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  واکنش نسبت به قطعنامه 

 گاھی جھانيان ارسال وآمريکا وآنجا که قطعنامه مزبوربه نام اکثريت قاطع ملت ايران صادروبه وزارت امورخارجه آاز 
 مفھومش اين است که اکثريت قاطع ملت ايران است که سلطنت پھلوی را نفی وپادشاھی رضاشاه دوم راواعالم گرديده 

،  متشکل ازمغزھای متفکرشامل وزيران ،شاھد ٧٠٠٠، ، شورای مشروطهرد کرده  است وبرای اثبات اين خدعه بزرگ
از قطعنامه مزبور نبايد   ، لذاان تدارک ديدودکتر ومھندس وروزنامه نگارمجلس، اميران ارتش  ، نمايندگانسناتورھا

  .اعترض وسرکوب کامل مصون ماند

  :نوشت ٢۵۶> درشماره ايرانی راسربريدند وبناموس سياسی ما تجاوز نمودند ٧٠٠٠<: سنگردرمقاله ای زيرعنوان

د که قطعنامه اين ت شما اين بو     ّ يا ني  آقايان وخانمھائی که درتظاھرات عظيم وبی سابقه واشنگتن شرکت فرموديد آ< 
ن جمع شھادتی آمراد شمااين بود که حضورشمادر ياآ؟ ديازبين ببر ساسی راچنينی صادرشود ومشروعيت متمم قانون ا

نھمه فرياد وشورھا که تاپای آيا آ؟ نفی سلطنت شاھان پھلوی وسلطنت شھريارايران اعليحضرت رضاشاه دومباشد بر
  ن تظاھرات نشان داديد برای صدورچنين قطعنامه ای بود؟آھا که درنھمه اميد وشوقآگرفتگی حنجره ھارسيد و

 ن جمع کشيدند وآابنام شاه ومشروطيت به شما ر ،دانيد که شمارافريب دادند، پس باگر غيراين بود که مسلما چنين بود
 ی شما تجاوزمريکا به عصمت سياسآھم تامين ھزينه کردند وبعد درمقابل جھانيان خاصه وزارت امورخارجه  قدری

   .کردند. می بخشيد که درسخنم پروانيست سخن راباعباراتی ساختم که شماراتکان بدھد

، دست نھاراميبريدآنھا سرآ بيابان ھاميکشيد وبعد ازتجاوزبه ھمانطورکه اصغرقاتل اطفال خردسال رابه ھوای باميه به
ن به آبه ذوق حمايت ازسلطنت ومشروعيت اندرکاران تظاھرات واشنگتن ھم ايرانيان رابه ھوای سلطنت خواھی و

   ١. نھاراھم بريدندآسر ،خرسرآتظاھرات کشيدند وبعد ازتجاوزبه اعتقاد سياسی که چون ناموس معتبرومحترم است 

ن سری است آ؟ مقصود . ماچه ارزشی داريم که کسی سرماراببردمقصود اين نيست که سرتظاھرکنندگان رابريده باشند
  ، سرنداريم ................ارگان کی ميخواھيم بفھميم که اگرشاه نداشته باشيمبيچ خرماآ. ران نيستيباشد انه اگرک

  قایان وخانمها آ

ن ونفی سلطنت شھريارايران جلوی کاخ آساسی منھای متمم اگرشورای مشروطه اعالم ميکرد که برای تائيد قانون ا
ايرانی شاھدوست وفھميده وباتجربه رامقابل کاخ  ٧٠٠٠بايد  چرا ؟ن تظاھرات شرکت ميکرديدآسفيد جمع شويد  شما در

  .نھا فروکنندآمريکائی را به آسفيد بسيج کنند وسيخ طرح جرج بال 

ومورد تصويب وزارت خارجه شورشيان بنابرپيشنھاد بازرگان وھمکاران او تھيه  ی                          ِ طرح جرج بال که قبل ازپيروز  
منطبق  وخواھيد ديد که قطعنامه شورای مشروطيت کامال ومعرفی قرارگيردمورد بحث درفرصتی  ت شايدمريکا قرارگرفآ

   .باطرح مزبوراست

                                               
البته ناگفته پيداست که اين شيوه ھرروز ادامه دارد و ھرروز شاخه و حزب و دسته ای از درون دسته ھای چند نفری ظھور می  - ١

رنگی آن از سبز، و جنبشی و آذری و  که اين مردم گول خورده ھنوزمتنبه نشده وباز ھم گول می خورند.  انواعکند و غريب اين
اکبر دھخدا در روزنامه علی . خودشان را شقه شقه می کنند. خودشان کردی و لری و خوزستانی و مشروطه خواھش ظاھر می گردد

يد، پيغمبر شو، جناب شيخ، ادعای امامت کن، حضرت س ،اما اگر بگوئی آقا «صوراسرافيل در دوران مشروطه خواھی نوشته است: 
حجه االسالم، نايب امام باش... فورا مخدومی چشمھا را با حالت بھت به دوران می اندازد، چھره را حالت حزن می دھد، صدايش 

ذرات وجود آقا برای خفيف می شود و باالخره سينه اش را سپر تير شماتت محجوبين، منافقين و ناقضين عصر می سازد، يعنی تمام 
علت تحريک خيال مدعيان ھرچه باشد، علت قبول عامه و پذيرائی خلق ايران ؟ علت چيست.... نزول وحی و الھام حاضر می گردد.

 ک-نوشته دراز است ولی جز اين نيست... ح» .عادت به تعبدو ديگری  جھلدو امر بيشتر نيست: يکی 
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د وباترتيب دادن
وکالم زيرموکد س

موضوع مجددا ت

س ازصدور قطع

قطعنام نچنا ما
شھريارايران ب 

   .ودند

شرکت کنند گان
، دامانطئه گران

 تاازحقوق سلط
 وھمچون موقع
ی مشروطه دفاع

نآ ،دفاع کنيم >

ھا در رفع نقيصه ھ

، روی حيثي اند
 و بی پرنسيپ ھ

. اين واقعيتت
 است و پايه ھا

ن تظآت کننده در

ط به واکنش شو

درھرمورد که<
 فريب ديگرشو

زيرع ٢۵٨نگر

زتجزيه وتحليل
ری نشان دادند
ن رادرعبارت و

سھيل واتصال م

م بالفاصله پس
   .ت

شی وظاھربينی م
شاکرباشيم که

 رامحکوم فرمو

خالف منويات ش
ن توطآا توطئه

ويم دراجتماعی
بد عمل ميکنيم

ساسی قانون ا
   .م نمايند

>< وملت شاه  

...  

ھنگامه ھ

گولشان زده، د
قاددمی بی اعت

لطنت وشاه است
گان قرارگرفته

ياران شرکتران

بھتراست فقط  ،

< :ن گفتآ ودر
عالقمندان به (

درسن  واشنگتن
  

ھم استحضاراز
واکنش فور رين

واکنش خودشان

ای تسه است بر

نھمآون اساسی
شرمشاری ماست

ی وساده انديش
شو صادرگرديد

رای مشروطيت

نامه متقلبانه وخ
ت مجالی نداد تا

 نمائيم که ميرو
متاسفانه چنان ب
زسلطنت ومتمم

ترميمحو بارزی

زناموس وطن و

د .....مآدش بر

رافريب داده اند
ده اند که مامرد
مش مرگ برسل
ائيد تظاھرکنندگ

که به واکنش اير

،مه مزبوراست

ای اقدام کرديه
 اساسی است

عنامه تظاھرات
:شاره ميشودرا

مزبور وشايد ھ
فرآعيت تحسين
و  ۶۴مان سال

تحريرمنتقل شده

له برمتمم قانو
گواه ش ،شنگتن

راثرسھل انگاری
رامتضمن بود
  قطعنامه شور

ن قطعنآرايران
اری اعليحضرت

اس درد وشرم
بت کنيم لکن مت
خود شخصا از
رتظاھرات رابنح

نکه ماازآبجای

مقام دفاع ازخود

ياران رکه  ايران
سفيد وانمود کرد
يدھيم که مفھوم

نھا مورد تاآل 

نراندارد کهآجای 

نسبت به قطعنام

ه صدور اطالعيه
ور متمم قانون

   حاشيه 

  

 نسبت به قطعن
ن دراين تحريرآ

نتشارقطعنامه م
 بسختی وباقاطع

مرداد ھما ٢٨خ 

ابتدای اين ت در

 )٢۵٨سنگر( 

 وتاکيد معظم ل
ھرات عظيم واش

نده باشيم که در
قانون اساسی ر
،م کامل حقوقی

 بود اگرشھريار
خوشبختانه ھشيا

، احسات بکشيم
ابه جھانيان ثاب
 ناچارميشوند خ
رانيان حاضردرت

ست که بخفت ا

، خودش  درمن

  ۴  برگ ٢٣/ ٠۴

 وترديد نکنيم ک
ئيھا وکاخ سيکا

 ھم قطعنامه مي
ه طرح جرج بال

.........<  

اين تحريرج –

 شھريارايران ن

ی مشروطيت به
شده باشد منظو
 فرمايند) پايان

 ش شهریارایران

يارايرانش شھر
آاز یه قسمتھائ

رايران بعد ازان
،ه مورد بحث

بتاريخ تايمز تن

ت شھريارايران د

 «

يارايران شھر
ی بمناسبت تظاھ

نده وشرمنرافک
رايران ومتمم ق
ضمنی ودرمفھوم

 وحشت بزرگی
خو .ت ميفرمودند

..........  

خجالت ،حياکنيم
عيت سلطنت را
زيم که پادشاه
اير اری ھای ما

خاک برسری وخ

که ناموس وطن
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بدانيم 
مريآبه 

ھمانجا
چگونه
است ..

حاشیه
واکنش

شورای
حذف ش
رجوع

واکنش

واکنش 
است به

شھريار
قطعنامه
واشنگت

بيانات 

»

بيانات
کشوری

بايد سر
ارشھري

بطورض

حقيقتا
سکوت
بيااليد 

مابايد ح
مشروع
ميانداز
ندانمکا

خيلی خ

کرديم ک



 حقوقدان -

نت وپادشاه 

ای سلطنت 

 ل دانسته و
رداشته اند 

 ،صت مطلوب
ت ووظائف 
ق انحصاری 
ون اساسی 

 از موجه را
 استوار ت،

 وامروز که 
 اين موضع 

-اميرفيض –نگامه 

  بود

وم حقانيت سلطن

 مشروعيتی برا

  طرح جرج بال
ن مقررآ ومتمم 

ئيد دراين فرصت
نميتوانند رسالت
ساسی ازحقوق
بين درمتمم قانو
 ازتوجھات نام
 مشروطه است

ن بودندآ ومتم 
دربيانن است 

سی ويکمين ھن -ھا

تش غيرت بآ از

که داللت برتداو

منحوس اصوال

يعنی ھمان ١٢
قانون اساسی

. اجازه فرمائست
. اعليحضرت نت

ل متمم قانون ا
ين منتخبد که ا

ميتواند بسياری
سلطنترازنده 

وقانون اساسی
ممکننچه که آ 

ھا در رفع نقيصه ھ

ه دردی ميکشد

يت گواه است ک

يکه قطعنامه من

٢٨۵ن اساسی
ی واتکاء به ق

 

 رد ترديد ھا س
ت سلطنت نيست

وبه ھمين دليل ت
رابرعھده  گيرند
يند واين مھم م
نده ای که بر

 تداوم سلطنت و
دنی است ولی

ھنگامه ھ

نکهآرد         

شورای مشروطي

گفته اند درحالي

 رااجرای قانون
 وظيفه پادشاھی

................

نی بزرگ برای
وازی باشئونات

است ورآئوليت
سالت سلطنت ر
ماي وميھنی مين

رموقعيت فرخن

رچمدارحقانيت
 کامال درک کرد

      

 کند احساس در

 

اری قطعنامه ش

 ايران سخن گ

رد نجات ايران
اجرای شوررا

 کامال متضادند

 افکارورھنمون
ائلی شده که مو

غالبامسئ ،ظائف
مسئوليتھای رس
 وظيفه قانونی
در ايارايران ر

(  

شھريارايران پر
 باوربسته اند

  .استمقاومت

يت کی     ّ بی حم  

  شهریارایران 

تنھا بربی اعتبا
  :ی ھم ھست

 درمقام پادشاه
  .ن قائل نيست

ه منحصر به فر
ن راه نجات کش
ت که اين دوراه

ريار، رھگشای
طنت درگيرمسا

. وظ ايفا نمايند
م
ت دولت انجام
سلطنت وشھري

)٢۵٨مان سنگر

ن روزھا که شآ ز
ه چندان مقبول

درس م ماباشد
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ف دربیان شظری

شھريارايران نه ت
ضرت رضاپھلوی

اعليحضرت -
رانشھرياراي

، راهقطعنامه -
شھريارايران
ومعلوم است

  را

ن شھر عاليقدرآ
ض گردد که سلط

لشخصهھی رابا
 دانسته که 

مقام وزيروھيئت
وس ت دورسازد

ھم(    .........

  س مشترک

ازس مشترکمان 
رانديشی ھای نه

درسی برای ور
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دقت ظ

کالم شھ
اعليحض

١-

٢-

شهریار

بيانات
معروض
پادشاھی
پادشاه
بنام وم
سلطنت
..سازد

افسوس

افسوس
به دگر
وآ تاثر

  

       

  

   

 


