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  حقوقدان -اميرفيض

اص اختص            )بن بست مذاکرات وين قسمت اول(که تحريرحاضربه قسمت دوم  براين بود فکر قرار
متوقف وتعجيل درتنظيم اين تحريررا  را فکر قرار ،نآيابد ولی مالحظه ای درسايت اعليحضرت واھميت 

  .الزم ساخت

ِ                اگرجنبه تحقيق نداشته باشد ناشی ازاحساس وغليان  شورونگرانی است ،تحريربه موضوعات   ِ لق    ّ تع                                               .   

يعنی سبب ھيجانی ميشود که مانع انعطاف فکربه موضوعات ديگر ميگردد وھمه مسائل راتحت الشعاع 
ر يتنظيم اين تحر                                             ِ الحظه سايت اعليحضرت مرا محصور درنگرانی ومجذوب  . حالتی که بعد ازمقرارميدھد

   .ساخت

  وامــــــا بعد 

ی رضاپھلو< خودرا  درمقاله ای که اعليحضرت درباره جمھوری اسالمی وعراق داشتند نويسنده مقاله
 ؛ھمين جمله کوتاه که ظاھرا چيز مھمی نيست مراسخت تکان داد ،معرفی کرده اند !رياست شورای ملی>

   .شويدلم تحرير شما ھم ممکن است متايقين دارم بعد ازخواندن اين 

  يادي ازسوابق موضوع

له بوسي (به اصطالح) نا پيدا ثارامضای قطعنامه شورای ملیآنگرانی و زگواه ا ،تحريرات مکمل ومتواتر
ن شخصيت ھا مويد حمايت آاعليحضرت وعلياحضرت وھمسرمحترم اعليحضرت بوده است زيرا امضای 

ه خاص ی ميشد ی حرکت ايران بسوی تجزيه تلقبرا، نوعی رضايت قطعنامه بود وسند مزبور ١١ازماده 
که اعليحضرت که نفراول امضای سند مزبوربوده اند قبال نظرشان رانسبت به رومانتيکی بودن استقالل 

مرمن تيتبانی ( ن اعالم وامضاھم داده بودندافدراتيو شدن کشورايران وھمچنين خودمختاری کردستان ايرو
   .)گنجیمنوچھر و

 مبرنامه ريزان تجزيه ايران وفراھه کاربنده که عمله تنظيم تحريرات مزبور بوده ام تصورميکردم ک
ن که اعليحضرت به عنوان سخنگوی شورا معرفی وسبب آمد آبه ھمان قطعنامه وپی ن آکنندگان زميه 

  طراحان تجزيه ايران با دورانديشيی  غافل ازاينکه  ،مقطوع ميباشد خوشنودی وافتخارايشان شده است 
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نه تنھا پايان  ن آ ١١قطعنامه مزبور خاصه ماده  ند ويه ايران شده ازبصيرت بيشتری وارد معرکه تج و
   .مقدمه ای است برای استحکام ھرچه بيشتر مبانی تجزيه ايران ھانآ، بلکه ن توطئه نيستآ

ن نداشت  بنابراين آقطعنامه ١١درپيشبرد اھداف شورا وماده  ینقش ومسئوليت چندانسخنگوئی شورا 
 ١١بايد مقام رھبری وزعامت وفرمانفرمائی برای اجرای ماده ه تجزيه ايران ن سند درراآبرای استحکام 

ين  ده سازمان وشورا دراراده رھبرقطعنامه وجود داشته باشد زيرا ارا ّ    وبرعکس متع     .ميشود          

نقصيه باال رامرتفع   »ناپيدا« به اصطالح ملی! يه ايران ازجمله شورایاينجا بود که برنامه ريزان تجز

ن معرفی آ ١١دھی وزعامت شورايعنی قطعنامه وماده ، فرمانبه مقام رھبریشخص سخنگوی شورا را و

   ١. نرا بکارگرفتندآ ن عنوان استقبال وآ ازخاصی کمال تاسف اعليحضرت ھم باشوق کردند ودر

بری رھ شرط است کسی که فرمانفرمائی و< و رھبری وزعامت –فرماندھی  –يعنی فرمانفرمائی  ،رياست

 .>، باتجربه وپيشتازباشدع عالقمندوميکند بيش ازسايرين به موض را ويا قومی  موضوع

ت ، اسم صفرياست و ، . اولی اسماين اشاره کوتاه بجاست که بين رئيس ورياست تفاوت مشھودی است
 موقعيت ،ن عنوان کسی است که درجايگاه رھبری وفرماندھی قرارداردآ ازيعنی استفاده کننده  ،است

تمام  .بسيارمتفاوت است ن شورادر آن خنگوئیدرشورای ملی با س رياستبارزه  در ھم حقوقی مسئوليت 
رمای فرمانف و رھبر تحت رھبری اعليحضرت که خودشان را مسئوليت تجزيه ايران وتشويق تجزيه طلبان

   .امرتجزيه کشورميدانند قرارميگيرندقطعنامه  ١١اجرای ماده 

ويا علقه ھای ملی رابطه ھای دينی ويا استادی  ت محدود به عنوان مسئوليت نميشود ودامنه مسئولي
  .راھم شامل ميگردد

مه مشوق ه ،قبول مسئوليت شورادارند، اعليحضرت به مالحظه شخصيت تاريخي ونماد ملي كه 
 ررھب عذر تبعيت ازومتعاقبا . مدآوفدراتيو كردن كشور به حساب خواهند  11ايرانيان به اجراي ماده 

ت رعايادعای ليت اين جنايت تاريخی ويا مسئوولھذا  ،ن به رھبرميگرددآگناه وتوجه که ت سيعامل کس

ورای ملی است که متوجه شخص فرمانده ورھبر وزعيم ش ،ن باشدآ! وھرعوارضی که متوجه دمکراسی

   .)چوفرمان يزدان چو فرمان شاه(  .ھستند اعليحضرت

وچيزی که مسئول ومتصدی اجرا ندارد  قطعنامه مسئول ومتصدی ورھبراجرائی نداشت ١١درسابق ماده 
نھم مورد قبول شخص اعليحضرت قرارگرفته که آ ولی اکنون پيدا کرده وبا لوث مسئوليت مواجه است 

  .استفاده فرموده اند در سايت رسمی خود ازاين عنوان

                                               
آن  و دربه تورنتو داشته اند »اتحاديه ملی برای دموکراسی!!«به دعوت  علياحضرت شھبانو و اعليحضرت چندی پيش اين کار در سفری که - ١

 ک-جلسه رضا پيرزاده و نازيال گلستان ھم حضور داشته است اتخاذ شده است. ح
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  سوء تفاهم نشود
ن ميتوان آ تولد حقوقی ومشروعيت الزم راندارد وبه اعتبار !!ملیبه اصطالح درست است که شورای 

اما اين برداشت  ،عليحضرت ھم فاقد مفھوم حقوقی است ونبايد موجب نگرانی باشدگفت که رياست ا
   .درست نيست

 ٢٠با قطعنامه امضاشده ازسوی گروھی که مدعی اند  !!بين شخصيت حقوقی شورای به اصطالح ملی
وری شده تفاوت سنگينی آزيرامضاھای اعليحضرت وعلياحضرت وھمسرمحترمشان گرد  در نفر ھزار
 نآ امضا شده و ، قبل ازتشکيل حقوقی شورا که ھنوزھم معلوم نيست  چه وضعی دارد،هقطعنام  ،است

 بد  ونگرانی ازھمان سند وآرياست اعليحضرت پيوند مي ن باآثاری دارد که جنبه اجرائی آسند خود 
    .رياست اجرائی اعليحضرت است که ارتباطی به ثبت درست ويا نادرست شورا ندارد

   .، امضای قطعنامه قبل ازتقاضای عضويت اعالم شده بود!!ی به اصطالح ملیازشرايط عضويت درشورا

دم برمحمول بوده است وبه کالمی ديگرگفته نشده بود که   ّ مق   ،) يعنی قبول شرطاعالم مکرراعليحضرت(
ت عضوي طعنامه منتزع ازواين بدان معناست که قبول ق ،شودقطعنامه فقط ازطرف اعضای شورا امضا مي

   .امضا ميکنند ميتوانند عضو شورابشوند ويا نشوند ی کسانی که قطعنامه راشوراست يعن

  اعجاب ها 

 وحکم قانون اساسی و اين خيلی مھم وقابل توجه است کسی که سی سال است ازقبول رياست ورھبری
   :مستنکف  وعبارت تاريخی ايشان چنين است سنت ملی 

رھبری  >كنم ونه كسي راانتخاب ميكنمبهتون بگم هرچه اصراركنيد نه رهبري مي رااين <

  ؟يا توجھات ديگرفس ازمابھتران است     َ يا ن  آ؟ فعاليت تجزيه کشوررا باشوق وميل قبول ميفرمايند

  بال منازعه شدن قطعنامه 

ئي كه در تائيد قطعنامه ن بضميمه امضاهاآ 11وماده !! ملي به اصطالح قطعنامه شوراي
قبول  وسپس 11درمقابل اعتراضات وارده به ماده اعليحضرت مقاومت سخت -منتشرشد 

كه زمينه رابراي تجزيه  سندي است جامع  11ماده  اجراي   رهبري اعليحضرت در
   .كشوربالمنازعه خواهد ساخت
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ھای سنگينی اال مقاومت ايرانيان وخونريزی ھا وويرانی  و ،است معمولهبحث ھای  ،مقصود ازبال منازعه
است که رھبری تجزيه ايران ازھم  فصل مشبھی  ٢ روی خواھد داد ١١درتجزيه ايران واجرای ماده که 

   .ن خواھند بودآ ماده به استقبال ازآی کامل گاھآ بااکنون 

درجھت  وطرح تجزيه ايران ١١به تمکين ماده مليت ايران ملت باضرت تصورميفرمايند که حيا اعليآ
سان وراحت به طرح کلی تقسيم ايران آ است تن ميدھند وخواست اعليحضرت که مبارزه بدون خشونت 

   ٣. تصوری دارندچنين  يت خواھند داد؟ بی احتياطی است اگررضا

وخونريزی ترسيم تاريخ ديدن خون وی فراموش نشدنی ازتالم لشان تابحيرت دارم ازاعليحضرت که خود
وتجزيه ايران را  ١١ماده پياده کردن چگونه رھبری وفرمانفرمائی  خط قرمزو..)( ،مبارزه فرموده اند

   ؟که غائله خونين وويرانی راباخود دارد رھبری خواھند فرمود

ی ينه سازــزم ت وروحيه محتاطی که دراعليحضرت سراغ است بايد طرح تجزيه ايران وفشاردربا بصير
 ،گبزرکه ايشان درمقام رھبری اين توطئه شد باچنان بادقت برنامه ريزی شده  نآ ھای حقوقی ومبارزاتی

يا افراط  . درغيراينصورت محال است يک شخصی درھرمرتبه ازدانش سياسی وجاسازی شده اند
   .درخودپروری اين ذلت وخيانت را قبول کند

ساله  چندو سي اصرار در واصرار سوگند خود دات قانون اساسي، وصيت پدر تاجدار،اينكه كسي تاكي
مل عوات خواست بيگانه ويا ارد ودرجهذرهبري وقبول خدمت به ايران زيرپا بگ در را هموطنان خود

وري است كه آن چيزهاي حيرت آ تجزيه كشورپادرميدان رهبري بگذارد از ن براي زمينه سازيآ
  .ازهم اكنون فرياد  تاريخ وملت سرافراز ايران را ميتوان شنيد

  مالحظات وتوجهات ديگر

 نسبت به مقام رھبریميتوان با توجه به سوابق وفعاليت ھای مبارزاتی سالھای گذشته توجھات زيررا
  :اعليحضرت مطرح ساخت

ھمانطور که  ،يک امر موسمی وکوتاه مدت است !!ملیبه اصطالح قبول رھبری شورای  -١
  .اعالم قبول رھبری فرمود ند وبا عدول مواجه شد درسالھای گذشته چند نوبت

بی مايه فطيراست> ثل <                                       ِ حظات مادی سبب اين قبول بی سابقه باشد وم  ممکن است مال -٢
   .مسئله شناخته شودکارساز

کيسه کرده اند با تشکيل باندی  مردم راسر کسانی که درسالھای اخيربا فروش بشقاب غذا وميز -٣
درمقابل  وراکخلوم است صرف اند چراکه مع ی نمودهيياست اعليحضرت را بازگشابرنامه ر
   .سمان استآ سخنگو اززمين تا رھبربا

                                               
 ک-خونريری ھا، ويرانی، و خرابه شدن در سوريه و عراق نگاه کنيد.. حبه  ٢
اگر دستم قطع شود سند جدايی «ملت با مليت ايران ھنوز مورد جدايی آذربايجان و گفتار تاريخی پدرشان را فراموش نکرده است که فرمودند:  - ٣

 ک-ح» آذربايجان را امضا نخواھم کرد
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ليونی يم ٣٢طرح اخير در ی مالی خودشان راھستند، کمک ھا ھا که اھل کارسازمانی مريکائیآ -۴

به الشخورھا، منوط به داشتن رھبرومسئول الشخورھا  وھماھنگی اھداف الشخورھا با طرح 

طرحھای مشابه کرده اند چنانکه  و زادی ايران وھمين طرح اخيرآطرح  ھای کمک مالی مانند

شورای ناپيدا  . ختيک حرکت سياسی خود را تلفيق سا قای دکترنصراصفھانی ھم باآسازمان 

 وفدراتيو کردن کشور= ١١ماده داشت ( مريکا راآھم که شرط ھماھنگی با طرح کمک ھای مالی 

ولی رياست ورھبری نداشت با انتصاب اعليحضرت مشمول کمک  )مريکاآازشرايط کمک ھای 

  .قرارگرفت

اقدامات فشارھا وبرنامه ريزی خارجيان است که مقدمات  -جريان رياست اعليحضرت  نتيجه -۵
ابقه س بادقت وفراست کامال استثنائی فراھم ميسازندويا سايرکشورھا  نفوذی خودشان رادرايران

اراده شخص  اين کاررا درطرح ھنری برشت ميتوان ديد که زمينه اجرای طرح را بدست و
  .اعليحضرت فراھم ساختند

  .خربيش ازسايرمراتب جواز قبول داشته باشدآنظر ميرسد که رديف ب

                                                                

 


