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  پاسخ يك استيضاح
  حقوقدان -اميرفيض

نخواست خودرا معرفی کند وابتدا به ساکن گفت مشکلی داشتم با  مد وآشخصی با تلفن به سراغم 
   .رح کردم گفتند به شما مراجعه کنمدبيرخانه  مط

   .خودش رامعرفی نکرد ومنھم بنابرتجربه ای که دارم سوالی نکردم

نوقت تازه ياد سالم واحوال پرسی آ ،برايم بسيار تعجب بود دبيرخانه ومن! گفتم بفرمائيد درخدمتم
رام وکوتاه صحبت کنم ولی اينھا که آ اميدانم که بايد باشافتاد وپس ازقدری تعارفات معمول گفت م

   .باشما ميگويم حرف من نيست حرف ھمه است اگرتحمل ميکنيد باشما درميان بگذارم

؟ درھرنوشته شما اين کينه شتری شما نسبت ن ھستيدآ ١١نقدر دنبال منشور شورا وماده آا چرا شم
. مثل اينکه شما ھيچ کاری نداريد ويا اطالع شما محدود به ھمين شوراست که به منشور وجود دارد

شود ن جراا رقبول و. منشور يک پيشنھاد بود وعده ای ھم امضاکرده اند وپيشنھاد اگول کنش نيستيد
زيرا ممکن است قبل ازاجرا فسخ شود وقتی  ،د اگرقبول ھم بشود مھم نيستنھاپيش ،که مھم نيست

   .نوقت قابل بحث استآاجراشد 

 شورا ازايشان سوال کردم ١١ه ماده قای شھرام ھمايون ازايشان راجع بآمن دريکی ازبرنامه ھای 
نقدر مھم نيست که برای برخی پيراھن آ منشور ١١ايشان که شما ھم اوراقبول داريد  گفت ماده 

   .عثمان شده است

نجات بخش راسد ميکنيد  خرچرا جلوی يک حرکت آرده ايد راپيراھن عثمان ک ١١شما حقيقتا ماده 
من نميتوانم بگويم که شما ازاين حرکت منتفع مالی ميشويد سن وسال  ،شتکاراين حرارت وپ نھم باآ

  سئله جاه طلبی ومقام رامطرح کند .......ووضع سالمتی شما ھم که نميتواند م

  واکنون پاسخ استيضاح گفتم اعتراضات راشنيدم بطريق معمول مفتخر به عرض پاسخ خواھم شد 

  اشتباه بزرگ

  اعالم رضايت است نه پيشنهاد
مده اين است که قطعنامه آغالب  !مه شورای به اصطالح ملیاشتباه بزرگی که برامضا کنند گان قطعنا

چنين نيست يعنی پيشنھاد نيست واعالم حاليکه  ند درپيشنھاد ميدا نراآ ١١علی الخصوص ماده 
   .رضايت وموافقت است

، نسبت به موردی اطالق ميشود که سابقه پيشنھادی نداشته باشد مانند جنگ باکشورديگر نھادپيش
   .ويا برچيدن مساجد ويا فروش خانه خود
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قطعنامه است امری باسابقه وسالھاست که بصورت  ١١نجا که تجزيه کشور که موضوع ماده آ از
اعالم رضايت  !به اصطالح ملیقطعنامه شورای  ١١لذا ماده  ،پيشنھاد مطرح بوده استخواست و

   .نسبت به پيشنھادات سابقه دررابطه باتجزيه وخودمختاری است  نه پيشنھاد

پيشنھاد تجزيه کشور وخودمختاری مناطق ايران، ايجابی است که سالھا ازسوی  – دركالم حقوقي

ای به تجزيه کنندگان کشور مطرح ولی مورد قبول واقع نشده بود واکنون از طريق قطعنامه شور
ُ امضای شخصيت ھای ايرانی پ با !اصطالح ملی ن اعالم گرديده وبنابراين آرنام خارج ازکشور قبول ــ

ارکان اصالت معامله وعقد است انجام گرديده  ازنظر ايجاب وقبول که ازن آ ١١مفھوم قطعنامه وماده 
   .جرا يعنی تجزيه ايران ھستندوطرفين درانتظار فرصتی برای ا

باشيم که قطعنامه شورا پيشنھاد نيست وحتما يک اعالم رضايت عمومی ھمراه  اميد وارم قانع شده
   .ورده استآبا امضاست که رضايت عمومی رابصورت سند در

  استيضاح كننده محترم 

نيست چراکه سالھای سال است که ازسوی تجزيه طلبان  ،، يعنی پيشنھاد تجزيه ايرانايجاب خطر در
تنھا بصورت مريکا موضوع تجزيه ايران نه آنھا اسرائيل وآاس ايرانی وکشورھای خارجی ودرر

سخت ايرانيان ودولت ھای  قداماتی ھمراه بوده است که ھمواره مورد مخالفتپيشنھاد بلکه ھمراه با ا

خطر دراينجاست که برای اولين باردرطول تاريخ مشروطيت تا کنون  .وقت قرارگرفته
ليحضرت وعلياحضرت وھمسرمحترم بصورت يک قطعنامه مزين به امضای اع
   .اعالم موافقت وحقانيت شده است ،اعليحضرت با پيشنھاد ويااقدامات تجزيه ايران

  استحكام اعالم رضايت 

قبول درمعامله) متضمن ار ميدانسته که درمواردی ممکن است اعالم رضايت (زنجا که قانونگآ از
اعالم رضايت برای قبول کننده معامله ( اين حق را ،اشدنھا بآ، تدليس واشتباه وامثال ، غبناکراه
  .اصطالح حقوقی خيار)) قائل شده است که ازاعالم رضايت وموافقت خود عدول کند (کننده

ن امضاکنندگان آ ١١نسبت به قطعنامه خاصه ماده ت وتوضيحات المتاسفانه باھمه تذکرات واستدال
عده ای بانام منتقدين ازشورا ھمين روزھا که  يشتر درتاسف ب با و ،قطعنامه تکان فکری نخوردند

ی اانتقاد خودشان رامحدود به نحوه انتخابات داخلی شورا نموده اند وھيچ اشاره  ،صفی تشکيل داده
واين مراتب ميتواند درمفھوم حاوی اين پيام باشد که امضا  ويا قطعنامه نکرده اند.  ١١به ماده 

قطعنامه راامضا وبه تجزيه کشور رضايت  ،نآبه نتايج  یگاھآ کامل و گان قطعنامه با قصد ورضایکنند
  .داده اند

ط توجه ين دائما درمحآ ١١ری اين نگرانی ھاست که سبب شده وميشود تا موضوع قطعنامه وماده آ
ول بنقل ققای شھرام ھمايون (آاين پيگيری برای کسانی ھمانند  ينده قرارگيرد وآ ودلھره ووحشت از

   .) باعث حيرت وبه پيراھن عثمان تشبيه شده استندهاستيضاح کن
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  يان امضا كنند گان قطعنامه قاآ

اين  اين شما و ،ھرچه زمان بگذرد اعالم رضايت شما به تجزيه ايران محکم واستوارترميشود
   .نآ ١١ن قطعنامه وماده آ اين شما و و ،توضيحات

مرتبا بزنيد کسی زنده ميشود وبگويد  راند ن ھمه مرده اآکه ساکنين خانه ای  شما فکرميکنيد اگر درِ 
  کيستی وچه ميگوئی؟

ئی که گوماايرانيان خارج ازکشوراکثرمان نسبت به مسائل اساسی وھويتی کشورمان چنان خوابيم 
ولی ميدانم که تنھا چيزی  .ميدانم؟ نبيدارکند را ست ماممکن ا يا ناقوس شرافت ميھنی آ . مرده ايم

   .که بخواب نميرود  وجدان است

  براي استحضاربيشتر استيضاح كننده 

ای ثاری برآ مادام که پيشنھاد ازقوه به فعل درنيامده يک کاغذ است و<، استيضاح کننده مدعی است
   >ن نيستآ

نافذ است مانند پيشنھاد فروش خانه ويا عقد ازدواج که تا  آری اين امر درمورد پيشنھادات حقوقی 
ُ م نيست و هن پيشنھاد متوجآ ثاری برآبصورت عقد کامل درنيايد   لک ھمچنان دريد پيشنھاد  دھندهـ

  .خواھد بود

. کسيکه پيشنھاد مدن تبديل به جرم ميشودآاما پيشنھادات خالف قانون به مجرد اعالم وياروی کاغذ 
فصل پيشنھاد دادن  و ،ن يکطرفآ، فصل اجرا وقبول ميدھد ترورشخصی را يا و حمله به يک بانک

  .نھا جرم ومجازات استآن فصل ديگری است  که وجه مشترک بين آ

  .اجازه بدھيد يک مثال برای تمرکز فکربعنوان ھديه به استيضاح کننده داده شود

يده بعق ،مردی به دوستانش پيشنھاد ميکند که برای سرگرمی وعشقبازی ازھمسرش استفاده کنند
مومی شرافت ع و يا باورآخوب  !يشنھاد عمل نشود پيشنھاد اشکالی نداردپاستيضاح کننده مادامی که 

تی ن زن به قرمساقی وبی شرافآھم ميگويد اشکالی ندارد يا به مجرد عنوان چنين مطلبی شوھر 
    .ورسوائی وطرد جامعه خاص وعام ميشود

  بااحترام اميرفيض                                                                                          

  

قای شھرام ھمايون بمناسبت نقل قولی که ازايشان شده ارسال آرونوشت اين اليحه برای  -
  ميگردد

                                                           

                                     


