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   )رياآ(اي سرلشگرمنصور قآ
  نادقوقح -ضيفريما

 دارد يک تذکر حقوقی نياز ،سرکار سياسی مطروحه برنامه )ايرآ( یدوعسم روصنم رگشلرسريمای اقآ
  .نرا تکليف ميدانمآکه اشاره به 

وابط حقوقی ن با ضآولی نحوه ايجاد  ،قرارگرفته است سرکار دييمورد تا ،لزوم تشکيل دولت موقت
کشور تشکيل ميگردد  مجلس مقننه با مشارکت ايرانيان خارج از نظر سرکار در .کشورمان ھماھنگی ندارد

اين ترتيب نه با سنت مشروطيت ايران ھمخوانی  ،دولت موقت را تعيين خواھد کرد رئيس ن مجلسآ و
اخالق ايرانيان خارج  نه با حالت و و ،ن ميباشيدآکه سرکارخواھان رعايت  دارد ونه با اصول دمکراسی

  .کشور از

اجازه تشکيل دولت موقت با وجود وعضويت بنياد  از اصال وست اينکه رعايت اصول دمکراسی نخ 
  .جمھوری اسالمی درسازمان  ملل را نميدھد

دقيق  ثارحقوقی وشرائط بسيارآتشکيل قوه مقننه يک اصطالح حقوق سياسی است که متضمن  
ن آمضافا بر ؛شمرده شوداست که درخارج ازکشور نه ممکن است ونه بھرحال ميتواند قانونی 
کوچک وساده ھم برای  سابقه موجود نشان ميدھد که نميتوان حتی يک اجالس عمومی بسيار

  .تشکيل داد خارج ازکشور  در انتخاب رھبری تا چه رسد به رئيس دولت

لذا دولت موقت   ؛ن کشوراستآانون اساسی نجا که شناسنامه مشروعيت ھردولتی ناشی ازقآ از 
يک قانون اساسی الھام مشروعيت  ءاينکه درجھت مشروعيت قرارگيرد ازمنشا ناچاراست برای

   .حقوقی بگيرد اقتدار و

قائل به حقوق سياسی ملت ايران  ومردم ايران  اکثريت قاطع  و حتم سرکار نجا که  بطورآ از 
، غاصب شناخته ميشود نھايت جمھوری اسالمی يک وجود در ويستند ن ۵٧مشروعيت شورش 

يت بوده که دراثرقوه عوقی تداوم اجرائی قانون اساسی مشروطيت واجد مشروالجرم ازنظرحق
ن متوقف گرديده آليت اد غاصبانه وظالمانه جمھوری اسالمی است فعبقاھره که ھمان  وضع 

، تنھا قانونی است که نآن قانون اساسی يعنی قانون اساسی مشروطيت ومتمم آبنابراين . است
  .باشد کشور درخارج از دولت موقت ميتواند پشتوانه مشروعيت

قراردادن قانون اساسی مشروطيت بعنوان پايه واساس تشکيل دولت موقت واجد محاسن بسياری  
   :است ازجمله اينکه

  .نيازی به تشکيل قوه مقننه که امری ناممکن وغيرقانونی است ندارد -١

 تيکی محسوب نميشود  وادمکرمبارزه وفعاليت سياسی بدون اتکای به قانون اساسی مبارزه  -٢
ون اساسی مشروطيت با ھفتاد قان ،نآ مبارزه عليه جمھوری اسالمی نيازبه قانون اساسی دارد که

   .امنيت واستقالل کشور بوده استسال پشتوانه رفاه وسازندگی وتامين 
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ن روح  آقانون اساسی مشروطيت مقرر وسنت مشروطيت ايران به متمم  ھمانطور که در -٣
   .دبوسيله فرمان شاه معين ميشو  تی وموقعيت اجرائی داده رئيس دولتمشروعي

سالھای نخست مبارزه ھمواره مطرح بوده  تشکيل دولت موقت که ازضروريات مبارزه است از -۴
که بطورحتم  ،وری کرده اندآنرا ياد آاست وحتی خارجيانی درمصاحبه با اعليحضرت تشکيل 

 که رسالت وپرشت نگذاشته  یرنھح رط ناشی از محظورات سياسی وتحميل محروميت ھای
  .به منصه ظھور وحصول برسدت موقت کليف قانونی اعليحضرت درتشکيل دولت

ن برای اولين بار بوسيله آنھم نه بعنوان مجلس مقننه بلکه چيزی شبيه آتشکيل مجلس مقننه  تز -۵
دند که بکل ن بوآبدنبال  قای رضا قطيی درھمان سالھا نخست مبارزه مطرح شد وکسانی ھمآ

   .متوقف گرديد

دولت موقت سرکار وتشکيل مجلس مقننه ازايرانيان خارج ازکشور تزتشکيل دولت موقت ھمان ايرادات 
   .ن عرض شدآمتاسفانه فاميلشان رابياد ندارم) مشکالت قای پرويز (آمالقات  راداشت که درلندن در

با اتيان سوگند سلطنت تقريبا  ،تکريم شماھم قرارگرفته اساعليحضرت رضاشاه دوم که مورد ت -۶
فع محظورات ويا پيمودن بقيه مقدمه الزم رابرای تشکيل دولت موقت پيموده اند واقدام برای ر

بسيارساده تراست تا تشکيل قوه مقننه درخارج ازکشور وانتخاب رئيس دولت که چنين عملی ن آ
قانون  تداوم طلبان پيرولطنت ومسلما با مقاومت س بود   دذره ای ازمشروعيت را واجد نخواھ

   .د شداساسی مشروطيت مواجه خواھ

 و ونمايشی الفاظ و برنامه ھای تلويزيونی ،ياری دھددرراه نجات ايران نيروئی که ميتواند شمارا -٧
تنھا وتنھا نيروی رھبری معنوی شاه است   ؛نيستوسخنان تکراری ديگران استفاده ازعناوين 
 قرار گيريد  نتوانيد  ، بلکه با فرمان قاطع و تعريف جانبداری ، نه با عکس واگردرپناه اين نيرو

مشروع   حقوقی و نيروی معنوی شاه ھمراه مسير .سرنوشتی خواھيد داشت که ديگران داشتند
باشد  تداوم اجرائی قانون اساسی ميتواند پشتوانه حقوقی مستند ومستدل فعاليت مبارزاتی سرکار

  .لياقت وصداقت خودتان داردن بستگی به آوبقيه 

  نچه شرط بالغ است با توگفتم           توخواه  ازسخنم پند گيروخواه ماللآمن 

***  
  ريائی ارسال دارند آن  اليحه فوق را برای تلويزيون ازجاويد ايران تقاضا دارم که درصورت امکا

  ی اميرفيض گبا احترام ھميش                                                                              

 


