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 ناپيدائي يك شخصيت حقوقي

  

  حقوقدان -اميرفيض

 با تحرير هشورای ناپيدا که دررابط اينترنتی  درسآبررسی ھای جاويد ايران درمورد 
تنظيم   انتشاريافته سبب ٢۵/٨/٢٠١۴ ) درتاريخکارزاررياست شورا اعتراض به تحرير(

  ١ .تحريرحاضراست

تشکيل ميشود. به ھمين جھت  یيک موضوع مشخص انجام برای ،ھرشخصيت حقوقی
ن شخصت بايد بطورمنجز دراساسنامه پياده شود دربرخی آتشکيل  موضوع وھدف از

   .ازقوانين کشورھا نميتوان موضوع وھدف ازفعاليت را کلی نوشت بايد مشخص نوشته شود

ف ترين ھددرک کند که مھم براحتی  ن است که خواننده اساسنامهآمقصود ازفعاليت مشخص 
وقائمه ھدف وفعاليت متمرکزبرچه چيزاستوار وفعاليت شخصيت حقوقی مورد نظر چيست 

   .وکدام يک برجسته ترين است

مشخص ومعلوم باشد اين  شخصيت ھای حقوقی  که ھدف هعلت اينکه قانونگزارخواست
 ن شخصيت حقوقی انجام گرفت وياانجام نشدنی تلقی شد فعاليت اصلیآاست که وقتی ھدف 

شخصيت ھای حقوقی برای رفع مسئولين  ن شخصيت حقوقی متوقف شده است والبته آ
ولی بھرحال وقتی موضوع فعاليت  ،اعالم ھم ميکنند خاصه ازنظرمالياتی نراآتکليف ازخود 

ھول جوازنظرھويتی م ن شخصيت نخواھد بودآن شخصيت انجام شد ديگردليلی بروجود آ
   .الھويه شناخته ميشود

 اعالم ؛لمان فعاليت داشتآلمان که بنام شورای ملی آکی ازسازمان ھای فعال درکما اينکه ي
   .عدم وجود کرده است

وری امضا آکه امروز ناپيدا  ومجھول الھويه است  با ھدف جمع  !!ملی شورای باصطالح
بسيار موفق ، ودراين کارھم بسيار مدآوسروصورت دادن به قطعنامه تجزيه ايران بوجود 

سال مبارزه سابقه  ٣۵به امضای شخصيتھائی رسانيد که در قطعنامه  را ١١وماده  شد 
    .اجرائی که ھيچ تصوری ھم نداشت

ديگرلزومی ندارد که بعنوان  ،ن شورا تمام شده تلقی ميگرددآماموريت  ،انجام اين مھم با
   .يک شورای فعال حافظ ھويت خود باشد
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 ؛نويسند بلکه درالبالی شعارھای تمام کسانی که مقاصد سوئی دارند ھيچگاه علنی نمی
نی يع ؛مينويسند ، تامين دمکراسی واستقالل وتماميت ارضی وسکوالريسمزادآانتخابات 

   .ندبکارگرفته اوبرخی کنگره ھا کاروروشی که دقيقا شورای ناپيدا 

درتحريرات قبلی اشاره مستدل شد که زمينه سازی برای تجزيه ايران درماموريت شورای 
   .ناپيدا قرارداده شده است

ماموريت ھم يک امرابدی نيست دررابطه با موضوع  ماموريت است که وقتی انجام شد 
ماموريت ھم خاتمه يافته است ومامورھم خلع ازمقام ماموريت ميشود واساسا مامور،  حق 

دراين حالت است که وقتی مراجعه به  ،ندارد که تظاھر به بودن درمقام ماموريت بنمايد
   .)جاھست وبچه نيستمامورميشود می بينيم (

مجھول الھويه ھا به ھيچوجه  ،، توجه تبھکاری استحتمی اين تحريراست که تکليفمطلبی 
   .نھا ازمجازات وتعقيب بری نخواھند بودآنھا وھويت آدسترسی به عدم به بھانه 

***  

ه پيشين، که پيوند آن در زيرنويس باال آمده است جاويد ايران اينطور پخش نوشتنگام ھ
  پژوھش کرده بود: 

» www.farakhanmeli.org«که نخست زير تارنمای    شورای به اصطالح ملی!![[
که اگر صاحب اين دامنه اينترنتی بود امروز با مراجعه به آن آدرس برگی نمايش داده ميشود 

برويد شمارا » www.farakhanmeli.com«ھستيد با مديريت تماس بگيريد. اگر به 
دالر  ٢،٣٩۵ فراخوان ملی دات کام را به مبلغ «ميبردکه دامنه  سايت ديگریبالفاصله به 

ھم ھمان سرنوشت را  www.farakhanmelli.com  به فروش گذاشته است. البته 
 .www.farakhanmelliدالر به حراج گذاشته شده است.  ١٧٩۵دارد تنھا به مبلغ 

org  دو))L .اصال کار نمی کند (( 

ھزار دالر گرد آوری شده توسط تلويزيون انديشه اشکال ھايی در ميان  ۵٠٠پس از آنکه 
درست کردند    http://irannc.comگردانندگان شورا بوجود آورد سايت ديگری با نام 

وبرخی فايل ھا واساسنامه ومنشور را به آنجا منتقل کردند ولی اين سايت ھم مدت ھا است 
ھم کار نمی کند. اينترنت نمی  iraniannc.comيا .   iraniannc.orgکار نمی کند. 

 ريشه ای پيدا کند.  /http://irannc.orgتواند برای 

  ]]بی علت نيست..» شورای نا پيدا!!«پس اينکه در نوشته ھای استاد اميرفيض ميخوانيم 
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