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  گالیه های اعلیحضرت                                     
  آنحقوقد - اميرفيض

  :مده استآدرپيام اخير اعليحضرت 

وبردباری عده ای که خودراطرفدارمن  دوراز منطقم درسايت باالترين بخاطرطرز برخورد آنجمعی از ھم ميھن«      
 قيم به من از طريق کاست ھا پيام ھا ويا ايميل منعکس ميکنند مينامند خرده گرفته ونارضايتی خود ر امستقيم وغيرمست

   ............»بگذارم  آنخود رابارديگر شفاف باشما درمي تا موضع سياسیفرصت رامغتنم ميشمارم 

****  

   :<درباره من> که چنين شروع شده بود آنتحريری تقديم شد زير عنودرمھرماه سال جاری 

يت باالترين برای من زلزله ای بود که حقيقتا متالشی ام ساخت. اين تحريرقاصد اين <خبرپيوستن اعليحضرت به سا
رام آکمی مقصود نيست که درباره اين وصلت ناشگون وارد ماھيت بشود  بھتراست به فرصت ديگری که اثراين زلزله 

     گيرد موکول شود>

     .درسايت باالترين عمل کنيم آنعضويت ايش هعده خود درباروجھی بود تابه پيام اخير اعليحضرت تو

است اشاره ای داشته  آنشايگيزه پيام اخيرآناعليحضرت که  درباره موضع سياسینخست اجازه فرمائيد مختصرو کوتاه  
   .باشيم وسپس موضوع اصلی اين تحريرکه عضويت اعليحضرت درسايت باالترين است مطرح شود

د نيازی به آننيست  که تصورفرموده  آنشايرم درک موضع سياسی اخيسلطنت از اعليحضرت بعلت عد آنگاليه طرفدار
ّ                                                تموج  ودگرگونی سريع وپياپی موضع سياسی اعليحضرت نميتو هشنائی بآ با آنباشد زيرا سلطنت طلب آن تکرار ند آن   

   .سراغ کنند آندرايشوسنت است ون آنثبات وپيوستگی باق آنموضع سياسی که از عالئم مشخص 

   .يازبه دليل داردنمطلب باآلبنظرميرسد که 

  :نوشته شد ۵+٣٢۵ب درسنگرآنجام شده توسط اينجآنبه اعتباربررسی ھای  ۶۶ درسال 

واژه  آنات ھمايونی اعم از مصاحبه ھاوپيامھا تھيه شود بطور قطع پس ازنام ايرآن(اگريک فھرست جامع اسمی ازبي
ن ـون اساسی وحرمت وپاسداری ازآننھا وفاداری به قـمامی ون اساسی مشروطه دررديف اول تکرار قراردارد  که درتآنق
  .مده استآون به تاکيد آنق

از نظر  آنون اساسی ومشروعيت آنگفت که درھيچ پيام ويامصاحبه ای تاکيد برق آنميتوبراستی درکمال جرات 
اراست که اگرواژه ون اساسی مشروطه برخوردآنقدر ازحساسيت قآناعليحضرت به دورنبوده است وحتی برخی پيامھا 

  ن پيام حذف شود، پيام مفروق عنه از مفھوم ميگردد)ـون اساسی ازآنق

ديده  آنون اساسی مشروطه درموضع سياسی ايشآنيت ومشروعيت قآنيا درسالھای بعد واکنون اثری از اعتقاد به حقآ
ون آنودوام واتکای به قموضع سياسی که ازقاطعيت  آنميشود؟ اگر، نـــــه که مسلما نــــه است، پس نميتو

  .سراغ کرد آنبرخورداراست  درايش
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  اعتبار ومعتبر

، شکستن اعتبار سلطنت است که بھرحال شخص رضاپھلوی نماد ومتصدی حراست از اين اعتبار آنالتھاب سلطنت طلب
 آنول تاريخ ايراست که درط آنيآنين بنيادی ايرآنيک امر اکتسابی نيست يکی از قوتاريخی وسنتی است اعتبارسلطنت 

   .پابرجا ومافوق ھمه چيز بوده است آنھمچنم

و اعتبار به معنای خون  ھم آبرو آندر قر  ،است آنبه معنای آبرو وشرف  وناموس ومشتقات  آنيآناعتبار درفرھنک اير
است  ما گداشت وقدراعتباررخداوند رابه آبروی محمد قسم ميدھند اين خود از عالئم بز آنآنمده است مسلمآ آنسآن
 آنميدارد> دائر کردن اطاق ميھم برو خيلی اھميت ميدھيم <باسيلی صورتش راسرخ نگهآيھا به مسئله اعتبار وآناير
   .عالمت اعتبار وحفظ آبروست  آنآننوازی  آناست  صرفنظر ازخصلت ميھم آنيآنه که رسم کھن ايرآنخ

اعتبار به  ،بسيار سريع است آن دن ازاست وفروافتا ھستهآسخت و آنند کوھی سنگی است که باال رفتن ازآناعتبار م
ھبرجامعه رابه جامعه متصل ميسازد وھمينکه بھرطريق وياعلتی اين مالط له مالطی است که شخصيت سياسی ويا رمنز
اوراترک ميکند  وچون  زرھبروياشخصيت سياسی از اعتبار ساقط شود جامعه ني آنشخصيت جداشود يعنی صاحب  از

رويداد يکی از  ۵٧چه درشورش آن د لذا قھرا به صاحب اعتبارديگری جذب ميشود آنندارد که بدون رھبربم جامعه عادت
  .ارائه داد نانمونه ھائی است که ميتو

ست اعتبار ديگر رابزند وازگردونه آنحيات جوامع سياسی واقتصادی بر قائمه اعتبار قرارگرفته است  وھراعتباری که تو
  .است) آنتخابات عمومی  نمونه آن( ميگردد نآشين آنخارج سازد، ج

تخابی نبودن از اعتباری ناموقعيت پادشاه  بمناسبت ثبات و يم نگاھی به تاريخ حقوقی سلطنت بطورکلی می بينيم که نا ب
ی پادشاه که متصدی اين اعتبارسنتی ناميدھد که درھيچ زم نااستثنائی برخورداراست وتاريخ نش                    ِ مداوم وکھن، وباوقار  

ھای آنودردور نسل بعد نسل حراست شده است  و حفظ آنت بزرگ ھمچننانشده است  واين ام آناست  پيشگام شکستن 
   .تداوم داشته است آنکه محصول اعتبار سلطنت است ھمچن ،فترت سلطنت جنبه معنوی سلطنت

خواسته شود  ولی قائل  آنشما قائل به تداوم سلطنت نيستند تا رعايت صيغه احترام ازاي                     ِ درست است که اعليحضرت  
ند سلطنت است جائی از توجه ندارد اين گسو آنکه ھم ،خاص ناون وپيمآنبودن درمقابل سنت سلطنت وقآندن ويوب

به ميل خود  حق ندارد راه ھم ھرطرف قراردادزی به بحث ندارد يک قراردادعادی حقيقت درحدی بارز است که نيا
ون آن. فرق است بين کسی که بوظائف سلطنت وبه حکم قآنونی آنطنت واتکای قراتغيير دھد تاچه رسد به سوگند سلآن

اعتبارسلطنت  .صدمه بزند آنعمل نميکند باکسی که دست به اقداماتی ميزند که به اساس سلطنت واعتبارمتکی به 
 ناريخی ايرملت تا ١ اعتبارسلطنت مفوضه .راخرج کندآنامرخصوصی واز اموال شخصی شاه نيست که ھرطور بخواھد 

وقابل خرج است  آناست  وضامن بقاو وحدت ملت وموجوديت واستقالل کشوراست  شاه فقط متصدی حفظ وحراست از
   .کردن نيست

سلطنت رابه  ناطرفدار نامنطقی که اعليحضرت درپيامش آناينھا که مختصرعرض شد برخاسته ازمنطق است ھم
   .دنا<دوری ازمنطق> متھم فرموده 

  لهمنطق این مقو

  دراين مقوله ميگويد:منطق 

  موقعتی است که ميفرمايند: ناواجد چن شخصيتی که

                                               
ِ    َ    ِ                                                                                            م   ف  و  و  ض   ] (ا خ ) فرقه ای از غالت شيعه که گويند خدا محمد را خلق کرد و سپس خلق دنيا را به او به تفويض نمود  ] .مفوضه  مفوضه  ١   ْ َ   ُ  

ْ   َ م  ف  و  و   ] .مفوضة  مفوضة ِ    َ                                                                                           / و  ض   ] (ع ص ) زنی که بدون ذکر مھر يا بدون مھر به عقد ازدواج کسی درآمده باشد. (از اقرب الموارد)    ُ  َ       
 ک- ح –برگرفته از لغت نامه دھخدا 
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ترنت از نايرفته ام بسيار زياد بوده است. سايت من درگ<موجب خوشبختی است که پاسخ وواکنش مثبتی که از پيام خود 
  بار  مراجعه داشته است> ٢٨٠٠٠ھنگام ھرروز بطور متوسط  آن

  )٧٩مريکا اسفندآجمن ملی مطبوعات نااعليحضرت در یآن( سخنر                                                        

که   اند مليون پيام روی سايت داشته ٧٠سال  ۴<ظرف  آنشخصيتی که دارای موقعيتی است که بنابه اعالم  خودش
  بوده است  ....  ناھا ازايرآنبيشترين 

  )١٠٣ترناسيونال شماره نامصاحبه باھيئت تحريريه مجله پوليتيک (                                                      

  »د نارفدار سلطنت مشروطه طی درخارج از کشور اننفر اير ١،٢٠٠،٠٠٠«         اعالم ميفرمايند شخصيتی که

  )٧٢اسفند سال  ١٢سه نآال سوم فرآنمصاحبه باک(                                                      

پيام روی سايت من    ٣،٢٠٠،٠٠٠ م که ظرف دوماهنام برسناخوشوقتم که باطالع ھم ميھن«شخصيتی که ميفرمايند 
  ) نا(  مصاحبه باراديو صدای اير                                                                  .مده استآترنت نايدر

  .دررابطه باارقام باال ازاعليحضرت داشته باشيم که به استحکام اين تحرير کمک است ای ھم بجاست چند جمله
   :ميفرمايند

يکه پيام من درداخل مملکت پخش شد واقعا يک ھجوم وسيع از ارتباطات برقرارشد درحدی که به زحمت ازش نازم <از
ئی که يل باکس ماطوری پرشده که خيلی ازنامه ھاه وخودمن گرفتاری پيداکرده ايم که تمام  مآنبرميايم که واقعا دبيرخ

  جلس)آنه ھای گروھی لوس آن(مصاحبه بارس>                                  ميايد برگشت ميشود ..................

يم که نادتماس داريم ومي ناظاميناب ما ماده است وازمن بيش ازھرکسی طرفداری ميکندآکه ميفرمايند <ارتش شخصيتی 
  )٧٣(مصاحبه باايندپندنت سال                   ماده ھستند>                               آھا آناگرعالمت داده شود 

ھا  آن ناراونگزناکشورھاومقامات ق نا<من مدام بارھبر :ی است که ميفرمايندنآموقعيت جھ  نآدارای چن شخصيتی که 
  >صحبت ميکنم نادرباره اير

 ه اوست  نبايد درسايتناپشتو ناسال اعتبار وحيثيت ملی اير ٢۵٠٠است و  ناده نھاد وھويت ملی ايرشخصيتی که نماين
 نايناوابسته به اسرائيل عضويت پيداکند اين عمل واين تصميم نه تنھا منطقی نيست که بسيارھم درقضاوت اير باالترين 
   .منفوراست

  ابسته به اجنبی باشد؟این چنین شخصیتی  چه نیازی هست که عضو یک سایت  و

مختلف عالمت سايت را تغيير ميدھد و در ميان شکل  مشاھده و شنيده می شودکه باالترين به مناسبت ھای – حاشیه

شکلی است که به نحوی ستاره داود ويا ارتباط با طرفداران ھای پيشنھادی که از ھمه پر اھميت تر قلمداد شده، 
 پايان حاشيه  جمھوری اسالمی را القا می کند. 

ھم باتوجه به آنيامعقول است که اعليحضرت وحتی يک رھبرسياسی عضويت چنين سايت ويادستگاھی راداشته باشد آ
  ؟دنای وسياسی منع کرده آنوابستگی ھای سازموراازدخالت وحضور  ناذشته بکرات خودشگسال  اينکه دراين سی

 آنرامی شناسند  آندازه که خودشنا آنميشناسند ونا ر ناه خودشناجا شروع شده که اعليحضرت متاسفنااشکال از 
به اين سند توجه   پدرملت تکيه دارندبرجايگاه تاريخی ند که  نااعليحضرت نميد .راميشناسد آنی ايشنانيست که سنت اير

  رابھترازمن> < گويد ماجرا فرمائيد که
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شد  نارايافت) دولت من نگر ناازسوی کارتر ماموريت ايری است که نا(مقصودش زم نازم آندر«ژنرال ھويزر ميگويد 
وفاداری که برای  ايند نارده باال عميقا به شخص شاه وفاداربوده  نابخصوص رھبر ناست که ارتش ايرنازيراميد

ند عشق يک فرزند به نابه شاه م نايناھا بسيارمھم است ووفاداری اير ینامريکائيھا قابل درک نيست درفرھنگ ايرآ
   »پدرخوداست

شناخته نا ر ناد خودشناه سياسی خدمت کند اگررفت که رفته آنواده اصيل وتاريخی نميرود دريک فاحشه خآنپدريک خ
  >خود شناسی است ،خداشناسید <اول ناد  که گفته نا

نامه  ناکه علی توکلی وفرزندش درلندن بوسيله عوامل جمھوری اسالمی ترورشدند ھمسرايشآنپس از  ١٣۶۶درسال 
   :نامه چنين است آنمتن شدمنعکس   ۶۶ماه  نابآدرسنگر اول  آنای  منتشرساخت که متن 

شاھنشاھی  به  ناکه اير ناوھدفش نارمآوکيلی درراه ساله ام نادر ٢۴<من افتخارميکنم که شوھرم علی توکلی وپسر
  دادند وشھيد شدند> آنه جناپادشاھی رضاشاه دوم است جاود

راباشاه ترسيم ميکند  اعليحضرت سی سال دراضمحالل اين  نام توکلی تصوير واقعی رابطه فرزندی ملت ايرنااين نامه خ
حتی يکنفراين چنين گذشت  نايناوممتنع است که ازبين ھمه اير رابطه معنوی سعی بليغ فرمودند تاجائی که امروز محال

ھم درلجنزار جنبش سبز واخيرا ھم درسايت آنرادفن فرمودند  نايناھای اير نارمآنشا ن بدھد   ناوفداکاری رادرباره ايش
   .منتسب به اسرائيل

  خراستآارقام حرف 

 ١٠ھرکس درھرفعاليتی چه کسب وياسياست باشد بعد ازخر وقضاوت نھائی است. آھمواره حرف  ،ماریآارقام ومقايسه 
به سايت  نابه او اضافه ميشود  درحاليکه تعداد رجوع کنندگ آنورجوع کنندگ ناسال فعاليت يک چند درصدی به مشتري

 نايناميدھد که رجوع اير ناد وارقام نشناده نارابه سايت باالترين چسب آنفت ونزول يافته که خودشا ناچنآناعليحضرت 
  ٢  ؟درصد کاھش يافته است  اين مقايسه عددی چه چيزی رامؤيد است ٩٠تا نابه سايت ايش

 ياآفاحش يافته است  به جستجوی علت برميايد که:  نايک کاسب ويک مرجع وقتی ناظراست که ارباب رجوع اونقص
  نيست؟ ناآنتظارناکه درمحل کسبش ارائه ميدھد باب ميل مردم ومورد نياز و یاجناس

  ؟استقلب اجناس  آنکه  دنناميديـــــا اجناسی که مياورد ناقص وقالبی است ومردم آ

  ؟سبب است به مراجعين خود ميزند وغريبه ھارابراھل محل ترجيح ميدھد ی کهآيا حرفھای سبک

 نابادفتر مرجع پشيم (مقصود تلفنچی است) بامراجعين طوری است که مراجعه کننده ازتماس نايا برخورد کارکنآ
  ٣ ميشود؟

                                               
ده شماره افرادی که از آن مورد بازديد کرده اند دي گاه راست، در مراجعه به بخش ھای گوناگون تارنمای اعليحضرت در گوشه سمت چپ  - ٢

  را نشان می دھد (گراور زير را نگاه کنيد) ١٢٧۴بطور نمونه پيام آغاز سال تحصيلی رقم  می شود. 

  
 نفر بازديد کننده داشته است ٢٢١۴در پيام ديگری که مربوط به پرسش و پاسخ انگليسی ماه جوالی است و در آدرس زير قرار دارد فقط 

 http://www.rezapahlavi.org/details_article.php?english&article=536  
 
دوران پادشاھی پدر در  گردی خاکستری بر سرشان ريخته و به ويژه با افرادی کهانم تلفنچی در دفتر اعليحضرت برخورد و شيوه گفتگوی خ - ٣

واغلب تلفن را بروی آنان قطع می کنند. آيا ھمين شيوه  بوده بسيار ناگوار و از روی تغيير و بی احترامی شاغل بوده اندگرامی اعليحضرت 
  ک- حرفتار در مورد ديگران ھم جاری است؟؟ 



 حقوقدان -اميرفيض  -گاليه ھای اعليحضرت        ۵برگ    ٠۵/ ١٠/ ٢٠١١ 

  ؟اھل محل دارد سبب فاصله بين مراجعين ومرجع شده است نايا سروسری که بامردم بدنام ودشمنآ

   به اھل محل ندارد سبب بوده است؟ آنکه مرجع، ابائی درگفتن  اھل محل  نابه دشمن ،يا گرايش داشتن مرجعآ

  س گردند؟ايا خلف وعده ھای مرجع سبب گرديده که مراجعين از مراجعه به اومايو

چه که امروز دنبال ميکند سبب ترديد مردم آنيا تصويری که مرجع ھنگام قبول مرجعيت به مردم ارائه داده است باا
  دراصالت او بوده است؟

کسرمراجعين برسد ورفع مشکل کند معنايش اين است که کاسب ويامرجع دنبال اگرکاسب ويامرجع نخواھد به علت 
رابه حساب عدم داشتن ارباب رجوع منظورنمايد آنخود است اما ميخواھد  تعطيل کسب وترک موضع مرجعيت

  .دتاورشکسته  بتقصيرمعرفی نگرد


