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  ورآموضوع فخر –قسمت دوم 

  برجبين اين كشتي نوررستگاري نيست
  نادقوقح -ضيفريما

رد ادعاھای  قای درمانی وآ دفاع از تلويزيون انديشه در قسمت نخست اين تحريرموضوع برنامه در
ناپخته شھرام ھمايون زمينه ای شد که اليحه خاصی دررابطه بامشکل عظيمی که حاکم برمبارزه 

پرداخته  برنامه ن آطبق قراری که بود به قسمت دوم نوشته شود واکنون  قای درمانی آبه  ماست
  .ميشود

  وامـــــا بعد

ضوع مو ن داد،آبه  سانشان یونابامه ، که شايد بتوان عنوان برننی مورد بحثدربرنامه تلويزيو
    .نقش گوينده به چالش کشيده شد ور توسط خانمی درآفخر

 که درتحريرات سابق نسبت به ادعای قانون اساسی چرا ؛ورنيستآاين تحرير را کاری با موضوع فخر
  :ن کاراضافی نيست اين است کهآ که تکرار تذکرات حقوقی  . وتذکرات حقوقی مطرح شدمراتب  او

تنظيم قانون اساسی يک کشور امرمھمی نيست بلکه مھم مشروعيت قانونی واجتماعی است که به 
پس ميتوان  ؛شخص ويا اشخاص بخصوصی داده ميشود که پيش نويس قانون اساسی را تنظيم نمايند

قسمت  ن است وآقانونی وملی  است قسمت نخست مشروعيت واجد دو قسمتگفت که قانون اساسی 
طريق مجلس  از ن نميتواند بوجود بيايد مگرآن ميباشد که  قسمت دوم يعنی تحرير آدوم امرتحرير 

   .کرده است نرا جوازآوبه ترتيبی که قانون مجلس موسسان ويا سنت پارلمانی مشروطيت موسسان 

يا آاست که خواھد گفت که مجلس موسسان  ،بنابراين  رکن اصلی برای حرکت درمسيرقانون اساسی
يا اصالحات درمواد قانون اساسی الرم است واگرھست کدام  و خير قانون اساسی جديدی الزم است يا

   .اصول است

اجازه نميدھد  فرموده اند ن تاکيدآعليحضرت ھم دربياناتی به وا اين مراتب که به اختصارعرض شد
که افراد درھرمقامی که باشند ھوس نوشتن قانون اساسی را بکنند البته ازباب تمرين بی اشکال است 

  .درادن یقوقح رابتعا اريز ،تسين ینتفريذپ املسم روو غيرقابل اعتباولی ازباب کارسياسی مذموم 

 ورآبا اينکه فخر ،مستحکم رابرای تدوين قانون اساسی کشور حال مقايسه کنيد اين تشريفات قانونیِ 
يا آ ،مريکائی برای ايران فردا قانون اساسی بنويسندآيا ديگران با داشتن تابعيت  نصراحمدی ويا  و

  ؟ن نھادآاز فکاھی بودن ويا خود مطرح کردن نامی ميتوان بر غير

متشکرم که اين بحث حقوقی را درعبارتی ساده مورد التفات  سانشان یوناب نآتلويزيون  ازبرنامه
   .دادند قرار

  انگيزه اين تحرير
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بنده را کامال تسخير  ه برنامه  به موردی بود که توجهير اشاره خانم متصدی وگويندانگيزه اين تحر
 تاکنون از یکم وشايد ھم بتوان گفت که با اين صراحت وروشن موضوعی که بسيار.  موضوع ساخت
   :ورده شده اينھاستآن مورد که برايم بتحرير آ بخش مھمی از  ،مدکسی نشنيده بو

به خاطراين است که طبق قانون  )حسينی است و ورآخطاب به فخر) (١( شماتمام چالش  -گوينده  ** 
يا ايران  شما نه اينکه دلسوز مردم و و ،شاھزاده پادشاه رسمی وقانونی ايران ھستند ،مشروطه ايران

ن قانون اساسی آ خير شما ميخواھيد اين قانون اساسی مشروطه رابه چالش بکشيد که اگر ،باشيد
شاھزاده حمايت  ، قانون اساسی وپرچم . ما از)٢( بودن شاھزاده منتفی است پادشاه نباشد پس ديگر

  )٣(بازگشت شاھنشاه قطعی است  ،خواھيم کرد

  فرينآ صد بار فرين وآ

مبارزه سياسی وحقانيت و مانيفست  به اين مناسبت که درھمين کالم کوتاه وساده فلسفه ،فرينآ
تحريرات  د سی وپنج سال است درسنگرھا وبعدا درنچه که حدوآيعنی  ،ن بيان شده استآومشروعيت 

اجازه ميخواھد  ،هفن فلسآت تکيه گوينده برنامه به باکنون به مناس ،مورد بحث ونقد قرارگرفته است
   .برنامه روح حقوقی ومنطقی داده شود با توضيحی به اظھارات گوينده ات

  چالش نسبت به قانون اساسي

 نصراحمدی را وآچمن  حسينی و وروآب فخرمشروطيت ازجانچالش نسبت به قانون اساسی   ) ١(
مقام چالش با قانون اساسی مشروطيت  در اتنند آ از ناچيز تر قايان بسيارآاين  ،شروع نشد

  .يندآوحتی ھمين قانون اساسی جمھوری اسالمی بر

کشور  خارج از در رگيد نت ١٣ماری که سنگرانتشارداده تازمان ادعای نصراحمدی آ= طبق  حاشيه
  پايان حاشيه)تن قانون اساسی بوده اند (مدعی نوش

  اولين ايراني ناكس 

 بود که با  بختيار را به چالش کشيد شخص شاپور نخستين کسی که قانون اساسی مشروطيت
شاھنشاه ايران  نکه فرمان نخست وزيری به استناد ھمان قانون اساسی مشروطيت را ازآ

 اد مربوط به سلطنت را قبول دارم ومنھای مو  ١٩٠۶اعالم کرد که قانون اساسی داشت 
   .ن ساختآمبارزه خود را متکی به 

پس ازبختياردامنه تعرض به قانون اساسی مشروطيت ھيچگاه متوقف نشد وچيزی که اصال مطرح 
اگرھم بود  ون بود آنبود ھمان وفاداری ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی به قانون اساسی ومتمم 

  .ناچيز وھمراه با حيرت بود

بی اعتنائی وحتی  نھا سيرآاين تحرير نميخواھد با ارائه موارد متعددی ازسازمان ھا واسناد سياسی 
خصومت با قانون اساسی مشروطيت را دراين تحرير بگنجاند که تحريری بسيارمفصل ميشود که 

  .ده اندش بيزار ھم خواندن بلکه حتما از حوصله ووقت الزم را ندارند نه تنھا ميدانم خوانندگان محترم

  بسيارفشرده اينکه
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  بسيارفشرده اينکه دامنه فعاليت بی اعتباری قانون اساسی به افراد وسازمان ھا محصور نشد
وسازمانی راھم بنام داريوش ھمايون که عنوان مشاورت اعليحضرت را گويا داشت  و

نست دا رسما قانون اساسی مشروطه را غيرقابل اعتبارن خود ميدانست آ مشروطه خواھان از
   .کرد !و از ھواداران قانون اساسی باعبارت زير استقبال

  ھرکه طرفدارقانون اساسی مشروطه است ازجلسه برود بيرون><

، متاسفانه برشخص اعليحضرت يون نسبت به قانون اساسی مشروطيتتاثيرسياست سوء داريوش ھما
  .دوخته شدقامت مبارزه ات اعليحضرت به يت بابيانختم نھائی قانون اساسی مشروط وھم موثرافتاد 

  تعرض به تداوم سلطنت

 مسئله تداوم سلطنت بود وتداوم سلطنت ايران يک  ،نجا که ھدف تعرض به قانون اساسیآ از
که قانون اساسی  ،ميختگی باموجوديت ايران داشته استآکه  ،امرھويتی وفرھنگی ملی است

 اعتنائی به قانون اساسی مشروطيت ودرکالمی ديگر بین تبعيت کرده آ ازمشروطيت 
ن سلطنت يعنی مسئله التاری گذاشت ،ايران تاثير گذارباشدنميتوانست براصل  تداوم سلطنت 

واينکه اگرمردم به جمھوری رای دادند رئيس جمھورانتخاب شود نوع رژيم ھمه پرسی برای 
ھمزمان با بی ازه ای بود که موضوع ت واگربه سلطنت رای دادند شاه انتخاب شود 

 که اساسا تداوم رژيم سلطنتی به اين معنا بود نآ ومد آاعتبارساختن قانون اساسی بوجود 
 ،سرلوحه وشعارحتی سازمان ھای سلطنت طلب  شد نآبموازات  و ؛موکول به ھمه پرسی شد

 رژيم  کشوروبرنامه ھمه پرسی برای تعيين  ارجاع به ھمه پرسی برای تعيين نوع رژيم کشور
    .کشور به اجرا گذاشته شد جمھوری اسالمی خارج از مريکائی وآبوسيله عوامل 

ميليون امضائی براه افتاد ودرکمال تاسف با  ۶٠ ،کام تنام رفراندم دابا   هدران جنجال سياسی ک
حاوی اين ھدف  ،امضای  اعليحضرت وعلياحضرت وحتی شادروان واالحضرت عليرضا ھمراه شد

اعضای خانوادگی سلطنتی ايران حتی واالحضرت عليرضا که به بيان اعليحضرت  بود که ھمگی
ر منتفی شده گتائيد کنند که اصل موروثی بودن سلطنت درايران دي و وليعھد معرفی شده بودند اقرار

  .)مشروح اين ماجراھا درسنگرھاثبت استبه التاری گذاشته ميشود ( هقباسم بساسلطنت مانند  و

   به سلطنتاين تهاجم ي چرا

  ِشديد وفراگيری که درخارج ازکشورجريان يافت واکنون ھم بصورت تحقير بسيار اين تھاجم  
بمناسبت اقدامات  يا يک امرخود جوش و ،بی اعتبارساختن اعليحضرت درجريان است و

 اين حد در جمھوری اسالمی باھمه عواملی که دارد در ،نيست و نبودجمھوری اسالمی 
جريان  که اين تحول سياسی وفلسفی رادنبال کند در ايرانيان خارج ازکشور نفوذ سياسی ندارد

  .ن نبود ونيستآبھره برداری قرارگرفت ولی مبدع 

  

   عامل موثروانحصاري 

  ماھلا مريکاآسياست کلی  ،نآعامل موثروانحصاری اين دشمنی سياسی با سلطنت وتداوم 
سلطنت  ن درآکه مشروح  ؛مخالفت با تداوم سلطنت ايران در و تسا ناتسلگنا زا هتفرگ
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مريکا رسما اعالم آن طرح  وزارت خارجه آ مده است که درآگروگان وطرح ھنری پرشت 
ايران که تداوم سلطنت ايران را حق  قيد قانون اساسی مشروطه مريکاآدولت  کرده است که

مريکا صادرشده است يعنی آدروزارت خارجه  ۵٨سند درسال اين  وليعھد ميداند قبول ندارد
 ودرھمين سند است که تحريم سياسی اعليحضرت و اتيان سوگند اعليحضرت يکسال قبل از

    .خانواده سلطنتی درفعاليت سياسی براعليحضرت تحيمل شده است

  مريكا آچراغ قرمزمخالفت 

  مريکا درتھران ابالغآنه به سفارت محرمامريکا درمخالفت با تداوم سلطنت که آچراع قرمز 
چراغ سبزی بود که ايرانيان بی عاطفه وبيگانه پرست به  ؛ولی با اشغال سفارت علنی شد

   .اکنون ھم اين حرکت کماکان ادامه دارد و مريکا حرکت کردندآن چراغ قرمز آ نور

  پرده تحقير واهانت 

 رھای گروھی ازايرانيان با شرافت ملی باو نتوانست در نجا که عليرغم ھمه اين تالشھاآ زا
ن آبه اصل سلطنت وتصدی توده ايرانيان داخل کشور درخارج ازکشور و وھويت تاريخی

 هافتاد باشد پرده  ديگری که اکنون درجريان است بکارقطعی تاثير گذار بوسيله اعليحضرت
است ت به شخص اعليحضربازدارنده  وارد ساختن اتھامات سنگين و کردن و ن بی اعتبارآ و

ھا ھمراه  یيپی ھا وبد اخالقسناينھمه اتھامات وبی پر کسی که بهن اين است که آکه مفھوم 
  ،شايسته سلطنت نيست وشناخته شده است  با موجوديت ايران وملت ايران متصف باضديت

بوسيله کسانی کارگردانی ميشود که اساس سلطنت را نفی  خرآوجالب اين است که اين پرده 
اين صحنه سازيھا  از بعد لطنت قانونی ومشروع اعليحضرت را نفی ميکنند ونميکنند ولی س
  .رمدعی پادشاھی شد وآبود که فخر

  چوشيران برفتند ازاين مرغزار      کند روبه لنگ اينجا شکار

   بازگشت پادشاھی  ) ٢(

با واقعيت وخيال  رزوآرزوی ھمه ماست ولی آشت شاه يک گ خوشبينی وشادمانی گوينده برنامه به باز
زاده شفيق برای مالقات با علياحضرت آ که به اتفاق شادروان واال گھر ۵٩سال  اواخر تفاوت دارد در

 ميز شام که من و سر ،واصرارحقوقی درباره قبول نيابت سلطنت به قاھره رفتيم درھتل محل اقامت
شناخت ايشان سرلشگر بوديم  يک شخصی واردشد که من ايشان را نميشناختم ولی واالگھرمي واالگر

ووقتی توضيحات مرا درباره لزوم حفظ تداوم سلطنت والجرم که کنارمانشست  ،سپھبد کيا بود يا و
قای اميرفيض اين کارھا اصال الزم آقبول نيابت سلطنت ازجانب علياحضرت را شنيد با خنده گفت 

وليعھد  يند وآواپيما ميھ اسب وگاری ودوچرخه و نيست اين مردم خودشان با ھروسيله ای که دارند از
  .)سنگر نوشته شد ھمان موقع درمشروح جريان مزبور رابه ايران ميبرند نگران نباشيد (

بود ولی واقعيت غيراين بود که  رزو وخيال وباور وانتظار اوآگفت  سپھبد کيا ويا نچه سرلشگرآ
ايرانيان وھمانھائی که قراربود با ھروسيله ای که دارند به استقبال ازاعليحضرت برای حرکت بسوی 

زی که مريکا درمخالفت با تداوم سلطنت تعظيم وتبعيت ميکنند که چيآايران بيايند چنان به سياست 
به توطئه نامه ھشدار نگاه کنيد  که چه کسانی  برايشان اصال مطرح نيست ھمين تداوم سلطنت است 

   .که بايد پيشگام استقبال ازاعليحضرت باشد چه رفتاری با ايشان داشته اند
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  همه ميدانند

عمراين  ميدانند که ؛ستمريکاآکم نام وپرنام ميدانند که اعليحضرت درگروگان سياسی  از نھاآھمه 
   .سال رسيده است ۴٠به  یريگ گروگان

نباشد بدن را کاری  سر اگر و ،ميدانند که درفرھنگ وباورايرانيان شاه سراست ومردم بدن نھاآھمه 
   .اکنون بدن ھست ولی سرنيست .نيست

ميدانند که بدون قرارگرفتن شاه درموقعيت تاريخی وقانونی ھيچ بقای سياسی ويا مبارزه  نھاآھمه 
    .سياسی ممکن نيست

چرا چون باسياست  ؛وچکترين اقدامی برای رھائی پادشاھشان ازسوی ايرانيان ديده نميشودک معھذا
   .مريکا موازی نيستآ

احضرت به حمايت ازعليمعرفی کرد را تاريخدان  شنيدم دربرنامه ای يک شخصی که خود – حاشيه

راجع به  را ورآگفته است عليا حضرت گفته اند که کتاب فخر که چرا سخت اعتراض کرد ورآبه فخر
اھانت ھائی که برخی  و قای تاريخدان يک کلمه درباره تحقيرآمين ولی ھ )دنشورفن( خامنه ای نخوانند

پرشت  یزيرا طرح ھنر ؟ميدانيد چرانامردان متوجه اعليحضرت کرده اند سخنی واشاره ای نکرد 
     .متوجه اعليحضرت است نه علياحضرت

قائی  درباب اثبات دروغگوئی اميد دانا آھای اميد دانا مطرح بود  ربرنامه ای که تحت عنوان دروغ د
داده  دروغ  هيدھ یوجردوعسمساله اش رابه  ١۶ دختر رگفت  اينکه اميد دانا مدعی شده که بنی صد

زادی آ بنی صدر درست نيست زيرا دختر ساله بود وھديه ھم ١٨ود وساله نب ١۶راست دختربنی صد
   .عمل داشت

ورد اين  برنامه اين ميشود که اميد دانا ھراتھامی که به اعليحضرت داده است وھردورغی که آدست
  پايان حاشيه)(دروغ بوده است  بنی صدر ساخته است ھمه درست است وھمين اعالم دختر

  ست که طرح ھنری پرشت متوجه اعليحضرت است نه دختربنی صدرعلت اين احتياط کاری اين ا

  نمونه منا سب ارايه

رئيس   –دولت ھای شاھنشای ايران  در وزير -شھبانو قای دکترھوشنگ نھاوندی رئيس دفترآ
طرح  تحت تاثير اوس گروه انديشمندان ومورد عنايت واطمينان ومشاوره شاھنشاه رئي ،دانشکاه

 فعاليت سياسی ازمبنی برممنوعيت شاه وخانواده شاه  کسی شد که طرح مزبورتبديل به  ھنری پرشت 
بوسيله فرزند  ن است که حکم اعدام پدری آن عمل مشابه اي ؛ابالغ کرد مکزيک به شاھنشاه در را
عليه  ازعلياحضرت بريد وبموازات ابالغ طرح به شاھنشاه درمکزيک  نھاوندی   .ن پدر ابالع شودآ

> وافتخارھم کرد که من سلطنت طلب نيستمنکه ھمو گفت که <آا گفت وعجيب ايشان ھم چيزھ
   .فراماسيون است

  ؟ مدآميدانيد اين تغيير درنھاوندی چرا بوجود  

 . نھاوندین قدرت استآ چه داخلی ويا خارجی) تسليم به اميال وسياستزيرا الزمه نزديکی به قدرت (
شاه جوان را ھدايت وحمايت ، اوم سلطنت ايران باشدتد ی بود که ميتوانست پاسدارناتنھا کس زا یکي



 حقوقدان -اميرفيض –  روآرخف/اليحه ای به آقای درمانی                                 ۶ از ۶ برگ ٢٠١٧/٠٩/١٣، شنبهچھارشيد=  تير

ھمه صالحيت  ،ن قانون باشدآن وحرکت مبارزه درجھت تداوم آحافظ تداوم قانون اساسی ومتمم  کند،
مريکا نسبت به تداوم سلطنت آبا اميال وسياست  اقدامات او زيرا ،ولی نکرد ،او جمع بود ھا در

 با قاھره مراجعت از پس از درسرپرستی مبارزهقای نھاوندی آنقش  درمورد(درايران مخالف بود 
صحبت کردم ولی ايشان به بھانه گرفتاری وکمی وقت حاضربه ادامه صحبت نشد  مراتب  ايشان 

  .)درسنگرھا پياده شده است

، ھمين مشکل که عرض شد برای غالب ازشخصيت ھای سياسی واجتماعی زمان شاه که حيات دارند
تداوم  د موجود است يعنی نميتوانند ازندار نی که درقطب فعاليت ھای سياسی وخبری قراريا ايرانيا
کالمی  در و واقعا وفادار مگر طرح ھنری پرشت قدمی بردارند از طرفداری ويا برای رفع اثر سلطنت

واميد به اينکه اين برداشت  اين است که بخود اجازه ميدھم که درکمال تاسف ،ساده خيلی مرد باشند
  :بگويمنباشد درست 
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