
 حقوقدان -اميرفيض –بھمن  ٢٢گوھری در بيانيه اعليحضرت به مناسبت سالگرد شوم            ١ برگ  ٢۵/ ٠٢/ ٢٠١٣ ، دوشنبه

  گوهري دربيانيه اعليحضرت  

  بهمن 22به مناسبت سالگرد شوم 

  ن رسيده  است كه دريك همبستگي مليآزمان «

استواركنيم رابرهويت مليلك وملت موجوديت م«        

  (كيهان لندن)

  

  حقوقدان - اميرفيض

 شت به اصالت وحقيقت ومقدمهخاص اعليحضرت به ھويت ملی بازگ اتيا التفآبه جدال سختی دردونم گرفتارم که 
منتسب به ، اين سخن< :بگويدديگر که دبيرخانه بابيانيه ای تکليف تاريخی است ويا بايد منتظربود  وردن بهآروی 

نالين آکاری مصاحبه فوکوس ه فتابی گندآ ودرکالم ساده و >ادبيات ايشان نميخواند شاھزاده رضاپھلوی نيست وبا
محتوائی که  نه و ،مده استآيانيه برسم زيبائی وگرمی کالم ويا بکاربردن واژه ھويت ملی درب ،لمان راتجديد کندآ

    .مده باشدآازمرکزتشيخص 

  چرا گوهرشد اين لطف 

   .گوھر> استاين تحرير الزم دارد که بگويد چرا ھويت ملی دربيانيه اعليحضرت <

   .ن شخص گوھراستآ، برای برسدن آھرچيزی که انسان بدنبالش باشد وبه 

نان  تحريری تحت عنوان آ يکی دوسال قبل درقبال اصراراعليحضرت به جمھوريخواھان برای داشتن نمايندگی از
ن که اين حق رابه اين تحريرميدھد آ به انشاء رفت که قطعه کوچکی از ٢٠١٠/١١/۵> بتاريخاصراردرنمايندگی<

  .ورده ميشودآ، به اينجا ضرت به فال گوھربگيردکه واژه ھويت ملی رادربيانيه اعليح

 . حقيقتا وصادقانه وشرافتمندانه ميگويم اگرايفا کنم من تنھا کسی ھستم که امروز ميتوانم نقش نمايندگی را« 
زاد سازی کشورمان پشتيبانی کنم اگرکسی آنماينده ای بھترازمن پيدا کنيد قول ميدھم اولين کسی باشم که ازاوبرای 

                     »اگربتوانم سخنگوی شماباشم اين کاررابه بھترين نحو خواھم کرد .نميکنيد من خدمتگذارھستم پيدا را
  )(اعليحضرت

  :ن تحريرگفته شدآدررابطه با اصراراعليحضرت به اخذ نمايندگی در

نيان است وايرانيان براين روند ن ھستند مظھراتحاد ويگانگی ايراآ، نماد ومتصدی ھويت سلطنت که اعليحضرت«
  .نجاست که عاملی جزپادشاه دراين راه نمی بينندآشنائی تابه آشناھستند ودامنه اين آتاريخی وھويتی ذاتا 

ن آرده به اعليحضرت عامليتی راکه تاريخ وفرھنگ ايرانی برای تعميم وحدت ويگانگی ملی به ايشان تفويض ک
 )(عبارت ازاعليحضرت است »اتحاد باجمھوری خواھان قديمی ،برای وحدتراه التماس اعتنائی نميفرمايند و

  .رابرگزيده اند
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 يحضرت درباد کاری کند که درمصاحبه اعلآانند .. نازی درراستای بازگشت به اصل خويش ميفرمايند دبيرخانه م
د ند که ندارنندار کمک به بازگشت ايشان به اصل خويش را در مردانگی وانسانيت نھاآ اگر ،نالين کردآفوکوس 

  .يشان نشوندبادی سد راه اآنازی خالت ھای قل باداال وانع راندارند که ندارندواگرلياقت برداشتن م

  هرهويت ملي گو –واما بعــــد 

ھمانطورکه ھرانسانی يک ھويت دارد که درزبان ما به شناسنامه ويابرگ ھويت معروف است ھرملتی ھم ھويت 
  .خاص خودش رادارد

    :عناصرتشکيل دھنده ھويت ملی ما ايرانيان مشمل برارکان زيراست

نھا ازخوب آقسمت تاريخی وھرچه دردوم تاريخ کشورمان که ازدوقسمت تشکيل گرديده اول تاريخ اساطيری و –اول 
  ھست  بد و

 انسانھا واقوام ونژادھا وفرھنگ ھا وباورھا واديان و از ن ھستآ سرزمين جغرافيائی  کشورما  وھرچه در –دوم 
  امثالھم 

 توضيح و ايده ايراندرکتاب خود بنام   Benbolyيکی ازبرجسته ترين ايران شناسان نيمه دوم قرن بيستم بنام  
 به مثابه يک مفھوم قومی ازدوران ھخامنشيان وبه مثابه يک مفوم ھويتیِ  ،چگونه ايران«ه است که تشريح کرد
 ازاواسط اشکانيان برای ايرانيان معنا پيداکرده است  وباظھور دودمان ساسانی رسميت يافته وبسياری از ،سرزمينی

چوايران نباشد تن من ده اند مانند شعر <ھمين مفوم ھويت سرزمينی رادرقالب اشعارحماسی ايرانيان پياده کر شعرا
ونظامی  يرانی باموجوديت ايران يکسان گرفته شده است مفھوم جغرافيائی ھويت ا فروسی دراين بيت مشھور >مباد

  ».تگنجوی ايران راقلب جھان گرفته اس

   .شناخته اند مھمترين رکن ھويت ملی ايران نراآميراث سياسی ونھاد حکومت است که جامعه شناسان  –سوم 

ميراث سياسی ونھاد حکومتی ھويت ملی ايرانيان باشاھنشاھی شروع ميشود وقرون متمادی است که اين ھويت 
   .بوده استونگھدارند ھويت ملی ماايرانيان  پايداروبناکننده

  :تاريخ طبری نوشته است

مرث پدرنشسته نخستين کسی دم بوده است وھوشنگ پيش داد که جای کيوآھمان حضرت پارسيان گفته اند کيومرث 
  )٩٩تاريخ طبری ترجمه پاينده جلد اول (                                           .است که پادشاھی ھفت اقليم راداشت

دردومسيروجھت قراردارد بخشی مترتب برملی گرايان باستانی است که ھويت  متاسفانه  ھويت ايرانی بطورکلی
نھا يعنی آ و ،اه ونظام شاھنشاھی تعريف کرده وميکنندامری تاريخی وپيوسته باملت ايران بامرکزيت ش ايرانی را

تاريخ کھن بامبانی ارجاع به  تنھا با ناسيوناليسم ايرانی خواند ھويت ايرانی را را نھاآملی گرايان باستانی که ميتوان 
   .وقلمرو تعريف ميکنند گريشه درنظام شاھنشاھی وبوروکراسی وفرھن

نھا ھويت اسالمی رامعارض با آمسيروجھت ديگرھويت درايران ھويت اسالمی است که اسالم گرايان خوانده ميشوند 
به نھا قائل آ ،شدن ايران است قيده دارند که بقا وماندگاری ايران نتيجه اسالمیع نھا آھويت ملی باستانی ميدانند 

  .ش وھخامنشيان راتاريخ دروغ ميدانندروتمدن ايران وايرانی نيستند وک

وتصورميشود که ھمين مقدارتوضيح برای نتيجه ای  ،به اين تحريرمربوط نميشود باھويت ملی  نانآفصل خصومت 
   .که اين تحريرالزم دارد کافی باشد
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بنابراين ايرانيان اگرقائل به هويت ملي وتاريخي خودشان كه ركن مهم  هويت نيست عرض شد كه هيچ ملتي بي
بطورطبيعي وبدون نيازبه هيچ تشريفاتي داراي هويت  هنگ تاريخي ايران است قائل نباشندوفر ين شاهنشاهآ

  .اسالمي خواهند بود

نراقبول کرد ورکن آھويت ملی غيرقابل تجزيه است نميشود رکن قلمرو وسرزمينی 
نراقبول نکرد  نميشود گفت فرھنگ ما خورده شيشه دارد ورکن آوحکومتی سياسی 

بی  ،دراينصورت انسان ،سياسی ھويت ملی راھم ازارکان ھويت ملی خارج ساخت
ھويت ميشود وچون انسان بی ھويت معنی ندارد لوحه ھويت اسالمی برگردن اوخواھد 

   .افتاد

  اميد ودلشادي 

لک وملت که ازھويت ملی ايرانی  دراين پيام شده است تاجائی که ھمبستگی ملِی مُ استقبالی اميد ودلشادی اين است 
ن که الزمه صيقل خوردن ھويت آبرھويت ملی استوارشده است  نه تنھا ھمچنان گشوده بماند بلکه مفاھيم اجرائی 

   .ملی است مورد احترام ورعايت قرارگيرد

ھردو  هھيم وحدت ويکپارچه بودن کشور ووحدت ملی است کاور، متوجه مفلک وملت درپيام مزبکلمه ھمبستگی مُ 
درمقام موجوديت وپايداری ھويت و  ،لودگی ھای اقرانی  ھويت اسالمی بيرون کشده شدآ اززير باھمت رضاشاه کبير

    .ن سوگند ياد فرموده اندآ . واعليحضرت نيزدرحفظ وحراست ازقرارگرفت ملی ماايرانيان 

 زم ميسازد ال ،ھويت ملی مشروعيت  رای قرارگرفتن زيرچترتاريخی وعظيمت ايرانيان باستقبال از ھويت ملی ودعو
ايجاب ميکند که ھويت تاريخی بدون نماد  ،تائيد نميکند خاتمه داده شود را نھاآبه کارھائی که ھويت ملی ايرانی 

) التفات متمم قانون اساسی سيراجرائیضرورت  تامه دارد که به نصی که ارکان ھويت ملی رامدون ساخته ( .نماند
    .تکليفی شود

لي درهدف عان آاميد توام باانتظاراست كه اين توجه خاص واستثنائي اعليحضرت به هويت ملي ولزوم رعايت 
ن صورت ميتوان انتظاردوام وتاثيردرتصميمات آايشان باشد كه دران، برخاسته ازتشخيص وجدان نجات اير

   .شده وميشود راداشت ياندگي هويت ملي ما ايرانازآ اتي وتجديد نظردراموري كه سبب

   

  

   

 


