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 نآتفكرات  فلسفي اعليحضرت واعتبار   
 »مخرج مشترك«

)5( 
  حقوقدان -اميرفيض

  گوشواره ھا 

 که الزم بود درمقدمه قسمت نخست به ذکر گوشوارھای اين تحريربه بجاست  ،قبل ازشروع تحرير
  .قصور شده است  اشاره ای بشود يد وآ

 يک حس ،تفکرات فلسفی؛ عقايد ونظرات يک شخصيت استات فلسفی، اساسی  ترين مقصود ازتفکر
برای  و کمااينکه ازظاھرنميتوان به باطن رسيد  است وازطريق حس نميتوان به حقيقت رسيد نظری

  .ن مقيد استآاست که اين تحرير به اقتضای نقد وبحث به  رسيدن به حقيققت نياز

  :برای کشف حقيقت نظرتائيد دارند که ميفرمايند گاعليحضرت ھم بر لزوم نقد وبحث وديال

 گايجاد يک زمينه  بحث وديال ؛اقدام موثری که ميتواند به کمک ھم ميھنان داخل کشور منجرشود<
  )١٣٧٧(مصاحبه با رسانه ھای لوس انجلس                                                        >است

*  
  مخرج مشترگ

زمره  نقطه نظرھائی ارائه فرموده اند که  ميتواند در ،درمصاحبه ھای پی درپی اخيراعليحضرت 
  .تفکرات فلسفی ايشان شناخته شود

پيدا کردن  ،الزمی ازسوی مردم ميدانند نرا انتظارآو که برای خود قائل ھستندرسالتی  اعليحضرت تنھا
ن آ استفاده از زادی است باآمخرج مشترکی است که دراين زمان بتوان برای رسيدن به ھدف که 

  .پيش رفت

  >من نگاھم روی اين خط است که به شکلی به اين ھدف خواھيم رسيد<

  (اعليحضرت ازھمان مصاحبه)                                                                                

  مبستگی واتحاد که بتواند مبارزه رابه ھدف برساند.يعنی ايجاد يک ھ

  رسالت

زيرا   ؛خود قائل ھستندمبرھن اھميتی است که برای تفکر >رسالتاتکای بيان اعليحضرت برواژه <
ما ميدانيم که رسالت ھمواره ھمراه نص است ورسالت بدون نص  رسالت  .رسالت يعنی ماموريت الھی
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ن به حساب ادعا ھای مطرود آای تاريخی ونمونه ھجعل رسالت ادعای رسالت بدون نص  و ،نيست
بنابراين  اين اجازه فلسفی وجود دارد که تفکرات فلسفی بطورکلی رسالت شناخته  منظور شده است 

  نشود 

  مشترك  وجه

بين ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی  اعليحضرت رسالت خودشان را محدود به يافتن مخرج مشترک
   .د محدود ساخته اندببرپيش  رھبری مبارزه را امر ،نآ که بتواند به اعتبار

جستجو کردن ودنبال مخرج مشترک  ،اموری مانند ؛ت ومطلق حکم استمحک ناشی ازنص، رسالت
. رسالت با قاطعيت وبدور ازشک وبحث وامثالھم  ھمراه محسوب نميشودنھا رسالت آتن وامثال گش
   .است

 برای اولين باراست که دربيانات اعليحضرت بکار و ؛مخرج مشترک يک قاعده وفورمول عددی است
شايد   ؟چيست روشن نيست که مقصود ازمخرج مشترک دربين ايرانيان خارج ازکشور. رفته است
زيرا شناخت وجه مشترک بين اشخاص واشياء ممکن  باشد وجه مشترک بيانشان واژه  مقصود و

  .است ولی مخرج مشترک خير

   .وجه مشترک  يعنی اشتراک وھماھنگی درھدف وھمسوئی دررسيدن به ھدف

اين حقيقت نه تنھا  ؛دايرانيان خارج ازکشور وجه مشترک مورد نظر اعليحضرت وجود ندار بين **
  .نرا نيز ميتوان دراخالق ماايرانيان جستجو کردآ یکه ريشه ھا ،وجود داردحالت کنونی  در

 در :نوشته اند  ،کرده اند نظر رمريکا  که درباره ايرانيان اظھاآمريکائی سفارت آکارشناسان  **
  .صاحب نظر پيدا ميشود ۶ايرانی  ۵جمع 

بما  جمھوريخواھان< :فيگارو فرمودند درمصاحبه با  ٢۵٢۵= ١٣۶۵اعليحضرت درسال  **

  )٣٣٢+۵۴(مشروح درسنگر                                                            .>نخواھند پيوست

   .ولی توفيقی نداشته است ،رابه اتحاد فراخوانده يانسال  بارھا ايران ٢٠رضاپھلوی  دراين  **

  (روزنامه نيويورک تايمز)                                                                                     

اظھارعقيده شده است  ؛ماده ای که مانيفست سياسی اعليحضرت شناخته ميشود ١۴دربيانيه  **
   :که

خودمان گفتگو  حاضريم با مخالفينماديگرنميتوانيم درباب ضرورت مبارزه به شعاردادن اکتفا کنيم  <
  >متشکل ازسازمان ھا پياده کنيمنھا يک رھبری سياسی آنيم  وبا کمک ک

  )٣٣+۶١(مشروح درسنگر                                                                                   
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 فرازباال نشان ميدھد که اعليحضرت حتی اظھار تمايل فرموده اند که با مخالفان وارد گفتگو بشوند و
اين عدم موفقيت  ولی بازھم موفق نشدند و ،ورندآنھا يک رھبری سياسی بوجود آبا مساعدت وکمک 

، اخالق ملی وتاريخ ماست  باب فرھنگ ما اعليحضرت است که ازنه ازباب کم کاری ويا بصيرت 
تمام دقايق حيات سياسی کشور   ؛مالت رھبری ساخته شده است ما ايرانيان از پيوستگی مالت "اصال

نجا که درتاريخ سياسی کشورمان ميخوانيم که شاه عامل آ .ھبری شاه استوار استما برپايه ھای ر
فرھنگ   . دريک زبان ميشوند و ايرانيان ازطريق شاه متحد ويک باور ،شعارنيست ؛وحدت ملی است

 طب اميد وق و اتحاد اقوام تاريخی واستقالل کشور روح وخون ايرانيان پادشاه مظھر و کھن ايرانی 
  .رھبری شناخته شده استپيشرفت و 

 شاهرضاپهلوي بعنوان < بعد ازمصاحبه با اعليحضرت مينويسد که  People وقتی مفسرمجله پيپل
گاھی ھای فرھنگی وھويتی ايرانيان است که حقيقت آ به اعتبار >ميتواند همه مردم را متحد سازد

  .وجودی ماملت را بيان ميکند جوھر

گاه ونگران بوده بود و از اين نظرآ اه به اھميت نقش پيوند بين شاه وملتآگخمينی تا چه حد ببينيد 
   .است

اسلحه نميتواند به جنگ اسلحه برود. تنھا راه  ؛ئيدآ<شما نميتوانيد ازپس ارتش بر :او گفته است
 ن ھستندآد جنگيدن با ارتش خلع سالح ارتش است. بايد زنجيرھائی که اعضای نيروھای مسلح  دربن

      >.(يعنی پيوند شاه وارتش وملت) يعنی سوگند وفاداری وعادت اطاعت ازشاه را درھم شکست

  )٢۶٠(حسنين ھيکل صفحه                                                                                    

  ورد Ĥدست

ک ويا وجه مشترک ملت دنبال مخرج مشتر نيست که اعليحضرت اينکه به ھيچوجه ضرور  -وردآدست
 ميثاق با  زِ ــت  ن متوسل بوده اند وباآسال به وھمان گرديدنی راکه الاقل سی وچند   ايران بگردند،

 خسته ومردم را نا را خودشورای ملی  و  راه حل ملی - رمان نامهآ - »فقط اتحادامروز « –مردم 
بان سال آتاريخ وهويت وفرهنگ ايراني وحتي سوگند نهم  .ادامه دھند اميد ساخته اند ھمچنان 

الزامي وحدت ملي را بنام اعليحضرت  با خطوطي كه با  اعليحضرت نسخه تاريخي و 59
   .داده است ي نوشته شده درمقابل اعليحضرت قرارجوهرجان وروح ايران

   :درحاليکه  اعليحضرت ابرازعقيده فرموده اند که **

: اميد ازحل اين مشکل بوده اند که فرموده اند نقدر ناآ و >اد مخاطب استج، مشکل ايامشکل م<
  >را بپذيرم وگروھی را درنظر بگيرممن اين رسالت وماموريت  خود ،راستبھت<

   ٣٣٢+۴٧۴وح درسنگررمش                                                                                  
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نھا آيعنی درگروھھای مخالف سلطنت نميتوان کسی را بنام سخنگوی  = مشکل ايجاد مخاطب، توضيح

گرداب تشتت عقيده ونابسامانی تشکيالتی وھرج ومرج ھستند که فاقد  نقدر درآنھا آيعنی  ؛پيدا کرد
   (پايان توضيح)  .سخنگوھستند

  :ميفرمايند نا اميد ھستند وازھمکاری  ايرانيانی که درخارج ھستند درحاليکه اعليحضرت  **

   >ده وجذب مبارزه نميشونديرا کنارکش کسانی که درخارج ھستند خود< 

  )٣٣٢+٣۵١(مشروح درسنگر                                                                                

 Southern Methodist، حاليکه اعليحضرت درسخنرانی دردانشگاه ساوترن متوديست در **

University  مريکائيھا فرموده ايدآ داالس درمقابل جمعيت انبوھی از:  

بايد بادرک لزوم مسئله رھبری  ودرخواست جمع کثيری ازھم ميھنانم  وظايف رھبری را برعھده <
زادی است تمرکز دھم  آھا که کمک به برادران وخواھران درراه کسب  گيرم وبه اساسی ترين اوليتب

  >بردوش گرفته ودراين راه نگران سرنوشت شخصی خود نباشم من مصمم ھستم که اين وظيفه را

  )٣٣٢+٣١۵مشروح درسنگر١٣٧٩سخنرانی سال (                                                      

  چرائي درمقابل اعليحضرت

ھمبستگی ورھبری جمعی داشته اند بازھم دراين باطلھائی که درمورد  چرا اعليحضرت  با دور
  مصاحبه برلزوم رھبری جمعی وبھرحال سلب مقام رھبری خود شان پای فشره اند؟

  پاسخ اعليحضرت 

يحضرت جنبه يک بيانات معمولی راندارد ومعموال از جواب ايشان نميتوان براحتی فھميد بيانات اعل
شاھنشاه  ااتفاق ؛سان نيستآدن جوابشان به سوال ودرکالمی ديگر ارتباط دا که مقصودشان چيست

ن شادروان آاظھارات  چون چنانکه اکنون بعدازسالھا گذشت ؛دنريامھر ھم ھمين سياست بيانی را داشتآ
بيان مطلب پی  اھنشاه از، ما به مفاھيم ومقاصد شقابل تطبيق وتشريح با رويداد ھای کنونی است

قل بلکه بعنوان مبتدا وموضوع مست ،نه بعنوان  خبر ،اعليحضرت درھمين مصاحبه مورد بحث ميبريم.
   :ميفرمايند ؛ن رسيدآکه بدون نقد وتعمق نميتوان به ؛ داده اند که بسياربا اھميت است ھائیپاسخ

  )٢( >را انجام داده ام  واگرپيشرفتی نشده مربوط به مردم است )١( من وظيفه خودم<

ھمراه است زيرا دربيانات شنونده صورت ظاھر(منطوق) بيان اعليحضرت با برداشت نا متوازن بودن 
   :مده استآاعليحضرت درسابق دوبار

  >.مد کرده اند حاال نوبت ماستآدستشان برمي مردم ايران ھرکاری که از<

 مبارزه وسوابق امراما مفھوم منطقی بيان ايشان <من وظيفه ........> نيازبه غورومالحظه اسناد 
  .) نميتواند کاشف حقيقت باشددارد وتنھا توجه به منطوق (عبارت ار
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  باتفاق به اين مهم تاريخي ميپردازيم

من وظيفه خورا انجام داده ام، نيازبه شناخت حد وحدود وظيفه را دارد. سند اين مھم تنھا   ) ١(
بسم هللا تکاليف  »ب«اين اولين  و؛ قبول سلطنت است ونه يک کاراضافی ويا کسری در

اعليحضرت پس ازدرگذشت شاھنشاه ورسيدن به سن بيست سال تمام است  که ميدانيم وگواه 
نھم درحالت تنھائی وعليرغم آتاريخ واسناد است که ازسوی وليعھد وقت درتاريخ معين 

    .تذکرمخالفت کارتر صورت گرفت

وظيفه ای است که  ،را انجام داده ام  مقصودنجا که اعليحضرت ميفرمايند  من وظيفه خودم آبنابراين 
  ؛ه استدن حفط تداوم پادشاھی ايران بوآم يت برعھده ايشان گذاشته است که اھقانون اساسی مشروط

اگرھم اعليحضرت ازچنين عبارتی استفاده نميکردند، عبارت <من وظيفه خودرا انجام  :بايد گفت ،لذا
   .تمبارزه بوده است وختم کالم اس ه ازاسناد تاريخیداده ام> يک حکم حاصل

اعالم قبول سلطنت تنها تكليفي است كه براي شخص اعليحضرت مقرر شده است  واعليحضرت نه 
زيرا سوگند قبول سلطنت يک عھد تاريخی  نيازبه كسي را داشته اند ونه تشريفاتي الزم بوده است

ھد قانونی درپشت کوه قاف ھم ميبودند، واگروليع است که درمقابل خداوند وروح ملت ايران ياد ميشود

  خداوند موجب حفظ تداوم سلطنت ميگرديد به قانون و اتيان سوگند سلطنت ،راسارت ھم بودند د

و سبب نظم ونسق جامعه ميگردد تکالفی که درمتمم قانون اساسی برعھده اعليحضرت مالحظه ميشود 
جنبه تشريفاتی دارد يعنی  ،قابل تحقق استنھا آجلی سلطنت درتحقق تّ  و ،ن چشم دوختهآومردم به 

اين اموری است که بتنھائی انجام  ن اقدامات نظارت فائقه وحمايت معنوی دارند وآ اعليحضرت بر
   :نجا که اعليحضرت بارھا فرموده اندآ پذيرنيست و

   >.من به تنھائی نميتوانم کاری انجام دھم<

كه درمتمم قانون اساسي مشروطيت  محول كالمشان متوجه همان وظائف تشريفاتي است
و مهمتراينكه ايشان نميتوانند براي رفع حصرسياسي خودشان اقدام كنند ونيازبه مقررشده است 

  .اقدام ايرانيان را دارند

  حصرسياسي اعليحضرت

که درميدان مبارزه ھستند (ازجمله نويسنده اين تحرير)  آنانیايرانيان خارج ازکشور خاصه 
بی اعتنائی به سوگند سلطنت وانتخاب راه وروشی که با سوگند  انتقاد  کم کاری، با اعليحضرت را

گاھند آ(التاری گذاشتن تداوم سلطنت) روبرو ميسازند، بخوبی  سلطنت وتداوم سلطنت مخالف است
 حفظ تداوم سلطنت را برگزيده، متاسفانه از از دوریکه اعليحضرت يعنی ھمان شخصيتی که راه 

و در پشت آن  واين محروميت ھم ناشی ازقدرت سياسی قوی اياالت متحده ؛حرومندزادی سياسی مآ
وزارت خارجه  است واين محروميت ومحصوريت سياسی امری بی ريشه نيست بلکه سند انگلستان

دولت اياالت متحده انتقال سلطنت را بوليعھد قانون اساسی قبول مريکاست که رسما اعالم ميکند که  آ
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مريکا متکی آن عمل کند نبايد به حمايت آاگر خالف  ان ضمانت اجراھم معين ساخته که ومتعاقب ندارد
  .(يعنی روزگاروليعھد قانونی راسياه ميکند) باشد 

  سوال نيابتي 

سال  ۴٠ايفای تعھدات سياسی چه اقدامی دراين  زادی اعليحضرت وآ رای رفع حصر وبمـــــــا  **
  که حتی يک وجب ازانتقاد وانتظارمان کاسته نشده است؟ کرده ايم 

اين درک ساده  از چگونه انتظار حرکت داريم و ،کسی که دست وپايش بسته است مــــــا  از **
ن قدرت آغافليم که اگرانتظارحرکت ازکسی که بعلت يک قدرت نافذه قادربه حرکت اال درجھت خواست 

   .ن کنيمرا تامي زادی اوآنيست  بايد نخست 

سال است درشاھراه  ۴٠مـــــــــا خيال ميکنيم که اعليحضرت درد اين مھم را نميکشند که  **
خيربسيارھم افسرده اند  که  ،برای نجات ايران نکرده اند کاری ؛وظائف خود بعلت گروگان بودن

  :ميفرمايند

  .>انسان شرم دارد  درحاليکه برای نجات وطنش  کاری نکرده است<

کيفيت اجرای نجات ايران با خارجيان <عبارتی منسوب به اعليحضرت است که بارھا فرموده اند 
  >است

ولی  ؛کمااينکه سنگرھم دررديف معترضين قرارگرفت ؛ميزاستآمنطوق بيان اعليحضرت اعتراض 
اينکه  مادامی که ايشان درحصرسياسی وسلطنت  ن برميگردد به موقعيت خود اعليحضرت  وآمفھوم 

د راه نجات ايران ازسلطنت ومردم نخواھد گذشت  ومنوط به راه انتخابی نمريکا باشآگرو تصميمات  در
  .ا خواھد بودمريکآ

  چه جوري بما تفهيم شود

 از سوگند اعليحضرت رابياد داريم و؛ ماکه درميدان ھستيم - رنگ ورخساره نشان ميدھد ازسرنھان
گاھيم وسند تحريم سياسی اعليحضرت آمقاومت ايشان درحفظ تداوم سلطنت وعباراتی که فرموده اند 

سياسی داشته باشيم بدون  يک جو شعور اگر ،ساله ھم ھستيم ۴٠را ھم ديده ايم و ناظردقايق مبارزه 
 سلطنت وگوش ما کنند ما بايد ازاوضاع واحوال سياسی به گروگان بودن  اينکه الزم باشد چوب در

گاه شويم وفکری برای رفع اين محروميت سياسی ايشان کنيم واال بی آن آمريکا با تداوم آمخالفت 
   .وبدون رفع حصرسياسی اعليحضرت نجات ايران محال است ،مايه فطيراست

  فكرنكنيد

وراه  گاه نيستند که اين قبيل فعاليت ھای ايشان وسخن گفتن ازاتحاد آفکرنکنيد ونکنيم که اعليحضرت 
ن است که آشبيه مانند ت در ودقيقا ميدانند   ؛ارزه نيستندمب نھا کارسازآحل ملی وشورابازی وامثال 

  .کارھای اساسی ممنوع است ولی اجازه کارھای سرگرمی را دارد يک زندانی از



  حقوقدان -اميرفيض –       ۵گفتگو با خلجی -تفکرات فلسفی اعليحضرت            ٧ از ٧ برگ ٢٠١٨/٠٣/٠١، پنج شنبهشيد=  اورمزد

ازخودمان سوال کنيم اگراعليحضرت اين سرگرمی ھای بظاھرسياسی ودرباطن اتالف وقت را نداشته 
   ؟!نان چه ميتوانند ارايه بدھندآوحفظ اميد باشند پس درمقابل انتظارات تاريخی ملت ايران 

  حسرت، پشت حسرت 

عقل واقعا قاصراست  نگاه کنيد دربرنامه ھای تلويزيونی  نسبت به چه موضوعاتی اظھارنظرميشود که
اما کوچکترين اشاره ای به گروگان بودن سلطنت وحصرسياسی اعليحضرت نميشود    ،اين ھوشياری از

اينجاست که ايرانيان  و ،ن محوطه سياسی نيستآمريکا مايل به ورود ايرانيان به آچرا زيرا سياست 
  ميشود گفت: و کشور ارزش سياسی خودشان را نشان ميدھند خارج از

  زاد سازي ميهنمان راهم نداريم آزاد سازي شاهمان را نداريم  لياقت آــــــا كه لياقت م

يعنی خواست ومنافع  ؛به اين شھادت توجه کنيد که گويای موقعيت ھمه ماايرانيان مقيم خارج است
   .مريکا اول وبعد منافع ايران وتداوم سلطنتآ

  شاهد موضوع 

باتفاق امينی واسالم  اقامت دارد و اروپا مريکا که درآشاھين فاطمی است ازرابطين مورد اطمينان 
  :کاظمينه جبھه نجات را ساخت ميگويد

شنای مردم ومورد اعتماد آدرحال حاضرھيج رھبرسياسی ازشخصی ونظامی ومذھبی وجود نداردکه <
   >.عادی استرضا پھلوی  که بقول خودشان يک شھروند  نان باشد جزآ

کامال منطبق با طرح تحميلی تحريم سياسی اعليخضرت  یشاھين فاطم (عليمحمد) قایآاين اظھارات 
پرشت) ی ی موقعيت اعليحضرت درمقابل طرح تحريم سياسی اعليحضرت (طرح ھنرتاما وق و ،است

  :ميگويد ،قرارميگيرد

  ١ >نيستم را شاه بداند بنده ديگر طرفدارايشاند روزی که رضا پھلوی خو<

  )١٣٨٠(مصاحبه با راديو صدای ايران سال                                                                 

 ھمه کسانی که مرتبا اعليحضرت را شاھزاده  و ،نچه گفته تنھا نيستآقبول کنيم که شاھين فاطمی 
 مينکه اعليحضرت درخارج ازھ  منطبق با طرح ھنری پرشت)رضا پھلوی ميخوانند (درست خطابِ 

نھا ھمان خواھند کرد که شاھين فاطمی آکشور بدون رفع حصرسياسی درمقام سلطنت قرارگيرند ھمه 
   .ن استآمستعد اجرای يا مخملباف 

  ناتمام 
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