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  حقوقدان - اميرفيض

 ور تولد شاھنشاه ايران واعالم تداوم وآچرا که ياد  ،نماه ھرسال روزھای پرشکوھی درتاريخ معاصرماستباآدھه اول 
   .تصدی سلطنت بوسيله وليعھد وقت ميباشد

ن روزھا  نقدی تحقيقی که متضمن  آرويه سنگردرسی سال گذشته ھمواره براين پايه بوده است که بمناسبت بزرگداشت 
   .رانيان برای کسب ھويت تاريخی است تقديم دارددستاوردی برای مبارزه اي

  ماسونها وسلطنت شاهنشاه ايران افر 

 با ه ايران برميخوريم که غالبا بيشتر به مخالفتھای شعاری با شاھنشا) ١٩٧٩( ۵٧دراسناد منتشره دررابطه باشورش 
باالی شاھنشاه ايران که  اسنادی نشان ميدھد که مخالفين رده وکمترمتوجه بوديم ويا ،اتھاماتی نيز ھمراه بوده است

يران درجھت عدم نان درجھت قراردادن موقعيت سلطنت شاھنشاه اآفعاليت  ،وابسته به فراماسيون بودند بيشتر
سان نبود ولی برای شخصيت ھای آن برای عوام آاين موضوعی بود که ورود به  .مشروعيت حقوقی سلطنت بود
 ساسی پيوند ميزدلطنت رابه موارد وتصريحات قانون اد چراکه نفی ساھميت بو با عی بسياربرجسته مخالفين شاه موضو

   .يران زده ميشدقائمه اعتباری اين مسئله بسيارمحکم تراز اتھامات بازاری بود که به شاھنشاه ا و

 ن است که عواملآ> انتشاريافته مويد پشت پرده مبارزاتنھا درسنگرھا دررشته مقاالت <آاسناد مبارزه که بخشی از
ئيھا درجھت مبارزه حقوقی مريکاآعوامل  از وابسته به انگلستان درايران که فراماسونھا راتشکيل ميدادند خيلی زودتر

   .عليه سلطنت شاھنشاه ايران دست بکارشدند

يران راغيرقانونی ونامشروع به اثبات نھا دراين زمينه بودکه به استناد قانون اساسی مشروطه سلطنت شاھنشاه اآتالش 
  .يدآازصورت احساسی وتبليغی برپايه قانون در ،ازشاه واعتماد  شند تا سلب وفاداریبک

ماداميکه حقوق مجلسيان مطابق اين < ندگان مجلس سوگند ياد کرده اند نجا که نمايآ از ،اين پايه بودنھا برآاستدالل 
 اه عادل ومفخم خودمان صديق ونسبت به اعليحضرت شاھنش ،) محفوظ ومجری استيعنی قانون اساسینظامنامه (
  >باشيم وبه اساس سلطنت وحقوق ملت خيانت ننمائيم راستگو

 مفھوم مخالف حقوقی سوگند نمايندگان مجلس متوجه اين مقصود است که وفاداری به شاه ازسوی نمايندگان مجلس و
ف شاه محترم والزم االجرا زمانی است که قانون اساسی مشروطيت ازطر، مشروط به کلی مشروعيت سلطنت شاه بطور

نجا که نمايندگان مجلس نماينده تمام آ ناديده گرفت از ودر صورتی که شاه قانون اساسی مشروطيت را ،شناخته شود
   .نان به شاه وفاداری مردم ھم به شاه منتفی ميشودآمردم کشورشناخته ميشوند  لذا با ابطال تعھد وفاداری 

نان نسبت آھمين ادعای نادرست  پور براساسکازجمله محسن پزش ۵٧و ۵۶سال استعفای جمعی ازنمايندگان مجلس در
   .به شاھنشاه وقانون اساسی مشروطيت بود
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