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  !؟بازهم چرااعليحضرت
  حقوقدان  -اميرفيض

. اعتراض اين است که چرا عده ای شاھزاده معترضی که سلطنت طلب است از منتشرشدهاعتراضی 
 اعليحضرت خطاب ميکنند واضافه کرده است که اعليحضرت عنوان پادشاه است و اپھلوی ر رضا

ايشان شاھزاده رضا پھلوی بارفتاری که دارد نبايد ازعنوان اعليحضرت برايشان استفاده کرد که 
   .ت استاين عمل اھانت به مقام سلطن

فکرميکنم  ؛موضوع اعتراض چيز تازه ای نيست بارھا مطرح شده وعرض جواب واستدالل شده
اکنون بطريق وشيوه ديگری بيان مطلب ميشود  .است هشايد جوابھا واجد شأن رسوب توجه نبود

   .وردآشايد اين بار، رسوب 

ان دين باعنوان حضرت محمد رِ ، ھمواره ازپيامبکسی که به يک دينی مثال اسالم مشرف است
ولی  ؛طبيعی وجود ندارد تکليفِ  اين  لی برای کسيکه پيرو اسالم نيستو ،ورسول خدا ياد ميکند

، معمول برای دونفر که ھردو پيرو اسالم باشند ودرتطبيق مورد ھردو پيرو فلسفه سلطنت باشند
اه برای متصدی سلطنت صحبت کند لزوم امتناع ازعناوين  اختصاصی پادش ازنھا آ نيست که يکی از

   .که به تکليف طبيعی وقانونی خود عمل ميکند استيضاح کند ديگری را و

نامحسوسی ازسيرفلسفه وعقايد  ما ذره کوچک ،ه تکوينی والھی استزيرا سلطنت يک فلسف
 داب وآ. ما ازمسيرفرھنگی وازتاريخ ايران ونسلھای پياپی ملت ھستيم. ما جزء ناچيزی ھستيم

  نظام کھن فکری واعتقادی که برای مانميتوانيم ونبايد ،ميگيريم جان فکری وعملی کھنمان سومر
   .، ناديده بگيريمقائل است با احساس نارضايتی ازشاهشاه اولويت وامتيازاتی 

،  تضاد محمد رسول خدا ھم درزمان پيامبری خلف وعده ھا کرد ودريک خط اعتقادی عمل نکرد
 رمکه ومدينه مشخص است ولی پيروان او عنوان رسول خدا وحضرت محمد رافکری وعملی اود

وحتی موقعيکه درجنگ بدرعليه محمد شورش شد ھمچنان محمد رسول هللا  ،دريغ نکردند او از
حق دخالت  ،وجزء ؛سته با فلسفه اسالمی استويمسلمان جزئی پ ؟ زيرا يک فردراچ خطاب ميگرفت

   .درانداروحتی تخطئه درجزء  درکل 

يحضرت فرهنگي وباورهاي فكري ماايرانيان برتعلق واالئي وبرتري شاه است وعنوان اعلنظام 
 اگرکسانی از  خاصي است كه فرهنگ ايراني براي شاه قائل استگوياي همان برتري انحصاري 

اينھا دليل قطع  ،پادشاه بھر دليلی ناراضی ھستند ويا متصدی سلطنت بوظائف سلطنت عمل نميکند
   .نميشود یی وبرتری شاه درفلسفه شاھنشاھم تعلق واالئتداو

   .ولی پادشاه ھميشه اعليحضرت بوده اند ،ايران ھميشه ناراضيانی بوده یدرنظام کھن پادشاھ

  :ازواقعه ای ياد شده که شاھد اين تحريراستدرجلد ھشتم کتاب شاردن 

يک بازرگان مقتدرايرانی به دربارمغول رفت واميرمغول ضمن  ،دردوران شاه عباس دوم« :نوشته
 ؟ بازرگان سربه زيرانداخت ووالی ايران چه ميکند؟ مطالب ديگر ازاو پرسيد ازکشورشما چه خبر
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 نکه برآکرد وگفت ازشما ميپرسم عباس والی کشورشما  تکرار ااميرمغول سوالش ر .چيزی نگفت
. اميرمغول باناراحتی گفت خ داد نميدانم مطلب چيست؟ بازرگان پاسشما حکومت ميکند چطوراست

اعليحضرتا اکنون <آه  :بازرگان گفت .را شاه عباس ميناميد به شما درباره کسی ميگويم که او
صفحه (  »متوجه شدم شاه عباس تندرست است ودرکمال سالمت بودند که من پايتخت راترک کردم

١۴٧(  

ُ مقايسه بفرمائيد بااين نسل پ  چگونه وبا چه عناوين سبگ و ،فروغ که اعليحضرت رو وبی رــ
   .ميزی خطاب گرفته ميشودآ تحقير

پادشاه ويا وليعھدی برخالف سنت به جرات ميتوان گفت که درطول تاريخ ايران ھيچ لحظه ای 
ميز خطاب نگرفته اند که اکنون روال کاربخشی ازايرانيان آسبک وتوھين  ؛سلطنت وفرھنگ ايرانی

   .با سلطنت طلبی گرديده است نھم درپيوندآ

بی اعتنا شده ايم درحدی که لگد  ما  به اخالق وحريم مقدس فرھنگ ايرانی نسبت به شاه وسلطنت
   .اندازی ھم ميکنيم وازديگران ھم ھمان انتظارراداريم

، ھمين اعليحضرتی که قبول رھبری ھمين اعليحضرتی که برای بازگشت سلطنت مبارزه نميکنند
ھمين اعليحضرتی که خاصه به سلطنت  ،ھمين اعليحضرتی که درصراط مستقيم نيستند ،نميکنند

به کرات عاق  را نھاآ طلبان وپيروان تداوم مشروعيت قانون اساسی مشروطيت نظرمساعد ندارند و
نصيب مخالفان فعاليت شورائی ايشان  ھم اتھام ھواداری جمھوری اسالمی را اخيرا و ،فرموده اند
   ؛افتاده اند !ت ھمين اعليحضرتی که به دام سخنگوئی شورای به اصطالح ملینھاي در و ،کرده اند

  نوری است به چشم ما نموده      درجام جھان نما نموده

  اگر گدا نموده اھرـــدرظ   گر که پادشاه است   ـــباطن بن

واساس مبارزه ما  صل. امين اعليحضرت استَنَفس مبارزه ماسلطنت طلبان قائم به وجود اسمی ھ
که برتداوم مشروعيت سلطنت مستقراست استواربرھمين اعالم قبول سلطنت وتفويض تصدی 

، مان ظلمات. چراغی است درصحرای بی اسلطنت بروفق تصريح متمم قانون اساسی به ايشان است
برتارک مبارزه ھيبت وشکلی  سياسی البته که چراغ کم سوست اماھمين نورضعيف اگرنبود ظلمات

  .فاجعه بار داشت

****   
  در آن است که اين رسوب ھم پايدار نباشد. نگرانی 

» دکترا ھای کاغذی يا مھندسی کاغذی« نا بکارانهکسانی که بی دليل تنھا به روش  درحاليکه
سرباز ويا درجه خطاب کنند. حتا  صاحب عنوان ھای نادرست شده اند اصرار دارند آنان را با عنوان

رتش و يا نيروی ھوايی ھستند که خود را تيمسار و سرھنگ معرفی دار ھايی در نيروی ھوايی، ا
را رسمی سه ھزار ساله  ھمان ھا يا ديگران ن رعايت شود. ولیمی کنند و اصرار دارند عنوانشا

  خورده منع رطب می کنند.رطب زير پا می گذارند. 
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