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  سياسي گبزر فريب 

  دادو ستد  درشوراي به اصطالح ملي
  بادآکزدادو ستد جھان گردد           ت دادچو بستانی ببايدَ 

  حقوقدان–اميرفيض 

راکه انجام  ن برمحور بده وبستان است تا کاریآگردش  ،فعاليت انسانھا توجه شودز بھرنوع ا
نظامی دربيت باال گفته است داد که ھمانظور و ،عوضی متناسب وراضی کننده مواجه شود ميدھد با

   .وستد است که جھان راپايدارساخته است

چه بده وبستانی صورت  !ناظرشويم که درشورای باصطالح ملی تا ،اين تحرير دراين زمينه است
ورا چه چيزھائی ـــضای شــــکنندگان منشور واع کالمی ساده به بينيم که امضا در و ،گرفته است

   .داده اند وچه چيز ھائی گرفته اند

نکه بده وبستان آ ن انجام ميشود باآ ويا نظاير !نچه درشورای باصطالح ملیآاين توجه بجاست که 
 بودن مال و زيرا شرط دادوستد موجود ،معامله است ولی داد وستد محسوب نميشود ،درظاھر و

 يا خالف معامله که ممکن است مال موجود وعوض مدت دارباشد وبر ،موجود بودن عوض است
   .برعکس

  داده هاي امضاكنند گان منشور

نيازبه زمان  و ،نرا احصاء کردآتمامی داده ھائی راکه امضا کنندگان منشورداده اند نميتوان اکنون 
  .>قبح ھرچيزی نخست پنھان بودفصل وبحث دارد  چنانکه حکيمی گفته است < و

جزقبح> ولذا فقظ ميتوان به داده ھائی  زاينده قبح است <ازقبح نزايد ،معنی است که قبحان اين بد
ھای ديگراست نميتوان  ثار قبح که ھريک ريشه قباحتآوبه  ،داردنمايان  پرداخت که ريشه درقبح

  .ھم اکنون ورود کرد از

ُ نجا که قآاز وبرخی عرف  برخی جوامع دين، ن درآه مالک تشخيص سن امری است نسبی کبح وحُ ـ
> لذا مالک سن استتامين کند حُ  دمی راآھرچيز که غرض برخی گفته اند < و ،ستقانون ا و

  ر.گعرف وسنت وھويت ملی وقانون است نه مسائل دي ،تشخيص اين تحرير

  احصاء سردستي  داده ها 

 که باامضای منشورازدست ميرود  ودرواقع داده ھا محسوب ميگردد اعراض امضا -نخستين داده 
 يعنی حضرات باامضای خود اين حق تاريخی و ،ازھويت ايران شاھنشاھی استکنندگان منشور

اين  لن دارند باميل وخاطر درمعامله گذارده اند  واينکه درمقابآ حراست از حفظ و که در تکليفی را
  .مدآخواھد  رچه گرفته اند درھمين تحريوفضولی بيح ــَ عمل ق

حقی که مورد احترام  ،زياد معطل بحث وتشريح گرديد ،نشورامضا کنند گان م الزم نيست دراين دادهِ 
ن قوام آ گرفته وتاروپود فرھنگ وسنت واخالق ايرانی بار نسل ازملت ايران قرا حراست صد و
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ب دھنی که بيرون انداخته ميشود اعراض شده آيافته از سوی امضاکنند گان شورا ھمانند يک 
    .است

صريح وقاطع تماميت ارضی کشور  ١١امضای ماده  ت که باموافقت باتجزيه ايران اس -  دومين داده
  رامورد معامله قرارداده اند

که چنين  !استگان شورکشور ارث پدر ويا جامه تن امضا کنند اينکه تماميت ارضینه  ،خرآ
نمايان است که  نقدر نفھمی ويا خودخواھی ويا ميل به نوکری بيگانه آ بلکه ؟!!امضائی داده اند

    .غيرقابل تصوراست واقعا 

 وقانونی اعليحضرت به شغل سخنگوئی وداللی مظلمه  یتثبيت افول موقعيت تاريخ - سومين داده 
حق رھبری وتمام حقوقی خواھد بودکه قانون اساسی  اعالم رضايت ازسلب ،اين ھنرنمائی کهاست 

 ،مستند اين برداشت  ،قرارداده است نی برعھده اعليحضرت يراخی وفرھنگ امشروطيت وسنت تاري
پادشاه نميتواند بدون اجازه مجلسين تصدی < :متمم قانون اساسی مشروطيت است که ميگويد

است که اعليحضرت نميتوانست  پرواضح ،بنا براين متمم) ۴٣( اصل >امورکشورديگری راقبول کند
 سلب حق سلطنت کرده اند و ابه اين موضوع رای داده اند ابتدوکسانی که  ی سخنگوئی بشودمتصد
 و منشور حمايت علياحضرت از ،قبيح اين کار در خطر ،شغل سخنگوئی رامحول ايشان کرده اندبعد

   .است که سمت نيابت سلطنت ايران راداشته اند !فعاليت شورای به اصطالح ملی

حفظ عظمت ورعايت اعتماد  ،ازلزوم انحصاري بودن تصدي سلطنتمقصود متمم قانون اساسي 
   .ن منافي باسلطنت استآي مردم به پادشاه است  كه مشاغل اداري وامثال عموم

باتدوين برنامه تصدی اعليحضرت به سخنگوئی بزرگترين کاله  !معتقدم که شورای به اصطالح ملی
   .يران گذاشته استسرسلطنت طلبان وحتی اعليحضرت وخانواه پادشاه ا بر را

ولی فراموش نکنيم که گھگاھی  د عادی ميدانندت خود رايک شھروناعليحضرزيرا درست است که 
يا تداوم سلطنت راموکول به ھمه  و ،شاه دوم اعالم ميفرمودند رضا خودشان را یھم عنوان قانون

شغل تازه رابرمواھب سلطنت مرجح  امتنان ازشغل سخنگوئی عمال باقبول وپرسی ميکردند ولی 
عادی ھستم باقبول سمتی که اختصاص  که من يک شھروند یانسته اند وخيلی فرق است بين حرفد

  .خير به شھروندان عادی دارد اولی ر اميتوان تعارف شناخت ودومی را

  بي مورد نيست  ،تشبيهي دراين مورد

ولی يکوقت  ،ميشويد وپاک ميشود نراآلوه به کثافتی ميشود خوب آکسی برفرض اتفاق لباسش 
سته ن شخص گرچه شآديگرلباس  ،لودگی ميرودآ به مخزن کثافت و ،شدکسی با ميل واراده خو

نزد مردم  ن پاکی سابق راآن شخص ھم آخود  ،مردم نميشود استقبالشود ولی لباس اول ومورد 
   .نخواھد داشت

ت را اعليحضرت خطاب ميفرمايند عليحضر، ااحضرت که عليرغم ھمه نوساناتعلي ،ا حيرانمواقع
يک  يا اگرآ؟ ميسازند »سخنگو« مسيری حرکت سياسی وفکری دارند که اعليحضرت را در چرا

  ؟، فرماندھی او مورد  تحويل سربازان قرارخواھد گرفتقبول کرد فرمانده اليقی سمت شيپورچی را
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که اگرملت ايران قيام  رابايد درقبول روش نافرمانی مدنی شناخت واين بدان معناست -چھارمين داده
! نظاره کردن خواھند گان شورا فقط غيرتامضا کنند ،کشيده شد ميزآخشونت  براه مبارزهکرد و

   .راحمايت ازمردم درمقابل شقاوت ھای جمھوری اسالمی  يا داشت نه دخالت و

  .ريخی ميتوان مجسم کردجريان امر رابايک داستان تا

مدند ودرميان آدرورده اند که کاروانی مورد حمله متجاوزين قرارگرفت وزنھای کاروان به اسارت آ
 را . متجاوزين ھمه مردھاکه نوکرونگھبان خاص داشت جاه باال زنی بود واال مقام و ،ن زنھاآ

اين خط جلوتربگذاريد ومتجاوزين شروع به  از نھا گفتند که حق نداريد پايتان راآرديف کردند وبه 
نگھبان به نگھبانش  دارای ن زنِ آ ،عملخاتمه  زبعد ا دتجاوز به زنھا درمقابل چشمان مردان کردن

 مرد گفت خير !م ندادیگفت ای مرد بی غيرت در مقابل چشمان تو بمن تجاوز کردند تو حرکتی انجا
   .يعنی نافرمانی مدنی کردم  - نطرف گذاشتمآزخط  پايم را چند بار ،اينطورنيست

 بدان معنا که اگر ،براندازان جمھوری اسالمی است ھمراھی با از گيری منشوره کنار – پنجمين داده
به  منشور گانامضا کنند ،اقدامات خود تطبيق دادند براندازی جمھوری اسالمی راعمال با مردم

ھا بابراندازی جمھوری  چیشورا زيرا ،نھا امتناع خواھند کردآ مخالفت ويا حداقل ازھمکاری با
   .ھستند انن ازسوی مجلس شورايملی ويامجلس موسسآاسالمی موافق نيستند وخواھان انحالل 

  .مالحظه ميفرمائيد شورای به اصطالح ملی چگونه عمال درخط جنبش سبز عمل ميکند 

 نھا ازآبرای جلب حمايت  ،به اعليحضرت تفويض سمت داللی وتماس باخارجيان – ششمين داده
چون  و ،اعمال قبيحه است نھا بھرحال ازآتمامی  يا نھا که ھريک وآواخذ کمک وامثال  اشور

 مظلمه را یدرحاليکه ماموريت اين عمل يعنی دالل .ندگاه بوده اآشوراچی ھا دقيقا به قبح اين عمل 
مذموم  يگانه راــــب کسب حمايت وکمک از شورا اساسنامه در ،محول اعليحضرت ساخته اند

بيگانه ووطن فروشی درمقابل پول واقسامھم  ھايت تمامی قبح عمل گدائی ازشناخته اند که درن
   .مستقيم متوجه شخص دالل ميشود

  امــــــا گرفته ها چيست 
گان نھا احصاء شد امضا کنندآاکنون به بينيم دراين معامله سياسی درمقابل داده ھائی که کليت 

   .ھائی راگرفته انددروآمنشور چه دست

نجا که حقوق بشريک حقی است که اعالميه آ از ؛وعده رعايت حقوق بشراست – دنخستين دستاور
که قابل معامله باشد يعنی شورا  ،ی شناخته نميشوددساخته  لذا دستاور جھانی حقوق بشرمقرر

   .نرا درمقابل داده ھای اعضای شورا به عنوان عوض بکارببردآبتواند 

، بدون معارض علق به معامله کننده باشدمت ،ست که عوضدرمعامالت اين ا ،اولين شرط عوض
   .باشد

 يا وھمچنين حق وعوض تلقی نميشود  ،ن ذينفع ميداندآ در معامله خود راعوضی که طرف ديگرِ 
ازطرف معامله شخصی است غير ن امتيازآرد اگرمعلوم شود که صاحب دا عوضی که حالت امتياز

   .ن معامله باطل وتخلف محسوب استآ

 وعده سکوالريسم است شورا اين وعده راچنان جدی گرفته که اعليحضرت در – دومين دستاورد
   .ھای ايران دانسته انداولين فعاليت سکوالر را !ه اصطالح ملیبياتانشان شورای ب

ھمی بيش نيست يعنی اينکه شورا نخستين دارنده امتياز! سکوالريسم است توّ  ،متاسفانه اين امر
   :ثابت ميسازد !سم رابه شورای به اصطالح ملیھم تخصيص سکوالريسند زير توّ  چراکه
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) باارسال رجویقای کريم قصيم عضو سازمان مجاھدين خلق (آ ،سکوالريسم نو سايت  به گزارش<
بيانيه ای به  ١٣۶۴بان سال آ ٢١ نامه ای به سايت مزبور اعالم داشت که شورای مقاومت در

 و  ،است شدهدائی دين ازسياست تاکيد ن برلزوم سکوالريسم وجآامضای رجوی منتشرکرده که در
را به آخلق به اتفاق  بور رسما درمرکزيت سازمان مجاھديننيزاضافه شده است که گزارش مز

  >تصويب رسيده است

 بسطی بر نرا تکذيب ونه قيد وآکه اين سند رامنتشرکرده نه  نويسم باتوجه به اينکه سايت سکوالر
 سال قبل از ٢٨يعنی  ١٣۶۴فعاليت سکوالريسم ازسال  سند مزبور نشان ميدھد که ،ن گذاشتهآ

   .ن بوده اندآ اينکه مسئله سکوالريسم ازسوی اعليحضرت مطرح شود مجاھدين خلق پرچمدار

 !ن متعلق به مجاھدين بوده است نه شورای باصطالح ملیآ ويا فکربنابراين وعده حکومت سکوالر 
 قرار ديگران  با مقام عوض معامله در استامتيازی که متعلق به ديگران  نميشود مال مردم ويا و
   .نرا طرح ودنبال کرده نوعی کالھبرداری استآ !که شورای به اصطالح ملی اين کار ،داد

اين موضوع چنان جدی بعنوان ظرفيت اصلی شورای به ؛ شتی ملی استآ  - سومين دستاورد
حسب نقشه  شتی ملیآقای پيرزاده مدعی است پرچمدارحرکت آمطرح شده که  !اصطالح ملی

   ١. فريقای جنوبی استآ

 افراد جمھوری اسالمی مطرح ودنبال شده است و سوی برخی از زشتی ملی ھمواره اآطرح  و فکر
    .مخالف بوده است تنھاکه مدارک نشان ميدھد شيخ خلخالی درمقابل طرح مزبور نجاآ تا

سازمان  ،نارضايتی ابراز از ايران فراتر جنبش کنونی مخالفان در< :روزنامه نيويورک تايمز نوشت
شتی ملی تعريف آموسوی شخصا برنامه خودرا مجددا  ؟پس چه خواسته ديگری دارد ،نشده دھی

  >کرده است

 و وسايتھای وابسته به جنبش سبز ھم اکنون اين روزھا شاھديم که کسانی مانند خاتمی ورفسنجانی
   .يدآسبزی ھا بوجود شتی ملی ھستند تا امکان تنفس سياسی برای آديگران بشدت دنبال طرح 

شتی ملی بعنوان يک عوض معامله تلقی گردد طرف معامله خاتمی آبنابراين اگرقرارباشد که وعده 
     !ورفسنجانی وموسوی است نه شورای به اصطالح ملی

     

  

  

                                                            
اين تاکيد بارھا در گفتگو ھای اعليحضرت ھم اشاره شده  است. در گفتگوی اخير با دخی عبدی در تلويزيون ايران آريايی ھم ھمين  -  ١

 ک-ه روشنی بيان می فرمايند. حمطلب را ب


