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  ايران يارگرامي  

  رياسب باوندآقاي آ
  حقوقدان -اميرفيض

ارتباط  مفتخربه عرض پاسخ به نامه حضرتعالی شده ام  تنظيم  لوايح در خواھم که دير وپورشمتعذر
   .ختاالزم بود را ممکن نسوفرصت پاسخ فوری که شايسته  ،با مسائل مھمی که ناظربرمبارره است

  مانيفست حزب اتحاد

طريق  ست که ازاين بدان معنا و ،بنا گرديده استبرپايه نظام پادشاھی پارلمانی  ،اتحادمانيفست حزب 
طريق معلوم به  به کالمی ديگر از و ،گاه شدآميتوان با مرام سياسی حزب  نظام پادشاھی پارلمانی

  .مجھول رسيد

نص باشد   استنادِ چيزی است که به اصالت حکم ويا به  ،مستند ،تترکمانمش گاھی واستحضارآبنا بر
  .شنای مردم باشدآمورد تائيد ومبانی ومراحل اجرائی برخوردار واز ،درعبارت ديگر و

شنای مردم ايران آ و پارلمانی  يک عنوان حقوق سياسی  پادشاھی  زيد استحضار است که نظام م
  .رم نميتواند درمقام مستند  واستناد قرارگيردکم  والجنيست ونه نص است ونه حُ 

ای  مقاله در ،اين عنوان است !!مبتکرومخترع شايد يا عرضه کننده و مدعی قای شاھين نژاد کهآ
 ن آ در شکاری آحقوقی تفاوت  ،را که نوشته اند نقطه نظرھای  نظام پادشاھی پارلمانی  ٩٢درسال 

ير ايشان ازنظام پادشاھی وتفسبا قانون اساسی مشروطيت  وسلطنت مشروطه ايران ديده نميشود 
ن تبعيت ميکنند وباز ھمان است که آ ھمان است که امروزه تمام نظام ھای پادشاھی دنيا از پارلمانی 

 به سلطنت قرار شرط ومحدوديت ھائی سلطنت مطلقه ايران را قانون اساسی مشروطيت ايران با
قائمه حقوق سياسی وحقوق مردم  سال ٧٠که ھمان نص قانونی است  بالطبع ومشروطه مبدل ساخت 

   .وسلطنت ونھادھای کشوررا معين ودرمقام اجرا قرارداده است

  غرض ازتصديع

وطه ايران قابل توجھی بين سلطنت مشرحقوقی  حاليکه تفاوت تصديع مزبور ازاين جھت است که در
 سال  ۵٠ن نام آ چتر شنای مردم که زيرآچرا بايد ازعنوان قانونی و ،يستن ی ونظام پادشاھی پارلمان

  ؟؟ورد ھای ممتازی رسيده اند استفاده نشودآبه دست ايران وملت 

تفسيرھائی ارائه دھند کما  نظرات و به ميل ودرک خودشانپارلمانی  پادشاھینظام مردم حق دارند از
زمان ھم خواست  ھر .يعنی مجلس شاه را انتخاب ميکند اينکه کسی نوشته بود پادشاھی پارلمانی

  ...!!برکنارش ميکند
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نص نيست ، نظر است و نظر ارايه داده اند نيز قای شاھين نژادآنچه که آنياز به اطاله کالم نيست  که 
ی اصولی نرسيده باشد نميتواند مستند ممتازی برای فعاليت ناچيزی که به مب و ،اليق جابجائی استو

   .شود سياسی شناخته

ن حزب آکه مستند ومبانی مانيفست کند ميپيشنھاد حقاينت واصالت مبارزه نجات بخش ايرانيان، 
ن باشد که ھم مراحل نص را با انقالب مشروطيت طی آومتمم  به تداوم اجرائی قانون اساسی متکی

  .بوده استجرای مردم ودولت ومحاکم وعضويت ايران درمجامع بين المللی کرده وھم سالھا مالک ا

عناوين   ،مردم حرکت کند شنا وباورھای ريشه ایآاشد که مبارزه روی صحنه ھای فکر ميکنم بھترب
نان با  عناوين آرا گيج ويا نگران ومردد ميسازد چرا که ھمراھی  ، توده ھاشنای مردمآاشارات نا  و

   .حساس کرده است براستی  را نھاآ  ۵٧ناشناخته  درشورش 

شنای آاست قشنک باشد ولی برای مبارزه  ممکن ، و (احتماال نصر احمدی)قای شاھين نژادآاختراع 
خون  و با ،نرا ميشناسندآواقعا قانون اساسی مشروطيت که عام خاص  ؛نيست مناسب مردم

تائيديه  اعالميه جھانی حقوق  سازمان ملل مترقی بودن و و شده بارور غشته وآخواھان ايران يدزاآ
  ؟ن ساختآوردی را جايگزين آمن در ته شود و يک چيزگذاش بايد کنار چرا ھم دارد ار بشر

احتماال چند نفری  به واژه سازی محدود به خودشان و (يا نصر احمدی) قای شاھين نژادآميل والتفات 
ن استقبال کنند و نميتوانند مجرای آ شنائی نيست که مردم ايران ازآسالح  ،انگشت شماراست واين

  .ورندآبتصورن انتظار دارند آبرمردم که نرا به تداوم سلطنت ايران آ

  اظهارنظردرباره قانون اساسي مشروطه

  .>قوانين مشروطه درصورت بروز رسانی قابل اجرا ميباشد< :اظھارعقيده شده است

ن بنا شده است با آب برپايه پارلمانی که مانيفست حز همعلوم نيست که سھم نظام پادشاھی مشروط
  ؟ن دو نگران کننده باشدآاجازه ھست که تعارض  ايآ ،شداظھارعقيده ای که مميز گشت چه خواھد 

سال بعد  يکی دو از ساسی مشروطيتقانون ا ،ارزانی داشته ايددقيقا توجه مساعد وقابل قبولی  ریآ
شده است که  نی نسبت به اصولی ازمتمم روبرومدرمقام اجرا با نسخ ض ١٩٠۶تصويب درسال  از
شمول مشروطيت دوران  بر که نسخ  مزبورضات ق انتخاب دادستان و و اصل دوم  ؛جمله است از

قانون دراصول  تجديد نطر در دوام داشته است و ريامھرآشاھنشاه  احمد شاه  ورضاشاه کبير و
ن برنسخ صريح آقانون اساسی ومتمم  شايسته وحق  سان  البته که ساساسی بوسيله مجلس مو

ن اصول ھم به آوعدم اجرای سال ازعمرمشروطيت بال اجرا مانده است  ٧٠اصول مزبور است که 
 سال ھم اعتراضی از  ٧٠اعتبارعدم انجام تکليف قانونی ازسوی روحانيون بوده ودرتمام اين مدھت 

يک اشاره  و نھم يکبارآ ۵٧اال درشورش  ،لزوم اجرای اصول مزبور نشده است ناحيه روحانيون بر
  .بدون پيگيری

  داستان جزم انديشان 

ايد  ازحضرتعالی قابل  شده رفراندمپذيرش  بهناگزير جزم انديشانازبراينکه برای جلوگيری ش تال
  .انتظارنبود ونيست
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 ن نظام پادشاھی پارلمانی وآومستند  برپايه نظام پادشاھی  ،زب اتحاددرحاليکه مانيفست ح -١
 نبايد  جزم انديشی ، ديگر جزم وهواقع تداوم اجرائی قانون اساسی مشروطيت قرارگرفت در
داوم وتوارث که مبتنی برتن حدی درجايگاه توجه قرارگيرد که فلسفه پادشاھی مشروطه آ رد

نظام ھای پادشاھی جھان جاری است تحت الشعاع التاری وھمه  اين روال درتمامی است و
  پرسی قرارگيرد؟

نھا آخواست که نھم درحدی آاعتباری که نامه مزبور برای جزم انديشان قائل شده است  -٢
، اجازه دبه چرخ التاری پيوند دھ) را ساله ايران (ھگل ٣٠٠٠ميتواند گردش تاريخی  سلطنت 

  .دگی مشترکمان گرددرزآدھيد  مايه 

شاه  ايرانيان قديمی ترين اقوامی ھستند که پادشاھی را برگزيده اند و<  :ردريش ھگل نوشته استف
، نماد وکج سليقگی نيست که ايرانی پدرش يا بی مھریآ فرھنگ عامه مردم پدر ناميده ميشود> در

   .گمان نميکنيم رضايت جزم انديشان نھم بخاطرآتاريخی کشورش را به التاری بگذارد  ھويت ملی و

تصريحات  قانون اساسی و غالب بر فاتح و ،جزم انديشی ،تعالی حضر رمعادله مورد نظ در -٣
توسل  اين استدالل و تان ازنميکنم شما خود تصور ن شناخته شدهآاصول سلطنت وتداوم  و

  .راضی باشيد

ساده وبدون پيچيدگی می  ، تفکری باعلم کم که دنيا راانديشه ای محدود عبارتست ازم انديشی زج
 در ،ميکنند تفکر مترک م مردم دانست زيرا که علم کمی دارند وم انديشان را ميتون عوازج .بيند
بگويند که انديشه خود با مردم خط کشی کنند ونھا کمک ميکند که بين آم انديشی به جاست که جزاين

  ) تعريف ازپارس ويکی(                                   .قيه به يقين اشتباه ميگويندما درست است وب

بدون  ، متافيزيکی است که برمعارف حاصلهديد فلسفی بيانگرانديشه غيرديالکتيکی از ،م باوریزج
بدون اينکه  شرائط جديد پياده ميکنند و در کليشه ای را بطور نھاآ و وردآمی  ، باورکوچکترين انتقاد
  )تعريف ازويکی پديا(                                            .واکاوی بپردازند خود به تحليل و

ميکنند  چه مقام وموقعيتی دارند که چرخ تداوم وسطحی فکر مردم عوامی که تفکر کم دارند -۴
مبارزه بايد درمسير نص  ؟ساله را متوقف وبه ميل خود گردش وارونه بدھند ٣٠٠٠تاريخی 

شورش  در .ن برتارک مشروعيت بدرخشدآتا تمام ابعاد وزوايای  جزم انديشانحرکت کند نه 
  .دبودند که کاردست مملکت دادن جزم انديشانھمان  ۵٧

  دم مشروعيت جمهوري اسالميع

واجد ارکانی ن است آاعتقاد به عدم مشروعيت جمھوری اسالمی که حزب اتحاد ھم معتقد ومتوسل به 
موقعييت  جمھوری اسالمی تداوم سلطت ايران در سقوط  رفع قدرت غاصب يعنی نکه باآجمله  است از

اگرخانه ( ؛ن ميتواند چنين باشدآصرفنظر ازاستدالل حقوقی وفلسفی  تفسير عرفی  ميگيرد قانونی قرار
يد ازھمسايه ھا يا باآمدتی حالت غصب بھردليل خاتمه يافت  ثالثی غصب کرد وبعد از ا ای را عدوانً 

  )؟ه شود ياخيرھمه پرسی کرد که خانه به مالک داد

با  ۵٨فروردين سال  جامعه ايران بتوان با ھمه پرسی نوع نظام را تعيين کرد در در ن گذشته اگرآ از
نميکنم نصی  و تصور ،مشروع جمھوری اسالمی تحميل شده است نا و ھمه پرسی رژيم ويرانگر
   !بايد با ھمه پرسی نظام کشور تعيين شودسال   ۴٠يا  سی و وجود داشته باشد که ھر
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  مند فلسفه نيرو

ومنش وفرھنگ مردم ايران حقانيت  منبعث از اين تحرير نيز سخت معتقد است که فلسفه نيرومند و
روال  وکشيدن قلم قلع وقمع  بر جزم انديشانرکت با يا حآ ،گرامی يارپيروز ميدان است  ولی  ايران

نوشته ای نرا به کنار گذاشتن وپيگيرآقانون اساسی ومتمم  و ،نآساله سلطنت وتداوم  ٣٠٠٠رسپھ
جای مسرت است که  .؟؟ تصور نميکنمايده نيرومندی است برای استقبال مردم ايران فلسفه و شدن 
  ھم با اين تصور ھماھنگ باشند   قای باوند آيارگرامی ايران

  رزوی پيروزی   آبا احترام و                                                                        

  

                      

  


