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 نآتفكرات  فلسفي اعليحضرت واعتبار   
 »...سقوط پول ووو -رهبري«

)9( 
  حقوقدان -اميرفيض

 کشوراست که درقای فرھودی با اعليحضرت استناد به سقوط ارزش پول آيکی ازپايه ھای مصاحبه 
   .رسيده استتومان  ۵٠٠٠دالر به مرز لایر وامروز ۶٩دالر برابر ھر  ۵٧ شسالھای قبل ازشور

وپايان يافتن رژيم  ۵٧قای فرھودی وھمه کسانی که قائل به مشروعيت شورش آايراد ويا استناد 
 بکلی غلط و به وضع اقتصادی کشوربرای محکوم کردن جمھوری اسالمی ايران ميباشند، یسلطنت

  .نادرست است زيرا

اعتبارات  ويا با البردنبرقراری اسالم بود نه رفاه وترقی کشور  ۵٧دستاورد وخواست شورش ** 
محکوم کردن دوران  و ؛مريکا ومرگ براسرائيلآ مرگ بر ،شعار شورشيان  مالی وپول مملکت

خالف ، دراين موارد و بود،لایر  ۶٩يعنی محکوم کردن ھمان دورانی که دالر پادشاھان پھلوی بود
اقتصاد درھمان روزھای نخست حکومت اسالمی تز اقتصادی < .عمل نشده است ھم خواست انقالبی
   ،ازعلی امام اول شيعيان است که خمينی تقليد کرده بود) ،تزاقتصاد مال خراست( ؛مال خراست>

يا اسالم محمدی توجھی به پول آ ؛پا درجای پای محمد گذاشتن بود وشعارعملی جمھوری اسالمی 
  ؟خارجی داشت

ن به چيزی که توجه آنشان ميداد که شورش وپيامد ن وسنت محمد آشعارھا ونيز فلسفه اسالمی قر
يعنی ھمه کسانی که به جمھوری  ،ندارد ھمان اقتصاد ودرنھايت  جلوگيری ازسقوط پول ملی است

به مشروعيت رژيم مشروطه  ۵٨وھمه پرسی سال  ۵٧اعتقاد دارند که شورش  يا ند واسالمی رای داد
فاھی ويا ر سلطنتی ايران پايان داد نميتوانند به سقوط ارزش پول ملی ويا وجود تنگناھای اقتصادی و

يا ازدالئل کافی  دليل عدم مشروعيت جمھوری اسالمی و را نھاآ استناد و ،ادبيکاری ويا فراگيری اعتي
نھا به جمھوری اسالمی که درمعنا يعنی تفوق آزيرا  ؛دالفت مردم با جمھوری اسالمی بداننمخ برای

  .شئونات  اسالمی بررفاه واموردنيوی مردم است رای داده اند

    مسئله فقر

ھستند درفلسفه  القولن متحدآمنفورعامه است وھمه دربرطرف کردن ، اگردرکشورھای جھان فقر
محمد) کلی مزايا وموقعيت ھای استثنائی برای فقرا ومردم محتاج قائل شده ( ی>الفقروفخراسالمی <

  .برسندمورد نظر اسالم ن موقعيت آاست که ھنوز مردم ايران خيلی بايد بکشند تا به 

شناخته شده است  نھم موھبتی که بشدت مورد کرامت خداوندآ ؛فقر دراسالم يک موھيت عظمی است
  .ياری  نيروئی است درمقابل خواست رفاه وثروتمندیيات واحاديث بسآ وھمراه با
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گسترده درميان جامعه  و توزيع وتقسيم عادالنه فقر ريشه دار ؛بزرگترين کارانقالبی درزمينه اقتصاد<
تالش برای تقسيم رفاه بين مردم  نه چنين امری ممکن است ونه اگرھم ممکن باشد نه مفيد  ،است

  .>است ونه مطلوب

 ١١کيھان ھوائی شماره -اعضای حقوقدانان شورای نگھبان يت هللا ازآ(محمدخاتمی معروف به 
  >١٣۶٠شھريور ماه سال 

به  را نھاآسايش آ. ما سايشآمردم ايران زمان شاه ھمه چيز داشتند ازرفاه وموسوی اردبيلی گفت <
  .>ن بھم زديمآخاطر قر

  )٢۵۶مشروح درسنگر ٧٠مازجمعه مھرماه سال ن(                                                       

لایر وخيلی چيزھای ديگر ازجمله احترام ايرانی وکارفراوان درايران پادشاھی بود ولی  ۶٩يعنی دالر
   .نآلایر ويا اسالم وقر ۶٩دالر و کار رفاه و يعنی يا  نرا ازمردم گرفتيمآبرای استقراراسالم 

   :تميرحسين موسوی درزمان نخست وزيری خودش گف

 نھا قرارآاگرتصورکنيم که ميتوانيم خودمان رادرمقابل غربی ھا خوب نشان دھيم که مورد پسند <
  )۶٩(سال             >.گيريم ودرعين حال اسالم ناب محمدی را داشته باشيم  حتما اشتباه کرده ايم

دوران زمان شاه راداشته باشيم واسالم خمينی وحکومت اسالمی راھم داشته باشيم  يعنی اگربخواھيم
   .نآيا اين ويا  ،ھردورا داشتنميشود  

  قاعده حقوقي 

ديگر نميتوانند  ،فرھودی مردم عليه رژيم مشروطه سلطنتی ايران انقالب کردندبيژن قای آبه زعم راگ
انسان  اين طرزتفکرگواه تعارض است که از ،ری اسالمی بکشندن دوران را برخ جمھوآوردھای آدست

   .ھای عاقل قابل شنيدن نيست

ن قانون مصوبه مخالفت آوردھای آزيرا کسی که به وضع قانونی رای موافق داده است نميتواند با دست
ويا قائل به مشروعيت  ميخواند،» انقالب اسالمی«و آنرا  کسی که به جمھوری اسالمی رای داده ؛کند
 ،فقر ،وجود فحشاء ، ازپول خارجی درمقابل پول ايرانی شکوه کندباالرفتن  ن است نميتواند ازآ

درد بی درمانی که درنتيجه حاکميت جمھوری اسالمی برمردم غلبه  ارتشاء وھزاراعتياد، ، بيکاری
  .بنالد کرده است

شوند وسپس خيال کنند که باحرفھای بی درو شنا بآقای فرھودی خوبست با قواعد حقوقی مبارزه آ
  ١ .القمرميکنندپيکرشق 

يا  و اودليل موضع سياسی  »شاھزاده«مدعی است که اظھاراتش درباره  ايشان درھمين مصاحبه 
انقالبی ميداند که به  را ۵٧ايشان وقتی شورش  ؛قضيه مصداق کبک زيربرف است ،نيستبيان 

 ساله پادشاھی خاتمه داد  بطورقاطع وبدون ترديد موضع سياسی خودش را ٢۵٠٠مشروعيت نماد 
   .اعالم کرده است

                                                            
 ک-. حکسی که جو را ميکارد گندم را برداشت نخواھد کرد - ١
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سال ھنوزجراتت ندارد  ٣٩کسی که بعداز ؛قای بيژن فرھودی با اين عقيده ھمراه باشدآاميد وارم 
که عامه  کندبجاست  که درکارسياسی دخالت ن خودش را اعالم کند بسيارو عقيدتی موضع سياسی 

  .ايند> تحليل مينمغلط ميكند كه دركارسياسي دخالت ميكندنرا درعبارت <آمردم 

  مبارزرهبري 

   .ن مصاحبه ازاعليحضرت درمحور رھبری مبارزه استآ برجسته ترين سوال مطرح شده در

قای فرھودی اين سوال رامطرح کرده که چرا شاھزاده رھبری نميکنند؟ وحتی رھبری رضا شاه کبير آ
  .وردندآرا نمونه 

نه پاسخ  ،" ناميدوياروال کالم نرا "مصلحت کالمآاعليحضرت پاسخھائی فرموده اند که ميتوان منشاء 
ن معموال پاسخ آوپاسخ  نوعی استيضاح تلقی  چرا شروع وياختم شودزيرا ھرسوالی که با  ؛دفاعيه

حتی طرح   را فراھم کند پاسخ دفاعی يعنی توسل به ھرموضوعی که ميتواند پاسخ چرا. دفاعی است
  .)زاد ونامحدود ازحقوق مدعی عليه استآع حق دفا( دعوی تقابل  يعنی مدعی رامدعی عليه قراردھد

  پاسخ چرای فرھودی

  .وردآست دقای فرھودی را بآ، پاسخ چرای يرمايل است به اتفاق خوانندگان محترماين تحر 

قای فرھودی تنھا ازناحيه کسی قابل طرح است که موضع سياسی طرح کننده سوال آسوال   **
ضع سياسی مشخصی ندارد ويا دارد ولی واھمه دارد قای فرھودی که موآوکسی مانند مشخص باشد 

 و ۵٧منطوق اظھاراتشان معلوم ميشود که قائل به مشروعيت شورش  طرفی از از و ،نآبيان  از
سوال مزبور  )نرا سبب پايان رژيم سلطنتی ايران عنوان کردده استآزيرا (جمھوری اسالمی است 

فکرميکنم مثالی   صالحيت مينمايد کننده را منتزع از يعنی سوال ؛چرا درست نيست نھم با استفاده ازآ
   .بھتراست ورده شودآ

   مثال براي گويائي مورد

خوانده دعوا خيلی چيزھا  ؛خوانده دعوا طلب مرا نميدھدچرا؟  ميگويد کسی بدادگاه رجوع ميکند و 
ميراث  ی ارث وولی يکی ھم اين است که اول برادريت راثابت کن بعد ادعا ؛دفاع بگويد ميتواند در

قای آ؟  درتطبيق مورد  ارائه بده ت رادمن طلبی داری وسن ت کن که ازبکن  وبه مدعی بگويد اول ثا
فرھودی بايد ثابت کند که چرا برای رھبری مبارزه به شخص رضا پھلوی اميد بسته است وبه اصطالح 

وسند اين رجوع کرده است به رضاپھلوی رجوع  )رھودیقای فآازميان رھبران متعدد (به اعالم خود 
  ؟چيست

  چرا توقع رهبري ازرضا پهلوي

 توام با استيضاح ازشخص رضا پھلوی خواستار رھبری است   رضا قای فرھودی با اصرارآچرا 
قای فرھودی چه تفاوت امتيازی دارد که سبب رھبری آپھلوی با يک ايرانی خارج نشين ويا ھمين 

    ؟ان بشودايش
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ھيچ  ؛که نيست مشروعيت قانون اساسی مشروطه قائل ومعتقد نباشدقای فرھودی به تداوم آ اگر
قای آاگر گفته شود که چرا خود  و ،رھبری برای رضا پھلوی وجود ندارد وجه امرسندی برای ت

دارد وھم بھائيان پشتيبان ايشان ھستند وھم  و اسراييل مريکاآفرھودی که ھم روابط مساعدی با 
يت چه پاسخی دارند جزاينکه بگويند که صالح ،رھبری نمينمايد ،تلويزيون بيان را مديريت ميکند

نکه قائل به آشروط برم »رضاپھلوی« است مگرن نياھمه ايراھمين نداشتن صالحيت شامل ، ندارند
  .را منتزع ازمشروعيت بدانيم ۵٧و شورش حقانيت تداوم قانون اساسی باشيم 

  سند رهبري

 سند رسمی روابط حقوقی بين مردم وحقوق داخلی کشورھا قانون اساسی ونيز قوانين موضوعه  در
اسی مردم براين منوال قانون اساسی جمھوری اسالمی کليه روابط حقوق سي ،مردم  باحکومت است

بروشنی ديده ميشود که سيدعلی خامنه ای  وشيخ  ،معين کرده است  ودراين تعيين مواضع ايران را
   .وسيستم انتخاب رئيس کشور ھم انتخابی است حسن رھبران کشورھستند 

را انقالب اسالمی وباعث پايان مشروعيت رژيم مشروطه ايران  ۵٧ايرانيانی که شورش ضدملی سال 
جمھوری اسالمی  نھا ھمان قانون اساسیآسند حقوقی روابط سياسی قای فرھودی) آند مان( ميدانند
قای فرھودی نميتوانند آبنابراين امثال  ؛ن معلوم استآن وھم رھبرمعنوی آاداری   که ھم رھبر ؛است

   .شايندگباب انتخاب رھبری ملت ايران را ب

مورد  رھبر، ت که درانتخابات شرکت کنندنان دراين محدوده محصور اسآحق قانونی وحراست شده 
ازطريق اصالح قانون اساسی جمھوری اسالمی به اھداف سياسی ويا  خودشان را انتخاب کنند نظر

 ، يعنی پياده شده است »شورای تجزيه طلبان«دقيقا چيزی که درقطعنامه مرحوم ؛ برسندخودشان 
   .زادآمشی انتخابات 

غه انتصاب رھبری درخارج ازکشورازجانب کسانی که صي انتخاب ويا به بنابراين کوشش برای
 ن کارھای جلف ونمايشی است که  درآ از ؛مشروعيت رژيم مشروطه ايران را پايان يافته ميدانند

  .ن نخواھد بودآثاری متوجه آصورت موفقيت ھم ھيچگونه 

  رهبري رضاپهلوي

براي نجات كشور نيست   مبارزه ء رهبريعنوان شاهزادگي براي رضاپهلوي به هيچوجه منشا
  ؟رهبري نيازبه نص دارد نه اينكه هركس فرزند شاه بود متعهد قبول امررهبري است

درسالھائی که شادروان واالحضرت عليرضا حيات داشتند ھيچگاه ازجانب ھيچ ايرانی انتظاررھبری  
   .مبارزه ازايشان نشد

گيرم پدر توبود فاضل ازفضل ؛ اب است شعردرفرھنگ ايرانی بين پدر وفرزند خط عدم ادغام وانتص
واالحضرت  درخارج ازکشورواالحضرت غالمرضا و. مردم است گويای باور ،چه حاصل ترا پدر

نھا برای آشاه بوده اند چرا ھيچگاه به واالحضرت عبدالرضا ھم بوده اند وھمه فرزند  و محمود رضا
   ؟رھبری رجوعی نشد
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ن چيزی نيست که بارای مردم منقرض شود آوتداوم  ساله سلطنت ٢۵٠٠پاسخ اين است که سنت
را  ۵٧نکه شورش آقای فرھودی با آن ھمين اشاره کافی است که شخص آرسوب روانی  و برای اثر

ن باور اقرانی جدا آخودرا ازرسوبات  دسبب انقراض وپايان رژيم پادشاھی ايران ميداند معھذا نميتوان
  .سازد

شی ازرسوب باورھای کھن ايرانيان به حقانيت سلطنت نا »ئیآچرا نمی  وليعھد کجای،« ھمين شعار
  .است واال اين شعاردھندگان چيزی ازايام سلطنت مشروطه ايران نميدانند

  محدوده عمل رهبري 

ن بموجب قانون زيرا ايشا ؛دنميتواند درمعادله رھبری مبارزه مشارکت داشته باش »رضا پھلوی«
رضا پھلوی، نه در قالب «، نه در قالب ه ايران استاساسی مشروطيت وسنت سلطنت درايران پادشا

است  اين مقام ن اجرائی آ رھبر ويعنی قائمه قدرت معنوی برای انتخاب رئيس دولت  ؛»شاھزاده
   ؟کجا رھبری چند نفرويا چند گروه قالبی کجاشاه  ساله  ٢۵٠٠وموقعيت حقوقی وسنتی 

کامال درست وقابل ستايش  ؛احيتاط اعليحضرت ازاينکه خودشان را درمدار جدی رھبری قرارنميدھند
مقام کارھای اجرائی  ن اجازه نميدھد که شاه درآزيرا قانون اساسی مشروطيت وتداوم اجرائی است  

من اينکه شخص اعليحضرت ھم درگذشته بارھا فرموده اند  < ،مبارزه نقش رھبری را برعھده بگيرند
اين برداشت ھمين > براساس ازاول سعی داشتم که درکارھای سياسی اجرائی مداخله ای نداشته باشم

   .تحرير است

اصرارگروھی ازايرانيان خارج وحتی داخل کشور به رھبری شاه مطلقا درمحدوده رھبری معنوی 
ن تاکيد آ بان برآاست که ھم درمتمم قانون اساسی تصريح شده وھم سوگند سلطنت اعليحضرت درنھم 

  .دارد

ساسا تداوم وا  که مخالف رھبری معنوی اعليحضرت مريکاآوراتی ازجمله سياست حال که محظ
 غير دھند که بطور قرارمسيری  دررا  خوداين دليل نميشود که اعليحضرت ، سلطنت ايران ھست

   .مريکا کمک کرده باشندآمستقيم به محظورات وتحريم سياسيی وزارت خارجه 

حتم  بطور ،رھبری را قبول کنمتا ماده ام آاگردرگذشته چند بارھم اعليحضرت فرموده اند که 
 معنوی ايرانيان ودرچارچوب قانون اساسی وسوگند سلطنت ميباشد که از رھبری  مقصودشان از

وقتی که حفظ واجرای تداوم سلطنت درخارج ازکشوربا مخالفت  و ؛منشعات وتبعات تداوم سلطنت است
تحريم ھاست  خواست اعليحضرت ھم متوقف بررفع محظورات و و مريکا مواجه است بالطبع  قرارآ
  .)االيکلف هللا نفاسا اال وسعھ(

  نظريه 

 مشخصا با تاکيد مريکا آريم سياسی دريکی ازتحريرات پيشنھاد شده بود که اعليحضرت عليرغم تح
م قدِ شاھراه سوگند سلطنت انجام داد مُ  به اقداماتی که درشرائط کنونی ميتوان درمجدد سوگند سلطنت 
   .مريکا را درمقابل کارانجام شده قراردھندآواقع  در به انجام بشوند  و

به قسمت ظريه مزبور با اين اشکال مواجه است که اعليحضرت دراين مسيرفوق العاده خطرناک (ن
تنھای تنھا خواھند بود و ايرانيان خارج ازکشور که  ن توجه شود)آطرح ھنری پرشت وتھديد  خرآ
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 مريکا را درجھتآچون دست  و مريکا نگاه ميکنندآبدست  ؛بدست ننه نگاه ميکنند وغربيله ميکنند
بان که آروز نھم  خيلی بيشتر از ،ی تنھا خواھند گذاردتصميم اعليحضرت نمی بينند، شاه را تنھا

نکه دراين سی وچند آ وخيلی بيشتر از قانونی وسنتی خود اقدام فرمودندن تکليف آاعليحضرت به 
 د که برای حفظ موقعيت وسالمت سياسی ايشان ھم کوششی نکردند تگذاش ، تنھاسال ايشان را نه تنھا

بينيم چه خواھد شد نميتوان به احتمال وب که به اساس سلطنت وارد ميشود  ازاين ضربه اعتباریلذا 
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