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  نقد فرمايشات اعليحضرت در                

  برنامه افق ايـــــــران

  )دومقسمت (
  حقوقدان -اميرفيض

  ١. به اين تحرير اختصاص مييابد »افق ايران«رت دربرنامه ازبيانات اعليحض دوم بخش

ر ونطآکه زيرنظر اعليحضرت تنظيم واجراميشود واساسا  »افق ايران«دربرنامه ھای   برخالف تصور، 
ويا برنامه  ای مده ھيچ اشارهآبرای بخش نظرات ايشان بوجود  »افق ايران« ؛که خود ايشان اعالم کردند

برعکس برنامه ھای   .مقدماتی تا  چه رسد که مرتبط بابراندازی جمھوری اسالمی باشد وجود ندارد
حظات ديگر که افرمانی مدنی وسرگرمی ھا ومالنموزش علمی وادبی وتدريس آدرمسير »افق ايران«

تلويزيون  ٨٠(گفته ميشود که بيش از حرکت دارد، ن درداخل وخارج کشور وجود داردآ صدھا نمونه از
  .ايرانی درخارج ازکشور فعالند)

 زاد اشاره وآبه مواردی ازجمله انتخابات  »افق ايران«اعليحضرت درراستای توصيف برنامه ھای 
زاد ويا آھيچکس تاکنون راجع به انتخابات  >تعريف کند زاد راآيد انتخابات آھيچکس نمي< فرمودند

 زاد ونافرمانی مدنی چيست واين کارآنافرمانی مدنی چيزی ننوشته ومردم نميدانند که مقصود ازانتخابات 
ات انتخاب عھده دارخواھد شد ودربرنامه ای تشريح خواھد کرد که »افق ايران«الزم را برای اولين بار 

  ٢ نی مدنی چيست؟زاد کدام ونافرماآ

ادرت زاد مبآبه تشريح انتخابات  »افق ايران«ب وتاب بسيار توام با سربلندی که آبيانات ايشان که با 
ازنظرعالقه به مسائل سياسی وفعاليت ھای انی که درکارسياسی ھستند خواھد کرد، اھل مطالعه وکس

 ن سطح ازآدر  اننآتحقيقات وتحريرات ازد که اميد ميس را نا اننآو ،واميداردرا به شبھه ن آمنسجم در
رام ميداند وبارھا گفته اند که <راه نجات آکه خودرا رھبرمبارزه  یبی اعتنائی قراردارد که حتی شخصيت

 هوھشگران خارج ازکشوردربارنويسندگان وپژ ختم ميشود> نميدانند که دائره فعاليت گايران به ديال
     .قه بوده استوباساب زاد تا چه حدی وسيع آانتخابات 

زاد وجمھوری آتحرير تحقيقی درباره انتخابات  ٢٠بيش از ١٣۶٩ازباب نمونه نشريه سنگر ازسال 
وازھنگاميکه <شرکت درانتخابات  تنھا  ؛ن با حقوق بشرواسالم وغيره نوشته استآاسالمی و تعارضات 

 ه با تخصيص تز انتخاباتراه نجات کشور معرفی شد> (داريوش ھمان واعليحضرت) سنگر سخت به مقابل

                                               
  » بخش نخست را در اين آدرس بخوانيد - ١
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زاد آه ھدف شورای تجزيه طلبان با انتخابات کجمھوری اسالمی پرداخت وھنگاميمبارزه عليه زاد به آ
  .ايرانيان بود براه انتقاد نوشت ازظرفيت حوصله بزک گرديد درحدی که بيش

زاده ھمتای نوری عليرضا  ايران فردا ديگران نيز به نوبه خود غفلت نکرده اند ازجمله رسانه گروھی
زاد ونافرمانی مدنی براه انداخت ونوشت که آبرنامه ای زيرنام تدريس انتخابات  اعليحضرت، جنبش سبز

   .ن جريان داشته استآچھارجلسه  ٩٣درمھرماه سال ست وسازگاران آس    ّ مدر  

   :يکی ازفضال عبارتی دارد که تقريبا چنين است

را بنمايد زيرا با اعالم نبود، ن بود آوجود  د نبايد ادعای عدمگاھی ندارآ بت به بودیانسان اگر خودش نس
  .خودرا نشان ميدھد به گردن اعالم کننده نبود بلکه بود، با حلقه رسوائی ،بود، نبود نميشود

  دعوت ازايرانيان 

ن برنامه تاسی کنند، در آتوسط اعليحضرت ودعوت ازايرانيان که به  »افق ايران«برنامه ھای تشريح 
داشته اند که فرمان گرفته بودند  اعليحضرت  از نراآع پاسخی بود که ايرانيان سالھا انتظارشنيدن اقو
اغفال نشوند وازوجود گرانقدر شما ووضع کشورسوء استفاده نکنند من به اطالع کليه ھم وطنان که <

  >عزيز داخل وخارج خواھم رساند  که چگونه دست به اقدامات بزنند ......

 ميان خودتان انتخاب کنيد از رھبر ا سال صبر وانتظاروبرخی راھنمائی ھا مانند اينکه برويد وپس ازده ھ
 زا توام با پاسخ فرمودند که برويد و         ِ راھنمائی        ِ منتظر              ِ به ايرانيان  ومشابھات باالخره دربيانات اخيرشان 

اسخ يا واقعا پآ .کدام است زاد چيست ونافرمانی مدنیآدرس بگيريد که انتخابات  »افق ايران«برنامه ھای 
زاد آوند ودرس انتخابات به اعليحضرت دارند اين است که برچشم اميد سال  ٣٠انتظار ايرانيان که 

ومردم  ؟را براه انداخته اند که کالس درس وسرگرمی توليد کند »افق ايران«برنامه تلويزيونی  و ؟بگيرند
  ؟يون بکشند که درس بگيرنددرمان راھرشب يکساعت پای تلويزب ونان وآ گرفتار

بيسابقه نيست  شادروان ھمايونفرھم درسالھای قبل طرحی داشت به اينکه  »افق ايران«طرح ايشان در
  .><ايرانيان خارج ازکشوربرگردند به ايران وکتاب بخوانند

ستند ھ <ايرانيان داخل به اين حرفھا اعتنائی ندارند منتظرکسی :نجا که اعليحضرت به کرات فرموده اندآ
  .را نجات بدھد> نھاآايد ويکه ب

رمانی س نافنھا درآنيازمردم به اقدمات نجات گرانه است نه اينکه کسی بيايد وبه  ،مفھوم درک اعليحضرت
 و کھنساالن گوش ميکردند سخنان وتجربياتده که به  درقديم ايام مردان ،بدھدزاد آمدنی وانتخابات 

 شرکت وبه احترام بزرگترھا و وتعارف چپق درس ميگرفتند درحالت چپق گردانی ،موزش ميگرفتندآ
   .درچپق جمع ميشدند وبعد ھم فراموش ميشد

ت بدھد را نجا نھاآ خواھان کسی ھستند که بيايد و ايرانيان دربندخيلی قابل تامل است که انسان بداند که 
نھم برای مردمی که تربيت آ زاد وسرگرمی ھای ديگر فراھم کندآنھا کالس درس انتخابات آمعھذا برای 

  .نان درس نخواندن ومطالعه وتحقيق نکردن استآمذھبی وفرھنگی 
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ن > مقصود ايرف ديگر بس استزده ايم گفتنی ھارا گفته ايم اکنون ح حرفھايمان را< :نجا که فرمودندآ
است که شخص اعليحضرت  که ميدان دارحرف ھستند احساس فرموده اند که حرف ديگربس است 

بع خستگی مردم نسبت به حرف درحدی برای اعليحضرت روشن شده که فرمان بس بودن حرف وبالط
حرفھا وضد ونقيض ھا چه علتی دارد جز سرگرم  اينصورت مردم را دعوت به شنيدندر  ،را داده اند

  .وفرستادن بدنبال نخود سياه کردن مردم 

  انجا جواب داده اينجا هم جواب خواهد داد

فريقای جنوبی آکشور مثال اگردرفالن < ؛ن اين استآت موردی تکرارشده است ودربيانات اعليحضر
  .>دنافرمانی مدنی جواب داده چه دليل دارد که درايران ندھ

 فريقای جنوبی آ ، از جملهای خارجینچه درکشورھآازاين برداشت ناموزون به اين نتيجه رسيده اند که 
تئوری نافرمانی  ،درايران جواب ندھد وبا ھمين برداشتواب داده) پس دليلی ندارد که جمتحول شده (

 ار صاری مبارزه ايرانيان برای رھائی ازحکومت فعلیحفريقای جنوبی الگوی انآالگوی ھند ويا      ِ مدنی  
نجا حساسيت نشان داده اند که کالس آارائه فرموده اند  ودربيانات اخيرشان ھم روی موضوع نافرمانی تا 

  .برايش براه انداخته انددرس ھم (چپق گردانی) 

نھا متفاوت آئين وروحيات واخالق  ودين آ نوع حرکت ھای اعتراضی مردم کشورھا به اعتبارفرھنگ و
نھا اعم ازحمايت ازدولتھا ويا حرکت آنجا که روحيات واخالق جوامع يکسان نيست اعمال آ از و ،است

له ازجم ،ردم ايران نوشته شده کم  نيستکتابھائی که درباره خلقيات م ؛ھای اعتراضی ھم متفاوت است
ردی ف مويد تاثير ونقش خلقيات مردم درحرکت اجتمای و کتاب حسن نراقی وکتاب معروف خلقيات ايرانی 

  .نھاستآ

مقصود ازاشاره باال اين است که نميتوان بدون درنظرگرفتن عادت وخلقيات يک ملتی نسخه ای که با 
   .ی ملت ديگر به کاربستخلقيات ملت ديگری نوشته شده  برا

نميتوان اعالميه جھانی حقوق بشررادرھمه کشورھا اجرا کرد بايد  :کسينجر سخن بجائی دارد ميگويد
مردم < :ھمچنين اوگفت ؛بود اجرای حقوق بشر ن کشور متوقعآوخلقيات مردم  گمتناسب با فرھن

  .>خاورميانه خواستاردمکراسی به شيوه غربی نيستد

ازباب عادت ھم  ،ه ازنظر رنگ وپوست وتکلم ودين وھيکل وقدرت مقاومت تفاوت دارندملتھا ھمانطور ک
م ھ اگر و سانی ويا حرف وبرنامه تلويزيونی ممکن نيست آنھا به آتفاوت دارند وتحميل خالف عادت به 

  .وامری بسيارزمان براست دوران وانفسا ووضع فوق العاده ممکن نخواھد بود ممکن باشد در

ھند يک کشورپيشرفته ازنظر اقتصادی است  ؛ورده شودآه يک  نمونه ھمراه اين روشنی ارم کاجازه  د
زا به متقاضيان مقيم درساختمان بلند بوسيله ھواپيماھای بدون ــتـــپي خوراکاولين کشوری است که 

داشتن خلبان ارسال ميشود (خبرھای شنيدنی جھان) اما مردمان ھمين کشور به توالت ھای عمومی وحتی 
 سازمان بھداشت  ،توالت درخانه عادت ندارند ودربيابانھا وکناررودخانه وپشت ديوارھا رفع حاجت ميکنند

زاد رفع حاجت ميکنند وبه نگرانی ھای بھداشتی آ<ھنوزنيم ميليارد نفردرھند درھوای  :جھانی گفته است
درانتخابات محلی شورا ھا داشتن اصال توجه ندارند  اخيرا دربرخی ازاستان ھای ھند شرط شرکت افراد 
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قای مودی آ >زاد استآرفع عادت ھندی ھا به توالت درفضای <شعارسياسی درھند  ،توالت درمنزل است
  .>اول توالت بعد معبد<نخست وزيرجديد ھند شعاری دارد به اين عبارت 

وبه ھمين دليل  زاد رفع حاجت ميکنندآدرصد ازمردم روستائی ھند درفضای  ۶۵نماينده يونيسف گفته 
کاردولت تشويق مردم  –دارند ھزنھا ودخترھا ترجيح ميدھند برای حفظ عفت خود تا شب خودشان را نگ

ترک عادت مردم دشواراست  مردم توالت ھای دولتی را با وسائل دستی سنگين  .به توالت رفتن است
  .قی ميکنندزادی تلآتالش دولت برای ساختن توالت را خالف خرد ميکنند و درمقابل، 

و  زادآمربوط به تخليه درفضای  ,= درفرھنگ تشيع مقررات خاصی درتخليه معده وجود دارد حاشيه

ن ميباشند آوسنت محمد ھم درتخليه معده ھمان است که ھندی ھا پيگير ،محلھای معرفی شده ميباشد
  (پايان حاشيه) 

امع جواب داده است (حل شده است) اعليحضرت مالحظه ميفرمايند که مشکل توالت که امروز درھمه جو
   .ن بی بند وباری عادت داردآزيرا فرھنگ عمومی وخلقيات مردم ھند به  ،درھند جواب نداده است

ھمين وبس نه شھروند ونه برنامه تلويزيونی ونه   خوند استآخلقيات ايرانی  تبعيت ازفرامين شاه ويا 
. اين باقبول وتحويل مردم ايران روبرو نميشود ھچيک ،اقسامهنه نه چپق گردانی  وو شورا وکنگره 

ايرانی ھستيم بايد به فرھنگ  .ودين وباورھای کھن ما ايرانيان است گحکم تاريخ است حک شده درفرھن

شاھدوستی وميھن پرستی جدا  و ايران ازشاه وفرھنگ ؛ن تاسی کنيمآوکشورمان احترام ودراجرای 

  .نيست

   ؛بابيان زير فرمايش فرموده اندحقيقت ايران را  اعليحضرت ھمين

  >..ايران وسلطنت جدائي نا پذيرند وعميقا وابسته به سننن وفرهنگ وتاريخ ميباشند...<

  )۶٢(مصاحبه با پاری ماج سال                                                                                   

ملت، حفظ فرهنگ، حفظ تماميت ارضي مملكت وحفظ سلطنت نمادي است كه بيان كننده حفظ <
  )٨۴٣(مصاحبه بارسانه ھای گروھی عصرامروز      >       استقالل فكري وروحي ملت ايران است

  تعرض به فرهنگ 

بارديگر خود نما شد. چيزی که اصال انتظارش  ،به فرھنگ، تعرض دربيانات اعليحضرت برخالف انتظار
  نبود  

مريکا متعاقب اظھارات کثيف وضد ايرانی داريوش ھمايون آدرمصاحبه با صدای  ٨۵اعليحضرت درسال 
کردند که با اعتراض  فرھنگ ايرانی را خرده شيشه دارمعرفین، آنسبت به فرھنگ ايران ولزوم اصالح 

سخت سنگروارسال نامه به دبيرخانه مواجه وخوشبختانه ديگر موضوع فرھنگ وخرده شيشه داربودن 
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ه درسنگر ويا دراليحه تقديم حضورشان شده تی کاتصورکردم که انتقاد ،بنده غافل .ن مطرح نشدآ
  > خوشحال ميشوم که مرا قانع کنيد< :زيرا خود ايشان فرمودند  ،موثرگرديده

ود ب  »افق ايران«ولی درکمال حيرت دربيانات  اخيرشان  که خطاب به ملت ايران برای استقبال ازبرنامه 
يکی ازپايه ھای مبارزه که مورد حمايت يعنی  ،رانی را ناقص ومستلزم اصالح دانستندبارديگر فرھنگ اي

   .ايشان است  تغييرات الزم درفرھنگ کھن ايرانی است

پدرم مرابرای سلطنت تربيت اعليحضرت درمصاحبه با روزنامه پاری ماچ فرانسه اشاره ای داشتند که <
  >ماده ساخته بودآوبرای چنين روزی 

تباراجرائی اين بيان اعليحضرت را ضعيف بگيريم بطورحتم ايشان برای دست اندازی به فرھنگ ھرقدراع
ن تربيت نشده واحرازصالحيت ننموده اند وپيش وجدان خودشان بايد جوابگو آن ويا اصالح آواعتراض به 

ت جنين اسن امرھم با نام وھويت وشرافت ايران سآ باشند که درامری که تربيت نشده وتخصص ندارند و
     .نھم بصورت حکم ميفرمايندآچرا دخالت 

  ؟است ناموسشان غيرت وشرف مردان ايران نسبت به،يا ايشان ميدانند که يکی ازارکان مقدس فرھنگآ

 حرام کردن  موزش علوم غيراسالمی وھمچنينآبعيت ايرانيان ازمالھا برای طرد ت علت يا ميدانيد کهآ
ه موختند ونتيجه دادند کآبه مردم  بيشرفیو یغيرتبيرا مترادف با  اين بود که فرھنگتحصيل دختران 

  ؟فرھنگ ناموس وشرف وغيرت رابرباد ميدھد

  گفرھناين بود که به مدرسه شاھی نرفته وبا  يا ميدانند که يکی ازسرمايه ھای دختران دم بختآ
  ؟ غيراسالمی خونگرفته اند

دواج ومرگ ونيزکليه اعمال ورفتارعادی انسانھا مفھوم وسيع فرھنگ متضمن شيرخوارگی کودک تا از
   .ن قائل نميتوان شدآنھاست وھيچ محدوديتی برای آباورھای  و

ن حمله را متوجه موردی ميداند که نسبت به آمردم مورد عتاب وحمله قرارگيرد، ھرکس  گوقتی فرھن
نکه سرمايه داراست  آ، يشودردارد يک نوع نگران مادبيات سروکا نکه باآن مورد حساسيت بيشتر دارد. آ

مل ع در ن ميگردد وآدارد نگران برباد رفتن  به عفت وغيرت خانواده حساسيت بيشتری  نکهآ ويکنوع 
يک نگرانی تام وتمام برمردم سايه مياندازد وھرحرف وشايعه رابدون درنگ باورميکنند  زيرا زمينه 

   .زاری فراھم ساخته استآنرا فرھنگ آ باور

ضرت اصراردارند که فرھنگ رابايد اصالح کرد، برداشت توده مردم درکنارتبليغات رژيم مالھا وقتی اعليح

  .اين ميشود که پسرشاه ھم ميخواھد دين مارابگيرد (سکوالريسم) وھم ناموس مارا ھمگانی کند

ھم  نفريآنکرده وچه بسا  اعتراضی  ھديه دادندايران به اين بداقبالی که اعليحضرت به مردم اگرکسی 
  ؛گفته اند اعليحضرت يقين بدانند که

  دل برمنه که يک تنه درسنگرت کنند        به زنده باد گفتن اين قوم خوش گريز
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اساس حفظ شرافت خانواده ھا واسقالل وامنيت کشور ايران،  فرھنگ اعليحضرت                   ِ دردوران سلطنت پدر  
لت مقايسه پايگاه يک قضاوت عينی وقطعی حا وريد کهآنرابه ياد مردم نميآچرا  ،رفاه بودو سربلندی  و

چرخد وفقط چرخ فرھنگ لنگ يمبارزه درجای خود م یھايا ھمه چرخآرھنگ را گرفته ايد؟ يقه ف است و
ثارھولناک اين آ ؟ واقعا به مضرات واصال چه اصراری است که موضوع فرھنگ رامطرح بفرمائيد ؟است

الحيت موضوعی که ص غافل نيستيد که درن اصل طبيعی ازاي، واقف نباشيدفرمايشات واقفيد؟ برفرض که 
  ٣ .گاھی نيست نبايد وارد شد تا چه بااصرارھم توام باشدآ و

    :اينجاست  که بايد گفت  

  سخنوری وسياست زھم جدا باشد          چنانکه حالت معنا وحالت محسوس

 رھا چه ارتباطی به تعمياين ،موزش ديده فن خلبانی ھستيدآتربيت شده برای سلطنت و شما ؛اعليحضرت
  بند زدن فرھنگ کھن ايران دارد؟ و

 تاکنون چه اقدامی از ،که وجود خرده شيشه رادرفرھنگ ايرانی کشف فرمودند ٨۵اعليحضرت ازسال 
   ؟برای جداکردن خرده شيشه ھا صورت گرفته است وھمفکرانشان شان ناحيه خود

  علت تعرض به فرهنگ چيست 

تبعات مربوط به سلطنت به  ،از طرف اعليحضرت ن آوفاداری به قطع  و ترک سلطنت            ِ مخمصه سياسی  
   .ھم سرايت کرده است

 -روحانيون ازاينکه درشعار خدا< :مالقات با علم  ميگويد درمريکا آمده است که سفيرآداشتھا علم يا در
 ميھن شاه و -اخدکه درشعاراحت اند و ميخواھند تقاضا کنند ميھن  نام شاه مقدم برميھن است نار –شاه 

                  >. شاه گفت اين مرد حرف مھمتری نداردکه مطرح بکند...عوض شود تجديد نظرشود وجای ميھن وشاه
   )۴٠٧جلد اول صفحه (

وھمو اضافه کرده که  >فسران ارتش ازشاه بودقطع وفاداری اماموريت من برای < :نرال ھويزر گفتژ
  .>اين کاربسيارمشکلی بوده است<

گ نچه که درقالب فرھنآ اينھا نمونه ھائی است که مخالفت پنھانی بيگانگان را با شاه وشاھنشاھی ايران و
   .شکارميسازدآايرانی به شاه مربوط ميشود 

اشاره کامل ھم کردند  يرانی مطرح فرمودندکه مسئله خرده شيشه رادرفرھنگ ا ٨۵اعليحضرت درسال 
     .) استفاجعهيک خرده شيشه ( که رھبری شاه درفرھنگ ايرانی 

                                               
آنگاه من پاسخ فرھنگ ناشی از فردوسی «اعليحضرت رضا شاه بزرگ، در پاسخ آتاتورک که اشاره ميکرد خط ايرانی عوض شود فرمودند:  - ٣

يران را، تمدن بار مورد ھجوم بيگانه وبه ويژه عرب قرار گرفته است، ا ١٠٠ھمين فرھنگ غنی گرچه ايران بيش از » و مولوی را چه بدھم
 ما فردوسی«ميگيريد گفت: ايران را زبان و عرفان ايران را حفظ کرده است که خبرنگاری مصری در پاسخ اينکه چرا شما زبان عربی را بکار 

  ک-ح» نداشتيم
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؟ وقتی که اساسا واژه شاه ازفرھنگ به چه طريق فرھنگ ايرانی ما ازخرده شيشه پاک ميشودميدانيد  
برداشتن نام شاه ازھمه جاھا مدند اول کارشان آ. يادتان ھست که وقتی شورشيان ادبيات ما محو شود و
   .جمله کرمانشاه بود از

  جمھوری اسالمی ازنام شاه وحشت دارد)( :نجلس نوشتآس ل پيش يک روزنامه ايرانی لچند سا

 اھميت نام شاه و متاسفانه امروز نه تنھا جمھوری اسالمی حتی اعليحضرت که خود بيش ازھرکس از
ارند واوضاع بصورتی نمايان است د دن ازسلطنت وشاه اباگاھند ازنامبرآن در قلوب مردم ايران آنقش 

  وراين نيم بيتی استآکه ياد 

  گوهري طفلي به قرص نان دهد                          

  ست                           ادامه نقد بيانات اعليحضرت با اجازه شما
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