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  حقوقدان -اميرفيض

عمل و تحرير نقد بيانيه اعليحضضرت درمورد کوبائی که درھمين ھفته قبل انتشاريافت  ،الف انتظاربرخ
 در و  ھاکند) پياده شده ردھای جدائی طلب عراق درتشبيه (کسی که بامادرخود زنا کند باديگران چ ُ ک  

  :مدآتوضيح  مطلب 

 درتجزيه کشوربدسابقه ترين اقوام  انھآاکراد عراق مصداق دارد.  <ضرب المثل باال کامال دررابطه با
مريکا درحمله به خاک کشورشان شتافتند واين آخودشان وبد نام ترين کسانی ھستند که به استقبال 

ان را گرو شمريکا گفتند <ما شلوارانآعبارت بسيارزننده کردھای عراق است که خطاب به نظاميان 
  ١ ميگيريم که نتوانند ازکردستان عراق بروند>

دائی ج مد وبطرفداری ازکردھایآ تنگ ونا گوار، بسيار لمانآ کشور بريک ايرانی  تبعه تحرير مراتب باال،
 مانند سند وشاھد غيره  است دفاع وادعا الزمه  مراتب ازکه طلب عراقی برخاست و جانبداری ودفاعی 

صورت ب رفته استايشان شکل گبا پشتوانه سقلمه وتوھين  ت ونظرشخصی   ّ مني   بکلی تھی وبرعکس از
   .گاھی عمومی شدآب روانه مکتو

مصرانه  ابراز عقيده واعتقاد ميکند که سالھا درميان ناميده خواھد شد)  ٢( که دراين تحريرمدعی  ايشان 
نھارا ايرانيانی وطن پرست وخواھان يکپارچگی آ حضورفعال داشته  ودرغرب ايران  کردھای بارزانی

بين کردان وسرزمين مادری ھرگز < مالمصطفی بارزانی صريحا اعالم کردايران ميداند ومدعی است که 
کرد ھستند  انجا جزئی  نبايد جدائی باشد وما اعالم ميداريم ھرجا درعراق وچه درسوريه وچه درترکيه 

  ازايران است >

 رد ونی دانقل قول ازبارزانی را دو باره بخوانيد به بينيد اصال مع ،خواننده محترم اين تحرير = حاشيه

سرزمين ھائی که کردھا درترکيه وسوريه وعراق ساکن ھستند خاک ايران است چيزی است می اينکه تما
اختگی س ان به اين عبارت بی بھا ولمآدارد که يک ايرانی مقيم  ن اعتبارراآکه کسی بگويد واگرھم بگويد 

ل که کسی ولو با عقاست نھم ازخاک کشورھای ديگر چيزی آاين ازکيسه خليفه بخشيدن ھا  ؟تمسک کند
سازمان  درادعای موھوم  ن آ ازيرد؟ چقدر کم لطفی است که مدعی نراجدی بگآ ن استناد کند وآکم به 

رترکيه وسوريه وعراق استفاده سرزمين ھای ترک نشين د ادعای ايران به مالکيت ملل متحد برای 
عراق وسوريه رابه تسليم اظھارات ساختگی بارزانی مجبورنساخته کشان ترکيه و  »آژير« و !نکرده
  !است
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در بی مستندی  استناد کند وبيشتر چقو شفته بی معنائ آچقدر سادگی ميخواھد که کسی به چنين  عبارت 
فرزندان مصطفی بارزانی که امروز حاکم کردستان عراق واقدامات لوحی است که اظھارات ه خامی وساد

رداخته پ قالل کردستان عراق ميباشند ناديده وھيچ بگيرد وبه نقل قول ساخته ودرمقام استھستند وسخت 
  (پايان حاشيه)    .ويزان شودآسال قبل فوت کرده  ٣٠کسی که حدود 

ردھا نبود واگرباصدام نساخته بود    ُ ـــ  نسبت به ک اگرخيانت محمد رضاشاهنتيجه گرفته است که < مدعی 
وبصدام حسين نفروخته بود اکنون وضعيت کردان  ده وبستان (قرارداد الجزاير)کردھا مورد معامله ب و

  >درجايگاه ديگری قرارداشت

ی به معنا درادعای ايشان  <اکنون وضعيت کردان درجايگاه ديگری قرارداشت> عبارتناگفته نماند که 
ن بصورت يک کشور کردھای عراقی وسوری وترکيه وايرااگر خيانت محمد رضا شاه نبود  اين است که 
  .مده بودآمستقل در

که به اقدام شاه برای حفظ وحدت سرزمينی ايران وترکيه وسوريه وعراق عنوان زھی حيرت ازاين مدعی 
   . خيانت داده است

  وامـــــا بعد 

ه خاصي به توجنسبت به نظر ايشان راجع به كردهاي بارزاني نياز هنگاميكه نامه ايشان را خواندم  
 نكه ق بحث ونقد باشد ولي ادعاي اييالچيزي نيست كه  ،ذليل                              ِزيرا ادعاي بدون دليل ويا دليل م نديد

كه سايه يك جنگ خونين  )1975(قرارداد الجزاير  حل اختالف بين عراق وايران نسبت به اروند رود
اه رضاشهمسايگان را فراهم ميساخت به عنوان خيانت محمد مشاركت  اال مبين ايران وعراق واحت

ه اين ب اعتئائيان درمقابل غرش حقيقت ساكت ماند و ن چيزهائي است كه نميتوآ معرفي كردن از
   .روا نداشتبي سابقه بي روا و  اتهام عجيب و

ريامھر، آابتدا پيش خودگفتم ممکن است جمھوری اسالمی ومخالفين قسم خورده محمد رضاشاه 
 دبه امضای صدام رسيواحساس ميھن پرستی شاھنشاه  سیبصيرت وموقع شنا ير که بااموافقتنامه الجز

وحقوق حقه ايران درجايگاه رسمی وحقی خود قرارگرفت، دررديف خيانتھای  موجب حيرت جھانيان شد و
  .نوشته ھا وخبرھا تمسک جسته باشد نآبه  »یمدع« و ه شده باشددنجانيگنان آمحمد رضا شاه ازسوی 

رجوع  انتشارات جمھوری اسالمی  اثر حميد از وجنايات  دوران پھلویبدين لحاط به کتاب خيانت ھا 
 مواردی که ازسوی )کردم وسايتھای مربوطه را ھم نگاه کردم  درسايت (خيانتھای محمد رضا شاه پھلوی

  احصاء شده اينھاست  شناسائی و بعنوان خيانت شاه  ،انجمھوری اسالمی ومحققين مزد بگير

ی مصونيت قضائ -مريکا بمقدارزياد *آ خريد اسلحه از -مريکا  *آامی ايران به وابستگی اقتصادی ونظ -*
 -*زادی مجالس غيراسالمی آگسترش بی عفتی و -عدم رعايت سنتھای مذھبی ودينی * -مريکائيھا *آبه 

  .روابط  بااسرائيل
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فته گ ويانيست بلکه ميخواھديا موارد اعالم شده خيانت بوده آپيوسته نميشود که                       ِ اين تحريروارد اين بحث  
نت  خيا از حروتشنگی که برای يافت مواردی جيره خواردشمنان سلطت ايران باھمه تبباشد که محققين 

 نامه الجزاير که خيانت شناخته شود،، کوچکترين اشاره ای به موافقتکه منتسب به شاه داشته ودارند
  .، ولی مدعی آلمان نشين دارددنندار

ه ن شاھنشاآن نسبت به اقدامات مثبت وخدمات آشيد که بدانيد جمھوری اسالمی وعوامل شايد بی ميل نبا
ن دوران  آ<ھرچند ماوجود برخی اقدامات مثبت وخدمات  :نھا ميگويندآ ؛چه رفتاری را پيشه دارند

 .ن اقدامات برای مردم نبود وبرای حاکميت بود>آ ميگوئيم  انکارنميکنيم بلکه دربخشھای مختلف را
   (جای خنده)

الجزاير را نه تنھا خيانت نميداند بلکه اقدامات مثبت ھم  قرارداد ديديد که جمھوری اسالمی اقداماتی مانند
   .ميداند

ھيچ قرارداد الجزاير راخدمت که نميداند  که ميھمان احمدی نژاد ھم بوده است، لمانآولی اين مدعی تبعه 
   .متاسفانه خيانت ھم ميداند

 لمان  فرق بين خيانت وآايرانی تبعه مدعی ن آقليلی ازجمله زاری دارد که آف وخود جای تاسچقدر 

وانصاف را به او اگر ھم ميداند عقده ھای بزرگ دشمنی با شاھنشاھی ايران مجال تفکر خدمت را نميداند

   .نداده است

 ن مدعی آطرح کند تا ورد ھای بزرگ موافقنامه الجزاير را مآاھميت ودست که موضوع، دررديفی نيست 
 شود که گفت جنگ عراق و ادفقط کافی است به صحبت رفسنجانی استن ،که نخواھد شد ؛شرمنده شود

که  ارجنگی يعنی  .ه ما افتاداروند رود انجام بشود که نشد وبه عھد                            ِ ايران قراربود درزمان شاه سر  
سياسی شاه متوقف وخطر جنگ  ن بين عراق وايران شاھنشاھی بود بابصيرتآسياست جھانی درتدارک 

بينظر که حافظ جان ومال مردم وکشوربود، خيانت  . اين عمل تاريخیايران دور شد ھشت ساله ازسر
  دميت داری؟آکه ادعای  ای مدعی  است؟

ملت ايران دريکی ازسخنان شاھنشاه ايران اين جمله درمصاحبه ای ازايشان است که 
ن خائ که شاه رابمناسبت قرارداد الجزايرن مدعی آادعای تصورميکنم  ،خوانده اند شناســـــرنراقد

   .ريامھرآه شاھدی است براصالت بيان شاھنشاه خواند خيانت کار و

  عالمت بيعت با جمهوري اسالمي 

ا ب ويا تجديد بيعت ن استفاده ازعالمت بيعتآنچه عرض شد يک روی معلوم قضيه است وروی پنھان آ
نشان ميدھد کسانی که به مخالفت با جمھوری اسالمی  رشيوآاسناد . توضيح اينکه جمھوری اسالمی است

ويا مدتی کارسياسی  تظاھر ميکنند ويا درمدتی ھم درصف مخالفين جمھوری اسالمی قرارداشته اند
 شاه<ازعالمت  نھا به جمھوری اسالمی شک کند آن دارند که جمھوری اسالمی دربيعت آ نميکنند وبيم از
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 استفاده ميکنند تا درگروه بيعت کنندگان جمھوری اسالمی قرارگيرنددراظھارات ويا نوشته ھايشان  >خائن
  .وباقی بمانند وبه اصطالح (بيعت را تازه کنند)

 ن برای ايرانيان خارج ازکشورممکن نيست لذا اتھام خيانت وآتشريفاتی دارد که انجام  ،نجا که بيعتآ از
بصورت يک عالمت قراردادی بين بيعت کنندگان با جمھوری اسالمی شناخته  يا جنايت به شاھنشاه ايران

   .شده است

  شموليت اين بيعت

 لمان اولين گروھی بوده اند که پس ازآايرانيان مقيم  بيشتر اين است که اسناد نشان ميدھد که تاسف، 
  .(مريدی ازقسم مقتدائی) باقی ماندندپيشقدم ووفاد داری به شاھنشاه ايران  درمريدی و ۵٧شورش 

مقتدائی  ،دفاع ازحيثيت واقدامات مراد است چراکه نوع مريدی ،مقتدائی                      ِ يکی ازوظائف مشخص مريد  
خود وبه عبارت ديگر دفاع ازاقدامات مراد، دفاع ازعقايد واراده  است نه احساسی ويا تکلفی وشرعی 

   .مريد تلقی ميشود

است، اين ضابطه نھفته است که سکوت مريد درمقابل تھاجم  دراين قاعده که مختصری ازتقريرات مفصل
دول عقرارگرفتن زيرسقف  ت کارخواندن شاه) تائيد مريد مقتدائی ونوعی نايبه مراد (درتطبيق مورد خ
   .تلقی ميگردد )ازبيعت با مريد (شاھنشاه

لمان آبنام  ايرانيان مقيم  ،نآھمانطور که افتخارمريدی ووفاداری وبقای  ؛اينجاستغيرقابل تحمل  تاسف
ثبت وضبط است اکنون عدول ازمريدی با عالمت والصاق فعل خيانت به شاھنشاه ھم ممکن است بنام 

لمان را روشن خواھد کرد که اين ننگ را پذيرفته آموقعيت ايرانيان مقيم  یينده وواکنشھاآ  .نان ثبت شودآ
        .اع خواھند کردمرادشان دفزخود ا و اعتقاد اند يا بوظيفه مريدی

  

  

 


