خارجيان درشورش 

باردرمصاحبه ھای مختلف علياحضرت  ٨اسناد سياسی مبارزه که مورد استفاده واستناد سنگرقرارگرفته نشان ميدھد که 
 ۵٧درشورش  ابرنامه ريزئ بيگانگان ر بطور قاطع وروشن وصريح حتی باتفسيروارائه دليل دخالت وحمايت وحتی

که  ،مريکا باعلياحضرت استآنھا مصاحبه شبکه تلويزيونی صدای آخرين آاند که  ن تاکيد مکرر کردهآتائيد وبر
سال به اين نتيجه رسيدم واطمينان دارم که  ٢٨من بخصوص  بعد از «: علياحضرت  پس از ذکر دالئل کافی ميفرمايند

مالحظه ( .ندغرب دائم به ايران حمله ميکرد از انقالبدردوران جنگ سرد سالھا قبل شتند خارجی ھا نقش موثری دا
استفاده  انقالبواژه  تاکيد ميگذارند ولی باز از ۵٧به نقش خارجيان درشورش  صريحات نکه علياحضرآميکنيد با

ثار حقوقی آاند ومفاھيم فلسفی وشورش گرفته  ویفرموده اند اين بدان معناست که ايشان واژه انقالب رابه معنای لغ
اين عبور راحت دراستفاده از واژه انقالب  دربيانات اعليحضرت ھم ديده  .مترتب براين واژه ھا مد نظرشان نبوده است

   .نانآنھابراورده شود نه خود آکنندگان بيانيه ھا ومشاورين انتظار بحق سلطنت طلبان بايد ازمجرای تنظيم   ،ميشود

ن موقع که رضاشاه به سلطنت رسيد مردم آ. نکه خارجيھا دخالت داشتند دراين ماجراھيچ ترديدی نيستبھرروی دراي 
ايران گرسنه وپابرھنه ودچارفقروفالکت بودند اين مملکت بااقدامات رضاشاه ومحمد رضاشاه به خصوص بعداز انقالب 

استخراج وفروش نفت بطورکلی دردست خودمان ن حد از پيشرفت و توسعه رسيه بوديم که کشف وآسفيد شاه ومردم به 
سال قبل شاه  ٣٠يد که آيادم مي  .بود شاه رياست اوپک راداشت وقتی قيمت نفت راباال برد خارجيھا بسيارناراحت شدند

مريکا آاين حرف مورد اعتراض وزيرانرژی  ،»کنيماين نفت يک ماده باارزش است بايد صرفه جوئی « :فقيد ميگفت
خارجی ھا ازاين حرف  »ن تامين شودآامنيت خليج فارس بايدتوسط کشورھای اطراف « :اه ميگفت. پادشقرارگرفت

ما ميلياردھا درصنايع انرژی فرانسه سرمايه گذاری کرديم بخشی از سھام کروپ  بزرگترين مجتمع «. خوششان نميامد
نھا خشم خارجيان رابرانگيخت  اين وضع خب اي ،ميخواستيم پااليشگاه درھند بسازيم ،ميتلمان راداشآھن وفوالد آصنايع 

معلوم است  ....... داشتند خارجيھا نقش تخريبی روشن است که زاکنون برای من مثل روبرای خارجيان قابل تحمل نبود 
که کنفرانس گوادلپ ھم بسيارموثربود جمع شدند وتصميم گرفتند که از مذھبيون حمايت بکنند وکردند باراول که من 

خيلی تعجب کردم چون مريکا درس ميخواندند ديدم  آدرعمرم عکس خمينی رادرنيويورک دردست دانشجويان که در
  ( پايان ) »........يد دمکرات باشد  نه اينکه دنبال مذھببيون بيفتدمريکا درس ميخواند باآدانشجوئی که در
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مريکا جرج لمبراکيس  که آتوجه خواننده محترم به گزارش کنسول سياسی  درتائيد وتحکيم توضيحات علياحضرت 
   :اونوشته است ،نوشته است جلب ميکنم ١٩۵۵درکتاب  اوضاع ايران درسالھای 

ساله   ٢۵٠٠نه سياسی برروی رسوم  ان مدرن ميباشد تسلط تقريبا بدون رقيب اودرصحشاه رھبربی چون وچرای اير«
مده است که درجای خود مشکالتی راھم بھمراه آھه اخيرنايل داوبه پيشرفتھای قابل مالحظه ای در ،سلطنتی پابرجاست

ااعتماد بنفسی که دروجود  شاه ب  ،اوموفق گريده يک وجھه موثری درصحنه بين المللی برای ايران کسب کند ،داشته
ولی بھرصورت اين ناديده  ،مريکا توجه ميکندآخوديافته است کمتراز گذشته به راھنمائی کشورھای غربی مخصوصا 

نجا که ايران آگرفتن تاحدودی ميتواند پيش برود  چراکه بقای ملت ايران  اساسا احتياج به ادامه روابط باغرب دارد  از
نھا آمده درحال حاضر دسترسی مابه خيلی از بخشھای جامعه متمدن ايران که قبال از آدر به صورت قدرت منطقه ای

  »استفاده ميکرديم مشکل شده است

  انقالب اسالمي

 ۵٧خمينی ميتوانست که شورش ) کتاب ريشه ھای انقالب( را برای اولين بارخمينی بکاربرد >انقالب اسالمیعنوان <
 ۵٧نھا نکرد ودوم اينکه  شورش آا که اوال ھيچگاه اعتراف به کمک خارجيان وحمايت زير ،راانقالب اسالمی بنامد

  وخمينی ھم ھمين منظوررا ھدف داشت انقالبی بود برای وارونه کردن پيشرفت وتوسعه وتمدن نظام سلطنتی  ،درماھيت
رگان وديگران گرچه بارژيم مريکا ممکن نبود مانند بازآبدون کمک وحمايت  ۵٧ولی کسانی که باوردارند که شورش 

 :نميتوانند واژه انقالب اسالمی رابکارببرند زيراکه ،باشند ۵٧گرچه موافق باشورش  سلطنتی ايران مخالف باشند
  .اسالمی باشد ن انقالب ھم نميتواندآوبالطبع  ،ن حکومت اسالمی نيستآاسالمی که بکمک کفاربه حکومت برسد 

ن برقراری اسالم باشد  کدام حقوقدان آنھا براه بيفتد وحاصل آرگ کفرومساعدت وحمايت کشوربز  ۴انقالبی که باتوافق 
نقدر خاک برسراست که حيات آنکه نام چنين انقالبی اسالمی گذاشته شود يعنی اسالم ياسالمی است که متاثرنباشد از ا

ين است که حکومت اسالمی از کمر وبطن ايا جھاد باکفار معنايش آ ؟مرده اورابايد کفار زنده کنند وبه حکومت برسانند
کنفرانس گوادلپ) وسفير کشورھای کفر عليه امنيت ملی وشاه ايران (لمان بوجود بيايد آمريکا وانگليس وفرانسه وآ

  ؟اين راميشود درمفھوم عقالئی وتاکيدات اسالم  انقالب اسالمی ناميد  ؟باشورشيان ھمکاری کنند

 


