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ان ی ا ورای م ه  ازباب    !!ن
  حقوقدان - اميرفيض

   .که حائز توجه واحتماال توضيح برداراست !!ازشورای ملی ايران اين تحرير مشتمل است بر نکته ھائی

معرفی کرده خواندم که بمناسبت اشاره ھائی نزديک به  »نستوه مبارز«قائی که خودرا آنوشته مفصلی از 
  .ن نوشته مبنای  اين تحرير قرارگرفتآ بخشی از ،واقعيت

  فقدان رهبري درشوراي ملي  -نكته اول  

اشاره کرده وباارائه نمونه ھای تاريخی اين حقيقت  !!ن درشورای ملیآنويسنده نامه به نقش رھبری وفقدان 
وده که ماتيک بيزروجود رھبری کا ٨٨حقيقتا اززمان کورش بزرگ تاانتخابات سال ه که <ئکر را بازگو

> وگاھی اين به زيرکشيدن بنفع ملت وکشوربوده وگاه به ضررکشور ھارابه زيربکشد توانسته حکومت
، قيام نادر وباالخره حرکت تاريخی ، قيام بابک خرمدينھنگر، ابومسلم خراسانیآوازباب نمونه به قيام کاوه 

ماتيک که بنفع مردم يزررھبری ھای کابعنوان نمونه  را نھاآ فساد وتباھی قاجار اشاره ورضاشاه بزرگ عليه 
ھبری ظاھرشد ماتيکی خمينی که ھرچه بود يک پيرمرد ديوانه بود که درنقش رزيرين رھبری کانبوده وھمچ

......<  

ريخ دنبال يک رھبری بوده پيشنھاد نويسنده سپس بااين برداشت درست که ملت ايران ھميشه در طول تا
   :ميکند

اين بحثھا ومجادالت يک روشن نما راخودش ارائه بدھد به ريعا برای خاتمه دادن شاھزاده رضاپھلوی بايد س<
  رھبری راشخصا خودشان برعھده بگيرند .........> کار و

  قاي مبارزآبحثي برپيشنهاد 

مقصوداين است که  ؛گاه نيستندآھنگ باپيشنھاد ايشان است آنويسنده نامه بدون شک از سابقه ای که دقيقا ھم
. عين پيشنھاد ايشان رابه موقع اجرا گذاشتند) ١٩٩۵= ٢۵٣۴( ١٣٧۴نجم امرداد سال اعليحضرت درپ

که ورده شود وبعد بحثی آوبه اينجا امضاشده اعليحضرت دراين مورد استناد  بھتراست ابتدا به سند
  .سزاواراست تنظيم گردد

  

  ه را در برگ پسين ببنيد))سند امضا شدمتن ((
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گرديده  درکليت موضوع رعايت ماده ای پياده شده ١۶مھمی که درمنشور درمتن فوق دقيقا تمام مراتب
دمکراسی وکثرت روانيان به دھد برھمکاری تمام ايرماده ای نشان ميد ١۶منشور ن ھمانطورکه آواساس 

گرائی واحترام به قواعد بين المللی وحقوق بشراست وھمچنين مسئله حساسيت موقعيت ايران که 
ن مايه اصلی بيانيه آحساسيت  مده درھمين متن امضاشده ازسوی اعليحضرت ھمآبه ذکر ماده ای ١۶درمنشور

   .مزبور ميباشد

گنجی ھم ميتواند منوچھرقای آوحضور  ،ه فرموديد دبيرخانه اعليحضرت منتشرساخته استمتنی راکه مالحظ
ا مزبور دقيقمقصود اين است که جريان  ،ماموراجرای منويات اعليحضرت تلقی گردد يا و بعنوان يک کمکيار

ن دستور ازسوی ايرانيان آن توافق وآيا آقای مبارزاست ولی آمھمی منطبق باپيشنھاد وبدون ذره ای کاست 
  .؟ البته که خير وبشدت بابی توجھی روبرو گرديد بطوريکه بکلی فراموش شدتحويل گرفته شد

تداوم سلطنت بيشترازاين راسته وحساسيت نسبت به مشروعيت آن زمان سلطنت طلبان درموقعيت آوچون در
 ازمبارزه ايرانيانفارغ ازعنوان سلطنت و نيز تائيد حمايت بيگانگان  روزھا بودند چنان به توافقنامه مزبورکه
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اگرسالی برجمعی سخن گفتی تکرارکالم سعدی < اينھا مطالبی است که صدھا بارتکرارشده است وبقول 
  >نکردی

  تنظيم كنندگان منشور –نكته دوم 

 نشورـــبيشترين انتقادی که به منشورونيز شورای باصطالح ملی شده متوجه معلوم نبودن کسانی است که م
، ھربسته کيست نان کامال وارد است زيراھرنوع دعوتی بايد معلوم باشد که ازناحيهآتھيه کرده اند  ايراد  را

شخصيت  هگرايش به فعاليت ھای سياسی متوج لایرن کيستآپستی که ميرسد اولين توجه اين است که فرستنده 
دينی معتبرمنسوب اينکه احاديث به شخصيت ھای  ،ن فعاليت است  نه حرفھائی که زده ميشودآپيشگامان 

  .کالم با شخصيت استاط تبار توانه قرار ميگيرد به ھمين جھتَ کارشناسان راپش اتميشود ويانظر

شورای ملی ب دکترمنصور راستائی معرفی کرده  دراظھارنظری نسبتا مستدل نسبت ياری که خودراايران
قايان احمد ملکی خواھرزاده کروبی ديپلمات سابق جمھوری آماده ای بوسيله  ١۶منشورايرانيان  نوشته که 

بق جمھوری اسالمی درپاکستان ومحمدرضاحيدری کنسول ديپلمات سا ،علی اکبراميد مھر –اسالمی درايتاليا 
   .سابق جمھوری اسالمی دراسلو نوشته شده است

ماده ای ر ابه خود  ١۶يارنوشته ای منتشرساخته که انتساب منشور ن ايرانآقای احمد ملکی دررابطه بامقاله آ
ن مقاله براين پايه است که آشان درورده وتالش ايآنراھم آتکذيب نکرده بلکه بامطالبی که نوشته بنوعی تائيد 

   .ھمين وھمينامضا بشود  تائيد و منشور

ماده ای  ١۶شرکت خودشان رادرتشکيل شورای ملی وتنظيم  ،دربرنامه افق قای احمد ملکی درگفتگوی اخيرآ
   .اعالم کرده است

ی رضاحيدری ازمنابع جمھوری اسالمی ووابسته به موسوی وکروب و، قايان احمد ملکی واميد مھرآ
ن فعاليت ميکنند دقيقا ھمان تز ونظری آبقای جمھوری اسالمی ولی تغييراتی در یارکه ب ،ورفسنجانی ھستند

نجا که انھا وصل به گروه آوباکنکاش بيشتری ميرسيم به مريکا نسبت به حکومت اسالمی ايران دارد آکه 
ارزه باجمھوری اسالمی مريکا واسرائيل درامرمبآالح گران وگروه سبز ھستند که سربازان صباصطالح ا

    .معرفی شده اند

 ١۶عليحضرت وشورای ملی ومنشور رابط بين دبيرخانه ا قای پيرزاده وخانم گلستان راآ ،يارھمان اليحه ايران
ن به جناح لستاگقای پيرزاده وخانم آدونفريعنی  دماده ای معرفی ميکند که بنابرمستندی که ايشان ارائه داده ان

   ١ .ميباشندوابسته بز جنبش س اصالح طلبان و

يل شورای ملی يک طرح براينکه تشک رنوشته ھای دائ ،يارن ايرانآنظرات پياده شده دراليحه  –حاشيه 

  )پايان حاشيهراتائيد ميکند ( است برای ھم الگوئی باشورای ملی سوريه مريکائی آ

  نرخ گذاري دردعوا –نكته سوم 

بنقد نکشيده  پس منشور اصالت داشته  ماده ای را ١۶منشورنجا که تاکنون کسی آاز< :کسی مدعی شده است
  >بوجود بياورد نکردن  ونميتواند بھانه ای برای امضا

ھم باطله ن مھمتر اين وِ آست وازازنوشته اوحيرت کردم که اينھمه ايراد واعتراض به منشوررا ناديده گرفته ا
   .ل استراھم پيدا کرده  که اگرمطلبی مورد نقد قرارنگرفت پس اصي

                                               
که طرفدار استمرار جمھوری » کاظم بروجردی آيت هللا«به اصطالح خانم گلستان مشھور است به داشتن نمايندگی از سوی  - ١

 ک- اسالمی و اجرای قانون اساسی جمھوری اسالمی است. ح
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اھليت شخص  درتحريرقبل عرض وارائه دليل شد که يکی ازشرائط نقد قرارگرفتن موضوعات احراز
اھليت بشود  که  احراز ن کيست تاآمطالب  ونويسنده نوشته ای که معلوم نيست مدعی و اظھارکننده است 

ده ميشود بايد ذارھرچيز که برای فروش ويااجاره ويااستفاده اشخاص گنميتواند درمعرض نقد قرارگيرد (
  )ن مشخص باشد واال قابل تصرف نيستآوقصد ازارائه  ن معلومآمالک 

  !يا فرنچايز شورا 91دكان دونبش  -نكته چهارم

ماده ای نگذشته که منشورديگری بنام  ١۶ھنوز چند روزی ازتشکيل شورای ملی وانتشارباصطالح منشور
   .ی براه می افتد درھرکوی برزنی يکی بازميشودکه وقت  ھاايزانند فرنچمد درست مآ به بازار ٩١

  ٢چيست>  ٩١معلوم نيست که مقصود از منشورقايان نوشته است <آيکی از

 به ،نگاه کنيد سوابق او و ن نظير جھانبگلوآ نگاه کنيد به افراد ،مريکاستآکه  به صاحب اصلی فرنچايز
تشکيل دھندگان  ، به زيه کشوراست نگاه کنيدمريکائی درتمام کشورھا که قتل وجنايت وتجآتوليدات شوراھای 

قای آ ، به اظھارات اخيروتوصيه خانم کلينتون نگاه کنيدشوراھای سوريه به شورای باصطالح ملی نگاه کنيد 
افزايش ميدھم ودرمورد سوريه  ان رافشاربه اير اگرمن رئيس جمھورشوممينت رامنی نگاه کنيد که گفت <

شناسائی وسازمان دھی کنند که ارزش ھای ماراقبول داشته باشند  ده ازمخالفان ران عآتالش خواھم کرد که 
  ٣ )٢٠١٢اکتبر   ١٣ايران وجھان (   نھا اسلحه سنگين تربدھيمآتااينکه به 

  .وشوراھای ديگری که بايد منتظربود ٩١تطبيق کنيد باھمزمانی تشکيل شوراھای ملی و و

مريکا راه آ نيازامروزنگاه کنيد که بايدن گفت < رامنی تميبل رايان معاون احتمالی   به گفتگوی بايدن با
  > اندازی جنگ ديگری درخاورميانه است

ازتشکيل اين  خواھيد فھميد که ھدف نھائی وپنھاننوقت آ درکنارھم بگذاريد ھمه اين شواھد ونشانی ھارا
 »جانی«نقدر ھم ساده وعامی نباشيد که منتظرباشيد که آ .اچيستامضا جمع کردن ھ منشورھا و شوراھا و

  .بشما بگويد که قصد جنايت دارد

  ، واي ازتضاد ، تضادتضاد -نكته پنجم 

 بودن ايزچکه فرنچ موضوع  آن ، نهن توسط اعليحضرت استآامضای  ٩١موضوع مھم درمورد فرنچايز
   .يکنواخت بودن جنس است عالمتی از

وبيان اعليحضرت در محکوم ساختن موازی   ٩١بين امضای منشور شکارآ تضاد عجيب وغيرقابل باور 
قای آمطرح ودرمقابل سوال  نراآمريکا بخش افق آ سازی است که درھمين مصاحبه اخيرشان باراديو صدای

ماده ای باشد  ١۶شما حاضريد منشورھای ديگری راھم که درھمين روال منشور ياآدھقانپور مبنی براينکه 
درادبيات من اين چيزھا موازی سازی تلقی واضافه کردند که < اعليحضرت منشورھای ديگر را ،امضا کنيد

  نھا کاری ندارم>آ قابل قبول نيست ومن با

نھم آ اين چنين تضاد ھا درگفته ھا وعمل بسيارقابل اھميت است ضربه ھای ھولناکی است به اعتبارانسان
انتخاباتی  شخصيت انسان ھا بسته به قول وقراراست درھمين مناظره ،شدنینوجبران  درحدی غيرقابل تصور

   .رامتھم کرد که دوجورحرف زده است قايان اوباما وميت رامينی  اوباما ميت آ

                                               
ارائه شده.... ھمه » فرنچايز«منشور ديگری که برخی مثل شاھين فاطمی از جمله امضا کننده ھای آن ھستند ھم در سر دو نبش  - ٢

مناظره در  ٢٠١٢اکتبر  ٢٢روز دوشنبه در  –دستمزد و کشاندن ايران به جنگ خانگی ختم می شود. دريافت » روم«راه ھا به 
   ک-شد. ح اشاره ای به موضوعو غير مستقيم طور ضمنی تلويزيونی آقای اوباما و آقای ميت رامنی، به 

 ک-اکتبر است. ح ٢٢اشاره باال به مشابه ھمين گفته در مناظره شب  - ٣
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