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  حقوقدان -اميرفيض

مد که خوشبختانه آارتشبد فريدون جم درحفظ تداوم سلطنت موضوعی بيادم  منفیادامه نقش  قبل از
خرداد تاريخ  در کشور سلطنت طلبی درخارج ازن اشاره به اولين تظاھرات آ نرا پيداکنم وآتوانستم سوابق 

جھت  دو ن موضوع ازآاشاره به  داشتم ن قرارآھم درجريان  هکه بنداست  ١٣۵٩ )٢۵١٩(  ماه سال 
   .نتيجه باشد ميتواند حائز

 ايرانيانی ۵٩بان آنھم  که نشان ميدھد قبل از احساسات عمومی به شاه  نخست اينکه نمودی است  از
 و وضع کشور ونگرانی ازبستگانشان درايران و موقعيت خود زردگی ھا ازآھمه  بودند که با لندن در

اين خود نشانه ھائی از عمق  و ،ھواداری ازسلطنت غافل نبوده اند ياد و ترکتازی جمھوری اسالمی از
ايرانيان  روز راه افتادن گروھی از ن احواالت وآ روحی ايرانيان به سلطنت بوده است  يقين بدانيد در نياز

  .ه تلقی گردداراد يک معجزه روحی خارج از جز ميتواندن شاه وسلطنت به ھواداری از

علت   ۵٩بان سال آحتی قبل ازتاريخ ھشتم  ۵٩اين است که درھمان سال  ميباشددوم که مستند اين تحرير
عدم موافقت سياست  نھا ازآگاھی آعدم مشارک شخصيت ھای سياسی ونظامی ايرانی درتظاھرات 

   .ا اعالم سلطت ازطرف وليعھد استتداوم سلطنت ايران ب انگلستان از

  اصيل ترين تظاهرات 

بان آنھم  ماه قبل از ۵حدود   ۵٩خرداد ماه سال در
 ماه که تاريخ اعالم سلطنت وليعھد بود تظاھراتی در

برگزارکننده اين تظاھرات  .لندن انگلستان برپاشد
 بود که ديگرنه نامی از جبھه وحدت ملی ميزآافتخار

ه شد که تبارزه ديدم ونه دانسن جبھه درميدان مآ
  .کيانند کيست و

سه نفری با قلبی  يا دسته ھای دو متفرق در ؛ترس ودلھره تظاھرکنندگان داشت حالت تظاھرات نشان از
فعاليت  جبھه ميھن پرستان ايرانتحت نام  ن زمان که سنگرآ در شاه ازعشق واحترام به سلطنت ومملو 

<يادی ازشاه  عنوان ن به اصيل ترين تظاھرات نام برد زيرآ ميتوان از ن تظاھرات کهآميکرد مقاله ای به 
  .نيتجه گيری کاراضافی نيست ین براآ ايران> نوشت که اشاره ای از
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  يادي ازشاه ايران

ھزاران فکرودل که به ايران شاھنشاھی ميانديشد برای ارائه ايمان راستين خود به قانون اساسی مشروطه 
 با غرور پيمان با اعليحضرت پادشاه ايران درخيابانھای لندن، سربلند و بر اراستوتاکيد  سلطنتی و

   .راھپيمائی کردند

زادی ملت ايران آبرای حرکتی عظيم درراه  روشنگر غازیآ اين روز پرفروغ را جبھه ميھن پرستان ايران
   .رمان ھای ملی وکھن ايران زمين ميداندآ و

فرين اين آ شور ميز جبھه وحدت ملی، پرچمدارآتالشھای افتخار با احترام، جبھه ميھن پرستان ايران
  جبھه ميھن پرستان ايران                                     .خواست ملت ايران را صميمانه تقديس ميکند

شخصيت ھای  برجسته ومشخص بود کيفيت مشارکت مردم بود که بکلی از ن تظاھرات بسيارآ نچه درآ
خالی بود وھرکه بود ن زمان آ يم لندن ويا افسران ارتش ويا روزنامه نگاران محدودسياسی ايرانی مق

لستان اقامت داشته اند چيزی که گان در) ٢۵١٧( ۵٧قبل ازشورش  کسانی بودند که شايد از بيشتر
تماس  م سلطنت دروراستای تدا در ن روزھاآکسانی که  از که حتی يکنفر فراموش شدنی نيست اين است

قدرشناسی نسبت به توجھات وخدمات شاھنشاه را تظاھرات  ماھيت ،نجا نديدم که در مفھومآ دربودم 
   .نه جانبداری ازبرنامه مبارزاتی را ،جلوه گرميساخت

که ازبستگان واالحضرت شاھپورغالمرضا پھلوی است وباھم  .قای جآدرفاصله چندانی ازتظاھرات 
 در گفتم فالنی چرا اندم وسر به او خودم را ؛خه ايستاده استچرم ديدم که بايک دوشنائی قبلی ھم داشتيآ

داشتم ميرفتم گفتم يک ترمز بزنم ببينم اينجا چه  ،گفت کارفوق العاده ای دارم ؟تظاھرات شرکت نميکنی
   .خداحافظ ورفت ؛خبراست

اھرات تظاھرات رسم است که شخصت ھا درجلوی صف تظ در امده بود زيرآو بوجود اين جّ  ميدانيد چرا
چند خانم کودک به بغل  درصف تظاھراتوقتی  ؛تظاھرات است نھا ازآميگيرند واين عالمت حمايت  قرار
 نباشد معلوم است که افراد در داشته باشند وھيچ اثری ازمردان سياسی وپرنام ونظاميان درجه دار قرار

   .ن احتياط ميکنندآ مشارکت در

ه تظاھرات مشخص ميسازد. مردم به اعتبارشخصيت ھای وزن تظاھرات را شخصيت ھای دعوت کننده ب
  .اشتددعوت کننده درتظاھرات شرکت ميکنند درتظاھرات مورد بحث ھيچيک ازارکان تظاھرات وجود ن

علت روشن است  ؟اولين تظاھرات ايرانيان به حمايت ازشاھنشاه مشارکت نداشتند ن شخصيت ھا درآ چرا
ايرانيان  دنھا ميدانستنآکه  ن چيزی راآ و ،رحمايت ازشاه ايران نيستنھا ميدانستد که سياست انگلستان دآ

   .عادی مقيم انگلستان نميدانستتند

  گاهي ازيك موضوع حساس آ

 گرديدبا سلطنت اعليحضرت رضاشاه دوم افشا  موضوع عدم موافقت قدرتھای بزرگبرای اولين باری که 
اين  گاھی عمومی نرسيده آبه شت فاش نشده و رپکه ھنوز طرح فوق محرمانه ھنری  ن زمانی بودآ و
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ن زمان نبض آ را درآروزنامه  ،را متصدی بود راآکه روزنامه  فاش گوئی بوسيله سرتيپ معين زاده شد
  ، او بود که نوشت:ميارزه واخبارسياسی محسوب ميشد

   >شرائط بين المللی سلطنت اعليحضرت رضا پھلوی رادرحال حاضربه مصلحت نميداند<

  )٧۶مستند سنگرشماره ١٣۶٠(ارديبھشت سال                                                                

 کشور و بود که نظاميان ايرانی خارج از راآروزنامه  ن درآ گاھی سرتيپ معين زاده وانتشارآھمين 
حمايت وتائيد  از ؛خ بسوزد نه کبابيشخصيت ھای سياسی که عادت دارند طوری رفتارکنند که نه س

   .را کنارکشيدند خود رضاشاه دوم  سلطنت اعليحضرت

را مطلب مزبور را نوشت دوسال آکه روزنامه ) ١٩٨١=٢۵٢٠( ۶٠توضيح اينکه درارديبھشت سال 
 سنگر سالھای بعد منتشرشد و نجا که اسناد سفارت درآ رشت بوده است ولی ازپتاريخ طرح ھنری  از بعد

رشت ھمگانی پطرح ھنری  گاھی ازآنمود،  رمنتش مريکا استخراج وآاسناد سفارت  را ازنآ برای اولين بار
  (پايان توضيح)                                         .نکرده بود را ذکر را ماخذ خبرآشد. البته روزنامه 

  وامــــــا بعد

اشاره بجاست که اين  ١؛ لندن مطلع شديد قبل ازمتن مصاحبه ارتشبد جم باروزنامه پيام در تحرير در
بھمن نقد معترضانه جامعی  ٢٧مورخ ۶٣ نسبت به مصاحبه مزبور بی اعتنا نماند ودرسنگرشماره سنگر

  .ن رد خواھيم شدآ کنار ن به اين تحريرات زياد مربوط نيست ازآن ترتيب داده شد که چون انتقال آبه 

  موضوع حساس 

 ورد استفاده ازآموضوع بسيارحساسی که دست
از اعالم سلطنت  نھم سه ماه بعدآتشبد جم مصاحبه ار

ن مصاحبه ھمانطور که آ وليعھد است خاصه که در
 ديديد نه تنھا کوچکترين اشاره ای به اعالم سلطنت از
سوی اعليحضرت نشد بلکه دقيقا درجبھه مخالف با 

نزيه  مدنی و گرفت وبه حمايت از اساس سلطنت قرار
 دخصيت ارتشبد، شمآ که ازمخالفان سلطنت بودند در

   .جم بود

جم ازنخست  اين است که پدر مشکل اين معادله در
خرين لحظات آ جم تافريدون  خود وزيران رضاشاه و

رضاشاه  حيات رضاشاه در ژوھانسبورگ کنار
 نوشته پرويز راجی بنقل قول از بر وبنا؛ حضورداشت

<با ھربالئی که شاه برسرش  :ارتشبد که گفته است
اسپانيا جم به ھنگام اقامت در تيمسار ؛دوستنوشته حسين فر بر است> وباز بنا و وفادارورده  ھنوز به اآ
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ھمه اينھا معلوماتی است  و ؛شاھنشاه بود از کمک ھای سياسی وبعد لندن برای درمان فرزندش خواستار
 ،داشته زردگی ھائی ازشاھنشاهآکه جم نميتوانسته با تداوم سلطنت مخالف باشد وبرفرض اينکه برخی دل 

رشت پپادشاھی فرزند شاه بکشد چرا يکسره درجھت طرح ھنری  قمع برتداوم سلطنت و و م قھرنبايد قل
   .مدآ مخالفت با ادامه سلطنت ايران بر و

  برداشت 
درلندن اقامت  ۵٧خود فريدون جم درھنگام شورش  .فراماسون بودمحمود جم نخست وزير رضاشاه 
جم دوست نزديک  ،بنوشته فردوست .بسياردوست ونزديک بود داشت وبا پرويز راجی سفيرايران

 بالطبع  ،فردوست ھم مطلع ترين شخص سياست خارجی خاصه نسبت به شاھنشاه بود و ،فردوست بود
گاه باشد  آنميتوانست ازتصميم وزارت امورخارجه انگلستان نسبت به تداوم سلطنت ايران نا فردوست

رشت پانتشار اسناد محرمانه سفارت امريکا درتھران ازطرح ھنری درست است که ما ايرانيان ازطريق 
ن زمان که بامحافل سياسی خارجی درتماس بوده آمطلع شديم ولی مسلما شخصيت ھای سياسی ايرانی 

 اگر گاه بوده اند وآانگلستان درقطع تداوم سلطنت ايران  مريکا وآتصميم مشترک  از اند خيلی زود تر
الم قبول سلطنت وليعھد بی تفاوتی توام با ضديت نشان داده نميتوان چيزی جز تيمسارجم نسبت به اع
 تيمسار قای راجی سفيرايران نقل قول دارد ازآ .انگلستان محسوب شود مريکا وآدنباله روی ازسياست 

بلکه ايشان را  ،<برای اعليحضرت نه تنھا بعنوان فرمانده ام اطاعت واحترام قائلم :جم که گفته است
  .چون بردارم دوست دارم>ھم

 و نحوه اجرا ولی در ،خونزيزی ميدانسته ا الزمه جلوگيری ازجم درمصاحبه ای درلندن بيطرفی ارتش ر
الزم  برای اعالم بيطرفی دولت را نظيم صورت جلسه ايرادی اداری دارد که وارد است يعنی  دستورت

   .ميداند نه فرماندھان ارتش

  .ن پرست وشاه دوست ميداند ودرمثلث فردوست، قرباغی وجم قراردارديک افسرميھ قره باغی را ،جم

  تعرض به حق قانوني فرزند

چطورميشود کسی حق سلطنتی راکه قانون ومنش وفرھنگ ايرانی به فرزند برادرش داده است   -باری  
 ؛ميشود که؟ البته ن رسيديم عليه فرزند برادرش برخيزدآن وقاحت ورسوائی که درمصاحبه مزبور به آبا 
طرفداری اش  تقدی نباشد  وــعـــشخص  انسان من آ ميشود اگر ،ن باشدآ سياست خارجی خواستار اگر
  .، انجامش يک امرعادی استمجرای منافع ومقام باشد از

   ي وجمنقاي ميت رامآ

مريکا آھمين روزھا که انتخاب وزيرامورخارجه  در ،مردم ما نيست بعضی  از اين مشکل تنھا مشکل
بسياری  ی که بشدت ترامپ را نااليق وکوته فکروغيرقابل اعتماد ونقای ميت رامآ ؛ترامپ است مطرح نظر

ومتقبال ھم ھدف تحقيرھای کم  ميدانست کرده بود وحتی دانشگاه ترامپ را بی اعبتار اتھامات متوجه او
قای ترامپ آرخارجه وزي اعالم کرده که اگر قرارگرفت، مجرای بی اعتمادی کامل  در و وبيش ترامپ
دم وقتی بی اعتقاد ودنبال مقام وپول بود ھمان ميکند که ارتشبد جم آ .خواھد بود داروفدار بشود به او

مريکا نميدانند که چنين شخصی آيا مردم آ ؛ن استآماده انجام آی نقای ميت رامآوبسياری ديگر کردند ويا 
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 گدرک اين نن خير کما اينکه مردم ايران ھم از درمقابل ھمتاھای خود چقدرفرو افتاده وشکننده است؟
  .غافلند

   تاثيرمخالفت جم

قويا وصراحتا ازرھبری سيد احمد  مصاحبه ارتشبد جم باروزنامه پيام درلندن مالحظه کرديد که تيمسار در
اين  شايسته رھبری دانست و را نھاآ جان برکف امام خمينی) وحسن نزيه حمايت و يار مدنی (کارگزارو

س عمل اعليحضرت متضمن تعلق د صورت گرفت که نفھالم سلطنت وليعاجرا درست سه ماه بعد ازاعم
 ررد رھبری اعليحضرت يک نوع مبارزه دمکراتيک د رھبری به اعليحضرت بود که با اظھارات جم و

   .يدآ طه با رھبری ميتوانست  بتصويرراب

ان دھی کرد نخست اينکه سيد احمد مدنی سخت شروع به يارگيری وسازم
 ارتشبد جم تحصيل کرده بود به که ازاعتباری  وگروھی ازافسران را با

مريکا چند ميليون آخود جمع کرد وبا اعالم خود او که سازمان سيای  دور
وری افراد وارتشيان آ را درگرد داده است موجبات موفقيت او نقد به او

   .فراھم ساخت

جايگاه  در دادن خودش قرار مدنی سخت برای کسب مقام رھبری مبارزه و
فرماندھی اعليحضرت کوشيد وحتی مردم رابه يک تظاھرا عمومی به 

ن داده بود آام روز ايران به که ن ۵٧ھواداری ازجناح مصدقی شورش 
کرد که سنگرھم درشماره ای نوشته ای رامنتشرکرد ومدنی نتوانست به تظاھرات مورد نظرش  دعوت
  .برسد

ھمچنان نسبت به سوگند سلطنت وتصدی برمقام سلظنت وحقانيت قانون اساسی ن زمان اعليحضرت آ در
ادعائی ازسوی  قانونی وبنيادی يعنی اعليحضرت وقطب ديگر یيکی واقع دوقطب رھبر در ودند وب وفادار
  وجود داشت. ی به پشتيبانی ارتشبد جمناحمد مد

اش احمد مدنی برای سقوط قطب رھبری قانونی وسنتی يعنی اعليحضرت سخت ادامه يافت که ذکرھمه کنک
را بسيارمفصل ميسازد  وبھتراست به نتيجه  ايرانيان درمقابلش تحرير و ن ومقاومت ھای سنگرآموارد 

   .ن توجه شودآ

تيب داد که بخش تر ٢٩٧احمد مدنی مصاحبه ای با کيھان لندن شماره) ١٩٨٧=٢۵٢۶( ۶۶درسال 
  :ورده ميشودآن که مستعد نتيجه گيری اين تحرير است به اينجا آ کوچکی از

ومذاکره ھستم برای ھمکاری  (رئيس دفتراعليحضرت) درتماس من مرتبا با دکتراحمد قريشی« : او گفت
يس رئ بين سلطنت طلبان وجمھوريخواھان الزم است که ھيچکدام ازھم اکنون تعيين تکليف نکنند  و

   ».کشورمعلوم ننمايند وھمه اينھا موکول به ھمه پرسی بشود

  :درپاسخ گفتد که اين اظھارات راقبول داشت بع قای قريشیآ

  >ايشان ادعائی ندارند وخودراھم رضا پھلوی ميدانند<
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رئيس دفترايشان به  احمد قريشیاين اولين عدول ازسلطنت بود که نه ازسوی اعليحضرت بلکه ازسوی 
   .گاھی ھمگان رسيدآومی به صورت عم

  چرا؟ مطلب مزبوررا سيد احمد مدني اعالم كرد  نه خود احمد قريشي؟

ن برنده انتخابات ويا پيروز درتفاھم است که معموال آ ،زيرا درتفاھمات دمکراتيکی وازجمله انتخابات
ن اعالم آت خود به ن مراسم  وانتخابات را تائيد ويا با سکوآيا  ،موضوع را عنوان ميکند وطرف مقابل

   .قبول ميدھد

  .احمد قريشی طريق دوم يعنی سکوت را انتخاب کرد

 در نراآالميه ای عنوان نکرد وانجام که چرا احمد قريشی راسا موضوع را دريک مصاحبه ويا اعناما اي
مدنی  احمد ،که درمصاحبه ارتشبد جم ديديد ھمانطور ؛برای اين مھم بود ؛احمد مدنی گذاشت حيطه اقتدار

مدنی  بصورت ظاھر مسئله شاه و ازسوی ارتشبد جم قطب رھبری مقابل اعليحضرت معرفی شده بود و
با مذاکره وتوافق به اين نتيجه رسيدند که  ن دوآرا بصورت يک امر دموکراتيکی جلوه ميداد که 

جبھه  تشده پش ازفعاليت ھای حساب یرست يکاين د و ؛اعالم سلطنت خود عدول کنند اعليحضرت از
   .رشت را محکم به جلو راندپی خاصی طرح ھنری مدآگروگان سلطنت است که با کار

  رمان نامهآجريان 

بلکه  بفاصله  ،توافق قريشی واحمد مدنی وجم درھمين جا ختم نشدھمينجا بايد اضافه شود که برنامه 
ماده ای اعليحضرت  را  ۴١رمان نامه آئی ياران احمد مدشاھين فاطمی ازدست) ليمحمدع( قایآکوتاھی 
متمم  ن بکل قائمه ھای موجود درآاد اخت که مفسرضاپھلوی منتشر نرا بنامآو احمد قريشی  نوشت 

 جم و بدين ترتيب مثلث و ،بود نقض مينمودحقوقی اعالم سلطنت وليعھد را داده  قانون اساسی که جواز
مريکا معرفی آار به سفارت بطين وفادا درگروه راکمريآدراسناد سفارت  خریآاين  قريشی احمد مدنی و

    .رشت متوقف ساختندپ، موازی طرح ھنری وليعھد راکه انجام شده بوده مسئله انتقال سلطت ب ،شده

  تاثير اظهارات قريشي 

   ،مردم خاصه سلطنت طلبان هنخست ازنظرتود  ؛جھت قابل توجه است تاثير اظھارات قريشی ازچند

   .ن نسبت به کل مبارزه ايرانيانآ چھارم اثر –اعليحضرت دوم ازنظرحقوقی  وسوم ازنظر شخص 

  نخست ازنظرتوده مردم 

مردم ايران بسرعت درمقابل  و ،بازتاب فوری داشت راديو اسرائيل قول احمد قريشی در اظھارات مدنی از
 ؛بان نبودآسوگند سلطنت نھم  گيری اعليحضرت ازه نھا تعبيری جز اعالم کنارآبرای  و ،ن قرارگرفتندآ

تحميل شده به اعليحضرت  ظورات ومحدوديت ھای سياسیمحايرانيانی بودند که به  که کمتر ھستم مطمئن
   .توجه  ويا حتی فکرش راھم ميکردند
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 د با وضع موجود کنارنسعی ميکن دنقاعده طبيعی انسانھا اين است که وقتی ازنقطه اميد نا اميد ميشو
مدن مردم با آ اين کنار و ی مردار خوار>دمآزاضطراراست شرائط اضطراری  که < نھم درآ ؛دنبياي

رشت پت ازجمھوری اسالمی است که ازشکم طرح ھنری ظارکان ھمان طرح حفا جمھوری اسالمی از
   .مده استآبيرون 

اضطراب وتشويش قدری اصولی فکرکند  از بدور ممکن است انسان درموارد عادی و دراين قبيل حاالت 
شاه ميخواھند  از را مردم ھمه چيز ؛ت به شاه نميتوان داشتنھم نسبآرا ازمردم ايران  ولی اين انتظار

تکليف وتوجھات  انتظار سال در ١١. مردمی که بشود اين عادت تعديلی روا رھم نميتوان کرد که دی وکار
رئيس دفترشان مواجه ميشوند حکما وعقال با  ینوقت يکدفعه با چنين اظھاری ازسوآ پادشاه ھستند و

ميشوند که شدند بدون اينکه اصال فکرکنند که چه عاملی وچه برنامه  روواکنش ھای افراطی وتند روب
نسبت به ايران درحال  ايران از ن درکشورھای خارجآمريکا وپشت جبھه آريزی مفصلی دروزارت خارجه 

قانون اساسی اعالم سلطت  موقع مقرر در در چرا اعليحضرت که عليرغم خواست کارتر و ؛اجراست
ون چه شده که چنين اظھاری ازجانب رئيس دفترشان شده است به قضاوت ناک واتيان سوگند ميفرمايند
  ٢ .شخصی رجوع کردند

لياقت  -بازی داد را ما ؛دادمه دارد ميتواند اينھا باشداساده ترين واکنشھا که ازھمان زمان تاکنون ھم 
ن آپس  –قسم خوردی  توکه نميخواستی چرا –تبارش را نداشت  و يک موی پدر –پادشاھی نداشت 

مجازی  درفضای اپوزيسيون بوجود  کم اعتنائی  نھايت يک طيف در نھا وآبود  وامثال عالميه ھا چه ا
محکمه  و امروز تعرض ناموجه نامه ھشدار اگر ن زمان تاکنون ھم کم وبيش جريان داردآ مد که ازآ

عليه ن اظھارات را کرد  شعرنامه ای با محتوای ھجو آصحرائی وجود دارد درھمان سال ھم که قريشی 
 ولی ازنظرمفھومی کامال با ادعانامه محکمه صحرائی و ،وقيحانه بود اعليحضرت منتشرشد که بسيار

ن آ عمده تفاوت در بود با ھدف مشترک ھمراه اگرچه درراستای بھره برداری ؛ن تفاوت داشتآماھيت 
ن نشان ازيک طرح آای مد ھآاحساساست شخصی داشت وادعانامه وپی  ن شعرنامه نشان ازآبود که 

   .ه درراستای منافع جمھوری اسالمیشد امال حسابک

شما خودتان ميدانيد که < :نوشت کشور به سنگر ياران مقيم خارج ازدرھمان زمان يکی ازايران
  )۶٩سنگراول خرداد(        >وريدآگيری کرده است ولی بروی خودتان نميه اعليحضرت ازسلطنت کنار

  نسبت به تداوم سلطنتاثرحقوقي اظهارات قريشي 

  نيست  ثارآاظھارات مزبور ازباب حقوقی متعلق به  رورسوب اظھارات قريشی درتوده مردم،تاثيبرخالف 

ن به مواضع آ سنگرھا بحث ھای مکرر ومفصلی شده است وتکرار درمورد مزبور در هنظربه اينک(
  .)درکليت اشاره ای به موضوع بشود اجازه فرمائيد تنھا ؛نيستموثراصلی اين تحرير 

   .>مثال جاده صاف کن کالم است< :ود بھتراست که گفته اندموضوع ش بايک تشبيه طرح

                                               
 چـُو پـَرورده شـَد خواجه را بر دريــــد    يـــكي بـچـه گــُرگ مي پـَروريــــد - 2
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ن کودک که امانت آيا ميتواند آ ،نميخواھد ادامه دھد ،خسته ميشود ،کسی حضانت کودکی رابرعھد دارد *
   ؟رھا کند وبرود دنبال کارخودشرا نزد اوست 

را درخيابان رھا  ن حيوانآميتواند  ،سگ ناراضی بود از نگھداری ميکند اگر کسی که سگی را ياآ *
د راه ھای قانونی پياده شده نتعھدی که دار برای انصراف افراد ازکلی  رزيرا بطو ،البته که خير ؟کند
   .است

ھروقت که خواست ميتواند به  ،را تعيين کرده او يا کسی که نگھبان محل با ارزشی است که قانونآ *
   ؟ھم ندارم کاره ای نيستم وتعھدی عالم کن که بنده ديگررفيقش بگويد ا

اعليحضرت  ؛حيات سياسی يک ملت وکشوراست ن معيارآتاچه رسد به امانت سلطنت که وزن تعھدات 
اريخی چنين بيان فرموده ــــخودشان اھميت تعھد وايفای به وظائف ومسئوليتھای سلطنت را درعبارتی ت

  :اند

سال  تاريخ مدون  2500حفظ كرد تاريخ ما بيش از عقيده من اين است كه اين نهاد رابايد<
  . مابايد راه خودمان رابطورقطع روشن كنيم يا اينشاهنشاهي دارد اين را نميشود ناديده گرفت

، من به اخيتارخودم  وليعهد نشده ام -كنيم ننگ ر ابه پذيريم كه سند سه هزارساله ايران را امضا
مدم سرنوشت چنين خواسته آ دنيادست خودم نبود كه بعنوان فرزند پادشاه كشوربانام خانوادگي به 

  .>ودرحقيقت  اين وظيفه را سرنوشت برعهده من گذاشته است

مفھوم منطوقی بيان اعليحضرت اين است که چه خودشان وچه احمد قريشی ويا ديگران نميتوانند  تداوم 
   نند.کساله را منقطع  ٢۵٠٠نھاد 

قانون وھمان سنتی که اعليحضرت  بدون رعايت فرمايشات اعليحضرت اين است که اگر مفھوم منطقی از
 نطورآکنند يعنی  رھا نراآ، ن بانام سرنوشت ياد فرموده اند وبدون تعيين تکليف برای تصدی سلطنتآ از

که درنيت احمد قريشی خوانده ميشود عمل بفرمايند پاسخ سرنوشت ھمان است که اعليحضرت دراين 
سند ناديده گرفتن تاريخ وھويت  ،رساله ايران استورده اند که به معنای نابود کردن سند سه ھزاآبيانات 

   .ساله ايران است ٢۵٠٠ملی 

  راه قانوني

فرض با اين گيري اعليحضرت ه احتمال كنار ،اگرعلياحضرت قبول نيابت سلطنت را كرده بودند
 متصدي سلطنت روشن شدن تكليف سلطنت بوسيله مجلس موسسانمحتمل ميشد كه نيابت سلطنت تا 

ند تشكيل ون كه نه نيابت سلطنت قائم به سابقه حضوراست ونه مجلس موسسان ميتوابود ولي اكن
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مسئوليت حفظ  ،يك ايراني مسئول كه متمم قانون اساسي بصورت نصبعنوان  اعليحضرت بشود بر
بانماه قبولي خود را آبرعهده ايشان نهاده وايشان هم درنهم  تحت مقام  وليعهد تداوم سلطنت را
اعالم كرده اند تكليف است كه امانت سلطنت را تا فراهم شدن تشكيل انون اساسي درمقابل ايجاب ق

   .مجلس موسسان حفظ فرمايند

ت ويا يک حيوان تحت سرپرستی نتصورنميکنم برکسی پوشيده باشد که وقتی نميتوان يک طفل تحت حضا
دارند که به اين عمل احمقانه م احمد قريشی ھا حق نعيين تکليف ورعايت قانون رھا کنيخودمان را بدون ت

خيانت به نص قانون اساسی درانتقال سلطنت به  دست بزنند ولھذا اثری برعمل او مترتب نيست اال اثر
  .وليعھد

  توضيح مكمل

ن  آمختصراينکه  موقعيتی را که قانون اساسی وسوگند سلطنت  مقررکرده وضوابط حقوقی منضم به 
نسخ کنند مگربارعايت سنت انتقال سلطنت  قلب ويا نراآ وانندنچنان است که شخص اعليحضرت ھم نميتآ

وجدانا  اعليحضرت افتخارحفظ امانت سلطنت را قانونا و ،ن موجود نيستآکه چون امکان فراھم ساختن 
ای بنام احمد  هبنابراين ناگفته پيداست وقتی خود ايشان فاقد اين حق باشند عمل برعھده خواھند داشت
   .ين مطالبی را عنوان کندقريشی نميتوانند چن

سلطنت چنين نيست که کسی خودش را راپادشاه معرفی کند وبعد ھم ھروقت که خواستند فسخ سلطنت 
زنجيره ای است برای  ،مردمی و ، سنتی است گرانقدرامانتی است الھی .. سلطنت نھادی است کھنکنند

ن آ که نبايد در ،يره تاريخی ھستندوپادشاھان امانت داران وحلقه ھائی ازاين زنج ،وحدت ملت وکشور
نصب العين شاه  قانون اساسی واکنون  ن به ميل خود رفتارکنندآ امانت خيانت کنند  ونه درنگھداری از

   .نه نظريات افراد ويا خودشاه ،الغير ؛ن استآمتمم  و

بخواھد  ، وليعھد چهوبه مجرد درگذشت شاه  ،وليعھد درقبول سلطنت ايران مھره ای فاقد قدرت نفی است
تنھا عدم اتيان سوگند پادشاه مانع  .ويا نخواھد  پادشاه است وچه سوگند ياد کند ويا شرائط مھيا نباشد

ن آاين روال قانونی منسجم وقاطع کجا دخالت خودسرانه قريشی واعالم  ،اج گذاری استتانجام مراسم 
  ؟مراتب کامال خالف قانون اساسی وسوگند اعليحضرت کجا

تاسف دردنباله اين تحقيق خواھيد ديد که اظھارات نامربوط قريشی چگونه درمبارزه ايرانيان  ولی درکمال
   .عليه جمھوری اسالمی وبيشتر درفعاليت ھای نظاميان خارج ازکشور تاثير گذارشد

  تمام... نا 


