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  با  Russia Todayنكته  درمصاحبه راشا تودي يك

  اعليحضرت

  ن درراكسيآعاقبت بگشايد       بسته چو بنشيني بسي بردرِ

  حقوقدان -اميرفيض

ويا  رادعاــــصربدويت تابه امروزبراين پايه استواربوده وھست که ھـــنظام حقوقی جھان ازع
.  زيرا ازطريق دليل ومستند است که حق ازقوه به بردليل باشد خواسته ای بايد مستند به حق متکیِ 

حرفش مفت < ؛ه گفته ميشودان. اينکه دراصطالح عامييد وادعا درجايگاه حق قرارميگيردآفعل درمي
   .>  بيان کننده ھمين اصل حقوقی استاست

  امــــا بعد 

فصل توسل به درباره انتخابات که برسر !شورای به اصطالح ملی پس ازاتشار دستورالعمل
روبروشدم ولی  ،موضوع  به شورا ازباب بی توجھی  یناباوری سخ با ،تسفارتخانه ھا قرارداش

ن ناباوری درمسير ابھام افتاد به اين معنا که مسئله آ، ن تاکيد گذاشتندآ ھنگاميکه اعليحضرت بر
دليلی براين توصيه وجود داشته باشد که  را دريافت کرده چه بسانآنبايد چنان باشد که درک بنده 

   .درمسيرابوابجمعی غفلت بنده قرارداشته باشد

. طبق رويه بی محلی وبی اعتنائی ابتدا به دبيرخانه رجوع شد ولی ھدايتی نصيب نگرديد جز
خود معنای خاص خود مد ونه پاسخی که اين آمعمول، پنجره انتقاد گشوده شد ولی بازھم نه ھدايتی 

   .راداشت

  جوابی است اينکه جوابی نگرفتم       ی نگرفتمصد نامه نوشتم جواب

دمکراسی ھم تحت عنوان رفع  ) درحقوق اسالمی( ،البته سوال مستحب است ولی جواب واجب
تحريرات شناخته شده است ولی ھمانطور که دريک اصل  ،ابھام ازطريق پرسش وطرح موضوعات

ازھمين باب  >جواب ابلھان خاموشی استنباشد <قبل ھم اشاره شد سوال کننده بايد ابله ومحجور
> اشاره به تشخيص طرف سوال است اينکه جوابی نگرفتم خود جوابی  استدربيت باال <که است 

   .استابله وغيرقابل جواب دانسته  که سوال کننده را

   ؛که وصف الحال موضوع است ميگويد سعدی بيت معروفی دارد -باری 

  اگرخدا زحکمت ببندد دری      زرحمت گشايد درديگری

نشان داد که اگراعليحضرت بااعليحضرت   Russia Today (RT)مصاحبه راشا تودی
ازبذل لطف وعنايت به امثال بنده بنوعی دريغ دارند درحدی که بنابرمصلحت وتشخيص خودشان 

دريافت پاسخ دانند ولی موقعيتی پيش ميايد که دری برای مارا اليق رفع شبھه وپاسخ سوال ھم نمي
  .ميشودورفع ابھام ما گشوده 

درمصاحبه مزبور، موضوع توصيه رجوع به سفارتخانه ھا وسازمان ملل به ايرانيان ودادن رای به 
  مصاحبه کننده پرسشمورد سوال وسپس انتقاد امثال بنده، شد  ی دقيقادوق سفارت خانه ھا يعننص



 حقوقدان -اميرفيض -ا اعليحضرتيک نکته در مصاحبه راشاتودی ب                  ٢ برگ   ١۶/ ٠۶/ ٢٠١٣ ، يکشنبه (مھر شيد) 

جيب تصادفی بود که رحمت اعليحضرت ازطريق ديگری يعنی يک خانم روسی پرسش کننده واين ع
  .گرديدسوال ما ارزانی 

 پاسخ اعليحضرت به پرسش مزبور اين بود که چون ايران عضويت سازمان منع گسترش اتمی را
 تا  تصميم گرفته شد که توصيه شود لذا ،دارد ونيزازامضاکنندگان اعالميه بين المجالس است

   .!!!ايرانيان رای خودشان رابه صندوق سفارت خانه ھا وياسازمان ملل متحد بدھند

نچه که آولی بنده فکرکردم که مراجعه مجدد به  ،کننده به جواب اعليحضرت قانع نشدمصاحبه 
زيرا اصل براين  ،الزم استی وجود دارد حقوق انسانھا درجامعه سياسی داخلی ويا بين المللدرباب 

، اصل ديگری ھم وجود درکناراين اصل و ،است اصيل ومتکی به داليل ،عليحضرتبيان ااست که 
  >دليل عدم وجود نيست ،ندانستندارد که <

 لذا رجوع مجدد به اسناد زير که دامنه حقوق انسان ھاراشکل وحمايت ميکند الزم شد واسناد
 ميثاق بين المللی حقوق سياسی و - ١٩٩۴اعالميه بين المجالس سال  -اعالميه جھانی حقوق بشر

 منشور -ھای بنيادين حقوق بشر زادیآ کنوانسيون حمايت از –کنوانسيون حقوق زنان  –مدنی 
 بشود تا مرور مجدد  ،اروپای جديد  درپاريس وباالخره  اعالميه نشست کپنھاک درباره ابعاد انسانی

 در و  !نھا اشاره ای درتائيد توصيه رجوع به سفارتخانه ھا يافت شود که نبودآ درشايد 
از ملتھا وارد تصميم  سازمان ملل بنمايندگی دولتھامنشورسازمان ملل متحد نيز تصريح شده که 

   .ميشود نه افراد کشورھا

ند که ازحقوق سفارتخانه ھا تکليف دار .برای مزيد اطمينان به وظايف سفارتخانه ھا ھم رجوع شد
نسبت به  منه اينکه به مرافعات واعتراضات مرد ،اتباع کشورخودشان درکشورميھمان دفاع کنند

   .دولت ميھمان رسيدگی کنند

  :بنابراين ميتوان اين نتيجه راباقاطعيت اعالم کرد که

ل توصيه اعليحضرت دائر به رجوع مردم به سفارتخانه ھا يک امرنظری وفارغ ازاتکای به اصو
  .درمشاوره محسوب گردد لی بوده وبايد غفلت دربيان ويا خلطوقانون ومصوبات بين المل

بازکننده نوعی مسيراعتمادی  ،. روابطنبايد ازتاثير کالم مشاور ويا نزديکان وھمنشينان غافل ماند
   .نظريه ای نادرستاست که قادربه انجام بسياری ازاموراست تاچه رسدبه قبول وحقيقت يابی 

به يکی  ١٣٢١دراعتصابات کارگری مراکز نفت درسال < ؛مخبرالسلطنه ھدايت نوشته است
 ؛پاسخ داد »؟توچرادراعتصابات توده ای ھا شرکت ميکنی«ازباغبانھای شرکت نفت گفته شد 

(صفحه  > »اينھا مردمان خوبی ھستند ميگويند درقران نوشته شده که ايران جزءروسيه است«
۴۴٩(   

 شده اعالميه بين المجالس ويا مقررات منشور سازمان ملل اين اجازه را به اعليحضرت ھم گفته
ميدھد که دراعتراض به انتخابات کشورھا مردم به سفارتخانه ھا وياسازمان ملل متمسک بشوند ويا 

اين تاکيد که درگفته ھای به اعليحضرت، سوء نيت وتخريب  با نھا بدھندآرای خودشان رابه 
   .له خارجيان درامورايران ھدف نھائی ميباشدبرای مداخاعليحضرت  وزمينه سازی 
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  شفتگي ها ومالحظات تبعي آ

ھنوز زمانی ازتوصيه شورا وتاکيد اعليحضرت مبنی بررجوع به سفارتخانه ھا دررابطه باانتخابات 
ن تصميم وتوصيه ـــه اثرات ايــــک >جوھرروی کاغذ خشک نشده< ؛حضرتــــوبقول اعلينگذشته 

   .معقول ونا متعارف وحتی خالف باورمردم ظاھرشده است نا

مھوری شرکت ـــــخابات رياست جــکسانی که درانت ؛اين باشد حاصل تحريم انتخابات ميتوانست
   .ندازابوابجمعی تحريم بوده اند والجرم به حساب مخالفين جمھوری اسالمی منظور ميشدنکرده اند 

! مراجعين به سفارتخانه ھارا به حساب مخالفان ِرژيم ميتوان ھمان تعداد فقطنون اک نکهآحال 
وتا چه حد طرح توقف انتخابات بجای  ،مالحظه ميکنيد که تفاوت ره ازکجاتابه کجاست ،گذاشت

   .تحريم ميتوانست کارسازباشد

خصيت يکسو اعتباروش از ، تاشده است يک استراتژی حساب !استراتژی شورای به ا صطالح ملی
ُ نماد ھويت ملی رابکلی خ  نرا توصيه رجوع به سفارتخانه ھا ميگيرد وآسازد وجای برد وبی اعتبارــ

اين استراتژی  ،سوی ديگرصداقت واستقبال ومشروعيت به انتخابات جمھوری اسالمی ميدھد از
  وشغل سخنگوئی اعليحضرت بگذاريد  بيعت باجمھوری اسالمی کنار را ،شورای به اصطالح ملی

  .مليت استراتژی شورا کامال عيان گرددتا کا

  يك نكته بياد داشتني 

 متصديان خود انتصابی  درعين اينکه مقام حقوقی وشخصيتی ندارد ولی !شورای به اصطالح ملی
قائل به رابطه وکالتی ھستند يعنی بوکالت  امضاکرده اند را به اتکای امضای کسانی که منشور

نھا آنند واين رابطه حاکی ازاين است که اثرات کارھای امضاکننده است که اقداماتی کرده وميک
  .باشد متوجه امضاکنند گان منشوراست !ملیبه اصطالح ای گرچه بنام شور

   :لبرت انشتاين جمله ای دارد که وصف الحال مورد است گفتهآ

نھائی که بدانديش وپليدند بلکه به آ نه بخاطر ،شفتگی استآو درخطرورشکستگی زجھان امرو<
> (اعليحضرت نی درمقابل بدانديشان دست روی دست گذاشته وکاری نميکنندسبب اينکه کسا

                                       تورنتو) ٨٢سخنرانی سال 

  

   


