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  خطاب به ديدبان بي بي سي فارسي
  حقوقدان -اميرفيض

درتحريری بقلم سرکارخانم فرناز قاضی زاده  ،٢٠١٣بی بی سی فارسی دربرنامه ھشتم فوريه 
فانی  عنايت قایآبه کارگردانی  »رضاپھلوی سی با –بی  –واکنشھا به مصاحبه بی «زيرعنوان 

   .متقاقبا عرضه ميشودگان شده توضيح الزم رنظرخوانندتوضيحاتی داده اند که چون خواستاراظھا

فانی عنايت قای آ "به عبارت ديگر"ترض بوده اند که چرادرمصاحبه بنابرتحرير بی بی سی عده ای مع
   :قای فانی ميگويدآشاھزاده خطاب  ميکند  خانم فرنازقاضی زاده ازقول  رضاپھلوی را

ت کناررفتند ھنوزھم شاه خطاب ميشوند برای اينکه اوشاھزاده است شاھان بعدازاينکه ازسلطن«
وليعھد سابق ھم ھست اما چون  نھا ھم شاھزاده ھستند برھمين اساس اوآبنابراين فرزندان 

قای پھلوی االن وليعھد سابق ھم آوليعھدی يک مقام رسمی است که ميتواند ازکسی سلب شود 
  »ھست

اصوال دربی بی سی «شده اند که  قای عنايت فانی ھمچنين برای احراز بيطرفی بی بی سی مدعیآ
  »برون درميگذارند ووارد استوديو ميشوند نراآشته باشند افراد ھرطرز تفکری اگرھم دا

  قاي عنايت فاني آاعتراض به اظهارنظر

ايران ولی درحقوق سياسی ب ازپادشاه دارد سَ شاھزاده درلغت به معنای کسی است که نَ  -١
وچون مصاحبه  ،طی کرده که امروز قابل استفاده نيستعنوان ويالقب شاھزاده مسيری را

ن عناوين مقامی درحقوق سياسی آيک کارسياسی است نميتوان ازعناوينی استفاده کرد که 
   .ندارد

 ، اميرزاده وشاھزاده بيک معنا وميرزا ؛وحقوق سياسی ايران قبل ازدوران سلطنت پھلوی درتاريخ
و درعمل چنان بود که اگرواژه ميرزا بعداز اسم  يران بودمعمول ومرسوم پادشاه زادگان ا القابِ 

مويد وابستگی شخص به شاه بود مانند عباس ميرزا پسرفتحعليشاه  ،، لقبشخص قرارميگرفت
واژه ميرزا قبل ازاسم قرارميگرفت معرف باسوادی  اگر و ،وھمچنين بھمن ميرزا پسرعباس ميرزا

  .يرکبيرمانند ميرزاتقی خان املياقت منشی گری بود  و

گردش کالم  از رزا، واژه ميواقدام فرھنگستان ايراندردوران سلطنت پھلوی اول بنابرتصميم دولت 
   .ه واالحضرت مقررساخت وعنوان وليعھد ھم واالحضرت وليعھد شدواژ نراآخارج وجای 

سال رواج  ٧٠بنابراين اگرمصاحبه کننده ازمقصد بيطرفی وارد شود ناگزيراست ازعناوينی که 
   .ی وسياسی داشته استفاده کند نه واژه شاھزاده که منسوخه استقانون

ن آ اميرزاده درخطاب ساختن رضاپھلوی استفاده نکردند؟ زيرا واژه ميرزا ويا قای فانی ازآچرا 
ودرنھايت  واژه ھا منسوخه است يعنی درست ھمان موقعيت حقوقی رادارند که کلمه شاھزاده دارد

نه  ،قای فانی ميشود واالحضرت وليعھد سابقآخطاب قراردادن رضاپھلوی درمعادله تصوری 
   .شاھزاده
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نه بحث  استفاده ازواژه شاھزاده اگرازباب اثبات نسب باشد که فارغ ازانتفاع موضوع است زيرا
رای ايشان واگرازباب لقب باشد که استعمال چنين لقبی ب ،ب ونه اعتراضی به نسب مطرح استسَ نَ 

   .اراده است وناقض ادعای بی طرفی مصاحبه کننده است قصد و يک توھين با

 خان ازبک به شاه عباس نامه ای فرستاد وبه قصد اھانت شاه عباس راميالدی  ١۵٩۵درسال 
ُ = شاھزاده خطاب کرد ميرزا توھين وبی ادبی باقصد تحقيرشاه  زبک را. مورخين اين عمل خان ا

  )۶١تاريخ روابط خارجی ايران صفحه (                                                       .ذکرکرده اند

اما چون وليعھدی يک مقام رسمی است  ،ادعا شده که رضا پھلوی وليعھد سابق ھم ھست -٢
   .قای رضاپھلوی االن وليعھد سابق استآکه ميتواند ازکسی سلب شود 

که  ؛يک مقام رسمی است قای فانیآوليعھدی بزعم  راگ ؛ن خام وسست استآودليل پيوند  ادعا 
که چنين  ،رادارد که تفويض مقام وليعھدی راکرده است ،نھم نيازبه قانون وتصميم مقامیآسلب 

   ١ .مقام واقدامی وجود حقوقی ندارد

وليعھدی مقامی نيست که بوسيله قانون تفويض گردد سنت سلطنت بطور طبيعی فرزند ارشد پادشاه 
   .ن صدرو فرمان وليعھدی ازجانب پادشاه استآشناسد که تشريفات وليعھد مي را

گرفته است چرا؟ زيرا  قرار خطابمورد  يت هللا آعلی خامنه ای بالقب  ،قای فانیآدرمصاحبه ھای 
 وحضور ن ظھورآعاميت  ،اگراين قيد راباورکنيم ،ندمقيد ميدا قای فانی برعايت احترام خودراآ

اپوزيسيون  وشاخص ورھبر ايستاده است که درخطاب شخصيتی که مقابل خامنه ای چرا ؛ندارد
باعنوان سبک ومنسوخه که درفرھنگ عامه ايران عالمت بيعاری وبی مصرفی  را شناخته ميشود

   .است خطاب قرارميدھند

****  

فرناز قاضی زاده، از سايت رسمی بی بی سی به اينجا آورده شد تا خواننده بتواند خانم نوشته  
  مورد توضيح حقوقی مسلم باال را درک کند. 

فرناز  خانم ھنوز بی بی سی اين گفتگو را از بخش ويدئو ھا برنداشته باشد می توانيد گفتگویاگر 
  :در اين پيوند گوش کنيد راعنايت فانی  آقای باقاضی زاده 

http://www.bbc.co.uk/persian/tvandradio/2013/02/130208_didban_enayat_interview.shtml  

  

  در برگ پسين نوشته خانم فرناز قاضی زاده را خواھيد خواند

...  

                                                            
ونه در مقامی است که به  ،ی، يعنی بنيان گذاردن وياتغيير قانون استآقای عنايت فانی به ھيچ عنوان نه در مقام تفويض قانون -  ١

ا به زعم خود تغيير ر ايرانو تاريخی ود قوانين مرسوم حقوق وقوانين ايران آشنايی و تسلط داشته باشد تا بتواند بسر کردگی خ
نی قالب زده شده است و بی ادبی ودخالت بيجای ايشان نوغيرقا بصورت ھمه مواردگويی ھای آقای عنايت فانی در بدھد. زياده 

 ک-کرده است. حشخص را از جمله منفور ترين گويندگان بی بی سی در اموری که در تخصص ايشان نيست اين 
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