
  ايرانيار گرامی 

  جاويد ايران 

شاهزاده در مصاحبه اخيرشان با راديو صدای ايران فرمودند؛ اگر در «: رسش را مطرح کرده کهيکی از ايران ياران اين پ
معلوم نيست چگونه در فضای يک  ؛همه پرسی آينده گزينه حکومت اسالمی رای بياورد، ايشان آنرا قبول خواهند داشت

  » مبتنی بر اعالميه حقوق بشر ميتوان گزينه ای را بنام حقوق بشر به رای گذاشت جامعه دمکراتيک

++++  

عبير حقوقی ا ست که جمهوری تمحتوا و مفهوم بيان اعليحضرت متوجه اين . ايراد واعتراض ايرانيار گرامی وارد است
معنا که مستتر در بيان ايشان است، قبول اين . واجد مشروعيت وموضع حقوقی است ٥٨اسالمی به اعتبار رفراندم سال 

اعتبار دادن به قانون اساسی جمهوری اسالمی هم هست که آن قانون موجوديت جمهوری اسالمی را خارج از چار چوب 
بنابراين اظهار اينکه اگر جمهوری اسالمی به رای گذاشته شود ورای بياوردآنرا قبول می . رای گيری مجدد دانسته است

در عبارت خود اعتراف گوينده است » اگر«ذکر واژه . د که اعتبار ومبنای حقوقی ندارديه حساب می آکنم، يک تعارف ب
  . ه داده استغبه تعارف جنبه مبال» اگر«جمهوری اسالمی تکليفی در به رای گذاشتن جمهوری ندارد و واژه به اينکه 

توضيح اينکه تاييد ويا بيعت، دو نوع است » استتبديل تاييد ضمنی به تاييد صريح «به مفهوم » قبول می کنم«واژه 
ضمنی آن است که انسان عملی انجام دهد ويا اظهار نمايد که نه بطور صريح بلکه نظر . يکی صريح وديگری ضمنی

  . استنباطی حکايت از قبول ويا آمادگی برای قبول را دارد

هوری اسالمی تاکيد می کند واز طرفی شورای از باب نمونه مير حسين موسوی از يک سو برتاييد قانون اساسی جم
نگهبان که به موجب قانون اساسی حق رسيدگی به انتخابات و اعالم صحت انتخابات را دارد، صحت انتخابات را تاييد 

  .کرده است، اين روند، بدان معنی است که موسوی بطور ضمنی صحت انتخابات را تاييد کرده است

  : ختصر اينکهم

فقط درچارچوب قانون اساسی جمهوری ) نه هوادار(می هستند السانی که قايل به مشروعيت جمهوری اکس -١
اساسی می توانند با رفراندم موافقت کنند و در آن چارچوب هم نظام جمهوری اسالمی قابل همه پرسی نيست و 

 . ی اسالمی معين کرده استديگر اينکه مسير همه پرسی همان است که قانون اساسی جمهور

اگر در همه پرسی آينده گزينه حکومت اسالمی رای بياورد من «عبارت منتسب به اعليحضرت مبنی براينکه  -٢
ويا کسانی که قايل به مشروعيت تداوم سلطنت مشروطه ايران هستند، ايچاد خلل در » آنرا قبول خواهم داشت

ا به تصوير مياورد و تصوير گذار مشروعيت سلطنت وحضور اعتقاد آنان به عدم مشروعيت جمهوری اسالمی ر
 . در پايگاه مشروعيت رژيم جمهوری را تداعی ميکند

در مقابل سئوال  خودشان» انتخاب  زمان «شخص اعليحضرت هم براين نکته حساس تاکيد گذاشته اند و در کتاب 
يند نخير به اين دليل که با اعالم نامزدی خود می فرما» آيا شما نامزد انتخابات رياست جمهوری خواهيد شد«اينکه 

مورد تصديق من است و چنين چيزی برای ) مقصود رژيم اسالمی است(به نظر خواهد رسيد که نهاد های اين رژيم 
  . من قابل تصور نيست

اسفانه آنچه عرض شد برخاسته از مبانی فلسفی وحقوقی مباره اصيل سلطنت طلبان است ولی همانطور که ناظريد، مت
مبارزه برپايه نظر افتاده و به همين علت مبارزه از نظر اعتقادی وايدئولوژی هرج و مرج واز نظر اجرايی زير صفر 

  . است

  حقوقدان -امير فيض 



 


