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  قايآبه  اشاره  تحرير حاشيه اي بر
  مصطفي عرب

  حقوقدان -اميرفيض

ازسوی اعليحضرت انگيزه اين حاشيه سعيد جباری  قایآقای مصطفی عرب درباره انتخاب آنامه ای از
   .است

**  

موارد  ، گرچه درمفھوم به يک معنا نيستند ولی غالبا درعدول ازموافقت –انکارموضوع  –نفی موضوع 
   .کاری ويا موافقتی که شده است استفاده ميشود از نھا برای رفع اثرآ مشابه از

قتی که قبال صورت گرفته به دوطريق معمول است يکی طريق صريح ومستقيم وديگری قعدول ازموا
نيازی  تابای وقاضی سعيد است  وآقايان ضياء آوھمانند اقدام  طريق صريح که معلوم است ؛طريق ضمنی

يا اظھاراتی که متناقض با اظھارات سابق باشد  عملی و از تعبارتس ،ندارد ولی طريق ضمنی به تشريح 
ن دراي ؛مده با اظھارات بعدی ممکن نباشدآجمع اظھارات سابق که بصورت موافقت درشنا آکالمی  در و

مورد يکی است لذا قاعده  دو ھر کالم ناشی ازصاحب کالم است وصاحب کالم ھم در چون اعتبار ،موضع
ازواژه الحق برسابق است واين ھمان است که درمورد قوانين  اول و شناخته شده تقدم اظھارات دوم بر

  /يشوندزمان وضع به ناسخ ومنسوخ قسمت م يات متضاد به اعتبارـن ھم آقر در و نسخ استفاده ميشود

قای مصطفی عرب به اين برداشت رسيده ام که نامه ايشان متضمن عدول آ بنده با مالحظه نامه اخير
ن است که قبال مورد موافقت ايشان قرارگرفته وحتی بنده آمحکمه صحرائی واثرات موافقت با  ضمنی از

  .گذاردن اعليحضرت بوده ام ايشان برکنار شاھد اصرار

   گوشواره برداشت 

 > ياد کرده اند  واعليحضرت ھمايون رضاشاه دوماعليحضرت با عنوان < عرب درنامه خودشان ازقای آ
اين عنوان مويد قبول مشروعيت تداوم سلطت رضاشاه دوم است که فراغت ازمسئوليت را متوجه متصدی 

متناقض ن کامال آمد ھای آپی  و قای عرب با نامه ھشدارآنامه  جمع اين مفھوم حقوقی از ؛سلطنت ميداند
  .است

چه فرمان يزدان چه اظھارات ايشان درنامه مزبورواستناد به قاعده فلسفی وھويتی  ما ايرانيان ( 
 ه) نشان ميدھد که اساسا قائل به انتقاد به اعليحضرت نيستند چنانکه انتقاد به يزدان درفرمان شا

   )اساسی ھم ھمين استحکم فرھنگ ايرانی وصراحت قانون ناموجه است  ( بسيار ايرانيان باور

 درسنگرحقانيت انتقاد از ،حاميان نامه ھشدارايشان  برای نشان دادن قبح انتقاد ازاعليحضرت ( 
اين  و .> استفاده کرده استھيچ غلطی نميتوانند بکنند) ازعبارت <اعليحضرت قرارگرفته اند
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گان نامه ومراتب مه تائيد کنندھقای عرب با اين عقيده موافق است که آاستعاره نشان ميدھد که 
   .وبھيچ نتيجه ای ھم نميرسند ناستوده کرده اند  کار غلط و ،نآ

  ورد اين حاشيه Ĥدست

 از بانه موافقت وحمايت محکم واصرارمأ قای مصطفی عرب ازآبرداشت اينجانب ازحاشيه مزبور عدول 
اميد وارم که اشتباه نکرده باشم ويا گرفتارفسخ درفسخ   بطور ضمنی است ن آتبعات  و نامه ھشدار
  .تصميم نشويم

------------   

  از نوشته آقای مصطفی عرب: بخشی 

شما چگونه جرآت ميکنند انتخاب و انتصاب آقای سعيد جباری را توسط اعليحضرت ھمايون رضاشاه ((
شورای ملی خودشان انتخاب فرموده اند دوم بزير سئوال ببريد؟ اعليحضرت ايشان را برای دفتر سياسی 

چه  : حتی شما و اربابتان، زيرا شما به اين گفته باور داريد» ھيچ غلطی ھم نميتوانيد بکند«و ھيچکس 
شما و ھمپالگيھايتان چشمتان کور، بايستی نماينده پادشاه و تصميم معظم اله  فرمان يزدان، چه فرمان شاه

  )). را پذيرا باشيد.

 

  

   

  

 


