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   توضيحات  دررابطه با اعتراضات                                      
  حقوقدان - اميرفيض

موجب شده است که  ای ر> اعتراضاتپيشنهاد بيشرمانه> و <۵٧ظاهروباطن درشورش تحريرات اخير يعنی <

   .ميرويم ھانآمالحظه به   ،اتفاق بااحترام و

  اعتراض اول  

  ؛ياری خواسته است که پيام زيررابه اينجانب بدھد> ازايران57درشورش ظاهروباطن <يکی ازخوانندگان تحريرِ  

 حمايت ميکرديد ولی از قای اميرفيض سالھای سال مخالف حاکميت اسالم بوديد يعنی درحقيقت سکوالريم راآشما «
 ن  رااين تز مخالف شديد اي سکوالريسم رامطرح کرد وبقول شما اختراع کرد شما با قای نوری عال تزآوقتی که 

   >لق وخوی بدی استميگويند  حسادت وحسادت خُ 

****  

  >ھرکسی گويد سخن برظن خويش<

بھرجا که و< ولی باطن که ازظن وگمان به دوروبرقائمه ھای دليل ونصوص متکی است نظرمعترض راتائيد نميکند
  .وردآکمال جای ظن مينشيند> راپيش مي ،يدآيقين در

شنا آفکرميکنم يک نمونه  ن فرق است.آعرضه کردن  وزمان کيفيتمخالفت بابا ،بين مخالفت بايک تز ويامکتب
  .ارائه شود زمينه رابرای رفع شبھه بيشتر مھياسازد

ن مقوله آدروراه نجات ايران را ينده ايران ھستيمآزادی فحشاء برای آبه اينکه ماخواھان  ارائه دھند اگرکسانی، تزی
نکه اعالميه جھانی حقوق بشرھم آ ؟ بايا اين تز، تزی موفق دريک کشوراسالمی مثل ايران خواھد بودآ ؛اعالم کنند

وحشت  استقبال ويا نآت برای جاانداختن يا ملت ايران ازاين تزوعقيده وفعاليآ ،است اين چنين تزی رامحکوم نکرده
  ؟نميکنند

   .مسلما پاسخ مثبت است

ارکان معتبر مذھب تعه يکی ازفاحشگی درجامعه اسالمی حاکم برکشورما زيرنام صيغه ومُ  –اکنون دنباله مثال 
 د ودرحدی درثارحقوقی ويا اجرائی کوچکترين تفاوتی با فاحشگی ندارآ بحثی نيست که صيغه ازنظر ايرانيان است و

   !.است وعملی قانونی  ل وزارت خانه ای ھم شدهيکتشايران رواج دارد که پيشنھاد 

ن تاسی ميکنند  آنکه شريعت اسالم باعمل صيغه مخالف است معھذا صيغه باعث رميدن مسلمانان ايران نشده وبه آ با
   .ھمخوابی بازن صيغه ازعبادات است ،وبراساس سنت تشيع

اگر به زن  ،جانسايجاد باوری تجانس مآبانه کرده است ولی باوجود اين ت ،وال صيغهران به رــــعادت مردم اي
   .صيغه ای گفته شود فاحشه غوغاميشود

   .شنای باال رادرفلسفه وتز سکوالريسم پياده ميکنيمآاکنون مورد 

ارکان  واجد نظام سکوالربود يعنی تمام ۵٧سال يعنی اززمان سلطنت رضاشاه کبيرتا سال  ۵٠ايران حدود 
زادانه وبدون محدوديت ھای اسالمی تصويب واجرا آقوانين  ،درجامعه ايران وحکومت اجراميشد سکوالريسم
اصل دوم واصول  .ودراختيارقانون قرارگرفته بود موزش وپرورش ازحد روحانيون ساقطآ وقضاوت  .ميگرديد
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دارند بايد روی اين زمينه ھای  گرانقدری ت بخش دوران شاه يادھای رسوب يافتهمردم ما از ايام خوب ومسر
  .بسته نشود ،تادرھای قبول وپذيرائی بازحساس ومورد حسرت وانتظارمردم حرکت کرد 

 اگرمردم حسرت دوران شاه راميخورند اين حسرت متضمن جدائی دين ازحکومت ھم ھست زيرا رکن اصلی ترقی و 
   .ن جدائی دين ازحکومت بود که امکان تحوالت اقتصادی واجتماعی رافراھم ساختھما ،تعالی کشورما

 ه ماــوفساد انگيز است ک سترکه حيف وبسيارھم نادُ  ؛افق باشنداين عقيده مو با قای معترض محترمآاميدوارم 
تداوم  نسبت به جدائی دين ازحکومت که حاصل ساله مردم را ٧٠اسب مفروش ازاحترام وباورعمومی زمينه ھای من

اجرائی قانون اساسی مشروطيت است ناديده گرفته وتالش کنيم که با واژه سازی ويا استفاده ازمکاتبی که درفرھنگ 
   .م سبب پريشانی ومناقشه است  مردم ومبارزه راسرگرم سازيميسمردم ايران مانند سکوالر باور و

ريسم با تداوم اجرائی قانون اساسی برای پيگيری موضوع تز سکوال که وصف الحال تالش سنائی بيتی دارد 
   .مشروطه است

  ، راه درپيش استخرش نيش است      گرت خوش نيستآ، اولش کوشش

  اعتراض دوم  

مد که موضوع به موقعيت سلطنت ومشروعيت پادشاھی آگفتگوھائی پيش  »پيشنهاد بيشرمانه«تحرير  دررابطه با

بين نميرود به مثالی توسل گرديد  از ،با استنکاف متعھد ،دادن اينکه نفس تعھدرضاشاه دوم کشيده شد وبرای نشان 
  )، ھمچنان بدھکارشناخته ميشودازپرداخت دين خود مستنکفِ بدھکارِ (که 

 ن باعدم ايفای وظائف سلطنت ازسوی متصدی سلطنت مطرح شده است  وآاعتراضی متوجه  مثال مزبور ورابطه 
متصدی سلطنت بوظائفش  ه ممکن است مثال درست باشد ولی دررابطه با بی اعتنائیمعترض ابراز عقيده کرده  ک
   .وعظمت موضوع کافی نيست

****  

استفاده ازتمثيل برای اثبات موضوع نيست بلکه ازاين جھت مورد استفاده قرارميگيرد که استفاده کننده تصورميکند 
 »درمثل مناقشه نيست«ده ازمثل راحت ترميتواند منظور خودرابيان کند و به ھمين دليل ھم گفته اند که که بااستفا

   .، ايجاد قبول يارد ھم نميکندلذا مثال چون دليل نيست

ثارحقوقی خاصه نسبت به تداوم آمتضمن چه  ،عدم ايفای وظائف متصدی سلطنت ، يعنیاھميت اين موضوع
بحثی است که به يک دليل ممتاز  ،اثرگذارميباشد يا درموقعيت پادشاھی متصدی سلطنتمشرعيت سلطنت است و
  .نبايد اکنون جريان يابد

 به کيفيت دفاع طرف است وبرعکسِ  ،گاھی معترضآعدم  ،لمضابطه شناخته شده ومسّ دربحثھاومرافعات حقوقی 
درست  .يک کاراصولی ومراعات کردنی است ،است يعنی لزوم پنھان کاری تاقبل ازبيان ادعا ويادفاع نھم ھمينطورآ

  .اقدامات نظامی اعم ازحمله ويا دفاع کامالمحرمانه تلقی ميگردد که استتار ،ھمانند جنگ

درصحنه  ،ليهـــدعا عــــم که ازھم اکنون  سلطنت طلبان بصورت مدعی و دبنابراين تصور نميکنم  کاردرستی باش
ن برای مدعيان آتی فاش آادله اثباتيه دعوا ويارد ميگردد تا وارد شوند که سبب  ی حقوقی نسبت به سلطنتھا بحث
   .معلوم باشد و

تعھد ومسئوليت ھای ناشيه  به موقعيت سلطنت ونيز نسبت کلی توضيحاتی اما برای اينکه اعتراض خالی ازخلل باشد
   .ن شايد بی مورد نباشدآ از
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   .ه است

رکه عرض شد
زسوگند سلطنت

 

انان عقيده دار
که تحميلی اس
زيرا انسان در
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آسناد سفارت 
ب وادار شاه  را

سلطنت وجوددا

وج شاه ازکشو

صراروجودداش
   .فرمائيد

باب استعفا رن 

ا ازشاه مستعف

 . 

ه درتاريخ اس
موثقی دردست

قرارداد شی از
دد  پيامبران وي

م رسالتی بودن
عزل ونصبش ب

شاه درمقابل خ
با رسالت سلط
ه مجازات کرده

نم اين مختصر
ی ايشان اددار

 گفتاروكردار

برخی ازحقوقدا
نھاآ يعنی حجر

ميگردد زنان 

٠١٣ ، شنبه 

اس -١
ش
س

پس ازخرو

اين اص چرا
بف توضيح 

شورشيان 

گرفتن است

مطرح بود

ھمانطورکه
يران خبرما

استعفا ناش
قانونی گرد

ثارحکمآ از
، عمستخدم

مسئوليت ش
رابطه ب در
تھديد به را

تصورميکن
ترک وخود

حجر، درگ

بر -٢
يع
نآ



  حقوقدان -فيض

 انسان ھا 

  

نت مطرح 
 زی ھم از
 ت نيست و

 از ۵٧ش 

 در ! شان

 به سابقه 
  بزرگی و

کنند!! که 

اميرف - اعتراض

د وفشاربودن
    .کند

وظائف سلطن 
امات تند وتيز
تصدی سلطنت

ه سران شورش

ايش ازه انتخابی

ضا ميشود که
ولذا بھتراست
خاب وبرکنارنک

ت در رابطه با

وضوع تحت قيد
 معيوب ياد ميک

از يحضرت را
وفعال شد واقدا

ردرموقعيت تگ

ی است کهيھا ه

مده وپادشاه تا

تقاض ،ح ميکنند
اھی ميبيند!! و
شت پادشاه انتخ

وضيحاتت 

قه تشيع به مو
 قصد ورضای

ئله امتناع اعلي
مطرح و ت را

گيی شد ايشان د

  :که

ه ھمان خواست
   .رفت

مآ در  به اجرا

 جديد رامطرح
رد تعليم پادشا

، پشد وپادشاه

 ک- دارند. ح

 

فق  ،ول دانست
ن بنامآدون از

مسئل ،شريه گام
ری اعليحضرت

که مدعی نجاآ
  ٢ .ی ميبيند

گاه باشند کآنند

ی شاه متضمن
رير بتوضيح ر

گ نوشيروان

 وانتخاب شاه
ھم ھست که دا
رنده جديد درگذ

 بصورت مخفيانه

حقوقی رامحمو
انکه حقوق مد

مديرنش ،مدنی
تز برکنارالنه
به رساند ررا
پادشاھیوزش

  : ت

 رامطرح ميکن

ایمسئله استعف
د که دراين تحر

توسط سرھنگن

ی اعليحضرت
سال ھ ١٠! و
انتخاب شاهت و
<      

ب ھی ھمين ادعا را

  ۵گ

ثارحآ نميتوان
چنا ردخاص دا

گ نوشيروان م
ن الزم ومعقوال

وکار ،وردآش در
موآودرايران  ه

سابقه اين است

ی اعليحضرت

يعنی طرح م ھا
ھدف داشتند اه

نانآخواست  ل
  !!کنند

ضوع استعفای
د انتخاب شده!
زل اعليحضرت

يمی نگنجنداقل

                    
رح کردن تزمشابھ
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محصور ومقيد
راعمال تاکيد خ

  خن ميگويد 

قای سرھنگآ ٧
جانی نه چندان
ريه گام بنمايش
ان انتخاب شده

رجوع به اين س

 مسئله استعفای

نھآ است ونظر
له استعفای شا

سال قبل ١٠د 
ين سلطنت ميک

نان که موضآ ز
که شاه جديد د

عز مايند!! واز
دوپادشاه در< 

                      
 اشخاصی با مطر

٠١٣ ، شنبه 

م
د

تجربه سخ

٧٩درسال 
کرد وباھيج
طريق نشر
پادشاه ايرا

ازر مقصود

کسانی که

خو  -اول 
طرح مسئل

حدود - دوم
ايران تمري

بنابراين ا 
رجوع کنند

قائی بفرمآ
گفته اند  

  

   

  

  

   

                
= بتازگی  ٢


