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  حقوقدان -اميرفيض

دالر به شورا  ١۵،٠٠٠کسانی که  بهمده است آئی شورای تجزيه طلبان داگدربرنامه کاسه 
کرم < :ضرب المثلی داريم که ميگويند .ريامھری داده خواھد شدآن آکمک کنند يک جلد قر

ھای داخل   > مقصود ازاين ضرب المثل اين است که خرابی ازداخل است وکرمازخود درخته
  .است که درخت راميخشکاند

الب شاه انقويا کتاب  تاريخ ايران باستانويا  پاسخ به تاريخويا کتاب  شاھنامه فردوسیچرا 
؟ زيرا بنظرکاسه چرخان ھای شدهردالری گذاشته نھزا ١۵جايزه پرداخت کمک کننده  ،وملت
 و اعتبار . اين ارزش ون بيش ازھرکتاب ديگری استآائی ارزش واحترام واعتبارقرگد

الب انقويا کتاب  پاسخ به تاريخبه کتاب  ,ن عنوانآريامھراست که آاحترام نه بلحاظ عنوان 
  .است نآقربودن  نآقر ريامھر به اعتبارآن آب قرانتخا .دارد تعلقنيز  وملت شاه

ريامھراحترام واعتبارخاصی قائل آبه شاھنشاه ن آشورای تجزيه طلبان وشخص رئيس 
رحفظ دنه بوصيت شاھنشاه  ؛ريامھرباشدآن آريامھر انگيزه انتخاب قرآنيستند که فرض نام 

دراين صورت ماھيت جايزه مزبور فقظ متوجه  ؛ارائه داده اند نراآعمل شده ونه سلطنت 

     .استن آقر

 در احکام ومطالب ون است ويا آيا درجلد ونام آ؟ ن درچيستآاعتبارواحترام واھميت قر
 ن را دستورالعمل خود قراردھد وآقرکه نميخواھد ويا نميتواند  سکوالريک  ؟نآدستورات 

کارسياسی وتسلط خود به ميان  در ن راآچرا پای قر ؛ندکيانتخاب م خط حاکميت مردم را
و  بجا دالر ٠٠٠،١۵ست ولی برای اخذ  ا ن بدآن برای رعايت دستورات آاعتبارقر ؟ميکشد
ن آشورای تجزيه طلبان چون ريشه اعتباری درجامعه ايران ندارد باز متوسل به قر ؟خوبست

وازسوی  ھای حضرت عباسه سفريکطرف  از ؛نشد . اينکه سکوالردين شده است و
  ه چه ميکشد ازاين دوروئی ھا ک شرمبيچاره  ،ن بعنوان برترين جايزهآديگرمطرح کردن قر
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  علت اين فضاحت 

  .ورده استآبنقل بيان يکی ازفالسفه چنين  ۶٨اسفند ماه سال  ١۵سنگر علت اين فضاحت را

اگراعليحضرت به مشروعيت سلطنت خود که پيوند ھای قانونی وسنتی خلل ناپذيری دارد 
 يفاورقاطع انظرخودرابطقائل نباشند به مشروعييت ديگری نيازدارند تابتوانند نقش مورد 

 و که باھمه فقدان اعتبار ،يزی جزمشروعيت ناشی ازمذھب نيستنمايند واين مشروعيت چ
نکه مشروعيت سلطنت درجايگاه جلوه گر خود قرارنگرفته است آبازھم بمناسبت  ،شکست

طواف  به ،پل زدن روی سکوالريسم شورای اعليحضرت بطورطبيعی با و ،يگانه پايگاه است

خوندھا به اقبال ھمان آ. رفتنی که به ھيچ جايگاھی نميرسد ولذا ريا مھری رفته استآن آقر

رياست شورای تجزيه  طلبان  واعليحضرت ھم درمشروعيت متعفن وشکست خورده ميمانند  

  .ن سرگرم ميمانندآويا مشاغل وسمت ھای عرضی 

***  

  ها به فراواني در دسترس است. اين كتاب هرسه 

  

                   

 


