
 حقوقدان -اميرفيض» منشور«فريب بزرگ در استفاده از واژه                                      ١ برگ   ٠٩/ ٠۵/ ٢٠١٣ ، پنجشنبه 

  »منشور«فريب بزرگ  دراستفاده ازواژه                               
  حقوقدان  -اميرفيض

به فريب  ، >مرامنامه شورا<بجاي  »منشور«درپناه انتخاب واژه  !دست اندركاران شوراي به اصطالح ملي
   .ن وظيفه اين تحريراستآبزرگي دست زده اند كه جلب توجه سلطنت طلبان به 

اهداف سياسي كه بانامهاي حزب  جمعيت هاي با دهمانطور كه ميدانيد واسناد سياسي وكتب لغت نشان ميده 
جمعيت وهدف  ن مرامنامه اصول وعقايدآ وگروه ويا سازمان تشكيل ميگردد داراي مرامنامه اي هستند كه در

ه ويا نوشته اي ازمدارك ثبت نرا بيان ميكند و همواره بصورت كتابچآهدف وطرق رسيدن به  نهاآد ازايجا
رمان نامه آ اساسنامه به مرامنامه ويا  هاي چاپي ثبت موسسات بعد از چنانكه درفرم  ،موسسه بشمارميرود

   .جمعيت اشاره شده است

استفاده  »مرامنامه«ه واژ از !ه چرا شوراي به  اصطالح مليبا مالحظه اين مختصربااين سوال مواجه هستيم ك
   .چسبانده است »منشور«نكرده وخود رابه 

ارسال وابالغ  »منشور«منشوربه معناي فرمان شاه است درتمام طول تاريخ پادشاهي ايران فرامين شاه بانام 
برجسته وتاريخي ترين  »منشوركورش«شد كه  غازآشده است كه شروع اين روال ازسلطنت كورش بزرگ 

   .منشورهاي تاريخ سلطنت ايران است

ن بصورت سرگشاده آزم االجرا والزم االتباع بوده كه ابالغ ل برگشت والشاه غيرقاب عمومي  نجا كه فرامينآ از
ن تعلق آيعني ابدي بودن به  »منشور«فرامين ديگرپادشاه ويا فرماندهان عنوان  بمنظور تمايز با معمول بوده 

   )به مفاد منشور كورش كبير رجوع فرمائيد( يافته است 

ن آ وتمايزمنظور نشان دادن استحكام وابديت ارد مشابه هم باختصاص واژه منشوربه سازمان ملل متحد ويا مو
   .عهدنامه هاي بين كشورهاست با

  جابجائي مرامنامه بامنشور

 تلقي شود ازاينجت است كه منشورفرمان شاه  !تخصيص واژه منشوربجاي مرامنامه درشوراي به اصطالح ملي
ميز اعليحضرت به راه افتاده  يرو از منشور نجا كه شوراچي ها ادعا كرده اند كه اينآ واز ،نه مرامنامه حزب

كالمي ديگر ماده  در و ،ميشود فرماني كه شاه بصورت عام وسرگشاده صادركرده است !مرامنامه شوراي ملي
   .مرامنامه كه افكارومقاصد تشكيل دهندگان شوراستوتجزيه كشور با فرمان شاه پايه گذاري شده نه  11

د گرچه بظاهر موافقت ورضايت باتجزيه كشوروسايرمواد منشور امضاي باصطالح منشور شورا ازسوي افرا
شناخته ميشود ولي درواقع بيعت واطاعت ازفرمان شاه تلقي ميگردد  واگربخواهيم باتوجه به فرهنگ وباورهاي 
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ايرانيان مفهوم امضاي افراد راپاي منشور ارزيابي كنيم نظربه اينكه امضاي منشور ازجانب اعليحضرت كليت 
فرهنك وسنت ايراني دارد ونيازي به تائيد وامضاي ديگران نيست المحاله بايد امضاي اشخاص را عام در

واينكه شوراچي ها مدعي شده اند كه  دركنارامضاي اعليحضرت جنبه قدرداني واظهارسرفرازي شناخت
مين شاه منشورتامين كننده خوشبختي براي ملت ايران است به همان اعتبارست كه درفرهنگ ماايران فرا

    .همواره همراه خوشبختي ورفاه وسربلندي ملت است

يه است كه قصد نها نشود برهمان پاآها براينكه منشور گرفتاربحث واصالح ورد وامثال  اصراروسماجت شوراچي
ان پادشاه قراردادن مرامنامه شوراي به ودرعرض فرم بيشتر اصالت واعتبار »منشور«از واژه نها ازاستفاده آ

   .است !اصطالح ملي

ه منشوربايد به مرامنامه شورا كنند بلكه واژتنها به اصالح  منشور همت نه ن است كه سلطنت وسلطنت طلبا حق
    .تبديل شود

ام استفاده ازاين سند درراستاي تجزيه ايران اين ب چيزساده وامري اتفاقي است  بهنگفكرنكنيد كه اين فري
مده وفرهگ وباورايراني آ جرا درورقه بنام فرمان شاه كه همواره درتمام طول تاريخ ايران بي چون وچرابه ا 

   1. فرامين شاه رافرمان يزدان يعني ثابت وغيرقابل عدول ميدانند تلقي ومورد استناد قرارخواهد گرفت

 

                                                            
ين در گذشته بارھا نوشته ام شوربختانه و از نکات تاريک تاريخ ما اين خواھد بود که اعليحضرت رضاشاه دوم نخست - ١

کرده اند.  زمينه تجزيه کشور را فراھم منشور  ١١ادهگراميشان از راه مبود که به ھمراه ھمسر و مادر پادشاھی در دنيا خواھند 
 ک-ح


