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  خواستهاي بي اعتبار ودردسرساز                                  

    حقوقدان -اميرفيض

به  ی ھيئت به اصطالح مديران شورایياری ديدم که مصرا خواستار استعفادرمقاله اعتراضی ايران
نکه مقاله ازنگرانی فعاليت ھای شورا حکايت دارد ولی چاره جوئی آ با .شده است !ملی اصطالح

  .نويسنده مقاله نه تنھا کارسازنيست که درد سرسازھم ھست

اشاره به نکات  نويسنده مقاله که خانم نزھت يحيی زاده باسابقه سنگين ازفعاليت سی ساله است با
، به نآصديان ـــخاصه اقدامات نادرست مت !ح ملیشورای باصطال کليدی دراثبات وجود زيان بار

   .رايش کافی داده اندآپايه ھای مستحکم حقيقت مزبور 

ئی خواھد ولی پيشنھاد استعفای مديران خود انتصابی شورا مقاله را ضعيف ومواجه با دردسرھا
   .ساخت

حالت  دو ھر رد و ويا ازاثرات قانون ،استعفا که بمعنای ترک خدمت است يا ناشی ازقرارداد است
يعنی ازھمان جھتی که رابطه  ؛استعفا ارتباط حقوقی با مصدريت اشتغال دارد گيری وياه کنار

   .ميشود ھم بايد جريان داشته باشد استخدامی برقرارشده ترک خدمت که بصورت استعفا خود نما

ا يعنی مده استعفای اوھم بايد بطرفيت ھمان کارفرمآری که به استخدام يک فرد درازباب مثال کارگ
   .گيری کارگر استعفا تلقی نميشوده رف کناراستخدام کرده جريان يابد واال صِ  را مرجعی که او

 که از ،ھم ضوابطی دارد ضوابطی دارد استعفا ،ياقراردادی و ،ھمانطور که استخدام اعم ازحکمی
تعھدات ديگری که  و کار ، اجرای باب استعفای ازتحول ابوابجمعی مستعفی و جمله است تحويل

   .مورد کارالزم ميشود نسبت به

متضمن وجود رابطه استخدامی است ووقتی مقاله  ،بنابراين اجرای فصل استعفا نسبت به اشخاص
را  وجود رابطه حقوقی استخدامی بين مديران وشورا ،مزبور خواھان استعفای مديران شورا ميشود

ميسازد که لياقت جه وعريان ازمراتب ت را ورد که تقاضاآمي کالت بسياری ببارلذا مش و ،تائيد دارد
   .مشکل مزبورقادربه اثبات نيست در را حضور خود

 را نھاآرا خود انتصابی دانسته ولی استعفای  !نکه مديران شورای به اصطلح ملیآ نويسنده مقاله با
  .شده است واين دو بنظر دريک خط حقوقی با برداشت مطلوب نيست نيز خواستار

> ايجاد رابطه استخدامی نميکند که خود چيده شدگان< خود انتصابی بودن ويابقول نويسنده مقاله
موقعيتی قرارندارد که اشخاص ثالث بتوانند با درخواست استعفا  و بيشتر اينکه در ،استعفا پذيرباشد

   .ن رابطه خود انتصابی بودن را قطع کنندآ

يا ميشود آ) جعل مقاماگرشخصی بدون حکم قانونی خودرا متصدی قسمتی ازامورکشورمعرفی کند (
؟ خواستن استعفا ازاو به اين معناست که الاقل تازمان استعفا اقداماتش خواست که استعفا کند او از

 انتصابی ويا خود چيده شدگان عملشان درمسير غصب و . اين بدان معناست که خودقابل تائيد است
  .نه استعفا که مسيرحقوقی قابل احترام شناخته ميشودجعل مقام قراردارد 
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زيرا صالحيت  ،ادعائی شورای به اصطالح ملی مقامی مجعول وفارغ ازپايگاه حقوقی است مديريت
ودرکالمی تکراری شورای به اصطالح  ،نھا منجر نشده استآنھا برطبق موازين قانونی به انتخاب آ

   .مديران واعضای دفتر سياسی وغيره ممکن باشد و متولد حقوقی نشده تا فصل تعيين مدير !ملی

 کيفيت مسئوليت مزبور و ،انگيره انتخاب مديران درموسسات است ،ض مسئوليت به مديرانتفوي
مادامی که اساسنامه به تصويب نرا اساسنامه موسسه معلوم ميکند وآحدود  حد و شرائط ومدت و

قاطع مجمع عمومی نرسد نه موسسه واجد شخصيت حقوقی ميشود ونه واجد اين حق خواھد بود 
  حکمِ  بيعت و د اعالميه وردانبالطبع حق  و ،دياب نماانتخ را نھاآل سخنگو وامثا وغيره و که مدير

 يا رجوع به سفارتخانه ھا که کثيف ترين وزشت ترين عمل بيسابقه درتاريخ مبارزات ملت ايران و
  .صادرکند ملتھای ديگر است را

 ،درخواست استعفا ازکسی که بموجب حکم قانون متصدی امری شده است ازحقوق عمومی است
واجد چه  اگر ،ابی ويا منصوب ازيک موسسه استخود انتص ازکسی که يا ولی درخواست استعفا

   .ن موسسه نيستند خارج استآشخصيت حقوقی ھم باشد ازصالحيت افرادی که عضو 

  راه نزديك به مطلوب 

اگريک عده خودسر به حقوق حقه شما تجاوز کنند وخودسرانه برخالف منافع ومصالح شما  
انند  وھرکاری که ميل دارند بکنند ونام خودشان راھم دفترسياسی غاصبانه خودرا واجد صالحيت بد

بگذارند  شما که بحق وحقوقتان تجاوز شده وتجاوزھم  یحقوق ،شورای نيست درجھان ،مديران يا و
؟ يا به قانون رجوع يا فقط مقاله مينويسيدآ؟ يا فقط ابراز نارضايتی ميکنيدآادامه دارد چه ميکنيد؟ 

  .ن متجاوزين وغاصبين رامحکوم ومتوقف کندآخواھيد که اعمال قانون مي از ميکنيد و

دارد که شياری وحساسيت مردم به حقوقشان رااين راه که کامال شناخته شده است نيازبه غيرت وھ
    .متاسفانه اين حساسيت دربين ماايرانيان بسيارکم است

مقدمه ای برای واژگون  کهبرون رفت ازمنجالب) (چقدرجای شرمساری است که حتی يکنفرازطرح 
  براستی که: ساختن دکان خيره سری ھای شورا بود استقبال نکرد 

    !! خاليق هرچه اليق                                       

  

   


