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  درمصاحبه راديو فردا اگونه ه

  با

  اعيحضرت
  حقوقدان –اميرفيض 

 فردا مصاحبه ای با ين قويمی ازرايوسقای حآ ،اسالمیپس ازپايان انتخابات ! رياست جمھوری 
  .توجه ونقد است لن محآکه گونه ھائی در اعليحضرت داشت

 و ،نه سالم ونه عادالنه ،زاد استآاظھارنظر فرموده اند که انتخابات رياست جمھوری ايران نه 
افراديکه  زندانيان سياسی وجود دارد، رسانه ھا توقيف ھستند اينھمه فراری داريم و وقتی

   .ن انتخابات را معقول ومشروع بدانيميتجه ايچطور ميتوانيم ن ،ميخواھند نظارت کنند نميتوانند

**  

ولی مدينه فاضله درجھان امروز جای خود رابه قانون  ،ور مدينه فاضله استآنظر اعليحضرت ياد 
شمول بربيانيه  ھم بر زاد راآبوده وھستند وانتخابات  زادآت اعليحضرت خواستارانتخابا. داده است

   .بين المجالس تعريف وقبول دارند

زاد شناخته شود فقط دوشرط آدربيانيه بين المجالس شرط الزم برای اينکه انتخابات يک کشور 
  .مقرر شده اول قانونی بودن يعنی انتخابات منطبق باقانون انتخابات باشد ودوم منصفانه بودن

که درحاليکه قانونی بودن دليل  ن اين استآيک سوال قابل توجه درتصريح بيانيه وجود دارد و
ورده آواژه منصفانه راھم درکنارقانونی بودن  برسالم بودن وعادالنه بودن است چرا بيانيه ذکر

  ؟ستا

نکه درفرھنگ برخی جوامع نفوذ آزيراکه بيانيه به مشکالت اجرائی انتخابات کشورھا بمناسبت 
قانون مالک ويا نبودن انتخابات، صرفا ّمرِ  درقضاوت قانونی بودن واقف بوده وخواسته  کافی ندارد

   .نباشد بلکه انصاف ھم رعايت شود

يا انتخابات رياست جمھوری وفق قانون اساسی وقانون انتخابات جمھوری آکه  ؛سوال اينجاست
قائل به  ،سانی که درانتخابات شرکت ميکنندر؟ اگربوده است برای کياسالمی بوده است ياخ

 لذا ،رفراندم ودرنھايت قانون اساسی جمھوری اسالمی ميباشند وعيتومشر ۵٧مشروعيت شورش 
   .زاد وسالم وعادالنه نبودن انتخابات جمھوری اسالمی يک بھانه واحتجاج استآادعای 

سی دررابطه با حمايت خارجيان ازمبارزه درمقابل ،بی ،بی وانگھی اعليحضرت درمصاحبه ای با
ن رای بدھد آاگرملت به اين سوال که دخالت خارجيان چگونه ميتواند ايجاد مشروعيت کند فرمودند (

) درتطبيق مورد مشارکت مردم وحتی توصيه اعليحضرت به شرکت مردم يت ميشودعواجد مشرو
    .ات جمھوری اسالمی استدرانتخابات نشانه کامل ومشروع بودن انتخاب
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انتخابات جمھوری اسالمی ازاينجھت مردود است که مبانی حقوقی انتخابات که درمجموع متمرکز 
مشروع است   نا ،می ميباشدوتولد موجود حرامزاده جمھوری اسال ۵٨وھمه پرسی  ۵٧برشورش 

راين است که عدم مھمترين تفاوت د ،اين حقيقت مستند با ايراد به انتخابات بسيارتفاوت دارد و
مشروعيت جمھوری اسالمی منطبق برحکمت وسنت وشرع است وايراد به انتخابات متوجه 

   .نظراست

نھم موقتی وکوتاه مدت بود انتخابات جمھوری آسنثنای کانادا که ديگراينکه کشورھای خارجی به ا
    .زاد دانسته اند واين خود قرينه ای است برضعف نظراعليحضرتآ اسالمی را

اصطالح  هدفترب خستوری بجاست که وزيرخارجه کانادا دراثرايجاد گمراھی بچه ھای آاين ياد
  .اه خطارفت که ناچاربه پوزش خواھی شدبه اين ر !شورای ملی

تعطيل حوزھای رای گيری < ؛ھمانطور که درتحريرقبلی مورخ ھجدھم ماه جاری زيرعنوان
رخواست برسميت شناختن حق ا دائر به <دجاھالنه وسخيفانه شور نوشته شد ادعای ١ >درکانادا

ن فضولی نسنجيده وزيرخارجه کانادا شد که آسبب  >رای برای ايرانيان داخل کشور ازدولت کانادا
واقعيت  زکه گفت متاسفم که وزيرخارجه کشورمان ا (حزب مخالف) قای پل دوبرآاستيضاح تند  با

   .عذرخواھی کندناچارگرديد ازمردم ايران  ،روبروشد ،ھای مسائل ايران بی اطالع است

اشتباه وخطاکاری يک انسان سبب عذرخواھی ميشود واين عذرخواھی دليل بزرگی وانسانيت 
     .ولی ديده نشده است که حيوان دراثراشتباه کاری خود عذرخواھی کند ،است عذرخواه

**  

که ازسوی جمھوری اسالمی منتشرشده  نظر نفی  مارشرکت کنندگان درانتخاباتآاعليحضرت به  
   .ابراز داشته اند

بھترنيست که ولی  ھمواره درمعرض تزلزل قراردارد مارھای درصدیآکامال درست است اساسا 
 !ليونی کسانی که بتوصيه شورای به اصطالح ملیيمارمآدرمقابل ادعای نادرست جمھوری اسالمی 

که پنھانکاری جمھوری  ،ای خارجی رای داه اند منتشرشودپشتيبانی اعليحضرت به سفارتخانه ھ و
   .نه سکوتاست  گکلوخ انداز راپاداش سن ؟مراجعين به سفارت رنگ ببازد مارآاسالمی درمقابل 

مارميليونی آشد که از شورای به اصطالح ملی خواسته  با ارائه داليل الزم وبجا درچندی قبل
  ٢. ده اند منتشرشود ولی کوچکترين اعتنائی نشدايرانيانی که به سفارتخانه ھا رجوع کر

ويقين ايرانيان نميخواھم گفته باشم که ايرانيھا موافق شرکت درانتخابات بوده اند ولی بطور مسلم  
   .جوع به سفارتخانه ھا نفرت داشته ودارندازتوصيه مزبور ور

قای پرويز قاضی سعيد که شخصيت مطبوعاتی شناخته شده ای است درلوس آ ١٣٨٣درسال 
 ارائه دادند و را ینجلس ودرحقيقت گرداننده روزنامه ھای صبح ايران وعصرامروز بودند طرحآ

نفرازکاخ سفيد درخواستی بنمايند کاخ سفيد به  ۵٠٠٠مريکا ھست که اگرآمدعی شدندکه قانونی در
نامه ويافکس عدم رضايت ومشروعيت جمھوری  لذا ازايرانيان خواستند که با ،واھد کردن توجه خآ
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  ٢٠١٣جون ١٨ - پرشس از تعداد رای ھای به سفارتخانه ھا از آقای پيرزاده
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قاضی سعيد ھم قول دادند قای آ به دفترروزنامه عصرامروز ويا به کاخ سفيد اعالم کنند و اسالمی را
اخ سفيد به کاين اسناد  من باکه نام متقاضيان ھم محرمانه بماند وپس ازاين قول اطمينان دادند که <

لمان وايتاليا وبه مقامات سازمان ملل تسليم آبه مقامات وزارت خارجه فرانسه و ميروم به کنگره
شباھت بين طرح قاضی سعيد رابا توصيه شورای ( )٣۶٧۴( مشروح درعصرامروز  >خواھم کرد

  )؟به اصطالح ملی مالحظه ميکنيد

با تاسف اعالم کرد که  حتی به  روزامضا نرسيد بلکه درعصرام ۵٠٠٠قای قاضی سعيد نه تنھا به آ
   .نجلس خبری نشدآتعداد انگشتان يک دست ھم ازايرانيان لوس 

ه چاله ای پابگذارد که قاضی به کاری داشت ميدانست که نبايد باگرتجر !شورای به اصطالح ملی
ومشاوران اعليحضرت ھم اگرکاردانی  ،سال قبل گذاشت وبه رسوائی وبدنامی کشيده شد٨سعيد در

 مربوط و نا وردند که درتوصيه چنين امرآبياد اعليحضرت مي ايرخواه بودند بايد تجربه گذشته روخ
   .زننده ای نکوشند

**  

معرفی شده نظراعليحضرت دراين مصاحبه متمرکز برخواست اکثريت مردم  اظھار زگونه ای ا
مشترک است که ھرکس  که مطالبه ميکنند ن چيزی راآوميفرمايند مھم اينجاست که اکثريت مردم 
   .بتواند درکشوردرصلح وسازش زندگی کند

. نه به بھای ازدست دادن شرافت ملی خواست انسانھا اصوال زندگی درصلح است ولی نه بھرقيمت
که برای حفظ شرافت ملی واعتقادی خود داده  بشريت خونھائی< ويا حقوق انسانی خود  واعتقادی

  >بمراتب بيشترازجھانگشائی ھای بشری است

ماه سال  اعليحضرت ھم درگذشته به اھميت شرافت وحقوق انسانی توجه داشته اند که درپيام بھمن
  درمقابل پيشنھاد عفو عمومی رژيم فرمودند ١٣٧٨

  >نکنيد<حقوق سياسی خود رابا چنين عفوی معاوضه 

واين مھم  ،اما نه بدست بيگانه ويا دعوت بيگانه ،ايرانيان رفاه ومعيشت وصلح را ميخواھند
ورشده آن راياد آدوبارپايبندی به تی که درگذشته درصوردربيانات اعليحضرت ملحوظ نگرديده است 

   .بودند

**  

(اين ديگر  يا درصورت موفقيت شورا درتشکيل احزاب!!آراکه  مصاحبه کننده اين پرسش تکراری
  ؟يا حاضريد کانديد رياست جمھوری شويدآ )ستچه خريت ا

زاد ساختن ايران وصندوق رای آاعليحضرت ھمان جواب کليشه ای را ارائه دادند که ھدف من    
  ست و.......ا

برجسته ترين پاسخ ھا که درتناقض  ،اشداين سوال شايد چند باربااعليحضرت درميان گذاشته شده ب
مادگی خودشان رابرای قبول پست رياست جمھوری آدر مصاحبه ای نجاست که آ ،کامل خودنماست
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، شساکنون ھم پاسخ پر  ٣ اعالم فرمودند ودرمصاحبه بعدی فرمودند نه من سلطنت راترجيح ميدھم
  .اری ويا نه بوده است که تمايلی به پاسخ درست نداشته اند

يا سزاواراست که باچنين موضوع اساسی ومھم آ؟ واقعا اين سردرگمی عمدی است ويااحتياطی
  شوخی کرد؟                     

                                      **  

   ؟اخرين سوال مصاحبه کننده اين بود که ھدف محوری شورا چيست

است که  !ری متوجه شورای به اصطالح ملیخآسواالت باال متوجه نظر اعليحضرت بود ولی سوال 
نراپاسخ بدھند ودرمقام سخنگوئی ھم مادام که آد نميتوانن درنقش يک شھروند عادیاعليحضرت 

 شمحول سخنگو نکند سخنگو نميتواند پيشاپي ،برنامه خود رابرای بيان !ی به ا صطالح ملیشورا
ظاھرا سوال کننده به اين مھم توجه   ،بفرمايند !نظرخودرا جانشين برنامه شورای به ا صطالح ملی

   .نداشته است

  

       

                                                            
ھرکس  ،من نان را بنرخ روز نميخورم ،ربيت شده اممن برای سلطنت ت(( ) فرموده اند: ٢٠٠٣( ١٣٨٩ هآبان ما ١۵ر دت اعليحضر -  ٣

  ک-))  حرابھرکاری ساخته اند
 


