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  طرح برون رفت  ازمنجالب
  حقوقدان  -اميرفيض

ھمانطوکه متضمن دستاوردھای مثبتی ھست حاوی زيان ھا ومشکالت واحتماال  ،ھرطرحی
   .دستاوردھای زيان بارمنفی ھم ھست

   .ن مھم استآن وجلوگيری ازمفاسد وتالی فاسد آنقدر مھم نيست که کيفيت اجرائی آ، تھيه طرح

ن قابل پيش بينی باشد ويا نيروی آزيان حاصل ازشکست ويا عدم تعقيب  طرحی تھيه شودکه اگر
   .ن استآ، توقف ، اقتضای عقلن نباشدآکافی وامکانات برای اجرای کامل 

  ن آطرح برون رفت ازمنجالب وتالي فاسد 

رفته طرح ساده ای است وبامطالعاتی که صورت گ !طرح برون رفت ازمنجالب شورای ملی
نتيجه مطلوب  و ن ھموارآمسيرحقوقی  ،ومذاکراتی که باوکيل دادگستری کشور فرانسه انجام شده

   .ن قابل پيش بينی استآ

واھد شد که امضای ـطرح براين سياق است که ازدادگاه حقوقی دادگستری پاريس خواسته خ
   .نھا رفع اثرنمايدآ واز) اعالم ابطال قطعنامهخواھان ھای دادخواست رادرذيل منشور شورا ی ملی (

ی تحصيل شده است جريان اين دعوا !بنابراطالعی که ازموقعيت ثبتی شورای به اصطالح ملی
اولين دادگاه ازامضای خواھان ھا رفع  يردشواری قرارنخواھد گرفت وبا تصميمحقوقی درمس
   .اثرخواھد شد

   .نچه قابل ربط استآبه اين تحريرمربوط نميشود ولی ن آ لالبته شرح دادخواست ودالي

اينجانب تھيه وتعقيب دردادگاه درصورت لزوم  لوايح مربوط به شکايت حقوقی وداليل را -١
  .برعھده وکيل پرونده خواھد بود

برای کسانی که بعنوان خواھان دردادخواست شرکت دارند ايجاد ھيچگونه ھزينه ای  دعوا -٢
نرا نخواھد آدعوی تقابل وامثال  ، مسافرت وحق الوکاله ويا ھزينه ھای احتمالیدادرسی

   .نمود وھزينه ھای متعلقه برعھده تھيه کننده لوايح خواھد بود

امضا کرده وبھردليلی ويا بدون  را منشور اثردعوا فقط متوجه کسانی خواھد بود که -٣
 توضيح بيشتر اثر در و ،ھيچگونه دليل مايل به رفع اثرازامضای خود درذيل منشورميباشند

   .امضاکرده اند ولی دردعوا مشارکت ندارند نخواھد شد را انی که منشوردعوا متوجه کس

 و ان محدود به رفع اثرازامضای منشوراست ونه درخواست انحالل شورآدعوا وخواسته  -۴
 نھا ندارد وآقانون متصديان شورا وخلف وعده وامثال  اين دعوا توجھی به اقدامات خالف

  .ميباشدط توجه نين مرحله ديگری است که اکنون محآ
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  تالي فاسد طرح 

اثرمستقيم ومفيد طرح ھمانطور که اشاره شد رفع اثرازامضاھای کسانی است که ازامضای 
ن رعايت آ ١١منشورمتاثرومتاسف ھستند يعنی احساس ميکنند که درامضای منشورخاصه ماده 

 شخصی است نه ،وجدان سياسی ومسئوليت ھای ميھنی نشده است  ودرکالمی ديگر نفع طرح
   .عمومی

ن ميتواند درمقابل منافع طرح آاگر تعداد شرکت کنندگان دردادخواست قابل توجه باشد تالی وفاسد 
دادخواست استقبال کافی نشود تالی فاسد دعوا برای تماميت ارضی  ولی اگراز ،تلقی گردد ناچيز

چراکه قلت  ،وردآکشور بسيارسنگين وتسھيالت فراوان وبيشتری برای تجزيه طلبان بوجود خواھد 
 که از ن چراآواجرای  ١١ماده  دليلی خواھد شد براصالت ونياز ١١ماده  خواھان ھا دررفع اثراز

   .اعالم کرده اند فقط قليلی انصراف ازرضايت ازتجزيه کشوررا ١١موافق به ماده  ھزار ٢٠

  بررسي وپژوهش 

پژوھشھای ممکن الزم ساخت که قبل ازاقدام به حساسيت موضوع بشرحی که به اختصاربيان شد 
کاری رابکنيد که من کردم درمورد ھمه چيز  ،ای جويندگان خردست <متوسل شوم ھراکليت گفته ا

  >پژوھش کنيد

  گزارش پژوهش 

منشورگفتگوھائی  ١١ازسنگری ھای قديم که چندی قبل ھم دررابطه باماده ياری ايران با -١
ن بمناسبت آ ١١شور وماده داشتم صحبت کردم گفت شما ميدانيد که اعتبارامضاھای من

شاھزاده وعلياحضرت فراھم شده است بھتراست بجای اين دعوا که ممکن است  حضور
صرف نيروکنيد که شاھزاده عدول کنند عدول ايشان  باموانع غيرقابل پيش بينی مواجه شود

خاصه به  ،ھم حل ميکند را بلکه خيلی مشکالت ناشيه ازشور منشور ١١نه تنھا اثرماده 
ئی ديده شود نادرستی وکجروی ھاشورا  کار در ايشان ھم اعالم داشته است که اگراينکه 
. بنده تصورنميکنم با حضور وحمايت شاھزاده ازمنشور کسانی گيری خواھند کرده کنار

  .حاضربه شرکت درمرافعه مورد نظرشما باشند

> شورا رکنيدتا پايان انتخابات جمھوری اسالمی مستحب است که صب< :يارديگری گفتايران -٢
مريکا برای بھره برداری ازانتخابات رياست جمھوری اسالمی آمنشورش ابزاری است که  و

گردونه خارج  از ن ابزارآن ابزار استفاده خواھد شد ويا آ يا درانتخابات از ،توليد کرده است
   .ميشود

ه امضا قاجان اين ھا کآول کن  ؛گفت ،خارج ازانتظارم رادرميان گذاشت یياری مطلبايران -٣
 اگر ،ت خودشان دعوا کننديبرای تجزيه کشورميدھند عقل وتميز ندارند که بيايند برای حيث

يا مانعی وجود دارد که کسی آسوال من اين است که  ،درک حيثيت داشتند که امضا نميکردند
ھم  را اين کارساده ،پس گرفتم واعالن ھم بکند امضا کرده بگويد امضايم را را که منشور
اينھمه  تعجب ميکنم که شما با !نوقت شما ميخواھيد که دادخواست امضا کنندآ ،نکرده اند
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نشناخته ايد وتوقعاتی داريد که درخواب  را ،ھرھری ،سابقه مبارزه اين مردم فرصت طلب
   .نھا غيرممکن استآ ھم از

شما  ن تنعم ھا راآ ند برای تنعم ھائی امضا کرده اند وامضا کرده ا را ھمو گفت اينھا که منشور
ميکنند  يحتمل چند نفری که دوسره بار ،مه دادخواست بکنيدينھا فراھم کنيد اگر ضمآتوانيد برای نمي

به امضا کنند گان منشوريک بليط  مسافرت به پاريس ومقداری پول دادند  ،امضا کنند دادخواست را
حاالھم فرض کنيد که چند نفری  ،نھا يکپارچکی کشورشان رابضميمه وجدانشان معامله کردندآ
امضا کردند بايک بليط مسافرت وھديه قابل توجه ويک  مدند ودادخواست راآغيرت  وقتا به سرم

من ميفھمم که شما چه  ،حوضشو علی می ماند  ،دعوا کنارگيری ميکنند عنوان مديريت واھی از
   .ميخواھيد بکنيد ولی بااين مردم نميشود

ژوھشھای جاويد ايران ازسوی وتحقيقات وپ ،يکسو ن ازآزردگی وياس فراوان آ اين گفتگوھا و
   .ديگرکه درتائيد پژوشھای من بود اين حکم نھائی رامترتب برتصميم ساخت

شروع بکاررامحول کنيم به کيفيت وکميت استقبالی که ازاجرای طرح مزبور ازسوی امضاکنند گان 
                     .مدآمنشوربعمل خواھد 


