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ه   ع  گا   ر A  
گا A ن    دوازدھ

  اميرفيض حقوقدان  

  ان سبت سالگرد  انقالب مشروطيت  ايروردي ازپيام شهريارايران بمناآرد 

اب به ايرانيان ، شھريار ايران خطبمناسبت ھفتاوششمين سالروز انقالب مشروطيت ايران ١٣۶١مرداد سالادرچھارم 
باتفاق به   اردنرادآفرستادند پيام مزبور که جنبه تجليل ازانقالب مشروطيت ودستاورھای نان گرامی ميھ غاز ھمآپيامی با 
  ميرويم نآاستقبال 

  وردي از پيام شهريارايرانآدر

    .اشدثبت است  برخوردار از سه بارزه مھم و منطقی  ميب ١٣۶١امرداد سال  ٢٧رايران که درسنگر پيام  شھريا

   .، رژيمی غاصب ووابسته به بيگانه استرژيم حاکم بروطن ما –نکه آيکم 

زاديھای سياسی واقتصادی آ، يگانه اسباب رھائی وتامين نآحقانيت قانون اساسی مشروطه ايران وکاربرد  –نکه آدوم 
   .است

   .تاکيد قاطع براينکه مشروطيت ايران کليد نجات وطن است – سوم

   .اين تحريراز سخنان شھريارايران است ،   ِ ورد  آنھا درآثاری مترتب است که نمائی ازآ  برسه حقيقت باال،

ن درفلسفه مبارزه مشروح شده آثار آدرپيام شھريارايران مورد بحث ونقد حقوقی وھرسه بارزه  ،درسنگرمورد اشاره(
   )، مقصود را يافتن تحريرمفصلآنھا ضرورنيست  وميتوان بااشاره به جمالتی از آکه انتقال ھمه   ،است

   رژيم غاصب

غصب به معنای  تجاوزبه حق است وحق دربيانات شھريارايران به مفھوم حقوق سلطنت وحقوق ملت ودرمجموع رژيم 
  .لطنتی ايران ميباشدس

  زاد ساختن حق مغصوبه است ......آغاصبانه و ، ساقط کردن يد، برعمل غاصبحکم عدالت

  شناخته شده است ......، وجود حق شرط تحقق غصب

  . غصب نوعی زوراست  که گاه باحيله وزمانی باقھرمستولی ميشود .......برغصب ھيچگونه آثاری متوجه نيست

، غاصب حقوق سلطنت وغاصب ، غاصب حقوق ملت،  غاصب استرژيم حاکم برکشورما که بنايش برحيله وزوراست
  حق حکومت است ....

 ،زاد شدهآبرحق مغصوبه جدا ميشود وفرومی افتد وحق              ِ از تسلط زوری   ،تشــيـت غا صبقدرغصب به مجرد زائل شدن 
  درمسيرحقيقی وصفای اوليه خود قرارميگيرد .......
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ژيم خمينی وشناسائی  ی اين شثارغصب راباخود دارد يعنی با فروپاآ، نيز چنين است وھمه ن بعنوان رژيم غاصبآِ                    ر 
اصل وبحق حکومت < >اصل معنويت سلطنتبحقوق سلطنت <> ميت ملتحاکعمل تجاوزبه حقوق ملت < ،رژيم

زاد شده ودرجريان اجرائی خود يعنی آغصب است  ن که دراسارتآ> پايان مييابد وکل اين حقوق وتبعات اقتداردولت
  ش مالھا واستيالی يد غاصبانه بوده اند قرارميگيرند ....ردروضعی که قبل از شو

کارتعيين رژيم ،  مغايراست با افاسالمی بعنوان رژيم غاصب وابسته به بيگانه ناسائی جمھوریش        ِ ثارمتقن  آ ؛بنابراين
  غاصب جمھوری ا سالمی ... کشورپس ازسقوط رژيم

، نشانی قاطع وروشن داری قانون اساسی مشروطه وغاصبيت رژيم حاکمـــــ، باتاکيد برحرمتدربيانات خود  شھريارايران
وھمين اشارات کافی است  قانون اساسی مشروطه ارائه فرمودند، وحقانيت ، حق سلطنتت ملتاز استواری حق حاکمي

  .که شعاری برای مبارزه ھمه ميھن پرستان ايران باشد

  شهريارا

ت و ق ا ت  تس ی ا تق  ی ا د ق را ت،   گ ا ر ق  ی رابا د ت ، ،   ده ا ما یاز   گ را ون    ، 
ن   مای ا رو را ی  تاسا جات اا ھا راه  رو  ی  ون اسا ن   م ت،   تاده ان ا ده وا ما ان  ت،   ا ،   م ا

ت را تی پناه وا ف عام ا ک ن  جات و ای  ش  و رد،  ،    جا  س  ف را ک ن  ت   ا ف ا ک ن  ل ا ء و ان  یارا    ،
ت نارا ان  یارا    .ا

  رکه کند صد سپاه                                                    ّ کانچه کنديک تن تنھای شاه                    نيست ميس  

  ت قانون اساسي دوم حقاني

   .بزرگداشت انقالب مشروطيت بدون تائيد واحترام به قانون اساسی مشروطه يک خدعه است

  انقالب وسيله ای است برای نيل به ھدفی مترقی ومتکامل .......

  انقالب تجلی اراده ملت است برای گريزازرقت ودستيابی به رفعت......

     ُ   است وپ ر  . انقالب حرکت است، خون وخشونتانقالب است نه خود انقالب ن چيزی که درانقالب مقدس است ھدفآ
  .بديھای ديگر

. پس از وضع قانون است خواستھای ملت رادرچارچوب متنی پياده ميسازد که نامش قانون اساسی [مشروطه] انقالب
ھائی ھمراه  . ( متن قانون اساسی درعمرمشروطيت باسنت، تقدس انقالب يکسره به قانون اساسی منتقل ميشوداساسی

  )ميشود که تداوم اجرائی قانون اساسی مشروطيت ناميده ميشود
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انقالبی بحق وستايشگرانه شناخت ولی  نراآميدارد که نميتوان انقالب مشروطيت رامحترم و، مقتضی عقل ،بنابراين 
نميشود گفت ونوشت . قانون اساسی مشروطه که حاصل انقالب وبھای خون ھای ايثارشده مردم وطن ماست ناديده گرفت

  ؛که

از وظايف نھضت مقاومت ملی است که جشن سالروز اعالم مشروطيت ايران راباشکوھی ھرچه تمامتربرگزارنمايد  <
رمانھای پرچمداران انقالب مشروطيت ونويسندگان قانون اساسی يعنی پيروزی آامروز بيش از ھرزمان ديگربه پيروزی 

  ( نھضت مقاومت شاپوربختيار)           >ينان داريم طمزادگی بربردگی  اآ، وملت برامت

  >من قانون اساسی منھای مواد سلطنت راقبول دارم بعد رھبرھمان جماعت بگويد < و

عقالنی است که نميتوان قانون اساسی راشقه شقه کردواصول مربوط به اصل حاکميت راقبول داشت واصول          ِ حکم منطق  
   .نراقبول نداشتآمختص به سلطنت را قبول نداشت ........ نميتوان پای علم مشروطيت سينه زد ولی قانون اساسی 

نھا که رژيم سلطنتی ايران راپايان يافته ميدانند وکسانی آنھا که قانون اساسی مشروطيت رامنھای سلطنت قبول دارند  وآ

  .،  تجليلشان از انقالب مشروطيت فرومايگی استكنندتعيين نوع رژيم كشوررابه همه پرسي موكول مي که

، وملت ، وسلطنت ھم حق استحق استزن نيآ،  قانون اساسی ومتمم حق بوده است بدانيم که اگر انقالب مشروطيت
   .،  ھمه ناحق استراھم رفاه وشکوه حق است وکشورراامنيت ووحدت حق است واين حقوق جزباتجلی نظام پادشاھی

ِ               ق وايمان وخ رد ايرانيان درمی است که باايران زاده شده وباعش، تابشگاه مردکه سلطنت بدانيم ميخته، ومعجون ميھن آ          
  .........ب وطن ومھربه شاھنشاھی است    ُ ـــ  پرستی وشاھدوستی راسرکشيده وتاروپود وجودش سرشار ازح

  مشروطيت كليد نجات ايران است 

نسخه کشورداری است   ،زاديھا تدوين شده استآثبات ووحدت وتامين  وايجادقانون اساسی مشروطه برای اداره کشور
،  نسخه تشکيل دولت است،  نسخه رھبری شاه برنيروھای نسخه ايفای رسالت پادشاھی است  ،نسخه رھبری است

 منشاء مشروعيت اين نسخه سنت کھن سلطنت و ،،  نسخه فرماندھی شاه برای قيام ملت ونجات کشوراستمسلح است
    .مشروطيت وقانون اساسی است  وھمين ھاست که کليد نجات ايران راتشکيل ميدھد سنت

   .باتفکر ومالحظه تاريخ ميتوان ديد وخواند که روی کليد نجات ايران اين حقيقت بزرگ  حک شده است

ی(( با بان ند و ی ی   وردی ت با اغ س ان  با چ ورشاه م ا دم ،و ی  و مان شاه   رد و  ذا ندی ی ن  م ی  ما    ،((  

****  
ن آبه بخشی از مده که تصورميکنم يک يادگاه اعتقادی قابل توصيف باشدآن تحرير صحبتی بافرزندان ايران آدرپايان 

    .رجوع ميکنيم

   ؛فرزندان هوشمند ايران

. دراين راه عظيم وراست تاريخی، دراين زمينه ھای مفروش ازغرور وافتخار، ودراين پادشاھی است ان راهراه اير
،  دشمنان رابکوبيد که شرافت ملی تو دت          ِ ، باشدت وح  ، بااطمينان ودليری قدم بگذاريدمسيرروشن ونجات بخش گام نھيد

  .بران سخت کوش باشی ،جزاين فرمانی ندارد که تو
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، ، نعره بی امان جالدان وخونريزان، ضجه کودکان وزنان واسيرانانتظارمرگبارملت پريشان ،روزھای غمباراندراين  
 ، اعتقادی استوارکه ازايمان نيروجزاين ندارد که بايد بااعتقاد وايمان مسلح بود فريادی ،خيانت مشتی مصدقی نادان
  .ديده گردد بگرفته وباتھورومردانگی آ

،  جنگ محکوم کردن اعتقاد حاکم برفضای سياسی واجتماعی ھادی ميداند که جنگ،  جنگ اعتقادی استن ھرايرانی پاک
 رد کردن جمھوری اسالمی و   ُ ــــ جنگ خ ،ايران وغالب ساختن حقانيت قانون اساسی ورژيم پادشاھی مشروطه است

   .افکارجمھوريخواھی است

ِ   ، بانيروگرفتن از انديشه وخ ردای فرزندان ايران وتداوم  ، به اين حقيقت رھنمون شويد که قانون اساسیبررسی تاريخ،  با                         
ن ايمانی آ. با، بيگانه شويدری ملت ايران توست. باوسوسه ھای کوچک وبزرگيگانه تابشگاه فلسفه رستگا ن،آاجرائی 

که موجب درخشانی ، مردانه پيمان بگذاريد. به نيروی رخشانی قرن سرافرازانه بردلھا حکومت جاودانه داشته  ٢۵که 
  فريننده امنيت وشکوه است به پيونديد ............وحدت واستقالل  وآ

مسيرايران فردا و راه رھائی وطنت را ازخس وخاشاک ھا پاک ومنزه ساز ويقين کن که ايران وقتی جاويد است که 
           .نجات ايران بازگشت پادشاھی استن قانون اساسی است واکنون راه آ،  فلسفه رستگاری ، ايران پادشاھی استايران

  ن آپايان دوازدھمين ھنگامه  به اميد ادامه                                                  

 


