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  ژرف نگري درمصاحبه كيهان لندن

  با 

  اعليحضرت
  حقوقدان -اميرفيض

مصاحبه ای با اعليحضرت  در پاريس  !شورای به اصطالح ملینامه کيھان لندن پس ازاجالس روز
   .انصاری بوده استداشته که تصدی مصاحبه باخانم نازنين 

ن  آکه بنظرميرسد ژرف نگری در ،مطالب برجسته مھمی استنظربه اينکه مصاحبه مزبور حاوی 
> باتفاق به مھم مقدم استادامه نقد مصاحبه باافق مقدم باشد لذا اجازه فرمائيد که به عبارت < بر
  .برويمکيھان  مصاحبه  ثارآالحظه ابعاد سياسی وم

  انگيزه ازتدارك اين مصاحبه 

ت چندين مصاحبه داشته اند که تمامی دررابطه نکه ازبعد ازاجالس دوروزه پاريس اعليحضرآبا
نميتوان قبول کرد که کيھان به استقبال يک مصاحبه تکراری  ،بوده است !باشورای به اصطالح ملی

   .رفته باشد بايد انگيزه خاصی کيھان راترغيب به اين مصاحبه کرده باشد

   :است قابل مالحظه کيھان  انگيزه کيھان ازتدارک اين مصاحبه دراين سوال

رای گيری شد واعضای شورای عالی ودفترسياسی انتخاب شدند  ،دراين نشست –سوال کيھان 
   ؟ی شورايملی ايران انتخاب ومعرفی شديد گام بعدی شماچيستووشما نيزبه عنوان سخنگ

 واين است !برانتخابات شورای به اصطالح ملیانگيزه کيھان ازطرح سوال باال مھرتائيد گذاشتن 
که  انتخابات شورا بارعايت ظوابط  اعليحضرت اين موضوع رازنده ميکند د ضمنیسوال وتائي

قانونی ومرسوم انتخابات صورت گرفته است ودرنھايت مديران شورا وھمچنين سخنگوی شورا 
> سوالی است که گام بعدی شما چيستوقسمت دوم سوال که ميگويد <انتخاب ومعرفی شده  اند 
اين قسمت ازسوال  ،مطرح شده بنابراين !صطالح ملیبطه باشورای به ادرتمام مصاحبه ھای دررا

   .برای خالی نبودن عريضه است

وھمانطور که اعليحضرت  دهــشــندرحاليکه اساسنامه شورا به بحث ورای گيری گذاشته 

درجلسه مجمع موسس قرارشد که منشورواساسنامه به جلسه ديگری <فرمودند  درمصاحبه اخير
چگونه ميشود به انتخاب اعضای شورای عالی ويا  >که درماه بعد تشکيل ميشود موکول گردد

؟ چه بسا بھنگام بحث ارکان مقرر دراساسنامه است مبادرت ورای گيری کرد دفترسياسی که از
اعضای شورا ويا اصال صيغه ای بنام دفترسياسی موافقت مجمع موسس با تعداد  ،درباره اساسنامه

ه انتخاب مسئول ويا دبيرکل باشد ويا انتخاب سخنگو راخارج از نداشته باشد ويااصوال معتقد ب
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يا مسائل تابعه وظائف مجمع موسس بداند که ھمينطورھم ھست ويا اصال نيازبه سخنگو نباشد 
منامه يک شخصيت حقوقی مورد تصويب اکثريت مادامی که اساسنامه ومرابنابراين  .ديگر

مجرای اعتراض خارج نشود نميتوان روی اساسنامه پل زد  وسرخود ھم  ازن آ قرارنگيرد وتصويب
   .ويزان کردآاپانديسی بنام دفترسياسی  ،عده مديران را معين کرد وھم به ارکان شورا

قوقی درحدی است که مدارک اھميت تصويب اساسنامه ومرامنامه ويا نظامنامه شخصيت ھای ح
مزبورسجل شخصيت حقوقی موسسه است ومادام که اين اسناد کامل نباشد اساسا ثبت موسسه 

   .ازجمله شورای به اصطالح ملی ممکن نيست

شما انجام شده است   یکيھان لندن با تائيد اينکه انتخابات شورای عالی ودفترسياسی وسخنگوي
درواقع ھمانطورکه ھيئت موسس مايل به  و ،ه استتاری بزندواقعه پردخواسته روی نادرستی ھای 

   .با انجام اين مصاحبه غائله رامختومه بداند) نبوده مرامنامهطرح وتصويب اساسنامه ومنشورش (

بنده نه بعنوان معترض به انتخابات چراکه اعتراض به انتخابات ازحقوق شرکت 
ن يک حقوقدان اعالم ميکنم که قبل کنندگان درانتخابات محلی وموضعی است ولی بعنوا

اصولی که حداقِل  رعايتمنشور) شورا بامرامنامه ( ازبحث وتصويب اساسنامه و
ئين نامه آ ويا قانون ويا بين المجالس ١۵۴يعنی اعالميه مده آ شور شوردراعالميه من

می گرفته شود ازانتخاب سخنگو تا ھرنوع تصمي ،ھای تشکيل شخصيت ھای حقوقی
يک ينده  صورت گيرد آويا اقداماتی که دراخيربه خامنه ای ارسال گرديده  امه ای کهن

  .ثارنيستآ بوده ومتاثرازامرخودسرانه 

  ثارآمحدوده توجه 

ثارنبودن، اين است که ايجاد حق ويا تکليفی برای ثالث يعنی کسانی که عضويت آ رازمقصود ازمتاث
نچه آ اعضای شورا که با ازن دسته آ گروھی محدود تلقی ميشود و کار ندارند نميکند ويک را شورا

ند درمحدوده باش مده موافق نيستند مادامی که حافظ موقعيت خود درشوراآ! شورا برسرانتخابات
      .د داشتثار قرارخواھنآ

  ابراز مسرت وتشكر

 منشورواژه  از عليحضرت دردومصاحبه اخيرقبل ازپژوھش مصاحبه اين مسرت گفتنی است که ا
يرانی به عنوانی است که فرھنک اچراکه منشور ،راجايگزين کردند قطعنامه استفاده نفرمودند و
   .نيستتشکرسلطنت طلبان ازاين توجه بجا فراموش شدنی  .فرامين پادشاه ميدھد

   وامـــــا بعد 

: <شرط اول من برای شرکت دراين حرکت ازنظرخودم وظيفه ای است که بعنوان يک ميفرمايند
  >رای دھنده دراين کشورميتوانم داشته باشم
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يك راي دهنده دريك كشورميداند كه تقسيمات قدرت حكومت وزمينه سازي براي تجزيه كشور 
همراه دارد امضا نميكند  را تجزيه كشور مه اي كه جوازازحد اوخارج است وپيشاپيش قطعنا

   .سهل است كه ديگران راهم ازامضا بازميدارد نه مشوق ومحرك گردد

 ،نه انتصابات ،انتخابات است خواستار ،يک رای دھنده خواستاراجرای صحيح قانون انتخابات است
گفتند رای من کو  معترضين ٨٨ اگردرانتخابات ،ته استکه درشورا صورت گرف ،نه خود منصوبی

دزدی رای  ،البته که درنمايش انتخابات شورا ،انتخابات کودراين نمايش انتخاباتی بايد بگويند 
زاد ھم ازھمين آانتخابات يا خواست آ. خابات صورت گرفته استتصورت نگرفته بلکه دزديدن ان

  ؟الگو خواھد يافت ،دزدی انتخابات

  ما براندازنيستيم وهستيم 

> چنان ريشه درجھل وسردرگمی دارد که عبارت ازاعليحضرت استدرجھت فلسفی < مبارزه ما
بعدازسی وچند سال ھنوز نميدانم که براندازھستيم ويا انحالل طلب چرا که درمصاحبه قبلی فرمودند 

انحالل طلب ھستيم نه برانداز> وتاسف اينجاست که اين تشتت فکری راھم فلسفه خودشان ما <
ھای ما آ، آھای ما کجا ھستيم< ا بھترين شعاربرای مبارزه ما اين است کهگوي ،ميدانند

  چکارميکنيم>

  زمزمه تجزيه طلبي نيروهاي تجزيه طلب 

ن بنام زمزمه ياد آ نگرانی اعليحضرت ازتجزيه کشوراست که از ،دراين مصاحبه ر،بُ  نکته ھوش
> بازگذاشتن درخانه نگران دزد باشد بگذارد نبايد باز دارد درخانه راکسيکه سعی فرموده اند <

که  ،تجزيه طلبی زمزمهفصل قطعنامه شورا گشودن نه   ١١ماده   ،به خانه دعوت دزد است
   .گشودن حق تجزيه طلبی است

 يعنی تجزيه کشوراست متضمن درخواست ورضايت نسبت به موضوع قطعنامه شورا  قطعنامه
امضا کرده  برای کسانی که قطعنامه رای باشدجای نگران چگونه ممکن است زمزمه تجزيه کشور

   .نھا ميتواند ازاين بابت باشد که چرا درحد زمزمه استآنگرانی  ؟ن ھستندآوپشتيبان 

  كمك خارجي 

نظربه اينکه مسئله کمک وحمايت خارجی ريشه درتمام مصاحبه ھای اعليحضرت دارد وموضوع 
اضافه ،مجددنقد قرارخواھد گرفت لذا تصديع  دمزبور درمصاحبه افق ھم جاسازی شده است که مور

  کاری است 

    ١٣٩٢ارديبھشت  ١٩مشروح مصاحبه درکيھان  

 


