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  حقوقدان -يرفيضام

> شرم برما بادن <آان شنيدم که موضوع ايرقای ھوسپيان ازطريق جاويد آ صحبتی از چندروز قبل نوار
چيزی شبيه به  يا مد که درسالھای قبل  مقاله ای تحت عنوان شرم کنيم وآباشنيدن نوارمزبور يادم  ،بود
 قدری ،ينمــبب ن مقاله راآکه  درونی مسلط برمن سبب شد چرا يک اصرار نميدانم. سنگربوده است ن درآ

حدی که  دردرونی خود مواجه شدم  موضوع را رھا کردم. روز بعد دوباره با اصرار ،گشتم موفق نشدم
 نچندان زيادپی کوششی  بود که در ورآواقعا حيرت  رفتم بسراغ انبوه سنگرھا باز، تازه ای بود مانع کار
پياده شده  سال قبل   ٣١يعنی  ٢۵٨درسنگر ١٣۶۴ھم شھريورماه سال د درافتم مقاله مزبور ي مقاله را
  .است

ن آبرای  »شرم کنيم«مد که به چه جھت وبه چه مناسبتی نوشته شده وچرا عنوان آمقاله را خواندم يادم 
  .انتخاب گرديده

جرائی قانون اساسی مقاومت اعليحضرت درحفظ تداوم ا ن مقاله وصف الحالی ازآنجا که موضوع آ از
برای  ورآبھوائی ما ودرواقع سندی است شرم  بيحالی وسر است ودرعين حال سندی است ازمشروطيت 

ن مقاله گويائی خاصی به آخاصه که   ،با ايرانياران شريک شومن آدرخواندن مجدد  تصميم گرفتم ؛ما
  .راھم نشان ميدھدايشان  ١٣۶۴بيان موقعيت امروز اعليحضرت وسال 

  وضوع اختصارم
تظاھرات عظيمی درواشنگتن ازسوی جبھه نجات ايران تحت عنوان شورای  ۶۴مرداد سال ا ١١در

قطع د تداوم سلطنت وليعھد ورّ  ن برای اولين باربطورضمنی برآمشروطه کشوری بپا شد که قطعنامه 
کمال  در ن با جبھه نجات وآ. دعوت به تظاھرا ت وکارگردانی متمم قانون اساسی تاکيد داشت اعتبار
ن زمان سابقه آايرانيان ازسوی اعليحضرت صورت گرفته بود امری که تا  دعوت ازھمراه  ،تاسف
   .نداشت

 ٧٠٠٠به تظاھرات  ،وتظاھرات باری قطعنامه تظاھرات که به امضای گروه دست اندرکارتظاھرات رسيد
ه تائيد طرح با اعتراض ھيچيک ازسلطنت طلبان روبرو نشد ومطلوب جبھه نجات ک نفره موسوم گشت

 بود کامال در مريکائی درعدم انتقال سلطنت به وليعھد براساس قانون اساسی مشروطيتآھنری برشت 
  .ن قطعنامه تائيد شدآ

که   ندن اعتراض کرد پادشاه جوان اعليحضرت رضا پھلوی بودآپس ازانتشارقطعنامه اولين کسی که به 
گست آ ١۶باروزنامه واشنگتن تايمز مورخ  برخالف انتظاردوست ودشمن با ترتيب دادن مصاحبه ای

 مرداد واشنگتن سخت ازا ١١ه برمحکوميت قطعنامه بياناتی فرمودند که عالو ۶۴مرداد سال ا ٢٨ برابر
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درشت وقابل توجھی  درتيتر ٢۵٨رشماره گاساسی دفاع کردند وسنموضع قانونی سلطنت وتداوم قانون 
 بخشی از .زينت بخش مقاله شد شرم کنيم که عنوان اينجا بود به بخشی ازفرمايشات ايشان پرداخت که

   .ورده ميشودآعينا به اينجا  بيانات اعليحضرت آن

  وظيفه من اصوال مبتنی برقانون اساسی مشروطه است واين راھی است که ما «

تمام مشروطه خواھان ايران به عنوان تنھا راه نجات مملکت خود بدان اعتقاد  و
سال پيش به دنبال يک  ٧٩ن است که آاساسی ومتمم داريم که مبتنی برقانون 

  ».انقالب واقعی تدوين شده است
نتقال مورد جوع وار ھمان سنگررد به نوشته مربوط به بيانات اعليحضرت که اين تحرير اکنون بھتراست

   .بيشترمحفوظ بماند شود که اصالت موضوع 

***  

 صدور پس از روز ٢١نھم بعد ازآمتمم قانون اساسی نگيزه بيانانت پادشاه ايران وتاکيد معظم له برا<
   .ماست گويای شرمساریقطعنامه شورای مشروطيت کشوری بمناسبت تظاھرات عظيم واشنگتن  

د سلطنت شھريارايران ومتمم قانون ن قطعنامه منحوس که رّ آ که ساکت مانديم و بايد سرافکنده باشيم
 دردفاع ازسلطنت ومتمم قانون اساسی برنيامد تا شھريار سساسی را متضمن بود صادرگرديد وھيچيکا

، قطعنامه شورای مشروطه کشوری ايران با ترتيب مصاحبه ای بطورضمنی ودرمفھوم کامل بيان حقوقی
  .را محکوم فرمودند

که  شکر را خدا –ئيد ميفرمودند بانه را تان قطعنامه متقلآاگرشھريارايران  حقيقتا چه وحشت بزرگی بود
، دامان سلطنت رابيااليد وھمان دستھای ناپاکی ن توطئه گرانآد تا توطئه ھشياری اعليحضرت مجالی ندا

، قطعنامه رابه تائيد اعليحضرت که توانست ھمان قطعنامه نفرت انگيزرابنام سلطنت طلبان صادرکند
خردکننده ای بود که زبان قادربه ذکرش نيست وھمان ، حاوی چنان مفاھيم برساند که اين خيانت بزرگ

   .ن نشويمآثارشوم آ ن بحث وآبھترکه ابدا وارد 

رويدادھا   . خيلی ازموضوعات وپشت سرگذاشته ايم را ورآ بارزه خيلی روزھای سخت ودلھرهايام م در ما
شتيم ازاينکه نی نيست که چقدروحشت داتگف ؛تش کشيده وسوختيم ولی اين قضيه چيزديگری بودآمارابه 
  نامه رابه تائيد ھمايونی برسانند......اين قطع

المی که داشتيم درحد بضاعت وامکانات به چاره انديشی پرداختيم آ رام نگرفتيم وباھمه تشويش وآالبته که 
ياران ولی ابدا انتظارنداشتيم که شھريارايران چنين قاطع واستواربابيانی که ميفرمايند به تشويش ما ايران

 ، درمقابل توطئه ھا وفريب ھاکه شھريارمفخمخاتمه دھند  واين اطمينان نسبی را بما مرحمت کنند 
    .ھشيارومقيدند
 در ، وجدانی متاثرداشته باشيم که ميرويمو شرم نمائيم ، احساس درد، خجالبت بکشيممابايد حياکنيم

ه جھانيان ثابت کنيم الکن متاسفانه نرابآ، تا ازحقوق سلطنت دفاع کنيم وحقانيت ومشروعيت اجتماعی
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شخصا  ،چنان بد عمل ميکنيم وھمچون موقعيت سلطنت رابه مخاطره مياندازيم که پادشاه ناچارميشوند
گندکاری ھای ما نابخردان رابنحو بارزی  ،سلطنت  ومتمم قانون اساسی دفاع فرمايند  وبه عبارتی از

  .شخصا ترميم نمايند

 يم بلکه درھا استواری به سلطنت معظم له ندادماسلطنت طلبان ھم نه تن. حقيقا که پادشاه تنھاست
ون اساسی زده ــــ، ضربه ھای کاری ھم به سلطنت ومتمم قانفرصتھای مطلوبی چون تظاھرات واشنگتن

   .ايم

ن توطئه ھا وفريبھا آ نکه مراکزآسيل فريب وتوطئه ازھرسو سلطنت رانشانه گرفته است وماھم بجای 
چون يک توده بی  سيب نبيندآيستيم تاسلطنت ان سيل ھا بآن سدی محکم مقابل وچورا سرکوب کنيم 

، خداياحفظش کن ماراکه غيرتی نيست ؛يک کس درميان اينھمه گرگ .درجريان سيل قرارميگيريمخاصيت 
  ......... ن ھستی برای ايران باقی بماندآورنده آديد توھمت کن  تا اساس سلطنت که توپ

  ادامه ان درھمان سنگر)(                                                                                               

**  

  >،وقتي دررسيدن به خواستهاي خود موفق نيستيم بهتراست پي جوي تحقيقات علمي<

  >علت ناكامي خود باشيم تا متهم كردن ديگران  فلسفي وفرهنگيِ<

                                                                                                            (.........)  

  شرم اينهاست:

   :شرم ازبي تفاوتي**
 روزنه ھائی از ،ریرشده ايم که خطوط ذھنی وتصوّ ما سلطنت طلبان درمخمصه ای غيرقابل تصورگرفتا

مده است سی سال آيک ساله بوجود ني يا و يک شبه ،گاين مخمصه وگرفتاری بزر ؛اميد را نشان نميدھد
   .ن بدون وقفه بھم تنيده است وھنوز ھم درحال تنيدگی ومحکم شدن استآاست که ابعاد 

ربه قبول مسئوليت واذعان به کم کای ويا قصور خود ماايرانيان که اصال به ھيچوجه حاضبنابرعادت 
شخص اعليحضرت را عامل اصلی اين مخمصه  ميدانيم   ھمواره ودرھمه موارد وازابتدا تابحال نيستيم 

 متھم کردن شخص ايشان بجای اينکه پی جوی تحقيقات فلسفی وفرھنگی علت باشيم علت ناکامی رابا و
   .پاسخ ميدھيم
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اين  ضمن سايش ازشاه است وآ رفاه و ا ايرانيان رفع مشکالت وفراھم کردنعادت فرھنگی وسنتی م
 نرا مستقيما وآوتوجه  فراموش ميکنيم بکل رامسئوليت ھای خود  ،توقع داشتن ازشاه و انتظار ِباور
   .صارا به شاه ميدانيمحان

عت ي، قطب اميدمان به شاه است ولی برخالف حکم طبانما به اعتبارفرھنگ ايران وپرورش روح وجسم
شاه را نداريم واگرھم داشته باشيم تکليف ملی خود نميدانيم  واينجاست که اين  احساس حراست از ،امر

لودگی آ ھيچ نسلی ازايرانيان به اين درجه ازمادربی شرافتی وشرم ملی غرق ھستيم تحرير معتقداست 
   .ده ايموبی شرمی نرسيده اند که مارسي

  شرم ازهمراهي با دشمن ايران **
با بيشرمی ازپشت کردن به مبانی  ،فردی ناشی ازعدم رعايت اخالق بايد فرق گذاشت بين بی شرمیِ  

  .شرافتی وعرق ملی يک کشور

ايرانيان نسل  لیو ،نھم مقاومت باخون وجانآسال مقاومت کردند  ٢٠٠ايرانيان بھنگام ھجوم اعراب 

ضمن  ۵٨رفراندم  مقاومت نکردند که باشرکت دربل تخم وترکه ھای ھمان اعراب درمقانه تنھا  حاضر

ايران  با را مدند  که ازروز اول دشمنی خودآخداحافظی با حق حاکميت خود به بيعت عمومی باکسانی  در

  .وفرھنگ وايرانی وھرچه نام وصفت ايرانی داشت ودارد اعالم کردند

ميليونی دراختياريک  ٨٠سال حق حاکميت يک ملت   ۵٣ز بعداز. امرواينجاست که واقعا شرم برما باد
مھاجم  وبيعت با طايفه اعراب بدوی  ۵٨شرکت درھمه پرسی اينھاست حاصل  ؛بنام جنتی است خوندیآ

   شرم واقعي وحقيقي يعني همين. به ايران

يماند ھمين مده ومنفعل برای ھميشه باقی مآشرمی که درتاريخ ايران بصورت يک غده چرکين سر**
 وشی واو مترصد وگاو چنان درسنگردفاع وما درخواب خرموقعيت اعليحضرت رضاشاه دوم است که 

  .نگرانی ازتوطئه وما ھيزم بيارتوطئه

 ۵٩ازسوگند سلطنت درسال اعليحضرت  او عليرغم دخالت کارتر وپيام سياسی اش مبنی برخودداری**
) خود امينی است از مريکا عبارتآتحت الحمايه لی امينی (ی خود عمل کرد وبا واکنش عبه تکليف قانون

برسم  را امينی درجريان جا انداختن طرح ھنری برشت که سلطنت وليعھد ،به پسرشاه سابق ملقب شد
. قبول نداشت  پياده کردن طرح مزبوررا عھده دارشد  وايرانيان ھيچ واکنشی نشان ندادند قانون اساسی 
 مريکا که درآرا ايرانيان عامل  ن ھم اکتفا نکرديم وھرروز موجبات سقوط اووبه اي  شرم يعني اين

 به تيم مامورين اسرائيل وفرانسه پاس دادند وودند فراھم ساختند وتاباالخره شاه را بودند ونب حضور
  . به گردن نھاد ھويت ملی وسياسی ايرانيان اندختند را با نکردند ولوحه طرفداری ازاسرائيلآنھاھم آ
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  .يعني اينشرم 

 ی وجاست که عليرغم اين بی کسی وتنھائنآنرا حتی موقتا فراموش کرد آشرمی که نميتوان درد  **
اعليحضرت درمصاحبه بايک روزنامه   >است که ميبارد ينکه بھرطرف که <نگاه کنی سنگ فتنه ا

     .عنوان قانوني ورسمي من پادشاه ايران استخارجی فرمودند  

سوی  زان بيکاره وھوسبازوولخرج است آکه معنای عرفی با عنوان شاھزاده  ولی معھذا ھمچنان ايشان
ازعنوان قانونی وغلط ......يخود ايشان بن چيست اين است که <آناميده شد ميدانيد معنای  عده ای

مريکا برای آعنوان ايشان ھمان است که ھنری برشت ووزارت امورخارجه  ،کرده اندخودشان صحبت 
   شرم يعني اين  .رضاپھلوی .است اعليحضرت قائل

ايرانيان دريک اقدام جمعی خواھان دفاع ازفانزه ھاشمی شده اند   نفری از ۵ھم امروز يک گروه  **
 سال گذشته يک نمونه مشابه درجھت حمايت ازتداوم  سلطنت مشروطه وقانون اساسی ٣٧يا درطو ل آ

ازسوی سنگرارائه شد نه تنھا ی ت راھکارکه طرح اصيل درجھ وقتی  ؟ شده است ديده  مشروطه ايران
نجلس ھم به آفارسی زبان لوس  استقبال جامعه ايرانيان خارج ازکشورمواجه وحمايت نشد که نشريات اب

  شرم يعني اينها   .ھمراه شدند تخطئه ای

 وراست که خيلی قدرت آبی اعتنائی سلطنت طلبان به موقعيت سلطنت واعليحضرت درحدی شرم  **
  ١ .بيان ميخواھدوجسارت 

مظھرمليت ومشعلدارھويت سياسی وملی واستقالل وتماميت ارضی يک ملت تاريخی کھن، تبديل شد به 
وواکنشی نشان ندادند تا رسيد به  ايرانيان شرم نكردندکارمندی يک گروه وابسته به بيگانه (سخنگو) 

   .نخورد وبازھم  شرم ايرانيان تکانی ،لت سياسی اسرائيلآ تفويض مقام نوکری و

به ن بد تر ھمسرشان را آ يک کسی که خودش را خبرنگاربين المللی ميداند اعليحضرت رابه قوادی واز
معھذا   ؛که درتمام جوامع انسانی ازعقب افتاده وحال جرم  افتراست دگی کردن بايک ايرانی متھم کردزن

     شرم يعني اينها   .يرانی خارج ازکشور تکانی نميخورديچ اوشرافت ھ شرم 

                                               
خواندند و » فسيل«اران به نظام مشروطه و طرفداران قانون اساسی مشروطه را از آن ھنگامه ايکه اعليحضرت وفاد - ١

واھان پراکندند. ايشان و متمم آن پشت کردند، خودشان تخم بی مھری را بين مشروطه خ ١٩٠۶به مفاد قانون اساسی 
کاری ندارند ولی با ھمه آنانی که محکوم کننده نظام پادشاھی، از بين برنده پرچم با اين وفاداران پايدار و استوار  ديگر

کوبنده قانون اساسی  ،»طرفداران اسراييل« ،»رييس شورای تجزيه طلبان«ايشان تا حد  پايين آورندگان شير وخورشيد،
  ند ھمسو شده اند. مشروطه و متمم آن ھست

    بود...» شه«بی مھری ھم از اين 
ايران  در» شاه«ی آينده ند استاد اميرفيض و اين کمترين انتقاد می نويسيم از روی شرم و از روی نگرانکسان ھمانگر ا

 ک-ح است. 



 حقوقدان -اميرفيض -شرم کنيم                                                        ۶ از ۶ برگ ٢٠١۶/٠۵/٢۶، پنجشنبه=شيداورمزد 

  شرم انسان مخزن وجدان بود      بی حياھان کی کنند احساس شرم   


