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  حقوقي مجمع شوراي دستاورد

  به اصطالح ملي
  حقوقدان -اميرفيض

پس  ی به اصطالح ملی!گان منشورشورار دراين مقام است که موضع حقوقی امضا کنندياين تحر
   .تشريح کندراازتشکيل مجمع عمومی 

  : دانسته ايم كه

 و ،ازطرف گروھی درموقعيت موسسين معرفی شده اند تنظيم ومنتشرشده است که ظاھرامنشوری 
تاکيد  و ،امضا کنند نراآايرانيان خواسته شده که  از ،استفاده ازھمه امکانات قابل تصور با

اعليحضرت وحضورشخصيت ھای سلطنتی درکنار عالقمندی ذاتی ايرانيان به نجات کشورشان سبب 
 رنرا خالف منافع ملی وتماميت ارضی کشوآ ١١اصه ماده خ و نشورنکه مآ گرديد که گروھی با

 اين منشور<: نھا گفته شدآچراکه درمقابل اعتراض  (!) ن منشورتن دادندآميدانستند به امضای 
> حتی معترضين بحث درمجمع عمومی قابل اعتبار ميگردد ن پس ازآ متن نھائی نيست ومتن نھائی

ه اصالح نواقص شورا وھمچنين منشور کمک ورود به شورا ب امضای منشور و دعوت شدند که با
منشور وحی منزل نيست <: گفته شد ١١دقيقا بياد دارم که برای اطمينان معترضين به ماده  و ،کنند

ن بحث خواھد شد واگراصالحی الزم باشد اصالح خواھد آکه غيرقابل تغيير باشد درمجمع روی مواد 
  >شد

است شرط ورود وعضويت درشورای به اصطالح  دراين راستا ھمانطور که ازمعلومات اين جريان
  .امضای منشور قرارداده شده بود !ملی

ن مقاصد  آکه مھمترين وبرجسته ترين  ،نرا امضا کردندآامضا کنندگان منشوربامقاصد گوناگونی 
   .وتالش برای حفظ تماميت ارضی کشور بود ١١اعتراض به ماده 

ن آشوروقبول شورا فرع برامضای من وعضويت عضويت شورا ،ه شرط حضور درمجمعنجا کآاز
نه موافقت با مقاصد ذکرشده  ،ورود به شورا تلقی گردد الزمه ميتواند ،شرط امضای منشور ،بود

متن قابل تعھد شناخته  ، چيزی که درمراحل اوليه ومقدماتی است، منشور ويا. زيراکهدرمنشور
  .کندد وياتکليف امضاکننده ايجاد تعھ ن برایآنميشود تاچه رسد که امضای 

نسبت به شورای به  امضائ منشور ثارآ= ھمينجا اين اشاره بجاست که تحريرحاضرمتوجه  حاشيه

بتواند مورد حقوق  نآونه حقوقی که احتماال وجود  ،وشخص امضا کننده منشوراست !اصطالح ملی
حقی برای انجام عملی  يا و اقرار يا امضا و ھرکس باچنانکه <  ،ثالث قرارگيرداستفاده واتخاذ سند 

تطبيق  در > ون حق قابل مطالبه است حتی پس ازفوت ايجاد کننده حقآکسانی ايجاد کند  يا کسی و
  )پايان حاشيهبرای ثالث که تجزيه طلبان ھستند ازاسباب ادعاست  ( ١١امضای منشورباماده مورد 
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ن باقی نميگذارد چراکه بازنگری درمنشور آجائی برای بازنگری  ،يرانادرحد خوشبختی ملت  نھمآ
   ١. ن نيستآبه معنای ترديد در اصل خوشبختی ملت است که کسی رايارای طرد 

   نرسيد؟ي مجمع عموم تصويب چرا منشوربه

چرا منشورشورا براساس وعده ای  ،اين تحرير ناقص است اگربه اين سوال مشخص وارد نشود که
ن آکه به امضا کنند گان منشورداده شده بود برای اصالح وتبديل به متن نھائی ويا رد برخی وياتمام 

مجمع به تصويب نھايی  ھرگزو اشته نشد،به بحث گذ ولی تظاھر به اصالح شد ومدآبه مجمع چه گر
  ؟نرسيد ھم حاضر

 چند دقيقه ای  ١١وان موافق ماده ودونفربعن ١١چه اشکالی داشت که دونفربعنوان مخالف ماده 
بود  ١١د منشور ويااصالح وياحذف ماده رّ  صحبت ميکردند وسپس رای گيری ميشد واگراکثريت با

   ٢. به اعتباررای اکثريت ازمخالفين درخواست ميشد که ازحق ترک شورا خودداری کنند ويابرعکس

البد ھم به اين  و ،اجنه عمل کردند بی رفتند ومانند کارآزير ،ومعمول چرابه جای اين حقيقت کاری
   .فرين ھم گفتندآگان بود عمل خودشان که مات کردن امضاکنند

خط تاکيد گذاشته شده است  مقصود ازظاھرا اين است  ظاھرادراستفاده ازواژه  ردرابتدای اين تحري
ولی  ،روی ميز اعليحضرت براه افتاده است از ويابوسيله زندانيان داخل کشور  منشور که ظاھر

 تجزيه ايران است از که جواز ١١احساس زنده وبرتراين است که اصول منشور خاصه ھمان ماده 
سوی ھمان  از ،رھبری ميکند سوی ھمان قدرتی توصيه وتنظيم شده که شورای ملی سوريه را

 بنابر است و ن کشورآوکمک  مترصد حمايت !ملیکشوری ترتيب داده شده که شورای به اصطالح 
شورا منتظرحمايت وکمک وديدگاه  ، (بی بی سی)قای بزرگمھرآمصاحبه اخير اعليحضرت دربرنامه 

     .ن نام برده شده استآ از  »جھان«که تحت عنوان ن کشوراست آھای 

ن آتشکيل ميشود اول بررسی ميکند که  خارجی کمک يک کشور سازمانی که به اعتباراميد
   .نرا درمنشورش فراھم سازدآزمينه کشورخارجی چه ميخواھد که 

 رھبری اين موج با ،يک موج تجزيه طلبی وسيع بسوی کشورھای خاورميانه درحرکت است
مريکا بوسيله عوامل خود نسخه راه ميدھد وبه پيروان نسخه کمک مادی وتجھيزات آ ،مريکاستآ

  .قيه داستان  رامالحظه خواھيد کردب ،به سوريه نگاه کنيد ميدھد

 ،شورا چه کاره است که بانظرايرانيان ،ستمريکاآنسخه  موضوع در منشور اصلی ترين ١١ماده 
د بيل ميزند) اين مخارج سنگين ننکه مزد ميدھآعمله برای (مريکا را تغييردھد آمنشورتوصيه شده 

                                                            
پاراگراف و توجه خواننده گرامی را در مواردی که در اين نوشتار آمده و بار حقوقی و اساسی ژرف دارد جلب ميکنم. ھر  - ١

ھر جمله را بادقت بخوانيد... اگر پرسشی باشد بفرماييد تا اگرپاسخ الزم داشت از استاد اميرفيض کسب کرده و به آگاھی ھمگان 
 ک-رساند. حب
اشخاص ھا برای انتخاب  قابل توجه است و در گفتگويی با استاد اميرفيض اشاره به اين مورد حقوقی داشتند، در رای گيری - ٢

الزم است موارد » موضوع«صورت مخفی انجام می شود، ولی در رای گيری وکسب نظر در مورد مرسوم است که رای ب
ه کسب نظر انکاری و تظاھر بپنھشورا بود، » کليت منشور«که در رابطه با شورای به اصطالح ملی » موضوع«مندرج در 

حبنظران شرکت کننده نه تنھا پسنديده نيست بلکه يک حاضرين و صا جزييات وتغيير مطابق سليقهبدون شور ومشورت در کردن 
به شور در باره منشور شد ولی تغييرات نھايی به ! تظاھر شورای به اصطالح ملیمجمع کار مذموم و نا پسنديده است. در 

آمده بودند صورت  ١١به منظور اعمال نفوذ در تغيير مفادمنشور به ويژه ماده  تنھاشايد آگاھی شرکت کننده ھا و کسانی که 
عھد «فته و ر» سرشان کاله«کسانی که در ميان انتخاب شونده و انتخاب کننده ھا مخالف مفاد منشور بوده اند، نگرفت. بنابراين 

  ک-به سرشان ماليده است. ح» شيره سياسی«گردانندگان شورا » شکنی
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