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  حقوقدان -اميرفيض

 مده که حائزآت نکاتی به بيان اعليحضرن با اعليحضرت آبخش تصويری  درمصاحبه اخير راديو فردا،
  .نقد است افتخارارزانی 

  گذارازجمهوري اسالمي 

است که اين  گذار ازجمھوری اسالمینخستين مطلب مورد توجه دربيانات اعليحضرت استفاده ازعبارت 
 در اليشی آميتواند موضوع تازه وبی  ،ن ارائه فرموده اندآعبارت با تفسيری که اعليحضرت ھمراه 

 ن متضمن نسخ بياناتی ازاعليحضرت باشد که باآ از مترمھ محسوب گردد وسياسی  اعليحضرت  مبارزه
  .نسوخ کشيده ميشودبيان اخيرشان به گرداب ناسخ وم

نص به معنای  از وعبور ،عبورازنص است گذارازجمھوری اسالمی مقصود از ،فلسفی وحقوقی نظر از
قانون  دقيقا  فصل ،به درستی وبجا درتوضيح  مخالفت با نصوص ومبانی قانونی است  که اعليحضرت

   .وردندآاساسی جمھوری اسالمی را نمونه 

عبور ازنص قانون اساسی کشور اگرازطريق ضوابط منظور درقانون اساسی ممکن نباشد ويا دردستور 
يده گرفتن قانون اساسی نص قرارنداشته باشد عمل عبورکنندگان ازنص يعنی ناد گان ازکارعبور کنند

براندازی است  که اعليحضرت دراستفاده ازاين درمفھوم  ی وابعاد  قيام عليه قانون اساس درکه  کشور
چنانکه ھمواره دربکاربردن واژه  قدری امساک فرمودند  دراين مصاحبه  شنای مردمآ واژه سياسی و

  .احتياط ميفرمايند يعنی براندازی مزبور

ايد ه شپراھميتی است چراک رت چيز بسياراين مسرت پنھان کردنی نيست که تحول فکری تازه اعليحض
بوده اند وراه مزبور را سالم ترين  فرقه تبھکارغاصب ايران سال است که ايشان درانتظارتغييررفتار ٣٢

ودرتمام اين مدت به اصرارھای  ؛وکم ھزينه ترين راه برای تامين حقوق سياسی مردم ايران ميدانستند
شيع نظام غيرممکن ميباشد بعلت فلسفه اسالمی وت که اين استراتژیرائی آ متوالی ومستدل درعدم کار

   .عنايتی نداشته اند

  تاثير طرح هنري پرشت 

 انتظار از اين دريافت شوم نميتوان غافل ماند که محدود بودن فعاليت سياسی اعليحضرت به مماشات و
ريزی تغيير رفتار جمھوری اسالمی درقالب طرح ھنری پرشت وتحميل تحريم سياسی اعليحضرت پايه 
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مريکا قصد براندازی جمھوری اسالمی را آشده است که ميدانيم ودرتحريرات ھم ارائه سند شده است که 
وبالطبع اعليحضرت با توجه به دايره محدوديت  ،ن قوم تبھکاراستآکثيف  ندارد وخواھان تغيير رفتار

طرح تعقيب تداوم  ، طرح براندازی ويان طرحآطرح ھنری پرشت نميتوانستند که درخارج ازچارچوب 
   .گيری بفرماينديپسلطنت را 

 افکار نسبت به جمھوری اسالمی سبب تحولی درھايی جديد دولت ترامپ  ديدگاهشايد ميتوان گفت 
   .مده باشدآ دبوجو بجای تغيير رفتار اعليحضرت به ترتيب جايگزينی براندازی جمھوری اسالمی

ياد  فرقه تبھکارازجمھوری اسالمی بعنوان  )تبمناسبت انتخابا( قبلی خودشاناعليحضرت دربيانيه 
 فرمودند  که تصديق مسلم بالترديد است  صفتی که ايشان برای جمھوری اسالمی انتخاب کرده اند  ديگر

مد نظرباشد  وبايد با تبھکاران بترتيبی که قانون  ن فرقه تبھکارآ رفتار اجازه نميدھد که فصل تغيير
  .مقررکرده رفتارکرد

  ازجمهوري اسالميوامـــــا عبور

 از نص ميشود عبور از گذار ،جمھوری اسالمی فرقه تبھکار، پشتوانه قدرت باشد مانند، صن وقتی
به  قدرت مقاوم نياز از واينجاست که مالزمه عبورقدرت است  از جمھوری اسالمی که به مفھوم گذار

ی شکستن قدرت را اصل ويگانه استراتژ ميزآقدرت متقابل دارد واينجاست که نميتوان شيوه مسالمت 
 عمل و دراساسا نميتوان که ھيچ نوع  استراتژی انحصاری را مقيِد مورد شناخت  و ،مقاومت شناخت

  .گرز به خورند پھلوان>اسب الزم ميشود  مصداق <نمديريت مبارزه است که اشتراتژی م

  شرط اساسي گذار ازقدرت

از قدرت حاکم ومقاومت  قدام گذارنبود ا مشروعيت است که اگر ،شرط اساسی برای عبورازقدرت مقاوم
   .نوعی تجاوزواقدامی نامشروع است

باصطالح قانون اساسی جمھوری  زادی انتخابات ويا وجود واليت فقيه ويا قيودات ديگری که درآعدم 
 جمھوری اسالمی نيست زيرا به اعتبار نھا سالب مشروعيت ازآاسالمی وجود دارد ھيچيک وتمامی 

   .مده استآرای مردم بوجود  ييقات بان تضآحقوق دمکراتيکی ھمه 

است  ۵٧عدم مشروعيت شورش ،تنھا موردی که جمھوری اسالمی را درچنبره عدم مشروعيت پيچيده
ترتيب  نھا دخالت بيگانگان وآصدرھمه  داليل مشروحه ای که درتحريرات بيان شده است که در به اعتبار

ن مخالف بوده واسالم قائل به ھمه پرسی ونظر شورش عليه شاه که با احکام اسالمی  وھويت ملی ايرانيا
   .اکثريت نيست ونبوده است

ن قيام آعبورکنندگان ازجمھوری اسالمی يعنی کسانی که عليه موجوديت جمھوری اسالمی ونصوص 
نظرمنطق  واال تفاوتی با جمھوری اسالمی از ،ميکنند بايد اقدامشان متکی به مبانی مشروعيتی باشد

   .مشروعيت ندارند
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نان آاه مشروعيتی گ، پايجمھوری اسالمی قرارميگيرند از ايرانيانی که درخط مقدم گذار ؛سوال اين است
 ...؟ البته که خيريا ھمينکه بگويند ما سکوالريسم وحقوق بشرميخواھيم کافی استآکجاست وچيست؟ 

برابری  و زادیآ ھم از ۵٧. سران شورش تفاوت دارد زيرا خواستن تمنای دل است با داشتن بسيار
  .وحقوق بشرصحبت ميکردند

ذارازجمھوری اسالمی گکه  مشکل اين مھم را تداوم مشروعيت اجرائی قانون اساسی مشروطيت حل ميکند
   .درپناه مشروعيت قانون اسای مشروطيت صورت گيرد

  تاثير برداشت اخيراعليحضرت  

ره کرده ) بعنوان شاھد موضوع اشاطلبانشورای تجزيه اعليحضرت دربياناتشان به مسئله شورای ملی (
ير رويه برای اثبات اينکه شورای مزبور ھم يکی ازھمان عالئم انتظار اعليحضرت به تغي اتفاقا  ؛اند

   .، شاھد خوبی استجمھوری اسالمی است

 اف شورا مشخص نشدهدرشورای مزبور بھيچ وجه ويا حتی غيرمستقيم عبورازجمھوری اسالمی ازاھد
خواست انحصاری شورای است درحاليکه  الزمه رسيدن   ،زادآ ه  فراھم شدن شرائط انتخاباتاست بلک

نيست بلکه  ،ن منجالب اسالمیآجمھوری اسالمی ويا قانون اساسی  از زاد عبورآبه ھدف انتخابات 
تعادل حقوقی جمھوری اسالمی اصالح قانون انتخابات واصول نظارت استصوابی است که اين اصالحات 

فرفه تبھکار  بدنه اين ھمان کاری است که اصالح طلبان که از و ،مترلزل ويا درھم وبرھم نخواھد کردرا 
   .ن ميباشندآھستند خواھان اصالح  جمھوری اسالمی

واليت فقيه ھم نميتواند   نه تنھا تغيير قانون انتخابات ويا اصل نظارت استصوابی بلکه حتی حذف فصل
   حذف موجوديت جمھوری اسالمی ببرد سوال  را زير ن فرقه تبھکارآ حقوقی وقانون اساسی موقعيت 

. قانون نآن فرقه است نه برخی ازفصول آ! ديگر تمام فصول قانون اساسی سند مشروعيت  کالمی در و
کالمی  در ،ن قانونآل کل قانون اساسی است نه يکی وياچند اص از ، عبورجمھوری اسالمی از عبور

می به معنای درھم شکستن استوانه وساختار قدرت تبھکاری جمھوری جمھوری اسال از روشن گذار
 ورد انقالبآدست اين تبھکاران . قانون اساسیاسالمی است يعنی کاری که درھمه انقالبات صورت ميگيرد

وران انقالبات که قانون اساسی آشورش نميتوان با اصالح  دست انقالب و ثارآ بدون محواست  اسالمی
نظراسنادی مرتبط با باصطالح قانون اساسی  اسالمی از جمھوری ،ازجمھوری اسالمی عبورکرد ،است

   .نرا قطع کردآن بايد تمام اقطاع آ از پوس است که برای عبورن است ولی ازنظرساختاری مانند يک اختاآ

  برداشت اخير اعليحضرت وشوراي تجزيه طلبان

که اسناد ) ايجاب ميکند فرقه تبھکارتوجه درست وخاص اعليحضرت به عبورازجمھوری اسالمی (
منويات تازه اعليحضرت  و دارند با افکار نراآشورائی که بنام اعليحضرت معرفی وايشان سمت رياست 

(مگر آنکه  .ن ھماھنگ نباشدآرئيس  زيرا نميتوان  اسناد سياسی يک سازمان با افکار ؛ھنگ گرددآھم
  گذر کرده باشند). -اعليحضرت از شورای به اصطالح ملی = تجزيه طلبان
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اسالمی  ن قطعنامه کذائی که متاسفانه قائل به مشروعيت برای جمھوریآاساسا شورای اعليحضرت با  
 درچندسال قبل براه افتاده است و ،تجزيه کشوراست که جواز ١١ن ماده آ و ،) شده استفرقه تبھکار(

بازھمه ميدانيم وبياد داريم که اعليحضرت درمقابل  و ؛ھمه ميدانيم که کارارائی الزم راھم نداشته است
فكرميكنم اكنون كه داده اند  ن قول تجديد نظرآ ١١ن شورا خاصه ماده آاعتراضات ايرانيان به قطعنامه 

رژيم  رفتار ) را جايگزين تغييرقانون اساسي  جمهوري اسالمينص ( اعليحضرت طريق عبور از
روز كه احتماال با ه اصولي ب ن شورا تجديد نظرآموقعيت مناسبي است كه درقطعنامه  ،قرارداده اند

 كه عنايتي هم به انتظارجاست چه ب ؛سياست جهاني عليه جمهوري اسالمي هم نزديك باشد بنمايند
   .قطعنامه شوراست بفرمايند 11ايرانيان كه نگران ماده 

معرفی فرمودند   شورای ملی خودشان را برای حفظ وقوام جنبش سبزاعليحضرت دريکی ازبياناتشان 
اکنون که اعليحضرت درنظرشان نسبت به  و .بدنه اصالح طلبان شناخته ميشود جنبش سبزی که از

وارد فرموده اند نميتوان اين تجديد نظربجا ودرست واقتدا گرايانه را  اصولی و ان تجديد نظراصالح طلب
  .نياورند درنسبت به موقعيت شورای خودشان به اجرا 

ناسخ ومنسوخ که ازتجربيات  نص وقانون ونيزدرعقود است  لفظ است نه فعل  وفعل يعنی  توضيح = 
منسوخ  ت ازمتعلقات وقيودا و ثارآمن رفع ض، متواين عملوخ اصل تازه) درمقابل منسپياده کردن ناسخ (

برای اينکه  عبور ازجمھوری اسالمی تنھا لفظ است وبه کالمی ديگر بيانات اعليحضرت درمورد است  و
واال  ،دردرفع قيودات گکی که منسوخه ميشود وسياسی گردد بايد ازاسناد ومدارحقوقی  واجد اعتبار
جمھوری اسالمی  از جمھوری اسالمی شورا تشکيل داد وھم عبور فرقه تبھکاردرجھت رفرم  نميشود ھم

    .را رھبری کرد

    .قسمت دوم  متوجه بيانات اعليحضرت نسبت به رھبری است

    موکول به فرصت ديگر

  

  


