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  حقوقدان-اميرفيض

ئی مورد آمريکابرخی ازفرمايشات اعليحضرت دررابطه با مذاکرات با سناتورھای  دراين قسمت ازتحرير
  ١  .تجزيه وتحليل قرارخواھد گرفت

  علت اين مالقاتها 

ازسناتورھارا تشخيص راه حلی دانسته اند  اعليحضرت علت تشريف فرمائی به کنگره ومالقات با برخی 
 ،را حل کردبنام جمھوری اسالمی تبھکار ای  اسالمی ودرحقيقت  فرقهکه بتوان مشکلی بنام جمھوری 

 لزوم زيرا دراين نکته که ھمه مردم ايران وکشورھا ازتحمل مصائب جمھوری اسالمی واقف ومعتقد به
باھزينه ھرچه واکنون کاربه مرحله کشف راه حل  است  ترديدی نيست ومقصود حاصل  ن ھستندآتغيير 

  )١(کمتررسيده است 

  حمايت ازخواستهاي ملت ايران 

حمايت جامعه نسخه ای که اعليحضرت برای تغيير رژيم جمھوری اسالمی پيشنھاد فرموده اند   **
ازخواستھای بحق مردم ايران است  وايشان اين تذکرراھم دادند که ملت ايران ھيچ  آمريکاخاصه  جھانی

  )٢( .کمکی ازجانب جامعه بين المللی دريافت نميکند

 حمايت ازمردم ايران صفحه ترازو را به سوی منافع ايران وکشورھای خارجی سوق خواھد داد و **
  )٣(   .م ايران رابه جھانيان برسانممن اين مھم را درتکليف وسھم خود قرارداده ام که صدای مرد

  )(پايان موارد مورد نقد اين تحرير                                                                                

   راه حل باھزينه کمتر -١

                                               
١ - .pdf2017June18-AmirFeyz-1-years.org/AmirFeyz/TashrifFarmaiBehKongereh1400http://  
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نکه متوجه ھزينه ھای مادی مبارزه است ولی آ ن باآھزينه کمتر، يک اصطالح مبارزاتی است که مفھوم 
چيزی  .زيرا ھزينه ھای مادی مبارزه الزامی است .وجنبه تعارف ومردمی دارد درعمل قابل اجرانيست

مبارزه  .ن مبارزه را شروع وادامه دادآ داروتعيين ومق واندازه گيری  نيست که بتوان با محدود کردن
ھزينه ھای اجباری  ،به اندازه مبارزه باشد ،ن است که ھزينه را طلب ميکند نه اينکه ھزينهآوکم وکيف 

را ورشکسته ميکند واگرھزينه جنگ دراختيارکشورھا بود کشورھا بواسطه  مبارزه است که کشورھا
   .مشارکت درجنگ ورشکسته نميشدند

ھرينه  لذا ؛سوی ھرطرف مبارزه ممکن نيست ن ازآچون متغيرومنوط به عملياتی ھست که کنترل مبارزه 
   .ن مربوط است نه برعکسآن به تغييرات مبارزه وسمت وصعود آزيادی ھزينه  کم و نھم متغيراست وآ

  نيروي معنوي درمبارزه

اعتقاد  تن مبارزه زيرچترکه حضورووجودش درمبارزه ازھزينه مبارزه بشدت ميکاھد قرارگرفيزتنھا چي
ھزينه مبارزه ميکاھد که بصورت فداکاری وازخود گذشتگی ازبارِ  ،نيروی معنوی رھبری مبارزه است و

 ی نميتواند. ھيچ قدرت مادارزان وممکن ميسازد بسيار ،ومصائب مبارزه را حتی درحد ازدست دادن جان
منابع بی پايان  ن  وبه دين  وسنتھای ملی از، به وط. عشق وعالقه به فرزندگرددجايگزين قدرت معنوی 
بروز ميکند وھمه معنوی  ھای قدرت ھایه پيکر رابطه ازجامعه  . قدرت معنويتتوليد قدرت معنويت است

ن قدرت قرارگرفته وبه آ تاثير طه عمل وکسانی که تحت تشعشعات اين قدرت نامرئی قرارميگيرند درمحو
نچه که آناشی ازاعتقاد ودفاع ازھويت ووطن مجھز ميشوند که دراين مسير  ، فداکاریسالح جانبازی

   .کامال تحت الشعاع قرارميگيرد قدرت ھای مادی است

 ھست ونامش قھروغلبه و ،اين تحرير نميگويد که قدرت ھای مادی بدون قدرت معنوی کارسازنيست
 قدرتھای مادی بر اند وقدرت ھای معنوی فاتح دلھاای مادی فاتح جسم ھقدرت   ،ون وخونريزی استخ

  .روندن ميآمردم تحميل ميشود وقدرت معنوی مردم به استقبال 

  تشبيه قدرت معنوي 

جوامع بشری درتشبيه مانند ريشه است وھمانطورکه ريشه درخت بدون اينکه ديده شود قدرت معنويِت 
. تجسم قدرت معنويت ھم ھمان نقش را ايفا ميکند ،حفظ درخت درمقابل طوفانھای شديد است عامل اصلی

ت کھن بزرگ وسنگين چگونه سرپا ايستاده است درحاليکه ازھيچ سو حمايت فيزيکی درخکنيم که يک 
قدرت ن که ديده ھم نميشود آ ن حمايت فيزيکی که بسيارمشکل وپرھزينه است تنھا ريشهآ. بجای نميشود
   .ن درخت را سرپا نگھداشته استآاست که  غيرمادی

  درجوامع بشري  قدرت معنوي

مده است که گاھی آاه رھبريت معنوی بوجود گيک پاي ،درجوامع بشری بتناسب فرھنگ وقدمت تاريخی
   .مده اندآاريخی وفيلسوفان وعرفا دربصورت پيکره ھا ويا باورھای دينی ويا اشخاص ت
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دامنه  و ،تقديمی مختص پادشاه بوده اس بسيار ادوار ی معنوی ازرما اين نيرودرتاريخ وفرھنگ کشو
 سترش داشته که مردم رفع ھمه مشکالت حتی مشکالت کوچک روزانه را دراين قدرت معنوی درحدی گ

  .ه ازاين قدرت معنويت شاه قابل حل ميدانستنددااستف و کنار

ھرگرفتاری چشمھای مردم ايران برای نجات در< :گفت ازميالد درصد ھاسال قبلرومی  سيسرون مورخ
 قای مھديقلی ھدايت ھم درآ. مصدق ھم ھمين عبارت را درمجلس بکارگرفت دکتر >خود بسوی شاه است

   واين زمينه مشاھدات عينی وفلسفی خود را نوشته است

اتيان وزه اين قدرت معنوی  دروجود ونام رضاپھلوی است که وليعھد قانونی بوده ودرموقع مقرر امر
  .سوگند فرموده اند

  نسخه راه كم هزينه

. درھمين روزھا نھم درمسيرھزينه کم استفاده بدون چون وچرا ازقدرت معنوی شاه استآراه نجات ايران 
ميگويند برگشت اعليحضرت ھستند ودرپيامھايشان بکرات مردم ايران خاصه جوانان خواستارناظريم که 

سلطنت شاھنشاه ايران را ديده اند ونه اعليحضرت  اين جوانان نه دوران باشکوه ايام .شاھزاده برگرد
ده نھد درخارج ازکشور کاری که نشان  نه و ؛سلطنت وخدمت به کشوررا گذرانده اند دوران ،درايران

 ؟ھستند شت  ايشانگچرا خواھان باز پس .ديده اندائی باشد ازاعليحضرت قدرت وايجاد کننده اميد رھ
نھا ناشی ازوجود قدرت معنويت سلطنت آفکری ودرونی وذھنی  تحرکات وھيجانات ؛روشن است پاسخ

  .که بطورطبيعی مردم را جذب وبا اميد رھائی محشور ميسازد وپادشاه است 

  ان اروپائی است داين بيان تاريخ ونظريه مورخين وجھانگر ؛مردم ايران بطور طبيعی شاه دوست ھستند

   .او بيادگارمانده ديده ونه خدمتی از را تبارملی به پادشاھی ميدھد که نه اوچرا اين ملت عشق واع

چرا مردم ايران به احمد شاه قاجارفرزند خردسال محمد عليشاه که ازپدرش رضايت ملی نداشتند دران 
پادشاھی پاسخش روشن است < ؟شرائط تاريخی حساس دل وروح دادند واورابه سلطنت نشاندند

مظھرسلطنت ايران است وھمان اعتباری راکه ملت به نھاد سلطنت ميدھد به پادشاه جوان ويا وليعھد 
  .>کشورش تقديم ميکند

ن نه تمايلی به مقاومت دارند ونه قابل به مقاومت آاين يک سيرتاريخی وفرھنگی است که انسانھا درمقابل 
   .وتسليم شد مقاومتی نکرددرمقابل اين قدرت  ھستند  کما اينکه اسالم ھم 

   .ھيچ گوشه ای ازتاريخ ايران نيست که محقق را ازشاه دوستی وقدرت معنويت شاه غافل ساخته باشد

   :مده نوشته استآنتونيو که دراوايل صفويه به ايران آم ورخ ايتاليائی بنايک م

 ی ياتايرانشھر بدرخشيد ونوای شاھدوس بر ديگر مرده شاھنشاھی ايران يکبار ن زمان شمع فروآ در<
شاه  . صوفيان، قزلباشان، فداکاری وجانفشانی درراه مرشد کامل را بگوش رسانيددوستداری شاه
نياکان او  و نداشت به پادشاھی گماردند ومانند پدرش شيخ حيدر سال بيشتر ١٣نکه آاسماعيل رابا 

دانستند        است اورا محترم مياراده وخو پيشوای مذھبی وباصطالح مرشد کامل خود دانسته وپيروی از
  )۶۴بان سال آمشروح درسنگرھفتم (
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اسالم درجامعه ايران ريشه  قبل از ه ازک ،يعنی کشش جامعه بسوی قدرت معنوی شاه ؛اين باورعمومی
ی که تبدرس< :سوره کھف درمورد کوروش ميگويد ٨٣يه آ در تائيد و نراآاسالم سبب گرديده که  داشته

يعنی ماموريت نجات ( = واسباب ھرکاری را برای او فراھم ساختيمما اوراقدرت داديم براستيالی زمين 
  .)ی اعليحضرت قرارداده شدهمعنوی والھ درکف لياقت وقدرت ايران ازسوی خدا  

خوند حاکم است مردم دوران شاه را فراموش آ امروز ؛قا اين حرفھا مال زمانھای گذشته استآ ،نگوئيد
ی مردمقرون واعصار در درونسل  . روانشناسان عقيده دارند  چيزی که نسل اندرانھآکرده اند وامثال 
    .سانی تغيير پذيرنيستآريشه داشت به 

ن عادت کرده اند را نميشود به  فراموشی آچيزی که مردم سالھا به <  :خوند منتظری ھم نوشته استآ
   .>سپرد

دم ميشد قضايا بصورت صفحات تاريخ گواه است که درمواقع بحرانی وخطر ھمينکه عنايات شاه متوجه مر
کارھا  .نميتواند بکند باشد کاری ميکند که قدرت مادی درھرحدی ،. قدرت  معنویرديدمطلوب حل ميگ

وردھای قدرت ھای آدرحاليکه دست وبازور ھمراه است  ورد ھای قدرت مادی سطحی وموقتیآودست
   .وازعشق وجوھروجود غليان يافته است معنوی ريشه ای وطبيعی است 

 ايشان است  شخصيت ناشی ازموقعيت وقدرت معنوین آکه  نگاه کنيد نسبت به شخص اعليحضرت
نھم درحدی که نه نسبت به ھيچ ايرانی آ  ؛استشده ، تحقيرھا متوجه ايشان ، اتھاماتماتاجبيشترين تھ

 ھر بازھم اعليحضرت  بيش از، معھذا يگر بلکه نسبت به ھيچ فردی دردنيا اين ھجمه ھا وجود نداردد
اقعيت اوت بنده نيست نقل ازواين مسئله قض و ؛دارد دار وفا يار و خارج وداخل کشورطرفدارايرانی در

مقصود  ؛پوشيده نبوده است اعليحضرت گفتگو داشته اند نيزسناتورھائی که با  است که حتی ازديد 
ن است که برگشت آرضاپھلوی رھبرمعنوی است ووقت < :سناتور مک کين  گفتقای آنھاست که آ

    .>بزرگترين تمدن ھای شرق زنده شود

 بھترين سالح استفاده ازنيروی معنوی سلطنت وبھرحال برای براندازی  فرقه تبھکار جمھوری اسالمی 
ھيجانی  ن با استقبال وآکی يبه مجرد نزد و ؛شنای دل وروح مردم ايران استآشاھی است که اين نيرو پاد

   .بطور طبيعی مواجه خواھيم شد

  راه حل  بكاربردن نيروي معنوي 

رت مستفاد ميگردد به وجامعه جھانی که ازمضامين بيانات اعليحض آمريکادرخواست ونيازبه کمک 
که برعھده قدرت  درراه تحقق رسالتی آمريکاکه خود مگراينکه موانعی ھيچوجھی نميتواند موثرباشد 

  .ليحضرت نھاده شده است برطرف گرددمعنوی ورھبری اع

  تشبيه 

 فشار ن خالص نشود کمک وآدنده  اتومبيلی که درگل گيرکرده ونيازبه کمک برای حرکت دارد اگر ترمز و
با طرح  نفرقه تبھکارا قدرت معنوی وعامل ومحرکه نجات ايران از آمريکا ؟برای حرکت چه سودی دارد

انيان برای ه ايرزخستين وموثرترين کمک به مبارن ؛قفل کرده است ار تحريم فعاليت سياسی اعليحضرت
   .ساختن نيروی معنوی سلطنت است زادآدفع شر فرقه تبھکار ھمان 
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  .اکنون اين تحرير راه کاراين مھم را بطورسطحی ميخواھد بازگوگند

  خبرمهم

يک گفتگوی  قای ترامپ ناميده ميشود درآمشاوران ايرانی مھمترين اقای دکترحمزه پور که بعنوان يکی از
قای اوباما چون دولت او درپی آدرزمان اظھارداشت <درسوئد ه ارشادی تلويزيونی به مديريت خانم شکو

سياست تعامل با جمھوری اسالمی بود  به شاھزاده رضا پھلوی تکليف شد که فعاليت سياسی اش را 
  قای ترامپ اين محدوديت آولی اکنون دردولت متوقف ويا به کشورديگری منتقل کند 

 نزديکی وبرای تسلط  آمريکارم مسبوق ھستند که درتحريرات قبلی اشاره ای بود که دولت خوانندگان محت
ھمچنين اين  و داده است زيرکنترل وسھم دولت فرانسه قرار فعاليت اعليحضرت را جمھوری اسالمی با

عاتی دولت فرانسه ھستند برای مامورين اطال ،ناتسلگ نازيال )اليل( زاده وپير )اضر( توجه داده شد که 
تحريم  مزه پور نشان ميدھد که اساسا بحثقای دکترحآ. اکنون اظھارات اعليحضرتادمه حصرسياسی 

شايد زمينه برداشتن پرشت تاکنون ادامه داشته و یرادامه طرح ھنو آمريکاسياسی اعليحضرت بوسيله 
  )پايان(  .ن محروميت مھيا شده باشدآ

  امــــــا راه كار

   :باشدمبانی حقوقی اين راه کار ميتواند مسائل زير

سياست تازه  -۴– آمريکاقانون اساسی  -٣ -اعالميه جھانی حقوق بشر -٢طرح ھنری پرشت  -١
  .قای دکترحمزه پورآامنيت جھانی  واظھارات  - ۵ آمريکادولت 

  شقوق اجرائي راه كار

دربيانيه ای رفع حصر سياسی که بموجب طرح ھنری پرشت  آمريکايکی ازافراد وابسته به دولت  **
   .بنمايد اعالم  ار شده است ۵٨عھد ايران درسال تحميل برولي

  .متضمن نگردد آمريکااين بيانيه طوری تنظيم شود که موجب تحقير ويا ورود اتھامی رابه  **

   :متن بيانيه ميتواند گويای اين حقيقت باشد که **

 رادولتھای سابق اياالت متحده بنابرسياست وتشخيص خود محدوديت ھائی برای فعاليت رضاپھلوی <
روال محروميت را الزم نميداند بنابراين رضا  ن سياست وآادامه  آمريکاکه اکنون دولت   ندالزم ميدانست

   .>مانند افراد عادی ميتواند نسبت به اعتقادات سياسی خود فعال باشدپھلوی 

    .مقصود ديکته کردن متن نيست بلکه ھمکاری درتوجه به موضوع است

بمنزله ھمان برداشتن پا ازترمز حرکت مبارزه ايرانيان زيرلوای قدرت معنوی  انتشاراين بيانيه **
  .وتالشھای ايرانيان برای نجات کشورشان بدون مانع ميگردد اعليحضرت است 
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ن درجھانی که ملتھب ازاقدامات آيک ولوله سياسی جھانی است که تاثير  نتشاربيانيه مزبورا **
نرا درروحيه وانتظارات ايرانيان آپيش بينی خواھد بود ميتوان  غيرقابل حد از ،است جمھوری اسالمی

  .فجرشودنبمثابه بمب اتمی دانست که درنقطه ای ازجھان م

 زائل کننده برخی اتھامات ازقبيل بی توجھی  به سوگند سلطنت  مسلما   ن بيانيهآ در بيان حقيقت  **
   .خواھد شد تلقیاعليحضرت 

زاد آبا  قای ترامپ ايجاد خواھد کرد زيراآالعاده ای برای دولت  اعتبارواحترام فوق  انيهييين  ا **
 برای شخصيتی که نماد ملتی تاريخی و فعاليت سياسی  زادیآتامين  نجات ملت ايران وبالھای  ساختن 

    .خود عمل کرده است وحتی سياسی وانسانی  بوظيفه قانونی وحقوق بشری ست آمريکاسابقه دوستی  با

 ، ذوق واشتياق ذاتی مردم را درشت شاهگخبر باز دريک کلمه  درانتظارات مردم تاثيراين بيانيه **
 ارتشيان وپاسداران که ھنوز عرق ملی در و سازد وملت رابه خيابانھا ميکشاندمياستقبال ازشاه زنده 

   .پوندنديمبه ذوق وشوق مردم  وجودشان ريشه دارد 

يعنی ھمان کشوری که طرح  آمريکاوقتی جدی وقابل رسوب است که ازسوی کشور اثيراين بيانيهت **
   .ھنری پرشت را تحميل وليعھد وقت کرده است انتشاريابد

تھديد ھای نظامی است پيام واقعی اين بيانيه ھمين بيت  از ھزاران مراتب بيشتر تاثير اين بيانيه **
    .است

  يدĤشاه دارد مي  ،ت ملي، سارقين هويغاصبين رذل

ت اعليحضرت تا کنون که تداوم سلطنت بوسيله اقدامات واظھارا ۶٠بين دھه  بيانيه مزبورفاصله **
، مرتفع ميسازد وبدون نيازبه تشريفاتی اعليحضرت ھائی مواجه شده استلودگی ھا ونقض غرضآبه 

  .ماژور) فرس( .بان ماه قرارخواھند گرفتآدرست درجريان سوگند سلطنت نھم 

سلطنت شخصيتی و قانونی استفاده ازقدرت معنويت اعليحضرت براه   به مجرد صدور بيانيه مزبور **
خودشان بکل  و )تقوم تلود( ،ين واعالم وتمام مسئوليت ھای نجات ايران رابه اومحول ميکنندرا مع

  .اندده که خودشان فرموده اند برای سلطنت تربيت ش خواھند کشيد که ھمانطور ازکارھای اجرائی کنار

 نھا بودمآ يکی از تمام معلمانی که طبق دستور پدرومادربه تدريس وليعھد گماشته شده اند ومن نيز<
قای ناصرامينی با آ(مصاحبه           .دبرای وليعھدی وپادشاھی تربيت شده انتعليم داده اند که ايشان 

  )٢٠١١دکترکاظم وديعی سال 
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  وجامعه جهاني آمريكاكمك 

درخواست  ؛تحوالت باالست که مسئله نيازدولت شاه واحتماال کمک جھانيان مطرح ميشودپس ازانجام 
کشورھا محسوب نميشود   دولت شاه ازخارجيان يک درخواست قانونی است ودرخواست مداخله افراد از

 ويا با ايجاد ھيچگونه سوء تعبيری نخواھد کرد که مبنای اين کمک ھا که ميتوان برپايه وام باشد و
   .مده استآيکی ازسنگرھا  ن درآاوراق قرضه نجات ايران که شرح وبسط  اده ازانتشاراستف

  به اين تشبيه توجه كنيد 

 ام ميشود وھمانطورخرمن ھا برمن استفاده کنند واال نسيم باد تآ وقتی نسيمی ميوزد خرمن داران بايد از
ن توجه داده شد ھمان نسيم آبه  ده ومآقای دکترحمزه پور آ اشاره ای که دراظھارات ،خواھد ماندزمين 
ن نسيم آن استفاده  نگردد آ از ن خرمن ھاست اگرددا برباد ھمان ابزار مورد انتظار،ن بيانيه آ است و

   .ھم بی اثرخواھد شد  وجمھوری اسالمی ھمچنان برملت ايران سوار خواھد ماند

  طوفان درپيش

نابود  ورشکستگی بانکھا و دم از، وحشت عموم مروحشت است وحشت ازجنگ شوب وآ اکنون ايران در
سوريه جنگ در خاص  وجوھات مزبور باگردش مالی ،توضيح( ،نھاآشدن سرمايه ھا واندوخته ھای 
مشکل بانک  .ن دفاع ازحرم زينب توسط مردم استـوعنوان شرعی  ويمن وحزب هللا مصرف شده 

گفته شده تنھا دريکی ( يح دھد)توض جريان نقل وانتقال ومسئولين امرران است که نميتواندمرکزی ھمي
نھا درمسيرباد آه ميليون ايرانی سرماي ۶مجموع  در و نت ھزار ۴۵٠ ازموسسات مالی جمھوری اسالمی

نھم درحدی آ نھم درحد بود ونبود يکی بين دولت وواليت فقيهآايجاد تفرقه  )گرفته استوورشکستگی قرار
حتی رسم ديرينه  جمھوری او پادرھواست و که موضوع تائيد صالحيت شيخ حسن وامضای حکم رياست

ارتش وھمچنين درسپاه   ، دودستگی دراست برای ميھمانی افطاری ھم درابھام  دعوت رئيس جمھوری
، جبھه گيری کشورھای نانآونيز ازبين رفتن اندوخته ھای  به اعتبارھمان تفرقه بين دولت وخامنه ای

است که نشان ميدھد بيانيه احتمالی دولت ھمه وھمه طوفانی ، تعطيل کارخانجات واوج بيکاری عرب
فرقه حل مشکل جمھوری اسالمی ( ،نآ واقدام سريع اعليحضرت درجھت بھره برداری سياسی از آمريکا

  .تبھکار) را درمسيری قرارخواھد داد که نيازی به دخالت خارجيان ويا اقدامات نظامی نخواھد بود

   متشکرمادامه اين تحرير رابپذيريذ  

   

                                                                         


