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  اظهار نظر باطل

  يدش باطل نگويدآمرد انست كه چون خشم 
  حقوقدان -اميرفيض

ھر ريامآبراينکه <شاھنشاه  مبنی ؛اظھارنظرحقوقی بسيارعجيب ولی نه بديع ديدم١باونديان  ضيا قایآ از
وچون  بی معنا)( !السلطنه را خودشان به علياحضرت داده اند نه بافرامين قانون اساسینايب عنوان 

  نشاه به تصويب سنا نرسيده بنابراين علياحضرت ھرگز درجايگاه نيابت سلطنت مقامی ندارندفرمان شاھ

***  

يفی لتحريرات بنده است به ھيچوجه تمايل ويا تک ايشان معموال دررديف کار نکه مقابله با نظرواليحهآ با
نرا برای کسانی که احتماال آواگربه ھمين مقدارجواب مھيا ھستم  احساس نميکنم که وارد اين معرکه بشوم

   .اليحه ايشان را خوانده اند ميدھم نه خود ايشان دليلش را ھم درھمين تحرير خواھيد گرفت

  ارنظرباطلظها

زمان  ١٣۴۵دربيست ويکم اسفند ماه سال  ،جه گيری ھای مغرضانه وبی پايهيتبرخالف اظھارنظرون
کسال ي ت وشازمجلسين يعنی شورا وسنا گذ مجلس موسسانتشکيل                                ِ نخست وزيری شادروان ھويدا قانون  

انون اساسی متمم  ق ۴٢و ۴١و ٣٨به تصميم مجلس موسسان  اصول  پس ازتاجگذاری شاھنشاه  ،بعد
قانون اساسی مشروطيت ايران شناخته شده  )٢۵١٧( ١٣۵٧ن قانون تاسال آبشکلی تغييريافت که 

 بهمقام نيابت سلطنت ايران بموجب تصميم مجلس موسسان وموافقت شاھنشاه  ،بنابراين ؛وميشود
  .علياحضرت فرح پھلوی تفويض شده است

  سابقه چنين اظهارنظري

ّ                   درگذشت شاھنشاه جو  بسيارقوی وتندی درمده است پس ازآ درتحريرات وسنگرھاھمانطور که بکرات                   
 ر وبخيتاشاپور خارج ازکشوربرای ممانعت ازقبول نيابت سلطنت ازسوی علياحضرت جريان يافت  که 

ودند گاه بآوکسانی که درسنگرھا ياد شده دنبال قضيه بودند وچون قای علی رضائی آ نھاوندی وھوشنگ 
رابه مقام نيابت سلطنت راھنمائی اسنادی  ھستيم تا علياحضرتزاده عازم قاھره آ که بنده درمعيت واالگھر

بطورکلی دخالت بانوان ( يت هللا شريعمتداری که با دخالت علياحضرتآ ضرات حتی بنظرن حآکنيم 

                                               
  .می کندمعرفی ھم  ضيا باونديان خودرانام ايشان غالمرضا باونديان است که  - ١
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فعاليت ھای جريان نيابت سلطنت وانجام وظائف نايب  خواستار توقفو ) مخالف بود استناددرسياست
  .السلطنه  بودند

قای آبود عينا ھمين ادعای  شخصی بنام احمد انواری که مديرروزنامه پيام ايران بختياريادم ھست 
لمان اين آ شخصی در انواری که ساکت شد ؛مطرح کرد که بالجواب نماند ١٣۵٩ن سال آ در باونديان را

    .ولی صدائی نداشتد نغمه راسازکر

  اما علت عدم تمايل به پاسخ مستقيم 

 تدليک جواب مس ناگربنده به اليحه اخيرايشا ؛نظر ميکند ويسد واظھارباونديان دائم اليحه مينضيا قای آ
ذھنی اين خواھد بود که اينجانب با تمام نوشته ھا وتندروی ھای ايشان  درعرص تحريرات بدھم  تبادر

   .اال ھمين يکی که به جواب رفته ام ،موافقم

  علت بي اهميت دانستن لوايح ايشان 

 بنده ،سروکارداشته اند يا خير نميدام خواننده اين سطور با اسب
اسبان اصيل ممکن است گاھی بعللی  .داشته ام خيلی ھم داشته ام

سان نيست خوی اصيل خود را موقتا آن چندان آکه شناخت 
 ،اره کنندسرکشی کنند وبه اصطالح مھارپ ازدست بدھند و

زين کند ودنبال اسب  اسب ديگری را اگردراين مواقع مھتر،
بسرعت فرارخواھد   سيختهاسب مھارگ ،بزندمھارگسسته رکاب 

نقدر بی ھوا وباشتاب خواھد رفت که يا به دره وچاه آ کرد و
   .نقش برزمين ميشودمی افتد وياازفشارھيجان  هچال

 ،، تنبيه ھم نميکنددنبال نميکند اراسب اصيل  ،همھترفھميديک 
ھسته به مقرخود آ ھسته وآ رکشسن اسب آکمی صبرميکند 

حالت پشيمانی  ،ومن ديده ام که ھمان اسب سرکش دبازميگرد
  .نشان ميدھد ھمرا خود

ناکامی ويا توقعات                                    ِ انسان ھاھم ھمينطورند گھگاه بمناسبت  
را روی اعصاب وافکارازدست ميدھند ودوست ودشمن  کنترل خود ،اميدی ھا واقسامه برنيامده ويا نا
 سابقه نشان ،نھا نميشودآتوازن ود سبب برگشت سالمت اين افرا دھن به دھن شدن با ،راتميز نميدھند

ه حل مسئله کمک ميکند تا بيشترب  ،ه ميخواھد دل تنگش بگويدنھا بھرچآزادی آ داده است که زمان و
  .دھن به دھن شدن

 


