
 حقوقدان-اميرفيض -ھنگامه شانزدھم -ھنگامه ھا در رفع نقيصه ھا     ١برگ  ٣١/ ١٢/ ٢٠١١ 

ه   ع  گا   ر A  
دھم  گا شا A  

  حقوقدان- اميرفيض

شانزدھمين ھنگامه ازحساسيت خاصی برخورداراست. زيرابا لغزشی مواجه است که ستون اعتقادات اعليحضرت به 
ِ                                                 تداوم وھستی بخشی   سلطنت وھمچنين سوگندايشان را متزلزل نشا ن ميدھد                .  

لطنت درمصاحبه بافيگارو گفتگو ميفرمايند وامتياز خاص انتخابی نبودن پادشاه نکه اعليحضرت درموضع پادشاه وسآبا 
  رژيم سلطنتی رابه عيان بيان ميکنند و با اين وجود، مصاحبه کننده يکباره سوالی ناموجه مبنی براينکه: و

  .شدرابه ميان ميک  »ياازملت خواسته خواھد شد که بصورت دمکراتيک به سلطنت مشروطه رای بدھند؟آ«

  :اينجاست که اعليحضرت برای اولين بارميفرمايند

.....چنانچه ملت شکل جمھوری راانتخاب کند من نخستين کسی خواھم بودکه درراه تحقق اين خواست مبارزه خواھم ««
  ))کرد ..........

ل موضع درراستای قطع تداوم سلطنت وتبدي ھوشنگ نھاوندی باتوجه به خواستھای جبھه نجات امينی واظھارات
اعليحضرت به يک فردعادی که درپانزدھمين ھنگامه منعکس است، اظھارات اعليحضرت دررابطه با انتخاب رژيم 
سلطنتی مشروطه بوسيله مردم واعتباردادن به جمھوری، نگرانی ھائی را از اينکه طرح ھنری برشت به عامليت علی 

   .وردآامينی ونھاوندی درجريان تاثيرقرارگرفته است بوجود 

اعليحضرت به روزنامه <آرا> ارگان ارتش رھائی بخش عالقه مخصوص داشتند  ،نطورکه اطالع داشتمآن زمان، آدر
ن روزنامه ھم به مسائل فلسفی مبارزه خاصه تداوم سلطنت توجھی نداشت. تصميم گرفتم که نامه ای به آومتاسفانه 

ِ   اللی  ودحضورشان بوسيله مطمئنی تقديم نمايم که جنبه است ی                                                   ّ   تاحدودی قوی ومستند داشته باشد که شايد بتواند سد 
   .درمقابل تلقينات نادرست وپيشرفت برنامه ھای ضد تداوم سلطنت باشد

 ١٣۶١ماه سال  بھمن ١٢نامه مزيور بتحريررفت ومتعاقب مصاحبه بافيگارو حضورشان تقديم گرديد که بعدا درسنگر
ه استداللی ومنطقی است که تقديم حضور اعليحضرت گرديده  و مشاوره نجا که نامه مزبور اولين نامآاز  .منعکس شد

   .ن دراين ھنگامه امری بجاستآونظر، درمقام استدالل ومنطق ونص،  ذليل وکم بھا است اشاره به بيشترين قسمت 

****  

  مقدمه نامه 

ملت رامعروضه حضورشاه ن باشد که مردم باپادشاه خود سخن گويند ونيک وبد، مصلحت ملک وآفرزانگی سلطنت در
پرروز،   دارند. اين روال که پسند پادشاھان وحق ملت باشد، ازاعصاربسيارقديم تابه امروز وازامروز تافرداھای

  نموداررابطه معنويت پادشاه بامردم است .......
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کم  غريزه  ِ        دانسته بايد که،  ح    ُ ، اعال از کسان باشد نکسآدمی چنين باشد که حرفش راباکسی درميان گذارد، چه بھترکه آ                 
   .و مرجع تظلمات واميد مردم باشد

   .نکس رافرشاھی است، مظھرقدرت کھن پادشاھی است، که نامش اعليحضرت رضاپھلوی استآچه اقبال، که  

لی گاه حق       ّ                دل مصفا چون شود گردد تج    ن زمان بی پرده بادلدار ميگويد سخنآ                      

  اعليحضرتـــــــا

ن پادشاه، به اصل وھويت خود آايران پس از رھائی ازاسارت شورشيان به رھبری  گرچه ترديد نيست که ملت
نچه که رژيم آشنای دل وفکراوست، دلباختگی به رژيم ديگری رانخواھد داشت وآبازميگردد وجزبه رژيم پادشاھی که 

ز که شھريارايران نروآتی کافی خواھد بود وگرچه آجمھوری از مشقت وترس به مردم داده برای تنفرھمه نسلھای 
درميان ملت خود پرچم مبارزه رادرداخل خاک وطن بدست بگيرند، رستاخيزی است که تاابد پايه گذاررژيم پادشاھی 

نسبت به تداوم سلطنت وجود ندارد، معھذا تدبير احاله تداوم رژيم سلطنت مشروطه  ايران خواھد بود وکوچکترين ترديدی
   .رانی  واساس سلطنت است و اجازه فرمائيد داليل اين مھم رابعرض برسانمايران به نظرخواھی مغايرباسنت اي

  همه پرسي درباره رژيم سلطنتي باذات سلطنت مشروطه مغايراست

رژيم پادشاھی ايران باانقالب مشروطيت توانست عنصرمادی سلطنت، يعنی حکومت کردن راازساحت خود منتزع 
اردھد تا ازطريق انتخابات وبراساس قواعد قانون اساسی مشروطه، جامعه نرادراختيارملت برمبنای اصل حاکميت قرآو

  خودرااداره کند.

ن بشکل دولت،  آقسمت حکومتی  ؛می بايد گفت که درحقيقت، سلطنت باانقالب مشروطيت به دوقسمت تقسيم گرديد
گان خود انتخاب ميکردند،  متشکل از نخست وزيرووزيران وھيئت ھای اجرائی که از سوی اکثريت مردم ازطريق نمايند

ن بامظھريت پادشاه به ذات خود که نظارت برحقوق ملت واشتراک کاری وعملی دولت ومردم  آمد وقسمت معنويت آدر
  .وحفظ استقالل ووحدت ملی بود رجوع کرد

   .يدآقسمت حکومتی رژيم پادشاھی ھمان است که دررژيمھای جمھوری بشکل انتخاب رئيس جمھور،  بعمل مي

يک نگاه اجمالی قابل مالحظه است که رژيم پادشاھی بارژيم جمھوری درامراداره کشورھيچگونه تفاوت عمده ای ندارد با
  و،  اصل حاکميت مردم رادرانتخاب مسئولين کشورناظروحاکم است.دودرھر

ن آکه پادشاه  مظھرن نيرو، آنيروی معنويت چيزی نيست که قابل انتخاب باشد بھمين ديل درطول چندين ھزارساله حيات 
  نيروميباشد،  انتخابی نبوده است ........

داب ورسوم وعادات ملی ماايرانيان ميباشد واين نيروباايران آدين،  نجاکه نيروی معنويت سلطنت برخاسته از فرھنگ،آاز
مامی ملت از ن قائميتی نداشته وبلکه تآوردن آمده وسبب استقالل ووحدت ملت گرديده ونسل خاصی دربوجود آبوجود 

ن بوده اند، لذااظھارنظر درباب لزوم وياعدم لزوم نيروی معنوی سلطنت، پشت پازدن به ھمه آن حارس آبدوپيدايش 
شعائروپديده ھای ملی است که درطول ھزاره ھای پرپيچ وخم تاريخ موجب بقاواستقالل ووحدت ملت ايران  گرديده 

   .است

نھا سروکاردارد آضرت سبب ميگردد که مردم به لزوم قدرتی که باحيات ملی طرح سوال ناموزون  فيگارو وپاسخ اعليح
ونيز وحدت ملت واستقالل کشورکه وابسته به آن قدرت است شکاک شوند ودرنتيجه پادشاه ازمقام ثابتی که دارندوھمين 

واين بی ثباتی ودرحد يک عنصرحکومتی افول يابند  ثبات موجب ثبات کشورووحدت ويگانگی ملت است به
   .امراگرظاھرش دمکراسی است  باطنش تبديل رژيم ثابت پادشاھی به يک رژيم متزلزل وبی ثبات کشوراست
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رای عمومی رابرای تعيين نوع آحظه فرمايند، کسانيکه امروزبارژيم غاصب مخالفند وتقاضای مراجعه به برای نمونه مال
ن رای داده اند وحتی کانديد رياست جمھوری ونماينده آرژيم رادارند، خودشان به رژيم جمھوری اسالمی وقانون اساسی 

دمکشی تجديد نظردرنوع رژيم آترورومجلس جمھوری اسالمی ھم شده اند ولی چون شکست خوردند اکنون با
نان ھرگز قبول ندارند که چون خودشان به قانون اسا سی جمھوری اسالمی رای داده اندودرانتخابات آراميخواھند. 

  .شرکت کرده اند وشکست خورده اند، حداقل بايد رژيم جمھوری اسالمی راقبول داشته باشند

رامش به خود به آيين رژيم، مملکت حتی برای چندماه وياچند روزھم اعليحضرت اميدوارنباشند که باھمه پرسی وتع 
نھا حق آبيند. زيرامخالفين رژيم سلطنت مشروطه ايران، متاسفانه از حق حاکميت تفاسيربسيارغلط وخطرناکی دارند 

  حاکميت راچنان ميدانند که <ھرلحظه مردم ميتوانند نوع رژيم راعوض کنند> 

رگان افکاريکی از جناحھای سياسی است (جبھه بختيار) درتفسيرومعنای حاکميت می نويسد روزنامه پيام ايران که ا
  ٢ن است که ھرلحظه مردم حق دا شته باشند رژيم کشورراتغييردھند> آ<حق حاکميت 

نويسنده ومسئول روزنامه مزبوريک روشنفکراست. اعليحضرت مالحظه دارند که لحظه درجامعه سياسی چه معنائی 
  ه ھرج ومرج وحشتناکی راباخود به ھمراه خواھد داشت ............دارد وچ

شگفتا که مامردم ازيکسو ميخواھيم پادشاه سلطنت کند نه حکوکت وبرای نمونه پادشاه انگلستان را نمونه مياوريم ولی 
بياوريم که درتاريخ ھرگزحاضرنيستيم که خودمان دررابطه بامسئله رژيم پادشاھی مانند مردم انگلستان فکرکنيم وبياد 

زادی کردند آن کشوربرای تحصيل آساله پادشاھی انگليس باھمه قيامھا وشورش ھائی که مردم انگليس وپارلمان  ٨٠٠
نجا که منجربه شکست شارل اول واعدام اوشد، حتی يکبارھم مردم انگليس آوجنگھائی که مردم باشاه خود کردند تا
د واساس سلطنت رامحترم شمردند ولی ماشرم نميکنيم از اينکه يک مالی سنگ تجديد نظردرنوع  رژيم راخواھان نشدن

قرن ماوای  ٢۵فکر وتعدادی ھمتاھای خائن وپست طينت او چنان افکارماراشستشو دادند که حرمت رژيمی راکه 
  .اميدومھرملت بوده واززرتشت تامحمد تکليف به احترام واطاعت اوراکرده اند نگھدارنيستيم

   اعليحضرتا

ِ                                                                         ن عزيز  ملت ايران پوشيده نماند که ملت ايران درمبارزه پرشکوھی که برای رھائی خود آاين حقيقت از ديد  غاز کرده آ     
، . چنين مبارزه ای ھرگز به رستاخيری عظيم مبدل نميشود، بی غمخواروبی رھبراستبی سرپرست وبی پدراست ،ستا

   .به شکل گيری رستاخيز جان دھد اال که رھبری مبارزه باپادشاه باشد وسازمانی

  .، استثنائی وارد ساختن ا صل کلیآھيچ حرکت وقيام ملی بدون نقش رھبری ثبت درتاريخ نيست ونميتوان بر

  .اعليحضرت اجازه خواھند فرمود که کمی درتوضيح دليرباشم

قدرت ازمبانی ومصالح  يگويد <روانکاوی تاريخی م شناخت خصوصيات ملت ماست، اسباب الزم برای رھائی ملتيکی از
  >ساختمان مردم ماست

يم اين قدرتھا يکی قدرت کھن ، به دوقدرت انحصاری چشم اميد ورستگاری داشته اماايرانيان از عھد زرتشت تابه امروز
ه نچـنچه متعلق وپيوسته به اين دوقدرت بوده پذيرای ملت گرديده وآ. پادشاھی وديگری قدرت کرامتی مذھبی است

   .، چون ھوای عبوری بی اثرمانده  استن دوقدرت بودهآخارجی از

امنيت وگسترش  ،غرورملی، ، حفظ استقالل ووحدت ملت، رستاخيرھاقدرت پادشاھی نقش قاطعی درتحوالت اجتماعی
  عدالت وتامين منابع مالی ودفاعی وسازندگی کشورراداشته  است ........

                                               
  ک -برداشت بسيارغلط و ناگوار از دموکراسی... نشان از بی اطالعی از ريشه حکومت مردم بر مردم توسط مردم است. ح٠ ٢
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 حقوقدان-اميرفيض -ھنگامه شانزدھم -ھنگامه ھا در رفع نقيصه ھا     ۶برگ  ٣١/ ١٢/ ٢٠١١ 

وميدان برای  يروند وميپوسنددمھا کم کم درخود فرومآ، ، فکرمبارزه برای نجات ايران تبديل به فکرمعاش ميشودميشود
  .فعاليت دشمنان بی مانع ميشود

، نيروھای صدای پادشاه ،صل خود بازميگردندنھا که به انحرافات سياسی فکری مبتالشده اند به اآباتشکل وسازماندھی 
، رحد ممکن فراھم ميسازديران فردا راد،  پايه اداره ا، سازمان وتشکيالت منظميران راميجوشاند، اخفته رابيدارميکند

، دشمنان راه ، مارش نبرد رھائی بخش رامينوازد، بی تفاوت ھا باتفاوت ميشوندھنگ بازگشت رابه صدادرمياوردآ
واھی ومخالفت بارژيم پادشاھی فروکش خ ، افکارجمھوری، امواج اميد به قدرت سلطنت کم کم فراگيرميگرددفرارميجويند

 سلطنت حرفه سياسی ھمين مخالفين سلطنت ميشود وراه سخت و،  دفاع ازخص ميشود، صفھا مشوفراموش ميشود
  .طوالنی نجات ايران کمی آسان وکوتاه ميگردد

 سازمان متشکل بفرمان شاه به تدابير الزم دست ميزند وبدين ترتيب موقعيت از دست رفته تاحدودی بازميگردد و
ی به ثمرمطلوب ميرسد وايران بانبرد سياسی ونظامی بسيارسختی سالمراندازی جمھوری ابکوششھای شھريارايران در

   .رھاميشود

  اعليحضرتا  

اين معروضات نگردد                      ، مانع امعان نظرشاھانه به، رتبه اين نوع سخن گفتن باپادشاه که کمی خرده گيرانه استاميدارم
   .ی شھريارايرانرزوی ايفای رسالت تاريخآبا

  ميد ادامه آنھنگامه شانزدھم به اپايان  

 


