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  حقوقدان -اميرفيض

ايراد   »رسيده فرانوبت ايران «مدار  بياناتی در ،با تلويزيون افق ايران اعليحضرت درمصاحبه اخير
   .ن استآفرموده اند که اين نقد کوتاه دررابطه با 

شنونده   ،شنا باشدآسان شنونده آبا درک پاسخی نيست که  نگی است که مترصد ازعنوان گُ  »نوبت ايران«
 ؛جريانی است که پس ازعبور وشمول برخی کشورھا نھاآشتھائی مينمايد که ساده ترين نوبت ايران بردا از

نچه که آيا  و رويداد آمريکاه درعراق وليبی بوسيله نچه کآمانند  ،است اکنون نوبت به ايران رسيده
پيش  بوقوع پيوست ن کشورآ اقمار و آمريکات ت ھای تحت حمايدرسوريه وافغانستان بواسطه تروريس

   رو قرار ميگيرد.

ھرکاری که  آمريکاضربتی نوش کن>  يعنی تا به امروز  ،يا مصداق اين ضرب المثل <زدی ضربتی و
  .خواست عليه ايران کرد وحاال نوبت ايران است که متقابال اقدام کند

 که مقصود ازنوبت ايران نوبت ملت ايران است   و .رمودندن اضافه فآ اعليحضرت تفسير ديگری بر
ومسائل  ايران نارضايتی مردم و آمريکارياست جمھوری  باط شد مقصودشان تحوالت درننطور که استآ

زيرا دانستن برای  ؛افزايش غم وافسوس چيز ديگری نيست ن است که ھمه ميدانيم وتکرارش جزآتابعه 
  .است وقتی ما ميدانيم ولی کاری نميکنيم  دانستن چه سودی داردضايعات  از رفع اثر اقدام و

  نوبت ، نوبت اعليحضرت است

   .رسيدن نوبت اعليحضرت است به معنای فرا ما ملی گنوبت ايران فرارسيده، درمفھوم فلسفی وفرھن

نوبت امروز نيست نوبتی است که سه ھزارسال قبل نوبت  ،اين نوبت
ن آتحميلی مانع تجلی  ،دوران فترت گذاری شده است وسی وچندسال

است که نوبت تاريخی ، زمانی مدهآاکنون با تحوالتی که پديد  ،گرديده است
با عبور ازمانع ومحظورات  يد وآقوه به فعل در وقانونی اعليحضرت از

اعليحضرت  ؛نرا برسلطنت ايران تحميل کرده استآ آمريکاسياسی که 
موقعيت پيش  از ادی خود عمل وقانونی ونم رسما به وظائف وتکاليف

  .مده استفاده ودرجريان نوبت تاريخی خود قرارگيرندآ
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 در ان متعھد تکميل ونظرکارشناسان وسلطنت طلب تواند باکه مي ،مراتبی است کلی اين تزگويای **

 رجھت نجات ايران ون دآ ن حفظ تداوم سلطنت ايران واستفاده ازآوھدف  فرصت کوتاھی به جريان بيفتد
  است. زادی ورفاه ملت واستقالل وبنای موقعيت اصيل ايران درسطح جھانیآتامين 

 دوران کارتراست که بطوريکه استحضار در آمريکامصوبه وزارت خارجه  نخستين مھم رفع اثر از **

   .شده استداريد محدوديتی غيرقابل قبول وبرخالف سنت حقوقی کشورھا برتداوم سلطنت ايران تحميل 

قداماتی اثرسازد بلکه ا نرا بالآرسما  آمريکابشويم تا وزارت خارجه  مقصود ازرفع اثراين نيست که منتظر
ساله ايران اتخاذ کرده  ٢۵٠٠عليه سلطنت  آمريکاچنان تصميمی که وزارت خارجه است که نشان دھد 

  .نرا دارندآنه ايرانيان تحمل  و ،نه مقبول ايرانيان است ونه تعادلی با حقوق انسانی وبشريت دارد

پيشنھاد تزاين است که شخص اعليحضرت با توجه به امکاناتی که درمذاکره با شخصيت ھای  **

 بامعروف است را  طرح ھنری پرشتکه ب آمريکائی دارند مسئله تصميم وزارت خارجه آمريکااروپائی و
حتی  ن کشورآشکار آوسايه شوم دخالت  آمريکانرا ننگ بزرگی برای کشور آ درميان بگذارند ونھا آ

به  ؛ھستندتن  ت ھزارسلطنت طلبان خارج ازکشور که بنابربيان اعليحضرت يک ميليون ودويس **

برخيزند وبه کيفيتی که معمول است قاطعانه وبسرعت  و رفع محظورات اعليحضرت جدا پشتيببانی از
روز يک ميليون  ۵(ظرف  .شت  تھيه نمايندجھت رفع اثر ازطرح ھنری پر در طوماری بزرگ وبا اعتبار

  وری شد)آقای ترامپ به انگلستان جمع آامضا برای مخالفت با ورود 

يکی ازواحد ھائی که تکليف مھم وقاطعی دراين مورد دارد شورای اعليحضرت است که مدعی  **

عوت کند را به مجتمع امضا د تن ١٠ھزار عضواست که اگرھرعضومکلف شود که حد اقل  ۵٠داشتن 
   .گامی بزرگ درتحقق اين برنامه خواھد بود

  .امضا درکوتاه ترين مدت حد پيش بينی شود وریآبرنامه جمع  **

، بوسيله يک شخصيت آمريکاپتيشن امضا ھمراه نامه ای بادقت سياسی وحقوقی خطاب به دولت  **

   .کشور بشودن آبايد تسليم مقامات قانونی  ئی ويا يک فرم حقوقی معتبرآمريکاسياسی 

بالفاصه اعليحضرت دريک  ،تسليم گرديد آمريکا(پتيشن) به دولت  قطعنامه مجمع ملی ھمينکه **

د نبيانيه کوتاه موقعيت خودشان را طبق قانون اساسی وسوگندی که ياد فرموده اند به اطالع عموم ميرسان
فرمان  بنام او وقت تعيين ومبارزه بطورم را بعنوان فرماندارن يک شخص صاحب صالحيت آوبه موازات 

   .صادرخواھند فرمود
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فرمان فرماندارمبارزه که درعنوان حقوقی ھمان نخست وزير خواھد بود کامال اصول متمم قانون  **

وتوجه مسئوليت ھا به فرمان دارمبارزه وافراد منتخب  به اعليحضرت  اساسی درعدم توجه مسئوليتھا
   .طرف او ذکر خواھد شد از

را با دقت انتخاب وپس ازتصويب اعليحضرت مفتخربه ھمکاری  ارمبارزه افراد مورد نظرخودفرماند **

زادی ايران برمعيارھای حقوق سياسی وشناخته شده جھانی، آالزم برای ھای  نھا طرحآ و ؛خواھند شد
   .تامين منابع مالی وتدارکاتی وھمه مسائل مربوطه ومصلحت انديشی مبارزه را عھده دارخواھند بود

 مصاحبه وبيانيه خودداری خواھند فرمود وھمه اين ابزارھا در -اعليحضرت ازھرگونه اظھارنظر **

  . مبارزه خواھد بود فرماندار اختيار

کمکھای  وظيفه ملی و مبارزه انحصارا ازسھم شرکت در ھزينه ھای مادی  فعاليت  ھيئت فرمان دار **

    .ايرانيان تامين خواھد شد

رسانه ھای گروھی وتصويری سلطنت طلبان درمسيراھدافی که ازسوی فرماندارمبارزه  تمام فعاليت **

   . مشخص ميشود  حرکت سياسی مستقل خواھند داشت

مھمترين وظيفه فرماندارمبارزه حفظ اعتباروقدرت معنوی  اعليحضرت است  دليل اين  **
  .مھم را ذيال باتفاق مرور ميکنيم

  عامل انحصاري  ،قدرت

قانون اساسی  به تفسير و، برای استفاده ازموقعيت ھا وباصطالح خودشان قرارگرفتن درنوبت اعليحضرت
   .نيازبه قدرت دارند درجايگاه قانون اساسی  ،وحقوق سياسی

 قدرت مادی نياز .مادی متوجه دومعناست يکی قدرت معنوی وديگری قدرت ،قدرت دراين مورد
بدون ع، اول قدرت معنوی وبعد قدرت مادی. طکالمی قا ت تحت الشعاع قدرت معنوی است، بهاعليحضر

جمله وتبعات قدرت معنوی  از ،قدرت مادی اعليحضرت ،، امکانات مادی اسباب بدنامی استقدرت معنوی
 درمقام وموقعيتی است که تاريخ وھويت ملی وقانون اساسی مشروطيت و شاهاست. قدرت معنوی 

 اعليحضرت را  امروزی ن قدرت معنوی آی شکل وماھيت ھلووردھای اقتصادی ومترقی شاھان پآدست
    .وتنھا به اقتضای ھويت ملی بنانشده است ساخته است

ودرنبود قدرت معنوی ھيچ بودی که  ن حتمی استآقدرت مادی درتمامی ابعاد  قدرت معنوی، بودِ  بودِ  در
مورخين  يکی از ؛اد خواھد رفتيد بی ريا بربآھرچه  .مدآبتواند جايگزين قدرت مادی شود بوجود نخواھد 

اين يعنی قدرت معنوی  ،درتاريخ شاھنشاھی ايران ھيچگاه برات شاه الوصول نمانده استکه  ؛نوشته است
. قدرت . قدرت معنوی است که جاذب قدرت مادی ميشوداست که قدرت مادی را موجب ميشود شاه 

  .معنوی قدرت واقعی است وقدرت مادی قدرت ظاھری ومجازی است
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کنار  ن درآقدرت معنوی اعليحضرت ازريشه ھائی است ازجمله قانون اساسی مشروطيت که مشروعيت 
مشروعيتی بتمام داشته است وميتواند وبايد دستورالعمل قدرت معنوی  ،ساله ٧٠پيشرفتھا وعمر

   .اعليحضرت درنجات کشور  واستفاده ازفرصت ونوبت گردد

  

  ای از سانديس خوران بسيجی نمونه 

اعليحضرت دررابطه با  دارد که بسيارشبيه به فرمايشات سابقه  ایرضاشاه کبير جمله  داور وزير دربار
   :قانون اساسی مشروطيت است  جمله داورچنين است

است <ماقانون اساسی را متزلزل نميکنيم ومطمئن ھستيم تاوقتی که ايرانی بکلی ازشرافت بی بھره نشده 
  د>.نزن اشاره کرديم  دست بآ ن اصولی که برآھيچکس پيدا نخواھد شد به 

 معنوی و قانون اساسی سند قدرت و ،رافت ومردانگی ايرانيان ضامن حراست ازقانون اساسیيعنی ش
قدرت معنوی سلطنت مانند نوری است که بھرجا بتابد ويا بارانی است که بھرجا ببارد    ،مادی شاه است

درت معنوی شاه نبود قدرت مادی نھراسيد که ق مقصودم اين است که ازايجاد قدرت مادی ميکند. 
   .ن استآپاسخگوی 

ل احترامي هستند ولي شخصيت شخصيت قاب ،اعليحضرت بدون قرارگرفتن درقطب قانوني سلطنت
 و حتی تجانس خودشان را فاقد قدرت هستند  اوعامل نجات كشورنميتوانند باشند زير كاربر و موثر

    .يدھندبا  اقتدار معنوی که ازھويت ايرانی به  امانت دارند, نشان نم
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  سياق نوبت ايران 

 فرمايشات اعليحضرت اين برداشت حاصل شد که ديدگاه ايشان متوجه پاسداران جمھوری اسالمی و از
روحيه ای که  بنابر که متحمل زندگی سخت وطاقت فرسا ميباشند و ،کنارمردمی است نھا درآگرفتن  قرار

   .مردم قرارنميگيرند اعليحضرت دارند تصورميکنند که ھيچگاه پاسداران روبروی

 !ينده دردست اقدام قرار داده اندآسال  ۵٠بنابراين به اين اميد نشسته اند وطرح کلی اداره ايران رابرای 
قدرت مادی خالی  از شنای ملت بکلی بيگانه وآمعنوی  نھم درحاليکه درموقعيتی قراردارند که با قدرتآ

    .ھستند

  ناكامي تصوراعليحضرت 

سايش به آاگررفاه و< :برخاسته ازفلسفه اسالمی است که ميگويد ،تی تصوراعليحضرتناکامی ونادرس
  .>نھا سرکش ميشوندآمردم داده شود 

ن کمترنگاه ميکنيم  آی به فلسفه ساخت وسازحکومتلی ما ازجمھوری اسالمی يک نگاه مادی داريم و
جمھوری اسالمی ممکن است تاحدودی با اما واگر با نظريه اعليحضرت ھمراه باشد ولی جنبه ظاھری 

  .نظريه اعليحضرت را مردود ميسازد ،جنبه ھای ساخت وسازحکومت جمھوری اسالمی به کل

  ساخت وسازنامرئي جمهوري اسالمي 

 يکی از و ،استاساس وريشه درحکومت اسالمی بقاء است ومنشا بقاء قدرت  ،به اجمال اينکه **

يعنی  ،رای حفظ اين توازنب  ؛فقر وگرفتاری مردم است ،مقابله با ثروت در و ،ارکان قدرت ثروت است
وضعف ودرماندگی وفقربرای توده  ،برای حکومت ،برتری وحاکميت مطلق قدرت ،ادامه حکومت اسالمی
مداری امروز امری  متاين امر که ممکن است ازجھت جامعه شناسی ويا حکو ومردم ضروری است  

نی است که اگرمردم بی نيازشوند سرکش ميگردند. سرکشی آموزش ھای قرآ از تلقی شود ولی ورآوحشت 
   .نسبت به کی؟ به دولت وحکومت تابرسد به خدا

را درحالت نياز به کمک مادی  جمھوری اسالمی دراجرای اين سياست ھمواره نيمی ازمردم کشور **

يارانه ھا که صورت قانونی دارد صدھا بنياد وسازمان  از به غير ،دارد و حکومت اسالمی نگھداشته
را اداره مالی مردم از ھريک توده ھای وسيعی وجوددارد که درحيطه اقتدارسيد علی خامنه ای است که 

ھاست که بدون کنترل دولت ويا پرداخت ماليات اداره  شرکت خامنه ای دارای زنجيره ای از ،ميکنند

تمام اين  **ميليارد دالر سرمايه گردان  ٩٠نطورکه خبرگزاری رويترز گزارش کرده نزديک آ ،دنميشو

لی ويا کمک به  بين الملھای شوب آمد ھا صرف بقای جمھوری اسالمی ميشود چه درجھت کمک به آدر
ستان ه معموال امام مساجد شھرندگی. اين کمک ھا بيشتربوسيله نماينده خامنه ای کتنگنای ز مردم دچار

 ۴٠٠نھا به آودرتمام ادارات وشرکتھا وسازمان ھای دولتی پايگاه دارند وگفته شده که تعداد  ھستند ھا
بين جمھوری اسالمی (قطب خامنه ای)  ،ميشود ويک نوع رشته حيات وممرمعاشمديريت  ،ھزارميرسد
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قای جمھوری اسالمی ن مردم احساس ميکنند حياتشان متصل به بآکه  ؛مده استآمد بوجود آومردم کم در
اين گروه با چنگ  و ؛نھا ميدھدآوبه مردم تلقين شده که اين وجوه را خامنه ای به نيابت ائمه به  است

ودندان نه ازحکومت اسالمی که ازبقای خودشان که متصل به بقای جمھوری اسالمی است دفاع ميکنند 
   .مرافعه عليه جمھوری اسالمی مشارکت نميکنند ويا حداقل در

ھرروز ھم  مانند بسيج و ؛ن استآوشعب متفرقه قدرت نظامی واليت فقيه متمرکز درپاسداران  **

جوانان به رشد رسيده شکل ميگيرد  اين سازمان ھای تازه ھمه از ن اضافه ميشود وآبه  سازمانی جديد
امروز حقوق   ؛ن حدی که انتظاردارند برخوردارندآ مزايای مالی وجنسی برای زندگانی خود بيش از از و

ای غيرقانونی وقانونی مد ھآ تمام در؛ ارتش است يک درجه دارپاسدارچند برابر حقوق يک درجه دار
   .ومناقصه ھا متعلق به سپاه است صدھا شرکت فعال ساختمانی وتجاری وصنعتی ابواب جمع سپاه است

برای بقای جمھوری گرفته شده ھمه اين امکانات بسياروسيع بيحساب که درراه تحصيل ثروت بکار
مد بی حساب صدھا ھزارخانواده را به آدر جمھوری اسالمی درکناراين ثروت عظيم و اسالمی است.

  .واقع سربازان خيابانی وتبليغاتی جمھوری اسالمی ھستند نھا درآ عناوين مختلف جيره مالی ميدھد و
 راست نتيجه ھمين روابط مالی ونھا غيرقابل انتظاآتظاھرات جمھوری اسالمی که تعداد شرکت کنندگان 

   .جمھوری اسالمی ازخانواده ھای مسلمان است یحمايتی دستگاه ھا

مردم ايران  ؛بايد تفاوت گذاشت بين مردمی که بيشتر ميخواھند تا مردمی که عليه حکومت قيام کنند **

ام عليه حکومت بعلت ھمين ارتباطات مالی مرتب ازسوی نھادھای وابسته به خامنه ای ھرگز به فکرقي
نان بعلت باورھای دينی وطرفيت آولی عدم رضايت  ،عدم رضايت مردم ھست خيلی ھم ھست ؛نخواھند بود

قطب مخالفت  نھم برای کسانی که خودشان را درآ ؛ن حساب کردآن با خدا موردی نيست که بتوان روی آ
   .با دين ومذھب قرارداده اند

کوچکترين  اننآنھا ھم برای آامثال  ايران وملت ايران و زاد وآزادی وحقوق بشر وانتخابات آمسائل  **

اينکه کسی فکرکند که مردم  نه اينکه اکنون ندارد متاسفانه ھيچ وقت ھم نداشته است. ؛اھميتی ندارد
ھای غيراسالمی قيام کنند فکرخامی است وناشی ازديد ظاھری به حکومت يسمزادی ويا سکوالرآبرای 
     .است

 نظرمادی از نگھداری مردم درحالت وابستگی سخت به حکومت ،سالمی جمھوری اسالمیسياست ا **

برطرف مردم امکانات مالی برای حکومت فراھم شود مسئله گرفتاری وسختی معيشت  قدر ھر ؛است
بھانه جوئی  عصيان و مک مالی دولت را داشته باشند بها ھمينکه احساس بی نيازی به کزير ؛نخواھد شد
  .)۵١ه سور ۵٧يه آند (دست ميزن

قدرت معنوی اسالم ھم قراردارد که اساسا مسلمانان به شکرکذاری  اسالمی  حکومت درکناراين شگرد
   .زنا قرارداده شده است ناشکری دررديف  شرابخواری و ونچه دارند عادت گرده اند  آبه 



 حقوقدان -اميرفيض -تز راھکار -نوبت ايران يا نوبت اعليحضرت                                ٨از  ٧برگ  ٢٠١٧/٠١/٣١، شنبه سه=بھرامشيد

ن به جھنم خواھد آکب که مرت یاعمال ،يات وسنتآمفسرين وحقوقدانان اسالمی براساس  حاشيه =[[
رزو آ –حب دنيا  –حسد  –حرص  –شرک  –ن جمله است  کفر آ مورد ثبت کرده اند که از ۵٠رفت به 

  (اصول کافی)  .ناشکری  کفرنعمت  وبقيه –شرابخواری  -ترک نماز –دشمنی با اھل بيت  –ھای دنيا 

ن آ درغيرموردمصرف شود ويا درمسلمان است   اختيارفرد در نچه خداآنست که آ ،کفرنعمت يا ناشکری
  ]].پايان  )(ھمان اصول کافی اوساخته نگرددنچه نصيب آ از حد قانع وراضی نباشد وبطورکلی شاکرخداوند

امکانات مالی بتواند درمقابل د وقادرنيست که نميتوان  بعنوان يک فرد ايرانی مبارزه اعليحضرت **

محل  آمريکاروزھا که مسئله محدوديت ايرانيان به  ني. ھممقابله وچاره انديشی کند ی اسالمیجمھور
 ٩بيانيه  ؛ممانعت است مالحظه داريد که جمھوری اسالمی چه سرمايه گذاری سنگينی ميکند و گفتگو
روز  ١٠. راه اندازی م شدهفراھ آمريکاری اسالمی درئی بوسيله البی جمھوآمريکااستاد ودانشمند  ھزار

ھشياری  قدرت مادی و بوده نمونه ھائی از هکه بکلی امری بيسابق انتیرنج کوا درسينه زنی وميھمانی 
    .که چنين مانوری درمقابل اقدامات ترامپ نشان ميدھدوحساسيت جمھوری اسالمی به بقای خود است 

اعليحضرت بعنوان يک فردايرانی چه داريد بجز نويد ازادی ودمکراسی وانتخابات ازاد ومشتی ھم  **

ويک قدرت معنوی مستوره درتاروپود باورھا واعتقادات مردم ننده مانند تجزيه کشوروعدھای نگران ک
شرائط  ولی بطورمسلم قدرت معنوی سلطنت قدرتی است که در ،نرا به بايگانی تاريخ سپرده ايدآکه  ايران

رچه گ ،بنمايد کنونی کشور تنھا قدرتی است که ميتواند جبران کمبود قدرت مادی مبارزه اعليحضرت را
مده ولی گذشته آتحريرات  نھم به عللی است  که درآمقامی که بايد باشد نيست وتضعيف  اين قدرت در

درھرحدی که تصورشود تنھا وسيله ممکن برای مقابله با قدرت مادی بھرحال 
وغيرازاين قدرت اعليحضرت  واجد ھيچ قدرتی  ومذھبی حکومت اسالمی است 

غم ھمه تالشھای مستقيم وغيرمستقيم جمھوری علير. ريشه ھای اين قدرت نيستند
ن به مناسبت زمينه ھای موجود آبياری وتوجه به آ ،ھمچنان باقی استاسالمی 

نھا کسی اعليحضرت ت ،رھنگ وحيات تاريخی ملت ايران کامال امکان دارددرف
  .ات دوباره اين نيرو عامل باشيدھستنيد که ميتوانيد به حي

کننده قدرت فوق العاده مادی ونيروی انسانی واميد واری به قول  قدرت معنوی سلطنت فراھم **

اعليحضرت  اين سرمايه دراختيارھيچکس وھيچ فردی نيست مگر ؛وقرارھای مورد انتظارانسانی است
عنايت ولی اگر  ،به ندای تاريخ وميھن وشرافت ملی پاسخ داده اند ،نداستفاده بفرماياگر   .رضاشاه دوم

ليحضرت نرا اعآپاسخ  و ھا نوبت وفرصت ديگر به ھدر خواھد رفت ده کنار بت ھم دراين نو ؛نفرمايند
  .دربياتات سابقشان چنين داده اند

نھم من ھستم وظيفه اصلی من آن ممکلت بوده وھست ومسئوليتی دربرابر قانون دارد آ تنھا کسی که در
ن آ نی بلکه دراين موقعيت وبانه تنھا بعنوان يک ايرا را ن قانون است. من وظيفه خودآفقط حفظ 
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دمی آب خوش ازگلوی آاصال  ،ن پشت کنمآمسئوليت تاريخی که بردوش من گذاشته شده نميتوانم به 
   .پائين نميرود که بتواند سربلند کند درحاليکه ميداند وجدانا درباره مملکتش ھيچ کاری نکرده است

ان رابه شاه وسلطنت با گرايش ھای انتخابات يا کسی ميتواند قدرت معنويت سلطنت وگرايش ايرانيآ **

يا کسی ميتواند که مردم حداقل معاشی که ازجمھوری اسالمی بعنوان کمک آد؟ سکوالريم مقابله کن زاد وآ
مده آ سال است ھرروز بشکلی در ٣۵واعانه اسالمی دريافت ميکنند به خاطره وعده ھائی که حداقل 

که عرض شد با اين گمانی  اگرترديد داريد در ،گمان نميکنم ھرگز ؟وفراموش شده است ازدست بدھند
   .موضوع را مطرح کنيد جامعه شناسان 

نرا به استحضاراعليحضرت آاين تز، تزامروز نيست سی سال است که سنگردرمواقع مقتضی  **

   .استثنائی است نوبتی که فراھم شده کامال ورسانده است ولی اکنون فرصت 

  نک راھی نباشد پيش روآ برگزين     پيش ازتا که راھی ھست انرا

ايران وملت با مليت ايراني وشرافت وهويت ايراني درانتظار تصميم 
اتفاق   ،نوبت فراهم شده است استفاده از سريع وعاجل اعليحضرت در

 و ارائه شده بدون رضايت خاطر تالش سلطنت طلبان درجهت تز و
   .گذار اعليحضرت نه ممكن است ونه تاثير همياري 


