
  حقوقدان -اميرفيض –       ۴گفتگو با خلجی -تفکرات فلسفی اعليحضرت            ۵ از ١ برگ ٢٠١٨/٠٢/٢٣، آدينهشيد=  ناھيد

 نآتفكرات  فلسفي اعليحضرت واعتبار
 »نه پادشاهي تمبارزه براي آزادي اس«

)4( 
  حقوقدان -اميرفيض

نجاست آگرفته است،  ای خلجی که درمقام نقد قرارآقمصاحبه  ازجمله تفکرات سياسی اعليحضرت در
    .>زادی است نه پادشاھیآمبارزه برای اکنون  < :که فرمودند

  ت پادشاهيشناخت موقعي-ابهام درتفكر

زيرا  واجد اين برداشت است که اوال ، بيان فلسفی اعليحضرت با ابھامی غير قابل قبول  روبروست
زادی است آمقابل پادشاھی قرارداده شده ونتيجه گرفته شده که مبارزه ما برای رسيدن به  زادی درآ

  .نه پادشاھی

زادی آدارد بلکه موازی ومکمل ـــــن زادی قرارآنظام سياسی) مقابل به عنوان حاليکه پادشاھی ( در
نرا محدود آ يا زادی را فراھم ميکند وآنظام پادشاھی است که امکان فعاليت وگسترش  دارد. قرار

  .ميسازد

 اساسا نظام کشور (نظام حقوقی جامعه) چه پادشاھی مشروطه وچه جمھوری باشد، مھد پرورش
کالم فلسفی   در و ،زادی رسيدآيکباره به  زد ونظام کشور پل  زادی شناخته ميشود ونميتوان رویآ

  .>رشد مييابد ويا متوقف ويا ميميرد زادی درپھنه ھای نظام کشورآ<

 کار ومال ومنال باشد ولی بگويد ن است که ھدف کسی ثروت آفلسفه مورد نظر اعليحضرت ھمانند 
حصيل درامد وثروت است  ھمانطور که کاروفعاليت الزمه موفقيت وت .فعاليت را ولش کن تحصيل و و

چارچوب قانون  ن درآومسيرحقوقی کشور  یساختکارنظام قانون ،واين دو الزم وملزوم يکديگرند
   ١. زادی ودمکراسی استآاساسی الزمه ايجاد 

  شاهد موضوع 

 ياسی ورفاھی ملت ما دروسورھای اقتصادی واجتماعی آتاريخ کشور ما نشان ميدھد که تمام دست
وردھا ھم تباه آن سايه متوقف شد ھمه دستآوقتی  و ،وطه پادشاھی حيات يافته استسايه نظام مشر

   .اين يعنی رابطه الزم وملزومی که درفلسفه اعليحضرت منظور نشده است ؛گرديد
  

                                                            
آزادی تنھا در محدوده قانون (قانون اساسی و مدنی) است که قابل دسترسی است. وگرنه ھرچيزی بيرون از قاعده  - ١

و قانون باشد مانند جمھوری اسالمی که ھرکسی از ھر سو نغمه ای ساز ميکند، يک آنارشيسم مفرط ھمراه با 
 ک-حديکتاتوری مذھبی است. 
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را متعادل پيشرفتھای کره جنوبی  عھد پھلوی نظام شاھنشاھی ايران دوران  ،اعليحضرت به کرات
ام پادشاھی است نه ظمتوجه وجود ن ،شت قياسی ايشان دررابطه سببيتاعالم فرموده اند اين بردا

   .زادیآ
  

بشرمنظور انون اساسی واعالميه جھانی حقوق زادی درقآ ؛زادی درکشوراستآنظام کشورپھنه ساز 
نظام کشوراست که امکان رشد وحرکت  ،نآ و ،گرديده ودولت ھا ھم ملزم به رعايت اين شده اند

زد  نميتوان به اعتبارفلسفه اعليحضرت پادشاھی را بکنار ،د بنابراين اصل مسلمزادی را فراھم ميکنآ
   .زادیآيکسره رفت بسراغ  و

  ادي بدون نظام كشورزآمفهوم 

جوامع اسالمی مانند  در زادی بدون نظام مسلط (تسلط قانونی) برجامعه ميشود ھرج ومرج وآ
ورده شود آن آ ترين تفسير ومعنای که برھرکی وبھ ،زادی يعنی بی عفتی وھرکیآ جمھوری اسالمی

وقتی  و شنای مردم است آزمورد باورھمگانی نيست ولی پادشاھی نه با تفسير روبروست ونه نا گھر
  .زيرسايه پادشاھی باشد ھم قابل قبول است وھم محترم و زادی کنارآ

    .ينطور استازمجرای پادشاھی است  ھمين حاالھم ھم ايرانيان بھرنيک وبدی که رسيده اندا

نان است که آھنگی وھمبستگی آگترين مشکل ايرانيان خارج ازکشور تشتت وعدم ھمرميدانيم بز
   .ن ھستند وذره ای موفق نشده اندآسال است پيگير  ۴٠اعليحضرت 

  >سال بارھا ايرانيان رابه اتحاد فراخوانده ولی توفيقی نداشته است ٢٠رضا پھلوی دراين <

  )١٣٨٠-(گزارشگر نيويورتايمز                                                                              

    :درمقابل

   :مجله پيپل درمصاحبه با اعليحضرت به اين نتيجه رسيد وگفت

  >مخالفان جمھوری اسالمی رازيريک پرچم متحد سازد بعنوان يک پادشاه ميتواندپھلوی <

  )٣٣٢+٣۵١(مشروح درسنگر                                                                               

 حضور و درصورتی که حل شدنی باشد به ارادهسابقه فرھنگی وتاريخ ملت ما نشان ميدھد ھرمشکلی 
موقعيت  مردم فرمان شاه را فرمان خدا ومقام و ،قدرت معنوی پادشاه درجامعه ايرانی قابل حل است

  .ميدانند را مقام پيامبر پادشاه

بدست وزبان شاھزاده  <چرا ھمه چشمھا :ھای سياسی گفت ھمين روزھا يکی ازگويندگان برنامه
حرفی بزند>  پاسخ ايشان اين است که اين انتظار ناشی ازفرھنگ ما ايرانيان  يا کاری بکند و تااست 
   :نوشته است ن فيلسوف آاين ھمان است که است و

   .که کاری بکند> ،مھا متوجه شاه استاری ھا ھمه چش<درھنگام گرفت

نھم دراين آسال پادشاھی  ما ايرانيان اينطوری تربيت شده ايم ترک  ٣٠٠٠اين عادت ملی ماست  در
   .روزھا نه تنھا ممکن نيست که موجب گرفتاريھای زيادی خواھد شد
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  زادي ازچهارراه پادشاهي ميگذردآ

 زادی است چراآشنا ترين راه رسيدن به آ نزديک ترين راه و سلطنت وپادشاھی مشخص ترين راه،
ن کامال جدائی دين آرا تعيين وجريان تداوم اجرائی  زادی ھاآزبر  و که قانون اساسی تمام ارکان وزير

   .سال ضمانت کرده است ۵٠حکومت را عمال  از

اتيان سوگند ھم به  نرا قبول وآتصدی  ه تاريخی ورسالت کھن ملی کهچرا اعليحضرت به اين را
ن برای رسيدن آ استفاده ابزاری ازحتی درحد  ؟شده اندن يادکرده اند  کم باورآ است ازحر پاسداری و

ھمه موقعيت تبھکارانه اش  ميتوان مدعی بود که طرح تحميلی وظالمانه ھنری پرشت با ؟زادیآبه 
  .زادی نداردآ شمولی درحفظ وبيان موقعيت پادشاھی دررشد وقرار

 که به باور اين بدان معناست و ....زادی راآنه  ،رضاپھلوی را صدا کردند ،تظاھرات ديماه مردمدر
   .وردآزادی ميآ امنيت ورفاه وکارواعتبارملی و ن پادشاھی است که ھمه چيز ازآ ،ايرانيان

  مشكل اجرائي فلسفه 

گ  رنيست بلکه مشکل بززادی آ مشکل اجرائی فلسفه اعليحضرت تنھا درنحوه قراردادن نظام کشور و
   .توجه نسخه اعليحضرت به موقعيت مبارزه ايرانيان والاقل طيف سلطنت طلبان است

زادی که بايد آنھا  پايه واساس آزيرا  ،پادشاھی نيست زادی وآمشکل طيف سلطنت طلبان رسيدن به 
زادی آير ل س، واين بزرگترين مشککشور پياده شوداصيل  درقانون اساسی  ومده آبصورت مدون در

قاھره جمھوری اسالمی  قوه غاصبه و ن آاجرای مانع دارند وتنھا  نراآکه طيف سلطنت طلبان  ،است
براندازی  ستینھا بايآباشند بلکه ھدف به تنھايی  زادیآسلطنت طلبان نميتوانند دنبال  نبنابراي ؛است

   .زادی درچارچوب قانون اساسی مشروطه شده استآمانعی است که سد راه 

 وھم ازنظر حقوقی  ،نھاآمسئله روز برای سلطنت طلبان نيست زيرا ن، آکه  ،پادشاھی ھمچنين است
قائل به تداوم حقانيت رژيم سلطنت مشروطه ايران بوده وھستند وتمام تشريفات  ،جھات مشروعيتی

  رعايت اصول قانون اساسی درحفظ تداوم مشروطيت سلطنت انجام گرفته است ن بمنظورآقانونی 
ن مقام مقاومت آھم در (تقريبی) سال ۶ وليعھد قانونی بموقع مقرر درقانون اتيان سوگند فرموده اند و

بعلت سياست  بالقوه سلطنت  محفوظ مانده است وومشروعيتی و داشته اند وبھرحال موقعيت قانونی 
به دفتر ايشان و مجريان آن که  )مريکا (طرح ھنری پرشتآميز اياالت متحده آنامساعد وبل تحريم 

اعليحضرت نتوانسته اند که موقعيت سلطنت را درحالت مقرر درقانون اساسی  نفوذ داشته اند؛
   .نرا تصدی کنندآمشروطيت حفظ و

بنابراين هدف سلطنت طبان بدنبال پادشاهي بودن نيست بلكه تنها درجهت حذف تحريم سياسي 
   .اعليحضرت است

ھم با عقيده فوق موافق باشند ومقصودشان ازاينکه به دنبال  اين تحرير اميد واراست که اعليحضرت
انيت تداوم سلطنت ما مشتمل است برحقه يت حقوقی مبارزھمان باشد که چون موقع ؛پادشاھی نيستيم

 لذا ؛ه تاکيد گذارده اندــحـــصی نخست مبارزه ن سالھاآ واين ھمان چيزی است که اعليحضرت ھم بر
  .ا بر تداوم سلطنت ايران استمريکآريم ھای تحمييلی سياست مقدم درلغو تح ھدف مشترک
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   راه وروش مبارزه

ی پادشاھی رضاپھلوی است ق واستواربرتداوم سلطنت وتصدلَ درحاليکه فلسفه ومنطق مبارزه ما متعَ  
 ،رسيدن به پادشاھی نه ،زادی کشورمان ھستآ زه ما متوجهمبارلذا راه وروش با داشتن اين داده، 

تداوم چند ھزارساله  و ،ن را دارندآشاھی يک نماد تاريخی وھويتی است که ايران وايرانيان پاد ازير
ما   ؛و يا نکنيمن مبارزه کنيم  آاراده ما مردم نبوده که اکنون ھم الزم شود برای  سلطنت به ميل و

وپادشاه ن نماد آ ن ھستيم  حد ما حراست وپاسداری ازآ امانت دار و وارث تاريخی وھويتی سلطنت
می جمھوری اسالجود زادی ازنماد سلطنت وآموانع سلب است  ودرشرائط کنونی کشور براندازی 

    .است

زادی به نيتجه آمبارزه برای  ھمراه است که اگرناقبول  فلسفه اعليحضرت با اين نتيجه دنباله روی از
درحاليکه اين منطق  ؛ردنوقت است که بايد برای برقراری پادشاھی مبارزه جديدی را شروع کآرسيد 

   .سال است با نظام پادشاھی سرکرده اند ادعای باطلی است ٣٠٠٠برای سلطنت طلبان که 

   موانع پيش روي مبارزه ما

است ن متوقف شده آ تحقق اجرائی ،دومانع ، با بقوه قھره غصب شده است که رژيم پادشاھی ايران
مريکا  آغيرقانونی وتحميلی اياالت متحده مصوبه و وخواست يکی عامل غصب است ودومی تصميم

   .زادی نداردآرفع اين دومانع ھيچ ارتباطی به  و

فردی واجتماعی رابه  زاديھا اعم ازآزيرا ممکن است جمھوری اسالمی بنابرمصلحت خودش ھمه 
روابط  اياالت متحده نيز و ،مردم بدھد ولی ھمچنان حالت غصب نسبت به سلطنت وجود داشته باشد

ادامه تصميم وزارت خارجه کشور بر تحريم  ولی دست از ،با جمھوری اسالمی پيدا کندحسنه ای 
يا خواست سلطنت طلبان تامين شده است وصيغه فکری اعليحضرت آ ،انتقال سلطنت به وليعھد برندارد

  ؟فرمودند تحق يافته است چنين  که درسالھای قبل

برسردوراهي مرگ وزندگي  قراردارد و موقع صراحتا بشما هشدارميدهم  كه امروز ملت ايران <
زيرا كشورما توانائي اين  ،مبكني را انتخاب قطعي خود ناخواه ،ن رسيده كه همه ما خواهآ
خواه سياسي وخواه ن آوردهاي Ĥشكن را ندارد، هستي اين ملت وتمام دست زمايش كمرآ

كردن  ي امروز وفرداستانه نابودي رسيده است  فرصتي براآفرهنگي به  اقتصادي واجتماهي و
 3000بطور قطع روشن كنيم  يا اين ننگ رابپذيريم كه سند مرگ   بايد راه خودمان را يايست ن

    .>ساله  ايران را امضا كنيم

  ١٣٨۶ارديبھشت                                                                                                

 درجا ميزنيم ۵٨سال قبل است درحاليکه ما ھنوز درھمان وضع سال  ١٠پيام اعليحضرت مربوط به 
  .سال است درجا ميزنيم ۴٠يعنی 
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  عجيب نيست 

نچه که ازباب اعتقاد به تداوم سلطنت ايران عرض شد حداقل برای شخص اعليحضرت نبايد غريبه آ
سوگند سلطنت ياد کردند  ۵٩ن درسال آ ربی اساس باشد درست ھمان است که اعليحضرت به اعتبا و

   .دن حمايت ميفرمودنآ ھم دقيقا وقاطعانه از ۶۵وتاسال 

، تکيه گاه فرھنگی ؛چندسال است که ارتباط ملت با تکيه گاه ھای معمول خود قطع شده است<   
سلطنت بنابراين بيش ازھرزمان ديگری   دست داده را از زادی ھاآملت ما ھمه تاريخی ومذھبی  

  .>ومطلوب پس ازنابودی  رژيم کنونی ميگردد لترناتيو مثبتآ مشروطه بعنوان تنھا

  ۶٢اسفندسال  ٢٠                                                                                              

بعنوان پادشاه قانونی  وظيفه من ووظيفه ھرايرانی است که ازقانون اساسی اطاعت کند  ولی من<
   .>ن قانون استآ ن دفاع ازآ نقش مھمتری دارم و

  مصاحبه پاری ماج)ھمان تاريخ  وھمان (                                                                   

قانون اساسی وشاکردان فلسفه وسوگند پادشاھی اعليحضرت  تداوم اجرائی سلطت طلبان پيروان مکتب
 . اعليحضرت نظراتی ابرازفتاب گردان نيستند که باھرسخنی تغيير کنندآگل  ،رضاشاه دوم ھستند

ن بعنوان آجايگزينی  و ولی احترام به عقايد ديگران يک فصل است ؛ميفرمايند البته که محترم است
   .يک عقيده اصولی فصل ديگری است

اعليحضرت  نرا اعليحضرت بنا فرمودند  وآگفتن  غازآكه  دنيوگيم و سلطنت طلبان همان ميگفتند

هم همان را بنا فرمودند كه قانون اساسي مشروطيت به اعتبارسنت كهن پادشاهي ايران مقرر 

  .كرده است

دست داده  زادی ھا را ازآی برخورداراست ملت ما ھمه بنابربيان اعليحضرت که ازمدارج حقيقت عين
 زادی ھای ما تامين شده است ونيازی نيست که ما بين پادشاھی وآبا برگشت پادشاھی ھمه  است لذا

وقتی > مده استآيد نود ھم آچو صد زادی قائل به تفاوت بشويم  ودرکالمی ساده  وبه مصداق <آ
پادشاھی  چتر پيشرفت وشرافت ملی ھمه زير و زادی ھاآشود موانع فعاليت سلطنت ازميان برداشته 

  .مشروطه برگشت خواھد شد

  يدازادي خواهي احمدي نژآ

زادی انتخابات رياست جمھوری ومجلس اسالمی وعدم دخالت شورای آھم امروز احمدی نژاد خواستار 
زادی آحمايت يا سلطنت طلبان ميتوانند به آ ؛دقيقا خواست سياسی اعليحضرت ،نگھبان شده است

سلطنت طلبان به  ....البته که خير !؟ننديند وبفلسفه فکری اعليحضرت تاسی کآخواھی احمدی نژاد بر
 ،ن ھستندآمم ر ازقانونن اساسی مشروطيت ومتزادی متاثآ نھا خواستارآمکين نميکنند تزادی آھر

  .ن معرفی فرموده اندآيعنی ھمان قانونی که اعليحضرت خود را پاسدار

   ناتمام


