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  حقوقدان -اميرفيض

  ؛ايرانيارگرامی قای دکترحمزه پورآ

که به بازاريان درمورد بخشودگی  یھائ هوعد تلويزيونی حضرتعالی از قولھا وگفتگوی دربرنامه 
نھا آازدواج ھا  و به جوانان برای تامين مسکن وھزينه  به بسيجيان درمورد بخشودگی وام ماليات و

  .مطلع شدم داده شده وعده ھای ريز ودرشت ديگر و

ولی متقابال اين حق سوال موجود است که  !رزوی موفقيت دارمآن وعده ھا  آالبته که برای تحقق 
وعده  تا تبسيجی ويا بازاری به چه دليل وحجتی وياسابقه ای به خود وديگران حق بدھ يک بنده

 نھا نتوانست به ھيچيک ازآه زده ای که رھبرمذھبی جامعه وعددر نھم آ د؟!را باورکن سرکارھای 
   ؟عده ھای سرکارنبود عمل کندوعده ھائی که بيشباھت با و

 گاه نباشيد که ھنوز بعد ازآوعده ھا خلف  تصورنميکنم که حضرتعالی ازحساسيت ايرانيان نسبت به
   .ستان انآزخند پوو  ب وبرق مجانی واتوبوس تکيه کالمآسال وعده ھای  ۴٠

به  که  یھايسوال امثال بنده اين است که سند حقانيت ومقام وموقعيت سرکاربرای دادن چنين تعھد 
قای ترامپ گرفته شده کافی است آ کنار شما که در يا تنھا يک تصويری ازآ ؟کدام است مردم ايران

ن بازاريھا آوير ويا بدون با ھمين تص و ؟برای ايجاب عمومی مردم ايران وقبول تعھدات حضرتعالی
نھا خواھند بريد وزيرسايه وعده ھای آ بر بسيجی ھا وجوانان ايران ازجمھوری اسالمی حاکم قادر و

  .خيمه مقاومت وانتظار خواھند افراشت؟ مسلما خير سرکار

الوصول  ھرگزبرات شاه  ؛روال فرھنگی ومنش ايرانی قبول قول وتعھدات شاه است <اصطالح
    .درمفھوم اليتناھی بودن قول وقرارشاه استنميشود> 

سال قبل قول وقرارپادشاھان بوسيله دبير وزير ودرنھايت دولت وحکومت  ٢٠٠٠به حکايت تاريخ از
شاه بوسيله دولت وازمخرج مجلس به  به مردم منتقل ميشد وازپس ازمشروطيت قول ووعده ھای

   .مردم اعالم ودقيقا ھم ايفای عھد ميشده است

زمينه تداوم مشروعيت قانون  ،ن ھستيدآاصل عدم مشروعيت جمھوری اسالمی که سرکارھم معتقد به 
نرا مطرح ميسازد واعليحضرت رضاشاه دوم را مکلف به تشکيل دولت موقت مينمايد آاساسی ومتمم 

رجه وزارت خا ،بان وليعھدآاتيان سوگند نھم  وقبل از ۵٧مريکا درسال دوم شورش آدولت گاھيد آکه 
ازانجام وظائف ميھنی اعليحضرت    تحريم سياسی سنگينی را  تحميل ايشان ساخت والجرم مريکا آ

   .تشکيل دولت موقت است ممنوع گرديده اندن آکه اعم 

حضرتعالي كه دراين مهم سابقه داريد ويكي دوبارباسركارمطرح شده است به رفع اين 
 كه شما ييك ايرانحصرسياسي اعليحضرت همت كنيد واين بزرگترين افتخاري است كه نصيب 

ميدانيد  ...مريكاآگروگان وتحريم هاي  زادي شاه ازآنجات و  ؛خواهد شدباشيد  (يا هركسي)
   .ي عظيم ترازهمه تاريخ ماعظمت اين كارچيست؟ حت
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و فرمان نخست  زاد سازی ايران را ازشاه بنمائيدآ تقاضای فرمان ؛بعد به اعتبارموقعيت اعليحضرت
 و کودتای مصدق کردبرابر  زاھدی درنجات ايران در وزيری را ازشاه بخواھيد. کاری که سرلشگر

برای نجات ايران الزم ميشود  ھمان راری که ھرقول وق ین مقام قانونی وسنتی وتاريخآ به اعتبار
   .ه ھرگز الوصول نميگرددت شاه است کبرا

ليونھا ايرانی که نه نامی ازشما يم درقلب با داشتن فرمان نخست وزيری شاه(يا ھرکسی)  سرکار
ھا  بقول سيسرون  دراين حالت که ھمه چشم و ،جای خواھيد گرفت انتظارو اميدی دارندشنيده ونه 

خواھد  ھمه دستھا وسروجان ھا برای کمک به نخست وزيرمنتخب شاه به جنبش در ؛بسوی شاه است
   ١. يد که نيازی به وعده دادن به مردم ايران نيستآود ميجمد وخواھيد ديد موقعيتی بوآ

تشکيل دولت مجسم کنيد که درايران ھيجان زده وايرانيان بی کس وبی حامی يکباره  تانيست  دشوار
  نجات ايران وحمايت ازمردم  باطالع عموم ميرسد؟موقت با ماموريت 

    :ايرانيان منتظر اين خبر وفرمان ھستند  خاقانی ميگويد

   .تخم دولت سالھا برامتحان افشانده اند

يعنی مردم درامتحان قدرت ھا جذب قدرت دولت  ؛يعنی مردم تخم دولت را ازغيردولت تشخيص ميدھند
 ميشوند. حکم دولت واضح ترين ورساترين کلمه درجامعه ايرانی است. ازاين موھبت بزرگ و

شنای مردم بھره بگيرد. آ اين سالح تاريخی و ازو » شاه«حق آن است که   ٢ انحصاری استفاده کنيد،
   .نگيرد مھم نجات ايران صورت نخواھد گرفتزادی شاه بيانديشيد که تا اين مھم صورت آبه 

ھائی داده ديگران ھم وعده  قبل ازسرکار ،نکوبيد وعده ھارا سرد ھنآ تابرای استحضار حضرتعالی 
   .گاھيدآاند  که بسيارند وحضرتعالی ھم 

وسيعی چه ازنظرمادی وچه سياست  دارای امکانات بسيار (شاه)ن آرياست  اه دولت موقت وگجاي
چه ازنظراقدامات اجرائی برای نجات ايران خواھد بود که علی القاعده نبايد دراين اليحه  جھانی و

زمينه ھای ايجاب ملی دراختياردولت موقت قرارخواھد گرفت که نيازی به  نقدرآعنوان شود. بدانيد 
   .نخواھد بود اھای فقيرانه وپادرھو هوعد

قای ترامپ مطلع شده است  آزموقعيت سرکارنزد ملت ايران کم وبيش ا اگر که حمزه پور قای دکترآ
واقعا  اگر د ونبفرمائيد به ندای قلبی مردم ايران وصدای تاريخی کشورمان اعالم قبول بااقدام بفرماي

   .خودتان قرارندھيد واھی رفع تحريم ازاعليحضرت را نداريد  ملت ايران را درانتظار اقدام اقتدار

                       رزوی پيروزیآبا احترام و                                                                         
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