
 حقوقدان -اميرفيض -توضيح نسبت به طرح برون رفت از منجالب              ١ برگ   ٣٠/ ٠۵/ ٢٠١٣ ، پنجشنبه اورمزد شيد) (

  توضيح  نسبت به طرح برون رفت ازمنجالب                   
  

  حقوقدان -اميرفيض

 سايتانتشار در  و جاويد ايران ايميل ویساز از منجالب، پس ازانتشار طرح برون رفت
www.1400years.org ،  می  ٢٩تا اکنون که ساعت ھشت وسی ودوقيقه روز چھارشنبه

ناميد  !نکه خودش را عضو شورای ملی ايرانآ است تنھا يک تماس تلفنی داشته ام که مخاطب با
   .مايل به معرفی بيشترنبود

رون رفت ازمنجالب الزم بپيرو طرح  در نراآايشان موضوعی رامطرح کرد که اين تحرير وانتشار
   .ساخت

نسبت به  ،امضاکند تند که اين حق مسلم ھرکس است که وقتی ميخواھد دادخواستی راايشان گف
غاز طرح منوط به استقبال امضا آاينکه نوشته ايد  ،کيفيت دعوا اطالعات الاقل کلی داشته باشد

 صحيح ولی کسی که نميداند چه بايد بکند ومتن دادخواست چيست نميتواند ،کنندگان منشوراست
نچه که برخی بشما گفته اند وشماھم منعکس ساخته ايد عقيده دارم آمن برخالف  ،تصميم گيری کند

درست وصادقانه درجريان  که بطورکلی ايرانيان ازاينکه سرشان کاله رفته باشد حساس اند واگر
چگونه سوال بنده اين است که  ،طرح برون رفت ازمنجالب قرارگيرند پشتيبان طرح خواھند بود

   ؟بال کرد که طرح درمرحله اجرا قرارگيردميتوان ازطرح استق

  :پاسخ اين حقير

دوم ماده بيستم اعالميه جهاني حقوق بشرهركس حق دارد عضويت يك  اول و برطبق بند
وبالطبع حق هم دارد كه هروقت خواست به عضويت خود  قبول كند  ميز راآجمعيت مسالمت 

   .پايان دهد

امضا کرده  نراآ که منشوربنابراين اعضای شورای ملی يعنی کسانی 
اند حق دارند که ھر زمان بدون ذکرعلت ازعضويت شورا خارج 

   .شوند

ن جمعيت اعالم ميکند مسئولين آ از معمول ومرسوم اين است که وقتی عضو جمعيتی خروج خودرا 
ن آ ن عضو متقاضی را اعالم کنند وازآ) مکلف ھستند که خروج !شورای ملی ايرانن جمعيت (آ

   .يری عضو رسميت خواھد يافتگه تاريخ کنار

گيری عضو متقاضی به وظيفه خود عمل کرد که ه اعالم کنار با !ملیبه اصطالح اگرشورای 
اگر شورا به  و ،دادخواست منتقی است ومشارکت در متقاضی به خواسته خود رسيده است

که گفته ميشود شورابه تقاضای کنارگيری  ،گيری اعتنائی ننموده کنار درخواست عضومتقاضیِ 
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ن چنين خواھد آزمان شروع ميشود وکيفيت ن آ کارقضائی از اعتنا ننموده است لذا برخی ازافراد
  .بود

ازجمله ايميل به شورا  ،بوسيله قابل اثبات شورا از گيری خودش راه عضو متقاضی مراتب کنار
گيری تعيين ه روز حداکثرومتعارف باشد برای دريافت اعالم کنار ١٠اطالع ميدھد ومدتی که شايد 

دادگاه  نوقت فصل تقاضای ازآ ،ن مدت شورا به درخواست عضو ترتيب اثرندادآرف مينمايد واگرظ
ماده ھشتم اعالميه جھانی حقوق بشرخواھد بود که حق  مستند اين تقاضاھم و ،مطرح خواھد شد

   .متقاضی پادار ساخته است عضودادگاه ھای صالحه رابرای رجوع به 

ارسال ايميل وعدم اقدام شورا مبنی برترک  لذا استقبال ازطرح بيرون رفت ازمنجالب شورا با 
وتنظيم  اکه ايميل مزبور اولين دليل برای طرح دعو ،عضويت متقاضی ازشورا خواھد بود

   .دادخواست ميباشد

نگرانی  بفرمايند وازاين ازسوال کننده محترم تقاضا دارم که به ھمين مختصرومفيد قناعت
کم فروميرود با  مشترکمان با دوستانشان صحبت کنند که انسان يکدفعه درمنجالب فرونميرود کم

با بيعت با جمھوری اسالمی که تصورش ھم ممکن نبود  .منجالب گشوده شد ،امضای منشور
فرورفتن به منجالب جدی ومحسوس شد امروز خبررسيد که لگو وعالمتی که شورا انتخاب کرده 

ازشيروخورشيد وپرچم کھن ايران ندارد بسياری ھم نگران ومعترض ھستند درحاليکه ماده اثری 
ن که نشانه وحدت وتماميت ارضی ايران است آايرانی باقی نميگذارد که پرچم کھن  آن منشور، ١١

   .باوقار درجايگاه تاريخی خود قرارداشته باشدوسربلند 

اين من وتونيستيم که درمنجالب فروميرويم ايران ه اين عقيده ھمراه باشيد ک اميدوارم شما ھم با
  .گروھی وبی خيالی  ما به منجالب ابدی فرو ميرود ناپاک است که بدست وتالش

 بااحترام به پرسش کننده 


