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  رهبري علياحضرت شهبانوي ايراندور باطل 

  پيشنهاد صدارت بانوفرح مادرملت
  حقوقدان  -اميرفيض

 سازمان سرباز در ،درپيشنھاد سازمان سربازاست یمالحظات، برخورد با انگيزه تنظيم اين تحرير
   :ای نوشته است »وجه نامهت«

 ، بانو فرح مادرملت ايران راسازمان سربازضمن تائيد وستودن توان تفکروتشخيص ملت ايران<
بعنوان کانديدای استقراربرمسند صدارت وطن عزيزمان سرزمين اھورائی کورش وماندانا پيشنھاد 

  >ميکند

 ستا اعليحضرت به علياحضرت !! مزبورمتوجه انتقال امر رهبري مبارزه ازمفهوم سياسي پيشنهاد

تاسفانه پيشنھاد دھنده ترجيح داده است که ازعنوان قانونی علياحضرت وياحتی نسبت فاميلی با که م
    د ــــکنـــخاندان پھلوی وھمسری شاھنشاه ايران استفاده ن

، نتيجه ، درموضوعات يکسان وباعوامل يکسان، تالشھای تکراری يکسانازنظرعلمینجا که <آاز
    >رديکسان دا

  ....و

اين تحرير براين قصد است لذا  ،ه اصالت وموفقيت کارھا دررابطه باسابقه فکروياعمل استنجا کآ از

درمحورسوابقی که ازاين قبيل  ،ايران صدارتبرای  را ! پيشنھاد تازه کانديدا شدن بانوفرحکه 

  مده  به اختصاروازباب ھدايت مطرح سازدآد افکاردرميدان مبارزه ايرانيان خارج ازکشور بوجو

  عليا حضرت ونيابت سلطنت 

نيابت سلطنت به کيفيتی که درمشروطيت ايران پايه گذاری  از ساله سلطنت ايران ٢۵٠٠درتاريخ 
سال  ١٨سن  دراصل سی وھشتم متمم قانون اساسی انتخاب نايت السلطنه تا ،اثری ديده نميشودشده 

درمتمم قانون اساسی برای  نظر اصل مزبور درتجديد ،ومجلس سنا بود تمام برعھده مجلس شورايملی

بطور قانونی وبدون نيازبه ھيچ تشريفاتی نيابت سلطنت  وليعهد شهبانو مادردرتاريخ ايران  اولين بار

مگراينکه پادشاه شخص ديگری رابعنوان  ،سالگی تمام وليعھد عھده دارشد ٢٠وليعھد راتابه سن 
   .نايت السلطنه انتخاب کنند

   :م قانون اساسی دررابطه بااين تحرير دو موضوع استاستنتاج ازماده سی و ھشتم متم

نخست اينکه اصل سی وھشتم اصالحی متمم قانون اساسی يک بارزه وگوھری استثنائی برای حفظ 
که ديگرمجلس شورا وسنا نبود  ۵٧ازشورش  چراکه با اصل سی وھشتم اوليه بعد ؛شدتداوم سلطنت 
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تداوم سلطنت منقطع ميشد ولی صراحت اصل اصالحی امرانتخاب نايب السطنه ھم ممکن نبود والجرم  
   .برای حفظ تداوم سلطنت کافی بود سی وھشتم ديگرنيازی بوجود مجلسين نداشت وتنھا وجود شھبانو

ند شد یقانونا نايب السطنه معرف شهبانو مادروليعهد و ،که اصل سی وھشتم اصالح١٣۴۶درسال 

  .طنت بھرحال جلوگيری گرددامری اتفاقی وتقديری بود که ازتالشی تداوم سل

  خدا گرزحکمت ببندد دری     زرحمت گشايد درديگری

   .شهبانو عنواني است كه قانون اساسي مشروطيت براي مادر وليعهد تعيين كرده است، دوم اينکه 

ی منخواسته ازعنوان قانونی علياحضرت استفاده کند وپيشنھاد رامتوجه خان واينکه سازمان سرباز
صيغه حقوقی مرتبط باقانون اساسی  از پيشنھاد را ،ساخته که ھزاران بانو فرح وجود دارد ،بنام فرح

 و جخارمشخص وازترديد بدورباشد متوجه شخصيت  ونيز فلسفه انتخاب افراد که بايد مشروطيت 
   .ورده استآنرا بصورت ھشلھف = بی مصرف  درآ

ياد  »بانو فرح«سازمان سربازکه ازعلياحضرت شھبانو با نام انظباطی بسيارزننده درورای اين بی 
 ميرساند وبقول کنفسيوسھم راو عواملش  ان سربازاوج غرور ونخوت وخودخواھی سازم ،کرده

نھم ديگرانی که قانون آ> سبک خطاب کردن ديگران است ،يکی ازاسباب تسکين غروروخودخواھی<
را درحد پادشاه برای اداره کشور درزمان صغرسن وليعھد دانسته  علياحضرتی وزن اعتبار  اساسی
   .است

   :يکی ازحکما مطلبی دارد که درمورد سازمان سربازدرتحقير علياحضرت کامال صادق است

 دمھای متوسط بدنبال عظمت برای خود ھستند وآ –دمھای بزرگ عظمت ديگران رامی بينند آ<
  .>قير وسبک خطاب کردن ديگران می بيننددمھای کوچک عظمت خودرادرتحآ

> عنوان سرھنگ ستاد که استفاده سازمان سرباز  نوشته شده <سرھنگ ستاد »توجه نامه« در
ن حاضربه ذره ای تخفيف نيست ازمسيرقانون اساسی مشروطيت يعنی ھمان قانونی که به آ کننده از

ن سرھنگ داده شده آبه  سته اددا علياحضرت فرح پھلوی عنوان شھبانو ومقام واليت عھدی را
حضرت عليا یقانون ین سرھنگ ھمچنان محفوظ است وعنوانآچگونه ميشود که مقام وعنوان  ؛است
  .>مرگ خوبست برای ھمسايهاين را عوام ميگويند < !؟خير

 است ن عامآمده باشد شمول آويافرھنگ مردم وياقانون بوجود   توعاد ھرنظم ونسقی که بنابرعرف

رفتارسازمان سرباز درجايگزيني بانو فرح بجاي علياحضرت شهبانو نهايت . استثناء پذيرنيست و
اساس سلطنت ايران ومتمم قانون اساسی مشروطيت  وپيشنھاد رابصورت دشمنی با زشتي است

قانون اساسی تشکيل  سازمانی که گويا عده ای ازافسران سوگند خورده به شاه و از و نمودارميسازد
  .است ورآشده حقيقاحيرت 

 سرتيپ معين زاده خودش راسرتيپ ارتش ،رفتارنسنجيده وناپاک سازمان سرباز بی سابقه نيست البته
   .شاھنشاه ميدانست ولی ارتش شاھنشاھی وقانون اساسی مشروطيت راقبول نداشت
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شده ميدانست ولی وليعھدی  زيرقانونی که بفرمان شاه نخست و نخست وزير را بختيار خود
  .را قبول نداشت [رضا شاه دوم] اعليحضرت

فت گ ؛قبول نکرد را نکه وزارت جنگ بختيارآپس ازسابقه ميگويد ارتشبد فريدون جم  ا کهنجآ تا
    .معرفی ميکرد ارتشبد سابقخودرا  ،حاضرم وزيرجنگ خمينی بشوم

   –واما بعد 

  دورباطل رهبري علياحضرت 

موقعيت خاصی که متمم قانون اساسی تحت عنوان نايب السطنه برای علياحضرت فراھم ساخته بود  
واليت عھدی سلطنت طبق اصل سی  که عدم قبولوردآوجود پس ازدرگذشت شاھنشاه اين نگرانی راب

تداوم مشروعيت سلطنت رامتوقف ودرنھايت امرمبارزه عليه  ،سوی علياحضرت از ،تم اصالحیوھش
الجرم مبارزه ايرانيان عليه جمھوری اسالمی  و فرماندھی قانونی ساقط گردد مدار جمھوری اسالمی از

    .ومشروعيت شود رھبری قانونی فاقد

يادم ھست ازبين نجا که آ زمان اين نگرانی باھمه عظمتی که داشت کمترمورد توجه بود تان آ در
د پرويز خسروانی به اثرات خودداری علياحضرت ازقبول واليت عھدی سلطنت افسران تنھا سپھب

   .گاھانه نگران بودآ

ن نجاکه مآ نبايد قبول نيابت سلطنت رابنمايد تا علياحضرت ن زمان کسانی که عقيده داشتندآ در
  منتصری –سرتيپ معين زاده  -بختيارشاپور  –دکترھوشنگ نھاوندی  ؛درجريان بودم اينھا بودند

 يتآقای علی رضائی که بامن درتماس بود مدعی بودکه سيد کاظم شريعتمداری آ و ، وعلی رضائی
ن فوق راھم ايشان بمن ميگفتند حتی اين قاياآهللا با واليت عھدی علياحضرت مخالف است  واسامی 

اب رديوانگی نکنيد که علياحضرت قبول نيابت سلطنت رابنمايند که کارھا خ< ؛جمله راھم بمن گفت
  ميشود>

انتقال سلطنت اعالم ميداشت <که مريکا آوزارت امور خارجه ن زمان ھنوز طرح ھنری برشت آالبته  
بود  نشده منتشر >ده پھلوی برای برگشت سلطنت مبارزه کنندابه وليعھد قبول ندارد ونبايد خانوار

نھاوندی طرح وزارت  ھوشنگ قایآحتم حضرات ازطرح مزبور مطلع بوده اند چراکه  ولی بطور
  .مکزيک به شاھنشاه ابالغ کرد در را )طرح ھنری برشتمريکا (آخارجه 

ھمان مخالفت وزارت  ،برای ايزگم کردن بوده واصل بعدھا معلوم شد که مسئله مخالفت شريعتمداری
  .مريکا بوده امآومن غافل ازجريان تصميم وزارت خارجه  ،مريکا بوده استآخارجه 

 مصرف شد که بان آمده است برای آارک الزم با مد ن درتحريرات سابقآرمختصرکه کامل اين بسيا
ی س، کتمان وصيت سيااطمينان راسخ وقاطع بگويم که خودداری علياحضرت ازقبول نيابت سلطنت

ن که ذکرش مثنوی مفصل است ھمه آمدھای آسوگند سلطنت وپی  اعليحضرت از شاھنشاه ونيز عدول
   .وھمه دررابطه با ھمان طرح ھنری برشت است

  رويش افكارمبارزه بدون رهبري شاه
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 درمبارزه ايرانيان خارج ازکشور بموازات نااميدی از ١٣۶۵ازسال فکرمبارزه بدون رھبری شاه  
سال  در و ،با باورھا وانتظارات ايرانيان متضاد بود شروع به جوانه زدن کرد که وبياناتیاعليحضرت 

 ،برای نجات ايران يابش راه کار انديشيدن و ،ن زمانآ ودرخود رسيد به اوج ھيجان  ١٣٧٢ھای 
   :روز شد راستای چاره جوئی دو فکرمطرحِ  ن سال درآ در نرخ مباره روز بود

  .رت عليرضا برای تصدی سلطنتمراجعه به واالحض –فکراول 

چاره جوئی ھا مبارزه بطور مشروح درمقاله < نادرستی اين فکر وغلبه احساسات برعقل ومنطقِ 
    .درج است ٧٢> سنگراول اسفند سال وتکليف وسرنوشت مبارزه ماسلطنت طلبان

ھا عرض زيراھمانطور که بار .مبارزه برای نجات ايران بدون اعليحضرت رضاشاه دوم –فکردوم 
د ودراين حالت نمتوسل شو شده انسان ھا درحالت ضرورت وناچاری است که بھرچيزی ممکن است

وتنھا دراين حالت است که احساسات  ميگيردنسوابق درروبروقراراست که  منطق و قانون وسنت و
   .اميدی ھا درميدان مبارزه بھرکجا که ميخواھد ميراند نا و

  :ه بودن شاه با اين مقدمه شروع شدايران بدوفکرويا طرح مبارزه برای نجات 

 وظائف سلطنت ندارند وکوششھائی ھم که از نظر به اينکه اعليحضرت تمايلی به ايفای رسالت و<
شاه به حفظ مواضع انتخابی  جانب سلطنت طلبان معمول گرديده بالنتيجه بوده وتاثيری دراصرار

 اينکه نميتوان دست روی دست گذاشت و نظربه مبانی سلطنت نداشته است و ناموفق وناموزون با
   ؛بين رفتن کشور وملت واحتماال تجزيه کشوربود لذا پيشنھاد شده است که از ناظر

  سلطنت طلبان خود به تشکيل دولت موقت اقدام کنند ويا-١

  شورای سلطنت تشکيل بدھند ويا-٢

  د راسا رھبری کن مبارزه را شورا ،تشکيل شورای سلطنت طلبان با-٣

ا که عليا حضرت فرح پھلوی نايب السلطنه بوده اند وازمحبوبيت خاصی برخوردارند لذا نجآ از -۴
   .بگيرند بعنوان اصلح ازايشان خواسته شود که رھبری مبارزه رابرعھده

رديف ھای اول تا سوم  مورد نقد واستدالل قرارگرفته است که انتقال  ٧٢اسفند سال  ١۵درسنگر
البته اگراين تحرير برای سازمان سربازپيشنھاد  ،سازدصل مين ھم اين تحرير رامفآ مختصری از

وشته لب نقانع کننده نبود ارادتمند باکمال ميل به استنساخ ازمطال کانديدای صدارت بانو فرح! دھنده 
   .د  اقدام خواھم کردکه ميتواند اين تحرير راشايسته قبول نسبی ساز  شده درسنگرھا

  رهبري علياحضرت  

امه روزن !!سعيد نويسنده مشھور قای پرويز قاضیآرھبری مبارزه بوسيله علياحضرت مبتکرطرح 
  .ھای صبح ايران وعصرامروز ميباشند

را بشرحی که مالحظه داريد  اندازی طرح رھبری علياحضرت تيتر زير قای قاضی سعيد درراستای جاآ
  ذاشت  گ١٠٠١شماره  ٧٢شھريورسال  ٢۶درعصرامروز 
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  درانتخاب اصلح است وانتخاب اصلح فرح پهلوي است مصلحت ملت .. مصلحت كشور،

   ( پرويز قاضی سعيد)

برای دفاع ازاصالت وحقانيت طرح رھبری علياحضرت بصورت  قای قاضی سعيدآ ودررشته مقاالتيکه
  مد آمتوالی درعصرامرو نوشتند  تتير باال بصورت زير در

  تفرح پهلوي اس ، درانتخاب اصلح است وانتخاب اصلحانتخاب ملت
اين اشاره  ،ورده ميشود که مبتدا وخبرتحرير جورشودآمختصری ازيکی ازمقاالت ايشان به اينجا 

   !!بجاست که جرائد عصرامروزوصبح ايران طرح مزبورراشاھکارخواندند

نکه مردم آ ال نشان داده اند که مردميدان مبارزه نيستند وبيشترازچون شاھزاده رضاپھلوی عم<
 و ١۴شنائی دارند واقدامات او درطول آمريکائيھا آ باروحيه وطرزفکرفرانسويان وشناسند ب ايران را

يج فراھم نياورده که بتدر سال گذشته نه فقط موجبات تشديد مبارزه وتوسعه محبوبيت سلطنت را ١۵
 برای نجا که شخص ديگری ھم جذابيت الزم راآ جذابيت سلطنت دفن گردد وازميرود تابرای ھميشه 
بعنوان شھبانوی اعليحضرت رضاشاه دوم) فرح پھلوی ( نجا که قبل ازاوآ ندارد واز جلب مردم ايران را
رسوم بايد  ه است ونايب السلطنه ھم طبق ھمه قوانين وعرف وعادت وسنن وايران نايب السطن

نجا که فرح پھلوی آ ت پادشاھی ھمه امورووظائف پادشاه راانجام دھد وازتانشستن وليعھد به تخ
ميان مردم  مورد نفرت مردم نيست ومردم نسبت به او نظرمساعد دارند وفرح پھلوی برخاسته از

  >است  لذا فرح پھلوی درشرائط فعلی تنھا راه وحدت واتحاد ھمه نيروھای نجات بخش است .........

ياران خواسته اند که چگونه وتحت چه شرائطی به فرح پھلوی ايران اضی سعيد ازقای قآدرپايان مقاله 
بقبوالنيم که بايد وظيفه ای راکه درشرائط عادی درحضورملت ايران بعنوان نايب السلطنه پذيرفته 

نايت السلطنه ای خود است بعھده بگيرد وچطور وبه چه وسيله ای ازاوبخواھيم که به اين وظيفه 
  )٧٢ازعصرامروزھای شھريورسال (                                                    .عمل کند

  سرنوشت طرح انتخاب اصلح 

 حرعلياحضرت درباره طرقای قاضی سعيد درچندين شماره باچاپ تصاويآ نکه عصرامروزوآ پس از
   :شھريور نوشت ٢٩درشماره  مزبورمقاله ساخت 

ی سياسی مخالف جمھوری اسالمی به سازمان ھاپيسنھاد عصرامروز برای انتخاب اصلح وتمرکز <
 ده وگستر رنايب السطنه ازطرف ايشان بازتاب بسيا یفرح پھلوی وپيشنھاد اجرای مسئوليتھا دور

. مقاله عصرامروز بطور سريع به تمام سازمان ھا مريکا يافتآ اروپا و غيرقابل انتظاری درسراسر
   .رفکس شد، اروپا وياکشورھای ھمجوامريکاآی سياسی درشرق 

صبح روز يکشتبه باخبرشديم که کميته ھای گوناگونی برای بررسی فوری مسئله وتماسھای با دفتر 
تشکيل چند جلسه  نجلس باآمده است وازسوی ديگرجمعی ازايرانيان مقيم لوس آفرح پھلوی بعمل 

 ا ازرويورک سفر کنند وبافرح پھلوی ديدارکنند ومصينه فوری به بررسی ھيئتی پرداخته اند که ب
ليون ھامردم درپذيرفتن مقام نايب  يايشان بخواھند به وظيفه ای که درشرائط عادی مملکت ودربرابرم



 حقوقدان -. اميرفيضدور باطل رھبری علياحضرت شھبانوی ايران..                 ۶ برگ  ٢٠١٣/٠٧/٢۵ ،پنجشنبه(اورمزد شيد) 

 

السلطنه بعھده گرفته  اند عمل نمايند وھمچنين اطالعات محرمانه ديگری دريافت داشته ايم که بموقع 
  )١٠٠٢عصرامروز شماره (                                   >به طالع عمومی خواھد رسيد

به کجارسيد  دريک  !!!! وتشکيل کميته ھان استقبال عمومیآ ن طرح باآبد ميل داريد که بدانيد ال
پيرو طرح  )موزنده استآ بسيار١٣٧٣فروردين  ١۵مشروح جريان درسنگر( ،کلمه به ھيچ وھيچ

ت انتشارداد (ارديبھش سنگررا > گوبلزکوچولوقای قاضی سعيد جزوه ای  زيرعنوان <آ انتخاب اصلحِ 
قای قاضی سعيد درباره علياحضرت بکاربرده است ۀشعارانتخاب اصلح که نشان ميدھد که ) ٨١

نرا آ ۵٨بھمن   ٢٠برای خمينی بکاربرده بوده وعينا درايران تريبيون شنبه  ١٣۵٨درسال 
   .منتشرساخت

  جهات افتراق  پيشنهاد انتخاب اصلح با پيشنهاد  كانديدا شدن بانو فرح 

زيرا طرح ويا ادعائی که  !رعقده ھای طرف توجه قرارگرفتن يافتاميتوان دانگيزه ھردو طرح ر
 ؛برپايه حق وقانون وحکمت نباشد  نمايش است ونمايش ھم عملی است برای طرف توجه قراگرفتن

  بقول حکيمی  

  مـــن> که ھرچه کرد <مــــن> کرد خراب باد خانه <

  دزد ناشي به كاهدان ميزند

ت انديدا شدن علياحضرکه بين طرح اتتخاب اصلح باطرح ک بل مالحظه استاه کلی اين تصويرقادرنگ
ی قاآاس وتقليد ازطرح براه اقتب ،علياحضرت ردنککانديدا وجود دارد وطراح پيشنھاد تجانس ھدف 

ضرب المثل دزد ناشی به کاھدان علياحضرت  ردنکقاضی سعيد رفته است ولی با دقت درطرح کانديدا 
  خود نماميشود ميزند

   مالحظات درپيشنهاد سازمان سرباز

  ن چيست آ ومالحظات در يديدا شدن علياحضرت کا به بينيم که پيشنھاد سازمان سربار درباب 

   :ورده ميشودآبارديکر پيشنھاد سازمان سرباز به اينجا 

 ارمادرملت ايران  بانو فرح، خيص ملت ايرانتوان تفکروتشسازمان سربازضمن تائيد وستودن <

 دانامان ، سرزمين اھورائی کوروش ووطن عزيزمانصدارت استقراربرمسند  كانديدايبعنوان 

  >پيشنھاد ميکند

قای قاضی سعيد که درواقع تاحدودی الگوی طرح سازمان سرباز قرارگرفته آ وپيشنھاد طرح -١
واجد مبانی حقوقی وقانون اساسی مشروطيت است وھرچند که درمورد نيابت سلطنت 
استنساخ درستی نشده ولی باالخره طرحی است که طراح خواسته است طرح رابه قانون 

طرح را ازجنبه نظری بودن خارج  تا ،ن گره زده باشدآاساسی مشروطيت وباب سلطنت 
ارائه موضوع شد پيشنھاد سازمان  وبرعکس ھمانطورکه درابتدای اين تحرير ساخته باشد

سازمان سرباز  وده وــــــــب دورــــــــــمبانی حقوقی قانون اساسی مشروطيت ب سرباز بکلی از
   .ن نشان بدھدآمنتزع ازسلطنت وتداوم  خواسته است باسرھم کردن عباراتی پيشنھاد را
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امری راکه درتاريخ  ،تشخيص ملت ايران تائيد ميشود و ميشود درعين اينکه توان تفکرن -٢
) رابه حساب تفکروتشخيص ملت فرح ردنکطرح کانديدا گ ايران کامال بيسابقه است (وفرھن

  .ايران قرارداد

تشخيص وتوان تفكرملت ايران را تاريخ وسنت ومنش ايراني معرفي كرده وميكند نه سازمان 
 توان تفکروتشخيص ملت ايران درتداوم قانون اساسی مشروطيت است و .ا هيچكس ديگرسربازوي

انون اساسي قبراي گروهي كه قائل به مشروعيت تداوم سلطنت وقانون اساسي مشروطيت نيستند 
ود اسباب خ نچنان کارساده ای نيست که ازآتوان تفکروقدرت تشخيص ملت   جمهوري اسالمي است

باطی مراحلی وتبديل به قانون اساسی ميشود ھويت قانونی  ،يرد. امر تشخيصستائی ومعامله قرارگ
  .ملت

معنای نامزد شدن است چه درامورسياسی واجتماعی ويا کانديد يک واژه خارجی است وبه  -٣
   .ولی درفارسی به معنای کودن واحمق است ،انتخاب ھمسری

 که اکنون ھيچ بحثی درباره انتخابات چيست چرا کانديدا شدن بانو فرح که مقصود ازمعلوم نيست 

ا دمطرح باشد وانگھی کاندي  !ساختن بانو فرح که مسئله کانديدانيست  جاری  صدارتنھم ازنوع آ

ن آ و ساخته باشند ياسمت معينی کانديد و برای کار خود راند نفری ھنگامی معنا پيدا ميکند که چ
   .رباز مفقود استواين صيغه ھا درطرح س  سمت ھم قانونی باشد

که درپيشنھاد سربازروئيده است ربط مشخصی ندارد  صدارتراربرمسند واستق صدارت -۴

    .وميتوان گفت که بی ربط است

ازجمله اوقاف ن به امورشرعی آمرسوم بوده که متصدی صدارت ازمقاماتی است که دردوران صفويه 
اقدام ميکرده تصور نميشود که مراد سازمان سرباز  ومدارس ومساجد وقبرکن ھا واجرای مجازات ھا

   !!به معنای رايج دردوران صفويه باشد صدارتو فرح به مقام نابازکانديدا شدن 

به وزيرشاه ويا باالترين وزيروعالم وقت داده شد مانند صدرالعلما  صدارتدردوران قاجارمقام 

   .وصدراالشراف  وصدر اعظم که باالترين وزيرشناخته ميشد

ازسوی شاه بود بنابراين اگرغرض سازمان  و انتخابی نبود انتصابی صدارتدردوران قاجاريه مقام 

   .است نه مردمسرباز صدارت بانو فرح بعنوان وزيراعظم تلقی شود انتخاب او باشاه 

نجا که پس ازتصويب قانون اساسی مشروطيت مبانی حقوق سياسی جامعه ايران منضبط آ از و
پيشنھاد  ،قانون اساسی جمھوری اسالمی است با ۵٧ش روپس ازشو وطيتدرقانون اساسی مشر

مقصود ازبی ربط بودن اين است که فاقد مبانی حقوقی ( .گفتاری بکل بی ربط  است صدارت بانوفرح

  .)است



 حقوقدان -. اميرفيضدور باطل رھبری علياحضرت شھبانوی ايران..                 ٨ برگ  ٢٠١٣/٠٧/٢۵ ،پنجشنبه(اورمزد شيد) 

 

که دردستورجلسه قيدشده  ھرپيشنھادی دررابطه بادستورجلسه رسيدگی به موضوعی است  -۵
  .ن تشکيل شده استآيدگی به برای رس یشوراي یويابه عبارت

اگرشورائی برای شور واتخاذ بھترين راه دفاع ازحمالت ھوائی دشمن تشکيل ميشود  ؛باب مثال از 
 شورای مزبور به دعوت شوندگان صالحيت تنظيم پيشنھاد راميدھد واينجاست که پيشنھاد بايد در

رقص به افسران نيروی موزش آپيشنھاد  ،واگر يکی از دعوت شوندگان ،موضوع باشد رابطه با
است ولی  ن يک  پيشنھادآالبته که  ،خانم ھارالگد نکنندھوائی بدھد که افسران ھنگام رقص پای 

ن اين آبمناسبت اينکه درارتباط با دستورجلسه شورا نيست پيشنھاد تلقی نميشود واصطالح حقوقی 
  )پيشنھاد خارج ازدستورجلسه است( .است

ديگر اساسا ودرکالمی  ،لوم نيست که پيشنھاد به چه مقامی ميشودپيشنھاد سازمان سرباز مع در
 وبالطبع دستورجلسه ای ھم درکارنيست  تاپيشنھاد قابل رسيدگی باشد  مجري پيشنهاد وجود ندارد

ُ ک شواگرخواسته شودکه تفسيردل خوُ     :نکی برپيشنھاد سازمان سرباز گذاشته شود ميتوان گفتــ

است که اگر نظام جمھوری اسالمی درقانون اساسی اش تغييراتی مفھوم پيشنھاد سازمان سرباز اين 

مسئله انتخاب  نوقت آنراھم به عھده مردم نھاد آرابرپا نمود وانتخاب  صدارترا وارد ساخت ومقام 

 صدارت به عنوان مقام  !ومعرفی بانو فرحپيشنھاد سازمان سربازنوقت آو  ،نخست وزيراعالم شد

 وچون ھمه اين امورواھی است لذا پيشنھاد سازمان سرباز ميشود. !!جای استماع پيدا خواھد کرد
   .خيالیيک داستان سرائی وعبارت پردازی 

نای اين برداشت سازمان يکسره مب ؛معرفی شده بانوفرح مادرملت ايرانعلياحضرت با نام  -۶
حتی درجريان خشونت  ،يران بکرات شاه بعنوان پدرملت شناخته شدهدرتاريخ ا باطل است 

رافی به محمد عليشاه مخابره کردند واورا پدرملت خطاب نمودند  گتبريزيان تل ،د عليشاهمحم
ايرانيان حضانت فرزند بعھده  محققين خارجی ازپادشاه بعنوان پدرملت ياد کرده درفرھنگ ما

  .پدراست نه مادر

قانون اساسی وسنت مشروطيت وفرھنگ ايرانی تعھدات وتکاليف خاصی برای پادشاه مقررکرده است 
چرا سازمان سرباز سوراخ دعا راگم کرده  ،اميد وانتظارمردم ايران ھمواره بسوی شاه بوده است

   .ب درکوزه وگرد جھان گرديدن کار عقال نيستآ  ؟است

ن درشاھراه سوگندی که ياد کرده اند دشوارتراز کانديدا يا رفع محظورات اعليحضرت واستقرارايشاآ
  ؟ساختن بانوفرح برای صدارت است

   گيرم که مارچوبه کند تن بشکل مار     کوزھربھردشمن ومھره بھردوست                 

  

   


