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  اشوراي به اصطالح ملي وكاناد

  ب گودال راآبد  واكور كور راميي

  حقوقدان -اميرفيض

 !چند نفری مشخص ازشورای به اصطالح ملی !ازانتخابات گاھند که درست چند روز قبلآھمگان 
ازدولت کاناد  ادا تشکيل گرديد  دوتقاضادرسميناری که گفته ميشود با حضور نمايندگان پارلمان کان

  .برسميت شناختن حق رای ايراينان داخل کشوروديگری  حق شھروندی  يکی ندداشت

 بيشتر از وحيرت ،ھا ارائه دليل شددرتحريرات سابق بقدرکافی درھرزوبی معنا بودن اين درخواست 
 در اين چنين درخواست ھای ناموجه وباطله را !ی به اصطالح ملیشورا نجا پيدا گرديد که چراآ

ن آکه در امحضردولتمردان کانادا مطرح کرده است وحتی نوشته شد که دولت مردان کشورکاناد
رانيان متقاضی اين چنين جلسه حضور داشته اند ممکن است ازچنين درخواستھائی حيرت کنند واي

  .وردندآنادان وبی اطالع بشمار درخواستھائی را

ب گودال آررامييابد وچند روزی نگذشت که درمجلس کانادا رويدای رخ داد که نشان داد <کورکو
  .ابلھان ياور شوند> را ابلھان< ويارا>  

  رويداد درپارلمان كانادا نسبت به انتخابات ايران 

نکه جان کری آپس ازخرداد سال جاری گفت < ٢٧ی نيويورک بتاريخ س -بی –خبرگزاری بی 
نھا برای حضوردراين آمريکا ازاحترام به انتخابات مردم ايران صحبت کرد وبه آوزيرامورخارجه 

> جان بردقای <آفرايند سياسی تبريک گفت دولت کانادا ھم واکنش نشان داد ووزيرخارجه کانادا 
  ايران رابی معنا ومحکوم کرد ...... برخالف جان کری انتخابات

درحزب اصلی مخالف دولت اين کشور که مسئوليت  نماينده مجلس کانادا ،اما پال دوبر
بی سی درمورد موضع دولت کانادا گفتگو بی  اظھارنظردرمورد سياسيت خارجی اين حزب رادارد با

فانه اين بيانيه متاس....... وگفت  -کرد واو اظھارات وزيرخارجه کانادا رابشدت غيرديپلماتيک خواند
 –قای برد تاچه حد از واقعيت ھای سياسی ايران بی اطالع است آخارجه ما نشان داد که وزير

  .حرفھای وزيرخارجه مايک سيلی به صورت مردم ايران است

  ازهرطرف سيلي به صورت ملت يتيم ايران 

 !شورای به اصطالح ملی ،يلی بزندنکه وزيرخارجه دولت کانادا به صورت ملت ايران سآقبل از
نھا درطلب کردن حق آيران زده بود که مريکا سيلی ھای سخت تری به صورت ملت اآدرکنگره 

  .خالصه ميشدشھروندی وبرسمت شناختن حق رای ايرانيان داخل کشور

ميخواھند که   اازدولت کاناد ايا براستی کسانی که برسميت شناختن حق رای مردم ايران رآ
 وتوصيه تمسک به سفارتخانه ھای خارجی را ،رجه اش سيلی به صورت ملت ايران ميزندوزيرخا

  ١  ؟>ازمنجنيق شورا سنگ فتنه ميبارد بجانيستفتنه گرنيستند وشعار < ،بيانيه ميکنند
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  فتنه رابايد که خاموشش کنيم       فتنه ھا آرام نگيرند خود بخود

  نمايش ازگوشه اي ازفتنه

ازقبل تدارک ديد  !ثارفتنه ای که شورای به اصطالح ملیآانجام انتخابات جمھوری اسالمی بعد از 
   .ن که اکنون به اتفاق نگاه ميکنيمآ نھم نه تمامش بلکه بخشی ازآ ،شکارشدآ

  .مقارن بودن باانتخابات اعالم شد ،عمل شورا برای تشکيل وتصميم سرعتِ  ،ميدانيد که بنابراعالم

ن بيعت کرد اينکارچنان باسرعت وبدون ات بسرعت با جمھوری اسالمی ورھبرآشوراقبل ازانتخاب
  .مده بودآاساسا شورا برای ھمين بيعت بوجود  ؛که ميتوان گفتسابقه وبحث صورت گرفت 

ری برای يک بيعت معمولی مفّ  ،خاصه اعليحضرت ،نظربه اينکه سوابق مبارزه ايرانيان خارج
ديه قابل توجھی ھم ھمراه بيعت خودساخت چراکه بيعتی شورا ضمن عذرخواھی ھ ،بوجود نمياورد

  .شناخته ميشود وفرودستی بيعت کننده  که باھديه ھمراه باشد دليل صداقت واصالت بيعت

يکی تبديل موقعيت اعليحضرت بيک سخنگو وکارمند دونفرازکارمندان سفارت جمھوری اين بيعت 
قائی آ( شرکت دارند، بود !ی به اصطالحاسالمی که بنمايندگی جمھوری اسالمی درمديريت شورا

  )نوکری داشت نوکرش ھم نوکری داشت

تصور نميکنم بتوان ھديه ای ازاين مھمتروباارزش ترکه شورا انتخاب کرد يعنی قربانی شخصيت 
   .خوند جنايتکاربدسابقه بتوان يافتآواعتبارونماد ھويت ملی بپای يک 

ن اينکه شيوه بدنام کردن مخالفان واقعی جمھوری فتنه شورا به ھمينجا کفايت نکرد بلکه درعي
پاک نشدنی رابه مخالفان  گاسالمی رادرپيش گرفت يعنی با توصيه رجوع به سفارتخانه ھا نن

از  ،گردد د> ياسفارتینان با عنوان <آينده ازآواقعی جمھوری اسالمی  زد که ممکن است در
قبال کرد ودرنھايت مخالفان واقعی جمھوری توصيه خامنه ای دائر به شرکت درانتخابات ھم است

ته اند <سکه قلب راکس نپذيرد ورد که گفآدربروئی آاسالمی را بصورت سکه ای با ھردو روی بی 
    ٢ .>شب بنان
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