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 اعليحضرت وتبديل به احسن
 درانتظارتصميم

  نادقوقح -ضيفريما

ن تسری عام دارد آاصطالحات فقھی درمورد وقف است ولی معنای کلی  از گرچه اصطالح تبديل به احسن
  .وياحق برتری قرارگيرداين مطلب است که مال وياحقی درمقام تبديل به مال  رساگر و

. طبيعت کسی ازمقامی که دارد استعفا ميدھد به نيت وقصد اينکه درمقام باالتر ويا مفيد تری قرارگيرد
تبديل  انسانھا با پديده تبديل به احسن يک گرايش عمومی دارد ودرتمام زمينه ھا ميل واشتياق انسانھا در

  .موقعيت خود به موقعيتی احسن ترديده ميشود

جھاتی  ن وقتی است که انسان مال ويا جانش را درآ ھم ھست و ، تبديل به اضرارديل به احسنرمقابل تبد
  .ويا خودکشی کند ند ک ش را بفروشد وقمارنکه خانه اآمانند  ؛بيھوده ومتضمن ضرر تبديل کند

  وامــــــĤ بعد

تبديل به احسن  يمنظرعرفی يک تصم از ؛زيه طلبانرياست شورای تج گيری از هاقدام اعليحضرت درکنار
گرگونی موقعيت خود ميگيرد ازقصد تبديل به احسن د اصل اين است که ھرکس تصميمی در زيرا ؛است

   .استقبال نمايد تبعيت ميکند وبندرت ممکن است کسی ازتبديل به اضرار

  تصميم بعدي 

ال تبديل احسن يا واقعا بدنبآبا تصميم بعدی شخص گشوده ميشود که  ،تبديل به احسن گره کور تصميِم 
يا تصميمی که ممکن است برای خود شخص بی تفاوت باشد ولی متضمن زيان وخسران برای  و است

   .ديگران خواھد بود

  )ازبيانات اعليحضرت( اشندان نيستند وبرای جامعه ومردم ميبچراکه برخی ازشخصيت ھا برای خودش
سود ومنافع جامعه ه ندد ولی دربردارنباش ن شخصيت ھاآ خود نھا گرچه ممکن است بسودآتصميمات  و

  .ن شخصيت ھاست ولی متضمن زيان منافع جامعه استآن تصميمات ممد حال آنکه آبا  ،است وبرعکس

   صميم نمودارشخصيتت 

زيرا وجود  ؛افراد عادی کامال متمايزساخته است شخصيت ھارا از ،ھمين نکته ظريف است که تصميم
است که با واسطه قانون وجود افراد برای خودشان  شخصيت ھای سياسی ويا علمی برای جامعه است و

  .به جامعه وصل ميشوند
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 يعنی دستم و »ذربايجان را امضا نميکنمآدستم قطع شود سند تجزيه « ؛ريامھر گفتندآنجا که شاھنشاه آ
ذربايجان آتصميم به خودداری ازامضای سند تجزيه  و متعلق به تماميت ارضی واستقالل کشوراستودم وج

وجود  نھايت فارغ از در و يک امرشخصی نيست وامری است مربوط به حيات ملی واستقالل کشور
  .شخص

   چراي مهم

 اود ندارد؟ زيرمده ولی برای افراد عادی مملکت وجآچراچنين موقعيت حساس برای پادشاه کشوربوجود 
   .ن سوگند ياد کرده استآچنين مسئوليتی درنفس قانون اساسی است که شاه به وفاداری وتمکين به 

 ؛سياسي را درمحدوده فعاليت هاي اعليحضرت كشيده است هاي  دقيقا همين موقعيت حقوقي هاله
شورا اتخاذ  گيري ازرياست هتصميم كنار بعد از اين بدان معناست كه اعليحضرت تصميماتي كه از و

تي اعليحضرت بايد درچهارچوب آتصميم  ،ميفرمايند نبايد محدود به رضايت خاطرخودشان باشد
 50خه راه نجات كشور وكشورداري را بان اتيان سوگند فرموده ونسآنصي باشد كه به وفاداري به 

  .تضمين وترسيم كرده است پيشرفت ورفاه ملي  سال

   شهادت هاي اين تحرير

 مريکا ھست وآناحيه  ھای سياسی اعليحضرت از تيدودحم و کامال متوجه محروميت اين تحرير 
کمال تاسف ناظروشاھد تھاجم تقريبا ھمه رسانه ھای گروھی ايرانی خارج ازکشور به  در

  .ھم ميباشد درراستا و تائيد ھمان طرح  اعليحضرت 
 نامردانه  م نابکارانه وشھادت ميدھد که ھيچ فرد ايرانی تا کنون درتاريخ ايران اينچنين مورد ھجو

توھين  اتھامات و تنھا کسی که حجم حمالت و ؛قرارنگرفته است که اعليحضرت قرارگرفته اند
را با موقعيت اعليحضرت ازباب اھانت ھا ميتوان  نزديک دانست  بابک خرمدين است که  ھای او

ه اند که نشريه سنگر ی به او وارد ساختتی اھل تشيع بال استثنا فحاشی واتھاماتقريبا تمامی علما
   .نھا اشاره کرده استآدرنمره ای به جمع 

 سال مبارزه عليه جمھوری اسالمی  ۴٠که درطول ايستاده است  ، تحريرشھادت ادای اين در باز
ھيچ ايرانی درحد اعليحضرت مورد تعرض ھمه جانبه مامورين  ؛ميکنم تکرار ؛ھيچ ايرانی

نھا آنگرفته که اعليحضرت ھدف نامردانه  وعوامل جمھوری اسالمی ومجاھدين خلق قرار
دوست مجاھدين  هبشدند  ليدبت ،اعليحضرتدوسِت  یحدی که رسانه ھا در ،قرارگرفته است

نوشته  )الت باج گير«القمندان به موضوع به مقاله ع( ،شھرام ھمايون)ودشمن اعليحضرت (
  )فرمايندجاويد ايران رجوع  تايرشندر ٢٠١٧اگوست  ٢٢ر مورخ  -قای کآايران يارگرامی 

 اعليحضرت ھيچ جبھه قابلی ظھور است که در دفاع از گفتنی اين شھادت ھم درعين سرافکندگی 
کانی ت ،ھزارعضو بود ۵٠تند ومدعی داشتن نرا داشآنيافت وحتی شورائی که اعليحضرت رياست 

با ھمراه  قدرت اجرائی ،عوامل ومامورين جمھوری اسالمی ریِ به خود نداد وکاری کرد که به تجّ 
  .داد  باور مردم
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 برای تحمل مشقات وسختی ھا واتھامات  ،حدی وظرفيتی است اين تحرير ميداند که ھرکس را
ن که طبيعی است به اقسامه آ وضد> نآيد ضد آ ناچاروتوھين ھا وچون ازظرفيت وحد گذشت <

 تاعليحضر گيری هخود نما ميشود چنانکه درمورد رياست شورای تجزيه طلبان به کنار و ظھور
نھمه آاين مقوله نميتوان ازمقاومت وتحمل وسعه صدر اعليحضرت درمقابل  در ومنجرشده است 

ايرانی درک اين بزرگواری را  گچه حيف که فرھن ولی ،فرين ھا وتجليل ھا نگفتآ، تعرضات
  .خاصی پيوند ميدھد به تعابير نراآ نميکند و

گيري همانطوركه درپيام  هكناراين تحريرازاعليحضرت رضاشاه دوم استدعا دارد درتصميم بعداز

اعليحضرت هم  ،>به ايران فكركنيم وغرق درايران شويم<صيه فرموده ايد توبه ايرانيان   اخيرتان 

گيري ازمديريت  هد كنارمباركشان با دتعهد خود فكر واتخاذ تصميم بفرماينمورد فقط به ايران ونص 

 شورا 

  به اميد تصميمات درست وبحق اعليحضرت

                     

                        

  

  

  

 


