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  )خرآ(قسمت 

  حقوقدان -اميرفيض

تعلق فکروطرح تجزيه <  ِّ ق     ِ درش   ١ »نآ ١١تغيير قطعنامه وماده موانع «، درقسمت نخست اين تحرير
مطرح شد واکنون فرض اينکه فکروطرح تجزيه ايران متعلق به گروھای تجزيه طلب  >آمريکاايران به 

   .ايرانی باشد به نقد کشيده ميشود

زيه کشورھا تجنشان ميدھد که اقت نقد نداردوسوابق واسناد ناگفته پيداست که اين فرض بسيارضعيف ولي
شق بسيارضعيف ميتواند به استواری معھذا  نقد اين  ،ستآمريکاازجمله ايران يک طرح مطلوب اسرائيل و

   .ست کمک کندآمريکاشق نخست که تعلق طرح به 

  تفاوت دوشق 

دردومی و واسراييل آمريکاايجاب کننده) تجزيه طلبی است که دراولی درمتقاضی ( ،تفاوت دوشق مورد نقد
   .گروھی تجزيه طلب ايرانی ھستند

ننده بين ايجاب ک) تعادل قدرت وموقعيت آمريکاتعلق طرح به اثراين تفاوت دراينجاست که درشق نخست (
به درشق تعلق طرح تجزيه ره واجباربسيارممکن است ولی            ُ وفرض وجود ک   وقبول کننده وجود ندارد

 رابشکل يک تصميم ايرانی قلمداد مينمايد ١١فرض اجبارمنتفی است  واجرای ماده   ،تجزيه طلب         ِ ايرانيان  
 بزرگ رافقت با درخواست تجزيه طلبان يک گروه بسياچراکه طرف تجزيه طلب ايرانی است وطرف مو

   .ايرانی درخارج ازکشور است

علت سرعت بخشيدن به تشکيل <مده بود که آ (رضا شاه دوم) فراموش نکنيد که دربيانات اعليحضرت
. درچنين شرائط وزمان کوتاه بود که مدعی >شورای ملی نزديکی انتخابات رياست جمھوری ايران بود

 دن اين است که اگرتعجيل درکارنبود تعداآزيه ايران را امضا کرده اند مفھوم نفرايجاب تج ٢٠٠٠٠شدند 
  !ميليون ھم ميرسيد ٢به  ھزاروشايد  ٢٠٠امضاھا حتی به 

ان <ايراني ،اين چنين توافقی بين ايرانيان خارج ازکشور که بتصديق عامه خاصه شخص اعليحضرت
فعاليت دارند زاد وبدور ازتھديد ارعاب آدرمحيطی و >موخته ھستندآدانا وفھميده ودانش  کشور زخارج ا

استقالل وتماميت ارضی کشور ھم  ی  که به وفاداری شخصتنھا  ،بسياربااعتبارخواھد بود خاصه که
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نرا امضا کرده است وامضای علياحضرت وھمسراعليحضرت ھم بمثابه آ سوگند ياد کرده ومتعھد است

   ه جاری درتنظيم اسناد درخارج ازکشور)روي(               تصديق اصالت سند منظور شدنی است

ه وعملکه واسطه ودالل  !باصطالح ملی ا اصالحی که بوسيله شورایيا يک چنين سندی با تغيير ويآ
داق مص؟ اعتبارساقط ميشود قطعنامه تجزيه ايران مضمحل واز ،وھستجزيه ايران بوده ايجاب وقبول امرت

   .> ھمينجاستخواب ديدی خيرباشد<

قطعنامه  اثرروحی وروانی خود را نسبت به تماميت ارضی ووحدت ملی ايرانيان درسرتاسرايران  ١١ماده 

 سستو گسترده است واعتقاد وتکليف ووظيفه ملی ايرانيان رابه رعايت وحدت ويکپارچگی کشور متزلزل

تائيد ماده مصاحبه در ده ھا کنفرانس و ،ازسوی امضا کنندگان قطعنامه ١١ئيد ماده تا   ِ مد  آوپی  ساخته 

تحکام وباورھای اس ١١ماده وحقانيت جريان داشته يعنی به تاثير روحی وروانی مردم نسبت به تاثير ١١
ھرکارکه شاه روا داند خيروصالح ملک > <بخشييده است <چو فرمان يزدان چو فرمان شاه (!) ملی

 نچهآخودشان به قباحت  چقدر فکاھی است که دالل وواسطه وعملجات تجزيه ايران که >ن باشدآوملت در
  رندآب رفته رابجوی بازآمده ونمايش ميدھند که ميخواھند   آ کرده اند پی برده  درمقام رفع رجوع بر

  راه حل چيست 

. زمان نخست ھمين حاالست قطعنامه تجزيه ايران متوجه دوزمان است ١١راه حل بی اعتبارساختن ماده 
    .يگر بمحض رسيدن به موقعيت اجرائی استکه ايرانيان قدرت اجرائی ندارند وزمان د

يشان حامی جدی غازميشود چراکه اآازمجرای شخص اعليحضرت  ١١راه حل بی اعتبارساختن ماده 

ه مسئوليت تجزي ،امضاکنند ن قطعنامه راآقطعنامه تجزيه ايران بوده اند وشرط اينکه طرفداران من بايد 

شان بوده اند که برای اولين بارصحبت ازفدراتيو ومناسب ايران را متوجه ايشان خواھد ساخت  وباز اي

ھی بنمايندگی ايشان که ھرچه پرسش ھم شد تکذيب نمايندگی آشھريارقای آ ان کردند ون برای ايرآبودن 

 .نشد درجلسات وسمينارھای تجزيه طلبان شرکت ميکردند وبسياری مراتب ديگر

 داشتندحق ن انونی وتاريخی وسنتی که داشتندق موقعيت ھمه اينھا درحالی بودکه شخص ايشان بمناسبت
تجزيه طلبی يک توقف کوتاه مدت داشته باشند تاچه رسد که خيمه دارتجزيه  ھای که حتی درسايه صحبت

   .ايران بشوند

ازنظرحقوقی به اعتبارسوگند سلطنت واقاريرقاطعی که ازاعليحضرت دردست است تمامی اقدامات متنی 
وازجمله ھمين دخالت درقطعنامه تجزيه  باسوگند سلطنت ايران منافات دارد نچه کهآحاشيه ای درباره  و

  .باطل وفضولی تلقی ميشود از ناحيه اعليحضرتايران 
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 ؛طرح تجزيه ايران را امضا ومشوق بوده وھستند الجرم ،بنام رضاپھلوی ،ايشانولی مشکل اينجاست که 

   .ان گرددنامه تجزيه ايربايد کارساز دررفع اثرازقطع ،بنام رضا پھلوی ،نقش خودشان

  ن آموقعيت مناسب وفوريت 

درقانون اساسی مشروطه ويا قانون اساسی شورای ناپيدا!  ١١ثارحقوقی ماده آ صراحت و ،اينکه ربهظن

  ميشودنمحسوب  حق قانونی ومشروع آن شورا،  ١١ مورد ماده  وری اسالمی پيش بينی نشده لذاجمھ

نرا آن گردندو به حالت اجماع کيفيت اجرائی آ پيشقدم دراستفاده ازر ازکشو که گروھی ازايرانيان خارج

. اساسا  مال وياحقی که قانونا متعلق به شخص ويااشخاص معلوم ومحصور نباشد قابل قطعنامه کنند

  .ن فضولی استآھرنوع دخالتی در، ھديه دادن نيست ومعامله

رج ازحق دانستيم بااين پرسش روبروميشويم بنابراين وقتی عمل ايرانيان خارج ازکشور را فضولی وخا
اگرعقد نميتواند باشد پس چيست چرا که ھرفعاليتی درجامعه حقوقی  ١١که ماھييت وشکل حقوقی ماده 

     .ايقاع ويا عباداتيايا عقد است ويا ايقاع ودرحقوق اسالمی يا عقد است و

 ورضايت  اعالم ورای به اصطالح ملی!ش قطعنامه ١١شايد باقدری دردسربتوان گفت که ماھيت ماده 
 و ومادام که اعالم رضايت ،مقدمه است برای عقدويا پيشنھاد . اعالم رضايت است )Offerپشنھاد (
زاد آ .باقيد وبندی مواجه نيست وپيشنھاد، د رضايتاستردابصورت مدون وقبول وعقد درنيامده  پيشنھاد

   )دودی شبيه خيار مجلستاح(    نرا مسترد نمايد آاست که بماند وتبديل به عقد شود ويا رضايت دھنده 

 وارد جريانی نشده که رضايت )عليرغم رسوب کيفری(نظربه اينکه اعالم رضايت نسبت به تجزيه ايران 
به معنای اعالم  ١١ذيل ماده  تبديل به تعھد وعقد گردد وبا خوشبينی بتوان امضای حضرات را وپيشنھاد
مسلم اعليحضرت وھمه کسانی که قطعنامه تجزيه ايران  حق  ؛لــــــذاکتبی دانست  کلی ووپيشنھاد  رضايت

قطعنامه است ودرصورتی که به  ١١ماده  اعالم رضايت خودشان ازوانصراف از امضا کرده اند عدول را
باامضای قطعنامه اعالم کرده اند  رانشان که اعليحضرت وگروھی ازطرفدابه تجزيه ايران       ِ رضايت  اعتبار

بارضايت وقبول تجزيه طلبان  ،و پيشنھادن صورت گيرد ويا اعالم رضايت تحوالتی درامرتجزيه ايرا
واعالم رضايت   قطع نامه ساقط خواھد شد                            ِ اعالم رضايت  ازامضا کنند کان             ِ حق استرداد   ، روبرو گردد 

  تبديل به قبول خواست تجزيه طلبان ميگردد

  .رقضيه منتفی است خي ،تجزيه ايران اين تحرير نميخواھد مدعی شود که با عدول امضاکنند گان قطعنامه

  > کاچی بعض ھيچ چی استالل حقوقی بود که ميشود گفت <دنچه عرض شد استآ

گنجد ب ،رضايت حق تجزيه طلبی به تجزيه طلبان چيز کوچکی نيست که درقائمه حق استردادتفويض  
ن رانميتوان آ مايت ازامضای قطعنامه تجزيه ايران وادامه ح شکار بين عدول ازآولی بھرحال تفاوت 
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نامه گان قطعواين تحرير خواست راه حلی را که قانون برای جبران نسبی خطای امضا کنند ؛ناديده گرفت

  .وری کندآتجزيه ايران پيش بينی کرده است ياد 

  راه حل، درزمان موقعيت اجرائي

  .عمل کرد اساسیبراساس تداوم اجرائی قانون مقصود از موقعيت اجرائی زمانی است که بتوان 

تا زمان  ۵٧ن زمان، اکنون خيلی جای احتياط ووسواس دارد چراکه فاصله زمانی ازسال آارائه راه حل 
   .بيگانه است ،مورد انتظار، حالت پيشگوئی رادارد که با نقد

  غرور ملي ايرانيان 

ديدم که غرورملی ايرانيان را عاملی برای حفظ وحدت ملت  ،میيقای اميرابراھآ ،درنوشته ايران يارگرامی
. ازنظرفلسفی وتاريخی درست است تماميت ارضی ومقاومت وايستادگی دربرابرتجزيه ايران دانسته اند و

د چند رھبرسنتی وجوکه ھر ھبرسنتی استرورملی دررابطه با رغتجسم وفعليت ولی درفرھنگ ايرانيان، 
       .ظھور غرور ملی درخالء بی سابقه است دارد ولی درمقام نيست ولذا

  

 


