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  حقوقدان -يضفامير

خواندم متاسفانه شايستگی الزم را اسبت سالگرد مشروطيت را با شيفتگی خاص پيام اعليحضرت بمن
   .درنقد ان درخود نديدم

برمفاھيم ومعانی وحتی قصد واراده سخنگوست  . کارنقد ھمين  موردنقد والزمه نقد ھرچيزی تسلط بر
ابھامات رابزدايد ومسيرحرکت واقعی مطلب را تسھيل  ،است که به سراغ ابھامات برود وبا تحليل وتفسير

   .کند

سعی درنقد  ۵٧شورشبعدازھمانطور که ايران ياران گرامی مستحضرند ھمه ساله ازھمان نخستين سال 
م شضرت داشته ام وکمتربا موردی ازبيانات ايشان مواجه بوده ام که نياز به تفھيم داشته بابيانات اعليح

که انھم درھمين اواخربوده که بوسيله فکس ازحضوراعليحضرت ودفتر  يادم ھست شايد يکی دومورد 
   .ايشان درخواست توضيح وتفھيم داشتم که بی نتيجه بوده است

ی که فته که اھميت ظاھری واحتماال اثرمرداد واژه ای بکارر ١۴لگرد درپيام اخيرايشان بمناسبت سا
   .) استگيتی گرائیان است جرات نقد پيام را نميدھد وان واژه ( متوجه 

نميشد بدون توجه به اين واژه بکاررفته درپيام که کامال بيسابقه درپيام ھای اعليحضرت  وحتی درفرھنگ 
   .قد پيام پرداختسياسی مبارزه بسيارغريبه است به ن

خيلی کوشش کردم به فرھنگ ھای موجود دردسترس رجوع شد نتوانستم به معنائی برسم که تفھيم 
موضوع شده باشد به معنای گيتی رجوع کردم که کاش نميکردم عظمتی که برای گيتی ارائه شده وتلفيق 

   .ده کننده ازاين واژه دارمتفھيم ازسوی استفا هان با مقاصد سياسی جای ترديد باقی نگذاشت که نيازب

راين مورد برايم ايجاد شد بدان جھت برشدت نياز به تفھيم افزود که درنامه ای که چندی حساسيتی که د
قبل ازسوی رئيس شورای تجزيه طلبان مستقيما به سران کشورھای روس وچين وامريکا وانگلستان 

ايران را بردارند وتقاضاھم بنام ملت ايران  والمان وفرانسه نوشته شده ازانھا خواسته شده که مرزھای
تلفيق درخواست ازسران کشورھا به برداشتن مرزھای ايران با بحث گيتی گرائی حساسيت  .شده است 

اين تفھيم رابوجود اورد که درکمال عالقه وانتظارواحساس تکليف ميھنی ازاعليحضرت ويا رئيس شورای 
  .ايند که مقصود ازگيتی گرائی درپيام مشروطيت چيستتجزيه طلبان استدعا کنم که تفھيم بفرم

ازمن موضوعات مھم را م ھمايون فرمودند <اشھر یقاآيادم ھست که اعليحضرت دربرنامه تلويزيونی 
> بازميدانم که مھم بودن موضوعات امری نسبی است ولی درفرھنگ ما ايرانيان اصل اين است بپرسيد

  .>يشود نه فھم گويندهسخن بقدرفھم شنونده گفته مکه <



 حقوقدان -اميرفيض -پيام اعليحضرت بمناسبت سالگردمشروطيت                               ۴از  ٢برگ  ٢٠١۵/٠٨/٠۶(پنجشنبه) اورمزدشيد 

  حکايت برمزاج مستمع گوی      اگرخواھی که دارد با توميلی

 نآ ازاعليحضرت ويا رئيس شورای تجزيه طلبان استدعا دارد که درخواست معروضه که سند حقانيت 
  .بفرمايندفرمايشات قبلی اعليحضرت است جدی تلقی 

  ی درباره تجليل ازانقالب مشروطيت ببحث جان

   :دربيشتر مقاالت سنگر درباره تجليل ازانقالب مشروطيت اين جمله بکرات ذکرشده است

  >تجليل ازانقالب مشروطيت بدون اعتباردادن به قانون اساسی مشروطيت يک خدعه است<

 و ،ن انقالب است نميتوان انقالب را قبول داشت وتجليل کردآھرانقالبی قانون اساسی  ودستاوردنتيجه 
ن رفت که صحبت ازقانون اساسی جديدی آودرحدی به بی اعتباری نرا محکوم ساخت آقانون اساسی 

. انقالب ھيچ . انقالب با تدوين قانون اساسی مشروعيت خودش رابه قانون اساسی منتقل ميکندکرد
 نھاآ، خون است خرابی وبی رحمی والتھاب ولی قانون اساسی است که ھمه چيزخوبی شناخته نميشود

درنظم ونسقی پايدار وتائيد شده قرارميدھد وبه ھمين دليل است که ازقانون اساسی به عبارت  و را مھار
  )مورد عالقه علياحضرت شھبانو بوده است ،استفاده ازاين اصطالح تمثيلیخون بھای انقالب ياد ميشود (

ن است که کسی برای آانند ورده شود مآاگرخواسته شود که تمثيلی دررابطه انقالب با قانون اساسی 
   .ازدواج خودش قائل به مشروعيت وتجليل ورضامندی بشود ولی فرزندش را خارج ازمشروعيت بداند

اسی يعنی قانون اس درپيام اعليحضرت بمناسبت سالگرد مشروطيت نه تنھا به دستاورد انقالب مشروطيت 
 تجليل از ۵٧تبارومشروعيت برای شورش اعتباری داده نشده بلکه اساسا با قائل شدن اعن آومتمم 

  .يدآانقالب مشروطيت ھم بی قواره بحساب مي

 کشور از درخارج ۵٨مناسبت نيست نامش را مصيبت گذاشت ازھمان سال  چنين گرفتاری که بی
ب که ن انقالآورد آبختيارسخت ازانقالب مشروطيت جانبداری ميکرد ولی دست ،حکمفرمائی کاذب پيدا کرد

 اقبول نداشت وميگفت قانون اساسی منھای مواد مربوط به سلطنت ر را روطيت بودقانون اساسی مش
  .قبول دارم

  رمزچيست؟

 ،اين رمز چيست که ھمه کسانی که قانون اساسی مشروطه وتداوم سلطنت را درخارج ازايران قبول ندارند
  ؟انقالب مشروطيت را قبول ومورد تجليل قرارميدھند

ه ھجو قانون اساسی مشروطيت وعدم قبول انتقال سلطنت برای اولين بار شايد درخاطرنياوريد که مسئل
                 ،محرمانه ۶۵٨٠بشماره ١٩٧٨دسامبر ١۵مريکا بود که درتاريخ آدستورالعمل وزارت خارجه 

ن بعدازخروج شاھنشاه ازکشور طرح ھنری برشت به آمريکا درايران ابالغ شد ومتعاقب آبه سفارت 
مريکا مبنی برعدم قبول سلطنت وليعھد ولزوم ارجاع رژيم کشور به آلعمل وزارت خارجه ضميمه دستورا

  .مجلس موسسان وھمه پرسی صيغه فعاليت ھمه سازمان ھای خارج ازکشورشد

   )چون درمورد مزبور درتحريرات سابقه طرح موضوع شده است اجتناب ازتکراربی مناسبت نيست(
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ن محکوم شده است نه انقالب آا قانون اساسی مشروطيت وتداوم مريکآدردستورالعمل وزارت خارجه 
 مريکا درعين تجليل ازآمريکا طبق دستورالعمل وزارت خارجه آمشروطيت  بدين لحاظ است که نوکران 

درحاليکه انقالب مشروطيت  ؛ميکنند ممحکورا ن که حفظ تداوم سلطنت است آانقالب مشروطيت دستاورد 
  .م پادشاھی درايران دارد ونميتوان يکی را قبول وديگری را ردکردپيوند اصلی وفلسفی با تداو

درانقالب مشروطيت جريان پس ازاقدام محمد عليشاه عليه مجلس ومشروطيت سھل بود که مشروطه 
فعاليت روی جمھوری وطرد سلطنت بشود ولی ديديد که اينطور نشد خواھان دنبال تداوم سلطنت نروند و

ن زمان تدوام سلطنت آ  ِ و                                            ّ ازنظام شاھنشاھی ايران جدا ندانست وعليرغم ج   راانقالب مشروطيت خودش  و
   .محفوظ ماند

مريکا ھمان نقطه حساس انقالب مشروطيت که سبب تداوم سلطنت شد را چسبيده تا مانع آوزارت خارجه 
ن آبه اين جھت تنھا مبنای قانونی تداوم سلطنت که قانون اساسی ومتمم  .ايران بشوند در تداوم سلطنت

 ريشه قانون اساسی مشروطيت را ميزنند سره يک مريکا آالجرم تمام گماشتگان  است را قبول نداشته و
   .که زده اند وگھگاھی ھم برسبيل عادت ازانقالب مشروطيت تجليلی ميکنند

    نگاهي به مسيرپيامهاي مشروطيت 

 درپيامھای سالھای گذشته
بزرگداشت  اعليحضرت بمناسبت 

نقدر بی بند آ، انقالب مشروطيت
وباری که درپيام اخيرشان ديده 

ازباب نمونه درپيام  ميشود نبود
بمناسبت سالگرد مشروطيت 

 ،وحتی چند سالی بعد  ۶١درسال 
   :کامال مشھود است سه رکن زير

   .ووابسته به بيگانه است نکه رژيم حاکم بروطن ما رژيمی غاصبآيکم 

  .زاديھاستآانه اسباب رھائی وتامين ن يگآ قانون اساسی مشروطه وکاربرد دوم اينکه  حقانيت

  .سوم  اينکه مشروطيت ايران کليد نجات وطن است 

اين عبارت که بيان کننده تجليل واقعی ازانقالب مشروطيت است به پيام  ۶۵درپيام مشروطيت سال 
   .ستدرخشندگی خاص داده ا

پرتو نظام مشروطه واستقرارحاكميت قانون اساسي  در ازادي وامنيت وحاكميت ملي رآملت ايران <
  .>وردآنرابدست خواهيم آميخواهد وبزودي همگي 

ضد ملی وقرون وسطائی واشغالگر  ،ا عالوه برغاصب بودندرپيام ديگری قاطعانه جمھوری اسالمی ر
   .ميدانستند
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 بھمان رژيم ضدملی وغاص اصالت انقالب جای غاصبيت جمھوری اسالمی را گرفت بعدھا به مرورزمان
 دم خوارآشتی ملی با ھمان جانوران آطرف بيعت شورای ايشان وخودشان قرارگرفت والتماس  ،واشغالگر

سال تکيه کالم ايشان واميد  ٢۵وبراندازی جمھوری اسالمی که  ازمبانی فکری واعتقادی ايشان شد
تادن فرس وفکرعبث و انحالل قانونی جمھوری اسالمی = بيانپرستان بود تبديل شد به ( وخواست ميھن

ن که باسوگند سلطنت آترام به حقانيت قانون اساسی بکل فراموش شد واح –  )مردم دنبال نخود سياه
وحدت وتماميت ارضی کشورھم مورد معامله  ،گرديده بود گسيخت ودرکناراين ماجرای پرافسوس سجين

ی ايران ھم تعارف به بيگانگان شد وھمه اينھا وبازدرتاسف بيشترمرزھا تجزيه طلبان قرارگرفت با 
ه نکه متاسفادرست وکامل درجھت دستورالعمل وزارت امورخارجه برای مخالفين جمھوری اسالمی است 

   .ن شده اندآرئيس شورای تجزيه طلبان پرچمدار

   :ميتوان گفت کهبنابراين به حکم عقل واستنباط از رويدادھا 

  >ستتجليل ازانقالب مشروطيت بدون احترام به قانون اساسي مشروطيت يك خدعه وفريب ا<

  

 


