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  با اعليحضرت (دهقانپور) فقپيرامن مصاحبه اُ
  )دوم(قسمت 

    حقوقدان -اميرفيض

متضمن يک  ،بعد ازنشست پاريس چيست !شورای ملی ماموريتقای دھقانپور مبنی براينکه آسوال 
   .معنای خاص درسوال، ومواردی درپاسخ اعليحضرت است

واجد اين معنا  ماموريت ،ازطرف پرسش کننده يک امر تصادفی نيست ماموريتانتخاب واژه 
نميشود ماموربدون  ماموريتاست وھمانطور که  مامور، !ومفھوم است که شورای به اصطالح ملی

قای دھقانپور وارد مسائل خاصه پشت پرده ھم ھست ميداند که حقيقتا آ .ھم نميشودآمربدون 
 واژه <برنامه> را قای دھقانپور اگرآ .نه يک شورای مستقلاست  مامور !شورای به اصطالح ملی

ھمانطور که شورای ملی سوريه وليبی مستقل ، نبرده زيرا شورايملی مستقل نيست برای شورا بکار
يک کار  ماموريتمعلوم است که  انسان خودش به خودش نميتواند ماموريت بدھد و .نبوده ونيستند

امور  يعنی يک فرد ويايک سازمان  برای انجام کارھای مورد صفتی است که ازجانب ثالث به م و
  .ماموريت ارجاع ميگردد

به شورای باصطالح ملی، اعتراض کنند   ماموريتالبته اعليحضرت حق داشتند که نسبت به انتصاب 
چه بسا که اگراعتراض ميشد ولی استحضارات بيشتر ايشان مانع شد که ظاھر قضيه حفظ  گردد و

  ن ھويدا ميگرديدآروابط بد ُيمن  مامور و و آمر ی بيشتری ازخيلی چيزھا

بھرتقدير موردی که مالحظه شد سندی است براثبات بيشتر ستون پنجم بودن شورای باصطالح 
   .ن تجزيه کشوراستآ، که اھم ماموريت و !مامور شورای به اصطالح ملیمريکا وآ آمريعنی ! ملی

  لترناتيو نيست آشوراي ملي 

   :ازبيانات تقريبا مفصل اعليحرت درباره ماموريت! شورا موارد زيرقابل برداشت است

  .رسالت وانگيزه شورا رساندن صدای مردم ايران به جھانيان است -١

رسالت که به معنای ماموريت الھی  ت(از اعليحضرت استدعای ميھن پرستانه دارد که احترام والوي
  باتشکر ازقبول اين درخواست)  ،دارند به پيامبر وپادشاه است محفوظ ومراعی

**  

سی و چندسال است که رساندن صدای ايرانيان داخل به جھانيان، معّرف مسيرمبارزه عليه 
 زيرا عالوه بر ،اين قبول کردنی نيست و ،جمھوری اسالمی ازطرف اعليحضرت معرفی شده است

گاه باشند آنچه که ممکن است ايرانيان داخل وخارج آ نچه درايران ميگذرد خيلی بيشتر ازآنکه آ
گاه ھستند وصدھا سازمان ھای بين المللی درجھان آچشمان وگوشھای حساس رسانه ھای خارجی 

اعتبارات ھنگفت وظيفه شان شناسائی اوضاع کشورھا وبيشتر ايران است، برخی ازشخصيت  با
مريکا آمعاون وزيرخانه ، کل پازترقای مايآمريکا نيز ازجمله آ سياسی ومسئول کشور یھا

درگفتگو با يورو نيوز رسما اعالم کرد وگفت تحريم ھای اقتصادی عليه ايران بامشورت برخی 
او اضافه کرده  مخالفان خسته  ،سران گروھای مخالف رژيم جمھوری اسالمی صورت گرفته است
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ررسانه ھا مصرف کرده ايم که وقت وانرژی زيادی راد زادی ودمکراسی ميخواھند ماآنھا آشده اند 
   .بگوئيم پشت مردم ايران ومخالفان ايستاده ايم

مريکا با ايرانيان مخالف آحداقِل اين معنای معتبراست، که ديالک وگفتگوی خارجيان بويژه  واين،
نزديک وھماھنگ بوده که تحريم ھای اقتصادی ھم به  نقدرآداشته وحتی  جمھوری اسالمی وجود

   ١. خفش قبول واجرا کرده انداَ  زــُـنھا ھم مانند بآ صورت گرفته و توصيه مخالفان

  انگيزه تشکيل شورا -٢

برای ارايه دادن خواست اکثريت مردم ايران که مخالف جمھوری  شوراراتشکيل داديمميفرمايند: 
لترناتيو جستجو ميکنند. اعليحضرت بالفاصله اضافه آ اسالمی ھستند که يک بديل دموکراتيک و

لترناتيو آبعنوان يک  ميفرمايند که اين شورابه ھيچ عنوان به اين مفھوم نيست که نمايندگی مردم را
رسيدن به شرائطی است که  زاد وآارائه ميکند بلکه شورائی است که ھدفش يک کمپين انتخابات 

يبانی مردم پشت از زاد را انجام داد وبازاضافه فرموده اند که شورا مشروعيتش راآبتوان انتخابات 
   .جستجو ميکند نه ازجای ديگری

**  

چراکه دراسناد  !؟لترناتيو ھست ياخيرآازبيانات اعليحضرت فھميده نميشود که باالخره شورا بدنبال 
طرفی درھمين فرمايشات  از و ،لترناتيو معرفی شده استآوسايت شورای ملی، شورا به دنبال 

 در و ،ن ميباشندآکه درجستجوی  ،راتيک اعالم شدهلترناتيو دموکآاعليحضرت، خواسِت مردم، يک 
يک کمپين برای رسيدن به  را شورا و !لترناتيو نبودن شوراستآ بياناتشان سخن از خرآقسمت 

  .تصور ميشود  که سردرگمی ازدريافت فرمايشاتشان عمومی باشد  !زاد معرفی ميکنندآانتخابات 

حاليکه  در، رادرجھت تائيد پشتيبانی مردم ميدانند !ازطرفی مشروعيت شورای باصطالح ملی
لترناتيو ميدانند وبه اين خواست مردم احترام وتائيد گذاشته نشده مسئله آ خواست مردم را

   .مشروعيت شورا خيلی پادرھوا ميگردد

مارھای منتشره حتی ازسوی عوامل جمھوری اسالمی آ ری ھمانطور که اعليحضرت فرموده اند وآ
درصد مردم گفتگو دارد)  ٩۵مارھا ازآن است اکثريت قريب به اتفاق مردم ايران (آيد ھم درتائ

کناراين مخالفتھا، موافقت باتجزيه ايران ھم ھست؟  يا درآولی  ،مخالف جمھوری اسالمی ھستند
  .بطور حتم صد درصد ازمردم نجيب ايران مخالف تجزيه ايران ھستند و ،مسلما که نيست

ونه ميتواند ازمردم مخالف  با جمھوری اسالمی مشروعيت بگيرد که تمامی دراينصورت شورا چگ
شورا  ن نيست که فاصله مشروعيت ازمردم باآيا اين به معنای آمردم باتجزيه کشورمخالفند؟  آن
  ھايت است؟ نبي

ه زاد چآنتخابات ا ،زاد استآلترناتيو نيست وپايگاه وپالتفرمی برای انتخابات آوقتی شورا درمقام  
زاد رای پيشاپيش آيا يکی ازشرائط انتخابات آوجواز تجزيه ايران پبدا ميکند؟  ١١ارتباطی به ماده 

                                                            
به مديريت وھمکاری دو شخص تريتا پارسی و ھوشنگ اميراحمدی که » ناياک«آنچه مسلم و مشھود وثابت شده است، ارتباط بنياد   -  ١

يم اسالمی ھم بوده است با کاخ سفيد و ديگر مقامات وزارت امور خارجه است. به اخيرا داوطلب در شرکت در انتخابات رياست جمھوری رژ
عضويت دارند.  » ناياک«تبع ھمين موسسه، چون خانم نازی افتخاری، که به علياحضرت و دفتر اعليحضرت نزديک ھستند در آن سازمان 

 ک-ح
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ن امضای منشورواعالم آھمانند شرکت درانتخابات شورا که شرط مھم واوليه  ،به تجزيه کشوراست
  رضايت با تجزيه کشوربوده است؟

لترناتيو آبعنوان يک  مايندگی مردم رابھيچ عنوان ن درحاليکه طبق فرمايشات اعليحضرت <شورا
پس شورا چه حقی دارد که  ،ارائه نميکند> واين به معنای عدم رابطه حقوقی بين مردم وشوراست

 (اينھم قرينه ديگر که شورامستقل نيست و !؟مرامنامه اش پياده کند در را مسئله تجزيه کشور
  ٢ منشوراست) ١١ماموريت او ھمان ماده 

اعليحضرت دراين مصاحبه وھمچنين مصاحبه قبلی شان اصراردارند که اين حافظه محفوظ بماند که 
لترناتيو است. پس اين شورا درکجای ارکان يک آشورا نه نماينده مردم است ونه وکالت دارد ونه 

دن فعاليت سياسی برای رسي .سياسی نيست زاد که کارآمبارزه سياسی قراردارد؟ خواستن انتخابات 
   .لترناتيو بودن وداشتن نمايندگی ازحداقل گروھی ازمخالفان حکومت است  که کارسياسی استآبه 

لترناتيو کيست. دقيقا، اگر آزاد معلوم ميشود که آدرھمين مصاحبه ميفرمايند پس ازانتخابات 
می لترناتيو است که درانتخابات باحکومت پنجه آشان ازسھو کالم نباشد نادرست است.  برداشت
 نھم قبل ازآ ،لترناتيو است که جبھه ھای مبارزه وخواستھا ورھبری رامشخص ميسازدآ ،افکند

يا تبديل به  لترناتيوآلترناتيو بودن فارغ ازموضوع وموضع است و آانتخابات ديگر  از انتخابات. بعد
   .يدآحکومت واکثريت ميشود ويا بصورت اقليت پارلمانی درمي

لترناتيو ويا نمايندگی ازمردم ميدانند آ رامنتزع از !ی به اصطالح ملیدرحاليکه اعليحضرت شورا
ملی به معنی مردمی وتعلق به مردم است   !واژه ملی برای شورا بسيار نچسب وفکاھی مينمايد

ھيئت   لترناتيو اساسا شورا رازآ مردم وفراری دادن از اعليحضرت برجدائی شورا از سعی وتکرار
   .يک فعاليت شخصی تحت نام بی محتوای شورای ملی ميسازد سياسی خارج وتبديل به

 در نجا که تکرارآاين معناھم ميشود که،  لترناتيو رساگرآ اصرار اعليحضرت به جدائی شورا از 
 و لترناتيو جمھوری اسالمی وارد مذاکره نشده است> اصرارآ <جھان تا کنون با ؛تکرار ميفرمايند

قابل قبول قرارندارد چراکه، درحاليکه بعقيده ايشان شورای به ايشان درھيچ کجای منطق  تکرار
 لترناتيوی وجود ندارد وآپس ، ندارد لترناتيو ويا نمايندگی مردم قرارآجايگاه  در! اصطالح ملی

 يا مسخره نيست وشباھت تامه باآ ،جھان برای گفتگو با چيزی که وجود خارجی ندارد از انتظار
  بھانه ندارد؟

  لترناتيو ميدانند وما خير>آ <مجاھدين خلق خودشان را ؛ھمين مصاحبه ميفرماينداعليحضرت در

 دارد و مريکا به مجاھدين خلق راآارفاق  مذاکراه وکمک و ھمه ميدانيم واسناد مبارزه حکايت از
که  !؟مجاھدين خلق ھمکاری نميکند حتی درھمين مصاحبه اين سوال مطرح شد که چرا شورا با

مريکا آ اين موضوع برميگردد به اينکه انتظار ودرخواست از روشنی ندادند واعليحضرت پاسخ 
 روشنی ھم در لترناتيو جمھوری اسالمی سالھا ست برقرارشده واکنون ھم بنحوآبرای ديالک با 

    .مريکا وھم دراروپا درحال پيشروی بنفع مجاھدين استآ

  

  

                                                            
امنامه) شورای به اصطالح ملی رخ نداده واثری از آن در سايت رسمی به ويژه که تاکنون اقدامی در جھت تغيير و يا تصحيح منشور (مر -  ٢

 ک-شورای ياد شده ديده نمی شود. کسانی که انتخاب شده ويا در آن شرکت داشته اند ھم اعتراضی به اين مورد ندارند. ح



 حقوقدان -اميرفيض –) ٢(قسمت  -پيرامون مصاحبه افق با اعليحضرت                         ۴ برگ   ١٣/ ٠۵/ ٢٠١٣ ، دوشنبه 

  زاد آكمپين انتخابات 

زاد مخالف نيست وبا وجودی که اسالم آانتخابات  خامنه ای بادرجامعه ايران ھيچکس حتی شخص 
زاد ابدا آانتخابات  معھذا ھمين سگھای نگھبان اسالم ھم با ،بطورکلی رد ساخته است انتخابات را

زاد به انتخاباتي گفته ميشود كه آباتوجه به اينكه انتخابات بنابراين  ،اعالم مخالفت نکرده اند
 ايران کار زاد درآلذا کمپين برای  انتخابات  ن كشور صورت گرفته باشد آانتخابات  طبق قانون،

 چرا که چيزی را !شود زاد برگزارآ ن بايد کمپين برای انتخابات غيرآبی قواره وبھانه است وبجای 
  ٣. ن موافق ھستند ديگر کمپين الزم نداردآ که ھمه مردم با

  زاد بهانه استآانتخابات 

قدری مشکل است زيرا بھانه ھمواره پشت ادعا مخفی شده است وتا ادعا  ،تشخيص بھانه، ازادعا
   .سان نيستآنگرد شناخت بھانه  شکارآن آرد ويا بيھوده بودن 

قای دھقانپور به اعالميه بين المجالس که مورد استناد شورا قرارگرفته آ ،درمصاحبه مورد نقد
ن اين بود که آ و ،بنواخت زاد راآخابات اشاره ای داشت که پاسخ اعليحضرت زنگ بھانه بودن انت

   .زاد مورد نظرشان انتخابات بدون شرط وقيد ياد کردندآانتخابات  از

که درتاريخ مشروطيت  زادی انتخابات يک بھانه است چراآاين توضيح اعليحضرت نشان داد که 
درھمين مشروطيت خودمان  !ايران وانتخابات جھان، انتخابات بدون قيد وشرط وجود نداشته وندارد

   .اولين قانون ا نتخابات تا اصالح قانون انتخابات درانقالب شاه وملت انتخابات مشروط بوده است از

ن ادعا کردن بغيرازمجرای قانون آھرشرطی که بموجب قانون مقررشده باشد محترم است وخالف  و
   .بھانه است

باصطالح قانون اساسی جمھوری  نگھبان در بداليل زير شرط نظارت واحرازصالحيت برای شورای
ن آخاصه اعليحضرت محترم والزم االطاعه است وخالف  !اسالمی برای شورای به اصطالح ملی

   .بھانه است

 ۵٨ن، رفراندام سال آميدانند ومنتبع  انقالبی اصيل را ۵٧شوراچی ھا وشخص اعليحضرت شورش 
واين مشروعيت کل است که تمامی   ،ميگردد قانون اساسی جمھوری اسالمی ھم واجد مشروعيت و

مواد قانون اساسی وتصميمات جمھوری اسالمی رادربرگرفته است وبا چنين باوری نميتوان به 
اصل نظارت شورای نگھبان ويا اصل واليت فقيه اعتراض کرد اين اعتراضات اگردرمسيرقانون 

   ٤. نباشد بھانه است

اصالح قانون اساسی به کيفيتی که ھمان قانون اساسی درمسيرقانون بودن، يعنی درخواست 
درتطبيق مورد با خواست انحالل طلبی!! حضرات،  ،جمھوری اسالمی معين کرده صورت گيرد

                                                            
منتشر شده به ماده  ٢٠١٣مه  ١٣تاريخ  به امضای دبيرخانه شورای به اصطالح ملی! در» پارس ديلی نيوز«در اعالميه ای که در سايت -  ٣

قانون ھای جمھوری اسالمی اشاره شده است و از خامنه ای درخواست برگزاری انتخابات آزاد را خواستار شده است. بنابراين شعار 
 ک- گنجانده شده چه مفھومی دارد؟؟ ح» شورای به اصطالح ملی!«برگزاری انتخابات آزاد که در قالب 

) نشان ميدھد شوراچی ھا جمھوری اسالمی را پذيرا ھستند که در قالب قانون کذای  ٣اعالميه ياد شده در زيرنويس باال (از ھمينروز  -  ٤
 ک- جمھوری خواستار اجرای مفاد قانونی آن می باشند. ح
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زاد  رای به اصالح قانون اساسی جمھوری اسالمی رابدھد  نه انحالل!! آمجلس حاصِل ازانتخابات 
   .جمھوری ا سالمی

رامش يافته است وھم کشوربه بحران آست که ھم بھانه شوراچی ھا عقالئی بودن اين کاردراين ا
نحالل جمھوری اسالمی وايجاد جمھوری ديگری که مورد نظر شوراچی ھاست ا تازه ای که با

روبرو نشده  وازطرفی با تھديد مديرکل وزارت اطالعات جمھوری اسالمی که متوجه کسانی است 
 ھا از يعنی وحشتی که شوراچی ند روبرو نخواھد شدکه خواھان براندازی جمھوری اسالمی ھست

 ١١ترس اين تھديد به واژه بی معنای انحالل طلبی چسبيده اند. ومھمترازھمه اينھا به منشورواصل 
    .ن ھم نيازی نبوده ونيستآ

وكل وجزء  57ن كساني است كه قائل به مشروعيت شورش آ حق براندازي جمهوري اسالمي از
چرا شورا ازعبارت براندازي < اين ميتواند پاسخ كساني باشد كه ميگويندن نيستند وآ ثارآ

زيرا خواست براندازی با قبول مشروعيت برای شورش >  درمرامنامه اش استفاده نكرده است

    .بکل منافات دارد ۵٧

  گرايشهاي فقيرانه ومايوس كننده 

زادی ودمکراسی آاکثريت مردم ايران خواھان  درحاليکه بنابراظھاراعليحضرت درھمين مصاحبه،
زادی ودمکراسی وحقوق بشرميباشند  پس چرا آھستند يعنی درست درتائيد  خواست شورا خواھان 

  ور  روبروشد؟آشورا ازباب گرايش مردم با اين وضع حقيرانه وخفت 

 ٢٨٠٠٠ درسالھای گذشته فراموش فرموده اند که <روزانه اعليحضرت بيانات خودشان را مگر
  پيام يا تماس باايرانيان داشته اند>

ن ياد کرد يافت آ قای دھقانپور ازآکه  ماموريت نرا اعليحضرت ميدانند وبايد درھمان کلمهآپاسخ 
بيگانه است ونفرت ازبيگانه  ستون پنجمو مامور !مردم ايران ميدانند که شورای به اصطالح ملی

ردم مخالف جمھوری اسالمی فراموش نکردند که م، پرستی ايرانيان مانع استقبال ازشوراست
 ،سربازان خودشان معرفی کردند مريکا واسرائيل مخالفان جمھوری اسالمی راآ ٨٨درجريان سال 

   .ابدا اين ادعا که ثبت درسجل سياسی مبارزه است  تکذيب ودفاع ازشرافت مبارزه ايرانيان نشد و

  چالش اصلی   -٣

  را انجام دھد چه کارھای عملی قراراست شو     

  انجام دھد> پرسش ديگر مصاحبه کننده اين بود که <چه کارھای عملی قراراست شورا

اعليحضرت مطرح شده وپاسخ کنونی ايشان باتشريح  قای بزرگمھرباآاين سوال قبال درمصاحبه 
   .بيشتری ھمراه است

  ميفرمايند .... 
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اليکه ميدانيم که جمھوری اسالمی ودقيقا اينجاست درح ،چالش اصلی درصحنه بين المللی است
زاد فراھم بشود تنھاراه باقی مانده برای آترک نميکند که امکان انتخابات  داوطلبانه صحنه را زگھر
   ...وردن روی اين رژيم است تامرحله انحاللآ اين نظام نافرمانی مدنی وفشار از گذار

باجمھوری اسالمی  گوسه سال ديالحال خواست ما ازجامعه بين المللی اين است که  برخالف سی 
ميھنان  حامی اين خواسته وپشتيبان اين خواسته ھم نھم به قصد تغيير رفتار رژيم نه تغيير رژيم،آ

باشند ودر تعقيب  سياست تحريم اقتصادی، يک فشاربيرونی ويک حمايت ازنيروھای درونی 
    .نظام رامجبورکنيم به فروپاشین اھرمی که آدرون ميتواند طبعا تبديل شود به  از بمنظور فشار

  تفحص درخواست اعليحضرت ازجامعه جهاني 

خستين بارزه قبيح در خواست اعليحضرت خواست سرنگونی جمھوری اسالم بوسيله جامعه ن
ثاری دارد که با خواست تغيير آخواست براندازی جمھوری اسالمی ازجامعه جھانی  ،جھانی است

 خواست تغيير رفتارنظام يک تالش قانونی وحقوقی است که از ،نظام منافی است رفتار
منشورسازمان ملل واعالميه جھانی حقوق بشرجواز دارد. ولی درخواست تغيير رژيم ازجامعه 

ن به آجھانی، ويا کشورھا دعوت به مداخله درامورکشوروسلب حق حاکميت ازمردم وتفويض 
نه تنھا  چنين درخواستی مشروع وقانونی نيست بلکه جرم واتھام است  و .نده استکشورمداخله کن

   .لوده شودآن قبح آی حاضرميشود به ن درحدی است که کمتر شخصيتآقبح  و

نرابگيرد كجايش مشروعيت وازحيثيت آوانگهي نظامي راكه بيگانه سرنگون كند ونظامي جاي 
  وشرافت ملي برخورداراست؟

الگوی عراق وسوريه  !وقتی ميھن پرستان ايرانی فرياد ميکنند که برنامه شورای به اصطالح ملی
   .نھاستآبرای ايران است اين قبيل  فرمايشات، سند  اثبات وحقانيت نگرانيھای 

قای آروزنامه ليبراسيون مقاله ای بقلم ، مريکا ھم ھستآخواست اعليحضرت دقيقامورد توجه 
نرا آمريکا ميتواند بزودی شروع شود> داشته که کيھان لندن آبرنارد گتا تحت عنوان <جنگ 

<درچنين شرايطی (يعنی حمله  ؛خرين قسمت ازمقاله اش نوشتهآ در گتا برنارد ؛منعکس ساخته
ماده خواھد شد که ديواره ھای ترس بسرعت فروريخته آفرصتی تاريخی برای مردم ايران  مريکا)آ
 ١۴۵١بزيربکشند>   کيھان لندن  مردم ايران درموقعيتی قرارخواھند گرفت که حاکمان را و

  ٩٢ارديبھشت

نچه که درعراق روی داد.  يعنی باحمله آدرست برنامه وخواست وانتظار اعليحضرت ودرست 
     .مريکا به سردستگی احمد چلپی عراق  رابروز سياه نشانيدآ ستون پنجم ،مريکاآ

خواست ودرخواست مكرر اعليحضرت به حمايت خارجيان ازنيروهاي درون ايران دركنار فشار 
يا درحاليکه الگوی عراق رامی بينيم بازھم بحث آ ا واثراجرائي دارد؟كشورهاي خارجي چه معن

  ؟دونقد الزم دارد  ودراين صورت  کدام اعتباری برای مبارزه عليه جمھوری اسالمی باقی ميگذار

   :قای ريجارد فونتين مشاورجان مک کين  چنين ميدھدآ پاسخ معلوم اين پرسش را
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اند معترضان تھران رابی اعتبار ساخته وسبب ميشود که مريکا ميتوآ<ھرگونه کمک بيش از حد 
  (وال استريت جورنال)       >را عوامل بيگانه توصيف کند نھاآدولت ايران 

  درخواست فشارازبيگانه است  –دومين بارزه  

فشاريک کشوربه کشورديگر به چه عمليات  و درخواست فشار به ايران از سوی بيگانه  يعنی چه؟ 
  منجرميشود؟اقداماتی  و

مريکا) اين است که آفراموش نکنيد که درخواست اعليحضرت ازجامعه بين المللی (بخوانيد 
مريکا بعد ازتحريم ھای آدرون راھم بياورند. فشار دولت  ھا فشارازبيرون واز درتعقيب تحريم

ت گروھی ازمخالفان جمھوری اسالمی وباتائيد اعليحضرت صور ،خواست در سلسله ای که بنا بر
  .الغير ،گرفت جنگ است

مريکا يعنی شورای آمريکا چه مفھوم اجرائی دارد جز نقشی که ستون پنجم آفشار ازدرون باحمايت 
  بضميمه مجاھدين خلق که ھم اکنون درسوريه مشغولند؟ ،به اصطالح ملی عھده دارخواھد بود

ديگرتوسل به  ،ستن بمناسبت تجربيات ومالحظات عراق بسيار ساده اآدراين جريان که تجسم 
پرده ای برای  يا اجازه ھست که بازی نافرمانی مدنی راآ !؟نافرمانی مدنی چه صيغه ای است

  تصورعدم توجه مسئوليتھای ناشيه ازخواستھای اعليحضرت ازبيگانگان  دانسته شود؟ 

  حمايت نه نظارت   -۴

ميکند اعليحضرت نظر اعليحضرت سوال  زاد موردآمصاحبه کننده ازحد نظارت برانتخابات 
    :ميفرمايند

زاد کشورھای آ بايد ازحد نظارت باالتربرويم بلکه بحمايت نيازاست بدون يک حمايت مشخص و
   .خارجی ازمبارزين، مبارزه به نتيجه نخواھد رسيد

  فراموش نکنيم که اين فرمايشات اعليحضرت درنقش سخنگوئی شورای به اصطالح ملی است. 

ات ھيچ معنائی جز دخالت بيگانه درامر انتخابات ندارد وربط دادن مبارزه حمايت بيگانه ازانتخاب
ال بيسابقه است وبه مزاد به حمايت بيگانه  ديگر نورعلی نور وامری کاآن وحتی انتخابات آونتيجه 

   .برمالء ميسازد نراآميدرد وبھانه بودن  زاد راآسادگی پرده  اعتباری  انتخابات 

  )م(پايام قسمت دو                                                                                        

  

  

   

  

  

 


