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  !نفره شوراي عالي 15اعتراض 

  !ح مليشوراي به اصطال
  حقوقدان -اميرفيض

، معترضين دراين تحرير! که برعايت اختصارنفراعضای شورای عالی ١۵اليحه کنارگيری ويا استعفای 
  ناميده ميشود موضوع نقد اين تحرير است 

**  

  :مده استآدرابتدای اليحه 

و  ھا ودفترسياسی به دليل تخلفات وخود محوری !نفرازاعضای شورای عالی ١۵استعفا وکنارگيری <
  >عدم شفافيت گروه کوچکی ازشورای ملی است

يك شخصيت حقوقي بنام  مفهوم عبارت باال كه سركليد اليحه محسوب است ميرساند كه 
، قبال بموجب اسناد حقوقي قاياني كه اعالم استعفا كرده اندآ وجوددارد و »شوراي ملي ايران«
هائي كه  ن شورا قبول مسئوليت هاي ناشي ازمديريت راكرده اند واكنون به مناسبتآ

    .درقسمتهاي بعدي اليحه توضيح داده شده مايل به ادامه خدمت وعضويت درشورا نيستند

زيرا شورای مورد بحث  ،مفهوم اليحه معترضين با ضوابط ومعيارهاي حقوقي همخواني ندارد

نه نامی که منتسب به يک شخصيت حقوقی باشد لذا نميتواند طرف قرارداد  فقط يک نام استرضين تمع
   .ددرگيری را واجد گه نجا که صيغه استعفا وکنارآتا برسد به  ،ضو باشدعويا داشتن مديرومديران ويا 

طی شده درمعنای حقوقی يک  »شورای ملی«زيرنام جريانی که 
   .ابرازعالقه برای کارگروھی بوده که عملی نشده است ھمين وھمين

اگرکسانی خودشان رامدير ويا اعضای شورای عالی زيرنام شورای ملی ايران مينامند يک امرمجازی حال 
   زبور نيست تا چه رسد به استعفااست نه حالت وضعی وھيچ اثارحقوقی متوجه اعضای م

درفعاليت ھای سياسی وجروبحثھای مربوطه تجربه وحد اقل  افرادی تحصيل کردهقايان معترضين که آ
  ؟وجود حقوقی نداردا عضوشورای عالی ويامديريت سازمانی ميدانند که دارند چگونه خودشان ر

، ، سازمان درست کنندات گروھی اقدام کنندقايان معترضين ميتوانند صدھاباربرای اتخاذ تصميمآ
   .حقوقی فعاليت کنند        ِ نامتولد   مجھول مديرانتخاب کنند ولی حتی يکبارھم نميتوانند بنام شورای ملی 
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  ماهيت اعتراض معترضين 

ان عنو و بانوان قايانآکه علت استعفای  مديريت شوراست درتخلفات ، اعتراض به نقاياآماھيت اليحه 
   .شده است

وری بجاست که استعفا يک عقد جايزاست يعنی نيازی به دليل ندارد ولی اگرمبنای استعفا آيادنخست اين 
تعفی باالجباروبرخالف ميل وعقيده اش ــــخص مســــن استعفا بدان معناست که شآاعتراض قرارگرفت 

 عفی مست شخص که سبب استعفاشده ارائه دھد وگرنه یناچاربه استعفا شده ودراين حالت است که بايد داليل
   .بی وبی اعتمادی ميشودل، فرصت طمتھم به عھد شکنی

  اركان اعتراض 

   .سوم موضوع اعتراض است ،م وجود دارد اول معترض ودوم معترض عليه                      ّ درھراعتراضی سه رکن مسل  

  ِ ت  سم با زيرا معترضين بعنوان و ،رکن معترض دراليحه اعتراضی معترضين مغشوش ونا معتبراست
کرده اند درحاليکه ھمانطور که استدالل شد بعلت فقدان شخصيت حقوقی مديران شورای عالی اعترض 

   ١. ، رکن معترض را مخدوش ساخته استمت عنوان شده معترضين ِ س   ،برای شورا

  ليه            ركن معترض ع 

وه گرقايان <آ. معترض عليه دراليحه اعتراضی قايان بکلی مفقود استآرکن معترض عليه دراعتراض 
نھا معرفی شده اند که تامين کننده آ، مستبد وامثال ، افراد بی نام ونشانبا صفات خودمحوری  >کوچکی

عليه نيز بايد يک معترض بايد شخص زنده باشد معترض ھمانطورکه رکن معترض عليه نيست زيرا 
   .شخصيت حقيقی ويا حقوقی زنده باشد

 ؟ھائی ھستند واجد چه سمت وچه کسانی و »چند نفر« ،»گروه کوچک« مقصود اليحه از ؛وانگھی
دادخواھی ازشخص مجھول ھمانقدر فکاھی است که معترض  ؛مقدمه شکايت ودادخواھی است ،اعتراض

   کعليه نامعلوم باشد

  :اعتراض بدون معترض عليه مشخص يک کارنمايشی است بامقاصد زير

 که اين فرض درمورد اعتراض معترضين قابل –ترس ووحشت معترض ازمعترض عليه  –الف 
   .تصورنيست

  به جلب رضايت خاطر معترض اقدام کند  ،است که معترض عليه عالمت)Signal  ( يگنالسنوعی  -ب

                                               
کشيدن خط و گذاشتن عالمت رنگی و يا بزرگ کردن نوشته خواھشمند است در ھر مورد به مورد حقوقی ھر مورد توجه کافی بفرماييد. با  - ١

 ک-ش شده است توجه خواننده جلب شود تا رسوب کافی و وافی را بجا آورده باشد. حھا تال
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 حتی خداھم که مورد اعتراض قرارگرفته از، اساسا اعتراض بدون نام معترض اعتراض تلقی نميشود
   .اشعارناصرخسرو واشعارمعروف ايرج ميرزا مويد اين قول است ،ذکرنام اودريغ نشده است

  ی ساکت نشينم           من اينھا جمله ازچشم توبينم        ِ ا تابه ک  خداي

  تمام حقه ھا زيرسرتســـــت            تنترتســـ               َ ھمه ذرات عالم م  

  چرا دست ازسرمابرنداری  اتوی کفش ما گذاری         ـــپ چرا

   .....بقيه و

 مدهآم جزء معترضين ھ، حتی اعضای شورای عالی واعضای دفترسياسی دراليحه اعترضی معترضين
  .ظاھرا اعتراض متوجه ھواست ؟دراين معادله کيستعليه  است پس معترض

  ركن سوم موضوع اعتراض 

   :موضوع اعتراض دراليحه معترضين چنين تعريف شده است

 تشکيل شورای ملی باھدف نابودی جمھوری باکه ميرفت  رمانیآبه  وشرفت امورشورا متوقف شده پي<
  .>اسالمی اعتماد مردم راجلب کند بزرگترين ضربه ھا وارد شد

  >معامل بيناست<ه بي احتياطي نفرمائيد ك

  >گاه بودآکاين معامل به ھمه عيب نھان گفته حافظ <بو ،نرخ گذاری نکنيد دعوا در

 ١١ مادهوديگری  زادآ انتخاباتمشتمل بردوفصل است يکی  ملی! رمان شورای به اصطالحآچرا که 
اساسا فصل براندازی ويا نابودی جمھوری اسالمی درقطعنامه  و مربوط به تجزيه کشوراستکه  قطعنامه

 برويم  فصل انتخابات رمان ھای شوراآامعان نظرکلی به سراغ مراتب اجرائی  اگربخواھيم با و نبوده است

تنھا فصل تجزيه ون  تاحدودی بسته شده آ ونيرشرکت شورا در ٩٢ن بمناسبت انتخابات سال آزاد آ
   .رمان شورا باقی مانده استآ ايران در

رمان آن ندارد لذا تنھا آ ١١به قطعنامه مورد بحث خاصه ماده شمولی  ،معترضيننظربه اينکه اعتراض 
   .قطعنامه است ١١معترضين محدود به تحقق ھمان ماده 

  ركن  موضوع اعتراض  -امــــا  

   :ير توجيه شده استدر اليحه معترضين موضوع اعتراض بقرارز

عدم رعايت حقوق اعضای  –ھا  خود محوری –عدم شفافيت  –ھا  قانون شکنی –مديريت نامطلوب 
 –زادی بيان آاصل شکارازآتخطی  –مفاھيم دمکراسی  عدم درک درست از –شورای عالی ودفترسياسی 
 امه ھا وين نئآتصويب  –دوقطبی کردن فضای شورای عالی ودفترسياسی  –تشکيل جلسات غيرقانونی 
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عدم ارسال گزارش به  –وترويج دروغ  ،عدم صداقت –رای سازی  –بيانيه ھای فوری و غيرقانونی 
اتخاذ  –اسامی غيرواقعی  حضورافراد با –اعضا وعدم قبول مسئوليت درقبال رفتاروکردارخويش 

ارقامی که ھيچکدام  گزارش مالی غيرمصوب وحسابرسی نشده توام با –روشھای غيردمکرانيک وحذفی 
بحساب  – پرداخت ھزينه ھای نا متجانس وخالف –ن به تائيد شورای عالی ودفترسياسی نرسيده آ

  نياوردن جمع کل وجوه دريافت شده ووو.....

ت لت اعترض نيساوری شده معمول ادبيات مبارزه است ودليل براصآ عناوينی که بوسيله معترضين گرد
عبارت است چيزی است که اتھام ويا ادعا ويا صفاتی که به شخصی نسبت  ؛. دليلنھا ھمه صفت ھستندآ

 که ھيچيک  در ، شھادت وقرائن وامارات ، سندمل  است از اقرارتدليل مش .ثابت کند را داده ميشود
عليه دراليحه معترضين   نجا که اساسا معترضآ مراتب منظورشده دراليحه معترضين وجود ندارد واز

نامعلوم ونامشخص است ونظربه اينکه اتھام ويا صفت متوجه شخص معين موجود است لذا  موضوع 
   ٢ .اعتراض معترضين درواقع يک قصه است

اين مالحظه ھمراه است که تنھا اتھاماتی که  رد ھم بامگراينکه به اثبات موارد پرداخته شود واثبات موا
زھائی ازقبيل خود محوری ويا عدم درک ياسنامه باشد اتھام شناخته ميشود نه چخالف قانون ويا قراراس

قبال ھم ازسوی ارزه است وحتی برايج مو يلی            ّ اين صفات تخ  نھا  که آمفاھيم دمکراسی ومشابھات 
سخنگوی محترم شورا به سلطنت طلبان وپيروان تداوم اجرائی قانون اساسی مشروطيت بکرات اھداء 

   .شده است

 وجود نيافتهذات نجا که چنين نصی آ جا که مالک تشخيص وتخطی، حد اقل اساسنامه شوراست وازنآ از
نھائی است  که با قوانين فرانسه مغايرت آميتواند موضوع اعترض قرارگيرد  که تنھا اتھاماتیاست لذا 

نھم يک کارکيفری است چراکه جنبه آداشته باشد مانند حيف وميل وجوھات دريافتی وحسابسازی که 
   .عمومی دارد

  قايان معترضين محترمآ

م ! كه اصل مديريت يك كارنسبي ونظري است مهيا اعتراض به مديريت شوراآ
قبل نرا تآنرا امضا واجراي آقايان آكه خود  تراست يا اعتراض به وجود تكليف ناحقي 

  ؟قطعنامه 11كرده ايد يعني ماده 

قطعنامه که  ١١عفا ويا کنارگيری شده مھم است ويا ماده ثارمديريت نامطلوبی که بنظر شما سبب استآيا آ
  ؟ن متوجه تماميت ارضی کشور وتجزيه ايران خواھد شدآ ثارآ

                                               
 ک-معنی حقوقی اين پاراگراف عنايت ويژه بفرماييد. حبازھم تاکيد می شود به  - ٢
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به زمينه سازی برای تجزيه ايران ودرواقع بزرگترين  يا کسانی که خودشان متھم آ، قايانآبنظر شما 
ميتوانند مدعی کسانی بشوند که  ه وطن وتالش برای تجزيه ايران ھستندنھم ازنوع خيانت بآ ،متھم

  ؟درمديريت يک کارگروھی اخالل ميکنند

نظر حقوقی ومورد احترام جوامع بشری اين است که متھم به خيانت به کشور ازحقوق اجتماعی تا اثبات 
   .وقوع جرم محروم است

اين مناسبت الزم افتاد كه  قايان محترم اين اشارات كه بابي ميلي حضورتان عرض شد بهآ
بيش  سازيد ووگمراھان رامتوجه وھشيار  بشويد دارهم بي 11نسبت به ماده  ،بيدارياين جريان در

نھائی قطعنامه  ببه شرطی که برای اصالح وتصوي یعدم وفا ازھرچيزی به مسئله تدليس وکره و
   .مقررشده بود وايفا نگرديد

ب است فکررفع اثراز نکبتی که با منشور باقی آکه خربزه  فکر نان کنيد          ِ قول معروف  بمتمسک شويد و

  .واحتماال مشارکت دربھره ھای احتمالیگذاشته ايد باشيد وبعد بفکرمقام 

  يك حقيقت تلخ 

قايان معترضين وھمه کسانی که قطعنامه را آاين تحرير مقتضی ميداند بعنوان يک شاھد تاريخی توجه 
  :جلب کنمکه ميدانم چندان درخاطره ھانيست  به موضوعی بسيار مھم کرده اند امضا

 به اينکه ماده اول قطعنامه شورا صحبت ازاستقالل وتماميت ارضی ايران کرده است واين امر و تصور
، يک دلخوشی وظاھرسازی که سبب تجزيه کشور شود بطريقی است ١١، مانع اجرای ماده نآصراحت 

   .روشن وبدون غش خواھد بود ،فريب است  دليلش را مالحظه کنيد  که تکيف شما بااين مالحظه و

 رشدند د !سخنگوی محترم شورای به اصطالح ملیاعليحضرت که بعدا واجد مقام  ،قبل ازتنظيم قطعنامه
ذاشتند که عبارت کامل ايشان چنين است گ) تفسيری براستقالل قای بھارلوآمريکا (آمصاحبه راديو صدای 

> بی معناست ،استقالل است و دردنيای امروز استقالل يک امر رمانتيکی<

  )۴۵٩+٣٣٢روح درسنگر( مش

 گاست نه استقاللی که درفرھن استقالل رمانتيکی ،بنابراين استقاللی که درماده اول قطعنامه پياده شده
رف ع ، نه استقاللی که مده استآنه استقاللی که درسوگند سلطنت بمفھوم   ،سياسی شناخته شده است

     .دن معنا ميدھآبه گانی باور ھم و

امضا كرده اند هدفشان  وهمه كساني كه قطعنامه را نضيقايان معترآيا آ
اي دردني استقالل  ازاستقالل كشور همان استقالل رمانتيكي است كه

   ؟امروز بي معناست
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قتصادی ا ه مقتضای اعتقادات سياسی وی ويااقتصادی بسشما که ميدانيد انتخاب اشخاص به سمتھای سيا
ه موزشی ميدھد بآنان است ووقتی کسی که نسبت به استقالل وتماميت ارضی کشور چنان آ وبرنامه ھای

ن شخص  رادرمورد استقالل وتماميت ارضی کشور آسياست  او  سخنگوئی انتخاب ميشود  يعنی منتخبين
   .قبول وباوردارند

 افليد كه اثراتغاعتراضي قرار گرفته ايد ازدرك اين مهم  قايان محترم كه دراين مسيرآيا آ
اده تاثيراتي كه م مده وهمچنينآفائق  ،به استقالل راجع بربيانات اعليحضرتكه  ناگواري را

  ؟ه پايدارساخته است بايد ازبين برده شود  ويا حد اقل كم اعتبارشودقطعنام 11

 ی کشور کردهاگردرذيل ماده يکم قطعنامه يعنی ھمان ماده ای که صحبت ازاستقالل وتماميت ارض ،قايانآ
اريخی احترام سنتی وت و نه استقالل مورد باور ،يکی است، استقالل رمانتمقصود ازاستقاللنوشته ميشد <

پس اين اقوا دليل است که درگرفتن  ،؟ مسلم است که امضا نميکرديدنرا امضا ميکرديدآيا شما آ> ايرانيان
تدليس ورياکاری وخلف وعده جريان داشته ی قطعنامه مسير روشن وصادقانه طی نشده وراه کره وامضا

   .گان قطعنامه کاله گذاشته شدهاست  ودرعبارت ساده سرامضاکنند

تمام کسانی که قطعنامه راامضاکرده اند به اعتبارامضای شخص اعليحضرت درموقعيت يک شھروند 
   .ه استن شھروند قائل به مبانی اعتباری وتاريخی وسنتی استقالل نبودآعادی بوده است  که 

 ديادتان ھست که درھمان زمانی که اعليحضرت عالقمندی خودشان رابه سخنگوئی شورا ابرازميفرمودن

ن زمان منشور ناميده ميشد آگفتگو درباره شورا ويا اجازه شرفيابی را منوط به امضای قطعنامه که 

 ميکردند؟

تجزای شوراست ودوم اينکه مقصود اين محدويت ھا واصرارھا دو معنا دارد اول اينکه  قطعنامه جزء الي
  .ن باور دارندآ ازاستقالل درماده اول ھمان چيزی است که سخنگو ومدافع قطعنامه بر

تعفا اعالم اس بھردليلی قطع رابطه ويا  !!قايان باشورای به اصطالح ملیآبنابراين قابل قبول نيست که 
فسيرنامطلوبی که براستقالل کشور وت ١١نسبت به قطعنامه خاصه ماده  را انکنيد ولی موضع خودش

قايان با قطعنامه آدرحاليکه ھموندی فکری واعتقادی  ،ھم نيست لذا معقول ،واردشده است روشن نکنيد
   .ديت درشورای عالی استعفا داده باشناعتبارباشد وتنھا ازعضو موقر وبا

>  کنارگيری چه با ايم گيری کردهه ذری گفته اند <مااستعفا نداده ايم کتارآقای سياوش آ –توضيح 
قطع  . استعفاذکرعلت ويا بدون ذکرعلت به معنای قھرموقت وتامين توقع است واستعفا محسوب نميشود

ازکنارگيری وقھرموقت وجود دارد  نمونه ھای زيادی درتاريخ ايران ،کارگروکارفرماست کاری بينرابطه 
  )سردارسپه و مصدق( –

گاه به جامعه آ که ايشان يک شخصيت جالب وين سبب است ذری بدسياوش آقای آاستناد به اظھارات 
! چنانکه نوشت واصرارھم داشت که رھبر درجامعه برون مرزی درزنبيل است کافی شناسی ايران است

    .يکنفررابيرون کشيد است دست کرد به زنبيل وازبين حسن ونقی وووو



 حقوقدان -اميرفيض –به اصطالح ملی! الی! شورای نفره شورای ع ١۵اعتراض                                       ٧از  ٧برگ  ٢٠١٣/١١/٠٩

ان گميکه نامشان دررديف تائيد کنندھنگا ؛مبارزاتی ايشان ھم يکی اين استنمونه ای ازشخصيت سياسی و
يا آ >من رفتم به بينم چه خبراستمنعکس شد درمقابل ايراد گفتند < !صطالح ملیقطعنامه وشورای به ا

گان اين تحرير محول ذری برعھده خوانندآقای آ نظر مورد خبر؟ تفسير ھنوز ھم نفھيمده که چه خبراست
   ٣ .شود بھتراست

  قايان معترضين محترم آ

نيست بلکه متوجه قلب  ١١بی اعتبارکردن ماده متوجه  ن تنھاآ ١١ه قطعنامه وماده انتظار اقدام شما علي
    .) ھم ھسترمانتيکی وبی ارزش بودن استقالل( وتعبيرناموجه استقالل کشور

واين شما  ست داوری خواھيد داشتبی ترديد درمقام انصاف به اھميت وعظمت تکليفی که درمقابل شما
رانيان ازدامان مبارزه اي، اين نکبت عظيم راامی خودتانگبا پيشيد که درموقعيت خاص کنونی ميتوانيد ھست

    .خته وتفسيربردار اعليحضرت پاک کنيدپوازکالم نا

     اقايان محترم 

ده ااستفاده کنيد وسرلوحه فعاليت خودتان را اصالح قطعنامه خاصه م ,ازفرصت حضور درميدان اعتراض
   .وبقيه فرع ست نآاردھيد که اصل ن قرآ ١١

  رزوي موفقيت آ تشكر و

رزوی موفقيت درامحاء اثرات شومی که آقايان معترضين آاجازه ميخواھم برای  درپايان اين تفصيل
قای علی صالحی که دراستعفای خود به زيان آ ورده بنمايم وھمچنين ازآبوجود  !شورای به اصطالح ملی

   ٤ .کشور توجه داشته اند تقاضا کنم  که تشکرات مرابه پذيرندنسبت به تماميت ارضی  ١١ماده 

                                               
بودند مگر خبرنگار ميتواند در فاصله دور باشد و خبر تھيه کند... ايشان که فرموده بود نوشته  اعتراشی به من امروز در ايميلی- ٣

دست به زنبيل کرده و ھرکس را در بياورند، در قرن تکنولوژی ساتاليت، دوربين ھای بسيار قوی و اينترنت و ايميل که کافی است 
يس يا از اينترنت و ف چطور دست به زنبيل نمی کنند زندگی ميفرمايند، دور گزارش ھای مستند تھيه ميکنند ھزاران خبرنگار از راه

 ک-و تنھا با حضور شخصي شان مستفيض می شوند؟ ح بھره نمی گيرندبوک که در آنجا فعال مايشاء ھستند 
که در منشور (قطعنامه) منظور نشده و  ١٨استعفانامه ای که تنھا خودشان امضا کرده بودند به عدم حضور ماده آقای صالحی در  - ٤

 »براندازی«اده اکتفا کرده اند اشاره کرده اند، حد اقل گرچه ناقص و تا حدود زيادی متزلزل ولی به صورت صوری به م ١٧تنھا به 
به اين صورت بوده  ١٨ماده آزاد منوط به زمانی شده که رژيم اسالمی حضور نداشته باشد. متن نتخابات رژيم اشاره شده است و ا
  ک-ح– است که حذف شده است. 

 انتخابات آزاد بعد از حضور ووجود جمھوری اسالمی؛  -
زيرا در شرايط وموقعيت زمانی که حکومت جمھوری اسالمی قدرت را در دست دارد انتخابات آزاد 

دارای معنا ومفھوم وارزش واقعی نيست، جھت براندازی حکومت جمھوری اسالمی استراتژی ھايی با 
ھا اعتصابات عمومی ويا کلی جامعه ايرانی در ھمه ابعاد آن ھزينه بسيار کم وجود دارد که يکی از آن

 برای مدت حد اقل دوماه خواھد بود.


