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درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت
»بمناسبت حضور شرم آور نماينده رژيم تھران درکميسيون بررسی وضعيت زنان درسازمان ملل متحد«
اميرفيض -حقوقدان

تحرير زيرراتقديم واميدوارم شايسته امعان نظر اعليحضرت وايرانياران گرامی قرارگيرد
****
دربخشی ازاعالميه مزبور که درسايت رضاپھلوی )اعليحضرت( منتشرشده آمده است:
»شرکت رژيم تھران يک رسوائی واستھزاء برای کمسيون بررسی وضعيت زنان سازمان
ملل است .به نام نسرين ستوده ھا ،ھما دارابی ھا ونداھا ميخواھيم که به حضورزن ستيز
جمھوری اسالمی خاتمه داده شود وگرنه مـــــــا به کشور ھای عضو کمسيون مراجعه خواھيم
کرد و از آنان خواھيم خواست که استعفادھند وبارژيمی که قاتل اميدھا وآرزوھا وحقوق اساسی
مليون ھازن ايرانی است ھمراه نشوند«
اين قسمت ازبيانيه خطاب به کمسيون بررسی وضعيت زنان سازمان ملل متحد که آن کميسيون دارای شخصيت حقوقی
است ،معرف استھزاء ،نادانی وسبک فکری بيانيه نويس است ،خاصه التيماتومی که به کمسيون مزبور داده است که
خود بحث ديگری است وبايد منتظر اقدام مـــــــا يعنی التيماتوم دھنده باشيم وبعد اگرحرفی ازھزان است درميان آيد.
وقتی درخواستی از سازمان ويافردی ميشود نخستين موردی که دريافت کننده نامه ويا طرف متقاضی به آن توجه
ميکند و زيربنای توجه وتصميم به نامه قرارميگيرد سمت متقاضی است واگرمتقاضی تقاضای شخصی دارد که تکليفش
معلوم ومعين است واگر متقاضی بنام اشخاص وياگروھی وياسازمانی درخواستی دارد وظيفه معلوم ومعمول وجاری در
کار اداری رسيدگی واحراز صالحيت متقاضی است واگر احراز صالحيت ضميمه درخواست متقاضی نباشد ھيچ دستگاھی
به آن درخواست اعتباری نميدھد وحتی اتھام سوء استفاده از نام وشھرت وموقعيت اشخاص ھم مطرح ميگردد.
درضرب المثل خودمان که ميگويد >نخست برادريت را ثابت کن وبعد ادعای ارث وميراث کن< ھمين وجودرابطه
حقوقی درمطالبه حقوق ديگران مشھوداست.
آيا »رضاپھلوی« که متقاضی والتيماتوم دھنده نامه معرفی شده ،سمت نمايندگی از زنان ايران خاصه آن سه خانم
نامبرده شده دراعالميه رادارند؟ البته که ندارند ولی اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت رﺿﺎ ﺷﺎه دوم بموجب سنت تاريخی وحقانيت تداوم
سلطنت اين حق را برای خود مسلم ميدارند که باانتخاب دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ آن دولت موقت به چنين درخواستی ازکمسيون
مزبور مبادرت نمايد )قانون وحقوق سلطنت ايران(.
درست است که کمسيون مزبوربمناسبت موجوديت حقوقی جمھوری اسالمی وعضويت آن درسازمان ملل متحد نميتواند
به نمايندگی دولت موقت ازملت ايران اعتباربدھد ولی اين مورد باموردی که انسان ھيچ ارتباط و منشا ء حقوقی برای
موقعيت خود قائل نباشدوبعد بنام نمايندگی ازچيزی که نمايندگی آنراندارد اقدام کند فرق بسياردارد .درکيفيت اول
کمسيون ويادول دراين حد به نماينده دولت موقت شانس ميدھند که حرفش رابزند وثابت کند که دارای موقعيت حقوقی
معتبراست وباز اين موقعيت برايش بوجود ميايد که بحث حقانيت ومشروعيت دولت موقت وعدم مشروعيت و غاصبت
جمھوری اسالمی بعنوان يک موضوع سياسی روز مطرح جوامع گردد وباتوجه به مخالفت اصولی کشورھاباجمھوری
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معنائی دولت موقت درمراجع جھانی فراھم شود وھمين بزرگترين موفقيت مباررزاتی
اسالمی زمينه ای برای حضور
ِ
است .درصورتی که نحوه عمل وبرخورد باکمسيون ويا دول ،بدون ھيچ پشتوانه حقوقی ،قضيه رامصداق فضولی
وعمل خودسرانه ميسازد ودراين مورد اساسا مدعی ويامتقاضی قابل تحويل گرفتن نيست )دقيقا وضعيتی که منطبق با
بيانيه منتسب به اعليحضرت است(.
اگردولت وياکمسيون حقيقتا درجھت آزادی ودمکراسی فعال باشد به نماينده دولت موقت امکان فعاليت بيشتر ميدھد ولی
برفرض که دولت ويااعضای کمسيون مخالف فعاليت ھای جمھوری اسالمی باشند نميتوانند به شخصی که خودسرانه
خودرانماينده يک ملت معرفی ميکند ميدان بدھند.
يکی از حکما گفته است> :کسی که حق خودرانميشناسد چگونه ميتواند به حق ديگران برسد< انسان درمحدوه تکليفی
که قانون برايش مقررکرده حق دارد وآن حق محترم وقابل رسيدگی است ،کسيکه به وظائف قانونی وسوگند خود
وفادارنيست وخودش به ميل خود برای خودش تکيف دلخواه خودش را آنھم زبانی نه ارادی معلوم ميکند وبران ھم
استواری ندارد که نميتواند انتظارداشته باشد که ديگران به درخواستھای او آنھم بنماينگی ازملتھا توجه کنند.
اگر اعليحضرت درموقعيت حقوقی تداوم سلطنت قراردارند که دارند اين چنين درخواستھا ويا التيماتوم دادن ھا ازوظايف
ايشان نيست ومطلقا ازوظايف دولت منتخب ايشان است واگريکطرفه ترک ھويت نھادی سلطنت وسوگند پادشاھی
فرموده اند و با اين تمرد ،شھروندی عادی راجايگزين حقوق سلطنت گرفته اند که درخواستشان از کمسيون مزبور و يا
التيماتوم به دول کاری سبک ودرخور استھزاء است وکارشان مصدادق ھمان ضرب المثل >اول برادريت را<...........
دولت موقت بازرگان وقتی به دستور خمينی تشکيل شد اعالميه داد که >کشورھائی که بارژيم ايران قطع رابطه نکنند
جائی درجمھوری اسالمی نخواھند داشت< ومتعاقب ھمين تشکيل دولت موقت بود که کشورھائی وزودتراز ھمه ليبی
دولت موقت رابرسميت شناخت وکارمندان دولت وزرای بختياررابه وزارت خانه ھاراه ندادند.

