
 ؟ اتحاد و همبستگی یا ایجاد تفرقه

« سامانۀ پادشاهی در    کلیشه اي ن را با عبارتخبسیاري از هم میهنان  وسازمانهاي جمهوري خواه براي اثبات حقانیت خود س 

                                                                                                                                                                                                                           آغاز میکنند. بی آنکه  سند و مدرکی ارایه دهند.       به تاریخ سپرده شده» 1357پی انقالب سال  

 و پایۀ برگزار شد   57از سوي شورشیان و  ی اسالم يجمهور   ي برقرار ي ارکه ب  58سالباید توجه داشت که همه پرسی 

 : زیرا  از نظر حقوقی و قانونی باطل استاستدالل این هم میهنان قرار دارد 

  کراواتی، آخوند  یعنی خمینی در پاسخ اعتراض رئیس دولت موقت منصوب خودش مهدي بازرگان، 57رهبر شورش  -1

 خدعه ، تزویر    جمله  از کاري هر اسالمی» «حکومت  و «اسالم» براي   نماید می  اضافه   «خدعه» کردم وگوید می آشکارا

 و وخمس خراب را مسجد و تعطیل  را  روزه و نماز  میتوان باشد الزم  هرگاه  راه این در  است. مجاز شرعی» دروغگویی« وتقیه

  در موجود مدنی قانون هر  وبرپایۀ ن آ از  پس چه و  شورش از پیش  چه  ایران  مدنی  قانون دیدگاه از  کرد. متوقف را  زکات

 میباشد. حقوقی اعتبار  فاقد و  باطل گردد منعقد و تزویر و تقلب خدعه پایه بر  که   اساسی قانون جمله از  قراردادي هر جهان

  کلمه یک نه و  ربیشت کلمه یک  نه  اسالمی «جمهوري  داد دستور آمرانه  که خمینی  نظر اجراي  در و پرسی  همه  در -2

 آزاد انتخابات اولیه اصول تمام  با که  پرسی همه این در  .خیر یا موافقید اسالمی  جمهوري با  آیا که بود این پرسش  کمتر» 

 مشروطیت اساسی  قانون آیا که نشد  پرسش گرفت انجامقرمز  و سبز  جداگانه صندوفهاي  با و سرنیزه زور وبه داشت مغایرت

 خیر. یا شود ملغی

  راي در  که کسانی  حقوقی دیدگاه از چون بپذیریم شکلی نظر از را آن  درستی و اصالت اگر حتی پرسی  همه این در -3

 موضوع به  واقع در و بودند  خبر بی نداشت وجود هنوز که  اسالمی جمهوري  اساسی قانون محتواي از کردند   شرکت دادن

  اساسی  قانون یعنی شود  بنا پایه آن بر  که  قراردادي و مجهول به  اير  .دادند راي  خمینی  هاي  گفته به وتنها  «مجهول»

 است. باطل اسالمی  جمهوري

  هر  و پرست میهن هر   قانون اساسی مشروطیت « ملغی» شده است. که اعالم گردیدهنیز گویا از سوي حزب مشروطه ایران 

  آگاهی به را خود دیدگاه اسالمی جمهوري  براندازي  چگونگی  و راه  نقشه یا روز رویدادهاي به  نسبت دارد حق  شهروندي

دیدگاهی را   چنین  تصمیم شوراي  و گذار  شوراي با  همکاري راستاي در ایران مشروطه حزب که  زمانی ولی. برساند ملت

 پرسشچند  میدهد  آگاهی

                                                                                                                                                                                         مطرح می گردد:  اساسی

                                                                                                                         ؟ل میبردآحزب مشروطه ایران موجودیت خود را زیر سوآیا نخست 

ملغی شده است. پیش از   چگونه و زمانی چه در  ایران مشروطیت اساسی  قانون  که دهد  آگاهی حزب  دوم اینکه شایسته است

است که به آن   1358  سال پرسی همه  ها  آن مستند و   اند  کرده  ادعایی چنین نیز   این بسیاري از سازمانهاي جمهوري خواه

 پاسخ داده شد

سوم اگر واقعاً قانون اساسی مشروطیت ملغی شده میتوان بگونۀ منطقی به این نتیجه رسید که جمهوري اسالمی قانونی است  

با دیگر کشورها قانونی بوده است. ازاینرواگر   خائنانۀ رژیمي وتمام فعالیتها و فروش خاك و آب ومعادن و همۀ قراردادها



بوده و شورش تلقی   ي قانونی بر علیه جمهوري اسالمی اقدامی  انجام دهد اقدام برعلیه امنیت کشور سازمانی  هرفرد یا

 میگردد.     

  برکناري  از پس بلکه کرده  ظحف  را  خو قانونی  قوت تنها نه ایران مشروطیت اساسی قانون باال یادشدة دالیل به باتوجه

  داد. دخواه ادامه خود موجودیت به  که است  قانونی تنها   ضروري اصالحات و آزاد پرسی همه  وانجام  اسالمی  جمهوري

   ایران  گیري بازپس شوراي

 جبهۀ همآهنگ مبارزان ایران  

 نگهبانان نهاد شاهنشاهی ایران زمین 


