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  فرح پهلــــــوي پيشگاه علياحضرت شهبانو

  قانون اساسي مشروطيت ه شدنگرفتناديده 

  ،افتخارواحترام با

   :بعرض علياحضرت ميرساند

درموقعيتی قرارگرفته ام که ھرکجا ادعای ناديده گرفتن قانون اساسی  ،احساس تکليفبمناست 
مشروطيت ازسوی شاھنشاه ايران مطرح شده است خواستاراثبات ادعای مدعی شده ام وبنا براسناد 
موجود تقاضا شده که نمونه ھائی ازاين دست تجاوزات به قانون اساسی مشروطه را که دراتھام 

اند اعالم کنند تا با تخصيص بحث حقوقی ازابھامات وتصورات که غالبا نقلی شاھنشاه ايران قرارداده 
   .است نه مستند رفع اثرگردد

 مد که متاسفانه طبق سياق دفترايشان پاسخ ويانمونه ای ازآاين درخواست حتی ازاعليحضرت ھم بعمل 
   .ادعای تجاوزبه قانون اساسی ازسوی شاھنشاه ايران داده نشد

يا اساسا اين انتقاد وارداست که آحضرت درمصاحبه ای درمقابل سوال اينکه <که عليااکنون نظربه اين
 مشروطيت توجھی نميکرد و وردآن زمان قانون اساسی رانقض ميکرد به قانون اساسی ودستآ شاه در

  >؟به نوعی حکومت خودکامه تشکييل داده بود

سال قبل .... ولی بطورخالصه   ۵٠گردم به فکرنميکنم درموقعيتی باشم که بخواھم بر« ؛ابتدا ميفرمايند
مرداد واقعا طبق قانون اساسی پادشاھی ميکرد ولی به دليل اتفاقاتی که افتاد شايد ا  ٢٨ پادشاه تاقبل از

 را وشايد مملکت درشرائطی بود که گاھی مجبورميشدند اين کار قدرت رابيشتردردست خودشان گرفتند
   »ع بشوم چون بحثی طوالنی استگفتم االن نميخواھم وارد موضو ؛بکنند

بھام ودرتائيد سوال مصاحبه کننده ناقص وپراکه شھادتشان نسبت به  ؛بعرض علياحضرت ميرساند
مرداد پادشاھی بود که برطبق ادعای سوال ا ٢٨ بعد از سوال مستفاد ميگردد به اين معنا که پادشاه از

سبب ناديده گرفتن قانون اساسی  ط رااجباروشرائاحضرت ح که عليکننده عمل ميکرد با اين توضي
   !مشروطيت ازسوی شاھنشاه دانسته اند

> به معنای ناقص االن نميخواھم وارد موضوع بشوم چون بحثی طوالنی استنظربه اينکه عبارت <
نزديک به  شھادت ازاعتبارخارج وادعای مدعی ،درنقص شھادتبودن شھادت است ونظربه اينکه 

لياحضرت تقاضا دارم شھادت خودشان را تکيمل فرمايند ويا اگرنيازی به تکميل لذا ازع ،ثبوت ميگردد
وردھای مشروطيت که درسوال مصاحبه آشھادت خود نمی بينند موارد ناديده گرفتن قانون اساسی ودست

ن موارد را آ ،تائيد ھم شده استفصل اجباربا گشوده شدن ا تکذيت نشده که تنھ کننده جاسازی شده ونه
شته باشد اين ارادتمند فرمايند تا  اگرعلياحضرت بھردليل فرصت ورود به بحث درموضوع را ندا اعالم

   .وبه تکليف مشترک عمل نمايد نرا متقبل آ
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