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  مريكاآوهشي درمصاحبه راديو صداي ژپ

  !بااعليحضرت درباره انتخابات

  حقوقدان -اميرفيض

بياتات اعليحضرت درمورد انتخابات جمھوری اسالمی است  تاکيد اين مصاحبه که تازه ترين 
ولی نھاست آبرنظريه سابقشان دررجوع ايرانيان به سفارتخانه ھا ودادن رای به صندوق 

   .بياناتشان ديده ميشود که قابل توجه استدر ،بارزه ه مزبور دودرمصاحب

  بارزه نخست شركت درانتخابات است

حکايت ازتحريم انتخابات بود ولی  !تاکنون صحبت اعليحضرت ونيز بيانيه شورای به اصطالح ملی
  :ميفرمايند ،استعدول ازتحريم انتخابات گواه  بيانات تازه اعليحضرت 

من  رای ورای خودشان رابه اينکه استفاده کننددررای انيان ازحق شھروندی خودشان اير<
  >زاد است به سفارتخانه ھا ودفترسازمان ملل درتھران بدھندآانتخابات 

. تحريم به معنای شرکت درانتخابات است نه تحريم ،ترغيب ايرانيان به استفاده ازحق رای خود
   .حرام کردن ودوری جستن است

  >ظام کمک ميکندخامنه ای گفته ھررای که داده شود به مشروعيت ن< :به کننده گفتمصاح

 تمصاحبه کننده خواسته بگويد که دعوت ايرانيان برای شرکت درانتخابات بطورکلی  اسباب تقوي
انزجارمردم ازنظام والجرم کسروفقدان  هنشاندھند ،جمھوری اسالمی ميشود درحاليکه تحريم

   .ميگردد !مشروعيت

انتخابات رژيم دراين باب جريان يافت که < انوبيانش ؛اعليحضرت سوال مزبوررا جدی نگرفتند
  >توھين به کرامت نفس وکرامت انسانی است

 ھوری اسالمی توھين به کرامت تنھا انتخابات رژيم  توھين به کرامت انسانی نيست بلکه وجود جم
با ھمين جرثومه فساد  !اينجاست که می بينيم  شورای به اصطالح ملی ؛شرافت ملی ايرانی است و

افت ملی وکرامت انسانی بيعت کرده است واين بيعت ھم  زيرسايه اعليحضرت وخرد کننده شر
   .تصورت گرفته اس

راتحريم  که گروھی انتخابات جمھوری اسالمی >توھين به کرامت انسانی استبه ھمين دليل <
ولی درکمال تاسف   .يعنی شرکت درانتخابات راتوھين به شرافت وکرامت ايرانيان دانستند ،کردند

به فضيح ترين ورسوا بلکه  ند،اعليحضرت وشورای ايشان نه تنھا به تحريم انتخابات وارد نشد
تخانه ھای ن رجوع دادن ايرانيان به سفارآو وشرافت ايرانيان راھدف گرفته اندکرامت ترين وضعی 
    .خارجی است

رجوع ايرانيان به سفارتخانه ھا دقيقا سرکوب کرامت وشرافت ايرانيان ميز آتوصيه تاکيد 
  .ودرمجموع شرافت ملی است
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  ازحسن وقبح وسنت وقانون خبرميدھد، اين تحرير سخن بی قدرومقال نميگويد

قبح ازطريق فرھنگ وباورھای ريشه ای مردم ممکن  سن وياعی ازباب حُ تشخيص مسائل اجتما
  .ميشود

 ، بسياروقيح وغيرقابل تحمل است ممکن است درجوامع ديگری حسن وبرخی اعمال که درجوامعی
جوامع نيزحالت يکسان ندارد. برخی ازافراد  ن درخودِ . اين ضابطه متلوِ مورد استقبال عموم ھم باشد

 ھمان جامعه ھمان اعمال راافرادکبت بار وبه دوراز شرافت ميدانندوبرخی ازاعمالی راقبيح ون
   .ستوده ميدانند

جامعه برای کنترل اين تضادھاوبرخورد ھا که پايانی ندارد جز وسعت نکبت به طريقی متوسل شده 
ئين ھای دينی برای نظم آ مذاھب و ،. درگذشته که وضع قانون معمول نبودن وضع قانون استآکه 
  .نسق دادن امورمردم وتعيين قبح وحسن وارد عمل ميشد و

. قانون مدنی سن وقبح برپايه ايجاد حق ودرنھايت مشروعيت ومصونيت استکليت قانون درباب حُ 
علت ن اين است که <آممتازی دارد وتعريف  ،ازعلت نامشروع بودن ١١٣٣ده فرانسه درما
  >شده است ن نھیآن است که بوسيله قانون انجام آغيرمشروع 

قای احمد احرار آ ؛توسل به بيگانه ازبدو پيدايش ملت ايران عملی قبيح وبی شرافتی محسوب ميشد
   :سردبير کيھان لندن) درجلد اول طوفان درايران گفته است(

<تماس باخارجيان وسفارتخانه ھای خارجی ازلحاظ افکارعمومی ننگ بزرگی محسوب ميشد 
   >کارميشد به پروئده سياسی او مھرباطله ميخورد وھمانقدر که کسی متھم به اين

عارف شاعرميھنی ما بيتی دارد که بازگوکننده قضاوت عامه نسبت به نکبت وقبح تماس با 
   :سفارتخانه ھای خارجی است  اوگفته است

  مدآدھيد مژده که الل وکرو خموش        کسی که روبه سفارت پی اميدی رفت    

رديف از ،کسانی که  درپی توصيه اعليحضرت به سفارتخانه ھا باھراميدی بروند درتطبيق مورد 
> عالمت نفرت مژدهواستفاده عارف از واژه  < د،نگاه خارج شده اآ عاقل وھشيار و انسان

   .ن اشخاص درجامعه ميباشدآازحضور 

رضاشاه کبير درمقام نخست وزيری ايران باصدور بيانيه ای تماس ايرانيان رابا  ١٣٠٢درسال 
ممنوع ساخت واکنون اعليحضرت رضاشاه دوم توصيه تماس ايرانيان  را سفارت خانه ھای خارجی

   .توام با تاکيد دارنداسفارت خانه ھای خارجی مدنظرِ را ب

وتماس ايرانيان باسفارت خانه ھای خارجی ھمان بيانيه ممنوعيت رجوع  ١٣٠٢ی بعد ازسال سالھا
   .سال زندان گرديد ١٠قانون مجازات عمومی وتعيين  ۶۵پايه حقوقی برای تصويب ماده 

  واقعا مانده ام ونميدانم 

ارت خانه ھای خارجی ميز اعليحضرت به مراجعه ايرانيان به سفآاصرارتاکيد مانده ام ونميدانم  
 ،اصراربراين موضوعنقدر تاکيد وآ ،نراحسن ميدانندآ گاه نيستند وآن آبح يا به قُ آ ،ازچه باب است
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يحضرت اين که فکر ميکنم اگرازابتدا اعتراض وانتقادی به اين توصيه نميشد اعل ورشده آحيرت 
   .ن فرياد ميکند نميشدندآکه بی شرافتی  چنان مدافع اين کاربی حرمتی 

ماده اند که آمی يا اعليحضرت تصورميفرمايند که ايرانيان عليرغم مخالفت با جمھوری اسالآ
اعليحضرت تا اين حد بافرھنگ واخالق ايرانی نا  ياآ؟ به سفارتخانه ھا رای بدھندبتوصيه  ايشان 

  ؟نميداند خانه ھای خارجی راقبيح وننگايرانی مراجعه به سفارت  گمان دارند شنا ھستند کهآ

اعليحضرت دشواراست که وزن سياسی واحترام شخصيتی خودشان راباچنين توصيه ای يا برای آ
   ؟ارزيابی کنند که برای ايرانيان غيرقابل باوراست

يا طرح چنين مسائلی وتاکيد آ ؛قائلند اعليحضرت برای خودشان يک سرمايه سياسی واعتباری
ويا دقيقا يک سرمايه منفی  ؟ردن سرمايه سياسی واعتباری باقی خواھد گذاآچيزی از ،نآمکرر 

  ؟رمانھا خواھد شدآ برپايه تنفرواحساس بی وفائی نسبت به فرھنگ و

اجازه ميفرمايند بااحترام  ،ن درتاريخ ماندآسنگينی  ،فت استملی آ ،ملی چيست ؛خمينی يکبارگفت
   .جلفی که خمينی زد گران بارتراست ن حرفآ عرض شود که توصيه رجوع به سفارتخانه از

الزم نيست که مشاوری وياخيرخواھی تباھی وسياھی اين سخن اعليحضرت را برای ايشان ھيچ 
اعلی مراتب درک انسان  . درک نحوست توصيه به مردم برای توسل به سفارتخانه ھا ازتشريح کند

  دستم قطع شود ازبيگانه برای نجات ايران کمک نميگرم><؛ . اعليحضرت که ميفرمايندھاست
   ؟مھلکه مزبور شده اندچطور پرچمدار 

ن آ ھمه از ،ن چيزی نيست که معرف الزم داشته باشدآمنجالب راھمه تشخيص ميدھند بوی گند 
يا کسی حاضراست به آ ،دوری ميکنند، توصيه رجوع به سفارتخانه ھا دعوت مردم به منجالب است

  وبروباشد؟راه رفتن خسته شده ويا با ناماليمات سخت ر ھرقدرھم که از منجالب وارد شود

مردم راکه نميشود به کارخالف  ؟!يکبارفرموديد ديگر تاکيد برتاکيد چرا ،اين چه توصيه ای است
ی نھم درحد رجوع به سفارتخانه ھاآ ،نھاآخالف رسم ورسوم و  ، خالف شرافت ومردانگیقانون

   .خارجی دعوت کرد

يا اين دليل آ ؟تباطی وجوددارداساسا بين اعتراض به انتخابات بارجوع مردم به سفارتخانه ھا چه ار
  ؟زاد نيستندآوقرينه ای نميشود که مردم اليق انتخابات 

شرکت نيروھای <  ؛اعليحضرت که دربيانيه شھريورماه ٧٠درتمام دوران مبارزه به استثنای سال 
ن داريوش ھمايون درکيھان آزاد کشورراه نجات کشوراعالم شد> ومتعاقب آسياسی درانتخابات 

 دھرکس راه ديگری دار< :نوشت »تنھاراه نجات کشور شرکت درانتخابات است«ابطه با لندن درر
بود  جنبه تحريم انتخابات مورد توجه اعليحضرت خوش گلدی> درسايرانتخابات جمھوری اسالمی 
ن آتاکنون نه قانون انتخابات وقانون اساسی  ٧٠وھمانطور که ميدانيم جمھوری اسالمی ازسال 

. پس اين سوال ميتواند مطرح نشان داده يت حقوق حقه مردم رويکرد بھتریتغييرکرده ونه برعا
بشود که چه چيزی سبب شده که اعليحضرت طرح توسل به سفارتخانه ھای خارجی را توصيه 

  طرحی که نه درتاريخ مبارزه ايرانيان ونه درھيچ کشوری سابقه ندارد؟ بفرمايند

انيان ھردستورکه پادشاھشان بدھدبادل وجان انجام شاردن سياح فرانسوی درکتابش نوشته که اير
   .نھا باشدآئين آميدھند اال دستوراتی که خالف دين و
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خالف دين ومذھب  اين توصيه اعليحضرت نه تنھا خالف قانون وسنت وفرھنگ ايرانی بلکه
  .ايرانيان ھم ھست

  نرخ گذاري درمصاحبه 

اين  باقبالی نشده حتی حزب مشروطه ھم مصاحبه کننده ميگويد تاکنون ازشورای ملی ايران است
   ؟يا موفقيتی ميبينيدآوضعيت 

شورا   اعليحضرت ميفرمايند شورای ملی منشور واساسنامه ای معلوم  دارد وسپس خواسته ھای
    .رابازگو ميفرمايند

ھنوز منشور واساسنامه شورا به <  ؛د که درمصاحبه با افق فرمودندظاھرا بايد فراموش کرده باشن
چيزی که بتصويب نرسيده چيز   >تصويب نرسيده وموکول به مجمع موسس ديگری شده است

ن آاول بايد به اصالت حقوقی شورا واسناد  ،لذا فاقد اعتباراست ،نامعلوم شناخته ميشود نه معلوم
ت کنونی تنھا يک نام است که لشورا درحا  ،پرداخت وبعد ادعای توجه ديگران رابه شورا داشت

رمان نامه ونه مديران آنه اساسنامه مصوبه دارد ونه  ؛است [وخانم گلستان] قای پيرزادهآمتعلق به 
ن بعنوان معلوم آ اصال شورای متولد حقوقی نشده  که اعليحضرت از  ،ناظربه مقررات اساسنامه

   .ياد ميفرمايند اين را ميگويند درميان دعوا نرخ گذاری کردن

ستوی شورا ــی کسانی که درپن ازسوآرھبری  و ھيچ چيزی ازشوراھويدا نيست جزخودسری
   .نھاستآن ھا انتشاريافته فرانسوی بودن آ نشسته اند وتنھا عالمتی که از

    

      

  

  

  


