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درود دوباره به «نامه ای با عنوان ! جالل مدنی و حزب سوسيال دموکراتدکتر  –آرا  به امضای دکتر منوچهر رزم
  . نوشته شده که از سرنوشت آن نامه اطالعی ندارم »شاهزاده رضا پهلوی

در نامه مزبور، شرط و شروطی متوجه اعليحضرت گرديده که محتوا و تاثير آن متوجه مبارزه سلطنت طلبان و نيز 
  . ايجاد سند حقانيت برای همکاری در جهت جنگ با ايران است

  . باتفاق در مسير آن نامه گشتی خواهيم داشت. ، توجه به مراتب آن نامه دور از احتياط نيستاز اين جهت

، اعتقاد ماه به بيان آن است ک) مقصود از شما اعليحضرت است(سکوت شما « ١. در نامه مزبور آمده است -١
 .تمايلی به سرنگونی ويا براندازی رژيم اسالمی نداريد

  .اشتباه گرفته است » نظر«را دست کم گرفته ويا آنرا با » اعتقاد«تصور می شود که نويسنده نامه، معنای 

و ورود به يقين آنهم يقينی که مبتنی بر حکمت است بوجود می آيد، الجرم،  اعتقاد، پس از گذر از دوران شک
قاليی و عــدرحاليکه نويسنده نامه اعتقاد دارد که اعليحضرت تمايلی به براندازی رژيم جمهوری اسالمی ندارند، نه 

  . خواست که رهبری مبارزه را بدست بگيرند) اعليحضرت(نه منطقی است که از چنان شخصی 

» کسی را که متهم ميدانيد، نمی توانيد آنرا به کار امانتی واداريد«: قوق اسالمی، اصلی هست که می گويددر ح
  . بار نجات ايران را به دوش او گذاشت "اعتقادی به نجات ايران ندارد"يعنی از نظر منطقی نميتوان به کسی که 

 اسراریرجايگاهی بدون نهاد تاريخی قرار نداشتيد اگر چنانچه نواده رضا شاه نبوديد و د«: درنامه آمده است -٢
 . )بنويسد» اصرار«نويسنده خواسته  (» در آن نميداشتيم که شما پا به ميدان بگذاريد

نخستين سئوال اين است که چرا نويسنده نامه موقعيت اعليحضرت را به نواده رضا شاه متصل ساخته نه فرزند شاهنشاه 
ايران؟ پاسخ روشن است، کينه و عداوت نسبت به شاهنشاه ايران وبطور کلی شاهنشاهی ايران آنها را برحذر داشته که 

عدم اشاره  نويسنده ويا نويسندگان نامه آنقدر به مسئله. ر اين نامه بشودنامی ويا اشاره ويا انتسابی به شاهنشاه ايران د
که بدون معنی و ارتباط با » نهاد تاريخی«؛ »نهاد پادشاهی«نفرت آميز داشته که حتا بجای شاهنشاه ايران حساسيت  به

  . هويت ملی ايرانيان است استفاده کرده است

                                            
 www.spiran.com به آدرس اينترنتی   Spiranکه از سوی حزب سوسيال دموکرات ايران  - است ٢٠١٠-٠۶-٠١تاريخ نامه ١ 

سوسيال دموکراسی برابر با ( اخود ر شانتارنماي در هن گروه کدر سايت ايآن نامه را  نتوانستمامروز . ستص شده ادر آن نامه مشخ
   ک-ح. عنوان ميکنند پيداکنم) روشنگری+ چپ 



در اينجا » نوان وارث تاج و تحت به مراتب بيشتر وسنگينتر ازماستبع مسئوليت شما«: در نامه آمده است -٣
 )حقوق مدرن نه اسالمی. (مسئوليت ناشی از قانون است. نويسنده غافل از معنا وکيفيت توجه مسئوليت است

. مقرر شده است) وارث و تاج و تخت(درکدام قانون، مسئوليت وموقعيتی برای شخص ويا اشخاص با عنوان 
به  پادشاه قائلر مشروطيت و سنت آن، فقط برای پادشاهی، فرهنگ سياسی ايرانی، سي اسی، سنتقانون اس

" وارث تاج و تخت"وگند سلطنت شده است نه برای مسئوليت معنوی محدود درحد مقرر در قانون اساسی وس
 ثکه هيچ معنای حقوقی ندارد، زيرا که سلطنت، اوال تاج و تخت نيست و ارثيه هم محسوب نمی شود، اگر ار

د متصدی سلطنت بود متعلق به عموم ورثه بود، سلطنت متعلق به وليعهد هم نيست، وليعهد که تابع قانون باش
  . است

  
گان نامه که در مبانی انديشه هايشان، رژيم شاهنشاهی ايران و قانون اساسی آنرا زير عنوان وانگهی نويسند

وبار مسئوليتی آن  -تاج و تخت- اوين حتا بی محتوای پايان يافته می دانند، استفاده از عن» قيام و خروش ملت«
قط از موجوديت حقوقی و يعنی چيزی که بنظر نويسندگان نامه سا. کاری جلف و در خور عقل سالم نيست

  . مشروعيت ذاتی است، چگونه ممکن است مسئوليت را از آن خواست
  

  کی تواند که بود هستی بخش؟    از هستی بخش هذات نا يافت
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يچ شرايط و موقعيتی وظيفه ای چنانچه شما اعالم بفرماييد که در مقابل مردم ايران در ه«: در نامه مزبور آمده ا ست
مردم ايران تلکيف خودرا  قاطبهنداشته واحساس مسئوليت هم نمی کنيد، بديهی است که ما نيرو های اوپوزيسيون و

روشن خواهيم ديد که چه بايد کرد و با کدام بديــــل بايد به جنگ ورو در رويی با رژيم اسالمی يا نبردی سرنوشت ساز 
    ٢» رفت

از خواننده . که به حقيقت مرا وادار ساخت که اين تحرير به آن نامه اختصاص يابد همين بند مورد اشاره است آن چيزی
با دقت بخوانند و نخست به اين پرسش پاسخ بدهد که آيا خواننده اين  هتقاضا دارم که بند مزبور را دوبار راين تحري

ايران در هيچ شرايط وموقعيتی وظيفه ای نداشته و احساس درمقابل مردم «تحرير حاضراست چنان اعالمی بنمايد که 
تا چه رسد به اعليحضرت که بعلت مسئوليت قانونی وسنتی نه می توانند و نه ممکن است که  » مسئوليلی نمی کند؟

ط و درخواست انجام آن، غير قانونی، نجام اين شراساسا ا.  چنين اعالمی که نويسنده نامه درخواست دارد را بنمايند
  . غير انسانی و بدور از شرافت ملی واخالق هر ايرانی است

هيچکس حتا آنها که ايران را فراموش کرده اند ممکن نيست حاضر شوند که به چنين اعالمی که نويسندگان نامه از 
  . اعليحضرت خواسته اند تن دهند

ن نامه چنين شرط و تعهد و اعالمی را از اعليحضرت خواسته اند؟ پاسخ خوب، سئوال اين است؛ پس چرا نويسندگا
کدام با «: ه می گويندروشن است، خود نويسندگان نامه علت اين درخواست را بيان کرده اند و گفته مقصود آنجاست ک

بديل اين مقوله، همان بديل جنگ است » بديـــل بايد به جئگ ورو در رويی با رژيم اسالمی با نبردی سرنوشت ساز رفت
  . که در جهان سياست از سوی آمريکاييها و اسراييلی ها مطرح است

                                            
مردم » قاطبه«باشند چطور بخودشان اجازه می دهند از جانب  ده نفر نويسندگان حتا اگر در گروه خود چندين و چند اين چند -  ٢

واژه ها را نمی دانند ويا عمدا سند )معنی(يا اينان چم  ؟... ايران سخن برانند و مورد جنگ را از جانب مردم ايران به ميان بکشند
  ک-ح .. جعل می کنند با بيگانه همکاری



نويسندگان نامه به دنبال سند سازی وتحصيل مجاز هستند تا ظرفيت حضورخودشان را در جانبداری از جنگ با ايران 
  . مردم ايران را هم با اين سند به هواخواهی از جنگ بکشانند» قاطبه«توجيه کنند، نه تنها خودشان بلکه 

وازآنجا که درهمين نامه نويسندگان به اعتقاد خودشان  ،سخ به چنين نامه هايی نيسته اعليحضرت پاــياز آنجا که رو
مبنی بر عدم تمايل اعليحضرت به براندازی جمهوری اسالمی استناد شده است، اعتقاد آنان در کنار عدم پاسخ از سوی 

نامه  اعليحضرت ويا پاسخی قاطع و شکننده بنامه اين ادعا را در بازار تحريف و تبليغ بوجود می آورد که نويسندگان
ناچار بوده اند راه همکاری با بيگانگان را برای جنگ با رژيم اسالمی انتخاب کنند و در حاليکه اصرار داشته اند که 

رهبری مبارزه را قبول کنند و پاسخ دريافت نداشته اند بديــل ديگری برای نجات ايران جز بديل !! وارث تاج و تخت 
  . اييل ممکن است، وجود نداشته و نداردجنگ که آنهم به فرماندهی آمريکا و اسر

  : نيروهاي جان بركف

نخست اين توجه بجاست که عنوان . استفاده شده است» نيروهای جان برکف اپوزيسيون«: در نامه مزبور از عبارت
امام  فويار جان برکبرای خود در راه خمينی انتخاب کردوخود را کارگذار  مدنیعنوانی بود که سيد احمد » جان برکف«

ظاهرا حضور جالل مدنی  )به سنگر ها مراجعه شود برای توضيح - ۵٧مصاحبه با روزنامه جوانان سال (خمينی ناميد 
  . يار جان برکف امام به حضرات منتقل شده است در بين نويسندگان نامه نشان می دهد که ارثيه فکری سيد احمد مدنی

وحسب اعالم آقای صميمی  )رزم آرا(! مه نوشته که در دولت بختيار وزير بودهديگر اينکه، عبارت مزبور را کسی در نا
دکتر رزم آرا در هييت دولت بختيار آنچنان در مانده و » آهنگ روز«احد از وزرای کابينه بختيار در مصاحبه با روزنامه 

همان » .شويم راحت) حکومت(سر خدا کند که زودتربيايند وما از اين درد«: مستاصل وزبون شده بود که مرتبا می گفت
جان برکفی که آنروز، بود، صد برابر آن امروز هست، مگر اينکه مانند احمد چلبی جان برکفی خودشان را در کنار 

  . نيروهای مهاجم آمريکايی نشان بدهند

  

  

  

  

  

  

    

ِ                                          ناديده گرفتن تاريخ پر شکوه ايران  پيش از اسالم و ننگ آور برای يک ايرانی است  )هجری شمسی(بکار گيری تاريخ بيگانه                                 . 
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