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  اعتراض موجه اعتراض نمايشي و

  منتقدين  باصطالح شوراي ملي
  حقوقدان -اميرفيض

   .يا قرارداد باشد و متوجه قانون ،راضتاعتراض موجه به اعتراضی گفته ميشود که مبنای اع

    .المثل سنگ مفت وگنجشک مفت است اعتراض نمايشی  مصداق ضرب

يعنی اعتراض کننده  ،، متعرض، مستند به قانون وحق نباشدمعترض دراعتراض موجه اگراعتراِض 
ولی اين جريان حقوقی درمورد اعتراض  ،متحمل زيان ناشيه از اعتراض ناموجه خود خواھد شد

   .، قائم به حضورنيستنمايشی

است که اخيرا به امضای  !ميه منتقدين به شورای باصطالح ملیاين مقدمه برای جوازورود به اعال
   .قای مھندس کربالئی انتشاريافته استآ

  صف منتقديد شوراي به اصطالح ملي 

صفی ازمنتقدين تشکيل داده که شکل انشعاب ويا مقدمه  !کسانی ازاعضای شورای باصطالح ملی
  .انتخاب کرده اندبرای خود را ورد ونام منتقدين ازشوراآبرای انشعاب رابتصويرمي

صيل تح و برای بھترشدن کاربا منتقد عليه  مکاری ومعاضدتِ وانگيره ھ روشی است که باھدف ،انتقاد
   .وری مينمايدآودرکالمی ديگر نادرستی ھاوکاستی ھارا ياد  موفقيت بکارگرفته ميشود

يکه محققين انتقاد را بطور ،، توجه انتقاد به موضوع استشرط اصلی برای ورود وشناخت انتقاد
   .سفيری ازجانب دوست بنزد دوست برای کمک به پيشبرد اھداف مشترک ميدانند

. فرق مشھود انتقاد ، انتقاد محسوب نميشود واعتراض استانتقاد اگرنسبت به عمل شخص باشد
  .واعتراض دراين است که درانتقاد موضوع مطرح است ودراعتراض شخص

ن اعتراض متوجه فصلی ازقانون وياقرارداد نباشد آ انتقاد اگرنسبت به کيفيت عمل شخص باشد و
   .گاليه محسوب است  وانتقاد واعتراض نميباشد

  واما بعد 

 فعاليت ، ھمانطور که ازنامش پيداست باھدف بھترشدنبرنامه اعالم شده ازسوی صف منقدين  شورا
  .يل شده استتشک )انتقادورسيدن به ھدف شورا (

 . ھدف يعنی خواست و، درقضيه حاضر، محتويات قطعنامه است که بنام منشورمطرح استھدف
ھدف وقتی متعلق به گروه  .پياده شده است ن درضمائم مدون قطعنامه آمشخص که تفصيل رمان آ

 هدن بن گروه رسيده باشد ونحوه رسيآوسازمانی است ھنگامی ھدف شناخته ميشود که بتصويب 
   .معلوم باشد تصويب ھم که ازطريق کيفيت اکثريت است 
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قطعنامه شورا به تصويب مجمع موسس نرسيده وقراربحث واصالح وتغيير احتمالی لذا نظربه اينکه 
 بنابراين ،مشخص وتائيد شده مجمع موسس نميباشد ،وھدف شورا درمواد قطعنامه به اجرا درنيامده

رای  شخصيت حقوقی ب اصالتنبود  نجا که باآ از و ،د بودفصل انتقاد برای منتقدين شورا مسدود خواھ
 عمللذا ، روبروست بی اعتباری  با شورا ئين نامه ھای الزم مصوبهآ اساسنامه و و شورا خود، شورا

   .نھا بی مصرف وبيھوده استآمنتقدين وانتقاد 

 ل اعتراض بود کهنھا وقتی قابآاعتراض به عمل گردانندگان شورا نيز وارد بنظر نميرسد زيرا عمل  
 وکيفيت اعتراض را نآعلوم ومقررکرده وضمانت اجرای اساسنامه شورا م را ن  افرادآمحدوه عمل 

شامل اعتراض نمايشی  اعتراض را ،. حال که چنين قراری دردست نيستھم مشخص کرده باشد
   .ميسازد که ساخته است

  اعتراض به انتخابات شورا

  است   !تقاد، متوجه انتخابات داخلی شورای به اصطالح ملی، باِراصلی اندراظھارات صف منتقدين

  :ازجمله اينکه وارد نيست  چنين اعتراض به چند دليل 

ن بتصويب نرسيده وکيفيت انتخابات آسازمانی که احرازشخصيت حقوقی نکرده واساسنامه  -١
ه است ميا ھيئت داوری ويا ھيئت پيش بينی شده دراساسناآ ؛وجايگاه اعتراض به انتخابات که

فصل قابل قبول دانست ومعيار  چگونه ممکن است اعتراض به انتخابات شورا رامعلوم نشده 
  ؟اين شناسائی وقضاوت کدام است

نميشود بعدازگذشت چندين ماه  ؛اعتراض به کم وکيف انتخابات ازحقوق فوری وفوتی است -٢
انتخابات ويابالفاصله  . اعتراض درجريانپس ازاعالم نتيجه انتخابات راه اعتراض رابرگزيد

    .بيم تبانی  ومعامله دربين نباشد م ميشود تان اعالآپس ازاعالم نتايج 

  اعتراض دررابطه بابراندازي 

. زيرا گرچه اساسنامه اعتراض صف منتقدين به عدم توجه به براندازی جمھوری اسالمی وارد نيست
جنبه حقوقی وقراردادی ندارد معھذا درھمان متن پيشنھادی قطعنامه  !ی باصطالح ملیوقطعنامه شورا

   .وده استــــبـــھم براندازی جمھوری اسالمی منظور درقطعنامه ن

  ه اي اعتراض به نامه شورا به خامن

اعتراض صف منتقدين به شورای به اصطالح ملی درباب نامه شورا به خامنه ای نيز يک اعتراض 
   .نمايشی است

مخفيانه وبدون طرح قبلی صورت گرفته نامه به خمينی  ،نکه طبق ادعای منتقدينآزيرا برفرض 
 ميز بيعت مآبانهآ ن نامه خفتآن فوريت اعتراض راھمراه داشت درحاليکه بسياری به آ ، انتشارباشد

اعتراض وسيع  ھيچ قای مھندس کربالئیآجمله  تقدين وازنصف م نرامحکوم کردند، ازآ اعتراض و
  .وفراگيری ديده نشد
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  تقدم منافع شخصي برمنافع ملي 

تا   نھاستآنھا بيشترمعطوف به منافع شخصی آماھيت اعتراض صف منتقدين نشان ميدھد که تالش 
 دبه بھای شرکت خو را منشور که برباد دھنده تماميت کشوراست ١١ ماده ،. صف منتقدينمنافع ملی

  .دراداره شورا ناديده گرفته است

  حاشيه دعوت به توجه

حقوق فردی  ،حق يکم ؛مشتمل برسه دسته حق است !قطعنامه ھدف گرايانه شورای به اصطالح ملی
امه قطعن اين حق در کرذ ،است که از اعالميه جھانی حقوق بشر ومنشورسازمان ملل نشئت يافته است

را در اعالميه جھانی حقوق ـــــــزي ؛ن سبب اسقاط حقوق فردی ميشودآ نه عدم ذکر م است ونه الز
بنابراين مسئله  ،زامی استــــن الآشورھا ازجمله ايران رسيده رعايت ـــــصويب کــــــبشرکه بت
. دارداررعايت حقوق بشر که دردسته اول قراردارد درحالت بی تفاوتی بود ونبود قر زاد وآانتخابات 

١  

وذکرش نوعی حق دراعالميه جھانی حقوق بشرنيست اين حق گرچه  ،حق ديگر سکوالريسم است
   :بور پياده شود زيرامحسوب ميشود ولی نميتواند درقطعنامه مز

نواحی ايران دارای قدرت اجرائی وتصميمات اداری  (شورای به اصطالح ملی!) قطعنامه ١١بنابرماده 
ه باحقوقی که مادراين گنجاندن حق سکوالريسم وحقوقی مناسب با نياز منطقه را خواھند داشت بناب

کالمی ديگر سکوالر  در و ،برای مناطق خودمختاروفدراتيو کشورقائل شده منافات ومتضاد است ١١
   .!!دراختيار قدرت ھای محلی نه حتی قدرت مرکزیواھد بود خبودن ويانبودن مناطق کشور امری 

  نتيجه گيري از اين حاشيه 

يد که اساسا قطعنامه مشتمل آن محصول زشت وتبھکارانه بدست مين ايآبادقت درقطعنامه واحصاء 
وبقيه مواد برای مستورساختن  ھم زمينه سازی برای تجزيه کشورنآ بريک ھدف ويک ماده است و

   .حقيققت درقطعنامه است

  هدف نهائي ازاعتراضات نمايشي 

ھدف ازاعتراضات نمايشی دراموراقتصادی واجتماعی تحصيل منفعت است وسابقه ھم ازموفقيت 
معترض نمايشی حکايت دارد زيرا اوال معترض بمناسبت تجربه کافی درطرح اعتراض واينکه عادت 
او دراين قبيل کارھاست  به موفقيت بسيارنزديک است دوم اينکه طرف اعتراض ترجيح ميدھد که 

ن آبه پيش معترض بياندازد تااززحمت مزاحمت معترض نمايشی خالص شود نمونه  استخوانی
   .مالک وحصروراثت استمعترضين به تقاضای ثبت ا

                                                            
نکته حقوقی مھمی دراينجا مطرح است که مبتالبه ھمه آن دسته و گروه و کسانی است که سازمان يا دسته و جبھه يا انجمنی تشکيل داده  - ١

 »به استناد منشور حقوق بشر سازمان ملل« جمله آن سازمان ويا بنياد خود مشتی اصول رديف می کنند، يکی از اين اصول تکرار وبرای
يسندگان آن دستورالعمل يا اصول دارد، چرا که اگر کشوری عضو سازمان ملل است به ھر ر ھمين جمله نشان از نا آگاھی نوتکرااست. 

رعايت کند. بگذريم که ھمان  ) که اصول منشور حقوق بشر سازمان ملل راصورت موظف است (دلبخواه نيست وظيفه حتمی وبايستی است
شيوه زندگانی ھمه احاد ھمه کشور ھا در ھمه جای جھان باشد از اينرو است ھمه منشور حقوق بشر بخودی خود نمی تواند مطابق با فرھنگ و 

شيوه زندگانی وتاريخ و سنت ھای خود تنظيم کرده اند که بر ديگر قوانين ن يگ چھارچوب قوی تر وکامل تر مطابق فرھنگ و کشور ھای متمد
  ک-می باشد. ح  Canadian Charter of Rights,   American First Amendmentجاری کشور ناظر است. نمونه 
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وياحتی اعتراضات واقعی مشارکت  يشتر ھدف ازتظاھرات نمايشی ، باما درفعاليت ھای سياسی
   .يان مييابددرقدرت است  که معموال با مشارکت برخی ويا رھبرمعترضين قضيه پا

دعوت رئيس  –حکومت اسالمی است  در »اصالح طلبان« ھا و »سبزی«ن مشارکت آ نمونه بارز
جمھوری موقت مصربه مشارکت مخالفين دردولت ويا پيشنھاد اسد درسوريه ويا شرکت رھبر مخالفين 

  .درزيمبابوه

کيل شاين صف ازمنتقدين ت دفترسياسی منصوب ميشدقای مھندس کربالئی به عضويت آ يا اگرآ
  ؟ ميگرديد

 که منتقدين شتاب در ؛ن متصورگرددآقطعنامه چيزی نيست که اکنون جنبه اجرائی  ١١اجرای ماده 
موافقت  و امضاکرده اند جواز ديگران که قطعنامه را نھا وآ ،نرا بوسيله خودشان دارندآاجرای 

  .نھا نيستآباتجزيه کشور اعالم داشته اند وديگر نيازی به  خودشان را

  ؟، صف منتقدين شکل ميگرفتازمنابعی تغذيه مالی نميشد !رشورای به اصطالح ملیيا  اگآ

  قای پيرزاده ھم قرارگرفته است)آتغذيه منابع مالی مورد تائيد (

منشور ورفع  ١١م عياربا ماده ت وتماخمنتقدين ميتوانستند با مخالفت سرس
يران محسوب ی خود موقعيت مطلوبی که خدمت موثرارزشمند به اامضا اثراز

   .ميشد کسب کنند

  انشعاب درمان نزع سياسي 

 دش !تشيکل حزب توسط شورای به اصطالح ملی از ،مصاحبه ھا اشاره کوچکی چندی قبل دريکی از
مواردی که برخی سازمان  مد درآيادم  ،نرا گرفتم وبابرخی ازدوستان ھم باتعجب مطرح کردمآکه بنده 

اصطالح به نزع سياسی گرفتارميشوند يکی ازطرق ايجاد گردونه توجه خارج وبه  ھا به دالئلی از
که يک جان  ،ن سازمان ھا توسل به صف بندی منتقدين ويا بازی انشعاب استآجان دوباره دادن به 

   .موقتی به تشکيالت مرده ميدھد

   .ينده نزديک نشانی ھای بيشتری برای تکميل اين تصورخواھد داشتآ

           

   

  


