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  دومعنا درانتخاب رئيس جمھوری

  اسالمیمھوری جدر

  حقوقدان -اميرفيض

يکسو  عرب  از مصطفیقای آجا که نآ از .درمورد انتخابات قای مصطفی عرب استآانگيزه ای تحريرنوشته 
کسيون فحاشی ن کلآدست اندرکاران  ازنھايت  در نامه ھشدار ومحکمه صحرائی وسرکردگان و محرکين  از
ھمان نماد قای عرب آ سوی ديگر از ايرانيان است وسه ھزار ساله ملی  بت به نماداتھامات بی اساس نس و

اين ضابطه دوروئی  خطاب ميکند »يراناعليحضرت ھمايونی نماد ملت ا« به لجن بکشد،  ميخواست که ملی را
م تکليف تنظيم اين تحرير را الجر د وبمان دورنگی نتوانست درمقاله ايشان درباره انتخابات کم اثر و

   .ساختميسر

ما چون خارج «فحص اين تحريراست فقط عبارتی است دراين مفھوم که  نوشته ايشان محل بحث و نچه که ازآ
* تابه کسی رای داده شود تابلکه بتوان مدتی امرانتخابات قضاوت درست بکنيم  کشورھستيم نميتوانيم در از

  زندگی کرد*

برای  وبيعت جمھوری اسالمی قراردارند  متوجه کسانی است که در ن درست است وظھار ايشااين ا **

اداره جمھوری اسالمی که ازمجرای انتخاب رياست 
جمھوری ميگذرد بايد براوضاع واطالعات کشور 

گاھی داشت  ومناظره انتخاباتی که مالحظه شد ھم آ
برای ھمين است که اطالعات مردم نسبت به اوضاع 

نجا که ممکن است آ کانديد ھا تا صالحيت کشور و
   .نزديک به حقيقت باشد

  دومعنا وقصد درانتخابات 

 ابانتخابات رياست جمھوری درجمھوری اسالمی 
تجديد معنا وقصد نخست  ؛است ھمراه دومعنا وقصد

سال صورت  ۴ که ھر بيعت با جمھوری اسالمی است
شکوفا  لقصد دوم که پس ازابراز قصد او و ؛ميگيرد

بتواند قصد  تا انتخاب رئيس جمھوراستميگردد 
   .را مديريت کند نھاآنخست 

صب بيعت غا ن فرقه تبھکارآنبوده اند وبا  ائل به مشروعيتيرانيانی که برای جمھوری اسالمی قبنا براين ا
ن فرقه آد با يا اگرھم به داليلی بيعت کرده بودند اکنون  که موقع تجديد  بيعت است نميخواھن نکرده بودند و

انتخابات  متضمن تجديد  مشارکت درشرط انتخابات شرکت کنند زيرا  امر ، نميتوانند درتجديد بيعت کنند تبھکار
   .بيعت  با جمھوری اسالمی است
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رژيم  بيعت با و مشروعيت است فرع بر برای رياست جمھوری ايسته انتخاب شدنشرط اينکه چه کسی ش
 ،نآفصل شايستگی برای مصرف  ،جمھوری اسالمی نيست ھکارت  فرقه تبتی کسی قائل به مشروعيوق  است
منتفی است زيرا شخص انتخاب شده ناچاراست براساس قانون اساسی که شناسنامه حقوقی  ھماداره کشور در

   .فاقد حق حاکميت ملی است يعنی سندی که فاقد مشروعيت وفاقد اصالت و ؛جمھوری اسالمی است عمل کند

   ؛مصطفی عرب است کهقای سرگرد آداشت ربرای يادتصخاين اشاره م **

نميشود با فرقه تبھکارجمھوری اسالمی دربيعت بود وازطرف ديگر رضاشاه دوم را اعليحضرت ھمايونی 
  .رومی رومخطاب کرد اين دورنگی درفرھنگ ايرانی ازمراتب نامردی است که گفته اند يا زنگی زنگ ويا 

  رابطه بين راي وزندگي

باب  نه از  اما ،درست است ،گی قائل شده استندعرب به اينکه رابطه ای بين رای وزقای آنظر  اظھار **
مسائل سياسی  در  .قابل تنويرميشودزندگی  با بلکه امری مادی است که دررابطه مسائل سياسی وعقيدتی 

گوھری است  بارزه و ،اداعتق ،مسئله اعتقاد مطرح است ،ن مطرح باشدآماديات  بجای اينکه مسئله زندگی و
   .ل مادی وزندگی تحت الشعاع حقانيت اعتقاد قرارداردن مسائآ که درپھنه ھای وسيع 

رابطه بين  و مردان متفکردربرخورد بارويدادھا به علت وسابقه ومسائلی ازاين دست رجوع ميکنند **
نه اينکه ازطريق زندگی مادی  وردھای اقتصادی ونظام حاکم را درراستای اعتقاد سياسی بررسی ميکنندآدست

تداوم  درپناه اعتقاد سياسی برخاسته از ۵٧دوران قبل ازشورش در  ؛بخواھند به قائمه اعتقاد سياسی برسند
اجرائی قانون اساسی بھترين ومناسبترين زندگی مادی برای ھمه ايرانيان فراھم بود  يعنی رفاه وتدارکات 

اکنون  ؛گستردگی يافته بود شروطه ايران بود قوام واکم که نظام سلطنت مزندگی ايرانيان درپناه سفره اعتقاد ح
ھمان نظامی است که رفاه وسربلندی  به استقرار رای نيست نياز مشارکت در نيزبرای تامين رفاه عمومی نيازبه

  .ملت را درپناه امنيت محفوظ داشته بود

ن مقام آرسيدن به  اميد وارم در  >وجدان دگراست گوھر و ،نفی شيطان دگر<  ؛قای مصطفی عربآ  **
   .ھمه موفق باشيم

******  

نخست آنرا مظھر اتحاد قلمداد کردن ش با رفتن به استقبال انتخابات ومصطفی عرب در نشريه ماھانه خودآقای 
است و ديگرانی  دار قانون اساسی جمھوری اسالمی است و به آن باوردارد رفتهبه سراغ مھدی خزعلی که طرف

سين عليزاده کارمند پيشين ح، برديا پارس، سی، حشمت رييبرگزيده ،را که در دادن نظريه در مورد انتخابات
موافق کاظم عالء،  بھرام آبار از جمله فدراليست ھا و ھمفکران اسماعيل نوریجمھوری اسالمی در فنالند، 

آرمان چاروستايی و منصور اصانلو که ھمگی ازھشدار فواد پاشايی، شھال ممتاز، نويسان،  از ھرز وھشدار
اين انتخاب و مامور نفوذی رژيم اسالمی است ميباشند. به ھم نويسان و مخالفان مشروطه ھستند و آخری 

   ک-ح بگو باکيان زيستی تا بگويم کيستی..تو  اتحاد مفتخر ھم ھستند.


