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وری داليل برعدم مشروعيت جمھوری اسالمی وحقانيت آيکی ازوظائف نانوشته ما تحصيل وجمع 
زيرا براين باوريم ن قرارداريم آدرجريان  کم وبيش که بطورطبيعی ،تداوم رِژيم سلطنتی ايران است

   .ازتکاليف اصلی مبارزين است مشروعيت مبارزه اھم  که پاسداری ازحقِ 

مشروعيت مبارزه ماسلطنت طلبان ناشی ازحقانيت رژيم سلطنت مشروطه ايران است که بموجب 
خارجی که  واين مشروعيت درنتيجه مداخله قوه ،ساری بوده است ن جاری وآقانون اساسی ومتمم 

فعليت متوقف وبصورت حق باقی مانده  حکومت قانونی ايران بوده از ن خارج از حيطه اقتدارآدفع 
   .ورندآازقوه به فعل در اکنون مبارزين تالش دارند که اين حق را و ،است

مد می بينيم که اساس وپايه آتفسير کوتاھی که ازمشروعيت مبارزه سلطنت طلبان بعمل  با
محکمتر دخالت خارجيان  و طنت طلبان ارائه دليل وقرائن براثبات ھرچه بيشترمشروعيت مبارزه سل

    .ق سلطنت مشروطه استحدرمسائل داخلی ايران باھدف جايگزينی جمھوری اسالمی بجای رژيم بر

  وامـــــا بعد 

دستاوردھائی ھمراه  بااطمينان ميتوان گفت که درتاريخ مبارزه ايرانيان برون مرزی سه مصاحبه با
   .ودرنھايت جمھوری اسالمی است ۵٧ده که بارزترين دليل وگواه برعدم مشروعيت شورش بو

  :نھا عبارتست ازآاين سه مصاحبه ودستاوردھای 

  مصاحبه باالكساندر هيگ 

 ١٣۶٣الکساندرھيگ است که درسال  با ،قای فرھاد منصوريانآمصاحبه ايران يارگرامی  –اول 
  .)مريکاآالکساندرھيگ فرمانده ناتو وبعدا وزيرخارجه بوسيله تلفن انجام وروی نوارضبط شد (

ارسال شد درسنگرھمان سال ھم  قای فرھاد منصوريان برای سنگرآنوارگفتگوی مزبور که بوسيله 
کامل پياده شد وبمناسبت ارزش واعتباری که درراستای مبارزه داشت درھمان بطور مشروح و

حدود  سنگر مارآ سنگر اعالم گرديد که برای متقاضايان نسخه ای ازکاست فرستاده ميشود که بنابر
   .رديدگکاست پخش  ١۵٠

بوده  ارزش اين مصاحبه به اعتبارشخصيت الکساندرھيگ واينکه ژنرال ھاوزر افسرزيردست او
ن مصاحبه که به کرات مورد استناد سنگرقرارگرفته اين آ بسياراست وجمله معروف از، اربسي
   :است

نھا بخواھيم که بامخالفت بامقامات مسئول آما درايران توانستيم نيروھای چپ رامتحد کنيم واز«   
 مملکتی خواھان تحوالت سريع تری بشوند واين درحالی بودکه نيروھای راست ازتحوالت انجام شده
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به اين ترتيب ايران رابه گورستان تاريخ فرستاديم ويکی ازمھمترين وبااعتماد  و ھنوز گيج بودند
  »راازقدرت انداختيمترين دوستانمان رايعنی شاه ايران 

  يزرامصاحبه باژنرال ه

قای فرھاد آ يزر است کهاباژنرال ھ ١٩٨٧فوريه  ١٢بی سی درتاريخ راديو  ان مصاحبه  –دوم 
   :زيراست ن عبارتآجمله معروف ومستند وپرمعنای  يزر گفتگو وپرسش داشت وآھمنصوريان با 

. من ن کشوردخالت کنيمآتازمانی که يک کشوردرمسيراھداف ماکارميکند مانبايد درامورداخلی «
اعتقاد دارم که ماھمه گونه حقی داريم که درامورداخلی کشورھا دخالت کنيم ھمانطورکه ميدانيد ما 

نيستيم ودرتمام دنيابه مواد خام نيازداريم بنابراين نميتوانيم دريک  بع طبيعی خودکفابابت منا از
 گوشه دنيابنشنيم ودرالک خود فروبرويم دربعضی جاھا شايد ممکن نباشد که کامال ومستقيما در

به نفع خودمان  ان موقع سعی ميکنيم که بااعمال نفوذ نتيجه رآنجا دخالت کنيم ودرآداخلی  امور
  »انيم ويک اقتصاد قوی داشته باشيمبرگرد

اسناد معتبردخالت  زجا وپخته ای است که واقعا يکی ابمصاحبه مزبور مفصل وحاوی سواالت بسيار
مشروح اين مصاحبه درسنگر  ؛وخاصه بی خاصيت ساختن ارتش است ۵٧مريکا درشورش آ

   .درج شده است ٣١٧شماره 

  مصاحبه باژيسكاردستن

که مورد بحث اين تحريراست درسال  رئيس جمھور فرانسه  يسکاردستنژقای آ مصاحبه با –سوم 
نکته ھای بسيارمھم  انجام شده است که واجد قای پرويز شھنوازآبوسيله ايران يارگرامی  ١٣٧٧

 .يسکاردستن يکی ازسران کشورھائی بوده که دراجالس گوادلپ حضورداشته استاست خاصه که ژ
امکان اين گفتگو فراھم  مده تاآنواز بعمل ھقای شآسيله مشروح اين مصاحبه وکوششھائی که بو

واکنون اين تحرير درمسيرپناھندگی خمينی به   .رج  استد ١٣٧٧ماه سال  بھمن ١۵شود درسنگر
   .ن است قرارداردآستن اعالم کننده دقای ژيسکارـدولت فرانسه که 

ما  ورود به پاريس ازقای خمينی دربدو آ«: قای شھنواز گفتآقای ژيسکاردستن درمقابل سوال آ
تشان درفرانسه تامين باشند من خواستند که به ايشان پناھندگی سياسی بدھيم که درمدت اقام

 قای خمينی نگھداری شود وآ شاه ايران تماس گرفتم شاه گفتند خواھش ميکنم از يسکاردستن باژ(
ان درفرانسه پيش جانشان مسائل امنيتی رعايت شود برای اينکه اگرمشکلی برای ايش نظرامنيتِ  از

  »شوب درايران می انجامد ومشکالت مابيشترخواھد شد ومن ترانمی بخشمآ بيايد به اغتشاش و

  كشور كفر)فرانسه (پناهندگي خميني به 

ه درخواست پناھندگی ازطرف خمينی که ھمراه رات رئيس جمھوروقت فرانسه دائر بشھادت واظھا
ھد که درخواست پناھندگی ازجانب خمينی امری باکسب موافقت شاھنشاه ايران بوده نشان ميد

اصالت  از قای ژيسکاردستن راآدالئلی که شھادت  ؛استانجام شده درخواست او  بهغيرمترقبه و 
  :اين است که ،جامع وکامل برخوردارميسازد
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ن به داليل ديگری آ برای اصالت واعتبارھد درحدی است که اجازه نميدھد شخصيت ومقام شا
خالف واقع اعالم  را یزادی مانند فرانسه رئيس جمھور نميتواند موضوعآ شورتمسک جست  درک

  کند معھذا:

چون درھيج کجا اشاره ای به ويزای ورود فرانسه برای خمينی نشده لذا ورود به  -١
  .کشورخارجی بدون ويزا فقط ميتواند بادرخواست پناھنگی ممکن گردد الغير

سازمان امنيت ايران است که درکتابش نوشته  ی ازادراتشھادت تيمسارفرازيان رئيس يک -٢
   :است

رئيس سازمان اطالعات خارجی فرانسه دررابطه باپناھندگی روح هللا دونوبت باکنت دومارانش «
به خمينی پناھندگی بدھيد زيراشما بھترازديگران  شاه نظرداد< ؛خمينی مذاکره داشتم  اوگفت

نکه خمينی ميخواست اسناد آ به اين ترتيب با ازحال عادی خارج نشودميتوانيد اوراکنترل کنيد که 
شخصا تقاضاراپرکند که  ،پناھندگی اورا ديگران پرکنند به اوتفھيم شد که قانون ميگويد بايد متقاضی

> فرازيان اين امرتوسط رابطی دکتريزدی وقطب زاده انجام شد وبه اوپناھندگی سياسی داده شد
 فت بايد باگه دنش پرسيدم که چرادرکتاب خود به اين امراشاره نکررات دوماازکن< ؛نوشته است

وزارت خارجه وپليس فرانسه بمن جواب  و تائيد مسئوالن مربوطه انجام ميشد وسازمان ھای ذينفع
مده وتازمانی که طبقه آ مستند ندادند ولی اطالع پيداکردم که تقاضای او جزاسناد طبقه بندی شده در

پايان نيابد کسی بدان دسترسی نخواھد داشت بنابراين صالح نبود که برای خودم  نآبندی زمانی 
  مشکل ايجاد کنم>

جمھوری اسالمی وحتی افراد ھمراه خمينی ھيچگاه مسئله پناھندگی خمينی رابه فرانسه  -٣
درتھران متن مصاحبه روزنامه طوس  نکهآ تکذيب نکردند حتی جمھوری اسالمی بعد از

وزارت اطالعات  ؛فرانسه نوشت از مورد درخواست پناھندگی خمينی رادرژيسکاردستن 
ونشر روزنامه طوس رابه اتھام توھين به خمينی توقيف کرد نه اتھام درج خالف واقع 

 ن روزنامه رفع ممنوعيتِ آ از ،جالب اينکه بدون محاکمه مدير روزنامه طوس و اکاذيب
  .انتشارگرديد

  دليل ديگر 

درخواست پناھندگی سياسی خمينی که به امضا اورسيده جزء  ،نشرامااينکه بنابراظھارکنت دو
، سند کتبی درخواست پناھنگی خمينی بنابرشھادت مزبور ،اسناد سری وطبقه بندی شده است

  .نميدھد نراآ موجود است ولی روابط سياسی ومنافع فرانسه اجازه انتشار

  حكم اسالم درمورد پناهنگي مسلمان به كار

 ثارآمينی ازطريق پناھندگی درفرانسه اقامت داشته ترديدی نيست لذا بجاست که اينکه روح هللا خ
 بررسی وارزيابی درجريانازکشورفرانسه که يک کشورکفرست مورد  درخواست پناھندگی او

  .درماھيت ايجاد جمھوری اسالمی قرارگيردشورش و
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  تقاضاي پناهندگي مسلمان ازكافر، خروج ازاسالم است 

 نی بسياريات متعدد وسنآتسنن وتشيع) نی وحتی فقه اسالمی (آوتفاسيرقرن وسنت محمد ۀدرقر
طی ئبه مسلمان ويا حکومت اسالمی ولی بھيچوجه وتحت ھيج شراپناھنده شدن يک کافر است در

   .اسالم اجازه پناھندگی مسلمان ر ابه کافرنداده است

يه آاھندگی نمايد (درخواست پن دوستی کند تاچه رسد که کفار ، مسلمان نميتواند بانآيات قرآبه حکم 
يک مسلمان حتی ازدوستی توبه  سوره  ٢٣يه آسوره مائده در ۶٢يه آتحنه واول سوريه الم

 مسلمانی که يھود و سوره مائده، ۵۶يه آدر ،باپدرومادرش اگرغيرمسلمان باشد منع شده است
   .)دوست بدارد کافرشناخته شده است را نصار

 . حکم يک مسلمانی که بجای جنگ باکليف شده که باکفار بجنگندن برمسلمانان تآيات مکررقرآدر
است سوره مائده  ۵٢و  ۵١يات آمستند اين قول  ،م استپناھنده شود ارتداد ازاسال به کفار کفار

   >کسی که طبق قانون خدا عمل نکند ازتابعيت اسالم خارج است<

ال اختصاص داده ونوشته يات باآ گفتارخود فصل مشروحی به تفسير ١٠مرتضی مطھری درکتاب 
 ،اسالم نمی پذيرد که يک مسلمان زيردست يک کافرباشد وکافران براوسيطره داشته باشنداست <

اسالم نمی پسندد که مسلمان ھمينکه بيماری سختی پيدا کرد وخودش طبييب حاذقی نداشته باشد 
  ه کفارپناه ببرد)يعنی برای درمان ب( بدوش کشيده وبه سوی ملتھای غيرمسلمان ببرد ار بيمار

 >اشيطان پس پناه ببر برخد ورد تراآاگرازجای درسوره اعراف صريح است براينکه < ١٩٩يه آ
  )نه به کشورفرانسه(

  ؟يا ميتوان عمل خميني راتقيه تلقي كردآ

  .خير ؟ميتوان پناھندگی خمينی رابه کشورکفرفرانسه ازباب تقيه گرفت ياآ

امحکوم کرده است ثانيا تقيه درموردی است که راه ديگری زيرا اوال خمينی دررساله اش تقيه ر
تقاضای پناھندگی  و برای تقيه کننده وجود نداشته باشد خمينی ميتوانست به يک کشورمسلمان وارد

يا آ ،امساک درفعاليت کند درعراق بماند و ويا. اصال ميتوانست درپناه خدا به ايران وارد شود کند
حفظ قانون شدن ازتابعيت اسالم مھمتربود وياپناه بردن به خدا وپناه بردن به يک کشورکفروخارج 

اسالم خارج ودررده  زاھنشاه مسلمان درحدی بود که او يعنی خمينی اش خدا؟ اساسا مخالفت با
  ارتداد قرارگيرد؟

اسالم خارج ودررديف کفاراست  يک مسلمان به کافری پناھنده شود از ن اگرآبنابرحکم اسالمی وقر
  ی صالحيت دارد که خود رارھبرمسلمانان ايران وجھان بداند؟يا چنين شخصآ

 او الزم نيست که سند امضاشده پناھندگی خمينی ارائه شود تا حکم ارتداد وسلب تابعيت اسالمی از
 امام متقلب را دردادنی نيست ھمان قصد پناھندگی به فرانسه  خدا واسالم  امضا شود کار صادر

   .رديف کفارقرارداده است

وبقول خمينی  ۵٧رابطه باشورش  در پناھندگی خمينی به فرانسه را ثارآقاصراست که اين تحرير
ن اين است که مردم ايران بدنبال دجالی افتادند که آکوچکترين اثر ؛انقالب اسالمی تشريح کند
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 خارج است
ب ی قتل اورا

به اصالتش
   .ست کرد

ا ازموقعيت
گترين کمک
ارتش ويا دس
ی بيگانگان
ن پيرمرد چ
م فدا کرده اس

شکوک ونگر
م ؛ ميکردند

 ايران اسالمی

ياب ريخته و
سالم مطرح

ه که خمينی
 .شواراست

ت عقيلی پور

ه ميشد خمين
ی که کرد مش
ه شده قائل
ھمه به اعتب

جريان ي ۵٧

لباسست در

ن وامامان قال

 رابطه با شورش

م خارج است

خمينی ازاسال
 به ايران باز
ھای سخت ن

داد انگلست را
اسالم ه از
بايد فتوا گر

قه دارخودش
را درخوا توا

گلستان دقيقا
ند واين بزر
ابل بيطرفی ا

ازسوی گر
نآن ھای گفت

ی اسالم راھم

 خمينی مش
ه يک پولش
شاه مسلمان

سياآبھا ازآه
ابعيت ای ازت

ران نميدانسته
ورکردنش د
فرانسه است
  .شور است

ود که اگرزده
که ھرجنايتی
به کفرپناھنده

ھمه وموال
  .ته ميشود

٧درشورش

اده ومرتد اس

مانند پيامبران

ندگی خمينی در

دش ازاسالم
   .شود

ه اگرخروج خ
حتی بتواند
ھان واکنش 

مان رشدی ر
ندگی فرانسه
جتھد ھای ديگ
وعوامل سابق
عدم اجرای فت

مريکا وانگآ
فاش نکرد را

حمايت درمقا
 اين راز بزر
ميداد اسالم گ
می خود حتی

زفعاليت ھای
سکه ؛يشدند

ھم عليه پادش

که ۵٧رش
خروج خمينی

طالعات اير
باو ؟کناربوده

منی پناھنده ف
 وغرب محش

 جرقه ای بو
مدعی بود ک
ل کسی که به
ومصادره ام
سالمی شناخت

دگی خمينی د

 راازدست دا

درست ما ؛ت

پناھن     ۵ برگ

نابرعمل خود
مسلمان ھم بش

راين است که
 بود که او ح
مسلمانان جھ

وای قتل سلم
 باقبول پناھن
دھد بلکه مج
برای تشيع و
ھش وتمنا عد

آ لمان وآ و
نرآودند ولی

اين ح ،مدآمل
حفظ ،ست

راکه نشان م
ن حالت انتقام

جھان که از
گاه ميآ رکفر

نھآب اسالمی

ل بعد ازشور
يان ارتداد وخ

يا سازمان ا
حد ازجريان ک
نسته که خيم
عاتی فرانسه

کشورفرانسه
م خمينی ؛يد

ی برای عمل
ن ھای قتل و
منحرف ازاس

وشش پناھند

تابعيت اسالم

جلوه داده است

ب   ١۶/ ٠۴/ ٢٠١٣

ند که او بنا
مش خانه يک 

سخ واستوار
حال وممتنع

و نميرفتند وم

ه خمينی فتو
 که خمينی
فتوای قتل بد
رت مجازی ب
سياسی وخواھ

ی فرانسه و
گاه بوآسالم 

خارجيان بعمل
ريا وقطره اس

بود چر ٧۵
برای تسکين

ی مسلمان ج
 او به کشور

انقالب چمدار

سال ١٨ که 
رفی شده جري

يآکه  نجاست
اين ح عنی تا

ور ھم نميدان
ه ھای اطالع

 خمينی به ک
منفجرميگردي
ه مشروعيتی
وزيرووفرمان
 فرد مرتد وم

راستنای پو 

ی کسی که تا

ن خود را جآ

٣ ، شنبه سه 

نميدانستن
جاروکش

عقيده راس
ميشد مح
اجتھاد او

موقعی که
گاه بودآ

نميتواند ف
ايجاد قدر

راه سي از

کشورھای
وقانون اس
بوسيله خ
بسان در
شورش 
است که ب

کشورھای
پناھندگی

ورده پرچآ

می بينيد
نظام معر

سوال اين
؟ يعناست

عقيلی پو
هبا دستگا

پناھندگی
باروت م
اسالم که
و نخست

عمل يک

نچه درآ

است يعنی

آواحکام 



 حقوقدان -يرفيضام -سه نکته تحقيقی بسيار مھم -۵٧پناھندگی خمينی در رابطه با شورش      ۶ برگ   ١۶/ ٠۴/ ٢٠١٣ ، شنبه سه 

خوند مرتد ازتابعيت اسالم خارج شده درمقام امام امت آمگرميشود درجامعه تشيع ايران يک 
  ؟قرارگيرد

حقوق  شته باشد ولی ازنظرن تاثيری که بايد نداآافشای اين رازممکن است ازنظرحقوق بين الملل 
  .وردآسياسی داخلی وبيشترحقوق اسالمی کوچکترين مشروعيتی برای جمھوری اسالمی بوجود نمي

  كسرلياقت وهوشياري 

نامه رشيدی مطلق چگونه استفاده کردند ولی ما نه تنھا درافشای رازکوششی  ازخوند ھا آديديد که 
سنگرمراتب رابه کيھان  ،ستن فاش شديسکاردبلکه زمانی ھم که مسئله بوسيله ژ نکرديم

لندن راديو صدای ايران وروزنامه صبح ايران اطالع داد ولی حضرات کوچکترين اقدامی 
    .درفراگيرشدن اين مسئله نکردند

   

    

  


