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 واعتبارانتفكرات  فلسفي اعليحضرت 
  حقوقدان -اميرفيض

قای مھدی خلجی با اعليحضرت منتشرشد آانتشار مصاحبه  انتقاد ھائی که بدليل خودداری از پس از
که به ھمت جاويد  مصاحبه مزبور انتشاريافت ، باالخرهرديف شاکيان داشتم و اينجانب ھم جائی در

   .ن قرارگرفته امآايران درجريان 

شنا آکه مصاحبه کننده برايم نا  چرا ؛ن مصاحبه درخودم نميديدمآحقيقت اين است که رغبتی برای نقد 
را برای شرکت  او رفتم باجريانی برخورد کردم که اصال صالحيت او شنائی باآبود ووقتی به سراغ 

ساله  مطلع  ۴۵درمصاحبه با اعليحضرت زير سوال ميدانستم و ھنگاميکه  ازشرح زندگی اين جوان 
اکنون ھم مخالف سلطنت است، با اين حيرت مواجه  زندانی شاه معرفی کرده و شدم که خودش را

بھائی ھای ايران بعنوان يک  از مده وآايران بيرون  ال است ازس ۴شدم که چطور يک جوانی که 
مثال کيھان  بايد بتواند با اعليحضرت مصاحبه کند ولی ،مد دفاع کرده استآکار و قطب سياسی موثر

اعليحضرت درخواست مصاحبه  از بار ٣مد نيوز که آويا سايت قای پيژن فرھودی آ نالين لندن وآ
  ١ نالين  = فرھودی)آ(نقل ازکيھان کرده اند با جوابی روبرو نشوند 

مريکا آتن که پايگاه يھوديان وقتی ازشرح حال مصاحبه کننده مطلع شدم که سالھا درانستيتوی واشنگ
ن موسسه معرفی شده آمشاور ارشد بعنوان  است کارکرده واکنون نيز ع ادعاھای اسرائيلمداف و

ورود نظری داشته ام  خاصه که قبال ھم دراين محيط سياسی، ؛سان شدآدرک موضوع برايم  ،است
رج وج و اسرائيلی ھا دکلي زير کليد فرانسويان خارج و که مبارزه مخالفان جمھوری اسالمی از

   .ده استمآروس دروس

حظه فرمايشات اعليحضرت بمال واتفاقوبا اشتياق  هبابی ميلی تمام نسبت به شخصيت مصاحبه کنند
  .خواھيم رفتوردھائی ازاين مصاحبه آباھدف دست

  هدف ومسيراين تحرير

نخست اين اشاره بجاست که ھدف اين تحرير نقد مصاحبه نيست بلکه نگاه وارائه حقوقی وفلسفی 
که کدام يک  ،مسيروورود به اين درفلسفه فکری اعليحضرت قابل مالحظه است  تعارضاتی است که

   .ازتعارضات حق است وکدام فازوباطل

  فصل نخست تعارضات 

  غازشد که خطاب به اعليحضرت گفته شد:آفصل نخست تعارضات با اين پرسش 

  ؟يا شما خودتان را سلطنت طلب ميدانيدآ

                                                            
و سال بيشتر نداشته است  ۵ ١٩٧٩دنيا آمده است و زمان شاھنشاه تا  ١٩٧٣سپتامبر  ٢١مھدی خلجی در   - ١

چطور مدعی است در زمان شاه زندانی بوده مشخص نيست در سرتاسر تاريخ پھلوی يک جوان کمتر از سن بلوغ در 
  ک-ساله... ح ۵زندان نبوده تا چه برسد به بچه 
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يا آشما خودتان را چگونه تعريف ميکنيد  ،ميدانند طلب سلطنتطرفداران شما خودشان را -سوال اول 
  ؟شما خودتان راسلطنت طلب ميدانيد

   .پسته بي مغزچون لب واكند رسوا شود همينچا وارد شده است داستانِ

  :بی مفھوم ونادرست است  زيرا سوال،

د سوال کننده واين واقعيت به تائي گرطرفداران اعليحضرت خودشان را طرفدار سلطنت ميدانندا 
 بی معنائی  و ضرت  سلطنت طلب است سوال بی مورديا اعليحآديگر سوال اينکه  ؛رسيده است

ن مقام سلطنت شناخته ميشود آاست  زيرا اعليحضرت به زعم سوال کننده درمقامی ھستند که 
اين صورت اگرموقعيت  در ،وبه ھمين دليل طرفداران ايشان طرفداران سلطنت معرفی شده اند

طرفدارسلطنت جمله طرفداران ايشان را  از اعليحضرت مقام پادشاھی نباشد سوال مزبور و
   .شناختن  بازھم برباربی معنا بودن سوال ميافزايد

ا شما سلطنت طلب ھستيد وشما خودتان را چگونه تعريف يآزاعليحضرت سوال شد که ا 
  ؟ميکنيد

بااعليحضرت  ١٣٧٧درسال ل> بخش انگليسیمشابه ھمين سوال را گزارشگر راديو فرانسه <ژان نوب
خودشان  ن بودند،آليونھا ايرانی ومردم جھان ناظر يدربرنامه ای که م اعليحضرت  درميان گذاشت و

  .را اينطور معرفی ميفرمايند

من بعنوان رضاشاه دوم  ،ن نصب کنيدآنام من رضاپھلوی است  واگربخواھيد عنوان رسمی به < 

  .>ناميده ميشوم

باشد  = رسمی به معنای طريقی است که مبتنی برقانون ويا عرف وسنت مورد تائيد جامعه حاشيه 
نام «بررسمی بودن ميشود  ايشان، بنابراين مفھوم حقوقی بيان اعليحضرت  با توجه به تمرکز کالم

  ».رضاپھلوی وپادشاه قانونی ايران ھستممن 

بعدازظھردوم  ٩سراسری اخباردرتاريخ  شبکه ھمين سوال را خانم فريمن درمصاحبهمشابه  باز، 
   :درعبارت زير با اعليحضرت مطرح ساخت١٩٨۵مارس 

   >بشما حق داده است که به ايران برويد وسلطنت کنيد ١٩٠۶<قانون اساسی 

تنھا حق نيست بلکه يک وظيفه است. اجرای قانون  ،اينکه شما ميگوئيد«اعليحضرت ميفرمايند  
  .»اساسی حق نيست ووظيفه است

نکته قابل توجه دربيان اعليحضرت به خانم فريمن  تبديل حق به وظيفه است  وجالب دراين تفسير 
اين است که اعليحضرت تفاوتی بين وظيفه خودشان درروند سلطنت با اجرای قانون اساسی نگذاشته 

   .اند

   تعريف ازخود
نرا آست  ونميتوان شمول واژه مناسبی نيتعريف ازخود که درسوال سوال کننده جاسازی شده است 

معھذا حقوق اجتماعی به افراد حق نداده  ؛باب ضرب المثل ھای مورد استفاده عوام استثناء دانست از
   .است که به ميل خودشان خودشان را تعريف کنند
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چنين سوالی ازاعليحضرت که بارھا به مناسبت ھائ (زجمله دومورد باال) مقام وموقعيت  والجرم
بان وسنت کھن سلطنت ايران بيان کرده اند، سوال آفصل قانون اساسی وسوگند نھم خودشان را به 

اعالمات وتعھدات سوال  از مزبور کامال بی معناست وشرط اين است که سوال کننده الاقل به سابقه و
   .گاه باشدآشونده 

ھم با قانون  نآکم وزياد  و ،نھا را تعريف کرده استآافراد ومقام ومسئوليت  ،حقوق ملی وقانون
دومی دولت  تعريف افراد ازموقعيت خودشان ميشود مريم رجوی وشھرام ھمايون که ،است نه با افراد

  ه.ينده ايران دانستآ منتخب واولی ھم خودش را رئيس جمھورل داد وخودش ھم شد رئيس دولت تشکي

 ،نآ يرکرده وازبيان سِ  تولد يافتند تعيينقانون اساسی مشروطيت موقعيت وليعھد را ازھمان زمان که 
  .درمتمم قانون اساسی لحطه ای کوتاھی وايجاد ابھام نکرده است

نرا نميتوانم آيک وظيفه تاريخی برشانه ھای من نھاده شد که من  ؛ھنگام تولد ،چھل سال پيش<
  فرمايشات اعليحضرت از  =  >برزمين بگذارم ويافراموش کنم

  )٨٠(گزارشگرنيويورک تايمز مشروح درسنگر اول ارديبھشت                                          

 ٢۵٠٠ايشان به اعتبارسنت  ،بيان اعليحضرت محتوای اين حقيقت است که  بھنگام تولد اعليحضرت
 واين تعريف ھم ريشه ھويتی وتاريخی دارد ساله ايران بعنوان پادشاه ايران تعريف شده است 

است  یوھمانطور که اعليحضرت فرموده اند تعريفی که متوجه ايشان شده است يک وظيفه تاريخ
يعنی اعليحضرت  ؛نرا فراموش کنند ويا به زمين بگذارندآوخودشان اعالم داشته اند که نميتوانند 

يک جريان  ساله دارد قرارگرفته اند ودرواقع جزئی از ٢۵٠٠دريک جريان تاريخی کھن که عمر
  .ن خارج شودآ ريخی، ملی وھويتی ھستند وجزء نه ميتواند کل را متوقف ونه ازتا

درتعريف موقعيت خودشان وسنت تداوم سلطنت  وقانون اساسی  وجود اين صراحت اعليحضرت  با 
عريف تمصاحبه کننده پی جوی  مکرر اعليحضرت درلزوم حفظ سلطنت چرابايد بيانات بسيار و و

  ؟دديگری ازاعليحضرت باشن

غلط ميکند که درجايگاه مصاحبه با ، تگاه نيسآاگرسوال کننده ازسوابق اظھارات اعليحضرت 
گاه است  که مسلما ھست اين خوش خدمتی برای اسرائيل وبھائی ھا آ اعليحضرت قرارميگيرد واگر

  ؟نھم دراين حدآ چرا

  اعليحضرت فرموده اند

ت که تصادفا وارث پادشاھی ايران ھستم  کس نظام پادشاھی دفاع ميکنم  به خاطراين نيس از اگر<
به  )١( کانديد پادشاھی درايران بود بعنوان يک شخص معتقد به نظام پادشاھی ديگری ھم اگر

خاطراينکه  فکرميکنم بھترين وسيله برای ايجاد زمينه دمکراسی برای کشوری مثل ايران با 
 پادشاھی دفاع ميکنم. ھمين است که از . برایخصوصيات ايران نظام پادشاھی است نه نظام جمھوری

اگرفردا بمن بگويند که کانديد رياست جمھوری شوم  ميگويم خيلی متشکرم برويد به ديگری  )٢(
  )٣( .رای دھيد  من به جمھوری اعتقادی ندارم برای کشور ايران

  )٨٠مشروح درھمان سنگراول ارديبھشت سال  ١٣٧٧قای دمستانی مھرماه آ(پاسخ اعليحضرت به 
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 .معتقد به نظام پادشاھی ميدانند ن است که ايشان خودراآدربيانات اعليحضرت نقطه مشھود  - ) ١(
طرفداری  است واعتقاد ازمظھرخرد وتشخيص ومراتب استدالل  ؛طرفداریاعتقاد  فرق دارد با 

  .ومالحظات عينی ايجاد ميگردد به جھات مادی و احساسی

گرھاست وجود مردم معتقد است نه حاشيه نشين ھای خير ناپذيری سننچه الزمه پيروزی وتسآ<
  ........)ھمان سنگر (از                                                                            طرفدار> 

ن است که اعتقاد وطرفداری ايشان ازسلطنت بمناسبت زرق آبيانات اعليحضرت رساگر  -)٢(
که ھمانطورکه فرموده اند دررابطه با منافع ملی ايران واينکه وبرق واقتدارسلطنت نيست بل

به کالم ديگر ھمان راھی راکه  قانون  .، بودهبھترين وسيله برای ايجاد دمکراسی درايران است
 ايشان  زادی مشخص وھدايت کرده انگيزه اعتقادآ اساسی مشروطيت برای برقراری دمکراسی و

   .به حقانيت تداوم سلطنت است

بيانات اعليحضرت درباره طرد جمھوری قائم به اعتقاد شده است  واين بدان  خرآقسمت  -)٣(
   .تاريخ صورت گرفته نه امری سياسی معناست که نفی جمھوری براساس تفکر ومنافع ملی وامانت

  فلسفي اعليحضرت حقوقي و بيان موقعيت

 برمبنای قانون اساسی مشروطه وبيان شد ناظر برموقعييت قانونی وھويتی اعليحضرت  باالنچه درآ
وب موقعيت حقوقی چکالمی روشن تر چھار در و ؛روال سنتی تداوم پادشاھی درايران بوده است

نص  –ساله پادشاھی  ٢۵٠٠اعليحضرت رامسير انقالب مشروطيت, نص قانون اساسی، نص سنت 
ونصوص محکم،    ن ارکانآ کنار در ساخته است و استوار زرتشت واسالم تنيده و مھر و ئينآ

نرا با نيازھای آوردھای اجتماعی واقتصادی وسياسی دوران سلطنت مشروطه ايران  تطبيق آدست
ھنگ آجدائی دين ازسياست ودولت است ھم نجمله است سکوالر وآ جامعه امروزی بشری که از

   .ساخته است

  اما موقعيت فلسفي امروز اعليحضرت

موقعيت کنونی واعتقادی خودشان را اينطور  مالحظه کرديد اعليحضرت درمقابل پرسشھائی که درباال
   :ارايه داده اند که

   .زادی استآ. ھدف مارسيدن به شکل نظام مسئله اساسی کشورما نيست –الف 

  فصل تعارضات 

ادی زآ رحاليکه  به اعتقاد اعليحضرت  نظام پادشاھی بھترين وسيله برای ايجاد دمکراسی ود 
  ؛است

  ؛عليحضرت نسبت به جمھوری اعالم بی اعتقادی درحد نفی فرموده اندرحاليکه  اد 
ميدانند که فرموده  نآرحاليکه  اعليحضرت درحدی خودشان را مقيد به حفظ سلطنت و تداوم د 

  ؛نرا برزمين بگذارندآاند نميتوانند 
   ؛رحاليکه اعليحضرت حفظ تداوم سلطنت را يک وظيفه ملی مافوق حق ميدانندد 
   ؛عليحضرت خودشان را پادشاه قانونی کشور ميدانندارحاليکه د 
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ھرگز خودشان را درگير برای اعليحضرت مھم نباشد وايشان < گونه ممکن است  شکل نطام کشورچ
ن آن فرمايشات درشاھراه تداوم قانون اساسی وسلطنت با آيا آ >بحث سلطنت وجمھوری نکرده اند

ينده يک انعطاف سياسی آشکل نظام  بحث درباره رد ،ريخ استاعليحضرت نقش درتا ازصراحتی که 
  ؟ناحق نيست

  مشكل يابي 

بطور قرارگيرد اينجاست که ھرمحققی بدنبال عامل ويا عواملی که ايجاد اين تعارضات را کرده است 
بوجود مانعی موثروقدرتمند که توان فکری واعتقادی اعليحضرت رابه سوگند طبيعی کشيده ميشود 

با طرح ھنری پرشت وتحريم فعاليت  محقق  ووقتین مختل ساخته است آواعالمات بعدی سلطنت 
ميشود که متمايل جدی  به اين فکر  بطورقطع  ،روبروميشود درجھت تداوم سلطنت  رتاعليحض

تعارضات دربيانات اعليحضرت نميتواند بطورطبيعی وناشی ازبرخورد عقايد وافکارايشان باشد وتنھا 
بان سال آيانات سالھای نخست بعد از سوگند سلطنت نھم تعد بازدارندگی ايشان ازھمان بعاملی که مس

   .استاست  ھمان تحريم سياسی اعليحضرت   ۵٩

    ...البته که نا تمام است

  

              

  

   

  

 


