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  مشروعيت ازطريق
  قوطي كبريت

  و وزير هبازي شا
  حقوقدان -ضيميرفا

 مبارزه ايرانيان خارج از يکی ازبازی ھای مرسوم ومتداول درقديم که اکنون ھم نمونه ھای اجرائی در
قوطی  ن بازی ازآکه برای تحصيل مشروعيت مقام شاه ووزير در ،است وزير و بازی شاه دکشور دار

 اگر ن به اين طريق است که قوی کبريت را مياندازند روی زمين ويا ميز وآ و ،ريت استفاده ميشودکب
 نکه اين ھنرنمائی راکرده شاه خوانده ميشود واگريک پھلوايستاد طرف ميشود وزير وآد ی ايستادعمو
   .به سطح افتاد طرف ميشود جالد اگر

اھميتی که اين بازی بما نشان ميدھد اين است که ازھمان سالھای بسيارقديم ايرانيان معتقد به کسب نوعی 
وزير ھم و مومی داشته دارا بوده اند  که حتی دربازی شاه مشروعيت برای اقدام به کاری که جنبه ع
   .يدآوزير وجالد به عرصه نمايش در شاه و نميخواسته اند بدون تحصيل مشروعيت کار

  ورآداستان سنابازي فخر

وزير است که بجای  ورھمان بازی شاه وآياد  ؛ورآن با فخرآ یرياست اجرائ و !جريان تشکيل مجلس سنا
استفاده شده رئيس اجرائی شورا وبجای وزير ازعنوان سناتورھا  ای شاه ازوبج واژه دادبان جالد از
سنا  در و قوطی کبريت گرفته ميشود وعيت بازی ازمشر وزير اين تفاوت که دربازی شاه و با ؛است

    .مريکاآکنکره  ای در اق کرايهتايک  ور ازآبازی فخر

قا نقش چوب کبريت ھائی را بازی دقي ،اق کنگره جمع شده اندتن اآ در ن بيچاره ھا که با عنوان سناتورآ
مبارکشان باد اين نقش چوب کبريتی که بازی کرده  ؛کرده اند که دريک قوطی کبريت جاسازی شده است

   .!اند

خاک  دارند البته که ھرج است که در مريکا راآھرجی نيست ولی برکسانی که تابعيت برچوب کبريت 
   .ينده ايران را بنويسندآاساسی مريکا پيش نويس قانون آکنگره کتابخانه   اقی ازتدرا مريکا وآ

  بازي بازي با ريش بابا هم بازي

بکاربردن اين  >  مقصود ازبازی بازی باريش بابا ھم بازی< :ضرب المثلی درفارسی داريم که ميگويد
 ن بازی ميکنيم القل باآ بروی خودمان ويا ديگران اھميت نميدھيم وباآبه  ضرب المثل اين است که اگر

    .بروی ھمگان استآکه  نکنيم ريش پدرمان بازی 
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که متاسفانه  بازی نکنيد مشروطه !! باھرچه بازی ميکنيد با مشروعيت قانون اساسیقايان سناتورھاآ
   .يقين داشته باشيد به مقام سناتوری!! شما خللی وارد نميشود ؛به اين توضيح توجه کنيد ،کرديد

ايران است باورسياسی داريد ويا ن که فرقه تبھکارغاصب حاکم برآ وردآودست ۵٧اگرشما به شورش 
قانون اساسی فرقه  اکنون نداريد راه مشروعيت تنظيم قانون اساسی ھمان است که در داشته ايد و

    .تبھکارجمھوری اسالمی پياده شده است

قايان برای آشما  اگر
ورد آودست ۵٧شورش

 عم ازان ھای حقوقی ا
ه قانون اساسی وغير

قائل به مشروعيت 
 ؛نيدوحقانيت ملی نيست

ناچاريم که  ناچاريد و
به مشروعيت ناشی 

تداوم اجرائی قانون  از
و  ١٩٠۶ اساسی
 چنگ بزنيم تا متمم آن

ن پھنه ھا با آ در
نسخه ای که درھمان 
قانون متذکرشده است 

  .پيش نويس قانون اساسی تھيه شود

ن ريل خارج گردد سقوطش حتمی آ ه ازمبارزه سياسی بايد روی ريل مشروعيت حرکت کند  که ھرگا
   .است

تلگرام که حضوراعليحضرت ارسال شده يکی ازاين سناتورھا!!! که خجالت کشيده بود نام  ھایدرپيام 
  .>؟چرا شاھزاده درکنفرانس قانون اساسی درکنگره شرکت نکرده بودند< :خودش را بگذارد پرسيده بود

با داشتن تابعيت  و شما به چه مناسبت حقوقی ،کنمبن سناتور!! آبنده اجازه ميخواھم اين سوال را ازخود 
 ينده ايرانآره نسبت به قانون اساسی کنگ اقی درتا درن کشور آمريکا وسوگند وفاداری به قانون اساسی آ

يا عرفی  رسم وسنت حقوقی و ميتوانيد بگوئيد عنوان سناتوری!! شما برمبنای کدام آيا  ؟؟جمع شديد
   ؟؟ نداشته ايد ن ابائیآوشماھم درقبول  ئی بشما داده شده است مريکاآيا  ايرانی و

وعده  و يا مقام  نھا وآانداختن طعمه مقابل  ،دم ھای ضعيفآميدانيد که يکی ازطرق تسلط برحيوانات ويا 
   .بدانيد که باشما رفتاری شده که حتی با چوب کبريت ھای قوطی سيگارھم نشده است ،نميدانيد اگر ،است

مل وبی پايه است درجريان يک عملی شما با يک عنوان مقام سناتوری که خود ميدانيد تا چه اندازه مھ
    .که به نفی  شرافت ملی وسياسی ايرانيان مربوط است گام نھاده ايد
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*****  

در وبسايتی که نگاره چند دختر و پسر وبرخی را انداخته است به آنان عنوان سناتور داده است. فخرآور 
از اين دختر و پسر ھا ھمبازی ھا و دوستان فخرآور يا دوستان پيشين فخرآور ھستند که برخی برخی 

  گاره ھا ھنوز در آن سايت بجا مانده است. شند ولی نحتا امروز بشدت از فخرآور متنفر ميبا

فيلم کوتاھی که از اتاق به اصطالح کنگره ديده شده آن حضرات است. در  دادهآنان عنوان سناتور به 
کا باشند تابدانند که برخی به احتمال جاسوس ھای آمري تن ١٢-١٠اصال در آن اتاق حضور ندارند و تنھا 

  اين بی وطن چکار ميکند آنجا ھستند و از آنانی که در سايت معرفی شده اند کسی در آن اتاق نيست. 

ننده ھا در اتاق را نشان ميدھد آنرا در دو ضرب کنيد شمار کسانی است که باال نيمی از شرکت کنگاره 
تن شرکت خواھند کرد دعوت  ٣٠٠بلوا کرده بود بيش از  اين بی وطن بی ھويتحضور داشته اند. آنگاه 

دعوتنامه فرستاده ولی اعليحضرت اين جلسه را  برای اعليحضرت ھممدعی بود نامه فرستاده شده و 
ر راز انزجابشود ابتحريم کرده بودند و از اينکه در باره قانون اساسی در اتاقی در کنگره آمريکا صحبت 

   کرده بودند.

  ک-ح

  


