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  حقوقدان -اميرفيض

به  ن تحريرآ وبخشی از ظاھر فکر ) واعتقادباطن ( حثی بود نسبت به فکرتحريرمتضمن ب چھارمقسمت 
است وگاه  موانع  ظھورفکرباطن  گاه قھری ؛فکرباطن اختصاص يافت  واشاره شد که موانع ظھور

قدرتی  ،اين توضيح رفت که  قدرت قاھره ،زادانه فکرآظھور وحرکت  اختياری  ودرمورد قھری بودنِ 
رارميگرد که  چاره ای موقعيتی ق در ،لی وظھور فکرباطنی را ممنوع ميسازد وصاحب فکراست که تجّ 

رابطه با طرح ھنری پرشت  ن موقعيت اعليحضرت درآن محروميت را ندارد ونمونه مستند آرعايت  جز
   .نآاکنون ادامه  وورده شد آ

  اثبات قوه قاهره

درطرح مزبور  زيرا اگرقدرت قاھره  قائمه اصالت اين تحرير دراثبات قوه قاھره درطرح ھنری پرشت است
موقعيت  انسان ھا درقبول نظريه در ويد آمي ی پرشت بصورت يک نظريه درطرح ھنر ،دوجود نداشته باش

مريکا آجه اين صورت طرح ھنری پرشت ميشود يک عمل اداری وزارت خار در نميگيرند و الزام قرار
اعتراض ميھن  امريکائی که بآده ھا اظھارنظرشخصيت ھای  کنار ايران در حقوق سياسی کشور در

   .است پرستان کشورھا مواجه

  تهديد درطرح 

ن ھست  بيانيه را بصورت تھديد توام با ضامت آ تھديدی که در مريکا وآولی متن بيانيه وزارت خارجه 
  .مريکاآوزارت خارجه  يک اظھارنظرن کامال متمايز است باآثارحقوقی آورده است که آاجرا در

مده است آتحريرتزسلطنت گروگان  درن آ نقد مريکا وآھنری پرشت وزارت خارجه  نکه مشروح طرحآ با
ن که مورد استفاده آ قسمتھائی از گان اين تحريرراجعه خوانندمعھذا برای سھولت م ١ ) ٩٠خرداد سال (

  .ورده ميشودآبه اينجا  اين تحرير است
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اگرشاه ادعای خانوادگی خودرا درمورد تاج وتخت پس بگيرد، درتشريح موضع ما به ايرانيھا کمک <
وبا توسل به واسطه ھای مورد خفـــا  را بپذيرد ليکن ميتوان در اين کار است که او يدبع ؛ستبزرگی ا
مريکا رابرای آشاه نپذيرفت بداند که نبايد دولت  اگرتا  اين نظريه را باوی درميان گذاشت )١(اعتماد 

ضد انقالبی خالف که اقدامات يم کنيم ......... ودرخفا به شاه ودوستانش تفھکند )٢( تغيير روش سرزنش
مريکا آ مريکا وسياستھای مرسوم درمورد فعاليتھای سياسی اشخاص دارای رواديد موقت درآ با قانون

  )٣( .>تحمل نخواھد کردرا 

ن است که آ دقيقا دليل بر ،ابالغ طرح ھمراه با اقدامات مخفی واستفاده ازواسطه ھای مورد نظر -١
که يک طرح سياسی غيرقانونی وناموجه بوده طرح ھنری پرشت يک نظريه اداری نبوده است بل

واسطه ھای مورد اعتماد وزارت  وی طريق محرمانه ومخفی کار نرا ازآن اجرای آکه طراحان 
حد وزارت خارجه کشوری باشد  در و یواال موضوعی که قانون ،مريکا پيشنھاد کرده اندآخارجه 

 عالمتی است که حتی دستور اين خود و !و جاسوسی به جريان بيفتدی چرابايد ازطريق مخفی کار
  .غيرقانونی بوده استمريکا نيزآوزارت خارجه 

تمام تصميمات واجرای تبھکاران بطورمخفی انجام ميگيرد ودرمقابل ھيچ عمل قانونی وروابط حقوقی 
  .بين اشخاص بصورت مخفی وبا پنھان کاران که عمله ھای جرم محسوب ميشوند صورت نميگيرد

امريکا <گواه ازوجود ضمانت اجراست يعنی تھديدی که با ضامت اجرا توام است  کلمه    -)٣و٢( 
قای ترامپ آن ترين وپرمحتواترين تھديد ھاست ھمين روزھا > يکی ازسنگينخواھد کرد تحمل
    .ا تحمل نخواه کردلی ره شماکرمريکا فعاليت ھای اتمی آگفت 

معلوم است که تھديد يک  ؛تھديد کنده موکول ميشودوانصاف  نظرن بآ بسياروسيع است وحدِ  ،دامنه تحمل
 وليعھد وقت ايران ويا پيروانش چيزی نيست که قابل شکايت ويا تحمل پذيرليه عمريکا آدولتی مانند 

 راستای تحمل نکردن مبارزه اعليحضرت در ھزاران طريق برای ؛باشاخ گاو است ااق دعودمصباشد 
ست که عقل جن مريکاآسازمان ھای اطالعاتی  دراختيار ،تھای سياسیحفظ تداوم سلطت وھمچنين شخص

  .نھا نميرسدآھم به 

  معادله ارعاب وتهديد

 ن کشورآزورگوئی  دخالت و ست که دنيائی ازمريکاآوايجاد حالت رعب وکره تھديد کننده  ،دراين معادله
مريکا تحميالت آ و لی است ن يک شخصيت ايرانی که نماد تاريخی وھويت مآناله است وطرف ديگر  در

مريکاست وعلی آ کشور در. اين شخصيت مستقرساخته است حقوق مشخصه او برسياسی سنگينی 
خارج سازد يعنی نميتواند  )طرح ھنری پرشتمريکا (آتصميم وزارت خارجه  خود را از القاعده نميتواند

   .زاد باشدآودراستفاده ازحقوق سياسی خود  حريم تحريم سياسی خودش را بشکند 

بندھای اسارت اقدامی اماتی برای نجات خودش وپاره کردن ھرگروگانی وھراسيری وقتی به اقد ،ھرانسانی
يا ميدانست  حاميان را نداشت ون آ گرا و ،حمايت ميکنند او کسانی از حاد وتند ميکند که مطمئن باشد
محال است به جز تحمل تحريمات گروگان گيرنده ھستند   پرده نوکر زير که حاميانی که دارد مرد نيستند و

   واسارت وگروگان بودن دست به اقدامی بزند
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که  نگاه کنيد به ھمان برنامه ھشدار کسی را ندارند ؛نه حرفا ،اعليحضرت دقيقا اين حالت را دارند  عمال
اگر قبل ازجريان  توطئه  ؛چه کردند ايرانيان که ھمواره بعنوان سلطنت طلب شناخته ميشدند گروھی از

منتخبين شما  سلطنت طلب مورد اطمينان انتخاب کنيد مسلما تعداد زيادی از ٣٠يا ٢٠ھشدار ميخواستيد 
نوقت بشد آ) توطئه بی اعتبارکردن اعليحضرتولی وقتی وزيد باد مھرگان ( نفره بود ۵٠ھمان ليست  از

  .پديد که نامرد ومرد کيست

يا  نھا وآيا ميشود به آ جای  اعليحضرت بگذاريدنگاه کنيد وخودتان را درقضاوت  نفر ۵٠ن اسامی آبه 
ملی ملت وخودشان دفاع کنند متکی شد وبا کشوری  نشدند ازحيثيت واعتبارنماد به ديگران که حاضر

   ؟!مريکا سرشاخ گرديدآمانند 

ن آاقل مصالح دارد ولی حد مريکا وجود داشت وآالبته که راه کارھائی بدون نيازبا سرشاخ شدن با  
   .ب است درکويت بی اعتقادیآار به تداوم سلطنت است که مانند قطره مردان وفاد

بستن طرح ھنری پرشت  ھا که موضوع طرح ھنری پرشت ميتواند راه کوره ای برای فصلِ ھمين اين روز
باچه التماسی نيم نگاھی  و ن ياد ميکنندآ رسانه ھا از برخی از نگاه کنيد که با چه احتياطی يدآبه حساب 

   .ن طفره ميروندآ. ھمه از ورود به يشودن مآبه 

کدام  -اعليحضرت است  سياسی از نگاه کنيد کدام شخصيت سياسی ايرانی خارج ازکشوربفکر رفع حصر 
نگاه کنيد ھمان سرھنگ اويسی   ؟زادی سياسی اعليحضرت ھستندآ ت به فکرنزديکان اعليحضر يک از
 بی چقدر يا کسان ديگری که نزديک اعليحضرت ھستند باقيمانده ھای زمان سلطنت ايران است که از

بيحال واھل حساب ومعامله است که  چقدر –د نخودنشان ميدھ حالی نسبت به موقعيت اسارت سلطنت از
بی معنا به نام رضا پھلوی نميکند  اصال مثل  و پيکر و ه ھای بی دراقدامی درمقابل صدور اين بياني

   .اينکه دراين دنيا نيست

  اين اشارات  چرا 

را ندارند كه به حركت  اعليحضرت كساني ؛ته باشداين تحرير گف ورده شد كهآاشارات براي اين اين 
انصافا انسان نميتواند  عمال كمك كنند و ،باطني  كه سوگند سلطنت است فكر درايشان  استقرار و

بهركدام ازما  اگر ،بيندمريكا بآ اسارت در نهم درآ ايشان ميبيند ازيك شخص اسير اين كه از بيش از
   .ب فراموش ميشويمآغ شود مثل قطره مريكا ابالآايرانيان يك ذره ازعدم تحمل 

  فرياد چرا كاري نميكند
ھمه فرياد ميکنيم که چرا ايشان کاری نميکند ولی حاضرنيستيم فکرکنيم وبه سوابق فعاليت اعليحضرت 

ن نگاه کنيم وبا مالحظه طرح آراه تداوم قانون اساسی وسوگند سلطنت ومحظورات حاکم برتوقف  در
دی سياسی زاآمريکاست وحق آگروگان واسارت  ن قبول کنيم که ايشان درآھنری پرشت وتھديد منضم به 

وھمينجا احساس تکليف  دند به سوگند سلطنت وفادار بمانند ونميتواننندار چوب قانون اساسی را چار در
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مريکا آتا اعليحضرت ازاين تحميل تحريم سياسی خالص نشوند کل مبارزه ما درگروھمان  وغيرت کنيم
  ٢  .سال است گروگان گرفته است ٣٨خواھد بود که نماد وھويت مارا 

  قاهره دراعتقاد وفكراصيل اعليحضرت  تاثير قوه

ن  است كه آبه معناي  ،قوه قاهره يا فرس ماژور كه ازحقوق فرانسه وارد حقوق كشورها شده است
 ؛ر متعهد خارج ويا غيرقابل پيش بيني باشدن ازحيطه اقتداآرويداد خارجي  كه دفع  يك حادثه و

عهد معذور ميسازد وهمينكه قوه قاهره زايل انجام ت ن قوه قاهره باقي است ازآمتعهد را مادام كه 
  .متعهد برانجام تعهد جريان خواهد يافت گرديد  اقتدار

   دستاوردهاي حقوقي

ارعاب  ره وتھديد و، مصاحبه ھا وبيانيه ھای اعليحضرت به مناسبت وجود کُ ، اظھاراتتمام اقدامات  **
ومادامی که اين قوه قاھره باقی است  تعھد  باشد درموقعيت فرس ماژور قرارگرفته ونميتواند منشا اعتبار

ھمينکه قوه  بود  واعليحضرت نسبت به سوگند سلطنت معلق ومنوط به زايل شدن قوه قاھره خواھد 
مسيرقانونی قرارخواھد به ھيچ تشريفاتی روال سوگند سلطنت اعليحضرت در قاھره زايل شد بدون نياز

   .گرفت

  دعوت عام 

درگيرمسائل سياسي اعتقادي ايران با احترام وخضوع  دعوت مينمايد كه اين تحرير ازهمه ايرانيان 
ورد حقوقي اين تحرير به نظرمحترمشان Ĥاگر ايراد واشكالي به طرح گروگان سلطنت  وخاصه دست

اسناد معتبر، بربي اعتباري مهمترين  بذل طرح كوتاهي نفرمايند تا اين سند بعنوان يكي از ميرسد از
پايگاه بحث وفحص هم  از ،ري اسالمي وحقانيت تداوم سلطنت ايرانوعدم مشروعيت جمهو

    .برخوردارباشد

                                               
درک ه خوبی و ای کاش اين مورد را کسانی که به استقبال و تنظيم تظاھرات ھفتم ماه می رفته اند ب ،کاشای  -٢

رقدر بزرگ ھم بی اثر خواھد بود و جز اتالف وقت و زمانی که اين بند ھا برداشته نشود تظاھراتی ھکنند. تا 
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