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  حقوقدان -يضاميرف

بموجب اعالميه جھانی حقوق  .ع رابطه کاری بين دونفراستيد خواست قط              ّ عملی است که مو   ءاستعفا
   .خدمت ميباشند ازو انصراف وھمچين استعفای  قبول کار زاد درآ افراد بشر

منوط به شرائط وعقد استخدام است واگردراين مورد شرط وشروطی نشده باشد مانند  ءکيفيت استعفا
اقدامی ھرنھا آوامثال اينکه شخصی که ميخواھد استعفا بدھد بايد مدتی قبل قصد خودرابه طرف ابالغ کند 

   .يدآساب به ح ءتلقی واستعفا ءجامعه کنارگيری واستعفا محسوب ميشود ميتواند قصد استعفا که درعرف 

 ن شروط مانعآاين اشاره بجاست که اگردرقرارداد استخدامی شروط خاصی برای استعفا قائل شده باشد 
. مقصود ازاشاره به اين موضوع اين يدآاستعفا نميشود ولی حق مطالبه خسارت برای کارفرما بوجود مي

  .)اجباردرادامه کارواستخدام وھمکاری مورد حمايت قانون نيستاست که (

  دي عمل كنارگيري زاآ

پيوند  نانآی شوق پيدا ميکنند وسلسله ھمکاری بين انسانھا به اعتباراتی که غالبا معنوی است به افراد
، کمک به درماندگان ومشابھات است که با . ريشه اين پيوند برمسائل معنوی مانند  نجات کشورميخورد

  .مسائل مادی که نيازبه قرارداد دارد فرق ميکند

توجه طرفين به منافع است وبرعکس درھمکاری ھای اجتماعی توجه به اھداف  ارداد ھای مادیدرقر
   .مشترک است

 ممکن است درقراردادھای مالی طرفين يا يکطرف بعلت منافع خاص نتواند ويا نخواھد استعفا بدھد و
فنومن وجود  ينحتی خشونت وبی ادبی وترکتازی طرف را ھم تحمل کند ولی درھمکاری ھای اجتماعی ا

ص احساس کند که ھدفی که دارد دراين ھمکاری مفقود است ويا ھمکاران فاقد ندارد  وھمينکه شخ
 شورای که درموردی ( .د، ھمکاری خودشان را قطع ميکنورده بودندآصداقتی ھستند که درابتدا بنمايش 

  .)نقل عامه است طلبان تجزيه

  ، نه استعفاءگيريه كنار

به ن نيازآقرارداد استخدامی نيست که قطع  ،و يافرھنگی اسی ويا اجتماعیدريک فعاليت سي تمشارک
نم فکرميک . قطع ھمکاری بھرعلتی که باشد قطع مشارکت وھمکاری تلقی ميشودداشته باشد ،ءاستعفا

ه کنار  ؛است گيریه کنارواژه مناسب برای قطع ھمکاری درفعاليت ھای سياسی واجتماعی ونظايران 
ميد قايان اآگيری با ھرلفظ ويا عملی که مفھوم قطع ارتباط ھمکاری رابرساند، تحقق يافته است اظھارات 

ازشورای تجزيه طلبان است نميشود گفت چون اعالم استعفا  گيریه نارنشانگرک، دانا وشھرام ھمايون
  نکرده اند پس ھنوز عضو شورا ھستند 
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يد کلی فحش ھای آمي ھم امضاکرده اند ولی اکنون که نام شورا ورقه قطعنامه را را ميشناسم که کسانی 
که  البته پس عضوشورای تجزيه طلبان است نکرده اند استعفا اعالم  يا ميتوان گفت چونآ ؛بد ميدھند

  .خير

انده م ير افتاده اند وــگ ،عده ای بمناسبت نام اعليحضرت وعلياحضرت  در قطعنامه شورای تجزيه طلبان
قطعنامه يک خيانت به وحدت وتماميت کشوراست ابدا  ١١. واال ازاين تشخيص که ماده اند که چه کنند
   .غافل نيستند

رم جوخيانت به کشور يه طلبی وزمينه سازی برای  تجزيه ايران زتج ھرکس باھربی دانشی ميداند که
 حضرت واعلي را امضاکرده اند به تاسی از ميتوانم بگويم اکثريت کسانی که قطعنامه مزبور ؛است

ولی برخی به اھميت اين  اينکه واکنش نشان بدھند علياحضرت بوده است وھمان تاسی مانع است از
  .ا کرده اندن رزده وقطع ھمکاری با شورای تجزيه طلبا گاه شده وقيد تاسی وبرخی مسائل راآخيانت 

  بيان علت استعفا

استعفاء ميدھند علت استعفا واينکه   کسانی که ازشورای تجزيه طلبانقايان خواستاراين شده آ ازيکی 
  .نددرشورا چه مسئوليتی داشته اند راھم اعالم کن

باشد که مورد عالقه مسئولين شورا شناخته گردد ولی  یی ازشوراميتواند موضوعاعالم علت استعفا
خاصه  تساو غير معقولی ناموجه  ، انتظاراينکه شخص مستعفی را موظف به بيان علت استعفايش بدانيم

   .که اين انتظاررا متوجه کسانی بدانيم که با شورای تجزيه طلبان مخالفند

تياری اخمامقامی نيستيم که برای مردم تعيين تکليف  ؛اين اشکال مواجه است ت مزبورباھمچنين درخواس
 رایب دگاه ملی به مسئله زمينه سازی. اگرروزی يک داکنيم وھمچنين نه پليس تحقيقات ھستيم ونه قاضی

قايانی که امروز قطع ھمکاری آ  قرارداد را مورد  رسيدگی  تجزيه کشورونقش شورای تجزيه طلبان
درصورت تمايل   ،حق قانونی دارند ، البته کهعييت ھمکاری باقی بمانندوعضويت کرده اند ويا درموق

  .ادای شھادت نمايند

  عرف كنارگيري

يف نکرده باشد ميتوان به عرفی که ناظربرعمل جامعه تعيين تکل برای انجام کاری ھرجاکه نص مدونی
  .ھست رجوع کرد

ھمه وھمه دلبخواھی  درخارج ازکشور نھاآواداره  ر برتشکيل سازمان ھا وانحاللمتاسفانه عرف ناظ
نماينده ملت وياالقل گروھی معرفی ميکند درحاليکه ھمه  را يک سازمان اسمی ظھورميکند خود ؛است

   .واھی است

ھمبستگی وبعدا ھم بی سروصدا ھمه چيز فراموش ميشود نمونه شوراھای مشروطيت نه  نمونه کنگره
  .ب شدآمثل برف اعالن انحاللی ونه علتی ونه استعفائی ونه خبری 
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چه شده معلوم نيست که  ن امضاھا آوری امضا بوده عالوه براينکه سرنوشت آھرجاھم که مسئله جمع 
  .ی ما نيست ويا ابرازبرائت ازامضا کرده اندگھگاھی کسانی اعالم کرده اند که امضا

 اکنون که عده ای با بصيرت تمام اعالم برائت از ،دراين ھرج ومرج ناظربراپوزيسيون خارج ازکشور
يک سياقی را برای  الاقل  اقدامی بديع وقابل تحسين است که ،قطعنامه شورای تجزيه طلبان کرده اند

  .ديگران پايه گذاری کرده اند

كه هرجا درشوراي تجزيه طلبان امضائي داده اند  نجاستآ، گيريه نان دركنارآصيرت  رافت وبظ
نان آن را اعالم كرده اند ودررديف يكم، برائت آاعالم برائت ازبه رديف  مورد، تاريخ و با ذكر

ا نسبت نهآشوراي تجزيه طلبان به اعالم مزبور اهميت  خاصي داده كه نشانگرحساسيت ازقطعنامه 
  1 )علي هاشمي، هوشنگ سالمي، پرويز حداديزاده(نمونه آقايان     .قطعنامه است 11به ماده 

  چرا تحسين 

. تمام فعاليت انسانی وحتی داستان پيامبران برای ھدايت انسان ھا ازخطا عدول ازخطا تحسين سازاست
   .براه درست است

گيران ازھمکاری باشورای تجزيه طلبان است ه قايان کنارآويکتورھوگو سخنی دارد که وصف الحال 
  ؛ميگويد

ی رابدنبال اين مانعی ندارد ولی بشرطی که بکوشيم بنای جديد ،وردآدردل انسان خرابی ھائی روی مي<
  خرابی ھا بسازيم>

  .رزو دارمآموفقيت ھمه ايرانيان رابرای خدمت به ايران 

                                                                                

                                               
  به تحسين از آقايان نامبرده را درپيوند زير، ببنيد - ١
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