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 نآواعتبارتفكرات  فلسفي اعليحضرت 
)2( 

  حقوقدان -اميرفيض

است  ٢٠٠٠قای احمد احرار درسال آمصاحبه  قای خلجی با اعليحضرت کپیآسواالت مصاحبه  مهدقم
   .منتشرشده است »يندهآگذشته و«که با اعليحضرت انجام وبصورت کتابی تحت عنوان 

مفصل ومشروح جواب دادند ودراين  ٢٠٠٠که اعليحضرت به سواالت مزبور درسال  بااين تفاوت
  .گاه ھستتند جواب بسيارکوتاھی داده اندآگان ازتکراری بودن سواالت نکه شنوندآمصاحبه به فرض 

  ماده کنیآتکيه برجای بزرگان نتوان زد به گزاف      مگراسباب بزرگی ھمه 

*  

ری پرشت سوال دومی که با اعليحضرت درميان گذاشته شد وحائز اھميت خاصی درارتباط با طرح ھن
  :است چنين است

سوگند خورديد بعنوان وليعھد واکنون ميفرمائيد شکل حکومت برای من مطرح  ١٩٨٠شما درسال  
  :ميفرمايند و )دراينوقت اعليحضرت کالم سوال کننده راقظعنيست (

  .>نوقت ھم نبودآ<

ن آمفصل وصورت اصلی  و ؛پاسخ اعليحضرت به سوال مزبور را ھمه ميدانيم وبکرات مطرح شده
ن زمان مردم به سلطنت آ ن اين است که چون درآمختصر وفشرده  و ،ھم درمصاحبه احمد احراراست

ن تاريخ تصميم آ خوب در ؛نھا پشت نکرده استآپشت کرده بودند من خواستم بگويم که سلطنت به 
  )١( .ديگری گرفته شده بود

اکنون معياربرای ما  ،ث رابه مردم واگذارميکنمسال پيش گفتم که اختيارتصاحب اين ميرا ٣٩من در
   .است نه پادشاھی زادیآ

  اهميت فرازباال

ورود به تفکرات سياسی اعليحضرت  و ن چيزی که مراتشويق به تنظيم اين تحريرآ نکهآحقيقت 
ن تاريخ تصميم ديگری گرفته شده آخوب در«اعليحضرت است که فرمودند   ساخت ھمين جمله پربار

  .»بود

  اين اقرارتاريخي اعليحضرتورد Ĥدست
است که اعليحضرت درروز  ۵٩بان سال آنھم  ،دربيان اعليحضرت ن تاريخآ مقصود از  ) ١(

وتاريخ معينی که قانون اساسی مقرر کرده بود به تکليف قانونی خود که اعالم تصدی سلطنت 
  .عمل کردند است
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يعنی تصميمی بوه  خص است، اين جمله توجه موضوع به سوم شتصميم ديگری گرفته شده بود **

 ؛است که کسی غيرازاعليحضرت ودوم شخص که قانون اساسی مشروطه ايران است  اتخاذ کرده است
جريان ديگری را بوجود  سوال واقع بينانه اين است که اين سوم شخص که با مداخله وتصميم خود

  ؟مورد تصديق اعليحضرت ھم ھست چيست و وردآ

اعليحضرت  نونمادي یکه توانسته تصميم قانون تصميمی بوده است ھم ديگر اينکه اين کدامم 
بان آرا درطول سالھا دگرگون سازد وباالخره اين دگرگونی که اعليحضرت را ازسوگند نھم 

    ؟ساخته است کدام است ومرکزقدرت درکجاقابل شناسائی است جدا ۵٩سال 

  پاسخ پرسش هاي باال 

بان معلوم آاتيان سوگند نھم  قبل از از ،توجه اين تحريراستپاسخ پرسشھا وابھامات باال که مورد 
ن آاجرائی  ولی سير ؛گاه بوده اندآن آ ن وجود داشته وحد اقل اعليحضرت ازآجريان  است زيرا بوده

شکاربه حقوق ملی يک کشور وناديده گرفتن سياست کلی آتعدی  ،نآبمالحظاتی که ازجمله مھم 
 ن به تحوالت روز وآاجرای  نيامد و در یده است بصورت علنمريکا واعالميه جھانی حقوق بشربوآ

   .ن محول شده استآاری ھای سياسی برای زمينه سازی کدست

  گاهي اعليحضرت واشراف به موضوع آ

ژان دزونوا>  درمصاحبه < بنام چروزنامه پاری ما خبرنگار ۵٩بان سال آچند روزی مانده به نھم 
   :تای نسبتا مفصل ازاعليحضرت سوال کرده اس

 خود روزی که شما به سن قانونی ميرسيد ازطريق دفتر اکتبر ٣١ براساس گزارشھا قراراست روز<
 هشما بخواھند ک ازازطريق پرزيدنت سادات  )١( گپيامی برای ملت ايران بفرستيد  اگرقدرتھای بزر

  ؟ارسال اين پيام خودداری کنيد  چه خواھيد کرد از

   :اين استپاسخ اعليحضرت که بسياربا اھيمت است 

براساس تقويم ايرانی من براساس قانون اساسی ايران جانشين پدرم خواھم شد   ١٣۵٩بانآروز نھم 
  .نرا تغييربدھدآاين يک اصل قانونی است که ھيچکس نميتواند 

ن استنثا جاری است بنا ن برھمه بدوآحضرت عام است وشمول درکالم اعلي ،ھيچکس واژه = حاشيه
عليحضرت درباره سلطنت ازباب ھمه پرسی ويا مسائل ديگر درمقابل فلسفه ا بعدی اظھارات براين

پوچ وغيرقابل تفکراست  که ازفرھنگ ملی وسياسی ملت ما نشئت ميگيرد ،مورد تائيد اعليحضرت
  )۵٣شمارهمشروح مصاحه درسنگر(                                             پايان حاشيه)(

توقف  مريکا درآاتيان سوگند به سياست  رت ازقبل ازورد اين بحث داخلی اين است که اعليحضآدست
قانون اساسی  در ن اھميت نداده اند وتکليف مقررآولی به  ،گاه بوده اندآتداوم سلطنت ايران 

   .ايران دانسته انداراده کشورھا ويا حتی برخی ازمردم  واست وبرخ مشروطيت را مقدم 
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  عكس العمل خارجيان نسبت به سوگند اعليحضرت
مريکا آيا  قدرتھا ازجمله آاين سوال مطرح شده است که  قای حسين مھری با اعليحضرتآدرمصاحبه 

رھنمونھائی بشما داده باشند مثال دراين  مريکا باشما تماس گرفته اند  وخط وآنمايندگان دولت  يا و
   ؟باب سخن نگوئيد ويارھبری نکنيد

  :اعليحضرت پاسخ ميفرمايند

شد زمانی تان باکه دست دولتی ھست يانه اھميتی نداده ام  ھرچه باشد يادمن ھرگزبه اين مسئله <
دمھا به سمت قاھره آن زمانی که حتی نزديک ترين آدرگذشت پدرم  از که درقاھره دوسه ماه بعد

مده واعالم آن وضعيت آمن نه به خاطرعالقمندی بلکه بخاطرنگرانی ھا دربحبوحه  جرات نداشت بيايد
جلويش را  خرآن مراسم ازطريق ماھواره پخش شود که لحظه آلبته قراربود که ا ؛>مسئوليت کردم

  )٧٩اسفند سال  ١۵مشروح درسنگر(                                                   .گرفتند

مريکا اگرنتوانست جلوی اتيان سوگند پادشاھی اعليحضرت راسد کند توانست  آوزارت خارجه  ؛ریآ
  .خرآدرلحظه نھم آ ،نرا ازطريق ماھواره بگيردآجلوی پخش 

ن مراسم جلوگيری کند ويا دستگاه آسرخود ويا جمھوری اسالمی توانست ازپخش  يا انورساداتآ
يا مامورين اطالعاتی يک کشور ميتوانند سرخود آ ،را کرد ن کارآمريکا آاطالعاتی پرقدرت وبا نفوذ 

يعنی طرح  ؛اشندمريکا را داشته بآل وزارت خارجه معلاايد دستورببه چنان کاری دست بزنند يا 
  ؟!ھنرپرشت

  به اين مورد هم توجه فرمائيد

اين سوال ازاعليحضرت مطرح شد که چرا شما  ھميشه  ؛ن فرھودی با اعليحضرتژبي درمصاحبه اخير
     ؟دھيد ان را درموقعيت رھبری قرارتخودمانند رضاشاه  گيری ميکنيد چرا نميخواھيد هرھبری کنار از

  .>مريکا زندگی نميکردآدر ضاشاهر<   اعليحضرت پاسخ ميفرمايند

البته   ؟اعليحضرت است مريکا مانع رھبریآ يا اقامت درآ ؛مفھوم پاسخ اعليحضرت متحول درمعناست
حتی رھبران مخالف  (ترکيه) مريکا زندگی ميکنندآ رھبران مخالفان دولتھا در از که خير زيرا بسياری

ولی يک تفاوت وجود دارد  رھبری  ھستند ن کشورآتابع  مريکا مقيم وآ ھم درجمھوری اسالمی 
واين ھمان چيزی است که درطرح  نايشااعليحضرت برميگردد به موقعيت قانونی ومقام سلطنت 

   .پرشت ممنوع شده است ھنری

گروگان  رضاشاه درمقابل ماقراردارد اين است که  اعليحضرت  ن عبارتآمعنای ديگری که ازتحول 
  .مريکا نبود که من ھستمآ

درگروگان انگليسيھا  ٢٠درشھريوروقتی که  قيقت تاريخ اين است که رضاشاه ھم ازح  -حاشيه

 او از يان ھم نتماس با ايرا و ديگر موقعيت حتی ھدايت ؛قرارگرفت وبه جزيره موريس اعزام شد
  )پايان حاشيه(  .سلب شد
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  مريكا وانگليس با سلطنت درايرانآمخالفت 

مريکا بوده آدرگروگان  ۵٧مريکائی آه قبل ازشورش ما ۶حقيقت تاريخی اين است که اعليحضرت از
بطورکلی  ايران سلطنت استقرار اب اھ یسيلگنا تيادھ مريکا باآاساسا حقيقت ديگر اينکه  و  است

مريکا) ومدام بفکرکودتا وتبديل کشور به جمھوری آرشيو آ اسناد خارج شده ازبوده است ( مخالف
ا تداوم سلطنت فرصتی بوده انگليس درمخالفت ب مريکا وآھنگی سياسی آھم ۵٧سال  در وبوده است 

  .مدآيد که آ پرشت دری نھا بصورت رسمی وطرح ھنرآاست که مخالفت پنھانی 

   قدرت اجرائي طرح هنري پرشت 

بعبارت  و دگاه نبوده انآپرشت  یشدت وحدت طرح ھنر تحقيقی نشان ميدھد که اعليحضرت ازبرداشت 
ن نداشته آ گاه بوده اند ولی ارزيابی درستی ازآمريکا آتصميم وزارت امورخارجه  نکه ازآديگر با 

 مقصود انتقال سلطنت از( نرا تغيير دھدآنميتواند  ھيچکسماچ فرموده اند  یپار که به خبرنگار ؛اند
  .)شاھنشاه به وليعھد است

متوجه ديدگاه ھای ايشان به قدرت سياسی  ،يق نشان ميدھد که اشتباه ارزيابی اعليحضرتبازدامنه تحق
قانون  مريکا نبود بلکه درارزيابی وفاداری ايرانيان به تداوم سلطنت وآواجرائی وزارت امورخارجه 

اساسی بود  که حتی امرای ارتش شاھنشاھی که درخارج ازکشوربودند ويا شخصيت ھای سياسی 
سخت تنھا  ن روزگارآوليعھد جوان را با  و ،ن قدمی درحمايت ازسوگند ايشان برنداشتندکوچکتري

به تحريرات قبل ( الزم نيست برای اثبات اين ننگ وذلت تاريخی به گذشته رجوع شود ؛رھايش کردند
  .رجوع شود)

  م ايراننکه مردآبا  و ،مريکا درمقابل جمھوری اسالمی ايستاده استآنکه آھمين روزھا با 
حتی  شخصيت ھای سياسی ايام شاھنشاه  و کشور ميکنند معھذا ايرانيان خارج از ااعليحضرت را صد

تحريمات  طرح ھنری پرشت و کشور حتی حاضربه نام بری از وفرستنده ھای رسانه ای خارج  از
  ۵٠ن آو اقدامات به برنامه اميد دانا  ؛بود کاش درھمين حد ؛سياسی تحميلی عليه اعليحضرت نيستند

    .که ننگ تاريخ وھويت ملی ما ايرانيان است نگاه کنيد نت

من وظيفه خودم را انجام دادم  واگرپيشرفتی نشده مربوط به مردم که اعليحضرت ميفرمايند < نجاآ
  مصاحبه با  فرھودی)( .>است

 سلطنت وی وقانونی وظيفه خودشان که قبول ايشان درموقع معين تاريخھمين است که مفھومش 
 ايشانرا درويا نخواستيم که نتوانستيم  اعالم فرمودند واين ما مردم بوديم وھستيم ار مسئوليت است

  .وايشان ناچاربه عقب نشينی شدندمريکا حراست کنيم آمقابل مخالفت وزارت خارجه 

  محكوميت ما

 ند را موردينده فعاليت ايرانيان خارج ازکشور که عمدا مخالف جمھوری اسالمی ھستآ ھرمورخی در
نميتواند به  فصل کوتاھی وبی توجھی به تحريم تحميلی وزارت نقد قراردھد بدون شک با ناباوری 

اقدام  اعليحضرت کم توجه باشد والجرم ناچارخواھد بود کوتاھی ما ايرانيان را در بر مريکاآخارجه 
نھم بمناسبت اقامت آا مريکآالزم برای پايان دادن به اين محروميت به حساب عدم لياقت ويا نوکری 

  .مريکا منظورداردآ در
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  شرم ازخود

ن رجوع که آ بان اعليحضرت رجوع کنم  درآبمناسبت تنظيم اين تحرير الزم شد به متن سوگند نھم 
اتيان سوگند ديده ميشد  برای اولين بار درخودم احساس شرم وذلت کردم که  تصوير اعليحضرت در

ن آ در امی روحی وجسمی وتواضع وتوکل به خدا وايرانيانرآ سال با نا ٢٠درتصوير، جوانی به سن 
 زمان خوفناک  ازھمه قشرھا درخواست حمايت وکمک ميکند وبا اخالص تمام مسئوليت تاريخی و

  .را پذيرا ميگردد ودرکمال تاسف با چنان بی توجھی وعدم لبيک ما ايرانيان روبرو شدند قانونی خود

  ناتمام است اين مقوله 

  


