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 اعليحضرت و
 اصرار موجه واصرارنا موجه

  نادقوقح -ضيفريما

 ھست ياکه واقعا نميدانم منتسب به اعليحضرت دريافت شده تا گرام سنيطريق ا فرمايشات کوتاھی از
ن آن به مبارزه والتفاتات اعليحضرت بی ربط نيسست  نقدی تقديم آموضوع  نجا کهآ خير بھرحال از

  .>تقديم به موھوم ھم تقديم محسوب نميشود< ؛ا گرام ميشود که اگرموضوع اصالت نداشتستنيا

  متن فرمايشات 

 اما اعتقاد به حکومت غير ؛فدراليسم نبوده ونيستم طرفدار زگمن ھر<
 کردتوان به تاريخ تمدن وھويت ايرانی خودمان افتخـار. ميمتمرکزدارم

   >نيست يگرینژاد وقوم وباورمذھيی دبا لزومی به ضديت  و

  اصرارموجه

مورد تاکيد  فدراليسمطرفداری  انصراف خودشان را ازنجاست که آاصرارموجه دربيان اعليحضرت 
 ايرانيان وپايداری قصد دربرقبول صرار وتاکيد ا گويای ھــــــــرگــزاستفاده ازواژه ( قرارداده اند
   .)گفتاراست

را مطرح فرمودند  کردن کشوربحث فدراتيو ھايشان ینااجمال قضيه اينکه اعليحضرت دريکی ازسخنر
   .>ميگويمنظرخودم اين را بعنوان <تاکيد شد که  دوبار ،ولی درھمان بيانات

دامنه  ھرقدر .ن چيزی است که ازنگاه کردن درذھن ما ايجاد رسوب موقت ميکندآبه معنای  ،نظر
محدوده  ولی حاکميت و ؛قوت نظريه ميافزايد بر نگاه وسيع تروتوام با دقت وعالقه باشد رسوب مزبور

 بھمين دليل است که نظريه ھا درمقابلر گتاثير نظر محدود به خود شخص صاحب نظراست نه افراد دي
  .نظرراپرکاھی ازپريدن بازميدارد>نظريه ھای ديگر بزودی رنگ ميبازد <

 اين اقدام به معنای درخواست دور ؛امعان نظر> استفاده ميشودواژه < ديده ايد که درنامه ھا از 
  .تا نظراو ازمراتب درستی واصالت بيشتری برخوردارباشدانديشی ودقت بيشتر ازصاحب نظراست 

انسان به يک حقيقت است  متضمن اين معناست که اول بايد حقيقت  نای باورکه به مع ،اما عقيده
 وشخص بتنھائی نقشی درايجاد عقيده ندارد ن معتقد گرددآوجود داشته باشد بعد شخص نسبت به 

   .ودرحقوق مدرن نص وقانون است ت درحقوق اسالمی  قران وشريعت قيقح

  وردĤدست

گذشته به مسئله فدراليسم  دراعليحضرت اين واقعيت است که  شنائی بيشترباآ، منظور ازتصديع کالم   
  .نه اظھارعقيده فرموده اند ونه نظريه قاطع وامعان نظرشده ارائه داده اند
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راتيو يه فداعليحضرت ازظاھر اوضاع ايران وجھان مالحظاتی داشته اند که  منجربه نظر ؛ن تاريخآ در
ن آ و دابه سابقشان تغيير مينظري ،ات ومشاھدات ديگری مواجه اندحظشده است وامروز که با مال

بنظرشان مصدق حقوق مردم وکشوراست بعنوان نظريه ابرازميدارند واين يک اعالم  چيزی که باز
   .استومبارک پذير  ابھرحال تمجيد افزتوام با اصراروتاکيد است که 

ھند  درمفھوم تحقيق وتجسس وقاطعيت است ازنظرفلسفی تنھا فيلسوفان ھستند که وقتی نظريه ميد
ن بسيارحرف برداراست  وبه ھمين دليل عبور ازنظر برای صاحب نظراگريک فردعادی آ وتغيير در

نظرمالزمه ، خاصه نسبت به افراد مشخص ،باشد عيب شناخته نميشود ولی دردنيای امروز سياست
اھميت است کمترتوجه  بور که بسيارباشخصيت واعتباردارد که متاسفانه اعليحضرت به موضوع مز با
  .دارند و هتشاد

  اما اصرارناموجه 

کز به يک حکومت غيرمتمر اعتقاد« :نجاست که فرموده اندآاما اصرارناموجه درکالم اعليحضرت 
   ».دارم

شده باشد بحثی بميان نميايد د اشتباھا بجای نظر درکالم اعليحضرت واراگرفرض کنيم که واژه اعتقتاد 
يک حکومت غيرمتمرکز  اعليحضرت متمايل بهومالحظات ساختگی نظربمناسبت تلقينات زيرا امروز 

ايشان به موضوع ايران است وفردا به علت مناسبات ديگر نظريه جديد  سطحی  حاصل نگريستن
ممکن است جايگزين  نظريه امروز شود کما اينکه عين ھمين جريان نسبت به فدراتيو کردن کشور 

   .روی داده است

ازنظرفلسفی وحتی حقوقی نميتوان واژه اعتقاد را مبناوپشتوانه اظھارنظراعليحضرت نسبت به 
اعتقاد درحقوق امروزی وقتی  يدآزيرا ھمانطور که ازتعريف اعتقاد برميحکومت غيرمتمرکز دانست 

  .مده باشدآ ن بصورت قانون درآيد که نص مربوط به آبوجود مي

دقيقا معلوم نيست که چيست ويا غيرمتمزکز وم حکومت خودمختاراين درحالی است که اساسا مفھ
ن به ھمي تا چه رسد که قانونی ھم اصال وجود ندارد ،صل حقوق قطعات خودمختارکشورچيستوحد وف

   .موسسان محول کرده است اين قبيل تصميمات را به مجلس دليل است که جامعه جھانی

  حقيقت دردناك

شناخته شود محصول اصرار ناموجه اعليحضرت به حکومت غيرمتمرکزحقيقت دردناکی که ميتواند 
اين است که اگرخدای نخواسته ايران درمسيرتحوالت تجزيه طلبی قرارگيرد دريغا که نام اعليحضرت 

    نام شورای تجزيه طلبانحتی نه  .رضا شاه دوم درصدر اين فاجعه تاريخی مالحظه خواھد شد

درقسمت شورا که درست مقارن بيانيه اعليحضرت منتشرشده است  نآنگاه کنيد به اعالميه اخير 
 نچه درآ ھيچ اشاره مفھومی به تقسيم قدرت بين اقليتھا وورميشود) آ شورای ملی ايران ياد(ديگر
 ١١ماده  شود که حمايت شورا از نجا کشيدهآنيست  واين ميتواند درمقام احتجاج به  ،مدهآ ١١ماده 

شورا نيستند  لذا بيانيه اعالم  ايشان در رگھزاده بود واکنون که ديشخصيت وخواست شا به اعتبار
   :ميکند که

   ))تماميت ارضی ايران با احترام به حقوق شھروندی ضمانت ميشود((      
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  )ه شورای تجزيه طابان مورد بحث قرارخواھد گرفتي(درفرصتی اعالم

  داليل نفي اصراراعليحضرت

کشورھای بزرگ واتحاديه اروپا وکشور ھای ترکيه وعراق  درشرائط کنونی جھان که شايد بظاھر** 
 با اقدام کردھای کردستان عراق به رفراندم برای استقالل مخالفند  وحتی عربستان وجمھوری اسالمی

حمايت  ،بيانات زيرا مفھوم متاثر از  بھيچوجه مناسب نميتواند باشد  طرح بيانات اعليحضرت
 و ؛ايران است حمايت ازخواسته حزب دمکرات کردستان ازازاقدامات کردھای کردستان عراق وب

متمرکز دراين  طرح مسئله حکومت غيرھرسخن جائی وھرنکته مقامی دارد> < شنایآدرعبارت 
   .زمان ازسوی اعليحضرت نه سخن مناسب ونه مقامی ازمنافع ملی دارد

  زمان دررابطه با تصميم 

فدراتيو اشاره منسجمی  زشخصی دائر به طرفداری ا نظريهراجع به ارائه  اعليحضرت درسخنرانی **
ن زمان وضع کشور ما آزمان رضاشاه کبير فرمودند ونيتجه گرفتند که  نسبت به وضع کشور در

   .اجازه فدراتيو کردن ايران را نميداد

به جرات  ،اسباب وحدت کشور بدانيم که اين دانستن درست نيست نرا ازآاگر استيالی زمان وتبعات 
 ايران وجھان درجھت تجزيه کشورھا ازجمله ايران بمراتب حساس تر امروز ميتوان گفت که وضع

تجزيه  افکار ن زمان،آ در ريامھراست زيراآدوران سلطنت رضاشاه کبير وحتی سلطنت شاھنشاه  از
ھم  حکومت ايراننظام طلبی درکشوما درزمينه ھای تعصبات مذھبی شيعه وسنی شکل نگرفته بود و

ھمه  از و ؛نيز تحريکات خارجيان ھم درحد امروز نبود و ؛دينی ومذھبی نبود که اکنون ھست
مھمترسازمان ملل نبود که ھرچند نفری که اعالم استقالل کنند زود بعنوان يک کشور مستقل شناخته 

  .شود

  حق مشخص 

د  حق نظريه ای داشته باشکم وکيف تقسيم قدرت درايران ** اگرھرايرانی حق داشته باشد که درباره 
به اعتبارقانون اساسی مشروطيت دشان سلب کنند زيرا ايشان را ازخو يازاست که اعليحضرت اين امت

 در و رده اند ک شخصيت سياسی ونماد ملی ايرانيان را لتحصي وسوگند سلطنت  نآووفاداری به 
موقعيت اعتقاد وعقيده  درکالمی روشن اعليحضرت  نسبت به تمرکز ويا غيرتمرکز، قدرت حکومت 

ماه خود ياری  بانآ. اکراعليحضرت دراين مورد ترديدی دارند ازسوگند نھم قراردارند نه نظريه
  .بخواھند

  سخن مقامدار

 اصرارھای ناموجه درتائيد و از رثرفع ا ،برھه حساسسخن مناسب ازسوی اعليحضرت دراين ** 
  .ت رعايت نگرديدياسطلبان بود که اين مناسبت واليق حسمه شورای تجريه عناقط ١١حمايت ازماده 

  توصيه اعليحضرت ** 

   :ميفرمايند ؛اندوزی نشده است ن اعتبارآدربيان اعليحضرت توصيه ای است که نسبت به حرمت 
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افتخارکرد ولزومی برضديت با نژاد وقوم ومذھب  ميتوان به تاريخ تمدن وھويت ايرانی خودمان<
  .>نيست یديگر

. سندی ن استآازتصريحات قانون اساسی ومتممات  ؛نچه مورد توصيه اعليحضرت قرارگرفته استآ
يا قانون اساسی مشروطيت است يا ھمين باصطالح  ،که ھويت سياسی ما ايرانيان را مشخص ميکند

  .قانون اساسی فرقه تبھکار

ريخ تمدن وھويت ايرانی ما بيان کننده ھويت تاريخی ماست که جايش درکتابخانه ھا وقلب وخون تا
 شوب جھانی وفرقه تبھکارآ نچه مطرح است ھويت سياسی ماست که درآايرانی است ولی امروز 

   .شده است گرفتار

  بي انصافي ملي

  ؟نبودنداساسی ھمه پيروان اديان ومذاھب درامرحکومت شريک وسھيم قانون  در مگر

تشکيل کوه دشت وشھرنشين ھا  ھمه مردم ايران ازکشور بوسيله مجلسی متشکل ازنمايندگان  مگر
  ؟نميشد

  ؟دنھمه ايرانيان درسرنوشت سياسی کشورشان که با انتخابات سرانجام ميافت شرکت نداشتمگر

  ؟مد کشور بين استانھا تقسيم نميشدآ در رمگ

  ؟قه ای را مديريت نميکردندھای ايالتی وواليتی امور منط انجمن مگر

  ؟ھمان قانون اساسی استقالل وتماميت ارضی کشور را ھفتادسال حراست نکردمگر

 تھرانی شناسنامه ايرانی ومردم ايران شناخته نميشدند و لر و بلوچ و کرد و تمام مردم ايران از مگر
  ؟خون وجان نداده اند زيرلوای قانون اساسی وسلطنت ايران برای حراست ازاستقالل وتماميت کشور

   شنای مردم ھستيمآ سپرده وبدنبال  افکارنا یپس چرا کھن خط مشی حقوقی ملت خودرا به فراموش

  ت خواستنيارخويش پيراستن        به ازجامه عکھن جامه 

  

   

 


