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  ز خطاب به سازمان سربا

  و

  جناب سرهنگ جاللي
  

  حقوقدان -اميرفيض

  

ی برا ،درخواست کنندگان ،قايان افسران بويژه جناب سرھنگ جاللی که به درخواستِ آ تشکر از با
 ن که متوجه قانون اساسیآ وتبعات ناگوار »صدارت بانوفرح«شنائی باموضع سازمان سربازبا طرح آ

اجازه ميخواھد باتفاق گفتگوئی درباب مسئوليت درشخصيت حقوقی  ،وتماميت ارضی ايران شده است
   .داشته باشيم

نھا ھمانطور که آمانند شرکتھا وسازمان ھا وامثال  ،شخصيت حقوقی انسانھا درورود به ھيئتِ 
 ن شخصيت شريک است درمسئوليت ھا وخطاکاری ھا وآدرافتخارات ويا منافع حاصله ازفعاليت 

حدی  استقالل خود را تا و ،ن ھيئت استآ . انسان درھيئت کارجمعی جزئی ازاتھامات ھم شريک است
ن ريکه قانومادامی که ارتباط حقوقی شخص باشخصيت حقوقی کامال وبطو و ،دست ميدھد از

   .ن ھيئت مقررکرده قطع نشود مسئوليت باقی استآواساسنامه 

ولی بمناسبت  ،يک شرکت تجاری تشکيل داده بودند ،دونفرشريک درسالھای قبل درايران ياد دارم
فردی خود پرداخته بودند ودرنتيجه رھاکردن شرکت به وظائف  به کار رھا کرده و اشرکت ر ،اختالف

    .گھی ھای سنگين مالياتی شده بودندآتی اقدام نکرده ودچارپيش دادن اظھارنامه  ماليا قانونی در

> بنده ھم ول کرده ايم قا ماشرکت راآ< ؛قايان اين ادعا راداشتند کهآدرمراجعه به اينجانب ھر دوی 
   .نھا گفتم ولی شرکت شمارا ول نکرده ونميکندآدرپاسخ به 

يا مبارزه سياسی ميکند وبعد ازچندی يک زمان انسان ميل وھوس يک کارجمعی مثال نيکوکاری و
ن کارجمعی بردوش او آتعھدات ومسئوليتھای  ،ميل ديگری پيدا ميکند وميل اولش را فراموش ميکند

   .ھمچنان باقی خواھد ماند

 روزنامه رسمی کشور و ن اگھی درآ درقانون ايران راه ساده ای برای رفع مسئوليت وجود داشت و
ولی البته برای ايرانيان خارج ازکشور اين راه حل انجام دادنی  ،بود يا يک روزنامه نيمه رسمی کشور

   .شنا استفاده کنندآ بايد ازطرق مرسوم ومورد عمل و و ،نيست

  

   :فکرميکنم يک مثالی ميتواند مسئله  راروشن تر سازد
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ميشود اين امر  معاشر (زن) او اجنبی با راطالق بدھد اوراترک ميکند مرد کسی بدون اينکه ھمسرش
   .نميتواند بگويد من زنم را ولش کردم شوھراست  ه ناموس وشرافت تجاوز ب

قايان افسران خاصه جناب سرھنگ جاللی که عدم دخالت آبنده درنھايت ارادتمندی وتواضع ازھمه 
سرھنگ وزين (سرگرد) قای آرابطه با طرح  در را وپيوستگی به جريان منحوس ضد ايرانی اخير
   .باشم ن مفتخرآلندی مينمايم واميدوارم به قبول اعالم کرده اند درحد خود تشکرواحساس سرب

  بااحترام اميرفيض                                                                                    

 


