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  نآشايستگي  وسلب 

  ابطه بادبيرخانهردر

  حقوقدان - اميرفيض

. بااين تفاوت که صالحيت راقانون به اشخاص ميدھد وياسلب ميکند ولی شايستگی نوعی تفويض صالحيت است
   .شايستگی امری شخصی است که افراد بنابرتشخيص خودشان به افراد معينی شايستگی ميدھند

انتخاب افراد بعنوان ن ندارد مانند شايستگی درآخاصی بررامورمختلفی باشد که قانون نظارت شايستگی ممکن است د
   .گاھی ازجرياناتیآ زوجيت وياشايستگی درامانت داری ويا

برو وحيثيت آتضييع  ون گرچه بازھم اختياری است ولی متضمن خسارت آتفويض شايستگی اختياری است ولی استرداد 
   .شخصی ميشود که سلب شايستگی ازاوشده است

  وامــــــا بعد 

نالين گفتگوھائی سبب شد که ھاله ھای امانت زدائی را نسبت به اصل مصاحبه آس درجريان مصاحبه اعليحضرت بافوکو
سوء نيت است  اي، سھو اشتباه ويا است ويا، تحريف جعل است ورد وبارزه اين جريان که دقيقا معلوم نبودآبوجود 

     .زيرسوال نادرستی واعتراض قرارداد اعتبارمصاحبه راورد که دبيرخانه آفصلی رابه وجود 

منه اين تضاد ونابرابری ويانادرستی درترجمه بجائی رسيد که شخص اعليحضرت شخصا درقضيه مزبور که يک امر دا
 رمصاحبه باا، وتطبيق اصل نوبود دخالت واعالم فرمودند که برای کشف حقيقت کامال اداری وخارج ازصالحيت ايشان

   .ی حقوقی به دادگاه رجوع شده استنالين قرارگرفته به وسيله وکالآنچه که مورد استفاده فوکوس آ

اعالم موضوع ازطرف اعليحضرت  تفويض شايستگی به ايرانيان خاصه کسانی است که نسبت به بيانات ومصاحبه ھای 
   .نرا سرلوحه تکليف مبارزاتی خود ساخته اندآثارحقوقی آاعليحضرت حساسيت وبررسی 

ازحقوق مسلم وقانونی ما ايرانيان شناخته نميشود ونوعی  رتازطرف اعليحض نجا که تفويض اين چنين شايستگیآاز
 هنجا کآازو ،مينمايد یخاص وسربلندی  مزيت تبار،برای ايرانيان ايجاد اعکه  يص وتفويض صالحيت شخصی است ختش
ين ه  اداده نشد استرداد نوار اصلی مصاحبه  ازنتيجه اقدامات انجام شده برای اطالعی  دوماه تاکنون نزديک  گذشت با

  .مده که شايد سکوت مزبور نوعی سلب شايستگی که قبال بما تفويض شده باشدآتوھم بوجود 

اين نگرانی سبب شدکه اين اليحه به دبيرخانه اعليحضرت تقديم وتوجه دبيرخانه رابه اثرات سلب شايستگی مستدعی 
  .وری شود که موضوع بی اھميت تلقی نگرددآواين مھم يادگردم 

                        ( سعدی )     پدربارھا گفته بودش به ھول       که شايسته ورباش وشايسته قول                      

  بااحترام اميرفيض                                                                                                        

 ===========  

بنوشته ای که از استاد اميرفيض دريافت کرده ام، اين مطلب پيشتر برای دفتر دبيرخانه فکس شده بود و چون روش بنا 
  پاسخی نرسيد موضوع به آگاھی برسد برای ھمگان فرستاده می شود.  معمول است که پس از مدتی که

 ک-ح


