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  حقوقدان -ضميرفيا

فردا مصاحبه ای داشته اند که  نقد  اديور) با غاصبجمھوری اسالمی (اعليحضرت دررابطه با انتخابات 
   .درتکليف ( منطوقی) اين تحريرقرارداشته باشدممکن است  نآکته ھای شاخص ن

 ضرب المثلی داريم که ميگويد کسی که اسب زين کرده خودش را دارد االغ چموش کرايه ای را سوار
فردای وابسته به  اديور رده خودشان را دارند چه شده که بادرحاليکه اعليحضرت افق زين ک  .نميشود

   .برکسی پنھان نيست اين االغ کرايه ش گری ھای مريکا مصاحبه فرموده اند  که چموآ

  چند نكته ازنكته ها دوامـــــا بع

مھمترين نکته توجه برانگيز اين است که درمصاحبه مزبور حتی يکبارنام شورائی که  
که قبال  بجی نازيال با خانم ايمانیآن ھستند بميان نيامد  وبادقت درگفتگوی آاعليحضرت رئيس 
  .ھائی رسيد که درمسيراين تحريرقرارندارد فتميتوان به دريا رفت مورد بحث قرارگ

نرا آدراين مصاحبه سه نوبت به علت تحريم انتخابات اشاره فرموده اند که درجمله زير ميتوان  
  .>اقلیلبات حد اکثری پيگيری شود نه مطالبات حدابايد درقالب مطايران پياده دانست <

کامال درسخنان گذشته  ،اين خواست ويا ادعای اعليحضرت ،ن روبروھستيمآ با که نخستين مالحظه ای
به جمھوری اسالمی بی سابقه است واگراشتباه نکنم برای اولين باراست که  ايشان  مراحل اعتراض و
 ی سطحی نشان ميدھد که اين عبارت مورد عالقه ووبررسی ھا ؛ه استاين مصاحبه مصرف شد در

ن متوسل آن دراظھارات شيخ حسن است که برای فريب مردم به آشی ازاشاره استفاده اعليحضرت نا
اظھارات اخيراو درمورد  ،ازملحقات ھمين شعاراستشيخ حسن  سراسربرنامه اميد وتدبير .شده است

دفاع ازخريد ھواپيمای ايرباس نمونه ديگری است که گفت ملت ايران لياقت استفاده ازبھترين سيستم 
   .ن راداردھای ھوائی جھا

اقلی اکثری پيگيری شود نه مطالبات حدخواست اعليحضرت مبنی براينکه ايران بايد درقالب حد 
وارتباطی  که شامل منافع ايران درسطح جھانی وسطح داخلی است  يک نظريه اقتصادی است

    .به شرکت ويا عدم شرکت درانتخابات ندارد

براين منوال است که اقتصاد دانان ومسئولين کشوربا توجه به تشريح برنامه اقتصادی اعليحضرت 
يا آ که بايد رعايت شود روشرائط اقتصادی جھان وسايرمراتب وعھدنامه ھای بين المللیامکانات کشو
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 با مردم قرارداد ويا بايد بتدريح وجھانی ويا  ميتوانند که موضع دولت را درحداکثرمطالبات وحقوق
   .ول ساختنرا متحآرعايت شرائطی 

 به تصميم عدم مشارکت درانتخابات منتج نميشود وبرعکس ميتواند از ،بھرحال ابدا اين توقع واعتراض
انجام اين مھم با حرف ممکن نميشود وبايد درمقام ا يد زيرآمراتب مشارکت درانتخابات به حساب 

ر قادر به تامين حداکثاشند که دولت ورد واگرمردم معتقد بآنرا ازقوه به فعل درآ مسئوليت قرارگرفت و
  .نيست بازھم درانتخابات شرکت ميکنند که دولت مورد نظرخودرا به حکومت برسانند نھاآمنافع 

را>  فرياد لنگش کن را د لنگش کن نشستن بيرون گود وفرياخواسته اعليحضرت تداعی ميکند مثال <
ند وبيشتر متوجه کسی است ھمه ميتوانند بزنند ولی چشمھا به سوی کسانی است که درداخل گود ھست

وبه  . کسی که ازتکليف قانونی خود درمبارزه مستنکف است مبارزه) راداراستکه سابقه لنگ کردن (
چگونه انتظارداردمردم به  ،اعتراف خودش درسی سال گذشته ھيچ کاری برای نجات کشورش نکرده

  .ندای لنگش کن او اعتباربدھند

اال که سنگينی مفھوم مصاحبه را دربردارد واجد اين شاخص خواست اعليحضرت بشرح ب 
نه مطالبات  اکثری پيگيری کند ايران رادرقالب مطالبات حدمعناست که اگردولت شيخ حسن <

 ساله ايرانيان فقط برای طرح و ٣٧يا تمام تالش آ. > اعليحضرت ديگراعتراضی ندارنداقلیدح
يا آ ؟اعليحضرت متضمن ھمين ھدف بوده است نماهباآوسوگند نھم  ادعای ھمين صحبتھاست 

  ؟واجد ھمين مفھوم است  سال به مردم وعده ھای متکی به سوگند سلطنت را دادن ٣۶

  خنجرزدن ازپشت

ب المثل ازپشت کننده ضرطبيق ا تقاطعانه قابل استفاده برای ايشان نيست زير ،شعارونظريه اعليحضرت
  .خنجرزدن است

ھرکس درباالترين موقعيت جنبش سبز قرارداده بودند وبا استفاده از عبارت < خودشان رااعليحضرت  
 ميخواھد ازروی جنبش سبزعبورکند بايد ازروی من عبورکند> عاليترين نمونه وفاداری وپشتيبانی را

جنبش سبزنشان دادند وبا استفاده ازعالمت سبز شاخص ترين ايرانی درداخل وخارج ازکشوربودند  از
ابات  سنگين انتخ راصالح گرايان با . اکنون ھمان جنبش سبز درنامن جنبش شدندآ !انيتکه معرف حق

  :) فرمودنددھقان پور( فق امريکاآ ٩١درمصاحبه سال ايشان  خاصه که   بدوش گرفته است را

 وزادی صلح ورفاه آغازيک حرکت نھائی قوی برای آامروزماصرفنظر ازعقايد وطريقه ھا  رسالت<
را  ومن نبزبه سھم خود حاضرم با ھمه نيروھای ھمفکرنھايت ھمکاریمين است بلندی ايران ز سر

راسپردفاع ر خودحضرت تمام عياينيروی ھمفکرھمان جنبش سبزواصالح طلبان است که اعل> (بنمايم
  .جنبش سبزمعرفی فرمودند)

را که به تائيد واستقبال عموم طرح شرکت درانتخابات  اعليحضرت نميتوانند ،قضاوت عمومی برقاعده
اين را ت رابياورند انتخابا ن تحريمآردعمل است رد کنند وبجای رسيده ومو سبز) آجنباصالح گرايان (

  .اصطالح ميگويند ازپشت خنجرزدن در
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يکی  قائل شدند  برای مبارزه خودشان مريکا سه شرطآاعليحضرت درمصاحبه باصدای  
  .جمعی باشد)دبا خر( ) وديگری طرح ازدرون تاييد شوداين بود که (

؟ يک طرحی است که ازدرون ايران تائيد شده است، کداميا تحريم انتخابات ويا شرکت درانتخاباتآ
پس تحريم انتخابات با خرد جمعی  اعليحضرت درھمين مصاحبه چند بارفرمودند تحريم نظرخودمن است

نجا نمايان است که حتی شورای تجزيه طلبان نيزبا نظراعليحضرت ھماھنگ نبوده آوده است واين تا نب
   .است

 نظر روزقبل ازھفتم اسفند مدعی شد که شورا درچند یامان بجی نازيال در نمايش با خانمآتوضيح اينکه 
نامه شورا را نقد کند تا وخانم امانی براه بباندازد ومرام )قازمانیآابوشريف (يک گفتگوئی بين  دارد

واين وعده سرخرمن با تصميم تحريم انتخابات  ايرانيان خودشان برای شرکت درانتخابات تصميم بگيرند
  ) پايان توضيح(      .ناحيه رئيس شورا ھماھنگ نيست از

يا اعليحضرت ميتوانند مطمئن باشند که دربين گروه عظيم داوطلبين اصالح گرايان  که مورد آ 
؟ ائيد شورای نگھبان ھم قرارگرفته حتی يکنفرنيست که خواھان حداکثرمطالبات مردم ايران باشدت

ھم است  بنابراين تحريم                       ّ باشد واال چنين تصوری تو   درست اين ممکن است ازباب قياس بنفس
واال گشايش انتخابات ازسوی شخص اعليحضرت به معنای تحريف ھدفی است که بيان ميفرمايند 

شرکت درانتخابات برای موفقيت ھمان يک يا افرادی است که  خواست اعالم شده ايشانوھدف 
   .ھدف وخواست اعليحضرت را دنبال خواھند کرد

  ورده شود بجاست آمثالي 

و حسب تصور( ميدانندنرا بجی نازيالآدانند کس را فارغ ازھدف وخواست خودشان بھراعليحضرت 
  .)قرائن

بجی نازيال مورد تائيد آبجی رای بدھند درست است که آبنابراين حق بود که ازمردم ميخواستند که به 
اعليحضرت  اينکهشورای نگھبان نبود ونيست ولی اوال مورد تائيد جنبش سبز که بود وھست ودوم 

گرچه رای به او درانتخابات بی اثربود ولی  متھم به خلف وعده ورفيق نيمه راه نميشدند وسوم اينکه 
اين معنا بود که اعليحضرت درعمل متوجه ميشدند که درچه منجالبی بنام شورای تجزيه طلبان  واجد
خری، واقعا موقعيتی آواين  وچه اشخاص کوچک وبدنام وبدسابقه برامورايشان مسلطند شده اند گرفتار

ن کليه رفع مشکالتی باشد که حالت آ که ميتوانست استفاده از بود که تاريخ دراختيارايشان گذاشته بود
   ١. >زمايش است اگرانسان ھوشيارباشدآزمان مستعد وس رابخود گرفته است <پاختا

                                               
اگر نظر آبی » طرفداران من کسانی ھستند که آنچه ميگويم گوش کنند و عمل کنند«د، ـاعليحضرت ھميشه فرموده ان -  ١

يفرمايند در دو جھت مخالف است پس چطور آبجی نازيال از طرفدار ھم آنطرفتر يعنی تعيين نازيال با آنچه اعليحضرت م
 ک-تصور و قراين. حکننده خط مشی به حساب می آيد. حسب 
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ورد تائيد يک کانديد برای شرکت درانتخابات معرفی کند که ما رئيس شورای تجزيه طلبان ميتوانست يآ
يا اصال کسی دراطراف آ؟ ) باشداصالح گرايان( رداخل کشورحداقلی بسيارمحدود  ويا ھمفکرانشان د

  .وازه خوان ضد ايرانآبی اخيرا ھم بجی نازيال وپيرزاده واآ ايشان ھست غيراز

  نظريه نسبت به تحريم انتخابات

   .تصميم اعليحضرت به تحريم انتخابات دررابطه با علت وسبب تحريم قابل ارزيابی است

بنيادی است که ازفرھنگ تاريخی وباورھای سنتی مردم  خابات متضمن تبعاتتحريم انت نظربه اينکه 
  .الھام ميگيرد

وازباب مثال نميتوان  يکسان نيست ی جھاننظربه اينکه باورھای فرھنگی تاريخی مردم کشورھا و
مورد اشاره اعليحضرت) معيارفرھنگ تاريخی وباورھای فريقای جنوبی ويا لھسان (آفرھنگ تاريخی 

 با نراآن است که بتوان آ مسئوليت سنگين تراز ؛يکی ازفضال گفته است( ،کھن ايرانيان قرارگيرد سنتی
 –مشروعيت ھميشه مشروعيت است وغيرمشروع ھم ھمواره غيرمشروع است  –کالم جابجا گرد 

    .)مشروعيت مرور زمان بردارنيست

 فرھنگ روشنگر ميھن زشاه و -خدا = درفرھنگ تاريخی ھيچ کشوری وياقوم وملتی شعار حاشيه
شاه سايه  –شعارشاه است ودرارج پيغبراست  -چه فرمان شاه انشعارچوفرمان يزد –پربھاست  

فريقای جنوبی آبنابراين تمسک به فرھنگ کشورھای ديگرازجمله نھا ديده نميشود آخداست  وامثال 
  )پايان حاشيه(  .قابل قبول فرھنگ ايرانيان نيست

) حرفی استيک عمل منطوقی (تحريم انتخابات بدون تحريم وسلب مشروعيت ازجمھوری اسالمی  -لذا
 ، حرام ويا منع ويامحکوم کردن متوجه اصل وتحريم يعنی حرام دانستن ؛ثارتحريم نيستآ متاثراز و

   .نرا تحريم کردآتبعات است نميشود جمھوری اسالمی را تحريم نکرد وانتخابات 

خوبست ولی بشرطی که دررابطه با علت عدم مشروعيت جمھوری  تحريم انتخاباتو ری رای ندادنآ
    .ن رژيم غاصبآاسالمی باشد  نه اقدامات 

  ادعاي مشروعيت

    :دربيانات اعليحضرت درچند مورد به مسئله مشروعيت اشاره شده است  ازجمله

انتخابات ازاسباب اين مالحظه دربيانات اعليحضرت مشخص است که ايشان شرکت مردم را در 
ن است  ادعای آتنھا چيزی که رژيم به دنبال مشروعيت جمھوری اسالمی ميدانند وميفرمايند <

  >مشروطيت است
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دين اصل باورھای کھن ايرانی وگرچه  تمسک اعليحضرت  به مبانی مشروعيت خالف فرھنگ تاريخ و
است  معھذا بيان ايشان فاقد زرتشت است فاقد اصالت  که اقتباس از ) واسالمزرتشتو يا  ميتراايرانی (

   .مبانی مستحکم  ونظرات قبلی خودشان است

يا آدرمقابل سوال مصاحبه کننده مبنی براينکه  ١٣٨۶خود ايشان درمصاحبه با راديو فردا درسال ازير
ياچنين رژيمی دارای مشروعيت  کافی آ تغيير رژيم ايران  به بھای مداخله خارجيان  قابل قبول است و

   ؟ودخواھد ب

مشروعيت الزم را  اعليحضرت ميفرمايند:  <اگررژيمی که روی کارميايد براساس خواست مردم باشد
  ) ٨۶مرداد سال ا ١۵مشروح درسنگر(             >                                             کسب ميکند

 تحميل شد ورژيم نامشروع جمھوری اسالمی به حمايت وبرنامه ريزی مستقيم خارجيان برايران ما 
ن جمھوری آ ،مريکا وانگليس درھمه پرسیآمردم نادان وقشری مذھب ھم به اعتبارمذھب وعوامل 

نامشروع را تائيد کردند  پس بزعم اعليحضرت  جمھوری اسالمی دارای مشروعيت ھست وديگربحث  
   .اينکه رژيم دنبال کسب مشروعيت است درست نيست

يايم وبه اين رژيم مشروعيت بدھم ديگرچه اعتراضی دارم ميفرمايند  <اگرخودم بدست خودم ب 
  >جواب پدرمختاری ومادرسعيد زينالی را چگونه بدھم و

 ايشان در متاسفانه ايکاش اعليحضرت تااين حد که ميفرمايند به مسئله مشروعيت اھميت قائل بودند
مشروعيت داده اند بلکه با  طول سالھای گذشته بکرات نه تنھا با بيان خودشان به جمھوری اسالمی

 قافيه اظھارات دراين مصاحبه را )تنھاراه شرکت درانتخابات استتشويق مردم به شرکت درانتخابات (
 وباخته اند و نه تنھا نزد پدرومادرمختاری وزينالی بلکه درمقابل پدرتاجدارخودشان وتمام مردم ايران 

   .واين موضوعی است که خودايشان فرموده اند احساس شرمساری خواھند داشتتاريخ ونياکان 

ھای حاکم برمبارزه ما ھمين ايجاد مشروعيت جمھوری اسالمی ازجانب  يکی ازتاسف انگيزترين حالت
 بی شورای تجزيه طلبان درکنارتائيد خرين مرحله با نامه کتآ اعليحضرت است که به طرق مختلف ودر

   علی رھبر! جمھوری اسالمی ھم حل شده استمھوری اسالمی مسئله بيعت با سيد مشروعيت ج

  مجلس 

  .سال پيش مجلس شورايملی را منحل کرد> ٣٧اظھارتاسف فرموده اند که <جمھوری اسالمی 

نرا به نادانی تحقيرميکند چگونه ميتواند ازعمل آکسی که شورش ضد ايرانی را تائيد ومخالفان 
ميتواند با بقای  ۵٧تائيد شورش يا آ  ؟ندجمھوری اسالمی درانحالل مجلس شورايملی اظھارتاسف ک

  ٢ ؟مجلس شورای ملی ھمراه باشد

                                               
سال پيش نظام پادشاھی را که پدر و پدربزرگشان يکی از واالترين  ٣٧اعليحضرت نمی فرمايند رژيم آخوندی  - ٢

 ک- نھا به مجلس اکتفا ميفرمايند. حکرده است وبايستی بازپس گرفته شود و تنگاھبانان آن بوده اند را منحل 



 حقوقدان -رفيضامي -نکته ھا در بيانات اعليحضرت در رابطه با انتخابات                                     ۶    ٢٠١۶/٠٢/٢٨شيد (شنبه) کيوان 

 چگونه ميتواند ازعمل جمھوری اسالمی درکسی که قانون اساسی مشروطيت رايک قلم به کنارگذاشت 
  ؟انحالل مجلس شورای ملی اظھارتاسف کند

قانون اساسی سال ايند <ميفرم ١٣٨١) درسال شجرهاعليحضرت درمصاحبه باراديو تلويزيون پارس (
امروزازنظرفکتوال ميتواند مورد بحث تئوريک باشد مادرعمل امروز باقانون اساسی جمھوری  ١٩٠۶

  .>اسالمی سروکارداريم

زد اعليحضرت ھم ھمان  بنابراين اين جمھوری اسالمی تنھا نبود که قانون اساسی مشروطيت را کنار
  ا اين تفاوت که اعليحضرت بيان حقيقت فرموده بودند کهجمھوری اسالمی را تائيد ومرتکب شدند ب کار

  >نھا که قانون اساسی ايران راپاره کردند سند موجوديت ايران را پاره کردندآ<

  )٣٣٢+١۵٧مشروح درسنگر(                                                                                   

  :فصل پايان داده شوداجازه فرمائيد بايک مثال تشبيھی به اين 

ت دارمقدارقابل توجھی اسکناس رايج است که قرنھا محل اعتبارعمومی بوده است يک عده نکسی اما
ن اسکناس رايج را بی اعتبارميکنند واسکناس ھای تازه ای آ ميشوند و  ای متجاوزبرحکومت مسلط

ازمتجاوزين اسکناس ھای  سیس ھا اين است که اوھم به تانان امانت داراسکآيا وظيفه آرواج ميدھند 
  .نرامبنای حق مسلم امانت قراردھدآامانی رابه اشغال دانی بريزد يا 

عليحضرت که امانت دارسلطنت وقانون اساسی بودند با قانون اساسی ھمان کردند که درکمال تاسف ا
گاھی آون اساسی واين درحالی بود که بتکليف امانی خود نسبت به قان متجاوزين به قانون اساسی کردند

   واتيان سوگند ادا فرموده بودند. کامل داشتند

من به اعتبارمسئوليتي كه پذيرفته ام وبه اقتضاي تكليفي كه بخواست اكثريت عظيم هموطنانم <
نقش انكارناپذيروغيرقابل اجتنابي براي اعاده وتنفيذ قانون اساسي مشروطيت بردوش گرفته ام 

  .>دارم

 قی است که بنام ميثاق بامردم دراول بھمنميثا قوی ترين سند ابطال قانون اساسی بوسيله اعليحضرت
عقب نشينی  زيرصفر> منتشرشد که  سنگراول اسفند ماه ھمان سال تحت عنوان < ١٣٨١ماه سال 

  .نرانقد کردآ

 


