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گا A ن    ھ

  نحقوقدا - اميرفيض

زنزديک صحبت ونقطه نظرھای ايرانيان مقيم لندن افتخاری بزرگ يافتند که باشھريارخود ا١٣۶٠در اسفند ماه سال 
   .معظم له رادربياناتی که فرمودند استماع کردند

ن آطمينان نھاد  تحصيل کنيم تابرن اآريم ويامتن جامعی که بتوان برآشاه کاستی بدست  بسيار کوشيديم که از فرمايشات
رافع باشيم خاصه که نامه ھائی دريافت شده بود که انجام ، مده بودآنقدی بنويسيم و شبھه ھائی که برای برخی بوجود 

   .اين تکليف رامسلم ميساخت

يکی درروزنامه ايران وجھان که از طرف  ؛پادشاه در دونشريه ثبت شده است مصاحبه فارسی برون مرزیدربين جرائد 
الد ستور> منعکس شده وديگری روزنامه ايران نيوز است وروزنامه ھای ديگری مانند عليرضا نوری زاده بانام < قایآ

  .ايران تريبيون و پرديس ھم فقط خبر مصاحبه راداده اند

 اعليحضرت از سنگر تی از بياناتاکنون به اتفاق به کليا ،ده استان نيوز رامالک قرارداسنگر متن روزنامه اير ،بھرحال
   .ميپردازيم ١١٧اره مش ۶١ارديبھشت سال  ١٧مورخ 

شھريارايران درموقعيت پادشاه قانونی ونماينده نسل جوان ايران به لندن عزيمت فرموده ودرموضع پادشاه  -١
   .انيان وخبرنگاران سخن گفته اندايران بااير

   .است ،  استوارومحکم بقانون اساسی ونظام پادشاھی مستقربودهزيربنای سخنان شاه -٢
زادی را به ايران آاگرميدانستم روش ديگری ميتواند موجب پيروزی ماباشد وکشوررابسوی يکپارچگی برده و -٣

 در يرفتم ولی تابه امروز چيزی جز سلطنت به چشم من وين راه مباز گرداند مطمئن باشيد من خود به دنبال ا
ن رسيده است که ھمه باايمان به قانون اساسی آانديشه من نخورده است بھمين دليل من معتقدم اکنون وقت 

ساسی مشروطه که خونبھای مبارزان سرزمينمان برای رھائی وطن است دست در دست ھم واعتقاد به قانون ا
  .گيرند

   :ت از  فرمايشات شاه متضمن دو مھم است نخست اينکهاين قسم

  نظام پادشاهي مارش پيروزي است  

کپارچگی زادی بخش وتامين کننده وحدت ويآشھريارايران باتاکيد اين حقيقت تاريخی که نظام پادشاھی يگانه نظام  
ن آکه شاه مظھر ه نظام پادشاھیبدان معناست که اعتقاد پادشاه وھمه ميھن پرستان براين است ک کشورماست  ..... 

ن آتنھا عامل وفرمانده معنوی است که رمز نواختن مارش رستاخيزبزرگ ملی برای رھائی ايران درنام وموقعيت  است
   .نھفته است

ز درپناه رژيم ــ   ُ ـــ  نھاکه برای رھائی ايران درتالشند بايد بااين حقيقت پيوند اعتقادی يابند که ايران وملت ايران جآھمه 
  وطه سلطنتی  يعنی :مشر

  , رھانميگردد ودوام نمی يابد ، حاکميت اجرائی بادولتده با ملــتا،  حــــــاکميت ارحـــــاکميت معنوی باسلطنــــت   
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  ايمان واعتقاد بقانون اساسی -۴

فعاليت ھای بدين لحاظ حائز اھميت است که ساسی مشروطه تاکيد مکرر وپی درپی  اعليحضرت براعتقاد به قانون ا 
اعالم شده بود  وھمانطور که استحضار داريد   ١٩٠۶قای علی امينی وشاپور بختيار برمبنای قانون اساسی آسياسی 

 ١٩٠۶بتصويب رسيده که سلطنت  پھلوی را مشروعيت بخشيده ودرقانون اساسی  ١٩٠٧متمم قانون اساسی درسال 
بدون ضم متمم قانون اساسی يک  ١٩٠۶ار به قانون اساسی سلطنت پھلوی جايگاه حقوقی ندارد وتوسل امينی وبختي

   .سخت درمقابل اين رياکاری ايستاد ،فريب ودغلکاری بود که سنگر

قانون اساسی مشروطيت ونظام پادشاھی ديگر جای بحثی برای غرض  اعليحضرت برايمان واعتقاد بهزميآبيانات تاکيد 
   .ورزان باقی نگذاشت

  :مده استآدربياناتشان  -۵

  سلطنت طلبان بايد انعطاف پذيري بيشتري داشته باشند 

شروطه ونظام پادشاھی عتقاد خودبه قانون اساسی مپذيری بدان معنی نيست  که طرفداران سلطنت از ا  مسلما انعطاف
  ،طلبان فھوم اين انعطاف پذيری چنين استنباط ميگردد که سلطنتم ، ازی المثل جمھوريخواه بشونددست بکشند وف

د وامروز به حقيقت مليت وھويت افکارجمھوری داشته ان اصب ھمکاری کرده اند ويانھائی راکه ندانسته بارژيم غآ
  .نھاراباانعطاف پذيری توام سازندآزخود نرانند وجبھه گيری درمقابل ورده اند  اآرانی خودروی اي

  :پرھيز از تفرقه -۶

درشرائط فعلی پرھيز ازتفرقه  مطبوعات . وظايفاين است که ھرکدام ازما وظايف خودرابدانيم بازگشت به وطن منوط به 
  است .......

ز اين قسمت از بيانات  اعليحضرت از طرف گروه ھای مختلف باتعابيری منفی مواجه شده است  تاجائ که يکی ا
 نقطه نظرھای رضا> ديگری نوشته است <د باجمھوريخواھان ھمکاری کنندسلطنت طلبان باينوشته است < روزنامه ھا

  يد>آنھا بوجود نميآپھلوی بامدنی که جمھوری ملی رابرای ايران ميخواھد يکی است چرا ائتالفی بين 

ن تاکيد آو داد گرفتممده است استآديگری که دربيانات ايشان  ارشاد شھريارايران بايد از معلومات برای دستيابی بمفھوم
ن آاکنون وقت نجاکه شھريارايران ميفرمايند <آ ،است ساسی مشروطهايشان به لزوم حمايت از نظام پادشاھی وقانون ا

نھائی ھستند که آمسلما خطاب معظم له  >ست که ھمه با ايمان واعتقاد به قانون اساسی دست دردست ھم دھيمرسيده ا
  به اين قانون ايمان ندارند........

   :شھريارايران درمورد مصدق فرموده اند -٧

مصدق اکنون بتاريخ پيوسته است واين قضاوت تاريخ است  »»من به چھره ھائی نظير مصدق بااحترام نگاه ميکنم««
  .......که بايد درباره اوسخن ميگويد

****  

  خنان ـــاه ســــش

پاک ومقدس نمود وغلبه چراکه براه حقيقت ميتوان حقيقت را . ن تکليف استآسخت است ولی بازگوئی  گاه تحمل حقيقت
   .قدرت انرابرناحق ابدی ومستحکم ساخت

رايد وايرانيان مقيم خارج از ن سخنان دربين جآھنوز بازتاب  ؛نکه از فرمايشات شھريارايران درلندن ھفته ھا ميگذردآ با
ريامھريسم پدرش آ رضاپھلویاست <يکی نوشته  ،اوج فزاينده ای توام با ھيجان وتفاسيرگوناگون برخورداراست
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ديگری نوشته رضاپھلوی به طرفداران خودش  -ديگری نوشته رضاپھلوی خواستارمالقات بارجوی شد –رامحکوم کرده 
ول ارديبھشت بنقل از مجله کيھان ھفتگی تھران درشماره ا –وريخواھا ن بسازند دستورداده بروند بامجاھدين وجمھ

> نامه ھای دريافتی رضاپھلوی بابنی صدر مال قات کرده تازمينه ھمکاری ھای الزم فراھم گردد<ن نوشت لماآاشپيگل 
وابی کرده اند ومبارزه وروحيه نھا رسيده برداشتھای ناصآنشان ميدھد که گروھی از سخنان شاه که دھان به دھان به 

  رابه کلی باخته وغرق درياس ونااميدی شده اند ........ خود

که خودراافسرارتش معرفی کرده مارابه شھريارايران وطن وشرافت سوگند داده که نامه اوراشخصا برای  نويسنده ای
   .ن وفالن ھستيمپادشاه بخوانيم واضافه کرده که اگرماچنين نکنيم فال

احساس وقھرو عرض ميکنم ماچکاره ايم که بتوانيم نامه شمارابرای پادشاه ايران بخوانيم ماھم مثل شما قای پر آه اين ب
تاچه رسد به شھريارايران ماحتی نميدانيم که اين نوشته ھای سنگربه مالحظه  ،دستمان از دفترشھريارايران به دوراست
نخوانديد که التماس کرديم  ٧٢وانندگان قديمی سنگرھستيد مگردرسنگرشماره از خپادشاه ميرسد ياخير شماکه نوشته ايد

  يک کسی پيدا شود واين فغانھای مارابه عرض شاه برساند ........

 و منتشر نگرديد ن بياناتآ ران که جامع واصيلبھرحال نامه ھا وگاليه ھا وتفاسيرنادرست نسبت به بيانات شھرياراي
تحريرمفصلی که شايد بتواند به سکون تالطم ھای فکری  الزم ساخت که ده بدخواھان شدھم باعث سوء استفا بسيار

> وردی از سخنان شاهآدرتحت عنوان <  ١١٧شماره  ۶١شت ارديب ١٧موثرباشد درسنگر گذاشته شود که درسنگر 
  .گذارده شد

   .ن چينن استآمختصرمورفی> که  دارد بنام  < ای دانشمندان انگيسی نظريه دراين مقوله يکی از

 و انس خوب ومساعدی درکاری داشته باشيم ودرھمان کاريک شانش بدھم باشد ما به لحاظ انتظارش ١٠فی المثل  اگر<
  ھمان شانس بدھم بسراغمان ميايد> انگرانی به ھمان شانس بد فکرميکنيم واتفاق

نان به تفاسير ضعيفی آطبيعی گرايش فکری  بطور سلطنت طلبان نيز بمناسبت انتظارخاصی که از شھريارايران داشتند 
    .شيده شدکنا ن بود آتظار وھيجان که ناشی از ان

ی درھفته نامه دربين شايعه سازی وتفاسيرناموزون نسبت به بيانات شھريارايران عليرضانوری زاده مقاله ا –حاشيه 

ست مده اآن نوشته آن اشاره کرد درآبه  ١٣۶٠اسفند ماه  ٢۴زاد درشماره آجبھه نجات داشت که ھفته نامه ايران 
 دکترامينی به رضا ..شده گردن نھاده است  .. وپھلوی اخيرا به توصيه ای که ازسوی دکترعلی امينی به ا رضا««

نگيرد وبجای شاه خواندن خود نقشی بيش ازيک مخالف رژيم  ااوجانب ھيچ گروھی رست بھتراست پھلوی پيام داده ا
  »»د وبنام رضاشاه دوم اعالميه صادرنکند وسخنی نگويدبرای خود قائل نشو

تضمين نقش علی امينی وجبھه نجات دراجرای طرح ھنری برشت باشد که وردم تا آاين حاشيه رابعنوان شاھد مقصود 
  پايان حاشيه    .ن اشاره شدآدر ھفتمين ھنگامه به 

  نآميدادامه پايان نھمين ھنگامه   به ا                                                             

    

 


