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  حقوقدان –يض اميرف

 ١ نشاهجمله شھادت مقلوب درباره شاھ حتمی بود که اين تحرير به تحريرھای نيمه تمام از ،قرارفکر
 وکه بيانيه رئيس شورا درباره مذاکرات ھسته ای پيش رويم قرارگرفت . شروع ھم  شد اختصاص يابد
   .ن اختصاص يافتآبه  ،تحريربالطبع فرصت 

  تكليف دراپوزيسيونمانيفست و

ن کارچيست وچه تکاليفی آن است که انسان خودرامتصدی کاری بشناسد که نداند آبدترين گرفتاری 
  برعھده دارد.

 رئيس شورائ تجزيه طلبان و متاسفانه متوجه شخص اعليحضرت شده است که خود رای اين گرفتار
   .اسالمی ميدانندرھبراپوزييسون جمھوری 

ن برای کشور مخالفند  وتالش آوتصميمات اپوزيسيون  يعنی گروھی که با سياستھای وقت دولت حاکم 
 ن برنامه ھا که غالبامدون وآ ،ر خودرا عملی سازندظدارند که با جايگزينی دولت برنامه ھای مورد ن

   .نوشته شده است مانيفست ناميده ميشود

امه ھا ن سند برنآست که ازناحيه يک حزب سياسی نوشته ومنتشرميشود ودربنابراين مانيفست  سندی ا
 موزش وپرورش وغيرهآدرکليه اموراقتصادی وسياسی ومدنی و واھداف حزب که پس ازبقدرت رسيدن

   .بايد پياده شود مشخص ميگردد

تنھا راه  ،اپوزيسيون ازمجرای انتقاد کردن نميتواند به کرسی ھای حکومت برسد ،درجوامع دمکراسی
گان مردم با تشخيص نمايند ،ن برنامه ھاآکه برتری ورجحان  ،ارائه طرحھا وبرنامه ھای جايگزين است

  .خالی باشد کار  ِ سر                    ِ بربرنامه ھای دولت                                        ِ وازکسرونقصان ويا اشتباه کاری ھای حاکم  ھمراه  

 ظائف اپوزيسيونبه وتا تولد شورای تجزيه طلبان اپوزيسيون جمھوری اسالمی درخارج ازکشورھيچگاه 
که صدھا  ۵٩٨حد اقل درمواردی مانند قطعنامه  ،است وبالطبع مانيفستی ھم نداشتهاعتنائی نداشته 

 وھمچنين منافع ايران دردريای مازندران و وھست ميليارد دالرخسارات ايران درمقام حيف وميل بود
 نھا که مذاکرات اتمی بودآرين خآ مذاکرات با امارات عربی درمورد جزايرسه گانه ايران درخليج فارس و

وری شد که بايد اپوزيسيون با استفاده ازکارشناسان ايرانی آبه اعليحضرت تکليف اپوزيسيون ياد  نکهآبا 
   .ن عنايتی نفرمودندآشد داشته وارائه بدھند به ھيچوجه به ئ که متضمن منافع ملت بائوخارجی طرحھا

ما  مخالف نيستند ک ،مختلف والزم برای اپوزيسيون طرحھای، يعنی ضرورت داشتن البته با اصل موضوع
اينکه در کتاب زمان انتخاب به لزوم فراھم کردن طرحھای  الزم صراحتا اشاره کرده اند ولی مرد عمل 

  .ردبودن باحرف زدن خيلی تفاوت دا
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ھای  ه طرحوجود فعاليت ھای وسيع وفراگيری  را درجھت تھي ،سال قبل درکتاب زمان انتخاب ٨حدود 
اقتصادی وسياسی وانرژی اعالم فرمودند ولی درسال جاری درمصاحبه با نوريزاده  بيانی فرمودند که 

> که ينده صورت گيردآاين کارھا بايد درن چنين بود که <آمختصرن مکشوف شد آقت ديگری ازحقي
، ھمايون خيلی ايون ھمقای شھرام ھمآودرمصاحبه با  ن اين بود که تاکنون صورت نگرفته است آمفھوم 

ی ينده کشور بگيرد ولآ سعی کرد که ازاعليحضرت اقراری بروجود وفعاليت گروھای تحقيق وبرنامه ساز
  .موفق نشد

 فانتقادی ميفرمايند نه تنھا درتکلي رئيس شورا مشھود است که گھگاھی اين عمل يعنی رفتاری که از
نانکه نمايندگان جناح چ ،ھم ھستران حکومت اپوزيسيون نيست بلکه معمول دررفتارطرفدا اصلی 

  اد داريموانتق منتقد دولت ھستيمما اپوزيسيون حکومت نيستيم ما  د ندرمجلس اسالمی گفت اصولگرايان 

   گرتوبهترميزني بستان بزن

طرح مطرح است دررای اعتماد  ،دنيای سياسی امروز، دنيای طرح است در انتخابات رياست جمھوری
تری داری ) ھمين مفھوم رادارد که اگرطرح بھگرتوبھترميزنی بستان بزن( .رح استدولتھا طرح مط

روزنامه نگاران ومفسرين وپژوھندگان است که ھيچ عالقه ای به تشکيل دولت  روش ،. انتقادعرضه کن
کنون اتيکی ازمفسرين نوشته است <  يسيون وغيراپوزيسيون يکی ھمين است.ندارند وفرق بين اپوز

> ولی ھمواره مجسمه مردان کشورسازودولت مردان نصب نکرده اند ھيچ منتقدی رادرميادين مجسمه
   .درميادين نصب شده است

 ويا انتقاد ميکردنددرکتاب پاسخ به تاريخ ميخوانيم شاھنشاه به کسانی که مدعی کشورداری بودند
. ھمانطور که را نشان ندھند نھا ديگرخودشانآوھمين امرسبب ميشد که ميفرمودند طرحتان را بنويسيد 

ئه راودن ھم بوسيله اثابت کند ادعای اپوزيسيون ب اعای خودش راگرکسی ادعائی برکسی دارد بايد اد
   .طرح ھای قابل قبول درمسير موجوديت قرارميگيرند

  امـــــــا بيانيه رئيس شورا

 چون ؛را خواندمبيانيه رئيس شورا که بمناسبت مذاکرات ھسته ای خطاب به مردم ايران صادرشده است 
بتاريخ سی ام فروردين سال جاری  ۵ +١امه رئيس شورای تجزيه طلبان به روسای کشورھای متن ن

 وروع مزببه وغيرقابل انتظاری روبروشدم  وبجا ديدم که اين تحريربه موضقردرخاطرم بود با امرغيرمت
خطاب به                                                            ِ ن الاقل برای توجه رياست شورا ممکن است بيشترازنقد مطالب نامه  آتعلق گيرد که اھميت 

   .مردم ايران باشد

  مانيفست مخفي شوراي تجزيه طلبان 

ن آبان مانيفستی دارد که بنام قطعنامه شورا معروف است ودرلھمانطور که مستحضريد شورای تجزيه ط
که اساس ان برحاکميت  است  تشريح واعالم نظر شده وسياسی مردم ايرانمانيفست حقوق اجتماعی 

   .ازطريق صندوق رای معرفی گرديده مردم
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درمانيفست شورای تجزيه طلبان سعی شده که نسبت به حقوق مدنی وسياسی وبشری مردم جامعيت داده 
درسياست خارجی <شود ولی درمورد مانيفست سياسی شورا تنھا اشاره گنگی که دارد اين است که 

   .>امضای عھدنامه وقرارداد ھای بين المللی بامجلس است

  دقت وامعان نظربيشتري الزم است 

ارسال  ۵+١نامه ای که ازسوی رئيس شورا درسی ام فروردين سال جاری خطاب به سران کشوھای 
ا ن کشورھآ ينده را باآگرديد ازنظرحقوقی يک مانيفست سياسی است که شورا روابط سياسی ايران 

 را در )مانيفست شوراقطعنامه شورای تجزيه طلبان (مشخص ساخته است ودرواقع گنگی موجود در
   .رابطه با سياست خارجی جبران کرده است

 ينده با کشورھایآاکنون به اتفاق به خواستھای نامه مزبور که درحقيقت بازکننده افق سياسی ايران 
  .نگاه ميکنيم ه است ان است بقرارزير مانيفست گريدھبزرگ ج

  پيام ماروشنه مرزھا بايد برداشته شود) –توافق بعدی حقوق شھروندی ماست ( برداشتن مرزھا **

 ھمه کشورھای ديگربايد ازنھادھا وگروھای سکوالر ۵+١کشورھای جھان يعنی عالوه برکشورھای  **

ايران به بھانه حمايت دعوت کامل ازکشورھای خارجی برای مداخله درامورمنطقه حمايت کنند  ( در
  .)والرازسک

   .درخواست ازکشورھای جھان به حمايت ازکشورھای عرب درمنازعه باايران **

   .شفافيت کامل درمذاکرات ھسته ای *

  .نھا مشروط به اعتالی حقوق بشرآھا ويا کاھش  لغو تحريم *

 ببن زيرنظرسازمان ھای، تمامی پولھائی که مسدود شده می بايست درصورت دست يابی به توافق *

  .المللی درداخل کشور مصرف شود

  دمکرات ايرانی گفتگو داشته باشند ھای ه کشورھای دمکرات جھان بايد با جمھوری اسالمی وگرو *

  به اتفاق به نامه خطاب به ملت نگاه كنيم اكنون 

ران کشورھای نخستين برداشت اين است که مضمون ومفھوم نامه خطاب به مردم ايران ونامه به س
شکاری که جنبه مخفی کاری به خود گرفته دستکاری آتعادل مفھومی دارد وتنھا تناقض  ۵+١

وناشی نھا ھمگی سياسی آدرخواستھائی است که رئيس شورا از سران کشورھای جھان داشته است که 
   .ازروابط بين دولتھاست
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ه ای به سران کشورھا ه رئيس شورا ناموری شده است کآاين سابقه ياد  ،نکه درنامه خطاب به مردمآ با
 ھم درنامه اشاره شده است معھذا درنامه مزبور امرمخفی کاری ونوشته وبه درخواستھای رئيس شورا 
 که بااستقالل و ۵+١ی شورای تجزيه طلبان ازسران کشورھای ھاشيادی درجھت پرده پوشی ازتقاضا

 چنانکه سه ؛مده استآداشته اقدام جدی بعمل  رشکاآ تماميت ارضی وحاکميت سياسی مردم ايران منافات
وازمردم پنھان شده موردی که درررديف موارد باعالمت ** ذکرشده درنامه خطاب به مردم ديده نميشود 

   .است

  ماله كشي برپنهان كاري 

 شايد بی ميل نباشيد که بدانيد افراد شورای تجزيه طلبان اين پنھان کاری را چگونه تعبير کرده اند
   :رکامنتی که زيرپيام اعليحضرت به مردم ايران انتشاريافته نوشته استد

اين نامه برای مردم داخل  ،ھای سياسی خودشان رانوشته اند شاھزاده درنامه به سران کشورھا ديد گاه<
  >کشور نوشته نشده است  بلکه نگاه شاھزاده به سياست خارجی است

رتيکل پياده شده درنامه به آسياسی خودش را درسه درکالمی روشن شورای تجزيه طلبان مانيفست 
سران کشورھا اعالم داشته است  ودرواقع کمبود قطعنامه شورا را بدين وسيله وبه بھانه مذاکرات ھسته 

    .ای جبران کرده است

  كاله غيرت ملي 

تجزيه طلبان گفته قطعنامه شورای  ١١رمقابل اعتراض ايرانيان به ماده خوانندگان محترم بياد دارند که د
چرا انتقاد قائی ازشورا نوشت <آشد که قطعنامه شورا وحی منزل نيست ودرمقام اصالح ھستيم حتی 

  .>ميکنيد صبرکنيد قطعنامه درجھت اصالح وتکميل است

  .ه رفت تکميل شدهن بشرحی کآاکنون قطعنامه شورای تجزيه طلبان با مانيفست سياسی 

ن ودخالت خارجياکه جوازتقسيم ايران راامضاکرده اند واکنون ناظردعوت کجاست کاله غيرت ملی کسانی 
يا بااجرای مانيفست شورای تجزيه طلبان چيزی آ ؟ا ميباشندبه بھانه ھای موافقت شده درمانيفست شور

  ؟ازايران باقی خواھد ماند

  رجوع به سابقه

ه اعليحضرت به سران مالحظات درنامزيرعنوان < ٢٠١۵تحريرمتوالی مورخ می  ۴نجا که درآاز
اجازه فرمائيدازتجديد مطلب خودداری  مراتب اعالم شده درنامه مزبوربه نقدرفته است ٢ >۵+١کشورھای 

   . (به پيوند زيرنويس نگاه کنيد)ن تحريرات ھدايت شوندآوعالقمندان به 
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