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  موقعيت اعليحضرت پس ازتشكيل

  !مجمع شوراي باصطالح ملي

  سخنگوي شورا و دالل مظلمه
  حقوقدان -يضاميرف

ن آ مد که درمسيرآبه بحث  »!دستاوردحقوقی مجمع شورای به اصطالح ملی«، درتحريرقبل
با موقعيت اعليحضرت دررابطه با  به اتفاق اکنون ،گان منشورھم مطرح شدکنند موقعيت امضا

   .شنا ميشويمآ !تصميمات مجمع شورای به اصطالح ملی

 !سمت اعليحضرت رابه دو !ح ملیگھی شده است مجمع موسس شورای باصطالآ بطوريکه معلوم و
 !سخنگوئی شورا ودوم واسطگی بين شورا ومقامات کشورھای خارجی یيک ،ساخته است مفتخر

   .بمنظور معرفی شورا  وجلب حمايت وکمک وھمچنين رساندن صدای ايرانيان داخل به جھانيان

به انجام اين شنائی بيشتر ومالحظه دستاورھا وھمچنين علت انتخاب اعليحضرت آاين تحرير برای 
  .خدمات ميپردازد

 ل باال باماھيت مشاغ تناسب مالحظه بسيارفشرده ای به ،ورود به بحث قبل از ،تصورميکنم
   .شخصيت ايشان بجا باشد

اقتصادی  انسان ھا چه درفعاليت ھای اجتماعی ويامال آ حظه بدان سبب الزم است که ھدف واين مال
وحالت کمتر معموال نوعی مجازات ويا ، ست نه کمترسياسی تحصيل موقعيت برترومنزلت بيشتر ا و

حد  کاری که از ،باب صدقه ويا رفع مزاحمت که از ،بيعرضگی وغيرمفيد بودن شخص تلقی ميگردد
کاربی  ،اشخاص بديھی است اصل اول درارجاع کاربه اين قبيل ،ه اومحول ميشودب نباشد بيشتر او

   .چنان کارگرانی مصون نيست زکه کارفرما ازمسئوليت ھای ناشی ا مسئوليت است چرا

  مقدمه اي كوتا ه ومفيد 

عده ای راعقيده براين است که سقوط انسان ھا ازفضائل اخالقی ويا تحصيل مزيت ھا دست انسان 
تعزمن تشاء وتزل من تشاء) وگروھی سقوط ازجايگاه ھا وموقعيت ھای <نيست ودست خداست 

ميدانند وھمچين تحصيل  ،، اشتباه وتحت تاثيربرخی جريانات قرارگرفتنناشی ازکج فکری را برتر
   .عزت وبرتری راھم مرھون فعاليت وپشتکاروفھم وغيره ميدانند

ت وبھرکه خواست ميدھد ولی ب عزت وذلت اسگويند خداوند صاحيی ھم ھستند که مگروه سوم
حفظ عزت ورھا شدن ازذلت راخداوند به اراده بندگانش واگذارکرده که بااستفاده ازمواھب موجود 

  )ياتآاستنباط از( يا درذلت بيفتدزت بماند وشرع وتفکرورعايت فضايل اخالقی درعازجمله 
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پيام روی سايت من  ٣،٢٠٠،٠٠٠ماه  ٢رف ظخوشوقتم به اطالع ھم ميھنان برسانم که <
  )مصاحبه باراديو صدای ايران(             مده است>                                         آدراينترنت 

   .ورده شودآبه اينجا  توضيحات تکميلی ايشان نيز رتبجاست برای حفظ امانت فرمايشات اعليحض

) واقعا يک ھجوم است »امروز فقط اتحاد«د مقصواززمانی که پيام من درداخل مملکت پخش شد (<
من ددبيرخانه وخو ابه زحمت ازش برميايم درحدی که واقع هدی کحوسيع ازارتباطات برقرارشد در

مد برگشت ميشد  آئی که ميگرفتاری پيدا کرديم که تمام ميل باکس ماطوری پرشد که خيلی ازنامه ھا
ميھنانم درخواست کنم که حتی المقدورکمکی  ھمتماس ھا خيلی زياد بوده دراين مورد ميخواھم از

ت سزياد ا کار بار نقدرآوری اطالعات به خودمن ويک مقدارفيلترشدن اين مسائل که آباشند درجمع 
واقعا جای خوشوقتی است که اينھمه استقبال ازاين  بتوانم به تمام مراجعين پاسخ بدھم و ديکه شا
  )نجلسآمصاحبه بارسانه ھای گروھی لوس (                                                         کار>

  به شدت وسرعت افول نگاه كنيد 

اعليحضرت وعلياحضرت دربرنامه اعالم شده ازسوی اعليحضرت مربوط به زمانی بود که  مارآ
دربرنامه حضور اعليحضرت وعلياحضرت  نکهآ فراخوان ھمه پرسی مشارکتی نداشتند ولی بعد از

برای اولين  جمله تبليغات وسيع که از ھمه  پس ازگذشت سه ماه با ،فراخوان رفراندم اعالم گرديد
يعنی  ،نفربه دعوت اعلحضرت لبيک گفتند ٣٩،٠٠٠فقط  ،ن برخاستآ کيھان لندن به حمايت از بار

> استقبال کردند  امروز فقط اتحادماه ازطرح < ٢دويست ھزارنفری که ظرف  و درمقابل سه مليون
   .ن عده ازبرنامه رفراندم استقبال نمودندآتنھا يک صدم 

درمورد  ،حمايت کردند »امروزفقط اتحاد«نفرايرانی که ازطرح  ٣،٢٠٠،٠٠٠اکنون ھمان  و
 محترم اعليحضرت از نکه اعليحضرت وعلياحضرت وھمسرآ ن باآ ومنشور !شورای باصطالح ملی

به صالحيت  نھم بدون وجود تعرفهآ نفر ۶٠٠ن بوده وھستند معھذا آ پيشگامان شورا ومنشور
اقتدارسنتی وقانونی به اين راميگويند افول ازشوکت و ،اعليحضرت در سخنگوئی شورا رای دادند

  .وحقارت منجالب پستی

سلطنت طلب  ١،٢٠٠،٠٠٠جامعه ايرانی خارج ازکشور بنابه فرمايش اعليحضرت  رچرابايد د
نھم تجزيه طلبان وفرصت طلبان نه حتی يک سلطنت طلب شرکت کنند؟ آر! نف ۶٠٠ھستند فقط 

   .ن پادشاه را منورميسازد نه غيرپادشاه راآن سلطنت است که معنويت آ اقتدار واعتماد واعتبار از

يا آ ،الھام بخش فعاليت ھای خودشان اعالم فرموده اند را خواست مردم ايران اعليحضرت بکرات
ازمقام شامخ وقابل احترام به شيپورچی مردمی واست مردم است که پادشاه قبول سخنگوئی شورا خ
   ؟تجزيه طلب مفتخرگردند

 حتی درحاشيه کم رنگ سوگند شماست اگرنميتوانيد کارمثبتی انجام دھيد که  ؛شايد بتوان گفت 
     ؟را لجن مال ميفرمائيد سلطنت ديگرچرا رسالت

  تصدي به سخنگوئي شورا

   .کرده است ليحضرت رابسمت سخنگوی شورا  انتصاب اع !ی باصطالح ملیمجمع موسس شورا
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  ،انتخاب نميکند نھا راآامثال سخنگو وو بدارآ و کارگر وحسابدار ووکيل وسريدار ،مجامع عمومی
تالی فاسد اين انتخاب اين است که سخنگو درمقابل مجمع  ،سوی مديران شرکت است نھا ازآانتخاب 

اوال روابط کاری او با ھيئت مديره است وثانيا سخنگو چون نقش  يکهحال عمومی مسئول ميشود در
   .اجرائی ندارد مسئوليت ھم ندارد

که نقش شيپور چی رادرارتش بازی  ،است ، شخص بی مسئوليت وبه درد نخوریسخنگو معموال
  .ھيج افسراليق وفرمانده بدرد بخور به شيپورچی ارتش گماشته نميشود ،ميکند

سال  ٢۵٠٠لياقت فرزند شاھنشاه ايران که به حکم سنت  ياآ> خالئق ھرچه اليقگفته ميشود <
رھبری ملت وحفظ  جايگاه ممتاز ومنحصربه فرد در ،فرھنگ ايرانی وقانون اساسی مشروطيت

دراين حد ازلياقت است که  درمقام سخنگوی يک  استقالل وتماميت ارضی کشور ورفاه ملت دارد
   واعتبارملی منصوب  گردد؟ شورای فاقد حيثيت حقوقی

مختصراينکه  ،فراموش نکنيد که اعليحضرت به سخنگوئی انتخاب نشده اند بلکه انتصاب شده اند
يد برگزيدن يک ياچند نفرازبين گروه است ودرمورد شورا نه آانتخاب ھمانطور که ازاسمش برمي

 ه نشانگر درستی انتخاب وچنين امری تحقق پذيرفته است ونه تعرفه ھای انتخاباتی وجود دارد ک
   .بيان کننده تفاوت انتخاب وانتصاب است

   !! به اعليحضرت چرا تفويض اين مقام سربلند

  ؟ چرا چنين شغل نا مناسبی برای اعليحضرت منظورشده است

سخنگوئی شورا اعالم فرموده زيرا اوال اعليحضرت قبل ازتشکيل مجمع بارھا اشتياق خودشان رابه 
  .بودند

يل وذوق وعادت اعليحضرت به سخن گفتن ومصاحبه کردن که درواقع بصورت يک اعتياد دوم م
جلب  بمناسبت اين شغل  تنھا چيزی بود که ميتوانست توجه وعنايت اعليحضرت رابه شورا ،مدهآدر
نھم آ ،راضی نميکند لی که بتواندد فرمايش بفرماينددرحد داشتن شغ را ھيچ چيزی اعليحضرت .کند

   .بی مسئوليت باشد ھراظاکاری که 

 تصدی سخنگوئی شورا را ،= درصورتيکه اعليحضرت به اعتبارمصوبه مجمع موسس حاشيه

  )پايانمسئول خواھند بود ( !بپذيرند درمقابل مجمع واعضای شورای باصطالح ملی

نرا در لفاف سخنگوئی اعليحضرت پيچيده آ !وشورای به اصطالح ملیدليل سوم که بسيارمھم است 
   .ايان نباشد ارجاع داللی مظلمه به ايشان استان نمکه چند

  داللي مظلمه 

است که برای  داللی مظلمهمحول اعليحضرت ساخته  ،شغل وماموريت اصلی که شورای الشخورھا
کما اينکه درتحريرات منتقدين نديدم که  ،لفاف سخنگوئی پيچيده در نراآ ،نآپنھان ساختن فساد 

زيرا درلفاف سخنگوئی پيچيده  ،کسی به تصدی اعليحضرت به داللی مظلمه اشاره ای کرده باشد
   .شده است
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اله يک کارمعمولی است ازبرای نمونه کسانی که درحرم امامان پرده پوشی درمشاغل ض و استتار
   .حت عنوان صيغه استنھا جاکشی تآنقش زيارت خواندن دارند شغل اصلی 

 شورا و نھا به حمايت ازآ، تشويق شغل اصلی که محول اعليحضرت شده است مذاکره باخارجيان
داری جمھوری ھا وکيفيت تجزيه ايران واحتماال ودرصورت خود قبيل ادامه تحريم ن ازآتبعات 

  .نھاآ) وامثال مصاحبه وکتاب اعليحضرتاسالمی ازفعاليت اتمی حمله نظامی است (

است يعنی جوش دادن کارھای  داللی مظلمهن مامورشده اند آاين کارھا که اعليحضرت به تحقق 
نھم درمسيری که به تجزيه کشور وبقای جمھوری اسالمی کمک آ ،خالف قانون وشرع واخالق

   .ميشود

درصد مردم مخالف  ٩۵يکی ازمخالفان جمھوری اسالمی که مخالف سلطنت ھم ھست نوشت <
ن آدرصد باقی است اين است که  ۵ جمھوری اسالمی ھستند ولی علت اينکه جمھوری اسالمی با

  > مريکا واسرائيل شناخته شده اندآدرصد سربازان  ٩۵

  ؟چرا اعليحضرت را دالل مظلمه كردند

 يشتری ب سرعت ،ی زنده ساختن جنبش سبزمريکا براآبموازات شکست جنبش سبز سرمايه گذاری 
 مريکا رساندند ودرمجموعهِ آ ه خارج وخاصه که برخی وابستگان جنبش سبزھم خودشان راب ،يافت

   .مريکا قرارگرفتندآکمک مالی 

مريکا ازاپوزيسون وقت که ھمان جنبش سبزبود اسباب آبزودی معلوم شدکه حمايت ھای مادی 
و فلينت لورت  ،ھيالری منمريکائی آچنانکه دوکارشناس  ،مريکاستآ حيف وميل وجوه دريافتی از

دولت اوباما درمقابل نوشتند < ٨٩ذرماه آ ٢١ ايران کارميکردند درمقاله ای در که سابقا درميز
پرداخت پول به اپوزيسيون جمھوری اسالمی چيزی عايدش نشده وحتی اطالعاتی ھم که درمقابل 

يو اس تودی  نوشت   مريکائیآ> درھمين رابطه روزنامه پول دريافت کرده کامال اشتباه است
ھائی راتھيه کرده ودرجستجوی گروھائی است که بتوانند به معترضان ايرانی  مريکا طرحآدولت <

که کمک ھای مادی سرويس ھای اطالعاتی به واسطه ھائ کنونی  زيرا بنابراطالع ،کمک کنند
  .ھستند اعتماد کافی ندارند وبه دنبال واسطه ھای جديد مريکا رادريافت ميکنندآ

به رسانه ھای پول ھا به ايرانيان واسطه دريافت  مريکائیآاعتمادی ھمانطور که استحضارداريد بی 
شايد بتوانند جلوی بخور  دن افراد فکرکردنآتصويری ھم شمول يافت که با بيرون انداختن برخی از 

   .بگيرند را ببر

يد ھستند دردستورکارشورای الشخورھا ھا به دنبال واسطه ھای جد مريکائیآاين جريان يعنی اينکه 
ناچارازاعتباروشخصت  ،چون خودشان درسطحی ازرسوائی وپليدی سوابق بودند و ،قرارگرفت

ن درحلقوم آاعليحضرت سوء استفاده وايشان رادرمقام داللی مظلمه ودريافت کمک وپول وريختن 
   .تجزيه طلبان قراردادند

  ريز       دل برمنه که يک تنه درسنگرت کنندبرزنده باد گفتن اين خلق خوش گ

 


