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  !جر وبحثي درباره شوراي به اصطالح ملي
  حقوقدان -اميرفيض

کرد که قرارشد مطرح  مده بود برخالف معمول بحث اعتراضی راآياران که به احوالپرسی ام ايران يکی از
   .ن موضوع تخصيص يابدآنوشته ای به 

ديد حقوقی نگاه ميکنم واين امرمانع  بنده به مسائل وموضوعات ازکه  اين بودمی اگر ياراعتراض ايران
سازمان ھا ثبت نشده  ورد که بسياری ازآباب نمونه مثال  از ،تحقق فعاليت ھای گروھای مبارزاتی ميشود

 نھا کمکآوحتی خارجيان ھم به  ،اند ولی تحت نام سازمان فعاليت ميکنند وکمک ازمردم دريافت ميدارند
ه ن دادآاخيرا ھم که عنوان کالھبرداری به  و  ،درحاليکه بنظرشما چنين جريانی درست نيست ،ميکنند

  .ايد

 نراآوردم که آبلکه بيان قانون را  ،اين نظرمن نيست که جريان مزبور درست نيست عرض ميشود،
   .کالھبرداری ميداند

ن باعث رکود فعاليت آکه رعايت  قانون ھم برای اصالت کاروفعاليت ھا وضع شده ونميتوان تصور کرد
   .ميشود

 مرميپردازند  يک ا دريافت يا اگرافراد وياموسسات خيريه پولی بنام کمک به نامھای بدون ثبت ومسئول
   .ويا مورد استقبال عموم قرارگيردنميتواند سنتی باشد که قانون رادوربزند  شخصی است و وصی وخص

ولی اگرشخصی بنام يک شخصيت حقوقی  ،دھدبھرکس که ميل دارد مي اانسان پولش ر ،اينکه ،امرشخصی

پولی ازمردم دريافت کرد  اينجا ديگر ميل  با ھدف وموضوع مشخص  !شورای ملی يا ويا سازمان و

 شخصی مطرح نيست بلکه مناسبت مطرح است 

ی . افرادی که پولقصدی که سبب ميشود تا انسان دريک جريان ويا معامله ای وارد شود ؛يعنی ،مناسبت 
دارند وياقصد معامله  ١ شخصيت ھای حقوقی ويا طبيعی ميدھند ازدوحالت خارج نيست ياقصد تبرعبه 

ھمان است که  ،ن عوضآيعنی پرداخت پول درمقابل عوضی که انتظاردارند، که درفعاليت ھای سياسی 
   ٢.درھدف سازمان واسناد حقوقی سازمان عنوان شده است

ن شخصيت ودوم اسناد آتقيم دارد با اوال وجود قانونی پس پرداخت به شخصيت ھای حقوقی  رابطه مس
   .ومدارکی که مسئولين ومتصرفين دريافتی ھارا مشخص ساخته باشد

 لذا معلوم است که اگريک شخصيت حقوقی پولی ازمردم دريافت کند که عنوان تبرع نداشته باشد  و
ومسئول مالی واصوال اسنادی  ن شخصيت حقوقی فقط يک نام باشد وتولد حقوقی وقانونیآدرعين حال 

                                                
 ... دھش آن آنکه بی کردن بعطاء؛ دھش المصادر بيھقی ). تبرع تاج( نآ نباشد بدادن واجب که بدادن مص ) چيزی تبرع . [ تَ  بَ ْر ُر ] (ع - ١
 ک-منظور است که مقدمات تجزيه ايران را فراھم ميکند. ح ١١الح ملی! ماده در مورد شورای به اصط -٢
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به عينه معامله ای است که فروشنده کاال  ،نداشته باشد را ن شخصيت حقوقی استآھويت  ندهکه نشاندھ
   .وجود خارجی نداشته باشد وباصحنه سازی وجعل نام ومقام پول مردم راگرفته است

ظرت وھمسرمحترم ن به اعليحضرت وعلياحآاتصال  > و!ملی ايران شورایبجای انتخاب نام < يا اگرآ
 ۵٠٠ارائه ميداد کسانی حاضرميشدند که  »موسسه مشھدی قلی«اعليحضرت يک شخصی دکانی بنام 

  ؟بپردازند »دکان مشھدی قلی«ھزاردالربه 

صحنه سازی مستتر وری پول شده آنھايت جمع  در اطميان و و نچه که امکان فراھم شدن اعتبارآپس 

حاضراست پولش رابه يا شخص عاقلی آ، جوديت حقوقیکه نامی است  فاقد مو ؛است رای ملیدرنام شو

 ؟ کسی حاضراست به صندوقی)چاه چمکران = جاھالن(اھی بريزد که نميداند ته چاه به کجا وصل است چ
   !است که رويش نوشته شورای ملی چوبی فقط يک صندوق و ،کمک کند که  متصدی ومسئول ندارد

خصيت ش کمک ھای انسانی کمتر در ،باکمک ھای خدماتی وسياسیبايد فرق گذاشت بين کمک ھای انسانی 
ی تونيک< -بده درراه خدا> مسائل معنوی واخالق سبب کمک ميشود < ،کمک گيرنده مطرح است اعتبار و

دجله انداز که ايزد دربيابانت دھد باز> ولی درپرداختھای تجاری ويا فعاليت ھای سياسی  دروميکنی 
 موھوم ويا نمايشی اگرعوض  ،که انتظاردارد پول ميدھد [جايگزينی] وضیجه بمناسبت عپرداخت کننده و

   .باشد  کسانی که متصدی وگيرنده پول ازمردم بوده اند البته که کالھبردار محسوب ميشوند

صولی ا کار کال ھر زيرا .تصورباطلی است ،اينکه تصورشود که رعايت اصول مانع فعاليت مبارزه ميشود
کاری  و   ،ومتقلبانهت بسياری مواجه است تا چه رسد که بکارقالبی جه رسيدن بامشکالينته برای ب ،ھم

   .حرکت کند حقه بازی وقصد سوء وفرارازمسئوليت بارِ  اعتباری با◌ِ  که بجای بار

 . نظام حقوقیی وغيرهاسباب موفقيت است درھرکاری اعم ازسياسی واقتصاد ن ازآنظام حقوقی ورعايت 

. مسئوليت درنظام حقوقی مانع ميشود که افراد به ج ميشودسوء استفاده وھرج ومر جلوگيری ازسبب 

مانع  ،دنعات خائنانه ازبيگانه داشته باشيند وبنام نجات ايران توقآراه وطن فروشی ونوکری بيگانه در

 .شودخصوصی ريخته ويامصرف  نھاآوری شده برای مبارزه به حساب شخصی آميشود که پولھای جمع 

٣ 

ورعايت اصول حقوقی ازموانع ويانام ديگری  !ای ملی ايرانشور ، بنام ثبت يک شخصيت حقوقی ياآ
پيشرفت کاراست ويابرعکس سبب بھم ريختگی مورد وھرج ومرج وبيشتر حيف وميل کردن کمکھای 

   .مردم است

چطور بدون  ،شما وقتی ميخواھيد يک کارکوچکی انجام بدھيد طرف شما خواستاراحرازھويت ميشود
   .نرا برعھده گرفتآمد وتعھدات آن درآی بشود ميتوان به عضويت اينکه احراز ھويت يک شخصيت حقوق

                                                
ھدايت واداره ميکنند حقوق ھای ده ھزار دالری دريافت ميکنند. مسئلش را درراس شورای به اصطالح ملی! آنشايع شده است خانم و آقايی که  - ٣

 ک-شايعه پراکن ھا. ح
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سوژه واھی وخيال نميتواند  ،يک سوژه واھی است مانند يک خيال است !ھم اکنون شورای باصطالح ملی
  ٤.بگيرد را نھاآاغوا کند وپول  طرف معامله با مردم بشود وباصحنه سازی وبنام نجات ايران مردم را

    ي مستند وبيان حقوق

 دالر ھزار ۵٠٠ن آوری آتمام افرادی که درجمع  ،!!ملی ايرانبه اصطالح شورای با امور مالی  دررابطه
   :نھا درمراتب زيرخواھد بودآباب مسئوليت مشارکت داشته اند مسئول ھستند ومعروف رسانه ای 

نام بی محتوائی است که بثبت نرسيده وفاقد مسئول  !گاه بوده اند که شورای ملی ايرانآکسانی که  –الف 
  .شريک جرم کالھبرداری محسوب ميشوند ،مالی است

ی قدين اخال ؛وبرای شورای ملی تبليغ ميکردند گاه نبوده اندآ !نھائی که ازواھی بودن نام شورای ملیآ -ب
   .کنند دارند که ازمردم عذرخواھی

 ھزار ۵٠٠وری آوجمع  ی گروھی رسانه ھا درفعاليت ھای  که واقعا به قصد نجات ايران کسانی –پ 
نجا که چنين آ وازگيرنده وجه معرفی شده  !نجا که شورايملی ايرانآاز، پولی پرداخت کرده اند دالر

 حق ،ن افرادآترداد پول ره وتدليس سبب ميگردد که اسوجود کُ ، لذا شورائی وجود نداشته وموھوم است
   .نھا شودآمسلم 

نھا دربرنامه جمع آکه نام  قرارگرفته  اننآ وری شده دراختيارآشخص ويا اشخاصی که وجوه جمع  - ت
ن آاشخاص وابسته به  يا و !!به حساب شورای ملی ران وجوه آحق مصرف وری پول عنوان شده آ

انونا  ق وبشوند  شورا وحقوقی ز موقعيت ثبتیگاه نبودن اآنھا نميتوانند متوسل به آزيرا  ،نداشته اند
در صورت عدم رعايت  و ،گيرنده وجه است وصالحيت قانونیِ  ھويت  سئول احرازم ،پراخت کننده وجه

   .شخصا مسئول است

گان وجه مسئولند لذا ھمان صاحب دپرداخت کنن اينکه صاحب جمع وجوھات مزبور درمقابل  لذا نظربه
   .ن وجوھات را دريافت کرده اند رجوع کنندآافرادی که  ھم حق دارند به ،جمع وجوھات

  موزي آتجربه 

 که در ،ن بسيار فاصله وناممکن ھاستآوپيچيدن  نچه عرض شد نسخه ھای قانونی است وبين نسخهآ
واند رفته وميرود ميت !!شورای به اصطالح ملی نچه که برآولی  پيچيدن بازميدارد از شرائط فعلی نسخه را

ی ، قبول کنيم که دنيای امروز دنيای بی اعتماد، بز اخفش نباشيمب نزنيمآ تجربه خوبی باشد که بی گداربه
، است

                                                
از ظن خود (پولی که بدست خواھد آورد) يار اين شورای به  است... ھرکسی» پول«انشعاب و شقه شدن ھا ھم سر ھمين پست و مقام و  - ٤

   ک-که حاضر به خيانت به کشور نمی شد. ح ١١ با حضور ماده مخرب و تجزيه کننده باخردیشده است. وگرنه  اصطالح ملی
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يھا مريکائآکه بسياری ازاين پولھا چه بوسيله ايرانيان وبيشتربوسيله  ،ھزاردالرنيست ۵٠٠موضوع 
ن بار شوراست که اھم بلکه موضوع اصلی تاثيرات منفی وبسيارزيا  ،جمع شده وحيف وميل شده است

   .ن توصيه نکبت باراستآ ، بيعت با خامنه ای وشرکت درانتخابات باقطعنامه ١١ن ھمان ماده آ

براين منوال که ھيچکس  ،داده بود !تابو> به قطعنامه شورای به اصطالح ملیديدم جاويد ايران عنوان <
   .به حواشی ميروند ننرا ندارد وفقط معترضيآجرائت ورود به 

مريکا وفرانسه است وشورای آنطوراست  قطعنامه شورا يک طرح تھيه شده ازسوی دفترمشترک ھمي
است تشکيل شده  ١١ھم بمنظور زمينه سازی برای ھمان قطعنامه که کال متوجه ماده  !به اصطالح ملی

   .است

رگونی دگ نآ والبته که قطعنامه يک تابوست که اگردگرگون شود و کمک خارجيان دررابطه باقطعنامه است
  .مريکا وفرانسه نباشد  کمک بی کمکآخواست ورضايت دفترمشترک  منطبق با
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