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  ؟چرا 

  !!؟اختصاص تحريرات به شوراي به اصطالح ملي
  حقوقدان -اميرفيض

زير برای برخی ازسوء  با اعليحضرت مختصر توضيح قای دھقانپورآقبل از ادامه نقد مصاحبه 
  .تفاھمات احتمالی شايد بجاباشد

ی سياسی وازجمله عتراض به انتخابات خصوصی مانند انتخابات درشرکتھا وموسسات وسازمان ھاا
بوده ويا بمناسبتی درانتخابات  شوراشرکت يا  شورای به اصطالح ملی حق کسانی است که عضو

نھا جنبه خصوصی دارد وچيزی که قانون حاکم وناظران نباشد امری آشرکت کرده اند زيرا انتخابات 
ن مداخله نمايند واعتراض ھم نوعی مداخله محسوب آ واشخاص ثالث نبايد در ،وصیاست خص
ست که عصا> واين ھمان ا را کاله داشت وصد کور را صد سردرعبارت ديگر نميتوان < و .ميشود

  .>شی شدنآ نخود ھرعاميان ميگويند <

وقانون عام  حق عمومیاعتراض وقتی قائم به حق وقابل شنيدن است که به اعتبارناديده گرفتن 
   .باشد

حمله ببانک  عده ای دزد برای انتخاب رئيس وصندقدارومجری برنامهِ  ؛ورده شود بھتراستآمثالی 
اين اعتراض برای  که چرا ،نھا اعتراض کردآانتخابات  نميشود به نحوه ،ميکنند خصوصی  اجتماع
ميباشد ولی اعتراض ھمان زيرا نفس کارقانونی ن ،نيست مداخله ندارند مقبول  ن کارآ ی که درکسان

ديگر  ونان آنسبت به سياق رھبری وانتخاب رھبربين  شرکت کرده اند ن آ دزدان به انتخابی که در
 از زيرا صرفنظر ،اجتماع وارد استن آ مدارھای خصوصيشان ازنظردزدان شرکت کننده در و قرار

   .رقت بانک نداردن نمايشی ازسآ که ظاھر است  ، يک قرارخصوصیعمل مسئله قانونی نبودن

ھم ھمان وضعيت رادارد برای  !اعتراض وتحريرات خاص به موضوع شورای به اصطالح ملی
وچيزی که انسان با اساس  ن مخالف ھستندآاساس  کسانی که درشورا مشارکتی ندارند خاصه که با

رد ن ميگذآنچه که دردرون آ ن مخالف است ويا خالف قانون است نميشود به کيفيت انتخابات وآ
ودرحقيقت  موضوع وخواستن رفع اعتراض واين چنين اعتراضی نوعی قبول کل ،اعتراض کرد

    .قبول مشروط وضمنی است

ن مطلع ميشود آاينجاست که وقتی کسی که مخالف يک جريان خالف قانون وحيثيت ملی است از  
ھا بپردازد بايد جريان نآبجای اينکه  به مسائل فرعی ازباب انتخابات ويا اختيارات مديران وامثال 

قبل ازشرکت  ذریآ قای سياوشآاين ھمان است که  و ،خالف قانون وحيثيت ملی را اعالم کند
   .درشورای به اصطالح ملی اعالم کرد ولی بجای قيل وقالی که وعده داده بود ساخت وپاخت کرد

کسانی که  درحقوق عمومی کشورھا ھم به حساسيت موضوع باال توجه شده وقانون حق داده به
بجای اعتراض شخصی ويا مداخله مراتب رابه دادستان اعالم ازجريانی خالف قانون مطلع شوند 

  .)کنند ماعالم جرکنند (
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دارد نه  حالت اعالم جرم را !تحريرات اين کوچکترين ارادتمند دررابطه باشورای به اصطالح ملی
گان انی وجود ندارد خوانندوچون درشرائط فعلی مقام دادستاعتراض به انتخابات وغيروذالک 

   .نھاآباعذر خواھی ازمحترم درمقام دادخواه ودادستان قرارداده شده اند 

درجھت انجام اين ھدف شوم وتالشی سازايران ، وشورائی تشکيل شده باھدف تجزيه کشور
تصميماتی بوسيله کسانی که متھم به مشارکت دراين جنايت وخيانت ھستند گرفته  ،نآوتماميت 

ن است نه آبمنظور محکوم کردن  ،تحريرات ن ھدفِ آ مسلم است که اصل شورا ومنشورميشود 
 برحسب نياز ھائی اشاره به انتخابات ميشود ن والجرم اگر درتحريرات گاھی بمناسبتآ انتخابات

   .نه اعتراض به چگونکی باصطالح انتخابات شورای ستون پنجم بيگانه کالم وپيوند تحريراست

امضا کنيد ودرانتخابات شرکت  را منشورشورانھائی باشد که ميگويند <آاين تحرير ميتواند پاسخ 
    >     اعالم کنيد کنيد واصالحات مورد نظرتان را

 


