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  تا پرچمداري گناه ،ازتوبه
  حقوقدان -اميرفيض

انسان گاه درحالت ويا شرائطی قرارميگيرد که احساس ميکند اگر حرفی ويا امانتی دارد که بايد به کسی 
يا خاص و رمھ زاد وبدور ازآدراين حالت انسان باروحی  ،بگويد ويا رد کند تکليفش را به سامان برساند

   .کينه ونظراندوزی احساس ميکند که بايد خودراسبک کند تا سبک برود

ود، ون  فا  ن دل  وید  ی   ی رپده 
 و ،نجا که انجام تکاليف ھمواره نيازبه قيدآ مدتھاست که ارادتمند به اين حالت وشرائط رسيده ام ولی از

  وبقول حافظ  به اين تحرير رسيد  ،گفتن  نيازبه بھانه ومناسبت دارد، نوبت رد امانت

وا آ د                             ید       ت سمان بار اما  وا زد ن د نام  ل    ١  
  اتفاق به عيادت موضوع ميرويم به  ،ن با عدول وانصرافآبا توضيح توبه چيست وفرق 

انصراف، توقف کاروعمل است  عدول ويا و ،پشيمانی ازگناه ويا کارخالف قانون است توبه، ويا ندامت،
 باوجود اظھارندامت وپشيمانی ازبنابراين <توبه شکن> به کسی اطالق ميشود که  ،اعم ازخوب ويابد

   .ن کاربد برگشته باشدآ به گناه و ،خالف قانون کار

   امـــــا بعد  و

  مشتمل است بر:قسمت اول اين تحرير

   ؟وامانت تقديم به کيست توبه شکن کيست؟

درمسيربھانه ومناسبت اين تحريراست که ميتواند موارد زيرراشامل قسمت دوم که موکول به بعد است 
  :گردد

  مکالمه تلفنی ايرانياری باسابقه طوالنی سنگری  -اول

                                               
 ک-آمده است... ح.» قرعه کار بنام..«...و در ديوان ھای ديگری » قرعه فال  بنام... «... در برخی ديوان ھای حافظ  - ١
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برای سرمايه گذاری وزندگانی  خبربی بی سی درمورد کردستان مستقل عراق که امن ترين مناطق –دوم 
  .درخاور ميانه معرفی شده است

   .سوريه درسه قسمتبه خودمختاری  دائر  اعالم کردھای سوريه –سوم 

 ن مناطق آرامی ھای پنھان شده دربلوچستان وخوزستان وکردستان واعدام افرادی ازاھالی آ نا  -چھارم
   .درجمھوری اسالمی

   شده ازسوی اعليحضرت دررابطه با اعدام دوسه نفرازاھالی کردستانھفته عزای ملی اعالم  -پنجم  

  موضوع رسميت زبان گيلکی  -ششم

                             قسمت اول اين تحرير 

  اعليحضرت، امانت تقديم بشماست
توافقی بين اعليحضرت ودکترمنوچھرگنجی با وساطت وشھادت ١٩٩۵ژوئيه  ٢٧برابربا١٣٧۴درسال 
ردھا درچھارچوب يک ايران کبمنظورخود مختاری  ،ميانهل تجزيه ايران وسايرکشورھای خاوردالتيمرمن 
   .با عدم تمرکزوخودگردانی استانھا به امضا رسيد ،مستقل

  حزب دمکرات کردستان با صدور بيانيه ای درواکنش به موافقت نامه مزبور نوشت: 

خواھان خود مختاری براساس  ،اعالم کرده است<الزم بتذکراست چنانکه بارھا حزب دمکرات کردستان 
 ٢٧عدم تمرکز وخود گردانی استانھا دربرگيرنده خواست ما نيست  لذا توافق چارچوب ملی است لذا 

  )١٣٧۴(مشروح ماجرا درسنگرشھريورماه                        >مورد پشتيبانی مانيست ١٩٩۵ژوئيه 

  حاشيه قابل توجه 

نسبت به  کردستان که عدم رضايت ومخالفت حزب دمکراتبايد مد نظر داشت اين مالحظه حساس را
 ١١درماده  وسال مورد تجديد نظر اعليحضرت قرارگرفت  ٨بعد از گنجیمنوچھر توافق اعليحضرت و

ميخواست يعنی انتقال قدرت حکومت آنطور که حزب دمکرات کردستان  !لیم حی به اصطالقطعنامه شورا
ن بود جامه عمل بخود آ وخود مختاری به کيفيتی که حزب دمکرات کردستان خواستارمرکزی به استانھا  

     .گرفت

تقسيم قدرت مرکزی بين درقطعنامه و ١١يقين دارم به ظرافت موضوع وعلت اساسی گنجاندن ماده 

گنجی باعث منوچھر  ن درموافقت نامه اعليحضرت وآن چيزی که عدم پيش بينی آيعنی  ،ھا خودمختاری

      .به التفات وتوجه رسيده استمخالفت حزب دمکرات کردستان شده بود کمتر
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تيمرمن صورت گرفت  رند که توافق شوم مزبورکه بادخالت وواسطه گریاعليحضرت استحضارکامل دا
چه <زيرعنوان داخلی  »موافقت شوم«سنگردر مقاله  ،سخت مورد اعتراض ميھن پرستان قرارگرفت

  :نوشت >بايد کرد

دربرخورد موافقت شاه دائربه خودمختاری کردھا واقوام ديگر ايرانی وجه مشترکی بين سلطنت طلبان [[
اتھام مشرکت درتجزيه کشوراست واين درحالی است ومشروطه خواھان وجود دارد واين وجه مشترک 

لفت مخاوبشدت ھم مخالفند ولی اين  ،که سلطنت طلبان ومشروطه خواھان باچنين موافقتی سخت مخالفند
ا ازقوه به فعل درنيايد نميتواند سندی برای اثبات برائت وبی گناھی ما باشد وازطرف ديگرماسلطنت ت

 موزشآن اين آ طلبان وبطورکلی ايرانيان ناسيوناليست بامليت ايرانی يک وظيفه ديگری ھم داريم و
   :ی ماست که ميگويدگودستورفرھن

  )اھريمنان حفظ کنند شر از اداده است وايرانيان بايد پادشاه راھورامزدا به ايرانيان  فرپادشاھی را(  

يزتاريخ، دراين مسيرپرخروش مقدمه چينی برای تجزيه اين ماجرای سياه ولحظات ھييجان انگ در ما
ا رکه گناھی بس عظيم وخيانتی وحشتناک است نبايد تنھا به فکربرائت خودمان باشيم بايد شاه  کشور

  .پاک کنيمنجات بدھيم وازاتھام 

مشترکا ازھمه امکانات برای عدول شاه ازچنين  ،پيشنھاد ميشود که سلطنت طلبان ومشروطه خواھان
، عدم شرکت درمجالس وھرکاری که مبارزه کوتاه مدت تعطيل  –موافقتی  قيام کنند بااعتصاب مطبوعات 
ازشاه قاطعانه بخواھند که گنجی اعالم دارند و با موافقت شاه و ازدستشان برميايد مخالفت خودشان را

  ]]ازموافقتی که برايشان تحميل شده است فورا عدول بفرمايند

   .ن بجاستآ اشاره کوتاھی از مطالبی حضور اعليحضرت نوشته شده که  رن تحريخرآآ درقسمت 

انصاف  ،دسال گذشته به کاری سربلند وافتخارسازدرراه نجات ايران اراده نفرمودي ١۶اعليحضرتا در[[

بنی صدر ورجوی وقاسملو  ۶٢درسال  –گ وزشت نصيب سلسله پھلوی گردد نيست که اتھامی چنين بزر

نچه آن خودسری خنديدند ولی امروز به آايرانيان به  ه خودمختاری کردستان راامضا کردندموافقت نام

ايران است که توسط اعليحضرت وگنجی وتيمرمن روی داده بايد گريست  چراکه مظھراستقالل ومليت 

  .موضوع راتکرارکرده است

که لکه ای ننگين ترازاين نيست که بانام  ،عدول بفرمائيد، عدول بفرمائيد –عدول بفرمائيد  ،اعليحضرتا

  )٧۴مرداد  ١۶(مشروح درسنگر                                            ]].اعليحضرت ھمراه تاريخ گردد

مامور بررسی موضوع  قای دکترباھری حقوقدان راآشنھاد شد که درسنگربعدی حضوراعليحضرت پي
  شھريور) ١۵(سنگر         .رددت نامه مزبور بيشتر قابل مالحظه گنموده تا نگرانی ھای متوجه موافق

  توبه اعليحضرت 
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نرا قانون آارتکاب گناھی که حکم  اعليحضرت انصراف ودرکالمی موجه تر از ،با گذشت يکی دوماه
رامش خاطر سلطنت آ وتوبه ايشان با تشکر وقدردانی و ،ه بود توبه کردندوسوگند سلطنت داداساسی 

      (انعکاس درسنگرھا )                                                                       .طلبان روبرو گرديد

ميه وياايجادجبھه مشترکی که درعبارت <شھريارايران قصد صدور اعال ن توبه آعليحضرت به ولی ا
  اعتنائی نکردند، باکسی ندارد> ومصاحبه باکيھان لندن که عدول وتوبه خودشان را رسما اعالم فرمودند

 وقولی که به ايرانيان دادهتوبه  نآبه بکاررفت که نشان ميداد  طن امر ونيز دربياناتشان اشاراتی ودربا
که  يانجبی ارزشی استقالل وتوسل به خار –فدراتيو شدن ايران ن جمله سخنان آ اند پايبندی ندارند از

ُ نھا  وتجزيه طلبان کآمعماران تجزيه ايران شناخته شده اند ومذاکرات درپشت درھای بسته با  رد ــ
ھی که دراعالميه ھا وخبرھای مطبوعاتی نمايده آ قای شھريارآذری وبلوچی با حضور آ وخوزستانی و

 اعليحضرت بعنوان يک بی اعتنائی، نمائی بود ازرشھرھای کشورھای اروپائید اعليحضرت معرفی ميشد
   .فعاليت وخواست تجز يه ايران گناهِ  شت به گبه توبه وباز شھروند عادی 

   خبرگي خاص درتوبه شكني 

 اعليحضرت تنھا به شکستن توبه اکتفا نفرمودند ودرراه محکم ساختن گناه تجزيه ايران ھماھنگی و
   .ن الزمه اين تحريراستآ ی ھم بکاربردند که اشاره ای ازخبرگی خاص

 وعنوان موافقت داشت  ،موافقتنامه خودمختاری کردھا که به امضای اعليحضرت وگنجی رسيد *    

گنجی بود ومورد موافقت حزب دمکرات ھم که طرف منوچھرفقط مشتمل بردوامضا يعنی اعليحضرت و
ذاشت پيشنھاد گ نراآقت يکطرفه بود که ميتوان نام فيعنی يک مواموافقتنامه محسوب ميشد قرارنگرفت 

   .ودر کالم حقوقی ايجابی بود که مورد قبول حزب دمکرات کردستان قرارنگرفت نه موافقت نامه 

تھيه وتقريروازروی ميزشان براه  نراآ ،اعليحضرت کمبود باال رابا قطعنامه ای که بنابه اعالم خودشان
 و قدرت داخلیتعلق  يعنی ؛نطور که تجزيه طلبان ميخواھندآنرا دقيقا آيعنی اوال  ،دافتاده تکميل کردن

امضای خودشان وعلياحضرت وھمسرشان وگروھی  تکميل ودرثانی با به استانھا وتجزيه طلبانمنطقه 
حاصل ازموافقت نامه شوم (اعليحضرت  نرا درموقعيتی به مراتب محکم ترازگناهآ ،ايرانيان اسمی از

   .يک تصميم وموافقت قطعی است یمبدل ساختند که گويا قطعنامهنراھم به آقراردادند وعنوان ) جیوگن

به اين توضيح مختصرتوجه بجاست که فرق بسياری است بين سند عادی که به خط وانشای ديگری است 
د ميکنامضا  ن سند راآوتحرير کسی است که ھمو  ءکسی امضا ميکند باسندی که تقرير وانشا نراآو

نھا ممکن است آوامثال  ويا جبر وفشار ا بی سوادیانی ويدرحالت اول ادعای اشتباه ويا عدم درک مع
ن سند ازسوی امضا کننده تقرير وتحرير شده وازافتخارات امضا کننده آمطرح شود ولی درحالت دوم که 

حتی  و نظر با قطعنامهن سند ازروی ميز ايشان به حرکت افتاده وبازاعالم فرموده اند که آاست که 

رديد از نظر ت چ جای گفتگوئی برای امضا کننده يعنی شخص اعليحضرتيھعبارات ايشان منظوم يافته 
   .باقی نميگذارد   ١١درماده 
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ولی نقطه ھای روشنی که  ،يا انجام اين برنامه يک توطئه تدارک شده بوده يا خيرقابل بحث استآحال 
ميتواند درشناخت موضوع کمک باشد روحيه ومقاومت اعليحضرت است که درقبول مسئوليت بھرنوع 

ودراين مورد نه تنھا احتياط نبوده که اشتياق فراوانی ھم به نظاره وکيفيت که باشد احتياط ميفرموده اند 
   .مده استآ

 ت مستقيما تحريروامضا وانشای متنی راه که اعليحضريا درطول سی وچند سال گذشته موردی ديده شدآ
 <توخود حديث مفصل  ،ابدا ،ن باشد؟ ابداآدومی  !ی به اصطالح ملیابعھده گرفته باشند که قطعنامه شور

  بخوان ازاين مجمل>

  سوء استفاده ازموقعيت ومحبوبيت * 

که ھرچه من ميگويم موافقت  من کسی است بيان اينکه <طرفدار معلوم قضيه اين است که اعليحضرت با
ايرانيان اگرايرادی به قطعنامه دارند ويا وقت شرفيابی ميخواھند کند> وبعد ھم اصرارتوام با اجبارکه <

  >بايد اول قطعنامه راامضا کنند

است  متضمن دوبارزه بسيارنگران  !بيانات اعليحضرت که ازاسناد مسلم فعاليت شورای به اصطالح ملی
    .انگيزاستکننده وسوال بر

ه درصورتی کميکنند  بعنوان يک شھروند عادی فعاليتنطور که خودشان بارھا فرموده اند آاعليحضرت 
گرايش امضا کنندگان قطعنامه به اعتباراحترام سنتی واعتقاد ملی وتاريخی است که به اعليحضرت بعنوان 

 اعتبار محبوبيت سنتی و ،ودرکالمی ديگردررابطه مزبور اصل وپايه متصدی شاھنشاھی ايران دارند
تاريخی سلطنت است که گروھی به امضای قطعنامه تن داده اند خاصه که علياحضرت ھم مشارکت داشته 

   .اند

 ند ون استفاده کآ اين جريان سوء استفاده ازمحبوبيت متعلق به سلطنت است که يک شھروند نميتواند از
   .ن عدول کرده اندآ ده کرد سوء استفاده ازمقام وموقعيتی است که ايشان ازاگراستفا

  وجود كره واجبار *

وياکسانی که وقت مالقات ميخواھند  !شرط اعليحضرت براينکه معترضين به قطعنامه ويا شورای ملی
ای وبه صاحبان امض ،بايد قبال قطعنامه راامضا کنند، بيان کننده حالت کره واجبار درامضای قطعنامه است

قطعنامه اين حق راميدھد که ازحالت کره واجبار که نشانگر قصد ناسالم درامضا واعالم موافقت است 
کره واجبار ازامورنسبی ھستند يعنی حد اجبار که کره واجبارتلقی ميشود متوسط حال مدعی  ،استفاده کنند

   .است
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 محصورنشده است بلکه درمراحل بعدی تدليس ھم برمسئله کره واجبار بھمين مختصر که اشاره رفت 
   .ن اضافه شده استآ

تدليس ازمواردی است که حق فسخ به فريب  ،وسعی درپنھان کردن عيوب است ،تدليس يعنی فريب دادن
  قانون مدنی)(  .خورده داده شده است

  چرا تدليس بكاررفته است

پرده پوشی برروی حقيقت وتوجه طرف به مجازی ن آتدليس دامنه ای وسيع دارد که ھدف ازبکاربردن 
   .است

گنجی رجوع  اعليحضرت وبرای اعليحضرت ممکن نبود که به بازسازی ويا تجيد نظردرموافقت نامه 
بھترين راه ايجاد مسير تازه ای بودکه با عطف توجه ايرانيان که  ،نمايند کاری بسيارپرسروصدا ميشد

ُ ند خواست تجزيه طلبان کمشتاق سروصورت يافتن مبارزه ميباش رد راکه درموافقت ايشان وگنجی ـــ
   .رعايت نشده بود جامه عمل بپوشانند

است که دقيقا خواست حزب دمکرات کردستان که  !مسيرتازه ای که انتخاب شد شورای به اصطالح ملی
درموافقت نامه قبلی تامين نشده بود بصورت ھمه جانبه وبرای ھمه استانھا وپاره ھای کشور که خواھان 

   .تجزيه کشورھستند ايجاد نمايد

تقسيم  يارات ودرست روی موضوع اخت ١١قطعنامه نشان ميدھد که سنگينی ماده  ١١نيم نگاھی به متن 
که  یيعنی ھمان موضوع ن قدرت به تجزيه طلبان است آن قدرت مرکزی بين استانھا ودرنھايت تعلق شد

  .ن بودآکرات کردستان  خواھان حزب دم

   .قابليت ارائه داشته باشد ،انجام اين امر محال وممکن بود که بغيرازتدليس وفريب وصحنه سازی

  ؟چرا به وعده عمل نشد

ن آ ١١که چرابا ھمه اصراری که شده قطعنامه خاصه ماده  تيد اين اسآسوال قابل تحملی که پيش مي
ن موکول به بحث ونقد درمجمع عمومی موسس آبراساس وعده وشرطی که گذاشته شده بود يعنی قطعيت 

   .است اعتنائی نشد

ن پيچيده شده است  تجديد نظر وتکميل آ ١١که فقط درماده  !ماھيت قطعنامه شورای به اصطالح ملی
الم ودرکبه کيفيتی که مورد قبول حزب دمکرات کردستان باشد  وافقت نامه گنجی واعليحضرت است م

امضا کنندگان بنابراين   ،حقوقی ايجاب جديدی است که متضمن قبول حزب دمکرات کردستان ھم ھست
نھا مربوط باشد  نقش انھا درامضای آبه  ١١کاره ای نيستند که بحث ماده  حضرت ازنظر اعلي قطعنامه

  .دنسند راازطرف متعھد ميدھقطعنامه درواقع نقش حاشيه ای مانند کسی است که شھادت امضای 

   .البته كه خير؟ ن بعنوان شھادت امضاستآ ١١يا براستی امضای حضرات پای قطعنامه وماده آولی 
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انون است که ميگويد امضای ھرسندی يارمن> ولی ظن غالب؛ ظن ق شد بقول مولوی <ھرکس ازظن خود
   .ن به امضا کننده استآ ثارآن سند وتوجه آداللت برقبول مندرجات 

علت دومی که برای خودداری ازارجاع قطعنامه به مجمع موسس، مشھود است، رابطه علت ومعلولی 
   .است

تاتنظيم قطعنامه شورای سالی که بين موافقت نامه گنجی واعليحضرت  ٨توضيح اينکه به تحقيق درفاصله 
ھمه نھا  وآل قدرت ھای خارجی وامثال گذشته بسياری امور ازقبيل توافق ھا، اعما !به اصطالح ملی

چنانکه پس ازپايان  .قطعنامه شورا شده است ١١نامرئی درميان بوده است که حاصل ان منتج به ماده 
موافقت نامه  ١٣٩١اخر مرداد ماه سال <در او؛ ن امده بودآ اجالس استکھلم نوشته ای منتشرشدکه در

کردستان وحزب کومله به امضا رسيد که باراھنمائی عليرضانوريزاده وابتکار  تای بين حزب دمکرا
گارا وشاھزاده دراستکھلم اين توافق صورت گرفته است لترناتيو سازی سازآ لوئی فرانسوی وھانری 

  نھم اطالعی منتشرنشده است>آوازمضمون 

ن آن به مجمع موسس ارجاع شود زيرا درصورت ابطال آ ١١بوده که قطعنامه خاصه ماده لذا ممکن ن
 محرمانه پشت پرده با تجزيه طلبان و وتصميمات  که با اقداماتن آماده ويا تغيرات کلی وبی اثرساختن 

 پس رابطه علت و ،قضيه با مشکالتی توام با روسياھی روبروميشد ،نھا متضاد بودآکشورھای حامی 
   .معلولی يکی ازعوامل اصلی برای خودداری ازطرح قطعنامه درمجمع موسس بوده است

 ظاراوانت يا ميتوان ازآيا اگركسي قصدش مخفي كاري باشد ويا چيزي را ازديگران مخفي سازد آ
   د؟؟نن چيز مخفي شده را پيدا كنآداشت كه ازعده اي بخواهد كه 

يحضرت تنظيم واعليحضرت ھم فرمودند ــــوسيله اعلـــقطعنامه بتوان گفت ازھمان زمانی که ـــيـــم

داشته اند واال يک  ١١> قصد راسخ درحفظ ماده تيري كه رها كرده ام بايد به هدف بخورد<

فرد دمکرات مادامی که موضوعی مورد بحث ونقد وتصميم عمومی قرارنگرفته اين چنين قاطعانه 
   .بت نميکندواصرارمآبانه ازتيراندازی خودشان صح

  خطاب اين تحرير فرديت فرد است نه نماد ھويتی وقانونی سلطنت.  -تبصره الحاقی

   

  ن    آپايان قسمت اول  وبه اميد امکان ادامه                                                                        
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