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  ضربه به دولت موقت
  حقوقدان - اميرفيض

. ارزيابی ھرعملی درراستای ھرعملی که انجام ميگيرد واجد دستاورد يادستاوردھائی است که گاه مثبت وگاه منفی است
وياعمل با نتيجه  زيرا رابطه حرف باشدارزيابی برخی اظھارات ويااعمال بسيار ساده  ن ممکن استآھای دستاورد

ن نياز به گذشت زمان ويا تجزيه وتحليل آودستاورد مشخص وعينی است ولی برخی اظھارات نتايج ووابستگی ھای 
   .ن قابل تشخيص وتوضيح گرددآدرجه زيان وخسارات وارده از ون دستاوردھاآدارد تا ماھيت 

منتشرشد کلياتی  سال ١۴٠٠در سايت  جاويد ايران توسط ٢٠١١/۶/١٢> که درتاريخ موضوع مدحی<درتحرير 
مدحی وخوانساری ونوری زاده وجھانشاھی مطرح شد اکنون اجازه ميخواھد به  زيان وضربه بسيارکاری که  درموضوع

   :به اساس مبارزه عليه جمھوری اسالمی وارد  کرده است  نگاه کنيم برنامه مدحی 

  معلوم قضیه
ساله سلطنت  ٢۵٠٠تخصيص  سنت معلوم قضيه اينکه تشکيل دولت موقت از حقوق مختصه پادشاه است ومنابع اين 
ن برنخاسته است  وحتی دکترمصدق آوسنت مشروطيت وقانون اساسی است  وتنھا حقی است که تاکنون ھيچکس عليه 

   .سخنی نامانوس نداشته اند يس درتعلق حق انتخاب دولت درزمان  فترت مجلسشورای حقوقی سفارت انگل و

اعليحضرت درخارج از کشور مطرح شد  يل دولت موقت بفرمانتز تشک  ١٣۶٠ھمان سال زمعلوم ديگر اينکه ا
اشاره گرديد  وھرايراد  دولتی بطور جامع ودرنشريات وقدری ھم سنگربه دالئل حقوقی ومشروعيتی تشکيل چنين

 رفت  )١٣٨٠سال( سنگر که در  »تشکيل  دولت موقت ،تنھاراه« مد عرض پاسخ گرديد ودرمقالهآکه پيش  وياسوالی
مطرح ويگانه راه نجات ايران ازمسيرتشکيل دولت موقت  آن دولت درفرھنگ ومنش ايرانی درکنارمشروعيت ليتمقبو

   .بفرمان شاه ترسيم گرديد

بارکسانی مصمم به تشکيل دولت موقت گرديدند ومقاصد خودراھم از تشکيل دولت که  ١٠معلوم ديگر اينکه حدودا 
ن اشخاص فاقد مشروعيت قانونی وملی  آ بعلت اينکه ،بود نوشتند وانتشاردادندن مقاصد نجات ايران قلمداد شده آدرراس 

از اين دخالت ناحق  وناموزون  وخودشان برای تشکيل دولت موقت بودند ھيچ مورد تحويل جامعه سياسی  قرارنگرفتند
تاز وانحصاری تشکيل دولت نھا خواست که موقعيت ممآاز ملتمسانهکشيدند ويادم ھم ھست که درمواردی سنگر  کنار

وبگذاريد تااگرروزی درجھت استفاده قرارگرفت سالم وبدور از  ملعبه وبازيچه قرارندھيد را موقت که از حقوق شاه است
   .اتھامات ونارسائی ھا باشد

  به ضربه مهلک نگاه کنید
يد نه تنھا مطرح بلکه ھدف خوانساری وجھانشاھی  تشکيل دولت موقت ويادولت درتبع - درکمال تاسف دربرنامه مدحی  

راالزم دانسته اند  اين موضوع  مريکائی ھا تشکيل دولت موقتآبه اين مناسبت اعالم شد که  ،بامدحی گازفعاليت ھماھن
ارتباط  ،مدحی                                                                                         ِ چند بارھم تکرارشد  وبعلت سکوت  وعدم تکذيب از ناحيه دست  اندرکاران برنامه تشکيل دولت موقت  

مريکا ازمالقات شخصيت  ھای آوبارزه مشخص گرديد  وتکذيبی ھم که  گمريکا يک انآرح تشکيل دولت موقت باط
مريکا آمريکا نفی نمايد ھرچند اساسا کل تکذيب آکشورش بامدحی کردپاسخی نبود که تعلق  فکروطرح دولت موقت رابه 

اھواپيماھای بی خلبان ھزاران مريکائيھا سالھاست که بآ  >انکار معمول است نه تصديق<ھم محل اشکال است زيرا 
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نھانيست آن مناطق کارآوتکذيب ھم ميکنند که ھواپيماھای بی خلبان وبمباران  ميکشند پاکستانی  رادرشمال پاکستان
مگرخيلی انسان  اعتراف به جنايت وخطا نميکند ھيچ جنايتکارو خطاکاری پيشاپيش ،مريکائيھا بی اطالعندآنھا يعنی آو
   .مريکا ئيھا نيستآکه اين صفت درباوجدان باشد  و

لت سياست بيگانه شدن ومانند عروسک دردست يک عامل جمھوری اسالمی قرارگرفتن آنتيجه اين نادانی ونفھمی ويا  
اين است که ھرگاه موقعيتی فراھم شود که اعليحضرت تصميم بگيرند از حقوق قانونی ومشروعيت سنتی خودشان 

مريکا ارائه آھند  چنين دولت موقتی باسابقه ای که دولت موقت مدحی از وابستکی به استفاده ودولت موقت تشکيل د
  .وابستگی به بيگانه درنطفه  ناکارخواھد شد گن دولت ھم باانآداده است  

به اساس  >وجھانشاھی وديگران ، نوريزادهخوانساری< ين بچه ھای پيرنماميتوانم به جرات بگويم که ضربه ای که ا 
از سوی جمھوری اسالمی ومخالفين تداوم سلطنت به مبارزه  تاکنون مبارزه وارد ساختند بزرگترين ضربه ھائی است که

شنائی مردم يعنی دولت موقت بفرمان آما تنھا سالحی که داشتيم سالح  قاطع ومسلح به مشروعيت و .وارد شده است
ِ                  نراھم بنفرت  وابستگی به بيگانآشاه بود که     .لوده اش ساختندآه ودستور وخواست بيگانه ومصدريت ومامورين بيگانه           

  ورد >آشنيدم که خوانساری گفته است <مدحی نتوانست چيزی ويااطالعاتی از اپوزيسيون بدست 

نراھم آاپوزيسيون چيزی جز حق تشکيل دولت موقت بفرمان  شاه  ودرچھارچوب قانون اساسی مشروطيت نداشت که  
ورده است راه ھم ندارند خود اين آنھا آقايان حتی قدرت درک اينکه مدحی چه برسرآاين  .ما به تاراج زدبدست شمدحی 

   .مطلب يعنی قدرت درک  اينکه چگونه ودرچه حدی اغفال شده است  شعور ميخواھد

 


