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                                    حقوقدان-اميرفيض

  تشبيه نا سالم

ن درايران به مقام تشبيه آوپيامد ھای  آمريکادرمورد دخالت  ،کم موردی نيست که درادبيات سياسی
 برھمين منوال دربيانات اعليحضرت ھم در ،، عراق وسوريه نيستمتوسل شده ايم وگفته ايم که ايران

   .ذھن شنوندگان شده است متوھم عبارت مزبور  آمريکاکنگره  رابطه با

ست نھاآريخی وتاريخی کھن وادبيات وفرھنگ غنی وامثال بيان اعليحضرت به اينکه ايران دارای اقوام تا
معيارھای  بنا شده از ،و احتمال دخالت خارجيان نبايد جای مقايسه وتشبيه را با سوريه وعراق ايجاد کند

ھيچ بقالی نميگويد ماست من ترش < :ضرب المثل ھا گفته ميشود وھمان است که در احساساتی است 
حتی به ملت ھا ازباب  و وارده به کشور وثری درجلوگيری ازصدمات وخساراتونميتواند عوامل م> است

   .واحتماال اقدامات نظامی  گرددبيگانه دخالت 

محلی ازمراتب تحمل رنج وسختی ھاست ولی ازاسباب عدم  ،مردم فرھنگ وعادات واقتدارات وباورھای
سارات ازناحيه خودملت نيست که نيست زيرا ورود خويا دخالت بيگانه   جنگی تورود ضايعات وخسارا

  .دنن ميگردآ وگرفتار اسيرانسان ھا باھرفرھنگی که بتواند کنترل کند مانند حوادث طبيعی است 

  هم ساني درورود خسارات

يک فرد  ميليادرھا افراد بشرھريک دارای طبيعت خاصی ھستند که با فرد ويا افرد ديگر متفاوتند وحتی
د بشريافت که دوچشم اويکسان باشد تاچه رسد ھمه چشمھا وانسان ھای فراھا ارا نميتوان دربين ميليارد

 ن ضربه به ھرچشم ديگری وارد شود  بنابرآھنی به چشم ھمان ميکند که آديگر ولی ضربه يک ميله 
 و ،ھمه را بيک چشم مينگرد ،اقوام واقليت واکثريت نميشناسد ،نآاين تھاجم جنگ واثرات ويران کننده 

خيرنميکنند  يعنی مرک  درجنگ نان وحلوا است که ميگويند اينکه متداول .يتواند باشداين ھم نم غير
> به ھمين معناست که جنگ  تش خشک وترراميسوزاندآاينکه ميگويند < وويرانی وخون خيرميکنند 

کم وبيش مانند  ھمه راميسوزاند وھمه کشورھارا اقوام تاريخی وفرھنگ وسابقه ملتھا رارعايت نميکند
    .سوريه وعراق نابود ميکند
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خودش  د که ناچارشود ممکن است درحالتی قرارگير ب وخاک وناموس ملی کشورشآ انسان برای دفاع از
زادی به ويرانه کردن آ وھمه چيزرا فدا کند ولی حق ندارد که بيگانه را به بھانه ترويج دمکراسی و

  دعوت کند  ت درامورکشورويا دخال کشور وکشتاروبيخانمان کردن ملت

  اطمينان اعليحضرت 

اين اطمينان را ارزانی ملت اعليحضرت بارھا درکنارتوقع ازبيگانگان درکمک وحمايت ازخواستھای ملت 
فرموده اند که بھيچ جھت وعلتی تفاھم با ھمکاری با خارجيان رابه قيمت تعدی به حقوق ملت وحق 

   .حاکميت مردم قبول نخواھند فرمود

ھم ن آه ھرايرانی اصل وطن پرست است وبيان ويا عدم بيان خصيص ،ک اعليحضرت باشد که اينمبار
ن آھمواره ازکنترل خارج ميشود ويا با تفسيرھائی نکبت  تاثيری درماھيت امر ندارد ولی تحقق اين ھدف

کردھا مگر فراموش شده که توافق اعليحضرت وگنجی وتيمرمن درمورد خودمختاری   پرده پوشی ميشود
 ١١ييگانگان ھمچنان ماند تا بصورت ماده  خاکستر زيرتش آمانند  ،که با انصراف اعليحضرت روبروشد

مورد ذوق اعليحضرت قرارگرفته که ھرکس باالی  ھم نقدرآ و شورای تجزيه طلبان بعد ازسالھا ظاھرشد
شد يک راه حل نجات با تفسيرھای نامانوسی  ون انتقاد وحرفی زد بی مھری اعليحضرت گرفتارگرديد آ

  !!ايران

مقصود اين است که گاه ميشود که انسان ھا عليرغم خواست خودشان به مھلکه ھائی می افتند که طالب 
    .ن نبوده اندآ

  >درمانده کارھا کند ازاضطرارخويش<

ن اقدامات آند واقعا قاصد درجھت خيانت به کشورکشيده ميشوبيسترکسانی که به الکل ويا مواد مخدره 
  .نبوده اند  انسان ھا نسبت به عوامل ازھرجھت که باشد تاثيرپذيرميباشند

نرا آدرمذاکرات ژنو ھمين حالت تحت تاثيربود که عراق چی اعالم کرد که بدون خواندن متن توافق ژنو 
مختاری کردھا را امضا  ھمين حالت تحت تاثيربوده که اعليحضرت موافقت شوم با خود -امضا کرد

يمرمن ت حضور و ؛نرا امضا کندآفرمودند بدون اينکه مدعی داشتن نمايندگی ازحزب کردستان عراق 
   .ئی ھم مالحظات الزم را به کنارگذاشتآمريکا

  سابقه اي ازفرمايشات اعليحضرت

 ١٣٧٢درباال اشاره گرديد) بی سابقه نيست درسال  اطمينانی که دربيانات اعليحضرت قائمه گرديده است (
لوب بدی  مقصود ھمان برنامه ای است که بيان مطقای ميآدرمصاحبه با راديو صدای ايران برنامه 

   ).اگردستم قطع شود ازدشمنان ايران  کمک وحمايت  نخواھم گرفتاعليحضرت به عبارت <

  )٣۴(مشروح درکيھان لندن شماره                                                                                

اعليحضرت درھمان مصاحبه فصل مبسوطی درمورد لزوم دريافت کمک وحمايت ازخارجيان مطرح 
   .ورند که نبايد دريافت کمک ايجاد تعھدی بنمايدآيند وھمانجا اين تصريح را ميميفرما
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بيان اعليحضرت کامال درست است  دريافت کمک وحتی درخواست حمايت ازکشورھای خارجی به ھيچوجه 
ن قائل شد ولی اين حق متوجه آعمل خالف قانون وحقوق بين الملل نيست والجرم نميتوان منعی برای 

بنده ناچيز تا  مخصوص دولتھاست  ودرکالمی ساده ما ايرانيان ازصغير وکبير ازاد کشور نيست افر
قول انجام  اعليحضرت حق نداريم که با خارجيان معامله سياسی کنيم حمايت وياکمک سياسی دريافت کنيم

   .يتھا شوداين حق دولت منتخب شاه است که بارعايت اصولی وارد اين مذاکرات ويا حما عمل رابدھيم

   رضايت اعليحضرت 

 دخالت خارجيان در اوال  زيرا با رضايت  اعليحضرت ھمراه باشد معامله وگفتگوی باخارجيان نميتواند
خالف قانون وسنت ومنش وحقوق بين الملل است واعليحضرت مقامی نيست که بران ی امر مبارزه  امر
   .اجازه ارتکاب صادرکنند ،منع

را اعليحضرت که خود رايک شھروند عادی ميدانند واجد  تگوی باخارجيانمعامله وگف دوم اگراين حق
زادی آالاقل ميليونھا ايرانی صاحب صالحيت برای معامله با خارجيان به بھانه  ،بدانندمشروعيت وحقانيت 

  )ھرج مرج( ).خود حديث مفصل بخوان ازاين مجملتو< ،ودمکراسی برای ايران ميشوند

ه وحتی معامله ھم با خارجيان را به اعليحضرت طنت به تدبيرخاصی اجازه مذاکرسل قانون اساسی وسنت
 استوارپايگاھی  ملت تاريخی وبافرھنگی غنی و ن موقعيت اعليحضرت نماد قانونی يکآ در ،داده است

مقابل يک  جھانی ھستند وبه اعتبارماھيت اين قدرت عظيم معنوی ميتوانند در گردونه صلح در
نھم آيت نزديک به ظرفيت متقابل قرارگيرند  ومذاکره واحتماال توافقی ھم بفرمايند کشورخارجی  درموقع

   .نه مستقيما خودشان بلکه به نحوی که سنت مشروطيت مقررکرده است

  دست باال درمذاكرات 

رضاپھلوی  باشد وطرف ديگر آمريکايکطرف  نميشود ؛درھرمعامله ويا مذاکره يک توازن نسبی الزم است
> ينده برنامه داشته باشيمآمابايد برای که خودايشان ھم نميداند کجا قراردارد وخودايشان ميفرمايند <

طرف  ست وآمريکانه يکطرف که  .سال ميگذرد ھيچ برنامه ای نداشته ايم ۴٠يعنی تاکنون که 
ومحروم ازفعاليت ھای سياسی اعتقادی   آمريکاھمان  دهِ سال است گروگان گرفته ش  ۴٠ديگرمظلومی که 

شود که بتواند بنفع منافع  هاساسا معقول وقابل قبول نيست که گروگان گرفته شده درمقامی شناخت .است
  .ملی کشورخود توافقی با گروگان گيربنمايد

طرف با دست < :شنيده ايم که درمذاکرات سياسی وحتی بازرگانی اصطالحی بکارميرود که ميگويند
التماس  ه استمداد ازخارجيان که دستی ازدست باال را دارد> اعليحضرت درمذاکرويا < >مده استآپر

ن تضرع آسال است درانتظارپاسخ به  ۴٠ودرکمال تاسف ھم دستشان تھی است وتضرع نشان ميدھند 
منويات ميھن پرستانه  -کجای اين موقعيت اجازه ميدھد که اعليحضرت درمقابل دريافت کمک نشسته اند 

   .مضطرکه دين وايمان ندارد خودشان را حفظ کنند 
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  وردĤدست

حکم تاريخ وھويت ملی ما ايرانيان چنين باشد که اعليحضرت درمقام نماد  ھمتصوربراين است وشايد 
چنين نسخه ای را تجويز بفرمايند که دخالت احتمالی بيگانه ملت ورھبر معنوی مبارزه ايرانيان نميتوانند 

   .بعلت داشتن اقوام تاريخی کشورمارا دچارسرنوشت سوريه وعراق نميکند

ی يک درھزارم ممکن است نسخه اعليحضرت خطاباشد  نسخه ای که ن گرفته شود که حتآ اگرفرض بر
  .صادرشود  یگ بيماری ميشود خطاست اگرازغيرمسئولحتی بايک درھزارسبب مر

، نبود مشکل نبود مبارزه ،مشکل نبود مبارزه است ،مشکل نجات ايران عدم حمايت بيگانگان نيست
معنوی  اداری اجرای منويات رھبر شکل نبود کادر، مرھبری قانونی وسنتی درجايگاه رھبری معنوی است

گروگان بودن سلطنت وتحريم سياسی  ،ن مشکالتآومانع رفع ھمه  درچارچوب قانون اساسی است 
   .حال اعليحضرت نميخواھند ياورحقيقت  باشند، کتمان حقيقت نفی حقيقت نميکنداعليحضرت است  

  حمايت ازمردم

مردم ميتواند صفحه ترازو را بسود منافع ملی ايران  از )(خارجيانحمايت اظھارنظرفرموده اند که <
  .>وکشورھای خارجی سوق دھد

به ملت گفت مردم برای  ھمانطورکه نميشود ،> استراسته برگل باطنش خارمغيالنآظاھرش ظاھربيان <
ھم  ھمانطور، تامين منافع کشورھای خارجی منافع ملی شماست و نجات خودتان به خارجيان پناه ببريد

 ،و اينگفت که حمايت خارجيان ازمردم ميتواند تامين کننده منافع ملی وکشورھای خارجی باشد  نميتوان
   .ستانسانھا سياسی  زندگی اصول مقدسی است که مبنای انسانيت وتعيين کننده محدوده

ھرج ومرج وسوء استفاده خارجيان ازافراد مستعد خيانت به کشور ونوکری  ،تالی فاسد اين توصيه 
که حمايت خارجيان ازمردم بصورت  فضيح ترين توصيه ای شناخته شود  ممکن است اين ،بيگانه است
ليون ايرانی را چگونه ميتوان زيردندان مي ٨٠قرارگيرد  ی ومورد تائيد رھبرمعنوی ملتی يک قاعده مل

ن بسود منافع ملی وکشورھای آوھم که نتيجه ھای ورزيده سياسی کشورھای خارجی قرارداد به اين تَ 
  ؟خارجی است

 سيستم ھای حکومتی معمول درجھان برای ھمين است که مردم درمسيرخواست کشورھای بيگانه و
  .ردم ومقامات سياسی خارجی وجود داشته باشدوده ھا جورفيلتربين م برعکس قرارنگيرند 

مردم کشورھا حق رجوع به خارجيان  ازن آا وحشت دارد ازتحقق ينبرای جلو گيری ازاين فاجعه ای که د
وبرعکس ازدولت ھا حق رجوع به ملتھای کشورھای ديگر سلب شده است ودولتھا بنمايندگی مردم وارد 

  .)ناشيه ازحق حاکميت سياسی استمقصود حقوق (اين معرکه ميشوند 

کاران است بھن دولت فرقه تآاگراعليحضرت معتقد به حقانيت ومشروعيت جمھوری اسالمی ھستند  که 
ن فرقه بعنوان آويا کشورھای جھان وارد مذاکره ومعامله بشود واگرقائل به مشروعيت  آمريکاکه بايد با 

نھا سوگند آوقی مفصلی که بيان شده ودرصدرھمه المحاله به اعتبارات مراتب حق يک دولت نيستند
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دولتی است که شخص  ومشروع ازنظر حقوق مردم ما  اعليحضرت ازقرائن صارفه است  دولت قانونی
حمايت  اين دولت است که ميتواند منويات اعليحضرت را در و ؛گردندن آاعليحضرت مصدر وجودی 

اعليحضرت يک کالم  در منافع کشورھارا تامين کند جامعه جھانی ازمردم وھماھنگی تامين منافع ملی با
نميتوانند بدون طی مراتبی که قانون اساسی مشخص کرده يکباره بعنوان يک فردايرانی ازخارجيان برای 

  .معامله دعوت بفرمايند

رھبری ميتوانند باخارجيان  را برای خود قائل باشند که بعلت ھرج ومرج ونبود !!اگرھمه ايرانيان اين حق
شخص اعليحضرت از اين حق محروم  وممنوع خواھند بود زيراباسوگند ه وحتی معامله کنند مذاکر
توانند نمي و بان استآحقوق ايشان احصاء شده درقانون اساسی مشروطيت وسوگند نھم  ،سلطنت

  .دلبخواھی عمل بفرمايند

  صداي مردم

سال است که دوام  ٣٠ن دانسته اند واين قيد الاقل آدرامقيد به شاخص ترين تکليفی که اعليحضرت خو 
   .>رساندن صدای مردم به جھانيان استدارد <

فرھنگ ايرانی اينجوری است که  ؟مبنای اين تکليف که اعليحضرت انحصارا بدان متوسل اند چيست
. تکليف برای رسانندابه جھانيان بصدای مظلومان به رصدخانه شاه ميرسيد نه شاه صدای مظلومان ر

نقش برای شخص اعليحضرت قانون اساسی تعيين کرده است درکجای قانون اساسی مردم ودرصدرھمه 
   ؟اطالع رسان مقيد شده است پادشاه کشور درحد يک

ن ريخت وپاشھای مالی که برای کسب آ ميکنيم خارجيان با يا تصورآقدری تامل منصفانه داشته باشيم 
 نھم وسائل کسب خبرھای فنی وعلمی وآباداشتن  )ئيھاآمريکااعتراف خود ( ميکنندان به ايراني اطالعات
صدای مردم  دردولت ومقامات مسئول ومجلس اسالمی وغيره ھنوز به آمريکاايرانی تبعه  هنھمآبا داشتن 

ی ھمراه اين کار که ميتواند با تفسيرھای سوئ که اعليحضرت سی سال است به اشتغالايران نرسيده اند 
ئ است که با ھمه فريادھای ملت وشوراھای حقوق بشرونظارت ئ؟ اين چه صدادمباھات ميفرماين شود
  ؟بازتاب بدھد نراآوتنھا صدای اعليحضرت است که ميتواند  نھا صدايشان به گوش جھانيان نميرسدآ

به اطالع خارجيان واقعا روابط معنوی ملت وشاه دراين حد است که شاه صدای مردم گرفتارش را ياآ
  چنين ميگويد يا ميگويد رانی اينيا فرھنگ وسنت ايآ؟ برساند ونقش يک بلند گورا عھده دارشود

  ؟چوفرمان يزدان چه فرمان شاه

***  

  اسب بی راکب  نگردد راھوار       جامعه بی رھبری گردد ستمکار               

  حکيم مولوی)(اصل لشگر، بيگمان سروربود         قوم بی سرور تن بی جان بود                        

  ***  
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فرستنده درخارج ازکشور عليه جمھوری  ٣٠٠حدود <فرقه تبھکارگفت که درچند سال قبل وزيراطالعات 
راديو فردا  و آمريکاازقبيل صدای  آمريکابھرحال بطوررسمی چند فرستنده با بودجه  >اسالمی فعال است

ميکنيد که  ھنوز  يا تصورآ) عليه جمھوری اسالمی فعال است سويان(با بودجه فرانوانديشه وافق ايران 
ايران ميگذرد بی  نچه درآ از آمريکايا ميتوان باورکرد که آ ؟ وبه اطالع رسانی اعليحضرت نيازاست
  که کسب اطالع ميکند؟است  اطالع است وفقط ازمسيراعليحضرت 

  .ارجيان مسائل رابدقت تعقيب ميکنند>ن است که خآعالئم اعليحضرت درھمين بيانات ميفرمايند <

اين بيان ودرک درست اعليحضرت  ديگرتوجيھی بوجود نمياورد که اعليحضرت به ھمه تکاليف قانونی 
نھم درحاليکه آمورد انتطارملت پشت کرده وفقط  نقش رساندن صدای مردم را درتکليف خود بدانند  و

  .صدای ناراحتی وعذاب مردم ندارندايرانيان خارج ازکشور ھيچ نقشی جزپروبال دادن به 

  ؟قانع کننده ای  خواندريت خود خوانده اعليحضرت را ماموريت ماموميتوان دامنه وسيع ارتباطات  ا بايآ

  فقدان رعايت حقيقت

يا خواست وصدای مردم بازگشت به آ ،ايکاش دراين ماموريت ھم تشخيص حقيقت منظورميگرديد
يا توده مردم آ؟ است نطور که اعليحضرت بيان ميفرمايند سکوالريسمآا روزگاری است که داشتند است وي

يا آ و ؟يا اين واژه درفرھنگ وادبيات ايران معنائی غيرازبی دينی داردآ؟ ميدانند سکوالريسم چيست
ايرانيان  باور دربند ايران به توجه ونيت به سکوالريسم که به معنای بی دينی در تخصيص خواست مردمِ 

   ؟ايت امانت وخواست وصدای حقيقی مردم استاست  رع

   .طبيعت خواست وانتظارمردم دروھله نخست بازگشت به چيزی است که داشته اند ولی ازدست داده اند

  چشم ھرقومی بسوی مائده است       کانطرف يک روز ذوقی رانده است

فع شده اند نه راه نامعلومی ن متنآ ميشوند که ازانسانھا بطورطبيعی وحتی حيوانات  بطرف وراھی کشيده 
  .سکوالريسم)که اساسا درتاريخ وفرھنگ ايرانی سابقه ندارد وحتی موجب وحشت مردم ھم ميشود (

ن دست کاری نکنيم واين امانت قلب وروح مردم که آ دراگرصدا وخواست مردم را اعالم ميکنيم بايد 
وبھتراست ازاين ماموريت  ه رعايت امانت مردم را نکرده ايم بازگشت به گذشته است بعيان گوئيم وگرن

   .خوانده ھم اجتناب کنيم خود

خمينی اگرگفت مردم نظام شاھنشاھی را نميخواھند واسالم را ميخواھند معنای اسالم برای مردم روشن 
ن موقعيت يا اکنون ھم ھماآبود وھمان نظام شاھنشاھی ھم متوقع سالمت وبقای اسالم شناخته ميشد 

يا بيان دوکلمه راست حسينی که مردم خواھان بازگشت به قانون آ؟ برای فصل سکوالريسم وجود دارد
يا تنھا مانع اين که ازبيان ان طفره ميرويم  سلطنت مشروطه ھستند ماليات وگرفتاری دارداساسی و

رما نميتوانيم بھردليلی . اگھمان محروميت سياسی تحميلی بوسيله طرح ھنری پرشت است حقيقت گوئی
 را دچار نھاآنھم ازسوی متصدی سلطنت آخواست حقيقی مردم را بازتاب دھيم چرابايد بابيان مطالبی 

   .ترديد کنيم
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  حاصل كار

ورد آيا انتخاب طريقه ديگراست  واقعا دست و ن کارآارزيابی حاصل کاريکی ازسيره معمول برای ادامه 
نطور که مورد آايران چه رنجی را ازمردم کسروياپايان داده ويا  سی سال بازخوانی ناله وگرفتاری مردم

 نھا کردهآ زادی ازآ ، جامعه جھانی اقدامی برای توقف گرفتاری ھای مردم وسلبانتظار اعليحضرت است
  ؟است

 اينجاست که ميتوان اين برداشت را ارائه داد که تاوقتی که ما با استفاده ازمواھب معنوی وتاريخی و
ورمان کش برھبری رھبرمعنوی خود ودرچارچوب قانون اساسی وسنت وفرھنگ ايرانی برای نجات ھويتی

ھيچ نيروی داخلی به نجات کشوربرنخواھد  ودرموقعيت قدرت وموجوديت عينی قرارنگيريم  اقدام نکنيم
ماست خوبست ويابد خرده شيشه دارد يا ندارد ھمين است که ھست  اکنون زمان  گخواست اين فرھن

   .نآ مصرف انست نه دستکاری در

  ت ما      جزناخن وانگشت مانخارد پشکس 

معنوی نجات کشورھستند براه وقتی شخص اعليحضرت که نماد ھويت واستقالل ورفاه ملت ومسئول 
قانون وسند ملی قدم نگذارند فرھنگ وعادت ايرانی اجازه حرکت ھرقدرھم که ساده وبی خطرباشد را 

ن سالھا آيعنی  ۶۶مطلب معروضه نقل قول استنباطی ازفرمايشان اعليحضرت است که درسال  نميدھد 
   .ورما شده اندآسی داشتند چنين ياد که فارغ ازتحريم سياسی ناشيه ازطرح ھنری  برشت فعاليت سيا

اگرمی بينيم که دولتھای خارجی به سراغ رژيم کنونی ميروند ويا سعی ميکنند که با ان ارتباط برقرارکنند <
   >.ن نديده اندآبه اين دليل است که تابحال يک مقاومت ويا اپوزيسيون نيرومند ومتشکل درمقابل 

  )۶۶سخنرانی درجنوب فرانسه سال (                                                          


