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 نآتفكرات  فلسفي اعليحضرت واعتبار   
 »دو گزارش...«

)8( 
  حقوقدان -اميرفيض

  گزارش اول 

  انتقاد توام با گاليه

 رامی که ازخواندن قطعه ای ازآ ن يک ناآ ادامه بحث تفکرات فلسفی اعليحضرت واعتبار قبل از
به اميد اينکه شايد   ؛اين تحرير شده استمولد  وجودم شعله ھا ساخته است، يحضرت دراظھارات اعل

  .ن متظاھر گرددآ مفتخروميل ايشان به رفع رجوع از اعليحضرتاه سطحی گنبه 

 ھم نامشروع وغصبی ميداند تا را با ناکسی که اساسا سلطنت رضاشاه کبيراعليحضرت درگفتگوی 
 را فرو گذاردندد<سفره دل بگشودند وقدرخدمتگذاران وحاميان خو چه رسد به حقانيت تداوم سلطنت

اکس نن آبه کوه وشکايت برسم ناتوانان ازھواداران سلطنت شِ ( بيفزودند ووبرجمال والفت دشمنان 
  .نرا کتيبه تاريخ ساخت)آن ناکس ھم آ ديکته فرمودند و

نرا آوسابقه اقتدای اعليحضرت درمذمت سلطنت طلبان بيسابقه نيست  روش و راه مورد پسند و
اظھارات بختيار درمصاحبه باروزنامه واشنگتن تايمز برگردان شده بفارسی درروزنامه  ميتوان در
   :خواند که گفت ۶۴ذرماه سال آ ١۵مورخ  ٧٣٣ شماره ايران تايمز

  )).بوده اند وخودخواه پستخانواده اوافراد رضا قبول کرده است که بيشتر اعضای((

   :ن چنين استآمقاله مفصلی نوشت که بخش کوتاه   ۶۴سال ٢٧٨ سنگرشماره 

  سته شكاعتبار

وبی عرضگی ھا  وازاين ھای ما، ازاين زدوبند  .......خون بايد گريه کرد  ازاين وضع وبی غيرتی
يکباربرای ھميشه نشان دھيد که سلطنت بازيچه ووسيله سوء  .سرسری گرفتن وعدم قبول مسئوليتھا

استفاده نيست  درمقابل اينگونه توطئه ھا که ھرروز با ابعاد وسيعتری  درشرف نکوين است  ايستادگی 
  کنيد.......

  به مردان دبيرخانه  خطاب 

را  اظھارات بختيارگھی کامال شايسته  آبرويد درھمان روزنامه واشنگتن تايمزدرصفحه اول دريک 
  د......نی ابالغ کنيقويا وشديدا تکذيب کنيد  وجريان امررابه روزنامه ھای ايرا
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 برابر د؟ ما ميدھيم. دولنگ پولش ھستني ؟شما دراجرای اين وظيفه بزرگ وفوری وقاطع چرا معطليد
م ھ را شماکافی نيست دست شماراھم ميبوسيم، کافی نيست متضرعانه پای  ،ان ميدھيمھم به خودت
سلطنت درنزد ايرانی ھا وخارجيھا به تباھی برودکه دارد  حشمت و نگذاريد اعتبار ...ميبوسيم

  صفحه) ١٢(ادامه مقاله سنگر  تحت عنوان اعتبارشکسته در                         ميرود............

فاده  درکارنامه سياسی تتاسالبته که ھيچ واکنشی وتکذيبی نسبت به اقدام واظھاربختيارنشد واين سوء 
   .اعليحضرت رسوب زشت خودرا باقی گذارد

  عاق سلطنت طلبان 

تحقير سلطنت طلبان  ؛قابل مالحظه است ،سابقه ديگری که درکارنامه اعليحضرت، ھمراه با تاسف
حضرت به تاسی که اعلي ٨٢دی است درفروردين سال ميبعليرضا بوسيله اعليحضرت درمصاحبه با 

طرف اتھامات سياسی قراردادند (عالقمندان  و دی  سلطنت طلبان را کلی تحقيرحسابشده ميبسوال  از
  .)ن رجوع فرمايندآوبعد   ٣٣٢+٣٧٧به مورد به سنگرھای دفاع عاق شدگان شماره

با دشمان  نراآبلکه نيستند متاسف  خودشان داشت وقضاوت اعليحضرت  نسبت بسلطنت طلبان ازبر
   .باعث خجلت وسرافکندگی سلطنت طلبان استسلطنت درميان گذاشتن 

  جفای خاربساز   (سعدی) با گو، برو     شنائی بودآبا گل  ھرکرا

  دفاع حق 

يا آ ،انتقادی دارند ساکت نمانند اگر ،اعليحضرت بارھا ازايرانيان خواسته اند که حرفھايشان رابزنند
کاری انجام داده ت ندفاع ازحقانيت سلطراستای  نھم درآسلطنت طلبان غيرازبحث نقد وکالم وانتقاد 

دل پيش بيگانه بگسترند ه اين حد که سفر نھم تاآ ؟زردگی خاطر اعليحضرت گرديده  استآاند که باعث 
وشادی وشعف غيرقابل انتظاری را برای  وخقت عالم رابه سرپيروان وطرفداران سلطنت بکوبند

  ؟!دشمنان سلطنت بيافريند

  :حمد احرارميفرماينداعليحضرت  درمصاحبه با ا

   .ن استآبزرگترين وظيفه من  تداوم پادشاھی مشروطه وحفظ مشروعيت 

  )کتاب خودشان ١١٧ (صفحه                                                                                 

سلطنت طلبان وقدری ھم سنگروتحريرات درجھت وظيفه ای که قانون اساسی برای اعليحضرت تعيين 
نھا آيا اين اقدام آ ،مينويسند ويا سخن  ميگويند ،ذاشته اندگن تاکيد آکرده واعليحضرت ھم برتمکين 

  زردگی خاطر اعليحضرت باشد؟آميتواند مبنائی برای 

وظيفه ايرانيان  بر شکارآازقانون اساسی تاکيدی محکم و درراستای حمايت ۶٢اعليحضرت درسال 
  :گذارده اند وميفرمايند

که ازقانون اساسی مشروطيت اطاعت کند ولی من بعنوان پادشاه  است وظيفه من ووظيفه ھرايرانی 
   .ن دفاع ازاين قانون استآقانونی  نقش مھمتری دارم که 

  )١٩٣(مشروح درسنگر                                                                                        
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ی ايستاده ريعنی کسانی که امروز درسنگردفاع ازمشروعيت قانون اساسی قرارگرفته اند درھمان سنگ
 اين صورت چرا در ؛ميدانندتکليف خود  در را ن سنگرآ اندا که اعليحضرت نقش مھمتری دردفاع از

نھم آگيرند  دستخوش مالمت وسرکوفت ھمسنگرخود قرار چگونه ممکن است سربازان يک سنگر و
  .ن به شکل باورھای تشيع نگاه ميکندآی که به سلطنت وتداوم خوند زاده تازه واردآی با واسطه دشمن

  يمن ھمای     طمع مدار که گنجشک فعل بازکند قع مدارزمرغ شوم تو

اعليحضرت درمقام فرمانده دفاع ازقانون اساسی اگرنگرانی ويا کوتاھی ازجانب سربازان خود ميبينند 
زردگی خاطر آ نکه وقتی ازآحق سربازان است که با افتخار ازتذکرات فرمانده خود استقبال کنند نه 

ک مخالف با نھم ازسوی يآرسانه ای شده است  دل ايشان فراگير شوند که دردفرمانده خود مطلع 
  .پھلوی سلطنتاساس 

     :خطاب به مردم ايران ميفرمايند  ۶٣اعليحضرت  درسال 

سال تاريخ مدون شاھنشاھی  ٢۵٠٠عقيده من اين است که  اين نھاد رابايد حفظ کرد ملت ما بيش از
  .نرا ناديده گرفتآدارد  نميشود 

  )٣٢١(مشروح درسنگرشماره                                                                                

 نميتوان از ؛ت حفظ نھاد سلطنت کوشيده انديکسره درجھ سلطنت طلبان درراستای عقيده اعليحضرت
وسيله  و سوئی بدست از يکسو تکليف حفاظت ازنھاد سلطنت را برمردم بصورت حکم وارد ساخت و

اين را  کوبيد ھمان سربازانی که درسنگردفاع ازسلطنت قرارگرفته اند برسر خفت وسرکوفت، دشمن
   :مه ميکندزمزين بيت را دردل خود اينجاست که انسان بی اختيار ا .نيست عدالت وانسانيت پذيرا

  شان ولطف سخنت نيست دوای دردی        عالم وعامی وعارف ھمه سرگردانند

  موزش هاي غلط فرهوديآگزارش دوم  

ن>  به آادامه نقد <تفکرات سياسی اعليحضرت واعتبار اين تحرير اجازه ميخواھد که قبل ازباز، 
                                       ١.فرھودی درمصاحبه با اعليحضرت بپردازد نقای بيژآناروای  موزشھای غلط وآ

   :گفت ھودی درابتدای مصاحبه قای فرآ

يا  سلطنت برسندچه به  و ؛چون فرزند شاه بوده است ؛خطاب ميکنممن رضاپھلوی را شاھزاده 
مريکا ھم بعدازمدت رياست پرزيدنت ناميده آکه روسای جمھور  شاھزاده ھستند وھمانطور نرسند،
اطالق اين  وبعد ھم اضافه کردند که )١(شاھزاده است  تازنده ھستند  عنوان رضاپھلوی ھم. ميشوند

  )٢( ديا من بيژن فرھودی گرفته شو عنوان به ايشان نبايد به حساب مواضع ايشان ويا شبکه بيان و

  موزش غلطآ  ) 1(

  :مقدمه ھمين مصاحبه اعالم داشت کهقای فرھودی درآ

                                                            
بيژن فرھودی با ھواداری از فلسفه و خط مشی کيھان لندن، سپس از روش عليرضا نوريزاده و سپس قرار  - ١

اين آموزش ھا به سفارش ھمان  گرفتنش در مسير آقازاده آيت هللا زم، يک وابسته به بيگانه ھا به حساب ميآيد.
-ح اربابان برای تلويزيون بيان صورت گرفته است که خرجش را بيگانه ھا به گفته ای وابسته به اسراييل ميپردازد. 

 ک
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  .به حيات سياسی رژيم سابق پايان داد ۵۶انقالب اسالمی سال 

مفھوم چنين اعتقادی اين است که کليه قوانين ومقررات وحتی رسم ورسوم رژيم برحق سلطنت 
 ۵٨وقوت قانونی خود تا زمان رفراندم سال  به اعتبار )رِژيم سابق(ودی ھقای فرآمشروطه وبه قول 

رژيم غاصب جمھوری اسالمی نيز قوانين دوران قبل  استقرار باقی است ودرعبارت جامع تر بعد از
    .مادام که بوسيله قانون ديگری نسخ نشده واجد اعتبار خواھد بود ۵٧ازشورش 

  .نچه عرض شد مخالفتی داشته باشندآقای فرھودی با آگمان ندارم که 

قای فرھودی که قائل آعنوان قانونی رضا پھلوی برای کسانی امثال  ،بنابرقاعده حقوقی که عرض شد
واالحضرت شاھپور رضا پھلوی وليعھد سابق وجمھوری اسالمی ميباشند   ۵٧به مشروعيت شورش 

   .است

برای ايشان ورژيم پادشاھی مشروطه ايران مشروطه  وانی که دردوران حاکميت قانون اساسیزيرا عن
ذاری گئين خاص تاجآنجا که بموجب آ وضع شده بود  واالحضرت شاھپور بوده نه شاھزاده ونيز از

واالحضرت شاھپور رضا پھلوی به سمت وليعھدی قانون اساسی کشور معين وناميده شده  شاھنشاه،
عنوان قای فرھودی آقائل به مشروعيت ھستند مانند  ۵٧اند  بنابراين برای کسانی که برای شورش 

ايده گرفت نميشود صراحت تاريخ را ن و ،ند بودواالحضرت رضا پھلوی وليعھد سابق خواھ رضاپھلوی
   .ن عنوان شاھزاده را جايگزين ساختآوبجای 

ن آ ، اکنون ھم باچنانکه ھمه ارتشيان که دردوران سلطنت مشروطه ايران درجات نظامی داشتند
زير ھمان عناوين فعاليت ھای عناوين  درداخل وخارج ازکشور ناميده ميشوند ودرخارج ازکشور 

رضاپھلوی ميشود (نوبت به اولياء که نند  ولی وقتی نوبت به خطاب کردن وميک سياسی کرده اند
  .ن قاعده معمول ناديده گرفته ميشودآو  )سمان طپيدآرسيد 

صراحت وسنت  ،مريکا روسای جمھور سابق کشورشان را پريزيدنت خطاب ميکنندآاگرمردم 
اين ھمان است که ايرانيانی که قائل به پايان رژيم سلطنتی ايران  ؛ن کشوراستآ و قانون جمھوريت

برای رضاپھلوی بکارگيرند که قانون اساسی وسنت سلطنت مقرر کرده  ھستند  بايد ھمان عنوان را
  .مريکا درمورد رئيس جمھور سابقشان بکارميبرندآاين درست ھمان است که مردم  است  و

عنوان   است  مروجين طرح ھنری پرشتوبيشتر  تداوم سلطنت مخالفان هشاھزاده يک عنوان ساخت
مزبور درزمان قاجارمصرف داشته است درزمان سلطنت رضاشاه کبير واژه مزبور ازفرھنگ سياسی 

سال است که واژه  ۶٠ .ور رايج شدشاھپ شاھدخت و  ،ن واالحضرتآد وبجای ايران ساقط گردي
واژه واالحضرت  وھمواره از پھلوی بکارنرفته استافراد خاندان  شاھزاده نسبت به ھيچيک از

  .استفاده شده است

ھمين کيھان لندن سالھا اعليحضرت را شھريارايران خطاب ميکرد وھمينکه طرح ھنری پرشت خود  
   ».شاه مينامد شاھزاده رضا پھلوی که خودش را«نما گرديد کيھان ھم بجای شھريارايران نوشت  

 اطالق به کسی ميشود که  ولگرد است، خراج است، قماربازاست، اھل کارشاھزاده درفرھنگ عوام 
  سنگی متصدی قھوه خانه کاروانسرا قول ازنيست وبه نوشته تيمسارجھانبانی بنقل  کسب وتحصيل و

  .>ناميده ميشود ھرکه کون گشاد است شازده <راه تھران 

پارسی ويکی  نيست درکه خودش ھم شاھزاده بوده  تنھا شھادت واظھارات شادروان تيمسارجھانبانی
  :ميخوانيم
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<گرچه واژه "شازده" مخفف شاھزاده است ودربرخی مواقع  معنی حقيقی شاھزاده را القاء ميکند 
تحقير  ميز وآميز، تمسخرآنه عميز، طآولی بطورکلی فارسی زبانان  ازشازده بعنوان واژه ای مزاح 

ميز استفاده ميکنند......... دربين عموم چنين رايج است که  افراد مغرور، لوس، بی لياقت وبی آ
مردم جوانان مرد زن  دربين گروھی از .ده خانم) خطاب ميکنندزقا ويا شاآعرضه را شازده (شازده 

  دھخدا) -(پارسی ويکی                                             ٢. شازده مينامندنما ويا ھمجنسگرارا 

ن نيستند، بطور آھای دورآودست ۵٧سلطنت طلبان وکسانی که بھردليل  قائل به مشروعيت شورش 
نجا که واالحضرت آ نھا روی مشروعيت قانون اساسی مشروطيت است و ازآطبيعی تمرکزسياسی 

قانونی قانون اساسی  درقانون اساسی اتيان سوگند فرموده اند پادشاه رضا پھلوی درتاريخ مقرر
مشروطه شناخته ميشوند وعنوان ايشان اعليحضرت رضاشاه دوم است وشخص ايشان ھم دراين 

  .فرموده اند راديو فرانسه بخش انگليسی موضع حقوقی وسياسی قراردارند که درمصاحبه با

دوم  ناميده ن نصب کنيد من بعنوان رضاشاه آنام من رضا پھلوی است  واگربخواھيد عنوان رسمی به 
    .ميشوم

بان آعنوان رسمی درکالم اعليحضرت بازگو کننده مراسم تاجگذاری شاھنشاه ومراسم سوگند نھم 
بنابراين با التفات محکمی که رضاپھلوی به موقعيت رسمی خودشان داشته اند  ،اعليحضرت ۵٩سال 

ی که قائل به مشروعيت برای کسان مگر ،نميتوان درکارسياسی ازعنوان رسمی ايشان استفاده نکرد
عنوان  ھم ھمانطورکه عرض شد تنھا ميتوانند از اننآوجمھوری اسالمی ھستند که  ۵٧شورش 
معھذا  مگرکسانی که به تداوم سلطنت قائل نبوده و ،ضرت شاھپور رضاپھلوی استفاده کنندواالح

  .اعليحضرت فعالند درجھت تحقير وسلب اعتبار

  عنوان مهم نيست 

وزارت خارجه  رعايت تحريم سياسی خودشان بوسيلهاعليحضرت بعلت سعه صدر وبيشتر بمناسبت 
ھرکس ھرطوری که مايل وميفرمايند  ؛اصراری دردرست بکاربردن عنوان خودشان ندارندمريکا آ

   .است مراخطاب کند

و لذا ازاعتبارالزم  ولی اين تفکرفلسفی اعليحضرت درشاھراه حقوق سياسی مبارزه پاسخگو نيست
  :زيرا برخوردارنميگردد

مت ومقام است  ری قانون بمناسبت سِ مسئوليت ناشی ازتکليف است وتکليف ناشی ازامرقانون  وتسّ 
مقام ومسئوليت  با تکليف است  کسی که مقامی  رابطه  (ھرکه بامش بيش برفش بيشتر) نمايان گر

   .ندارد تکاليف کارسياسی ھم ندارد

ظ فمورد اگر رضاپھلوی متصدی سلطنت ايران شناخته شود نجات ايران که درقاعده حدر تطبيق 
 بنابر اگر ميگيرد و بان اعليحضرت پياده شده درتکليف قانونی ايشان قرارآسوگند نھم  حقوق ملت در

ھيچ تکليفی برای مبارزه وحتی نجات ايران ھم ، ايشان شاھزاده ھستند باشد قای فرھودیآبرداشت 
تکليف شاھزاده  ه بودن نسب است.دشاھزا، شاھزادگی سمتی نيست که ايجاد تکليف کندا زير ،دندارن

   .کی بيان شددرفوق از پارسی وي ھمان است که

                                                            
و در مفھوم ھمان واژه ھای ليست شده مينامند. » آقا زاده«اين روز ھا مفت خور ھای درون رژيم اسالمی را ھم  - ٢
  ک-ح
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  تائيد اعليحضرت 

  :سابقه ای ازاعليحضرت درسنگرھای اوليه ھست که  اعليحضرت ميفرمايند

دوستان من به او ميگفتند  شما  ؛سياسی نکنمبختيار بمن ميگفت واصرارداشت که من فعاليت  <دکتر
نرا سقوط رژيم شاھنشاھی ايران ميدانيد وقائل به حق آورد آرا انقالبی ملی ودست ۵٧که شورش 

سلطنت برای وليعھد رضا پھلوی نيستيد وايشان را شاھزاده ميدانيد چرا قائل به حق فعاليت سياسی 
(ازحافظه استفاده   .ق فعاليت سياسی را دارا ميباشدايشان مانند ھرايرانی ح ؛برای ايشان نيستيد

  ٣. شده)

قای فرھودی مصداق دارد با اين توضيح که  ايشان که مانند آمطلب باال درمورد اظھارات  ،درست 
را سقوط شاھنشاھی وجايگزينی جمھوری اسالمی ميدانند ودرنھايت  ۵٧ورد شورش آبختيار دست

که به ھيچوجه  کسی دارد انتظار نجات ايران را ازچرا  ؛نيستند برای رضاپھلوی قائل به تصدی سلطنت
تعھدات متوجه  حفظ استقال  .سمتی وتکليفی ومقامی قانونی برای نجات کشورش نداشته وندارد

   .نه ھرکس که پدرش شاه بوده است ،ووحدت ملی ودفاع ازحقوق مردم  درتکليف وليعھد قانونی است

  اين تحريرورد آدست

 قی دررابطه با تکليف ودرست خطاب کردن رضاپھلوی يعنی رعايت معيارھای حقو اصرار در
، يعنی رعايت ات رضاپھلوی درراه نجات ايران، يعنی ايجاد رابطه قانونی بين عمل واقداممسئوليت

   .بان واصول متمم قانون اساسی که دستورالعمل ايشان درتکليف نجات ايران استآسوگند نھم 

وردھای فوق اين است که رضا پھلوی ويا شاھزاده رضاپھلوی کوچکترين تکليفی آمفھوم مخالف دست
درنجات ايران ندارند واگردرمقابل اصرارما به اينکه چرابرای نجات ايران کاری نميفرمايند  کافی 

وقتی شما يعنی < ؛ھمان جواب داده شود که اعليحضرت به نقل ازدوستانشان به بختيارفرمودند ؛است
دی سلطنت نميدانيد وشاھزاده وفرزند شاه فقيد ميدانيد ھيچ تکليف قانونی برای فرزند من را متص

  >.شاه فقيد  نه درقانون اساسی ونه درسنت پادشاھی وجود ندارد

  قاي فرهودي مواضع آ ) 2(

شبکه به حساب مواضع ايشان ويا  نبايداست  تلخيص عنوان شاھزاده به ايشان  آقای فرھودی گفته
تاکيد واھی است  زيرا برداشت ، دراظھارات فرھودی نبايد . واژهگرفته شودبيان ويا من بيژن فرھودی 

کلمه  وردآنھاست وجائی برای نبايد وبايد بوجود نميآانسان ھا ازکالم دررابطه با عبارات ومفاھيم 
  .>کج دارو مريز استنبايد درادعای فرھودی مصداق  <

بيان ويا خودش ينکه موضع شبکه مبارزه سياسی، وحشت بيژن فرھودی ازاسال  ۴٠بعد از **
   .نھم درخارج ازکشورآ ؛مشخص گردد کامال ازاين عبارت او نمايان است

    ناتمام 

  

                                                            
يار مامور ويژه ای بودبرای بپايان بردن قانون اساسی مشروطه و متمم آن. اين اظھارات از او نشان شاپور بخت - ٣
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