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  ؟
  حقوقدان -اميرفيض

   .امروز اظھاراتی ازشيخ حسن منتشرشده که انگيزه تنظيم اين تحريراست

اد زآسخت ازانتخابات  ندن استانداران ومديران کشور وفرمانداران بودآاودريک سخنرانی که مستمعين 
زاد ورعايت قانون ونيرکيفيت رای گيری ونوع ديداری آانتخابات  خواستاری شيخ حسن از .دفاع کرد

   .ستصندوق رای وتحمل مخارج الزم برای اجرای يک انتخابات تميز کامال اظھاراتی بيسابقه ا

وجريان اصالح طلبان که  دقت دراظھارات او وھمچنين توجه به انتخابات رياست جمھوری شيخ حسن
جلس نشان ميدھد  که انتخابات پيش روی مجلس اسالمی وم ھاست  مريکائیآسخت مورد حمايت واميد 

 رائی چشکل ا را بغايت زادآات درانجام انتخاب ھداف شورای تجزيه طلباناخبرگان انتخاباتی است که 
   .ميدھد

قابل توجه بين ھدف شخصيت ھای طبيعی وشخصيت ھای حقوقی مانند احزاب وسازمان ھا يک فرق 
ھرگاه موضوع وھدف شخصيت حقوقی غيرقابل ن اين است که آ دارد و وھمين شورای تجزيه طلبان وجود

ويا مالحظاتی  درورت گين ھدف بخودی خود صآ) ويا ن ھدف را ممنوع سازدآانجام شود (مثال قانون 
خودش پيشقدم  است وجامعه  نيازد ن سازمان خوب والزم ومورآھدف نشان دھد که دولت متقاعد شده که 

به دليل اينکه انتفاع ازھدف  دراين قبيل موارد شخصيت حقوقی اگرانتفاعی است ؛دن گردآبرای اجرای 
يگرد وعمال فعاليت شرکت متوجه امرتصفيه وموضوع شرکت ممکن نيست شرکت درموقعيت انحالل قرارم

  .شرکت ھای تجاری اين قيد ديده ميشود) ھای اساسنامه (درتمامیميگردد 

ھمان ھدفی  ،نآتشکيل  وھدف وقصد از شورای تجزيه طلبانمانند  اگرشخصيت حقوقی سياسی باشد
 مسئوليت قانونیھمراه ن راضی وراغب شده وبسيارقوی تروباامکانات وسيع آباشد که حکومت به انجام 

 پيروزی به جشن و ،ن شخصيت حقوقی که خودرا موفق در ھدف يافتهآ، زادی انتخابات دفاع ميکندآ از
وھدفش  ،مدآدرامرنظارت برانتخابات برخواھد واحتماال مشارکت  بادولت متوسل ميشود ودرمقام ھمکاری

پارتی ازھمکاری با دولت ا شور .ديل ميشودبزاد به نظارت برانتخابات حکومت تآازانتخابات 
   .که درحال تکوين استزادی وسالمت انتخابات است آ زيرا ھدف در ؛درامرانتخابات خواھدشد

ر تحميل هدفش به جمهوري اسالمي ، شوراي تجزيه طلبان با موفقيت بزرگي كه ددرتطبيق مورد
ورا ه است ماموريت شنجا كه رئيس شورا بارها گفتآ يافته پيروزي سياسي اش بايد اعالم شود واز

جائي براي ن آزاد ومديريت آ، اظهارات شيخ حسن درباره انتخابات زاد استآبرقراري انتخابات 
  .فعاليت شورا باقي نميگذارد

نام  بوده وبکارش ادامه بدھد زادآھمچنان مدعی فعاليت برای انتخابات  شوران عمل کند يعنی آاگرغير
   .يدآن خوششان نميآرا محکوم وازنآبحث د ورای مور> که رئيس شموازی سازی استاين عمل <
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يا سھم خواھی ويا نوکری اما اگرھدف شخصيت حقوقی مسائلی باشد ازجمله منافع مادی وباج گيری 
به حيات سياسی وفعاليت خواھد بود چراکه ھدف اصلی که منافع مادی                 ِ نھا ھمچنان مدعی  آوامثال بيگانه 
   .يت حقوقین شخصآشخصيت حقوقی رابطه دارد نه با ھدف  با است 

 ن با دوھدف وآشورای تجزيه طلبان درجھت بيعت وقبول مشروعيت قانونی جمھوری اسالمی ورھبری 

ن رفته اظھاروجود کرد ھدف زمينه سازی برای تجزيه ايران آ با تقلب وصحنه سازی که ذکر ،خواسته

نرا آنھم با اظھارات شيخ حسن که بايد آزاد باقی ماند که آخيلی سريع انجام گرفت وتنھا ھدف انتخابات 

وجود به حساب جمھوری اسالمی گذاشت درجريان رعايت واحترام قرارگرفته است و ديگرمحملی برای 

جمھوری اسالمی درانتخابات پيش روی بايد ھدف  بازاد نيست وھمکاری آشورای باھدف انتخابات 

  .شورای تجزيه طلبان باشد

  وري پول آجمع 

طلبان درمقام  اينکه شورای تجزيه جاويد ايران گذاشته بود از دريش ايران ياری نقد کوتاھی  پزدورو
وری شده  روشن آھزاردالرجمع  ۵٠٠حساب تکليف  که گله کرده بود  که اکنون  ؛ ووری پول استآجمع 

.  اين توضيح راجع به موضوعی که ايشان ازسوی شورا به چه حسابی است نشده جمع کردن پول مجدد
شورا خوب ميداند که کسی  زيرا وری پول بنام شورای تجزيه طلبان نيستآعنوان کرده بجاست که جمع 

زادی ايران بوسيله دولت فرانسه آنھا به حساب قانون آ ن نميدھد وھمه ھم ميدانند که بودجهآپول به 
 هتمام شدبنام شخص اعليحضرت  ،گدائی ناميده شده نوعی وری پول کهآمتاسفانه جمع  .تامين ميشود

ظاھرا با پيرزاده وگلستان ھم روابط حسنه ندارند خبرموثق  ،نداين کارميدا که خودرا ماموروکسی است 
وبا حرفھای رکيک  ايرانيان روبروشده  يت چندانی نداشته انددارم که کارگزاران کاسه گدائی ھم موفق

   .اند

درحاليکه اعليحضرت به مصاحبه گران 
درصد ھزينه  ٩۵تلويزيونی اعالم کرده اند که 

مبارزات ايشان   را مردم داخل کشورتامين 
وبازفرموده اند که ھزينه زندگانی مرا ميکنند 

شند که مطمئن با ايرانيان بايد مادرم ميپردازد
يب برای ج ،گيران گدائی بنام اعليحيضرت کاسه

 نناآخودشان گدائی ميکنند درمقابل تقاضای 
 .يک تودھنی است اننآفراموش نکنيد که حق 

اين حکم فرھنگ ايرانی به مقام سلطنت  آيا
   ؟است
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 برای زاد پيش روی وفعاليت شورای تجزيه طلبانآتقارن  زمانی اظھارات شيخ حسن درباره انتخابات 
ف اصلی شورای اھدانشان ميدھد که يکی از ،وری پول که درماھيت سر کيسه کردن مردم استآجمع 
زاد پوششی است آومسئله انتخابات ن قرارگرفته اند آتامين منافع مادی افرادی است که درصدر  مزبور

    .برای کتمان تحصيل منافع مادی

  بهانه مندرس 

ئل معترضين به انتخابات جمھوری اسالمی وجود شورای نگھبان ھمانطور که استحضارداريد يکی ازدال
زادی انتخاب آيت خود سبب سلب شورای نگھبان با استفاده ازموقع نان اين است کهآومفھوم اعتراض 
ن درھمين اواخرھم آجمله اين معترضين شورای تجزيه طلبان است که رئيس  از و ؛شوندگان ميشوند

  .زادی انتخابات اعالم کردندآک مانع مسئله شورای نگھبان رابعنوان ي

ن ھرگز آن درتاريخ حقوق سياسی ايران بيسابقه است ولی نحوه عمل آشورای نگھبان گرچه عنوان 
 ١٣٠۴بيسابقه نيست دراولين قانون انتخابات مشروطيت وھمچنين قانون اصالح قانون انتخابات که بسال 

ھمراه رفراندم  ۴١ماه سال  بات که درتاريخ بھمنبتصويب مجلس رسيد وھمچنيين دراصالح قانون انتخا
نظارت وزارت کشور درامرانتخابات وصالحيت کانديدا قيد  به تصويب رسيد وحق رای به بانوان داده شد

ن قانون برای کانديد آھای ) اشاره ای به محدوديت ١٣٠۴درقانون انتخابات سال  ١٣ماده شده است (
   .ھا بجاست

ورشکستگی به  –اھل نظام  –تبعه خارجه  –نان ز –شاھزادگان  -تی ......حکام وروسای دوائردول
صرين مق –شکاراست آ نھاآ معروفين به فسق واشخاص که فساد عقيده دينی –مرتکبين قتل  -تقصير

   .جاز به دادن رای نيستندم اساس سلطنت وحکومت واستقالل کشور عمل کرده اند دسياسی که برض

مورد عمل وزارت کشوربوده  ۵٧مشروطيت ايران تا سال عين اختيارات مزبور که درقانون انتخابات 
تفويض شده  وقانون انتخابات جمھوری اسالمی درقانون اساسی جمھوری اسالمی به شورای نگھبان

   .است

ح قانون اساسی ونظارت برانتخابات رياست جمھوری ويا مجالس قانونگزاری يحنظارت براجرای ص
ويا شورای قانون اساسی وجود دارد  ازجمله فرانسه  دادگاهدربيشترين کشورھای امروزجھان تحت نام 

  .کش وبسياری ديگروپرتقال ومرا

 ن شورا درتشخيص صالحيتآی تجزيه طلبان به وجود شورای نگھبان ونظارت بنابراين ايراد رئيس شورا
ن درقانون اساسی مشروطيت ايران آگان درانتخابات يک امرنظری است وسابقه حقوقی شرکت کنند

   .جای توجھی بازنميکندرئيس برای نظرساله مشروطيت،  ٧٠وعمر

قائل به اصالت انقالبی  ۵٧ن وھمه کسانی که برای شورش آشورای تجزيه طلبان ورئيس ومرئوس 
   .ھستند بيھوده گوئی ازاين مھمترنيست که برای موقعيت قانونی شورای نگھبان ايجاد اشکال کنند


