
 حقوقدان -اميرفيض  -برای استحضار تلويزيون انديشه                                                ٦از  ١برگ  ٢٠١٥/٠٥/٠٥شيد (شه شنبه) ھرام ب

  

 استحضار تلويزيون انديشه!براي 
  

  حقوقدان -اميرفيض
  

باشد، ولی برنامه تلويزيون انديشه به  ٨ان اعليحضرت و رديف نخحاضر بايد دنباله نقد س رتحريا قاعدت
بخشی از تحريرات سابقه نبود مجاز ساخت که اين تحرير تصدی آقای فرامرز فروزنده که بی ارتباط با 

  خطاب به آقای فروزنده تنظيم و تقديم شود. 
  

  با ميهمانان محترم برنامهنخست 
  

آمريکا به برگشت پادشاھی به ايران است  در توجه ميھمانان قرار داشت و آن بی رغبتی کمطلب مشتريک 
  . که به عنوان يک فکر وبرداشت شخصی ابراز شد

  
ت اظھارا(ادشاھی ايران سخت مخالفند ويا اينکه رضا پھلوی را جدی نمی گيرند. ھا با برگشت پآمريکايی 

  ).مشترک ميھمانان برنامه
  

ه تداوم سلطنت از حد نظر گذشته وبصورت تصميم وزارت خارجه صآمريکا با اساس سلطنت خامخالفت 
که ميھمانان برنامه که مسلما به اسناد مبارزه آگاھند در آن موقعيت  آمريکا در آمده است. بنده متحيرم

ريکا به تصويب رسيده صحبت مناسب از طرح مزبور که بنام طرح ھنری برشت در وزارت امور خارجه آم
  ويا اشاره ای نکردند. 

  
آمريکا انتقال سلطنت را به «صراحت دارد براينکه  ١ ،مزبور که بارھا وبارھا اسناد آن ارائه شدهطرح 

قامت در آمريکا ارد و خاندان سلطنتی ايران حق ندارند که در مدت اوليعھد در روال قانون اساسی قبول ند
واز آنجا که در طرح مزبور ذکر شده که اين طرح بايد بوسيله افراد مورد اعتماد آمريکا » کار سياسی بنمايند

  ٢. ابالغ شدران ابالغ شود، طرح مزبور در مکزيک به شاھنشاه به شاھنشاه اي
  

مبارزه نشان ميدھد که به موازات اجرای طرح مزبور و انتصاب مشاورين وابسته به آمريکا مانند  اسناد
ه و شھريار آھی، اعليحضرت با ترک جايگاه حقوقی کاظمي بختيار و علی امينی و عوامل آنان چون اسالم

ن آواعتباری سلطنت در موقعيت يک فرد عادی قرار گرفتند و اين موضوع است که چندين تحرير به 
  تخصيص يافته است. 

  
علت رکود وتوقف فعاليت ھای سياسی اعليحضرت (رضا شاه دوم) نه بعلت کم عالقه سياسی مردم بنابراين 

  فت صريح آمريکا با تداوم سلطنت ايران است. ان است، بلکه بعلت مخالنسبت به پدر و پدر بزرگش
  
فروزنده و ميھمانانش آيا می توانند موردی را نشان بدھند که بوی مقاومت مبارزين ايرانی خارج از ی آقا

درحاليکه آرشيو مبارزه مملو از اسناد وتصميم ھايی است که  نری برشت را داشته باشد؟کشور با طرح ھ
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  ک-اين طرح توسط دکتر ھوشنگ نھاوندی به شاھنشاه آريامھر در مکزيک ارائه شد. ح -٢ 



 حقوقدان -اميرفيض  -برای استحضار تلويزيون انديشه                                                ٦از  ٢برگ  ٢٠١٥/٠٥/٠٥شيد (شه شنبه) ھرام ب

رفته اند و آن طرح يعنی قطع  نری برشتاجرای طرح ھ هايرانيان خارج از کشور ورسانه ھای آنھا عمال برا
  تداوم سلطنت را جا انداخته اند. 

  
ولی شغال آمريکا از سلطنت و تداوم آن قھر » خوشا باغی که شغال از آن قھر کرده باشد«درست که اين 

در مقابل تصميم غير موجه  ايرانيان حق اين نبود تا ت ورزيده، آيالکه به تکه، تکه کردن آن مبادرنکرده ب
آمريکا که خالف قانون اساسی و سنت کھن ايران و حتا قانون اساسی کشور خودشان بوده وھست مقاومت 

ی ايرانيان شناخته ميشود به اراده و چنگال آمريکای شغال که ناموس وھويت ملرا نت ميکردند و سلط
  ؟واگذار نمی کردند

  

  اطالعي از نهاد جمهوري اسالميبي 
  

(به  »رضا پھلوی«ای را عنوان کرد و آن اينبود که اوخطاب به  سابقهبی از ميھمانان مطلب بسيار يکی 
تم ، آيا ما نبايد اين سيسعبارت کالم ميھمان) گفت؛ سيستم حاکم برايران يک نھاد مدنی است با سابقه کھن

  بشناسيم.  جھات مختلف زرا ا
  

در رديف اول از نظر درک وفھم ھستند که  البد تاسف کامال بجاست که يکی از ميھمانان برنامه کهابراز 
مخالف  يعنی ھمه کسانی که» مــــا«؛ چنين مسئله ای را عنوان کرده؛ آنھم با اول شخص دعوت شده اند

وند برکشور اھورايی ما مسلط شده اند ھنوز از سال که اين گروه آخ ٣۶جمھوری اسالمی ھستند بعد از 
  آنھا چيزی نميدانيم (به گفته آن ميھمان)!

  
رات در ميدان مبارزه نمی کنم از اين سند مھمتر چيزی باشد که دليل عدم صالحيت حضور اين حضفکر 

جمھوری اسالمی ونھاد حقوقی آن چيست، چه حقی دارد که با جمھوری اسالمی نميداند باشد. کسيکه 
دارد که  »رضا پھلوی«ت اسالمی چه ارتباطی به عدم علم ايشان از نھاد اسالم و حکوممخالفت کند! اساسا 

  در آن برنامه ايشان طرف پرسش قرار گرفته است. 
  

اسالم سال حکومت جمھوری اسالمی اکنون مثل شاخ شمشاد ميگويد چيزی از  ٣۶-٣۵کسی پس از وقتی 
  چه بکند. » رضا پھلوی«اگيری ندارد، ونھاد حکومتی نميداند خوب مايل نيست ويا ظرفيت فر

  
جمھوری اسالمی يعنی ھمه «کنونی خبرگان گفت:  قضاييه سابق و رييس امروز محمد يزدی رييس قوهھم 

اينکه ھرچيز که مردم ميخواھند داشته باشند، آن جمھوری ھای  واھند که اسالم داشته باشند، نهمردم ميخ
ھوری ھای ديگر نيست ، که ھرچه مردم ميخواھند به مردم ميدھند، جمھوری اسالمی مانند جمديگر است

اسالم است، يعنی خواسته ھوری اسالمی در چارچوب که ھرچه مردم ميخواھند به آنھا داده شود، بلکه جم
  » ھا در چارچوب اسالم قرار ميگيرد

  
 از اين بھتر ميتوان نھاد حکومتی جمھوری اسالمی وپيوند آنرا با اسالم بيان کرد که شيخ محمد يزدی باآيا 

آيا ميھمانان مزبور در برنامه ھمصدايی آقای فروزنده ھنوز که  ت؟عنوان آيت هللا، آنرا تشريح کرده اس
  تظاھر به مبارزه می کنند؟ ھنوز است اسالم و احکام آنرا نمی دانند؟ وباز ھم با جمھوری اسالمی 

  
، ھمان آقايان حاضر در آن جلسه است. در گفتار ميھمان برنامه باشد» امـــ«ه ژاقلی که ميتواند متوجه واحد

لی و ٣يداند که جمھوری اسالمی و نھاد اسالم حکومتی چيست؟ آيا آنان و در صدر ھمه آقای فروزنده نم
که حتما  دداننيديديم که ايشان ساکت ماند؛ يعنی تاييد کردند که نميدانند، نھاد اسالم حکومتی چيست و اگر م
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پرسش کند نه از ميھمانانی که آنقدر  »رضا پھلوی«ميدانند برای اين است که ايشان فقط مايل است از 
گواھی تسلط چنين جھلی بر ايرانيانی که م ھمه ايرانيان خارج از کشور. آيا حرف نامربوط ميزنند،آنھم به نا

   سال است مبارزه اعتقادی ميکنند يک افترای نامردانه نيست؟ ٣۵
  

گفته که الزم نيست که  »رضا پھلوی«کی » آيا ما نبايد اين سيستم را بشناسيم؟«گفته است؛ ميھمان 
ست؟؟ ايرانيان بسياری در خطاب قرار داده شده ا» رضا پھلوی« اينجا که !جمھوری اسالمی را بشناسيد

زنده نميخواھد سيستم را خارج از کشور سيستم را شناسايی ومعرفی کرده اند، اگر ميھمان و آقای فرو
  ».رضا پھلوی«بشناسد مشکل خودشان است؛ نه 

  

  نمي كندپهلوي كار سياسي رضا 
  

 آری )کار سياسی نمی کند واصال بلد نيست.» رضا پھلوی«(بجا ترين موضوع ھا اين بود که از يکی 
ادشاه ھم طنت تربيت شده اند و پھم بلد نيستند، فقط برای سل اعليحضرت کار سياسی بلد نيستند، کار اجرايی

ن به ايک قدرت معنوی است که با فرمبداند ويا بکار بندد. پادشاه  ويا سياسیالزم نيست که کار اجرايی 
، آنان مجری کارھای سياسی و اجرايی می شوند، اين سنت پادشاھی در شخصيت ھای سياسی و اجرايی

    ٤فرھنگ ايرانی وقانون اساسی و سير مشروطيت است. 
  

  کار سياسی نميکند وبلد ھم نيست، خوب شما که بلديد بکنيد؛ چرا منتظر او ھستيد؟ » رضا پھلوی«خوب 
  
يک فرد عادی با عدول از سلطنت يعنی ھمان چيزی که شما آقايان از آن استقبال کرديد... » پھلوی رضا«

ھزاران ايرانی تکليفی برای مبارزه عليه جمھوری اسالمی حتا در حداقل ھم ندارد. مانند  است که اساسا
  مقيم خارج يا داخل کشور که اصال در خط مبارزه نيستند. 

  
، کدام قانونی برای ايرانيان تکليف کار سياسی را مقرر کرده ناشی از صراحت قانون ويا شرع است تکليف،

  ھم شامل آن قانون بشود.  (شھروند) »رضا پھلوی«که 
  

  خرج كم ميكند» رضا پهلوي«
  

 شخصيت مانند مجاھدين که پول به» رضا پھلوی«از ميھمانان برنامه ھمراه با افسوس اظھار داشت که يکی 
  انی کند اين کاررا ھم نمی کند. ھای آمريکايی  ميدھد که برای آنھا سخنر

  
از اين مھمتر وباالتر ھست که انسان پول به بيگانه بدھد که بيايد از او تعريف کند! ھم شد ايراد؟! ننگی اين 

  که واقعا 
  

  صدر در دست جاھل و بقال و طبال ماند    ھا از عالمان و منصفان يکسر تھی است صدر 
  

قبح بيگانه پرستی نه تنھا فراموش اصال نکنيد که اين ميھمانان جزء بھترين ھا ھستند (مثال). فراموش 
   شده است.» رضا پھلوی«رای شده که تبديل به حسن ھم شده، آنھم در حدی که سرکوفتی ب

  
  

                                      
  ک-اين شيوه در ھمه کشور ھای پادشاھی و دموکراسی ھا است و غريب و شگفت انگيز نيست. ح -٤ 
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  بايد تكليف مارا روشن كنندايشان 
  
جانشين ايشان  من نميتوانم«باال از سوی آقای فرامرز فروزنده اعالم شده است و اضافه کرده اند  هتساوخ

  » من اصال زمينه رھبری ندارمبشوم، زيرا پدرم آسپز بوده آنھم دزد، پس 

  

پدرشان را آشپز دزد ناميده اند.  بدھند اظھاراتشان جنبه باوریبه آقای فروزنده برای اينکه « :اشيهح

گوشت ھای خوب را خودش ميخورد، عملش دزدی نيست، سوء استفاده  که به توضيح آقای فروزندهآشپزی 
ھايی تصور ميکنند که با تحقير کردن ديگران خود به ن از موقعيت است و با دزدی بسيار تفاوت دارد. انسا

جلسه وقتی ايشان پدرشان را دزد خطاب کرد کسانی خنديدند ھمان استواری و احترام و اعتماد ميرسند. در 
» امی به ظھور رسيده است.وخود ايشان ھم اين احساس کاذب را يافت که از يک پدر دزد چه انسان واال مق

  (پايان حاشيه) 
  

است که قانون يا شرع برای انسان ھا مقرر می کند، افراد حق ايجاد تکليف  پديده ای ،تکليف ؛فروزندهآقای 
طيت ايران مشخص واحصاء کرده ف اعليحضرت را قانون اساسی و سنت مشروبرای اشخاص ندارند، تکلي

 ؛است وتکليف افراد را ھمان قانون اساسی و دولتی که به فرمان شاه تشکيل می شود پيش بينی کرده است
خطابش می کنيد وخود ايشان » رضا پھلوی«باور نداريد و  در جايگاه حقوقی سلطنترا وقتی اعليحضرت 

 ی شوند که برایھم جايگاه سلطنت را با رياست شورای تجزيه طلبان عوض ميکنند، ايشان فاقد قدرتی م
  کسی ايجاد تکليف کند. 

  
که ايشان را در مقام سلطنت نمی دانيد ھمانند آن است که تعيين » رضا پھلوی«ضرتعالی از حدرخواست 

 حقوقی بر يازتمبدون حضور در جايگاه سلطنت ھيچ ا» رضا پھلوی« را از بنده بخواھيد. خودتان فيلکت
  ندارد وبرعکس امتياز منفی از نظر عھد شکنی وعدول از تعھدات را ھم با خود دارند.  افراد عادی
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  شاه بودنفرزند 

  
ود دارد که اھميت آن ھمه مراتب برنامه را تحت الشعاع شکوه آقای فرامرز فروزنده، توجه با اھميتی وجدر 

  و آن اشاره ضمنی به فلسفه پادشاھی است. قرار ميدھد 
  

اين توقع را ارائه » رضا پھلوی«آقای فروزنده در باب موقعيت پدری خودشان با موقعيت پدری اظھارات 
رضا «در آقای فروزنده پادشاه نبوده، بنابراين تنھا پادشاه بوده و پ» رضا پھلوی«دادند که چون پدر 

  ايد تکليف ھمه را روشن کند. است که زمينه صالحيت رھبری را دارد وب» پھلوی
  

فرزند شاھی واجد قدرت معنوی وگرايش ملی نيست. . ھر احساساتی  وتبليغاتی است نه منطقیفرمايشاتشان 
وال فرزند پسر (ذکور) وبزرگ پادشاه باشد ودوم مقام وليعھدی يرد که افرزندی در اين موقعيت قرار ميگآن 

مقام پادشاھی اعالم وضعيت را بموجب فرمان شاه وتصريح قانون اساسی داشته باشد و سوم اينکه در
  بنمايد. 

  
  نمی گويد چو فرمان پسر شاه. » فرمان شاه چو فرمان يزدان چو«ھمی ميگويد: فردوسی 

  
ر فرزندانی داشت ولی بزرگترين آنان وضعيت سلطنت را يافتند، نه ھمه آنان، ھمه فرزندان يبشاه کرضا 

امانت دار سلطنت ومتعلق خاطر و توجه و اعتماد عمومی است  پادشاه محترم اند ولی آنکه واجد اعتبار و
  آن فرزندی است که جانشين پادشاه گردد. 

  
      ن مختصر فراھم گرديد.موضوعی مستمسک شده اند که جای تشکر دارد که سبب اين گفت فروزنده بهآقای 

   

مطلب  نيست. ايھستند که در خودشان ن» یرضا پھلو«قايل به موقعيتی برای ايشان 
نگ و ادب و باور ھای سنتی و ملی درست، کليد يک معمای مھمی است که با فرھ

اين نيرو به نظريه و حتا اسالمی ايرانيان جوشيده است. بھتر است برای معرفی 
 اصول اعتقادی«ومرکز مطالعات بين المللی ماساچوست رجوع کنيم که نوشته شده: 

است؛ يکی سنت کھن پادشاھی وديگری  ملت ايران بر دو پايه کامال مشخص استوار
يع مجتھد اعظم ايران شخص پادشاه ومظھر اسالم تششاھنشاھی مذھب تشيع. مظھر 

  » وقت است و شخص ويا نيروی سومی در جامعه ايران وجود ندارد
  

ن نميتوانم م« ؛فروزنده حضرتعالی در موقعيت انصاف مطلبی گفتيد که کمتر کسی شنيده است؛ گفتيدآقای 
سال گذشته بارھا و  ٣۵ولی ديگران به اين مھم توجه نداشتند ودر طول » ، چون پدرم شاه نبودرھبری کنم

يل نگرفته است. آری رھبری مردم بارھا کسانی ادعای رھبری مبارزه را کرده اند ولی کسی آنھا را تحو
 .پديده رھبری مردم ايران استفاده کرد ازايران در شکل خاصی است وبدون استفده از آن شکل نميتوان 

که رھبری ايرانيان عمال غاصبانه در اختيار آخوند است؛ خالء رھبری شاه کامال محسوس است و اکنون 
   اصبانه آخوند خاتمه دھد.شاه است که ميتواند به حکمرانی غتنھا رھبری 

  

  » رضا پهلوي«در باره نقش سئوال 
  

  چه نقشی دارند؟ » رضا پھلوی«فروزنده با ابھت خاصی اين سوال رامطرح کردند که آقای 
  



 حقوقدان -اميرفيض  -برای استحضار تلويزيون انديشه                                                ٦از  ٦برگ  ٢٠١٥/٠٥/٠٥شيد (شه شنبه) ھرام ب

محدود و احصاء شده ای دارد. شورای  رت که آن شورا نقش بسيارياست شورايی اس» رضاپھلوی«ش نق
ی زمينه سازی برای ی تجزيه طلبان است، تنھا دو نقش ويا ھدف دارد؛ يکشورا ،ملی که نام با مفھوم آن

ی تجزيه کشور انجام شده است و ھزار امضا زمينه سازی الزم برا٢٠تجزيه کشور که با قطعنامه وادعای 
برخالف دومی انتخابات آزاد است که يک خواست بشری وحتا خواست جمھوری اسالمی ھم ھست. ولی 

، وقصاص قبل ـداردانتظار آقای فروزنده خواست انتخابات آزاد ھم نيازی به باتوم خوردن ويا کار عملی نــ
از جنايت ھم معمول نيست، ھمانطور که شورای تجزيه طلبان انتخابات رياست جمھوری را تحريم نکرد،  

و ھدف شورا است و ھمان رويه نسبت به انتخابات آتی جمھوری اسالمی ھم معنای آن رسيدن به خواسته 
  جاری خواھد بود. 

  
براندازی جمھوری اسالمی است که نياز به کار عملی دارد وميدانيد در حاليکه شورای تجزيه طلبان آن 

) است وجمھوری اسالمی وقانون اساسی وقانون انتخابات ١٩٧٩( ۵٧ورييس آن قائل به اصالت! شورش 
ی اسالمی را ھدف قرار آن رژيم ھم کسب مشروعيت از انقالب کرده است، ديگر نميتوان براندازی جمھور

  داد و اين قبيل مبارزه با منطق مبارزه دموکراسی موازی نيست. 
  

شورا را امضا کرده اند ولی  در شورای تجزيه طلبان مشارکت دارند وآيا قطعنامه  که آقای فروزندهنميدانم 
ان ميکنم که اين خود ايشميدانم که فعاليت سنگينی برای براه افتادن شورای تجزيه طلبان داشتند. فکر 

  ليحضرت را جواب بدھند. ھستند که بايد سئوال از شورا و اع
  
   


