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  اندر نامه پسته بي مغز
  پوست برپوست بود ھمچو پياز         چون پسته ديدمش ھمه مغز نکهآ

  حقوقدان-اميرفيض

> معمول اين است که ه ای رھبر جھوری اسالمیقای سيد علی خامنآجناب نامه ای ديدم  باعنوان <
ا شخصيت بيند نويسنده وامضا کننده نامه کيست زيربقبل ازخواندن نامه انسان رغبت پيدا ميکند که 

 هدارد وھم ميتواند به درک وربط موضوع نام را مت واصالت نامهسِ ھم  خبر از ،امضا کننده نامه
   .کمک باشد

اول اينکه نامه فاقد امضا بود ودرواقع  ؛بمراتبی برخورد کردم که بيسابقه بود ،بامالحظه پايان نامه
   .شتندا ران به يک شخصی حقيقی وياطبيعی آوانتساب  عالمت مشخصه اصالت

يک نامه وياشکايت ودرخواست ھنگامی قابل رسيدگی است که مشخص ومعلوم باشد که نويسنده 
چيست  ست سمت نگارنده نامه خص وياکسانی نامه نوشته اکيست وچه مقامی دارد واگرازجانب ش

فقط امضای نامه است که نامه  ،گی محسوب نميشودويادرخواست قابل رسيد، نامه يراينصورتدرغ
نامه بی امضا دربرخی موارد خاص که اعالم وقوع جرم ميکند   .مسيرحق واعتبارقرارميدھد در را

   .که وارد رسيدگی به جرم بشود فقط برای دادستان ايجاد ميشود  اين تکليف

مه نوشته شده مه کيست زيرناعالوه براينکه نامه مزبور امضا نداشت ومعلوم نبود که نويسنده نا
   >پيوست منشور شورايملی ايران –دفترسياسی شورای ملی ايران <

معمول اين است که نامه ای که ازجانب شخصی ويااشخاصی نوشته ميشود وکالت وياسند نمايندگی 
ينصورت نامه درمقام درغيرا ؛که نويسنده رامجازبه نوشتن نامه ويادرخواست دارد پيوست ميگردد

ن درحالی است که نامه يد وايآاب مينامه فضولی بحس و ،يرد زيرا فاقد اصالت استتوجه قرارنميگ
   .، درخواست بطورکلی نا معتبراستودرغيراينصورت داشته باشد يک امضائی 

 در شورا يا يپوست کردن منشورآ ،بودن است پسته بی مغز شکار ازآ ینامه نشانواقعا که اين 
؟ وکالتنامه وايجاد رابطه حقوقی بين دفترسياسی ونامه ميکند نرسيده حاليکه ھنوز حتی به تصويب

مورچه چيست که کله وپاچه < ،ن باشدآچيست که دفترسياسی  !خود شورای به اصطالح ملی ،ابدا
  .>اش باشد

! جمھوری اسالمیارکان جمھوری اسالمی است که برای رھبر ادارات ويا يا دفترسياسی يکی ازآ
  .واقعا اينقدر بی عقلی جای تامل دارد  ؟شناخته شده است

مد اصراروتکرار اعليحضرت به اينکه آبرنامه افق که درتحريرقبل بنقد درمصاحبه اعليحضرت در
بنابراين  ؛است منعکس شده است لترناتيوآنه ازجانب مردم وکالت ونمايندگی دارد ونه  !ملی شورای

بايد کدام   که تحمل کردنی نيست لت باراست فضولی ذ به خامنه ای يک ارسال نامه بنام ملت ايران 
اينکه شورا نه  اعليحضرت به ميزآاصرارمکرروتاکيد ياراپذيرفت نامه مزبوررابنام ملت ايران و
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روز اول وبقول اعليحضرت  نھم ازآ؟ اينقدر شلنگ اندازی بی محابا لترناتيو استآنماينده مردم ونه 
  .که شک دربی عقلی رابه يقين مبدل ميسازد > براستیاغذ خشک نشدهکھنوز جوھر روی <

محسوب نميشود که بحث نامه  ،زيرا نوشته مزبور ،اين تحرير عالقه ای به بحث درمتن نامه ندارد
گفته ھا گفته شود واين مھم رابه حساب بارزه پذيرباشد ولی چون اعليحضرت تمايل دارند که 

   .شھامت نھاده اند اين اشاره شايد بجاباشد

که جزئيات وابسته به حق راھم دربرميگيرد  ،کلی است ،> يعنی حقتزع ازتبعات حق نيستحق من<
 بنابراين  ،زيرزمين است مشمل برھمه چيزھائی است که درملک وحتی ،مالکيت برملک ،ازباب مثال

ثاری که آتمام  ،قائل شدن مقام رھبری برای خامنه ای درجمھوری اسالمی يک تعارف ادبی نيست
 دررا نيز قام رھبری است ويا منشائاتی که سبب پيدايش مقام رھبری شده است منشاء م از

، ناروا وطاغوت بودن رژيم سلطنتی ايران وحتی انقالب ۵٧برميگيرد يعنی اصالت انقالبی شورش 
نچه که جمھوری آن وآ، قانون اساسی جمھوری اسالمی واصالحيه ۵٨، رفراندم سال مشروطيت

  .ه وھمه قانونی ومشروع تلقی ميگرددھماسالمی تاکنون مرتکب شده است 

کسی راکه امين ميدانی يک اصل فقھی که درحقوق کيفری واداری ھم ملحوظ است ميگويد <
کارمندانی که تحت تعقيب قرارميگيرند اول ازخدمت   > به اعتبارھمين اصل است م کنینميتوانی متھ

  .وبعد محاکمه ميشوند منفصل ميشوند

  یرھبرجمھوری اسالمی شناخت وبعد اورامتھم به اعمال رانميشود خامنه ای درراستای اين اصل 
ی فکر شفتگآينھا معارض است وتعارض آ ،اشددانست که توام باسرنگونی وانحالل حکومت او ب
  .است که  غلبه جھل وجنون رابرانسان ميسرميسازد

   .ی رامتوقف کندازرھبرجمھوری اسالمی خواسته اند که انتخابات باصطالح جمھوری اسالم

جمھوری اسالمی  رھبر چقدر تميز عقلی الزم است که کسی نتواند بفھمد درحاليکه خامنه ای را
نامه  ھوری اسالمی که مورد تائيد ھمين نميتواند ازاو بخواھد که برخالف قانون اساسی جم ،ميداند

   .جمھوری اسالمی رامتوقف کند ، درھم ميباشد انتخابات رياست جمھوری

زاديخواھی آجنبش  .زاديخواھی ملت ايران به پيونددآنه ای خواسته است که به جنبش مازخا ،نامه 
 رھبر ولی کسی که با ،ن کدام است بجای خودآ ن چيست ورھبرآملت ايران کجاست ونشانی 

نميتواندبرای اوتعيين  ، کهجمھوری اسالمی بيعت کرده ومقام رھبری اورا مشروع وقانونی ميداند
 نامه مزبور از  ،نه مراد ،. بيعت کننده مريد استن رھبرداشته باشدآ اتی ازتکليف کند و چنين توقع

وانگھی گويا نامه فراموش کرده  .بيعت گواھی ميدھد بعد ازبيعت اين چنين سخنانی مضحکه است
زاديخواھی آوبعد به جبنش  [!!]امضا کند يران رامنشورتجزيه ا تاخامنه ای بخواھد  از اولاست که 
! زاديخواھی مردمآباپيوست کردن منشور گويای اين است که نشانی جنش زيرا نامه  [!] به پيوندد

    .نھم اعالم موافقت باتجزيه کشوراستآوشرط ورود به  !ھمين شورای به اصطالح ملی

   دعوت بي امضا وگنده گوئي به اين جلفي  

ابات بين المجالس انتخ ١۵۴اعالميه شماره  نامه ازرھبرجمھوری اسالمی خواسته است که برطبق
   .سراسری راانجام دھد
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موازين مشارکت درحکومت مده است <آ )مورد استناد نامه(بين المجالس  ١۵۴دراعالميه شماره 
  >تعيين ميشود طبق  قانون اساسی وقوانين عادی ملیازطريق انتخابات و

؟ ن کشورانجام نميشودآقانون اساسی وقانون انتخابات  يا انتخابات جمھوری اسالمی منطبق باآ
يک عذرخواھی به  !مفھوم مخالف چنين ادعائی اين است که اگرميشود پس شورای به اصطالح ملی

بشرط اينکه الاقل يک بارقانون اساسی وقانون انتخابات  .رھبرجمھوری اسالمی بدھکاراست
  .جمھوری اسالمی واعالميه بين المجالس رابخواند

الم کردند که جمھوری اسالمی امکان درحاليکه اعليحضرت درھمين مصاحبه با افق مکرر اع 
رھبر!  ن وجود ندارد چگونه نامه مزبور ازآنخواھد داد وراھی جز انحالل  زاد راآانتخابات 

به عبارت ديگراگرثابت  ؟؟!بين المجالس رادارد اعالميه  انتخابات وفق جمھوری اسالمی درخواست
اعالميه بين بات است (نتخاون اشود که جمھوری اسالمی انتخاباتش منطبق باقانون اساسی وقان

جمھوری  !انحالل ،المی منتفی است چراکه نميشودخواست انحالل جمھوری اس ) پس المجالس
برگزارکرده  سالمی را که طبق قانون اساسی وقانون انتخابات واعالميه بين المجالس انتخابات راا

 !ئی شورای به اصطالح ملیولذا با توجه به اينکه اعليحضرت خواست وھدف نھا ،شد خواستاررا 
ن آبنابراين بااثبات اينکه انتخابات جمھوری اسالمی طبق قانون اساسی  ،زاد ميدانندآرا انتخابات 

به ھدف نھائی خود رسيده وتبريکات  !کشوروقانون انتخاباتش انجا م شده شورای به اصطالح ملی
    !!سا  لطفا بپذيرندآمارا بمناسبت اين پيروزی برق 

 


