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  نقد بيانات اعليحضرت
  در راديو فردا

  حقوقدان -اميرفيض

با اعليحضرت صورت گرفته که موضوعات  سوی راديوفردا مصاحبه ای از اخير روز دراين يکی دو
   ...اما ون درخور بحث است آ چندی از

 و ارسوالی است درباره نامه ھشد رام نميگذاردآن انسان را آمھمترين وحساسترين موضوعی که برق 
   .توضيح اعليحضرت شده است و نظر خواستار ن که راديو فرداآمد آنامه پی 

ھوش وموقع شناسی اعليحضرت که به سوال مزبور پاسخی  تمجيد از و الی وتشکرکمال خوشح در
تشکيل دھندگان  عدم موفقيتنفرمودند اضافه مينمايد که اساسا مصاحبه مزبور با اين قصد ھمراه بوده که 

ی عليه اعليحضرت که به انواع حيل واظھارات وتھديد ھا ميخواستند اعليحضرت را محکمه صحرائ
ن آمصاحبه مزبور برای جيران  ،موفق نشدندبدھند  و قراردرموقعيت پاسخ به اتھامات نامه ھشدار

 يا اظھار پاسخ و ظرمواضعه کنندگان عليه سلطنت ترتيب يافت.  زيرا ورد مورد نآشکست وتامين دست
يحضرت نسبت به توطئه ومحکمه صحرائی تائيدی است برصالحيت مواضعه کنندگان برتنظيم نظر اعل

 ،صورتی که مواضعه کنندگان ازاظھارات اعليحضرت قانع نميشدند که نميشدند در ن وآادعانامه وتبعات 
(مقصود  مرحله ادعا به مرحله محکوميت اعليحضرت منتھی ميشد ن ازآتمام اتھامات وتبعات 

   .ميت، محکوميت قانونی نيست وقضاوت عامه است)ازمحکو

 و افتخار نسبت به پرسش مربوط به نامه ھشدار  درمصاحبه بارديگرازبصيرت وھشياری اعلييحضرت
   .احساس سربلندی مينمائيم

  دغدغه سلطنت

مھم  نقدرآاولين موضوع مورد اشاره اعليحضرت عدم دغدغه ايشان نسبت به سلطنت است. اين اظھار، 
مترصدين ھجوم به  و مده که تيتر مصاحبه شده استآخيص بتش راديو فرداسوی  يرعادی ازوغ

  .دم گرفتند که ديديد رضاپھلوی دغدغه سلطنت ندارد نراآ، اعتبارسلطنت

اميرابراھيمی باشد بجای غالمعلی جاويد ايران ديدم شخصی که گويا  نوشته ھای=  امروز درحاشيه
بکاررفته عبارت قصد را جابجا کرده ونتيجه گرفته که  راديو فردا دردغدغه  که دربيان اعليحضرت 

ن عملی است که شخص آ<رضاپھلوی گفته که قصد پادشاھی ندارم> اين عمل نامش تحريف است و 
 تحريف  در را به مردم الغاء کند. تا مورد نظرخودعبارات ديگران را به ميل وقصد خويش جابجا ميکند 

  (پايان حاشيه)  .قابل مجازات است اه باشد نوعی جعل وصورتی که با قصد ھمر
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يا  انسانی است که به مالحظات درستی و است متوجه امور دغدغه که به معنای نگرانی واضطراب
اختياری نيست کامال نادرست است نه  ن به سلطنت که امرآيد وشمول آوعمل بوجود مي نادرسی کار
ه سلطنت دغدغه داشته باشد زيرا سلطنت يک مسيرتاريخی نه ھيچکس نميتواند نسبت ب اعليحضرت و

  وھويتی والھی است که بدون توجه ونيازبه دغدغه ويا ارامش خاطر جريان خودرا ادامه داده است 

 درباره سلطنت کامال درست وفيلسوفانه است. سلطنت پست ونظراعليحضرت نسبت به نداشتن دغدغه 
الھی است که به پادشاه لطنت يک موھبت س .باشد داشته رانآدن دست دا مقام نيست که انسان دغدغه از

ن قدرت آملت وحتی شخص پادشاه درمجموعه  افراد .تفويض شده است خدمت يه مردمحراست وبرای 
شوند  <جزء تابع کل است ودرمسيرکل حرکت ين قطراتی بيش محسوب نمآادواری  تاريخی وملی وسير

 خواست خدا امر و لھی شناخته شده است دغدغه نسبت به کارسلطنت خواست خدا وموھبت ا ميکند>
   .موھوم است

 با عنوان مظھريت   درفرھنگ ماايرانيان سلطنت، يک زمينه تاريخی ودينی وھويتی است که پادشاھان 
  .ليت واستقالل ورفاه وسعادت را نمايندگی ميکندم

  دغدغه مردم

؛ نه پادشاھان ويا وليعھد ،ره دغدغه مردم بوده استن ھمواآتاريخ کشورما نشان ميدھد سلطنت وتداوم 
ھمان  ،بدون شاه احساس وحشت وتنھائی وعدم امنيت ميکردند کشور ءخال اين مردم بوده اند که در

اين منوال بوده که به  نگرانی عمومی مردم بوده است که سنت سلطنت ايران وحتی قانون اساسی بر
ھره ھای پادشاه مُ  شاه ميگرديده وزنجيره سلطنت ھيچگاه ازگذشت شاه وليعھد جانشين پاد مجرد در

  .<ما به اومحتاج بوديم واوبما مشتاق بود>   ؛وبقول حافظ  منقطع نبوده است 

رغبتی  یتاريخ کشورما حتی دردوران احمد شاه وناصرالدين شاه ومحمد شاه نشان ميدھد که وليعھد وقت
ه اند که بمناسبت دغدغه نسبت به سلطنت وليعھد جوان را ن بزرگان وقت بودآ به سلطنت نداشته اند و
  .را به تصدی برمسيرتاريخی سلطنت قرارداده انداننآگاه بزود  به سلطنت ترغيب و

 سلطنت حمايت و وھويتی  وانيم وبايد ازپديده تاريخی وقانونیما نميتوانيم موجد سلطنت بشويم ولی ميت
مظھرمليت واستقالل کشور سلطنت وشاه قيام کنيم اال که عليه  نميتوانيم عليه(مردم) ما  .حراست کنيم

درفرھنگ ما دريک مقام اعتباری قراردارند قيام ميھن  -شاه -نجا که شعارخداآ واز  .قيام کرده باشيم
   يا ميشود که انسان عليه خودش قيام کند؟آ ؛قيام عليه خودمان و عليه شاه ميشود قيام عليه کشور

يان شاه ازايران وملت جدانيست که ملت حق جدائی ازشاه را داشته باشد اين سه پايه درفرھنگ ما ايران
  .پايه ويک پايه نميشود ملت  که گفته اند <زفرھنگ روشنگرماست> دو -شاه  -خدا

نچه ز آما بايد ا وموجوديت يافته ايم  ايرانی شناخته شده ايم منت ايران بوده است که ما مردسلطقدمت  
 م وتوقع داشته باشيم که شاه ھم ازاجدادی ماست حراست کنيم نه اينکه منتظربماني ويتی وھ ثکه ميرا

   .ما مردم حراست کند وھم از ومملکت  خودش وسلطنت
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  سرمشق يادها 

سيرطبيعی وحقوقی تداوم سلطنت با ھمه تالشھای شورشيان محفوظ ماند ووليعھد درتاريخ مقرر اتيان 
تداوم  ن که حراست ازآبقيه  ؛قطع تداوم سلطنت پايان دادند گرانی مردم ازسوگند کردند وبه دغدغه ون

خواھيد ديد که  يا ما به اين تعھد تاريخی وقانونی خود عمل کرديم؟؟آ ،سلطنت است برعھده مامردم است
  .خير

  سوگند پادشاهي

که مبتال به مبارزه  ازمصاحبه  پرسش ديگری
ی سالگ ٢١ھم ھست اين بود که <شما که در

سوگند پادشاھی ياد کرديد ولی سالھاست که 
 ،ان رايک شھروند عادی معرفی ميکنيدتخود
  .يا سوگند خودتان راپس گرفته ايد>آ

 نميدانم ونميفھمم که پس گرفتن سوگندبنده 
چگونه است که سوال کننده چنين مطلبی را 

 از قسم به خدا را چگونه و .مطرح کرده است
لفاظ ا از ،تن. پس گرفکی ميتوان پس گرفت

معامالت است که جای عوض  حقوقی در
ومعوض تغيير ميکند. سوگند تعھدی است يک 

دمی که درک آ راديو فردا يا درآ طرفه به خدا.
واجد  بکند وسواالتش معقول و اين معانی را

  ١ ؟مفاھيم منطقی وحقوقی باشد نبود

ديگری باشد  ولی وقتی ھدف چيز ،ھست چرا
 ھدف انتخاب ميشود ون آمتناسب با  ،وسيله

   .اينجاست که رعايت اصول وحتی مفاھيم واژه ھا رعايت نميشود در

واين  قانون اساسی مشروطه ھيچ اشاره به امکان عدول ازسوگند شاه ويا وکالی مجلس نشده است در
 (دراين مورد درعمل قانونی تلقی نميشود واقدامی خودسرانه است  ،بدان معناست که عدول ازسوگند

   .مده است)آريرات وسنگرھا توضيح کافی تح

 سوگند در هنخست اينکه ياد کنند ؛نظريه درمورد خودداری ازسوگند مقررشده است حقوق اسالمی دو در
دوم اينکه به ھنگام ادای  ،اعليحضرت چنين نکرده اند که ميدانيم ،با خدا قربانی کندمقابل عھد شکنی 

ن خارج آبندگان خدا ممکن بوده ولی بعدا به عللی که دفع  و ن تعھد درمقابل خداوندآانجام  سوگند،

                                               
فاھيم منطقی وحقوقی به پرسش ھای ھرز و بی درجايی که پرسش راديو فردا ملھم از ھرز نويسی پيشينه داری است م -١

  ک-معنی منتھی ميشود. ح
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ن سوگند خود به خود باطل آاين حالت   ن ممکن نميشود، درآياد کننده سوگند است انجام  ازحيطه اقتدار
  .ميگردد (اليکلف هللا نفسا)

انجام  رشت)پمريکا (طرح ھنری آدخالت  وبعلت وجود جمھوری اسالمی غاصب  نکه علی الظاھرآبا 
 معھذا ايشان ھرگزيطه اقتدارايشان بوده وھست ح خارج از ،تعھدات اعليحضرت به ضم سوگند سلطنت

نقض سوگند  تواين ما مردم بوديم که عمال موجبااين امربرای عدول ازسوگند سلطنت استفاده نکردند  از
 خودشان را رضاشاه دوم ن قانونیعنواايشان را عليرغم اينکه  و ،وتعھدات اعليحضرت را فراھم ساختيم

  .ديل کرديمانستند به شاھزاده ويک فردعادی تبميد

  تنها به قاضي نرويد

اينکه احمد قريشی اعالم کرد که  ادای سوگند و از سال بعد ٧يعنی  ١٣۶۶تاسال  ؛تنھا به قاضی نرويم 
  ٢ ت جبھه)يک شھروند عادی ميداند  (مشروح درقسمت دوم پش ادعائی ندارد وخودش را ايشان ديگر

وبيانات واظھاراتشان دقيقا درچارچوب قانون  اعليحضرت کامال خودرا درموقعيت سلطنت ميشناختند
عنوان قانونی <اعالم احمد قريشی بود که فرمودند   از حتی بعد و ،اساسی ودرتائيد ازتداوم سلطنت بود

ريانا  اعليحضرت آو  بختيار ينی وام ابتدای فعاليت دکتر ولی اين ما بوديم  که از >من رضاشاه دوم است
وعجيب اينکه مانند باد مشمشه جريان تبديل شاه به تبديل به شاھزاده رضا پھلوی ومدعی سلطنت شد 

با ذره  مبارزه ايرانيان را پوشاند که بندرت و رشت بود سراسرپشاھزاده که اساس برنامه  طرح ھنری 
   .اعليحضرت با عنوان قانونی ياد کرده باشد زبين خوشبينی ميتوانستيد موردی پيدا کنيد که ا

 ست ازسلطنت،ادای سوگند وتعھد به حفظ وحرا است تجسم موقعيت اعليحضرت که پس از يا دشوارآ
مبارزه ايرانيان  سراسر ،نجلسآجرائد ايرانی لوس  معروف مبارزه و و بخش مشھور روشنِ  دھان کجیِ 

   است. يخ شدن يعنی ھمين اصطالح سنگ روی ،را پوشانيد کشور از خارج 

ميتوان ثابت  ؛مصائب وتالمات ومسائل مشابه ميباشندانسانھا دارای ظرفيت ھای مختلف نسبت به تحمل 
مريکا الھام ميگرفت حقيقتا  آسياست  مقابل سيل قطع تداوم سلطنت که از کرد که مقاومت اعليحضرت در

ايرانيان خارج  جمع کثيری از ن  کشور وآايادی  مريکا وآسال درمقابل سياست  ۶ .بوده است شاھکار
    .ه استزنه تنھا شاھکار که معج ايستادن ازکشور

  كاله خودمان را قاضي كنيم 

. مفھوم حقوقی اين عبارت  متضمن حفظ حقوق ملت استاعليحضرت  ،بانآفرازھای سوگند نھم ز يکی ا
اساسی پياده نشده براين جھت بوده که قانون  در اگر پادشاه توسط ملت ھم ھست ووحرمت حفظ حقوق 

دشاه سايه زيرا پا ؛نسبت به پادشاه، ھرگز متصورنبوده است ،فرض تعدی ومقابله ويا تعرضات معمول
ملت ونماد مليت واستقالل  طرفی شاه مظھر از و  ؛استايرانيان  ارکان فرھنگ ما خدا وفرستاده خدا از

 ين مفھوم روبرو ميشود که ملت است که خودش را تحقيررد با ايمورد بی حرمتی قرارگ کشوراست اگر

                                               
٢ - .pdf2016Dec03-AmirFeyz-2-years.org/AmirFeyz/PoshteJebhehSaltanatGerogan1400http://   



 حقوقدان -اميرفيض -نقد بيانات اعليحضرت در راديو فردا                                            ٧از  ۵برگ  ٢٠١۶/١٢/٠۵، دوشنبه=مه شيد 

احترامات پادشاه  حقوق و ،بان اعليحضرتآاتيان سوگند نھم  بعد از از ؛مورد اھانت قرارداده است و
  ؟درحد متعارف ممکن محفوظ مانده است

تعداد  ند ازه ااعليحضرت ويا شھريارايران خواند ،کسانی که اعليحضرت را بمناسبت سوگند سلطنت -  ياآ
  انگشتان بيشتربوده است؟

مقام  ی درسکچه دارند  ازشخصيت ھای سياسی شاھنشاھی ايران که درخارج ازکشوراقامت داشته و - ياآ
  ؟ناختن تصدی اعليحضرت برسلطنت ايران بوده استشبرسميت 

کيل ميشده تشات ارتش ــدرج وديگر ازشخصيت ھای نظامی که ازگروھی سپھبد وارتشبد وسرلشگر - ياآ 
  مده باشد؟آ م سلطنت اعليحضرت براعال اند کسی را سراغ داريد که به ھواداری وحمايت وطرفداری از

موردی راسراغ داريد که ايرانيان خارج برای حفظ احترام وحيثيت اعليحضرت يک کارگروھی کرده  - ياآ
   .تنھا نيست »رضا پھلوی«باشند که دشمنان وھتاکان بدانند که 

   :مده استآزبيانات سابق اعليحضرت دريکی ا

حقيقت سند موجوديت  قانون اساسی مشروطيت ايران را پاره کردند در ۵٧ماه سال  نھائی که  دربھمنآ<
  .>ايران را پاره کردند

اکنون شما بفرمائيد  تبديل شاه به شاھزاده ورضا پھلوی عليرغم سوگندی که اعليحضرت ياد کرده اند 
  سی مشروطيت ھست يا خير؟پاره کردن قانون اسا

 بوديم که قبل از اعليحضرت به تداوم قانون اساسی وسلطنت پشت پا بنابراين ما ايرانيان خارج ازکشور
  .><دوقورت نيمش را باقی داريم ھنوز زديم  وبه اصطالح 

  اتهام خيانتسابقه 

رمان نوری آ !!رقای دکتآنشريه پارس که ارگان جنبش براندازی بمديريت  ١٣٨٢يادم ھست درسال 
 خاندان پھلوی کسی پاسخی برای اين نوشتار يا ازآمقاله ای زيرعنوان  در ٢۴ميشد درشماره  منتشر
   :بخشی از داليل او اينھا است .ضاشاه دوم را خائن ناميد بار ٧ن نوشته کوتاه آ در ،منتشرساخت ؛دارد

   .رضا پھلوی صحبت ازنافرمانی مدنی ميکند پس خائن است -١

   .پس خائن است ،ايشان نميکند ھزينه ميخواھد و، رھبری وسازمان دھی ،مبارزه -٢

پس  ،به دکترنصراصفھانی کمک مالی نميکند که ايشان مجبورشده دبيرخانه اش را تعطيل کند -٣
 .خائن است

  .خائن است بدليل اينکه شاھين فاطمی وداريوش ھمايون ومروتی مشاورين او ھستند -۴

ن آپايان  در و ؛ن مورد منتشرشدآ مقاله ای در ٣٨٨+٣٣٢اره شم ١٣٨٢مھرماه سال  ١۵درسنگر
   :مد کهآقای دکترنصراصفھانی آخطاب به 
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شما صورت گرفته است تائيد مطالب مجله  ھائی که به حمايت ازعو، عو، مقابل اين  در سکوت سرکار
ميدانيد   ،ته استصورت گرف ھا به اشاره سرکار راستای اين تائيد است که اين پارس حتی در ،پارس است

ھا  صاحب ميکنند مسئولند، نه سگ کردن بی واق، واق؛ھای بی صاحب را تشويق به  کسانی که سگ
   .کردن ميباشندواق، واق ماده آکه ذاتا 

   .نجلس فکس گرديدآرونوشت برای نشريه پارس وروزنامه صبح ايران لوس 

 ايرانيان شريک درمبارزه خارج از ا وجرائد وسازمان ھ زھيچيک اسوی قای نصراصفھانی ونه ازآنه 
اين اولين باری بود که  و ،رمان نوری نشدآکوچکترين ايراد واعتراض وحتی بصورت نصيحت به  کشور

گرفته  کشور بکار خارج از سوی يکی ازمخالفان جمھوری اسالمی در کلمه خائن برای اعليحضرت از
   .کردزارا ب جای خود نشد روبرو باھيچ اعتراضی چون  شد که

مخالف  رشيو سنگرنشان ميدھد درميان اتھاماتی که متوجه اعليحضرت ازسوی ايرانيانآنجا که آ تا
اخير که  تا سالھای ،صفت خائن استفاده نميگرديد اتھام خيانت و از، کشور ميشد خارج از سلطنت در

ھتاکی  مسير در لمانآ مقيم ايرانيان تحريکات دوتن از اثر در ،»مرده است« باونديانضيا شخصی بنام 
ن افراد که مھندس روحانی ناميده ميشود آ تيزعليه اعليحضرت قرارگرفت ويکی از اھانت ھای تند و و

او بصورت يک عالمت  اين اصرار ساسا ھرکسی مصراست که اعليحضرت خائن شناخته شود و بيش از
   ٣. مده استآ مشخصه او در

 اين عمل يعنی خائن شناختن قبحجرم به اين حضرات نشد والھيچ اعتراضی که ازپايگاه ھای موثرباشد 
 و نماد ملی ايرانيان يعنی اعليحضرت رضاشاه دوم کامال ازبين رفت ورسيد به اينجا که ادعانامه ھشدار

نه تنھا به  کننده متوجه اعليحضرت ساختند و اتھامات خرد يفی ازرد در را نآمحکمه صحرائی وپيامد 
 دستگاه ھای خبری شھرام ھمايون وه که متولی اين اعمال است اعتراض نشد که سابق يک الف بچه بد

ن متولی بی نام ونشان جانبداری کردند که به اتھامات عديده عليه اعليحضرت آ مسعود صدر چنان از
  .صحه گذاشتند بظاھر

  تفاوت عمل ما وجمهوري اسالمي 

جمھوری اسالمی با افراد جمھوری اسالمی روشن  برای اينکه تفاوت بين بی حالی وبی حميتی ما مخالفان
  :شود به اين اشاره کافی است که

  ،دادند ،سالگرد مشروطيت ،مردادا ١۴اعليحضرت بيانيه ای بمناسبت  ؛درسال اول پيروزی شورشيان
گفت <انقالب مشروطيت  فورا بھزاد نبوی درمجلس اسالمی به سکوت جمھوری اسالمی معترض شد و

مقابل ھجوم  بدون مزاحمت ھای جمھوری اسالمی در اينجا ولی ما در رضاپھلوی شد> دودستی تقديم

                                               
منصور نراقی است که در ارتباط مستقيم با ضيا باونديان بوده است. او در کنگره دانشمندان!! احمدی نژاد شخص ديگر  -٣

 ک-شرکت داشته است. ح
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بنام سلطنت طلبان قديمی ياد کرده وکوھی ازاتھامات  اننآ از ھا سانهرفردا وديگر عده ای که راديو 
  ٤. انسان به نماد ھويت مليمان  ميدھند سکوت ميکنيم اعتبار ويرانگرِ  ،سخت

  ي كنيم وبتنهائي به قضاوت نرويم بيائيد كاله خودراقاض

ن آ درخدمت کارفرمائی باشيم و ،وفقدان شخصيت معروف اجتماعی مالی اگرھريک ازما باھمه نياز
يا ما آنھا بزند آحمقی وامثال ا –دغلکاری  –بی شرافتی  –بما اتھامات خيانت  درمقابل جمع کارفرما
 اميد نيست شر به خير تو را ما؛ م يا ميگويئميکاری که بما محول شده قرارگير ن پست وآ ريم درحاض

    ؟مرسان

  :نھمه اتھامات که اکنون مقابل شماستآتوقع داريم درمقابل  چرا ما ،اگراينطوراست که ھست

-بيسواد  -۶ -کوته بين -۵احمق  -۴شارالتان  -٣بيکاره   -٢دشمنی با موجوديت ايران وملت ايران -١
 –عروسک  -١٣-پشه  -١٢ –مفتضح  -١١-برو آبی  -١٠ –ف بی شر -٩-خائن  -٨پول پرست  -٧
   .غيرقابل قبول -١۵- حقه باز -١۴

ن ازسوی رسانه ھای تصويری ايرانيان مقيم آ بلکه با انتشار ،که نه تنھا بصورت بيانيه وامضای گروھی
ايشان بوديم  ما بجای يا اگرآ ،به اعليحضرت اعالم شده استايرانی توجه اتھام  ليونھاينجلس به مآلوس 

   ؟تحمل اين وضع را داشتيم

ن بيان آ موقعيت قانونی خودشان با اوضاع واحوالی که قدری از تعليق اعليحضرت نسبت به بيان ،ادعای
اتھامی  ١۵ ميگردد زيرا ھريک از بزرگی است که برای سلطنت ايران متصور امتياز شد  يک خدمت و

ورده آالزم نيست توضيح  ديگر اد سلطنت  وکه متوجه اعليحضرت شده است، عينا منتقل ميگردد به نھ
ن فالن بودن عينا منتقل ميگردد به ملت آ و ،که نام چنان سلطنتی ديگر سلطنت نيست وفالن است شود
    .ايران

  پاسخ معنا دار

 است   در بردند که واجد اھميت معنائی بسيار اعليحضرت عبارتی را بکار ؛درمصاحبه با کيھان لندن
   :فرمودند  ؛عيت شما چه خواھد بودمورد اين سوال که موق

زادی ودمکراسی وسکوالريسم به اطراف نگاه ميکنيم تابه بينيم که آنجات ايران وبرقراری  پس از«
اين قبيل اعمال ناشايست  باز معنای اين عبارت اين است که اگر ؛»نوقت تصميم ميگيريمآ وضع چيست و

اين کالم منطقی  ،قام وخدمتی باقی نخواھد ماندواتھامات نامردانه رواج داشت البته که جای قبول ھيچ م
بيخ وبن  از ن ايستادگی درمقابل اين جوانه ھای ھرز است که اگرآ ويک تکليف عام ھم برای ماھست 

      .>گرايد ءاعال زيادت شود وبه شر< ودکنده نش
  
  .... ادامه دارد 

                                               
بلکه با ھرز نويسان و توھين کننده ھا و ھمسويان با طرح وزارت اطالعات رژيم ھمراھی وھمفکری  ندتنھا سکوت نميکن -۴

  ک-ھم مينامند. ح» وطه خواهمشر«و تازه خودرا  ندو ھم قدمی ميکن


