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ا و ﺖ از ﺧﺎک ﻣﺎ
ﮑ ﻒ ﯽ ﻣﺎ
ض ،ا ﺮاض
ض ،ا ﺮاض
ا ﺮاض
ﻋ
ا ﺮت ا ﺠﺎت ﯽ د ﯿﺪ ،ق ﻧ ﯿﺪ
٢٠٠٨
سه شننبه  ٢دسامبر ٨
سياسی جھان ننشان می دھد ککه سياست و خخواست کشور ھای بزرگ برپپايه تجزيه کشوور ھا و خرد ککردن اقتدار
تاريخ س
سيله انگلستان مطرح ودر
ست شوم از بععد از جنگ بين الملل اول بوس
اقتصادی و نظامی آنھھا ريخته شده است .اين سياس
ظامی بود بصوررت واحدی
که قدرت نظامی واقتصادی ونظ
مورد امپراتوری عثممانی به اجرا دررآمد و کشور تترکيه آنروز ه
وابستهه و افتاده در آممد.
ستان شده اند ررويه تجزيه
منحصر ومحدود به آممريکا و انگلس
ر
اين آزممايش سبب گررديد که کشورھھای بزرگ که امروز
شور ھای تجزييه شده ،که بزررگترين دغدغه و گرفتاری
صلی خود قرار د ھند ،چرا که کش
برنامه ھای اصل
کشورھھا را در مدار بر
ست و اين دغدغ
ماميت ارضی ازز دست رفته اس
آنھا ھممان وحدت وتما
غه مانع است تا کشور تجزيه شده به اقتدار و موقعيتی
که سزااوار آن است بررسدو در مقابلل ،قسمت تجزيهه شده کشور ھم چون نياز به کمک و پشتيباانی دارد بدون گگفتگو خود
طول می کشد ککه مردم آن
ی شناسد قرار می دھد و حد اقل  ۵٠سال ط
را به آآغوش آمريکا که امروز خود را در صدر می
در امور کشور ممستقل شده
خود بيايند و غيررت ملی آنھا بييدر شود و خوااستار عدم دخاللت بيگانگان ر
قسمت تجزيه شده بخ
شوند.
خود بش
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سئله تجزيه و ايجاد واحد
شد که کشور مما از سالھای ببسيار دور با مس
اين مقددمه بدان سبب بتحرير در آمدد که شاھدی باش
پرستی رضا شاه
ی
حس ميھن
وطن پرست و بيشتتر اقتدار و س
ستقل روبرو بووده است و تماامی آنھا به ھممت مردان ن
ھای مس
ضع تجزيه طلبان اين اليحه را مفصل می
شدند .اشاره به مواض
.
ضی ايران
بزرگ سرکوب و مانعع تالشی وحدت و تماميت ارض
خواھان تجزيه و
ن
ست که اقوام ايررانی ھيچگاه باالستقالل
حظه در تمامی آآنھا مشھود اس
ت فقط اين مالح
کند و ننيازی ھم نيست
جدا از ميھن ررا به ايادی
گان ھستند که تخم لق خود ممختاری و حماايت از اقوام ج
مختاری نبوده ااند ولی بيگانگ
خود مخ
وحمايت کرد نه مردم آذربايجان؛
ت
جان را شوروی تدارک
ی دھند .برنامهه جدائی آذربايج
خودشان و افراد مستععد به خيانت می
خوزستان .در ج
قوم عرب ساکن خ
خوزستان کردند نه م
ن
ستقالل
سی ھا حمايت و تشويق به اس
خزعل را انگليس
شيخ خ
جريان خود
فارس بودند يا
مختاری شد آيا اين ممردم آرام س
ی
خواھان خود
ن
ئی( ھم
س )ايل قشقائی
ی فرقه دموکراات يکباره فارس
مختاری
ت انگلستان.
سياست

یکا و کردستتان مستقل:
آمریک
شده که شاھنشااه گفتند» :
شاه ايران نقل ش
ب خاطرات علمم از قول شاھنش
در کتاب
«.
دو کتاب جمع
اطالعاتی که در اين و
ی
سان حيرت می کند از
ستان است .انس
يکا دوجلد کتاب مربوط به کردس
ناد سفارت آمريک
در اسنا
تفکر سران کرد و ميزان آمادگی آنان برای مقاببله با دولت
عات شخصيت ھھا و طرز ر
شده است ،درايين رشته اطالع
آوری ش
تجسس و بررسی ققرار گرفته.
س
خود مختاری وققدرت نظامی و نفوذ ايالتی آنھھا و مراتب تاببعه مورد
ايران و پرچمداری خ
ميداند که در ساللھای گذشته وآآتی چه مسائل و اطالعاتی
 ۵٨است خدا مي
ن دو جلد اسنادد مربوط به سالل ھای  ۵٧و ٨
تازه اين
شده آمده است» :يک سوم
را آمرييکا تعقيب کردهه است .باری درر گزارشی که ددر رابطه با تحققيقات و اطالعاات باال تنظيم ش
صورتی که بختيار
ی
است« در ھمين گززارش ميخوانيمم» :در
سی صحبت می کنند تجزيه ايرران حتمی ت
ت ايران به فارس
جمعيت
ت برسد به کردد ھا خود مختارری خواھد داد«
به قدرت
شده »ريشه بدببختی مردم
پخش کرد ادعا ش
 ١٩از اوضاع کردستان ش
در گزاارشی که بی ببی سی در ژاننويه سال ٩٩٣
عراق ،ايران ،و ترکيه است« و در ھمان برناامه »عثمان ھووشمند« که
طق کرد نشين بيين سه کشور ع
کردستاان ،تقسيم مناط
ستان مستقل ،غ
غرب به ايجاد کردس
يکی ازز رھبران کرد ممعرفی شدقول دداد که در صوررت کمک ب
غرب از سوی ررھبران کرد
فت خواھد کرد.
ش خوبی دريافت
ھا پاداش
شی را که »عثممان ھوشمند« ببه غرب وعده دداده بود را
ستان عمال پاداش
ت مستقل کردس
آمريکا در جنگ عراق با ايجاد دولت
الح قرارداد
ت کرده .جانبدارری علنی ُکرد ھھای عراق از حضور نيرو ھھای آمريکائی ددرعراق و استتقبال از باصطال
دريافت
که به نوشته
سانيد تا آنجا ه
آنرا ھم نميکرد رس
مريکا را به دستتاورد ھائی که ابدا تصور ا
امنيتی و دادن پايگاه ھای نظامی آمر
می ربائيم تا شما ما را ترک
شلوارتان را ی
جی »رھبران کرردھای عراق بهه فرماندھان آمرريکائی گفتند :ش
خبرگزااری ھای خارج
نکنيد ))مشروح درکيھھان لندن شماره «(٣۵۶
کيل کشور مستتقل کردستان ووتجزيه ايران و سوريه و
صور کردھا آمرريکا را به تشک
ت غير قابل تص
عراق و حمايت
جنگ ع
ترکيه ممصمم ساخت.
پارلمان آن کشوور گفت »نيروھھای چند مليتی که از سال
ی اجوديت در پا
درسال  ١١) ١٩٩٢اکتبر( نخست ووزير ترکيه آقای
خودمختاری را برای آنھا باز کرده اند و
مستقر شده اند راه خ
ر
ی عراق
چرليک برای حممايت از کردھای
گذشته در پايگاه اينچ
خود را ايجاد ککنند و بدين ترتتيب تماميت اررضی ترکيه در معرض تھديد قرارگرفته
به آنھاا اجازده داده ااند که دولت خ
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« .او گفت:
«

است «.او اضافه کردد» :
»
«

در بر خواھد
سوريه وترکيه را ر
ه
ن دميرل در تھرران گفت» :اگرر عراق تجزيه شود ،اين تجزييه کشور ھای ايران و
سليمان
گرفت) .ششم آبان ماهه  ٧١خبر راديوو اسرائيل(«

ختاری کردهها:
نگراننی آمریکا از خود مخ
ست:
ايران به قرار زير اس
مختاری کردھای ن
ی
ی ھای آمريکا از خود
خوانيم که نگرانی
ت آمريکا می خو
در ھماان اسناد سفارت
نخست نگرانی ازاينکهه فکر خودمختاتاری به خوزستتان سرايت کند )توضيح اينکه با خودمختاری خوزستان مناببع نفتی آن
استان ددر حيطه اقتدارر انگلستان قرارر خواھد گرفت((.
ی و حمايت رووسھا از کردھا ،سد ايران در بررابر گسترش رروسھا شکسته شود.
دوم ايننکه عدم تمرکز و قدرت مرکزی

اما اممروز:
مريکا ھستند و رروسيه ھم در مموقعيتی
اما امرروز ،نگرانی ھاای باال وجود نددارد ،کردھا يکپپارچه پيوسته و وابسنه به آمر
نيست ککه در سالھای ققبل بوده است.

ن دیروز – اایران امروزز – ایران ففردا:
ایران
اول است .اين
ن جمعيت و مناابع زير زمينی ،،انرژی ومردممی ھوشمند باالالخره خطری بررای جھان ل
ايران ببا  ١٠٠ميليون
ت اسالمی ،صدوور انقالب اسالممی ،جنگ با کففار و اجرای مموازين اسالمی است و در صوورت سقوط
خطردرر ادامه حکومت
صه آمريکا
صنعتی جھان خاص
ت و پيشرو باززھم ديدگاه ھای کشور ھای ص
ک رژيم دموکرات
سالمی وجايگزيين شدن با يک
رژيم اس
ن ديدگاه ھای انحصاری بود ککه شورش  ۵٧را آمريکا و انگلستان و
ی نخواھد کرد ..چنانکه ھمين
نسبت ببه ايران تغييری
فرانسهه وآلمان عليه اييران وشاه تداررک ديدند.
دکتر ھھنری جک وبلرر ،رئيس موس
سسه تحقيات آززادی ،زير عنوان» :دکترين ببرای مسلمانان – تروريسم« می گويد:
»
«
اسالم و مسلمانی بھاانه تجزيه کشوورھاست،
تجزيه شد ،مگر
ه
کا داده بود که ککشورش
؟ مگر يوگگسالوی اعالن جنگ به آمريک
چين بهه آمريکا اعالن جنگ داده بود که تايوان بوججود آمد؟...
ست تجزيه
صورت کنونی پپيش برود و ييا بوسيله رژيممی بغير از رژژيم شاھنشاھی در مسير سياس
ن ايران چه بص
بنابراين
سئله تجزيه
گر اينکه جمھورری حاکم برايرران ،ايران را درربست در اختيار آمريکا قرارددھد آنھم باز مس
آمريکا قرار دارد .مگ
گذاشته می شود .حييات سياسی واقتصادی و نظاامی آمريکا
ته
سعه طلبی آمرييکا کنار
ايران ببطور موقت ازز روی ميز توس
جھان است.
در کشور ھای ج
پايگاه ھای نظامی ر
ه
برپايه مداخله درامور کشور ھا -تجززيه کشور ھا – و ايجاد
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شت» :
گاردين انگلستان نوش
ضافه کرده
« گاردين اض
شورھای خاوررميانه مانند
قسيم احتمالی کش
ی تحريک فرقهه گرائی ،تقسيمم قومی ،ترس از بيگانه و تقس
است» :سياستی برای
تواند به تقسيم
د
ی آمريکا برای رسيدن به اھدداف تسلط برنففت جھان است ،نتيجه چنين امری می
بالکان اسباب سياسی
شود) .گاردين  ١۵مارس
تحت سلطه قرار گگيرد منجر می ش
چندين کشور و ايجاد جوامع کوچکتتر که می تواندد راحت تر ت
.«(٢٠٠٧
تجزيه آنھا مقاومت کنند .مگر
ه
شورھای بزرگ دائر به
شورھا ھستند ککه بايد در مقاببل خواست کش
ملت ھھا ورھبران کش
شاه ايران نبود ککه گفت» :دستمم اگر قطع شود سند تجزيه ايرران را امضا نمييکنم«.
شاھنش
خارجی نوعی فررھنگ سياسی ررا در ايران
 ١٨قدرت ھای خا
سيروس غنی نووشته است» :ازز انقراض صفوويه در قرن ١
دکتر س
بودند« ٣۵٢
د
ھاد سلطنت
تبليغ ووپديدمی آوردند که مخالف تمررکز قوا حتی نھا
تاريخی اين است
ی
سلطنه ھندوستاان می نويسد» :حقيقت
پرسی لرن وزير مختاار انگليس در ددھم ژانويه  ١٩٢٢به نايب الس
قدرت و نماينده
خی اين است ککه تمرکز ت
دو اعتراف تاريخ
خالقا مجذوب پپادشاه ھستند« مفھوم اين و
که ايراانيان روحا واخ
گانگان فرو روود.
قدرت مملی که پادشاه ااست را برداريدد تا ايران براحتتی از حلقوم بيگ

ـــد:
ــا بعـــ
وامـ
عالميه ھای اعلليحضرت و
لس آنجلس و اع
اد به روزنامه ھای يوميه س
)داليل در سنگر ھا ذکر شده که استناد
ست(.
عدول اايشان از سوگندد سلطنت از دالالئل آن استناد اس

)مشروح
موافقتننامه شوم در فووق العاده سنگرر  ١۶امرداد  ١٣٧۴قابل مطاللعه است(

«
واعالم جمھوری
م
بمناسبت بزرگداشت استقالل
بت
طولی نکشيد که معلووم شد علت ناا آرامی ھای ککردستان تجمع کردھا
ست.
ضی محمد بوده اس
کردستاان بوسيله قاضی

نحوهه و سیر تجززیه کشور هها:
طوالنی وباالخره ھم نا موفق ببودن تجزيه طللبان روبرو
شور ھا بمانند گگذشته نيست که با جنگھای ط
نحوه ووسير تجزيه کش
کايات متعدد بهه سازمان ملل و جمع آوری اامضا و کسب حمايت کشور ھھای عضو شوورای امنيت
شود .ااقليت ھا با شک
شده شوروی وويوگسالوی
کشورھای تازه احداث ش
ی
بسيار رراحت وبی درددسر به استقاللل می رسند چناانکه اين فورموول در
ت .ح-ک
ظور نويسنده آقای ممنوچھر گنجی است
 - ١منظ
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سازمان ملل در مستتقل ساختن
م
گلستان در تفسيير روش
شد .تونی بلر نخخست وزير انگ
ويا تيممور ،اندونزی ببراحتی پياده ش
نين گفته است» :
ن کشور ھا چني
اقوام و تکه تکه کردن
ککيھان لندن .«٧۵۶
خود مختاری واستتقالل باشند
تفسير اظھارات تونی بلر اين است ککه اگر اقليت ھاای قومی ونژادی ھرکشوری ککه خواھان د
خله امروزه
شت و اين مداخ
ت کند ،جامعه جھانی حق مدااخله خواھد داش
س آن کشور با اين خواست ممقابله و مقاومت
و رئيس
طلبان است.
شورای امنيت وااعطای استقالل به آن تجزيه ط
ت طرح مسئله ددر سازمان وش
بصورت

جزیه ایران:
حضرت و تج
اعلیح
ت اخيرشان با ببی بی سی ،دوويدفراست ،رادييو فردا و کنگرره حزب مشرووطه مطالبی در باره نحوه
ضرت در بيانات
اعليحض
که در تفسير
سيستم عـــــــدم تمـــــــرکز ايرراد فرمودند ه
سياسی ايران ازز جمله فدراتيوو کردن کشور واستفاده از س
اداره س
گفت که جاده را بررای حرکت
آيد و ميتوان ت
به حساب می د
ی زمينه سازی ببرای ايجاد خوددمختاری ھا و تجزيه ايران ه
سياسی
ت تجزيه طلبی آآمريکا ھموار مميسازد.
سياست

صیت ها و تاثثیر کالم:
شخص
جه بجاست که تاثير کالم در ررابطه با مقام و شخصيت گويندده کالم است .ککالم بطور اصوللی يک »نـــظ ـــر« است و
اين توج
سته از قصد وارراده گوينده باش
نظر ،اگگر در چھار چووب قانون وشررع نباشد اعتبارری ندارد .ولی اگر نظر برخاس
شد گرچه بی
ق به آثار است و اينجاست کهه حالت جرم بخوود می گيرد.
اعتبار باشد ولی متعلق
صحبت بفرمايند،
ت
وعدم تمرکز
م
بطريق فدراتيو
ق
سئوليت نيستند که در باره ادارره کشور
عادی و بی مس
ضرت يک فرد ع
اعليحض
کسی اظھار می
صحبت ھا که متععلق به آثار منففی وخالف قانوون وسنت وتمااميت ارضی ايرران است وقتی از طرف ی
اين صح
شود کهه خودشان گفتهه اند:
بوده که عقايد ممرا پذيرفته
ست که بيشتر آآنھا از ايران بو
ظرف چھار سالل گذشته آمده اس
» ٧٠مميليون پيام روی سايت من ظ
ک انترناسيونال((«
مصاحبه پوليتيک
اند) .مص
شور )بخوانيدممقدمه برای
حضرت را در ممورد فدراتيو کش
در تطببيق مورد يعنی الاقل نيمی از  ٧٠ميليون پييام عقيده اعليح
تجزيه کشور( را پذيرففته اند.
حبه با )پونيت دوويو( در ممقابل اين سئووال که ھزينه ممبارزاتی شما چگونه تامين می شود؟
ضرت در مصاح
اعليحض
کنند«
شبکه تامين ميک
صد از پوشش ممالی ما را آن ش
ميفرماييند» :ما در ايرران شبکه ای ازز افراد وفادار دداريم و ٩۵درص

کا و کانادا
برند تنھا در آمريک
کشور بسر می د
ر
ی فرمايند» :سهه ميليون از ھمموطنان ما در خارج از
وقتی اعليحضرت می
گر اين حقيقت است که از ھووشيارترين،
ی می کنند شھرروندانی که کارننامه آنان نماينگ
دوميليوون شھروند ايررانی تبار زندگی
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روه ھای مھاجرردر دنيا ھستند -.سخنرانی در تورنتو  ۵خردااد «١٣٨٢
سخت ککوش ترين ،فررھيخته ترين و موفق ترين گرو
آن سه ميليون اييرانی مورد افتتخار وتائيد
و درمققابل اظھارات ااعليحضرت وززمينه سازی بررای شقه شقه کردن ايران ن
جزيه ايران و ممشارکت با رغببت در بازی فدرراتيو کردن
ضرت سکوت ممی کنند ،مفھوم آن سکوت مووافقت آنان با تج
اعليحض
ايران است.

ختيار تجزيه
جدائی طلبان در اخ
ی
به حقانيت
ن داشته باشيد که يک صدم اين اسناد و گذذرھای سياسی و اعترافات ه
اطمينان
خودمختاری رسيدند.
ی
استقالل و
ل
طلبان ککشورھا نبود که در سازمان مملل وشورای اممنيت به
رضا پھلوی بايد بدداند که تنھا
می نويسد » :ضا
ی اسميت عضورر شورای رھبرری روزنامه ی
جورنال ،نانسی
آنجا کهه وال استريت ج
شور خود را
ی مدتی ايران ررا به محوری ااز ثبات منطقه تبديل کرد وکش
نام او ببعنوان فرزند ممحمد رضا شاه پھلوی که برای
ست .کيھان لندن «١١١٠
شد ،يک عامل يياری دھنده است
بسوی مدرنيته وشکووفائی رھنمون ش
بسيار موثر در تجزييه وشقه شقه ککردن ايران
ر
اين نامم و شخصيت اگگر درجھت تجززيه ايران بکار رفت عامل ياری دھنده
ی ونجات ايران قرار گيرد تنھا عامل موثر وقااطع می بود.
ظ تماميت ارضی
خواھد بود چنانکه اگرر در جھت حفظ
شسته سنندج ناممه ای دريافت ککردم که نوشته بود در سنندج عده ای برا ی جمع آوری
در سالل  ٨۴از يکی ازز قضات بازنشس
ھستند...
.
طرفداران رضا پپھلوی
است که آنھا از ط
امضا ببه خواسته خودمختاری کردستتان فعاليت می ککنند وشايع ت
اول شھريور  ٨۴ھم موضوع ررا منعکس
شد درسنگر ل
جريان را حضورر اعليحضرت فکس کردم وچچون خبری نش
بنده ج
ساختم..
يک ھماھنگی
ايران نشانی از ک
فدراتيو ساختن ن
و
ی اعليحضرت ووقصد واراده اييشان در
آيا تقاررن خبر مزبور با فعاليت ھای
ت اگر ھم نباشدد ،قرائن می گوويد ھست.
عليحضرت نيست
جزيه طلبان و اع
بين تجز

ب نکنید:
جات نمی ددهید خراب
حضت اگر نج
اعلیح
ﻣﻜﺮر داﺷﺘﻪ
ر
ﻄﺮح ﻓﺮﻣﻮدده اﻧﺪ وﺗﺎﻛﻴﺪ
ﻫﺎ ﺗﺰ اوﻟﻮﻳﻳﺖ را ﻣﻄ
رﻫﺎ وﺑﺎرﻫ
ﺤﻀﺮت ﺑﺎر
اﻋﻠﻴﺤ
ﻛﻪ ﺑﺎب
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﭘﭘﺮداﺧﺖ ﻛ
ﺣﺎﻛﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻪ
ﻢ
ﻛﻪ ﺗﺎ رﻫﺎﺋﺋﻲ اﻳﺮان وﺳﻘﻮط ررژﻳﻢ
اﻧﺪ ﻛ
ﮕﻲ را
ﻧﻔﺎق ودودﺳﺘﮕﻲ

طنت وتداوم آن دفاع می کردند را عاق فرموددند و مقرر
سانی که از سلط
ﺑﮕﺸﺎﺎﻳﺪ .حتی کسا

ت به چگونگی ااداره کشور وننوع رژيم وغيرره بايد موکول ببه سقوط وبرانندازی رژيم
ومصر بودند که ھمه بحث ھا نسبت
طرح گرديده
غاصب گردد ،آييا طرح مسئله فدراتيو شدن ککشور عدم تمرککز قدرت که اممروز از سوی ااعليحضرت مط
حاکم غ
نيست؟ اگر ھم نيست ،ھمه اوضاع و احوال و سوابق ميگويد
؟
ح خاصی
ت واجرای طرح
يک امرر استثنائی وبهه اعتبار خواست
ت.
وثابت ممی کند که ھست
ن گام شناخت اوولويت ھاست ووظيفه ملی و مميھنی ووجدانی ما اين است ککه در چنين شررائطی اتحاد
فرمودهه اند» :نخستين
ستگی را جايگزيين کشمکش ھاای مسلکی کنيمم وبه حمايتی ھھمه جانبه از خوواسته ھا وآرماان ھای آزاديخوواھان داخل
وھمبس
کشور ببپردازيم –سخننرانی تورنتو«
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عنوان فدراتيو تتوصيه می
حضرت زير ع
سخه آنرا اعليح
ن ھستند که نس
شدن کشورشان
ھان شقه شقه ش
آيا مرددم ايران خواھا
فرمايندد؟
ﻧﺠﺎت وﻃﻨﺶ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ«.
ش ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﺸﺪ ﻛﻪ ﻛﺎري ﺑﺮاي ت
ر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ااﻧﺴﺎن ﺧﻮدش
ﻀﺮت ﭼﻨﺪ ﺑﺎر
اﻋﻠﻴﺤﻀ
ﻤﻴﺪاﻧﻢ«
رﻧﺎﻣﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤ
ﺠﻤﻮع ﻳﻚ ﻛﺎر
ﺴﻴﻮن را در ﻣﺠ
در ﻛﺘﺎﺎﺑﺸﺎن ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻣﻮده اﻧﺪ» :ﻛﺎررﻧﺎﻣﻪ اوﭘﻮزﻳﺴ

در مقابل اصرار ھموطنانش
سی را انتخاب می کنم« و ر
کسی ککه باصراحت تممام می گويد» :من نه رھبری می کنم ونه کس
نسبت به کيفيت اداره کشور آنھم در مجرای
از قبولل رھبری وظائف قانونی امتنااع دارد چگونهه بخود اجازه ممی دھد که ت
ک فدراتيو نسخهه نويسی بنمايد؟؟
ھولناک
سخه تجزيه
نمی کنم امروز نس
سند تجزيه ايراان را امضا ی
ستم قطع شود س
چه ميگويدکه ففرزند پادشاھی که گفت اگر دس
تاريخ چ
گذارد.
سان بی اعتبار و تنظيم قانون اساسی صحه بگ
ايران ررا بنويسد واجررای آنرا از ھم ااکنون با تشکيلل مجلس موسس

ن وقانون اسساسی:
س موسسان
مجلس
ست ووقتی قانوون اساسی مشرروطه را بی
سی مشروطه اس
عليحضرت ميدانند که مجلس مموسسان از تبععات قانون اساس
دقيقا اع
قائل به اعتبار
ش ھمايون (-دييگر نمی شود ببرای مجلس مووسسان آن ل
ن لنگ -داريوش
اعتبار ميدانند )تائيد ااظھارات شيطان
موسسان مجلس خبرگاان را بکار
ن
ست که بجای ممجلس
ن واقعيت حقوققی را می دانس
خوندی اش اين
خمينی با ھمه آخ
شد .خم
گرفت.
چه عمل لغو
خارج از کشور ه
ج
وتشکيل آن در
ل
جلس موسسان چيست
ضرت بخوبی مميدانند که شرائئط تشکيل مجل
اعليحض
مسئله فدراتيو ووعدم تمرکز
برای آن است که مس
صرار به تنظيم قانون اساسی دارند فقط ی
ست ولی اگر اص
وفضوللی بيش از خداس
ن با استناد به آآن طی طريقی آآسان وسريع داشته باشند.
ی مجسم سازند که تجزيه طلبان
قدرت ررا بصورت حقی
سازمان چند نفری
ن
ست زيرا که اسااسنامه
چند نفری ھم نيس
امه سازمان ند
حد يک اساسنام
ساسی حتی در ح
اعتبار چنين قانون اس
وثبتی نيست.
ی
مرجع حقوقی
ع
حضرت قابل ارائئه به ھيچ
را می توان در خارج ثبت کرد ولی ققانون اساسی ممورد نظر اعليح

حضرتا:
اعلیح
سيار سنگينی ش
خوش آشوب وھھرج و مرج بس
در سال  ١٩٧۵کشورر پرتقال دستخو
شد که شيرازه اامور کامال از ھھم گسيخته
شده بوود ژنرال گونساالوش نخست ووزير پرتقال درممانده وبی تصمميم وخرد شده ببود ،يک سياستتمدار فسيل شدده نامه ای
از اختيارات
عالج ناپذير گردد ز
که اوضاع ج
ن اين بود» :ژننرال قبل ازاينک
ک جمله بود وآن
به ژنرال نخست وزيرر نوشت که يک
قانونی خودتان استفااده کنيد« اکنوون ھم يک »ففسيل« از بين »فسيل ھائی« که برای ايرران ميجوشند از حضور
ضرت استدعا دارد؛ اگر ايران ررا نجات نمی دھھدغرقش نفرماائيد.
اعليحض
اميير فيض  -حقوققدان

