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  راه برون رفت ازمنجالب
  حقوقدان -اميرفيض

  انصاف درپاسخ 

   .اشتدن وجود خواھد آادای پاسخ  اين تحرير با يک سوال شروع ميشود به اميد انصافی که در 

مد آميدانستند که پی  !امضاکنند گان قطعنامه به اصطالح شورای ملی از یيا احدآ ؛سوال اين است
ارسال نامه شورا به خامنه ای وبيعت باخفت با ه بغلط بنام منشور معرفی شده ن قطعنامه کآامضای 
  ؟اوست

درمنجالبی قدم گذاشته ايد که  ،بدانيد نھا ميگويد که شماآاگرنميدانستند پس ھمان ندانستن به 
 را به ھرخفت وذلتی که بخواھند شما ،ن منجالب بدست خودتان نيستآمدن ازآفرورفتن ويا بيرون 

   .ن استآنامه به خامنه ای نمونه اول ميکشند 

مد عفو آمطرح کرد که پی  مجلس جمھوری اسالمی اليحه ای را ١٣٧٨يا يادتان رفته که درسال آ
پذيرش قوانين جمھوری  با ارج ازکشورن اين بود که ايرانيان خآعمومی را داشت ومضمون 

   .اسالمی خواھند توانست به کشورشان بازگردند

کردند ميھن پرستانه عمل  ی بودند که درمقابل طرح عفو جمھوری اسالمی،اعليحضرت نخستين کس
   ؛تحت عنوان وبيانيه ای وجبھه گرفتند 

  »نكنيم حقوق انساني وسياسي خود راباچنين عفوي معامله«

ن بيانيه برای استحکام اين تحرير آ به قسمتھای کوتاھی ازخطاب به ملت ايران ايراد فرمودند 
   .جوع ميکنيمر

فند ھا دست اين جزتالش مذبوحانه رژيمی نيست که برای پوشاندن چھره کريه خود به اين تر *
  ؟ندميز

، ن که ايرانيان بی گناه ازگناه عناصرتبھکارحاکم برايران امروز بگذرندآمضحک است به جای  *
   .رژيم دست پيش راگرفته است

  .نان پيروی نکند رحمی روا نميدارندآ * مباشران رياکارحکومت دينی به کسی که ازخط تغييرناپذير

 ن که دمکراسی پايه گيرد وآزيا پيش اآنکه کاری صورت گيرد بھتراست ازخود بپرسيم آ پيش از *
نھادينه گردد بخشودگی معنائی خواھد داشت ويک نظام استبدادی چگونه خواھد توانست امنيت 

  ؟ميزخود راتضمين کندآمخالفان مسالمت 
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زاديخواھی آ، ھيچ ايرانی ھيچکس حقوق انسانی وسياسی خودراباچنين عفوی معامله نميکند *
گناه دراين مورد چيزی جزاين  ادی خيانت ورزد زآبه اصل نکه آبی نميتواند چنين عفوی رابه پذيرد 

   .نيست که بخشودگان بانک اعتراض عليه بيدادگری ھای بخشايندگان بردارند

 و بيگمان من دراين تالش تنھا نيستم من درسفرھايم به نقاط مختلف دنيا ايرانيان پاک نھاد *
   .ميھن خويش نميدھند دلسوزی راديده ام که ھرگزتن به اين خواری وزوال

  )٨٧بھمن ١۵مشروح ونقد بيانيه درسنگر(                                                                 

  ارزيابي اليحه عفو جمهوري اسالمي بانامه شورا به خامنه اي 

دند با ـــن مباھی شآارزيابی اليحه عفو جمھوری اسالمی که ايرانيان به ھمت اعليحضرت به رد 
 باخفت به خامنه ای نوشته  ازبمفھوم ومضمون بيعت  !اصطالح ملی مه ای که اخيرا شورای بهنا

باب  از  ،ان ميدھدنرا نشآوافول عجيب  ٧٨ لدرسا است که شرافت مبارزه را اين نظرمھم والزم
عفو  با ايرانيان به خواست پادشاھشان حقوق سياسی وانسانی خودشان را ٧٨مثال اگردرسال 

ھمراه  راحقوق انسانی وشرافت خود  یسالمی معامله نکردند درسال جارپيشنھادی جمھوری ا
  .نھم به طريق ذلت وخفت بارآ ،ن جمھوری تقديم کردندآبابيعت با جمھوری اسالمی وشخص حاکم 

عامل مقاومت درمقابل طرح عفو عمومی شخص اعليحضرت بودند درکمال تاسف  ٧٨اگر درسال 
به خامنه ای ازپشتيبانی ايشان  ميزآنامه بيت خفت درسال جاری ازقرائن چنين پيداست که 

   .برخورداربوده است

محکوم ويا مخالف رامی بخشد ودرواقع  ،حاکمشخص  ،بين عفو وبيعت اين است که درعفو فرق
ن اعالم وفاداری واطاعت ازبيعت آعھدی است که بموجب  ،يک بخشش يکطرفه است ولی بيعت

. بيعت عملی است که ھمراه بااطاعت است عذرخواھیِ  ،درعبارت روشنتر بيعت ،شونده است
اه به ـــگ مچنينـــوھ ،ت استالفت برای حاکم وقـــمختص شناختن حق حکومت وسلطنت وخ

واين  ،بيعت نشان دھنده تجديد عھد وپيمان وتاکيد دوباره خالفت وحکومت است ھائی مناسبت
   .ا الزم ميدانستندھائی تجديد بيعت ر رسمی است که خلفا وسالطين گھگاھی وبمناسبت

يه دھم آخدا تلقی شده است ابا حاکم بيعت ب اھميت بيعت درجوامع اسالمی درحدی است که بيعتِ 
   .سوره فتح  وھمچنين است کسی که برخالف بيعت وعھد خود باحاکم عمل کند مستحق مرگ است

ئی عفو عمومی ، حاکم پيشقدم ميشود وبمناسبت ھاعمده تفاوت بيعت وعفو دراين است که درعفو
وپيشقدم  ميدھد ولی دربيعت شخص بيعت کننده که مخالف حاکم بوده وھست ازمخالفت دست ميکشد

، عفوشده ھيچ تعھدی نداده وعفو به واعالم وفاداری به حاکم مينمايد ودرکالم ديگر درعفو شده
   .ستيکطرفه ودرمفھوم بخشش وھبه ا معنای بيعت وعھدو پيمان باحاکم نيست بلکه يک عقد

به بينيم که عکس العمل جمھوری اسالمی نسبت به نامه < ؛قايان درگفتگوی تلفنی گفتآيکی از 
بيعت  ،روشن نشده است يارايران ،نآ> تصورميکنم که معنای بيعت برای ميز شورا چيستآبيعت 

 امضای خدا عھد بستن باخداست> ھمانطور که عھد بستن باخدا قبول وياھمانطور که تعريف شده <
 ھم ھمينطوراست. بيعت يک مسيرحقوقی است که بيعت کننده  را با شخص ديگر الزم ندارد بيعت ار
  .نيازی به قبول وياشرط وشروط ندارد و  ،خود ميبرد با
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   يك نمونه براي تفكربيشتر

   ؛يک نمونه عرض کنم که جای تفکررابازميکند

برای اينکه يک   ،عفو رابه مجلس بردمقارن انتخابات طويله اسالمی بودکه دولت اليحه  ٧٨درسال 
به جھانيان ارائه داده شود چنانکه  درجريان انتخابات ترسيم چھره انسانی ازجمھوری اسالمی

  >ھدف ازطرح  عفو عمومی انگيزه بشردوستانه بوده است< ؛نوشت ٧٨٨کيھان لندن بشماره 

 ان انتخابات رياست جمھوری اسالمی امسال درجريبل فکرکردن اين است که درست ولی عجيب وقا
لی ــــبا جمھوری اسالمی وع را عت ايرانيان خارج ازکشورـــبي !شورای به اصطالح ملی ايران

ن است که بود بلکه آتا دنيا بداند که جمھوری اسالمی نه  ،خامنه ای رھبرغاصب ان اعالم کرد
ن رژيم مقاومت آانيان خارج ازکشورکه سی سال است عليه اير برخی از موقعيتی دارد که ازديد

   .ميکنند، شايسته بيعت است

  ؟تقارن درعمل وموضوع ونتيجه ر امالحظه ميفرمائيد

اعليحضرت درمصاحبه باافق اشاره ای داشتند مبنی براينکه اگرما بسرعت عمل کرديم برای اين 
بيان ايشان متوجه تحريم انتخابات بود  درست که، .ی اسالمی درجريان بودبود که انتخابات جمھور

 ،شوراارديبھشت سال جاری  ٢٣وبيعت نامه مورخ  ٧٨ولی باتوجه به تقارن عفو عمومی سال 
ن انگيزه خاص برای ن بدون سروصدا رعايت ھماآميتوان گفت که سرعت درتحرير نامه وارسال 

ن آکه اثرجھانی   !اصطالح ملی نھم بوسيله شورای بهآ ،ری اسالمی بودهجمھو چھره سازی
 زيرا بيعت از ،قرارگذاشته بود بدھد ٧٨بمراتب بيشترازعفوی است که جمھوری اسالمی درسال 

مخالفين ومخالفت ھا درجريان بيعت  ن است ودرمعنا کلِ آسنتی وقانونی  طرف اپوزيسيون ورھبر
  .ن قرارگرفته استآ نھم ازنوع خفت بارآ

   وبيعت نامه  طرح صراحتها دربيانيه اعليحضرت

انسان درمقابل  که اکنون غيرت ووجدان دارد وجود ھائی صراحت ٧٨درسال  دربيانيه اعليحضرت 
   .، ريش ريش ميشودبه جمھوری اسالمی ازشرم نامه بيعت باخفتِ 

ن نامه آی نشان ميدھد که ماايرانيان حقوق انسانی وسياسی خود رابا نوشتن ه انمانامه بيعت باخ *
معامله نکرديم امسال به غبن خود  ٧٨واگر درسال ری اسالمی معامله کرده ايم با بيعت باجمھو
   .متوجه شده ايم

اسالمی رحمی به مردم نداشتند حافظه مزبور  یمباشرين جمھور ٧٨نشان ميدھد که اگردرسال  *
ن دراين سالھا به انسانھائی وارسته وحقوق شناس آدرست نبوده ويا جمھوری اسالمی ومباشرين 

  .ل شده اندتبدي

مانع اجرای عفو عمومی بوده است اکنون اين مانع  ،دمکراسی نبودِ  ٧٨نشان ميدھد اگردرسال  *
که مخالفان  ،برطرف است وھمه ايرانيان درقالب دمکراسی زيرچترجمھوری اسالمی قراردارند

   .سرسخت جمھوری اسالمی پيشگام بيعت شده اند



 حقوقدان -اميرفيض – راه برون رفت از منجالب                                         ۴ برگ   ٢٧/ ٠۵/ ٢٠١٣ ، دوشنبه (مھشيد) 

ز تن گا نبوده اند وايرانيان پاک نھاد ودلسوزی ھراعليحضرت <تنھ ٧٨نشان ميدھد که اگردرسال  *
   به خواری وزوال ميھن خويش نمی دھند>

، ن ايرانيان دلسوز وپاک نھاد که تن به خواری وزوال ميھن خويش نميدادندآ دراين سال ديگر از
دلسوزی نھادی و وپاک نھا دانسته وفھميده اند که جمھوری اسالمی حق است آاثری نيست وعموم 

   .برای وطن ازطريق بيعت با خامنه ای وجمھوری اسالمی تامين ميشود

ن پيشگامی مبادرت فرمودند دراين سال ھم آکه به د اعليحضرت تنھا کسی بودن ٧٨اگردرسال  *
رائطی ، فقط درشنشدند زيرا ميتوانستند مانع اين بيعت شوند وشايد تنھا کسی ھستند که علی القاعده

ول کرد وراه بيعت راپذيرفت که بيعت کننده درک کرده باشد که تاکنون عد ٧٨نيه سال ميتوان ازبيا
   .راه خطائی ميرفته که ازبيعت وايجاد مشروعيت برای جمھوری اسالمی خودداری مينموده است

يم که به جھانيان تفھيم کنيم ميفرمايند <ما توانائی خودرابراين اصل متمرکز ساخته ا ،ازيکطرف * 
 از > وداريم که اوضاع ايران را تغيير دھيم وھموطنان بدانيم که ماموفق خواھيم شد نراآانائی که تو

شفافيت وبامردم بودن يعنی ھمين  ،جمھوری اسالمی اعالم ميشوديکدفعه اعالم بيعت با  سوی ديگر
   قال گذاردن يعنی آن؟ يا و

 با می قطع مذاکره کند وسالازيکطرف مدام ومکرر از جامعه جھانی ميخواھيم که با جمھوری ا *
خفت به سوی نھم باآ ،وکمک کند وازطرف ديگر بی محابا دست بيعت داشته گاپوزيسيون ديال

  ؟فکری ما چه می انديشدی ! به اين بی بند وبارحقيقتا جامعه جھانی ،ميکنيمجمھوری اسالمی دراز

باشند تا واعالم ميفرمايند <ھموطنان داخل کشورھشيار ،يکطرف ازملت مقاومت ميخواھيم زا * 
. من نھا سوء استفاده نکنندآ ورد کردن اغراض شخصی خود ازوجود گرانقدرآکسانی بمنظوربر

> وبعد پس ازسی سال انتظار، خودمان نھا خواھم گفت که چه بکنيد وچگونه بکنيدآبموقع به 
جواب  ،ملت ھيچ ؟واقعا جواب ملت راچه ميتوان داد ،يکدفعه باجمھوری اسالمی بيعت ميکنيم

  وجدان وشرافت خود راچه گوئيم؟

زاديخواھان جھان اين چنين آاسان شده اند وغاصبان حقوق ملت اينگونه ھر<؛ ازيکطرف ميفرمايند
  >بيسابقه به تحسين ازھواداری پيکارما برخاسته اند

يا واکنش ھراسانی غاصبان آ ،طرفی سراسيمه وغيرقابل انتظارباجمھوری اسالمی بيعت ميشود از و
  ؟زاديخواھان جھان ازپيکارعليه جمھوری بيعت با رژيم غاصب استآوتحسين  حقوق ملت

 خشونت وعدم رعايت حقوق بشروتعدی و ابراز ساقط تمام ادعاھا مبنی بر ،مورد بحث نامه بيعت *
گفته ايم وبه کرات  ونشان ميدھد که ھرچهاست  از سوی رژيم اسالمی تجاوز به حقوق مردم ايران

واين نامه بيعت مترتب برعذرخواھی ازنادانی ھای  ،استاپخته وازسرھوا وھوس بوده ھم گفته ايم ن
   .ماھم ھست !گذشته

اين تفاوت که عھد شکنی  ورد باآبيعت مزبور مارا درزمزه عھد مندان باجمھوری اسالمی درمي * 
يه دھم سوره فتح) يعنی به آ( يردودرچارچوب عھد شکنی باخدا قرارميگما ازرديف مخالفت خارج 

دکان البته که در اين ماجرا  ،ھالک خودمان بوسيله جمھوری اسالمی رضايت پيشاپيش داده ايم
   .مخالفت مدنی کامال بسته است
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  راه برون رفت ازاين منجالب 

منجالبي كه  را امضا واز !ح مليايرانياني كه با نيت نه چندان پليد قطعنامه شوراي به اصطال
 را ، خود به خود شمامنجالب هد كگاه باشنآ ،استقبال كرده اند هبرد ن فروآ را در وكشور نهاآ

  .شما خودتان هستيد كه بايد تقال كنيد  ،نميكند وهرروز هم بيشتر فروميبرد  رها

 ينده نشان ميدھيم وحتی درآ ما بنام ايران وسربلندی ايرانيان راه برون رفت از اين منجالب را در 
 و اين منجالب بيرون بجھيد  وندر اھم ميگشائيم واين شما ھستيد که حرکت کنيد وازنرآ خروج از

    .ن رابرای ھميشه بروجدان خود احساس کنيدآننگ فرورفتن در يا

  

  

  


