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اﺑﻬﺎم درﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ
اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت
اميرفيض -حقوقدان
بيانيه ،درواقع ختم کالم ورفع ترديد درکسب حاصل است ،و به ھمين دليل نيازبه روشنی کالم و معنا
دارد که فصل ترديد را مسدود وباب آگاھی واستنباط را بگشايد.
بياني ِه منتسب به اعليحضرت حاوی ابھاماتی است که بيانيه بوجود آورنده آن است يعنی قبل ازبيانيه
وجود نداشته است وبيانيه آنھا را حمل وبه ميان مردم پراکنده است؛ و اين درشرائطی است که ما مردم
به ھيچوجه ويا حداقل بسيارکم ،درگفتن نمی فھمم ويا نميدانم اغماض ميکنيم وتھيه کنندگان بيانيه ھا
ھم که به اين ضعف عادتی ما آگاه ھستند بيانيه ھا را طوری تنظيم ميکنند که از بيانيه ھا چيز قابلی
دستگير شنونده ھا نشود و درک نکنند و فقط قانع باشند که بيانيه ای را خوانده اند )ارايه سياستھای
راھبردی کالن  -نمودارسازی نقشه راه (.......نمونه عباراتی است که فھم آن برای ھمگان آشنا نيست
وحتی نميشود درست خواند – شھرام ھمايون ھم با تمام ادعا نتوانست آنھا را درست بخواند وتپبق
زد.
ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ
برخالف بيانيه ھای سابق اعليحضرت که خطاب به ملت ايران است ،بيانيه مزبور ھم ملت ايران و ھم
شورای تجزيه طلبان را طرف قرارداده است﷼ که اين تحرير سعی دارد به مواضع طرفين بيانيه نگاھی
تحقيقی داشته باشد.
ﺑﺨﺶ ﻧﻮﻳﺪ ﺑﺨﺸﻲ
 درقسمت نخست بيانيه ،تحوالت منطقه ای دررابطه با تروريسم ووضع نابسامانی جمھوری
اسالمی نويد بخش تغييرات بنيادی ملت ايران شناخته شده است.
اين فرازب يانيه؛ >تصديق بالمصدق< است ،مبارزه ايرانيان عليه جمھوری اسالمی مبارزه ھوائی
نيست که ھرتغييراتی را مبارزه ،بفال نيک گرفته واز آن استقبال کند ويا ھرتغييری را بنيادی تلقی کند.
نابسامانی وضع فرقه تبھکار و از سوئی تحوالت منطقه درحاليکه مخالفان جمھوری اسالمی در نقطه
صفر تشکيالتی ورھبری قراردارند نميتواند ،تحوالت را بسود منافع ملی وتاريخی ايران ھدايت کند.
 تصديق بالمصدقی که بنام اعليحضرت دراين بيانيه آمده درباغ سبزويا روکشی است که از ھم
اکنون بر اقدامات تجاوزکارانه بيگانگان بر ايران کشيده شده است ،ونقش ستون پنجم آمريکا
)جنبش سبز واصالح طلبان( نقش بنيادی و عنوان سياسی تلقی گرديده.
ناگفته نماند که چنين تصديق کردنی بی سابقه نيست ،ايرانيانی در لس آنجلس نوشتند وتبليغ کردند که
آمريکا برای ايرانيان رفاه و آزادی خواھند آورد وايرانيان ھم با درک اين مھم آماده پذيرائی از سربازان
آمريکائی درجنگ احتمالی آمريکا وايران ھستند.
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ﻫﺮﮔﺮي ﮔﺮدو ﻧﻴﺴﺖ
> ھرگردوئی گرد ھست ،ولی ھر گردی گردو نيست< ھرتحولی موجد دگرگونی ھست ،ولی
ھردگرگونی تغييرات بنيادی محسوب نميشود و ايرانيھا ازھرتحولی استقبال نميکنند .ھر تحولی
که با ھويت ملی وسنت تاريخی آنھا ونص مقرر درقانون اساسی مشروطيت ھمخوانی مطلق
نداشته باشد ،نه تنھا برای آنھا تغييرات بنيادی شناخته نميشود بلکه اساسا و منطقا تغييرات
بنيادی ھم شناخته نميشود.
اينھا سخن امروز ما نيست ،اقتباس ازمنشور ماست که درسنگر ٢۵مھرماه سال  ۵٩بشماره  ۴۶ثبت
وضبط است وھمواره مبارزه سلطنت طلبان با قائمه ھای استوار آن حرکت داشته است.
ﻧﺮخ ﮔﺬاري ﻣﻴﺎن دﻋﻮا
 بيانيه ،درحاليکه به مقصد تعيين تکليف مقام رياست شورا به حرکت درآمده ،به رويداد خرداد
 ٨٨که بنابراعالم شخصيت ھای آمريکائی واسرائيلی و اسناد سياسی مبارزه تظاھرکنندگان
به نيابت بيگانکان درخيابان ھای تھران فعال بودند و ُمھر نوکری آمريکا و اسرائيل سخت
ريشه آنھا را به بيگانه پرستی گره زده است ،غسل تعميد داده وبه آن اعتبارملی داده است و
اين سنگين ترين اتھام وکاله سازی دربيانيه مزبور است.
آب درﻛﻮزه وﻣﺎ ﺗﺸﻨﻪ ﻟﺒﺎن ﻣﻴﮕﺮدﻳﻢ
 ھم اکنون رئيس جمھورجمھوری اسالمی ،وزيرخارجه ،ھيئت دولت ،نمايندگان مجلس اسالمی،
انبوه جرايد داخلی وايرانيان خارج ازکشور ازطيف جنبش سبز و اصالح طلبان است يعنی
تغييرات بنيادی مورد نظر بيانيه ،در اوضاع سياسی و اداری ايران رسوب يافته است و الاقل
دو دولت  ۴ساله بر آن اشراف وتصدی دارد؛ بقول معروف >ديگرچه ميخواھيد؟< مگر تحوالت
بنيادی مورد نظر بيانيه غيراين است؟ ميگويند انتخابات آزاد نبوده؟
اوال خانم جھانگير گزارشگرسازمان ملل درامورحقوق بشرايران ،از انتخابات رياست جمھوری اخير
ايران تمجيد کرده است؛ يعنی ھدف نھائی شورای تجزيه طلبان که انتخابات آزاد است برآورده شده
است و ديگر دکانی بنام انتخابات آزاد دکان اضافی است ،و دوم اينکه آزاد نبوده ويا بوده که نيتجه
انتخابات بسود جنبش سيز واصالح طلبان است که رئيس ھمين شورای تجزيه طلبان اولين سنگر
حمايت از آنھا بود وعبارت >ھرکه ميخواھد از روی جنبش سبز رد شود اول بايد از روی من رد
شود< عبارت پيوندتان مبارک باد است.
ﻫﺰﻳﻨﻬﻪ ﻣﺒﺎرزه
 بيانيه ،متمرکز است برتعلق کمترين ھزينه به مبارزه تا >با کمترين ھزينه به سوی آزادی
وحاکميت مردم برمردم گذرکنيم<.
 يکی ازبی معنا ترين وحتی فکاھی ترين عباراتی که درفرھنگ مبارزه ايرانيان خارج از کشور
رسوخ کرده ھمين عبارت »کمترين ھزينه است« چگونه ميتوان ھزينه مبارزه را پيش بينی
و آنرا اندازه گيری کرد تا به کمترين آنھا رسيد؟ اصال معيار ھزينه مبارزه چيست که مالک
سنجش قرارگيرد؟ بيشترين ھزينه چيست و کجاست که مبارز به سراغ کمترين آنھا برود؟
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مبارزه لحظه است تابخواھيد به ترازو وابزاراندازه گيری وتطبيق با معيارھای واھی رجوع
کنيد لحظه ھا سپری شده > وماھنوزدراول وصف تومانده ايم<.
 کمترين وبيشترين ھزينه مبارزه ،تعارف والفاظ است؛ مبارزه واجد يک ھدف است برای رسيدن
به ھدف ھزينه مطرح نيست ساختمان نيست که بودجه آن متناسب با نقشه ساختمان باشد و يا
برعکس ارتباط ھزينه با اقدامات متقابل دشمن است .ھرقدر مقاومت وسرسختی دشمن زياد
باشد ،ھزينه خرد کردن آن قھرا وطبيعتا بيشتراست؛ درست مانند يک ديوار و يا يک سنگری
١
که مقاوم است برای شکستن آن خرج زيادی الزم است.
 نميشود کسی که سالھای سال از رھبری قانونی ومعنوی مبـارزه مستکف بوده وتاکيد داشته
اند که »ھرچه اصرار کنيد نه رھبری ميکنم ونه کسی را انتخاب ميکنم« يکباره فرمان رعايت
ھزينه مبارزه را بدھد ،اينھا متضاد است وايجاد رسوب اجرائی ندارد ودراين حالت تضاد است
که اصلح کناره گيری ازمبارزه انتخاب ميشود.
ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺗﻮپ ﺑﺮاي ﮔﻨﺠﺸﻚ
 معلوم است که کسی برای يک گنجشگ گلوله توپ بکار نميبرد ،ولی برای يک شکار حتما
چندين گلوله ھم الزم باشد خرج ميکند ،اينھا از بديھيات مبارزه است .شرط وقيد برآنھا جھل
بر مجھول است ،يعنی نه به بام است ونه به بوم ،نه مبارزه ای شروع شده ونه کم و کيف آن
معلوم است ،و ما ازھزينه ھای آن صحبت ميکنيم.
اين نرخ وشرط گذاريھا معقول نيست ،و از اسباب بازدارندگی مبارزه است و در واقع تصيممات واين
قبيل فرامين ،چيزی است که درقالب قبول مبارزين قرارنميگيرد .نميشود به مبارزی که  ۴٠سال
است درمقام آزار و شکنجه و از دست دادن عزيزانش بوده ،گفت> :قالب ازانتقام تھی کن و توکل
برخدا کن<.
 آنگاه اگر يک مبارز ويا سازمانی ازشرکت درمبارزه به اين ادعا که بنظر آن سازمان ھزينه آن
مبارزه زياد بوده است ،سرباز زند ،چه ايرادی بر آن سازمان وارد است؟ ويا مدعی شود که
ما نتوانستيم بفھميم که ھزينه مبارزه ما چقدراست چه ميتوان به آنھا گفت؟
ظاھرا بايد به اعتبار بيانيه يک ترازوئی به گردن مبارزين آويزان شود که ھرکاری که ميخواھند بکنند،
اول آنرا در ترازوی ھزينه مبارزه برآورد کنند که زياده ازحدی که آن حد ھم نامعلوم است نشود ،درست
تاسی بر برنامه خانم ھائی که رژيم الغری دارند ،که ھرچه ميخورند بايد ازباب مقدار انرژی معلوم
باشد ،و يا آنرا برای ارزيابی به دفتر ناپيدای شورای تجزيه طلبان بفرستند که جواب آری يا نه بگيرند.
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺒﺎرزه
 مبارزه بی فرماندھی وبدون مانيفست يعنی حالتی که برمبارزه ما حکومت اجباری دارد مبارزين
در آن وضع ،حالت اختياری دارند نه الزامی ،تنھا دررابطه با ايدئولوژی است که خود را مقيد
ميدانند.

 -١به دليل تجربه در کار ،اقرار ميکنم که ھزينه ساختمان با نقشه ساختمان يا تعمير يک ساختمان ھم قابل پيش
بينی نيست ،ھمواره مشکل ويا گرفتاری ھايی در کار ساختمانی ھم رخ ميدھد که ھزينه ھای اضافی را الزم
ميسازد واگر آن ھزينه ھا انجام نشود کار به نتيجه نخواھد رسيد .ح-ک
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نميشود مبارز را درحالت الزامی قرارداد ومانند بيانيه دستورالعمل چگونگی مبارزه واندازه گيری
ھزينه ھای مبارزه را متوجه مبارز ساخت ،اين يک تحميل است ومسلما با مقاومت روبرو ميگردد
تحميل کم وکيف مبارزه نيازبه مشروعيت دارد ،نيازبه فرماندھی برخاسته ازنص وسنت دارد و نياز به
ِ
مراتبی دارد که متاسفانه يک صدم آنھم درمبارزه ما وجود ندارد.
ﺗﻔﺎوت ﻣﺒﺎرز ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزﺻﻔﺮ
مبارز سياسی فرقش با سربازصفر اين است که مبارز ،واجد شعور ودرک و وجدان است ،در مقام
ِ
تشبيه ،ميتوان گفت مانند قاضی است که بنابرتشخيص واوضاع واحوال ،متھمی را تبرئه ويا تعليق
مجازات ويا محکوم ميکند ،مبارز سياسی خود يک فرمانده است که درقالب پيشبرد ھدف مبارزه تصميم
ميگيرد وھمين برداشت وتصميمات آنھاست که فرماندھی کل مبارزه را به تصميماتی نزديک ميسازد
که حاصل برداشت مبارزين است )کارشورائی(
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻫﺪاﻳﺖ
 دستورالعمل بيانيه مبنی براينکه تظاھرات اعتراضی درون کشوررا آنچنان ھدايت کنيم که از
وقوع خشونت جلوگيری شود فرمان نشستن درخانه است ،و اين بھترين راه برای جلوگيری
ازھرنوع خشونت است ،آيا تعريف قاطع وسنجيده ای ازخشونت دردست است و جمھوری
اسالمی ھم آنرا پذيرفته که برروال آن اقدام شود که بيانيه رعايت آنرا سفارش کرده باشد؟
 آيا اگر يک مبارزی مدعی شود که نميتواند آنچنان معترضين را ھدايت کند که از وجود خشونت
جلوگيری شود ،و لذا ازمبارزه کناره گيری کند ،آيا ايرادی براو وارد است؟ گمان نميکنم )خارج
ازحد تکليف وارد نيست(.
 اگرتظاھرات اعتراضی مردم به نقطه ای رسيد که تظاھرکنندگان وبستگان اعدام شدگان  ۶٧و
ھمه اين سالھا ،دستشان به قاتلين آن اعدام شدگان ويا جنايتکاران وغارتگران امروزی کشور
رسيد به اعتباربيانيه بايد کفشھای آن قاتلين را ھم جفت کنند وعذرخواھی ھم بکنند که ببخشيد
بدون اجازه وارد شده ايم واحتماال کولی ھم به آنھا بدھيم که از بيانيه عبور نشده باشد که اگر
از بيانيه عدول شود ديگرطرفدار ايشان نخواھند بود.
چنين توقعی ازمادروخواھروبرادروپدران اعدام شدگان ازکيسه خليفه بخشيدن ويا موعظه ازمنبر و
جای گرم است )حقوق مدرن ونيز حقوق اسالمی ھم اين چنين توصيه ھائی را درمورد شاکی خصوصی
تجويز نميکند (.
ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺟﻨﮓ
تکليف ويا توصيه ديگری که متوجه ملت ايران شده رفتاری است جمعی که جامعه جھانی درسياست
گذاريھای خود ازگزينه جنگ استفاده نکنند.
 تا آنجا که آگاھی عمومی است ،در گذشته دور جنگھا با ھدف غارت صورت ميگرفت )نمونه
تاريخی آن جنگھای محمد( ويا تفوق واستيالی قومی برقوم ديگر وامروزه جنگھا باھدف
استيالی برمنابع ثروت کشورھا و يا راه ھای آبی و ارتباطی و استراتزيکی است و سازمان
ملل ھم نقش کنترل جنگھا را برعھده دارد ھمين آقای ترامپ رفع مشکل اقتصادی آمريکا را
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در دست اندازی برنفت عراق ميداند؛ مردم عراق چه ميتوانند بکنند که ترامپ از چشمداشت
به نفت عراق چشم پوشی کند.
 توصيه مزبور که شمولی بر توصيه ھای پيامبرگونه دارد ،نميگويد ملت  ٨٠ميليونی گرفتار
فشار اقتصادی و آزادی بيان چه کاری بکند ،يا نکند ،که جامعه بين المللی دوم )آمريکا و
اقمارش( ايران را مانند عراق و سوريه نکنند وانگھی آن ملت عراق يا سوريه بودند که جنک
را به کشور خود آوردند يا آمريکا؟ در سوريه وليبی ھم ھمينطور اخيرا وزير خارجه انگليس
گفت> :برکناری قذافی از قدرت برای مردم ليبی يک فاجعه بود< مردم ليبی چه ميتوانستند
بکنند درمقابل توطئه بين المللی حمله به ليبی.

وقوع جنگ بين کشورھا نتيجه اقدام دولت ھاست نه ملت ھا ،ملت ھا
تنھا خسارات جنگ را متحمل ميشوند واگرملتی جنگ نميخواھد ،نميتواند
اين نخواستن رابه کشورخارجی تحميل کند بايد دولت کشورش را تغيير
بدھد يعنی توصيه به ملت بايد درشاھراه برچيدن بساط جمھوری اسالمی
باشد که آنھم درتعھد مبارزه است که وجود ندارد.
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﺋﻂ
 بيانيه خطاب به ھم ميھنان؛ بعد از آنکه شمه ای از اوضاع نابسامان مردم ايران رابدرستی
تشريح کرده ازھم ميھنان خواسته شده که شرائط ايران رابه گونه ای تغيير دھند که بستری
برای فرامسلکی باشد.
نخست اين ابھام وجوددارد که پيام دھنده ازکدام موقعيت قانونی وملی مردم را خطاب قرارميدھد اھميت
اين مورد ،درتاثيرپيام ،برگيرنده پيام است.
دوم تغيير اوضاع ايران يک کارمھم سياسی است که نيازبه فرماندھی وتشکيالت وامکانات دارد حواله
کردن يک کارمھم آنھم به مردمی گرفتار نان شب ومتوحش از بازداشت چه تفسيری دارد؟
ﻏﻠﻮ وﻧﺎﺑﺎوري
 پيام ازپيشرفت واقدامات سياسی شورای تجزيه طلبان گزارشی داده است سراسر غلو آميز و
ھمراه با ناباوری از آن جمله است> :رويکرد چشمگيرشورای ملی ايران درعرصه جھانی
وھدايت نيروھای درون مرزی به مرحله کنش راھکارھای کاربردی نمودارسازی شده
وسياست ھای کالن توسط دفترسياسی وکميسيون ھای وابسته به آن<...
آنچه که بعنوان دستآورد فعاليت ھای شورا بيان شده ادعای نزديک به بطالن ودروغ است؛ ذره ای
از آنچه ذکرشده ديده نميشود وکسانی که با شورا تماس بيشتری دارند اعالم کرده اند که اساسا شورائی
وجود ندارد؛ و اين اغواگری ھاست که ملت را درخواب وخامی نگه ميدارد ودشمن را درتاخت وتازبی
منازعه ميسازد.
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ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت
ابھام بزرگ وحساس درموقعيت رئيس شوراست
عبارت بکارگرفته شده دربيانيه درخصوص موقعيت رئيس شورا چنين است:
>گزينش دوباره سمت رياست برای طرح سياست ھای کالن نيازی نميباشد<
 عبارت مزبور برپايه اظھارنظربيان شده است ،يعنی رئيس شور احساس ميکند که شورا ديگر
به سمت رياست نيازی ندارد .از آنجا که سمت رياست مفوضه  ٢مجمع عمومی شوراست،
طرف ديگر قضيه شوراست و ممکن است اين بی نيازی که ازسوی رياست شورا احساس
شده مورد تائيد مجمع قراربگيرد ويا نگيرد ودرصورت دوم با درخواست وپافشاری شورا
احساس بی نيازی رئيس شورا تبديل به رعايت درخواست مجمع می شود و اينجاست که
ميتوان گفت بايد منتظر يک صحنه سازی تبليغاتی بود که به قھر سياسی موسوم است و در
تاريخ نظاير بسيار دارد ازجمله؛ >قھر سردارسپه درسال  ١٣٠٣وعزيمت به رودھن<.
دﺳﺘﺎورد اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ
 بيانيه نشان ميدھد که اعليحضرت پيوستگی ووفاداری خودشان را به شورا و  ١٧ماده
قطعنامه شورای تجزيه طلبان حفظ فرموده اند و از ظاھر بيانيه ميتوان اينگونه استخراج
مطلب کرد که چون بنظر رئيس شورا ،شورا به حد رشد کافی سياسی رسيده ديگر نيازی به
سرپرستی ندارد و نظير حقوقی آن درموردی است که طفلی به سن قانونی ميرسد که ديگر
نيازی به سرپرستی ندارد.
ولی از آنجا که کودک دريک قاعده مشخص حقوقی بی نياز از سرپرست ميشود ودرمورد شورا اين
ضابطه وجود ندارد لذا احساس بی نيازی اعليحضرت تنھا با اعالم استعفا و کناره گيری ميتواند مثبت

و کار ساز شناخته شود زيرا احساس ،فعل نيست وھيچ آثاری ھم بر آن مترتب
نميباشد وعليرغم بيانيه مزبور مسئوليت ھای رئيس شورا کماکان به
اعتبار خود باقی خواھد ماند ھرچند ظاھر آن بر کناره گيری داللت داشته
باشد.

 -٢مفوضه ] م ُ ف َْو ِو ض َ [ تفويض شده -واگزار شده ......و از جمله فرقه ای از غالت شيعه که گويند خدا
محمد را خلق کرد و سپس خلق دنيا را به او به تفويض نمود و محمد خالق دنياست .و گفته شده است که محمد
ھم اين کار را به علی تفويض کرد  .....از فرق شيعه ھستند که امور تکوينيه ٔ عالم و مسائل تشريعيه را به
حضرت رسول يا به يکی از ائمه مفوض می دانستند .يا کسانی که در مقابل جبريه انسان را مختار نفس خود
می شمردند ودر اين مورد معانی فاسده ٔ تفويض به نفس  ،يعنی استقالل و استبداد و سلب قدرت از خداوند را
در ملک خود اراده می کردند و جمعی از ايشان می گفتند که خداوند محمدبن عبداﷲ را خلق کرد و تدبير عالم
را به او واگذاشت وواگذاری ھمين تدبير است که عالم را بدون شرکت خداوند ايجاد کرده ،سپس محمد تدبير
عالم را به حضرت علی تفويض کرده و علی مدبر ثالث است .مفوضيه ) .از خاندان نوبختی برگ  – (٢۶۴ح-
ک
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اﺻﻠﺢ ﻣﻠﻚ وﻣﻠﺖ
صالح اعليحضرت ومبارزه بر آن است که:
احساسی راکه اعليحضرت نسبت به سمت خودشان درشورا يافته اند ،آنرا به مسيرحساس تری که
ھمان ماده  ١١است تسری دھند و در اين فرصت مناسبی که اکنون بوجود آمده اين بار کج را از
قطعنامه شورا راست بفرمايند بيش از آنکه ان بار بيفتد وکاری ازدست اعليحضرت برنيايد.
تاکه دستت ميرسد کاری بکن
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