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  1 شوراي تجز يه طلبان
  و

  سالگرد انقالب مشروطيت
  

  حقوقدان -اميرفيض

  :منظور را مفتوح است، دواين تحرير کوتاه

   دي هاي خاصنخست تحريف حقيقت بمنظور شيا

 يه طلبان که بمناسبت سالگرد انقالب مشروطيت با ھدف شيادی وتحريف منتشرشدهدربيانيه شورای تجز
  :مده استآ

 قھرمانان اين جنبش ودرجنبش مشروطيت زنان ايران مانند ھميشه حضورفعالی داشته اند ويکی از«
 تا دبی بی مريم بختياری است که بنمايندگی اززنان ايرانی پابه ميدان گذار تاريخ معاصرايران سردار

  »باعث سرافرازی کشور وملت گردد

  تحريف تاريخ بقصد سود جوئي 

ميان ھمه پيغمران جرجيس انتخاب شده من برای اولين باراست که اسم بی بی <نوشته چرا  يک نفر
  >اين تله درخاک نھادند که عنقا گيرندپاسخ ايشان اين است <  >بختياری را ميشنوممريم 

**  

ان به مرد  ؛تعبدی بود بلکه بودمردان ونه زنان واقعی واصيل شرکت  نه ،درجريان انقالب مشروطيت
تاريخ  .اعتبار فتاوی مراجع وروحانيون وزنان به اعتبارحمايت ازھمسرانشان درانقالب شرکت کردند

 ند وختپحصن رفتند وغذا ھزارنفردرسفارت انگليس به ت ٢٠روز  ١٠مشروطيت نوشته است ظرف 
    .ديدند مشروعيتموزش آ

ھزارنفری تھران درسفارت انگليس پناه بگيرند که اسالم  ٢٠٠ھزارنفرازجمعيت  ٢٠کسی باورميکند که 
نرا مصلحت دانستند سيل مردم تھران به سوی سفارت آ؟ ولی وقتی مراجع تقليد منع کرده است نراآ

  .شد شرعی ديل به حسنه تيسرازيرشد وقبح توسل به بيگان انگليس

نھا ازدو آران به ھيچوجه گرايش به بيگانه ندارند روحيه بيگانه پرستی وتوسل به توده ھای مردم اي
 وطريق ديگرطريق جامعه ايرانی را متعرض است يکی ازناحيه شخصيت ھای اجتماعی ودولتی وخوانين 

                                               
 ک-است که گراور اعالميه آن شورای ناپيدا در آخرين برگ اين نگارش آمده است. ح !!منظور شورای به اصطالح ملی - ١
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بيگانه که توده مردم رابه خدمت  وھمه ميدانيم  واين طريق استبھی است اکه فصل مشروحانيون 
   .قرارميدھد

  وامـــــا بعد

 بی بی بختيار در ،دربرا ید بختيارعسرداراس ،بتوپ بست قوای محمد عليشاه بکمک روسھا مجلس را
عليشاه اورا طعنه باران ميکردند که نشسته  ود وايرانيان فراری ازحکومت محمدپاريس جاخوش کرده ب

 ،د بختياری تکان نميخوردعسرداراس ،اب وھوای فرنگ استفاده ميکنی پس چه رئيس ايلی ھستی از ای و
به لندن برد وبرخی  را روزه خود او ١٠برخی مورخين نوشته اند که اتابک درسفر  .تا به انگليس رفت

   .ک پدرخوانده سرداراسعد بوده استارد که اتابد ه وجودنامی  نياورده اند ولی اين اشار کازاتاب

ون دعوت به عضويت بمحض ورورد سرداراسعد بختياری ازسوی فراماس تاريخ بختياری نوشته است 
  .)٢٧٠صفحه (شد 

 او د را تائيد وعون بودن سرداراسبادی واسماعيل رائين فراماسآ، دولت ، ملک زاده، کسروینظام مافی
   .اری ميدانند که فراماسون شده استرا اولين بختي

ستان ن مالقات عازم ايران شد ودرخوزآ ازبعد ازسردار ذشت معلوم نيست ولیگدرمذاکرات اودرلندن چه 
ن مھرکردند که شيخ به سردار اسعد کمک آن بود قراردادی بست وقرشيخ خزعل که نماينده انگلستا با

  .)لندن حواله شيخ شده باشد اراسعد ازتصورميشود که سرد( نظامی ومالی وانسانی بکند

سرداراسعد با تغيير لباس وظاھر  خواھر ،بی بی بختيار  ،سردار اسعد بنای حرکت به تھران را گذاشت
بھمراه عده ای ازمردان بختياری شبانه به طورمخفی وارد  

را فراھم کردند  ودرخانه  تھران شدند ومقدمات ورود سردار
 درپشت يدان بھارستان بودپدری بی بی خانم که مشرف برم

بسوی ھواداراد دولت ومخالفين  بام خانه سنگربندی و
   .دم کشی کردندآ مشروطه تيراندازی و

   :مده استآايل بختياری ومشروطيت درکتاب 

 والتر اد سر، به پيشنھبه دنبال خدمات خوانين بختياری<
يس درتھران دولت بريتانيا يک قطعه وزيرمختارانگل ،ونلیتا

  ٢ >به سردار اسعد اعطا گرديد .M.GCK..نشان 

                                               

Order of Saint Michael and Saint George =  of Michael and  Knight Commander نشان انگليسی -٢
George  در زمان پدرش جورج سوم به عنوان  کهدر حالي پرنس جورج  ١٨١٨آوريل  ٢٨نشان وفاداری به انگلستان است در در

کل و ماي. سنت شده است پس از مدتی با عنوان جورج چھارم در انگلستان پادشاه شد بنيان گذاشته پرنس در خدمت انگلستان بود و
نشان به غير انگليسی ھا که خدمات شگفت انگيز وبی شائبه ای برای انگلستان . اين سنت جورج دو مقام نظامی در انگلستان بوده اند

  ک-ح انجام داده اند داده می شود. 
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يا و ت ايران وبيشتر ايل بختياری خانی است که کسی تصور کند درايال الزم بسيار کمبود شعورسياسی
  .يدآکه بی بی بختياری دومی ان به حساب  سال قبل  ١٠٠نھم آزادی بوده است آزنی طالب دمکراسی و

مردم را جلوی مجلس فلک ميکرد ووقتی ھم رای  ،صمصام السطنه بختيار درمقام نخست وزيری کشور
مان مجلس دونخست وزيرداشت عدم اعتماد گرفت گفت من نميروم من نخست وزيرھستم ودرھمان ز

ن ھفت تيربگوش نايب السلطنه ايراترستوم روسيه برای خروج شوالتياموصمصام برای تسليم مجلس به ا
 به اظھارات وطه خواھی به تھران قشون کشيد يا بايددم دمکرات که برای مشرآاين را ميگوئيد   ،گذاشت

د ونتيجه گرفت که سرداراسع که پيشنھاد نشان برای اسعد بختياری کرد گوش کرد ٣تاونلی  والتر ھمان سر
   .وبی بی وسران مشروطه خاصه روحانيون عملجات انگلستان بوده اند

   :سروالتر وزير مختارانگليس درتھران گفته است

نھا مانند صممصام آ، حمايت ازبختياری ھا وخوانين ، تاسيس دولت مشروطهشاه مخلوعبيرون کردن <

، تمام اينھا اقدامات مريکا ئيھا وسوئديھا برای ترتيب دادن ژاندارمریآ، خواستن السلطنه وسردارجنگ

ديت ی ضقالنه بود لکن نه برای ترقی ملت ايران چنانکه ايرانيھا ابتدا تصورميکردند بلکه فقط برااع

  )تاريخ روابط سياسی ايران وانگليس(          >                                                      باروسيه

   تطبيق مورد ديروز وامروز

 گرد  ، ايرانيان مستعد عملگی رادزادی ودمکراسی ميکننآ صحبت ازھا  مريکائیآامروز ھم اگر

 نه برای ترقی ايران ؛کمک مالی ميکنند ،دھندشورا وکنگره وغيره برايشان تشکيل مي ،ورندآمي

   .تھا ازايران اس زادی ملت است که برای بيرون کردن انگليسیآ و

 فکرمخارج اين بختياری به تھران اردوکشی کردند سوار ٢٠٠٠وقتی درتاريخ ميخوانيم که
اردوی بختياری شرکت داشته نوشته  در که حاج سياح که خود يد ومی بينيم آپيش مياردوکشی 

   :است

لک به                                                              ِ اظھارنمود که اين اردو خرج داردوما محتاج پوليم ھرکس قرض بدھد م  دراصفھان سرداراسعد <
نشد  ملک  ، ماليات ھم تومانی دوقران حواله کردند وصول. مساعدتی نشدمھرعلما رھن بدھم وبا بفروشم

  نھم نتيجه نداد>آرض بگيرند را خواستند که بلکه مبلغی ق رونیازحسين کالتجاروحاج محمد 

  :ولی وقتی به تاريخ رجال ايران رجوع ميشود ميخوانيم

ت زارھاردينگ معاون ثابت و سرداراسعد بختياری که ازسالھا قبل درپاريس اقامت داشت بحضورچارلز<
 با وتان خودرابه بختياری ميرساند خوزس ازراه<ن دولت آخارجه انگلستان درلندن رسيد وبه اشاره 
کمک برادرخود نجفقلی صمصام السلطنه به سوی  مالی و کمک واسلحه ومھمات انگليسی ومساعدت

  >تھران حرکت کردند

                                               
٣ - 1945) diplomat-Sir Walter Townley (1863 – ک-ح 



 حقوقدان -اميرفيض -شورای تجزيه طلبان وسالگردر انقالب مشروطيت                            ۶از  ۴برگ  ٢٠١۴/٠٨/١١شيد) شنبه (مه دو 

 بشقاب ،بنام حق عضويت رھا درخارج ازکشودراين سال مريکائیآ تطبيق بفرمائيد با فعاليت ھای عملمجات
وبسياری دروغھا  کتاب فروشی ،بودجه ازداخل کشور، تامين وری پولآجمع  ،خوراک چند صد دالری

مريکا برای آگره ميليون دالری کن ٧٢بودجه  با نھاآپشتوانه مالی ی ديگرکه حقيقت امر وصحنه سازيھا
  .تجزيه ايران تحت عنوان حقوق اقليت ھای قومی استزاد وآانتخابات  ،فعالين دمکراسی

   مطلوب شوراي تجزيه طلبان چيست

ن ن زماآدر ،ندزاديخواه معرفی کآنان ت باالترنيست که کسی بی بی بختياری را نماينده زازاين حماق
مانند  دراھنما بودن جامعه شزموآ فکرو                                     ِ خانم ھائی بودند که درراه فرھنگ وترقی   )انقالب مشروطيت(

 حق دی وتعارض بهبادی ولی نه امثال زنان بختياری که درکنارھمسرانشان درگردنه بنآصديقه دولت 
  .ديگران ميچريده اند

ھا برای زمينه سازی خواسته  مريکائیآشورای تجزيه طلبان ھمانند بخشھائی ازايرانيان درصف عملجات 
ايرانی است  يکی  اخالق وفرھنگ           ِ زشت ومنفور   ،شده که قبيح کثيفی  نان واجد ھويت سياسیآھای 

شکل  و ن به ديگرانآا انتساب ن قبح ويآشريک ساختن برای  ،کردن قبح عمل ازطرق معمول سبک
 گرحکم شود که مست گيرند درشھرھر( ،)کاری که ھمه ميکنند قبيح نيست(    .است نآعمومی دادن به 

  .)دننکه ھست گيرآ

شناست که افراد  آنھم آ  ِ س  وبرعک ،شناستآ معمول و ،جنايات وغيرهبور درتمام اعمال قبيحه وقاعده مز
  .شريک نداشته وخود مبتکرشناخته شوند ،فع جامعهتالش دارند ازباب کارھای خوب ومنت

ھا که خاص وعامشان عمله  تبھکاران وشيادان بختياریبه  شورای تجزيه طلبان درراستای اين قاعده 
 خفت عملگی خودشان برای بيگانه تـــــا مايندگی زنان ايرانی دادهانگلستان بوده اند مورد تجليل وعنوان ن

  .پوشيده بماند

                           اشت انقالب مشروطيت بدون تائيد واحترام به قانون اساسي مشروطيتبزرگد –دوم قسمت 
  )سنگراست ٣۶١١مردادسال ا(تيتر ازسنگر                                                       خدعه است

نرا قرائت کردم وقتی آ برای اعالم نيابت سلطنت نوشتم و ھنگاميکه درقاھره متن سخنان علياحضرت را

درمقابل قانون اساسي مشروطيت اضافه كنيد < :ساسی مشروطيت رسيدم فرمودندبه عبارت قانون ا
ابداع شخص  ،ھای مشروطيتخونبميخواھم شھادت بدھم که عبارت > بنده خونبهاي انقالب مشروطيت

   .ن قانون بوده استآن زمان برای احترام وتائيد حقانيت آ ايشان در

  انقالب وقانون اساسي

. گفته اند انقالب تالش ملت است برای گريز نيل  به ھدفی مترقی ومتکاملانقالب جنبشی است برای 
  .يدن به رفعتسازخفت ور
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 . انقالب حرکتی است خشونت بارن چيزی که درانقالب مقدس است ھدف ازانقالب است نه خود انقالبآ
  .با بی فکری ھا زيرپرچم بی انصافی ھا وانتقام ھا

مولودی را متولد ميکند که نامش قانون اساسی است  ميزآخشونت  یانقالب بعد ازھيجانھاوسرکشی ھا
  .شناخته ميشود خونبھای انقالبورد انقالب معرفی وبقول سابق علياحضرت آکه دست

ن با تولد مولودی است که ملت آشايد بتوان گفت که انقالب ھمانند بارداری دوران سختی است که پايان 
  .ن بوده استآخواستار 

 و اداش خونھای داده شده با وضع قانون اساسی يکسره به قانون اساسی منتقل ميگرددتقدس انقالب وپ
   .انقالب تنھا يادھای تاريخی باقی خواھد ماند از

 که تقدس واحترام به قانون اساسی ھم اصالت خودرا درجريان اجرای قانون اساسی ثابت خواھد کرد چرا
ھای مثبت ومنفی خواھد کرد ودستاورد ھای عينی ن ايجاد دستاوردآقانون يک متن مدون است که اجرای 

   .است که اصالت تجليل وتکريم راسبب ميشود

 وبزرگداشت ازانقالب مشروطيت بدون تائيد وحقانيت قانون اساسی مشروطيتاينجاست که می بينيم تجليل 
اچه ت درطول عمرمشروطيت وبيشتر دوران سلطنت شاھان پھلوی  نآورد ھای اجرائی آو ارزيابی دست
   .وبيشتر خدعه  است ومردوداندازه فکاھی 

 متکی به حقوق ملت وکامال جدا ازدقيقا يک قانون اساسی  قانون اساسی مشروطيت ايران درمسيراجرا
 ن مجالی نميدھد که کسانی  باآوردھای اجتماعی واقتصادی وسياسی آاست ودست عمل کرده مذھب ودين

  .ازانقالب مشروطيت بروندن قانون به تجليل آانحراف ازتداوم اجرائی 

ن دوران که اعليحضرت به آيعنی  ١٣۶١درسال مده است آاين سخنان امروز نيست که دراين تحرير 
   :نوشت ١٢٧سوگند خودشان وبه قانون اساسی مشروطيت وفاداربودند سنگرشماره

   .نداشت بولنرا قآلم مشروطيت سينه زد ولی قانون اساسی                                        َ بروشنی مقصود ميافزائيم که نميتوان پای ع  «

   .نميتوان به انقالب مشروطيت احترام وتقدس تقديم کرد ولی حقوق سلطنت را قبول نداشت

نميتوان شورش مالھا را انقالب مردمی واصيل دانست ودرعين حال به انقالب مشروطيت ھم باديده 
   .تحسين وحقانيت نگاه کرد

نھا که رژيم آبختيار) ( قبول دارند که قانون اساسی مشروطيت را منھای اصول مربوط به سلطنتنھا آ
ژيم ايران رابه ھمه پرسی رجوع ميدھند  نميتوانند آسلطنتی ومشروعيت  ِ                                                نرا پايان يافته ميدانند ويا تعيين ر                                    

  »برای انقالب مشروطيت قائل به مشروعيت بشوند اينھا تعارض است

=================  

  برگ زيرين آمده است..شورای به اصطالح ملی!! در اعالميه 
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