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  شوراي به اصطالح مليو ! رياست جمهوري انتخابات
  حقوقدان -اميرفيض

! رياست جمھوری ايران به تحقيق جامعی دسترسی شايدھنوز زود باشد که نسبت به ماھيت انتخابات
رياست  !دررابطه باانتخاباتآن  يابیارز و !يافت ولی تصور نميکنم که موقعيت شورای به اصطالح ملی

   .بی موقع باشد جمھوری ايران

  :نوشت کهاظھارنظر واشنگتن پست شروع ميشود  با ،موضوع

  رابرای شرکت درانتخابات تشويق کرد ومردم ايران ھم اجابت کردند>رھبرايران بی امان مردم <

  .برای دريافت پاسخ دوسوال استفاده ميشود پست  ازاظھارنظر واشنگتن

منتشره وتائيد جمھوری اسالمی وکارشناسان اقتصادی ومالحظات  مارآکه بنابرنخست اينکه درحالي
 درصد مردم ناراضی ھستند چرا ٩٠بيشتر اعالم اعليحضرت بيش از و ،اوضاع اقتصادی ورفاھی مردم

  ؟؟اجابت کنند مردم  يعنی ھمان ناراضيان دستورخامنه ای را ،بايد درعين وجود اين نارضايتی عمومی

 ارائه نمونه ھا داده است و برگ تاريخ ايران وفرھنگ وھويت ايرانی با ،را برگپاسخ اين ابھام 
 زيرا وقتی ،روبروگردد تا باجوابی که ممکن است بانظرتوام گردد ،نميتواند بعنوان سوال مطرح باشد
وفقط  جائی برای سوال عام باقی نميگذارد ،وجود داردوشواھد عينی  نص وسنت تاريخی وھويت ملی

  .بازميگذارد ھل راجای سوال ج

ھمانطورکه درتحريرات سابق بقدر بضاعت علمی ازنصوص تاريخی وشرعی وقانونی نقل قول وارائه 
به قطب سلطنت وقطب دين محدود بوده است  که بدو پيدايش دوقطبی بوده  ان ازيرمستند شده جامعه ا

 وگرايش پيدا ميکند به قطب موجود متصلبطور طبيعی  ووقتی يکی ازاين دوقطب مفقود بود جامعه 
نھا تحت الشعاع آاه وامثال ــــنيت ورفــام ديده ھایـــــوجه دراين گرايش اين است که پومسئله قابل ت

مزبور جنبه اعتقادی  زيرا گرايش وتبعيت  ؛ری موجود قرارميگيردگرايش واتصال جامعه به قطب رھب
  .دارد  کھن وديرينه که ازفرھنگ وسنت وتاريخ ايرانی پشتيبانی ميشود وباوریِ 

  المت مشخصه رهبري ع

انسان ھا ھم عالوه برنام وعالمت مشخصه  ،ھمانطور که ھرچيزی درعالم ھستی يک نام وعالمت دارد
به اعتبارنام  را اننآدارند که بانام وعالمت خاص معرفی ميشوند وجامعه يک مقام وموقعيت اجتماعی 

نھا دررابطه بامقام ونامی که دارند برخورد آ وازحکم ودستوراتميشناسد شان وعالمت اجتماعی 
   .ميکنند

خوانده ميشود که درتشيع معنای خاص  »امام«باالترين مقام دينی ومذھبی درجامعه ايران بنام 
يت هللا آ ،وباالترين عنوان احترامی ن مقام وجود نداردآواستثنائی رادارد که درھيچ دينی موازی 

    .العظمی است

است که بنابرتوصيف فرھنگ ايرانی  »اهــــــــش«عی وسياسی درجامعه ايران باالترين مقام اجتما
   .ضرت استن اعليحآوباالترين عنوان احترامی  سمانی شامخ ترين مقام بعد ازپيامبران استآواديان 
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اکنون تقاضادارم به اين خبر که درھمين جريان انتخابات منتشرشده است توجه فرمائيد که کليه اين 
   .بحث است

  گوئيم امام خامنه اي بايد ب

 ھای رياست جمھوری!) اکانديد از یاحدقای سعيد جليلی (آبخشی ازمقاله  ،الک حاميان سعيد جليلیبو<
مشکلی که ھست اين است که « ؛نشرکرده که ميگويد > بازچرابايد به گوئيم امام خامنه ایراباعنوان <

يگويند صدا وسيما شروع کند ماھم > اصولگراھا مديگران بگويند ماھم ميگوئيمھمه ميگويند <
. روحانيون ميگويند تامديران ارشدنظام . صدا وسيما ميگويد ازروحانيون نميتوانيم جلوبيفتيمميگوئيم

  ». ......يفتيمنگويند ما نميتوانيم جلوب

به نجانامه مينويسد آ اميشود ميرود نجف ازپيت هللا سيد محمد باقرحکيم آ«مده است آدرادامه مقاله 
سيد نصرهللا ميفھمد درسخت ترين شرايطی که دارد بايد بگويد  ؛يت هللا العظمی امام خامنه ایآحضرت 

   »اما مااينجا نشسته  ايم ونمی گوئيم  امام خامنه ای ،امام خامنه ای

  ١٣٩٢خردادماه ھمين سال جاری  ٢٢کيھان لندن                                                      

درشرائط خطرناک بايد < :ن اين است که  ميگويدآو ،درانتھای خبر، مالحظه خاصی وجود دارد
امام> عنوان ومقام <ی استفاده کرد تا ازحداکثرمقام وعنوان ونام موجود درمذھب تشيع برای خامنه ا

پرکند وھم را   ازنبود قطب سلطنتنھاست براحتی بتواند ھم خالء  حاصل آشنای ايرانيان وفرھنگ آکه 
   >مردم بمناسبت حکومت امام مصائب وسختی ھارابراحتی تحمل نمايند

ولی ماايرانيان عنوان ومقام قانونی اعليحضرت که بافرمان تاريخ وقانون اساسی مشروطيت ودين  
ومشروعيت وحقانيت مبارزه عليه جمھوری اسالمی راتامين اسالم ومراجع تقليد تشيع تثبيت شده 

 تی به ھيچ گرفته ايم واگرکسی ھم خودرامقيد به رعايت فرمان تاريخ بداند وايشان رابراح ،ميکند
   .اعليحضرت خطاب کند ميخواھند گلويش راباناخن پاره کنند که چرا ميگوئی  اعليحضرت رضاشاه دوم

چوفرمان يعنی جای <  ،ثاراستآن تعلق به آاثر ؛نشود تنھا اين نيست که اعليحضرت گفته شود يا
   .شاه خالی ميماند ودرنھايت فقط فرمان رھبرقطب مذھبی برقرارميشود > ازچو فرمان شاه يزدان

ازدل وجان دارند نه فرمان کسی که به استخدام ومنشی گری  را مردم ايران عادت به اجرای فرامين شاه
ه کسانی شامل يک سرايدار ويک ابدارباشی ودونفرکارمند وزارت خارجه جمھوری اسالمی ويک وابست

   .مده استآبه کروبی  در

 نھم مردمی که بنابراظھارجامعه شناسان وآ؟ يا انتظاراست که مردم فرق شاه ويک فردعادی راندانندآ
  >به ھنگام گرفتاری ھا مردم ايران اميد وتوجھشان فقط به شاه استحتی دکترمصدق <

به دادن رای به  اعليحضرت به مردم دائر نا موجه يهــــنميشود اين رضايت راپنھان ساخت که  توص
متصدی دی که شغل سخنگوئی رادارد شده بوده، نه بعنوان سفارتخانه ھا درموقعيت يک شخص عا

مشاھده کارھای ھرز ازمردم عادی بی سابقه نيست ونھی قانون وتعيين مجازات ھم  ،که سلطنت چرا
يده است ونه برای ھمان ا شخاص است ولی توصيه رجوع به سفارتخانه ھا نه درشان يک انسان فھم

که توصيه به خيانت وگناه قابل قبول انسان ھای عاقل وبالغ ورشيد  چرا ،ن ازجانب مردمآانتظاررعايت 
  .نيست
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قوانين  در عدم قبول توصيه ويا دستورات خالف شرع وقانون درھمه مکاتب وجود دارد و
ارگانيکی ناظر برجوامع ھم دستورات واحکام مغايربا شرافت وناموس وامثالھم ھم قابل 
تبعيت نيست وتوصيه رجوع به سفارتخانه ھا ھم مخالف باقوانين ارگانيکی جامعه که 

فارتخانه دم قبول توصيه رجوع به ســــعميباشد ولذا  حافظ شرافت وکرامت انسانی است
.نان به شرافت ملی استآواھميت  وغ سياسی مردمھااز جانب مردم نشانه بل   

  >رجوع به سفارتخانه ها<تا دعوت  >امروز فقط اتحاد<از دعوت 

 ونامه ونقدر فکس آفرمودند بنابراعالم ايشان < > راامروز فقط اتحادھنگاميکه اعليحضرت توصيه <
  عليحضرت به دبيرخانه رسيد که دبيرخانه دچارزحمت تراکم شد>ايميل درتائيد حمايت توصيه ا

يا اکنون ھم سفارتخانه ھای خارجی باچنان انبوه نامه ھا وفکس ھا بمناسبت توصيه اعليحضرت آ
  مواجه اند؟

 ين لنگی ھا و فرويا اعليحضرت اآيک جای کارميلنگد> پس بقول اعليحضرت < ،اگرپاسخ منفی است
باقبول  رد را ، ويا جايگزينی بی اعتنائی مردم راباتقربآ و ،را مالحظه نميفرمايند افتادگی ھا ونکبت ھا

   ؟احساس نميکنند

  اميد واهي 

> البته علتش راھم بيان کرده اميد واھی دادن به مردم است ،بدترين چيزھا< :نميدانم ازکيست که گفته 
   .بود

  !)چند روزی قبل ازانتخاباتارديبھشت ماه سال جاری ( ١٩يھان لندن  اعليحضرت درمصاحبه ک

   :فرمودند

ينده به ھمراه اتفاقاتی آلترناتيو ميتواند نقش مھمی دريکی دوماه آاين وارد کردن  اين شورا الاقل با<
  )١۶>  کيھان لندن صفحه انتخابات رژيم ومقاومت ما درتابستان بيفتد بازی کند باست که ممکن ا

  :بيان اعليحضرت اميد واھی دادن به ملت ايران است زيرا

با بيعت شورا با رھبری خامنه ای جائی برای مقاومت باقی نميماند و اين ميشود اميد واھی  -١
   .ای بيعت کرده است ازجانب کسی که باجمھوری اسالمی ورھبری خامنه

ند بلکه به مشارکت درانتخابات ه امردم به مقاومت دعوت نشد ،درپيام شورا وتاکيد اعليحضرت -٢
مقاومت  وبازداشتن  اين يک نوع کامل ازکشتن و،ودادن رای به سفارتخانه ھا تشويق شده اند
بعد ازانتخابات صحبت  ترک مقاومت کرد و توصيه  ،درمردم است ونميتوان درجريان انتخابات

  .ازمقاومت کرد

 ت مردم درجريان انتخابات بوده اند  وبيان اعليحضرت حاکی است که ايشان درانتظارمقاوم -٣
انتخابات زياد بوده که دليل تشکيل مجمع نقدر اميد ايشان به تظاھرات عليه حکومت درجريان آ

  > مصاحبه باافقاند <را مقارن بودن ايام انتخابات دانسته  موسس شورا
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انتخابات ناکام ماند  برای استفاده ازمخالفت ھای مردم با !بنابراين انگيزه تشکيل شورای به اصالح ملی
ونشان ميدھد که شورا حتی لياقت وظرفيت الزم رابرای طراحی سياست درست درجريان انتخابات 

  ) ١ شا تودیاداليل درتحرير مصاحبه ر(  .راندارد

برای مشارکت اکراد  منشوررا ١١ماده ! گفته است <اسیافراد دفترسي از یاحد ،قای اميد مھرآ -۴
  >نھا ھم نيامدندآفرد تحت تعليم دارند گذارديم که  ١۵٠٠٠که 

کرد  ١۵٠٠٠برای انتخاباتی که مخالفان انتخابات به سفارت خانه ھا رجوع داده شده چه نيازی به 
؟نھا پيش کش بشودآتعليم ديده بوده که تجزيه کشورھم به  ز دالئل بی برنامه بودن ويکی ا يا اينآ 

    ؟فقدان ظرفيت ولی لياقتی شورا نيست

  خلع سالح فلسفي مبارزه  شوراي به  اصطالح ملي 

ن ھدف شکل گيری مبارزه را جريان آھرمبارزه دارای يک ھدف نھائی است که مشروعيت وحقانيت 
  . ميدھد

ت وفصل دوم مبارزه که پرداخت ھدف وساری ، ازنظراصولی پايان يافته اسبا تامين ھدفھرمبارزه ای 
   .ن است فراميرسدآوجاری ساختن 

   .سال عليه امويان مبارزه کردند ٨٠٠چنانکه عباسيان  ،مدت بردارنيست ،مبارزه درراه ھدف مشروع

 بضميمه تاکيدات اعليحضرت فقط وفقط رسيدن به  !ھدف مبارزه شورای به اصطالح ملی
 زاد وسالم نتيجه انتخابات راآکه به اعتبارانتخابات   . صندوق رائیاستبوده صندوق رای 

   .اعالم کند

 ن آبا تغييراتی که درقانون اساسی  ،است تصدی به حکومت جمھوری ،ھدف جمھوريخواھان
  .داده خواھد شد

 دف سلطنت طلبان معتقد به حقانيت تداوم سلطنت براندازی رژيم غاصب جمھوری اسالمی وھ 
   .وقانون اساسی مشروطيت است برقراری تداوم سلطنت

درتفسيروارزيابی ھرسه ھدفی که کل اھداف مخالفين جمھوری اسالمی راتشکيل ميدھد بروشنی می 
واگرکسی درمقام  ؛است وشخص اعليحضرت درشرف تامين !ببينيم که ھدف شورای به اصطالح ملی

 از ،جه به اسناد ومدارکيد وبا توآانتخابات! رياست جمھوری اخيرجمھوری اسالمی براصالت اثبات 
ازجمله  ،وشھادت وگواھی شخصيت ھای خارجی وداخلی وگروھای سياسی جمله اعالميه بين المجالس 

گروه بزرگی ازمردم ايران رای وخواست خودرابارديگرروز جمعه درپای <: سی که گفت –بی  - بی
انتخابات اخيرجمھوری اسالمی را   ،>صندوق ھای رای وروزشنبه درخيابان ھا فرياد کشيدند

وشخص  !فقط يک تبريک برای شورای باصطالح ملی ،درچھارچوب اعالميه بين المجالس بداند
    .ورده اند باقی دارخواھد بودآکه بدست  یاعليحضرت به لحاظ موفقيت
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