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  ايرانيان كره وتدليس درفراخوان هاي كنگره همبستگي
  حقوقدان - اميرفيض

برخی <: اظھارشده است که ايرانيان قای اميرابراھيمی به جبھه کنگره ھمبستگیآيارگرامی اعتراضی ايران هدراليح
  نامشان درمشارکت ويامشاورت ھست ولی خودشان کوچکترين اطالعی ازموضوع ندارند>

قای اميرابراھيمی باشد آن سابقه ميتواند دليل اليحه اعتراضی آسنگرسابقه اجرائی دارد و ،نظربه اينکه درجريان مزبور
ُ نظربه اينکه ک و مبطل بيعت وبی اثرساختن دستاوردھای حاصل ازشھادت وبيعت است ره وتدليس درامربيعت وشھادت ـــ
قای نصراصفھانی ومتالشی ساختن آرت سازی ھای قلب در صوکره وتدليس وتوجود شاھد  تنظيم تحريرحاضر، لذا

ونھايتا  جبھه تازه ای است که باشرکت کنگره ھمبستگی اعالم موجوديت   مشروعيت فعاليت سياسی کنگره ھمبستکی
   .کرده است

**  
درکيھان لندن  ١٣٨۵درسال  ايرانيان بافراخوان کنگره ھمبستگینکه صورت اسامی بلند باالی بيعت کنندگان آپس از

ز شخصيت ھای رژيم زيرا نامھای بسياری اگرديد  حيرت زيادی راموجبوبصورت اعالميه ای ازجانب کنگره منتشرشد 
 سال گذشته فعاليت نداشته اند به عنوان موافقت با ٢٧اشخصيت ھای نظامی که اساسا درکارمبارزه درسلطنتی ايران وي

   .وقانون اساسی ديده ميشد گری گذاشتن رژيم سلطنتی ايران  يعنی بيعت با چنين امرخالف سنت وفرھنالتا

 نمودار قايان نصراصفھانی وباتمانقليچ دروسيع ترين حالت تھيه شده بود  کامال بيسابقه وآذائی که به ھمت! ن ليست کآ
تاری گذاشتن سلطنت ميشد واين درست ھمان ال بيعت جمع کثيری ازشخصيت ھای سياسی ونظامی ايران شاھنشاھی با

   .ن شده بودآمامور انجام  ايرانيان اوردی بودکه کنگره ھمبستگیدست

 يا و ) الزم نميسازد که تمامی افراد يک شھررفراندم نسبت به ھرموضوع عام استزيرا بيعت نسبت به موضوعی عام (
موافقت باموضوع کردند  ن شھربيعت يعنیآ يک کشورتشريفات بيعت رايکايک عمل کنند بلکه ھمينکه مشاھيروبزرگان

   .رفراندم تشريفاتی برای رسميت دادن به بيعت استحاصل است بيعت 

مان باشخصيت ھائی که نامشان ندرج درفراخوان نگذشتم ودرھمان زبنده به راحتی ازاسامی م ،بنابرموجبات باال
ن تماسھا درھمان تاريخ آتماس گرفتند که بخشی از نان ھم خودشان باسنگرآمده بود تماس گرفتم وبرخی ازآدرفراخوان 
به عنوان دليل نااصلی بيعت  رگذکرشده است واکنون به مواردی چند ازھمان سن ١٣٨۵شھريورسال  ١۵درسنگر

ن درفعاليت آازنام وشخصيت ديگران ورابطه بی اعتباری  ره وتدليس دراستفادهــفراخوانی مزبور وھمچين احرازتقلب وک
   .اشاره ميشود  ايرانيان یگينده کنگره ھمبستآسياسی گذشته و

  ok–ok -okشاهد اول  - 1

تماس تلفنی گرفتم  )ن اشخاص عنوان بيعتی داده شده استآدرمقاالت سنگر به قايان تائيد کننده فراخوان (آ بايکی از
 است وايشان يک شخصيت استوارومعتقد به حقانيت سلطنت است وازدوستان ومريدان شادروان شھرام جاويد پوربوده 

  .بوسيله ايشان ھم به سنگرمعرفی وبسيارنزديک بود

ايشان تماس گرفته ام گفتم مايلم بدانم که حضرتعالی به  پس ازاحوال پرسی واظھارتعجب ودرعين حال خوشحالی که با
 ؟ گمانم اين است که شما درچه دالئل منطقی وياقانونی رسيده ايد که تداوم سلطنت راموکول به ھمه پرسی دانسته ايد

   .ن گواه اين حقيقت استنداشته ايد ومکاتبات فيمابي سابق چنين عقيده ای را
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گاھم  وميدانم که مطلبی رابدون آمن به دانش وبصيرت شما < :م  ايشان باناراحتی تمام گفتندبرايشان مشروحا شرح داد
که من باذکرنامم موافقت کنم حضوردرجلسه ديدارازرفقا وھمقطاران بود که  دنچه که سبب شآدليل وماخذ نميگوئيد ولی 
  >.نھم متاسفانه موفق به انجام نگرديدآ سالھا ازھم دوربوديم و

  مورد تيمساراقصي ديگرشهاد ت   - 3

که تيمساراقصی درنامه ای که به سنگرنوشته بودند خودرانماينده نيروی زمينی ارتش برای شرکت درکنگره  نجاآاز
 ١٣٨۵شھريورماه  ١۵متن نامه ايشان درھمان سنگر درنشست واشنگتن معرفی کرده بودند < ايرانيان ھمبستگی

 خارج ازکشورتلفن کردم وضمن احوال پرسی وی زمينی > الزم شد که به يکی ازافسران ارشد نيرومنعکس است
يا افسران نيروھای زمينی ارتش درخارج ازکشوربه تيمساراقصی آ گفتگوی معمول اين پرسش رامطرح کردم که

يران ازطريق ھمه پرسی نظر موافق انتخاب رژيم شاھنشاھی ا نمايندگی داده اند که دراجالس واشنگتن حضوريافته  وبا
  بدھند؟

ينھا ا تش نمايندگی ووکالت وامثالا درارچنين وکالت ويانمايندگی داده نشده است واساس ،نه<ايشان قاطعانه گفتند که 
  >معمول نيست بلکه تصميمات ازطريق فرماندھی صورت ميگيرد...........

ھمانطورکه ميدانيد تيمساراقصی درتلويزيون ھابرنامه دارد واين روزھا ھرکسی خودش راکاره ای <، بعد اضافه کردند
، . بامردم است که اين حرفھاراتحويل بگيرند يانگيرندستميداند ايشان ھم خودش رانماينده نيروی زمينی معرفی کرده ا

 خوب از<بعد اضافه کردند که  >مطرح بشود به کجا وکی مطرح بشود، چه اعتراضی ميتواند ھرکی ھرکی عجيبی است
   >.نمايندگی چه استفاده ای شده است

، لباس ميدوزند وخودشان ھم پرو ميکنند باتعجب گفتند به نام نيروی زمينی ارتش ،ھيچ خبرنداشتند ،مشروحا شرح دادم
جازه دخالت دراين م اموافقم ونه شرافت سربازی ا ا. خيربنده نه بيعت کرده ام ونه به اين حرفھخودشان ھم بتن ميکنند و

   .امورنامربوط راميدھد

  شهادت شنيدني   -4

تفيض به دانستنی ھامينمايند تماس تلفنی گرفتم حالشان بسيارنامناسب سقايان افسران که سالھاست سنگررامآيکی از با
ملتفت نشدند بعد که قدری صحبت کردم  خودم رامعرفی کردم دوبار ،بود که ازتماس تلفنی وايجاد مزاحمت متاسف شدم

> رامصرف ميکنم بيحال ميشوم وقوه تشخيصم ضد سرطانیعذرخواھی کردند وگفتند که من وقتی قرصھای داروئی <
عرض کردم استدعائی بود ولی فکرميکنم سالمتی حضرتعالی وموقعيت  ضعيف ميگردد بعد گفتند امری بود؟ بسيار

. عرض کردم دراعالميه کنگره ی ميگيرمژايشان گفتند نه بفرمائيد من ازصحبت شما انر ،نميدھد نراآکنونی اجازه طرح 
مده است که باھدف ارجاع رژيم سلطنتی به ھمه پرسی وتفويض اختيارات آھائی  ھمبستکی ملی نام حضرتعالی درکنارنام

. ارادتمند حيرت کردم که کرده اندمختاری به اياالت وواليات برای براندازی جمھوری اسالمی فعاليت خودراشروع  خود
؟ ، امروز باارجاع تداوم رژيم پادشاھی به ھمه پرسی موافقت کرده ايدن سوابق ومکاتبات فيمابينآ چگونه حضرتعالی با

   .حال نامساعد ايشان الزم ساخت که توضيحات بيشتری بدھم که دادم

شم نمودند که چرامرتکب چنين عملی شده ام به ايشان ھمان ھم بمن تلفن کردند وسرزنايشان گفتند بله  تيمسار ........
   .جوابی رادادم که اکنون به شما ميدھم

اسما ميشناختم ولی ارادتی حضورشان نداشتم يکی ازدوستان مثل خودشما معرف ايشان شد  رااصفھانی،  قای دکترنصرآ
ھم متاسفانه درحالی بودم که قای دکترنصربمن تلفن کردند ومنآقای دکترنصرداد ايشان يعنی آشماره تلفن مرابه  و

بيشتر صحبت  بواسطه مصرف قرص ھای مسکن قوی حاضر به ذھن نبودم که بپرسم ويادرک کنم که مقصودشان چيست
نچه که من ازصحبت ايشان فھميدم براندازی آو ،ايشان درتعريف وتمجيد ازبنده بود که ميدانيد عادت ماايرانيان است

مانند موافقت باھمه  . نميدانم مسائلی که شما ميگوئيدن مخالفت کردآ ست نميشود باجمھوری اسالمی بود که معلوم ا
. وقتی برای ن صحبت کوتاه تلفنی شده استآپرسی نسبت به رژيم سلطنتی وخودمختاری اياالت وواليات چگونه وارد 
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ھوم بيعت با التاری گذاشتن سلطنت ايشان کامال توضيح دادم وتاکيد کردم که عمل ثبت نامشان درزيراعالميه مزبور به مف
وچند باربه خودشان اھانت وسر زنش کردند که به افرادی اطمينان  دوباتجزيه کشوراست ايشان بسيارناراحت ومتاثرشدن

   >پس بند وجه المصالحه قرارگرفته امخرھم گفتند <آکرده وميکنند ودر

   شهادت يك شخصيت سياسي غيرنظامي  -۵

به يکی ازبيعت کنندگان که شخصيت محترمی است تلفن کردم برعکس تصورم خيلی خوب مراميشناختند وپس از احوال 
فرمودند  سنگرتان منتشرميشود که البته پاسخ مثبت بود بعد مسئله راطرح کردم  ياآپرسی اولين سوالشان اين بود که 

واعتماد ايشان به سنگر وسپاسگزاری  رام ازحسن نيتعجب پس اينطوری است مايليد جريان رابدانيد؟ درکمال احت
   :ايشان فرمودند

فتند ميخواھند سازمانی برای نجات ايران تشکيل بدھم وازبنده گقای دکترنصربه بنده تلفن کردند واحوالپرسی کردند وآ<
سال   ٨۶کنون که ھم دعوت به ھمکاری کردند عرض کردم وقتی کاری ازدست من برميامد کسی به بنده رجوع نکرد وا

. ايشان  يعنی ايران فداکنم دارم وميدانيد که وضع مالی مساعدی ھم ندارم که نه مال بدھم ونه جانی دارم که جان برای
، ، سوابق شما، شخصيت شمافقط ميخواھيم زيرسايه نام شماقای دکترنصرگفتند ماازحضرتعالی ھيج انتظاری نداريم آ

  .> ما به ايران قرارداشته باشيمشما وخدمات شپرستی  ميھن

؟ بگويم خير، حتی نامم راھم برای نجات ايران نميخواھم خرج کنم؟ من ماندم که چه بگويمن شخصيت چنين ادامه داد <آ
. اين صحبت ھا که شماميفرمائيد که ؟ منھم گفتم خيلی خوب اميدوارم موفق شويد) چه ميگفتيدخطاب به بندهشما بوديد (

 بيعت کردم باتداوم سلطنت به شرط ھمه پرسی ومسائل تابعه اصال درصحبت ھای فيمابين ما نبوده است نميدانم چرابنده 
   >بقول شما به التاری گذاشتن سلطنت رسيده استنجا که آنام وسوابق خدمت بنده رسيده به 

  شاهدي ازنيويورك   -6

ياران مقيم قای نصراصفھانی يکی ازايرانآن ھمبستگی پس ازانتشارمقاالت بيعتی ھا دررابطه باتائيد فراخوان دکا
نيويورک که سالھای سال مشترک سنگراست باسنگرتماس تلفنی گرفت تا درباره مقاله انتقادی سنگرصحبت کنند وقتی 

ايشان که بتصديق موضوع رسيده بود بدون  ،توضيح دادم که عمل تائيد فراخوان کنگره ھمبستکی نوعی بيعت است
  >خراعليحضرت کاری نميکنند باالخره بايد برای نجات ايران کاری ميکرديمآ< :ھارات مرا ردکنند گفتنداينکه اظ

 واژگون سازيم و دساله سلطنت رابه چاه تردي ٢۵٠٠ن نميشود که ما تداوم آعرض کردم کارنکردن اعليحضرت دليل 
کيست که نداند اگرجای پائی درراه  ،يران دارداساسا طرح براندازی چه ارتباطی به اعالم پايان يافتن رژيم سلطنتی ا
اضافه کردم اگردرنشست کنگره واشنگتن بجای  ،نجات ايران شناخته وپيدا شود ھمان جای پای شاھنشاھی ايران است

اعليحضرت رامتصدی  ،رهظائف قانونی خود عمل کنند وکنگبوخواسته ميشد که  اعالم ھمه پرسی قاطعانه ازاعليحضرت
؟ ايشان که يا ميتوان تاثيراين مھم رادرحرکت اصيل مبارزه ناديده گرفتآ ھبرسياسی وقانونی خود ميدانستت  ورسلطن

  > به بينيم چکارکنيمرويداده چندان راضی بنظرنميرسيد گفتند < هنچآ زا

 به ھمين شد که١قايان افسران که درخصوص موضوع صحبت کردم ايشان ھم متمسک آ اتفاقا بايکی از – حاشيه

چھارچرخه ای حمل که بايد محموله بسيارمھمی رابوسيله  > بنده به ايشان گفتم اگر اسبیاعليحضرت که کاری نميکند<
 موانع رابرداشت وو ن اسب راتقويت کرد آبايد  ياآيانخواھد حمل بارراتحمل کند اسب نتواند و نآ لت که باشدبھرع کند
 چھار و راقطع کرد تا باسينه بييفتد روی زمين  بسدست وپای ابه زدن يابايد باضرو حرکت چھارچرخه کمک داد در

پايا ن ( ن مصداق ھمين تشبيه است ......آ؟ رفتارما باسلطنت وتداوم چرخه ھم برای ابد به ژرفنای سقوط کشيده شود
  )حاشيه

                                               
 و تقوی حبل به : (الموارد االرب ) (از اقرب االطباء) (از منتھی ص ) چنگ درزننده . (آنندراج ) (ناظم متمسک . [ م ُ ت َ م َسْ  س ِ] (ع - ١

 ک-ح –لغت نامه دھخدا  ...يقی
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  رازگشائي يكي ازافسران بيعتي 

 رمطالبی عنوان نموده که ھمراه يک رازگشائی است  مختصرگقايان افسران بيعتی دررابطه بااعتراضات سنآ يکی از
   :اعتراض ايشان باشرط امانت چنين است

 قايان غيرنظاميان وارد باشد ولی نسبت به افراد نظامی که به کنگره رفته وآاعتراضات سنگر ممکن است نسبت به <
   .نيستداده اند وارد   ھم امضا

ده ومستعد دستورمقام باال تريم واگرغيرازاين قبول شود نظام امآنظاميان يک عادت ديرينه منطبق باقانون داريم که  ما
   .ارتشی پابرجا نميماند

نمونه اش اعالميه بيطرفی ارتش است که وقتی ارتشبد فردوست که نزديک ترين ووفادارترين ارتشيان به شاھنشاه 
    .نراتائيد کردندآيطرفی راامضاکرد ھمه افسران حاضرھم ايران بود  اعالميه ب

 بفرمانی که ازجانب شاه صادر ما ن عمل کنيمآوطبق  سياسی شما غيرنظاميان رامطرحما نظاميان نميتوانيم بحثھای 
   .شاه ميدانيم تمکين ميکنيم از نراآميشود ويا طوری ازقبيل استنباطی 

ه ای باعنوان بسيارمحرمانه زيرنام يادنامه برای بنده وامثال من فرستادند قای دکترنصراصفھانی درسال گذشته يک نامآ
   ود:ب ن نوشته شدهآکه درسطراول 

يردرباره رفراندم روز جمعه گاھی برسانم که اعليحضرت رضاشاه دوم برای تبادل نظربه بيانيه اخآافتخار دارم که به «
 شھرياراحضارفرمودند وباحضور شھودی مانند  را )استاصفھانی  قای دکترنصرآمقصود انويه نويسنده نامه (ھفتم ژ

  »که الزم بود مطرح شدھی وسرھنگ اويسی مسائلی آ

ازنظربنده نظامی ميتواند ابالغ امرو  نراتکذيب نکرده اندآنجاکه ازناحيه دفترتکذيب نشد وشھود ھم آ نامه مزبور از
  >نھم دراين موقعيت ...........آنظراعليحضرت تلقی گردد 

  .درج ميباشد ١٣۵٨شھريورماه سال  ١۵نگردفاعی ايشان مفصل است که درسجريان اليحه 

  دستاورد هاي حقوقي ازشهادتها 

نه تنھا اصالت وصداقت الزم وجود نداشته بلکه اغوا  ايرانيان، نظربه اينکه درتشکيل شخصيت سياسی کنگره ھمبستگی
 قراردادھا اعم ازميشود ونظربه اينکه ره وتقلب مالط ھمبستگی سياسی کنگره محسوب کُ  ، پنھان کاری،  دروغگری
ُ به ک لودگی آيا اجتماعی درصورت  و وصی خص    .ره وتقلب واغواگری باطل ومبطل تصميمات اتخاد شده  ميباشدــ

دربی اعتباری جدی قرارميدھد ونظربه  نظربه اينکه  اتھامات مزبور عالوه براينکه موضع شخصيت سياسی کنگره را و
 ائتالف و لذاقای دکترنصراصفھانی است آثارجرم حقوقی اعمال مزبور متوجه مسئولين  کنگره يعنی شخص آاينکه 

 شريک دراتھامات وارد به کنگره مينمايد و نھاراآ ،رهافراد وياسازمان ھای سياسی با کنگ فعاليت سياسی ھمبستگی و
ھمکاری خوبان درصورتی که بامشارکت کنگره باشد تاثيری درتوجه اتھام به ھمبستگان ندارد ( فعاليت زيرنام جديد

  ) ( يک بزگرگله راگرميکند )، خوبان رابد معرفی ميکند وسبب پاک دامنی بدان نميشودبابدان

 ==========  
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