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، بدان سبب است که ماھيت بيان منتسب به شھريارايران به اين معنی است که مشروعيت قانون مھم بودن موضوع
ن قانون ازسوی جمھوری اسالمی کان لم يکن ويالغو ونسخ نشده است ودرنتيجه آکه  ن بدان جھت استآاساسی ومتمم 

نسخ  رقانون اساسی مشروطيت ازسوی جمھوری اسالمی لغو وياگمفھوم مخالف اين چنين تصوری اين خواھد بود که ا
   .ن موجه نبودآشده بود استناد ما سلطنت طلبان به قانون اساسی ومتمم 

ن ونيز حقانيت وتداوم سلطنت درايران ارتباطی به آمشروعيت وقانونی بودن قانون اساسی ومتمم منجزا چنين است که 
، ن ندارد بکالمی واضح چه رژيم غاصبآ، نسبت به قانون اساسی ومتمم عمل وتصميمات رژيم جمھوری اسالمی غاصب

 ، ميتواند مورد استناد قرارگيرد ونه ازنه، مسئله يکن کرده باشد يانکرده باشد لغو وکان لم نراآقانون اساسی ومتمم 
   .ثاراستآنظرحقوقی مالک 

ثارحقوقی که ايجاد آھيچگونه  بحکم اصول حقوقی تائيد شده کليه جوامع حقوقی، برعامل غاصب ويافعل غصب، زيرا
   .حق ومشروعيت نمايد متوجه نيست

بلکه ازاين  ،نسخ نکرده است نراآرژيم غاصب ن است که تصورکنيم آ، نه ازباب نآساسی ومتمم قوت واعتبارقانون ا
 انقالب حاصل کارھمانطور که شھريارايران فرمودند < ،مده استآنچه بنام انقالب درمقام چنين تصميمی برآباب است که 

موجبات زوال  ،ن افراد متخصص، باقصد دخالت درامورايران وبافريب وتھديدآتعدادی افراد متخصص بوده که کارفرمای 
  >ايران رافراھم ورژيم دست نشانده خودشان رابرکشور مامسلط کردنديم قانونی رژ

، ابدا وبھيچوجه مشروعيتی متوجه نخواھد بود چه درزيرنام انقالب باشد ويازيرنام اسالم وخداو محمد به چنين جنايتی 
   .ومذھب

  نسخ قانون  اساسی مشروطیت

 غاصب نسخ وباطل شده است و روطيت ايران بوسيله جموری اسالمیباط جاھالنه بختيار قانون اساسی مشنبرخالف است
به که  ما  ،ورده نشده به اين دليل استآن آلم يکن بودن  جمھوری اسالمی اسمی ازفسخ ويا کان دراسناد سياسی اگر

نسخ وباطل قانون اساسی مشروطيت ازاين زمان لغو ونقدرميدانند که اعالم اينکه <آنھا مثال ميزنيم آخريت ونادانی 
درحاليکه شورشيان  >ن اين ميشود که قانون اساسی مشروطيت تازمان نسخ اعتبارداشته استآميگردد> مفھوم حقوقی 

    .ن نبودندآن اساسی مذھبی اساسا قائل به مشروعيت سلطنت وقانو

يد ذکری از ن است که درقانون جدآنسخ قانون اساسی مشروطيت ازطريق نسخ ضمنی صورت گرفته است  نسخ ضمنی 
   .قانون الحق مغايروتواما قابل اجرانيستند لکن قانون جديد با ،نسخ قانون سابق نميشود

   :ديگراينکه درمقدمه قانون اساسی جمھوری اسالمی غاصب نوشته شده است و

ادی جامعه اجتماعی وفرھنگی واقتص ،، بيانگرنھاد ھا ومناسبات سياسیاکنون قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران"
بايد راھگشای تحکيم پايه ھای حکومت اسالمی وارائه دھنده طرح نوين نظام حکومتی برويرانه ھای نظام طاغوتی قبلی 

  )۶٣( مشروح ومفصل بحث درھمان سنگراول بھمن                                                                  "گردد

   ٢. ھا ادعای اينکه قانون اساسی مشروطيت ازسوی غاصبان ايران لغونشده خيلی حرف است احتاين صر با

  

                                               
و متمم آن وفادار مانده اند به يک دليل  ١٩٠۶انون اساسی است آنانی که به ق» غصب«چون جمھوری اسالمی يک عامل  - ٢

زنده و ھوشيار ھمواره با نرم ھايی که قرن ھا است جاری بوده به استناد وجود يک قانون » ملت«ک ديگرنيز ھست و آن اينکه، ي
نانی که رژيم جمھوری اسالمی را غاصب می دانند در نتيجه قانون اساسی آن را بی ملی و اساسی (داتای ملی) موجوديت دارد. آ

و متمم آن تصويب شده و تاييد شده ملت بوده است، بنابراين در غيبت  ١٩٠۶قانون اساسی اعتبار و تصويب نشده می دانند. ولی 
و متمم آن است. ملت بدون  ١٩٠۶مشروطه سلطنتی اشته باشد و آن قانون قانون اساسی رژيم اسالمی يک قانون می تواند حضور د

 ک-معتبر می ماند حجاری و و متمم آن  ١٩٠۶ن قانون نمی تواند زنده باشد. اگر رژيم اسالمی پذيرفته نيست پس قانو
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  مسئوليت پادشاه ايجاد شق جايگزين -٢

حت ت ١٣٩١نظربه اينکه نسبت به موضوع فوق درنقدی که برگفتگوی سايت خودنويس بااعليحضرت درسال جاری 
  ٣ .ن خودداری ميشودآبرعايت اختصار ازذکر بايگانی است لذا   سال ١۴٠٠لترناتيوبحث گرديده ودرسايت آعنوان 

  علت دوام رژيم صدورانقالب وجنگ است  -٣

   .برداشت شھريارايران نسبت به دوام جمھوری اسالمی بشرحی که بيان فرمودند محل تامل وترديد است

ودوام جمھوری اسالمی نيست بلکه از اسباب ونگرانی ھان نه اينکه سبب تثبيت شورھای جانقالب اسالمی به کروصد
سالھاست که جنگ عراق وايران پايان يافته وجمھوری  به دليل عينی باطله است زيرا، ست وجنگ ھمکشورھای جھان ا

  .اسالمی ھمچنان باقی است

 لترناتيو جمھوری اسالمی که بطورآن گرديده که بدان جھت ممک ،بين المللی صرفنظر ازمسائل بقای جمھوری اسالمی
 قانونی و لترناتيو شخص رضاشاه دوم ھستند درجايگاهآ نآ کلی ومنطقی رژيم سلطنتی مشروطه ونماد ونماينده

معھذا ترک وظيفه واجرای تکاليف کرده  ،ترک جايگاه نفرموده بودند ١٣۶٣نکه تاسال آ خود قرارندارند وبالترناتيوی آ
   .علت کامله ومطلقه بردوام بی دردسرجھوری اسالمی است ،لترناتيو پوياآود بودند و نب

  مشارکت مسلح الزم است   -۴

   .کيفيت ھرجنگ ويامبارزه وحتی مباحثه ومعامله متناسب باوضعيت وطريقی است که طرف دنبال ميکند

ن راوياحد اقل متناسب آنسان بفھمد که درچنته طرف چيست تامافوق است که ا وشش ھا برای کسب موفقيت دراينتمام ک
   .نرابرگزيندآ با

گاه شد شکست طرفش حتمی وپيروزی دشمن مسلم آھمينکه دشمن دست طرف راخواند وازروحيه وامانده وضعيف او
   .است

 ونريزی برايشان غيرقابل تحمل ودادند که نزاع وخ ار يعنی شخص اعليحضرت اين ندا ،ھنگاميه جمھوری اسالمی فھميد
   .، طرف نيستسبب ناراحتی ھای خاصی ميشود جمھوری اسالمی دانست که طرفش

، ميدان راخالی کردند نھا نداردآوقتی سلطنت طلبان رزمنده مقيم ايران وخارج ازکشوردانستند که ميدان مبارزه نيازی به 
   .نھا بودآ نھا مشوقآذاتا جذب جمھوری اسالمی شدند زيرا حرفه  و

ھمين است که می بينيم  ن ھم اثرشآه باشد ولی اعالم قبلی مبارزه نجات ايران نيازبه خون وخونريزی نداشت ممکن است
 ديگر >بھترين راه اين است که صبر کنيم رژيم خودش بدست خودش خودش راازبين ببرد< ،وقتی اعليحضرت ميفرمايند
  ؟لح ھستچه نيازی به مشارکت مس

  گاھانه نه کورکورانهآمبارزه  -۵

ن آرژيم سلطنت مشروطه وقانون اساسی ومتم  )١٣۶٣درتمام مصاحبه ھا وبيانات اعليحضرت تا اين تاريخ ( بھمن سال 
ست که يعنی معلوم بوده ا ،است زادی ملت ايران معرفی شدهآيگانه تابشگاه بحق وعامل وحدت واستقالل وسالمت و

ايرانيان مبارز عليه جمھوری اسالمی چه ميخواھند وچگونه ميخواھند ولی ھمانطور که درکمال تاسف ايران و شھريار
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 حقوقدان -اميرفيض -بيست و ھفتمين ھنگامه -ھنگامه ھا در رفع نقيصه ھا    ۵برگ  ٠٢/ ٠۴/ ٢٠١٢ 

واينکه چه رژيمی وچگونه ميخواھند بکلی زيرپا گذاشته شد وعمال  نگرانی بزرگی که درھمين ناظريم اين دانستن 
  سی  داشتند بوسيله خودشان به تحقق گرائيد –بی  –مصاحبه با ان 

  ن آبه اميد ادامه  –پايان بيست وھفتمين ھنگامه                                                                

******  
****  

  

  

   حاشيه ای  که قابل تامل است:  -نکته  برای ياد آوریچند 

   سلطنت وفاداری به تداوم   ١٣۶۵ )٢۵٢۵( تا ١٣۵٩)٢۵١٩( بانماه آازنھم وم رضا شاه داعليحضرت
   .را بدون ھرگونه بھره گيری دنبال کرده اند مشروطه ايران

  طنت رو به سستی گذاشته است.کم کم  وفاداری به قانون اساسی و سل  ١٣۶۵ )٢۵٢۵( از سال  
 با رای  اگر حتا يک جمھوری«و گاھی ابراز فرموده اند  نشان داده بی وفايی کامل  ١٣۶٧ )٢۵٢٧( ازسال

    »آروز ھايم رسيده ام درصد ٩٠آزاد مردم تشکيل شود من به 
  سال باشد که اعليحضرت  بيشتر به مخالفين سلطنت و دشمنان قسم خورده  ٢۵شايد  بيش از  طوالنیسالھای

  رفداران نظام پادشاھی که ھمچنان وفادار مانده اند.خاندان پھلوی عنايت توجه داشته اند تا به ط
  برده وار » صددرصد«بين مشروطه خواھان و طرفداران خودشان خط قرمز کشيده و گروھی را که است سالھا

 ، حکيمی گفته است: نمی دانند. درحاليکه  به ايشان گوش نمی دھند را جزو طرفداران خود

 

 چون ساغرت پر است بنوشان ونـوش کن    ای نور چشم من سخنی ھست گوش کن

  پيش آی و گوش دل به پيام سروش کــــن     درراه عشق وسوسه اھرمن بسی است

  ای چنگ ناله برکش وای دف خروش کن  برگ نوتـبه شـــد وســـــاز طــرب نماند 

  عمل طــلب از می فروش کن درين  ھمت   تســــبيح و خــــرقه لذت مستی نبخشدت

  ھــان ای پسر که پير شـوی پند گوش کن   پــــيران سخــــن از تجربه گويند گفتمت

  خواھی که زلف يار کشی ترک ھوش کن    بــر ھوشمند سلسله ننھاد دست عشـــق

  صد جان فدای يار نصيحت نـيوش کــــــن     با دوستان مضايقه درعمر و مال نيست

  چشــــم عـــنايتی بــــه مـن درد نـوش کن     ساقی که جامت از می صاف تھی مـباد

  يک بوسه نذر حافظ پشمينــــه پــوش کن     سرمست در قــبای زرافشان چـوبگذری

  ک- ح

  


