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  حقوقدان -اميرفيض

 ) واصول مفقود(درحواشی تحريرات  لبیامطسعيد جباری  بيژن فرھودی و قايانآنجا که درگفتگوی آ از
  .نميداند غيرموجه را ورود خود اين تحرير ؛قطعنامه شورای تجزيه طلبان مطرح شده است ١١ماده 

  اي تجزيه طلبانقطعنامه شور 11خست ماده ن

 ١١(رای محکمه صحرائی) الزم ديد که به مسئله ماده  قای جباری بمناسبت ورود به مطلب نامه ھشدارآ
قطعنامه که مابه االختالف وموجب نگرانی پاسداران استقالل ويکپارچگی ايران وايرانيان است ورود کند 

ه ايران ميدانند اسباب تجزي نرا ازآ ميگيرند وقطعنامه ايراد  ١١ماده  اينجا بود که گفت  کسانی که بر ودر
  و.......( به مضمون) سخت دراشتباه اند

  

  الپوشي 

درک محتوا ومفھوم ماده  مردی نديدم که از ايشان را که بنده به اظھاراتشان توجه کردم  جباریاقای 
  .برگزيده استشورا طريق الپوشی را  شايد بمناسبت عضويت در ،ن باشندآ يا جاھل بر غافل و ١١

ست ولی مساعد ساختن حرکت مزبور ومشوقی است به ھيچ وجه تجزيه کشورمان ني ١١دائره عمل ماده 
  .درعبارتی ساده زمينه سازتجزيه کشوراستو برای تحقق فکرتجزيه کشور
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    توضيح اينكه 

واتخاذ  حکومت مرکزی به استانھای کشور وداشتن مجلس ن ازآتقسيم قدرت وانتقال  توضيح اينکه: 
اجتماعی وسياسی است که   يک تز  (حکومت غيرمتمرکز) ن استآپشتيبان  ١١که ماده  برخی تصميمات

است بھمين جھت اتخاذ  از وضع قوانين عادی  بيشتر ن بسيارآفقت با اھميت موا منافع وزيانھائی دارد و
 داده نشده و قرار شورا سنھا درصالحيت مجلآتصميم درباره حقوق واختيارات استانھا وبودجه وامثال 

تصويب قانون  کنار در  حتما  بلکه ،بصورت مستقل نه ،نھمآ و ،اختيار مجلس موسسان قرارداده شده در
کناراختياررات استانھا بررسی شود زيرا  در اساسی کشور يعنی تواما بايد ھمه مسائل سياسی کشور

   .بھم متصل است مسائل مزبور مانند حلقه زنجير

 اتخاذ تصميم نکرده ھمه اظھارات درباره اقتدار تشکيل نشده و زير نظر قانون تا مجلس مزبور، بنابراين
 ونه قابل استيضاح وحتی درصورت تصميم مجلس ھم نظرات مخالف در ونه جرم ،استنظراستانھا 

درجمھوری اسالمی  ،برعمل جمھوری اسالمی نيست (اصل مزبور ناظرمجلس موسسان قابل تعقيب نيست 
  .روزنامه قانون) اتھامات مدير = ازخالف قانون اساسی جمھوری اسالمی ھم جرم است  نظر ظھارا

مصوبه  ،١١ست ونه ماده شورای تجزيه طلبان نه مجلس موسسان ااين است که  اين مختصربرای احراز
مان ھا چه رآفعاليت سياسی زمينه ساز برای تحقق  ولی ھمانطور که ھر ؛ای قانونی که الزم االجرا باشد

، درشکل گيری واتخاذ تصميم ھای مساعد ويا غيرمساعد است تبليغات، موثر ملی ويا غيرملی است و
  ١ .تجزيه کشور خواھد بود ابزار از و بدون ترديد  موثر ١١ماده  فعاليت شورا وحمايت از

ائی که ھ الجرم زمينه سازی ؛نيستنجا که درشرائط کنونی کشور امکان وجود مجلس موسسات آ از
جھت استفاده تجزيه طلبان ومخالفان استقالل  يد درآبعمل مي يا ھر گروھی بوسيله شورای تجزيه طلبان

  .تماميت ارضی ايران قرارميگيرد و

 ھای ايشان و مدھا وحمايتآبه رھبری اعليحضرت وپي ١١وجود ماده  ؛قای جباری ميتواند بگويدآواقعا 
مراتب کمک وايجاد حقانيت ومشروعيت ملی برای تجزيه طلبان کشور  ن ماده ازآامضای  رد اصرار

 ١١ماده  قای رضا پيرزاده دربحث ازآمصاحبه ھا  دريکی از ،نيست؟ تصور نميکنم. حتی يادم ھست
 را ازاسباب وابزارمساعد برای تجزيه ١١ندارم که يک وجدان سياسی منطقی ماده  باور .مدآبسيارکوتاه 

که چيزی که حتی يک جو برای تماميت  يک تحميل است چرا ١١حتی فکرميکنم که ماده ، نداند کشور
بايد به   ،ن شرط اول باشدآن استقبال شود نه اينکه موافقت با آ خطرداشته باشد نبايد از ارضی کشور

    .ن نباشدآگذاشتن  کنار که قدرت واقتدار ن اقدام کرد مگرآبرطرف کردن 

  ل بايك مثا

  ھولش برايم حل شودثالی زن که روشنترشود       امرمجگفت م

                                               
  ک-ح -مھم است و نياز به درک و رسوب مطلب دارد - ١
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معقول بھنگام طوفان دريا  ب دريا امری موجه ومعقول است ولی ھمين امرآ تشويق مردم به استفاده از
   .نزديکی به دريا نشان داده ميشود خطر ،معقول ميشود وبا يک پرچم سياه نا

اسرائيل است  مريکا وآيکطرف سياست  ،دارد پاره شدن قرار ،طوفان تجزيه وپاره رکشورما اکنون درخط
اختالفات مذھبی وکشورھای اھل تسنن وطرف سومی ھم وجود دارد که دشمنی جھانيان  طرف ديگر و

  .وحتی مردم ايران با جمھوری اسالمی است

جمله  از است و نيز خواندنی ونگران کننده  و ن کامال درک کردنیآلود آ م ھای قھردراين طوفان که نسي
خواست  مرتبه  ءاعال کومله کردسان گفته است جنگ مسلحانه ما با جمھوری اسالمی شروع شده وحزب 

فرش  ١١نبايد با ماده  استقال کلی کردھای منطقه موضوع روزاست، و ،است ن حزب ھم خودمختاریآ
ی تجزيه طلبان پھن کرده نھا درروی اين فرش قرمز که شوراآ ؛پھن کرد قرمز برای حرکت تجزيه ايران

 رھمين اظھارات اخير که شورا دارایاعليحضرت ومھتدی تواما حرکت خواھند کرد وبه اعتبا ربا تصوي
 ند شد وھحرکت تجزيه طلبان خودنما خوا استقبال ازت  بصورت زانوزدگان درجھت عضو اس ھزار ۵٠

   .ه ميگرددافکارعمومی وحتی مجلس موسسان در چنين حرکت عمومی ھضم شد مشکل

يعنی مورد استقبال اين را ميگويند  زمينه سازی برای توفيق فکرتجزيه طلبی، ميگويند فرش قرمزانداختن 
  .مردم قرارگرفتن

مشرک سلطنت  درکنارتصاويری ازحضور ،ھزارايرانی که بفرمايش اعليحضرت نخبگان کشورند ۵٠
 وپشتيبانی  موافقت کنار در ،ھای متعدددرسمينار معروف وتجزيه طالبان  ھیآ ! امثال شھريارطلبان

 یميليون ٢٠يک مرد با ھمراه با تجزيه ايران وسايرکشورھای خاورميانه، ،اسرائيل وعربستان مريکا وآ
تماميت  بايد به وحدت و یھرايران به رھبری اعليحضرت که ھرچه باشد بيش از  وطرفداران ايرانی اش

معنا پرچم حقانيت  در و مز تجزيه کشور براه خواھند افتادرش قرروی ف باشند در فادار ارضی کشور و
. کدام مجلس وچه کسی ممکن است وردآخواھند  در تقسيم قدرت ودرنھايت تجزيه کشوررا به اھتزاز

مقابله مجلس موسسانی که حتی سايه  تا چه رسد که انتظار باشد بفکروحدت ويکپارچی کشور ،ون جّ دراي
  ؟باشدمحال است را داشته  درشرائط کنونی نھمآتصوری 

دارای متمم  ت است که قرارتشکيل مجلس موسسان داده شده که قانون اساسی  ايران تصحيح وبک وق
مجلس موسسان به  در نراآرا مطرح وسعی ميکند که  ١١ه طلبان ماده شود دراين وقت شورای تجزي

ن نه به داراست ونه بوم تصويب برساند اين يک عمل دمکراسی است، اما اکنون که مجلس موسسا
 بلکه زمينه سازی برای تجزيه کشور تبليِغ مشروع محسوب نميشود ١١اصرار درجھت ماده حمايت و

         .يدآوھمکاری با تجزيه طلبان به حساب مي

سخن  ،درشرائط كنوني ايران وھرنکته مکانی دارد> زمانی<ھرسخن  :حافظ دريک نيم بيتی گفته است
ماده  عقيده دارم كه اگر ،النه مورچه هاست ب ريختن درآنها آامثال  قسيم قدرت وفدراتيو ويا ت از
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 بايد روي ده هاسال قبل وجود داشت اكنون درشرائط حاد كشور قطعنامه ويا حتي قانوني از در 11
   .نآشعله وركردن فراموشي ريخته ميشد نه  ن خاكسترآ

  موضوع ديگر نامه هشدار

نويسندگان نامه  نتظارو ا موضع اعليحضرت نسبت به نامه ھشدار اشت که ازصراردقای بيژن فرھودی اآ
جباري با درك سعيد قاي آکه  ؛قای جباری به خبری دست يابدآبوسيله  اعليحضرت، جوابگوئی در

ولی نظر   ندانستندرا درحد سخنگوئي ازجانب اعليحضرت  اهميت موضوع صالحيت وموقعيت خود
نھا آحضوراعليحضرت وپاسخگونی به نامه شدار وسماجت کسانی نسبت به ھ خودشان را نسبت به نامه

  ٢. بيان کردند که ھمين موضع ايشان مورد نقد اين تحرير است را

   خطا بودن نامه هشدار

اينجا   در .لقی کردند. سخن پرمعنائی استکاری خطا ت را اقدام به نامه ھشدار اری کل عمل وقای جبآ
بنابراين تشخيص موضوعی  ؛بيان کلمه و نه سھو در ،خطا به معنای بی اصلی وعدم توجه به اصول است

روشی را برای جواب به خطا  نکه موضوعی را خطا ميداند نبايد راه وآ و ،که خطاست قابل جواب نيست
   .پيشنھاد کند

  شرط مذاكراه 

ھم حاضربه مذاکره  ،يعنی مدعيان نامه ھشدار ؛نھاآيا آجباری عقيده داشت که بايد ديد که  سعيد قایآ
  .ھستند

ھام خيانت به نامه ھشدار يک ادعا نامه است با ات ؛نامه ھشدار سوال نيست که  جواب الزم داشته باشد
، مجوز برای حمله نظامی به ايران ميت سياسی وزمينه سازی برای ايجادی وحاکاستقالل وتماميت ارض
 ،کنندگان نام ونشان وفاقد صالحيت قضائی عليه اعليحضرت صادرشده وھمان صادر که ازسوی کسانی بی

اين را نميشود سوال دانست که  ،داده اند دشمنی با موجوديت ايرانحکم به محکوميت اعليحضرت به 
مقابل  نھم درآدفاع دارد  ،اتھام جواب ندارد ؛جواب برای رفع ابھام ازسوال است .ن باشدآجواب متعاقب 

  محکمه صحرائی  اين اتھام ھمانند فتوا و  .کنندگان حکم محکمه صحرائی مقابل صادر قام صالح نه درم

                                               
آقای جباری خودرا وابسته به دفتر اعليحضرت نميداند و تنھا ميگويد يکسال است عضو شورای تجزيه طلبان شده است. ولی  - ٢

د انتخاب و انتصاب آقای سعيد جباری يشما چگونه جرآت ميکن((اصرار دارند  برخی از امضا کننده ھای ھشدار با فحاشی و توھين
را توسط اعليحضرت ھمايون رضاشاه دوم بزير سئوال ببريد؟ اعليحضرت ايشان را برای دفتر سياسی شورای ملی خودشان انتخاب 

)) فرق است بين عضو به اين گفته باور داريد حتی شما و اربابتان، زيرا شما» ھيچ غلطی ھم نميتوانيد بکند«فرموده اند و ھيچکس 
 ک-دفتر سياسی شورای تجزيه طلبان بودن و رييس دفتر اعليحضرت و داشتن سمت سخنگويی. ح
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ديد  يرکانه ازاين برنامه ريزی ز و شکارآچطور اين تفاوت  ؛است مقامی برای دفاع ورد اتھام ندارد
  .استمانده  قای جباری به دورآکسانی ازجمله 

عالقه ای به ديدار ويا گفتگوی «داشته که  ی مختلف صريحا اظھاردرمصاحبه ھا بار قای اميد دانا دوآ
اعليحضرت را پشه وعروسک  ،را برديا پارس معرفی ميکند خود ن ديگری کهآ و »با شاھزاده را ندارد

پشه  بدھد مگر قای جباری اعليحضرت به کی بايد جواب نامه ھشدار! راآاين صورت به  زعم  مينامد در
  !ورش کبير رابدھد؟ميتواند جواب پسرک

  مشكل حقوقي درادعاي جواب 

نظربه اينکه نامه ھشدارمتاثرازيک شخصيت حقوقی نيست وھيچکس ھم حاضرنيست که قبول  
فرد  ،ايشان بايد به فرد ،جوابگوئی اعليحضرت قبولِ  مسئوليت نامه مزبور رابنمايد لذا درصورتِ 

 ا يک ھيئت داوری ويا قانونی وجوديآ و ؟يا چنين امری ممکن استآ ؛پاسخ بدھندتن  ۵٢ن آ
يا سنگی   ؟کندنتيجه  تصديق  مديريت و دارد که انجام اين مھم پيچ درپيچ بی سابقه دردنيا را

 .ن ديوانه به چاه انداخته استآميشود برروی سنگی که 

  جواب دهنده نامشخص

مواجه ھستيم که  اگرقبول کنيم  جواب نامه متوجه کسی است که نامه به نام اوست با اين مشکل 
حتی بعنوان  ،فرھنگ سياسی ما وجود ندارد چنين عنوانی درخرين وليعھد است وآنامه ھشداربنام 
ن گذشته کسانی آ از و کشور شناخته شده نيست ھم دربين ايرانيان خارج از يک نام مستعار

با عنوان  ، کسانی»اعليحضرت ھمايونی رضاشاه دوم«خرين وليعھد بنام آ از ٣ ،تن ٢۵ازھمان 
فرامرز  شھرام ھمايون و ، رسانه ھایبه تبعيت ازرضا پھلوی وکسانی نوان شاھزاده، کسانی با ع

فرض  بر قای جباری بفرمايند نامه ھشدارآحال  .فروزنده، مخاطب نامه را پشه وعروسک ميدانند
  ؟اينکه نامه شناخته شود که ممکن نيست، بطرفيت کيست  که بايدپاسخ بدھد

  طل ادعاي با

خطاب به شاھزاده است وخود ايشان بايد جواب بدھد درست  ھشدار ت مدعی اند نامهااينکه حضر 
و دوم  ،حکم سوال محسوب نميشود ،نکه نامه سوالی نيست بلکه حکمی استآزيرا اول  ،نيست

ن ھم آاينکه دفاع از تعرض به حقوق عمومی افراد ازحفوق عامه است نه حقوق خاصه ومستند 
 ٤   .جھانی حقوق بشراستاعالميه 

ازنوع اتھامات جنائی وازحقوق عمومی است که بحکم خود سرانه ھم  ،موضوع نامه نجا که  اتھامِ آ از
ئی ازحقوق ھمه ايرانيان حق اعتراض ومحکوم کردن ھم نامه وھم تصميم محکمه صحرا، لذا رسيده است

ا گناھکاری رعايت اصول را نميکند چنانکه وقتی محاکم قضائی نسبت به محکوميت بيگناھی وي است 

                                               
 مصطفی عرب.  - ٣
 ک-دوسه بار بخوانيد تا درک و فھم و رسوب کامل انجام پذيرد. ح - ٤
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موضوع تعدی به حقوق بيگناھان مشارکت  در جرائد کشور و ،مردم اقدام اعتراضی واستيضاحی ميکنند
    ٥. ميکنند

 وجوبی نيست که ھمگان از ديگر ،برخی ازايرانيان کم وبيش عھده دارشده اند نجا که اين تکليف راآ زا
  .جنبه وجوبی به کفائی تبديل شده  است از مزبور امر لذا،  لایرندن وارد شوآجمله شخص اعليحضرت به 

  فقدان رابطه اعتمادي 

زردگی آ که ابھامات سبب دشمنی و رابطه سوال وجواب برمبنای اعتماد ورفع سوء تفاھم است 
 وتصميم محاکم براساس عدالت ونصفت صورت گيرد. بازپرسی دردستگاه قضائی که در ھا نشود

  .متھم جريان دارد برای رفع سو تفاھم وبی نيازی ازدخالت قوه قضاست ازمعنای سوال 

ن اعدام است آدرابتدای نامه ھشدار که درمفھوم ادعانامه است اتھامات بسيارسنگين جنائی که مجازات 
 د  ازماھيت اين ادعا نفی کامل اعتما ،جرم ده ساله به اعليحضرت نسبت داده شده حالت تکرار نھم درآ

 ؛توجه ندارد م مقامی ازاينصورت جواب برای رفع سوء تفاھ در معرفی شدهضرت است که متھم اعليح
کرد که درمورد محکمه صحرائی حضرات نه ممکن است ونه مقبول ويا حقوقی اعتراض  برحکم بايد يا

  .حال چيزی که اصال مطرح نيست جواب دادن متھم است بھر وبايد تمکين به حکم کرد 

 شخصی است فاقد اعتبار ،خص اعليحضرت ازنظرھوادران رای محکمه صحرائیش ،درحال حاضر 
  .شناخه شده ميباشندنفر ۵٢ن و آ ،شرافت ملی وحقوق اجتماعی وبطورکلی منفور وطرد شده و

اسخ پ ن متھم وآنظرحقوقی کسانی که چنين قضاوتی نسبت به متھم دارند  نميتوانند خواستار حضور  از
واجد حقوق اجتماعی نباشد  جوابش شخص پاسخگو درمرتبه ونظام اعتباری  اگر رانھا باشد زيآگوئی به 

نميتوان قابل اعتماد  ھمانطوھم مجرم را ؛امين را نميتوان متھم ساخت((  مقام نيست ھمانطور که در موثر
   )).دانست

  ورد خاص Ĥدست

   دستاورد اول 

داشت ھمه  ضو مجازی است!! اظھارھزار ع ۵٠جباری ضمن اعالم اينکه شورا دارای  سعيد قایآ
کردن پرسشنامه ای  يند بايد مشخصات صحيح خودشان را کتبا ضمن پرآکسانيکه بعضويت شورا درمي

شھرت ديگری باشد بال  نام و مايل به استفاده از اگر ،اين اطالع رسانی بعد از به اطالع شورا برسانند و
   .مانع است

  

                                               
مردم مودبانه و با فحاشی به آن معترض ھستند، ولی جالب آن  زير ويدئو ھا و نوشته اين حضرات  در يوتوب و فيس بود، - ٥

 ک-است که فحاشی اين حضرات رو به يکی دو تن بيشتر نيست. ح
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 بوده وپرسش نامه را برديای قالبی که عضو شورا که؛ اين است اين اظھارات ايشان ورد حاصل ازآدست
قای جباری آشخص  حداقل شورای تجزيه طلبان ومده آ نام واقعی او بصورت يک معما در وھم پرکرده 

  .گاھندآ ی  اونام حقيق از

  ورد دومĤدست

ا تعجب بگويد که اين مثل اينکه کسی ب ؛مدهآايران  ب وتابی گفتند که منشورشورا ازآقای جباری بايک آ
 نه اينکه از ،ن استآ ١١ھمان ماده  ؛ کهمده مھم استآقطعنامه شورا  نچه درآمده. آايران  خربزه از

 اشارات واظھاراتی ھم از »مدهآايران  از منشور«قای جباری که آاظھارات  کنار در ،مده استآکجا 
  .ائی داشته اندزمکارانش نقش بسھست که درتنظيم شورا عبدهللا مھتدی وھ درفرانسه  اعليحضرت

  ورد سومĤدست

 اضافه کرد که بعد از و ،زاد انجام شودآرا تا وقتی دانست که انتخابات  اقای جباری، حيات سياسی شورآ
رتيکل ھای قطعنامه شورا تائيد آ حاليکه برخی از بيانات اعليحضرت) در عين( .ن ديگر شورائی نيستآ
اين اشاره  ١١زاد خاتمه يافته تلقی شود مانند ھمين ماده آحقوقی است که نميتواند با انتخابات تثبيت  و
   .نقص وعيب است ن جھت الزم افتاد که تصور نفرمائيد که منشور فاقد ازآ از

  قاي سعيد جباريآ

مده آی وحتی کارزاری بوسيله ورود افراد تازه نفس به اجرا درسکه برخی تحوالت سياديده شده است 
   .است

 که منشورتان را اصالح وعرض نميشود  ؛موقعيتی برای شماست که فکری برای اين ماده لعنتی بکنيد
 جزنرا تحميل کرده خيلی کارھا کرده که آنيست وقدرتی که  شما ھم کارمکه اين  ؛ن ماده را حذف کنيدآ

تاريخی که  ماه قبل از ۶نرا معلق ومشروط سازيد به الاقل آولی اجرای  ؛واکنشی نداشته است ،تمکين
 ١١اين ماده  ،بکنيد که خدمت بزرگی محسوب خواھد شد را مجلس موسسان بايد تشکيل گردد اين کار

حقوقی  جان ١١طلبی درلفاف ھمين ماده  هکر تجزيف ،سرسری نگيريد که تا کنون گرفته شده است را
    .وعمل پيدا خواھد کرد


