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اﻳﺮان ﻳﺎرﮔﺮاﻣﻲ
آﻗﺎي آرﻳﺎﺳﺐ ﺑﺎوﻧﺪ
اميرفيض -حقوقدان
متعذروپورش خواھم که دير مفتخربه عرض پاسخ به نامه حضرتعالی شده ام تنظيم لوايح در ارتباط
با مسائل مھمی که ناظربرمبارره است ،فرصت پاسخ فوری که شايسته والزم بود را ممکن نساخت.
ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﺣﺰب اﺗﺤﺎد
مانيفست حزب اتحاد ،برپايه نظام پادشاھی پارلمانی بنا گرديده است ،و اين بدان معناست که از طريق
نظام پادشاھی پارلمانی ميتوان با مرام سياسی حزب آگاه شد ،و به کالمی ديگر از طريق معلوم به
مجھول رسيد.
بنا برآگاھی واستحضار مشتترکمان ،مستند ،چيزی است که به اصالت حکم ويا به استنا ِد نص باشد
و درعبارت ديگر ،ازمبانی ومراحل اجرائی برخوردار ومورد تائيد وآشنای مردم باشد.
مزيد استحضار است که نظام پادشاھی پارلمانی يک عنوان حقوق سياسی و آشنای مردم ايران
نيست ونه نص است ونه ُحکم والجرم نميتواند درمقام مستند واستناد قرارگيرد.
آقای شاھين نژاد که مدعی عرضه کننده و يا شايد مبتکرومخترع!! اين عنوان است ،در مقاله ای
درسال  ٩٢نقطه نظرھای نظام پادشاھی پارلمانی را که نوشته اند ،تفاوت حقوقی آشکاری در آن
با قانون اساسی مشروطيت وسلطنت مشروطه ايران ديده نميشود وتفسير ايشان ازنظام پادشاھی
پارلمانی ھمان است که امروزه تمام نظام ھای پادشاھی دنيا از آن تبعيت ميکنند وباز ھمان است که
قانون اساسی مشروطيت ايران با قرار شرط ومحدوديت ھائی سلطنت مطلقه ايران را به سلطنت
مشروطه مبدل ساخت و بالطبع ھمان نص قانونی است که  ٧٠سال قائمه حقوق سياسی وحقوق مردم
وسلطنت ونھادھای کشوررا معين ودرمقام اجرا قرارداده است.
ﻏﺮض ازﺗﺼﺪﻳﻊ
تصديع مزبور ازاين جھت است که در حاليکه تفاوت حقوقی قابل توجھی بين سلطنت مشروطه ايران
ونظام پادشاھی پارلمانی نيست ،چرا بايد ازعنوان قانونی وآشنای مردم که زير چتر آن نام  ۵٠سال
ايران وملت به دستآورد ھای ممتازی رسيده اند استفاده نشود؟؟
مردم حق دارند ازنظام پادشاھی پارلمانی به ميل ودرک خودشان نظرات و تفسيرھائی ارائه دھند کما
اينکه کسی نوشته بود پادشاھی پارلمانی يعنی مجلس شاه را انتخاب ميکند .ھر زمان ھم خواست
برکنارش ميکند!!...
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نياز به اطاله کالم نيست که آنچه که آقای شاھين نژاد ارايه داده اند نيز نظر است و نظر ،نص نيست
واليق جابجائی است ،و چيزی که به مبانی اصولی نرسيده باشد نميتواند مستند ممتازی برای فعاليت
سياسی شناخته شود.
حقاينت واصالت مبارزه نجات بخش ايرانيان ،پيشنھاد ميکند که مستند ومبانی مانيفست آن حزب
متکی به تداوم اجرائی قانون اساسی ومتمم آن باشد که ھم مراحل نص را با انقالب مشروطيت طی
کرده وھم سالھا مالک اجرای مردم ودولت ومحاکم وعضويت ايران درمجامع بين المللی بوده است.
فکر ميکنم بھترباشد که مبارزه روی صحنه ھای آشنا وباورھای ريشه ای مردم حرکت کند ،عناوين
و اشارات نا آشنای مردم ،توده ھا را گيج ويا نگران ومردد ميسازد چرا که ھمراھی آنان با عناوين
ناشناخته درشورش  ۵٧آنھا را براستی حساس کرده است.
اختراع آقای شاھين نژاد ،و )احتماال نصر احمدی( ممکن است قشنک باشد ولی برای مبارزه آشنای
مردم مناسب نيست؛ واقعا قانون اساسی مشروطيت که عام خاص آنرا ميشناسند ،و با خون
آزاديخواھان ايران آغشته و بارور شده و سازمان ملل مترقی بودن و تائيديه اعالميه جھانی حقوق
بشر را ھم دارد چرا بايد کنار گذاشته شود و يک چيز من درآوردی را جايگزين آن ساخت؟
ميل والتفات آقای شاھين نژاد )يا نصر احمدی( به واژه سازی محدود به خودشان و احتماال چند نفری
انگشت شماراست واين ،سالح آشنائی نيست که مردم ايران از آن استقبال کنند و نميتوانند مجرای
آنرا به تداوم سلطنت ايران که مردم برآن انتظار دارند بتصورآورند.
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮدرﺑﺎره ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ
اظھارعقيده شده است> :قوانين مشروطه درصورت بروز رسانی قابل اجرا ميباشد<.
معلوم نيست که سھم نظام پادشاھی مشروطه پارلمانی که مانيفست حزب برپايه آن بنا شده است با
اظھارعقيده ای که مميز گشت چه خواھد شد ،آيا اجازه ھست که تعارض آن دو نگران کننده باشد؟
آری دقيقا توجه مساعد وقابل قبولی ارزانی داشته ايد ،قانون اساسی مشروطيت از يکی دو سال بعد
از تصويب درسال  ١٩٠۶درمقام اجرا با نسخ ضمنی نسبت به اصولی ازمتمم روبرو شده است که
از جمله است؛ اصل دوم و انتخاب دادستان و قضات که نسخ مزبور بر شمول مشروطيت دوران
احمد شاه ورضاشاه کبير و شاھنشاه آريامھر دوام داشته است و در تجديد نطر دراصول قانون
اساسی بوسيله مجلس موسسان البته که شايسته وحق قانون اساسی ومتمم آن برنسخ صريح
اصول مزبور است که  ٧٠سال ازعمرمشروطيت بال اجرا مانده است وعدم اجرای آن اصول ھم به
اعتبارعدم انجام تکليف قانونی ازسوی روحانيون بوده ودرتمام اين مدھت  ٧٠سال ھم اعتراضی از
ناحيه روحانيون بر لزوم اجرای اصول مزبور نشده است ،اال درشورش  ۵٧آنھم يکبار و يک اشاره
بدون پيگيری.
داﺳﺘﺎن ﺟﺰم اﻧﺪﻳﺸﺎن
تالش براينکه برای جلوگيری ازجزم انديشان ناگزيربه پذيرش رفراندم شده ايد ازحضرتعالی قابل
انتظارنبود ونيست.
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 -١درحاليکه مانيفست حزب اتحاد ،برپايه نظام پادشاھی ومستند آن نظام پادشاھی پارلمانی و
در واقع تداوم اجرائی قانون اساسی مشروطيت قرارگرفته ،ديگر جزم و جزم انديشی نبايد
در آن حدی درجايگاه توجه قرارگيرد که فلسفه پادشاھی مشروطه که مبتنی برتداوم وتوارث
است و اين روال درتمامی نظام ھای پادشاھی جھان جاری است تحت الشعاع التاری وھمه
پرسی قرارگيرد؟
 -٢اعتباری که نامه مزبور برای جزم انديشان قائل شده است آنھم درحدی که خواست آنھا
ميتواند گردش تاريخی سلطنت  ٣٠٠٠ساله ايران )ھگل( را به چرخ التاری پيوند دھد ،اجازه
دھيد مايه آزردگی مشترکمان گردد.
فردريش ھگل نوشته است> :ايرانيان قديمی ترين اقوامی ھستند که پادشاھی را برگزيده اند و شاه
در فرھنگ عامه مردم پدر ناميده ميشود< آيا بی مھری وکج سليقگی نيست که ايرانی پدرش ،نماد
ھويت ملی و تاريخی کشورش را به التاری بگذارد آنھم بخاطر رضايت جزم انديشان گمان نميکنيم.
 -٣در معادله مورد نظر حضر تعالی ،جزم انديشی ،فاتح و غالب بر قانون اساسی و تصريحات
و اصول سلطنت وتداوم آن شناخته شده تصور نميکنم شما خودتان از اين استدالل و توسل
راضی باشيد.
جزم انديشی عبارتست از انديشه ای محدود ،تفکری باعلم کم که دنيا را ساده وبدون پيچيدگی می
بيند .جزم انديشان را ميتون عوام مردم دانست زيرا که علم کمی دارند و کمتر تفکر ميکنند ،در
اينجاست که جزم انديشی به آنھا کمک ميکند که بين خود با مردم خط کشی کنند وبگويند که انديشه
)تعريف ازپارس ويکی(
ما درست است وبقيه به يقين اشتباه ميگويند.
جزم باوری ،از ديد فلسفی بيانگرانديشه غيرديالکتيکی ،متافيزيکی است که برمعارف حاصله بدون
کوچکترين انتقاد ،باور می آورد و آنھا را بطور کليشه ای در شرائط جديد پياده ميکنند و بدون اينکه
)تعريف ازويکی پديا(
خود به تحليل و واکاوی بپردازند.
 -۴مردم عوامی که تفکر کم دارند وسطحی فکرميکنند چه مقام وموقعيتی دارند که چرخ تداوم
تاريخی  ٣٠٠٠ساله را متوقف وبه ميل خود گردش وارونه بدھند؟ مبارزه بايد درمسير نص
حرکت کند نه جزم انديشان تا تمام ابعاد وزوايای آن برتارک مشروعيت بدرخشد .در شورش
 ۵٧ھمان جزم انديشان بودند که کاردست مملکت دادند.
ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
اعتقاد به عدم مشروعيت جمھوری اسالمی که حزب اتحاد ھم معتقد ومتوسل به آن است واجد ارکانی
است از جمله آنکه با رفع قدرت غاصب يعنی سقوط جمھوری اسالمی تداوم سلطت ايران در موقعييت
قانونی قرار ميگيرد صرفنظر ازاستدالل حقوقی وفلسفی تفسير عرفی آن ميتواند چنين باشد؛ )اگرخانه
ای را عدوا ًنا ثالثی غصب کرد وبعد از مدتی حالت غصب بھردليل خاتمه يافت آيا بايد ازھمسايه ھا
ھمه پرسی کرد که خانه به مالک داده شود ياخير؟(
از آن گذشته اگر در جامعه ايران بتوان با ھمه پرسی نوع نظام را تعيين کرد در فروردين سال  ۵٨با
ھمه پرسی رژيم ويرانگر و نا مشروع جمھوری اسالمی تحميل شده است ،و تصور نميکنم نصی
وجود داشته باشد که ھر سی و يا  ۴٠سال بايد با ھمه پرسی نظام کشور تعيين شود!
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ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ
اين تحرير نيز سخت معتقد است که فلسفه نيرومند و منبعث از حقانيت ومنش وفرھنگ مردم ايران
پيروز ميدان است ولی ايرانيار گرامی ،آيا حرکت با جزم انديشان وکشيدن قلم قلع وقمع بر روال
سپھر ٣٠٠٠ساله سلطنت وتداوم آن ،و قانون اساسی ومتمم آنرا به کنار گذاشتن وپيگيرنوشته ای
شدن فلسفه و ايده نيرومندی است برای استقبال مردم ايران؟؟ تصور نميکنم .جای مسرت است که
ايرانيارگرامی آقای باوند ھم با اين تصور ھماھنگ باشند
با احترام وآرزوی پيروزی

