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  فق با اعليحضرتپيرامن مصاحبه اُ
  (قسمت اول)

  حقوقدان -اميرفيض

اعليحضرت داشتند که  قای دھقانپور مصاحبه ای باآ )٢٠١٣( درمصاحبه ششم ماه می سال جاری
ن آبود، تحرير حاضربه نقد برخی مطالب  !چون سواالت دررابطه با شورای به اصطالح ملی

  .مشغول ميگردد

   .ميزدانسته اندآنرا موفقيت آپاريس اظھار رضايت داشته ورويھم رفته اعليحضرت نسبت به نشست 

موضوع مھمی که به التفات خاص اعليحضرت رسيده، بيان علت عدم بحث ورای گيری نسبت به 
   .اساسنامه شورا است که مورد اعتراض بسياری قرارگرفته است و منشور!

زيادی راجع به منشور! وھمچنين  توضيحات اعليحضرت دراين باب است که چون پيشنھادات
باقی بماند  اساسنامه ھمانطور و را تصميم گرفت که منشور!آاساسنامه رسيده بود  مجمع به اتفاق 
 و تاکيد داشتند که چون بايد اين سازمان طی اصول و بدھند تا عده ای متخصص فرانسوی نظر
ری نسبت به اساسنامه ومنشور! به رای گي به بحث وشور و ،قوانين فرانسه به ثبت برسد بھتراست

  .جلسه بعدی مجمع عمومی شورا موکول شود

 کالم، يا بيانات اعليحضرت ازنظر مبتدا وخبرسنگين ومتين است ولی با واقعيت ھمراه نيست چراکه
(تلقين ونقل  نجا که ناشی ازمجرای شنيده ھاآ ناشی ازشنيده وديده ھا، ويا درک شخصی است و

  .ست ھمراھی الزم رابا واقعيت نداشته باشدقول) باشد ممکن ا

  ھرروايت که شنيدی به ھوا بازفرست         کز روايت نتوان يافت حقيقت اثری

ازبيانات اعليحضرت اينطور فھميده ميشود که ھنور شورابه ثبت نرسيده وپس ازتشکيل   -١
ونظر متخصصين  ءمجمع عمومی مجدد وطرح اساسنامه ومنشور! ومالحظات وکال

   .شورا به ثبت خواھد رسيد [!!] انسویفر

جمله  ن ازآدائر به تقاضای کمک مالی وعالئم پيوست  !درحاليکه اعالنات شورای به اصطالح ملی
   .نقيض را دربيان اعليحضرت متصور ميسازد و ضدشماره حساب بانکی  نشان ازثبت شورا دارد 

شور! واساسنامه شورا به مجمع نشان نميدھد که من !اسناد منتشره شورای به اصطالح ملی -٢
نھا بھمان کيفيت که ھست رای داده آراء به باقی ماندن آموسس ارائه شده تا به اتفاق 

    .رای نھائی موکول به جلسه ديگری ازمجمع موسس گرديده و ،باشند

برطبق روال حقوقی درمجمع موسس، اول اساسنامه موسسه بتصويب ميرسد وبعد انتخاب  -٣
قبل ازتصويب اساسنامه  ارکان اساسنامه است و را ھيئت مديره يکی اززي، ھيئت مديره

   .ن رکن  پرداختآنميتوان به تصويب ارکان 

مقصود ازمتخصصين فرانسوی برای بررسی اساسنامه ومنشورشورا دربيان اعليحضرت   -۴
چيست؟  ثبت موسسات غيرتجاری ازجمله شورا وسازمان وغيره ھمانند ثبت شرکتھا يک 

وکالی درجه پائين ويا کارمندان اداری خود موسسه  ری ساده است که معموال کارادا کار
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ماده است وقانون صالحيت خاصی برای آ است وفرمھای الزم توام با پرسشھا ھمه فراھم و
 يا اساسنامه موسسه غيرتجاری اظھار گروھی قائل نشده که نسبت به ماھيت مرامنامه و

وضيح بيشتر نميتوان باورکرد که عده ای متخصص ت در نظر مثبت ويامنفی نمايد و
ا رد شود ويا خالف ينظرکنند که بماند و اظھار منشور! شورا ١١فرانسوی نسبت به ماده 
   .مقررات فرانسه ھست يانه

 مامورثبت موسسات فقط اين دقت راميکند که موسسه غيرانتفاعی باتصريح غيرانتفاعی بودن و
  .ھای مربوطه  ثبت شود ئين نامه ودستورالعملآرعايت 

به  ١٣۴۶ن درايران درسال آاين توضيح بجاست که قانون ثبت موسسات غيرانتفاعی واصالحيه 
قانون تجارت فرانسه  تصويب مجلس شورايملی ايران رسيده وقانون تجارت ايران الھام يافته از

    .است

گروه حقوقدانان  از غيريا اين وکالی فرانسوی آقای دھقانپور سوال ميکند که آدراين موقع 
صالحيت اعضا نظارت وعمل ميکنند؟  فرانسوی ھستند که برفعاليت انتخاباتی شورا وھمچين احراز

  ؟يا کسی ميداند که اين عده چه کسانی ھستندآ و

نرابه ثبت برسانند با آاعليحضرت بين وکالئی که بايد نسبت به منشور واساسنامه اظھارنظر کنند و
نان فرانسوی که برکل انتخابات وصالحيت ومسائل تابعه نظارت خواھند داشت حقوقدا ن عده ازآ

بھی ازقدرت اجرائی ودقت وبيطرفی حقوقدانان فرانسوی بيان اقائل به تفاوت شده وفصل مش
تا ايرانيان مطمئن شوند که تمام سلسله مراتب انتخابات شورا مطابق اصول وقواعد  ،ميفرمايند
   . [!!]خواھد بود

خاصی برايشان قائل شده قابل معرفی ھستند  صالحيت ن حقوقدانان که شوراآيا آد اينکه درمور
   .پاسخ اعليحضرت اين است که بايد ازمسئول شورا پرسيد

مقصود کدام  درتوضيح اعليحضرت معلوم نيست که <انتخابات شورا مطابق اصول وقواعد باشد>
ھمان قانون انتخابات است که ھيئت ،کشورصول وقواعد درانتخابات ، اقواعد وکدام اصول است

 تفھيم نشد که مقصود از رعايت اصول وقواعد در، ھم ھمان قانون مشخص کرده است نظارت را
  !!ن يک گروه حقوقدان فرانسوی الزم باشد؟آانتخابات موسسات خصوصی چيست که برای رعايت 

اين  مده ياآگفتند فالنی ازفرنگ درسابق برای اينکه باب اعتراض ويامقابله مردم مسدود باشد مي
 و منشور اکنون ھم بنظرميرسد برای اينکه باب اعتراضات به انتخابات و، جنس فرنگی است

نھم ازنوع مقامات کامال استثنائی گشوده آاساسنامه مسدود باشد داستان وکال وحقوقدانان فرانسوی 
   .شده

کايت عليه سيد علی خامنه ای وتا حدودی داستان، خيلی شبيه به حقوقدانان فرانسوی برای طرح ش
   .نالين استآھم نزديک با داستان انتخاب وکيل عليه فوکوس 

  قرينه ها برداستان  بودن هيئت قضات فرانسوي 

قرينه ھائی که ميتواند داستان بودن نظارت واحراز صالحيت انتخاب شوندگان را نزديک به اصالت 
  .کند اين است
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يا نظارت ھيئت مزبور به کجروی ھا آيا کسی رد صالحيت شده وآه ھيچ اشاره وگزارشی  ک  -١
وسوء استفاده ھا  وعدم وجود تعرفه انتخاباتی وديگر نواقصی که اعليحضرت ھم  درھمين 

درحاليکه کسی که ماموريتی راعھده داراست  ،تائيد فرموده اند ديده نشده را نھاآمصاحبه 
    .مکلف به انتشارگزارش ماموريتش ميباشد

 دارا انتخاب کننده وانتخاب شونده را کسانی که صالحيت مداخله، نظارت واحراز صالحيت  -٢
اگر  تا، نام ونشان معرفی ميشوند شده اند که ھيئت نظار ناميده ميشوند قبل ازانتخابات با

     .ن فراھم شودآنان است امکان عرضه آاعتراضی متوجه 

ن فرانسه نيست که ھيئت خاصی وظيفه داشته نجا که معلوم شده ھيچ مقرراتی درقانوآ تا -٣
باشد درمورد انتخابات خصوصی شرکت ھا وموسسات غيرانتفاعی، مداخله ونظارت ويا 

موسسات غيرانتفاعی که درفرانسه به  ثبت رسيده ابدا ازاين ھفت ؛ احراز صالحيت کند
   .خوان عبور نکرده اند

قدامی درراستای انتخابات شورای کوچکترين عالمتی نيست که ھيئت حقوقی ادعا شده ا -۴
کرده باشند حتی معلوم نيست که صالحيت علياحضرت وھمسرمحترم اعليحضرت رد  !!ملی
نھا آی به سيا اساسا کآ و خير نھا درانتخاب مديران شرکت کرده اند ياآيا آ قبول شده و يا

   .رای داده است يانه

ی ھيئت حقوقدانان فرانسوی درحاليکه اعليحضرت ازشخصيت ھای علمی وفکری واجتماع -۵
 نظارت واحرازصالحيت اطمينان ھائی دادند وبيانات ايشان حاشيه ای بر نھا درآصالحيت  و

 قابل قبول نيست که اگر ،ن ھيئت استآن اطمينان ھا شناخت افراد آيعنی الزمه ، متن است
خص نھاست مشآچنين ھيئتی وجود داشته باشد برای شخص اعليحضرت که معرفی کننده 

 ؛قای دھقانپور را حواله به مسئول شورا برای جواب داده اند درست نيستآاينکه  و ،نباشد
    .ن چيزھائی است که درھيئت مديره شورا مطرح شدهآکه سخنگو وظيفه اش بيان  چرا

اگرچنان ھيئتی وجود داشت اولين ايراد ھيئت متوجه نام انتخابی <شورای ملی ايران> بود  -۶
حاليکه  در ،نام باال رساگر تعلق ووابستگی شورا به ملت ايران است در که کلمه ملی چرا

   .ابدا چنين نيست وتشکيل دھندگان شورا نه اصالتی ازملت ايران دارند ونه وکالتی

اين است که  ،ايراد مسلم ديگرکه نميتوانست ازنظرحقوقدانان فرانسوی ناديده گرفته شود -٧
رج ازکشوريک ياچند نفرايرانی قابل اعتماد وامانت ليون ايرانی مقيم خاييا دربين سه مآ

نھا واگذارشود که شورا آشرائط انتخابات به  وجود ندارد که امرنظارت ودخالت واحراز
ا ي گرديده است؟ صالحيت اخالقی و نظارت خارجيانمتوسل به يک جريان غيرعادی يعنی 

  يان است يافرانسويان؟وابق وديگرمسائل مربوط به انتخاب شوندگان درصالحيت ايرانس

حقوقدانان فرانسوی ميدانند که ھيچ انتخاباتی نيست که بااعتراضاتی روبرو نباشد ومرجع  -٨
رسيدگی به اعتراضات قبل ازانتخابات بموجب قانون معرفی ميگردد وانتخابات شورا اولين 
 ینمايش ازنبود مرجع رسيدگی به اعتراضات است واين بحساب ھيئت حقوقدانان ادعاي

  .گذارده خواھد شد

واين نادرستی نميتواند  ،استناد شورابه مصوبه بين المجالس درمورد انتخابات درست نيست -٩
مربوط به انتخابات  مّصوبه بين المجالس،ديد حقوقدانان پوشيده ويابی اھميت تلقی شود.  از
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ايگاه نجا که انتخابات نميتواند بدون پآبنابراين از کشورھاست نه انتخابات بخش خصوصی
قانون انتخابات جموری اسالمی ويا قانون  قانونی وحقوقی باشد شورا مکلف است که يا
   .انتخابات مشروطيت ايران رامالک عمل قراربدھد

ھيئت حقوقدانان فرانسوی متوجه اين ايراد اساسی ميشدند که تشکيل دھندگان شورای به  -١٠
ون ھم ميخواھند که شورای خودشان اکن ،کرده اند عمال ترک تابعيت ايران را !اصطالح ملی

نھا بخواھند شورای آاين نيست که  نشانی ھم از و ،طبق قانون فرانسه به ثبت برسانند را
(تبصره اضافه شده به قانون  پس ازثبت درفرانسه درايران ھم بثبت برسانند خودشان را

ھم به  ثبت موسسات وشرکتھا ميگويد درصورتی که موسسات ثبت شده درخارج درتھران
  .ثبت برسند دارای تابعيت رسمی خواھند بود)

نظارت برانتخابات واحرازصالحيت رای دھندگان وانتخاب شوندگان ھم بافرانسويان است، تامين 
امنيت وکمک ھای مالی ھم ازناحيه دولت فرانسه است وباطبع قانون نظارت برانتخابات وتخلفات 

صالحيت اين شورا بيشتر متوجه حقوق سياسی فرانسه دراينصورت  ،،نيز قانون فرانسه خواھد بود
   .است تا کشورثالت ديگرازجمله ايران

هيئت حقوقدانان فرانسوي اگروجود عملي ومستقيم برانتخابات شورا داشته باشند بايد  -11
كه  خدعه وتزوير وانتخاب نام منشور شوند كه موسسين شورا با گاهي را پذيراآاين 

اي فرمان پادشاه است بجاي مرامنامه كه مسبوق به فعاليت درفرهنگ ايرانيان به معن
زيرنام وفرمان  اجتماعي است خواسته اند مقاصد تجزيه طلبي خود را هاي سياسي و

شاه مخفي سازند واين شيوه دغلكاري نبايد از ديد حقوقدانان فرانسوي ناديده گرفته 
    .شود

که علت اينکه موسسين شورا ازانتخاب ايرانيان حقوقدانان فرانسوی حتما متوجه اين نکته ميباشند 
بعنوان ناظرواحرازصالحيت خودداری کرده اند يکی ھمين است که ھيئت فرانسوی به ريزه کاری 

 !ھا وشيوه ھای عمل مرسوم بعضی ازايرانيان ازجمله موسسين شورای به اصطالح ملی وتقلب
ی اعتباری وسرسری گرفتن موضوع متھم والجرم حقوقدانان فرانسوی به نادانی وب، گاه نيستندآ

                      .خواھند شد

  پايان قسمت اول                                                                                                  

   

  

   

 


