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  ! حكم استعفاء
  حقوقدان  -اميرفيض

 !نقل قولی ازاعليحضرت برزبانھاست که دررابطه با اعتراض کسانی نسبت به شورای به اصطالح ملی
  .>نميخواھيد برويد استعفا بدھيدراھنمائی فرموده اند <

يعنی  ،ميز اعليحضرت رابطه معنائی ومفھومی وجود نداردآبين اعتراض معترضين وپاسخ ھدايت 
   .اعتراض باقی است وپاسخ منتفی وخارج ازانتفاع است

   .استعفا به معنای درخواست معافيت ازکاراست که بطور شفاھی وياکتبی به کارفرما داده ميشود

   .اتب زيراستبنابراين ارکان تشکيل دھنده استعفا مر

  وجود دارد  وياسازماناول وجود رابطه كارويا عمل است كه بين كارفرما وصاحب كار

ويا قانون نبود ولی درعصرحاضر  بط کارگر وکارفرما بصورت قرارداددرگذشته ھای تاحدودی دور روا
زکادر پيش تابع قرارداد ھائی است که نميتواند ارابطه کاری بين کارگرويا اعضای حزب وسازمان ھا 

   .خارج باشدبينی شده درقانون عمومی ويا اسناسنامه سازمان ھا ويااحزاب 

وجود ندارد يعنی معترضين نه  !ی به اصطالح ملیمعترضين شورا درموقعيت رابطه، رکن حقوقیاين 
   .عضو شورا شناخته ميشوند ونه ميتوانند عضو شورا بشوند

نھا که ھمان اساسنامه شوراست وجود آارداد عضويت نيستند زيرا قر !عضو شورای به اصطالح ملی
   .محسوب نميشود که بتواند بيان کننده رابطه حقوقی اعضا وشوراباشد کاری وبه نيست ولذا سندی  ّ مص  

نکه شورا فاقد رکن فرديت وشخصيت حقوقی است اساسا آ، زيرا عالوه برعضو شورابشوند نميتوانند 
 ،م                                 ّ پيش اعالم اعتراض کرده است ولذا مقد  بشود که پيشا کسی که معترض است نميتواند عضو فعاليتی

   .فاء است وسپس مسئله عضويتعرسيدگی به اعتراض ويا اعراض ازاست

  دوم ركن شخصيت فردي ويا  حقوقي كارفرما وكارگر

وجود شخصيت است يعنی ھمانطور که  ابطه کاری ويا عضويت دريک سازمان رکن دوم برای تحقق ر 
   .ه نميتواند عضو يک سازمانی شناخته شود ويا قرارداد عضويت وکارراامضاکندفردی که متولد نشد

نھا ھم اگربرطبق قانون بوجود نيامده باشند آکارفرمای شخصيت حقوقی مانند شرکت وياسازمان وامثال 
   .نميتوانند طرف قرارداد ويا قبول عضويت اشخاص بشوند
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يت حقوقی نيست اساسا وجود رابطه عضويت ھم واجد شخص !نجا که شورای باصطالح ملیآبنابراين از

قاي پيرزاده آكساني كه بنام شورا خدمت ميكنند درواقع خدمه شخصي ن ممکن نيست و آنسبت به 
   .وخانم گلستان ميباشند

  ركن سوم  ضوابط كاروعضويت است 

نميتوانند ازحداقل  ضوابط کار ھمان رعايت حقوقی است که درقانون کارمقيد است وقرارداد ھای کارگری
   .ن کمترباشدآ

ضوابط عضويت درسازمان ھا  نوعی قرارداد است که بين سازمان ومتقاضی عضويت به امضا ميرسد  
 ن حقوق در اساسنامه سازمان قيد شده وآعضو دارای حقوق خاصی ميگردد که  ،ن قراردادآوبموجب 

   .بتصويب مجمع عمومی موسس رسيده است

لذا متقاضی عضويت بايد درخواست  عقد حقوقی است درسازمان ھا درماھيتنجا که عضويت شخص آ از
سازمان باعضويت  متقاضی  وقبول  ) وموافقتعمل به ايجاب صورت گيرد( کتبی عضويت بنمايد يعنی

   .شورا) به شخص ايجاب کننده يعنی عضو ميدھدبصورت کارت عضويت است که سازمان (

ن انجام شده آکن ضوابط وھمچنين درخواست عضويت وتشريفات قبول ر !درشورای به اصطالح ملی ياآ
يف تکال نکه قراردادی که بيان کننده حقوق عضو وآ واگرھم شده باشد به اعتبار ،؟ تصورنميکنماست
چون بتصويب نرسيده وبه جريان حقوقی نيفتاده اجرای رکن ضوابط محسوب  يعنی اساسنامه شورا ؛اوست
   .نميشود

  ليحضرت نارسائي حكم اع

ولی بمناسبت  کمبود ھا قابل اجرا  شخصی است که گرچه قابل احترام باشدمتوجه احکام  ،نارسائی حکم
   .نيست

   :نارسائی در حکم ويا توصيه اعليحضرت  درمراتب زير قابل شناسائی است

ھيچيک ازارکان تشکيل دھنده رابطه کاری ويا عضويت بين معترضين با شورای به  -الف  
عضويت وشورا بوجود نيامده            ِ بين متقاضی        ِ عضويت     ِ عقد   ،ازجمله ؛وجود ندارد !ح ملیصطالا

 )بعلت عدم وجود شخصيت حقوقی شورا ونبود اساسنامه مصوبهونميتوانسته ھم بوجود بيايد (
لذا صحبت ازاستعفا بی مورد است  زيرا استعفا که درخواست شفاھی وياکتبی است بايد به کارفرما 

درشرائط کنونی شورا ممکن نيست ودرکالم  ،ين سازمان داده شود که اين امر موجهويا مسئول
 کسی که عضو سازمانینسبت به  ساده استعفا به چه شخصی داده شود که قانونی تلقی گردد  و

   .نيست حکم استعفا قابل اجرانيست

نکه آبمالحظه  ودرسازمان ھا درروابط کاری حکم به استعفا ويا تھديد به اخراج جرم است  -ب

ولی مقب حکم برويد استعفا دھيد جايگاه زادی ودمکراسی فعاليت ميکنندآ با معيار حقوق بشرو
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برای اعليحضرت که سی وچند سال است تمرين  ،رسيدگی به اعتراض بگيرد نراآوبايد جای  ندارد

    .ستين احکام ويا توصيه ھائی حسن ااحتياط درصدور چنرعايت اصول دمکراسی ميفرمايند 

دارند بيش ازھرکس بايد  !اعليحضرت بمناسبت حضور قاطع اعتباری که درشورای به اصطالح ملی 
بل خاصه که درمقا ،نھا بيگانه است باشندآ بکل با !رعايت اصولی که شورای به اصطالح ملیعالقمند به 

  .اعتراضاتی نيز قرارميگيرند

  به من چه وبتوچه

درگذشته حق اعتراض مردم محدود به حقوق  ،دنيا وروابط انسانی اين سالھا به غيراز ايام گذشته است 
سرلوحه عمل وگفتاربود واعتراض ويا ايراد به عمل  )به من وتوچه(متعلقه به خودشان بود وعبارت 

  .ديگران مقبول شناخته نميشد

  .که نشانگر روحيه مردم است خازن بختياری قصيده جالبی درباره بمن چه وبتوچه دارد

    :ی گفته استددرھمان سالھا ھم خيرانديشان معتقد به حصردخالت نبودند چنانکه سع

  ١ »گناه است یاگر خاموش بنشين     که نابينا و چاه است یگر بينا«

لی مسئله اعتراض درجھان امروز شکل وماھيت بسياروسيعی يافته است ودرواقع ھرچيزی به انسانيت و
   .، زمان ومکان نميشناسدمربوط ميشود دردائره حق اعتراض قرارگرفته است  واعتراض

 !عتراضات مربوط به شورای به اصطالح ملیپاسخ به اوالمحاله ازخصلت اخالقی کامال بدور است که در
  .>برويد استعفا بدھيدگفته شود <

  اعليحضرتا 

  :را بجاميدانم کهبسيار مھم  مطلباين  موقع رامناسب دانسته وتکرار 

وعده  به اعليحضرت است اين است کهشخص                       ِ                          يکی ازاعتراضات بحق وارد  به شورا که درواقع متوجه 
 وفا نشده است  و ،نآ رزم دقطعنامه شورا درمجمع موسس واصالحات ال قول اعليحضرت به طرح و
نھم برای ھدف گرفتن تماميت ارضی آ ،نه کارسياسی ودموکراتيکی ،دام گستری است، تدائی کننده اين

 .پياده شده استشورا  قطعنامه  ١١کشور که بطور مشخص درماده 

                                               
؛ آمده بود که با چکامه اصلی سعدی ن خطا استآاگربينی که نابينا وچاه است         اگردستش نگيری  ؛در متن اصلی بود - ١

   وزن و قافيه درست است. در  برابری نمی کرد.


