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  !!»شوراي ملي«نبرد حبابها درباره اسم 
  ن حقوقدا -اميرفيض

شقه  ،ورا شقهن شآ مده وآبوجود  !!بشوئی درشورای به اصطالح ملیظرف يکی دوھفته اخير چنان بل
 ،دندرکجاھا قراردار چيست وچه کسانی وانستم درک کنم که قضيهالقمندی نتشده که بنده باھمه ع

 ريرلذا اين تح ،ن درکی که بايد ميرسيدم نرسيدمآبرايم توضيح داد به  »جاويد ايران«قای آوھرقدرھم که 
  ١ .به کليت نبرد حبابھا درباره اسم شورا اختصاص داده ميشود

قای فرخ آبنابه اظھارات که  قايان آ عده ای از ؛ن ترديدی بظاھرنيست اين استآ برنطور که پيداست وآ
نام  ،ويارانشان پيرنيا فرخ قایآجمله خود  از ،بوده وھستند !!يعالی شورايملی ايرانعضو شورا ،پيرنيا

  :لمان به ثبت رسانده اند  واين اقدام اينان به اين مناسبت بوده کهآ در شورای ملی را

 رد وديگران نتوانستند ويانخواستنه اند که نام شورای ملی را گلستان ازيالقای پيرزاده وخانم نآ -١
  .فرانسه به ثبت برسانند

 چارشده اند شورای ملی رابه ثبت برسانند ورت گرفته که اين حضرات نارائمی صوتخلفات وج -٢
   .مديريت کنندخود نرا آ
 انسانی و به اصول اخالقی و وفادارسابق  (!!) شورای جديد برخالف شورای ملی ثبت نشده -٣

  (!)دارد معرفی ميکند وتقاضای استقبال عمومی را را خود ،مردمی
 ئين نامه ھائی خواھد داشت که برای تصويب وآ ه ورمان نامآ اساسامه و ،شورای ملی تازه -۴

   (!) رسيمت يافتن به مجمع عمومی فوق العاده تسليم خواھد کرد

  نام شوراي ملي، لحاف مالنصرالدين 

يعنی نام شورای ملی نه قابل ثبت کردن  ؛دعوای حبابھا برسرچيزی است که قانونا قابل استفاده نيست
   .مقيد به امرقانون ،است ونه قابل استفاده برای انسانھا

  چراقابل ثبت كردن نيست 

ده شده دررابطه با کنوانسيون پاريس يپافکری درقوانين کشورھا  عالئم ونامھا که تحت عنوان عالئمثبت 
ته سن پيو آ بتصويب رسيد وبه مرور با متمماتی امروز تقريبا تمامی کشورھا به ١٨٨٣است که درسال 

    .پيوستن آبه  ١٣٣٧اند وايران ھم درسال 

 ين نامه ھای اجرای قانون بازئآ در را البته کنوانسيون پاريس به کليات توجه داشته ودست کشورھا 
   .ه استگذارد

                                                
ودشان خد کجا ايستاده اند اگر بدانن» شوراچی ھا«نوشته بودم، ھندوانه زرد بی مصرفی به گند کشيده شده و افتاده و شقه، شقه شده است. اگر خود  - ١

» ھندوانه«نامش  که سه چھار دسته شده اند بدانند چه ميگويند شايد بتوان درک درستی از اين شورا بدست آورد وگرنه ھندوانه گنديده از ھم پاشيده که
  ک-ھم نيست... ح
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   .ميتوان گفت که اجرای اصول کلی کنوانسيون درکشورھا مشابه است ولی بامطالعه اجمالی 

   :جھات تشابھی که قابل ذکراست ميتواند درمسائل زيرباشد

   .ن بادادگاه استآودرصورت ثبت ابطال  يرقابل ثبت نيسترموارد زنام وعالمت د  -الف

  .موسسه ديگرباھمان نام متمايزسازد از عالمت ونامی که نتواند خدمات ويا نوع کاالی موسسه را -١
عرفا باعث گمراھی نھاآ ھرگونه نام وعالمت توسط اشخاص طبيعی وياحقوقی که استفاده از -٢

   .مده استآغيرقانونی است  درتوضيح باال  ،وفريب مردم بشود
ن موجبات فريب واشتباه مراکز تجاری ويا آ اسامی ويا عناوينی که ماھيت وطريقه استفاده از -٣

زد قابل ثبت نيست واين قبيل نامھا بدون ثبت ھم موسسه فراھم ساعمومی را نسبت به ماھيت 
   .دربرابرعمل مخالف قانون اشخاص ثالث حمايت ميشوند

  نام شوراي ملي دررابطه قانون ثبت نام وعالئم تجاري 

ن آت ، ثبممنوعيت قانون ثبت نام وعالمتثبت نام شورای ملی ايران  بمناسبت  عدم تطبيق با رديف دوم 
 خواستارشود زيرا که نراآواھد بود وھرذينفعی ميتواند بامراجعه به دادگاه ابطال مورد حمايت قانون نخ

 ))تعلق شورا به ملت ايران((، ھمانطور که درتحريرات قبل بحث شد درمفھوم »شورای ملی ايران«نام 
و سوم اينکه دولت  اداره ثبت  و افراده نن ميباشد وآاست وچيزی که متعلق به ملت باشد قانون موجد 

   .موسسه حقوقی نظارت دارد ويا قانون حق نظارت دولت راساقط کرده است نآ بر

ست که شورای مزبور يک سازمان ملی متعلق ن ا، رساگر آدرصورت ثبت »انورای ملی ايرش«بنابراين 
به ملت وبانظارت دولت جمھوری اسالمی است وچون اين شرائط دراسناد ومدارک ثبتی شورا وجود 

باماھيت فعاليت شورا ھماھنگ نبوده موجبات فريب واشتباه مراکز سياسی ويا عمومی ندارد لذا نام شورا 
   .) را نسبت به ماھيت شورا فراھم ميسازددولت ايرانويا دولتی (

   .بنابراين بيش ازھرکس جمھوری اسالمی حق دارد که خواستار ابطال ثبت نام شورای ملی ايران بشود

  شاھدی بعنوان نمونه 

ن آکه رياست افتخاری  »سازمان مجامع بين المللی«بنام  سازمانی درتھران  ۵٧شورش قبل از دو سال
 شاھدخت اشرف واالحضرت  مھدی بوشھری ھمسر دکترقای آزاھدی ومديريت  قای اردشيرآجناب  با

  .تاسيس شد د يبرای اداره وسرويس دادن به مجامع بين المللی که درتھران تشکيل ميگرد بود  پھلوی

قای دکترباھری وزيرداد گستری وبنده بودم نسبت به تھيه آکه مشاورين حقوقی سازمان مزبور نجا آ از
بود بوسيله قای نراقی آس اداره ن موقع رئيآ که در م به اداره ثبت ن اقدام واسناد الزآمدارک وثبت 

قای آ نکرده وا ثبت سازمان موافقت ت بورد که اداره ثبآ کارمند مزبور خبر ،کارمند سازمان ارسال شد
  .گوئيد بيايد باھم صحبت کنيمبميرفيض نراقی گفتند ازقول من به ا
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بمن گفت نام سازمان مجامع بين المللی سبب  ،ثبت نام ھای تجاریقانون  خواندن ماده  قای نراقی باآ
قدری گفتکو  است پس از »سازمان ملل«ديک به نام خيلی نزمردم وکشورھا خواھد شد واين نام گمراھی 
  .دتغييرداده شود پذيرفته ش »المللیزمان ايرانی مجامع بين سا«سازمان  به به اينکه نام  اد بنده راپيشنھ

  نمونه دوم 

لل دريکی مج قای کامران ديبا که گفته ميشد ازبستگان علياحضرت است يک بوتيک بسيارآشخصی بنام 
) گذاشته نمره اول( Number one ی تخت جمشيد دائر کرده بود ونام بوينک خودراعازخيابانھای فر

به  فروشندگان لباس ھای مردانه درخيابانھای ديگر ازجمله الله زار ،ولباسھای گران قيمت ميفروخت
ن آ به شتباه می اندازد که دولت عنوان نمره اول  رااين نام اعتراض کردند وگفتند که اين نام مردم رابه ا

  .گستری بنده وارد نبودم)درجريان دعوای دادميشود ( شخص داده وسبب زيان ما

کاری ورقابتھای مکارانه وايجاد  ورده شد که بدانيم نامھائی که ازمصاديق رياآاين نمونه ھابدان سبب 
 ن باطلآثبت  ،ن گرچه ممکن است ولی ازطريق دادگاهآثبت  »شورای ملی ايران«ازجمله  سوء تفاھم کند

  ٢. ميگردد

  مزاحمت حبابها

 »شورای ملی مقاومت«يچگونه اعتراضی نشده  وچنانکه نسبت به نام ھ  »شورای ملی ايران«اينکه بنام 
ھردو ميباشد ( بختيار) که موضوع فعاليتشان ھم يکسان بوده و( »شورای مقاومت ملی« ) ومجاھدين(

طرفدارسکوالريسم) ھيچگونه اعتراض  –مخالف جمھوری اسالمی  –مخالف نظام سلطنتی مشروطه 
ب آ است که کسی برای ترکاندن ويا متوقف کردن حبابھائی که اطفال ازاين باب  از ؛قانونی بعمل نيامده
رکيد چگونه ت» شورای مقاومت ملی بختيار«د وديديد که نکاله نميکن و شميفرستند کف وصابون به ھوا

   .چگونه بزودی خواھد ترکيد !!»شورای ملی ايران«اکنون ھم خواھيد ديد که  و

  ثبت نام شوراي ملي بوسيله اعضاي شوراي ملي 

ازه گرچه قانون اج ،نام شورای ملی ايران بمناسبت اينکه سابقه ثبت ندارد برای افراد بالمانع است ثبت
واھد خ ن نام داشته قادرآ امتيازاتی ازبتواند ثابت کند که  اگر »شورای ملی«نام  ده ازنداده که استفاده کن

اظھارات  خالقی که درباطل کند ولی نکته قابل توجه دراين است که رعايت اصول ا ن نام راآبود ثبت 
   .اصول اخالقی بغيرازاصول قانونی است ؛نميدھد مده اجازه اين تجاوز به حق راآقای پيرنيا آ

ن آ واين رساگرکسب موقعيت داشته اند  !!»شورای عالی شورای ملی«ماه زيرھمين نام  ۵قايان حدود آ
 محترم شمرده اند  و را راشو نرسيده حقوق نامنکه ميدانستند که شورای ملی به ثبت آ نان باآاست که 

                                                
ھرچيزی که در گفتار صدايی شبيه نام مشابھی بدھد ھم قابل ثبت نيست بطور نمونه  کانادا،ثبت شرکتھا و عالمت ھای تجاری در  در قوانين  - ٢

نام رستورانی است، شخص ديگری رستوران ويا تجارتی در ارتباط با خوراک با نامی که  را ثبت کرده که   McDonald’sاگر کسی نام تجاری 
گرچه حروف و ترکيب فرق دارد ولی چون صدايی مشابه ميدھد و ھردو در تجارت خوراک ھستند  Mak Don All’sصدايی شبيه آن نام ميدھد؛ 

ه شرکت است کصاحب نام نخست با يک حرکت حقوقی جلوی کار موسسه دوم را می گيرد. اين  دومی قابل ثبت نيست واگر ھم اشتباه ثبت شده باشد
 If it sounds phonetically the same cannot be ھای مھم نام ھای مشابه را خودشان برای جلوگيری از دعوا ھای گران بعدی ثبت ميکنند.

registered..  ک-ح  
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  مردم استقبال چنين سوء استفاده ای درشان کسی که مدعی است ميخواھد کارسياسی تميز بکند وانتظار
   .دارد نيست را

اعتماد واطمينان تلقی ميشود  وچه بسا که اگردست اين عمل گرچه صورت قانونی دارد ولی خيانت به 
جود ندارد اقدام ديگری ازجمله ثبت نام بی محتوای شورای اندرکاران شورا ميدانستند که چنين اعتمادی و

   .ملی راميکردند

 ھمکار و ھمفکر اعتبار سوء استفاده از کسانی با ،درھمين دوران مبارزه درخارج ؛بيسابقه نيست اين کار
   ٣. يکطرفه بنام خودشان به ثبت رسانده اند که بعدھا سبب کشمکش شده است ھا وعالئم را شان نام

  بهانه ها براي فرارازاتهام 

 طالب است به شورای عالی و قای پيرنيا يک سری اتھامات مفصل که ھريک فصل مشروحی راآ
 ودرحقيقت خواسته است اتھامات مزبور رانسبت داده است (شورای به اصطالح ملی!)  ! دفترسياسی

   .بنام خودشان معرفی کنند «شورای ملی«دليل ثبت نام 

نميدھد شما ھم زن اورا  مثل اينکه کسی بدھی شما رافکاھی است  دقيقا  پوک و بھانه واستدالل بسيار
بطورکلی برعھدی بايد به دادگاه رفت نه نام  طرف  تخلفات وسوء استفاده و برای احراز ،تصاحب کنيد

  .>خود گوزی وخود خندی استاين مصداق <  ...بنام خود ثبت کرد را

يعنی درمقابل  ؛ننددست به اين خودسری ميز !!»شورای به اصطالح ملی«يک وقت اعضای عادی 
 به نام خودشان ثبت ميکنند ولی يکوقت شورای عالی می ايستند واعتراض ميکنند وحتی نام شورا را

 مدعیاين يعنی  ؛! که خودشان مسئول شناخته ميشوند معترض ھستندتعدادی ازاعضای شورای عالی
   .يکنفربودن است که فکاھی ترين چيزاست عليه مدعیو

اب حبتازمانی که  رات عنوان کرده اند متوجه شورای عالی ودفترسياسی است زيراتمام ادعاھائی که حض
نه ھميک اب جای خوش کرده بودند ون حبآ حضرات مرتبا در ،! نزديک به ترکيدن نبودشوراي ملي ايران

   .نگران سرنوشت شورا شده اند و ی الرحمن شورا بلند شده حضرات ھم حق شناس ومردم داربو

ند دات دقيقا درجريان انقالب مشروطيت قابل مالحظه است که وقتی مخالفان مشروطيت دينظير کارحضر
   .که غروب مخالفان نزديک است انشعاب کردند وگروه تازه طرفداری ازمشروطيت را درست کردند

  

  مثالي براي تقرب افكار

                                                
که ھردو  بصورت انگليسی از يک گروه و بصورت پارسی از سوی سرھنگ ھوشنگ وزين موجب اختالف است.» سازمان سرباز«ثبت نام  - ٣

 ک-ح را در بين ايرانيان مصرف کنند. » پارسی«ودند نام مايل ب



 حقوقدان -ملی!!  اميرفيضنبردحبابھا در باره استم شورای                                             ۵ برگ  ٢٠١٣/٠٩/٢۶، پنجشنبه -شيد اورمزد

رای شو(، دارد مواجه ميشود نجات کودکان بی سرپرست را گھی مردمی که سخن ازآشخصی بايک 
فروختن  ربودن اطفال و ميرود وعضو ميشود ولی می بيند که اين سازمان حقيقت کارش در ملی!)

ولی  ؟؟!نھا ھمکاری ميکندآ ماه با ۵يا  گيری ميکند وه يک انسان صديق باشد فورا کنار يا اگرآ ،نھاستآ
 و يرنياقای پآنوقت اعالم جدائی ميکند ومانند آدم ربائی دارد تعطيل ميشود آوقتی فھميد که دکان 

   ؟؟!يک سری اتھامات ھم به ھمکاران ديروزشان ميزنند ھمکارانشان

  مسئوليت مدعيان 

> معلوم است که ھيچ متھمی شته شويمذما نميخواھيم وارد جزئيات مسائل گاينکه حضرات ميگويند <

کل کارھائی که بنام  ، درنجا که اين حضرات خودشان درجزءآ نميخواھد کثافتکاريھايش فاش شود واز

ن وشرکت آ ١١ماده  و قطعنامه شورا –ی ا مسئول ھستند ازقبيل نامه بيعت به خامنهشورا صورت گرفته 

نان رسيدگی نشود بھيچوجه صالحيت آمادامی که به اقدامات  مفتضح  وغيره  و ن دستورآ درانتخابات با

   .نخواھند داشت اداره شورای ديگری را

که شورای ملی است   به وجوھی یرسيدگ ،يکی ازمسئوليت ھای مشخص شورای عالی شورای ملی
را تامين  ی که ھزينه ھای اجتماعات شورامدآوری کرد ونيز ممر درآبوسيله رسانه ھای گروھی جمع 

غيراين صورت ايرانيان حق دارند كه به فعاليت هاي شوراي ملي سابق والحق به يك  در ،نموده است
   .دكان حرفه اي ثبت شده براي كالهبرداري نگاه كنند
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