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 نآتفكرات  فلسفي اعليحضرت واعتبار   
 »...عذر تقصير نياور كه معامل داناست«

 )8دنباله  (
  حقوقدان -اميرفيض

قای بيژن آموزشھای ناروا وغلط آ> به ...تفکرات فلسفی اعليحضرت< قسمت ھشتم تحرير در
ن مورد آ توضيحی در؛ مدآمطالبی بتحرير  :شاھزاده«فرھودی درخطاب قراردادن اعليحضرت با واژه 

   .باقی ماند که اکنون ادای دين ميشود

مريکا نسبت آه راسيره مرسوم درقای فرھودی علت خطاب قراردادن اعليحضرت با عنوان شاھزادآ
اين ادعای خود  واقع ايشان برای در و ؛ن کشور عنوان کرده استآبه روسای جمھوری سابق 

  :است به اينکه متمسک

به حيات مريکا آاسالمی ايران توانست به کمک ودخالت پيشروانه دولت ھای خارجی بويژه  انقالب
 »شاھزاده« ،نتجه گرفته است که پس رضا پھلوی وبعد سياسی رژيم پادشاھی ايران خاتمه دھد 

   .است

نه انقالب اسالمی  ۵٧ ،زيرا  با دخالت خارجيان درشورش  کاشتن باد استتمسک فرھودی مصداق  
   .نه ميتواند به حيات سياسی رژيم پادشاھی ايران پايان بدھد و ،واجد مشروعيت ميشود

  : ازير ،باشد اسالمي نميتواند ، 57انقالب 

اثرنميشود که  ءاست والجرم دخالت مزبور نه تنھا منشااسالم با دخالت خارجيان درانقالب مخالف 
   ١. درجھت عدم مشروعيت  اسالمی قرارميدھدانقالب راھم 

    :نميتواند به حيات سياسي رژيم پادشاهي ايران پايان دهد زيرا

 غير اساسا امر و ؛پايان دھد  ساله يک ملت است ٢۵٠٠مشروعيتی که نمادبه امرنامشروع نميتواند 
 قای فرھودی به اينکه رضاآالجرم برداشت بعدی  مشروع فاقد موجوديت شرعی وحقوقی است  و

د مقرون درراستای مشروعيت تداوم سلطنت قرارنداشته وتنھا فرزند شاه سابق شناخته ميشوپھلوی 
ليل است که قائل به دخالت چنين برداشتی برای کسی ويا کسانی قابل تح .به صحت واستدالل نيست

   .نباشند ۵٧خارجيان درشورش 

ندارد   ۵٧قای فرھودی به استدالل ورشکسته ومحکوم  ريشه درفلسفه وکم وکيف شورش آتمسک 
قالی ترشيو مبارزات ايرانيان خارج ازکشور نشان ميدھد که برداشت وآ وبلکه قرائن ونشانی ھا 

                                                            
 ک-حسنعلی منتظری اقرار کرده است کارتر آمريکايی پشت خمينی و ماليان بوده است. ح - ١
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شاھی ايران به تبعيت ازيک مسيرسياسی اتخاذ شده خارجی ايشان درپايان شناختن مشروعيت رژيم پاد
   .ن مسير قرارگرفته اندآ قای فرھودی مانند بيشتر ايرانيان خارج ازکشور  درآاست که  

بت به عدم تداوم سلطنت ايران يگانگان نسن مسيرسياست بآشنائی بيشتر با آاکنون اين تحريردرجھت 
    .اشاراتی خواھد داشت

  سلطنت درخارج ازكشور مسير قطع تداوم

حافظه  ولی بھرحال رابطه مستقيم با سيرجريانات وشعور و ،بسته به استعداد مقصراست ،عذرتقصير
خارج ازکشور برخی ايرانيان ازھمان سالھای نخست درجھت مسيرسياست مزبور  در ؛عمومی دارد

 به فراست تبعيت ازن ايرانيانی است که خيلی دير آ قای فرھودی ازآ قرارگرفتند وبرخی ديرتر و
  ٢. مريکا نسبت به قطع تداوم سلطنت درايران شده اندآسياست 

  مسيرعذر نقصير

خارج ازکشور وجود ايرانيان اولين عذرتقصيری که در خودداری ازنام شاه درتاريخ سياسی مبارزه 
پياده شده است واکنون اشاراتی  ٩١ن درسنگرشماره آاست که مفصل  ١٣۶٠سال  دارد مربوط به

گان محترم تاکنون دراختيار خوانند ۶٠استراتژی محو نام شاه ازسال  جريان ن برای مالحظه سيرآ از
   .گيردمياين تحرير قرار

شاه درخارج ازکشور دررابطه با سياست بيگانگان  ، تالش برای خودداری ازنامن مقاله سنگرآ در
داشت ودوسال قبل  ن تاريخ موضوع طرح ھنری پرشت گرچه وجودآ زيرا در ؛ترسيم شده است

نھاوندی ھوشنگ  مريکا رسيده وبه شخص شاھنشاه ھم درمکزيک بوسيله آبتصويب وزارت خارجه 
دم ھای او وسرتيپ معين زاده وغيره آ و نشده بود وتنی چند ازجمله بختيار ابالغ شده بود ولی فراگير

  .نداشت جريان قرار در وسنگر ميدانستند 

  شرح واقعه

 درسالن شھرداری منطقه ،سلطنت طلبان ازتن  ۵٠٠جلسه ای با حضور ١٩/٩/١٩٨١تاريخ  در **
بھرامی  لمانی  تيمسارآ دراين جلسه بعدازسخنرانی چند ايرانی و ؛ربی تشکيل شد غلمانآ-الرزن

فرينی نام شاه سخنرانی کرد که مورد استقبال حاضرين آوحدت  ونظام شاھنشاھی  بطرفداری از
   .رانيان درسالن گردانده شدست ايبروی د قرارگرفت وتيمسار

 فون قرارگرفت وپشت ميکر قای قانع نماينده نھضت مقاومت بختيارآ -،بعداز سخنرانی تيمسار
مقصودش نام شاه وشاھنشاھی ايران ( >ی برده نشودقراربود دراين سالن نام کسکه < اعتراض کرد

دررژيم گذشته کافی  هکشت زارھ ۶٠يا آ< :قای قانع گفتآ ...که اھل سالن سخت اعتراض کردند  بود)
که بازجلسه سخت متشنج شد ومسئول جلسه تھديد به تعطيل جلسه کرد ودرخواست نمود که  >نبود

    .قای قانع به صحبتشان ادامه دھندآحاضرين اجازه دھند 

                                                            
بيژن فرھودی بدنبال پول از رسانه ای به رسانه ای و از زيربار و پری به زير پروبال ديگری رفته است، از  - ٢

يربال مال زاده ای بنام روح هللا زم آنجا به روزنامه کيھان، سپس به زصدای آمريکا به زير بال عليرضا نوريزاده، از 
 ک-(نام کتاب بھايی ھا) اورا فعال اسير کرده است. ح» بيان«که آقا زاده مال زم است رفته و  تلويزيون 
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حکومت نعلين رابرحکومت چکمه ترجيح ميدھم   ينده ايرانآمن برای < :قای قانع ادامه داد وگفتآ
که چون  ؛شد ينده کشورآ برای تعيين رژيم ه پرسیمھخواستارقانون اساسی مشروطيت وضمن رد 

نفراتش ازجلسه بيرون رفت    از نفر ٧قای قانع به ھمراه ؛ آبا اعتراض شديد حاضرين رويروشد
  .)مطالعه است (جريان مشروح جلسه مزبور درھمان سنگرقابل

  همه پرسي

ارزه ايرانيان خارج ازکشور مسئله بی اعتباری قانون مب اولين باری که درتاريخ  ۵٧ورش بعدازش
  .ئی بودآاساسی مشروطيت ولزوم ھمه پرسی برای تعيين رژيم کشورمطرح شد درھمان گردھم 

قابل توجه  ن بسيارآچندان مھم بنظرنميرسد ولی ماھيت  ھمه پرسی برای بقای سلطنت ظاھرقضيه
  :زوال وتالشی فلسفه سلطنت خبرميدھد زيرا از است  درحدی که 

 طرفدار اگر ن فلسفه است  وآازفلسفه پادشاھی ويا ھرفلسفه ديگری مقيد به قبول اصول  طرفداری
اديان سامی  درمثالش  ن فلسفه را قبول نداشته باشد اصال طرفدار محسوب نميشودآاصول  پيرو، يا و
اين  ؛اسالم ومسيح ويھود)  اين ميشود که يک مسلمان بگويد برای انتخاب خدا بايد ھمه پرسی شود(

ه ھمه سلطنت بايد ب وعقيده اينکهفکرچون لذا  ؛اسالمی ازاسالم خارج است شخص درقالب فلسفه
    .پرسی ارجاع شود

افکاری که خواھان ھمه پرسی والتاری گذاردن  عهفلسفه سلطنت درجام لذا ؛خالف اصول سلطنت است
ژی پادشاھی وحتی ولئوايد ن جامعه، فلسفه وآن ھستند منتزع ازاصالت سلطنت ميگردد ودرمعنا آ

    .قانون اساسی مشروطيت را دفع و مطرود ساخته است

سبب فکرارجاع تداوم سلطنت به ھمه پرسی با اين زمينه درايرانيان خارج ازکشور رسوخ يافت که 
ن آبرای ازبين بردن فلسفه تداوم سلطنت با  ؛ن گرددآزوال وسقوط وتجزيه فلسفه سلطنت وتوارث 

   .قدمت تاريخی قدم به قدم  الزم بود

د ن ھستنآدرکمال تاسف اين بی توجھی نسبت به نماد سلطنت که شخص اعليحضرت متصدی حفظ 
    .کشيده شده اندله به اين مقو درگذشتهظلمی فاحش وتجاوزی ناحق بوده که اعليحضرت ھم 

عقيده حقوقی براين است که سلطنت طلب نميتواند فلسفه سلطنت را متوقف برھمه پرسی سازد ولی 
يک جمھوريخواه ميتواند درمورد برتری ويا خواست بين جمھوری وسلطنت رجوع به ھمه پرسی را 

   .شرط کند

ب ھمه پرسی نرا درقالآ لطنت شک کرد وبه مجرد اينکه نسبت به اصاالت فلسفه سسلطنت طلب 
صالحيت  زمره سلطنت طلبان خارج شده است و از گاھانهآ يا نا گاھانه وآمطرح ساخت  بخودی خود 

اين قبيل اشخاص ويا سازمان ھا مانند سازمان  ،ساقط ميگردد او نظر نسب به فلسفه سلطنت از اظھار
 ،ه سلطنت رابه التاری وصل ميکندفلسف سلطنت طلب ميداند وھم را قای نصر اصفھانی  که ھم خودآ
   .قابل قبول نيست سنگرگرفته است جمع اضداد که در

 رياسب باوند که برآقای آاستفاده ازحافظه) به مديريت ( ھای استانیا دراين ميان حزب اتحاد شور
   :نوشته است ؛پايه نظام پادشاھی بنا گرديده  استدالل ديگری دارد
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ما تمام تالشمان رسيدن به حکومت پادشاھی است اما برای جلوگيری ازجزم انديشی ناگزيربه پذيرش  
   .رفراندم ميباشيم

التاری گذاشتن سلطنت  مقابل اصول فلسفه سلطنت که پذيرایم انديشی درجز ؛رياسب باوندآقای آ
   .ن الويت خاصی داده ايدآتوجه ندارد که سرکاربه  مقامی از ؛نيست

  ادامه مطلب اصلي باري

مطرح شد که سلطنت طلبان به حقانيت تداوم  لمان آ تنی ۵٠٠درنشست  مقوله مزبور بدان جھت
قانون اساسی که سند قای قانع بنمايندگی ازسوی نھضت بختيار متقابال ھم آ ميدادند و سلطنت شعار

ساله  ٢۵٠٠ھمچنين اصل سلطنت که درتاريخ  باطل اعالم کرد ورا مشروعيت تداوم سلطنت است 
جريان مزبور  و قرارداد،زيرپا  را ،ايران وحتی ھمه کشورھای سلطنتی جھان براساس توارث است

   .داشت شکارآبا فلسفه سلطنت وشاھنشاھی ايران وقانون اساسی مغايرت 

 درجلسه ای در  لمان غربی،آدرسالن شھرداری منطقه الرزن  تنی ۵٠٠قبل ازجريان نشست  **

سلطنت طلبان  درپاسخ اعتراض برخی ازقای عبدالرحمن برومند آنجلس آھتل سنجری پالزا درلوس 
مخصوصا موضوع سلطنت را درابھام گذاشته ايم که  مادائر به خودداری ازبردن نام شاه گفته است <

   .برومند معاون بختيارنميدانستيم که سلطنت ھم اسباب بازی است برای  >.ن بازی کنيمآبتوانيم با 

درھتل  ٨١ست سال وگآ ٢٣اميری نامی که خودرا نماينده فعال بختيارمعرفی ميکرد درجلسه  **
   .دانسته است !خودداری ازذکرنام شاه را به دليل مخالفت ايل قشقائیاين  ی ھاليد

  )٩١مشروح درھمان سنگر(                                                                                   

  ن آاين ھم شاھد  ،شعور مقصراست ارابطه ب وردن درآعرض کردم که عذر تقصير وبھانه 

  عذرتقصيرها 

بغيرازموارد عذرتقصيرھا ويا بھانه ھا برای خودداری ازنام شاه بعدھا يعنی درھمان سالھای نخست 
شھريارايران مبارزه عليرغم اينکه اعليحضرت ودبيرخانه ازعناوين اعليحضرت رضاشاه دوم ويا 

 ايرانيان خارج ازکشور شده بود  و موج فعال خودداری ازنام شاه بسرعت فراگير، استفاده ميکردند
  :معاذيری که ارايه ميشد به شھادت سنگرھا  عبارت بود از

   .ماده نيستآافگارعمومی برای شنيدن نام شاه  **

 ۵٧ريکا که به بھانه حفظ شورش مآ؟ وزارت امورخارجه چه کسی اين اندازه گيری را انجام داده بود
و چون اقتضای سياست  ن طرح ھنری پرشت را تصويت وبموقع اجرا گذاشت آودرھای منحوس آودست

   .موضوع افکارعمومی بھانه قرارگرفت ،پرشت رسما اعالم شودی اين نبود ونيست که مفاد طرح ھنر

   .حاال زود است که نام شاه برده شود **

   .ن نشده استآوقت  ھمسال ھم رسيد وھنوز ۴٠ن به چنانکه ناظريد اين زود بود
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  .اگرنام شاه به ميان باشد توافق ممکن نميشود **

کردند وتوافق ھم صورت نگرفت درحاليکه تنھا به بھانه توافق خودداری  ،ازذکرنام شاه سال  ۴٠
ای ممکن  ايرانيان را ازھرفرقه وقوم وطبقهنام شاه واقتدارمعنوی قدرت شاه است که وحدت ملی 

  .ميسازد

   ))پھلوی بعنوان يک پادشاه ميتواند مخالفان جمھوری اسالمی را زيريک چترمتحد سازد((

  )٣٣٢+٣۵١مجله پيپل  مشروح درسنگر(                                                                  

   ))سال بارھا ايرانيان را به اتحاد فراخوانده ولی توفيقی نداشته است ٢٠رضاپھلوی دراين ((

   )١٣٨٠گزارشکر نيويورک تايمز (                                                                           

 اين   شهما نميدانستيم که  ري و بود همدآدرخودداری ازنام شاه بصورت يک اپيدمی فراگيری  **
  :به اين نمونه توجه کنيد  ؟ازکجاستعجيب  ھنگی عمومیآھم

بود يک سازمان سلطنت طلب بود   جنبش تشکيل شده  ۶٠جنبش موتلف ملت ايران که درھمان سال 
ن به پيشرفتھای ايران آ ش بود دربيک اعالميه داد که مقرون به معرفی جن ۶٠درفروردين ماه سال 

که  نام شاه وشاھنشاھی اصال برده نشود شاھنشاھی اشاراتی شده بود ولی اعالميه تالش داشت که
   :ن اعالميه نوشتآر درانتقاد نسبت به گسن

ن ھستيم آن بازگشت عظمائی  که ما وشما  درتالش آدرخدمت به ايران پادشاھی وتدارِک  نازکردن
  .نيکو نيست  متعھد اين خدمت ھرايرانی با مليت وطن پرستی است که غيرت ملی دارد

   :فرستاد به اين مضمون که بعدھم جنبش يک بيت شعر و

  ی ومکرر نميکنيمگفتيم کنايت     تلقين اھل نظريک اشارت است

انتظار  بيشتری سته ھيچ فعاليت انتشاراتین اشاره سربآ غيراز ،يعنی ازباب سلطنت طلبی جنبش
   .نداشته باشيد

> استفاده مخصوص شرائط<کلمه  از بختيار ھرجا که ناچاربود نام شاه راببرد درکمال وقاحت **
  .ميکرد

فعاليت ھای سياسی ونظامی  امجدی ، ارتشبد اويسی وسپھبدرياناآ قايان ارتشبدآ ۶٠درسال  **
نچه که اصال بفراموشی رفته بود نام شاه ورژيم مشروطه سلطنتی آداشتند ودراعالميه ھائی که ميدادند 

  :نوشت ٧۵ سنگرنتوانست تحمل کند ودرشماره ؛ايران بود

باورکردنی نيست مردانی که به  بی تفاوت ميبينم........ را رد شمانچه ميگذآبراستی که نسبت به <
فلسفه قانون اساسی مشروطه را حق ملی وپرکوش خود  سوگند سربازی خود وفادارند واستقرار
 و ساز کمانھائی که شما بدست داريد ترکشھای کار ؛تفاوتندميدانند  نسبت به روند مبارزه چنين بی 

  )٧۵مشروح درسنگر(                    ؟>ھرگز انھارا نميکشيد چرافرين است  ولی شما آپيروزی 
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  ما چاپلوس نيستيم

سنگر نامه ای به شخصی نوشت که درعين ارج گذاری   ۶٠درسال  ؛اين راھم بشنويد بد نيست **

توجه  خطاب ميکرد  سنگردرنوشته ھايش شاھنشاه را محمد رضا  ريامھرآبه خدمات شاھنشاه 
محترمانه ای داد که عنوان شاھنشاه عنوان قانونی شاه است وخوبست که عنوان قانونی شاه رعايت 

  .)چاپلوس نيستيم (ما مانند سنگر :طرف نوشت ؛شود

البته بودند کسانی که به ھيچوجه درمسيرخودداری ازنام شاه وشاھنشاھی ايران قرارنگرفتند   **
لمان تشکيل  شده بود آ در ۶٠که درھمان سال   ازنگھبانان ايران جاويداست که  براين تحرير دين

که درتلگرافی وفاداری خودرابه تداوم سلطنت وپادشاھی اعليحضرت رضاشاه دوم وقانون  ياد کند
نھا آ(متن تلگراف  .اعليحضرت رساندند مردانه وسربلند مفتخرانه به عرضاساسی مشروطيت  

   )١۴صفحه  ٩١درسنگر

  .نام وعنوانی که ھرگز ديگر استفاده نشد **

که اعليحضرت رضاشاه دوم درقاھره تشريف داشتند بمناسبت سالگرد  ١٣۶٠تيرماه سال  ٢٧در
     :ريامھر بيانيه ای ازسوی  دبيرخانه اعليحضرت صادرشد  تحت عنوانآدرگذشت شاھنشاه 

  اعليحضرت رضا پھلویاطالعيه  دفترمخصوص  

  پادشاه ايران

باستحضار ھم ميھنان گرامی درھمه کشورھاميرساند که بنا برتصميم اعليحضرت رضاشاه  بدين وسيله
فقيد  اعليحضرت ھمايون محمد رضا شاھنشاهدوم وخاندان سلطنت مراسم نخستين سالروز درگذشت  

خصوصی  قاھره بطور در ن شاھنشاهآقتی رامگاه موآ در ١٣۶٠ماه  مرداداپنجم  روز درايران 
   .برگزارخواھد شد

ن آبه شرکت دربا مراجعه مکرر، عالقمندی خودرا وعموم ايرانيان ميھن پرست که گروھھای ملی از
قدردانی ازاين احساسات صميمانه  خواھشمنداست با  و ، با تقديم کمال تشکرمراسم ابراز داشته اند

ئين سالروز درگذشت  آ فرموده و حضوری دراين مراسم صرفنظرازشرکت  ،توجه به محدوديت امکانات
را درکشور محل اقامت خويش يا بھرترتيب ديگری که مقتضی ميدانند  فقيد اعليحضرت شاھنشاه

  نمايند  برگذار

  دفترمخصوص اعليحضرت  شھريارايران                                                                 

  قاھره -کاخ قبه                                                                        

  :عناوين

          ،شاھنشاه؛ شاھنشاه پھلوی عليحضرت ھمايون محمد رضا، ااعليحضرت رضاپھلوی پادشاه ايران
   .دفترمخصوص اعليحضرت رضاپھلوی شھريارايران ،اعليحضرت شاھنشاه فقيد
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بکاررفته است  ديگرھيچگاه نه ازسوی دبيرخانه ونه  ١٣۶٠درسال  اطالعيه دفترمخصوصکه در
 ، يانرا شاھزادهآوجای   ب گرديدآازسوی شخص اعليحضرت ديگر تکرارنشد ومانند اکسيری شد که 

  .ن گرديدآنفره ھم ضميمه  ۵٠گرفت  وبه اين ھم اکتفا نشد وکلکسون فحاشی ھا واتھامات  »شازده«

  خودداوري

فراموشی روی نام شاھنشاه  شما تصور ميکنيد اين امر يعنی کشيدن خط ،اين تحرير ده محترمِ خوانن
ت اجرائی طرح ھنری مقام پادشاھی رضاشاه دوم يک امرطبيعی وخود جوش بوده است ويا قدر و

      ؟بوده استن آ یپرشت دائر به عدم قبول انتقال سلطنت ايران به وليعھد قانون اساسی عامل اصل

شما تصورميکنيد که اين ھماھنگی عمومی وعام درتبديل رضاشاه دوم به شاھزاده ودرمعنا بيک 
   ؛شھروند عاطل وباطل  نتيجه سياست جمھوری اسالمی است  ويا

  ن طرح کذائی بنشيند بربارآتا که   ابروباد ومه وخورشيد وفلک درکارند   

   ) طرح ھنری پرشت است ،( مقصود از طرح

  

  

   

   

  

  


