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  نقش توطئه نامه هشدار
  درانتخابات جمهوري  اسالمي

  حقوقدان -رفيضامي

نقش بسيارکم رنگ تحريم  ،! رياست جمھوری فرقه تبھکارتِ يده ھای کامال نوظھور درانتخابايکی ازپد
 . مقصود اين نيست که انتخابات رياست جمھوری با تحريم ذاتی مواجه نبود بلکه بود ولی کارانتخابات بود

نع ناشی ازتحريم جريان انتخابات با موا و ،ديده نميشد یاصال تحريمنھم درحدی که به عينه آ بردی نداشت و
 يک سابقه چندين ساله داشت درکه  ،تحريم  شرکت درانتخاباتودرکالمی ديگر   گرديدن ت روبروانتخابا

  .جايش خالی بود فرقه تبھکار انتخابات اخير

نميشود بوجود  يعنی تحريم را ؛ذاتی است نه نسبی امور اين توضيح ھمينجا الزم است که تحريم انتخابات از
مانند تحريمات قانونی  ؛ردتحريم وجود دا درنفس موردِ  ،تحريم ؛ساخت نرا ميتوان فراگيرآورد بلکه وجود آ

نرا منع کرده آيا قانون  نرا حرام وآاينکه شرع  نميشود حرام کرد مگر کالم ديگر چيزی را در ووشرعی 
  .باشد

يعنی ذاتا خالف  ؛ذاتی است امور از ن فرقه تبھکارآتحريم انتخابات جمھوری اسالمی ويا ديگرانتخابات 
زيرا مبنای تعلق حق حاکميت يه حقوق بشراست خالف اسالم  وحتی خالف اعالم قانون اساسی مشروطيت و

بين المللی مجالس ھمخوانی  سيره انتخابات با کنوانسيون و ده نميشودبه مردم درناصيه حقوق ملت ايران دي
  .ندارد

  موتورحركت تحريم

ن حق آلق به باوجود اينکه حق است ولی نماد خاصی متعَ  ،اما تحريم انتخابات خود بخود عملی نميشود
 تحريم را ازقوه به فعل در ن حقِ آ ،ناشی ازحق نمادين او قدرت اجرائیِ  ن نماد وآيعنی بايد بوسيله ميباشد 

بمثابه فرمان است وھمه مردم بدون  ،ن مقامآتحريم انتخابات را اعالم کند اين اعالم برای پيروان  ورد وآ
   .ن شرکت ميکنندآ نيازبه علت در

  متوليان تحريم 

ن آ بنابراين تحريم ونظارت بر خوند اعطم متولی شرع شناخته ميشدآ ۵٧ ششور قبل از نجا که درايرانآاز
خوند اعظم انجام شده آدست اندرکاری  ھمواره تحريمات باريخ ايران می بينيم که درتا و . و بودبرعھده ا

 امثال فتواھای بستن مغازه ھا و تحريم تنباکو ويا تحريم شرکت درھمه پرسی انقالب سفيد و :مانند  ،است
   ...نھاآ

حد  در خوند خارج وآتحريم انتخابات ازحد   ،خوند بقدرت رسانده شدآکه به اين سو  ۵٧زمان شورش  از
زيرا ھمانطور د قرارگرفت نصدر اختيارات اعليحضرت که نماد ملی حکومت قانونی ايران شناخته ميشو در و



 حقوقدان -اميرفيض -نقش توطئه نامه ھشدار در انتخابات جمھوری اسالمی              ۵از  ٢برگ   ٢٠١٧/٠۵/٢٣، شنبه سه= شيد بھرام

ملت  حقوق ه ھم متولی رعايت قانون اساسی مشروطيت وخوند متولی رعايت امورشرعی است  شاآکه 
   .است

 ازحقوق انحصاری اعليحضرت است که عالوه برعمل حال کنونی ودر در ،فرمان تحريم انتخابات نبنابراي
  .رھبرمخالفان جمھوری اسالمی شناخته ميشوند تنھا درحال کنونی ،ند سلطنتگحکم ناشيه ازسو

  .نون اساسیقيد قا نه حقوق ناشيه از ،حقوق ناشيه ازفرھنگ وسنت ايرانی استمقصود ازحقوق انحصاری 
ھمه افراد  .> که ازحقوق فرھنگی وسنتی است نه نص قانون اساسیچوفرمان يزدان چه فرمان شاهمانند <

که  فرق دارد با تحريم کردن انتخابات امر، درانتخابات شرکت کنند يا نکنند ولی اين تاملت ايران حق دارند 
   .حضرت استين با اعلآ، حکم اعالم واجرای که دروضع فعلی به حکم دارد نياز

  اعتبارتنها زمينه هاي فرمان تحريم انتخابات

اينجاست که پای اعتبارواحترام عمومی نسبت به اعليحضرت يعنی تنھا کسی که حق تحريم انتخابات قانونا 
 و وند اعظمی که اعتبارخآزيرا ھمانطور که درجامعه دينی  ؛وبطورسنتی با ايشان است مطرح ميگردد

) دائره حساس اعتبار ليداعدام شيخ فضل هللا مرجع تقمرجع نيست ( دست داد ديگر حرمت خودش را از
نميتواند براعليحضرت وھرکسی که ادعای رھبری مخالفان جمھوری اسالمی را داشته  ،عمومیواعتماد

   .باشد تاسی وتاثير گذارنباشد

  پيش ييني جمهوري اسالمي 

 نسبت به سالمتاختالفات قطبی  و ه به اعتبارمشکالت داخلی وسياسیفرقه تبھکار) کسالمی (جمھوری ا
اوضاع واحوال  نگران بود و انتخابات واستفاده مخالفان جمھوری اسالمی درراستای تحريم انتخابات بسيار

نتخابات نشان ميداد که سياست جھانی وموقعيت رضاپھلوی طوری است که ميتواند مزاحم جدی برای ا
دست  ورد، آاھداف جمھوری اسالمی بوجود  ن خللی درآودست کم با اعالم تحريم  رياست جمھوری باشد

با ترتيب دادن نامه  بنشيند و انتخابات رياست جمھوری ببار قبل ازن آبرنامه ای شد که محصول  بکار
سوی  انتخابات را از تحريم نرا می دانيد موفق شد خطرآھشدار ومحکمه صحرائی وبقيه داستان که مفصل 

   .ھم عمل شد ھمينطوراعليحضرت ومخالفان جمھوری اسالمی کامال برطرف کند و 

  وامـــــــا بعد

حکمه صحرائی ودرجھت محکوم کردن اعليحضرت مکه بالفاصله به  توطئه نامه ھشدار غازآدرھنگام 
 حمله وبی اعتبارساختن شخص اعليحضرت ،ن برنامهآ که ھدف ازافتاد يک چيز مسلم بود  بسرعت بکار

کردن  نميدانست که چرا مسئله بی اعتبار ھم ولی ميتوان گفت که ھيچکس حتی نويسنده تحريرات  بود
، به تحرير حتی درتحريرات  توجه ،ورد تازه ای مطرح شده استآاعليحضرت  بعنوان يک ھدف ويا دست

 درحاليکه .نھا معطوف شدآامثال  ھای مجاھدين خلق وموقعيت ضعيف بين المللی جمھوری اسالمی ورقابت 
  جمھوری اسالمی موقعيت بسيارضعيف اعليحضرت درتحريم انتخاباتِ   با نزديک شدن به زمان انتخابات و

اعليحضرت احترام وشخصيت  و که رابطه بين حمله به اعتبار ،که برخالف سالھای قبل بود  نشان داد
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وی انتخابات رياست جمھوری پيش ر ن درآورد آار فصلی بوده که دستگان نامه ھشدازسوی توطئه کنند
   .وبرداشت ھم شد  جمھوری اسالمی قابل برداشت باشد

ولی تحريم فرمودند  »فرقه تبھکار وکالھبردار«ت رياست جمھوری را درعبارت البته اعليحضرت انتخابا
 اينطور نمودار درصدی انتخابات  ٧٠ مارآ و مالحظات عينی درخارج ازکشور مده وآبھرحال نتايج بدست 

سخت  راين تحري و ؛ه استنا متناسب بود است که  نقش تحريم انتخابات ازسوی اعليحضرت بسيارضعيف و
برنامه اجرای  ناکاری تحريم انتخابات بوسيله اعليحضرت، صد درصد در معتقد است که زمينه اين ضعف و

جاسازی شده  ،استرانتخابات جمھوری اسالمی نامه ھشدار که تامين کننده خواست جمھوری اسالمی د
  .بود

   امــــــا چگونه

 بيتی استفاده ميکرد  از ،بودن سالھای اول آ کده حقوق تھران دراستاد ھمائی که استاد فقه واصول دردانش
  ود      بن اين آکه 

  حکيم مولوی)(      پيازگنديده را ندھد ازدست           ت تا طفل سيبی نبيند که ھس                     

   .شنا نيست ويا نميداند که چيست ويا کيست تن بدھدآبرايش دشواراست به چيزی که  ؛بشراينطوری است

تنھا مده آپيازمتعفن گنديده ای در درمقابل فرقه تبھکارغاصب ايران يعنی جمھوری اسالمی که بصورت
ازدست دادن  درانتظار کبير و صغير از و گاھندآن کامال آوطعم  عطر وبو از ميشناسند و نراآيبی که مردم س
   .ن سيب ھستند رضاشاه دوم استآ از متعفن واستقبال ازيپن آ

شنای مردم وازدل فرھنگ وتاريخ ايرانيان آکه  ؛بغيرازاين سيب ويا قطب ونمادملی ايرانيان ھيچکس نيست
  .مده باشدآبر

  توسل جوئيميک چراغ است دراين راه که توسل جوئيم    غيرازاين نيست چراغی که 

اما ھمان نيروی خارجی که پيازگنديده جمھوری اسالمی را باسيب معطرمورد عالقه ملت ايران عوض کرد 
گردد که ميدانيد مقصود ازاين اشاره جامعيت  موقعيت تداوم سلطنت در ن سيبآتنھا توانست مانع تجلی 
 اعليحضرت را دچار ،وقعيت سياسیم ابراز دارد يعنی در بيرونی ن طرح اثرآاما  ،طرح ھنری پرشت است

توده  بصيرت روال  توده مردم به ايشان تاثيری ندارد زيرا وانتظار تعصبات وعالقه در ميسازد و محظور
گرايشھای فرھنگی  ،کارواعتقاد سياسی نيست که ازکسی وياشخصيتی طرفداری ميکنند ناشی از ،مردم

 مفراھ بخصوصی به اشخاص سيع ايرانی راوملی وصفات خاص ملت ھاست که موجبات گرايش توده ھای و
  .ميسازد

جمھوری اسالمی بطورطبيعی توجه واميد ھا به سوی تنھا کس يعنی  ن وگريز سازعتفدرمقابل بوی م
   .جلب ميشود که شده استست نھاآوامنيت  به ملت ومتعھد تامين رفاه  رضاپھلوی که سوگند وفاداری

 اعليحضرت ھمين رفتار ھای بخشی از انصراف مردم از و تنھا وبازھم تکرارميکنم تنھا راه قطع اميد
 توطئه کثيف  نامه ھشدار يک کار و »سلطنت طلب« ادعايی عنوان يرزراست که کشو ايرانيان خارج از
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ی از اتھامات سنگين ضد ايران وملت ايران وفحاشی ھای بسيار زشت دريک محکمه مورد ٣١ نامه
ن سيبی که آت اخير گفتند که انتخابا ران قبل ازواقع به ملت اي در و صحرائی متوجه اعليحضرت کرده اند

   . وگرفته ايدــــن خآيله خودتان با ن چيزی که درمخّ آشما انتظارش را داريد اين است با صفات زير نه 

  !!معرفي شخصيت اعليحضرت

  مدعيان عنوان و سواد افاضه فرمودند: آن 

-شارالتان  -۵ –بيکاره  -۴مرگ برشاه  -٣ –دشمنی با ملت ايران  -٢دشمنی با موجوديت ايران  -١
 -١٣ -بی ابرو -١٢بيشرف  -١١ –خائن  -١٠پول پرست  -٩بيسواد  -٨ ته بينکو -٧-احمق  -۶

خمينی  -١٩دروغگو  -١٨غيرقابل اعتماد  -١٧ -حقه باز -١۶عروسگ  -١۵ پشه-١۴-مفتضح 
-نااليق  -٢٢-فضوالت انسان  -٢١ کسی که چاره ای جزکوبيدن سرش به ديوارندارد – ٢٠دوم 
فيس بوک به رضاپھلوی توھين  برمردمی که دردرود  – ٢۵-ازبابت غرور خدا  -٢۴س بدجن -٢٣

 –جيره خوارشيوخ عرب  -٢٨-کجرو وناتوان  -٢٧رضاپھلوی پشت به ميھن کرده  -٢۶  -ميکنند
لياقت تف انداختن به  او -٣١ زادگان برويش تف انداخته اندآ -٣٠شاه سلطان حسين ما   -٢٩

 . صورتش راھم ندارد

اين اکتفا نکرده برخالف ميل و خواسته ايشان تظاھرات راه انداخته، قانون اساسی نوشته و به 
  و فراخواند داشته اند.» رھبری«ادعای 

  شهود معرفي نامه اعليحضرت 

 با شخصيت شھود و ،مه ويا شھادت نسبت به شخصيت وخلق وخوی افراد رابطه مستقيماعتبارمعرفی نا
به وزن حقوقی خود  ،قبول شھادت ،نفر که نزد مردم شھرت داشته باشند ۴رفين دارد  معموال  شھادت معّ 

  .نزديک ميشود

کسانی که درفھرست اسامی سلطنت  از نفر ۵٠چنانکه ميدانيد شھادت نامه معرفی اعليحضرت به امضای 
فراستی  احمد قایآمانند  ینھا سلطنت طلبان سرشناسآطلبان خارج ازکشور جا دارند رسيده است ودربين 

 زيررا وآمنوچھررزم  –متولی پيکره کوروش  براميانآھومر  –رئيس اداره ھشتم سازمان امنيت ايران 
 ،فيروزه غفارپور منشی سابق دبير خانه اعليحضرت -سيروس شرفشاھی روزنامه نگار -بختيارشاپور

 – به تقليد از راديو تداوم پادشاھی که متولی اش درگذشت راديو ندای پادشاھی شھريارفتحی بنيان گذار
برديا پارس  ،سازمان خد شاه ميھن)اميرحکيم ( –(فحاش بزرگ)مصطفی عرب  دارنده نشريه پژوھش 

ارگردان اصلی برنامه نامه ھشدار واتھام سازی اميد دانا که ک ) کارمند دبير خانه اعليحضرت  ونام قالبی(
وفرھنگی معرفی شده اند  رسيده  عليه اعليحضرت است  وعده بسيارديگری که تماما کنشگران سياسی 

   .است

تمام تلويزيونھای  ،نيست خودنما نفر ۵٠اھروباطن ھمان غافل ازاين توجه نباشيم که توطئه نامه ھشدار با ظ
حتی مصاحبه ھائی ترتيب داده شد که موضوع  ،مدندآن توطئه برآ حمايت ازايرانيان خارج ازکشور به 

مانند مصاحبه سرکرده  توطئه مزبور با خانم  ،شھادت نامه با حالت بصری وحضوری شاھدھم ھمراه گردد



 حقوقدان -اميرفيض -نقش توطئه نامه ھشدار در انتخابات جمھوری اسالمی              ۵از  ۵برگ   ٢٠١٧/٠۵/٢٣، شنبه سه= شيد بھرام

ميليون ايرانی  ٢٠رھبر را جمله علی فرازنده که خود از ديگران و و ممتازشھال گنجی وخانم کسان ر
  .نگين ترين اتھامات به اعليحضرت ھم بوسيله او تدارک شده استوخارجی ميداند  وبيشترين وس

ميتواند قطب تحريم انتخابات  ميليون طرفدار  ٢٠که با داشتن  علی فرازنده خودرا درموقعيتی معرفی کرده
ميليون نفری ناميده شده بجای تحريم انتخابات شخص  ٢٠تحريرات به مرد  که دردم آرا تشکيل دھد اين 

ئی روبرو ساخت که که ميتوانست نماد تحريم انتخابات باشد باچنان اتھامات وفحاشی ھا اعليحضرت را
   .ساقط ساخت اعتبار درواقع بجای اينکه انتخابات را تحريم کند تحريم کننده انتخابات را از

ر اھميت اين اقدامات تيم توطئه را درفراھم کردن زمينه انتخابات سالم برای فرقه تبھکا يا دشوار استآ
   ؟جمھوری اسالمی وبدور ازقدرت  تحريم انتخابات منظور نداشت

  خودداوري فرمائيد 

افراد با نام ونشان وسابقه سلطنت  نفر ۵٠حاليکه  در ؛داوری فرمائيد شما خواننده محترم اين تحرير خود
 و دحتی اروپا ازاين شھادت نامه حمايت ميکنن ونجلس آطلبی درکنارفرستنده ھای خبری تلويزيونی لوس 

يعنی تمام  ،دحضرت را چنين سنگين ومحکم می بيننشھادت واعالم اتھامات عليه اعلي کالمی ساده بار در
يا شما بفرمان تحريم انتخابات چنين شخصی تن آ ،تائيد مينمايند اند را اتھاماتی که متوجه اعليحضرت کرده

ھامات واھانت ھائی که دمی که به دشمنی با موجوديت ايران وبی شرافتی ووطن فروشی  واتآميدھيد ويک 
داد کسی به او  اگر و به او نسبت داده شده است ميتواند فرمان تحريم انتخابات رياست جمھوری را بدھد

اليق تف ديگران ھم نيست چگونه ميتواند  نفر ۵٠ن آکسيکه به شھادت  ،توجھی خواھد داشت
با کدام رو توتمنای ( ن تبعيت نمايندن فرماآدرامرانتخابات کشوری دخالت کند وچه انتظاری است که مردم از

  ؟!)گدائی داری

توطئه ھشدار که با بصيرت خاصه افراد اطالعاتی جمھوری اسالمی داخل  وخارج ازکشور تھيه شده  **

   .تحريم حفظ کند سيبآبود توانست سالمت انتخابات رياست جمھوری فرقه تبھکاررا از

 ۶طرح توطئه نامه ھشدار برای تامين انتخابات جمھوری اسالمی ازگزند تحريم  اعليحضرت حدود  **

وحدود يکی دوماه قبل ماه قبل ازانتخابات رياست جمھوری فرقه تبھکارجمھوری اسالمی تدوين وبراه افتاد 
   .اسالمی تمام شد رياست جمھوری با نتيجه بخشی کامال رضايت بخش برای جمھوری ازشروع انتخابات

ھای کامال  حمايت سلطنت طلبان بادی به يکی ازبرنامه ھا وطرح زير جمھوری اسالمی بدست و **

   .نھم درعبارت سلطنت طلبان جامعه عمل پوشاندآمخفی خود درخارج ازايران بدست ايرانيان 

دست اندرکاران ، فوق محرمانه بودن است که تاکنون معلوم نيست که ازمشخصات  انحصاری اين طرح **

تشکيل  ن نامه وآخاصه تنظيم کننده  بعنوان مدافع طرح  قای احمد فراستیآ اميد دانا و از ن برنامه بغيرآ
 . ايرانيان معموال عادت به اين پنھان کاری ھا ندارند مگرن محکمه صحرائی چه کسانی بوده اندآگان دھند

     .اشدنھا جمھوری اسالمی ويايک کشور خارجی بآنکه  ناظرعمل آ


