
  مورد حقوقی انحالل مجلس
  : روز پيش يکی از ايرانياران نوشته و درخواست کرده بود چند
  

((From: k m m k [mailto: @gmail.com]  
Sent: Saturday, August 21, 2010 12:39 PM 
To: Javidiran (Peym) 
Subject: ! که نم تتتق  منحل مه! تتتق  منم داکتررررر باشي  

از آقاي امير فيض انتظار ميرود به عنوان يک شخصيت مسلط به ظرائف قوانين ديدگاهشان را در باره پيامد انحالل 
مجلس شورائي که مقام نخست وزيري محمد مصدق را تائيد کرده بود توسط شخص مورد تائيد قرار گرفته آن مجلس بيان 

 .دارند 

اي که عليرغم يک تاريخ چند هزار ساله و کلي اهن و تلپ،  زيرا براي جامعهقلمي کردم   ميلي  اين مختصر را در نهايت بي
 اي به تاريخ پيوسته کرده چگونه بتوان احترام قائل شد؟ هست و نيستش را معطوف به واقعه

ر گيريم مصدق را انگلستان و آمريکا سقط کرده باشند ؛ خب که چه؟ ميخواهيم با پيکر خاک شده او و اندام فربه دو اب
تنبيه انگلستان و آمريکا را بسپاريد به ما لر " هاي لرستان شعار سر دهيم  قدرت ياد شده چه کنيم؟ عينهو حزب الهي

 ؟"ها

" مجاني کره خر " يا " خر--- مفت"بچه خرستان اول را به دريافت مدرک دکترا " مو"فرض نمائيد يک دانشگاه اينجانب 
آيا همچنان محق خواهم بود به ! د صالحيت اعالم داشته درش را تخته کنم آن دانشگاه را فاق" رسما"مو"سپس . سازد

     ))   دانستن خود ؟" داکترررررر"

  :فکس کرده اند اينجانباستاد امير فيض پاسخی به اين صورت به 

  جاويد ايران««

  . موضوع انحالل مجلس شورای ملی در مسير مشروطيت وقانون اساسی

تر مصدق مطرح کرده می تواند سئوالی را که ايرانياری در مورد انحالل مجلس به وسيله آقای دک
  . جوابی اين چنين داشته باشد

حق انحالل مجلس از حقوقی است که قانون اساسی مشروطيت ايران با شرايط خاص و مواردی کامال 
اقدام دکتر مصدق به انجام رفراندم و انحالل مجلس مخالف . استثنايی از حقوق پادشاه دانسته است

 ع حقوقی مخالفت به وسيله آقای دکتر صديقی، سنجابی و شايگانقانون اساسی بوده و اين موضو
يت اهللا کاشانی نيز آوحايری زاده وبقايی و حسين مکی به مصدق گوشزد شده بود و ) استادان حقوق(

شرکت در رفراندم حرام و «رفراندم برای انحالل مجلس را محکوم ودر آن فتوا آمده است با اعالميه 
  ) ٣۵۵جالل متينی (اهی نبايد شرکت کند نخوطهيچ مسلمان وو

رابطه حقوقی نخست وزير با مجلس از نظر تئوری مانند رابطه بين آمر و مامور است همانطور که 
  . می تواند آمر را حذف کند نخست وزير هم حق انحالل مجلس را نداردنمامور 

  ))با احترام امير فيض


