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 نآتفكرات  فلسفي اعليحضرت واعتبار   
 »انتظار مردم«

)6( 
  حقوقدان -اميرفيض

درمصاحبه  ،تفکرات اعليحضرت بود که درعبارت زير بخشی از قسمت پنجم اين تحريرمشغول به نقد
   .قای خلجی مطرح شدآبا 

پيدا کردن  )١( ،ازسوی مردم ميدانم انتظارالزمیھم  نراآو رسالتی که برای خود قائل ھستم تنھا  
   .ن پيش رفتآاستفاده از ) است با٢( زادیآن بتوان برای رسيدن به ھدف که آ مخرج مشترکی که از

ھدف  گفتگو شد واکنون درباب انتظارمردم و درقسمت پنچم باتفاق درموضوع مخرج مشترک ورسالت
   .درانتظارنقد است، زادی مالحظاتیآ

  محدوديت رسالت 

مصرح درمتمم قانون اساسی است محدود به  که اعليحضرت رسالت تاريخی وقانونی خودرا **
زادی کرده اند   آپيداکردن مخرج مشترک ويا وجه مشترک ايرانيان برای راه يابی به رسيدن به ھدف 

رسالت اعليحضرت زيرا اگراحتماال چنان ھدفی صورت گيرد ؛اين محدويت درست نيست ايجاددرحاليکه 
پادشاه اسی ازتداوم سلطنت ومسئوليت ھای معنوی درحاليکه تعريف قانون اس .پايان يافته است

   .بسياروسيع است وبه ھمان برنامه ھماھنگی مورد نظر اعليحضرت ختم شدنی نيست

سال  ايرانيان خارج ازکشور  ۴٠ازبيان اعليحضرت چنين مستفاد ميگردد که  تاکنون بعداز **

مديريت  ترک به يک ھماھنگی وزيرسايه اعليحضرت نتوانسته اند ازطريق مخرج مشترک وياوجه مش
سال اعليحضرت بھمراه رسالتی که خودشان  ۴٠مبارزه برسند  وبه شھادت اسناد مبارزه درتمام اين 

 بنابراين ازبه نتيجه نرسيده است   ولی  دويدند و ،دويدند برای اين ھماھنگی مبارزه قائل بوده اند
يا موضوع  الت ھمواره موفق بوده است  ودوحال خارج نيست  يارسالتی دراين ميان نبوده زيرا رس

   .ن نشده استآ نقدر منقی بوده که رسالت ھم کارسازآ

  انتظارمردم

ايرانيان خارج ازکشور برای رھبری مبارزه  از ،محدود ساختن انتظارمردم به پيداکردن مخرج مشترک
چيزی که  است که ايرانيان داخل به حقيقت کالم دراين اصال وبه ھيچوجه انتظارمردم نيست 

   .تنھاسآفکرنميکنند  ھمين مخرج مشترک ويا وجه اشتراک وامثال 
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ن ھستيم که قبول آ از بدِ الّ نھا ھستند آنھا بدنبال مخرج مشترک وھماھنگی وامثال آاگرفکرکنيم که 
سال دردست  ۴٠کنيم ايرانيان داخل کشور مردمانی کم ھوش وبی حافظه اند ونميدانند موردی که با 

درشعارھای ديماه  درحاليکه،نرا داشت آاقدام بودن به جائی نرسيده اکنون نميتوان انتظار تحول 
    .باشداحتمالی مخرج مشترک ه نشانه ای ولوضعيف ازتائيد شعاری نبود ک

   :فرموده اند ۶۴اعليحضرت دراسفند ماه سال 

  .>نھاعالقمند به حکومت  پادشاھی ھستندآمابرداشتی که ازھم ميھنانم داريم  اکثريت <

  )مريکاآمصاحبه با صدای (                                                                                    

ميل و نشان داده اند که گرفته اند کشورشانينده آبرای  تصميم خودشان را ھموطنان من مدتھاست<
ارزش ھای ملی ايرانيان ن خوگرفته اند وھم حافظ فرھنگ وآدارند به نظامی برگردند که ھم قرنھا با 

  )١٣۶۶بيانات اعليحضرت  ھشتم مرداد ماه (                                        >بوده است

برداشت اعليحضرت است واين بدان معناست که شعارھای ديماه سال جاری ھمه وھمه درتائيد 
عالقمندی مردم به رژيم پادشاھی ايران يک امرريشه ای است که بصورت بنيادی درھويت ايرانی 

   .مده استآبه جوش وخروش در دراين موقع نھادينه شده نھاآ

  مغايرت با تصميم وخواست مردم                    

 عقيده ويابرداشت اعليحضرت چيزی نيست که قابل دفاع باشد واين پرسش درتغييردراين صورت 
ينده کشورشان آچرابايد بيانات بعدی اعليحضرت مغايرتصميم ملت ايران برای ميگيرد که  مقابل قرار

نيست  بلکه  نی ويا شرطی وموقتیآرژيم سلطنتی يک تصميم بازگشت به  تصميم ملت ايران ؟باشد
   .نھاستآوارثيه تاريخی پدران واجداد  به اصولی ملی وفرھنگ کھن ايرانی بازگشت 

  انتظار مردم چيست 

انتظار تحولی  در انسان گرفتار، يدآانتظار، يک برداشت احساسی است که ازمسيرتحول بوجود مي
ول ن تحآ است که سبب رفع گرفتاری او شود يعنی اگرگرسنه است اگربيکاراست واگرامنيت ندارد

  .بشود ھانآ ب رفعسب

 ؛داده ميشود وجای مناسب دارد کاروخمثال سگی که مرتب به او  ؛درحيوانات ھم ھست ،حالت انتظار
گلوله ميکشند  با را نھاآمامورين شھرداری ھا  وقتی درجمھوری اسالمی درموقعيتی قرارميگيرد که

يوان انتظاردارد که تحولی بشود اين ح ،نقدر درخيابان ميکشند تا بميرندآويا بابستن پشت اتومبيل 
   .رفتارشود ) با او۵٧قبل ازشورش ( ومانند سابق

 يد دقيقا ھمان است که اعليحضرت درآبرداشت درستی که ازانتظارايرانيان داخل کشور بدست مي
   .شت به حكومت پادشاهي كه دركشوربوده استگيعني بازمريکا فرمودند  آمصاحبه صدای 

  .پھلوی ھم تطبيق دادخيابان  اتفاقا شايد بتوان ھمان قاعده انتظار ازجريان تحوالت را بردرختان 

مبتال شده وبايد قطع  خيابان پھلوی به بيماری سرطان رنگیان جمھوری اسالمی مدعی است که درخت
عدم احساس شوند ولی دکتراميد نوری استاد دانشگاه بھشتی با استدالل ثابت کرده که عدم مراقب و
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ورئيس انجمن جنگلبانی کشور ھم گفته  مسئوليت سبب اين فاجعه شده وبيماری سرطان واھی است
   .>ه ای بنام سرطان رنگی نشنيدهتاکنون حتی واژاست که <

مان حولی را دارند که بتوانند مانند زان چنارخيابان پھلوی ھم انتظار تميتوان گفت حتی درختدرمعنا  
   .ودرا ادامه دھندشاه حيات گياھی خ

  زاديآ

زادی مورد انتظار مردم متفاوت آبا  ،زادی که مورد نظراعليحضرت درمصاحبه مورد نقد استآمفھوم 
زادی آولی برای مردم ايران  ؛زادی ھای حقوق بشری ميدانندآزادی را درمفھوم آاعليحضرت . است

ايمان ندارد   دم گرسنه دين وآضرب المثل  ،یمالسا ميژر تراسا زا تغارف ،گرفتاری يعنی فراغت از
   .زادی ھای حقوق بشری نيستآدنبال  ، درترس ووحشت است، بيکاراستيعنی کسی که گرسنه است

ن است آزادی درآزادی است وآخوشبختی جامعه در< :جان الک فيلسوف انگليسی نوشته است **
   .>سيبی نرساندآکه ھيچکس به جان ومال وسالمتی ديگری 

مده است <ما اين حقايق را بديھی ميدانيم که ھمه انسان ھا برابر آمريکا آقانون اساسی در **

نھا اعطا کرده است که حق زندگی، آحقوق سلب نشانی معينی به  ،فريدگارجھانآ فريده شده اند وآ
    .>نھاستآزادی وجسنجوی خوشبختی ازجمله آ

شدن است واين ھمان چيزی که جمھوری اسالمی خالص  زادی برای مردم ايران ازشرآمفھوم 
    .درشعارھای مردم درديماه ديديم وشنيديم

  :فرمودند ٧٩برداشت درستی است که اعليحضرت درسال  اين ھمان چيز و باز

يد اصال مردم داخل مملکت به اين حرفھا آکه بيشتر درخارج ازمملکت پيش ميبحث ھائی است  اينھا <
من دارم بھشان ميگويم مـــــــــن يد ونجانشان ميدھد آکه کی مي بينندنھا ميخواھند بآ ؛اھميت نميدھند

    .ھستــــــــم

نشان داديد  که ھمه به کمک ھم  ن حرکت راآشما اگربگوئيد مشروطيت ميخواھيد شما روزی که 
انجام خواھيم داد من درميان شما خواھم بود ودوش بدوش يکديگر اين خطاکاران را ازايران خواھيم 

  )١( .>راند

  )٧٩مشروح درسنگراول خرداد  -(گفتگوی اعليحضرت با ايرانيان داخل کشور                        

  وجود تعهد  دربيان اعليحضرت

بين مردم بيان اعليحضرت متضمن ايجاب وقبولی است که درواقع ازوقوع عقد وتعھدی   ) ١(
   واعليحضرت خبرميدھد

وقبولی که درمقابل ايجاب ظھور  صدای مشروطه خواھی مردم است ،مدهآبه ميان  ايجابی که درعقدِ 
قبول اعليحضرت درکنارمردم وباتفاق راندن خطاکاران  يافته وعقد را به مبانی حقوقی مستحکم ساخته

   .کشور است از
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مردم سالھای سال است که عالقه خودرابه تداوم مشروطييت ايران درھرفرصتی اعالم کرده اند که 
مشروطيت نبود ولی  اما درھمان تظاھرات ديماه  گرچه نامی از ؛د استناد اين تحرير نيستگذشته مور

 . شعارن يعنی قانون اساسی مشروطيت استآورد آحارس مشروطيت ودست بود که حافظ و »شاه«نام 
قانون  از خبر  »وليعھد کجائی چرا نميائی«يا  و »شاھا برگرد به ايران که مالھا ريدن به ايران«

د ند بکنکه شاه بدون قانون اساسی مشروطيت کاری نميتوا چرايت وشاه را ميدھد اساسی مشروط

  .تاچه رسد که خطاکاران را ازايران بيرون بياندازند

پادشاھی مشروطه بين مردم  .عقد حمايت ازمشروطيت ١٣٧٩درسال  ،۵٧بنابراين  بعداز شورش 
   .. وميتوان گفت بنابراصل ھرکسی بازگردد براصل خويششده است ءواعليحضرت ابقا

  صل خويشورماند ازاصل خويش    بازجويد روزگاروھرکسی کود

   .گشوده اند ۵٧با ايجاب خود وقبول اعليحضرت فصل جديدی برشورش ٧٩ايرانيان ھم درسال 

ن آسوگند ياد فرمودند ايرانيان ھم برن آاوم بان به حفظ تدآيعنی به ھمان اصلی که اعليحضرت درنھم 
  بيعت دوباره زدند.

نھا آتعبير به خواست مخرج مشترک وامثال  ، نميتواند رجوع مردم به اصل خويشمعلوم است که 
 اماست  يعنی ھمان شعار <مردم اشتباه  از اين امرسد کردن وناديده گرفتن انتخاب برگشتِ  بشود

   >اشتباه کرديم که انقالب کرديم است

  خود نمائي طرح هنري پرشت

روجود مانعی بود که ، امری نا متجانس است ونميتوان منکسوال فوق: جريان زيرِ ق مطلب  اينکهح
    .است درگفتاراعليحضرت وبلکه دوحرکت عينی متضادموثردرايجاد عدم تجانس 

با مقاومت  ۶۵اعليحضرت است که تا اواخرسال  ھمان طرح محروميت فعاليت سياسی ،اين مانع
که سنگرھم درھمان کردار وگفتاراعليحضرت غلبه کرد  ن متاسفانه برآ اعليحضرت روبرو بود وبعد از

   :موقع نوشت

  روزگاری ھم بما کرداربی گفتارده   کردارکردی مرحمت مدتی گفتاربی 

  ؟ئيآرضا پهلوي چرانمي 

رضا پھلوی شعار  تا داد ه مردم داخل کشور ارائهبايد طرح ھنری پرشت را بعقيده دارم يک جوری 
> ئیآچرا نمی ومردم بدانند گير اعليحضرت که ازسوی مردم به  <ئی بدون جواب نماند آچرا نمی 

اال نميتوان ومعقول نيست که  و مريکاستآازسوی  شده است  گيرتحريم سياسی اعليحضرت تعبير
وبرای مردم اين سوء تفاھم بوجود بيايد که اعليحضرت با قصد ورضای  ودپاسخ شعارمردم داده نش

   .کامل است که به دعوت مردم نگاھی ندارند

دانستم که ايرانيان داخل  ،من سعی کردم کامنت ھای ايرانيان را خطاب به اعليحضرت بخوانم
مريکا آزسوی کوچکترين خبری ازمحروميت سياسی اعليحضرت وطرح ھنری پرشت والزام ايشان ا
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نرا داشتم که ازکسانی که دستی آايکاش روی  ؛، ندارندکه برای حفظ تداوم سلطنت ايران اقدامی نکنند
دراينترنت  وکامنت فرستادن دارند  تقاضا کنم که ھواداران رضاشاه دوم را درجريان طرح ھنری 

  پرشت قراردھند

  دستور جلسه

  :مده استآدربيانات اعليحضرت 

  .>برای من اين نيست دستورجلسهزيرا درادرگيربحث سلطنت وجمھوری نکردم من ھرگزخو<

   :دستورجلسه يعنی توجه واستفاده ازاعمال وامکاناتی که بتوان به مقصود رسيد

 ن درصالحيت وآ استفاده ازن است که آومتمم  دستورجلسه برای اعليحضرت ھمان قانون اساسی
 ميھان و درعبارت قاطع  دستورجلسه برای کمک به ھم و ؛قانونی شخص اعليحضرت است اقتدار

 ازبيانات  اين تحريرحقيقتی است که اين   و ؛نجات کشور فقط حرکت درشاھراه پادشاھی ايران است
   :اعليحضرت دراين باب سخنی دارند که تقريبا چنين است ؛قرض گرفته است

اين راھی است برای کمک به ھم  ،ن نيستآاگرمن پادشاھی را انتخاب کرده ام برای زينت وتجمل <
  .>وراھی جزاين نيستھنانم يم

من بھرعقيده افرادی که درچارچوب قانون اساسی مشروطه درراه مصالح مملکت بکوشد احترام <
  )١٣۶٢سال (                                                                                       .>ميگذارم

 دستورجلسه مورد نظر ،اگراعليحضرت حق بدھند که ايشان که خودرايک شھروند عادی ميدانند
دارای چنين حقی اينکه ھمه ايرانيان خارج ازکشور وباقبول  ک اتخاذ تصميم قراردھندخودشان را مال

  ؟کردنرا مالحظه آامنه وسيع ھرج ومرج دشواراست که ديا آ ؛خواھند بود

 ن اين است که دست ازدستورجلسه ھای شخصی برداريم وبسوی دستورآ ندای ايران ومردم درمانده
  .شنای ملت ايران است حرکت وتبعيت کنيمآجلسه تاريخی وقانونی که 

  طرفداري ازاصول 

اين اعالم است که  ،برقلب ميھن مينشنيد، که برجسته ترين کلمات اعليحضرت درمصاحبه مزبور
  :فرموده اند

  .>من طرفداراصول ھستمميليون نفر  ٧٠برای من فرق نميکند که طرفداران من يکنفرباشند يا <

اصول يا ازمنشاء شريعت است ويا ازمنشاء قانون اساسی يعنی ازمنشاء ملت ومجرای حق حاکميت 
   .ملی

قانون اساسی مجموعه اصولی است که ن اساسی داشتيم  <ازقانويکی ازتعاريفی که يادم ھست در
  .>م االجراستزبتصويت ملت رسيده وال

ن اعالم ميفرمايند ياقانون اساسی آ يعنی اصول محترمی که اعليحضرت طرفداری خودشان را از
ايشان  نظر مشروطيت است ويا باصطالح قانون اساسی جمھوری اسالمی  که ترديد نيست اصول از



  حقوقدان -اميرفيض –       ۶گفتگو با خلجی -تفکرات فلسفی اعليحضرت            ۶ از ۶ برگ ٢٠١٨/٠٣/٠۵، شنبه ودشيد=  هم

واين قاعده صحيح  ؛ن سوگند ياد کرده اندآ ن است که به حراست ازآسی مشروطه ومتمم قانون اسا
سخت مورد حمايت اعليحضرت بوده است که ازجمله  درمصاحبه  ۶۵حکمت تا سالھای  بر استوار و

  :با واشنگتن تايمزميفرمايند

مام مشروطه وظيفه من اصوال مبتنی برقانون اساسی مشروطه است  واين راھی است که ما وت<
خواھان ايران به عنوان تنھاراه نجات مملکت خود بدان اعتقاد داريم ومبنتی برقانون اساسی ومتمم 

 ٢٨ست برابروگآ ١۴( >سال پيش به دنبال يک انقالب واقعی تدوين شده است ٧٩ن است که درآ
   )۶۴مرداد سال ا

  ؟نيستند ۶٠اعليحضرت سالھای دھه  ،امروز چرا اعليحضرتِ 

به وليعھد قانونی ايران  سلطنتانتقال مريکا با آچرايش رابايد درطرح ھنری پرشت يافت که دولت 
  مخالف است  

 ناتمام


