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  رساله
  حقوقدان –امير فيض 

  راه تاريخي نجات ايران
ود                 ی  ت وارد  و وازه  ت از    و
  : در اين تحليل، موضوعات زير به تشريح رفته است •
  مقدمه ای برای تمرکز افکار خواننده به اهميت موضوع •
  ازمعلوم به مجهول  •
  رانجنگ سردبين آمريکا  واي •
  برداشت های متعلقه  •
 راه نجات از اين گرداب مخوف چيست؟ •
 راه تاريخی نجات •
 ارزيابی نيروها در رويداد های اخير •
 نخست نيروی حکومت غاصب •
 دوم نيروی منتسب به جنبش خزه ها •
 مخالف رژيمنيروی  –نيروی سوم  •
 سند نيروی سوم  •
 ماهيت نيروی سوم  •
 رهبراين اکثريت تمام عيار کيست؟  •
 امروز، روز موعود است •
 کت آزادی ايران ت درحرقتاثير تشکيل دولت مو •
 کيفيت برنامه دولت موقت •
 تصويبنامه  قهرمانان آزادی ايران •
 تصيبنامه بيعت با دولت موقت  •
 تاثير اين تصيب نامه ها درکليت مبارزه  •
 يارگيری و کانون های مقاومت در وزارتخانه ها •
 تظر خبرگزاريهای خارجی دائر به لزوم تشکيل دولت موقت •
  .گرچه دير است، ولی تنها راه است •
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  معلوم به مجهولاز  –مقدمه اي براي تقرب افكار 

  : آقای اوباما در سفر به نروژ برای دريافت جايزه صلح اظهار داشت

هزار نفری که بصورت آرام وبی صدا در خيابان  ما بطور جدی عالقه کشورمان را به حمايت از تظاهرات صد«
  » فت اعالم و آنرا تقديس می کنيمهای ايران انجام گر

تين امانپور از آقای جان المبرت دستيار وزارت خارجه آمريکا در مورد اظهارات آقای اوباما در رابطه خانم کرس
ما آنچه در خيابان های تهران روی می دهد « : دستيار وزارت خارجه آمريکا گفت: پرسيد يرانبا تحوالت اخيرا

آمريکا به مردم ايران که مبارزه ميکنند وخبرها را به خارج . رام خواهيم نشستنه ناديده می گيريم و نه آ
  » .ميفرستند احترام می گذارد

ين حال هم مخالفين حکومت و آشوبهای ادستيار وزارت خارجه آمريکا که ملتفت شده بود که نميتوان در 
دولتها به منظور مسائلی نظير ايت و تائيد کرد و هم مذاکره سياسی را در سطح خيابانی عليه رژيم اسالمی را حم

 ، بدون اينکه دراينکرد بالو فلسطين دن ابهامات هسته ای و نقش ايران در عراق و افغانستان و بيروت
  :خانم امانپور سوالی را مطرح کند ايشان يعنی دستيار وزارت خارجه آمريکا گفتخصوص 

ر توانائی سياسی داريم که هردو را باهم انجام بدهيم و هم از آشوبگران حمايت کنيم و هم با دولت ايران ما آنقد«
  »درباره موضوعاتی مانند هسته ای وعراق و افغانستان مذاکره نمائيم

يادم آمد که نشريه تيمرمت آمريکائی مطلبی داشت که به حل موضوع ونتيجه گيری از اظهارات دستيار وزارت 
  . امور خارجه آمريکا کمک می کند، آنرا در سنگرها يافتم

  : تيمرمن در نشريه سياسی خودش راجع به هماهنگی سياست خارجی آمريکا و انگلستان نوشته است

ت يشخصراه حلی که از پيشنهاد های مسئوالن سياست خارجی انگلستان و آمريکا جريان دارد اين است که «
عقيده دارند که جمهوری اسالمی را بايد در گيرجريان هائی کنند که در صورت تغيير روش، پاداش مهمی  یهاي

  » اد گرددهکه پايان يافتن درگيری ها هست متقابال پيشن

  جنگ سرد

 وبا ؛ با مذاکرات، در شرائط احترام متقابل و صلح و دوستیز دوصورت خارج نيستامذاکرات بين دو کشور 
حالت دوم هم خود . وبا مذاکره در شرائط خصومت بين دو کشور استرعايت ظرفيت های حقوق بين الملل است 

که تبليغات عليه کشور وهمچنين ايجاد آشوب ها،  دبه دو نوع است؛ نوع اول گفتگو همراه با جنگ سر
بازرگانی و مسافرت های هم جواری است و يا درحالت جنگ مسلحانه  ی ها، تجهيز مخالفان و تضيقاتراخرابک

 تعين ادامه جنگ و کشتار و بمباران سياق مذاکره برای پايان دادن به جنگ چه بصورت موقراست که طرفين د
  . و يا دائم ادامه می دهند

ايران، گروگان گيری های امارات و جزائر سه گانه متعلق به  تحريم های اقتصادی از طرف آمريکا، مسئله
آمريکائی ها و متقابال ايرانيها از آمريکائيها، شناسائی زهرا رهنوردی همسر موسوی به عنوان سومين مقام 

جهان،  ٢٠٠٩سال  لوقراردادن ندا آقا سلطان بعنوان يکی  از قهرمانان رديف ا(!!) برجسته علمی دنيا،
تخصيص بودجه های علنی برای (!!) به ميرحسين موسوی تخصيص بورس تحصيلی بنام او، دادن لقب شجاع 
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همه وهمه از   ال آنهاثن و تشکيل جلسات مشاوره و مصاحبه با نمايندگان سران خزه ها و اماحمايت از آشوبگر
  . ايران است] جمهوری اسالمی[ين آمريکا و مراتب جنگ سردب

ن رعايت هم نمی شود ولی ه کنوانسيون ژنو قالب گيری شده است که چندالگرچه جنگ های مسلحانه به وسي
موفقيت کشور ها در جنگ سرد، منوط به . خالی استی از همان قالبگيری های بين المللی حتجنگهای سرد 

شرائط وپيش آمد هاست و چه بسا که به تجربه کشورها و يا نهايتا جنگ واقعی منجر گردد، يکی از ژنرال های 
گويد معقول نيست کشوری  می. ها در جنگ سرد استکشور یراجاز داشته که عمال موردابراآلمانی عقيده ای را

همين نظريه را آقای کلينتون . خواست های خود را محدود سازد حده ای رسيده ظکه به دستاوردهای قابل مالح
  » يم و اگر بجائی نرسيد ميرويم تا آخرشما ابتدا مذاکره می کن«: بهنگام حمله به يوگسالوی بکار بست و گفت

بنابراين جنگ سرد، را می توان به سيلی تشبيه کرد که معلوم نيست تا چه مدت در مسير سيل گيرها حرکت کند 
و بعد چگونه ازمسير قابل کنترل خارج و به خرابی های غير قابل پيش بينی بيانجامدو از خصوصيات حقوقی 

 لا واقعا خواستار براندازی رژيم يا حکومت کشور طرف نيستند و بيشتر تمايجنگ سرد اين است که دولت ه
م قرارداد ها و موافقت يدارندکه با حفظ مشروعيت حکومت طرف مذاکره مشکالت خود را حل و فصل و به تنظ

م نامه ها منجر گردد چرا که ميدانند با براندازی حکومت ويا رژيم کشور طرف مذاکره دولت بعدی در تنظي
  . امه ها طرف اتهام همکاری با کشور متقابل وفاقد مشروعيت معرفی می گرددنقرارداد ها و موافقت 

می واحترام به يلی که جنبش خزه ها مبارزات خود را درچارچوب قانون اساسی جمهوری اساليکی از دال
 ]جمهوری اسالمی[حاکميت رژيم قرارداده همين توجه به سياست کلی در جنگ سرد است که فعال بين آمريکا و

  . ران جريان دارديا

ی ايران را ندارد و ترجيح می دهد که داليل بسياری گويای اين حقيقت است که آمريکا قصد براندازی رژيم اسالم
  . با جنگ سرد به خواسته هايش برسد

تغييرات دموکراتيک عنوانی است برای «: در اين مورد ميتوان به نوشته فاينانشال تايمز استناد کرد که نوشت
استراتژی با ، لندن و واشنگتن برروی يک ی آنکه نامی از تغيير رژيم ايران به ميان آيدب جلب حمايت اروپا

  ) ١١٠٢کيهان لندن (هدف ارتقای تغييرات دموکراتيکی در ايران کار می کنند  

  برداشت هاي مربوطه

آنچه در ايران ميگذرد وعنوان آزاديخواهی را يدک می کشد، برمحور جنگ سرد قرار دارد و به  -١
 .هيچوجه ماهيت مبارزه سياسی اصيل عليه جمهوری اسالمی را ندارد

غير قابل کنترل است و همانطور که عرض شد، جنگ سرد بين کشورهاودراين مورد آمريکا و ايران  -٢
 . چه بسا که تماميت ارضی کشور هم در اين معادله جنگ سرد بکار گرفته شود

اقدامات  پايان اين حد با. ل استفاده از انرژی اتمی حدی داردصبر آمريکائی ها برای ح«: گفت» رايس«خانم  
نظامی همراه نيست ولی  ايجاد اغتشاشات داخلی وايجاد خود مختاری های اقليت های مذهبی کاری بسيار ساده 

  )٣٣٢+۴٢۵مشروح در سنگر (» است

همينکه جنگ سرد پايان يافت ويا يکطرف از دنبال شواهد تاريخی ونمونه های موجود نشان می دهد  -٣
که بصورت ستون پنجم آمريکا عمل می کنند فی الجمله  همان هائی که ، کسانيکردن آن خودداری نمود

اعليحضرت هم (از سوی آقای اوباما مورد تقديس قرارگرفته اند، چنانکه بوش هم در سخنرانی پراگ 
ما هرگز آنهائی را که به سرکوب ايرانيان «: آنها را تقديس کرد و گفت) در آن اجالس حضور داشتند

بسان کاغذهای » واهيم بخشيد و ما همواره برای آزادی آنها استوار ايستاده ايمادامه می دهند نخ
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اگر از نمونه های جهانی بگذريم، درکشور خودمان نمونه های  آمد، غيرقابل مصرف درخواهند
 ۵٧آذربايجان، کردستان، و قرارداد الجزيره، همافران، حزب توده و فدائيان خلق در مسير شورش 

 .کافی برای صدق عرايض است
پيروزی آمريکا در اين جنگ سرد، حکومت ايران در همين قواره حقوقی جمهوری اسالمی به وسيله  -۴

يت خاورميانه گردد نآزاد وپرچمدار صلح و امدموکرات و نه های آمريکا وغرب تبديل به يک کشوراسر
المی برای نجات ايران از بختک جمهوری اسالمی غير ممکن و از آن پس ديگر مبارزه با جمهوری اس

 . خواهد شد

  راه نجات از اين گرداب مخوف چيست؟ 

را هم به دنبال داشته باشد، راهی  راه نجات از اين گرداب مخوف که پايانش حتا ممکن است اضمحالل ايران
نظری و پيشنهادی نيست، راهی است تاريخی، در زمينه های مشروعيت انحصاری که قرنها مردان ايران به آن 

  توسل جسته اند 

  ته با قلم پا کشيده اندـــمردان رف    اين خط جاده ها که به صحرا کشيده اند 

مشکل گشای تنگنا های کنونی است نگاه می کنيم به اميدآنکه به اکنون به اتفاق به آن راه قانونی و تاريخی که 
اجرای آن اراده بفرمايند و در اين مسئوليت تاريخی و خدائی و ملی راکه بر عهده دارند يکبار ديگر به اهميت 

  .آن توجه نمايند

  ارزيابي نيروهاي داخل كشور

  . ديد و ارزيابی کردرا بطور مشخص ميتوان  ه نيروسدر رويداد های اخير ايران، 

؛ نيروی حکومت غاصب جمهوری اسالمی که از نظر کمی ناچيز و از نظر کيفی بمناسبت امکانات نخست
  . مملکتی قوی است

؛ نيروی منتسب به جنبش خزه ها که فاقد اصالت و مشروعيت است و نيروئی تصوری بحساب می آيد و در دوم
  . م باشد نيستجامعه ايرانی، نيروئی که قادر به جذب مرد

ی در کالم و حمايت از قانون اسالمی جمهوری اسالمی وحتا واليت فقيه واز جنبش خزه ها به مناسبت دوروي
سويی حمايت جدی از تحريم اقتصادی ايران از سوی آمريکا آنهم تحريم های سفت و سخت و شوک آور و 

ی دست وان عصاحساب نمی آيند مگر بعنانتظار از آمريکا به حمله نظامی به ايران، مطلقا نيروئی به 
  . ودراصطالح سياسی ستون پنجم آمريکا. هايآمريکائ

 جنبش خزه ها اگر هم يک حالت چسبندگی داشت وخودش را به هرگروه ويا شخصی ميچسباند حمايت های
  .خرکی و ناشيانه آمريکا از آنها، حرکت آنها را خشکاند و قادر به چسبندگی به هيچ چيزی نيستند

  : دکتر کاظم وديعی در يک نظريه تحقيقی آورده است

ايرانيان با تمام نارضايتی هاکه از نظام واليت فقيه دارند به دخالت بيگانگان تن نمی دهند؛ در انتخابات مجلس «
ز ادامه يالت آنها در السيدن با بيگانه داشت و فشار نظام آنها را اديديم که شکست اصالح طلبان ريشه در تما

  » .کار ممنوع داشت و درحقيقت رژيم برگ غيرت ملی را بازی کرد

  . خزه ها را هم خشکاند باری مختصر اينکه دوستی خاله خرسه آمريکائيها جنبش
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آن در حدی است که جائی ) یدعد(ايستاده و اعتبار کيفی  نيروئی است که دقيقا مقابل نيروی اول ؛گردينيروی 
يداد های اخير اين تنها نيروی قابل توجه و خزه ها باز نمی کند، بنابراين درحال حاضر در رو جنبش یبرا

  .می حکومت غاصب و ديگری نيروی مرديکی نيرو دردرعين حال معارض وجود دا

  مي نيروي سوم     ّسند ك 

دکتر مهدی خزعلی از وابستگان حکومت اسالمی در سايت پرخواننده خود يک نظر سنجی انجام داده واز آنهائی 
جمهوری (وال ئنبودند و يا سن آنها برای رای دادن کافی نبوده، همان س) ٢۵١٨( ۵٨فروردين سال  ١٢که در 

شرکت  درصد کسانی که در نظر سنجی ٢/٩۶رد؛ نتيجه همه پرسی چنان بودکه را مطرح ک) اسالمی آری يانه
  . گفتند) آری(درصد  ٢/٣دادند و » نــــــه« خند پاسکرد

  ) لندن ١٢۵٢کيهان شماره (اين نظر سنجی درخرداد ماه بعد از انتخابات انجام گرديد 

  ماهيت نيروي سوم

و آداب و رسوم  برای شناخت يک جامعه سياسی واجتماعی مراجعه به فرهنگ وباورهای سنتی و دينی وتاريخ
آن جامعه الزمه کار است، اينکار از سوی بسياری از جامعه شناسان نسبت به جامعه ايرانی صورت گرفته است 

يقی از موزائيک اجتماعی و سياسی ايران، و از جمله مرکز مطالعات ماساچوست آمريکا در يک گزارش تحق
  : جامعه سياسی ايران، را چنين معرفی و ماهيت آنرا بازگوئی می کند

اصول اعتقادی ملت ايران بردو پايه کامال مشخص استوار است؛ يکی سنت کهن پادشاهی و «
ديگری مذهب تشيع است، مظهر شاهنشاهی ايران شخص پادشاه و مظهر اسالم تشيع مجتهد 

  » اعظم وقت است و شخص ويا نيروی سومی در جامعه ايران وجود ندارد

گزارش مرکز مطالعات ماساچوست، دقيقا بيان کننده فلسله تاريخ و فرهنگ ايرانی است و مفهوم وسيع و فراگير 
 اانيثآن اين است که بدون وجود رهبر اوال هيچکس نمی تواند وقادر نيست که خالء رهبری را جانشين شود و 

  . جامعه بدون رهبر فاقد قدرت و اجراست

ويا سند تاريخی در مورد پيوستگی مردم به شاه نيازی نيست که روشن است، ولی اين نمونه در  ارائه نمونه
ما زنده  اگر همه«:خطاب به خمينی و مردم گفت ۶٠رفسنجانی در سال مورد رهبری آخوند اعظم بجاست که؛ 

  » حمايت نکنيد کاری از پيش نمی رود) مقصودش خمينی است(باشيم و شما 

اظهارات رفنسجانی مداهنه نبوده و نيست، واقعيت رهبری در تشيع همين است که بدون رهبر هيچ کاری انجام 
يت است که بدون قيقا در فرهنگ سنتی ايرانيان نيز جاری است و بيان کننده اين واقعشدنی نيست؛ همين فلسفه د

در همين خارج از کشور صدها سازمان . رهبری شاه، حمايت شاه، خواست شاه، تحوالت اجتماعی ممکن نيست
آنهارا تحويل  سدند ولی هيچکيو شخصيت های خوشنام ومعروف برای سازماندهی ونجات ايران بسيار هم کوش

د اعظم که خوشبختانه دومی به سقوطی تحويل اعتمادی واعتباری مردم، شاه است ويا آخونمورد  نگرفت زيرا،
  . ابدی دچار شده است

  : جامعه شناسان ايرانی عقيده دارند
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اگر يک هزارم افراد يک جامعه تحت رهبری يک رهبر مصمم وقاطع و موقع شناس عليه «
مشروط بر اينکه آن رهبر زمينه های تاريخی و فرهنگی حکومت قيام کند حکومت ساقط ميشود 

    ».ی مردم باشدداشته و آشنا

واستقالل کشور  رفتشرفاه، کار، امنيت و پي –همان فرهنگ و تاريخ و منش ايرانی، انتظارات مردم از شاه را 
دانند و انتظاراتشان از مرجع تقليد، رابط شدن برای بخشيدن گناهان و همانطور که هيچ فردی از شاه انتظار يم

ندارد، هيچ مذهبی هم انتظار رفاه و پيشرفت وکار و امثال آنها را از آخوند بخشيدن گناهان ورابط شدن با خدا را 
  . ندارد

است به چيزی که نيازدارد رفاه و کار و امنيت ران امروزيواقعی اونيروی سومی که از نظر ظرفيت نيروی اول 
  . گناهان هستندو آزادی فردی وپيشرفت است و اقليتی بسيار محدود وازکار افتاده هنوز منتظر بخشيدن 

همه مفسرينی که نسبت به جريانات اخير ايران اظهار نظر کرده اند  ،اين اکثريت قاطع فاقد رهبری هستند
حتا يزدی رهبر نهضت آزادی که از سران جنبش است همين . قاطعانه تائيد نموده اند که جنبش فاقد رهبری است

   .فاقد رهبری واحد و جمعی است زاخيرا گفت که جنبش سب

  : روزنامه آمريکائی سانفرانسيسکو کرونيکل هم نوشت

حرکت مخالفان بيشتر نتيجه فعاليت ميزان نفوذ موسوی و کروبی در مخالفان معلوم نيست؛ و بنظر می رسد که «
  ١» ی باشد تا گرفتن کمک از مقام رهبریشبکه های انترنت

   ؟رهبراين اكثريت تمام عيار كيست

  . چه تاريخی و چه احساسی رهبراين اکثريت شاه است باور آنها درقلوب مردم ودر

دربروز مشکالت «رانی به اين نتيجه رسيده است که يسيسرون مستشرق معروف با اقتباس از فرهنگ و منش ا
  : اعليحضرت هم در سالهای قبل فرمودند» ودشواريها همه چشم ها به سوی شاه است که چه می گويد تا آن کنند

  . »درموقع مناسب من خواهم گفت که چه بکنيد و  چگونه بکنيد«

  : روارد فرمودندادر سخنرانی در دانشگاه ه اعليحضرت

از هرزمان ديگر آماده ام که عالقه وافر خودرا در ايجاد يک دولت مردمساالر وپايدار برای اولين بار در تاريخ «
  » کشور مان جامه عمل بپوشانم

  : فرمودند ٧٣اعليحضرت در سال 

بانظاميان تماس داريم و ميدانيم اگر عالمت داده ارتش آماده است واز من بيشتر از هرکسی طرفداری ميکند ما «
  » شود آنها آماده هستند

  : اعليحضرت خودشان فرمودند

  » که با آن دمساز بوده اند مردم ايران به رژيم سلطنتی ايران چشم دوخته اند و سالهاست«

                                                            
 یهورگ شالت اب دنناد یم فرصم یب ار روتپيامک و نتترينا ریگير اکب هک یرايسب فالخرب هک تسا یدنسرخ یاج رايسب -  ١
  ک- ح .تسا هدش لدبم مهم اربزک اي ر بهکارپو  تماقتسارپ
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  : از بيانات اعليحضرت است که فرمودند

  »د در ميان شما خواهم بودد در روز موعويمردم ايران منتظر دستورات باش«
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  امروز روز موعود است

از . زه موفقيت و پيروزی استاعليحضرتا،  امروز، روز موعود است، زمان وفای به عهد وورود به دروا
ات و رسالت قانونی ومشروعيت بالمتنازع خود استفاده بفرمائيد و تشکيل دولت موقت را با پيامی کوتاه و رااختي

  . ی مراتب حقوقی زير به اطالع ملت ايران و جامعه جهانی برسانيدموجز و قاطع حاو

  ملت ايران، «

سال تاريخ و مشروعيتی که قانون اساسی و حکم و ماموريتی که  ٢۵٠٠بنا بررسالتی که از 
متمم قانون اساسی برعهده ام نهاده، دراين موقعيت حساس کشور تشکيل دولت موقت را الزم 

را به سمت نخست وزير ومامور تشکيل دولت  .............................یاقم و آوضروری ميدان
  . اميدوارم به ياری شمامردم وطن پرست موفق در انجام ماموريت گردد. مينمايم

ماموريت دارد که ايران را از موقعيت اسفناک کنونی نجات داده و موجبات تشکيل  ،دولت موقت
  . مجلس موسسان را فراهم نمايد

ميهنم ميخواهم که دولت موفت را حمايت وبه اجرای دستورات از خواهران و برادران هم 
  . وبرنامه های آن کمک کنند

  خدا نگهدار ايران باد 

   » رضا پهلوی

  تاثير تشكيل دولت موفت در حركت آزادي ايران 

ان يمهمترين تاثير سريع تشکيل دولت موقت پرکردن خالء رهبری مردم ايران است که اکثريت قاطع ناراض
  . ن جمهوری اسالمی را تشکيل می دهدومخالفي

يارگيری به اين معنا ست که با اقداماتی افراد . يکی از دقيقترين وسيله و ابزار مبارزه مسئله يارگيری است
برای تامين آينده خودشان ومصونيت از تعقيب به نيروی مقابل حکومت يار ] جمهوری اسالمی[وايادی دشمن 

  . ميگردند

  : نطور نوشته استايسفير کبير آمريکا در ايران در کتابش از احوال ما ايرانيان  »بنجامين اولين«

  » دی که در حال غروب استيايرانی ها به ستاره کوره ای که درحال صعود است بيشتر توجه دارند تا خورش«

  . ينیصدها نمونه برای تائيد اين واقعيت وجود دارد، نزديکی قره باغی وگرفتن تامين از رژيم خم

  . رکن اساسی برای تحقق يارگيری، اعتماد به قول و قرار است

انحصاری شاه که بگذريم، تنها مرجعی که صالحيت يارگيری داشته و دراين کارموفق بوده، دولت از شخصيت 
باشد  یا وبنا برمنش آنان طرف قبول مردم است و قول و قرار هايش گرچه ظاهرتمنصوب شاه است که عاد
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دولت موقت منصوب شاه، همان ستاره ای است که درحال صعود است و . ان استرگقول و قرار دي ربارجح 
  . ايرانيان براطاعت از آن خودرا مقيد ميدانند

دولت موقت يک شخصيت حقوقی است که به واسطه مشروعيتی که ازمقبوليت و مشروعيت شاه دارد نماينده و 
  . مظهر تام االختيار مبارزه عليه رژيم غاصب در چار چوب ماموريتی است که به او محول شده است

اساس باورهای ايرانيان محترم امان نامه های اين دولت؛ يارگيری های اين دولت؛ قرارومدار های اين دولت، بر
  . و قابل اجراست

کشور های خارج که راجع به مسائل ايران مانده اند که با چه کسی مذاکره کنند و تا آنجا سرگردان هستند که 
صريحا ميگويند اين کمبود حقيقی مبارزه را برخ ما می کشند وناچار شده اند که با کسانی وارد گفتگو بشوند که 

. ند گروگان گيری کارمند سفارت آمريکا نميکردنددفع ايران و ملت ايران اهميتی نميدهند و اگر ميداابدا به منا
  . د شدودراين جريان است که افت های بيشمار غير قابل جبران به کشور وملت وارد خواه

مسئوليتی که  و بمناسبت. دولت موقت اين خالء محسوس وجدی را در رابطه با کشور های خارج پر خواهد کرد
  . دارد حافظ منافع ملت ايران و حفظ استقالل وتماميت کشور خواهد بود

  » تخم دولت سالها برامتحان افشانده اند«: خاقانی بيتی دارد که می گويد

تورات احترام می گذارند نه سازمان وجنبش و حزب و سيعنی مردم ايران، دولت را می شناسند وبقول وقرار و د
  . غيره

فرهنگ عامه ايرانيان، دولت به مفهوم قانون و مجلس وهمه ارکان سياسی و حقوقی کشور است، مصوبات در 
که به معنای قانون مملکتی است نشانگر باور مردم به مشروعيت » حکم دولت«دولت را قانون ميدانند واژه 

  . دولتی است که از شاه فرمان دارد

درصد  ٧/٩۶برای  فاز دشمن وپرکردن خالء رهبری وتعيين تکليبنابراين دولت موقت تنها وسيله يارگيری 
  . مردم ناراضی از جمهوری اسالمی است

  كيفيت وبرنامه دولت موقت

اظهار نظر درباره اينکه دولت موقت چگونه شروع خواهد کرد و چه خواهد گفت بادولت موقت است که با 
، فکر ميکنم که شروع کار با اصرار قبولنه همکاری  ولی بعنوان. استفاده از کارشناسان مجرب وارد عمل گردد

  . به ترتيب زير دوراز اصالت کار نباشد

ليت به اولين اقدامی که مبادرت خواهد کرد اخطار به ودولت موقت بااعالم قبول ماموريت و مسئ -١
 رژيم غاصب است که حاکميت را فورا به مردم بازگرداند

انتظار است که رژيم غاصب به آن اخطار تمکين کند بلکه از جهت افکار اين کار نه از اين جهت است که 
  . عمومی جهانيان است که پايه های مبارزه دولت موقت را مستحکم و به باور های مردم جهان نزديک ميکند
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طرحی را دنبال خواهيم  کرد که با اسناد ومدارک ثابت شود که » قدری هم بنده«در همين رابطه کسانی 
ی اسالمی نميتواند عضو سازمان ملل متحد باشد، ودولت موقت درصورت مقتضی اين طرح را تعقيب و جمهور

   ٢.به وسائيل مختلفه به توجه سازمان ملل متحد خواهد رساند

 . دولت موقت به صدرو و تصيب نامه فوری مبادرت می نمايد -٢

  تصويب نامه قهرمانان آزادي ايران

در اين تصويبنامه که بادست و دلبازی کامل تنظيم خواهد شد، امتيازات فوق العاده ای برای آنانکه درراه نجات 
ايران و کمک به برنامه های دولت موقت فداکاری، همکاری کرده اند و می کنند وخواهند کرد تعلق خواهد 

ان وفداکاران راه ميهن باشد از تامين آينده آنان و زحقيقتا شايسته جانباگرفت، امتيازات برجسته ای که 
بنحوی که  ان، از تفويض مدالها که به تناسب فداکاری به آنان تخصيص ميابد با حقوق ومزايای دائمگبازماند

  .انصاف و تعلقات ميهن پرستانه آنرا کافی بداند

جانی و مالی که اووافراد تحت تکفل اورا ممکن است تهديد  اين تصويبنامه، بيمه مبارزه است در مقابل خطرات
  .کند

  و امان نامهبيعت  –تصويب نامه دوم 

داشت که از مردم  نام خواهد تتصويب نامه دوم که همزمان با تصويبنامه اول صادر ميگردد، تصويب نامه بيع
ن، بسيجيان، استادان، دانشجويان، بازاريان نظاميان، پاسدارا ،کارمندان ،يل، عشاير، کارگرانايران، روسای قبا

به ويژه جوانان می خواهد که با دولت موقت بيعت کنند بعبارت ديگر همکاری واتحاد واجرای دستور وبرنامه 
  نمايند

ی و پس از گذشت مدت اعتباری قدر اين تصويبنامه مهلت کوتاهی عنوان می شود، اين بيعت ها محرمانه تل
  . نخواهد داشت

  ر اين تصويب نامه ها در كليت مبارزهتاثي

اين تصويب نامه ها تکليف مبارزه ومبارزين را روشن می کند، تکليف سران رژيم غاصب را مشخص می کند، 
تکليف مردم مخالف با حکومت را روشن می کند، قطب های مشخص مبارزه را روشن می کند؛ هدف از مبارزه 

  . ت بوده داده می شودالاکنون شايسته سئو را روشن می کند و همه پاسخ هائی که تا

  ارگيري وكانون هاي مقاومت در وزارتخانه هاــي

قت وصدور وتصويب نامه ها کارمندان دوائر دولتی وشرکتها و کارخانجات و غيره را در جريان ومتشکيل دولت 
قت ووزير مسئول آينده قرارميدهد و مسئله کم کاری ومخالفت با دولت به مناسبت ظهور دولت موری يارگيـــ

  . براحتی آغاز می شود

عاملی بود که يارگيری دروزارت خانه ها عليه ) که به دستور خمينی تشکيل گرديد یدولت موقت(دولت بازرگان 
خدا ميکردند که زودتر  ،ت که وزرای کابينه بختيار خداشوزرا آغاز شد واين برنامه چنان پيشرفت و موفقيت دا

                                                            
پيشين در باره بی اعتبار و ارزش بودن جمهوری اسالمی و غير قانونی بودن آن چه از  سنگر هایو  ضيف ريما داتسا هانوشته در  -  ٢

. شرح داده شده ۵٨نظر اصول و سنت اسالم به استناد تاريخ اسالمی و از جمله به استناد بسياری از موارد نحوه رای گيری در سال 
   ک -ح – اسناد ديگری هست که بی اعتباری رژيم اسالمی را به طور يقين ثابت می کند
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بود که سبب گرديد کارمندان وزارتخانه ها مانع ورود وزيران دولتی  تکنند، دولت موق کارشان تمام و فرار
   ٣. شوند

  . و سازمان های دولتی آغاز شد دولت موقت بود که کم کاری در سطح تمام وزارتخانه ها

ان تلفن کرد که کسی را بفرستد که ستاد ارتش را تحويل گرپس از تشکيل دولت موقت بود که قره باغی به باز
  )!!(. بگيرد، و بازرگان هم يزدی را فرستاد

 مخالفت با دولت موقت،«: دولت موقت بود که خمينی گفت. ت به هيچوجه موفق نميشدقخمينی بدون دولت مو
  » مخالفت با خدا و مستوجب مجازات سنگين است

دولت موقت بنابرباور مردم که سردمداران رژيم نيز از اين باور بدور نيستند حکومت را به لرزاندن می کشد، 
آنها ميدانند که نود درصد مردم مخالفشان هستند ولی چون مردم پايگاهی ندارند آنها از اين مخالفت ها وحشتی 

عشاير و سازمان های  ،وقتی دولت موقت وجود داشته باشد وکارکند وبا دنيای آزاد، مردم داخل نمی کنند، ولی
ب و ايادی آن می فهمد که راه چاره فقط کناره حقوق بشر و بين المللی تماس و فعاليت کند، آنوقت حکومت غاص

  . ت استيم و نزديکی به دولت موقژگيری از ر

اين توقع بدون اسباب کار انتظارنادرست است، . واسته اند که به مردم بپيوندندبارها اعليحضرت از پاسداران خ
است جوابگوی توقع  مظهر ملتاست؛ که به نمايندگی از شاه که  دولت موقتاسباب کار دراين مرحله 

  . اعليحضرت است

گوييد که ما به کی بپيونديم و صدها بار در مصاحبه ها؛ ايرانيان داخل کشور از اعليحضرت پرسيده اند که شما ب
  . و همواره اين پرسش بجا هم بال جواب مانده است. چه بکنيم

دولت موقت به اين سئوال حقه مردم پاسخ روشنی است که با دولت موقت بيعت کنند و بدستورات او عمل 
  . نمايند

برفرمايش خودشان کشور های اعليحضرت بارها و بارها از کشور های آزاد جهان خواستار کمک شده اند و بنا 
ه اعليحضرت از خواست» آلترناتيو چيست و کجاست و ما چگونه ميتوانيم به آن کمک کنيم«: خارجی گفته اند

جامعه بين المللی به رژيم اسالمی ايران پشت کند و بوضوح نشان «: کشور های خارجی چنين عنوان شده است
  » بدهد که آنها ديگر به حساب نمی آيند

تی درکار باشد که اگر بنا به خواست اعليحضرت جامعه بين المللی دست رد به جمهوری قنبايد يک دولت مو آيا
اسالمی زد، دولت موقت را به حساب آورد؟ آخر مگر نه اين است که روابط دول با دولت ها است نه با مردم 

  (!)کشور ها؟ 

  » خارجيان مستاصل شده اند و منتظر يک آلترناتيو می باشند«: اعليحضرت به صراحت فرموده اند

  . دولت موقت همان آلترناتيوی است که خارجيان منتظر ظهور آن هستند

  نظر خبرگزاري هاي جهان راجع به لزوم دولت موقت 
                                                            

گروهی کارمند و کارگر تازه به برخی ادرات و کارخانه ها وارد شده بودند که  ١٩٧٩پيش از سال  نزديک به دوسال يکسال و اندی - ٣
برخی . ه ها تدريس می کردند قرارداشتنددانی که در مدارس عالی و آموزشگااغلب تحت تاثير آموزشهای علی شريعتی که از طريق استا

 زورما شايد. يگر بشوندان و کارگران دنيز از شرکت کنندگان در حسينه ارشاد بودند که آمادگی داشتند مانع ورود وزيران و کارمند
ماه است حقوق نگرفته است  ١١نيازی به چنين عوامل نفوذی نباشد زيرا ناراحتی و نارضايتی بحدی باال است که کارمند و کارگری که 

  ک- ح. به راحتی يار گيری خواهد کرد
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که نسبت به دولت موقت اعليحضرت ت های خارجی می رويم ياکنون به اتفاق به سراغ اظهار نظر های شخص
  : انتشار يافته است

  :شاهد اول

 NBCگزارشگران تلويزيون  ان بی سی  -١
مسئوليت يک پادشاه « : ان بی سی فرمودند لهنگاميکه اعليحضرت در مصاحبه با گزارشگر کانا

ومتی يد يک سيستم حکنسبت به ملتش برای ايجاد شق جايگزين نيست به شق خمينی است و ما با
بالفاصله گزارشگر » .مانوس داشته باشيم تا به دنيا ثابت کنيم تا بدانند که ميتوانند روی ما حساب کنند

مگر غير از اين است که چنين دستاوردی از راه تکشيل دولت «: در پاسخ اعليحضرت می گويد رمزبو
  . »در تبعيد بدست می آيد

  :اآمريک ٧آقای شمسون کانال  -شاهد ديگر

جهان آزاد در ) ٢۵۴٣( ١٣٨٣از ابتدای تغيير نظر جهان نسبت به جمهوری اسالمی يعنی سالهای  -٢
انتظار تشکيل دولت موقت از سوی رضا شاه دوم بوده يک سند و شهادت تاريخی دراين باب چنين 

از جهان خواست که دولت در » شمسون«تلويزيونی لوس آنجلس آقای  ٧گزارش مفسر کانال «: است
 » دی ايران به رهبری رضا شاه دوم را برسميت بشناسدتبعي

  تلويزيونی ان بی سی گزارش  – شاهد ديگر

مورخ (آقای هرشن مفسر سياسی شبکه تلويزيونی مزبور در تفسيری که از اوضاع ايران داشت  -٣
ما اشتباه بزرگی مرتکب شديم که درنتيجه «: گفت) لوس آنجلس ١٩٨٣دوشنبه شب چهاردهم فوريه 

هزاران انسان بی گناه جان خود را از کف دادند وبخاطر چنين سياست غلطی دنيای امروز بيش از 
هائی درباره ايران برپرده تلويزيون  لسال ديگر سريا ۴٠ممکن است روزی . گذشته درهم ريخته است

ود؟ وظيفه ياالت متحده چه کرد، نقش ما چه باها منعکس گردد و بچه ها از والدين خود خواهند پرسيد 
اين بال ها را ما سر شاه درآورديم و در اثر سياست خود به " :ما به آنها اين خواهد بود که بگوئيم 

مخالفين اين توان را داديم که قشريون مذهبی برايران حاکم شوند و بايد به آنها بگوئيم که اغلب 
 » "ديگری برای شاه وجود نداشتدرباره آنچه که شاه انجام داده بود گمراه شدند و چاره  نآمريکائيا

می کند که حاال چه می توانيم  مطرحرا بعد از بيان تراژدی واعتراف تاريخی مفسر مزبور اين سئوال 
اين . ران، آنرا به رسميت بشناسيمشناختن دولت درتبعيد شاه جوان اي«: بکنيم؟ همو، پاسخ داده است

صحيح و اخالقی است و اين شهامت بقدری از نظر سياسی دردنيای آشفته امروز مهم  کار به قدری
  » سال بعد در موضع بهتری قرار ميگيرد که مادر آن موقع در ايران چه کرديم ۴٠است که دولت ما در 

  
  گرچه دير است؛ ولي تنها راه است 

  
  اعليحضرتا، 

ريخی ودينی هم داريد؛ نارضايتی عمومی مردم ايران را از محبوبيت ملی و ميهنی داريد، مشروعيت قانونی وتا
هم برای  امکانات مالی الزم) بيانات اعليحضرت(، شبکه های وفادار به سلطنت راهم داريد يم غاصب داريدژر

ردان اليق و کارآمدی را ، م)بيانات اعليحضرت(از سوی ايرانيان داخل تامين شده و می شود  شروع مبارزه
ارتباط ميليونی با مردم ايران و جهان را هم داريد ) بيانات اعليحضرت( برای براندازی واداره ايران را هم داريد

دم گزارش وال استريت جورنال است که مقصو(سازندگی تامين رفاه راهم از پــــدر داريد ) تبيانات اعليحضر(
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رضا پهلوی بايد بداند تنها نام او به عنوان فرزندمحمد رضا شاه پهلوی که برای مدتی ايران را به «نوشت 
ی از ثبات منطقه تبديل کرد وکشور خود را به سوی مدرنيته وشکوفائی رهنمود شد يک عامل ياری دهنده رمحو
ت عاليه و شخصيت فردی وتمام توام با احترام جهانی را هم داريد، شهرت تحصيال)  ١١١٠کيهان لندن (» است

به آزاديخواهی ودموکراسی هم داريد، زمينه های بسيار مساعد عليه جمهوری اسالمی را هم داريد، جمهوری 
  . اسالم منفورترين رژيم های دنيا هم شناخته شده است

  
ن تنها کسی که می تواند امر رهبری را بر عهده بگيرد شما هستيد، فرما«علم واطالع و تائيد هم فرموده ايد که 

ساله سلطنت و استفاده از آنرا در راه نجات ايران را داريد و  ١۵٠٠تاريخ و هويت ايران را هم در حفظ امانت 
داشتن ديگر هم داريد و آن ای انحصاری و استثنائی که تنها تعلق به اعليحضرت دارد يک در مقابل اين داشتن ه

ی وسوگندی که يادفرموده ايد سف مقرر در قانون اسايای تکالفاست؛ مسئوليت سنگين؛ مسئوليتی اي مسئوليت
  . که همه اين مسئوليت ها با تشکيل دولت موقت منتقل به دولت خواهد شد

  
سال است که دير است اما اوضاع حساس داخل و موقعيت  ٢٩چه دير است، بسيار هم دير است وبه تحقيق گر

  . موقعيت های گذته را تامين کند فبين المللی ايران در اين زمان طوری است که می تواند اتال
  

  . آری گرچه بسيار دير است ولی تنها راه است
  

  حقوقدان –امير فيض                 
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