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  پيرامن مصاحبه افق با اعليحضرت
  ( قسمت سوم)

  حقوقدان  -فيضمير ا

  :به دومناسبت ،قبل ازادامه نقد مصاحبه

اول اينکه بيانات اعليحضرت درمصاحبه افق باتضادھائی دررابطه با اساسنامه شورای به اصطالح 
د برای استحکام نقد بجا وفکرميکنم که گفتگو درباره ماھيت واثرات اين تضا ،ملی مواجه است

   .باشد

اعليحضرت پاسخ مبسوطی که بقول  ،درمقابل پرسش افق نسبت به موضع حقوقی شورا -دوم
که  صالحيت کسانی را و نفرمودند و مدار حقوقی شورا >ازشفافيت الزم برخوردارباشد<دشان خو

   .احاله فرمودند شورا نظارت برامرانتخابات راداشته اند به پرسش ازمسئولين

  تضاد بين سخن سخنگو واساسنامه شورا –نخست 

را دررابطه بااساسنامه ارزيابی اعتبارفرمايشات سخنگوی شو در ،زتحرير ممارست دارداين بخش ا
   .شورا

به ل سخنگوئی است که وجود محدوديت درعم ،سخنان سخنگوی محترم اعتبارِ  مشکل درارزيابیِ 
وشرط انجام اين تکليف معلوم است که امانت داری درکالم  ،معطوف استوظيفه انتقال سخن 

که محول ايشان يد رعايت امانت درتکليفی آبرمي محترم یسخنگونطور که ازبيانات آ و ،ميباشد
 تزاحم ،در سخنان سخنگوی محترم  تعادل است اين گذر کالمی کرده اند نشده است لذا بايد ديد که

   ؟اگر ھيچکدام نيست پس چيست و ،، تسامح است، تعامل است، تناسخ استاست

با شورای  ه بعنوان نظر شخصیھيچ ارتباط حقوقی بين سخنان اعليحضرت چه بعنوان سخنگو وچ
   ؛نميتوان قائل  شد زيرا که  !به اصطالح ملی

يعنی بتصويب مجمع  ،قرارنگرفته است درجايگاه حقوقی بعنوان يک سند معتبر شورا اساسنامه اوال
از جانب گروھی  واعالم رضايتوتقاضايک فکر وپيشنھاد  .تا دارای پايگاه حقوقی گردد نرسيده

بود که قطعنامه مزبور مورد شور وتصميم  منتشرشده است وچون شرطامه بفرم قطعناست که 
مادامی که اين شرط جامعيت عمل نيافته حرکت قطعنامه درمسيرحقوقی  ،مجمع موسس قرارگيرد

ن تلقی آفقط يک پيشنھاد ورضايت نامه شخصی نسبت به مندرجات  و ،نسبت به شورا متوقف است
  .خواھد شد

زيرا شورا متولد  ،نخواھد بودبرخوردار  بھيچوجه ازمبنای سخنگوئی  اظھارات اعليحضرت ھم
ورد که مانند وکالتنامه سفيدی آشايد بتوان درتشبيه  و انتخاب نمايد اکسی ر دوقی نشده تا بتوانحق

  .ندارد موکل را یاست که امضا

باصطالح شورا نخواھد بود وفقط وانحصارا بابيانات  بيانات اعليحضرت قابل ارزيابی با اساسنامهِ 
قانون اساسی مشروطيتت وسنت مشروطيت ايران وھويت ملی وفرھنگی ايران قابل  ،سابقشان

   .ارزيابی است
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نطور که آاجالس پاريس اشاره شد فکر ميکنم  ن درآدرتحريراتی که بموضوع شوراوفعل وانفعالت  
مشخص  و تفسير !ی شورای به اصطالح ملیوصالحيت قانونشخصيت حقوقی  بايد مسئله احراز

  .جبران شود واکنون سعی ميشود تا کمبود ھا نگرديد

است ويا ثبت وسند ناشی  وارث تصرف طريقازيا اشياء يا بين شخص وحق و رابطه حقوقی
 د وتقاضای شناسنامهوانسانی که متولد ميشود شناسنامه برايش گرفته ميش ،ھمانطور  .ازقراردادھا

ھمراه بامدارکی به مامور ثبت احوال داده ميشود شخصيت ھای حقوقی ھم برای اينکه واجد 
  .يعنی متولد حقوقی بشوند صالحيت برای تعھدات ومعامالت گردند بايد به ثبت برسند

يک روتين اداری دارد که متقاضی بايد  !ثبت اين قبيل موسسات ازجمله شورای به اصطالح ملی
صورت جلسات رای  و )شرکت نامه یموسسات انتفاع ودرثبت(نامه ومرامنامه مدارکی ازقبيل اساس

گری ونتيجه انتخابات موسسه بانضمام ھزينه ای که قانون ھرکشوری تعيين کرده به اداره ثبت 
   .موسسات بدھد

برای ثبت وامضای دفاتررسمی اداره که مديران موسسه  از ،ره ثبت موسسات بعد ازرسيدگیااد
دعوت  رسمی ثبت است ن دفترآ در وصاحبان امضا اساسنامه ومرامنامه واسامی مديرانخالصه 
کردند موسسه واجد  امضا اداره ثبت موسسات را ن لحظه ای که مديران ومسئولين دفاترآ ميکند از

، ابات، انتخميتواند مانند يک شخص طبيعی تعھدات و متولد ميگردد)(ميشود  یشخصيت حقوق
  .انجام دھد ا رانھآاستخدام وامثال 

وپس ازشماره گذاری اداره ثبت يک نسخه ازاساسنامه ومرامنامه وشرکتنامه رابه مھردولتی ممھور
سجل شخصيت حقوقی است ودربرخی ازکشورھا مراتب  ،به مديرشرکت ميدھد که اين مدارکرديف 

   .رددم اعالن ميگروزنامه رسمی کشورھ در

است نه غيرقانونی است ونه انحصاری است وھم اداره اين اسناد که سند موجوديت شورا وامثالھم 
ثبت دراختيارمتقاضيان ميگذارد وھم خود مسئولين موسسات برای انجام معامالت وتعھدات وامثال 

     .ن اسناد رابطرف ارائه ميدھندآنھا آ

 ) اساسا متولدشورای ملی ايرانپر واضح است که قبل ازانجام تشريفات اداری مزبور موسسه (
  .ن جمله ھمان سخنگوئی شوراستآ حقوقی نشده است که بتواند تصمياتی رااتخاذ نمايد از

  ؟ھائی روبروشود که شده است بنابراين ارائه اسناد ثبت شورای ملی چرابايد بامقاومت واستنکاف
نقدر احتياط کند آ سخنگو و نباشد ويا قادر به ارائه گاهآن آ ھم از که سخنگوی شورانھم درحدی آ
  .سوال راحواله مسئولين شورا بدھدپاسخ ه ک

  تكليفي كه بهچ گرفته شده

انسان دربده وبستانھائی که ميکند، اولين مالحظه او اينست که چيزی راکه دريافت ميکند اصالت 
  .داشته ومجعول نباشد

 ،ن چيزی باشد که بطرف ميپردازندآ دريافت ميکنند باالتراز هالبته انسانھا تالش دارند چيزی راک
د جاری ھستن مورکسانی که عاشق ودلخواسته يک شئی ويا مقام وياامتيازیولی اين قاعده در

بجای معشوقش  يا ديده شده است که يک عاشقی که ھستی واعتبارومزلتش راميدھدآاما   ،نيست
  د؟يک شئی باطله ويايک عروسک پالستيکی بگير
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   .ق  رادرمورد شغل سخنگوئی اعليحضرت پياده ميکنيممصدا

کسانی وجود دارند که درمقابل سمتھائی که يافته  !ی شورا ويا شورای باصطالح عالیدفترسياس در 
يافته که  را سی شوراازباب نمونه خانمی مقام عضويت دردفترسيا .نداده اند ازدست  اند ھيچ چيزی

اين خانم وقتی سمت دھن  !استيک ايرانی  ساختمان سريدارميشناسم و ار من اوسال است  ٣٠
ُ پ ُ رکـــ ميشود يکی ازچند نفری مثل خودش که او ناگھانو به او داده ميشود ن عضو دفترسياسیــ

 ھمسر که اعليحضرت وعلياحضرت و شورائی ميشود است وعضوماموريت نجات ايران راعھده دار
يحضرت ھم درخدمت اعل ن مھمتر شخصآ از ميباشند و ن شوراآ محترم اعليحضرت ھم عضو

ُ چيزی گ ،ن زن قراردارندآاری سخنگوئی زگ  به او نکه اين سمت  راآم نکرده که برود وبه بيند ــ
   )نمی شمرداسب پيشکشی را کسی دندانش را خير وبه قول معروف ( يا حق داشته ياآ ،داده کيست

ھويت ملی که   سلطنت و مشروعيتو ايشان عظمت ،نيستی شاسب پيشک ،ولی مورد اعليحضرت
 رارـــعامله قـــمورد م راه وايشان ھم اعالم قبول کرده قانون اساسی مشروطيت محول ايشان کرد

  ؟ نھم چه نوع معامله ایآ داده اند

 ووجايگاه ھويت ملی پروا گفتنی است که شکوه  بی ،سخنگوئی سمت باتوجه به مدت يکسال
نه حتی ثمن اين  ،غل سخنگوئی شورا داده انديکساله ش بابت سرقفلی  را سرمايه اعتبار سلطنت

   .معامله

    برويد ازمسئولين شورا سوال كنيد 

طرف معامله  .قابل قبول نيست ،که برويد ازمسئولين شورا پرسش کنيد اين بيان اعليحضرت
نچه آکه  وبايد بفھمد  اولين کسيکه خواھد فھميد ، الجرماعليحضرت است ،ھويت ملیسلطنت ونماد 

وکسانی که با او درمعامله ھستند چه کسانی ميباشند وچه  ن کدام استآه چيست واصالت گرفت
   .حضرت استياعل رای انجام چنين معامله ای دارند صالحتيی ب

 ر افتاده است  درـــاعليحضرت براه ش ازروی ميز !است گفته ميشود که شورا متعلق به اعليحضرت
نيست که  پذير ،پذيرشن به تائيد رفته است لذا آ مصاحبه ھم اين تعلق خاطرونظارت اعليحضرت بر

  ١ .رابه خامنه ای بنويسد )مست بودم اگرغلط کردم( طفل متولد نشده اينچنين بيعت نامه ھا و

عنوان جناب اقای نامه ای که بازيرنويس دفترسياسی شورای ملی خطاب به خامنه ای با –حاشيه 
  رھبرجمھوری اسالمی نوشته شده  بيعت باخفت است نه يک بيعت سالم سيد علی خامنه 

واين  دبارھبرحکومت بيعت ميکنن ،درت حکومتبيعت سالم وقتی است که افراد بموازات اعالم ق
ھمان است که وقتی کسی به رياست جمھوری  ه،، بيعتی معمول است که درحقوق امروزنوع بيعت

ميدھند ورياست جمھوری اورا مشروع وقانونی  او موافقت با انتخاب ميشود مخالفين اوھم دست
   .ميدانند

وچنگ ودندان نشان  استواری ،کردن با حکومتنن است که مخالف سالھا دربيعت آبيعت باخفت 
 ی بانمونه اين قبيل بيعت ھا ،فرمان به ذلت بيعت تن ميدھدپای در و ،سربه زير ،خرآميدھد ودست 

  .نھا برای شرکت درانتخابات استآنون بيعت باخفت خفت ھمين مقاومت سبزی ھا واک

                                                            
 ک-اعليحضرت گنجانده شده بوده است. ح» فيس بوک«به سيد علی خامنه ای در سايت رسمی  سرگشاده متن نامه -  ١
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، بيعت کننده فرق عمده ومتمايز کننده بيعت سالم بابيعت باخفت دراين است که دربيعت باخفت
ادامه حالت  ناچاراست ھمراه با بيعت خود درخواست عفوودرگذشتن ازگناه خودراھم بنمايد زيرا با

 وبيعت را ويس ورامين بيتی دارد که رابطه بين ذلت ت،مخالفت ودشمنی عقد بيعت واقع شدنی نيس
   .نشان ميدھد

  را      عفو کردن نبودی مھتران رااگرذلت نبودی کھتران 

شورا به خامنه ای مسئله غاصبيت جمھوری اسالمی که بلکه دقيقا طراحی شده  ،نامه، نه احمقانه
ی سال ھم اعليحضرت ان با جمھوری اسالمی بود وسالھااساس مشروعييت مبارزه سلطنت طلب

    .ترسيم ساخت !حقبظاھرصفت سالمی ميدانستند به ن را مختص جمھوری اآربارحقوقی صفت پُ 

برای ارزيابی حقارت ونکبت نھفته دراين نامه کافی است توجه شود که بيعت بنمايندگی  :حاشيه

بيعت  به مفھوم  بظاھر ن شخصيت ھاآحضرت شده است که بھرحال بيعت ازطرف اعليحضرت وعليا
  (پايان حاشيه)   ، نه باطن)ظاھر(ھمه طرفداران رژيم سلطنتی ايران نيز خواھد بود 

   :باري

 پادشاه وبه کھن وقدوسی ايرانيان را  سلطنت وباور ،ايرانيھا ومفسرين وتاريخدانان خارجی

يك محقق  ؟يستچحضرت ياعل سخنگوئیيا يک ايرانی ھست که بداند آولی  ،پادشاھی ميشناسند
كلمه  يا جمهوري اسالمي ازآ >رژيم جمهوري اسالمي ازكلمه شاه ميترسد<ايراني نوشته است 

از  اينکاروقتی طرح دولت موقت ارائه شد اعليحضرت فرمودند < ؟سخنگوئي شاه هم ميترسد

  ؟يا سخنگوئی ازتکاليف ايشان استآ> تکاليف من نيست

من به > ھمچنين فرموده اند <مردم ازمن رھبری ميخواھندبکرات فرموده اند که <اعليحضرت 
اعليحضرت خواستار   اين گروه ايرانيان حتی يکبار از يا يکنفرازآخواست مردم احترام ميگذارم> 

  ؟سخنگوئی شده اند

را به ھيچ دليلی نيست که اعليحضرت ازمتن نامه شو قای شمشيری گفته شدهآامه شنيدم دربرن
   ٢. خامنه ای مطلع بوده باشند

 ازطريق کنجکاوی ويا مخالفت با تصميمات دفترسياسی راچه  ،کامال درست است سخنگو حق اطالع
ھد  رابه سخنگو اطالع دبه خمينی که تصميم به ارسال نامه  ندارد ودفترسياسی ھم تکليفی ندارد

نرا آنچه که دفترسياسی انجام آ انی ازسخنگو يک وسيله اطالع رس ،سخنگو حتی حق رای ھم ندارد
 ر وآم قا وآ ،شورا ودفترسياسی ،می نه چندان راضی کنندهدر کال و ،ميباشد سخنگو بخواھد از

به مامور، ماموريت سخنگوئی ميدھد يا  مصلحت بداند اگرمرآ قا وآ !سخنگو، نوکر وماموراست
  .نميدھد

مقصود  ،ن کردندمتوجه سخنگوست بياافق ديدگاھی که  اعليحضرت خودشان ھم درمصاحبه با
  >من اطالعی ندارم واگرمصلحت باشد مسئولين خواھند گفت<؛ نجاست که فرمودندآ

                                                            
متن نامه بطول کامل در سايت فيس بوک اعليحضرت ظاھر شده است و اين نشانه آن است که ايشان نه تنھا نامه را ديده اند بلکه نامه  -  ٢

 ک- است. ح» ماله کشی«آقای شمشيری اييد ايشان ھم می باشد. اظھارات مورد ت
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سخنگو ميکند وھرچه مصلحت نميداند نه کسی يعنی ھرچه دفترسياسی مصلحت بداند محول به 
  .ميشود ونه سخنگو مطلع

  بارقه اميد 

  خدا گرزحکمت ببندد دری       زرحمت گشايد درديگری

 ھا و روی با درخششی ناب  برکجکه  اميدی بود دربيانات اعليحضرت بارقه ،درمصاحبه افق

 بينم كه كجروياگراحساس كنم وب< دن اين بود که  فرمودنآ و ،ن ميتابدآ ھای ناشيه از آزردگی
  >ددارد من كنارميكشمشورا وجو هائي دركار يا پنهانكاري ها و

  >نھاستآيد ولی مھم ترميم وتوقف آدردل انسان خرابی ھائی بوجود مي< ميگويدويکتورھوگو

گفته شد که  وبه ا ھمينکه شخص احساس کرد ويا هست که دراشتبافرق بين اشتباه وعمد دراين ا
 درعمد اين حساسيت و ولی لایرت به فراست می افتد که رسيدگی ورفع اشتباه نمايدکارش اشتباه اس
   .درجھت اصالت وجود ندارد رسيدگی وحرکتِ 

شورا  در زيرا شرط حضور خودشان را ،بيان اعليحضرت درباره شورا حکايت از اشتباه است 
ايشان درشورا رعايت  درکالم ايشان تنھا شرط حضور ،راستکاری ودرستکاری قرارداده اند

که وجود احساس وشک وترديد ھم لب ،راستکاری ودرستکاری ازطرف مسئولين شورا نيست
 واين چنين تدبيری حساسيت شخص رابرعايت ،موجب ترک شورا ميشوددراصالت عمل شورا 

    .درستکاری درکارميرساند

رموقعيت خاصی د  !دررابطه با شورای به اصطالح ملی اکنون اعليحضرته دارند که  دعده ای عقي 
بلکه به مراتب کارھای رسوا کننده زشتی  ،کاریروی وپنھان  کج تنھا احساس  نه  قراردارند که 

فصل احساس گذشته وبه فصل يقين عينی  يقين ازه انبوه درمقابل اعليحضرت قراردارند  که ب ،انبوه
   .مده استآ در

افرادی که بيشتر وابسته به شورا ھستند ادعا دارند که اقدامات شورا کامال قانونی وعلنی  ،درمقابل
ن ھم طبق آشورابه ثبت رسيده وانتخابات  !انسه انجام شده استرعايت مقررات قانون فر با و

 کار اصول وزيرنظارت دقيق کميته حقوقی قضات کشورفرانسه صورت گرفته وھيچگونه خللی در
   .اصالت وراستکاری وعلنی بودن کامل برخورداراست از نيست ولذا شورا

  صفا ودرستي وحقيقت دركدام است 

اينگونه تفاوت برداشت ھا که حالت مقابله رابخود ميگيرد  وحذف يکی سبب بقای ديگری ميشود 
امری عادی است وپوششی فراگيربرای مسائل بسياردارد وبه ھمين دليل مسئله رسيدگی وقضاوت 

ودرستکاری شکاری آ صداقت و نانکه خواستارآ يعنی براعليحضرت و ،مده استآافراد خبره بوجود 
محکوم وبی اعتبارميدانند ودرستی وامانت داری  را روی ھا کج ند ويا کسانی که اساساشورا ھست

تکليف موکد است که ازفصل رسيدگی واحتماال اشخاص مطلع استفاده  ،ميشناسند حارثه امور را
   .کنند



 حقوقدان -اميرفيض –سوم بخش  –پيرامون مصاحبه افق با اعليحضرت                            ۶ برگ   ٢٠/ ٠۵/ ٢٠١٣ ، دوشنبه 

نقدر آ ،وغگوئی استھا که الزمه وازعالئم در ، دروغگوئی ھا ومخفی کاریھا قضيه نادرستی
 . اسناد ول مالحظه عمومی است که تصورنميکنم نيازی به متخصص قضاوت باشدروشن وقاب

 نھا قول مکرر اعليحضرت به پيش نويس بودن منشور وآ، قول وقرارھا ودرصدر مدارک منتشره
مدارک ثبتی شورا که  یطرف از و ،ن موکول به بررسی وتصويب نھائی مجمع موسس استآقطعيت 

نچه که آ ن باآوبررسی ده باشد بايد موجود ودراختيارشوراباشد به ثبت رسي علی الظاھر اگرشورا
نچه کرده شده وگفته نشده آ نچه گفته شده و عمل نشده وآ يوسته وــنپ و به وقوع ميپيوست بايد

  .به حکم خواھد کشيد نراآامری ساده است که اسناد وشھادت ھای زنده 

نامه به خامنه ای ازطريق ھمين   ميتوان باقاطعيت تمام گفت که عوارض بسيار کوبنده وفناکننده
  .بررسی اسناد  که درتکليف حساس وفوری اعليحضرت قرارگرفته است قابل رفع خواھد بود

  سابقه بازبيني اعليحضرت 

   .تصميمی که اتخاذ فرموده اند بيسابقه نيست درخواست  التفات اعليحضرت به بازبينیِ 

کنت  گنجی ووساطت منوچھر ستان با که موافقت نامه شوم خودمختاری کرد ١٣٧۴درسال 
 ٧۴شھريور  ١۵سنگر درشماره  ،وجنجالی ميھنی به پا ساخت ،امضا شد (آمريکايی) ميرمنيت

 مامور ) راسابقه وزارت دادگستری با و حقوقدانقای دکترباھری (آعليحضرت اپيشنھاد کرد که <
وئيه ژ ٢٧کردھا واقليت ھا که گفته شده درجلسه  بفرمائيد تابه مسئله موافقت باخود مختاری

   >، رسيدگی ونظرحقوقی بدھدواشنگتن به تائيد اعليحضرت رسيده

ن موافقت نامه رسيدند آ اعليحضرت با رسيدگی مقدماتی بوسيله خودشان، به لزوم عدول سريع از
   )مشروح درسنگراول مھرماه ھمان سالن موافقت نامه شوم رفع اثر فرمودند <آ واز

    .ورود بفرمائيد ه احترام اصالت ودرستکاری درکارھاب ،اين گوی واين ميدان ،بفرمائيد

  

   

   

   

 


