
 قوقدانح-اميرفيض - دفاع از آنمنشور شورای به اصطالح ملی! و                                                       ١١ماده   ١ برگ ١٨/ ١١/ ٢٠١٢ 

  منشور شوراي باصطالح ملي 11ماده 

  و

  نآدفاع از
  حقئوقدان - اميرفيض

ن آکه ازبين ھم داشته است  بااعتراضات مستدلی روبروشده است  که البته متقابال مدافعانی  !باصطالح ملی ايران منشور ١١ماده 
   .درتوجه اين تحرير قرارگرفته است ١١بيانات اعليحضرت دررابطه با ماده  ، ھا

   .نھا بجاستآی داشته باشد اشاراتی به برخی ازبرای اينکه اين تحرير ازديگرمدافعاتی که نسبت به منشورشده بھره ا

نکه فارسی نوشته آ ن چه ميگويدوباآ ١١ورچيست وماده نفھميده اند که منش ،شوراکه معترضين به منشورِ  ؛است مدعینوريزاده 
  .نرا توضيح داده ام بازھم نميفھمند واعتراض دارندآشده ومنھم بکرات 

ھرکاری مخالفينی دارد صبرکنيد مخالفين ھم امضا < :> يکی ديگرگفتهتحمل کنيد بگذاريد ما کارمان رابکنيم< :کس ديگری نوشته
  .>خواھند کرد

  .، خودشان راحذف ميکنند>نھا که مخالفند خودشانآ< :قيده مشابھی دارندليحضرت ھم عاع

  >شما بيائيد واشکاالت درمنشوررابرطرف کنيد..........< :يکی ديگر گفته است

  اما دفاع اعليحضرت

 :وده اندن دو تعبيرويادفاع دردست است نخست اينکه فرمآ ١١خاصه ماده  !ازاعليحضرت دررابطه با منشورشورای باصطالح ملی
داشتند صريحا اعالم  ن نظارت داشته ام قصد تجزيه کشور ويا فدراتيو رانداشته اند اگرآتنظيم کنندگان منشور که خود من ھم بر<

  ١. >ميکردند

داشتند  را گروھی درشورا عقيده برفدراتيو شدن کشورنظريه دومشان که مورد استناد ونقد اين تحريراست به گونه ای است که <
  ٢. )مصداق نه سيخ بسوزد ونه کباب ،داوری درقضيه> (نھارا برگزيدآبين  بينا ،، منشورعقيده برتمرکز قدرت مرکزی وگروھی ھم

 موجه نيست  مقصود ١١منشوروھمچنين اظھارات ديگران دررابطه با جانبداری ازماده  ١١بيانات دفاع گونه اعليحضرت ازماده 
   .قانونی نداردويا اتکای  توجيه ،ن اظھاراتآازموجه نبودن اين است که 

ماده ای  ١۶بويژه تنظيم کنندگان منشور  ايرانی  اظھارات ويا مدافعات مزبور نسبت به موضوعی است که جامعه  توضيح اينكه

ست يعنی حقوقی که اشخاص برحسب طبيعت حق ذاتی وطبيعی ملتھا ن موضوعآ ،به توضيح بيشتر ،راحقی بران موضوع نيست
    .نين ديگری شده باشدن ميباشند بدون اينکه مشروط به قواآجد خود وا

   .بايک مثال اين تحرير حرکت کند بھتراست

                                               
 ک-بيان کرده وابالغ کرده باشد. ح» شفاف«شه وطرح خودرا عنوان و سابقه نداشته است که دشمنی يا دزدی پيش از ارتکاب جرم نق - ١
 ک-ح يکپارچگی وتماميت ارضی بچه نيستند.طرفداران  نوعی از استدالل ھای بچگانه است وانتظار دارد طرفدار ھم داشته باشد.استدالل  ٢
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 قوقدان

ھبه کند –ه کند 
روشد ويا قطعه

روشه ھد ويا ب

شورمان برحسب

دربيفتيم راست

 

يا ن نآعدی به 

>مام خواھد شد

ت ملی يعنی شاه

  )ريخ

 مشتی مردم بی

تحميل کشور  و
یرجايگاه قانون

کرات به جدائی
رای خام وفريب

ن فرقهجريا  در
قبول جانبداری 

اری برای نجات

ن امضاھآ تا ت

  . فاجعه است

قح-اميرفيض - ز آن

قطعه قطعه –شد 
بفر تفاع خود را

صالحه انجام بدھ

حق داريم درکش

کپارچگی کشور

؟ی داشته است

ی فکرتجاوز وتع

جاوز به ملت تم

ھرمليت ووحدت

ناسخ التوا(     

ر داشت بوسيله

ت ملتبه وحد
باشد د ت کشور

رقصد فرقه دمک
دارد بر ن حال را

دق بگذاريد که
ار نظرغيرقابل

کا ی سال است 

عليحضرت است

ليحضرت دراين

دفاع ازالح ملی! و 

 ملک رابفروش
 ملک مورد انت

نرا وجه المصآ 

 يعنی ما فقط ح

ن که وحدت ويک

کرش چه لزومی

که  حتی است 

نھا به بھای تجآ

ارضی ومظھت 

   >ن ادعاست

ت ارضی کشور

رواضمحالل راب
 وپاسداروحدت

؟ درغازشدآف 
ن ھم ھمانآ ١

اراظھارات مصد
اظھا کنار را ھا

قت بارز که سی

قت خانواده اع

اعلضورخانواده 

 شورای به اصطال

ه مالک ميتواند
صرف نميتواند

نميتواند بدھد

ع انتفاع است

طبيعی ملت ايران

اگرنيست ذک .ست

ق ذاتی وطبيعی

آکرد وتجاوزبه 

ستقالل وتماميت

برھان قاطع اين

ت ملت وتماميت

، مراتبی ازخطر
ريت خود حافظ

چگونه درلفافت
١شورا وماده 

   . است

کنا در نراآنگاه
نھآ و >سی دارد
راين حقيقتدرکنا
  .نيد

ذ امضا وموافق

قيقا مصداق حض

منشور            

ست کهت مطلق ا
رحق انتفاع متص

ن تغييراتی بآ ر

ی وکشور ازنوع

با حق ط نداريم

چگی کشورنيس

نھا ازحقوقآی

   :ه اند

نميتوان تجاوز ک

اس –ھويت ملی

ه مبارکه ُملک ب

که ريشه دروحد

،جا خوش کرده
مظھر  بتواند با

 مقدس سلطنت
؟ھم ١٩٠٧داد

جزيه کشورشده

نآه ملی ھستند
غييرقانون اساس

را د نھاآھمه  ت
يافت کنرودتان د

اخذ ،یدف اصل

، دقبگندد نمک

                    

يکی مالکيت رد
در انتفاع است

حتی نميتواند در
  .کند

ی ووحدت ملتی

فاع ببريم حق ن

افتادن با يکپارچ

که تمامی  دارد
  .منھدم ميکند

وردهآربه تاکيد

نھا نمآرد که به
١٩٨١(  

ره فرموده اند ھ

يهآ و ؛وچراست

 يعنی سلطنت که
   .م

منشورج ١١ده
 پادشاه ھم که

 تجاوزبه اصل
حتی درقرارد ،م

تجز ، سوارِ رشد

وابسته به جبھه
ت ولی نيازبه تغ

نوقتآربگذاريد
وجدان خو از را

 يک طعمه وھد

ای بروزی که ب

                    

ورآ رابوجود مي
ھم حق ی ويک

ان ھديه کند حت
ونه کباب رفتارک

ضیوتماميت ار

رده زندگی وانتف

در ١١که ماده

 مقدسی ريشه
ويران وم را ور

رادرعبارت  زير

مقدسی وجوددار
٢=  ١۵٢٠ =

ن اشارآرت به 

   :ه است

چون و خالی از

ن اصول مقدس
رش رامی بينيم

ارضی که درماد
خاصه که ،ست

مقدمات  ۵٧ 
ی ھمطلبی خيابان

وقتی شورا سوار

ھا که غالبا و ی
نيست  بدچيزی

ن استقالل کشور
رقضيه حکم  ت

، منشورش يت

    .يه باشد

وا –ش ميزنند

١١ماده   ٢ برگ

دونوع حق ک
نھاآرد وامثال 

به ديگرا نراآيا
نه سيخ بسود و

ردم براستقالل و

 قانون معين کر

کسانی بگويند ک

 ايرانيان اصول
ملت وکشو نھا

دقيقا بيان باال ر

ھرملتی اصول م
٣۶٠طيت سال 

ی که اعليحضر

گفته مای ايرانی 

،طنت باخداست

نآبه يکی از ۵
ثارآتعدی شد که 

تقالل وتماميت ا
يرقابل تصوراس

  .رند

 که درشورش
ودرتجزيه طل ،م

رستان است وو

چی اسامی شورا
فدراتيوھم<: ت

ناميدن رمانتيک
نوقتآبگذاريد و

ي يك دام است
کت بسوی تجزيه

رچه بگندد نمکش

 ١٨/ ١١/ ٢٠١٢

مالکيت برملک
بگذار گرو –

قطعه کند ويا
ميانگيری ون

حقوق ما مر

مقرراتی که

ممکن است ک

درزندگی ما
نآديده گرفتن 

اعليحضرت د

درزندگی ھ<
پيام مشروط(

اصول مقدسی

  .است

يکی از حکم

داستان سلط<

٧درشورش 
خرد قشری ت

تجاوزبه استق
غي کهميکند 

خود قرارندار

يادتان ھست
ذربايجان ھمآ

دادن وطن پر

نگاه کنيد به
دمکرات گفت
ازفدراتيو ور
،ميھن نشده

شوراي ملي
پشتوانه حرک

ھرگفته اند <
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 قوقدان

مانند کشوراست
رختان کھن پاک

گفته ميشود که

قانون  تغيير در

وری اسالمی که
   .ست

تبعيت د  ناگزير

ن ھستندآ از رتر

عتباری ميتوان
ی اسالمی قبول

شويم کهيواجه م
ستند امضا جمع

ر ميتوانند وحق

ھم  ارادتمند را

اند  ده وکر ش

قح-اميرفيض - ز آن

  ت

مليت ووحدت ک
در از  جنگل را

به مبارزه ای گ

انخواھ ،بارزه

ن اساسی جمھو
وتجزيه طلبی اس

ن نباشندآ ده از

سيده اند ھوشيار

نظرا از ،باشند
اسی جمھوریس
اين سوال مو با

ئی واستقالل ھس

واگر م نميتوانند

ستدعادارد اين

ری پس افتاده کور

 ک- آن نيستند. ح

دفاع ازالح ملی! و 

رگش دردی است

که مظھرم ،طنت
جمع ميکنيم که

ه دمکراتيکی ب

مبی است واگر

شند زيرا قانون
نيست وانقالبی و

مدآرش ونظام بر
   ٤.حق نميداند

ری اسالمی رس

يران رانکرده ب
قانون اس ۴١ده 

ن وارد سازيم ب
گر درمقام جدائ

 قرارداده اند ھم

اس  فرموده اند

و تعصب ھای فکر

پذيرای آ  نابخردی

 شورای به اصطال

زاد ومروبھاران

ت ارضی وسلط
قيح که امضا ج

ه است  مبارزه

د مبارزه انقالبی

د   ٣. 

باش ١١ای ماده
ن ھا دمکراتيک

ن شورآ ساسی
چنين ادعائی راح

غاصبيت جمھور

ترک تابعيت اير
گرچه حسب ماد
نآوتوامان رابر

 وچند ايالت ديگ

ت کشورخارجی
   .يران

 قبول ورضايت

ی که به دليل تعمد و

واز روی به ناحق

منشور            

ی است       کو

، تماميت استقالل
وق پررو و .سمج

کی معرفی کرده

ن باشدآ گرغير

ون اساسی باشد

پذيرانميتوانند 
نھآبراين مبارزه

وقانون اس ۵٧ ش
ن قانون نيزچنآ

م مشروعيت وغ

دارند واگرھم ت
گ ،يران دانست

ھم باب توازن و
ن ايالت تکزاس

 الشعاع تابعيت
کا بريزند نه درا

منشوراحساس

ت از سوی بسياری
ک- ف بس است. ح

شده است وبسياری ب

                    

   . ھستيم

که اين باغ ازکی

مانند وق ذاتی
ن پشه ھای سآ

اتيکیرپايه دمکر

ی کشورباشد وا

ن منطبق باقانوآ

،قالبی ميدھندن
بنابر ،رانميدھد 

شورش روعيت
ود وميدانيم که

که به درک عدم

ايران راد غيراز
نھا يعنی ايآول

اگرھ و ،ن است
کا که ھم اکنون

نرا تحتآبعيت
مريکاآ در ان را

م ١١ماده  !ت
  .ريک گردم

 آن تکرار شده است
س است يک حرف
اويد ايران، بيان شد

                    

  يعي 

بيعی مانند پشه

پشه کی داند ک

شآت يافته ازحقو
آ ستيم  ولی از

  كي 

بر ارزه خودرا

ساسیب قانون ا

نآواست واجرای

اصالت ان  ۵٧ 
١١جازت ماده

که قائل به مشر
يران خواھند بو

نھا کآ شد زيرا
   .ھا بيفتند

عيت کشوری غ
ناسخ تابعيت او
بعيت کشورايران

مريکآی تجزيه

ی سال است تاب
تجزيه طلبی شا

  ترم 

ازحقانيتھا  چی
نھا شرآرضايت

             
ا در گذشته مشابه

اگر در خانه کسرنه 
ناگون از سوی جا

١١ماده   ٣ برگ

قوق ذاتي وطبي

حقوق ذاتی وطبي

صول مقدس نش
رجنگل زمان ھس

ارزه دمكراتيك

مبا ،صطالح ملی

رزه درچارچوب

بايد خو ،استر

به شورشکه 
است اج ۵٧ورش

 کسانی باشند ک
سی مشروطت ا

> استفادهتماال
ری شورا چی ھ

  11ده

تابع ،ن منشور
مقدم ون را نھاآ

ر دوم سالب تاب
ھا ميتوانند برا

رد ايران که سی
ھاد ميشود کرم ت

ازايرانيان محت

 ازدفاع شوراچ
زند که شايد درر

                  
له حقوقی که بارھا
خود نمی گيرد. وگر
ب در ايميل ھای گو

 ١٨/ ١١/ ٢٠١٢

ا وحقمـــ

ما درمقابل ح

اص مادرمقابل
پشه ھائی در

   .کنيم

مغايرت بامبا

شورای باص

خواسته مبار

اساسی کشور

ھاشوراچی 
ورد شوآدست

اگراحتماال و
ازقانون اساس

احتواژه < از
که دردام گذار

تابعيت درما

امضا کنندگان
آتابعيت دوم 
تابعيت کشور

يا شوراچیآ
  ؟ کنند

، درموراگرنه
دارند  پيشنھ

درخواست ا 

اگرايرانيانی
مستحضرساز

               
درک اين جمل- ٣

قابليت فھم به خ
ھمين مراتب- ٤


