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  شواراي نقابداران

  ، بل استهزاء نه استيضاح –انتقاد  نه
  حقوقدان - اميرفيض

درجاتي  زيرا انتقاد واستيضاح .ن استهزاء استآ، عنوان مناسب تحريرحاضر، نه انتقاد است ونه استيضاح
و انتقاد كننده براي  ،ن مورد موافقت انتقاد كننده هستآخيرانديشي نسبت به موضوع است كه كل  اصالح واز

به اين تحريرجنبه  ،لذا بدين سبب ،ها به سفارت انتقاد ويا استيضاح ميرود بهترشدن ورفع ابهامات وكسرنقصان
ن برخالف آيه طلبانه منشورتجز وخاصه !شوراي باصطالح مليماهيت  زيرا ،يضاحي داده نشدهاست انتقادي و

نفس  در خوانندگان اين تحريرتقاضا ميشود كه اين تحرير را لذا از ،استتماميت ارضي كشور و حكمت وعقل
  .استهزاء بگيرند نه انتقاد واستيضاح

  وامـــــا بعد 

اين . دستورکارخود وعده داده است در انتخابات کنگره ای را ١٣٩٢شورای باصطالح ملی درارديبھشت سال 
   .ن وارد ميشويمآتحرير، درمحدوه استھزاء ھمان دستورجلسه است به اتفاق به مراتب 

**  

ت مخفی سط قرمزشان شفافکاری ااعليحضرت که خ درحضور ،، مردان نقابدار، پشت درھای بستهدراجالس پاريس
   .کاری ھائی انجام داده اند

دمکراسی يعنی  ،نھا ميگويم خيرھمه چيز رابايد شفاف گفتآکسانی بمن ميگويند که ھرچيزی رانبايد گفت من به <
ارزه اعليحضرت شفاف بودن در مبازسه مورد خط قرمز یيک –اعليحضرت)( >ھمين که چيزی ازمردم پنھان نماند

                               .مسائل است

درسال  امريکآ وھنگام برگشت از سی است که واژه شفاف رادرادبيات سياسی وارد کردمحمد خاتمی که اولين ک
 ن تاريخ شفاف وآ د وازبايد بامردم شفاف صبحت کر« :ضمن سخنرانی درباره سفرش به سازمان ملل گفت ٢٠٠۶

 رجومالقات محرمانه باج بعد از ھم ادعای شفافيت را ،پيدا کرده بود درسخنان او مصرف مسھل را شفافيت کار
[ھومن  که قضيه با مقاله کنت تيمرمن واظھارات مترجم خاتمی ،بکاربرد  ٢٠٠۶سپتامبر ١۴سوروس درتاريخ 

  که شفافيت يعنی چه؟  فاش شد مجد]

  :سرخوش بيت معروفی دارد که وصف الحال اين مقال است 

  وھمت خاست      برعکس نھند نام زنگی کافورنام تبی ھمتی و، 

ازشرکت کنندگان ی برای جمھوری اسالمی که مخفی نيست کثير ،!اصطالح ملیومذاکرات شورای ب قضيه –باری  
است  ،مريکائی شورای باصطالح ملیآقای تيمرمن ھم که ارباب آ ن اجالس مامورين جمھوری اسالمی ھستند وآ در

نگرانی  د خط قرمز اعليحضرت يا ازنھم باوجوآکاری شورا پشت درھای بسته مخفی  لذا ،ھست درجريان ھمه چيز
نادان وبی  نقدرآ ايرانيان را ،شورانقابداران  اکنش ايرانيان ميھن پرست ازفعاليت تجزيه طلبی شوراست وياو

   .نھارا اليق دانستن نميداندآثمرميداند که 
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  ادعاي شوراي نقابداران 

ايرانيان رانگران  ،وتجربهش فعاليت وتخصص وگزار ردريافت عکسنان مبنی بآتقاضای  نقابداران که خوب ميدانند 
   :دراختيارديگران بگذارند نوشته است را ميکند که ھويت واطالعات خصوصی خود

  > ) پيروی ميکنيم تاازدسترسی افراد غيرمجازبه اطالعات جلوگيری کنيمھاه  حفاظت ازدادماازقانون (<

ن قانون نوشته شده است کسانی که آ در ياآ !بيسابقه استاين اندازه ايرانيان راگوسفند فرض کردن  حقيقتا تا
امنيت  که با ھويتشان مجھول است وحاضربه معرفی خودشان ھم نيستند حق دارند که اطالعات خصوصی افراد را

، وزارت نھم دراين اوضاع بھم ريخته که به شھادت مدارک موجودآ؟ وری کنندآنھا رابطه مستقيم دارد جمع آ
اطالعات جمھوری اسالمی اعتراف وزير(اسالمی برفعاليت ايرانيان خارج ازکشور مسلط است  اطالعات جمھوری

  .)رضامدحیمحمد  وقضيه 

   !قانون استفاده ميکنيم تا ازدسترسی افراد غيرمجازبه اطالعات جلوگيری شود از شورای نقابداران گفته است ما

اطالعات محرمانه سی افراد غيرمجاز به ونه ازدسترچگ ،درحاليکه خودشورای نقابداران مجازبه اين کارنيست
  ؟ايرانيان جلوگيری ميکند

كدام مرجع قانوني تحصيل اجازه براي  از افراد غيرمجاز بنظرشوراي نقابداران چه كساني هستند وافراد مجاز
  ؟تصرف دراطالعات محرمانه ايرانيان رادارند

   .بپوشد ومدعی شود که اموال مردم راحفاظت ميکند ن است که دزدی لباس پليس راآقضيه ھمانند 

ان واعتقادی است که بين طرفين وجوددارد وتا اين رابطه اعتمادی بوجود نمعرفی شخص به شخص به اعتباراطمي
ھويت  ،واحساس امنيت قبلیشنائی آ. ھيچکس بدون نيايد نه معرفی الزم ميشود ونه کسی خودرامعرفی ميکند

 و مريکاآ از بغيرنھا کيستند (آتا چه رسد که عده ای نقابدارکه ھيچکس نميداند  ؛خودش رابرای ديگران فاش نميکند
  .ن نقابدران بازکندآ) سفره ھويت شخصی خودش رانزد جمھوری اسالمی

يم وھويت خودشان قائلند ودرتطبيق نان فقط به حفظ حرآ ؛ورد يکی اينکهآوچيز رابه تصورميدرخواست نقابداران د
مانند گله گوسفند وگاو ميدانند که نيازی نميدانند که ھويت خودشان معلوم باشد مگرھويت داغ  مورد ايرانيان را

  ؟کنندگان گله گاوھا برای گاو ھا مشخص است

 سنگ بزرگ را اين ،گاه ھستندآازحساست ايرانيان به حفظ ھويت واطالعات حريم خصوصی خود نکه چون آ يا و
 نچه که ازآ حذر کنند وشورای نقابداران ازشرکت درانتخابات مورد نظر شورای نقابداران  انداخته اند که ايرانيان از

   .اين انتخابات خواستاراست تحصيل بالمانع داشته باشد

   :ن عالمت چنين استآعالمتی دراطالعيه شورای نقابداران ھست که تصورباالرابه يقين تبديل ميکند 

چنانچه بھردليلی فرم درخواستی نامزدی شمابرای شرکت دراين انتخابات بدست کميته نرسد ويامورد تائيد <
يد کميته ھيچگونه مسئوليتی آکميسيون ناظرين قرارنگيرد ويابھردليلی مشکلی برای رسيدگی درخواست شما پيش 

  >راپذيرا نميباشد

  هيئت نظارت 

درست دقيقا ھمان شورای  ،شورای نقابداران برای انجام انتخابات کنگره خود قائل به ھيئت نظارت شده است
   .رد صالحيت کانديدا راميکند نگھبان درقانون اساسی جمھوری اسالمی که احراز صالحيت و
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شرط شور
مورد يا و

ھيچگونه م

يعنی احراز
تشکيل شد

شورای نگ
نگھبان عال
شورای اس

تفاوت درا
صالحيت ش
صالحيت ا
تنفربيشتر

هيئت نظياو

ھيچ قانون
کشوربه اف
است نه اح

چنين امری
مستعمره ک

سی سال ف
شورای نگ

الحق که چ

انتخابات قال
سراسری ک

شرافت م

يا درکآ

باعده ای
ن مآ برسر
يعنی !بدھند

ايرانيان مب
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 کرده که 

خفت اين 

ن شده اند 
 وبدبختی 
ی که يک 

ھستند  قيد
   .دھد

رانی به 
گره ای 
اسالمی 

ت نظارت 
وصوابديد 

ه ازسوی 
ک وخون 

ن راشرط 
وارد يعنی 

 از ، يکی

خون است 

شود. اگر 

-اميرفيض –زاء 

از صالحيتر

 که ننگ وخ

يرانی خودشان
خفت .انگيريد

انتخاباتی امر ر

وبیت وگمراه 
شورتشخيص د

شرافت اير
نين کنگ چ

جمھوری ا

ن شده اند ھيئت
اشاره و حتما با

گذشته ھيچگاه
براصل خاک  بنا

ئله خاک وخون
اين قبيل مو ر

،. خاک وخون

قاعده خاک وخ
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شده تلقی می شش 

بل استھز -ضاح

شورخارجی احر

 دشواراست

اي ت به حيثيت
سری قضيه را
ص صالحيت در

بی لياقت قدرن
ن کشآاه امنيت 

رق ملی وش
ياآ ، شدند

زه عليه ج

ت  تعيينماموري
ای نقابداران ح

ی وچند سال گ
باتان درانتخا

وده ايد که مسئ
در، ته که خير
   .ک وخون

. تعلق ميگيرد

يعنی مشمول ق
بعيت ايرانی اس

تابعيتش مخدوش

نه استيض -ه انتقاد

شون راکدام ک

ياآ .بنمايند را

قيد وبی شرافت
، سرس فکرکنيد

تشيخص از جور

نآ ارج ازکشور
ان يعنی دستگا

خالی ازعر
ره انتخاب
ند درمبارز

ئيھا به اين مکا
سوی شورا از

 شده که درسی
شرکت کنندگا<

دی راشاھد بو
ده باشند؟ البته
ميشود نه خاک

قانون به تابع

ناخته ميشود ي
ت که دارای تاب

رده باشد موجب ت
 ک- يد. ح

نه -ای نقابداران

شورای نقابدارا

نرآحيت ويارد

یب روند چقدر
 اين موضوع
خودشان رامحج

ايرانيان خا ه
ی بايد فرانسويا

 بيگانه وخ
عضای کنگر
گره ميتوانن

مريکآ ازسوی
ان آکه اعضای

ئله ای مطرح
< ؛ن اين استآ

 حتی يک مورد
نھا قراردادآل

رانی استفاده م

ست که طبق ق
   ٣ .ی است

شيرايرانی شن
ونميتوان گفت .

قوقی را درک نکر
ضافی دريافت کني

شور            

ود اعضای شو

يان احرازصالح

 بارننگين مير
ی روی؟ کمکند

قيم وخ ويان را

رانيان است که
ھوری اسالمی

ی مزدور
 بعنوان اع
عضای کنگ

  ست

رای نقابداران
است  کهنسوی
 ،ند شد

 نقابداران مسئ
آ و ،شده است

ی سال گذشته
امثال سازمان و

کلمه تابعيت اير

لت وحقوقی اس
ه رابطه حقوقی

قاطر و  ؛مده
.نيست ھره مند

که اين مورد حقی
ست کنيد توضيح اض

         ۵ برگ

؟ خوحيت کند

م بايد فرانسوي

 

اتی که زيراين
نھا رابکآحيت

يرانيھا فرانسو
  ود بدانند. 

اران به کل اير
ی مبارزه باجمھ

 که عده ا
 فرانسوی

واع است

 ت تماشاكن

! كجاستخابات

ه اعضای شور
فران داران ھم

 معرفی خواھن

   

خابات شورای
سياسی شنيده نش

  >اشند

حريرظرف سی
عضويت يک س
رانيان باشد ازک

فرد است بادول
ت نه تابعيت که

مآ يران به دنيا
قوق تابعيتی بھ
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نی احرازصالح

 انتخابات راھم

 .درک کنيد

مزدھای انتخابا
وی احرازصالح
رگترنيست که ا
صی تلقی ميشو

ن شورای نقابد
برای را نھاآت 

رض کنيد
يد عده ای
مشروعيت

  ؟باشد

ي بين وغيرت

نيان دراين انت

يه اين است که
ت شورای نقابد

کنت تيمرمن 

خاك وخون

 شرکت درانتخ
مانی ويافعال س
عيت ايرانی ميبا

ه محترم اين تح
انتخابات وياع

بوط به ايره مر

ابطه سياسی ف
تابعيت استفی 

ويا شيرکه دراي
طروياشيرازحق

                      
ه حقوقی را خوب
نظر حقوقی روشن
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برای ايران

زدھاینام

د عمل را

نميدانم نام
که فرانسو

اين بزر از
امرخصوص

اين توھين
که صالحيت

خوب فر
صالحديد
واجد م
سربلند ب

مرادنگي

جاي ايراني

معلوم قضي
انتخابات بر
مريکا وآ

تابعيت خ

در شرائط
ھيچ سازما
دارای تابعي

يا خوانندهآ
شرکت درا
موردی که

را ،تابعيت
فلسف مبانی

يک قاطرو
ن قاطآولی 
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ی تابعيت 
  شرائط و

درحاليکه 
شيب است 

کشی کرده 

 و شفافيت 
وزارت «ر 

-اميرفيض –زاء 

ست ولی دارای
عيتی قرارگيرد

ت ملی است د
ت سيتی زن ش

نتخبين پرده کش
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کارت ملی«يافت
ص خصوصی وم
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شرکت درانتخا
انتخ ھيئت نظار
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يگانه در پی دري
قی برای آن شخص
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زمين ايران مت
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ھم درحاليکه ھ

کارت سيتی زن

کشور بي» شھروند
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 چوب دو سر طال
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ه سياسی رابط

   .جوددارد

ھويتی که شور
زھويت درخار

  ٤ .ملی
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رابطه اگر ھمان
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قرار» يم اسالمی
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ھرانسانی
حقوقی که
قواعدی وج

دراسناد ھ
برای احراز
نه کارت م

شورای نقا
   .باشد
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شناسايی شد
اطالعات رژي


