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  !شورا با ،جنگ شورا

تاد    اب و ا ان  ن ساد     ز   ل  د ا د ھم    باز 
  حقوقدان -اميرفيض

گرچه بنابروعده ای که درپايان قسمت اول تحرير توبه شکن داده شد اين تحريربايد قسمت دوم باشد ولی 
 ، تحريرمطالبی که مطرح شد و ،قايان فرخ پيرنيا ومھرداد حيدرپورآ بھبھانی باسعيد قای آمصاحبه 
   .، با عرض پوزش اختصاص مييابدن مصاحبهآبه برخی ازموضوعات مطروحه در حاضر

 خاصه اتھام سازی از ،ھا وتصميمات خودسرانه بھی درباب ناھنجاریااحبه شونده فصل مشقايان مصآ
تازگی داشت  که ورود ن موارد تا کنون آ نام معرفی شدند رابيان کردند که برخی از سوی افرادی که با

 بخالف موارد قبل که اعتراض معترضينولی اين اشاره بجاست که  .نھا درمحدوده کاراين تحريرنيستآبه 
مبود وک صدراين مصاحبه نقائ ؛گنگ بود ومعلوم نبود که معترض عليه کيست وموضوع اعتراض چيست

ن آقايان بود وقدری ھم بنده به آايراداتی  که متوجه اعتراض  ودرواقع به ،ی سابق کمترديده ميشدھا
   .تحريرداده بودم توجه کرده اند که جای تشکر دارد

  امـــــا بعد 

ی ن ايستادگآن تحمل خاصی راالزم داشت مراتبی مطرح وروی آقايان که شنيدن آل درمصاحبه بسيارمفص
    .ه شوندگاآنھا بيشتر  آبی ميل نباشد که به دستاوردھای  زشونده ني قايان مصاحبهآشد که تصورميکنم 

  قانونمندي 

ھمچنين  عرفی وبه قانون م وفادار يعنی خودشان را ،ازکلمه قانونمندی استفاده کردندپيرنيا دوبارفرخ قای آ
   .برای باورمندی شنوندگان ازشخصيت ھای فاميلی خود که قانونمند بوده اند سرمايه گذاری نمودند

دی ای قانونمنکه جزء اليتجزاداری به نظام سلطنت مشروطه وفحالت ، اشاراتی که درگفتارايشان رفت از
ده ويا شورای ثبت ش !طالح ملیولی متاسفانه درفعاليت سياسی ايشان درشورای باص است مالحظه ميشد

   .ن ياد کردند وسرمايه سياسی خودشان معرفی کردند  ديده نشدآ قانونمندی که ايشان از ،خودشان

مد که شايد مقصود ايشان ازقانونمندی مراعات مسائلی است آباشنيدن ودقت بيشتراين احساس بوجود 
واال درگفتارايشان وھمچين  ،نوشته شده است !ملیبه اصطالح که دراساسنامه ومقررات داخلی شورای 

   .مراتب اعتقادی وفعاليت سياسی ھيچ اثری ازاعتباربه قانون وقانونمندی ديده نميشود

ست يکی قانون کشورمحل اقامت ايشان  که اط برفعاليت سياسی ايشان است سه قانون اقانونی که مح
   .ن قانون مورد بحث اين تحريرنيستآقانونمندی ايشان به 
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ن قانون آمقصود قانونمندی ايشان وفاداری به جمھوری اسالمی  که تصورنميکنم دوم قانون اساسی 
   .باشد

ی ، قانون اساسبطور طبيعی وازمنشاء حقوقی کهن آم اجرانی قانون اساسی مشروطيت يعنی تداو –سوم 
برحق ومشروع کسانی شناخته ميشود که قائل به مشروعيت جمھوری اسالمی وبالطبع قانون اساسی 

   .ستندــــيــــنھم نآ

مشروعيت وحقانيت تداوم اجرائی قانون اساسی مشروطيت ورژيم سلطنت مشروطيت ضوابط مدونی دارد 
   .قای پيرنيا درباره تداوم قانونی سلطنت وانتقال سلطنت به وليعھد ھمخوانی نداردآکه بااعتقاد سياسی 

متمم قانون اساسی وسنت مشروطيت وپادشاھی ايران حتی اجازه سلطنت کشور ديگری رابه پادشاه 
 نميدھد تاچه رسد که کسانی ازجمله اقای پيرنيا درتقالی شکل دادن به سازمانی باشد که نه تنھا به تداوم

ائی که يک شور بلکه شاه رادرحد يک نامه رسان وسخگوئیحقانيت سلطنت بوسيله وليعھد قائل نيستند 
تصورنميکنم مشيرالدوله  ،ورده بودندآن شورا درآگاھند درخدمت آن آخودشان بھترازھرکس به ماھيت 

را ترويج  قای فرخ پيرنيا بود اين بی مباالتی وقانون شکنیآپدربزرگ ايشان اگردراين زمان جای 
 لخی يھمينطور را  ت ومشروعيت سلطنت نداشت قطعنامه شورا که کوچکترين اشاره ای به حقانيومينمود

  ؟ قای فرخ پيرنيا امضا کرد امضا مينمودآکه 

  سلطنت واعتبارقانون اساسی مشروطيت چه ميشود؟ من جلسه پاريس نميگفت  پس تداوآيا يک کلمه درآ

 لمان وھندوستان بوده وآ وسالھا سفيرايران درحصيل کرده اروپا که ت ايشانبزرگ پدربزرگ وعموی 

ي مگرنميدانستند كه ميشود براي تعيين رژيم كشور به همه پرسبقوانين اروپائی بصيرت کافی داشتند 
؟ ولي نكردند چراكه به ه كرد ودرقانون اساسي مشروطيت عينا اين نظريه راپياده كنندعمراج
   .قائل بودندومباني هويت ايراني  گفرهن

تشکيل ميدھد  !»شورای ملی«بگذارد که شاه يک  قانون اساسی مگرمشيرالدوله نميتوانست درمتمم
  ؟وگوخودش ھم ميشود سخن

 دست داد وفالن وبھمان کرد  مگر از اشما درھمين مصاحبه گفته ايد که شاھزاده اعتبارخودش ر
دم ع ؛بارش ازدست ميرودمشيرالدوله ھا نميدانستند که شاه اگربه اين کارھای غيرقانونی وارد شد اعت

   ؟مسئولتی که متمم برای پادشاه قائل شده فقط وفقط برای حفظ اعتبارپادشاه است

ن سابقه اش ويا پيرزاده ويا گمناميان دام سخنگوئی شورا واساسا ترغيب آ با (ليال) اينکه خانم نازيال
اسالمی ھستند   عوام وبقول شما مامورجمھوری اننآ ،کنند ھرجی نيست مشاه به تشکيل شورا رافراھ

   .نان فعاليت ميکنيدآيت خانواده پيرنيا درھمان جھت ولی برشما ھرج است که  زيرنام وشخص

ه چمھتروبزرگی که با کھتران رفت ديگر  برعالمان وبزرگان ومهتران است هدايت عاميان وكهتران

   .تفاوتی است بين کھترومھتر
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  صدر دردست بخيل وظالم  وبطال ماند    صدرها ازعالمان ومنصفان يكسرتهي است  

     شهادت 

بوده ام درزمانی  پيرنيا خانوادهی ت ووطن پرستی وشاھدوستبنده شخصا شاھد وازنزديک گواه شخصي
شاگردرس ايشان قای دکترحسين پيرنيا استاد دانشگاه معاون وزارت دارائی بودند بنده ھم آکه 

 مديريت ايشان درحسابداری عالی ومميزی حساب بودم وبعدا درمواقعی بجای ايشان کالس درس رابجای 
دم ش )ايشان خانواده ھمسردکترحسين پيرنيا وخانواده نبوی ( قایآکه وکيل شدم وکيل  ھاميگردم وبعد

مشروح درکتاب خاطرات وماجراھای وکيل شنائی وھمکاری ادامه داشت (آين اوتا ھنگام خروج ازايران 
   .دربار)

  ؛قای پيرنياآبرای توجه وخطاب به 

  )(مولوی ن کژبازی مضمر آمراھمچون پدربنگر نه ھمچون شوھرمادر      پدررانيک واقف دان از

 درتاريخ مشروطيت اين اتھام متوجه مشيرالدوله نخست وزيروقت شده که ازتحصن کسبه ومردم عوام
 در سفارت ن مسئله جلف وبد نامی واقامت وبرقراری ديگ ھای غذاآ به سفارت انگليس ممانعت نکرد و

   .به گردن مشروطيت افتاد

 نآشاخص ونامدار ودرواقع مھتران غير ازافرادانتظارجامعه قای فرخ پيرنيا بدانند که آوردم تا آاين را 
وخيم اين عمل عوام که بترغيب سفارت انگليس تدارک  ثارآمشيرالدوله بود که بايد  ،است که ازعوام دارد

 می بايستقای فرخ پيرنيا بود که آو درتطبيق مورد  ،ن ميشدآومانع تحقق  وری ميکردآشده بود ياد 
د امضا کند وبع را نکه منشورآميساخت نه  برمالنرا آتشکيل شورا توسط اعليحضرت را محکوم وعواقب 

   .ن بشوند  اين روغن ريخته صرف مسجد استآ ١١ماه مدعی نادرستی ماده  ۶از

  علت عدم ثبت شورا درپاريس 

اده قای رضا پيرزآن اين است که آ قای فرخ پيرنيا به مطلبی اشاره کردند که بسيارحائز اھميت است  وآ
ثبت فرانسه رجوع کرده ومدارک الزم  ا وايجاد شخصيت حقوقی به اداره وخانم گلستان برای ثبت شور

ن مشھود بود اداره     آ نھا باقانون فرانسه منطبق نبود وتعارضاتی درآراھم داده اند ولی چون مدارک 
قايان مھلت داد که مدارک راتکميل ورفع تعارضات آن خودداری کرد وسه ماه ھم به آثبت پاريس ازثبت 

نھا نبود ازثبت آاموازين دمکراسی وحقوق فرانسه ھدف منتطبق ساختن اسناد شورا بچون ولی  نمايند
  .شورا خودداری کردند

اين چنين سابقه ای که اثبات کننده ناديده گرفتن قانون ودستور مامورقانون است ازمصاديق صريح 
دانسته ن رای متقاضيان ثبت شورا مجازنرا بآ که قانون استفاده از ،غيرقانونی از عنوان شوراست استفاده
   .است

 جريان مزبور باجريانی که کسی بدون مراجعه به اداره ثبت ازنامی استفاده ميکند بسيار تفاوت دارد  و
  .اولی ازمصاديق مشتبه ودومی ازمصاديق قصد يقينی است
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واشاره به ترازنامه  !شورابه  اصطالح  قای پيرنيا درھمين مصاحبه پس ازاعالم ناکامی حضرات درثبت آ
   .غيرواقعی شورا گفتند که متاسفانه چون شورابه ثبت نرسيده تعقيب موضوع ممکن نيست

رار ف تا چه رسد به سوء استفاده مالی وحسابسازی و ،. ھرقانون شکنی وعمل خالفسخت اشتباه ميکنند
   .ن ويافتن مجرم وظيفه قانون وپليس جنائی استآجرم و رسيدگی به  ،خت مالياتازپردا

را انتخاب ميکنند ازجمله فرارازثبت ومعرفی مسئول که راحت درتله  تمام کالھبردان وشيادان طريقی
   .ا بادخالت پليس وبازرسی وتحقيق درتله خواھند افتادولی معھذ ،نيفتند

قای آيا اگر آ> ينھا يک حساب بانکی ھم دارند که کسی نميداند برای چيستاقای پيرنيا اضافه کرده <آ
نسه ھم ئی فرادستگاه قضا ؟ديگران وپليس ودستگاه قضائی فرانسه ھم نخواھد دانست ياآ ،پيرنيا نداند

   ؟ دپيرنيا مانند کبک زيربرف فکرميکنقای آمانند 

  شوراي ملي نمايده مردم 

است وماھم  »ملی« ،اين بود که مدعی شدند چون نام شورا قای پيرنياآ ازنکات حيرت ساز دراظھارات
   . (!!)منتخب شورا ھستيم پس نماينده مردم ميباشيم

برعکس نھند نام زنگی ن <آکه وجه تشابه > اسم بی مسمازنده کننده < قای يپرنياآادعای ناموجه 
   .است >کافور

مانند مجلس شورايملی ويا پرچم   ،تاس قانونملی به معنای تعلق به ملت است وسند اين تعلق 
. درسالھای مبارزه دھھا سازمان نام ملی رابرخود گذاشته بودند ولی ملی ايران ويا سرود ملی وامثالھم

   .ھيچيک خودرا نماينده مردم نخوانده بودند

  ١ ؟اگرکسی نام خودرا شاه گذاشت وشناسنامه ھم داشت ميشود شاه

 موسس گله نامھای مستعار وحتی نامھای درگذشتگان درمجمع به ازقای پيرنيا درھمين مصاحآدرحاليکه 
  ؟ندميدان چنان انتخاباتی  موارد بی اعتباری ميدانستند چگونه خودشان را نماينده مردم از نراآ داشتند و

نرا تحت نام آيا اگريک ايرانی درخارج  ازکشور نام مجلس شورايملی رابرسازمان خود بگذارد وحتی آ
  ؟ن نام واقعا اصالت معنای مجلس شورايملی را خواھد داشتآبرساند  تجاری به ثبت

قای پيرنيا اصالت داده شود نتيجه اين ميشود که نمايندگان ملت سند تجزيه آ و نپخته اگربه ادعای خام
   .قای پيرنيا ازتکراراين مقوله اجتناب کنندآاميد وارم که   ،را امضاکرده اند )١١ماده (ايران 

  هاي جك نام شورا

                                               
 ک-به معنی شاه است؟؟ ح» شاه«است آيا ھمه آنان » شاه«در پاکستان و ھندوستان خانواده ھايی ھستند که نام فاميل آنان  - ١
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يران گه نان کنارآ) مدعی شد که اقدام معترضين به شورا وبه اصطالح خود مصاحبه کنندهقای بھبھانی (آ
ھای جک است چون اين نام وشورا  ،ن به ثبت برسانند اين عمللماآ نميتوانستند نام شورای ملی را در

  .ستمتعلق به شاھزاده ا

مادامی که نامی طبق مقررات به  ميگويدقانون مزبورايرادشان راقانون ثبت عالئم واختراعات رد ميکند 
ثبت نرسد مورد حمايت نيست مگر درموارد استثنائی مثال نامی که به ثبت نرسيده ولی سالھای سال است 

ازاين نام شخص ديگری درمقام سوء ن نام است آمتيازات زيادی متوجه ن استفاده کرده واآ ی ازسک
    .يدآاستفاده برمي

ن ازسوی مراجع قانونی بوده نام  آنکه به ثبت نرسيده وعلت ھم رد آبه جھت   »ايرانشورای ملی «نام 
   .ن وارد نميشودآبه  »ھای جک«ولذا عنوان   مزبورمورد حمايت قانون قرارندارد

قای پيرنيا مدعی است آاينکه  .ائم مقام شورای پاريس بشناسدلمان نميتواند خود راقآشورای ملی ولی 
ن نشده کسان آقای پيرزاده ونازيال موفق به ثبت آ مان شورای پاريس است که اگرھلمان آشورای که 

لمان ھمان شورای ثبت نشده آ شورای ثبت شده در. نرابه ثبت رسانده اند با واقعيت ھمراه نيستآديگری 
 ويک شخصيت حقوقی جديد است که درکشورديگری باقوانين ديگری به ثبت رسيده است  درپاريس نيست

  .پاريس تفاوت دارد اسناد شورای ن باآ سنامه واسناد ديگرواسا

   .يک حالت حقوقی است چيزی نيست که کسی خودش وياسازمانی راقائمقام ديگری سازد ،قائم مقام شدن

لمان برتمامی آيا شورای آ ؛استقائم مقامی قبول تمام تعھدات واستيالی برتمام حقوق واموال  ثارآ از
بته ؟ القانون استھم ومبنای اين تسلط  شورای ثبت نشده پاريس تسلط دارد اسناد وقرارھا ومنابع مالی

  .که خير

قای پيرنيا بنام شورا نيست ونميتواند ھم باشد وبنام اشخاص است آ اموال ووجوھاتی که بنابراظھار
  ؟لمان قرارگيردآلمان دراقتدارشورای آقامی شورای م گونه ممکن است به جھت ادعای قائمچ

   .ن دلخوش کرده استآقای پيرنيا به آچنين ادعائی ازطريق محاکم کاری ساده نيست که  جاانداختن

  

  

  ، شروع ازصفرلمانآشوراي 

لود شورای پاريس راھم بزند واساسا اگر آلمان بايد ازصفرشروع کند وقيد سفره زھرآمتاسفانه شورای 
    ٢ .نچه که بنام شورای ملی گذشته جدی باشندآ لمان ازآرانه فکرکنند بايد درانتزاع شورای قدری منوّ 

                                               
به اصطالح آلمانی تمام موارد مندرج در منشور (قطعنامه) وعامليت اعليحضرت، وديگر اعالميه ھا را شوربختانه اينکار نشده است. شورای - ٢

مفتضح پاريس مدعی است اين شورای در تارنمای خود حفظ کرده اند.  را ھم بدون دستخوردگی ١١وارد کرده و ماده مخرب در تارنمای خود 
 ک-مدعی می دانند.. حا قائم مقام شورا در آلمان اعتبار ندارد، ولی اين آقايان خودر
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اع زحتی بنا به مشھور) اين چنين فسادی ايجاد کننده انتشورای پاريس فاسد بوده ويافاسد شده است (
   .مقامی قائم وجدانی است نه تالش برای ھموندی

اين اقدام  ،ست نام شرکت کنندگان درمجمع موسس استلمان ازليآنچه ذکرش بجاست استفاده شورای آ
معرفی کردند  ھزار ٢٧تا ٢۴بين  ھم را ن ياد کرد وتعداد افراد شوراآ از قای پيرنياآلمان که آشورای 

 کارخالف قانون و )با تعداد افراد شورا روبرو ميشومبطه برای اولين باراست که با چنين رقمی دررا(
   .اخالق است

يرا ليست مزبور ازاسناد متعلق به شورای درجريان ثبت پاريس است  وبال صاحب ز ،خالف قانون است
   .ن دست بگذارندآلمان روی آازجمله شورای تلقی نميشود که کسانی 

  :اخالقی نيست زيرا

ن آکه ازقراردادھا ويا ھمکاريھا ويا معامالت کال بردوپايه است يکی پايه عينی وديگری پايه اعتباری 
   .ياد ميشوداخالقی ھم 

 ،کنان يک محل به يک پل بررودخانه نيازدارنديک وقت سا  ؛ثال قرارگيرد بھتراستموضوع دريک م
برايشان مھم نيست که چه کسی متولی ساختن پل است وبه صندوق پل کمک مالی ميکنند ولی يکوقت 

سازد ومردم به که پيشقدم شده تا پل راب یله مشارکت وکمک مردم مالزمه پيدا ميکند با شخصيتئمس
ن شخص است که درساختن پل مشارکت ميکنند دراين صورت آاعتبار اخالق وشرافت وموقعيت اجتماعی 
 گيری کرد  شخص ثالثیه ن شخص معتبربھردليلی ازکارکنارآ معامله ومشارکت جنبه اعتباری دارد واگر

انجام  را ص معتبرن شخآ ن شخص معتبرمعرفی کند وبگويد من ھمان کارآخود راقائم مقام  دنميتوان
   .زيرا رابطه اعتمادی اوليه که سبب مشارکت شده منقطع گرديده است .ميدھم

فته سياری که گــشھادت ب و اعتبارشخصيت اعليحضرت وعلياحضرت براه افتاد جريان شورای پاريس با
ابطه ر را دنبال کرده اند يعنی استناد به !!اند به اعتبارامضای اعليحضرت قطعنامه وفعاليت شورای ملی

   .لمان نميتواند ازھمان سرمايه اعتباری استفاده کندآشورای  بنابراين  ؛مريدی ومرشد کرده اند

ھد ورسوائی کشيده خواتنھائی ه لمان باحقيقت باال بيگانه است درعمل خواھد ديد که چگونه بآاگرشورای 
که ايشان خيلی نگران است که  قای پيرنيا درھمين مصاحبه به اين درک رسيدمآمن دراظھارات   شد

    ٣. بدور بماند لمان ازعنايت وتوجه اعليحضرتآشورای 

  طی اين مرحله بی ھمرھی خضر مکن         ظلماتی است بترس ازخطر تنھائی

  لمانآسخنگوي شوراي 

ان لمآشورای ملی  ن سخنگویماادعا شده که حتی مقام سخنگوئی شورا نيز محفوظ است وشاھزاده کماک
  .)رشوه(ھند بود خوا

                                               
 ک-خوانده اند. ح رژيم را بی اعتبار و عامل که مانده است اعليحضرت در گفتگوی پالتاک اين افراد - ٣
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مانند اموال نيست که با جريان قائم مقامی  ،ازعقود جايزاست ،. سخنگوئی مانند کارگریادعا سخيف است
 دديجموافقت کارگر وقرارداد  ،يدآه درکارگر ھم مانند اموال غيرمنقول ويا حقوق به مالکيت منتقل علي

   .الزم است

  مقصر كيست 

مد که آقای مھرداد حيدر پور اين پرسش به ميان آ قای يپرنيا وآ رد بحث دوبارازسویدرمصاحبه مو
   .کيست  ومتاسفانه به اين پرسش پاسخی شنيده نشد !!مقصر درماجرای شورای ملی

دراحراز تقصير، نخسين عامل، شناخت قانون ويا مصوبه ای است که ابعاد تکليف وتعھد را مشخص 
   .اجراست کرده باشد  ورکن دوم ضمانت

روشن نيست که معيارسنجش تقصير چيست وبه کالمی ديگر کدام  ؛قايان به اينکه مقصرکيستآدرپرسش 
ا ھيچ قانون وي در اين رابطه، نجا که مشھود استآ تا ،حاکم برورود تقصيراست قانون ويا قرارفيمابين
تقصير  بنابراين بحث ،نصی نيست که بتواند معيار تقصير شناخته شود و) ثبت شده( نوشته رسمی شده

   .که متوجه مقصراست دراين ماجرا مفقود است وگفتگو وسوال مقصرکيست يک سخن عوامانه است

ی که شخص تيری. ازاين قاعده كه بگذريم هركس ضامن ومسئول اعمالي است كه مرتكب ميشود

حد  ،ستمسئول اورد آ باکمانش مياندازد مسئول وضامن است واگربه غيرھدف بخورد وخساراتی ببار
 جدانو شد ولی اخالق وعرف وشرافت واين مسئوليت کلی است ممکن است قانون ھم ناظربرمسئوليت نبا

   .حکم مسئوليت ميدھد

) ضامن است ويا مديريت است اعم ازمالکيت وياحق ،( تسلط نکس که مدعی است برشورا تسلط داردآ
مسلط عمل ميکنند نيزکشيده ميشود شخص  ربه اعمال افراد وکسانی که تحت ام ،ه اين ضمانتدائر و

   ٤. دين نامه ھای مصوبه عمل کرده باشئآويا  رخالف دستورالعمل ھامگراينکه ثابت شود که افراد ب

بمناسبت اعالماتی که نشانگرتسلط ومديريت ايشان برشورای ملی ايران است  »شاھزاده رضا پھلوی«
ه بناظربرموضوع  و چه ضمانت اجرائی که جھلِ طرف سوال ومسئوليت قراردارند ولی کدام مسئوليت با

   .لوث مسئوليت کمک ميکند

نچه آلی و قايان قرارگرفته قائل به تفاوت شد. آوانگھی بايد بين وجود مسئوليت وتقصير که مورد پرسش 

هيچگونه مسئوليتي را متوجه اعليحضرت رضاشاه دوم نميسازد  شورا جريان ن ترديد نيست،آکه دربيان 
گراينكه دي نيست و متصدي سلطنتنها قانونا درحد آمه وامثال دادن قطعنا  تشكيل شورا واوال زيرا

 وباز مسئوليتايشان جريان شوراي ملي را بعنوان يك شهروند وفرد عادي ساخته وپرداخته اند 

                                               
از آيين نامه ھا، مصوبه ھا، دستورالعمل ھا ويا قانون و مرامنامه و اساسنامه مصوب در شورای به اصطالح ملی مشاھده نمی شود. آثاری  ٤

 ک-ورسيدگی به موارد غيرقانونی بر اساس کدام مقرراتی قابل رسيدگی می تواند باشد. حقانونمندی 
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ايشان هموزن مسئوليتي است كه برخي ازايرانيان خارج چه انفرادي ويا جمعي به مبارزه عليه 
  سالمي مشغولند جمهوري ا

درتحرير بعدی ادا خواھد  و .ه اين تحرير قرارداردباقی است که درعھد چند مورد ديگر ازمصاحبه مزبور
   .شد

  

  

  

   

       

   

   

  

     

  

 


