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یدت  از س    ا
  حقوقدان - اميرفيض

ن موضوع آاز رضاپھلوی نرسيد)  تحريرحاضربه باعنوان ( قبل نوشته ای انتشاريافت یاريد که چنداستحضار د
  .اختصاص دارد

 انسان از ،انسان ھماھنگ نيست با نھاآانسان ھا ازانسان ھا ويا حيوانات به اين دليل ميترسند که عقايد وعادت وتربيت 
  .دنن حيوانات عادت به گوشتخواری دارآحيوانات گوشتخوارميترسد زيرا ميداند که 

 يا ترس وجدائی و ست سببنھاآوعالقه وتربيت  ه درفکروعادتن چآن وياحيوان ترسی ندارند بلکه بنابراين خود انسا
   .ھمزيستی ميشود

که سبب ترس انسان بشود دراونيست حتی علی خامنه ای واوباما ھم ھمان ازنظرفرديت ھيچ مورد فيزيکی  ،رضاپھلوی
دارد برای عده  رضا پھلوی شنائی وھويتی کهآ. موقعيت قانونی ومشروعيت واتکای پشتوانه ھای ملی ووضع رادارند

  .ای ممکن است توھم ترس رابوجود بياورد

تاين مقدمه  اجازه ميخواھد که عنوان اين تحرير< با ید ازس   .> انتخاب شودا

   ؟ن كدام استآاكنون به ببينيم كه ترس چيست ومجاز 

 ،درشکل واندازه ،وھم ترِس ازماخذ خيال و .ن ميترسيمآذھن خود ميسازيم وسپس از در نراآ ترس ھيوالئی است که ما
   .دمی استآدشمن بزرگی برای موفقيت وحتی جان  ،اين نوع ترس ،نامحدود است نامعين و

سبب احتياط  وتعقل  ن ھمان است کهآ.  نوع طبيعی انواع واقسام وعللی متعدد بروجود انسان مستولی ميشود ترس به
 ن خوگرفته  ونگران است وآ ترس ازدست دادن چيزی است که انسان دارد زيرابا ،نآکه بخشی از .درکارھا ميگردد

  .ن چيستآنميداند که جايگزين 

، تفکروبررسی ومطالعه ومشورت است نسبت به ترس ازدست دادن موقعيتاولين عکس العمل اين نوع ترس يعنی 
. انسان دراين حالت چون خودش گرفتارترس است بطور طبيعی فکرش خوب ميترسيمينده آدر ن آ وضعی که ازحضور

نيست  ولی بطور يقين درچنين شرائطی ممکن ،. به اجمالستنميکند ودرانتظار عالئم واظھارنظراشخاص بصيرودانا کار
   .ن ھويداست رجوع کندآبه يک ديوانه ومحجور که عالمت ديوانگی وحجروعقب ماندگی در ،نگران که انسانِ 

  موضع سلطنت درپديده ترس 

مامردم بمناسبت زندگی در رژيم سلطنت مشروطه ايران واستفاده از تحوالت ودستاوردھای رفاھی وامنيت واحترام 
خودرادرمحاصره ترس ونگرانی احساس  ن رژيم بارژيم ديگری عوض شود،آازاينکه حاضرباشيم که  جھانی قاعدتا بايد

 ه اجرائی ونظام کشور بانظامی که ھيچ سابق وتعويض ،زيرا حکم طبيعت انسان بروجود اين نگرانی وترس است کنيم
زياده خواه باشيم وياعادت به ناشکری ال مردمی اواگرھم احتم ،بسياردشواروغيرقابل قبول است ن نداريم،آحتی تئوری از

 ازمشورت واطالع دقيق و ،ينده ماراتامين کندآوتصورکنيم که رژيم بھتری ممکن است بتواند  نق زدن داشته باشيم و
وچون  دريغ نخواھيم کرد ،بشود ن خو گرفته ايمآ ن چيزی که ممکن است جايگزين رژيمی که باآاطمينان نسبی از

، شخصيت ھای علمی وبصيرومطلع رامرجع راھنماوطرف يارکم استتحقيق وممارست درمابسمعموال حوصله وعادت 
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  از نظام سلطنت مشروطه نهراسيد 

نقدربه گردن ما حق دارد آايران  –ارزش دارد که درتشخيص ماھيت نظام سلطنت مشروطه واقع بين باشيم نقدرآايران 
، . ميگويند ميترسيم که ديکتاتوری بشودفدای دشمنی وکينه ھای شخصی خودمان نسازيم را که تاريخ وھويت ايرانی

درسلطنت مشروطه يعنی سلطنتی که  ؟؟ مگرجمھوری اسالمی ديکتاتوری نيستجمھوری ديکتاتوری نميشود خوب مگر
جمھوری  نظامھمان موقعيتی رادارد که  ،؟ اين ترديداست ديکتاتوری بشود کنمنوط به شرط است چگونه مم

    .دمکراتيکی دارد

پادشاھی است وحدت ملت وکشور مرھون  ايران کشورسلطنتی است فرھنک ومنش مردم واعتبارملی مملکت سجين با
    .رژيم شاھنشاه ايران است

حضور اعليحضرت تقديم کرد که مشروح جريان وعلت نامه  مريکائی نامه ای بوسيله سنگرآيک  ١٣٨۵سال  خرآدراو
 ،خرآن نامهآبخش اجازه ميخواھم  متن منعکس است  ٣٣٢+۴۶۶بشماره  ١٣٨۵ماه سال  درسنگراول بھمن مزبور

   .ت قرارگيرداستقالل وتماميت ارضی ووحدت مل با ،يرانا یمستند بستگی نظام شاھنشاھ

  اعليحضرت خطاب به  ..........«

 داشته که ازشرق وغرب و دجله وفرات مساحتی را اقل توسعه ازھيرمند تاسند ودرحد نيل تا از )درحد توسعهايران («
وجود قدرت ھای محلی وسرکشی افراد که فاصله  وبا ،پايتخت تاھرنقطه ازمرزکشورحد اقل سه ماه راه بوده است از

 معھذا وحدت سياسی و د،دامه دھنانھا بتوانند به سرکشی وفزون خواھی خود آکه  يتخت عاملی بودهنھا از پاآ بسيار
مقابل طوفانھای سياسی  سال در ٢۵٠٠وحدت ارضی ايران دست نخورده مانده است وھيچ کشوری درجھان نيست که 

   .ھا ھمچنان پايدار ومستقل باقی مانده باشد جھان وبھم ريختگی اقليم

وجود دارد که شاه ايرانيان پديده ای ؟ خيردرفرھنگ ومنش ستوابستگی به بيگانه ا در ياآ؟ يت درچيستاين موفق راز
ايرانيان ذاتا سرکشند ولی درمقابل شاه  ،. احترام واعتقاد ايرانيان به شاه ھمانند اعتقاد واحترام به خداستناميده ميشود

 رفرمانبردااز دل وجان ول فرمان پادشاه مطيع دارند ولی درمقاب ايرانيان اگرباھم اختالف دارند که ،ھمه فروتن ھستند
. عرض خداوميھن است وحدت ملی ايرانيان قرنھا بانام ھمين شاه حراست شده است ئين ايرانيان ھمآدر ،. پادشاهھستند

   .ايران بارھا وبارھا باھمين نام ازمھلکه ھای سخت رھاشده است

ن موھبت آتاريخی و ن پديدهآ. ملت ايران باخون وجان خودش ازران شما رفته اندراه نجات کشورشما راھی است که پد
  ( پايان ) »الھی پاسداری کرده است راه شما ھمان راه است نه توسل به بيگانه

  :شادروان تيمسارسعادتمنددرمقدمه کتابش نوشته است

رسيد نظامی وقتی بنقشه ايران س جغرافيای يس ميکرد روزی بھنگام درتدرتادی که دردانشگاه سن سيرفرانسه اس<
؟ شاگردان باتعجب وپس ميتوانيد اين جسم راببلعيد ياآه فلزی که روی ميزش بود برداشت بدست شاگردان داد وگفت تک
   .ن جسم جواب منفی دادندآبررسی  از

مانند اين جسم سخت قابل بلعيدن . ايران ببلعد نراآاستاد گفت کشورايران ھمين حال رادارد ھيچ کشوری تاکنون نتوانسته 
، رژيم بقای اين کشورکه دارای موقعيت حساس جھانی است وھيچگاه ھم مستعمره نبوده است . رمزنيست وگلوگيراست

  >  ( پايان ).، رژيمی که کھنسال ترين رژيمھای جھان استن کشوراستآپادشاھی 

 نھاآخوندی به آن ھنگام بود که يک آنھا بايد آترس  ؟؟يترسندازچنين موھبتی که نصيب ملت وايران گرديده چرا کسانی م
   .تکليف کرد که جمھوری اسالمی بجای رژيم سلطنتی مشروطه ايران باشد

شنای ملت وواجد آتنھا وسيله  ،سلطنت تنھا وانحصاری ترين وسيله وابزارنجات کشوراست ،از سلطنت نھراسيد
   .ت، فرھنگی ودينی ملت ايران اسمشروعيت تاريخی
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تنھا اين سالح است که قادرخواھد بود  .يگانه قدرت جاذبه ملی استقرن سابقه محکم ازاعتماد واعتبار ٢۵ با ،سلطنت
  .بن ساقط  کند ومسيرحرکت ملت رابسوی پيشرفت وترقی وحاکميت خود فراھم سازد از جمھوری اسالمی را

، عمود حيات واستقالل ووحدت ملت ايران است اين عمود رابرافرازيم ولکه ننگی را که برمسيرتاريخ کھن ما سلطنت
   .افتاده باھمت وايفای تکليف ملی خود پاک کنيم فرو

     

  

  

   

 


