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  خيرخواهي هاي شيطان لنگ
  

  

  حقوقدان - اميرفيض

   ٢٠١٠ فوريه ٢٣سه شنبه 

  ٢۵۴٨چهارم اسپند 

  

پس از آنکه در دو سه ماه اخير سلطنت طلبان با انتشار مقاالت و طرح جدی لزوم تشکيل دولت موقت به فرمان شاه و در 
د کردند، حزب مشروطه که بنابراعتراف روشن سی ساله خود را تجدياستدعای چهار چوب قانون اساسی و متمم های قانونی 

سردسته های عامل بازدارنده اعليحضرت از حرکت در جهت ايفای رسالت و وظائف سلطنت وقانون اساسی مشروطيت بوده 
انتشار داد که در واقع پاسخ به ) اگر شما شاهزاده می بوديد(بهمن با عنوان  ٢٧است ناچار طی مقاله ای که درتاريخ 

حزب مشروطه در . ن تشکيل دولت و مهمتر از آن حرکت اعليحضرت در مسير قانون اساسی و سوگند سلطنت استايمتقاض
و از آنجا . ونی سلطنت طلبان را به وسوسه که به معنای انديشه بد و نا پاک است تغبــير کرده استننامه مزبور استدعای قا

که در پاسخ به خواست قانونی سلطنت طلبان در تشکيل دولت موقت  که نامه مزبور ميتواند يک سند مبارزاتی تلقی گردد؛
  . آن در راستای مبارزه سلطنت طلبان و خاصه طرح دولت موقت بنظر ضروری است انتشار يافته لذا بحث و نقد

  : رهبري و ضعف ملت ها

يچگاه درطول تاريخ بدون رهبری از آنجا که پادشاه درفرهنگ و سنت ايران رهبر جامعه شناخته شده است و جامعه ايرانی ه
شاه نبوده است و از آنجا که سلطنت طلبان اين حق قانونی وتاريخی خود يعنی رهبری قانونی شاه را مطالبه دارند، حزب 

ی وسرکوب آن متوسل به گفته يکی از رهبران آمريکای يمشروطه بمنظور برخورد با اين عادت ايرانی يعنی روحيه رهبر گرا
  » ملت های ضعيف و ناتوان بدنبال رهبر قوی هستند و ملت های قوی نيازی به رهبر ندارند«ه گفته است جنوبی شده ک

يکسان نيست و فرهنگ هرملتی الگوی  عی ترين مسائل در روابط اجتماعی همين است که الگو های رايج در جوامياز ابتدا
  . خاص خودش را دارد

. ر دينی با رهبری عجين است جامعه ايرانی بدون رهبر جامعه شناخته نشده استفرهنگ ايرانی چه از نظر سنتی و چه از نظ
توصيه من اين است که حزب مشروطه قبل از اينکه بخود عنوان حزب بدهد بهتر است با فرهنگ اجتماعی خاصه موضوع 

  . رهبری آشنا شود

  

  :وجه تشابه امروز با زمان ناصرالدين شاه

شاه جاری بوده و ناصرالدين  ی بين آن واقعه که در زمان سلطنتتاريخی که وجه تشابهی شنيدن نخست اجازه فرمائيد به واقعه
د بيان شود؛ که گذر از مسير های رمسئله انتقاد طرفداران تداوم مشروطيت سلطنت ودرمجموع از عملکرداعليحضرت وجود دا

  . پاسخ نامه حزب مشروطه را آسان تر می کند
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لدين شاه، خيرخواه واقعی شاه و عظمت سلطنت ايران بوده، خيرخواهی های اوکه همواره با تذکرات اميرکبير صدراعظم ناصرا
و انتقاداتی نسبت به شاه همراه بود خوش آيند شاه وخوش نشين های اطراف شاه نبودو خاصه مهد عليا مادر ناصرالدين شاه 

آنها انتقادات اميرکبير را بنام دشمنی وخياالت بد . تهم از اين امر بمناسبت تذکراتی که به شاه ميداد دل خوشی نداش
  . امير عليه شاه تلقی می کردند) وسوسه(

  : برای نتيجه گيری به يکی از نامه های اميرکبير به شاه استناد تطبيقی می نمائيم، امير به شاه می نويسد

ران به اين هرزگی نميتوان سلطنت کردبايد بکار ها به اين طفره رفتن ها و امروز وفرداکردن ها و از کاری گريختن، دراي... «
  » ...دماغ بسوزانيد

  ) مقايسه کنيد با توجيهات مکرری که سلطنت طلبان به اعليحضرت رضا شاه دوم داده و ميدهند(

  : امير کبير در نامه ديگری به ناصرالدين شاه می نويسد

عليحضرت را در اين وضع تازه ديده يقينا چندان خيرخواه شاه ی که جميع عالم در يد قدرت اوست هرکس مصلحت ايبخدا... «
  » نبوده است

اميرکبير ميخواست ناصرالدين شاه، به وظائف و مسئوليت های سلطنت توجه کند و پادشاه را در راه سلطنت و سنت کشور 
شاه ويا هرشخص صاحب مقام داری قرار دهد و اين مسئله باب کار و مسئوليت را ميگشود واين چيزی نبود که ناصرالدين 

  . ومسئولی به ورود آن عمال راضی باشد

  : نقطه مقابل امير كبير آقاخان نوري بود

آقاخان نوری که بعداز امير کبير به صدارت رسيد درست نقطه مقابل امير کبير دررابطه با ناصرالدين شاه بود وسخنانی به 
جز مسدود کردن باب کار و مسئوليت وفراهم ساختن اتالف وقت شاه می گفت که شاه را خوش آيد و اين سخنان چيزی 

  . وسرگرمی وامثال آنها نبود

 هنگاميکه قراربود ناصرالدين شاه از لشگرسان ببيند وهوا هم قدری سرد بود آقاخان نوری: از جمله در تاريخ می خوانيم
  :نامه ای به شاه نوشت به اين عبارت

ود مبارک آسيبی برسد، سان موقوف، دوتا خانم برداريد و ببريد ارغونيه و عيش هوا سرد است ممکن است به وج... «
  ) استاد خان ملک ساسانی(»   ..کنيد

  : نتيجه گيري

اعليحضرت درست وضع  درلکوضع امروز سلطنت طلبان خيرخواه و منتقد به حقانيت تداوم مشروعيت سلطنت، نسبت به عم
رد و همچنين است وضع کسانی که به تداوم مشروعيت سلطنت اعتقادی ندارند، اميرکبيررادر مقابل ناصرالدين شاه دا

واعليحضرت را شاهزاده ای ميدانند که نه رهبری بايد بکنند و نه به تکاليف سلطنت اهميت بدهند و فقط بعنوان يک شهروند 
موقعيت آقا خان نوری را در مقابل  عادی گذر ايام کرده وفارغ از هرنوع مسئوليت و تکليف قانونی باشند درست و به عينه

آنها همچون آقاخان نوری با تمجيد ها و مبالغه هاميخواهند روی قصور مسلم اعليحضرت درانجام . ناصرالدين شاه دارند
  . وظائف وتکاليفی که قانونا دارند سرپوش بگذارند

  : هردو نوكربيگانه اند - وجه تشابه ديگر

وری و شيطان لنگ سردسته حزب مشروطه وجود دارد اين است که آقاخان نوری تحت وجه تشابه ديگری که بين آقاخان ن
ناصرالدين شاه به آقاخان نوری پيام داد «) شل(الحمايه انگليس بود و بنوشته تاريخ اميرکبير به نقل از همسر سفير انگليس 
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گليس در ايران مينويسد؛ ميرزا آقاخان همسر سفير ان» که بين صدارت و تحت الحمايگی انگليس يکی را بايد انتخاب کند
حمايت دولت انگليس از تاج و تخت برتر است ولی «: نوری اين موضوع را با سفارت مشورت کرد سفير به او نوشت

  ) ٢۴٩ليدی شل (» تصميمش با خود شماست

ت عهده دار است تحت که عمال نقش آقاخان نوری را نسبت به اعليحضر) بخوانيد شيطان لنگ(اتفاقا رهبر حزب مشروطه 
  ) آمريکا و اعالم خودش تاسناد سفار(الحمايه دولت آمريکا است 

  :اما پاسخ نامه حزب مشروطه

  . نامه حزب مشروطه، ايرانيان را به درک بار مسئوليت های سنگين شاهزاده رضا پهلوی دعوت کرده است

  . شی از مقام ويا تعهدات قانونی و يا قراردادی استکه مسئوليت ناشی از تعهد وتکاليفی است که نا ميدانيم و ميدانيد

از آن  ١ نههـــشاهزاده رضا پهلوی چه مقام و موقعيت حقوقی دارند که مسئوليتی از آن ناشی شده باشد که در راستای مدا
  ! بعنوان مسئوليت های سنگين ياد شده است

وليت سياسی است و عادت وسنت ايرانی تفريح، شکار، شاهزاده در فرهنگ ايرانی وحتا برداشت مورخين فاقد هرگونه مسئ
رگرمی های ديگر را معمول شاهزادگان ميدانند ودر ادبيات فرهنگی ايران هم عنوان شاهزاده به کسانی گفته می سعياشی، و

  . ت هستنديشود که سربار جامعه و تن پرور و بی خاص

چگونه است حزب . حقوق سياسی خارج و بی اعتبار شده استاسی ايران نوين هم اساسا عنوان شاهزاده از يدر فرهنگ س
مشروطه برای کسی که حتا عنوان شاهزادگی او هم از نظر سياسی قلب و بی اعتبار است قائل به مسئوليت های سنگين شده 

  ؟ .ومردم را به درک آن دعوت کرده است

ی شاهزادگان نيست ولی مسئوليت هائی کامال حزب مشروطه خوب ميداند که اگر در حقوق اساسی ايران مسئولييتی برا
تکاليفی که انجام آن چندان مهم نيست . تصريح شده وباسابقه اجرائی دوران مشروطه متوجه اعليحضرت رضا شاه دوم است
شده درقانون اساسی مسئوليت های  ٢ و سابقه اجرائی آن نسخه کنونی است ولی برعکس عدم توجه به آن تکاليف احصاء

  . بسيار سنگينی را متوجه ايشان ساخته است

  : شاهزاده و مقام تداوم بخش نظام پادشاهي

  » از نگاه تاريخی شاهزاده مقام تداوم بخش نظام پادشاهی در آينده ايران هستند«: حزب مشروطه مدعی است

خصات سنتی که در قانون اساسی مشروطيت ايران هم به آن تصريح مقام تداوم بخش نظام پادشاهی وليعهد است آنهم با مش
شده است، فرق شاهزاده با وليعهد هم معلوم است؛ لذا ادعای اينکه شاهزاده رضا پهلوی مقام دارتداوم نظام پادشاهی است، 

  . فاقد مستند قانونی ويا سنتی است

مردمی بوده و سبب سرنگونی رژيم سلطنتی شد  ۵٧قالب سال اعتقاد دارد که ان) داريوش همايون(ديگر اينکه حزب مشروطه 
  )١٣۶٠مصاحبه با ايران و جهان اواخر سال [!!]  (و رژيم سلطنتی سقوط کرد و خودش تسليم مردم شد 

دقيقا از نظر مفهوم همان است که در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی ) حزب مشروطه(عبارت وتفسير داريوش همايون 
  . يت جمهوری اسالمی نوشته شده استبرای تثب

                                            
خدعه کردن ،  ... خوشامدگوئی . مزاج گوئی).                 ٔ   از يادداشتهای مو لف . (روغن مالی .ماست مالی . چاپلوسی  .مداهنة)      ِ    از ع ا مص ] ( ِ  ن   /  َِ  َ  ه   ن   /  ُ   ََ م   ه   . [ مداهنه   - ١

  دورويی کردن
  ...منتهی اال. (دريافتن  | . وقايه. حفظ. ضبط کردن . حفظ کردن  . نگاه داشتن || . بشمردن. شماره کردن . تعديد. شمردن ) ع مص ] (ِ  ا   ] .احصاء - ٢
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وسقوط رژيم سلطنتی ايران بدست مردم ديگر مشروعيتی باقی نمی ماند که بحث تداوم  ۵٧بنابراين با مردمی شناختن شورش 
  . مشروعيت کليد برق نيست که با باال ويا پائين زدن مشروعيت بوجود بيايد ويا معدوم شود. آن به ميان آيد

ون اساسی مشروطه بی اعتبار است و رضا پهلوی هم نمی تواند نگفت؛ قا[!] ن با افتخار و سربلندی وايداريوش هم روزيکه
مقامدارو تصدی سلطنت باشد و سلطنت به وسيله مردم ساقط گرديد، بطور ضمنی به پايان مشروعيت وتداوم سلطنت هم 

ر نمی تواند مدعی تدادم مشروعيت سلطنت برای آينده ه کرده و آن عقيده ناپاک را به منصه عمل هم رسانده ديگداظهار عقي
  [!]ايران باشد 

ــ ل  نبايد به نادانی حزب مشروطه خنديد، که نميداند سلطنت طلبان که چه خوب معانی اين وعده های سرخرم             ُ   ووعده های گ
  . می آيد است رخيا زگ نمير بهار ميايد خربزه با  ــُ نی، را می فهمند واين داستان سرائی های حزب مشروطه همان ب

  : بصيرت و درايت در راه فرار از رهبري

  : حزب مشروطه مدعی است

شاهزاده تاکنون با درايت و بصيرتی فهميده شده از قرار گرفتن درجايگاه رهبری و وسوسه های فراوان عده ای در پذيرش «
  » آن قويا امتناع ورزيده اند

با صريحا قبول رهبری فرموده اند يعنی درجايگاه رهبری خودشان را  ۴يحضرت تاکنون لبرخالف ادعای حزب مشروطه اع
قرارداده اند ولی همانطور که ميرزا آقاخان نوری ناصرالدين شاه را به کناره گيری از تکاليف پادشاهی تشويق وبرداشتن دوتا 

هم اعليحضرت را به ) طالن لنگشي(خانم را برای تفريح ووقت گذرانی برانجام وظائف سلطنت مقدم ميدانست، حزب مشروطه 
کناره گيری از هرنوع عمل اجرائی خاصه وظائف سلطنت تشويق وبجای دوتا خانم تشويق به سخنرانی ومصاحبه ها و 

  .سرگمی های مشابه می نمايند

يرت را قويا شاهزاده رد کرده اند، آنرا به حساب بص... حزب مشروطه با دلشادی از اينکه وسوسه های فراوان عده ای
  . ودرايت منظور کرده است

 دنام ديگری دارد شاي ،تکليف قانون بصيرت ودرايت در فرار از تکليف نيست، فرار از تکليف وزير پا گذاشتن سوگند وامر و
  : بيت زير بتواند موقعيت کسی را که از تکليف ومسئوليت فرار می کند بيان کند

ش د  شا ت    یاب     دآن ا ن آ دگ ز   .با

ود«اعليحضرت خودشان قاطعانه فرمودند،  ی  ر زیاد   ن ا روز ھم ا د و  ری دار ر ر ن ا ، و آن باری هم که قبول »دم از 

  . رهبری خودشان را اعالم کردند علت قبول رهبری را خواست هم ميهنانشان دانستند

ه درخواست وانتظارشان يک آيين کهن ايرانی و عادت و رسم چرا حزب مشروطه به ايرانيان خواستار رهبری اعليحضرت ک
ی انديشه نا پاک است تعبير کرده؟  اين توهين است به تاريخ، به هويت و کشور داری ما ايرانيان است به وسوسه که به معنا

  . به آيين ايرانيان
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ايفای وظائف ونداشته اند بلکه مسئله قابل توجه اين است که سلطنت طلبان، از اعليحضرت درخواست رهبری ندارند
و اين معنا که حد وحدود آن را قانون اساسی مقرر کرده با رهبری که کسانی از  سلطنت را مطالبه می کنند

  . رهبری جزئی از وظائف دولت است که تشکيل دولت از وظائف پادشاه است. اعليحضرت تمنا دارند بکلی متفاوت است

  : نه و چاپلوسيهمدا

توضيح اينکه از آنجا که در فرهنگ سياسی . شروطه سراسر با واژه های تملق آميز وچاپلوسانه شکل گرفته استنامه حزب م
واجتماعی ودينی ايرانيان شاه، سايه خداوند ونماينده خدا روی زمين است لذا بطور قهری مظهر بصيرت ودرايت، مظهر 

ب و درست، مظهر پيکار با اهريمن، مظهر جذابيت؛ مظهر شجاعت و وطن پرستی، مظهر اتحاد ويگانگی، مظهر کارهای خو
  . دانائی و همه مظاهری است که تعلق به خدا دارد

لذا، درفرهنگ ايرانی هيچکس حتا وليعهد چه رسد به شاهزاده وافراد ايرانی نمی توانند واجد اين صفات شناخته شوند مگر 
نه، چاپلوسی، فريبکاری، هـم اين صفات به اشخاص صورت مدااينکه ثابت بشودودرغيراينصورت يعنی بدون اثبات وتقدي

  . گوش بری، دغلکاری و تملق وامثال آنها را دارد

  : بدنبال نخود سياه

  : حزب مشروطه در پايان نامه اش نوشته

رز نجات ايران ممکن نميگردد مگر آميخته ای از کار جمعی، مجموعه ای مسلح به توان، همت و اتحاد ويکدلی ملت مبا«
  » ..ايران و برخوردار از هماهنگی وراهنمائی انديشه سرايی با حضور شاهزاده رضا پهلوی وصاحبنظران اليق ايرانی

ما کوشش های فراوانی برای ايجاد همبستگی با گروه های «داريوش همايون باصطالح رهبر حزب مشروطه اعالم کرد که 
  » ديگر بکار برديم ولی بجائی نرسيد ومايوس شديم

کسيکه . بنابراين نسخه همدلی واتحادی که حزب مشروطه دراين نامه نوشته؛ فرستادن ايرانيان به دنبال نخود سياه است
خودش معتقد به انجام کاری نيست و رسما گذر از آن کار را اعالم می کند چطور ممکن است نجات ايران را به آن کار غير 

  کند؟  ممکن ويا سی سال سابقه شکست وناکامی موکول

  !اينرا می گويند فرستادن مردم به دنبال نخود سياه

  مل بيناستاسكه قلب مياور كه مع

بالش زير (دشمن هرگز دل نمی سوزاند ولی تله می گذارد تنفيح : اضافه می کند) ک-ح( ،تايپ کننده اين نگارش پر محتوا
حافظ شيرين سخن در مقام نصيحت چنين می   .می گذارد، ولی دوست و دلسوز است که يادآور نصايح خوب می شود ) سر

  :گويد، نوش کن خوب گوش کن

 چون ساغرت پر است بنوشان ونـوش کن    ای نور چشم من سخنی هست گوش کن

  پيش آی و گوش دل به پيام سروش کــــن    درراه عشق وسوسه اهرمن بسی است

  وای دف خروش کن ای چنگ ناله برکش  برگ نواتـبه شـــد وســـــاز طــرب نماند 



 

 برگ ٦ از   ٦ برگ 
 

  درين عمل طــلب از می فروش کن  همت   تســــبيح و خــــرقه لذت مستی نبخشدت

  هــان ای پسر که پير شـوی پند گوش کن   پــــيران سخــــن از تجربه گويند گفتمت

  خواهی که زلف يار کشی ترک هوش کن    بــر هوشمند سلسله ننهاد دست عشـــق

  صد جان فدای يار نصيحت نـيوش کــــــن    ر و مال نيستبا دوستان مضايقه درعم

  چشــــم عـــنايتی بــــه مـن درد نـوش کن    ساقی که جامت از می صاف تهی مـباد

  يک بوسه نذر حافظ پشمينــــه پــوش کن    سرمست در قــبای زرافشان چـوبگذری

  

        


