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  حقوقدان - اميرفيض

رضاپھلوی خودش خودش راشاه که درپايان مصاحبه سردبيرکيھان گفت < ١٣۶۴درسال  پس از مصاحبه کيھان لندن
 مريکا مصاحبه ای باآ برای اولين دفعه راديو صدای ،سی ودومين ھنگامه خواندنی است ن درآ> وشرح مينامد

   .ن سی وسومين ھنگامه راميپوشاندآاعليحضرت ترتيب داد که موضوع ومراتب 

ن آوازبعد  کيھان لندن ازاعليحضرت بنام شھريارايران ياد ميکرد ،قبل از مصاحبه کيھان وری است که تاآالزم به ياد  
   ».ھلویشاھزاده رضاپ«مصاحبه شھريارايران شد 

تفاق  . بادريافت داشت درابتدای مصاحبه  بھارلواحمد  قای آراميتوان ازاظھارات  مريکاآراديو صدای ازمصاحبه  ھدف
   .ميخوانيم نراآ

و ــــمريکا تاکنون بااکثريت رھبران سياسی خارج ازايران وصاحبنظرانی که مايل به ابراز نظرياتشان درراديآصدای (
نکه نظرياتشان لزوما نظر آزبان خودشان به سمع شمارسانده اند بی  از ته  ونقطه نظرھايشان رابوده اند به گفتگو نشس

  .مريکا درمورد مسائل مطروحه باشدآدای ص

 رضا بامريکا مصاحبه ای اختصاصی آازاين نقطه نظرھا بخش فارسی صدای  گاه ساختن شماآ درارائه اين تالش برای
امروز  که تصوير او ميخواھم ازو جلب ميکنيم  پھلوی رضانخست مصاحبه  انجام داده که توجه شمارابه بخش پھلوی
  )ترسيم کند را خود

ن برای شھريارايران آپيشگام رواج  ،ھدف ازترتيب دادن مصاحبه مزبور فقط تثبيت ھمان موقعيتی بود که کيھان لندن
     ».پھلوی رضا«يعنی تبدليل شھريارايران به  گرديد

عی که کيھان برای اعليحضرت قائل شده بود به ايرانيان فھماند که کيھان لندن سرخود موضمريکا باپيگری آراديوصدای 
و ست که ارائه دھنده اين خط است مريکاآخط بطالن برتداوم مشروعيت وحقانيت سلطنت رضاپھلوی نکشيده است بلکه 

   .کيھان لندن به انجام اين کارمامورشده است

 اعليحضرت را ،شاھزاده ھم دريغ داشته وخواسته است درکالس تحقير و قاآحتی ازذکر ،درخطاب مريکاآ راديو صدای
قا آمخاطبين خودش رابااحترام وذکرحداقل  ،تمامی تکرارميکنم تمامی ،مريکاآاين درحالی است که صدای خطاب قراردھد 
، بسيارحرمت مسئله  يانايران لی درفرھنگ وباورممکن است کسانی به اين مسائل کمتراھميت بدھند و ،خطاب ميکند

    .ست که اين باوررابشکندمريکا ھم خواسته اآحائزاھميت است وصدای  بسيار

. ن ميداندآن دفاع ميکند وشخصيت خود راملحوظ ازآحرمت که ناشی ازاحترام است متوجه چيزی است که شخص از
   .، بيشترمتوجه مقام وموقعيت است تا خود شخصبنابراين بی احترامی به شخص
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> جايگاه اعليحضرت را درحد يک متھم ازاوميخواھممريکا با بکاربردن جمله <آی صدای قای بھارلو متصدی راديوآ
 > عبارتی است که نماينده دادستان درمحضردادگاه باخطاب قرارازاو ميخواھماصطالح < زيرا ،قرارميدھد طرف سوال

  .> که خودرامعرفی کندھم) ميخوايعنی متھمازاو (< :دادن رئيس دادگاه ميگويد

 وبرتری وکردن  امر ،است که ممکن است کسی درباره کسی به کارببرد > سخيف ترين عبارتیازاوميخواھمعبارت <
 بداند ترديد نيست که ھدفش تحقيروسبک کردن طرف است  نراآمعنای  ،اج است واگرمصرف کنندهکم دراين عبارت موّ تحّ 
   .کارميکند مريکا که بااين بی ادبانآھم نداند خوشا بحال  صدای  اگر و

  يكي ازسواالت مطرح شده ازاعليحضرت چنين است 

؟ جوانی چشم پوشی کرده ايد چرا؟ انگيزه شمابرای اين انتخاب چيستمواھب انتخابی که کرده ايد ازبسياری  اب شما ...
  ؟کرده ايد گاھانه انتخابآ تصميم شما براساس اراده شاه فقيد است ياخودتان اين راه را ياآ

  پاسخ اعليحضرت 

 ھردرايران يک چنين وضعی  يک ايرانی ناسيوناليست ھستم ..... ،يک ايرانی وطن پرست ھستم ،من يک ايرانی ھستم«
ولی ھرچه باشد من يک  ايرانی راعاجز ميکند ودنبال اين راه ميرود که بھرترتيبی که شده خدمتی به مملکتش بکند ....

   .ارموظيفه ميراث تاريخی ھم د

 نھم من ھستم وآھرچه باشد اگرتنھا کسی که دران مملکت بوده وھست که مسئوليت مشخصی دربرابرقانون اساسی دارد 
  استقرارحاکميت ملی ....... ن قانون است وسعی دراين که باآوظيفه اصلی من حفظ 

ن مسئوليت تاريخی که بردوش من آ دراين راه نه تنھا بعنوان يک ايرانی بلکه دراين موقعيت وبا بنابراين وظيفه خودرا
ن پشت کرده باشم واصال مسئله اينکه حاال چه سمتی دارم وجوان ھستم وھوسھائی ممکن آگذاشته شده نميتوانم به 

   .ست داشته باشم ودنبال تفريح وخوشگذرانی خودم باشم اصال مطرح نيستا

شرم دارد که بتواند سربلند راه برود درحاليکه  دمآدم پائين نميرود اصال آب خوش ازگلوی آاصال درچنين موقعيتی  
   .ميداند وجدانا درراه مملکتش ھيچ کاری نکرده است

ھم ميھنانم ضمنا بدانند که اين فقط من نيستم تبليغاتی که رژيم سعی کرده درگذشته بکند عليه خانواده من برعليه خود 
 درگذشته سالھا شب و .بودند زندگان وگردانندگان مملکت ماقع سامن ادامه دارد وبرعليه خيلی ازھم ميھانان من که دروا

 را امنيت بيشتروشکم سيربخواب روند ......... يک چنين مملکتی روز زحمت کشيده اند تا ھم ميھنان ما بھتر ودر
ه بردند وغيره گفتند ک سفرا عليه ،، عليه وزراء عليه نظاميانسابقيم تبليغاتی کرده عليه کارمندان دولت دررژ ،ساختند

، وزرای سابق ما خوردند وچاپيدند وھمانطورھم راجع بماگفتند من بشما شھادت ميدھم که شايد غيرازيکی از و
  .راساختندھيچکدامشان زندگی مرفھی ندارند واينھا کسانی بودند که مملکت 

شنائی دارم وخيلی آنھا آ باد که بسياری ازاين افراد که من ازدورويانزديک ھم ميھنان من درداخل مملکت بايد بدانن
ن يک آ حمت ميکشند وباکسانی که ممکن است بکلی ناشناس باشند جوانانی ھم سن وسال من بخصوص تاچه حدی ز

   .دراين فعاليت شرکت ميکنندو د ورند وسھم خودراميگذارنآکه درمي ذره پولی

......  

ھم کارساده ای  ین ھستم وبراندازی چنين حکومتبايد برای ھم ميھنان روشن باشد که ما بيکارننشته ايم وبه فکرشا
    .»نيست
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  دستاوردي ازبيانات اعليحضرت 

ی چشم پوشی ازمواھب انگيزه شما براھمانطورکه مالحظه داريد فرمايشات اعليحضرت دررابطه بااين سوال بود که <
  >گاھانه انتخاب کرده ايدآ رايا  اين تصميم شما براساس اراده شاه فقيد است ياخودتان اين راه آ ؟جوانی چيست

 ن است که اعليحضرت دراتيان سوگند سلطنت وبيانيه قبول سلطنت قصد واراده کامل داشته اند که درآنخستين دستاورد 
 قای احمد احرارآ بوظائف قانونی خود عمل کنند واينکه بعد ھا ازجمله درمصاحبه بان آچارچوب قانون اساسی ومتمم 

  .د ........> محل تامل استقصدم اين نبو< دفرمودن

 که اگرمخالف با  )دورنیبيان وياتقريرميباشد نه قصد  (از قصد درانشاء است که حاصلِ  ،مقصود ازقصد واراده – حاشيه

   )(پايان حاشيه  .باشد قابل احترام نبوده ومذموم شناخته ميشودقصد انشاء وتقرير

عليحضرت بطورصريح ازخدمات شخصيت ھای چند سال که  اخرين باراست درطول سی وآولين دفعه وبرای ا –دوم 
   .اداری وسياسی ونظامی زمان شاھنشاه ايران قدردانی ميفرمايند

    .غاز قبول سلطنت اعليحضرت مشارکت داشته اندآازھمان شد که مردم خاصه جوانان درھزينه مبارزه  شکارآ –سوم 

   .براندازی جمھوری اسالمی بوده است مطلقا استراتژی مبارزه مورد نظراعليحضرت –چھارم 

واعالم ھم فرموده اند  ن بوده اند آگاه وتسليم آان محول شده اعليحضرت به مسئوليت تاريخی وقانونی که برايش - پنجم  
   .مده استآواين اعالم برای چندمين باراست که به تکرار ،ن پشت کنندآکه نميتوانند به 

  پرسش بعدي 

  ؟ھنگ بسازيدآروھا يک صدای مشترک ويک حرکت ھم چطور ميتوانيد ازاين گ

  پاسخ اعليحضرت 

خارج دنبال مشروطيت ھستند .....ھمانطورکه اشاره کرديد من بارھا به اين مسئله  و اکثريت ھموطنان من درداخل«
اين پادشاھی پادشاه برای تمام ملت ايران است و -اشاره کرده ام وگفته ام که پادشاه فراترازگروھھای سياسی قراردارد

ن فرم حکومتی جاميدھد برای اينکه ما براساس دمکراسی آ، پادشاھی است که حتی مخالفين خودش رادرکه شماميبنيد
گروھھای اپوزيسيون ملی ھمه النھايه معتقد به رژيم پادشاھی  –نيستيم  عمل ميکنيم مامعتقد به يک رژيم توتاليتر

  مشروطه ھستند ........

انقالب  ١٩٠۶انقالب ما درھفتادونه سال قبل درسال  .ان انقالب شده من اسمش راميگذارم ضد انقالبھمه ميگويند دراير
  مشروطيت روی داده اينھا ضد انقالب کرده اند ......

مدند ومملکت آ. اينھا مدند وقدرت راغصب کردندآانقالب ميھن پرستان مشروطه خواه بود نه اين افراد که اينھا  ،انقالب
   .»کردند باصطالحک ھای ج را

  دستاوردها

که اين مصاحبه صورت گرفته  ۶۴درسالھای نخست حداقل تاسال  ،به برداشت وتشخيص درست اعليحضرت -١
يعنی سلطنتی که اعليحضرت  کشوربه دنبال سلطنت مشروطه بوده اند زاکثريت ايرانيان داخل وخارج ا

   .نراتشريح کرده اندآدرپاسخشان 
الب وغاصب بودن صالت انقمتوجه عدم ا ۵٧نسبت به ماھيت شورش اعليحضرت  ديدگاه فلسفی وحقوقی  -٢

    .جمھوری اسالمی ودرنتيجه حقانيت رژيم سلطنت مشروطه است
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  سوال ديگر

   ؟مدلی که شمابرای کشورترسيم ميکنيد ميتواند شبيه به کدام کشورباشد

  پاسخ اعليحضرت 

 من نميتوانم واقعا يک مدل خاصی رامثال بزنم وقتی شما ......من ھيج ايرادی به قانون اساسی خودمان نمی بينم «
صحبت ازسلطنت مشروطه ميکنيد خوب البته شايد نظيرش رادرممالک اروپائی بشود مثل سوئد وانگلستان وھلند مثال 

 ون نظام حکومتی رادرطول جريان سالھا آزد ....... ولی بھرحال ما باتوجه به خصوصيات اجتماع خودمان بايستی 
   .ن تغييراتی ايجاد کنيمآبه نسبت در داشته ايم ينده مملکتآپيشرفت 

ن قانون آمشخص باشد که ھرگز وظيفه من تفسيرقانون اساسی نيست من وظيفه ام حفاظت وحراست از ممن ميخواھ
   .است

. حاال يک سال قبل باانقالب مشروطيت حکومت ايران تبديل شد به يک نظام دمکراتيک ٨٠الی  ٧٠خوشبختانه حدود 
 براساس ھمان مشروطيت وقانون اساسی و ،ن رژيم دمکراتيکآينده برميگرديم مجددا به آ. درضد انقالب اينھا کردند

  .بتداوم تاريخ خودمان ادامه خواھيم داد

  دستاورد ها

دررابطه بانوع  برای اولين مرتبه  وسنت ھای ايرانی است خصوصيات اجتماعی ملت  که شامل فرھنگ ومنش -١
 )ايکاش اين توجه ھمچنان پايدارباقی ميماندحکومت مورد توجه اعليحضرت قرارگرفته است (

برای چندمين باراست تنفيذ قانون اساسی مشروطيت وتاکيد بروظيفه شاه درحراست وحفاظت ازقانون اساسی  -٢
  .ن تاکيد شده استآکه دراين مصاحبه بر

برطبق قانون اساسی  رژيم پادشاھی مشروطه بازگشت به، اعتقاد وخواست اعليحضرت مھمترين دستاورد -٣
 تاريخی  سنتعالقمندی به تداوم وادامه  . زيبائی ومنطق موجود درکالم اعليحضرت ابرازمشروطه است
  .دسلطنت ميباش

  سوال بعدي

  ازچه موقعی اين طورتفسيرميشود که پادشاه بايد نقش فعال سياسی نداشته باشد....؟

  پاسخ اعليحضرت 

اين  ،پادشاه بايستی درکاروامور دخالت داشته باشد ياخير ياآبته بحثھائی راپيش ميکشند که طبق قانون اساسی ال«
نخست وزيرميتواند بکند  اينطورمطرح ميکنم مگرمن ايرانی نيستم مگرکاريکه من ميتوانم بکنم مگرفرضا بحث را

   .ن نظام عمل ميکنمآ، خوب طبق مطلوب ن نظامآکسی کاری راکه ميتواند برای کشورميکند اگرمابرسيم به  ھر

، خود قانون اساسی نميتواند ، ولی وسيله براندازی، استقرارحاکميت ملی ھدف ماستقانون اساسی ھدف ماست
 ست بيشترين شباھت وبيشترين ابتکارنجاکه ممکن اآ ن قانون ھست البته سعی ميکنيم تاآ. ھدف مارسيدن به باشد
. ولی بدون شک ھرکس منطقی فکرکند باشد بھمان اصولی که به فرم قانونی شبيه استبخرج بدھيم که نزديک  را

مااکنون نه  ،يم عمل کنيمندارد ازشخص پادشاه که عينا طبق قانون اساسی انگارامروز درتھران نشسته ا انتظار
   ، ، پس چی داريم يعنی ازديد ما البته، نه ارتش داريمدولت داريم نه مملکت داريم

ينده ولی نقشی که امروز ميتوانم بازی بکنم ناديده نبايست گرفت واين را مردم ايران آعتقدم چه حاال وچه درمن م
ميدانند ومن جواب پاسخشان راميدھم اين بحثھا درخارج ازمملکت است اصال مردم داخل مملکت به اين حرفھا 
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 شما مــــن ھستمميگويم نھا آبه د من دارم شان ميدھتنھا ميخواھند به بينند کی ميايد ونجاآاھميت نميدھند  
ن حرکت رانشان داديد که ھمه به کمک ھم انجام خواھيم داد من آ، شماروزی که اگربگوئيد مشروطيت ميخواھيد

  »درميان شماخواھم بود ........

  دستاوردها

دوشرط. يکی اينکه مردم مشروط شده به تعھد اعليحضرت به مردم که ماموريت نجات ايران راعھده دارھستند  -١
   .بگويند مشروطه ميخواھند وديگری اينکه حرکتی ازخود نشان بدھند

 شرط اولشان منتفی است زيرا درھمين مصاحبه تائيد ميفرمايند که اکثريت ايرانيان داخل وخارج مشروطه خواه و
 زات برون مرزی وخ مبارکرد که  تاري وشرط دوم راھم نميتوان انکار ،بازگشت به سلطنت مشروطه راخواستارند

  .ران بوده انددنيا شاھد تقالھا وتحرکات مردم ايحتی 

درعين اينکه منطقی  ،ممکن استن آتاکيد اعليحضرت براحترام ورعايت قانون اساسی درحدی که اکنون اجرای  -٢
 ا منطبق بانرآکه اعليحضرت  >سلطنت بالقوه وبالفعل< > ھمخوانی دارد پاسخِ اصل <توازن امکان وتعھد با و

خودشان راپادشاه بالقوه ميدانند نه  اعليحضرت که . يعنیموقعيت خودشان درگذشته اعالم فرموده اند ھم  ھست
برکليه اصول قانون اساسی  جامعِ  ،) بالفعل بودن٢٠٠٠احمد احراربااعليحضرت سال - مصاحبه کيھان ( بالفعل

 بنابر لذا: ن اصول قابل اجراستآ از حاضرتمام وياقسمتی متوجه اصولی است که دروضعن نيست بلکه آومتمم 
ھم بالقوه است وھم  مراتبی که اعليحضرت دراين مصاحبه اعالم داشته اند موقعيت حقوقی پادشاھی ايشان

  .بالفعل

  سوال ديگر

 سوال ديگری که شايسته نقد است مربوط به سياست خارجی ايران است که اعليحضرت توضيحاتی ميفرمايند که
   .ن بشرح زيرخالصه ميشودآماحصل 

من معتقد به اين نيستم که فالن دولت خارجی باعث شده که فالن  –مريکا نديده آميتوانم بگويم که ايرانی بدی از  -١
مده معذرت ميخواھم بی عرضگی خومان آ اگربالئی بسرما –من معتقد به حرفھا نيستم  ،وضع درکشورايجاد شود

منکه نميتوانم بيک مملکت خارجی ايراد  –ن ميشويم آست که به اصطالح نوکراين وتقصيرخودمان ا –بوده است 
  .بايست وازمنافع خودت دفاع کن ،، اگرسرت ميشود، اگرعرضه داری، اگرمردیدنبال منافعت ھستی بگيرم که چرا

 مريکا وآاعليحضرت بامنشورسازمان ملل متحد منافات دارد وھمچنين ناديده گرفتن مداخالت  انتطارات – توضيح

ودرنھايت ويرانی ايران که مورد  ۵٧کشورھای خارجی درايران شاھنشاھی وتدارک وبرنامه ريزی شورش  ديگر
   .بال ديده است قلب واقعيت وسبب رنجش ايران مريکا ھم قرارگرفته آدرھمين مصاحبه صدای تائيد اعليحضرت 

   دريافت اين هنگامه 

مصاحبه کننده اعليحضرت را حتی ازحد شخصيتی يک شھروند نکه آمريکا نشان ميدھد با آمصاحبه راديو صدای 
 طلب فرموده اند  ومقاومت ايشان درمبيان  ،معھذا اعليحضرت قويا درموقعيت پادشاه ايرانعادی ھم کمترميدانسته 

   .بان درتعھد ايشان قرارداده است  کامال عيان استآحفظ موضع حقوقی که قانون اساسی ومتمم وسوگند نھم 

درج  ١٣۶۵فروردين سال   ٢٨٧و ٢٨۶و ٢٨۵رگن درسه شماره سنآمشروح مصاحبه مزبور وتجزيه وتحليل 
  ميباشد

   به اميد ادامه ھنگامه ھا                                                              
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