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  نقد بيانات اعليحضرت
  در راديو فردا

  مردهزار بي غيرت نا  50
  حقوقدان -اميرفيض

  نکه افزون ازبيان ودمدمه استآن غيرھمه است         آن باشد که آغيرت 

اکنون تحرير  لی ادامه نيافت ومد وآبه ميان  ١ >اعليحضرت پاسخ معنی دار<سرفصل تحريرقبل  در
   .دمت استسرخ

بردند که واجد  بکاردرمصاحبه اعليحضرت با کيھان لندن اعليحضرت عبارتی را   ،گفته شد ن تحريرآ در 
   :پاسخ اين سوال که موقعيت شما چه خواھد بود فرمودند . درسياراستاھميت معنائی ب

چه ف نگاه ميکنيم تابه بينيم که زادی ودمکراسی وسکوالريسم به اطراآيران وبرقراری پس ازنجات ا«
ی عبارت مزبور اين ھا معنا تحرير اضافه کرد که يکی از. »نوقت است که تصميم ميگيريمآ چيست و و

رواج داشت البته که جای  وخشونت طلبی واتھامات نامردانه  اين قبيل اعمال نا شايست باز که اگراست 
ن ايستادگی آ ھيچ مقام وخدمتی باقی نخواھد ماند. اين کالم منطقی يک تکليف عام ھم برای ماھست و قبول

اعال زيادت شود وبه ّشر بيخ وبن کنده نشود  بقول بيھقی < از است که اگر درمقابل جوانه ھای ھرز
  .>گرايد

  ادامه مطلب 

مستند اين فصل ازتحرير مربوط به دررابطه با مصاحبه با راديو فرداست ولی چون  ،گرچه اين تحرير
   .، تحرير ازتوضيح الزم محروم نماندمصاحبه کيھان لندن با اعليحضرت است اجازه فرمائيد

نجا که کيھان لندن معتقد به آ زيرا از ؛، نامعقول وغيراصولی است، نا متعارفسوال کيھان ازاعليحضرت
يک فرد عادی مقام  ميتوان ازن ،ميدانديک فرد عادی  تداوم مشروعيت سلطنت نيست واعليحضرت را

چيزنامعلوم اززاد خواھد شد پرسيد <آئطی چه شرا با ينده که معلوم نيست کی وآرا درايران  وموقعيت او
  .>نميتوان به معلوم رسيد

 :پاسخ ميگويدن آکه  ن سوال است چراآپاسخی که اعليحضرت فرموده اند جامع ترين شکل فلسفی پاسخ 
 اعم ازمعلومات  يعنی به اعتبار ؛نوقت ميتوان به اين سوال پاسخ دادآن روز روشن شد آوقتی معلومات 
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کيھان   > مصداق سوالحرف پيشکی مايه شيشکی. اصطالح  <امکانات وضايعات ميتوان تصميم گرفت
   .است

  فرداي مطلوب ومعلوم 

مصداق مطلوبيت  را جھانی حقوق بشر گروھی اعالميه ت،مطلوب ايران امری نسبی ونظری اس فردای
به انصراف ازحق انتقام ازماليان نيستند و  حاضر ،ن مسيرآ تائيد ينده ميدانند وگروھی عليرغمآايران 

درک فساد حکومت ماليان را کاری ھم نميتوان کرد زيان ديدگان ازحکومت ماليان خاصه ايرانيانی که 
نھا مدعی است آوجدان  و مومی ماليان باشندل تنبيه عفص اجرای ستار، حق دارند که خواکرده وميکنند

   .نھاستآيف ملی انتقام ومجازات  تکلکه 

  :يکی ازفالسفه گفته است

. ھرکه صالح ملک وملت جويد ھرگاه بنياد بيداد زيرورونشود، نھال عدالت را درزمانه نميتوان کاشت<
ی باشد ازمجازات اونگذرد که ملک وملت برگناھکارعقوبت راند ھرچند کنھکارمونس دل وقطعه جان و

   >بايد درامان باشد

  ياد امان زپا درافتدــــــــبن    ن سياست اربرافتد ــــيــــئآ

  بخوريافتآمن سياست کزيُ     نی ثمريافتــــــن باغ زايمآ

 ت که خواھان تضمين سالمتی وامنيت جانی ون اين اسآ اعليحضرت دراين ميان نظری شنيدنی دارند و
نھا خانه آاين خواست ايشان  بيسابقه نيست درسالھای قبل فرمودند که برای  مالی مالھا ھم شده اند و

 نجا زندگی کنند  وآ کشورھای دوست مانند اردن فراھم خواھد شد که براحتی در راحت در ھای امن و
فرمودند که ازعالئم مشخصه  خون وخونريزی نفرت ازره ن برميگردد به فرمايشاتی که درباآسابقه  باز

  )٣٢٩+٣٢٢(مشروح درسنگر              موی برتم راست ميشود.......> <صفات ايشان معروف شد 

 اينھا نبايد بفرمايند  مگر شاه نماد ملی است و غير ،حضرت ھيچ غيرطبيعی ويا انتقادی نيستسخنان اعلي
اينکه برخی  ؛عدم خشونت وخونريزی را ميفرمودند يادمان نيست که شاھنشاه ايران ھم مکرر توصيه

ھائی ندارد  وطه ايران چنين پيامسلطنت مشر ،ن خبرھا نيستآببرد  ميخواھند که شاه پيشبند به بندد وسر
   .نداشته است و

  زمان تغيير كرده است

افکار وعقايد شان به  دربيانات اعليحضرت دوبار درھردو مصاحبه کيھان وراديو فردا به تغييرات در
   .زمان اشاره کرده اند يکی درمورد تداوم سلطنت وديگری کم وکيف مبارزه اعتبار

استراتژی نجات ايران است  ، تغيير دربرداشت بنده ازمحتوای مصاحبه اين است که مقصوشان ازتغيير
ن وارد براعليحضرت وکليه ايرانيان آن نظام وفلسفه آيا نظام پادشاھی که  بنجات ايران  و ،دهنه عقي
م ايران شاھنشاھی متولد شده ايم   ما رحَ  از ما  ،مده اندآن چتربوجود آدرکالمی ديگر ايرانيان زير ؛است
 گبا فرھن دامان حکومت ھای سلطنتی پوست واستخوان وخونمان ازپدران ومادرانی است که در و فکر

  :نرا بيان کرده اند ازجملهآايرانی پرورش يافته اند اعليحضرت ھم درعبارات مختلف درگذشته 
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ی ھسال تاريخ مدون شاھنشا ٢۵٠٠ملت ما بيش از ،که اين نھاد رابايد حفظ کرد عقيده من اين است **
   .اين ھارا نميشود ناديده گرفت ،دارد

سنت  –نجمله است تاريخ ايران آ ائی پيوند دارد که ازکه اين ملت عظيم با چيزھ من عقيده دارم **
    .فرھنگ ايرانی وچيزھائی که درسينه پادشاھی بازتاب دارد واينھا برای يک ملت مھم است –ھای ايرانی 

دردوبيان باال مالحظه ميکنيد که حقايق تاريخی ايران بعنوان عقيده ازسوی اعليحضرت شناخته شده 
ام است ايشان نسبت به سلطنت عقيده وبرداشت شخصی نيست يک پيمان عقيدتی ع بنابراين عقيده ،است

کالمی  در طول تاريخ تشکيل داده است  و در را اجزای مردم اين کشور سال سابقه تمام ٢۵٠٠که با 
 ؛مده ايمآا ايرانيان بوجود ـن وجود داشته است که اعليحضرت وھمه مآديگر عقيده به حقانيت وتداوم 

   :اين مورد عبارات  جانانه ای دارند که فرموده انداعليحضرت در

من به اخيتارخودم وليعھد نشده ام بدست خودم نبود که فرزند ذکورپادشاه بانام خانوادگی پھلوی به دنيا <
  >، سرنوشت چنين خواست ودرحقيت اين وظيفه  راسرنوشت بعھده من گذاشته استمدمآ

رت  ويا ھيچکس  نسبت به سلطنت مطرح نبوده ونيست يک جريان يعنی مسئله اعتقاد شخصی اعليحض
ن بکاربرده اند و اين آن خواست اھورامزدا بوده واعليحضرت نام سرنوشت برای آتاريخی که مبنای 

ن راه تائيد وحمايت را برگزيده  آاسالم ھم دربرابرعظمت  وجريان يکصد قرن جاری وساری بوده 
  .وبا مسيرھم حرکت خواھند کرد ن مسيرقرارگرفته اند آ در ديگراعليحضرت ھم مانند پادشاھان 

   اين مختصراين است دستاورد 

برای حراست ازاين فنومن تاريخی وھويتی ايرانيان يعنی  بايد انتخاب ھرنوع استراتِژی وراه يابی -١
  .حفظ تداوم سلطنت باشد

   :ورد مزبوررا درعبارت زير بيان فرموده اندآاعليحضرت دست

ر سند مرگ سه ھزاقطع روشن کنيم يا اين ننگ را بپذيريم که  بطور را )استراتژیمابايد راه خودمان (
  .ساله ايران را امضا کنيم

مفھوم کلمه اعتقاد که دربيان اعليحضرت دراين مصاحبه بکاررفته  متعلق به استراتژی است نه  -٢
 ه عرض شد ومستند به نظروبيان اعليحضرت ھم شد اعتقاد به سلطنت يک مسيرچاعتقاد که چنان

 فتاريخی وھويتی ودينی است  وجريان ھای تاريخی که ازنسلی به نسلی متحول شده قابل توق
قبول ننگ امضای سند  بان ھم آی که بھا ن استآ رفت ازھا قابل تبعيت ويا بيرون نيست وتن
   .ارزبابی شده است ،مرگ ايران

چيزھائی که درفرھنگ شيخ منتظری ھم درباب اھميت رسوخ درفرھنگ وباورھای مردم گفته است <
     .ن بی توجه بودآمردم رسوخ کرده است نميتوان به 
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  تغيير استراتژي

کيفيت وراه تحقق ورسيدن به ھدف)  است که نه تنھا به مناسبت  زمان تغيير ميکند ( تراتِژی مبارزهاس
   .که حتی با لحظات ھم ممکن است شکل ديگری به خود بگيرد

  :به اين نمونه توجه فرمائيد

تشی رگروھبان ودرجه دارا ١٢،٠٠٠ تن بود وازسوی ديگر ٢،۴٠٠مالھای حکومتی  تعداد ۶٠درسال 
گزارش اسناد سفارت  بر . بناخوند ھا بودندآتقامی سخت عليه ن ومنتظريک اقدام انفجاری وانسرگردا

خيابانھای  اتومبيل ھابودند شبانه پاسداران را در بر مريکا بستگان ارتشيان اعدام شده درحاليکه سوارآ
 ١٠٠بنابرھمان گزارش ھا دريک خيابان درجنوب شھردريک شب نزديک به  ؛تھران شکارميکردند

ن کردان ويزآ ت وشعارھم وارد شد وخواس ايرانيان برون مرز ن موقعيت درآ تاثير .کشته شدند پاسدار
 ۶٢٠،٠٠٠اما اکنون که تعداد مالھای حکومتی ؛سنگرھا)پھلوی فراگيرشد ( خيابان مالھا به درختان
 مدهآد وده ھا تجمع ھای بسيجی وغيره برای سرکوب مخالفان بوجو سال گذشته ۴٠رسيده ونزديک به

استراتژی مبارزه معلوم  ؛که ميدانيد ن زمان ازبين رفته اند وبقيه داستانآزنان مستعد مبارزه  مردان و و
  .ويزان شويمآان خيابان پھلوی تاست که تغيير ميکند واين ماھستيم که بايد منتظرباشيم که ازدرخ

حالت انتقامی که ساقط <  بموازات تسکين وفروکش کردن حالت انتقامی استراتژی ھم شکل ديگری يافت
  )ازسنگرھا(                          > بکی ميشودآ، خشم ھا پايان می يابد ومبارزه ويا ضعيف شد

   .به بيان است تبکی بودن مبارزه عيان است وچيزی که عيان است چه حاجآکه دقيقا 

  مورد تداوم سلطنت 

نرا به رای آوتداوم چه درسالھای گذشته مقام سلطنت  و اعليحضرت ھمواره چه درمصاحبه ھای اخير
 اعليحضرت مستحضرھستند که ازنظرسنت سلطنت وقانون اساسی چه درايران و ،مردم موکول کرده اند

 ،است ونه به رای مردمويک جريان ممتد تاريخی  يا سايرکشورھای سلطنتی  تداوم سلطنت امری قھری
درج است  ١٩۶رسنگرشماره ن دآخود اعليحضرت ھم اين مھم را درمصاحبه با پاری ماچ  که مشروح 

   :عبارت زير چنين فرموده اند در

قانون اساسی پيش بينی نکرده که اصل سلطنت  –دراين جا مايلم ازايجاد اين سوء تفاھم جلوگيری کنم <
جانشين پدرميشود بنابراين امکان ھيچ  ن پسرآايران يک کشورپادشاھی است در –به سوال گذاشته شود 

  >عبيری نبايد وجود داشته باشدسوء تفاھم ويا ت

رعايت حقوق بشر وحق  نھم حدود نيم قرن ھمراه تحوالت جھانی خاصه عموميت انتظارآگذشت زمان  
مردم  ،حاکميت ملتھا اين فکر برای اعليحضرت ايجاد شده است که بھتراست درتصدی به مقام سلطنت

قانون اساسی وسنت سلطنت  ا تجويرداری است که ب. البته اين يک خوشبينی ومردمھم شريک باشند
 و نيست ولی نميتواند بعنوان شرط تداوم وتعلق سلطنت تلقی گردد نآ منعی دررعايت وھمراه نيست 

 يک نظراست که اگرولی بھرحال   ؛کارازمحکم کاری عيب نميکند> گرفتممکن است  بتوان مصداق <
  .حالت نظربودن خارج شود از و کندنوقت ميتواند جنبه اجرائی پيدا آمجلس موسسان تائيد شد  در
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ردم ميزند ولی قای ترامپ برای جلب افکارعمومی خيلی حرفھای دلخواه مآدرھمين روزھا شاھديم که  
  .ن بسيارفاصله داردآسيرحقوقی وقانونی  نھا نظراست وباآھمه 

  ونامردهزار بي غيرت  50

 مجاز توضيحی نسبت به حقيقت و که ھدف اصلی اين تحرير است ؛قبل ازورود به اين سرفصل داخلی
   .استاين تحريرصالح تنظيم م ازکه  الزم است چرا

  حقيقت ومجاز

برخی  ؛نيست عده ای را عقيده براين است که حق باالترين چيزھاست ودرمقابل مجاز، فرصتی برمجاز
 گھبان حق عقيده دارند که ن ؛) دانستالھيونگروه طرفداران متافزيک ( در را نھاآافراد که ميتوان  از

اھل تشيع به حضرت اينھا ھرنوع تعرض برحق شخصی خودشان را به خدا حواله ميدھند ( ،خداست
  .)عباس

 و اعالميه جھانی حقوق بشر)( واجب است د که حفظ حقوق مردم الزم ونه داردمتفکرين امروزی عقي 
يشوند حراست م اين حق بايد اول ازسوی صاحب حق وبعد ازجانب کسانی که ازتجاوز به حق متضرر

مرحله  درخود نيست  شخصی که مورد تعرض واتھام قرارگرفته خود قادر به رفع اتھام از اگر و ؛گردد
رفع اتھام واعاده حيثيت  تکليف از ،اتھام از ن متضررآشنايان آ ل بعدی دوستان واول دادستان ودرمراح

   .را دارندشخص بی گناه 

   .درمقابل ناحقی ومجازگوئی درحافظه مردم رنگ ميبازدحق  ؛نھا مخالفت برتری حق نيستند ولی ميگويندآ

. نمونه ھای تاريخی فراوانی راميگيرد بدون اينکه ماھيت حق ازدست برود يقتجای حق مجاز کم ،کم و
  .دست است ازجمله حقيقت ومجازتشنگی حسين  امام شيعيان در

  نقش حقيقت ومجاز درمبارزه سياسي 

پايه  دو بر . نظرداردرنيازبه گسترش وفراگيری برای جاافتادن مبارزه سياسی استواربرنظراست ونظ
 يقت وق است که درميدان منازعه باحقاين طري شخصيت صاحبنظروتعداد پيروان نظرحرکت ميکند و از

مجازدرمقابل  گرفت عنوانش قت که درمقابله حق قرارنوآ ،تائيد حق ويا درمقابله حق قرارميگيرديا 
ات ديگرسد نشود ن با استدالل ويا اقدامآمعارضه نشود وحرکت  ا مجازب اينجاست که اگر ؛حقيقت است

   .می پوشاند نراآ بعد بکلی زيرمجاز و نرا قدری کدرآاول  ذاتی حقيقت را ميگيرد و جلوی تبلور مجاز

 نجا که بابا طاھرآ .مجازدرجوامع بشری روی چشم وگوش عوام حرکت ميکند نه روی عقل وتشخيص
  ميگويد:

  که ھرچه  ديده بيند دل کند ياد  يده ودل ھردو فريادزدست د

تائيد ھمين واقعيت است که توده مردم ازعقل وقوه تميز تبعيت نميکنند وتحت تاثير شنيده ھا ويا ديده ھا 
 ن حرکت وآنمونه ن بياوريم آ اگربخواھيم تشبيھی بر بجنب وجوش درامده زيرچترباورعام قرارميگيرند
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مرگ  يا شعار و تشييع شرکت دارند نميدانند که مرده کيست کسانی که در بيشتر يع مرده است کهيتش
   .جامعه سياسی ما ايرانيان در برساعت مشھور

ن آاينجاست که نقش وتاثيرپيروان نظرکامال معلوم ميشود واينجاست که پاسداران حقيقت بايد به نقش 
   :درنھايت و ھواداران عامی وجاھل ودھن بين کامال واقف باشند

وتعصب  دذارند که مجازھا حقيقت را بپوشاناينجاست که تکليف برپيروان حقيقت وارد ميگردد تا نگ
   .يد وکارھا ميکنند که درشرائط عادی نميکنندآنھا بطورطبيعی بجوش ميآوغيرت 

پا کننده يک غيرت  بر ندارد يگرديک اھانت وتحقيربيک رھبرعرب اسالم که ھيچ ارتباطی به ملت ھای 
 به مخرج اعتقاد است کسی که که طغيان غيرت از ميشود چرا ن رھبرآب عمومی درحفظ حرمت تعص و

 واضح است که تعصبی ھم نسبت به بی حرمتی به رھبر اسالمی ويا خود اسالم اعتقادی ندارد پر رھبر
  .مذھبی ندارد

  نتيجه متفق 

به حفظ حرمت ديگران  غيرت نسبتاين نتيجه متفق را داشته باشيم که  ،راشارهصميخواھم ازاين مخت
تطبيق مورد با بحث اصلی اگرما به اتھاماتی که به شخص  در رابطه مستقيم با اعتقاد دارد و

نھا به آوارد شده اعتقاد به حقيقت وتوجه  »شاھزاده رضا پھلوی« ويا بنظر افراد ديگر »اعليحضرت«
ن آ غيران نميدھيم واگرن اتھامات نشآاعليحضرت داشته باشيم بطور طبيعی غيرت وتعصبی درمقابله با 

   :باشد دوحالت دارد

حالت نخست اينکه ما اساسا مردمانی نامرد وبی غيرت وغيرقابل اعتماد ھستيم ومانند خيزران بھرطرف 
وحالت دوم اينکه ما دررديف ھمان کسانی ھستيم که عليه اعليحضرت براه  ،که باد بيايد سرخم ميکنيم

نان قرارگرفتن را آ) منتھا فرصت ويا حتی حال مشارکت ودرکنار ده اندبخوانيد براه انداخته شافتاده اند (
   .نداريم

  هزاربي غيرت نامرد  50رئيس شورا و

رابطه رئيس ومرئوس ھرقدر ضعيف باشد ايجاد يک حالت وفاداری وحفظ موقعيت رئيس رابرای مرئوس 
اعضای شورا  منوط ئوسين ) زيرا حيات سياسی وحتی اقتصادی مرفراھم ميکند (شورای تجزيه طلبان

 ؛وجود رئيس شوراست  برای تائيد مطلب وجود شورا منوط به صالحيت وشايستگی و به وجود شورا و
 ،شارالتان معرفی بشود ، خائن ورئيس شورا متھم به دشمنی با موجوديت ايران وملت ايران بشود اگر
امات متھم نشده بود کامال يکسان ن با زمانی که رئيس شورا به اين اتھآيا موقعييت شورا واعضای آ

   .؟ البته که نهاست

 ؛، مانند زخم بد ويابيماری فراگيراست  بايد متھم خودش تاروشن شدن وضع اتھامی او درصف نباشداتھام
   .رويه ھای معمول درکشورداری به اين منطق درست تمکين ميکنند ھمه شخصيت ھای سياسی دنيا و

روزانه  ھزارعضو است و ۵٠تجزيه  طلبان گفت که شورا دارای  اعضای شورای قای سعيد جباری ازآ
قای جباری ونه ديگراعضای فعال وبرجسته آ. چطوراست که نه ن افزوده ميشوندآھم به  نفر ٣٠٠
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 ی بسيارسنگين وپرمعنا اتھامات ن به آفلند که شورائی که رئيس اين درک غا شورای تجزيه طلبان از
ی بعالوه سه دستگاه خبری سبقول خودشان عمله سيا نفر ۵٠ھم  شھرت و شده است ومنبع خبر مشھور

زاد باشد زيرا شورائی که آن شورا ديگرنميتواند شورائی باشد که خواستارانتخابات آ تصويری است 
سوی شورای  از معارضه ای و وبا انکارت ايران ودشمن ملت معرفی شده موجودي ن دشمن باآرئيس 
زاد آنگرديده اصال صالحيت کارسياسی ندارد تاچه برسد که بخواھد برای مردم انتخابات  روبرو مزبور

   .فراھم سازد

  ناتمام 

   

   

   

   

  

  

 


