
 

 ١          Friday, 09, October, 2009                                             امير فيض حقوقدان                    جنايتی ديگر    

  جنايتي ديگر
را از کتب درسی » شاهنشاهی«و » شاه«در خبر ها آمده است که جمهوری اسالمی در صدد است که واژه های 

  . مدارس حذف کند

  . اين چنين تصميمی واجد دو مرحله از تحقيق وبررسی ويک مود انتقاد از خودمان است

  نی ی و فرهنگی و ديذات تصميم و عمل جمهوری اسالمی از نظر تاريخ: مرحله نخست •

  انگيزه و هدف جمهوری اسالمی از چنين اقدامی : دوم •

  . نام دهيمانتقاد از خودمان که چون در مقابل عمل انجام شده قرار داريم بهتر است آنرا رنجنامه : سوم •

  

  نخست؛ ذات عمل از نظر تاريخي و فرهنگي و ديني

، نمی تواند يک بحث تحليلی و تطبيقی بحساب »شاهنشاهی«و » شاه«عمل جمهوری اسالمی درحذف واژه های 
ساله، جائی برای اظهار نظر تحقيقی باز نمی  ٢۵٠٠ساله و بيشتر  ١۴٠٠زيرا باوجود نص و سنت الاقل . آيد
قابل نص جايز نيست و مخالفت با نص مزبور، جنگ و مخالفت با سنت تاريخی و دينی چرا که اجتهاد در م. کند

  .ت بتايخ و فرهنگ و دين استناخيوحاصل آن يک 

  : يك مثال تطبيقي

  . شايد يک مثال تطبيقی بی اعتباری و ذاللت چنين اقدامی را بهتر روشن سازد

اسحاق و لوط با احترام يادکرده است، درحاليکه تورات با  نوح، داوود، سليمان، قرآن از پيامبران توحيدی مانند
ناموس فروش، کذاب، قاقل  ،انی پست و رذالدحکايت سرگذشت آنان به اين نتيجه گيری رسيده است که آنان مر

نام برده، دوبار همسر » خليل اهللا«از باب نمونه ابراهيم که قرآن از او بنام . و جانی حتا برادران خود بوده اند
ی را به ازای اين ناموس فروشی لخود معرفی و مورد معامله جنسی قرارداده و هربار اموار د را بعنوان خواهخو

دريافت کرده و يا لوط پيامبر دو دختر خود را در اختيار مردان گذاشت و خودش هم با آنها همخوابه شد و 
چشم دوخت و به آن تجاوز کرد و برای  داوود پيامبر به زن فرمانده خودش. دخترانش حامله و وضع حمل کردند

  ١. پرده پوشی از ننگ حاملگی فرمانده با وفايش را به کشتن داد

                                                            
اورينب که زنی زيبا بودمورد توجه حسين نوه پيامبر بود که پس از . در همين راستا، يزيد به همسر يکی از فرماندهان خود نظر داشت-  ١

حيله های زياد که يزيد به سفارش پدرش معاويه فرمانده خود را ناچار کرد تا اورينب را طالق بدهد، ناگهان حسين اورا ربود و به صحرا 
يزيد به حسين اخطار کرده بود دستت به اين زن برسد سرت را از دست می دهی، حسين به عهد وفا نکرد ولی يزيد . اری دادفر

انش را به دليل استقامت حسين سرحرفش بود و با تصاحب اورينب از سوی حسين در صحرای کربال حسين را سر بريد و ياران و همراه
  ک-ح. کشت
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حال اگر ناشری که در مقام چاپ قرآن تازی هست نام اين پيامبران توحيدی را از قرآن جديد حذف کند و دليلش 
مستند اين تصميم را هم تورات بداند که کتاب هم اين باشد که آنهالياقت اين را ندارند که نامشان در قرآن باشد و 

مقدس يهوديان است و صالحيت آن نسبت به اظهار نظر و شناخت پيامبرانشان بيشتر از قرآن است که قرآن هم 
  . اقتباس از تورات است

نتشر اين عمل با آنکه ظاهرش باصفاست، و دليل هم همراه دارد ولی قرآنی که با حذف نام های آمده در قرآن م
همينطور هم وقتی تاريخ بدون ذکرنام های شاهان چاپ می شود، ديگر  تاريخ نيست . می شود، ديگر قرآن نيست

و همانطور که اسالم انتشار چنان قرآنی را اجازه نمی دهند فرهنگ و تاريخ هم اجازه حذف نام پادشاهان را 
  . ازتاريخ ايران نمی دهد

  . اسالمی که دستکاری درتاريخ جنايت تاريخی و فرهنگی است چنان دستبردی به قرآن، همان جنايت

  : دستكاري به نص جايز نيست

ساله به دين اسالم  ٢٠٠٠از فرهنگ ايران زمين و دين زرتشت با سابقه » شاهنشاهی«و » پادشاهی«و » شاه«
اسالم، نه تنها سلطنت و نظام . امعه اسالمی شناختربنای جراه يافت و قرآن آنرا بصورت موهبت الهی وزي

پادشاهی را از زرتشت گرفت بلکه تورات ويهود هم سلطنت را از فرهنگ ايران زمين ودين زرتشت گرفته است 
ذکر شده است و پيامبران يهود که پيامبران اسالم هم » پادشاه«و » شاه«بار نام  ٢٠٠تا آنجا که در تورات 

  . بوده اند و هم پيامبر» پادشاه«هستند هم 

بنابراين در مقابل اين نصوص محکم و تاريخی و دينی اظهار نظری که حاصل تحقيق باشد کم بها و کار اضافی 
  .است و بهتر است به اتفاق به انگيزه و هدف جمهوری اسالمی از اين تصميم جنايتکارانه پرداخته شود

  يم مزبوردوم؛ انگيره جمهوري اسالمي از اتخاذ تصم

  : به اتفاق به بحث آن ميرويم. انگيزه جمهوری اسالمی از چنين تصميمی وحشت از بازگشت است

  : وحشت از بازگشت

  » گاليله«سال عمر دردل من ريشه دوانده است با اين فشار ها خارج نمی گردد   ٨٠چيزی که بعد از 

سال در آنجا سلطنت بوده است و هرزمان امکان دارد  ٢۵٠٠نهال جمهوريت در جائی غرس شده که بيش از 
سعيد حجاريان معاون «. های مذهبی خود باز گردد و جمهوريت را مورد تهديد قراردهد بلدر قا تمفهوم سلطن

  » خاتمی رياست جمهوری

ران احتماالتی است که سبب گردد که تسلط انسان بطور کلی واصولی، انسان برهرچيزی که مسلط باشد، نگ
اين قاعده طبيعی را می توان در هرگوشه وکناری که تسلطی بر شيیء يا حقی وجود داشته باشد . منقطع گردد

متی که برای حفظ تسلط خود بهر طريق و وتا حک ،بر اسب دهنه می زنند ،از اسبی که برای حفظ تسلط برآن. ديد
خود را مستحکم  تسلط وحشت و لرز برجامعه مستولی می کند که هرچه بيشتر پايه های عملی متوسل می شود و

  .و در عين حال قدرت ها و امکاناتی که ممکن است بر تسلط آن حکومت صدمه بزند، تضعيف و از ميان برميدارد
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قرار گرفتند  نگرانی جمهوری اسالمی از بازگشت سلطنت از همان روزهائی که شورشيان در مقابل پيروزی
از تاريخ و بنياد های وابسته به » شاهنشاهی«و » شاه«بزرگترين مشغله و تشويش آنان بود و مسئله حذف نام 

کوشش و خواست آنان نيز به . شاهنشاهی ايران بشدت از طرف آخوند طالقانی و مسعود رجوی پيگيری می شد
  .عمل درآمد

آنها برای ادامه حکومت غاصبانه خود بهرکاری حتا دفن . کرداز تصميم جمهوری اسالمی ابدا نبايستی تعجب 
  . کردن قرآن هم بی پروا دست خواهند زد

  که دست فتنه بهر جانبی دراز کند    چنين که پايه مفسد دراز شد نه عجب 

  : يكي دو نمونه بجاست

» برتر است تنبو خالفت از«: درهمان سالهائی که مير حسين موسوی نخست وزير شورشيان بود؛ خمينی گفت
هجری قمری که به قوت شيعيان به  ۶۶توضيح اينکه اين عبارت پرمعنا اولين بار از سوی مختار در سال 

نفر را  ١٢،٠٠٠ن آن فتوا از مختار تد بکار گرفته شد و سردار معروف او حجاج بن يوسف با داشيحکومت رس
  ) ١٠٠صفحه  ۴تاريخ تمدن اسالمی جلد (کشت 

» حکومت از نبوت برتر است«: به وسيله خامنه ای در عبارت زير ١٣٧٨نی بار ديگر در سال فتوا و حکم خمي
  . اعالم و سردار صفوی آنرا رسما اعالم و بکار بست

  . نبوت، مجموعه قوانين الهی است که به پيامبران وی شده است

َ اش « ُ ان م   َ هد    ُ دا رس  َم  َح       » اده خداست و تعاليم ورهبری او را می پذيرمول اهللا؛ يعنی شهادت می دهم که محمد فرست    

د و معنی، حکومت برتر از نبوت است، يعنی حکومت جمهوری اسالمی که در شخص خامنه ای رودر تطبيق م
متمرکز است، برتر از محمد است و دستورات اوباالتر از وحی الهی است و از آنجا که اصول دين اسالم بمناسبت 

جايگاه نبوت را ده است برتر بودن حکومت بر نبوت ش مقرر» توحيد، و نبوت و معاد«مقام و موقعيت الهی به 
می شود؛ توحيد، حکومت سيد علی خامنه  نبر حکومت يعنی سيد علی خامنه ای تخصيص می دهد و اصول دي

واگر در آينده الزم شود که برای بقای حکومت جمهوری اسالمی کارخدا را هم بسازند هيچ . ای و نبوت و معاد
  . نبوت و معاد) ایخامنه (ترديدی نکنيم که اصول دين می شود؛ حکومت اسالمی 

  : نمونه ديگر

جمهوری اسالمی و واليت فقيه ادامه کار پيامبر «: چند روز قبل آخوند صديقی امام جمعه موقت تهران گفت
  ) ١٣٨٨مهرماه  ١١سه شنبه (» است

با آنکه هم جمهوری و هم واليت فقيه خالف اسالم است، معهذا جمهوری اسالمی برای بقای خود، آنچه خالف 
  . ت اسالمی می داند و قبحی هم برای اين شرک سازی قائل نيستم اساسال

  : نمونه ديگر
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وظيفه دولت اسالمی، فراتر از دفاع از آب و خاک و جان و ناموس مردم «: مصباح يزدی گفت ١٣٨١در سال 
رداد ماه ام(» اسالم اسالم است که برتر از همه چيز می باشد کياناست، دفاع از ارزشها به طريق اولی دفاع از 

١٣٨١ (  

شور و جان و ناموس و روشن آخوند مصباح يزدی اين است که گور پدر استقالل ک صريح مفهوم اين اظهارات
  ) کيان به معنای پادشاهی است(مردم هيچ اعتباری ندارد وهمه و همه فدای کيان اسالم 
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  گرايش هاي معنوي و وحشت جمهوري اسالمي 

ريشه های عميقی که در باور و خون مردم دارند، پديده هائی تی و تاريخی و فرهنگی بواسطه گرايش های سن
ودر حقيقت همانند آتشی است  بسيار قوی و گاهی نامرئی هستند که گذشت زمان نمی تواند ريشه آنرا به خشکاند

  . ر بيرون ميکشد و همان شعله وری را بنمايش می گذاردسرازخاکست ا جريانیبکه زير خاکستر و

سعيد حجاريان معاون خاتمی بهنگام رياست جمهوری و مديرروزنامه صبح و تئوريسين جمهوری اسالمی نسبت 
همو . که در باال قسمتی از آنرا مالحظه فرموديد به گرايشهای سنتی و تاريخی ملت ايران به سلطنت هشداری داده

گروهی از نظرپردازان، ماهيت عقدی جمهری اسالمی «: دانشگاه تربيت معلم اضافه کرده است که ئدر گردهم آت
با «: او گفت» ..را انکار می کنند و گروهی هم در صدد محدود کردن جمهوری به شهروندان درجه اول هستند

کيهان (» شده استسال از عمر جمهوری اسالمی درايران، هنوز مفهوم آن به خوبی درک ن ٢٠وجود گذشت 
  ) ١٣٧٨ارديبهشت  ٢٢لندن 

المی برای مردم ايران هنوز سواجد اين مفهوم است که جمهوری ا. اين اظهارات حجاريان بسيار بامعنی است
مفهوم ديگرش اين است که به اعتبار باور های اسالمی حقوقدانان اسالمی عقد جمهوری را نمی . شناخته نيست

ه تشيع صآنجا که در جامعه اسالمی خاپذيرند يعنی آنرا خالف اسالم می دانند و مفهوم ديگرش اين است که از 
لذا جمهوری بايد مختص طبقه ) آيات قرآن(گوسفند هستند؛ قيم الزم دارند، ناقص العقل و گمراه، و فاسقند  مردم

  . که مقصود آخوند ها ميباشند باشد) درعبارت شهروندان درجه اول(خاص 

  : اين نمونه ها و اظهارات براي چيست

ارات ارايه شد تا شاهدی باشد براين حقيقت که گرايشهای قلبی ملت ايران به دوران های قبل اين نمونه ها و اظه
و سنتی خود را با  جای تاريخیاز جمهوری اسالمی چيزی نيست که با حاکميت جمهوری آخوندی متزلزل و يا 

نوس می سازد که خطر دهنده آنان ما روالجرم سران جمهوری اسالمی را با اين فکر آزا. جمهوری عوض کند
يان کامال جدی است و رژيم جمهوری نه تی و دينی ايرانبازگشت سلطنت به اعتبار و گرايشهای فرهنگی و سن

تنها نتوانسته که اين گرايشهای ريشه دار را خشک بلکه اساسا توده مردم بعد از سی سال هنوز نميدانند که 
     ٢. جمهوری چيست

  :اشاره اي به گرايش هاي معنوي

ی و ديگری معنوی، مادی آن است که مردم به دکل مااز دو رکن شکل می گيرد، يکی ش گرايشهای جوامع
ده اند، وواسطه زندگی مادی مطلوبی که داشته اند به عواملی که موجب و موثر در تامين مطلوب مادی آنها ب

اين نوع گرايش مقبول کوتاه مدت است و چون نياز های مادی مداوم در تزايد است، . گرايش پيدا می کنند
  .ها محدود، لذا گرايش در جهت ضعف وواخوردگی قرار ميگيردوامکانات تامين نياز 

                                                            
را  با شهريار ايران همواره اين پرسش طرفدار رژيم اسالمی يا گفتگو کنندگانی ه هادر سی سال گذشته درهمين راستا همه رسان  -  ٢

در ايران قرار گيرند و ادعای سلطنت را » اوپوزيسيون«مطرح می کنند که آيا ايشان حاضر هستند در فردای ايران آزاد به عنوان يک 
جلوی مرکز راکفلر تاکيد می کند که  باديگارد های ايشان کجا هستند، با سپتامبر گفتگو کننده  ٢۵کنار بگذارند؟ روی همين اصل در روز 

  ک-ح  .اين سخن می خواهد تاکيد کند که ايشان خطری برای جمهوری اسالمی محسوب نمی شود و در ضمن پشت ايشان را خالی می کند
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اما، گرايش معنوی بکل از مسئله مادی بدور است؛ يعنی سبب گرايش محبت و دوست داشتن و اعتبار و اعتماد 
  .است که از نسلی به نسلی منتقل می شود بدون اينکه بتوان علت آنرا دقيقا معلوم ساخت

تمام مردم آن عاطفه ای را که حل مشکالت ميکند و به « : ا چنين تعريف می کندتولستوی؛ گرايش های معنوی ر
محبت نيروی عظيمی است که از دلها بر . انسان سعادت زايد الوصفی ميرساند ميشناسند و آن عاطفه محبت است

  » ميخيزد و خالق فداکاری ها و جانبازی ها می شود

معنوی به شاه در فرهنگ ايرانی و دينی بحثی بسيار سنگين و مفصل، با پشتوانه اسناد و مدارک و  گرايشهای
  . د استهشوا

دربروز مشکالت و دشواريها همه چشمها به سوی شاه است که چه می گويد تا آن : "سيسرون گفته است«
  » کنند

اجازه بفرمائيد دو شاهد . ای معنوی استاين حالت انتظار عمومی و اميد برای رفع مشکالت، ناشی از گرايش ه
  : تاريخی آورده شود که موثر در نتيجه گيری از اين تحقيق است

  :شاهد اول

شورشيان مراکش به جشن تولد ملک حسن حمله کردند، ملک حسن در دستشوئی خود را مخفی  ١٩٧١درسال 
من «:ش را به بيرون دراز کرد و گفتيک جوان شورشی در را باز کرد، دقيقا معلوم نيست چرا، شاه دست. کرد

ويليام (» پسر جوان شورشی مطيعانه به زانو در آمد و دست ملک حسن را بوسيد» امير المومنين هستم
  ) ١٩٩شوکراس 

  : مشاهد دو

  : آورده است) خاطره های يک دادرس(يکی از قضات دادگستری در کتاب 

من را صادر کردم، محکوم با رويت حکم شبانه در د حکم به محکوميت يکی از عشاير ترکبدرشهرستان گن«
در تنگنای سختی گرفتار بودم با يک دست يقه . حاليکه مسلح به کاردی بلند بود از ديوار خانه به سراغ من آمد

من که چاره ای . مرا گرفت و با دست ديگرش کارد را زير گلوی من نهاد و گفت چرا اين حکم را صادر کردی
چه کسی صاده  :گفت ؛را من صادر نکردم اين حکم«: ا در يد پر غضب مهاجم می ديدم گفتمنداشتم و حياتم ر

غضب ترکمن مهاجم فرو  ، يکباره»مگر باالی حکم را نخوانده ای، شاه آنرا صادر کرده است مگفت ؟کرده است
  ».کشيد و گفت اگر شاه صادر کرده جانم راهم برايش می دهم

گرايش های ملت . شتر درباره قدرت معنوی و گرايش به آن را بی نياز می سازدشهادت اين دوشاهد، گفتگوی بي
گرايشهای معنوی است و گرايش های به دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی » شاهنشاهی«و » شاه«ايران به 

  .گرايش های معنوی سنتی همراه با گرايش های مادی و رفاهی است) آريامهر(

  مي براياستراتژي جمهوري اسال

  مقابله با گرايش هاي معنوي
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له به جمهوری اسالمی برای تضعيف اين گرايش ها از همان شيوه ای استفاده می کند که اعراب بدوی هنگام حم
آنها برای اينگه گرايش های ملت ايران را به ساسانيان تضعيف واسالم را جايگزين آن . اده کردندايران استف

گرايش ها بنمايند، عالوه برقتل عام مردم طرفدار ساسانيان يعنی مردم ايران به نابودی کتابخانه ها و از بين 
آن کتابها زنده کننده گرايش های  بردن آثار تمدن و عزت ايرانی هم دست زدند چرا که نام شاهان ساسانی و

  . معنوی و مادی ايرانيان ميبوده است

برخی از مفسرين و مورخين نوشته اند که چون اعراب به يک کتاب آنهم قرآن اعتقاد و اعتبار ميدادند، کتابها و 
  . کتابخانه ها را زائد دانسته و از بين برده اند

زيرا که اعراب قادر به . شد هرچند اظهارات عمر هم پشتوانه آن استنميتواند از قاطعيت برخوردار با اين نظريه
خواندن آن کتاب ها نبوده اند تا به بينند که خالف قرآن هست ياخير و برفرض آنکه فقط کتاب مورد نظر آنها 

  . بود قرآن بوده، دليلی نداشته که تمام کتاب ها و کتابخانه ها را آتش بزنند، بايد به جستجوی انگيزه ديگری

وفاداريها  به کتابها و کتابخانه های ايران در زمان حمله اعراب به ايران حافظ گرايش ها و زنده نگهدارنده ياد يا 
بردند که پايگاه های ياد های مردم را  از اين جهت از بين راانه هاخکتاب. نظام ساسانيان و دين زرتشت بوده است
ان تاچيزی را نبيند و تا نخواند ويا نشنود کنجکاو نمی شود وراه پيدا کردن از بين ببرند، مگرنه اين است که انس

همان وحشت را دارد  سلطنت و شاهجمهوری اسالمی از گرايش توده های مردم ايران به . گمشده خود را نمييابد
   ٣. که اعراب از گرايش  ملت آنروز به ساسانيان و دين زرتشت داشتند

امکان نمی دهد که همان برنامه اعراب را به هنگام اشغال ايران تکرار کنند و آنها در  جمهوری اسالمیبه زمان 
نبايد داشت که همان همين حد محو کردن نام شاهان در خود قدرت بيشتری نمی بينند واال کوچکترين ترديدی 

  . ميکردند که عمر در حمله به ايران کرد

کتاب در گذشته و حال بيشتر جنبه تاريخی و ذکروقايع را دارد، مراجعه به کتاب بطور طبيعی يک حالت مقايسه 
وضع گذشته و حال را بوجود می آورد و همين جاست که اعراب مهاجم در مقام مقايسه با ساسانيان يک قوم 

عيت موفقو غير قابل قبول شناخته می شدند و اين چيزی بود که نه اعراب تحمل آنرا داشتند ونه امکان  وحشی و
  . آنها را در تسلط به جامعه آن زمان ممکن می ساخت

کسانی که تاريخ دوران پهلوی ها را می خوانند و با شاگردان . اکنون نيزهمان قاعده اعراب مهاجم جاری است
که از نام شاهان خبر می شوند بطور طبيعی کنجکاو وقطب مقايسه با رژيم غاصب جمهوری اسالمی  مدارس

ميگردند و اين موقع است که گرايشها شدت خود را باز می يابد و متقابال نفرت را متوجه جمهوری اسالمی می 
  . سازد

ر آهسته، آهسته می يدردو مسمی برای نجات خودش از آنچه بدست خودش کاشته است بنابراين جمهوری اسال
خزد، نخست تخطئه خدمات شاهان پهلوی و سعی در اينکه ديوار فراموشی مردم را دائما باالتر ببرند و انجا هم 

                                                            
حفظ کردند،  رابه گذشته خود  آتش زدن کتابخانه هائی همانند کتابخانه تيسفون، ايرانيان آثارباستانی، و وفاداری با تمام تالش اعراب و -  ٣
تالش جمهوری اسالمی تمام اين کتاب ها بصورت گراور ويا  وجودامروز با . چه در آن زمان پديده ای همانند اينترنت و کامپيوتر نبودگر

هميشه بيشتر تارنما ها و در گوشه کنار هر کامپيوتری ويا بصورت سی دی  ها و دی وی دی ها برای  بصورت نوشتاری و گفتاری در
برخی از نسخه های تصويری اين کتاب ها آنقدر مرغوب و در کيفيت باال است که می توان هزاران نسخه آنرا با . ذخيره شده اند آيندگان

خارا برخورد نموده  سنگ باتيرجمهوری اسالمی کامال از اين نظر . اکنده کردکليک يک کليد کامپيوتر به چاپخانه فرستاد و باز چاپ و پر
، کتاب هائی موجود است که www.1400years.org در يک تارنما همانند . است و هرگز قادر به نابودی اين کتاب ها نخواهد بود

  ک- ح. واردند آنها را در درون ايران ميخوانند و بهم قرض می دهند هرروزه به شيوه هائی که فرزندان ايران به آن
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احداث کارخانه ذوب آهن اصفهان از دست «. که شيوه کارگر نيست، اصل خدمت را به خودشان نسبت می دهند
   ٤ )رفسنجانی(» آورد های انقالب است

واقفند و ميدانند که اگر نامی  د های شيعه به تاثير نام شخصيت ها درروند تاريخی وياد های مردم بسيارآخون
مکرر در مکرر بياد مردم نيايد، رويداد هرقدر مثبت و موثر باشد بفراموشی ميرود و در حقيقت رويداد ها از 
طريق نام شخصيت هاست که زنده می ماند، نمونه اش همين داستان حسين و نام اوست که اگر نام اورا دائما 

  . نکنند اصل داستان کربال هم در البالی تاريخ گم شده بودزنده وبازگو 

  قسمت سوم انتقاد از خودمان

  يا

  هــــم اـــنـــرنج

  ) سرشار(اعتراف به گناه و انتقاد از خود، بار خفت را کم می کند 

  شکوه نتوان بری به کار  يزيد    دوستان که جفا می کنند مزيد، مزيد

دردناک استکه انسان عمل کسی را محکوم کند که يارانش، همان عمل را از سالها پيش شروع و اکنون نيز ادامه 
  .می دهند

از کتب درسی بيفتد ايرانيان » شاهنشاهی«و » شاه«سی سال قبل از آنکه جمهوری اسالمی به صرافت حذف نام 
، پيشا پيش نام ارتش شاهنشاهی را به ارتش ملی خارج از کشور در محيطی فارغ از هيچ فشار جمهوری اسالمی

سپهبد روحانی اولين ارتشی بود که در خارج از کشور واژه شاهنشاهی را از ارتش حذف کرد و در . تبديل کردند
. از ارتش دعوت کرد» شاهنشاهی«همقطارانش را به ترک عنوان ) لندن منتشر می شد(مقاله ای درتهران پست 

يدون جم بود و سپس سرتيپ اسد بهبودی و معين زاده و اکنون سرهنگ پژمان و مجله اش نفر بعدی ارتشبد فر
  . همان سياق حذف عنوان شاهنشاهی از ارتش و تبديل آن به ملی را دنبال می کنند

از کتب درسی بنمايد ايرانيان خارج » شاه«سی سال پيش از آنکه جمهوری اسالمی خود را آماده جنايت حذف نام 
ر اعليحضرت رضا شاه دوم را که سوگند سلطنت هم ياد کرده بودند تبديل به شاهزاده رضا پهلوی و آقا از کشو

المی بفکر سيعنی کاری را که ايرانيان خارج از کشور سی سال پيش شروع کردند امروز جمهوری ا. رضا کردند
  . خارج از کشور صورت رسمی بدهدآغاز آن و در کالمی ديگر آماده شده است که به همان کار وجنايت ايرانيان 

امينی پيشقراوالن تبديل شاه به شاهزاده و پسر شاه سابق و رضا پهلوی بودند وازجرائد کيهان لندن به بختيار و
سردبيری هوشنگ وزيری اولين نشريه پرتيراژی بود که با آن سابقه سلطنت طلبی درايران، سردبيرش وزيری، 

» رضا پهلوی که خودش، خودش را شاه ميداند«: داد و در پايان آن گفتبا اعليحضرت ترتيب  یمصاحبه ا
                                                            

به ويژه به سه بخش  www.iranianalliance.org شايسته است برای مروری چند در باره خدمات شاهان پهلوی به تارنمای  - ٤ 
http://iranianalliance.org/pdf/ghoroorMeli.pdf  ،http://iranianalliance.org/Before.asp  ،

http://iranianalliance.org/pdf/shokouhtarikh.pdf در همانجا نوشته های ديگر در باره شکوه تاريخ دوران . مراجعه کنيد
  ک-ح. وی خواهيد يافتپهل
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قاضی سعيد مقاله نويس عصر . روزنامه های ايرانی لس آنجلس در تبديل شاه به شاهزاده واقعا کورس گذاشتند
کرد چون مشاور فهميده ای  رضا پهلوی اشتباه کرد که سوگند سلطنت ياد«: امروز و صبح ايران نوشت

که آخری خودش را به راديو صدای  یراديو صدای ايران، حسين مهری، قائم مقامی، ميبدی وآذر. »نداشت
اصال مصاحبه هائی ترتيب ميدادند که به کرات به گوش . غوغا کردند» شاه«آمريکا فروخت در حذف عنوان 

  . شاه نيست و واژه شاه و شاهنشاهی هم ور افتاده استشنوندگان برسانند که سلطنت مرده است و ايشان هم 

آنچنان اين جو که خواست جمهوری اسالمی وسياست آمريکا بود به جلو رفت و متمرکز گرديد که خود 
از نام شاه گريزان شدند و اين گريزانی درحدی بود که هرکس نام  سلطنتسوگند اعليحضرت هم با زيرپا گذاشتن 

  . رزبان و مکتوباتش مياورد به عاق ايشان گرفتار می شدشاه و شاهنشاهی را ب

سال است قبل از جمهوری اسالمی اين رطب نابکارانه و تلخ را داوطلبانه  ٣٠گانی هستيم که درما رطب خو
ساله خودمان رحم  ٢۵٠٠خورديم و به خورد ديگران داديم ما به ناموس ملی؛ به هويت ملی به فرهنگ ملی 

ظار داريم آخوند عرب صفت دشمن ايران و هويت ايرانی و ميراث های کهن ما و به عنوانين نکرديم؛ چگونه انت
  تاريخی وهويتی ما تجاوز نکند؟؟ 

  شکوه نتوان بری به کار يزيد    دوستان که جفا می کنند مزيد، مزيد

  

    حقوقدان -امير فيض                  

   

   

 


