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  حقوقدان -اميرفيض

  وكارتحقيقيفرق بين مبارزه سياسي 

ن بيانات آ. مده که ممکن است خوشايند کسانی نبوده استآدربيانات اعليحضرت نسبت به اسالم اظھاراتی 
   .جه شناختو دو را ممکن است در

  نخست اينكه اسالم رادين تحميل شده به ما ايرانيان نميدانند

نجا که آ از. نظرشان وارد نيست ولی ازنظرحقوقی وسياسی نظرشان وارد است ،ازنظرتاريخی موضوع
 اعليحضرت دريک مصاحبه سياسی شرکت کرده اند واساسا فعاليت ايشان سياسی است نه تحقيقی و

موازين حقوق سياسی  در نراآداشت وبايد  ارات ايشان را قلب حقيقت تاريخی منظورتاريخی نميتوان اظھ
  .وحق حاکميت ملی ارزيابی کرد

ه  به مسائل آنی وروز است  که > به معنای ارتباط وقصد بيان کنندزند حرف ھرکس بنرخ روزعبارت <
      .نی است نه تاريخی وگذشتهآ و توجھش ھم به مسائل روز هانسان شنوند

مناسبت  جای  صحبت در ھرنکته ای در> ميخواھد بگويد که ھرسخن جائی وھرنکته مکانی داردت <عبار
دانه  است  اگر که دانه ھای کالم دررابطه با موضوع ھمانند رشته زنجير زيرا ،خود واجد معنا ميشود

ن تنيده کالم است قرارندھيد زنجيرسخ شنا وھم معنای دانه ھای ديگرآھای کالم را درجايگاه خود که 
   .ودرست نميشود

ھا اگرچه بتواند ه درتطبيق مورد  وقتی سخنی درباره کارسياسی است  مفھومش اين است که تمام واژ
   .ن به ھمان زنجيره کالم کارسياسی استآولی وصل درست  ،به معنای ديگری وصل شود

   تحميل بوده است 

کردن مردم به ملت  بروآشت وترس وبی نه تنھا اسالم بلکه مذھب تشيع ھم با خونريزی وايجاد وح ،ریآ
بطورعادی  بطورطبيعی ھيچ دين ومذھبی نميتوانداساسا و ايران درعھد شاه اسماعيل صفوی تحميل شد

اين تحميل چيزی نيست که بتواند تا ولی گردد صاحبان مذاھب واديان ديگر تحميل وبدون خونريزی به 
مد بصورت يک عقيده ويا دين آبصورت تسلسل نسلی برعقيده به دين وقتی  ،ابد اثرخودرا محفوظ سازد

   باشد ن برخوردارآنميتواند ازتاثير تاريخی تحميل  ورد وديگرآبوجود مي را رسوب اعتقادی خود
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 در قانون اساسی مشروطيت ايران بعنوان دين رسمی ايرانيان شناخته شده است و اسالم وقتی در
نھا ثبت شده است  نميتوان آانتقاداتی دارند اسالم دين  شناسنامه ھرايرانی حتی ھمان کسانی که به اسالم 

   .نھاآگفت که اسالم تحميلی است  ضوابط تاريخی متعلق به تاريخ  ملت ھاست ونه حقوق جاری 

شما خانه ای را 
بھرمناسبتی که ناراضی 

د ميفروشيد ويا يھم ھست
يا اگر آ ؛برعکس ميخريد

 دقرن ھا مدعی شوي بعد از
ن معامله بازور آکه 

وتھديد  تحميل شما شده 
 و ؟نرا قبول ميکندآکسی 
مقابل سند رسمی  در
قانون اساسی (

ن ادعا آ) مشروطيت
   ؟پذيرفتنی است

اين برداشت حقوقی  ،گروھی ازايرانيان قائل به مشروعيت جمھوری اسالمی نيستند وداليلی ھم دارند
که ايرانيان به قانون اساسی  یراي امعه جھانی ھم به اعتباريا جآمربوط به حقوق سياسی افراد است ولی 

  ؟را ميپذيرد جمھوری اسالمی داده اند حرف ما

 از به غير ،ودرگذشته ازنظرتاريخی وبسياری ديگر امروزه کشورما ايران ويا ترکيه ويا اطريش
است  ن کشورآه تاريخ اين واقعيت متعلق ب ،که امروز درحقوق بين الملل شناخته ميشوندکشورھائی بوده 

به  ه کنونی ايران  قائل است متھم نميتوان ھرکس را که به محدود ،ن کشورآنه حقوق متعلقه امروز 
  .کردناديده گرفتن موقعيت تاريخی ايران 

سازمان ملل متحد ب وخاک وفرھنگ کشورھای ديگرھستند وآ مده اند که ازآامروزه کشورھائی بوجود 
 دراين صورت ادعای اينکه کشورھا روزی مشتمل برکشور ،شناخته است ار نھاآ ھم جدائی واستقالل

 اين ادعاطرح  تازه تشکيل بوده يک حرف تاريخی درست است ولی به اعتبارتصميم سازمان ملل متحد 
   .درست نيستامروزه 

  نقش احساسات ملي 

توجه ندارد ومعتقد است  به مسائل حقوق باال ،افراطی بازِ  نھم درآدراين جريان البته که احساسات ملی 
ه ھمان است که ازابتدای تاريخ ويا درقرون گذشته بودمردم کشورشان امروزکه خيرحقوق ملی وحاکميت 

  .ھا ياد کرد پان ايرانيست وجودداشته وميتوان ازکم وبيش  چنانکه درايران ھم اين قبيل افکار ،است

امروز ملت ھا درچارچوب حقوق بين الملل  درکالم روشن بايد بين حقوق ناشی ازافتخارات گذشته وحقوق
  کامال قائل به تفاوت شد 



 حقوقدان -اميرفيض -(بيژن فرھودی) کيھان لندننکاتی از مصاحبه اعليحضرت با           ۶ از ٣ برگ ٢٠١۶/١٢/٠١، پنجشنبه=شيداورمزد  

  تعرض به اسالم –مورد دوم 

ازتعرض برخی ازايرانيان نسبت به اسالم  مورد ديگری است که ظاھرا  ايشان  تالمدربيانات اعليحضرت 
   .شفتگی فکری کرده  استآايجاد 

 داند يــــوگـــــوحراست ازاسالم وحتی مذھب تشيع ساعليحضرت تنھا ايرانی ھستند که به حفظ  **

 پاسداری ازقانون اساسی و درست درکنار احترام به اسالم سوگند حراست و فراموش نکنيم که ؛کرده اند
، قانون اساسی درمورد اسالم تفکيک سوگند سلطنت قابل تفکيک نيست ،سلطنت قرارگرفته استگوھره 
ن چيزھائی که محققين آ يتواند عليه دين مردم جبھه گيری کند ونيست  شاه که شاه تمام ملت است نم پذير

اين نوع کجدارو مريز دريک  را دکلمه ويا حمايت کند نھاآ ،درباره اسالم وتشيع مينويسند ويا نويسندگان
    .جامعه حقوقی اسباب استيضاح است

ن بخشی ازھما به کهوقتی ما اصرارداريم که شاه به سوگند سلطنت وفادارباشند چطورانتظارداريم  **

   .ء بمانندسوگند بی اعتنا

تعرض به مذھب واسالم نه تنھا کارشاه نيست که حتی کارکسانی که ميخواھند دراداره کشورھم  **

که فعال مخلوط است اجازه نميدھد ايرانی واسالمی  گفرھننيست زيرا  ،بول مسئوليت کنندقو شريک
   .زيرغيرمسلمان چه شاه باشد چه وزيرونخست و

  مسئوليت بحثهاي اسالمي 

روشنکفران  اختيار در ،ن ميدانآزادی بيان است که آ ايراد وانتقاد به اسالم وبيشترتشيع ناشی از **

. نگاه کنيد به تاريخ کشورھای خارجی کدام پادشاھی عليه دين مسيح جبھه نھاستآمحققين وامثال  و
تمامی انبوه انتقادات نسبت  ،سالم جبھه گيری کندگيری کرده است که اعليحضرت الاقل به تاسی او عليه ا

   .ازجمله مسيح ازسوی فالسفه وروشنفکران بوده است نه روسای کشورھابه اديان 

 مبارزه ايرانيان بطور ينده کشورند با مسيرآشخصيت ھائی که خواستارمقام رھبری  مبارزه سياسیِ  **

روشنفکری  مسير دومی خير در يند وآاولی بايد روی پھنه ھای اعتمادی به حرکت در ؛کلی تفاوت دارد
   .حرک ميکند

 يرغ مبارزه را مخالف اعتقادات خودشان ندانند  در ن رھبرآمسيراعتقتادی يعنی اينکه مردم ايران 
با احترام به اعتقادات مردم به قدرت رسيد   رضاشاه کبير ،ن رھبرسياسی استقبال نميکنندآ اينصورت از

  .ساخت شاھنشاه ايران با احترام به اعتقادات مردم ايران را
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زادی وپيشرفت اقتصادی است ولی آری اعتقادات دينی ومذھی مردم مانع سعادت واقعی وتحقق  **

برعھده  اين کار نيست کشور نھم ازجانب رھبرآ عتقادات ويا اصول وفروع اسالمن تعرض به اآح راه اصال
  .عقيده ھم توجه به مردم دارد نه رھبرکشور زادی بيانآ و ديگران است 

  نرا دردلش انداختندآھرکسی را بھرکاری ساختند    ميل 

 ن کارآ، کسانی ھستند که برای ود دارددردلشان وج کسانی که ميل تعارض با اسالم ،ويدھمين را ميگ
شده اند نه  اعليحضرت که بموجب سوگند سلطنت بايد با ميل به تعارض با اسالم بيگانه  متفکرفکری 
   .باشند

   سكوالريسم وحد اعليحضرت

شد زيرا  هوردآم به انتقاد سسکوالري حتی حمايت وجانبداری اعليحضرت ھم ازتحريرات سابقه  در **

الجرم اعليحضرت وطرفدارانشان به بی  و ينی خيلی ساده وقابل رسوب استدی بم به يستفسير سکوالر
   .بزرگترين افت برای مقام رھبری است ،دينی هدينی متھم ميشوند واين دريک جامع

 ولی اوال سکوالريسم نسبت به مذاھب ديگر ،درست است که سکوالريسم به معنای بی دينی نيست ** 

جمله مسيح با روال سکوالريم دراسالم بسيارمتفاوت است والزاماتی که دراسالم برای رعايت حکومت  از
تداوم اجرائی قانون اساسی  استفاده از ؛دوم که بسياربا اھميت است وھای اسالمی ھست درمسيح نيست 

ن آ ان درکنارسال ايراني ٧٠ھمان سکوالريسم است که عمال  ايران يندهآ ن درآ وخواستاری تبعيت از
ن آوردھای مھمی ھم رسيده اند  وھيچگاه ھم کسی اتھام بی دينی به آزيست قانونی داشته وبه دست

   .اصل دوم ) متوجه نکرده استسيراجرائی متمم قانون اساسی (

  )درتحريرات ومقاالت سنگر به کرات به موضوع مزبور توجه با استدالل شده است(

خواھند  توده مردم ايران ميشوند و بطور عموم منفورشده وميشوند ھمه کسانی که متعرض اسالم  **

 ن افراد با علم به اين موقعيت به تعارض با اسالم برخاسته اند که بسوزند تا گروھی ھرقدرآشد ولی 
ورود  ويا انتظارساخت  اين معادله ويامعامله نميتوان شاه را وارد اندک به روشنائی ھائی برسند در

نه  مردم  برای روشنی افکار بسوزانند را ايرانيان وطن پرست بايد خود ،داشتوھمراھی وتشويق را
گان را روشن کرده يندآنھا چون شمع ميسوزند وتمام ميشوند که چند قدمی راه آ. بسوزانندپادشاه را 

  .باشند

  عرب نميپرستيم 

بيان  زاد وجود داردآ مبارز سرخود ويک  تفاوت ديگری که درمبارزه يک رھبرسياسی  با **

نچه که خودش ميل دارد وممکن است باعث خوشنودی شنوندگان آ ،زادآ يک مبارزِ  ،موضوعات است
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واقع شعاری عمل ميکند ولی يک رھبرسياسی ويا کسی که ميخواھد مسئوليت  در و ،بشود سرميدھد
 عمل کند  واداره جامعه ای را متقبل شود ويا اينکه مردم چنين انتظاری را ازاو دارند نميتواند شعاری 

نوعی  نظربگيرد زيرا درواقع اظھارات رھبران بمنزله ايجاب و دررا ميگويد نچه آبايد جبنه ھای اجرائی 
  .ن رھبران نظرموافق ابرازميدارندآن به آمعامله با مردم است که مردم با قبول 

مچنين يک رھبرسياسی وقتی ميخواھد درموضوعی اظھارنظرکند مزايا ومنافع کوتاه مدت وبلند مدت وھ
مقيد به اين قيود  را زاد ابدا خودآنرا عرضه ميدارد ولی مبارزين آميسنجد وبعد  نراآ ورآاحتماالت زيان 

  .نميکنند وھرچه دل تنگشان ميخواھد ميگويند

اعليحضرت دربياناتشان اشاره ای داشتند که ميتواند درتفسيرعرب نمی پرستيم مورد استناد  **

   .قرارگيرد

کشورھای عرب نيز شريک زيادی ازھمه جھات درايران فردا مواجه ھستيم که  ميفرمايند ما با مشکالت
    .نھا بپردازيمآن مشکالت ھستند وبايد با حسن نيت به حل وفصل آ

ممکن است تعبيربه دشمنی با کشورھای عربی شود   شعارعرب نمپرستيماعليحضرت با اين ديدگاه  که 
مزبور  موافق نيستند واگرھم فرض کنيم که مفھوم شعار ،مدت ايران نيست اين امر متضمن منافع دراز و

يا آگاھی شرکت ايرانيان درتظاھرات اربعين آاعليحضرت با  ،مخالفت مردم با پرستش امامان شيعه باشد
  ؟ن شريک شوندآ در ومزبور حمايت  شعار بايد از

هراتي رامگاه كورش تظاآ ماه در بانآسوال مطرح اين است كه عده اي ازايرانيان درهفتم  **
ن موش كيهان مصباح آما عرب نميپرستيم را داده اند  به اعليحضرت چه كه فرهودي  شعار كرده و

 ن ازآنه برنامه ريزی  شته ودا ن جمع حضورآ نه اعليحضرت در ؟؟زاده چنين سوالي را مطرح ميكند
   .يشان شده استجانب ا

  براستي دشوار دشواريِ

اينجھت که بايد مطلبی را  دشواراست از بسيار، اظھارنظرازسوی شخصيت ھا نسبت به موارد بسيار
دارد به ھمه مردم  با معنای واحدی که گوينده منظور کلماتی استفاده  کنند که يک موضوع را از بگويند و

مصاحبه ھای بدون شيله  درمين دليل امورغيرممکن است به ھ اين از روشنفکروعوام فھمانده شود و از
گفتگو  باشد و شيوه مصاحبه زنده ممکن وبی دردسر از له موضوعاتی انتخاب ميشود که استفادهپي

درباره مسانل پرپيچيده واحوال با درک ھای متفاوت رابه طريق بحث ومباحثه ومناظره ويا گفتگو محول 
   .ميکنند

قای ترامپ پيشنھاد کرد که بدون مطالعه آجمھوريخواه به  چ سناتوريينگرقای گآبازبه ھمين دليل است که 
   .لب سرخود سخنرانی نکندقبلی وتحريرمظا



 حقوقدان -اميرفيض -(بيژن فرھودی) کيھان لندننکاتی از مصاحبه اعليحضرت با           ۶ از ۶ برگ ٢٠١۶/١٢/٠١، پنجشنبه=شيداورمزد  

 چنين است که بعد ازمصاحبه تا متن مصاحبه از رجبه اعتباررعايت ھمين سيره مصاحبه ھای کسين زبا
  .نميدھد را سوی او بازبينی نشود اجازه انتشار

  نسخه اعليحضرت 

  ن اين است آ اعليحضرت درپايان مصاحبه مزبور اشاره صريجی به نسخه  راه خودشان کردند ومختصر

ن مايل آ ده اند  که ازايشان خطوط قرمزی برای حرکت سياسی خودشان وحتی نجات ايران تعيين کرکه 
جای توجه به  ،نکه درکمال تاسف دراين معادله وترسيم خط قرمزآبا  ،نيستند ناديده گرفتن  و به عبور

 يدانند وحتی ازتداوم اجرائی قانون اساسی خالی بود معھذا  برای کسانی که ايشان را درمقام سلطنت نم
   .خراستآجدا خودداری ميفرمايند حرف وکالم  نعنوان قانونی سلطنت ھم برای ايشا

  >خودشان عمل کنند من که مانع کارکسی نيستيم ونمی پسندند  کسانی که خط قرمز مرا قبول ندارند<

  توجه خاص

 ای مبارزه ميدانند وزتحرير حاضردررابطه وبرای کسانی است که رھبری اعليحضرت را جزء اليتج 
ميزان قبول  در نراآانيکی ملت ما دانسته وگقبول رھبری امری منافی با سنت ار استنکاف ايشان را از

     .نميدھند قرار

  

  

  

  

  

  

  

 


