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  معركه گيري هاي شاگرد تخس                        

  دستبرد به سنگرها

 قسمت اول

  حقوقدان -اميرفيض

بلکه بيشتر متوجه به دستبردھای ايشان به  ،براميان نيستآقای آمناسبت اين تحرير، پاسخ به ترھات 
 ت است  کاردرستیاھبه کسی که مبتال به بيماری سف که توجه يک مطلب مھم چرا ،ای سنگراستنوشته ھ
   .نيست

  ھنين درسنگآود خواندن وعظ      نرود ميخ برسيه دل چه س

ه ای کسی که نسبت بوانگھی مطلب، بايد معروضه کسی باشد که نسبت به موضوع احاطه داشته باشد بر
   .د درتفھيم کارمعلم است نه يک محقق ويا نويسندهاطالع وغريبه است  جّ  موضوع کامال بی

و موضوع اين تحرير قانون اساسی   ،است نقاالنبراميان درقرائت شاھنامه درحد آقای آ تخصض ودانش
ن است که يک امرحقوقی است  وانتظار دريافت موضوع اين تحرير آمشروطيت ودستاوردھای اجرائی 

  ازايشان درست نيست.

 راست ،قش شھبانون است کارھائی از جمله جشن بوريم يھوديان ونآايشان درکنارکارفرھنگی که مدعی 
د به وايرانی راميتواند عھده دارباشد نه ور ٧٠٠٠٠ردربارخشايارشاه وکشتاربقولی دخای يھودی دومر

 ۶متناسب با  ن زمان رقمی استآايرانی درپايتخت ايران  ٧٠٠٠٠(  مسئله قانون اساسی مشروطيت 
  .است)ليون يھودی درھالوکيم

درمحدوده کاروتحصيالت وتجربه است که ميتواند صالحيت البته اين ايرادی برای ايشان نيست ھرکس 
نترنت ا مسائلی که مربوط به کامپيوتر وبنده ھم اگرطرف گفتگوی  ،برای دريافت موضوعات راداشته باشد

براميان دربحث حقوقی مربوط به قانون آقای آنھا قرارگيرم ھمانقدر واجد صالحيت خواھم بودکه آوامثال 
قبول دارد که پياده است  ولی معھذا مدعی ولی اينکه کسی  ؛ن فاقد صالحيت  استآ داوم اجرائیوتاساسی 

   .است موضوع ديگری باشد که سواراست 

  گيرندگان اين تحرير 

  :يد که اين تحرير مفتخربه حضوراينانندآبنظر مي

وری آاديتواند جنبه ينان مآگروھی ازايرانياران که به مسائل حقوقی مسلطند  که البته اين تحرير برای  -الف 
   .داشته باشد

   .نترنتی سنگرحضورداشته ويا دارنديا وحتی چاپی  که درنوشته ھای سنگرگروھی ازايرانياران  - ب
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    .گروھی که بمالحظه حضور درمبارزه سياسی عالقمند به تسلط برموضوعات وابسته به مبارزه ميباشند - پ

  دستبرد به نوشته هاي سنگر

 دستبرد درنوشته ھا درواقع مشابه دستبرد به اموال ،ه ھا باتحريف نوشته ھا تفاوت دارددستبرد به نوشت
دارد  ن احتياجآنچه که به آبه اموال کسی دسترسی پيدا ميکند به  وقتی ديگران است يعنی ھمانطور که دزد

 ،ين حکم راداردوميتواند به پول تبديل کند  دست ميگذارد وميبرد  دستبرد به نوشته ھای ديگران ھم ھم
برداشته وبقيه را برای مطلوب اوست نچه ازعبارات ومضامين نوشته ھای ديگران به آن ديعنی دستبرد ز

 درراه اھدافی نچه مطلوب اوستآن چيزھائی که ازنوشته ديگران دستبرد زده آ واز ،نويسنده باقی ميگذارد
   .که دارد  خرج ميکند

  :ديميگو ا حساسيت خاصی داشته ونوشته ھ لدين مولوی نسبت به دستبرد بهجالل ا

  نچه بود نوشت نه هرچه خواست نوشتآن كاتبم كه راست نوشت       هرآغالم خانه 

براميان دراظھاراتشان دررابطه بااتھام اينجانب بمناسبت دفاع ازقانون اساسی مشروطه آی قاآمتاسفانه 
توجه رابه بنده دادند که عالوه برموقعيت اين  نوشته ضحاکيانچرک وخون بقول ايشان قانون اساسی و

نقالی ازشاھنامه سابقه وتجربه  و تنھا به قدر دستبرد زدن به نوشته ھای ديگران ھم مانند در ،سفاھت
   .کافی دارند

ايشان به نوشته ھای  دستبرد اسی مشروطيت وــــئله قانون اســـــاينکه به مس قبل از  ،يدــــاجازه فرمائ
ام بعنوان  هايشان که بطورتصادفی بنده درجريان قرارگرفت ھای نمونه ازدستبرد ی دوشود  يکسنگرپرداخته 

   .ورده شودآشاھد تازه 

  انقالب سفيد شاه 

مد که نقد ايشان برای من سابقه آکه بنده يادم  هبنحوی به نقد کشيد  براميان انقالب شاه وملت راآقای آ
 د کهمآتابيادم  ،فکرکردم به جدی بودن تصورم نزديک ترشدم بيشتر هبسيارفکرکردم وھرچ  ،ذھنی دارد

که اردد درکتابش  ازشاه  وسابقه ازنقد انتقادی سيد ضياء الدين طباطبائی براميان ماخوذآقای آنقد انتقادی 
   .نرا تحت عنوان رنگھای انقالب پياده کردهآقای احمد احرار درروزنامه کيھان لندن آ

انقالب  ،نقدر انقالبآت که ازسيد ضياء نقل شده که  گفته به شاه عرض کردم که ن اين اسآمختصر وفشرده 
  ،ن است که ميخواھيد سلطنت را ملغی کنيدآنکنيد  انقالب به معنای زيروروکردن است واينکار به معنای 

نای عاين اصطالح انقالب سفيد  فقط اسباب خنده کسانی است که م ،يعنی رنگ سرخ انقالب يعنی خونريزی 
   .انقالب راميدانند

ح اصال اين تحرير به مصداق به <به درميگويد که ديوار گوش کند> اظھارات نادرست سيد ضياءالدين را
   .زيرا قبح دستبرد اجازه نقد موضوع دستبرد رانميدھد، براميان راآميکند نه دستبرد ھای 
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  پاسخي كه احمد احرار ميبايست ميداد

ی انقالب سياس ،تفاوت دارد واداری رھنگی ويااجتماعی وياصنعتی وکشاورزیباانقالب فانقالب سياسی 
   .با خون وشروکشتار ھمراه بود زيرا برخورد قدرت حاکم باقدرت غاصب است ھا گذشته در غالبا

ن ازطريق قانونکه وچ  واجتماعی ومشابھات به ھيچوجه باکشتاروخونريزی ھمراه نيست یانقالبات فرھنگ
   .اجراميشود

توالت درکشورھای اروپائی بنام قای ايرج ھاشمی درمقاله تحقيقی <کند وکاو درفرھنگ توالت> ازتحوالت آ
   .ن بسياربادقت وتحقيق کوشيده استآياد کرده است ودرشرح وبسط  انقالب توالت

     .که درميان داشت نسبت داده است <سريوھان ھارينگتون> بامشکالتیميالدی به  ١٩۵۶نرا درسال آ

 که مھمالتی ره کرده مينوشت تا مردم بدانند قای احمد احرار که به کتاب سيد ضياء اشاآارات باال رابايد اش
   .ستنيست وناشی ازنادانی وخرفتی او ن باليده درستآتابش ھم به سّيد  به شاه گفته ودرک

اگر و مفت تلقی ميشود  که حرف اه بود دستبرد به نوشته ای نميزدگآبراميان ھم اگرازمفاھيم انقالب آقای آ
  .نراھم ذکرميکردآسوء نيتی نداشت ماخذ 

  نمونه ديگر

ن معلوم آومحل استفاده که معنا  رفته بود  درمورد بنده بکار »بنده پوز«درسمپاشی ھای ايشان  واژه 
تبرد سبراميان> استفاده شد  دآازھمان عبارت ايشان باذکر<ازادبيات  ،بنده است ولی ھنگاميه درتحريرمقابلِ 

براميان را برای آادبيات  از یذکروبه بنده نسبت داد  را بنده مد که استعمال واژه پوزآ به اين صورت در
   ١. من باقی گذارد

نقدر آشاگرِدان استاد  مگر ،ک دزدی معمولی باشدنديده ونشنيده ام که سرقت ازمال استاد ومعلم وپدري
ان يبرامآماخوذ ازتوھمات  بنده زنند (استادیب دستبرد نوشته ھای استاد شان ھم که حتی به دنس باشتخ

ولی بنده يادم نميايد که شاگردی داشته باشم ولی بياد دارم که درسابق کسانی که دنبال کارميگشتد  است 
  ٢. برای جلب اعتماد صاحب کارخودشان راشاگرداستاد کارھا معرفی ميکردند)

  معركه قانون اساسي                                            

معرکه گيری به جريانی اطالق ميشود که کسی درميادين (تطبيق با تلويزيون) باقصه ويا ادا واطوارويا 
کارھائی که برای مردم تازگی دارد مثل شعبده بازی بساطی ميگستراند تا عوام رابه دور خود جمع کند تا 

                                                
  به اين صورت بوده است:  ٢٠١٣نوشته در نوشتار دوم سپتامبر  - ١

ب وخاک ايران بدست ايرانيان برسد  لعنت خواھند کرد برتمامی آبراميان نسبت به آننگ گوئی ھای ئن ھستم سالھای بعد که اين مطم

 .بزند )براميانآگرفته ازادبيات ب وخاک ايران پوزه بند (آود که به دھان اين بی تفاوت نسبت به بايرانيان خارج  ازکشور که کسی ن

 ک-راميان به اين بخش از نوشته استاد اميرفيض اشاره ميکند ھمانند مورد پيش متن درون پرانتز را حذف خواھد کرد. حالبد آن ھنگام که آب ٢
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 تگاه تلويزيون او برای دريافت اعانه تطبيق کنيد)براميان ودسآنھا دريافت کند (با اظھارات آپولی از
  .ودرضمن ھدفی راھم که دارد به مردم حقنه کند

  براميان آجهت معركه 

مد وسرتراشی است  يک ھدف آکه مانند ھمه معرکه گيران تحصيل دربر آنبراميان عالوه آجھت معرکه 
ون اساسی مشروطيت است به اين ن بی اعتبارساختن سلطنت به اعتبارقانآشومی راھم منظور دارد و

  :توضيح که ميگويد

ن گواه مورداست لذا قانون آچون قانون اساسی مشروطيت يک قانون اساسی اسالمی است واصل اول ودوم 
   ...نرا نوشته اندآاساسی مشروطيت يک قانون چرک وخونی است که ضحاکيان 

 چرک حافظبايد باشد پس چنين پادشاھی که دارين قانون احترام وپاساوچون پادشاه سوگند ياد کرده که به 
   .وخون ومجری اصل دوم متمم باشد بالطبع پادشاه رستم وسيمرغ نيست وپادشاه ضحاکيان است

ھم مدافع ھمان قانون اساسی ضحاکيان چرک اھم به تيغ ذلت کشيده که اميرفيض ودراين راستا بنده ر
  .است که جايش درخاکروبه استوخونی 

داف اھداشتھای باطله ايشان ناشی ازدستبرد به نوشته ھای سنگرباسوء نيت واغوای مردم به تمام اين بر
   .شوم اوست

  جهت اين تحرير

  ئين وادب خواھم داد      تاميان من وتو معرکه برپانشودآبه  ،من جواب تو

الم ن باکآرابطه نيست که بحث تامل زمان و بندهازسخنان ويا مطالب ابرازی امروزاستفاده  جھت اين تحرير
سال قبل ازمعرکه گيری  ٢۴يعنی  ١٣۶٨جھت اين تحرير برنوشته ھاومراتبی است که درسال  .مطرح شود

 !! براینھا تحصيل سر مايهآبراميان با دستبرد به آقای آکه  ،ن زمان نوشته شدهآدرسنگرھای  ،براميانآ
   !دومرا شريک ومدافع عمل ضحاکيان معرفی کن کرده اغوا گری مردم

  به اتفاق ميرويم به اسناد ومدارك 

مرات زبين ناختصار وجلوگيری ازتضييع وقت ايرانيارانی که ممکن است بموضوع عالقمند باشند ا یبرا
ن اختصاص داشته تنھا به سه شماره آ وتداوم اجرائیقانون اساسی مشروطيت  سنگرھای بسياری که به

 ،جلوگيری ازاطاله کالم وتحرير یرابوباز يت) است رجوعدرباره مشروطر که حاوی مقاله (سه مقاله گسن
پياده  ۵۵+٣٣٢ريکم ديماه ھمان سال بشماره گن سنگرھا ونتيجه ماخوذه که درسنآبه ارائه جمالتی از
   .شده اکتفا ميشود

  )١٣۶٨(اول مھرماه مقاله اول (سه مقاله درباره مشروطيت) اينطورشروع شده است 
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شروطيت، سه مسئله اساسی درنھايت ايجازواختصارمورد بحث بمناسبت سالگرد انقالب م«
ونقدقرارميگيرد. انتخاب اين سه موضوع که درسه شماره سنگرمطرح خواھد شد بدين سبب بوده است که 

   .ن ميتواند درجھت مبارزه حاضرماايرانيان سودمند باشدآزمون ھای ناشيه ازآ

  خوند ھا ومشروطيتآنخست خودسری 

ن، استبداد آقانون اساسی ومتمم  فسرين، انقالب مشروطيت وپاره ای ازمحققين ومبرخالف برداشت 
خوندھا) رامحددونساخت بلکه برعکس انقالب مشروطيت وقانون اساسی ومتمم آوخودسری حکام شرع (

قانونی تبديل گردد وبا پياده شدن قانون خوند به فصل آن سبب گرديد که فصل شرعی وعرفی خودسری آ
  ٣.» نان به خلل ناپذيری ابدی تبديل گرددآ ن (اصل دوم) موقع متزلزلآمم ومت اساسی

سنگرمزبور درحول وحوش تعلقات وتبعات اصل دوم متمم است که ارائه شواھد ونمونه ھا   مطالب  تمامی
  )١٣۶٨مويد شوميت وفسادی است که دراصل دوم متمم نھفته است   (سنگراول مھرماه سال

   .ن مورد استناد اين تحريرميباشدآشاره ای درپايان ھمان مقاله است که چند سطری ازدرباب اصل اول متمم ا

 مجتھد اعظم باالترازقانون و وفتوایاعتباراصل اول متمم عدالت شرعی جايگزين عدالت قانونی شد به 
  .فرمان شاه شناخته شد

 د  خواھيم يافت که اساساصل مزبور اگربطوردقيق شکافته شود وباارکان واصول مذھب تشيع تطبيق شو
برشرکت عامه مردم درسرنوشت سياسی کشورازطريق انتخابات واعمال حق حاکميت  که مشروطيت ايران

ھا نآجميع  برای ايرانيان معين کرده اصل اول متممزيرا تکليفی که  ،است بکلی زيرسوال قرارميگيرد
جب اصل اول مقيد به تبعيت ازمراجع ھستند دردائره اختيارات مراجع تقليد قراردارد ودرحاليکه مردم بمو

   .ديگرقانون اساسی وحاکميت مردم چه معنائی دارد

اين مسئله حساس رايکی ازنمايندگان مجلس (بخوانيد طويله اسالمی) درھمان طويله گفت <مااول مقلد 
  صفه سوم) ١٢٧اماميم وبعد نماينده مردم (کيھان شماره 

ی عضودستگاه رھبری حزب پان ايرنيست  درمصاحبه با مجله جوانان قای يزدی نماينده مجلس شورايملآ
   :گفته است ۵٨تيرماه سال   ١٨درتاريخ

<ھيچ مرجع تقليدی حکم شرعی صادرنکرده که درانتخابات شرکت نکنيد. طبيعی است که اگرمراجع تقليد 
 يتآرت حضما اينکه حکم شرعی دراين باب صادرميکردند ماھم ازشرکت درانتخابات خودداری ميکرديم ک

   .هللا امام خمينی وقتی درمورد استعفای نمايندگان ازمجلس حکم شرعی دادند بالفاصله استعفا داديم

ھم مقلد است  کامال درست است درجامعه تشيع حتی شاه يزدی ونيز  ن نماينده طويله اسالمیآاظھارات 
...........  

خوند ميگويد شاه ودولت بايد آنجاکه آان رادرک کنيم متاسفانه ما نميخواھيم حقيقت گرفتاری ملت اير
نجا که رئيس دادگستری جمھوری اسالمی ميگويد غيرروحانی حق دخالت آ( تقليد کنند و ،ازمراجع

                                                
مفھوم حقوقی و سنت مشروطيت در اين جمله بسيار سنگين است و نياز به درک و رسوب کافی  -خوب و بادقت موضوع را به رسوب برسانيد - ٣

 ک-حريف و دستبرد ھای پسين پيشگيری ميکند. حدارد. درک کامل خواننده از ت
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خوند نيست که مارامنقلب ميکند تکليف مقرردرمذھب شيعه است که آندارد) اين حرفھا حرف  درسياست را
 چيست  يعنی رسمین مذھب ھم درمتمم قانون اساسی بعنوان مذھب رسمی شناخته شده. ميدانيد که معنای آ

 (ھمه اجراشود يعنی اساس مملکت داری برپايه فتواونظرمراجع تقليد صورت گيردن مذھب آبايد  اصول 
  ه عرض شد درقانون اساسی جمھوری اسالمی رعايت شده است)چان

  )پرانتز ھا (مشروح درھمان سنگراشاره شده  منھای عبارات داخل                                           

  دسستبرد به نوشته سنگر همينجاست 

تبرد براميان مورد دسآخس يعنی بخشی ازسه مقاله بود که بوسيله شاگرد تُ -- نچه درفوق باستحضاررسيد،آ
   .ن روی برتافتهآناديده گرفته واز را نھاآاو ، يدآنچه که درزيردردنباله مقاله ميآاو قرارگرفته و

به ونچه که برای او قابل استفاده نبوده است آواز سه مقاله مشروطيت ميرويم به سراغ مقاله  سوم اکنون 
   .نھا مانع بوده اند که به توھمات واھی او جامه عمل بپوشاندآعبارت ديگر 

  )۶٨سال  ماهرذآ(سنگر  اول    شروع مقاله بااين عبارت است

   ؛که بگويدشد  زغاآبرای رسيدن به اين قسمت د که اساسا بحث راجع به مشروطيت شواگرعرض 

ين ع نآقانون اساسی ومتمم  اجرائی بلکه تداومن نيست آدستاورد انقالب مشروطيت، قانون اساسی ومتمم 
   .واقع است

ن باخود متن آتمم شتن بين تدام اجرائی قانون اساسی وماخوب متوجه ھستم که تفاوت گذ
قانون اساسی ومتمم ونيزقراردادن تداوم اجرائی قانون اساسی درجايگاه دستاورد انقالب 

 سال است تز ١٠نجا که سنگرآولی  از مشروطيت سخنی بيسابقه ومواجه باناباوری عظيمی است
له مرزی سنگر مسئ واصوال برای اولين باردرمبارزات برون تداوم قانون  اساسی ومتمم انرا پيگيری ميکند

اين تز يعنی تداوم اجرائی مطرح کرد الزم است درباره  ۵٩نرادرسال آتداوم سلطنت وقانون اساسی ومتمم 
ايرانياران برساند ودرھمين استحضاراست که مالحظه خواھيد فرمود  ارضبه استح نراآ قانون اساسی ومتمم

  و متن قانون اساسی مشروطيت وجود دارد چه تفاوت فاحشی بين تداوم اجرائی قانون اساسی مشروطيت

  )با اصالحات عبارتی ۶٨ذرماه آسنگراول (از                                                                   

  نآتداوم قانون اساسي ومتمم  

  )۶٨(سنگر يکم ديماه اين مقاله با عبارات زيرشروع شده است 

مقاله راجع به مشروطيت ايران است ممکن است ازاھميت اليق  خرين قسمت از سهآ<بحث حاضرکه 
توجھی برخوردارباشد زيرا درراه اثبات حقيقتی است که کمتروشايد ھم تاکنون مورد نقدکالم قرارنگرفته 

نرابه امعان نظرودقتی که الزمه غوردراين آاست وبه ھمين سبب استدعادارد که تحمل وحوصله فرموده و
  )١٣۶٨(از سنگريکم ديماه                                                       .فتخرنمائيدقبيل مطالب است م

  دنباله مقاله تداوم قانون اساسي ومتمم 
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  ورد حقيقي ومجازي Ĥدست

البی، ورد. شعارھای انقآن انقالب درجامعه بوجود ميآورد ھرانقالبی نتايج مادی ومعنوی است که آدست
نھا آ، قطعنامه ھا وحتی قانون اساسی مدون ومشابھات وتدوين شده ی شفاھیشعارھا ووعده ھا

   .دستاوردھای صوری انقالب است

 رامی کشور، تاثيراتآپديده ھائ مادی ومعنوی ھستند که پس ازپايان انقالب و ،دستاوردھای واقعی وحقيقی
ارزيابی وشناخت واقعی  خودرابرمحيط اجتماعی وسياسی واقتصادی کشور مستولی ميسازند ولذا برای

ه درشئون مختلف نآثاراجرائی آ اصول انقالبی و کيفيت اجرائیدستاوردانقالب، يگانه راه مطمئن، مالحظه 
   .جامعه است

 فرانسه برکشورھای شوروی بذرھای سياسی واقتصادی واجتماعی که برانقالب اکتبروياانقالازباب مثال گ
بسرملت ايران  ۵٧نچه که مالھا درنتيجه شورش آ ون کشورھاست آورد حقيقی انقالب آوفرانسه رفته دست

نھا وحتی آسياسی  ) شعارھای رفاھی و۵٧(بخوانيد شورش  ورد حقيقی انقالب اسالمی استآورده اند دستآ
 ١٠نھا ھمين گذرھائی است که درآورد حقيقی انقالب آاست ودست دستاوردھای مجازینھا آقانون اساسی 

   .ينده ای که اميد است نباشد  خواھد رفتآرفته ويادرسال گذشته برايران 

ورد انقالب مشروطييت ايران قانون آدست، ن با انقالب مشروطيت ايرانآض فوق وتطبيق يباتوجه به عرا
ن، اصولی که بخاطرتحقق وپياده آسال مھمترين اصول  ٧٠ن دستاوردی که آو نيستن آاساسی ومتمم 

 نگرديدهسی خونھا ريخته شده وباالخره درمتمم پياده شده ولی اجرا ن اصول درمتمم قانون اساآکردن 
  ( اصل دوم)نميتواند دستاورد انقالب مشروطييت ايران شناخته شود 

نهم درتمام عمرقانونگزاري چگونه ممكن آيد آ (اصل دوم متمم) كه نتواند ازقوه بفعل در ورديĤدست
   ؟است دستاورد انقالب مشروطيت شناخته شود

ورد حقيقی انقالب مشروطييت بايد ديد تئوری حقوقی انقالب مشروطيت درطول عمرخود آام شناخت دستدرمق
ورد حقيقی واصيل انقالب مشروطيت است واين آھمان کيفيت اجراشده، دستبه چه کيفت اجراشده است. 

  ........دستاورد حقيقی تداوم اجرائی قانون اساسی ومتمم است  نه خود قانون اساسی

  ؛ راستای ھمين مقام است که ميرسيم به اين حقيقت گفته نشده که رد و

  ری، وقانون اساسی ومتمم مدون خيرآتداوم اجرائی قانون اساسی ومتمم 

   .دالئل توجيھی وشھادت ھای تاريخی درصفحات بعدی ھمان سنگرقابل مالحظه است

  وردمداخله انگلستان Ĥدست

غازگرديد وحتی آسال بعد ازانگلستان وفرانسه  ٣٠٠ی درکشورما زادی وقانونمدارآميدانيد  تحول درجھت 
نکه کشورھای اسالمی ترکيه ومصربه قانون اساسی رسيدند ايران ھنوزدرجريان موج مشروطه آپس از

ياسی ايران راه يافته بود خواھی قرارنگرفته بود ولی امواج مشروطه خواھی به فضای اجتماعی وس
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خوند وريشه سياسی دولت انگيس آبيعی حرکت ميکرد بنياد نفوذ اجتماعی ن امواج بطورطآتی که ودرصور
  .رادرايران ميخشکاند

ا ت نی که درنجف وتھران بودند سپردنرا بدست روحانيوآ شگامی درنھضت مشروطيت مھارانگلستان باپي
م ھ رد ھاوآخوند ھای شيعه مستقرسازد وبه اين دستآ شترتاثيرمشروطيت ايران رابرپايه ھای اسالم وبي

   .ميخ  ضاله ياد کرده است )۴چھار (ن بنام آ که تحريرمزبور از رسيد

  ميخ ضاله  )4چهار (

   .ميخ ضاله کدام است )۴چھار(اکنون به بينيم که اين 

   ميخ اول

اصل اول متمم قانون اساسی است  که ميگويد <مذھب رسمی ايران اسالم وطريقه حقه جعفری اثنی عشريه 
  ايران بايد دارا ومروج اين مذھب باشد> پادشاه   .است

د چيست جواب متعادلی نگيريشايد اگرازبسياری ازايرانيان پرسيده شود که (طريقه جعفری اثنی عشريه) 
نقدر مھم است که دراصل اول آست که امتحان بفرمائيد) درحاليکه اين تصريح درمتمم قانون اساسی (بدني

   .قرارگرفته است

  .ورده ميشودآن است بشرح زيرآذھب جعفری که اصل اول متمم مقيد به رعايت فشرده ای ازاصول م

 ربرجامعه راظاجتھاد است که مراجع تقليد بارعايت قران وسنت واحکام ومصلحت قواعد نا –اصل اول 
ن ميباشند وبرخالف تصوربرخی  دائره فتوا محدود به احکام آوضع ميکنند وشيعيان ملزم به تبعيت از

شود وکليه مسائل سياسی، اجتماعی، اقتصادی وحتی کيفيت زندگانی ومسائل خصوصی افرادراھم عبادی نمي
   .شامل ميشود

حسب گواھی تاريخ ھرزمان که تشيع درايران قدرت داشت ھمه فرامين شاھان وھراصالحی که دولت 
  درنظرميگرفت قبال بافتوای مراجع تقليد ھمراه ميشد .........

ن آفته شود که پادشاه حقيقی کشورمرجع اعظم تقليد بوده است وشاه نايب مناب دورازواقع نيست اگرگ
   .مرجع ودرعبارت ديگر، مرجع تقليد حاکم وآمر وشاه ودولت مامورمرجع بوده اند

شاه طھماسب، کرکی بزرگترين مرجع تقليد وقت رابعنوان شيخ االسالم انتخاب وتمام اختيارات يک پادشاه 
   )۴٨٩(مستند ريحانت االدب کرد که خود شاه طھماسب معاون کرکی است رابه اودادو اعالم 

   خوند اعظمی که ازبطن علی وفاطمه باشد ......آتعلق سلطنت وحکومت به  –اصل دوم 

  فرماندھی کل قوا واعالن جنگ وصلح (مشروح درکتاب فقه شيعه باب جھاد) –اصل سوم 

   .کسانی است که ازناحيه مراجع احراز صالحيت ميشوندن مراجع وآاصل چھارم  تعلق قضاوت انحصارا از
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دائره تحقيق نشان ميدھد که باوجود اصل اول درمتمم ديگرنيازی به اصل دوم متمم نبوده زيرا رعايت 
، جائی برای اصل دوم متمم) فرع ومستتر درفتوای مراجع است  وانگھی مرجعيتاسالمی بودن قوانين (

مراجع خود مجلس قانونگزاری  ،گذارد که رعايت اصل دوم الزم بشودتشکيل مجلس قانونگزاری نمي
  .ھستند

  ميخ دوم

اصل دوم متمم قانون اساسی است  که چون درسنگرھای گذشته بحد کافی اشاره شده ذکر کل اصل الضرور 
   .ھائی کافی استه است وفقط اشار

  اشاره اول  برخورد خارجيان بااصل مزبور 

مريکا آموزشی ايران وآدرکنفرانس انجمن  ١٩١٧ژوئن  ١٧ئ درمريکاآقای ھوپرھريس محقق آ
 مريکائيان که ازآرظاصل دوم متمم قانون اساسی درن< :مسائل ايران گفتو درواشنگتن پيرامون ايران 

  مشروح درھمان سنگر)( زاديھای ھايشان مراقبت ميکنند بسيارزشت جلوه ميکند .......آ

اساسی تمامی اصول بعدی متمم وقانون اساسی را به مھاربی  اصل اول ودوم متمم قانون  - اشاره دوم
رده گاھانه عمل کآ ن کوبيده اند بسيارآبه قانون اساسی ومتمم  را نھا که اين ميخھاآ اعتباری کشيده است و

   .ن بوده اندآومتوجه اھميت 

  چهارم  و  ميخ سوم

ئيه راتحت الشعاع اراده متمم قانون اساسی است  که استقالل قوه قضا ٨٣ و٧١ اين دوميخ ھمان اصول
م مپانديس درمتآيک   ٨٣و ٧١وجود اصل اول ودوم متمم اصول ليد قرارميدھد وبه عقيده برخی بامراجع تق

  > گرفت اری عيب نميکندک کارازمحکمن دواصل رامعيار <آقانون اساسی است  شايد بتوان حضور

ن مقاله بمنظور استفاده اين آخر آ ی ازن مقاله نميرويم که مفصل است فقط به چند سطرآبه ادامه مراتب 
  .تحريراشاره ميشود

  برداشت تحقيقي

قانون اساسي ومتممي كه مورد تائيد ناسيوناليستهاي ايراني است  تداوم وكيفيت اجراي قانون اساسي 
ست نه كل وجزء قانون اساسي ومتممي كه درصدرمشروطيت م درطول عمرمشروطيت ايران امومت

   .ب مشروطيت معرفي شده استورد انقالĤتدوين ودست

ناسيونالستھای ايران نميتوانند تحمل اصول اول ودوم وھفتادو يکم وھشتاد سوم متمم رابنمايند وچون 
منطق حقوقی اجازه نميدھد که برخی ازاصول قانون اساسی تائيد وبرخی رد گردد وازطرفی ھمان منطق 

باشد ودرمجموع مورد  الجراداشته باشد يعنی ممکن ا قانونی را قانون وقابل اجراميداند که موقعيت اجرائی
 ن که درطول عمرمشروطيت به اجرا درآاستقبال جامعه قرارگرفته باشد  لذا اصولی ازقانون اساسی ومتمم 



 قسمت اول –حقوقدان  ٠اميرفيض -دستبرد به سنگرھا -معرکه گيری ھای شاگرد تخس                 ١٠ برگ  ٢٠١٣/٠٩/٠٩ ،دوشنبهمھشيد = 

خوندھا آ اعراض واين عدم اجرا نيز درسيرطبيعی خود حتی از دهــــيامــــــــن

ن اساسی ومتمم فقط متوجه اصولی است که  ، فارغ ازحيثيت قانون بوده وشرف واعتبارقانوبرخورداربوده
  قرارداشته است ....... اجرائی زيرچترتداوم

بنابراين روشن است که ارج وشرافتی که ناسيوناليستھای ايرانی برای قانون اساسی ومتمم 
ه کن قانون آن قانون درطول مشروطيت است نه ذات آن قائلند متوجه تداوم وکيفيت اجرائی آ

  )( شاگرد تخس بيشتر توجه کند نرا منجمد ساخته استآاصول ننگين وضاله ذکرشده 

 رب بسيارپربھا و، وردی است بسيارآن دستآفراموش نکنيم که اصل تداوم اجرائی قانون اساسی ومتمم 
نرا بيش آتفاوت بين قانون اساسی ومتمم مدون وتداوم اجرائی اينکه  و .نآماست حراست وحفظ اعتبار

  )١٢ھمان سنگر صفحه يش بازگوکنيم ................  (ازب

  تی دنبال خواھيم کرد آبحث را باتفاق درتحرير  ناي

   

  

                             

  

   

  

  

     

  

  

  

      

  

 


