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  پاسخ به بيانيه فراكسيون اعتماد

  (!!) ملي شوراي عالي شوراي

  حقوقدان -اميرفيض

بصورت تحريرات بوسيله اينجانب مطرح  ا شورای به اصطالح ملی گفته ھائی نظربه اينکه دررابطه ب
 شاريافتهانت» خواسته ملی«احساس تکليف ميکنم که نسبت به بيانيه مزبور که تحت عنوان لذا شده است 

  .ورده شودآسخنی به ميان 

  خواسته ملي 

ی اسامان دادن به امورشورمبسوط دربيانيه < بشرح ،. خواسته ملی> استخواسته ملی< نوان بيانيهع
  .> تعريف شده استعالی شورای ملی

 ؛ير؟ البته که خخواسته ملی شناخته ميشوديا سامان دادن ورفع اشکاالت ازيک فعاليت حزبی وياگروھی آ

نچه که متعلق به ملت است سند آنجا که آ واز ،> به چيزی اطالق ميشود که متعلق به ملت است ملي< 

ن شیء وياحق بموجب آالت ايستادن درجايگاھی رادارد که ن قانون است لذا صفت ملی وقتی اصآمالکيت 
اثھای مير -مجلس شورايملی   –مانند  پرچم ملی  قانون وياسنت کھن تاريخی متعلق به ملت شناخته شود 

   .نھاآملی وفرھنگی  وامثال 

ازقانون ويا سنت کھن فرھنگی که درقطعنامه شورا منظور شده  !يا خواست شورای به اصطالح ملیآ
   .البته که خير  ؟است وتاريخی بھره مند

شده رنھا منظوآقطعنامه  ١١به تقسيم قدرت بين استانھای ايران که درماده رضايت عده ای نامشخص يا آ
؟ چگونه برامضاکنندگان بيانيه محرزواثبات شده که قطعنامه شورا خواست مردم خواست ملت ايران است

   ؟ايران است

ه نھا ميشود خواستآحل اختالف بين  ،باھم اختالف داشته باشند مان ناموجوداگرچند عضو ادعائی يک ساز
  ؟ملی

 !يا اين اعضای محترم شورای عالیآ  >لی شورای ملی ھستندعای اعضای محترم شورا< ،طرف بيانيه
  ؟که بيانيه متمسک به خواسته ملی شده است ؛قاطبه ملت ايران شناخته ميشوند

يک عنوان واھی برای سوء  ،ونه متعلق به ملت ،نه ملی است ،واست بيانيهمالحظه ميفرمائيد که خ
  .ن برتدليس وتبليس باشد فاقد اعتباراستآالفاظ  وجنبه تدليس دارد وبيانيه ای که ارکان  استفاده از

   مدعيان بيانيه  

نفرھم  ١۵ شورای ملی و ی اند منتخب مجمع موسس بيانيه ازجانب کسانی امضا ومنتشرشده که مدع
   .ھستند
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مجمع موسس> نشانگر وجود يک شخصيت حقوقی است که مجمع < وابستگی امضاکنند گان بيانيه به
بکالمی ديگر عبارت مجمع موسس  و ،قايان را انتخاب کرده استآاين  ،ن شخصيت حقوقیآموسس 

  .عالمت مشخصه است که ازوجود يک شخصيت حقوقی گواھی ميدھد

باطی مراحلی که قانون تعيين  ن است کهآاسناد ضمائم  و اساسنامه شورا صيت حقوقی سند حقوقی شخ
   !انتصابات وياانتخابات قانونی است ندپيوکه  نشان ميدھد  ن اسناد آ کرده متولد حقوقی ميشوند  و

  ،نفرند يا صد و نفر ھمان اسناد وازجمله اساسنامه است که نشان ميدھد که  مديران شورا چند نفرند دو
اختيارات ھيئت مديره چه چيزھائی است ورای گيری نسبت به  ھمان اساسنامه است که نشان ميدھد

   .مسائل به چه کيفيت است

يا دراساسنامه اين اجازه به عده ای ازاعضای آاگرشورای ملی واجد شخصيت حقوقی واساسنامه است 
که دست به تنظيم اساسنامه  داده شده استبعنوان شورای عالی ! شده ازسوی مجمع موسس انتخاب
  ؟نھائی بزند ومنشور

شورای باصطالح ملی که نه به ثبت رسيده ونه اساسنامه تصويب شده دارد اساسا متولد حقوقی نيست 
ن تاکنون آد ازجمله اينکه  کليه مصوبات شوراازتاريخ تشکيل نکسانی اين چنين گنده گوئی ھائی بکنکه 
   .ملغی اعالم کندرا 

عالميه ا ازجمله بيعت با خامنه ای و عنی تصميماتی که بنام شورای عالی تاکنون اعالميه شدهاين ادعا ي ياآ
    ؟تستاريخ بيانيه درست ا تاسفارت وتصميم سخنگوئی اعليحضرت رای دادن به  انتخابات و مشارکت در

ست  اتخاذ شده ا !ملی به اصطالح خير البته که درست نيست  تمام بيانيه ھا وتصميماتی که بنام شورای
واسطه عدم موجوديت حقوقی شورای ملی صحنه سازی وايجاد اميد واھی ونوعی کالھبرداری سياسی ب

   .نھم اغوا وايجاد حق استرداد مينمايدآ ،وری شده باشدآاين ميان بنام شورا جمع  پولی ھم در اگر است و

 ازدشان را احرقايانی که بيانيه را بنام اعضای شورايعالی امضاکرده اند ابتدا صالحيت خوآبجاست که 
   .بکنند وسپس ادعای ارث وميراث ازشورا داشته باشند

  تعهد كرده ايم 

بنابرتعھدی که درمجمع عمومی موسس  داده ايم  کليه مصوبات شورای امضا کنند گان بيانيه نوشته اند <
  >الخ ....ئين نامه جديدیآعالی را ملغی ميسازيم  وخود راموظف ميدانيم تا باتصويب 

 قايان که درحد يک فرد شناخته ميشوندآچيزی که واجد شخصيت حقوقی نيست يعنی موھوم است چگونه 
اين راميگويند تيردرھوا  ن شورای موھوم وخيالی راباطل کنندآتصميمات  به خودشان حق ميدھند که 

   .انداختن

   .قايان ھيچکس نيستآد متعھدله تعھ ،طرف تعھد بايد شخص طبيعی ويا حقوقی باشد  درمعادله مزبور

  بحران در شوراي با اصطالح ملي 
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حران بدچار ، بحران بی شخصيتی است شورا گرفتار .»شورا گرفتاربحران است«دربيانيه گفته شده 
مثل اينکه کسی درذھن وخيال خود  ؛. چيزی که وجود ندارد که نميتواند دچاربحران بشودموجوديت است

   .کاخی ميسازد وبعد نگران وسائل داخل کاخ است

تشکيل يک شورای ديگر است ولی  ،ايانی که اين بيانيه را امضا کرده اند  تنھا حق فردی که دارندقآ
 محتی استعفا ھواال   ،نھا واجد شخصيت حقوق واساسنامه ثبت شده باشدآبارفتاری قانونی که شورای 
  – نھا با نامی است که واجد شخصيت حقوقی ومسئوليت پذيرنيستآنميتوانند بدھند زيرا رابطه 

  منشور ديگر

منشور) چراکه اوال قطعنامه ( ،حرف مفت استقايان خواھند نوشت آ ادعا ووعده  اينکه منشورديگری را
   .ته اندوردن نداشآنھا نقشی دربوجود آاصطالح شورای عالی ندارد يعنی ب  ارتباطی به

دوم اينکه قطعنامه که بعنوان مرامنامه باصطالح شورا معرفی شده بتصويب مجمع موسس نرسيده 
 تغيير و ن آ ١١به اجرای ماده  ،نآگان دکنن با محتوای رضايت امضا ،بنابراين يک متن فردی است

اثرات  ،امضاکرده اند برسد ھم به امضای تمامی اشخاصی که قطعنامه اوليه را اگر ،قطعنامه مزبور
   .ازبين نخواھد برد ١١نسبت به اجرای اصل  را نھاآامضای 

  راه حل اين مشكل ميتواند به اين طريق باشد 

امضاکنند گان قطعنامه به اعتباراينکه متن قطعنامه به مجمع موسس ارائه نشده ورعايت اين شرط الزم 
   .نگرديده لذا حق دارند که  از قطعنامه عدول  کنند

  تخلفات 

مديريت نامطلوب شورای عالی ورديفی وسيع ازتخلفات شورای عالی صحبت کرده  ودرعين حال بيانيه از
رده اند  ـــاعالم تخلفات مزبور را ک نفره ميدانند ٢٠!! جزء شورای عالیرانفرازکسانی که خودشان  ١۵

  )وزی وخود خندیگخوئ حقيقتا که جالب است مصداق (

  حذف  سازي 

کيفری دريک شخصيت حقوقی دارد  ِ ◌   نھا بارآ ھامات بسياری که ھريک ازتقايان پس ازرديف کردن اآ
   .اعالم ميکنند که ما به ھيچوجه دنبال برخورد ھای حذفی نيستيم

باصطالح شورا اخراج  شده اند چرانبايد از ورآن اعمال غيراصولی واتھام آقايان مرتکب آاگرکسانی بزعم 
  ؟ بشوند

 رن بيانيه بدنبال مزايای شخصی ھستند نه اصالت دادن به يک کاقايان امضا کنند گاآپاسخ اين است که 
   .گروھی

  ھا مريکائیآ وعده کشورھا و وقايان را ميزدند  تا دخالت آدرسوريه ھم مخالفان اسد ھمين حرفھای  
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   .تاحدودی ھمراه ساخت را نھاآ

  شيخ بھائی يک دوبيتی دارد که شاھد مقصود است 

  كديگرندــشفق ومهربان يـــم    سگان را وجوه پيدانيست اـــت

  اتهيگاه يكديگربدرندــــــت    دازــقمه اي درميانشان انــل

  

  

   

 


