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  يارب مخواه که محنت ما بيش ازاين شود     ھرکس بقدرخويش گرفتارمحنت است    

  حقوقدان -اميرفيض

ن است که انسان ميخواھد به آاين تحرير است  ن که بارِ آ محنت را معانی وتفاسيربسياراست که نوعی از
که افتاده خواھان کمک  ومثل اين باشدمدد باشد ولی قادرنيست  و رکسی خدمت کند ويا افتاده ای را يا

يا انسان به خانه کسی ويا  ميزند ولی فريادش جدی نيست و را ؛ای کمک ،نکه افتاده فريادآ نيست وبا
سگ  را  نزديک به مصداق <سنگ رابسته و ،بسته روبرو ميگردد انجام کاری دعوت ميشود ولی با در

  .کشوده اند>

محنت بيافزايد تا کوھی ازمصيبت بی  محنت بر ،يمينی <به اضطراب درمحنت جز محنت نيفزايد> بقول
  .درمان شود

  محنت نامرئي

نکه محسوس نيست ولی ريشه زن است آبا  ،ما درمبارزه سياسی بنحوی با محنت نامرئی مواجه ھستيم
جمھوری اسالمی  تی که ما ازمحن ؛، سالب اميد ومفسده عقل استيعنی بنياد مبارزه مارا ميخشکاند

محنت اعتقادی وھويتی است و محنت عين است که درک  ميکشيم محنت مرئی است، محنت مادی است،
   .سان استآن آ

محنت  حاکم برمبارزه ما  زبان را قفل ميکند وقلب را ميشکافد وانسان را ميکشاند به وادی سرگردانی  
  .چکنم گرفتارميسازد ،بيماری چکنمبه  و

خواسته ميشود که خيرخواه  باز و ؛يکسو  ازما خواسته ميشود که شجاع باشيم وحقايق را بگوئيماز
نچه گفته ميشود اصل است آ وريم  وازسوی ديگر تفھيم جدی ميشود که ھرآباشيم وانتقادات را به ميان 

 ف مستقرخارج ودرقطب مخال اعليحضرت  نيست ومخالف ازرديف توجه وعنايت ن جايزآکه مخالفت با 
   .ميگردد

<انسان گاه ازسرعشق واحترام  :ن ھستند ميگويدآنطور که اعليحضرت خواھان آگو درباره وھرويکتو
دم معتقد دارد نه آدم معتقد ومنظم بوجود نمياورد ومبارزه نيازبه آکسی اطاعت ميکند ولی اين اطاعت  از

   >. روابط ناشی ازعاشق ومعشوقی

که انسان نميداند کجا ايستاده است وبکدام سازبايد برقصد  ن آازنوع سخت نھم آ ؛اين نوعی ازمحنت است
است انتقاد کند ولينعمت  بريار بی مھری انتقاد نکند وسکوت اختيارکند  نفی پيام وداللت برناتوانی 

خيلی   انزوا افتاده است  ، نه بگويد به تيره روزی ودشمان قرارگرفتن استزمره  دررديف مخالفان و
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حرکت سياسی  ،ھم بتواند اگر ؛اين جريان ضد ونقيض حرکت کند ودشواراست که انسان بتواند با مشکل
  است. سه بيا که گربه شاخت نزند>آسه برو آ< ؛نيست

  ناسازگار حاشيه موقعيت حقوقي اوامر

قانع  قراراول اعليحضرت با ايرانيان مبنی براينکه شجاع باشيد وحرفھايتان رابزنيد وانتقاد کنيد تامرا
حقوق مسلم اين  ،تثبيت شده است و ن ظاھرآ در وقبول  سازيد  يک نوعی عقد ايجابی است که ايجاب

اين بدان معناست که گفتارھای بعدی اعليحضرت  و ؛ن است که يکطرفه قابل نسخ وفسخ نيستآعقد 
 وايرانيان برقرارموازين ايجاب وقبول است که قبال بين ايشان  مبنی برقبول اجباری نظراتشان خارج از

بنابراين ازنظرحقوقی اظھارات اعليحضرت مبنی براينکه ھرچه  ؛نميتواند موثردرمقام باشد شده است و
قبول داشته باشند يک پيشنھاد  را نھاآطرفداران ايشان کسانی خواھند بود که  ايشان بفرمايند حجت است و

مانوس  طرفی نظربه اينکه پيشنھاد مزبور از و، ل بحساب بيايديکطرفه است ونميتواند عقد وتعھد متقاب
زادی ھای آ ميتوان ماھيت پيشنھاد مزبور را حمل برتعدی به حقوق و، اعالميه جھانی حقوق بشرنيست

  قابل توجه شناخته شود    (پايان حاشيه) ،ن پيشنھادآانسان ھا دانست وتوصيه  ترک  وعقيده  بيان

  وامـــــــا بعد

 ،حرکت دارد بختيار ازنظر نفس محکوميت ترور يک باز شاپور ت سالگرد ترورپيام اعليحضرت بمناسب
مبارزه با  قانون اساسی و بزبور جانبداری از را او و ،مرثيه ای که برای بختيارخوانده شده نظر از و

بکلی نامربوط ، پيام اعليحضرت در ديگری دارد که اين باز منتسب ساخته باز وميھن پرستی ۵٧شورش 
واقع وغيرقابل قبول اسناد مبارزه، اظھارات شخص بختيار، گزارشات مامورين اطالعات سفارت  وخالف

 ،مريکا، اظھارات بختياردرمجلس، انتشارات بختيار وشھادت شخصيت ھای سياسی ايرانی وخارجی استآ
  .ی دربيانيه منقوش شده استدليل ھر رد ادعا که فارغ از ن شھود، کفايت است برآ ھريک ازکه 

    .نجا که دليل نيست، ادعا کفرصادق استآ و ،نجا که دليل ھست، دليل، رھنماستآ

ن پرداخته است آوبعد  ۵٧تا شورش  ۴٢سنگرھا به کرات وبارھا به ابعاد فعاليت سياسی بختيارازسال 
     .مورد را دراين تحرير مناسب نميداند تکرار و

 نبوده و سال سالگردی منظور ٢٢که دراين چگونه است  ؛سال پيش ترور شده است ٢٢بختيار  **

 بختيار کله مرثيه خوانی برای شاپور و سياق روزھای مبارزه يکباره سر ھمگان و اکنون برخالف انتظار
  يا اين يک امرغيرعادی نيست؟آجانب اعليحضرت؟  نھم ازآ ؛فراھم شده است

 ترورشده اند چگونه است که از ايرانيان خارج ازکشور بوسيله جمھوری اسالمی ازتن  ۶٠بيش از **
يا  است؟ ويا اين امريک جريان اتفاقی آ ؟ه ای) افتادقرعه بنام جرجيس (بختياروکتيب ن پيامبرانآميان 

ھا ھم  مريکائیآ شورش بود ومدعی پدرخواندگی  ۵٧ابتدای شورش  وصل ميشود به جبھه ملی که از
  نوست؟ نو بازی از از سر مريکاآاکنون سياست  و ؟وم کرده بودندون ھا زآروی 
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انيت رذالت را انس تھيه شده که سياه را سفيد و بدور ازانضباط  اخالق سياسی  قدرجانانه ونآ مرثيه بختيار

نميتوانم باورکنم که کسی که به الفبای مبارزه سياسی   ؛ساخته است وخيانت را ميھن پرستی قلمداد
 ،چنين بيانيه ای را تنظيم کند ؛يک جو وجدان داشته باشد يا حتی و گاه استآن آايرانيان واسناد ومدارک 

   .باشدبوده ن آ مگراينکه واقعا قصد وھدف خاصی در

را عوض  با ھمين مجلس ميتوانيم رژيم کشور« : چگونه ميتوان ازبختيارکه درمجلس شورای ملی گفت
يا قانون اساسی که اعليحضرت به پاسداری آبيانيه اعليحضرت مومن به قانون اساسی ياد کرد؟  در »کنيم
ن معرفی آمومن به  بختياراست که بختيار ن اتيان سوگند فرموده اند ھمين قانون اساسی مورد نظرآ از

  .گيرد اين حد که حرمت قانون اساسی بازيچه قرار شده است؟ مرثبه درحدی معمول است نه در

ميگفت قانون  و  ،قبول نداشترا  ن است آتضمن سلطنت متداوم بختيار متمم قانون اساسی که فصل 
  ؟؟معنای مومن به قانون اساسی اين استقبول دارم   اساسی منھای موارد مربوط به سلطنت را

يا مومن آ. شخصی معرفی شده که درپی فرصت برای اقدام عليه شاه است مريکا بختيارآدراسناد سفارت 
درحاليکه نخست وزير  باشد؟ خيانت واقدام عليه شاه کشوربه قانون اساسی يعنی ھمين که انسان مترصد 

  منتخب ھمان شاه ھم بوده باشد؟؟

  بيعت بختياربا خميني

ثاری شده آ ن اشاره تفسيری وآدردست است وکمتربه  ۵٧حساسترين سندی که دررابطه با شورش 
فرمان نخست  ارنھم درحاليکه بختيآ ،است ۵٧با شخص خمينی وشورش  سند بيعت شاپور بختيار ؛است

ورده شود آبه اينجا  اجازه فرمائيد متن بيعت بختيار ،رای اعتماد مجلس را داشته است شاه و وزيری از
  .ن بوضوع درحيطه بيان قرارگيردآ ثارآتا 

  بيعت بال شرط

متن  ساعت ده وبيست دقيقه شب برنامه راديوملی ايران قطع شد و ۵٧روز يکشنبه ھشتم بھمن ماه سال 
   :خمينی بشرح زير قرائت کرد با را نخست وزيرکشور بختيار اپوربيعت ش

اين نھضت  من به عنوان يک ايرانی وطن دوست که خودرا جزء کوچکی از[[
 زعامت ميدانم واعتقاد صادقانه دارم که رھبری و اسالمی وقيام عظيم ملی و

ت يت هللا العظمی امام خمينی ورای ايشان ميتواند ره گشای مشکالآحضرت 
ساعت  ۴٨ ميم گفته ام که ظرفـــامروزی ما وضامن ثبات وامنيت کشورگردد تص

با گزارش  ينده شخصا به پاريس مسافرت کرده وبه زيارت معظم له نائل گردم وآ
ينده کشور آ، درباره ضمن درک فيضاقدامات خود،  و اوضاع خاص کشور از

   .]]کسب نظرنمايم

برنامه راديو ملی برای مردم  از رسيده و تھيه وبه امضای بختيارمتن مزبور که بوسيله شورای انقالب 
 پخش گرديده بيعت تام وتمام نخست وزير شاه دارای رای اعتماد مجلس با شخص خمينی وبرنامه ھا و

   .خواست ھای اوست
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ن زيرا بفرمان شاھنشاه ارتشيا ؛طرفی ارتش استبی  ارزش اين بيعت نامه ھزاران مرتبه بيش ازاعالميه 

دولت است وقتی دولت يک کشور تسليم  ارتش جزئی از ؛نخست وزيرحمايت وقبول فرمان کنند بايد از
    .ن دولت شامل ھمان بيعت ويا تصميم تسليم ميشوندآشورشيان شد تمامی اجزای 

 به اثربيعت بختيار روی اعالميه بيطرفی ارتش اتکای تحقيق داشته اند وکمتر محققين ايرانی بيشتر
حاليکه پس ازبيعت دولت با شورشيان  در ؛خمينی وقبول رھبری وامامت او بذل توجه نموده اند باشخص

 مجلس و دولت ونه ديگر نه ارتش کاره ای است ونه شھربانی ونه سازمان امنيت ونه مردم  مملکت و
   .ارتشدست رفت نه با بيطرفی  از مملکت با بيعت بختيار ؛ازدست رفته ومنضم به بيعت محسوبندھمه 

مخالفت با شورشيان گذاشته  در بيانيه اعليحضرت صالبت بختيار را بختيار شکارآحال نام اين بيشرافتی 
ه وتمايل جدی ھم دارد ک ن زمان گام نھاد>آشفته ودرھم پيچيده آ<با صالبت به صحنه  :نوشته است و

 امری است که تصور ؛ول کنندقب و را باور ورآوحاوی مفاھيم سياسی زيان  ھمه اين برداشت بکلی غلط 
ضعيف به ھيچوجه تحويل گيرنده  حداقل اين سرباز ؛افکارعمومی خريداری داشته باشد بازار نميکنم در
   ١.ن نخواھم بودآبالمنازع 

رجوع  ١٣۶۴مربوط به سال  ٢۵١تا  ٢۴۵ميتوانند به سنگرھای  عالقمندان به مفصل بيعت بختيار
  .فرمايند

  اثر حقوقي بيانيه

بعنوان  يعنی اقدامات ايران سوز بختيار؛ ملی وحقوقی داده شود درصورتی که به بيانيه مزبور اعتبار **

اقدامات  بيعت او مترتب برتمام احاد ايرانيان بوده وھمه تصرفات و اثر ؛کارھای ملی وميھنی شناخته شود
 ه ومرات ھمان بيعت بودث از ی ننگين،وقرارداد ھا کشتارمردم وغارت اموال ومصادره ھا شورشيان از

ی ناشی از حضور ن دستاوردھاآسوی پيشقراوالن وپس قراوالن بيانيه متوجه  ن ازآاعتراضی نسبت به 
   .نميباشد تبھکاران اسالمی

ن آدولت بختيارخارج وامری خالف قانون اساسی وتداوم  اقتدار شورشيان از نظربه اينکه بيعت با **
صالحيت واختيارات  يک اقدام خارج از اننفرقه تبھکار، آ رھبر يان وبا شورش بيعت بختيار ،بوده است

   .ن نيستآ ھيچگونه اثری مترتب بر قانونی بوده و

را  استعفای خود يزدی نشان ميدھد که بختيار ميھاربا وشھود قضيه مانند دکتر ۵٧اسناد شورش  **
   .ن با خمينی بوده استبه پاريس برای ديد تسليم نموده واين ازشرائط عزيمت بختياربه شورای انقالب 

   .نخست وزيردولت شاھنشاھی ايران نبوده که بتواند با خمينی بيعت کند ئطی بختيارچنين شرا در

                                               
ا به گردن دارم، ھم ھرگز تحويل گيرنده چنين زيان سياسی اينجانب که وظيفه تنظيم و آماده سازی اين نوشته ر -١

اگر کسانی  به بدنه مبارزه برای پاسداشت از قانون اساسی و متمم آن و بازگشت به گذشته پرشکوه نخواھم بود.
 ک-ح با اين زيان سياسی مخالف ميباشند اعالم تاريخيشان پيوست اين نوشته خواھد شد.  در آن بيرون ھستند
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را به دولت  نھا با توجه به اسناد سياسی که وابستگی بختيارآرھبر  با شورشيان و تيارخبيعت ب **
کسب فرمان شاه  و درنخست وزيری بختيار سابق انگلستان  سفير وھمچين اصرارانگلستان مشخص 

رژيم شاھنشاھی ايران به شورشيان  نشانه ھائی است که اساسا ماموريت بختياربرای انتقال قدرت از
وجمھوری اسالمی سلب  ۵٨رفراندم سال  اسناد مسلمی است که مشروعيت را از بوده است واين از

   .مينمايد

        

  

  

  

   

  

  

 


