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 حقوقدان -اميرفيض
  

تقديم ميشود بمناسبت اظھارات شيخ حسن درباره  ۵٧ابين بحث عامل خارجی درشورشناين تحرير که بي
   :عين عبارت اوچنين است ؛او شنيده شده است صندوق رای است که برای اولين دفعه از

دراين انتخابات صندوق رای درافکارعمومی ودرسطح جھان وداخل کشوربه ويژه درافکارجوانان <
قانونی مشروعيت  –شايد کمترچيزی ماداريم که برای مشروعيت نظام  .درجايگاه خودش قرارگرفت

، به معنای اسالميت وبه وانتخابات به معنای جمھوريترای وانتخابات بشود  بتواند جايگزين صندوق
 رطولمعنای مشروعيت سياسی وقانونی ومقبوليت است که البته اين جايگاه رای مردم وواليت مردم د

  >ت مردم استواليت الھی ووالي

صندوق رای مالک تعيين ميزان مشروعيت سياسی است> شعاروعنوان < زير شيخ حسن عبارات باال را
 ،درکنارمسئله تجزيه ايران که ايران است !واين شعاردرست ھمان شعارشورای تجزيه طلبان بيان کرد
 ارپيمانک صندوق رای فعال دوبنابراين درمورد  را تشکيل ميدھد !شورای تجزيه طلبانقطعنامه  خواست

   .عرض اندام دارند !يکی شيخ حسن وديگری شورای تجزيه طلبان

  صالحيت پيمانگاران 

  صالحييت شوراي تجزيه طلبان  –اول 

  :يمانکاری درشعارصندوق رای ميباشدشورای تجزيه طلبان به دوعلت فاقد صالحيت پ

   فرصت طلبي  –نخست 

نين برای چ ومبارزه ای فاقد صالحيت تجربی ،طلبان ميباشنداعليحضرت که سرپيمانکارشورای تجزيه 
سال قبل پيام ايشان حاوی پيمانکاری ايشان  ٢۴يعنی حدود  ١٣٧٠پيمانکاری ھستند زيرا درشھريورسال 

. پبام مزبور که با )درست ھمانند قطعنامه شورای تجزيه طلبان( زاد وصندوق رای بودآبرای انتخابات 
خوانساری براه افتاد برای مقابله ورفع اثرازمصاحبه اعليحضرت مھرداد  د قريشی ودست اندرکاری احم

شايد الزم بشود که به متن مصاحبه مزبور اشاره ای بشود که سبب بود ( باروزنامه راکی مانتين کلرادو
 برپايه ع اثرازمصاحبه روزنامه کلرادوعالوه بررفماھيت ومفھوم پيام مزبور )قوام اين تحريرخواھد بود

شھريورماه سال  ١۵ درسنگر >شاه خرآحرف < زاد طوری مشخص وقوام يافته بود که بنامآنتخابات ا
يگانه راه مبارزه توسل به وعبارت روشن پيام مزبور چنين بود < ،معرفی ومورد نقد قرارگرفت ١٣٧٠

ن آ رزاد وشرکت دآفرصت است تابا دگرگونی ھائی که درجمھوری اسالمی روی ميدھد امکان انتخابات 
  >فراھم شود
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  پيمانكار فرصت طلب

پياده شده برای انجام  ٧٠شھريورسال  ١۵ن درھمان سنگرآچنانکه مالحظه شد  درپيام مزبور که مفصل 
زاد برنامه ريزی وھدف گيری نشده بلکه  توسل به فرصت پيشنھاد شده تا دگرگونی ھای آانتخابات 

   .را ممکن سازد احتمالی درجمھوری اسالمی بتواند شرکت درانتخابات

 و با کاروتالش پيمانکارکسی است که ؛ناميد بنابراين چنين شخص ويا سازمانی را نميتوان پيمانکار
ب آ است تا تغيير ورد وکسی که منتظر فرصتآای را ازقوه به فعل درميه     ِ پروژ   و برنامه ريزی خود کار

ست تنھا پيمانکاری ني وفرصت طلبی نه ،ورد پيمانکارنيست بلکه فرصت طلب استآبوجود  ھوا تحولی و
   .استيه آ، سايه خودش ميور تنبل بروبه سايهآبلکه مبارزه ھم نيست  وياد 

  قضيه مختم بها

تحوالتی درايران بوقوع پيوست يعنی  ،زادآساله بين بيانيه اعليحضرت درمورد انتخابات  ٢۴فاصله  در
   .رای ايرانيان مغتنم ميدانستندب نراآن مدآديد ن بودند وفرصت پآ ھمان تحوالتی که اعليحضرت منتظر

تخابات دران ؛م ايران بتوانند درانتخابات شرکت کنندوتوقع ايشان به فراھم شدن موقعيتی که مرد انتظار
بشکلی که بسياردورازاحتياط بود که کسانی انتخابات  ؛فراھم شد ٩٢رياست جمھوری شيخ حسن درسال 

ھم به انتخابات مزبور باديد محترمانه آمريکاند حتی مزبوررا مھندسی شده ويا نا اصل وفرمايشی بدان
نرا دادند منتھا چون آ بلکه حکم مشارکت در ،ا تحريم نفرمودندھم انتخابات ر ديگر نگاه کرد وپيمانکار

حکم رای دادن به صندوق ھای پست سفارتخانه ھای خارجی  )زيرا کارسياسی نميکردند( کانديد نداشتند
  ١ . ريم کننده انتخابات معرفی نشوندتا غائب ويا تح دادند را

لکل منتفی ومفروغ عنه شده اب !موضوع پيمانکاری شورای تجزيه طلبان ٩٢انتخابات سال  بنابراين با
يعنی قابل  ؛مختوم بھاست !دستوروقطعنامه شورای تجزيه طلبان زاد ازآبه عبارت حقوقی انتخابات  و

   .نھم  قصاص قبل ازجنايت استآتی انتخابات مطرح باشد که آمگربحث دوره ھای  طرح نيست

  اتهام سالب صالحيت سياسي است 

ی اين نکبت سنگين .، يک بارسنگين غيرقابل تحمل برای انسان ھای سياسی خاصه باشخصيت استاتھام
ميسازد اين است که  ثرن شخص متھم متاآھم ازنزديکی به  بلکه جامعه را ،بار تنھا متوجه متھم نيست

تھام دليل وقوع ا زيراگردونه توجه واعتبارساقط کند ( نکه ملزم باشد که شخص متھم را ازآجامعه بدون 
ود> گذاشته ميش کنار کار مده که <کسی که متھم شد ازآمعھذا يک توافق نانوشته ای بوجود  ،)جرم نيست

ن مدرس است که بمناسبت شرکت دردولت آ نمونه تاريخی ؛تا وضع اعتبارمتزلزل شده او به تثبيت برسد
  .محاکمه کنيد تا اين اتھام وننگ ازمن پاک شود موقت درمجلس فرياد کرد که مرا

ه قطعنام که نجا که ھمه کسانیآ واز ،جرم جنائی است جھت تجزيه کشورنجا که فعاليت بھرشکل درآ از
جزيه کشور وزمينه سازی برای متھم درمشارکت جرم جنائی تراامضا کرده اند  !شورای تجزيه طلبان

ھام نميتوانند تاقبل ازرفع ات اننآ وجامعه لذا به اعتبارحفظ اصالت مبارزه ،کمک به تجزيه  طلبان ميباشند

                                               
  ک-در دو دوره انتخابات که محمد خاتمی مطرح بود ھم سفارش رای دادن به خاتمی را صادر فرموده بودند. ح - ١



 حقوقدان -اميرفيض -ستهار و دوپيمانکار ورشکصندوق رای يک ک                             ۶از  ٣برگ  ٢٠١۵/٠٢/٢۴شيد (سه شنبه) بھرام 

قطعنامه  ١١درحقانيت ماده  اننآخاصه که ايستادگی ومقاومت   ازخود درمسائل سياسی ايران دخالت کنند
  .يدآبحساب مي نھا آر وتماميت ارضی رسوب اتھام خيانت به کشو از شکارآنشانی 

نمايندگان پرقدرت پارلمان  ،ھم امروز خبرھای خارجی حکايت داشت که جک استراو ومالکوم ريفکيند
دم آدم سياسی با اتھام آ. زيرا خودشان اعالم کنارگيری ازحزب را نموده اند ،انگلستان بعلت اتھاماتی

اند اين موضع ميتو که اين اقدام را توصيه وعمل ميکند تنھا حساسيت کارسياسی است. محسوب نميشود
  .راامضا کرده اند !قابل توجه کسانی باشد که قطعنامه شورای تجزيه طلبان

  پيمانكار ديگر

   .سند  پيمانکاری اوست بارت ذکرشده اوع ؛پيمانکارديکر که دراين تحريرمعرفی شد شيخ حسن است

 زبورخرسند مآقسمت  ،ن معرفی ميکندآ        ِ يمانکار   را او خودکم وکيف انتخاباتی که سند پيمانکاری يعنی 
 ن سند فھميد که پيمانکارانتخابات چند مرده حالجآ بينيم که ميتوان ازب را يکبارديگر باتفاق ميخوانيم تا

  ؟است

، مشروعيت قانونی نظام بتواند جايگزين صندوق رای <......کمتر چيزی داريم که برای مشروعيت نظام
شود وانتخاب به معنای جمھوريت به معنای اسالميت وبه معنای مشروعيت سياسی وقانونی وانتخابات 

  )١( ..ومقبوليت است

  )٢(  .>که البته اين جايگاه رای مردم وواليت مردم درطول واليت الھی وواليت هللا است

  ، مغلطه  وخلط مبحث سفسطه

 است که یھائه معنای بکاربردن واژ مغلطه وسفسطه  که درفلسفه ومنطق جای شناخته شده ای دارد به
 وطرفی که ازمغلطه و ،ن ارتباط به محل مصرف نداشته باشدآمعنای مشخص ودرست نداشته ويا معنای 

و درکالمی ساده  سفسطه استفاده ميکند ھدفش الپوشی ورسيدن به منظوری است که خود درنظردارد
  .سفسطه ومغلطه وسيله اغفال طرف ازحقيقت است

يا خواننده اين تحرير ميتواند بتحقيق معلوم کند که آ ،م وبيش به زبان فارسی تسلطی داريمھمه ما ک
  ؟ ن کدام نص قانونی ويا شرعی استآ) چيست  ومستند ٢رتيکل (آ منظور شيخ حسن از

 وازنيتی که  اپس شرط است ورود مغلطه وسفسطه وخلط مبحث برای الپوشی  ،اکرنميتوان که نميتوان
   .مقصوددارد ازبيان 

زيرا چيزی که مغشوش  دوم بشود  و ھای اول رتيکلآشفته وبی معنای آ وارد نقد دنميخواھاين تحرير
  .نقد محسوب نميشود ،ولی اشاره ای به کليد ھای مغلطه وسفسطه ،بود قابل نقد نيست

وصريحا رای اکثريت را بی  ھيچوجه حق رای به مسلمانان نداده استحقوق اسالمی به  
   .داعتبارميدان
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ن آقر ؟اينصورت چگونه متولی يک حکومت اسالمی رای مردم را مالک مشروعيت حکومت ميداند در
  ؟قابل باوراست ويا ادعای شيخ حسن

   .دراسالم مشروعيت حکومت وحاکم را خداميدھد نه مردم 
مقبوليت ھم چيزی نيست که مردم به حکومت بدھند حکومتی که مشروعيتش ازدين است مقبوليت  

  .)حقوق اسالمی( .خود داردراھم با 
درجامعه محسوب  درحد کفايران واليت که ندارند ھيچ  مردم دراسالم خاصه درتشيع حاکم بر 

اراده وتفکرمراجع تقليد ) مردم گله ھای بی اراده ھستند که تحت و خلخالی امام صادقميشوند (
ه است کسی ک چگونه ممکن ؛ولی دارند , مردم محجورھستند ونيازبه قيم وزندگی ميکنند و فکر

اينھا سفسطه ھای مخلوط است برای فريب  ؟باشد وديگران خود ولی برخود ،نيازبه ولی دارد
اين نيست که توضيح ايرانيان   بويژه ما چون عادت بشر ؛به سکوت اننآی مردم و ترغيب نفھم

دن رسيپ اعلم بر ،به دانستن تظاھر و ،ندتن ميدارا دليل کسرشان وندانس وتوضيح خواستنبخواھد 
   .برای دانستن است

   .اساسا فرھنگ مذھب شيعه حاکم برمردم ما منع برتحقيق ودليل است وثابت برشنيده وقبول کردن است

 ھمين اظھارات شيخ حسن را ھمه روزنامه ھای داخل کشور منعکس کردند درعين اينکه ھيچيک ندانست
    .که شيخ حسن چه گفته است

صبح ايران مقاله تندی نوشته بود درپاسخ کسی که به روزنامه  يادم ھست درسالھای گذشته روزنامه
سال است  ١٠صبح ايران معترض بود ونوشت که ما  ،نوشته بود ما نميدانيم که صبح ايران چه ميگويد

   .مدام می نويسيم تازه بما ميگويند ما نميدانيم که صبح ايران چه ميگويد

کسرشان وبی  نراآرما مردم نيست وياکم است ون داساسا خصلت فھميدن ويا سوال کردن برای فھميد
   .بضاعتی درفھم ودانش ميدانيم

؟ تنھاسآ ن بيان کننده وتمايزآيات قرآواليت الھی کدام است وواليت خدائی کدام وکدام نصوص و 
   .><حد مغلطه وسفسطه کامال نمايان است

که کارواليت الھی  ن چه زمانی است آ) واليت الھی چقدراست وپايان =زمانمدتوعرض (طول  
   .)ميز شيخ حسنآمفھوم ازبرداشت سفسطه ( پايان يافته تلقی ميگردد

   ؟تداخل جايگاه رای مردم با واليت الھی وواليت خدائی چگونه ممکن است سازگارباشد 
) مشروعيت ومقبوليت نظام اسالمی وابسته به رای مردم شناخته شده اين يک مغلطه ١درفراز ( 

جاری درحکومت ھای غيراسالمی ومدون است نه  شيخ حسن  مطلب اعالم شده ؛تمام عياراست
تشيع  حکومت  دراسالم و ،را بيان کرده نھاآن مشخصات مشروعيت آحکومتھای اسالمی که قر

   .ن نشده ونميشودآرای مردم سبب قوام ومقبوليت  تعريف خاصی دارد که درھيچ موردی

  ن چيز خالف ھمچنان خالف خواھد بود>آف اسالم باشد اگرھمه مردم به چيزی رای دھند که خال<

  )نرئيس شورای نگھبا(                                                                                            
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 ن مالک حق وحکومت وآانتخابات درطول اسالم ھيچگاه مسئله حقوقی نبوده تا صندوق رای  
ثبت است ولی درباره  یطھارت وامثالھم حقوقدرحقوق اسالمی راجع به  ؛مشروعيت شناخته شود

  .انتخابات ابدا
 ،انتخاب به معنای تمايزبين يک يا چند چيزاست ،يستانتخابات به ھيچوجه به معنای جمھوريت ن 

  .وارتباطی ھم به حقوق اسالمی ندارد
کشورھای زيادی جمھوری ھستند که اسالمی ھم  ٢؛ جمھوری ھم ھيچ ارتباطی به اسالم ندارد 

  .ندنيست
 جمھوريت نه تنھا به معنای اسالميت نيست بلکه اساسا جمھوريت که به معنای حکومت جمھوری 

   .ن استآقر ھای وردهآفر از برعکس سلطنت متکی و و ،ن وجود نداردآاست درقر

  سفسطه دركارنامه پيمانكاري شيخ حسن 

لوده به مغلطه وسفسطه وجابجائی کلمات آتحريرحاضرنشان داد که کارنامه پيمانکاری شيخ حسن سخت 
اين سند احراز صالحيت برای پيمانکاری شيخ حسن  لذا نميتوان با و ،برای پرده پوشی حقيقت است

   .درامرانتخابات  دانست

دقت شنونده  ،نده ونا مفھومسفسطه ومغلطه راھی برای پرده پوشی دروغ است که درعبارات سرگرم کن
 دروغ وايجاد غبن وکره وتدليس درکارمعامله   ازمسيردريافت درست منحرف ميکند بنابراين يک فعل ار

  .صالحيت معامله کننده رازيرسوال بی اعتباری ميکشد

  نتيجه حقوقي ازاين بحث 

يست بلکه اسالم  نظربه اينکه شيوه حکومت دراسالم نه تنھا  براساس انتخابات وشرکت مردم ن .١
لذا با وجود جمھوری اسالمی بحث  ؛اصالت خارج دانسته رای مردم را دقيقا منع وازآمراجعه به 

 انتخابات بھرصورت زيرھرنوع مقررات اعم ازبين المجالس وقيودات ديگرفاقد مشروعييت و
ان يتونم و  ،اسالمی استحاکم برجامعه ايران نظام حقوقی  زيرا نظام حقوقی ؛اعتبارحقوقی است

واين بدان معناست که با خاذ تصميم قرارداد تاحقوق  ديگری را مالک  ،دريک جامعه حقوقی
بعلت ذات وماھيت حقوقی اسالم بی  ازھر نوعش، ايران بحث انتخابات وجود حکومت اسالمی در

   .اعتباراست
ن وسنت است نه نحوه عمل سايرکشورھای مسلمان آايران قر                               ِ نظربه اينکه الگوی عمل مسلمانان   .٢

سلطنت  ن نيست وآبه اينکه نظام جمھوری وانتخابات درسيره اسالم وصراحت قر جھان ونظر
نظام  لذا بيعت وتبعيت مسلمانان ايران از ،منشاء خواست واراده خداوند شناخته شده است

  .د خدا ورسول کفرتلقی ميگرددن بھرنحو که باشد نزآجمھوری اسالمی وقانون اساسی 

  مصاحبه كلرادو
روزنامه راکی مانتين کلرادو مصاحبه اعليحضرت با  ،دراين تحرير اشاره شد که درصورت فرصت

اھميت توجه به اين مصاحبه ازاين جھت است که نشان ازحساسيت دبيرخانه  ؛ستحضاررسانده شودبا

                                               
ن و جمھوری و جمھوريت ھيچ ارتباطی به دموکراسی و آزادی ندارد، چه بيشتر جمھوری ھا در دنيا پر از فسق و فجور و اختناق و خو - ٢

 ک-زور و پايمال شدن حقوق مردم است. ح
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ه خط سلطنت وتداوم قانون اساسی رجعت نفرمايند اعليحضرت دارد که تا چه حد مراقب بوده که ايشان ب
لمان صورت گرفت ودبيرخانه مانند سگ آدرمصاحبه با دويچه وله  يشپودرست جريانی که دردوسال 

باد به جان سلطنت وروزنامه دويچه وله افتاد وکاربه وکيل کشی کشيد ھمان برنامه را احمد قريشی آنازی 
بادی زمان مصاحبه با آخانه اعليحضرت نقش سگان نازی سال قبل دردبير ٢۴خوانساری که درمھرداد و

 دوروز بفاصله »رضاپھلوی« و با امضای بنامدويچه وله را داشتند ايفاکردند البته بوسيله ارسال پيامی 
  .ن سالھا سگھای دبيرخانه درحد وکيل کشی خودشان را نميديدندآ ودر

  درمصاحبه كلرادو عليحضرتاقسمتهائي ازبيانات 

قرن قدمت دارد وھرچيزی که ملت ايران ازگذشته خود درياد دارد  ٢۵که  من نماينده نھادی ھستم 
البته من بعنوان يک پادشاه مشروطه ويک پادشاه امروزی مانند پادشاھی  ؛درمن تجسم ميکند

  .که شما دراسپانيا وانگلستان ميبنيد بازخواھم گشت
ران ھستند وامکان اينکه بتخت اعتقتاد دارم که مردم ايران خواستاراستقرارمجدد رژيم سلطنتی اي 

   .سلطنت ايران جلوس کنم ھيچگاه بھترازامروز نبوده است
نھا آ. به شما اطمينان ميدھم که من بامردم خود چه درداخل وخارج بطورروزمره درتماس ھستم 

  )٧٠ارديبھشت  ١۵سنگردرشماره دمتن کامل مصاحبه ونق(         .بازگشت من ھستندخواستار

ا لمان است بآيحضرت درمصاحبه مزبور که بسيارشبيه بياناتشان درمصاحبه با دويچه وله بيانات اعل
خر انتخابات که آعکس العمل دبيرخانه بتصدی احمد قريش ومھرداد خوانساری مواجه شد وبيانيه حرف 

احبه مص امنتشرساختند يعنی ھمان کاری که دبيرخانه با اعليحضرت دررابطه ب را گرفت مورد بحث قرار
نھايه ال .نسبت به بيانات اعليحضرت کرده بودند ھم يچه وله کرد اين حضرات دربيست وچند سال قبلدو

  )١٣٧٠شھريورماه سال  ١۵نھم بنام اعليحضرت (مشروح بيانيه درسنگرآبوسيله بيانيه ای 

ت وھشيارانه  کنترل اعليحضرت درچھارچوب توقف وفعاليت  يک فردعادی وفارغ خسياست ساجرای 
 و باد قديم پيرآت نھادی سلطنت کامال روشن ونيز روشن تراست که اکنون که سگھای نازی موقعي از

  ٣ .اند نھاراگرفتهآشده اند سگھای جوان تری جای ، ھاف ھافو
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