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 افتخارمديريت

  

  حقوقدان -اميرفيض

است که خيالی برای تحصيل نوعی مشروعيت  ،نوشتن نامه به سازمان ملل متحد ويا روسای کشورھا
ا ر شکل ميگيرد واين کاری است که تقريبا ھمه کسانی که ميخواھند خود شخصی پھنه شناسائی در

يعنی نوشتن نامه به سازمان ملل متحد ويا سران کشورھا موجبات فراگيری  ؛اين طريق عرضه کنند از
  .نام خودشان را فراھم ميسازند

رلمان با دريافت پاسخ نمونه ھای دم دست را ميتوان ازنامه پارلمان اوکراين به سازمان ملل ياد کرد که پا
   .نرا مبنا وپايه مشروعيت خيالی خود ساختآ

رھبرفلسطينی ھا خيلی به نامه نوشتن برای کسب مشروعيت عادت دارد خاصه نامه ھائی که تصادفا با 
  .مفھوم درخواست رئيس شورای تجزيه طلبان ھماھنگی نزديکی دارد

برای خود  ازسازمان ملل  اموجهای موجه وننوشتن نامه ودرخواست ھ والی بلخ ھم با ،نور محمد عطا
  .وردآشھرتی بدست 

شناترين راه آومقامات کشورھا  درصحنه مبارزه سياسی ايرانيان خارج ازکشور نوشتن نامه به روسا
نھا با آ و ،، جاسوسی ودرخدمت بيگانه قرارگرفتن استمادگی خود برای ھمکاریآبرای نشان دادن 

زادی وحقوق بشرکه عالئم آ ؛گی خدمت خودراعرضه ميکنند وتحت عناوينمادآنوشتن نامه درواقع 
ت بسياراس، نمونه ھای خارج ازکشور بسيار ؛ليست استفاده بيگانه قرارميدھند در مشترک است خود را

   .است ايرانيان ) وکنگره ھمبستگیدکتررھنوردینھا نامه کنگره ايرانيان (آکه معروفترين 

دفترسازمان ملل به نامه ھائی که ازاشخاص ميرسيد  الدھايم،اواسط دبيرکلی و شاره بجاست که تااين ا
بدليل مصادره دفترحقوقی ام و اموال خود وخانواده ام واينکه ساختمان  اينکه اينجانب پاسخ ميداد کما 

می به زندان تبديل کرده بود به سازمان ملل متحد اعالم وقوع عمل جمھوری دفترمن را جمھوری اسال
که فتوکپی نامه اينجانب وپاسخ سازمان ملل درکتاب خاطرات وکيل  پاسخ داد ازمانس  اسالمی را کردم

دربارثبت است ولی درزمان کوفی عنان ديگربه نامه ھائی که اشخاص ويا سازمان ھا به دبيرکل سازمان 
خالت  ا صالحيت سازمان ملل متحد شامل دملل مينوشتند پاسخی داده نميشد وحاالھم نميشود  زير

  .نميشودئلی که با حقوق داخلی کشورھا سروکاردارد درمسا
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ھمينجا ازرئيس شورای تجزيه طلبان درخواست ميشود درصورتی که پاسخی ازسازمان ملل دريافت 

   .داشتند برای ضبط درتاريخ مبارزات برون مرزی ايران انرا منتشرسازند

  نامه ها واقداماتي كه رسانه اي ميشود

که به ديگران مينويسند رسانه ای کنند ولی وقتی رسانه ای کردند را نامه ای تا افراد ھيج تکليفی ندارند  
ست اکاری واين  ن بگذارند آدرجريان اقدامات بعدی وپاسخ  را اين تکليف برايشان واجب ميشود که مردم

   .ن جا افتاده استآکه منطق جامعه به رعايت 

ل مزبورعادت به توجه ندارند تاکنون ديده ايرانيھای خارج ازکشورخاصه رئيس شورا به ھيچوجه به اص
نامه ھای شود   من برای اطالع ھمگان اعالآن ويا پيامد آنشده که نامه ای به مقامی نوشته شده وپاسخ 

 ،مشمول ھمين قاعده خودسرانه است ،نآ شورای تجزيه طلبان چه درموقعيت کنونی ويا فارغ از رئيس
نوشت  ٢٠١٠اوت  ٢٨درتاريخ  چنانکه کسی ندانست تکليف نامه ای که ايشان به دبيرکل سازمان ملل

وباالخره نامه  زادی زندانيانآخواست تعقيب سيدعلی به شورای امنيت ويا نامه ای که برای در ويا 
يا نامه شورا با خطاب  رھبری ارسال گرديد  ۵+١بسياربی معنی که درھمين اواخربه سران کشورھای 

 ؛اين عمل با چه سرنوشتی مواجه شده استوموارد عديده ديگرويا توافق شورابا شورای کوبا  سيدعلی
که  نھا خيال کنندآ بی را نشان بدھد وآ، ظرف ب ھستندآه است که کسی به گروھی که بسيارتشنن آمانند 

فعاليت ھای ھمگانی اين است که  در ر. سياق کاب خبری نشودآ ولی از نھا فراھم شدهآب برای نوشيدن آ
نراميتوان در طرح آن به اطالع عموم رسانده شود کاری که نمونه آق پيشرفت کارواشکاالت وموانع يدقا

   .که دقيقا انجام شد  ز کشوگرفترخارج ايل دصاعالم پشتيبانی  وطرح ا –اعالم عام 

 خیبر د وحتیقرارگرفتن بسيارکارھای عجيب وغيرقابل  تصورانجام ميدھ البته بشربرای طرف توجه
 . ضربجانشان راھم به خطرمی اندازند فقط برای اينکه حتی  برای زمان کوتاھی طرف توجه قرارگيرند

  .بيان کننده ھمين عادت بشری است )بکش خوشگلم کنالمثل (

دارد ودر مورد اعليحضرت اين تفاوت غيرقابل اجتماعی وسياسی تفاوت ولی اين موارد شخصی با موارد  
 و کرده رھا را نھاآام ملی وفرھنگی عوقانونی وتوجه  یکه کسی با داشتن شھرت تاريخ، اينقياس است

 وان درميت نراآنمونه ھای بسيار استثنائی است وسابقه  ،تصورات واھی باشد براه تقالی کسب شھرت از
    .يافت و مرتاض ھا دراويش کار

  وامـــــا بعد 

  ياست شوراافتخار ر
شنا آن آتازه ترين وبيسابقه ترين عبارتی که درنامه مزبوربکارگرفته شده وبرای اولين باراست که با 

شان بارت نامه ايع مقام رياست شورا دانسته اند اعليحضرت خودرا مفتخربه داشتنمييشويم اين است که 

  .>نرا برعھده دارمآينجانب افتخاررياست که اعينا چنين است <
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 . عرض ميکنمياری ممکن است ندانند که مناسبت جاسازی اين عبارت درنامه اخيرايشان چيستبس
 ردرتحريری اين ايراد وارد شد که د ھنکاميکه اعليحضرت درمقام رياست شورا خودرا معرفی کردند

اشد معلوم باساسنامه شورا مقامی بعنوان  رياست شورا ديده نميشود که کم وکيف انتخاب  وتکاليف او 
  چيزھای ديکر..... و

) بود يک کامنتی گذاشت ونوشت <شاھزاده درختیقای دولت (آيکی ازافراد شورای تجزيه طلبان که شايد 
  امه شورا ندارد>نورياست افتخاری نيازی به پيش بينی دراساسرياست افتخاری شورا رادارند 

نازيال مواجه نشده بود) خواست قضيه رارفع بودند وبا لگد  موقع ايشان ھمچنان درشورا نآدرختی (
 ار امور رئيس افتخاری مانند دکترای افتخاری است وحق دخالت درب داد زيرا آبند رابه  ولی رجوع کند

وحتی درمقررات تفويض عنوان دکترای افتخاری قيد است که ھرجا شخص ازعنوان  به ھيچوجه ندارد
    .ر کند واال قابل تعقيب خواھد بودراذک n.c .Dr.مزبوراستفاده ميکند بايد کلمه  

 رياست ھای افتخاری، درجات نظامی افتخاری وھای افتخارینشان  ،استادی دانشگاه ھا یای کرسی ھااھد
حق دخالت درمقامی که افتخاری  ،ن عنوان افتخاریآمانند عنوان دکترای افتخاری است وشخص دارنده 

اگررياست شورای تجزيه طلبان افتخاری باشد حق نامه ورد ودرتطبيق م .ندارند را نھا داده شده استآبه 
   .ندارند ھم ن مقام راآنويسی واستفاده از 

قای درختی سلب آادعای  متن نامه رئيس شورا حاوی عبارتی باشد که از اجرا سبب شد که اين م
تند که ساعتبارکرده باشد  ونشان دھد که نه تنھا مقام رياست شورا افتخاری نيست بلکه ايشان مفتخرھ

   .ن مقام قرارگرفته اندآدر

اين ادعا سبب اين حق عمومي ميشود كه بدانند وبدانيم كه افتخارات اين شورا چه بوده وچه هست 
   .ن ميداندآكه  رئيس شورا خودرا مفتخربه 

به افتخارات شورا با اينکه کسی رئيس افتخاری شورا باشد  ه اشاره نيست که فرق بين مفتخرشدنالزم ب
ميشود ودرکالمی ديگر افتخارات است که شورائ ازافتخارات ئ، شخص جزاست که در مورد اولاين 

 دو ھر شخص را مفتخرميسازد ودرمورد دوم شخصيت طرف است که به شورا افتخارميدھد  بنابراين در
راسخ وقائم  ،ولھذا اين حق مورد اگر مبنا وماخذ افتخارمعلوم نباشد کالھبرداری وصحنه سازی است

 کار رئيس شورا مواردی ازو بيشتر ی تجزيه طلبان موارد افتخارسازی خودرا ارائه دھد ت که شورااس
 البته به غيرازمورد اظھارکه بنظر ايشان افتخارسازاست برای اثبات ادعای خود نشان بدھند را  شورا 

   .استن برھمه روشن آرضايت برای تجزيه ايران که 

  افتضاح درنامه مزبور

 ن متصورآعنوان شده است که حقيقتا عنوانی بغيراز افتضاح برای  درقسمت اول نامه مزبورمطلبی
   .نيست

   :نرا ميخوانيمآعينا 
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 يندگانبرھمگان روشن است که تعدادی ازنمايندگان حاضردرنشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد نما<
  >گی ملت خورا ندارندومشروعيت ومقبوليت سياسی نمايند انتخابی ملت خود نميباشند 

دمی با کمی عقل ودرک سياسی آ يا ھيچآ ؛نامه رئيس شورای تجزيه طلبان خطاب به سازمان ملل است
ن سازمان درخواست کمک ميکند آ ن اتھامی به سازمان ملل درنامه ای که به سازمان مينويسد وازچني
 می سازمان ملل فاقد مشروعيتتعدادی ازنمايندگان حاضردرمجمع عمواعالم ميکند که < و ،ا واردر

  .>سياسی ومقبوليت نمايندگی ملت ھای خود ھستند

ن آاعتباری سازمان ملل وفقدان مشروعيت  یبه مفھوم ب ،اين ادعا در نامه ای خطاب به سازمان ملل
يا آ؟ ردوعيت است در خواست حمايت دااست دراين حال چرا شورا ازسازمانی که بنظرشورا فاقد مشر

  ؟ن درخواست قدری تامل برانگيزنيستاي

مان به ساز را نقدربه دانستن خود معتقد است که عدم مقبوليت نمايندگان کشورھاآ شورا ازکجا ميداند و
اصال شورای تجزيه طلبان چه حقی دارد که نسبت به مقبوليت نمايندگان کشورھای  ؛ملل اعالم کرده است

   .نظرکند اظھار ديگر

 شورای تجزيه طلبان در>  فارسی که ميگويد <اگربيل زنی باغچه خودت رابيل بزن بانز مثلی داريم در
ن بکند ھم نداشته ودرعبارت کلی آنامه مزبورجرات اينکه اشاره ای به نام جمھوری اسالمی ونماينده 

ويکسرکشورھائی بدون ذکرنام را مشمول تشخيص کوته فکرانه  را به دودسته تقسيم کرده است کشورھا
   .نھا بنام کشورھای نامشروع درعضويت سازمان ملل ياد کرده استآ ازخود و

ظورات ن محآ ن باآسازمانی که تشکيل از  چراکه  ؛ان ملل است ودرمعنا مضحکاھانت به سازم ،اين نامه
مواجه  ونماينگان کشورھا قالبی وفارغ ازمقبوليت ھستند  درخواست ھائی شده است  !مشروعيتی

ن ميتواند چنين آمثال تفھيمی   ؛) نشدهفرع بروجود مشروعيت است ،در خواسته (ورعايت اين اصل ک
ازدادگاھی تقاضای دادرسی ميشود درعين اينکه متقاضی خود قائل به مشروعيت دادگاه نيست   ؛باشد

) دارد که اصال درتشبيه سازمان مللوبعد ھم متقاضی که رئيس شورامعرفی شده خواستھائی ازدادگاه (
   .ن نيستآالحيت درص

  دوقورت ونيمش باقي است 

ميداند برابررا مساوی الحقوق و شوراعليرغم صراحت منشورسازمان ملل که ھمه کشورھای عضو
 ، تقاضایا  دادهنھآکشورھای عضو سازمان رابه دودسته تقسيم کرده وازيک دسته که عنوان دمکرات به 

   .مريکاستآنرادمکرات ميداند آا ن کشورھا که شورآواضح است يکی از .کمک کرده است

اد زآمريکا انتخابات رياست جمھوری ايران را که به انتخاب شيخ حسن سرانجام يافت انتخابات آھمين 
درخواست شورای تجزيه ست  يعنی ايران ھ درمقام ايجاد روابط ھم باوميداند و ومشروع وقانونی دانست

ِ     ِ            طلبان ازسازمان ملل  فاقد  مشروعيت، ( شورای  ديگرمريکا اجابت کرده است  آس شورا) را بنظررئي                 
   ؟ورت ونيمش باقی استتجزيه طلبان چرا دوق


