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  !شورا با ،جنگ شورا

تاد    با و ا ان  ن ساد     ز   ل  د ا د ھم    باز 
  )دومبخش (

  حقوقدان -اميرفيض

لمان مطرح آشورای ملی  انقايان پيرنيا وحيدرپورپرچمدارآ سوال ديگری که ازسوی مصاحبه کننده از
  :شد اين است که

  ؟سبب اين برخوردھا شده استيا منافع مالی وياسياسی آ

قايان طرف پرسش بگويند بله اختالفات مالی سبب آيا سوال کننده توقع داشته که آ .است ناشيانه ،سوال
  ؟ اين برخورد ھا وجبھه بندی شده

يرا ل نميسازد زھيچکس قائمه اختالفات را به امورمالی متصشکارا معلوم است که دريک فعاليت سياسی آ
 نآ است ورسم معمول اين است که استتاروسياسی  اساسا اختالف ومنازعات مالی منفورجوامع اخالقی

ائی که نھآاينکه  کما ؛نھا انجام ميشودآمنافع ملی وحقوق عمومی وچارت سازمانی وامثال  شباپوش
ن آه ھست لذا مقدمين به نھا قراردارند چون اين عمل مورد نفرت جامعآ درخدمت بيگانه وحقوق بگير

   .حقوق بشر، خيانت خودرا پوشش ميدھندزاديخواھی وآتحت عناوين حمايت کشورھای خارجی ازمبارزات 

اپن برای شرکت دراجالس شورا درپاريس به ھزينه شورا! دعوت ای پيرنيا دررابطه باخانمی که ازژقآ
دالرراه سکوت  ٢،٢٠٠خانم  برای  نآ<  :شده بود پس ازتشريح موضوع با حالت گرفته وافسرده گفت

  >با دست اندرکاران متخلف شورا رابرگزيدھمکاری  و

مفھوم مخالف اظھارايشان رساگراين  درماھيتِ  ،تاکيد روی مبلغ مزبورقيافه گرفته  ونمايشی ايشان و
 انيقای پيرآگی دريافت ميکرد جای تاسفی برای رزدالريک رقم ب ٢،٢٠٠ن خانم بجای مبلغ آ بود که اگر

که بيننده برنامه ھم خودش راشريک تاسف ايشان  وردندآنميتاسف  نقدر بخودشان فشارآويا الاقل  نبود
  .بداند

  حضوردرحوزه مديريت 

 ،درشرکتھا وموسسات دولتی ويا غيردولتی وسازمان ھا حضوردرميدان مغناطيسی مديريت برای شيادان
   .مادی استتفاده رصت ومطمئن ترين راه برای سوء اسبھترين ف

  بشقاب پراني درتورنتو  –شاهد موضوع 



 حقوقدان -) اميرفيض٢(با شورا!  ،جنگ شورا                                                    ۶از  ٢برگ  ٢٠١٣/١١/٢١شنبه)  ۵شيد ( اورمزد 

شده بت نث یيکی ازافرادی که خودرا درميدان مغناطيسی دفترسياسی شوراگاھيد که درھمين ماه گذشته آ
 دردالر ترتيب داد وبه اعتبارھمان عنوان عضويت  ۵٠٠انداخته يک ميھمانی بشقابی  پاريس جا

نقل (دفترسياسی شورا توانست اعليحضرت وعلياحضرت ر اھم به قول خودش به ميھمانی مزبور بکشاند 
  .ازشنيده ھا)

نرابصورت گزارش پخش کرده حدود آ ورده وـھمانی بعمل ين مآوردی که يکی ازحاضران درآطبق بر
گفته است   ب اندازقا. اما بشمد بشقاب انداز بوده استآدر ،براساس تعداد حاضرين ھزار دالر ٢٠٠

نميکردم حدس ميزدم که مردم چندان رغبتی به حضور شاھزاده  اين ميھمانی وبشقاب اندازی راايکاش 
 ندارند بھمين دليل بازحمات زياد علياحضرت راھم به تورنتو کشيدم ولی معھذا نفرات چندانی نيامدند و

ھش وتمنا ازافرادی دعوت کردم که اصراروخوا بروی شاھزاده باآمن مبالغی زيان کردم وبرای حفظ 
   .ن ميھمانی شرکت کنند که باعث سرافکندگی نشودآ افتخاری در

مالحظه ميفرمائيد که تسلط وموقعيت درمديريت سازمان ھا چه امتيازی است برای کسانی که مترصد 
صيت روشخ، ايجاد اعتبااشتباه نشود فقط موقعيت مالی نيست  شھرت ؟فرصت وسوء استفاده ميباشند

   .ومسائل تابعه ھم ھست

قای پيرزاده نبود محال آ و لستانگ )زمانی (ليال اگرعضو شورا ومطيع خانم نازيال ،ن خانم بشقاب اندازآ
عد ھم بنمايد وب ایاستفاده  احضرت چنينوعلي نام واعتباروموقعيت اعليحضرت وممتنع بود که بتواند از

ويک چيزی ھم طلبکاربشود اگربه نھا بشکند ـ کاسه وکوزه را سر ،و پرده پوشیمظلوم نمائی  یبرا
 تنھا زيرچتردفاع ازدمکراسی وحقوق بشر وم خواھيم ديد که اين برنامه ماجرای مزبور قدری دقيق شوي

    .زاد انجام شده استآانتخابات 

 از ميليار دالر ۵/٨رز رسيدم که تبه خبری ازرويدرھمين ھنگام که اين تحريرمنظم ميشود  -مورد دوم
ررفته ودرھيچ دفتری ثبت نشده ھمان خبرگزاری نوشته که برخی ازگزارشات حاکی بودجه پنتاگون به ھد

   .، دستوربه چنين کاری گرفته انداست که کارمندان ومسئولين ازسوی مقامات مافوق

 سربازان سی مديريت وفرماندھی گرفته شده نهحيف وميل وحسابسازی اين ارقام توسط حوزه مغناطي
   .ارتش عادی

  اين حقيقت ،مساعد بودن زمينه مديريت وتسلط برای سوء استفادهصود ازارائه نمونه باال عالوه برمق
دريک سازمان مثال ھمين  ؛گاه شدآشکارميسازد که ازظاھرنميتوان به ماھيت عمل وقصد عامل آرا ھم 

ولی اعضای  وفراموش ميشوند راميدھند ی تجزيه کشورامضاشورای اسمی پاريس افراد عادی فقط يک 
کمک ھای نقدی رسانه ای وکمک ھای مالی وغيرمالی دولت فرانسه  دالر ھزار ۵٠٠ن درمسيرآمديريت 

) قرارميگيرند به ترازنامه ای که حضرات داده اند نگاه کنيد مسيرطی شده توام قای پيرزادهآبنابراظھار (
  .با ابھام ويا سوء استفاده را خواھيد ديد

  

  رنياقاي پيآاستحضار  يبرا
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ه ھا وگروھای سياسی بوده ھساله مبارزه که ناظردقيق سازمان ھا وجب ٣۵ازجريان  ،بعنوان شاھد مطلع
ه غيرازمرافعه ووکيل کشی وحسابسازی که درشورای پاريس ومتقابال درشورای بام تا کنون ھيچ مورد 

ولی اين سروصدای مالی را اختالفات بوده بسيارھم بوده به انشعاب ھم کشيده  ،لمان روی داده نديده امآ
ھزاردالر پول وکمک ھای استتاری ديگر  ۵٠٠از ارقام  ھا ن سازمانآ ميدانيد چرا زيرا در ،نداشته است

   .خبری نبوده است

نھم درمدت کوتاھی به ھمت رسانه ھا آ ھزاردالر ۵٠٠باپشتوانه  !واقعا اگرشورای به اصطالح ملی
وعوروارد ميدان مبارزه ميشد اين کشاکش وشورا خودنما نميگرديد ومانند سازمان ھای ديگر لخت 

 پيرنيا نظيراين گرفتاری وقای آيا آ؟ ن باشيم براه ميافتادآمدھای آمنتظرپی  بايد سازی وحسابرسی که
  ؟را تاکنون  بغيرازمورد اخير داشته است جبھه گيری

  م قای پيرنيا ورفيقشان حيدرپور اين دوبيتی شيخ بھائی راميخوانيآپس باتفاق 

  تاسگان را وجوه پيدا نيست      مشفق ومهربان يكديگرند

  تهيگاه يكديگربه درند تا   قمه اي درميانشان انداز   ـل

           .ھزاردالری ۵٠٠نھم چه لقمه آ

  مبارزه سياسي درجنگ شوراها منتفي است 

 ماھيت قصد اختالفات ودرگيری ھا وتالش ھريک ازشورا ھا برای کشيدن عروسک زيور درتوضيح باال
به اثبات خواھد  زير مختصرِ  ن  مالی است نه سياسی اکنون درآريشه وعلت  نشان داده شد که شورا)(

ده ثبت ش نکهآاعم از ثبت نشده ويا  !!رسيد که اساسا موضوع مبارزه سياسی  شورای به اصطالح ملی
   .) منتفی استقايان مصاحبه شوندهآبه ادعای (

شکارساختن اين حقيقت است که موضوع وھدف شورای به آمت اين قسمت ازتحريرمتوجه اثبات سَ 
يعنی چيزی که ازوضعيت خارج  وازحيز انتفاع  ،، مختومه بھاست وموضوع مختومه!!اصطالح ملی

   .نميتواند ھدف وموضوع شوراباشد اش ازدست رفته  رائیآ وکارساقط شده 

   .بھتراست ازيک مثال کمک گرفته شود

يکی ازشرائط ايجاد شخصيت حقوقی مانند شرکتھا وموسسات مانند ھمين شورای ملی معلوم ومشخص 
. موضوع ميتواند شمولی عام داشته باشد مانند اينکه گفته شود بودن موضوع شخصيت حقوقی است

  > کليه عمليات تجاری وصنعتیشرکتھای تجاری گفته شود <حمايت ازحقوق بشرويا در

وقتی موضوع شخصيت حقوقی ويا شرکت تجاری موضوع خاص باشد فعاليت وعلت وجودی شخصيت 
مشارکت  د اينکه موضوع شرکتی <حقوقی اعم ازسازمان ويا شرکت محدود به ھمان موضوع است مانن

ن پروژه منصرف آ> دراين حالت اگر دولت ازانجام نآام درمناقصه دولتی راه سازی شماره...... وانج



 حقوقدان -) اميرفيض٢(با شورا!  ،جنگ شورا                                                    ۶از  ۴برگ  ٢٠١٣/١١/٢١شنبه)  ۵شيد ( اورمزد 

نرا انجام داد ويا شرکت مزبور درمناقصه برنده نشد موضوع شرکت منتفی وازوضعيت آشد ويا شخصا 
   .انتفاع خارج شده است وشرکت ميشود بدون موضوع وشرکت بدون موضوع ھم شرکت نيست

  اكنون تطبيق موضوع با شوراي باصطالح ملي 

نھا آرتيکل است که درقطعنامه آ ٣) ه(س لمان آ اعم ازپاريس و !اصطالح ملیوموضوع شورای به ھدف 
است که سومی چون اعالميه  حقوق بشروسومی  زادآانتخابات وديگری  تجزيه کشوريکی  ؛مقررشده

   .جھانی حقوق بشراست ھدف محسوب نميشود

 . زيرا ھدف ونه هدف تدرماهيت اعالم رضايت وموافقت اس خواسته تجزيه كشورميتوان گفت که 

موضوع بايد ازمنشاء قانون باشد وچون تجزيه کشورمبنای قانونی ندارد لذا صورت پيشنھاد واعالم 
   .رضايت رادارد

زادی انتخابات چون ازمنشاء قانونی است (قانون انتخابات جھوری اسالمی وبين المجالس) لذا آولی 
   .دارد ماھيت ھدف وموضوع را

بوده است نه  ٩٢متوجه انتخابات رياست جمھوری سال  زاد است آانتخابات ھدف وموضوع شورا که 
تشکيل   ٩٢با انتخابات سال  دليلش ھم اين است که شورا بموازات نزديکِ ؛تیآانتخابات مثال سالھای 

   .)مصاحبه کيھان لندننرا نزديک بودن انتخابات اعالم فرمودند (آشده است واعليحضرت ھم علت وجودی 

 زاد بوده کافی است به تاکيدات مکررآرای اينکه مطمئن شويم که موضوع شورا فقط انتخابات ب
   .> توجه شودزادی انتخابات ورفتن مردم پای صندوق رای خاتمه خواھد يافتآ کارشورا با< ؛اعليحضرت

ا شورای باصطالح نھآزاد نبودن آکه به اعتبار برخالف انتظار وسابقه انتخابات گذشته ٩٢انتخابات سال 
 بربنا برطبق قانون انتخابات بصورت مقبول جريان يافت و ٩٢تشکيل شد  انتخابات سال  !ملی

مورد  و  ،دزاد انجام گرديآدقيقا مترصد کم وکيف انتخابات بودند انتخابات بصورت  هاظھارخبرگزاريھا ک
بات راتحريم نکرد حتی حتی ھيچ گروه ويا حزبی انتخا ،تائيد کشورھای ناظرجريان ايران قرارگرفت

 ھم که قبال علم تحريم انتخابات را افراشته بود براه مشارکت درانتخابات رفت  !شورای باصطالح ملی
   .وھيچ شکايتی ھم ازنحوه اجرای رای گيری وشمارش بعمل نيامد

رھبرجمھوری  !نظرشورای به اصطالح ملی ازقبل ازانجام انتخابات ھم خامنه ای يعنی سيدعلی که 
<انتخابات مال  :زاد را گذاست وگفتآدرسخنرانی خود سنگ تمام به حمايت ازانتخابات  ؛می استاسال

. انتخابات برای اين است که درصندوق ھای ن براساس تشخيص ملت رقم ميخوردآمردم است ونتيجه 
اه . راه قانون رقانون فصل الخطاب است –رای معلوم شود که مردم چه ميخواھند نه درکف خيابانھا 

   .....>ن احترام ميگذارمآمن به قانون واجرای  –محبت وصفاست 

خيلی بازيافته ازتاکيدات اعليحضرت دررابطه با ھدف وموضوع شورای باصطالح  صندوق ھای رایواژه 
امروز وعبارت <  ،ان برصندوق رای استواربوده استشتاکه دراين اواخر تکيه گاه فرمايشاست  !ملی

کشورھای ھمسايه  ، خاورميانه ويک لحظه حساس تاريخی برای کشوراست ونگاھی به وضع دنيا
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وھمچنين وضع اقتصادی جھان ثابت ميکند که درنقطه تاريخی قرارداريم ......> درھمان صحبت ھای 
  .خامنه ای شباھت تامه ای با بيانات اعليحضرت وسايرمدعيان رھبری مبارزه دارد

   )١٢۶٢کيھان شماره (                                                                                             

باپيش  ١٣٩٢زادی نسبی وغيرقابل انتظارانتخابات سال آن باشد که آ نشانگر ورده شد تا آاين قرائن 
 !لیح مصطالايعنی جمھوری اسالمی بھرتقدير يا دراثرالتيماتوم!! شورای به  ،زمينه ھائی جريان يافته

 ازسوی رھبر زادآمريکا بھرحال با انجام انتخابات آزده ويا رعايت سياست  زادآخابات دست به انت
 !! موضوع وھدف شورای باصطالح ملی انجام گرفته ودرنتيجه شورای به اصطالح ملیجمھوری اسالمی

بانی شورا  ھمانطور که رای صندوقبه موفقيت وھدف ازتشکيل خود رسيده است وبا رفتن مردم به 
   ١ .شده است متذکرشده اند کارشورا تمام ومسلوب الموضوع بارھا 

! نوشت با دو موضع يکی التيماتومی به رھبرجمھوری اسالمی !يادمان ھست که شورای به اصطالح ملی
   .به پيوندد !اينکه انتخابات را متوقف کند وديگری اينکه خامنه ای به شورای به اصطالح ملی

زاد نبودن انتخابات بوده است که خامنه آ فرض ،ه علت درخواست شورا به توقف انتخاباتمعلوم است ک
 و ! خانم نازيالطبعزاد بودن انتخابات دست زد والبته مناعت آبه  ،وتوقف انتخابات ای بجای قبول فوری

 مطرح ن نرابا التيماتوم خودشاآورابطه بزرگ شورا  ين موفقيت وپيروزیپيرزاده اجازه نداد که اآقای 
   .کنند

سمت ق دوم التيماتوم شورا پيوستن خامنه ای به شورا بود  که ميتوان گفت اگرخامنه ای درقبول اين فاز
 بشوی شوراستالتيماتوم تاکنون کوتاھی کرده قصدش سرکشی نيست بلکه چون ناظرھرج ومرج وبل

درتقاضای عضويت تاخيرِ قدری تاخيرالزم شده که  پس ازپايان جنگ شوراھا ايشان با عذر خواھی از
   !استدعای قبول عضويت بنمايد

که عرض وارائه دليل شد موضوع وھدف بنابراين به مالحظه واقعيت حقوقی مستند به قانون مدنی 
ھمانند مناقصه  دولتی که مورد مناقصه ازطرف جمھوری اسالمی انجام شده ( !شورای به اصطالح ملی

درتعقيب انجام  !وديگر موضوعی باقی نيست که شورای باصطالح ملی )ازطرف خود دولت انجام گرديده
   .وشورا مسلوب الموضوع گرديده است ن باشدآ

  چرا هاي متوجه شاهزاده  -موضوع ديگر

قای پيرنيا بھترين ھمراه را آحيدرپور دراين مصاحبه نشان ميداد که قايان پيرنيا وآھمسخنی وھم منبری 
زاده شاھتنھا در مورد   ،کديگربودندھای ي قايان تائيد کننده حرفآھردوی  ،دن مصاحبه انتخاب کرده انآدر
قای حيدرپورقائل به موقعيت خاص ويا طرفدارانی برای شاھزاده آ ؛اختالف عقيده داشتند )بقول خودشان(

                                               
و دادن امتياز به خامنه ای از سوی شوای به اصطالح ملی در » رھبر«نامه شناخت سيد علی خامنه ای به عنوان آيا می توان گفت ومدعی شده  - ١
ابات کی انتخ در سی و چھار سال گذشتهکه سيد علی در نطقی اعالم کرد  ؛ زيرابوده است؟؟ گويا ھمينطور بوده استرتباط با ھمين نکته ظريف ا

 ک-ھمه انتخابات ديگر سرايت داد. حدر ايران آزاد نبود؟؟ و امتياز يک سال را از تصدق سر شورای به اصطالح ملی! به 



 حقوقدان -) اميرفيض٢(با شورا!  ،جنگ شورا                                                    ۶از  ۶برگ  ٢٠١٣/١١/٢١شنبه)  ۵شيد ( اورمزد 

نشان ميداد ولی  قای پيرنيا ھم درھمان سطح فکروبرداشت حيدرپور خودش راآنکه آ نبود وبرعکس با
   :ازقبيل ؛وقعات عيجب ازاعليحضرت داشتيک سری ت

چرا  –وکيل حقوقی داشته باشد  ۵شاھزاده بايد الاقل  –شاھزاده اجازه بدھيد ايران را نجات بدھيم 
  چراشاھزاده مارا نمی پذيرند وووووو –شاھزاده ياشار را تائيد ميکند 

ست ا وتوقع  درحقيقت يک استيضاحغازشده است آقای پيرنيا که بعضا با واژه چرا آتوقعات ن رديف آ
اعليحضرت خواسته اند نشانگر قيد درعمل واقدام نجات ايران  از را ولی اينکه ايشان اجازه نجات ايران

 رنيا وقای پيآقای پيرنيا ست ورساگر اين معنا ميباشد که تنھا چيزی که مانع نجات ايران توسط آازطرف 
جازه نميدھند ودرنھايت بقای جمھوری اسالمی فقط دوستانشان است اجازه شاھزاده است که ايشان ا

   .قای پيرنياستآناشی ازکوتاھی اعليحضرت ازاجازه به 

عين عبارت مزبور رادراظھارات سرتيپ اقصا وسرلشگر روحانی بکرات شنيده ام که درھمان زمان ھم 
 رثانی شما که قائل بهقای سرتيپ اقصا نوشتم که نجات ايران نياز به اجازه ھيچکس ندارد ودآخطاب به 

چرا بھانه اجازه راسازميکنيد  چه تفاوتی بين  نيستندموقعيت ومقام اعليحضرت وتکاليف قانونی ايشان 
ايرانی فقط اجازه  نليويايشان ويک فردعادی ايرانی درخارج ازکشوروجود دارد که شما ازبين سه م

   .ايشان را ميخواھيد

   .ر که مدعی شد شاھزاده ھيچ طرفداری نداردحيدر پو مھرداد نقای پيرنيا وپامنبری ايشاآ

توقع وھمچنين استيضاح نياز به يک رابطه حقوقی دارد که حرکت توقع ويا استيضاح را پوشش قانونی 
که  شاھزاده چيست با وبقول خودتانشما که خودتان راقانونمند ميدانيد بفرمائيد رابطه حقوقی شما  ،بدھد

؟ مگرھرايرانی برای تائيد ديگران وکيل حقوقی دارد ۵درخارج ازکشور  اين توقعات راداريد مگرھرايرانی
   ؟ويا مالقات با کسان بايد ازشما اجازه بگيرد

چرا سرکار به شکارايشان نشسته ايد ايشان بنابرگفته خودشان وشما وھم منبری شما يک فرد ايرانی 
نده ايد وميدانيد که بدون حمايت ھستند درايشان چه چيزی وجود دارد که شما را مجذوب ساخته که ما

 ورديد که دستآ ھايتان چند بارنام شخصی را شما درصحبت. برويتان زيرپاستآ ايشان کالھتان عقب و
ن موقعيت که نقش برترينی آ را با قاآ. خوب چراھمان شاھزاده را دردست نمايندگان پارلمان اروپا گذاشت

   ؟برشاھزاده داشته شکارنميکنيد

ميخواھيد ازاعتباروشخصيت  ، ھمھم خدارا ميخواھيد وھم خرما راريای ادعا افتاده ايد د در گيج وشما 
مريکائی سلطنت آھمصدا باطرح ھنری برشت  وھم ،پايگھاه تاريخی ونمادی اعليحضرت استفاده کنيد و

ھمين رشما تنھا  نيستيد به اطرافتان نگاه کنيد ھرکه رامی بينيد د ،را برای ھميشه درايران مدفون سازيد
   .يکائی استمرآرا ه ونسخه ھنری برشت 

  به اميد ادامه اين تحرير                                                                                            


